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 07/08/2018          ولی احمد نوری

 

 افغانستان گلستان اقوام

 ماسی 

 روشنى اى بر اصالت لسان درى

 در سراشیبى سقوط

 زا

 ماللی موسی نظام

 اسى پوهنتون کابلیسانسۀ پوهنځى حقوق و علوم سیل

 م 200۵مارچ  2۶

جاد( آن بوده است. لسان ها در یاج )مادر ایاحت ،شود یم شمرده میلۀ افهام و تفهیلسان که وس ،در همۀ جوامع بشرى

 .جهان در آمده است یکشورها یبه شکل السنۀ مروجۀ امروز ،افتهیخى تکامل یرأقرون و اعصار ت یط

. دداشته باش یچند مملکت )اشتراک لسانى( م ،نموده عبور ،سرحدات ممالک یکه لسان از ماورا نیبا درنظر داشت ا

  ،باشد یکشور واحد موجود مک ین لسان در یهم هست که چند یهاى مثال

 ،ن گشتهرویم بیلسان از چوکات سادۀ افهام و تفه ،میشتر برویره ... از آن هم که پیس و غیسو ،هند ،مثالً : افغانستان

دلکش نظم و نثر  یکه ممالک همزبان از اشعار و پارچه ها ین حالیبر آن در ع بنا ،دینما یات را احتوا میهنر و ادب

ر بودن لغات از جانب یک طرف و متغیتفاوت در نحوۀ استعمال کلمات و اصطالحات از  ،برند یگر لذت میهمد یادب

د گفت یبر آن نبا سازد. بنا یگر جدا میباشد که مناطق و جوامع به ظاهر همزبان را از همد یشه موجود میهم ،گرید

 .که لسان حدود و ثغورى را نمى شناسد

اصطالحات  ،ک منطقه را به وجود مى آوردیا یک مملکت یوم که عنعنات و رس یهمان طور ،ستیط زیخواص مح

 ،ارکیورین یایور نه پوهنتون کولمب ،تواند خاص همان اجتماع و همان کشور باشد یلغات و نحوۀ استعمال آنها م

سان ن سه لیک نمى نمود و چون ایکى را ازهم تفکیناب!( و تاج یرانى )فارسیفارسى ا ،استادان لسان درى "افغانى"

مفهوم کامالً  ،ک مملکتیک لغت براى یواقع شده که  ،دباش یارى جهات متفاوت میکى و در اصل از بسیبه ظاهر 

معانى  ،رانىیى( و )ماما( در زبان درى و لسان فارسى ایمثالً لغات )دا گر ارائه کند. یبرعکس را براى کشور د

ند یگو ی( مادرمى( و به )یند )دایگو یبه )ماما( م کهده شده : یار شنب ان باریرانیکه از ا چنان دارند.  مختلفکامالً 

 )ماما( ؟
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ع بود یم آنقدر وسیکردم. مشکالت افهام و تفه یک دفتر کار میان در یرانیى از ایبا عده  ،شتر از دو سالینجانب بیا

م یف بزنحر یسیکه منبعد به انگل م گرفته شدیتصم ،خاطر سهولت کار و ختم مباحثه و اختالف نظره ک روز بیکه 

 .دیایگر به وجود نید ،که سوء تفاهمات

 یک لسان محسوب می یت اولیم که خاصیحتى به اصل افهام و تفه ،رون مرزییشود که بعضى از نشرات ب یده مید

ت درک لغاند که فهم و یرانى مى آرایرا چنان با رنگ و روى لغات فارسى ا یزبان در ،ل نبودهیز ارزشى قاین ،شود

ن موقع حساس و سرنوشت ساز کشور یگردد. اگر در یناممکن م ،ن افغان باشدیکه جزء کتلۀ مهاجر یخواننده ا یبرا

 ،د افغانى به عوض )وزارت پالن( یباشند در جرا یمملکت م یدن اخبار و گزارش هایما که همه تشنۀ خواندن و شن

ه( که ملت افغان قرن ها به یکشور( و بعوض )وزارت مال )وزارت ،زى( و بجاى )وزارت داخلۀ(ی)وزارت برنامه ر

ره یبهشت و خرداد و دى و آذر و غیابد و ماه هاى معمول ما به )اردیر ییى( تغی)وزارت دارا ،این نام خو گرفته است

 ارزشه ب ،به خواص جامعۀ ما ،به فکر و احساس ملت ما ،وهین شید گفت که: با ایبه صراحت با ،ل گرددیره( تبدیو غ

 !ردیگیعلناً تجاوز صورت م ،میت داشته ایهمبستگى و افغان یاکان خود برایط و پدران و نیکه از مح یهاى

ل که یر شکل درى اصییدر تغ ،ش قراول بودهیپ ،زهین ستیرون کشورما( درید )بیاز جرا یکی ،سفانهأد( متیدۀ امی)جر

به  ،طرز تلقى و رسوم افغانى ما است ،عمق عاداتالت ذهنى و برخاسته از یل ما و ماحصل تمایزادۀ فرهنگ اص

 نیموضوع ا ،افغانان مهاجر یکه در حلقه ها یکند. به حد یغ نمیچ تالش مذبوحانه دریاز ه ،ران ...یمروج ا یفارس

همه از  ،میاجتماعات افغانى و حتى مجالس ترح ،در هر مجلس ،دهیگرد یهوده، جزء صحبت همگانیر شکل بییتغ

ار دۀ افغانستان بین استحالۀ نامقدس چه مفادى را بر مقدرات و بهبودى اوضاع ملت محنت دید که اپرسن یکدگر می

 مى آورد؟ 

ست که مردم افغانستان چه در داخل مملکت و چه آنانى که در هر گوشۀ کرۀ ارض پراگنده شده اند یاجى نیچ احتیه

از  ،ى خود مى شناسند(یدانند )جزء فرهنگ و دارایمى را که از خود یبایبه نحوى مجبور ساخته شوند تا لغات ز

 باى موروثى مى توانند بهین کلمات زیکنند و با هم یت به آن خو گرفته اند و با استعمال آن احساس آرامش میطفول

ى که هست به دوستان و اقارب وهموطنان خود شرح و یراحتى حرف دل خود را بزنند و احساس خود را به گونه 

ن ین کنند که نسبت بر زبان عام فهم خودشان کوچکتریى را تمریلغات و اصطالحات نا آشنا ،ترک داده ،دانتقال دهن

د مردم ما به عوض تذکره یال را پاسخ بدهند که : چرا باؤن سین تالش کنندگان فقط ایا د؟ ت و برترى نداریمز

ون نفوس افغانستان معنى آنرا یمل 2۵مرکز قواى عسکرى که  یبجا ،)شناسنامه( و به عوض متخصص )کارشناس(

 ش آمده ؟یسند؟ چرا؟ چه مشکلى پیند و بنویروى نظامى( ... بگویگاه نی)پا ،کنند یبه سهولت درک م

لمات با استفاده از ک ،ن تالش کنندگانیند که ایتوجه فرما ،که هست( دوست دارند یکه زبان خود را )بگونه ا یافغانان

 بلکه مضمون و گزارش منتشره ،زنندیم افغانى( صدمه میها به هدف سادۀ )افهام و تفهنه تن ،افغانستان یۀ غربیهمسا

)مرسى(  دییبجاى )تشکر( بگو ،ک هموطنیسازند. شما اگر به یر قابل درک میغ ،ت مطلق افغانانیز براى اکثریرا ن

د ییگو)تکت ادخال جشن( با ی ،س(ی)تکت سرو ،نما(یا بجاى )تکت سی ،د )تمبر(ییا به عوض )تکت پوستى( بگویو 

)اگر  دیکن یشخندش میا رید و یال آزار اورا داریکند خین فکر میقیچه عکس العمل نشان خواهد داد؟ ... به  ،ت(ی)بل
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ن خواهد بود( که حق هم با آنها یز چنیان نیرانیعکس العمل ا ،رانى استعمال شودیهم کلمات خاص افغانى در جامعۀ ا

 .خواهد بود

ندۀ آن م که رانیک موتر تکسى نشستیتن از افغانان( در  نکه: )چندید جالبى دارم ایچشم د ،ن موضوعیبه ارتباط هم

د : )آغا صحت تان خوب است؟( موتروان گفت: ]چه چه خب است؟[. افغان یاز افغانان از راننده پرس یکیرانى بود. یا

ا شما جور عنى ما بیور گفت: ]یرانى درید؟( ایندار فىیتکل ،ن بار شمرده شمرده گفت : )جان تان انشاء هللا جور استیا

 شده است!... [ یتر کارسازین با مین ماشید؟ ... آخه این کنیف ما را معیم که شما تکلییآیاز آب در نم

 !!دندیدند که نفهمیگر را نفهمیکدیحرف  ،خالصه هردو جانب

 ،هیقض ک طرفید. چون دریکارشان به محکمه کشکى یک تصادم ترافیم که در اثر یى داشتیه یگر: همسایک مثال دی

رانى یبه رانندۀ ا ،ن تصادمیچاره در حیم تا آنکه معلوم شد: افغان بیبه موضوع عالقه مند شد ،افغان خود ما قرارداشت

 هنرا کلمۀ )غلط( در ذیده بود. زیک کلمه کار را به دعوا و محکمه کشانین ید...( ذکر همیگفته بود که )شما غلط کرد

عالقه مند به  طرف و یم براى خوانندگان بیگذاریظ را دارد! قضاوت را مید و غلیک دشنام شدیمعنى  ،رانى هایا

 .کپارچگى افغانستان )با حفظ همۀ ارزش هاى ملى آن(یو  یوحدت مل

رنا( یرانى )ایا آژانس ایو  BBC وین و اخبار از بخش فارسى رادید و انتقال مضامیباشد که تلق یلى موجود نمیچ دلیه

ر ییند ربطى به تغینما یر میقابل فهم و درک را به چشم و گوش مردمان مهاجر سراز ریل کلمات نامانوس و غیکه س

 یچون اسمش دفعه اى در برخ ،نباشد یت حکمیآقاى عبدهللا رها اگر شخص ،شکل کلمات ]به قالب بهتر[ داشته باشد

 هن نقل و انتقاالت لسانى و لغوى بیادعا دارد که ا ،نتشر نشده استچ عکسى از وى میولی ه ،ه ها ظاهر شدهیاز نشر

 .ص نهم( ۶32د شماره یباشد )ام ینو![ ضرورى م ینى کلمات مهجور و متروک  به ]واژه هایخاطر جانش

ا چه ب ،میسیگ ]طوفان شن[ بنویور ماه[ و به عوض کلمات طوفان ری]شهر ،ده نشد که اگر به عوض ماه سنبلهیفهم

ش آمده که اسم کشور ما که در یبتى پیا چه مصیا خبر باال خواهد رفت؟ ... و یۀ لغوى مضمون یازى سویتنوع ام

ل شود یبه خراسان تبد ،ت شناختهین المللى آنرا به رسمیجوامع ب در جهان مطرح است و ،ش از دو قرنیطول ب

به  ،ده شده اندیمنسوب بوده اند( ]افغان[ نامکه یله ایقوم و قب ن کشور مستقل )به هریجاد ایومردمش را که از آغاز ا

 ر دهد؟ییتواند تغیزى را مین ابدال چه چیم؟ و باز ای)افغان ستانى( مبدل ساز

انت یدۀ ما به سختى از مصائب جنگ و خیست در آوانى که مملکت از هم پاشیسته نیشا ،نیبه نظر هر انسان واقع ب

کورۀ ت مطلق معتقد به اصل مفیف افغانستان که با اکثرین مردم شریب ،ردنگ ید میندۀ پر از امیآ یبه سو ،رون آمدهیب

عده  کیم و یتفرقه اندازى کن ،کپارچگى و صلح دوامدار در مملکت خواهد بود(یهستند )اتحادى که ضامن  یاتحاد مل

 ر برخىیثأم! ما تییجاد نمایفضاى زهرآلودى ا ،ک کردهیتحر ،ىیوۀ بد و ناجوانمردانه یمردم )ولو معدود( را به ش

کى یخاطر نزده کلمات و اصطالحاتى که زمانى ب ،مینیکلمات و اصطالحات خارجى را در لساِن هر کشورى مى ب

ست( شامل زبان کشورهاى یشروع قرن ب ا در اثر ورود تکنالوژى کشورهاى مترقى )بالخاصه ازیى و یایجغراف

سهولت فراهم کرده و به مرور زمان هم جزء همان  ،ارداء و لوازم نوویبراى درک معنى و مفهوم اش ،مستهلک شده

 ،نترنتاتلگراف،  ،ونیزیتلو ،ویمانند راد ،در کشور ما محصوالت صنعتى و تکنالوژى غرب ده است. مثالً یلسان گرد
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کجا( وارد شده و ی)با نام شان  ،در پهلوى )پروگرام( هاى امدادى و اخالقى شان ،گریو ده ها کلمۀ د ایمیل ،تلفون

  د.زء زبان ما شده انها ج حاال آن نام

گر اثر انداخته است؛ یکى بر دیدانند و مسلم هم است که زبان هاى پرافتخار رسمى و ملى ما )پشتو و درى(  یهمه م

اصطالحات پشتو هم  بات ویبعضى از ترک ،وارد زبان پشتو شده...  ،چنانکه برخى از کلمات و اصطالحات درى

ان صلۀ علماى افغانستیق و فیف مراکز علمى کشور( پس از تحقیر در تعرگی)مانند پوهنتون و پوهنځى و ده هاى د

 .ده اندیش( شامل زبان درى ما گردیم قرن پیش از نیجهت استفادۀ عمومى )در ب

برند و از آن راضى  یزبان ملى و رسمى که همۀ ملت به عمق معانى آن پى م ن نقل و انتقال اصطالحات دویا در

ر آن را که جمعى از برادران یو نظا ،ى وجود ندارد. اما معانى دانشگاه و دانشکدهیناروار و یچ تقصیاصوالً ه ،هستند

شتاد براى ه ،ندینمایغ مید پخش و تبلیون و جرایزیو و تلویق رادیاز طر ،د کردهیه تقلیو خواهران ما از کشور همسا

 .باشد یو پنج فی صد نفوس افغانستان قابل درک نم

گردد.  یشتر میاز بزرگى است که سبب اتحاد و همبستگى بیامت ،مانند افغانستان یدر کشورالسنۀ مختلف  ،قتیدر حق

ک منطقۀ ینقل و مکان از  ،ص نمود؛ مثالً ازدواج هایبه سادگى تشخ ،توان در بطن اجتماعات ین روابط را میا

ک یگى و روابط نزدره همه همبستیت حکومتى و معامالت تجارتى و غیمورأاجراى م ،گریک منطقۀ دیمملکت به 

سبب آگاهى و آموختن هر دو لسان  ،ک اجتماع چند لسانىی ت ها درین فعالیآورند. پس چه بهتر که ا یوجود مه را ب

 .شتر از آن گرددیا بیو 

ن یدر شهر کابل و قندهار ب ،به دو خانوادۀ پشتون و تاجک متعلق بوده ،ن داشتن افتخار افغان بودنینگارنده در ع

ف( یگر )از اهالى مزارشریزندگى کرده ام با خانوادۀ متفاوت افغان د ،ندینما یو لسان ملى کشور تکلم ممردمى که به د

شه با همبستگى و تفاهم یل ها همیگر نداشته اند. معاشرت فامیکدیچ برترى بر ین خانواده ها هیدواج نموده ام. ا از

چنانکه در لسان درى  ،ردیگ یاستفاده قرار م شه موردین درى همیریدر لسان پشتو ضرب المثل هاى ش ،بوده است

 .سازد یک مطلب آسان میع را براى درک یم وسیلغات پشتو حد اکثر مفاه

ون حتى سازندگان یزیو و تلویراد ،مجالت ،دین جرایولؤاعم از مس ،ان مطبوعاتینکه متصدیحال با نظر داشت ا

 مراعات قانون و آزادى ،طرفى یملى را در ارائۀ ب فوىیت وجدانى و وظیولؤهرکدام مس ،وتریصفحات انترنت و کمپ

ن استحالۀ منفى که اصالت زبان درى را متضرر یز باعث ایچه چ ،دارند ،مطبوعات و حفظ ارزش ها و عنعنات ملى

 :میخور یم ل برین مورد به سه گروپ ذیگردد؟ ... دریم ،سازد یده و مغلق میچیو مفهوم آنرا براى مردم ما کامالً پ

صورت خطرناکى استعمال ]رشد لسان[ ه ب ،ا سهولت برداشتین عمل که در اثر سهل انگارى یدم توجه: ااول ـ ع

در اثر  ،گرداند یم سازد و فهم آنرا براى شنونده و خواننده دشوار یشناخته شده را از مجراى اصلى آن منحرف م

نان یا ،باشند یاز آن آگاه نم م آن و مشکالت ناشىید خود از عواقب وخیرد که شایگ یتوجهى آنانى صورت م یب

چى و سرش از منابع مربوط برداشته و امانت و سالمت به نشر آن یق (cut+past) وترىیستم کمپیاخبار را مانند س

ل لسان ر شکییجه همان تغیولى نت ،د گناهى را به آنان نسبت دادیو نبا ،باشد ینان عمدى نمیپردازند. اگرچه عمل ا یم

 .رودین میو اصالت آن از ب ،دهر قابل فهم بویصورت غه ب
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ران یبراى ا (BBC) ن را از منابع چونیهمچنان مضام ،ن گروهیا: اقت در معاوضۀ لغات و اصطالحاتیدوم ـ عدم ل

پردازند.  یبه نشر آن م ،ونیزیا تلویمجالت و  ،دیق جرایدست آورده و از طره ره بیرنا( و غیرانى )ایا آژانس ای و

ران یر خبر و مضمون از فارسى اییمانع تغ ،اقتیسفانه کم رسى و عدم لأمت ،شود ینها میاکه از ی على الرغم انتقاد

 ،ان حتى اگر در استعمال بعضى لغات اشتباهاتى هم نموده باشندیرانیده شده که ایبارها د گردد.  یبه لسان درى م

 از کمک اشخاص خبره برخوردار این گروپ چه بهتر که یا ،ندینما یان نشراتى افغان تکرار میهمان اشتباه را متصد

ر را دست برداشته کا ،شتر از مفاد مادى استیا شرافتمندانه از خبرسازى و نشراتى که ضرر معنوى اش بیگردند و 

 .به اهل آن بسپارند

ى و اسینان به منظور سیا گردند:  یفتاً[ متوسل به ]فارسى سازى[ لغات و اصطالحات درى میکه ]وظیسوم ـ کسان

به حدى  نانیباشند. ا یدر پئ نوسازى و استحالۀ زبان ملى افغانستان م ،ن کرده اندییگران براى شان تعیهدفى که د

]افسانۀ  ،میاورینان مثال بیرند. اگر از تالش هاى مذبوحانۀ ایگ یى هستند که از ناکامى مجادالت گذشتۀ خود پند نمدج

 فقط خود و ،ولى با راه اندازى ]جنگ اعصاب[ ،ستینتى در کارشان یدانند که مؤفقینان میسرمگسک[ خواهد شد. ا

 .سازندیچند خوانندۀ ماجراجوى خودرا مشغول م

 ت و وحدت ملى. ماللى موسى نظامیحاکم ،ت ارضىیض با تمامیعارى از تبع ،ک افغانستان آزادید یبه ام
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