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داکترخلیل هللا هاشمیان
سابق استاد پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل
جدی 1384هجری شمسی
اکنون برمیگردیم به ادعای دیگرآقای پرویزکه میگوید ...« :حکام قبیله گرا بوده که زبان پارسی افغانستان را "دری افغانی"
ساختند و خواستند درمرزهای سیاسی افغانستان بخشکانند».
برای معلومات آقای پرویزخاطرنشان میشود که کلمۀ "فارسی" به اصطالح ایرانیها "مال" کشور فارس است .نام تاریخی ایران
کنونی "فارس" بود ونام زبان آن با ایزداد "ی" نسبی (فارسی) شد .فرانسویها کلمۀ فارس را "پغس" و انگلیسها "پرشیا" تلفظ
کردند وازدوصد سال به اینطرف درکتابهای خود " فارسی " را زبان این منطقه (به شمول افغانستان ،تاجیکستان وغیره) خوانده،
کشورما را جزء "فالت ایران" دانسته و به فامیل زبانهای این منطقه که بایست (هندواروپائی) خوانده میشد ،تاپۀ (هند و ایرانی)
را زدند .دانشمندان ایران معترفند ودرکتابهای چاپ ایران درج وثبت شده که منشاء زبان دری آن قسمت خراسان باستان است
که امروزافغانستان نامیده میشود واین زبان از افغانستان به کشورفارس رفته و زبانهای بومی کشورفارس را مغلوب کرده ودرآن
دیار زبان عام شده است .
درسفرنامۀ ناصرخسروقبادیانی بلخی آمده که شاعری درعراق (نام شهرکی درایران است که "اراک" تلفظ میشود) شعری را
برای اصالح نزد ناصرخسرو آورد واو کلمات زبان بومی راازآن شعردور ساخته آنرا "خالص دری" ساخت .هکذا به هنگام
تسخیر شهرهای نیشاپور ،ری ،گرگان وهمدان وکرمان درعهد سلطان غزنه ،اگرچه زبان دری مسلط شده بود ،اما زبان بومی
آن منطقه که غیر اززبان دری بوده ،هنوز وجود داشته است .درتاریخ بیهقی ازقرن پنجم هجری درباب وسعت وساحۀ جغرافیائی
قلمرو محمود درنامه ای به عنوان سلطان مسعود ضمن ابالغ مرگ پدرش آمده است که «بزودی بباید آمد تا کار ُملک رانظام
داده اید که نه ُخرد والیتی است خراسان وهندوستان وسند ونیمروز وخوارزم( »...ص)21 .

فردوسی دروصف سلطان محمود غزنوی گفته است:
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شهنشاه ایران وزابلستان
زقنوچ تا مرز کابلستان
ودرجای دیگر دروصف سلطان غزنه میگوید:

یکی گفت این شاه رومست و هند

ز قـنـوچ تـا پیش دریــای سند

بـه ایـران و تــوران ورا بنـده اند

به رای و به فرمـان او زنده اند

جـهـانــدار محـمـود ،شـاه بزرگ

به آبشخورآرد همی میش و گرگ

ز کشمیر تـا پیش دریـای چیـن

بـرو شهـریـاران کنند آفـــرین

به ایران همه خوبی از داد اوست

کجا هست مردم ،همه یاد اوست

مالحظه میفرمائید که فردوسی سلطان محمود را "شهنشاۀ ایران" خدای "ایران وتوران" و دادگر "ایران" خوانده ،اما سعدی
وحافظ پادشاهان فارس را "پادشاه ایران" نخوانده اند! در شاهنامه" ،ایران" به تکرار خطۀ تحت تسلط محمود خوانده شده و
حدود جغرافیائی این خطه کامآل معلوم بود واست که  80فیصد ایران امروزی رادربرنداشته ،ولی  80فیصد افغانستان امروزی
را دربرداشته است.
ازلحاظ دستوروقواعد ساختمانی ،البته زبان دری ولهجه های فارسی وتاجیکی فرقی نداشته تابع عین قواعد میباشد و ازین بابت
وقتی دری یا فارسی یا تاجیکی میگوئیم ازیک زبان صحبت میکنیم .اما شرایط اجتماعی ،اقلیمی وپیداوار و افزار مادی ومعنوی
که در مجموع کلتور یا فرهنگ نامیده میشوند ،زبان مشترک را به سه لهجه درآورده که هریک مشخصات فونولوژی (صوتی)
وفرهنگی مشخص دارد ،وباین تشخیص وتفاوت همه زبانشناسان به شمول علمای ایران اعتراف دارند .زبانشناسان غربی ،
زبان دری را به سه لهجه تاپه زده اند :فارسی تهرانی ،فارسی کابلی وفارسی تاجیکی .البته هریک ازین سه لهجه ،لهجه های
فرعی دارد ،مثآل لهجه های دری مرکزی (کابلی ،پروانی ،لوگری) – وسطی (غزنوی ،میدانی ،هزاره گی) – سمت شمال
(بلخی ،تخاری ،بدخشی) – غربی (فراهی ،هراتی) – سمت مشرق (لغمانی ،سرخرودی) – سمت جنوبی (گردیزی) که هرکدام
آن یک غنیمت فرهنگی به شمارمی آید .دربعضی ازلهجه های افغانستان ترکیباتی وجود دارند که نه تنها در لهجه های تهرانی
وتاجیکی مفهوم نمی باشند ،بلکه برای زبانشناسی دلچسپ وقابل مطالعه هستند ،مثآل ترکیبات درلهجۀ سرخرودی ازقبیل (استین،
استکین ،کدستین وغیره) .مشکل زبانشناسان غربی دراین است که آنها زبان یک منطقه را به اساس معیارهای زبانشناسی وتا
حدی ُمطالق از خصوصیات تاریخی مطالعه میکنند .به طورمثال ،تماس فالجستهای غربی اولتر با کشور فارس صورت گرفت
وهرچه ایرانیها برایشان گفتند همان را تاپه زدند ،لهذا همه اصطالحات زبانشناسی منطقۀ ما به نفع ایران و به نام ایران تمام
شده است .زبانشناسان غربی به این واقعیت چندان عالقه ندارند که زبان دری ازمنطقۀ افغانستان به ایران رفته و چون ازواقعیت
های تاریخی منطقه چندان آگاهی ندارند و ایرانی ها باالی آنها قبوالنده بودند که مثآل زبان دری منشعب اززبان فرس باستان
وپهلوی است .ایرانیها تا  60سال قبل زبان پشتورامنشعب ازسنسکریت میدانستند وذهنیت فاللوجستهای غربی راقبآل درزمینه
مغشوش ساخته بودند.
) (4متباقی وآخر (رساله ای در"سخن شناسی") را با معاییرعلمی و دید زبانشناسانه مقایسه کرد.
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حتمآ کسی خواهد پرسید که این همه عقده و کینۀ این گروه نسبت به پشتونان و زبان ایشان از کجا تبعان میگیرد و از کدام منبع
سیرآب میشود؟؟؟ این مساله را باید از خودشان پرسید و از کار فرمایان خارجی شان .مگر اگر قرار باشد که این قلم ناتوان
جوابی عرضه کند ،باید موضوع را به آینده موکول نماید و مضمون مطول دیگری را رویدست بگیرد ...
با در نظر داشت این واقعیت که زبان پشتو از قدیم تا امروز هزاران لغت فارسی را در خود هضم کرده و آنها را بدون تعصب
ت پشتو در فارسی دور از انصاف خواهد بود .عجب است اگر لغات زبانهای بیگانه – ازعربی
به کار میگیرد ،و ستیزیدن با کلما ِ
گرفته تا فرهنگی و هندی و پنجابی و غیره و غیره – را در زبان دری خود تحمل کنیم ولی لغات پشتو را نی!!! خانۀ سیاست
خراب که چه کارها دارد!!!
آقای پرویز متاسفانه به موازین علم زبانشناسی هیچ آشنائی ندارد .اودرمقالۀ خود نکاتی را عنوان کرده که اذهان عامه رامغشوش
ومردم را گمراه میسازد ،مثآل طعنۀ او به آقای ولی نوری که «شما متوجه زبان خویش باشید» و (مقصد او درینجا زبان پشتو)
است واضافه میکند که «زبان فارسی ازداشتن لغتنامه یکی ازغنی ترین زبانهای جهان است ...شما یک سلسله کلمات
واصطالحات را رده بندی کرده واستدالل نموده اید که پارسی ایران ودری افغانستان ازهم فرق دارد ...این چه دستور زبانی
است که شما به ما می آموزید؟»
هموطنان محترم افغان ،هفت سال تحصیل درامریکا دررشتۀ زبانشناسی به من آموخته تا به شما برسانم که اصطالحات ومفکورۀ
"زبان غنی" و "زبان فقیر" به کلی غیرعلمی ،میانه تهی واغواکننده است .به استناد علم زبانشناسی ،هرزبان که احتیاجات مردم
خودرا برآورده سازد ،زبان غنی است .زبان اسکیموهای قطب شمال زاید ازپنجاه کلمه برای برف دارد ،چونکه درآنجا پنجاه
نوع برف میبارد ،ولی زبان انگلیسی فقط سه کلمه برای برف دارد .پس آیا گفته میتوانیم که زبان اسکیموغنی تراززبان انگلیسی
است؟ زبان دری بیست کلمه برای انگوروشاید هم بیست کلمه برای خربوزه دارد ،درحالیکه زبان انگلیسی برای هرکدام سه یا
چهارلغت دارد .آیا گفته میتوانیم که زبان دری غنی ترازانگلیسی است؟ زبان فرانسوی حدود  300لغت برای پنیردارد ،اما زبان
پشتو شاید چهارکلمه برای پنیرداشته باشد .زبان انگلیسی حدود پنجصد کلمه برای شراب دارد ،اما زبان دری صرف دوکلمه
(شراب و می) رادارد .کلیۀ دیگردرزبانشناسی این است که هرزبان ،به شمول منزوی ترین زبان جنگل های افریقا وامریکای
التین ،قدرت غنا وانکشاف را برابر پیشرفته ترین زبان های دنیا دارد ،مثآل اگرافغانستان بخواهد وبتواند یک کشوردارای سالح
ذروی شود ،برای تمام افزار واصطالحات این صنعت کلمات درزبان دری خلق میکند ویا اگرمردم ساکن درجنگلهای افریقا تخم
 20نوع خربوزۀ افغانستان را به کشورخود ببرند وبکارند ،برای هرنوع آن درزبان بومی خود یک لغت خلق خواهند کرد .در
حال حاضر دررشته فضانوردی درامریکا آنقدرکلمات نوخلق شده که عامۀ مردم امریکا آن کلمات رانمیدانند وهنوز قاموس
مکمل اصطالحات فضانوردی چاپ نشده که هرگاه چاپ شود هرکشورمیتواند برای انکشاف زبان خود آنرا ترجمه کندو یا برای
هر اصطالح یک لغت نوی بسازد .
دلیل اینکه دولت اسالمی ایران به صنعت ذروی توفیق حاصل نموده ،این است که هرنوع کتاب درزبانهای انگلیسی ،فرانسوی،
جرمنی ،روسی و چینائی وغیره – همینکه طبع میشود ،ایرانیها آنرا فورآ ترجمه مینمایند .تولید کتاب درایران بسیار سریع
وکثیر است ولی درافغانستان سال یک کتاب هم به ندرت چاپ میشود .چند کتاب ازافغان های مقیم امریکا که برای
جوایزمطبوعاتی به وزارت فرهنگ کابل تقدیم شده بود ،همه مسترد شده اند .مولفین آنها درجراید نوشتند که دروزارت فرهنگ
خویشخوری به اندازه ای است که بهترین کتاب هم مسترد میشود ،زیرا اولیای امور جوایز را به خویشاوندان ودوستان خود
تقسیم میکنند .انکشاف درفرهنگ ازطریق تولید وتکثیر آثار موجبات غنای زبان را فراهم میسازد .درافغانستان درحالیکه دری
زبانان ازآثار وافر ایرانی استفاده میتوانند ،بیچاره پشتوزبانان ازبابت قلت آثار فرهنگی رنج میکشندو دستنگر پاکستان شده اند.
بیدانشی دیگرآقای پرویز دربیانات فوق شان اینست که جمع آوری یا "رده بندی کلمات زبان" را به "دستورزبان" مربوط دانسته
است 23 .سال قبل که من درپوهنحی ادبیات مضمون دستورزبان دری را تدریس میکردم ،شاگردان به سویۀ صنف اول پوهنحی
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معنی وساحۀ نفوذ دستورزبان را میفهمیدند ،ولی شاغلی پرویزکه خود را داکتر میخواندوانشاء خوب هم درزبان دری دارد،
تعجب است که "رده بندی کلمات" را "آموزش دستورزبان" مینامد .من به دفاع ازشاغلی ولی نوری برنخاسته ام .اوخودش
نویسندهء توانا است وازخود دفاع میتواند .تحلیل من از جمالت وبیانات شاغلی پرویز جنبۀ زبانشناسی دارد که مسلک من است.
یک جملۀ دیگر شاغلی پرویزرا مجبورم تحت تبصره قرار دهم ،چونکه من لیسانس رشتۀ زبان وادبیات دری و هم ُمدرس این
رشته درپوهنحی ادبیات بودم ،او میگوید:
«فرق پارسی ودری وتاجیکی درذهن تفرقه افگنان ودشمنان فرهنگ ما وجود دارد »،ومیپرسد که «مگرحافظ شیرازی به زبان
پارسی سخن میگفته یا دری؟» ودرجای دیگرمقال خوددرحالیکه به "تفاوت اصطالحات" بین سه لهجۀ زبان فارسی اعتراف
نموده ،اما "سمرقند وقندهار" یا "تهران وگردیز" را از بابت زبان فارسی مقایسه کرده وابیات ذیل را برای ثبوت ادعای خود
آورده است:

شکر شکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می برند
(حافظ)

زشعر دلکش حافظ کسـی بود آگاه

که طبع شعر و سخن گفتن دری داند
(حافظ)

مثـــنـوی مولــــــوی معنـوی

هــست قـران درزبان پهلوی

من آنم که درپای خوکان نریزم

مراین قیمتی دُر لفظ دری را

به جواب سوال اول شان پیرامون فرق بین فارسی ودری عرض میشود که ازلحاظ دستورواصول ساختمان کلمات ،هردولهجه
تابع عین دستورمیباشد .اما درتلفظ کلمات ودرترکیب یکعده کلمات واصطالحات که ایرانیها اززبان های ترکی ،عربی
وآذربایجانی گرفته اند ،فرق زیاد بین این دولهجه موجود است ،ودراثرنوآوری های ایرانی ها که بدون مشوره با افغانها وبه
طور مستقل دوام دارد ،این تفاوتها روزبه روز به حدی فراخ شده میروند که نه تنها عامۀ مردم افغانستان معنی کلمات رایج
درایران رانمی فهمند ،بلکه دیواری بین دوزبان همریشه ایجاد خواهد شد .هکذا ایرانی ها معنی کلمات پشتو دخیل درزبان دری
را نمیفهمند وغوغای اخراج کلمات پشتو اززبان دری نیز ازهمینجا سرچشمه گرفته است .اما زبان دری که با پشتو دریک
کشور زندگی دارد مجبور است رعایت خواهر زبان پشتو راداشته باشد ،تا رعایت برادریکه ازاوجدا شده ومستقل میباشد.
دراینجا تذکر یک نکته الزم است که درعلم زبانشناسی اصطالحی هم به نام "جامعۀ لسانی"( )1وجود دارد .بقراراین اصطالح
سه کشور ایران ،افغانستان و تاجیکستان به یک جامعۀ لسانی تعلق دارند که بایست دربین شان به ارتباط نوآوری کلمات تماس
ومفاهمه جریان داشته باشد که متاسفانه ندارد ،واگرمیداشت آنها مجبور نمیشدند که برای کچالو که درافغانستان رایج است،
ازدوکلمۀ (کچه به معنی بیمزه وناشیرین) و (آلو) ساخته شده ،اززبان فرانسوی ترکیب (سیب زمینی) راترجمه ورایج سازند.
ازلحاظ فونولوژی (علم االصوات) تفاوتها بین فارسی ودری عمیق تراست .طورمثال ،فورمول ساختمان صوتی یکعده کلمات
فارسی درایران دریک مورد قرارذیل است :واول (مصوت) " آ " هرگاه دربین دو کانسوننت (صامت) واقع شود به " و " تبدیل
میشود ،یعنی:
نان به نون  -خان به خون  -جان به جون  -دان به دون و غیره .درین باره شاعر افغان مرحوم حاجی محمد اسمعیل سیاه منظومه
ای دارد که من دو مصراع آنرا به طورمثال می آورم واین مثال ها دربین ادباء وشعرای ایران وافغان به طور مزاح ومطایبه
دروبدل میشده است:
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زبان در ایـران زبــون شود
دکان در تهران دوکون شود
مثال دیگراین است که بعضی اصوات را ایرانیها به کسره تلفظ میکنند ،مثآل :پَدر که ما افغان ها به فتحه تلفظ میکنیم  ،اما ایرانی
ها آنرا به کسره تلفظ مینمایند چون پدر .مثال دیگری تلفظ کلمۀ بلند است که آنان بُلند میگویند( .اسنادی ازقرن چهارم وپنجم
هجری بانشانی فتحه ،کسره و ضمه موجود است که شاغلی دکتوررهین آنها را دیده است که کلمات مذکوردرخراسان َپدر و ِبلند
تلفظ میشده است).
یکی ازنباتات که ما درافغانستان به آن کچالو میگوئیم وایرانی ها " سیب زمینی "  ،به نبات دیگری که ما " بادنجان رومی "
میگوئیم وایرانی ها " گوجه فرهنگی "" .ناک" را که ازجملۀ میوه جات است درایران به آن " گالبی " میگویند .به لغت " سگ
" ایرانی ها " تول ه " میگویند .درحالیکه " توله " بزبان دری نام یک آلۀ موسیقی است .به " یخچال ویا یخبندان " دری ایرانی
ها "توچال " میگویند و...
شاغلی دوکتورمخدوم رهین زمانیکه تازه ازایران آمده ودرپوهنحی ادبیات باما همکاربود ،از ترکیبات عجیب درلهجۀ تهرانی
مثالهای خنده آورمیگفت .آقای پرویزمیتواند یک تعداد ازآن ترکیبات راازآقای رهین بدست آرد تا فرق فارسی ایرانی ودری
افغانستان را خوبتر متوجه شود.
مقایسۀ شاغلی پرویز بین " سمرقند و قندهار " و " تهران وگردیز" ازلحاظ اختالف لهجه بین لهجه های تهرانی ،تاجیکی و کابلی
نادرست است ،زیرا قندهاروگردیزدو مرکزمهم زبان پشتو میباشد .اگر (سمرقند وهرات) یا (تهران وپروان) مورد مقایسه
قرارمیگرفت ،درست میبود .لهجه های تاجیکی وسمرقند درماقبل از اشغال روسها بود ،اما درمدت دوصد سال تسلط روسها
آنقدر کلمات واصطالحات روسی درآنها شامل شده وحتی تلفظ کلمات آنها تغیریافته که اکنون نمی توان آنها را با لهجه های
فارسی ودری مقایسه کرد.
اکنون که من این تفاوت ها رامحض معلومات آقای پرویز مثال زده ام .شاید هم مقبول خاطرشان قرارنگیرد ،مهذا امید است از
قهر خود فرو نشیند و مرا در جملۀ " تفرقه افگنان ودشمنان فرهنگ ما شامل نسازند! چونکه من یک طالب العلم این فرهنگ
بوده وهستم .
در اینجا نظری به بیت های باال می اندازیم .دربیت اول حافظۀ آقای پرویز درست کارنداده ،مصراع دوم بیت را که " زین قند
پارسی که به بنگاله میرود " است ،اشتباه نموده است .به هرحال ،به منظور معنی کردن و معنی دادن به کلمات واصطالحات
درابیات شعرای قدیم باید خود را به شرایط اجتماعی – سیاسی و جغرافیوی همان زمان انتقال بدهیم .درین بیت مراد از "طوطیان
هند " مردم وخصوصآ شاعران دری زبان هندوستان است " .قند پارسی " به معنی زبان شیرین فارسی و " بنگاله " هم قسمتی
از هندوستان است واین کلمه به خاطر ردیف و وزن وقافیهء بیت آورده شده وازلحاظ معانی ،قصد ُکلی حافظ درین بیت وسعت
زبان فارسی است که از کشورفارس تا هندوستان را فراگرفته است که یک واقعیت تاریخی است .اما اگرآقای پرویز به رموزادبی
آشنا میبود ملتفت میشد که حافظ دراین بیت از نیشنلیزم فارسی خود کارگرفته ،چونکه توسعۀ زبان فارسی را به هندوستان به
کشور فارس کریدت داده است .درحالیکه انتقال زبان دری توسط سلطان محمود غزنه وساکنین خراسان به هندوستان صورت
گرفته است .زبانیکه درهند انکشاف کرد وبعدآ صبغۀ یک مکتب ادبی را به خود گرفت ،باستناد اصطالحاتیکه دردواوین بیدل،
امیرخسرودهلوی ،غنی کشمیری ،هاتف الهوری وغیره وجود دارند ،زبان دری خراسان است که شباهت تام با زبان دری
امروزی افغانستان دارد ،نه به زبان فارسی ایران.
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بیت دوم ازحافظ میرساند ،درحالیکه اوبه لهجۀ فارسی شیراز درکشور فارس سخن میگفته وازموجودیت لهجۀ دری درخراسان
وفصاحت وبالغت آن آگاه بوده ودراین بیت اظهار شعف وافتخار میکند که اشعار فصیح وبلیغ مانند دری زبانها گفته که فهم آن
برای همه فارسی زبانان (افغانی ،ایرانی وتاجیکی) سهل است .دربیت موالنای بلخ ازصنعت مبالغه کار گرفته شده ،مثنوی را
"قران" خوانده وزبان پهلوی را که به اساس همین بیت به هنگام زندگی موالنا (وسط قرن هفتم هجری) هنوز بقایایش درکشور
فارس وجود داشته ،مثال زده است .زبان پهلوی منشعب ازفرس باستان دردورۀ ساسانی مروج بود وکتیبه هائی ازآن به خط
آرامی وچند اثری مشتمل برتفسیر اوستا درین زبان باقیمانده وبه قول داکتریارشاطر ،در لغت نامۀ دهخدا وبرهان قاطع ،تا اواخر
دورۀ هخامنشی (قرن چهارم قبل المیالد) رایج بوده است .موالنا خودش وپدرش ازبلخ بودند وبه زبان دری خراسان پرورده
شدندو مثنوی پُراست ازاصطالحات زبان دری خراسان که در قرن هفتم هجری کشورفارس را فراگرفته بود.
بیت ناصرخسروقبادیانی بلخی که بیانگر شهامت وپایداری او درمبارزه ایکه به پیش انداخته بود ،میباشد ،چونکه او زبان دری
را برای مدح ومداهنه ،مانند شاعران آن زمان که اکثرآ مداحان دربارهای محلی بودند ،استخدام نکرده بود .زبان مادری
ناصرخس رو هم دری خراسان بوده وبه همین زبان شعر وسخن گفته است .پس معلوم نشد که آقای پرویزچهار بیت فوق را به
چه منظور وبه تائید کدام مطلب درمقال خود آورده است؟ این طالب العلم ودودانشمند دیگرافغان شاغلی ولی نوری وپوهاند
دوکتورروستارتره کی ،نه تنها انکارنداریم ،بلکه کامآل مستشعریم که فردوسی ،رودکی ،موالنا ،حافظ  ،سعدی ،سنائی ،جامی،
ناصرخسروبلخی وامیر خسرو دهلوی وهزاران شاعر دیگرخراسان وفارس وهند به جامعۀ لسانی زبان دری تعلق دارند و "
متعلق به همۀ پارسی زبانان اند " .اما ما حیا وانصاف داریم ونمیگوییم که فردوسی وحافظ وسعدی ازخراسان اند ،بلکه با احترام
وارادتیکه به دانش وادب شان داریم ،آنها را به وطن شان که کشورفارس است منسوب میدانیم وتوقع داریم ،آنهائیکه به خراسان
تعلق دارند برادران ایرانی "مال ایران" نخوانند .ما افغان ها بدون احساس حقارت بلکه با آرزومندی وارادت ازغنای فرهنگی
که درایران فراهم شده استفاده میکنیم ،اما تحت تاثیر قرارنمیگیریم وخود را ایرانی نمی خوانیم ،همین وبس! درغیرآن ،ما کشور
ومردم ایران را برابر وبرادرهمسایه و همکیش وهمزبان خود میدانیم وهمه ترقیات عالم رابرایش آرزو میداریم .من درامریکا
درمجامع امریکایی ودردو پروگرام رادیوئی و دو مصاحبۀ تلویزونی از پروژۀ استخدام قوۀ ذروی درایران به جدیت دفاع کرده
گفتم درصورتیکه اسرائیل ،هندوستان وپاکستان صاحب پروژه های همسان اند ،چراایران نباشد؟ یک نفرازآلمان سوال کرد که
آیا پروژۀ ذروی ایران خطری نیست برای افغانستان؟ بجواب گفتم ،نخیربه دودلیل خطرنیست ،یکی اینکه ایران این سالح را به
مقابل افغانها ودرخاک افغانستان استعمال نمیکند ونمیتواند .دیگر اینکه ما افغانها چنانکه ازپاکستان نمیترسیم ،ازایران هم ترسی
نداریم .دولت امریکا ازمصاحبات من بد برده ومرادرلست سیاه شامل ساخته است .تکرار احسن است که ما باایران برادری
ورواداری داریم نه بدبینی ودشمنی ،ولی به قرارمثل پشتو "وروری کوه ،حساب ترمینح".
اینکه شاغلی پرویز میپرسد آیا حافظ به زبان فارسی سخن گفته یا دری؟ جواب آن قسمآ دردیوان حافظ موجود است :حافظ قصاید
مدحیه دروصف پادشاهان محلی آنوقت دارد .این قصاید دردربارهای محلی خوانده شده وطبعآ به لهجۀ فارسی کشورفارس
خوانده شده ،لهذا ما افغان ها شعرحافظ را به اساس شعورطبیعی که ازدستور زبان دری داریم ،به لهجۀ زبان دری میخوانیم
ومی فهمیم وبه سهولت گفته میتوانیم که حافظ بزبان دری شعر میسروده ولی به لهجۀ فارسی شیراز سخن میگفته است .مشکل
شاغلی پرویز دراین است که درموازین علم زبانشناسی دسترس پیدا نکرده تا بداند که علم زبانشناسی زبان گفتاررا معیارقضاوت
قرارمیدهد نه زبان مکتوب را ،زیرا زبان مکتوب تصویرنادرست گفتارقبول شده است .قضاوت من که میگویم حافظ وسعدی
وامثال شان به زبان فارسی کشورفارس سخن میگفته اند ،باالی زبان گفتاراستواراست ،نه زبان نبشته .زبان نبشته به تناسب
قدامت زبان گفتار یک انکشاف تازه است ،وانگهی زمانیکه حافظ وسعدی درکشورفارس شعرمیگفتند ،حدود  98فیصد مردم آن
دیاربیسواد وبا نبشته آشنائی نداشتند ،بلکه اشعارحافظ توسط اکثر مردم سینه به سینه نقل میشده ،البته ادباء دیوان اورا هم نوشته
اند .مشکل دیگر شاغلی پرویزدراین است که او دربین زبان ولهجه فرقی قایل نیست ،درحالیکه درعلم زبانشناسی لهجه ها
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شاخص تشخیص قرار میگیرند .لهجۀ تاجیکی شاخۀ دیگرزبان دری است ،متاسفانه کلمات واصطالحات زبان روسی درآن داخل
شده ،نسل جوان تاجیک با خواندن ونوشتن زبان دری مشکالت دارند.
غیرازآنچه شاغلی پرویز درنظم مثال زده است ،حافظ  ،سعدی ودیگر شاعران دری وفارسی لفظ دری را دراشعار خود به قسم
افتخارومباهات پرورش داده اند که چند نمونۀ آن ذیآل تقدیم میشود

ز من بحضرت آصف کی میـبرد پیغام

که یاد گیردومصراع زمن به نظم دری

بیا که وضع جهان راچنانکه من دیدم

گر امتحان بکنی ،میخوری وغم نخوری
(حافظ)

شکـر هللا کـه تـرا یافتم ای بحر سخا

ازتو ِصلت ،زمن اشعار با لفظ دری

(سنائی)

پیش تخت تاجداران لفظ تازی و دری

با شرف گشتی چوتاج اصفهانت جلوه کرد
(سنائی)

مرحوم قاری عبدهللا خان ملک الشعرای افغانستان به مناسبت هزارمین سالگرد فردوسی قصیده ای دارد که توسط مرحوم محمد
سرورگویا درمحفل تهران قرائت وخیلی هم استقبال شده بود ،چند بیت آن:

حکیم زبـردست دانای طـوس

بنامش سخن میزند طبل و کوس

ادیب سـخــن پـرور فارسی

کـه بگشـود بر ما در فارسـی

زطبعش سخن رونق تازه یافت

زبان دری قدر و اندازه یافت

چنان آتش فـارسی برفروخت

که تا دامن عشر بایست سوخت

درانشـاء شاهنامه اعجاز کرد

برای سخن گو دری باز کرد

(حرف "ط" عالمۀ است برای یک صوت عربی اما درکتب و دیوانها هنوزهم طوس و طهران وطپیدن دیده میشود!)
چنانکه می بینیم مرحوم ملک الشعرا قاری سرحد فارسی و دری را درین قصیده معلوم ساخته است!
دراین مقال چند بارگفتم که شاغلی پرویز بزبان دری مسلط ونویسندۀ خوب است ،معهذا به حیث یک موسفید  77ساله که چند
صباحی بیشتردرین زبان کار و خدمت کرده ام ،چند نکته را خدمت شان خاطرنشان میسازم:
) 1زبان دری را سچه نگاه دارید وازترکیبات ایرانی درانشاء بپرهیزید! یک ترکیب ایرانی درنوشتۀ شاغلی پرویز درجملۀ
"فرق های اجباری دارند نابود میشوند!" وجود دارد .ترکیباتی ازقبیل "دارم میخورم"" ،دارند میروند" وغیره مطابق به
دستورزبان دری نیست .چون اکثردانشمندان ایران درکشور فرانسه تحصیل کرده اند ،ترکیبات "دارم" و "دارند" را از زبان
فرانسوی ترجمه و درفارسی شان تطبیق کرده اند ،چونکه درزبان فرانسوی صیغه های فعل داشتن( )1را به حیث معاون فعل
برای ماضی مطلق وماضی بعید استعمال میکنند .درجملۀ فوق ،ترکیب " ...دارند نابود میشوند" رامیتوان به دوشکل به دری
ترجمه کرد" :در ُ
شرف نابودی میباشد" یا "به طرف نابودی روان اند" .درزبان دری عالمۀ (مورفیم) حالت استمرار "می"
میباشد .
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)2درفقرۀ "افغانستان کشوربالزده"  ،ترکیب "بالزده" یکنوع حقارت بلکه دشنام است .فکرمیکنم مقصد شاغلی پرویز "بالکشیده"
باشد که درجای دیگر مقالۀ شان درست استعمال شده است .
)3ترکیب "االبال" که درمقولۀ "حاال بلی مال" شامل میباشد .امالء این ترکیب "حاال بلی" است .کلمۀ عربی بله ،به معنی "آری"
به سه نوع نوشته میشود :بله ،بلی و بلی ،ولی نمیدانم چرا دری زبانها "حاال" را "اال" و "بلی" را "بال" مینویسند ،ولی "مال" را
هیچ غرض نگرفته اند.
) 4درضرب المثل پشتو "دودی زما خوری ،طوطو په سالم خانه کوی" امالء "طوطو" غلط است" ،توتو" به فتح "ت و واو
مجهول" ابدال "عوعو" یا "غوغو" است که درزبانهای دری و پشتو رایج میباشد .
)5آقای پرویز ،این ادعای شما درصفحۀ اول مقالۀ تان که |"درخشکسال  1971بیش ازیک ملیون نفرهالک شدند ،بیست برابر
مبالغه دارد .ما آن فاجعه را به خاطرداریم ،ولی تعداد تلفات انسانی را حکومت وقت حدود بیست هزارقبول کرد ،اما افواه از
اتالف حدود پنجاه هزار نفرحکایت میکرد .نفوس کل والیت فراه درآنوقت یک ملیون نفرنبود.
دراخیر ،حسب االیجاب ،بدو موضوع اشاره میشود :یکی تاسف وتشویشی است که شاغلی پرویز وامثال شان پیرامون اطالق
نام ایران به کشور فارس ابراز داشته اند .شاغلی پرویز حتی سرحد مبالغه را درین مورد دریده که درجملهء زیر تصورمیکند
" دار و ندارما " ازدست رفته است:
" دولت وقت که خالی ازاحساس ملی بود وسرمست ازبادۀ استبداد قبیله یی خویش ،دودسته این نام تاریخی وپرمفهوم ودرواقع
دار وندارما را به "فارس" تقدیم کردند وباچنین خیانت ملی خسران جبران ناپذیری را برای ملت بیچارۀ ما خریدند".
درجملۀ باال جای خوشی است که کلمۀ " فارس " فقط یکباردرمقالهء شاغلی پرویزدیده میشود .ازآنجائیکه من چگونگی این
رویداد را خبردارم ،با اغتنام فرصت آنرا به هموطنان میرسانم.
درصحبتی که بین مرحومین احمد علیخان درانی سابق مدیرانجمن ادبی کابل وعبد الحمید مخمور درمنزل مرحوم مخمورشنیدم
(همشیرۀ مخمورزوجۀ درانی بود) ،مرحوم درانی به سوال مرحوم مخمورکه چگونگی این رویداد را پرسیده بود ،چنین جواب
داد (آنچه به حافظۀ من مانده است):
دولت فارس به زعامت رضا شاه درسنه  1314هجری شمسی تصمیم گرفت ،نام" ایران "را برکشور فارس بگذارد .وزارت
خارجۀ فارس یادداشتی به وزارت خارجۀ افغانستان ارسال وازتصمیم دولت ایران اطالح داد .درین وقت مرحوم فیض محمد
خان زکریا وزیرخارجه وسردار محمد نعیم خان معین سیاسی وزارت خارجه بودند .این موضوع ضمنآ به انجمن ادبی رسانده
شد ومجلسی مشتمل بردانشمندان افغان روی آن بحث وغور کردند .نظر ُکل برین شد که تقاضای کشورفارس توام با احتجاج رد
شود .من به اعضای انجمن خاطرنشان ساختم که دولت تصمیم گرفته ازقصد رضا شاه استقبال نماید ،ولی اگر اعضای انجمن
خواسته باشند درین راه مبارزه نمایند باید با مقامات وزارت جارجه درتماس شوند .ازاعضای مجلس دونفر (آقایان میرغالم
محمد غبار و غالم جیالنی اعظمی) به حیث نماینده تعین شدند تا نظرانجمن ادبی را به وزارت خارجه برسانند .این دونفر نزد
فیض محمد خان وزیرخارجه رفتند واو با نظرانجمن ظاهرآ توافق نشان داد ،اما اضافه کرد که صدراعظم صاحب این موضوع
را درحالیکه من وسردارمحمد نعیم خان خاضربودیم  ،به حضور اعلحضرت گزارش دادند وگفتند که افغانستان دربرابراین
تصمیم رضا شاه بیچاره میباشد ،زیرا ما نمیتوانیم درعین زمان نام افغانستان رابه ایران تبدیل نماییم که درآنصورت دوکشوربا
عین نام میشود .هکذا رد و احتجاج بدون سود است ،زیرا رضا شاه تصمیم قطعی گرفته وما اگرمخالفت هم بکنیم ،اوقصد خود
را عملی میکند .مخالفت ما فضای سیاسی بین دوکشوررا مخدر میسازد .لهذا فیصله شد که از تصمیم ایران به زبان مناسب
سیاسی استقبال شود .هیات انجمن با نظریات وزیر خارجه اظهار مخالفت نموده واصرار کردند که دولت افغانستان باید حتمآ به
خاطراین موضوع باالی دولت فارس احتجاج کند ونام ایران را نپذیرد .سردارفیض محمد خان پیشنهاد کرد که بهتراست هیات
انجمن ادبی با سردار محمد نعیم خان معین سیاسی مالقات نموده وتوسط او نظریات خود را به حضوراعلحضرت برسانند .هیات
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همان روز نزد سردارمحمد نعیم خان به وزارت خارجه رفت وعین استدالل وزیر خارجه را اززبان او شنید ،با یک تفاوت که
سردار محمد نعیم خان اضافه کرد که از احتجاج باالی دولت ایران مفادی متصورنیست ،وفقط مناسبات دوکشوررا متشنج
میسازد وسیاست ایجاب میکند که ما این موضوع را به مناقشه نکشیم .آنگاه یاد داشتی به قلم فیض محمد خان وزیرخارجه تسوید
وبه امضاء صدراعظم رسانده شد ودرآن تذکرداده شد که ایران نام قدیمی ومشترک هردوکشوربوده ،اکنون که دولت فارس آنرا
انتخاب کرده ،تبریک میگوئیم.
این بود سخنان مرحوم احمد علیخان درانی واوعالوه کرد که غبار به سردار محمد نعیم خان سخت ودرشت گفته بود که گویا
افتخارات تاریخی این کشور به ایران داده میشود و ...ومحمد نعیم خان برآشفته شده گفته بود که تاریخ کشوربه ما وبه دنیا معلوم
است وکلمۀ "ایران" به تنهایی ممثل تاریخ کشورما نمیباشد و ...مرحوم درانی اینرا هم تذکر داد که ازآن روز به بعد سردارمحمد
نعیم خان غباررا بد میدید.
درحال حاضردرانی ،مخمور ،غبار ،اعظمی ،فیض محمد خان و نعیم خان همه به حضرت حق پیوسته اند ویگانه شخصی که
ازین جریان واقف وزنده است ،شخص پادشاه سابق افغانستان میباشد .چه بهترکه شاغلی دکتورسید مخدوم رهین که اکنون
پیشپزک ونازدانۀ حضورمیباشد ،این موضوع را به حضورگزارش داده ،اصل رویداد را اززبان ایشان ثبت تاریخ نماید .هکذا
یادداشت دولت فارس وجواب افغانستان درآرشیف وزارت خارجه موجود است .این دوسند نیزباید برای آگاهی عامه نشروثبت
تاریخ گردند .درقبال قبولی نام ایران ازطرف دولت وقت ،اوضاع سیاسی آن وقت را نیزباید درنظرگرفت:
درسنه  1314هجری شمسی شش سال ازسلطنت خانوادۀ نو درافغانستان گذشته بود .این سلطنت برای نابودساختن نام امان هللا
خان ورویداد های ده سال سلطنت اوکه جزء مهم تاریخ اوایل قرن بیست افغانستان میباشد ،دیوانه واروبه شدت تالش میورزید.
عناصر طرفدار امان هللا خان وضد سلطنت نو فعال وزیاد بودند .محمد هاشم خان بعد ازقتل عده ای ،زندان ها را پرساخته بود.
مخالفت با تصمیم با تصمیم رضا شاه به ارتباط نام ایران موجب تحریکات ایران درافغانستان میشدوسلطنت نوافغانستان امورمهمۀ
ملی را به درجۀ اول به ارتباط منافع واستقرارسلطنت نو می سنجید .لهذا احتجاج به مقابل قصد رضا شاه مصلحت دیده نشد.
نظرشخص من هفتاد سال بعد ازوقوع واقعه درحال حاضرازین قراراست که حداقل بایست دربرابرتصمیم کشورفارس با شرح
مفصل رویداد های تاریخی ،ازطریق دیپلوماسی احتجاج صورت میگرفت تا آن احتجاج سندی برای نسلهای آینده باقی میماند.
اما استدالل دولت وقت کابل که تصمیم رضا شاه قطعی بوده و احتجاج مانع تطبیق آن شده نمیتوانست ،معقول به نظر میرسد،
اما من با طرزبیان شاغلی پرویز مخالف ام که دولت افغانستان با قبول نام ایران "داروندار ما را به فارس تقدیم کردند" .زیرا
کلمۀ ایران طوریکه درین مقاله تشریح شده مقلوب کلمۀ "آریه"• میباشد وسرزمین آریه ها درتواریخ معتبر جهان مرزهای
خراس ان باستان شناخته شده که اکثرکشورفارس شامل آن نبوده است .کلمۀ ایران به استناد متون تاریخ به سرزمین خراسان
اطالق میشده وحدود اربعۀ خراسان درتواریخ ثبت است که قسمت اعظم افغانستان کنونی شامل آن است .فرض کنیم نام
کشورافغانستان ایران یا خراسان میبود ،محض با نام خشکه مانمیتوانیم میدان را ازایرانی ها ببریم .رضا شاه با پسرش بعدازآنکه
نام ایران را انتخاب کرد ،برای به کرسی نشاندن این نام بسیارکاروبسیارپول مصرف کردند ،درحالیکه سلطنت های افغانستان
برای به کرسی نشاندن نام افغانستان هیچ کارنکرده ،بلکه توته های این خاک پاک را یکی بعد دیگر به انگلیس فروختند .آنقدر
کتاب وآثاریکه درمدت پنجاه سال اخیر درایران چاپ شده ،ما درافغانستان مرد آن نشدیم که یک هزارم آنرا تولید کنیم .
میگویند "مزد آن گرفت جان برادر که کارکرد!" درایران باالی سنائی ،جامی ،موالنا بلخی و ...آنقدر کارشده وآنقدر آثار طبع
شده که وقتی متتبعبن اروپائی وامریکائی آثارموالنا را میخوانند ،به چاالکی و "ازمه" گویی ایرانی ها باورمیکنند که موالنا
ایرانی بوده است ،وقس علهذا .از جانب دیگر من هیچ ایرانی را سراغ ندارم ،به شمول آنهائیکه ازتاریخ مشترک سیاسی
وفرهنگی دوکشورهمسایه وقوف کامل دارند که خود را "افغان" خوانده باشد ،اما اکثرآن عده افغان هائیکه درایران تحصیل
کردند و عدۀ دیگرازقبیل آقای پرویزوامثال اش ،کورکورانه و بیخردانه به ُد ل ایران میرقصند .جریدۀ (امید) درچند سال اخیر،
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حکومت خوجه ئین ربانی که ازکابل به تالقان فرارکرده بود ،علنآ به سرمایۀ ایران می چرخید وبعد ازآن به حمایت
وهمکاری وراهنمایی دکتورروان فرهادی ودکتورمخدوم رهین وامثال آنها به حیث آلۀ تبلیغات ایران وایران گرایان
سنگرگرفت که این روش تا امروز دوام دارد .کسانیکه درکابل خود را برای چوکی ریاست جمهوری یا پارلمان کاندید
کرده ومیکنند وعلنآ گفته اند وتعهد داده اند که "افغان نیستیم ،افغانستانی هستیم" .چونکه کلمۀ "افغانستانی" اختراح
ایرانیها ی بدخواه است ،که اینها با چنین تعهدی گویا خود را رسمآ به ایران سپرده اند.
ما افغانها برای تیشه به ریشۀ خود زدن حاضرومساعد هستیم ،اما برای حق خواستن وحق گرفتن جرات ما را سلب
کرده اند .درجملۀ  150جریده ایکه درکابل نشر میشود ،یکی جرات نکرد ازایران بپرسد که چرا مذهب سنی رادرایران
به رسمیت نمشناسد ،چرا مساجد اهل تسنن را تخریب میکنند وچرا برای پیروان سنت وجماعت درقانون اساسی ایران
حق موجودیت قایل نمیشوند؟ نمی دانم شاغلی پرویز قناعت میکند که ما "داروندار" خود راازدست نداده ایم ،داروندار
ما وتاریخ ما محفوظ و موجود است ،ماصرف "افغانیت" خود را ازدست داده ایم!!!؟؟؟
موضوع اخیراینکه من با عقیدۀ هموطن خود آقای پرویز که میگوید "زبان پارسی ،دری وتاجیکی" مرزسیاسی
نمشناسد "،همنوا نیستم .مرزهای سیاسی بین لهجه های دری وفارسی وتاجیکی وجود داشته و باید استقرارواستحکام
یابند ،اما مرزهای فرهنگی را با رعایت واحترام به حقوق وامتیازات متقابل باید حفظ کرد .والسالم ومن التبع الهدی.
درین روزها برادران ایرانی به تقلی د ازهمسایگان ترک نژاد ما ،صحبت هائی پیرامون تاسیس کنفدراسیون فارسی
زبانها را تحت عنوان "ایران بزرگ" رویدست گرفته اند .قرار مسموع یک عده ایران گرایان درافغانستان برای تحقق
دادن این آرمان سخت در تالش افتاده اند .ما اتحاد کشورهای ترک زبان را که فقط بعد از تجزیۀ اتحاد شوروی هویت
ملی پیدا کرده اند ،استقبال میکنیم و تبریک میگوییم .اما افغانستان با داشتن زبانهای ملی دری وپشتوو حدود بیست
زبان محلی دیگر ،ازقدیم االیام هویت ملی داشته ودر تحت کنفدراسیون نام نهاد "ایران بزرگ" هویت ثابت وقدیم ملی
خود را ازدست خواهد داد .خطربزرگی که افغانستان را در حال حاضر تهدید میکند ،نارضایتی قوم پشتون است.
اگرحکومت کرزی به تشویق ایران گرایان درین کنفدراسیون شامل شود ،من این بدبختی را پیشگویی میکنم که والیات
پکتیا و ننگرهار به پتکی ها و جواری های پاکستان لبیک گفته وکفتروار به طرف آنان پروازخواهند کرد ،درحالیکه
سرنوشت خط دیورند انگلیسی درقبال اتمام میعاد صد سال آن هنوز مجهول است .شاید یک خط دیورند پاکستانی به
نام "خط مشرف" منطقۀ کوه های سلیمان را ازافغانستان جدا سازد .کرزی صاحب باید بداند که جلو طغیان مردم را
گرفتن چندان سهل نیست! ومن هللا التوفیق .ختم
یاد داشت :تایپ رایتر من عالمات مخصوص زبانشناسی را که برای نشان دادن فونیم ومورفیم وغیره به کار میرود،
ندارد ،لهذا دراکثرموارد ازقوسین کارگرفته شده است .هاشمیان
تداعی :وقتی درصفحۀ (ازتفاوت صوت "د") درزبانهای سنسکرت وپشتو سخن میگفتم ،ازکلمۀ دال و حاضر جوابی
سردارشیردل خان یادم آمد واین رویداد درآرشیف وزارت خارجۀ کابل ثبت است:
شاغاسی سردار شیردلخان صدراعظم امیرشیرعلی خان برای مذاکرات رسمی به هندوستان رفته بود .وایسرای
انگلیس به افتخاراش دعوت مجللی داده بود که اراکین وزعمای هند حضوریافته بودند .سردارحسب معمول یک توته
گوشت استخواندار را گرفت ومصروف خوردن آن شد .زعیم سکهه که مقابل او نشسته بود به قسم مزاح سردار را
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مخاطب قرار داده پرسید « :سردار ،شما که استخوان را خودتان میجوید ،درافغانستان به سگ هایتان چه میدهید؟"
سردار بدون آنکه مشتعل شود ،با تبسم جواب داد" :ما درافغانستان به سگ های خود دال میدهیم ".سردارجی سرخ
شد وهیچ نگفت .پایان
خدمتگار افغانستان ،سید خلیل هللا هاشمیان 8 ،اگست 2005
بخش اول قسمت چهل و یکم را به کمک لینک آتی بخوانید.
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