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  غيدرياکاش و يان و يچند آفر
  

  " زبانءدر گسترهی پژوهش"در گوشه و کنار 
  
  اه سنگيصبوراهللا س

hajarulaswad@yahoo.com
  

  
 ءزپور با سرنامهي ساالر عزکتاباز خوانندگان ی کيافت يپنداشت و در ءفشردهی ادداشت کنوني: شنمايپ
   . است " در افغانستانآنی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"
  

   .قه وقت را خواهد گرفتي دق٩٠" غيدريکاش و اين و ايچند آفر"خواندن 
  

  دگاهيدو د: دو چشم
  

دانم يم، چون ترسميدارم، بل می ريب ناپذيآسی ينايبه از آن رو ک چشم نرفته ام، نه کينيکلتا امروز به 
ر خواهم بود به يآنگاه ناگز. خواهد دادناهمسان  ءدو شمارهی دارای نکيعدگانم يددرمان ی کتور برادکه 

افتم ي و درديدمگر بگذارم تا " هشتی منف "ءشهيو به چشم چپ ش" دوی منف "ءشهيچشم راست ش
ها را ي ناخوبنم ويبيمه ميجهان را نی هايهمواره خوب ی،زيهر چدن و خواندن يهنگام د، رايز. دنهمگون شو
   .گرفتيمی  دوستانم فزونءبود تا شمارهين نمي چنخواهديدلم مداند، چقدر يتنها خداوند م. دو چندان

  
   پژوهشگرءسندهينوبا ی دوست

  
ی  تا کنون برا١٩٨٠ و ١٩٧٩او از . شناسمينوشت، ميزپور نميکه خود را عزی  از روزگارراه يگرانماساالر 

ن گام و گردنه يک سر و گردن بلندتر و چندي  و منهمانندانم از ،ديآی ادم مي تا ، ومن دوست مهربان
ی گيل کارني د"یابين دوستييآ" ءبيهودهی به اندرزها که ١٩٧٠ ءن دههي پسءمهيدر ن.  بوده استجلوتر

ن دو تن آشنا يانام و نشان  با ، تادانيمی دان و طيمی ه. خواندياو مارکس و انگلس م، دادميگوش م
ا يبزرگتر است کامو نکه يدانستن ادر رمانده بودم د. ده بوديرسژان پل سارتر  و کارل پوپره بشدم، او 

کرد ی تهز ينزم ياليستانسياز اگزرا ) کابل(رخانه يکتابخانه اش در خ ءز قفسهيدوست عز که دميد، سارتر
ن يگذاشتن چندپشت سر با شدم و او ی ر زندان پلچرخينگيسپس من زم. برتری رو آورد به پژوهشهاو 
  . ديسرفراسوها و فرامرزها ، به شهياندی واد
  
 ءژهيوی افتهايشد و درياندی می فلسفشتر يب، نهيپاری هاي آگاهءنهياز گنجی رينک با بهره گيازپور يعز

  .سدينويمی فلسفبا رنگ ز ينات را ي زبان و ادبءخودش در گستره
  

به فلسفه ی فرازااز پرداختن چرا اهم داد که ن نشان خوييدر پای ن دوست گرامياد به ايبا حرمت ز
  . ز داردينی يانهايزخرده  ،فراوانی ات در کنار سودهايادب ءپاره پارهی بخشها

   
  ی پژوهشی ارزش تالشها

  
نه نامبرده کارش را . ش استيکويت ني ندهد،يشتر ميب ارزشدوست مرا ی ادبی آنچه دستاوردها

  . دانديشود، مو گرفته ده يگران شنيدی د از سويکه بای ي بانگ دلسوزانه ، بل"انيسنگ بزرگ پا"
  

آماج ": ديتوان ديمی به روشن" مقدمهی چند نکته به جای ادآوري"را در ی وی فراخوانهات ياهمم يصم
زان يست در برابر فرهنگ ستی ا واکنشيست و ی از پاسخی ين دفتر آمده، گونه يکه در ای ينبشته ها

ن گفتمان، زبان شناسان و ادب دوستان را ير ايدوارم نکات بحث برانگيما. مای و زبانی و دشمنان فرهنگ
ن ياز ای که شماری با وجود. ه باشندتل زبان در افغانستان داشيبر مسای اديکرد ژرف و بنيوادارد تا رو

اپ کم ده، اما چير بچاپ رسييد با اندک تغي امءهو همچنان هفته نامو فردا ی يايآری ت هايمقاالت در سا
در انتظار رهنمودها . دانستمی مرتب آن ضروری يک دفتر آنهم بگونه ين نوشته ها را در يغلط و دوباره ا

  )٧ص(" .ميگشای ن گفتمان ها را ميزان، باب ايشما عزی يو راهنما
  
  :استآورده تابش آغاز کدر  را  خوبن واژه ها سه سخنيزپور با کمتريعز
  
  .ان زبان و فرهنگندشمدر برابر  ندای واکنش رمول، بلکها فوينه فرمان  ميهانبشته ) ١
  .شتر بپردازنديبم يه هاز گفتي دوستان به نکات بحث برانگوارمديام) ٢
  .مانميشما می از سوی يچشم به راه رهنما و نوشتمدانستم يمآنچه ) ٣

 ١
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ی ينما_، رستمبازار، بر هر سر  بادارءهينشانده ها در سا_ن دستيکه خوارتری کنونی سپتمبردر روزگار 

ی و هنردوستی يستانماد شهامت، فرهنگزپور يعزی فراخوان با نجابت و فروتنانه از سوشه کرده اند، يپ
  . است

  
را هدفش بهبود زبان يترسد، زيآغازد، در گام نخست از نقد نمی ممانه يصمن ي کتابش را چنءباچهيآنکه د
که مانند ی تابد از پرسش و پاسخ آنانيگر رخ برنميگام دخود؛ و در  کالم و ش نامينماات است و نه يو ادب
   .شندياندی او نم

  
ختن دشمن، و ي برانگاي آزردن دوست ،شانيگر انددسخنان دن يشن" (مبادا"سه  ءکه از دلهرهی کس
در ، بهتر است کنديمی خوددارش يهاشه يان اندياز ب) ر ساختن نام و نشان خوديب پذينجام آساسر

رون يو در بپناه ببرد، ون يزي تلوءبه پرده ،"آب و هوای نيشبيپ"مانند  گزارشها،ن يخطرتريببه  ،نديبنشخانه 
را کل مور يماو ی گوانتانامو، ناتو، چامسکغزه، ب، يابوغربگرام، بغداد، به نام ی يده هايوانمود کند که پد

هد هر چه زودتر خوايم، !"دارداست عالقه نيبه س"که ی ي از آنجا،دهيشنتصادفًا ا اگر ي ،دهيا هرگز نشني
ی االت متحده روستاهايبشنود که ارتش ای از کس شي دوراندزياستگرين سيااگر . فراموش کند

پناهنده "ن بودن تنها به درد يشهروند آن سرزم": ر لب خواهد گفتيکشورش را بمباران کرده، ز
  ؟"است چه کاريسرا به ی  من فرهنگی،وانگه. خوردي جهان مءن گوشهي شدن در ا"یاسيس
  

د، و يسرايد، ميگويشد، مياندی همانگونه که ماو . ستين" دلهره داران "ءاز جرگهزپور يعزخوشبختانه 
ز يارو را نيروی و، پالتاک و نشستهايدر رادی اسيسی ث و بررسبحی برنامه ها ی،افزون بر کار فرهنگ

يبخش مردم سازمان آزادتهدابگذار ی ند کلکايمجاد ي را به" زيام رستخيپ"کسو ي امبردهن .برديش ميپ
ی  برارا"  شعرءنهييدر آمسعود  احمدشاه"ا ي" داريسپهدار ب"گر يدی سد و سوينويم )ساما(افغانستان 

  . نظاری گذار شورانايبن
  

 )٢ ،اتارهــتارها و نوشـجس) ١ :ست از ده کتاب اشيزپور، بياالر عزـن سيـال پسـند ستاورد چـتنها دس
ات ي ادبءدر گستره) ٥مطبوعات آماج گفتگو، ) ٤ ی،از زبان تا ادب پارس) ٣در افغانستان، ی زيستی پارس

 ءنهيير در آيپنجش) ٧ما، ی ات داستانيدر ادبی گاه نقد ادبيجا) ٦ ابتذال تا آثار ماندگار، ءطرهيمعاصر، از س
 ءدر گسترهی  پژوهش)١٠ ی،ز ملياز مقاومت تا رستاخ) ٩ ی،سيوخ ادب نيبر روال تاری نقد) ٨فرهنگ، 
نه يگز) ١٢، )رمان(شناسنامه ی در جستجو) ١١،  در افغانستانآنی بر عوامل نا به سامانی زبان و نقد

  چند داستان کوتاه) ١٣و ، ن وخشوريآخری شعر
  

  ... زبان و ءدر گسترهی پژوهش
  
فصل هشت  ءرندهيدربرگ" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"

از زبان ) نقل قولها(گفتاوردها و ی فلسفی ن مقوله هاي سنگءبهره مند بودن هر بخش از پشتوانه. است
گر را از ي دبرگچند و  ارزنده ساخته، سته ويشااز کتاب را ی يپاره هاشناسان، ارنکارشناسان و ک

  . افگنده استی برازندگ
  
. نيلبرت انشتاای هايشانيابد با پرييمی گنگی کتاب همانندن يدر اات يبه ادبزپور يعز  برخوردءوهيش

ی معادله هان يشرفته تريپچ يچاپي پءشبکهدر ی ند پدر بم اتميگويمداند، يراست و دروغش را خداوند م
پس از سنجش نادرست پول نان و قهوه در رستوران کنار ی گرفتار آمده بود که روزک چنان ي و فزالجبر

  د؟يق بلديشما جمع و تفر! آقا: ديه شنياک را از زبان همسان پرسش دردنيخانه، ا
  

چند  ءش پا افتادهيشمارش پدر ی روزن يانشتام، يريگ. ديشا. اندرا ساخته ی ن شوخياخواهند گفت 
ن ي چنفريکد به يا باين خورده است؟ آيا آسمان به زمياشتباه کرده باشد، آی به راستعدد کوچک 

  ؟ ندستاندي از نزدش باز مش راياتمی هاي، آگاه"گناه"
  
ا يخواسته ، پندار و رفتار و کردارشنجا و آنجا در ياز يندوست من ن را آوردم تا گفته باشم که اگر يا

  . ودبرر پرسش يزد ينبا هرگز دانششی پهنا و بلندا، کردهی يهمسوی رمرد اتميپآن با ناخواسته 
  

  کنند؟يان چرا خود توبه کمتر ميتوبه فرما
  
به بار بار " آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"کتاب در  هسندينو

 هااشاره همچو هنگام برخورد با  فلسفهی خوانندگان ناآشنا با الفبا. پرداخته استی فلسفی مقوله ها
ی گناهير گناه و بنجا سخن بر سيتا ا. ، گرفتار خواهند آمدممن با آن دچارنک ياکه ی به همان دشوار

از ی بخشد يباداند، يشتر ميسنده که بيو ن، ومتا بدانم شتر بخوانيد بيبام داني نمکهی منرا يست، زين
  .پاسخ دهد ناآشنا با فلسفه را ءوانندهخی پرسشها

 ٢
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  :ديخواهد پرس،  کتاب٦٤ تا ٥٦دن صفحات يد تشنه آموزش، پس از دوباره ءخواننده

  
ن عنوان در يراتي که خود گو"ینگارشی های ها و ناهنجاری کژتاب"اسر فصل  سردرشما  !یزپور گراميعز
ی سوادی د گناه بين است که نبايماند ای می گانه راه که باقيپس : "دينگاشته ان کتاب است، يان ايم

گر تا آنجا که ممکن است در اصالح آن در جهت يدی کسو؛ و از سويم، از يخود را به گردن خط انداز
   )٦٠ص(."ميآن دست به کار شوی قانونمندهنجار و 

  
ی برا: "ديگفته ارانه تر يسختگ" چاپ آثاری نشيگزی ارهاي بر معءموخره "ءدر مقاله شما !یزپور گراميعز

ی نشيگزی اارهيث معيرا منحی ت در برابر آن، نکاتياحساس مسوولی برنامه و ادای های رفع کاست
زه شود يتا انگ، دارمی شکش اصل نظر ميچاپ آثار پی نشيگزی ارهايخره بر معر عنوان مويچاپ آثار ز

ن بخش يکه در ای يارهايمع. کنندی ن مسله نگاه ميشتر بر ايت بيکه با احساس مسوولی کسانی برا
ارها از امال، انشاء و نظم ين معيدر ا. صورت خاص و عام: شود، صورت دوگانه داردی بر آن اشاره م

ب در نظر ير را به ترتيعام، نکات زی در بخش. ميروی شه ميمنطق اندمحتوا و ی زبان به سوی منطق
  :ميدار
  
  يزبان و فرهنگ نوشتاری بر قواعد ساختاری کدست و روشمند و متکيی امال -١
  و کاربرد منظم آن در تمام متنی اعمال نشانه گذار -٢
  شهيبر قواعد زبان و منطبق بر منطق اندی انشاء متک -٣
  

تکواژه ها، واژه ها، جمله ها، بند ها، پاراگراف ها، ی تـسيود، باــشی ده ميکه برگزی باالخره در آثار
 ءونهو به گ. باشدی و نوشتاری و دستوری يو معنای بر نظم منطقی بهره ها، فصل ها، عنوان ها متک

که ی خالصه بر اثر. را خدشه دار نکند منظم و هماهنگ شود که صورت ومحتوا ، شکل وفرم اثر
که ی چاپ شود؛ تا زمانی ستيمحتوا، زبان، ساخت و بافت هماهنگ بر خوردار نباشد، نبای المتازس
   www.sarnavesht.com) :"سرنوشت"ت يسارپور، يعز(" .برآن وارد نشودی اتحيتصح الت ويتعد

  
بر ی ست و روشمند و متککديی  امالی،قانونمند، هنجار "ءن نشانهيد کوچکتريتوانيا ميآ !یگرامزپور يعز

، شده اندخود تان برداشته کتاب ن نمونه ها که از يدر ارا  "یزبان و فرهنگ نوشتاری قواعد ساختار
  :دينشان ده

  
ن يري کامًال ناهمگون زءک از پنج نمونهيخود شان، کدامی  درست و نادرست که باشند به جاها)١
زبان و فرهنگ ی واعد ساختاربر قی ست و روشمند و متککدي ی،قانونمند، هنجار"انگر يتواند نمايم

"ی  . گذرميده ميپرسنا، ر استيک هنجارپذيکدام" به گونه" و "بگونه"نکه از ي باشد؟ انوشتار
  

  )٧ص (مرتبی يبگونه 
  )١٠ص (رمسئوالنهي غهبه گون
  )١٤ص ( فشردهءبه گونه
  )١٦ص (ختهيدرآمی ابه گونه 
  )١٦ص (گريدی به گونه 

   
  .خورنديک صفحه به چشم مين در يپسی سينوشگفت آنکه، دو ناهمگون 

  
در خود سنده يکه نونچه در آی و ناهمگونی نادرست، همگون و درستاصل  ن،يريزی مثالهادر ) ٢

  خواننده رهشگا باشد؟ ی تواند برايدهد، چگونه مينشان می کاربردش کوته
  

  ) ٩ص (هر زبانی  نامهاهمجموع
  )١٥ص (ابعاد آنی  مجموعه
  )٧٦ص( از نشانه های  امجموعه

  
  :نهيياز آ روشنتر مثالدو نهم ي ا)٣
  
  )١١ص(ی مدنی  انهييآ
  )١٥ص (تمام نمای نه ييآ
  
  :دييتوجه فرما. ندد، سرگردان سازنده استنج کننده نباشين کتاب اگر گيدر ای نوشتاری هاي ناهمگون)٤
  

  )٣ص( از دوستانم ءدسته

 ٣
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  )١٣ص(زان يستی از فارسی يدسته 
  )٣٢ص(ی شرقی دو دسته 

  
  ؟ ک درست استين دو کدامياز ا )٥

  ا ي )نخستی پشت(ی نا به سامان
  )٤، ٢، ١ص(ی نابسامان

  
   :جملهک يدر ناهمانند نگارش ن دو ياهمه،  و جالبتر از )٦
  

  )٣٦ص(ی ازبان منطقه 
  ) ٣٦ص(ی يو منطقه ی زبان رسم

  
بوده است و ی نطقه ام و زبانی انجي زبان می،ان، زبان فارسياما در م: "ن استيچنکتاب آن در اصل 

  ." را داشته استی يمنطقه  وی ت زبان رسميثيهمواره ح
  
" انيدر م"ست که ي مثًال از همان آغاز روشن ن، وکم داردی زيز چينی ساختارو ی  جمله از نگاه رواننکهيا

  .خودشی باشد به جاکجا، " انيدر م"ا يچه 
  

  ناجوری هاينشانه گذار
  

تواند خواندن را دشوار ي م وستار يکتاب چشمگی پيتای هاي نادرستءندازهبه ای در نشانه گذاری نادرست
ی هايات باشد، به کژتابيخواهد پاسدار زبان و ادبيکه می يسنده ينو. ر سازديپذب يجمله را آسی يو رسا
هنجار ی زگيبه پاک چاپ نداند، ءستهيرا شای يو نارسای کاستی دارای نوشته هابتازد، گران يدی نگارش

  چه خواهد گفت؟ خود ن يريزی دن سطرهايداد کند، پس از يی وسته از ارزش نشانه گذارينهد، و پارج 
  
  : کتاب آمده استءن نوشتهين پاراگراف نخستيدر نخست) ١
  

"ی ست و در داربست ي نرساف"ک زبان و چند نام، محدود به زبان خاص يک زبان و يی اصل چند نام برا"
گر را يدی از زبان های اري بس.ماندی ما نمی رزها و برون مرزها و قلمرو زبانن زبان در درون ميندگان ايگو
  )٧ص" (.رديگيز در برمين
  

 ءبرم آن نقطهيتوان کوتاهتر و روانتر نوشت، گمان نميوه مي سطر باال را به سه شچندنکه يگذشته از
ی اريبس "ءنرو، پارهيد، از همگرديبرم )اصل( آغاز ءبه واژه) رديگيدر برم(عل ف. ان دو جمله درست باشديم

را شگفته ي پءد، مگر آنکه نقطهي بدون فاعل آءتواند در نقش جملهينم" رديگيز در برميگر را نيدی از زبان ها
  .مينه) ،(کامه ش يم و به جايبردار

  
  :افتندی ز درست جا نمين نيريزی ان سطرهاي پاءنقطه) ٢
  
ی کي .م آن استيمفاهی واژه گان آن و آشفته گی يابار معنی زين بحران، فروريای ن نشانه ينخست"
  )١٥ص" (...مرکبی ش فعلهايساده و افزای ا گهواژه هايساده ی ن موارد، کاهش فعلهايگر از ايد
  

کامه ساخته  ی،انيمی جايب ءد آن نقطهيهم با ا بازي: باال دو چاره داردی سطرهای درست نشانه گذار
  .ان داده شوديپای ي نهاءقطهک نيو " است"ا جمله با فعل يشود، 

  
به تفاهم ی و فرهنگی تازی ن در تلفظ واژه هايمشخص و معی بهتر است حد اقل به روش ها) "٣

  )٧٤ص"(...به حد اقل آن برسدی ربان رسمی ما در محدوده ی ن مشکالت تلفظياز ای تا بخش. ميبرس
  

سه نقطه  ءنشانه. نداردی ين کارآيوچکتردر آنجا ک" تا"ش از ي پءداست، نقطهيکه از روال جمله پی چنان
  .ک نقطه استيدرست آن همانا . ستين" از خللی خال"راز يش حافظ ءز به گفتهيان نيپادر 
  
، ٤٦، ٤٤، ٣٩، ٣٨ی در برگها، ٧٤ ءگر، افزون بر صفحهي دءن جملهيان چنديا پايان يدن سه نقطه در ميچ
ی اشاره های از نمونه ها نه به جای اريبا در بسيز ءن نشانهيا. خورديم مز به چشين... و  ٦٨، و ٤٩

  .ستين درست نيو ا. ک نقطه گذاشته شده انديی بلکه اشتباهًا به جا" الهبدن"و " حذف"
  
نگونه ياز ا" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"در کتاب نازک ) ٤

از صفحه  جنجالزده تری اندکمثال ار، با آوردن ي بسءمشت نمونه. دخورنياد به چشم ميها زينا به سامان
  :شودي بسنده م١٦

 ٤
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ی ين انسان را موجود سخنور شناساياز باختر زمی يت دارد که فرزانه يانسان آنچنان اهمی زبان برا"

  .کرده است
  

  "...ورز، پرخاشگرش يدهند، همچون ابزار ساز، انديکه به انسان می يهای ژه گيگر ويدی البته در پهلو
  

 پاراگراف تازه، ءوهيپس از نقطه به شی ر از آن جدا ساختن واژه هابدت و ی،اني مءباز هم آن نقطه
درست ی ساده برای شنهادي پءاز چند چارهی کي. بردير پرسش مي را زدوم ءجملهی استقالل دستور زبان

  :ن باشديتواند چنيباال می نوشتن سطرها
  
ی يت دارد که فرزانه ي زبان آنچنان اهمی؛و پرخاشگری شورزي اندی،سازچون ابزاری يهايژگيوی در پهلو"

  ."استده ينام را موجود سخنور انسانن ياز باخترزم
  
ک پاراگراف دو بار چنان ي، ٦٤ ءدر صفحه. خورديگر دوچندان به چشم ميدی شگفته در جايپی دشوار) ٥

  :شوديو بدون فاعل آغاز م" و"شکسته شده که هر بار با 
  

 تاجکستان و افغانستان مروج ی،ران امروزيم که در اييگوی اگر به آن زبانی زبان فارس" :پاراگراف نخست
چون ی از کشورهای ي زبان بخشهاو سازدی ن کشورها را ميای انجي زبان موت دارد ي رسمواست 

ن کشورها يای  فرهنگوی زبان رسمی  روزگار درازو گرفتی ازبکستان، پاکستان و هنوستان را در بر م
مرو  قلوا يآسی گوناگون قاره ی ره ها و تبارهايتی انجي زبان موی خيست تاری ساخت، زبانی ز ميرا ن
   ".انا و خراسان بزرگيآری و فرهنگی تمدن

  
و ی انسانبر روان ی ر فرهنگين تاثيشترياست که بياز ده زبان زنده و مهم دنی کي و" :پاراگراف دوم

    ". گذاشته استمای ت فرهنگيهو
  

  ".باشدی می زبانی گونه های ا، دارايگر دنيدی های  همچنان به مانند زبانو" :پاراگراف سوم
  

خواهد " گريدی زبانها"درست آن و ،  استنادرست" گريدی های زبان"دوم، گذشته از آنکه در پاراگراف 
جمالت اد شده در يبه فاعل ان جمله ها يان و پايمی فعلهای باال، به خاطر وابستگی  سطرهابود،
  .نديايبمستقل ولو به دنبال پاراگراف اول  ءتوانند چون دو جملهي نموستند ينی شدن" پاراگراف"شتر، يپ
  

ی ، به جا)٦٤ ءصفحه(آغاز ی از چند راه ساده آنست که پاراگراف هفت سطری کي: يشنهادي پءچاره
ک از يسپس هر . سته جدا ساخته شونديبای هر جمله، با نقطه های پاسر و در ها "واو "آنهمه

ا يند يايب مستقل ءدر نقش جملهی ر فاعليا با ضمياند، آمده  )یپاراگراف(که اشتباهًا سر خط ی يسطرها
   .شوندزده وند يشتر پي، صادف و ساده به دنبال کامه به بخش پن شانيآغازی ها"واو"ان بردن يبا از م

  
 ی،راستارياندک وبا اد شده را يی پاراگرافهاه احترام خوانندگانم، ببودم، ي م٦٤ ء صفحهءسندهياگر من نو
" زنده"ی واژه هااوردن ين و "یزبان فرهنگ"چون ی نديخوشانه چندان ی ان برداشتن ساختارهايمثًال از م
ن ي چن، روان به دنبال"یانسان" و ،خراسانچسپنده به " بزرگ" و رانيای برا "یامروز " زبان،در کنار

   :نوشتميم
  
از ی يبخشهای ند و روزگار درازيگويران، تاجکستان و افغانستان به آن سخن ميکه در ای فارس"

گوناگون ی تبارهای انجيم ی،خياست تاری گرفت، زبانيز در برميازبکستان، پاکستان و هنوستان را ن
ر ين تاثيشتريکه ب اياز ده زبان مهم دنی کي و ، خراسان/انايآری مرو فرهنگقلدر ژه ي، به وايآس ءباشنده
ی گونه های داراز ينی ، فارسگريدی  مانند زبانها.اشته استما گذی ت فرهنگي هووبر روان ی فرهنگ
  ."باشديمی زبان

  
 ءخواهم خوانندهيرا نميز. دانميسته ميبا" خراسان/ انايآری قلمرو فرهنگ"ش از يرا پ" ژهيبه و"آوردن البته، 

 پهناور ءاز قارهی انا و خراسان خود بخشيا قلمرو تمدن و فرهنگ آري آ:ازاردين پرسش بيکنجکاو مرا با ا
  ؟"خراسان/ انايآری و فرهنگی ا و قلمرو تمدنيآس: "ييگويست که ميا نيآس

  
 ءدر گسترهی پژوهش "ءندهيدر چاپ آهمان پاراگراف را باور دارم که  ،نميبيمزپور يعزدر قلم که ی با توان

  .خواهد نوشتشنهاد من ياز پرساتر و بهتر ، "آن در افغانستانی  سامانبر عوامل نا بهی زبان و نقد
  

  ناجوری هايبازهم نشانه گذار
  

 ٥
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. شونديده ميز در کتاب ديجا بودن نقطه و کامه ني و بهاديد، زي ناپدءدهها نمونهافزون بر آنچه گفته شد، 
  :مانندپ باشند، يدر تای گاز آنها، از سر شتابزدی د شماريشا

  
  )٢٨ص (٤٩-٤٥.ن صيمين يمحمد حسی خيانستان تارافغ) ١

  ٤٩-٤٥.ن، صيمين ي، محمد حس"یخيافغانستان تار: "درست
  
  -- دو بار – )٤١ص(ی وش آشوريت داريما و مدرن) ٢

  يوش آشوري، دار"تيما و مدرن: "درست
  
  )٤١ص (١٣٦٨مهرابان ) ٣

  ١٣٦٨مهر، آبان : درست
  
  )٥٥ص(ی احسان طبر. آنی تکامل آتی و راههای زبان فارس) ٣

  يآن، احسان طبری تکامل آتی و راههای زبان فارس: درست
  
  )٦٣ص( شماره سوم و چهارم "یروشن"اسپارتک ) ٤

   سوم و چهارمء، شماره"یروشن"اسپارتک، : درست
  
  )٧٢ص"(..ن واج شان مصوت استيمن واژه ها دويدر واقع ا) "٥

   ." استن واج شان مصوتيمن واژه ها دويدر واقع ا: "درست
  
که ی يان سطرهايمورد در پاست يبک به ينزد) ٨٤ص" (نوشت های پ " و)٥٥ص" (س هايرنويز" در) ٦

 به ند نگاه کدتوانيمخواننده . گذرميمک نمونه ها يکاياز آوردن . ستند، نقطه گذاشته شده استيجمله ن
 و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٣ ،١ی ، و شماره ها٥٥در صفحه  ١٠ و ٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ی هاه شمار
  .ن برگ کتابيدر آخر ١٤
  

  .گذردياز هفتاد و هشتاد مک نگاه يدر نگونه مثالها يشمار ا
  

 يپيتای هاينادرست
  

ا يی شکن_ واژهء نمونه٥٠ر از و باالت )یپيرتايغد يشاو (ی پيتای  نادرست٤٠شتر از يداشتن ب
، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٦، ١٣، ١١١٢، ٨، ٧ی در برگها(ی نابخشودنی شکن_بيترک
ان صفحه ي در پا"یم"چنانکه مثًال بار بار ) ٨١ و ٧٨، ٧٧، ٧٤، ٧٠، ٦١، ٥٤، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٣٦
 در "یها" و ٤٨در صفحه " شهير"ا مثًال ي رفته؛ ٧٩ و ٣٧در آغاز صفحه " شود" آمده و ٧٨ا ي ٣٦ی ها

  .دهديگذر م ١٠٠از را ی کي اشتباهات تکنرقمه، دي پر٤٩ ءبه صفحه" مستقل ءواژه"نقش 
  

اند که در هر صفحه ينمايمکتاب برگ  ٨٤ن آن در برابر يانگيشگفته و سنجش ميپی هايشمارش کاست
ی يبايک کتاب بزرگ شکيی پيتای هايافتن همه نادرستيد يشا. افته استيراه ی ک نادرستي ش ازيب
 نه ءخوانندهی براحتا کمتر از صد صفحه ی به نازکی ابکتد زدن يدی شتر به کار داشته باشد، وليب

   .ن و ژرفنگر کار کمتر از دوساعت استيزبيچندان ت
  

  :ستيکتاب نی پيتای هاي همه نادرستءرندهين، دربرگيريلست ز
  

  درست      نادرست
  
  کاربرد     )١٠ص (کاربر) ٠١
  يخ طبريتار    )١٣ص(ی ريخ طيتار) ٠٢
  شيپو    )١٥ص (شييپو) ٠٣
  دنيشياند    )١٦ص (شدنياند) ٠٤
  کهی يواژه ها    )٢١ص (کهی واژه ها) ٠٥
  کهی يواژه ها    )٢٣ص (کهييواژه ها) ٠٦
  همچونی يواژه ها  )٢٣ص (همچونی واژه ها) ٠٧
  همچونی يواژه ها  )٢٣ص (همچونی واژه ها) ٠٨
  تيواژه ها، شفاف  )٢٤ص (تيواژه ها شفاف) ٠٩
  تونی ژيم/ ژتونيم    )٢٤ص(تون ی ريم) ١٠
  تذکر    )٢٥ص (ت ذکر )١١
  )٦٩ص(ی هرو    )٢٨ص (٦٩.یهرو) ١٢

 ٦
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  ريناگزی ضرورتها  )٢٩ص (ريناگزی يضرورت ها) ١٣
  يياروپای کشورها  )٣٠ص(ی ياروپای يکشورها) ١٤
  نهيشيپ    )٣١ص (شنهيپ) ١٥
  زبانزدها    )٢٧ص(ا انزدهيز) ١٦
  ها دری امپراتور  )٣٥ص(در ی های امپراطور) ١٧
  يعربی قالب ها  )٣٥ص(ی عربی يقالب ها) ١٨
  پشتون زرغون    )٣٨ص (پشتو زرغون) ١٩
  الزم و ملزوم    )٤٠ص (الزم و ملزم) ٢٠
  صراط  ) بارسه(): ٤١ص (سراط) ٢١
  گرفتميم    )٤٢ص (رفتميگيم) ٢٤
  مهر، آبان     )٤١ص (مهرابان) ٢٥
  عمدتًا/ عمده    )٤٤ص (عمدة) ٢٦
  نگرفته    )٤٤ص ( نگرفه)٢٧
  نادرست    ) ٤٧ص (ناردست) ٢٨
  ةيقابل    )٤٩ص (تهيقابل )٢٩
  "ار"پسوند     )٥٠ص ("آر"پسوند ) ٣٠
  ييواژه ها    )٥٠ص(ی يواژها) ٣١
  نيا      )٥٣ص (ني) ٣٢
  گريدی زبانها  )٦٤ص (گريدی های زبان) ٣٣
  نييتع     )٦٥ص (نيتع) ٣٤
  بيبه ترت    )٦٩ص (تيبه ترب) ٣٥
  ازی قسمت بزرگ  )٧٩ص (قسمت بزرگ از) ٣٦
   دازهبه ان    )٧٩ص (با اندازه) ٣٧
  ستهايپسامدرن  )٨٠ص(ی ستهايپسامدرن) ٣٨
  حاکم بر آن    )٨٢ص (حاکم بر ان) ٣٩
  فلسفه پژوهان  )٨٣ص (فلسفه پژوهشان) ٤٠
  يهای نامحرم  )٨٣ص(ی جای نامحرم) ٤١
  يذهنی بتها   )٨٤ص(ی بت ها ذهن) ٤٢
  ،)نام(+ انتشارات     )٨٤ص (انتشارات،) ٤٣
  

  يشکن_بيترک/ يشکن_از واژهی ريجلوگ
  
بود در ) دش/ خطک( فاصله ءدر همچو حاالت، گذاشتن نشانهها از چاره ی کيوتر، يکمپش از ي روزگار پدر
توان يز ميامروز ن. ساختيارو ميرو" ري ناگزنشکست"به را " ناشکن" ساختار ظاهرًا ،ان سطريکه پای يجا

  :کنميشنهاد ميز پينرا ساده تر ی ريشگي پسه. وه کار گرفتياز همان ش
  
ی شکن_بيد ترکيکه نبای ي در جاها"space bar" و "shift" همزمان ن با فشرد"فاصله_مين"برد کار) ١

  .ان رفته استياز م "Windows XP" و ٢٠٠٣پس از ی وترهاين امکان در کمپيا. شود
  
 بتوانند "یشکستن"ی تا ساختارها ان سطريا ميدو واژه در آغاز ی کيا دامنه دار ساختن يده يکش) ٢

 ز سالش ايپی وترهايدر کمپ "یدامنه ده"ا يی ده سازيروش کش. بروند در آغاز سطر تازهناشکسته 
گر فشردن يدی و در کمپوترها" J/ت" و حرف "shift" با فشردن همزمان "Windows XP"ا ي ٢٠٠٣

  : يسيده نوي کوتاه و کشءنهم چند نمونهيا. است) + و ٠ان يم( خطک فاصله ء و نشانه"shift"همزمان 
  
  رامــــــزندان بگ/ دان بگرامزن
  ايـــو گارســگيگـاه ديپا/ ايگوگارسيگاه ديپا

  بيرـــــ ابو غشکنجه گاه/ بي ابو غرشکنجه گاه
  وــــتگاه گــوانتانامـــــبازداش/ بازداشتگاه گوانتانامو

  
را يست، زيانترنت ممکن نی در صفحه های شکن_بيترک/ يشکن_از واژهی ريجلوگگاه برخالف کتاب، 

  . انترنت تفاوت دارندی ه هايوترها و آرايصفحه ها در کمپی  درازا و پهناءاندازه
   
" سدينوی م/ رودی م/ شودی م"ی اگر به جا. تواند چاره گر باشديز مينی سيوست نويپگان بار ي) ٣
ستن نشا يدر دو سطر بها يا ترکيواژه ها شکستن ی برای ينه ي، زم"سدينويم/ روديم/ شوديم"م يسيبنو
  . مانديدو صفحه نممه به يناز دو ک يهر دن يپرو 
  

 ٧



 www.farda.org                                  ــــردا                                                                فـ

، ن کتابيرا او در هميرد؛ زيوه را هرگز نپذين شيا گريسندگان دياز نوی زپور مانند شماريد ساالر عزيشا
ی  و پاسدار همگون"یسيگسست نو"نشان داده است که هواخواه  ی،يپروای بی کمگرچه با 
  . ن روش استيبه همی نوشتار

  
در ی سيوست نويدرست بودن پا نايسخن بر درست بودن م که يفزايد بياورم، بايبی ز آنکه آشفتگش ايپ

سته است يبای ول. روان و پاسداران خود را دارنديوه پيرا هر دوشيست، زينی سيبرابر گسست نو
ش يابهاوه را در همه کتياز آن دو شی کيی و همگونی گانگيند، و اگر يرا برگزی کيخودش ی براسنده ينو
  . ت کنديک نوشته رعايی ک کتاب و کم از کم در سراپايکند، در يت نميرعا

  
 را برهم بزند؟ی سيا گسسته نويی سيوسته نويپی ک صفحه همگونيدر ی يسنده ياست نوبنده يزا يآ
را ی نوشتاری ک سطر همگونيسنده در يک پاراگراف چنان کند؟ و اگر نويسته خواهد بود اگر در يا شايآ

  د؟ينخواهد نام" قهيگم شدن هنجار در نوسان سل" را ن کارشيا خواننده اي ننهد، آپاس
  

  قهي در نوسان سلگم شدن هنجار
  
 ءوهيدر ش" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش "ءسندهينو

ن کتاب در نقش يخواهم به ايمز مانند من که يگر نيد چند تن ديشا. کدست نداردي ءقهيخود سلی نگارش
  :نندين را ببيريزی در نمونه های که ناهمگونی د گردند هنگاميکسره نااميرو آورم، ی آموزشی رهنما

  
، )٣٠ص"(ميخوريم"، )٣٠ص"(دانديم"، )٣٠ص"(کردنديم"، )١٥ص"(مانديم"، )٨ص"(رسانديم"
، )٤٣ص"(شوديم"، )٣٧ص"(مييگويم"، )٣٧ص"(ميکشيم"، )٣٣ص"(ميدهيم"، )٣٠ص"(کردنديم"
  )٥٩ص"(باشديم"، )٥٩ص"(سندينويم"، )٥٩ص"(ميکنيم"، )"٥٩ص(مييگويم"، )٥٠ص "(ميکنيم"
  

بًا هر نمونه را يرو آورده، و تقری سيوست نوي، کمتر از پنجاه بار به پشکتابی زپور در سراپايساالر عز
 ءوهي از دوصد بار به ششتريبی ها را اندکنيهمدرست  گر همه جا،يداو .  استدو بار آزمودهی کي

شود، ی م، مييگوی م، ميکشی م، ميدهی م، ميخوری داند، می کردند، می رساند، می م(گسسته 
  چرا؟. نوشته است) باشدی سند و مينوی م، ميکنی م
  

ک صفحه، يدر  باردهها ر، يناپذی آشتی هايسيها و گسسته نويسيوسته نوين پياز ای نکه برخيشگفت ا
م به يفگنيبی  خروار، نگاهءباز هم مشت نمونه. شونديده ميز ديک سطر نياف و حتا در ک پاراگريگاه در 
  :نيريزی در نمونه های نوشتاری ناهمگون

  
  :ک سطريدر  "مانديم" و "ماندی م" )١
ماند، زبان که بازتاب يش فرو مييش و پوياز زای که فرهنگی هنگام: توان گفتياما به گونه فشرده م"

   )١٥ص(."ماندی ش ميش و پويز اندک اندک از روياست، ن آنی تمام نمای نه ييفرهنگ و آ
  

  .خواهد بودی پيتای را نادرستي، زندارم" شيپو"و " شييپو"ی به ناهمگونی دم نقد کار
  
  :سطردو در  "ابدييم" و "ابديی م" )٢
و ی و اشراق یينش اسطوره يشه و بيبا اندی ات فارسي و ادب.ابديين ميساختمان نوی و زبان فارس"

  )٣٥ص(."ابديی و اعتدال خود را می ينه شگوفايزمی عربی يحماسه اش و با استفاده از قالب ها
  

  تواند هنجار را نشان دهد؟ين چگونه ميا! زيدوست عز
  

  قهي در نوسان سلباز هم گم شدن هنجار
  

خواهم يور دارم، مزپيکه به ساالر عزی با همه حرمت. رنديگيمی م فزونيروم، پرسشهايشتر ميهر چه پ
ی پژوهش"کتاب ان ياز می زيناچی صديکه فن يريزی نوشتاری هايناهمگونرامون چون و چند يدر پنامبرده 

در و نشان دهد که سد يبنوی زيچاند، " آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گستره
  ک است و چرا؟ين مثالها با کداميجار در احق و هنچشم او 

  
"ی  ؟)٣٥ص ( گسترده گ"ا ي  )٨ص ( "ی گستردگ) "١

  ؟)٤٧ص ("ندگانيگو"ا ي  )٢٢ص" (نده گانيگو) "٢
  ؟)٢١ص ("سنده گانينو"ا ي  )٦٥ص" (سندگانينو) "٣

"ی   ؟)ص ( گسسته گ"ا ي  )٥٨ص ( "ی گسستگ) "٤
  ؟)٤٣ص" (اهيژگيو"ا ي  )٤٣ص" (هايژه گيو) "٥

"ی  ؟)٦٦ص ( وستگيپ"ا ي  ) ٢٢ص ( "ی وسته گيپ") ٦

 ٨
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  ؟ )٥٥ص( "واژه گان"ا ي  )٢٠ص( "اژگانو" )٧
  

د که ي و بگوندازدای ز روشنيذهن من نگر يدی هايکيز به تاريسپاسگزار خواهم شد اگر آن دوست عز
  : و بهتر استريپذ خودش درست، هنجارءن گانهيچندی ک از نوشته هايکدام

  
  )٥٠ص" (کهی يواژها"ا ي) ٢٣ص( "کهييواژه ها"، )٢١ص("کهی واژه ها") ١

"ی  ؟)٤٧ص(  فرهنگی قلمرو" اي )٢٥ص(  "ی قلمرو فرهنگ") ٢
  ؟)٤٤ص" (مسأله"ا ي) ٣٥ص" (مسئاله) "٣

"ی  ؟)٦٠ص ( ناهماهنگ"ا ي" آ"با ) ٥٧ص ( "ی همآهنگ") ٤
  ؟)٥٦ص" (های ناهنجار"ا ي) ٤٣ص" (هايناهنجار") ٥
  

/ زبان ها وزبانها :  شدهن کتاب دهها بار نوشتهيرا در اي رساند، ز٢٠٠ توان بهيرا مباال ی مثالها ءدنباله
  ...و  /  فعل هاوفعلها / دگاه هاي دودگاهها يد /ان هي اونها ي ا/ آن هاو آنها / عرب هاوعربها 

  
  :کندی دگيز رسين پرسشها نيزپور به ايبد نخواهد بود اگر ساالر عز

  
  ؟ )٥١ص"(روشن دل"را " روشندل"سد و ينويوسته ميرا همه جا پ" روشمند" چرا )١
  
و ) ٧٩ص"(گونسخ"سد ينويرا می که اول" پاسخگو"و " سخنگو"ان ساختار يخواهد بود می ه تفاوت چ)٢

  ؟ ٥٤ و ٤٠ی در برگها" پاسخ گو"را ی دوم
  
ی وسته نوشته شده، وليپ) ٢٣ص" (دانشمند"و " اريدانش"، "دانشگاه"، "اريدانش" با کدام هنجار )٣
  گسسته؟) ١٦ص" (دانش ورز"
  
" شناسنامه "،)٨ص" (همزبانان "،)٧ص( "یيرهنما"، )٧٤ص" (نروستيهماز "شود ي چگونه م)٤
  :ن را پاره پاره از هم گسستيريزی نمونه ها ، ووسته نوشتي را پ)٣٢ص(ی يفرمانروا، )٢٢ص(
  

  ؟)٢٣ص(ی دست پاچه گ
  ؟)٤٣ص (در هم جوش

   ؟)٣٦ص(ی زيری پ
  
بخش دو چرا ی ست، مثالها نخست درست اءدستهی سيوسته نويپاگر : يمه تکرارينی پرسشها )٥

گلدان، ی م به جايتوانيچرا نمست، يبخش دوم نادرست نی دانه دانه از هم گسسته اند؟ اگر گسستگ
ار، گل دان، گفت : ميسيبنو... و  ريشبگ ن،ينک، گلزار، شهنامه، غمگيگفتار، نوشتار، کتابخانه، چا

  ؟...و  ري گ، شبنينک، گل زار، شه نامه، غم گی ر، کتاب خانه، چانوشت ا
  
"یهمبستگ"که ی  در زبان)٦ همبسته گ"تواند يم   گر نتوانديک پرش کوتاه ديبا چرا نوشته شود،  "ی
بدبختش ی حرفها ونديپا يی ر، همبستگينکه در صورت اخيای ا براي آد؟يبه نوشت آز ي ن"یهم بسته گ"

  !خورد؟يهم مبری به راست
  

"ی زيری پ" را  "ی  از"سد، يبنو) ٣٦ص(زيريپ"خواهد يکه می زپور گراميعزساالر و چرا 
  ؟"ن رو استياز هم ا"سد و نه ينويم" نروستياز هم"را  )٤٧ص("نروستيهم

  
  ی نگارشیهايها و ناهنجاريکژتاب

  
ی و سردرگمی ناهمگون ءنشان دادن انبوههی را برايدم، زي هفتم کتاب دزدءمقالهآغاز  را از باين عنوان زيا

"ی"، "ء"در کاربرد  ي"،  "ی ا"،  ، زپوريعزی از سو شگفتهي پءهر شش عالمهی به جا" داي ناپءکسره"و  "ی
  . ابمي بهتر از آن بءسرنامهتوانستم ينم
  

م، يستايزپور را از دل ميساالرعزی و فلسفی اسي سی،ادبی هايها و توانمندين نکته که آگاهياز نوشتن ا
ی ناچاردرنگ و  ی،ري ناگزی،د دوستين چهاراه سپيان همينجا، از ميز همين. خسته نخواهم شد

آن ی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"م که بدبختانه چاپ نخست يخواهم بگويم
  .استی در زبان فارسی نگارشی هايها و ناهنجارينماد کژتابن يروشنتر" در افغانستان

  
"ی ا"،  "ی ي"،  "ی ا نشانه ي "داي ناپءکسره" و "، "ء"در برخورد با ی نوشتاری هايناهمگونن گروه از يا

گر، در کتاب ياز چشم انداز دتوانند دسته دسته نشان دهند که يم" ه"افته با يانيپای نداشتن واژه ها
   : خورده اندن "هنجار"ی شه هايبه رکه ی فرهادو ی فوالدی شه هايدوست من، چه ت

 ٩
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  )٨ص(ی سوتفاهمی نه يزم) ١
  )٩ص(ی هستی ره ايدا) ٢
  )١٢ص (ميداشته باش یياشاره ) ٣
  
  )٣٧ص(ی پشتوانه اقتصاد) ٤
  )٣٧ص (ک زبانهيجامعه ) ٥
  )٣٧ص (ک زبانه افغانستانيجامعه ) ٦
  )٣٧ص(ی ت مليشه هوياند) ٧
  
  )١٨ص(ی خارجی جامعه ) ٨
  )١٩ص (مدار بستهی مقاله ا) ٩
  ) ١٩ص (داريماهنامه د) ١٠
  
  )٣٥ص (زبانی گددامنه گستر) ١١
  )٤٢ص (شتهاادداياز ی يده يچک) ١٢
  )٤٣ص (انگلسی گفته های ده يچک) ١٣
  )٤٢ص (رای يچند نکته ) ١٤
  
  ) ٩ص (هر زبانی مجموعه نامها) ١٥
  )١٥ص (ابعاد آنی مجموعه ) ١٦
  )٧٦ص (از نشانه های مجموعه ا) ١٧
  
  )١١ص(ی مدنی نه اييآ) ١٨
  )١٥ص (تمام نمای نه ييآ) ١٩
  
  )٣ص ( از دوستانمءدسته) ٢٠
  )١٣ص (زانيستی فارساز ی يدسته ) ٢١
  )٣٢ص(ی شرقی دو دسته ) ٢٢
  
  )٤٢ص (ن کنکاشيای باچه يد) ٢٣
  )٤٤ص (ن واژه هايعمدة ا) ٢٤
  )٤٤ص (ک واژه هايکايی شه يری مسأله ) ٢٥
  
  )٢٠ص (داردی ژه ايچهره و) ٢٦
  )٢١ص (ميشمری نک برميکه ای واژه ها) ٢٧
  )٢٢ص (واژگانی نه يگنج) ٢٨
   )٢٢ص(ی شناسنامه هست) ٢٩
  
  ٨٠ کهی به همان اندازه ) ٣٠
  )٢٩ص (ريناگزی يضرورت های از جمله ) ٣١
  
  )٧ص(ی از پاسخی يگونه ) ٣٢
  )٧ص (مرتبی يبگونه ) ٣٣
  )١٠ص (رمسئوالنهيبه گونه غ) ٣٤
  )١٤ص ( فشردهءبه گونه) ٣٥
  )١٦ص (ختهيدرآمی به گونه ا) ٣٦
  )١٦ص (گريدی به گونه ) ٣٧
  
  )٣٥ص (از تبارهای يموزه ) ٣٨
  )٣ص ( از دوستانمءدسته) ٣٩
  )١٥ص (مستقلی جزوه ) ٤٠
  )٤٩ص( ادا کندی ک جمله ايبا ) ٤١
  )٥٢ص(ی از قواعد عربی ملغمه ا) ٤٢
  
  )١٣ص(  مثالءبه گونه) ٤٣
  )١٣ص(ی خ طبري تارءمقدمه )٤٤

 ١٠
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  )٢١ص (کهی واژه ها) ٤٥
  )٢٤ص (همچونی واژه ها) ٤٦
  

پا يد چليبا مثال باال ٤٦مه هبر م و نخواهم گفت که نگفته اهرگز ، آشکاری گذشته از چند نادرست
هر که دانم ي مزين را نيا. درست خواهد بودی کينه ی کي باال، ءزده دستهيک از سيرا در هر يد، زيکش
 ءسندهينوکه ی هنگام: ن استيا ميخواهم بگويآنچه م. داردی رندگان و پاسداراني، هواخواهان، پذهويش
ن ينچنيابرخورد  خودش ءنوشتهاز ک سطر ي ءکهيبارک صفحه و حتا در يحت مسادر ود خ ،قهين سليرنگ

دن دو، سه يتوافق رسبه از احتمال توان يچگونه مداشته باشد ، ی نگارشی ها با هنجارزانهيهنجارست
  اد کرد؟ي" سندگانيانجمن نودفتر "ات در ي ادبءشه پرداز گسترهيشتر انديا بي
  

آن به خونچکان ی  داغهااندنيو نما" هنجار"راهن عثمان ساختن يپش از ي پباشدبهتر برم، يگمان م
ی گرامشسته و ش يشتن خويوت خودر خل "وسفيرهن يپ" ندوست و دشمن، نخست آن را چو

که سگرت بر لب دارد ی دکتوری ، به سخنران باشدمانهيما ولو هرقدر صم ءندهيفرسای  ورنه تکاپو؛ميبدار
  . د، خواهد مانديگويمکو با سرطان شش وند دود تنباياز پسرفه کنان و 
  

  جمع و مفرد
  

درهم برهم ، "آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"در کتاب 
 آموزش را سر درگم ءفتهي شءر خوانندهيآنها نی جمع و مفرد و کاربرد افعال ناجور برای غه هايشدن ص

  :بسنده خواهد بوددو نمونه ی کيآوردن . سازديم
  
  )١١ص:" ( از استن سه دستگاه عبارتيو ا") ١
  :"ن سه دستگاه عبارت اند ازيو ا: "شنهاديپ
  
  )٢١ص"(داشته باشدی  عوامل گوناگونتواندی مها ی ن دگرگونيا) "٢
  "داشته باشندی توانند عوامل گوناگونيها مين دگرگونيا: "شنهاديپ
  

  ی؟نهمه آشفتگيچرا ا
  

ی نامبرده حتا هنگام. شدياندی می شتر فلسفي، بشيهاي آگاهءنهياز گنجی ريه گبا بهرور زپيگفتم که عز
  . رديگيمی رنگ فلسفپردازد، باز هم گفتار و نوشتارش يمات يزبان و ادب ءسادهی که به جلوه ها

  
ی هم آگاياگر بخواه و. کارستان و سودش فراواناست ی کارات يادبت يکلفلسفه به ی پرداختن از فرازا

 ءلنهيل از ته گيش مانند تيانهايم، زيساز ابزاردر هر گپ و گام خ يب و توبي تادءانهيتازمانند را ی فلسف
نکه در همچو حاالت، يشگفت ا. ديرون خواهد تراويسوراخ کوچکتر از چشم سوزن آرام آرام بی دارا

در . شوديمی ختنچرب و سوی ن تا بخواهيزمی باشد، ولير نميدرون ظرف چندان چشمگع يماکاهش 
  . ت را دور داشته باشديداوند کبر خی،دادين رويچن
  
 برگ به ٨٤در " آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش "ءسندهينو

ن رو، ياز هم. پرداخته استخواهد، يمکاغذ ن کتاب يشتر از حجم ايبی يکه هر کدام به تنهای ينکته ها
  . ک عنوان و چند پاراگراف بازداشت شده انديی ات در تنگناين زبان و ادبياديبنی ره هااز پای برخ

  
  :ن استيز چنيبحث برانگی  پاره هاءفشرده

  
  ):٧ص (مقدمهی چند نکته بجای ادآوري )کي
  

ست ی واکنشا يو ست ی پاسخاز ی ين دفتر آمده اند، گونه يکه در ای يآماج نوشته ها": تآمده اس
  "مای و زبانی زان و دشمنان فرهنگيفرهنگ ستدر برابر 

  
و ی زان و دشمنان فرهنگيفرهنگ ست") ١د که يگوينجا حتا به اشاره و استعاره هم نميسنده در اينو
ی ا روستاهايشهرها  :پشت پرده در کجاستخطرناک و ن گروه ي لنگر اايسنگر ) ٢ها اند؟ يک "مای زبان

، هالند،  فرانسهی،جرمن، تانانگلسه، يروس، ستان، عربهيهمسای ؟ کشورهادرون خاک افغانستان
  چه کرده اند؟و آنها در کجا و چه وقت، چه گفته اند ) ٣کا؟ يا امري ايآسترال

  
ان ي تا پا١٣ ءاز صفحه( "مای زبان مل"و حتا " زبان و فرهنگ ما"و " ما"از ی يزپور هرجايناگفته نماند که عز

نخست به ی اگر از چند تا. استی زبان و فرهنگ فارسان و زبانی زند، هدفش فارسيسخن م) کتاب
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ست؟ يچ" مای زبان مل"زپور يدر نگاه عزتوانم نپرسم که يم، نمتبصره بگذری  ب"یفرهنگ فارس"شمول 
  م؟يگر افغانستان را در کجا به خاک بسپاريدی نهمه زبانهايا ی؟ فارستنهای عني هم "یمل"ا يآ
  
  )١٤ تا ٨ص (زبانهای در نامگذاری اسيسی زه هايرد و بطالن انگ )دو
  

  ان همزبانان، يدامن زده می هايرد و بطالن بدفهم) ١ : اندده شدهيصفحه گنجانن شش ي اآنچه در
برند، ير پرسش نميزبان را زی گانگيود و هنوز هم ـشياد ميبه آنها ی که فارسی خوبی مار نامهاـش) ٢
) ٤تعمارگران، ـزان و اسيزان و فرهنگ گريتـزبان سی  براوءتفاهمـنه سيک زبان و چند نام و زمياصل ) ٣

جهانشمول بودن رآشنا و يد) ٦موجه است؟ ی نش نام فارسيچرا گز) ٥در افغانستان، ی زيستی پارس
زان و فرهنگ يستی از فارسی يدسته ) ٨ ی،امکانات اقتصادی  بازهم دشمنان دارا)٧ ی،زبان فارسنام 
را ی گريآن زبان دی ندازند و به جايت بيرا از رسمی خواهند فارسي که مرزه خواران استعمايزان و ريگر

نکه يغ ايدرد و در) ١٠و ی و رسمی ان در مجالس دولتين آقايای سخنران) ٩ما اعالن بدارند، ی زبان مل
  .ده شونديچا از لبها برهکه مهری روزی برای دواريرا بر آن اعتراض نبوده و امی تا کنون کس

  
کدام هنوز نگفته که را او يشنود، زيسنده نميرا از نوی فارسات يز نام دشمن زبان و ادبينجا ني اخواننده تا

ن يننگ ءچهرهی رسوا سازی سنده حتا براينو. به آب داده اندی يهاان در کدام مجالس چه دسته گليآقا
را زبان ی گريآن زبان د ی و به جاندازنديت بيخواهند زبانش را از رسميکه می زه خواران استعمار و آنانير
   .دارديش را برنمياز دهان خوی بدارند، مهر خموش) اعالم؟(اعالن ی مل
  

 گانياز ی ول. است" ر آشنا و جهانشموليد"نسو يبه ای از چه روزگاری سد که نام فارسينويگرچه او نم
 که "یت دولتيقعو موی با استفاده از امکانات اقتصادله ساالر يبدولتمردان ق"ند  دورانداخته مانءاشاره

شود که آن يدانسته می زيز چيچ) ١٣ص( "کردنديل ميما تحمزه بر زبان يگانه را به زور سرنيبی واژه ها"
  .ا از ماست که بر ماستي گو وستينی گانه برونمرزيهر که باشد، ب" دشمن گمنام و هموطن بدنام"
  

ده پاس ي کشور را چون مردمک د"یت ملوحد"را ي است، زتيشخصزپور چقدر با يم که عزابييتازه درم
ی گنداند که تفرقه پرايز مين را ني ااو. اورديزه دار را بر زبان بيستمگر نآن گروه خواهد نام يدارد و نميم

باشندگان ی برای  سرنوشت ساز کنونءلحظه مگوها در_دامن زدن به همچو بگوزشت است و 
  .ن دوستيشميابت ابرم نجيگوين مي به ا.انباري و ززيت برانگيحساساست ی افغانستان کار

  
  ) ١٩ تا ١٥ص (مای برزخ غربت و مشکالت زبان )سه

  
فلسفه بحران زبان، بحران "شود، به يشتر نميه که همه اش ده پاراگراف بچهار پنج صفحزپور در يعز

" بانهز م زبانه و کودک دويکودک نی شه در غربت، مشکالت نوجوانان و مقوله هايفرهنگ و بحران اند
  .)ه اموشتنجداگانه  ن بخشيای هايها و بديرامون خوبيدر پ. (پردازديم
  

  )٢٨ تا ٢٠ص (آنی پژوهشی امدهايجدال بر سر واژه ها و پ )چهار
  
فلسفه ساختمان و ) ١: را پرداخته است بهيرود زيبخش کتاب به شمار من ين هشت صفحه مهمتريا

که در ی يجاد واژه هايای چگونگ) ٣شوند، يزبانها می که باعث دگرگونی عوامل) ٢زبان، ی هايدگرگون
س توسط يو استفاده از ارتش، سپاه و پولی دولتی فتوا) ٤حضور نداشته اند، ی و زبانی قلمرو فرهنگ

) ٦ ی،با قواعد زبان پشتو هنگام واژه ساز پشتو زبانهای و نازسازگاری دستپاچگ) ٥پشتو زبانها، 
ل زبان پشتو بر زبان يتحم) ٧ ی، اند و نه مطابق به قواعد زبانشناسقيکه نه دقی يواژه های ريوامگ
دانشگاه و ی واژه های بررس) ٩ ی،و افغانی افغان، افغانستانی واژه های بررس) ٨ ی،دری فارس

  ی در تنوع زبانی گانگيو ی يبايز) ١٠دانشکده و 
  
ز پاسخ يهمچو من نی رسريد ء خوانندهده مبحث در هشت صفحه،ن يواندن اپس از خپرده آنکه ی ب

نجا به کدام دشمن يتا ا زپوريداند عزيمکامًال گر يدکه او . ابدييمپس انداز شده اش را دری همه پرسشها
چون ی گر به کابرد الفاظيدی شد و از سوياندی می وز يکسو به دانش رشک انگي، از اشاره داشت

"یسرره يخ"، "لجاجت"، "زيجنون آمکار "، "مارگونهيبی نگرشها" فرهنگی احساس کهتر"،  و  "ی
  .  شده اندخواندهی  که دشمن زبان فارسافغانستانی در برابر پشتو زبانهاست يبرخورد ناشا

  
ب يترک"و آنکه نوشته است ی ات فارسيپژوهشگر زبان و ادبزبانشناس و زده جلد کتاب، يسلف ءموا يآ

ل آن بر يباشد و تحمی می بان شناسژنتون دور از منطق زي، درملتون، زنهمچون پوهنتوی واژه ها
 ما ی،ر عنوان وحدت ملينگونه عملکردها زيه ايالبته توج. باشدی ز ميکار جنون آمی بات زبان فارسيترک

ن ا هم)٢٤ص"(.افتيتوان يهات نمينگونه توجيای برای دارد و جز سکوت پاسخيرا به سکوت وام
   شناسم؟ياست که من می زپوريعز
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 خواند؟ي م"ی وحدت ملءبه شکرانهسکوت "زش با پشتو زبانها را يم برخورد طعنه آمهنوز ها نامبرده يآ
ز از ي را ن"یمهر خموش"آن  خودش ء به گفتهزپور سکوتش را بشکند ويساالر عزی زبانم الل، اگر روز

  ؟پشتو و پشتونها خواهد پرداختانتقام گرفتن از ات به يش بردارد، آنگاه با کدام زبان و ادبيدهان خو
  

  )٤٢ تا ٢٩ص  (زبان در افغانستانی بر عوامل نابسامانی نقد) پنج
  

) ٣ ی،ان و زبان مليياروپا) ٢ ی،مدرن در عرصه زبان واحد ملی تجربه کشورها) ١:  بخشهاءفشرده
) ٥ان، يان، صفاريشهنامه، کوروش، زردشت، هخامنش) ٤ما، ی زبانی مايو سی نه اسطوره ايشيپ

نقش ) ٧ ی،عربی عربها، بابل و صرف زبان) ٦ما، ی زبانی ناسازگاری گ بناان و آغاز سنيتهاجم تاز
) ٩منطقه ی ه يو تجزی لويقبی شهايورود استعمار، گرا) ٨ ی،ترش زبان فارسـها در گسی امپراتور

پشتو زبان ) ١١ب اهللا خان، ير حبيدوره ام) ١٠ معاصر افغانستان و مسئاله زبان، "یليقبا"ی  هالتدو
  يو اداری زبان رسم) ١٣ان سخن، يشنهاد و پايچند پ) ١٢شود، ی اعالن مکشور ی رسم

  
 ءبه گونهد، ياگر باور ندار. ند صفحه گنجانده شده ا١٣زده بخش در ين سيهم. نداردی اصًال شگفت! نه
 که "یها در گسترش زبان فارسی نقش امپراتور"ر عنوان يشرح زطول و عرض به د ينگاه کن شيآزما
  :ندين دو سطر را ببيش اي و به جازدندايک کتاب بزرگ بياد ي را به د خوانندهيشا

  
ی ، دامنه زبان فارسايدر آسی های ل امپراطوريمستقل در خراسان و تشکی دولت های يبا برپا"

  !نيهم) ٣٥ص"(.دينمايبرجسته تر می يايآسی شود و نقش اقوام و تبارهای گسترده تر م
  

  )٥٥ تا ٤٢ص (آنی پژوهشی علمی  تواناوی دری رامون فارسيپی جستار) شش
  

ی دستوری به هنجارهای نگاه) ٣ ی،فارسی هنجارها) ٢ ی،برداشت انگلس از زبان فارس) ١: بخشها
ما، ی و زبانی بازهم دشمنان فرهنگ) ٥زبانان هند، ی فارسی از سوی شنهاد دلچسپيپ) ٤ ی،زبان عرب

شمارش و ) ٨ ی،سيزبان انگلی از ساختارهای رخبه بی نگاه) ٧ن ما، يدر سرزمی رکود زبان فارس) ٦
ابنده يرشد ی رگه ها) ١٠ ی،ن قواعد رشد زبان فارسييتع) ٩شوند و پسوند يون پيون مليسنجش مل

  ت در برابر آنيو احساس مسولی ت فرهنگيهو) ١٢خ، يدر تاری فارس
  

  )٦٣ تا ٥٦ص (ی نگارشی های ها و ناهنجاری کژتاب) هفت
  

ث هنجار يمنحی نکات) ٢کردند، يه ميبان به آن تکيکه ادی ف هنجار و اصوليتعر )١ : بخشهاءفشرده
   ی،زبان پارسی هايژگيو) ٣د زبان شناسان امروز، ياز دی نوشتار

  
  ) ٧٥ تا ٦٤ص (آنی تلفظی های ناو نابسامی زبان فارس )هشت

  
) ٤زبان با آوا، ی وستگيپ) ٣ان، ی ينقش آوا و قواعد آوا) ٢چند کشور، ی انجيزبان می فارس) ١: بخشها

) ٨ ی،سيواجنو) ٧زبانها، ی دسته بند) ٦ ی،دری فارسی صامتها) ٥ ی،زبان فارسی يآوای های ژگيو
  ی زبانی فرهنگستان های ياز به داشتن و برپاين
  

 وی  ادبنم کردم، از ارزشين و بدبيبه دو چشم خوشبی  ناگوارءن نوشته اشارهيهمانگونه که در آغاز ا
از " آنی تلفظی های و نابسامانی زبان فارس"زپور در يعز. م کم استيوگ بخش هر چه بنيای علم

احمد نوشته  "یساخت زبان فارس"(ا ن سرچشمه هيپژوهشگرانه کار گرفته تا به بهتری تالشها
در ن سخنانش را نوشته و نشان داده که ين بحث بهتري الحق واالنصاف که او در ا.ابديدست ) ابومحبوب

  . چه اندازه ژرفنگر استی فارسزبان 
  

سنده آنها را درست و ين که نويريزی به بخشها ی،يو رسای يباينهمه زآان ينم در ميچشم بدب
  : امانتدارانه ننوشته است، افتاد

  
شده و امروز هم ی س، هـ، س، ز، ت تلفظ می دری  در فارستيترببه ی  عربظث، ح، ص، ض، ط، ) "١
  )٦٩ص (".شوندی ن گونه تلفظ ميهم

  
اگر . خواهد بود" بيترت"باشد، و درست آن ی پيتای در جمله باال نادرست" تيترب"برم که واژه يگمان م
را " ث، ح، ص، ض، ط"حروف  هازبانی از فارسی اريرم که بسيپذي، م که نوشتمچنان باشدی راست

. کننديز ميند و هنوز ن تلفظ کرده اس، هـ، س، ز، تب ي به ترت،ز اشاره فرمودهيکه دوست عزهمانگونه 
   .بر زبان آورده باشد" ت"ز مانند يرا ن" ظ"ا امروز حرف يدر گذشته ی د کسيآی مگر باورم نم
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" ظالم و مظلوم"ی ده ام، کسيسته ام، نشنيزی که من در زبان فارسی  سالهفتدستکم در چهل و 
ار يتواند متر و معيدن من که نمي نشايدن يشن. دانديباز هم خداوند بهتر م.  گفته باشد"تالم و متلوم"را 

  .زبانان جهان باشدی همه فارس
  

خواهشمندم " آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش" ءسندهياز نو
  .ن شده استيروشن سازد که در کجا و چگونه چنی با آوردن مثال

  
 .He will go to home:  کتابش نوشته است٧٠ ءز در صفحهيدوست عز) ٢
  

ا، يلند، استراليوزينرلند، کانادا، يآنسو در انگلستان، يهمان است که از سده ها به ای سياگر انگل
د که يبرند، باور کنيونها تن آن را در گفتار و نوشتار به کار ميگر ملين کشور ديو چندی جنوبی قايافر

  . رديپذينمنوشته، زپور يعزکه ی يوه يبه شرا باال ی  آبءجمله
  

  .He will go home: ن استيدرست آن چن. گذرميشتر مي بءاز تبصره
  

نگونه قاطعانه نپردازد يده، اي جمله اش را از دور شنگانيکه ی يز من به زبانهايبهتر خواهد بود دوست عز
  .ستين" خوش"ند، يگويدهل از دور، آنقدر هم که می رد که گاهگاه صدايبپذکنم يخواهش مو 
  
ا مقاله اش به يپاشنگ در کتاب ی نگار مصطفم که ايفزايجا نخواهد بود بيشد، بی سياز انگلسخن ) ٣

 . استفاده کرده استءوزپور سيعزی ابيز از اعتماد غين" واژه گانی ابيشه يو ری فرهنگ پارس"نام 
ا يت ترجمه يفا ظريچنان وانمود ساخته که گو  permeability و confrontation ءهش دو واژينامبرده با نما

آن واژه ها کوتاهتر اند ی  به جا"یيتراوا" و "یيرو به رو"را ي، زاستی بهتر از عربی در فارسی برابرگذار
   )٤٩ص (".ته الترشحيامکان قابل"و " ن اقوالهميجعل الشهود و جاها و المقابله ب"از 
  
ی مصطفی شنهاديپ ءهي فرضت، اسنادرست" تهيقابل "ءوهيبه ش" ةيقابل"نوشتن نکه يگذشته از اهم  باز

سد، ين را بنويريزی واژه های برای فارسی د دارد، برابرنهادهايگوياگر م.  استوار نداردءهيپاشنگ پا
  . چهی عنيی ت زبانيکدام بسنجد تا بداند که ظرف هری  عربءسپس آنها را با ترجمه

  
affordability, resource, sustainability, outreach, tantalize,…   

  
ند چندان فراوان ای سين دست در انگلياز ای يواژه ها: د گفتيبای زپور گرامينگ و عزشپای به مصطف
  !کندی اهيتواند سيز مينی حتا چشم آبدن آنها يکه با د

  
  )٨٤ تا ٧٦ص (زبانی حجاب های فراسوی چشم انداز )نه
  

به برداشت زبانشناسان ) ٣نسان، زبان، جهان و ا) ٢ستها، يقت و زبان از نگاه پسامدرنيحق) ١: بخشها
اندر ی ستهايگفتمان پسامدرن) ٦شه، ينقش زبان در ساخت اند) ٥ت زبان، ياهم) ٤ن، يپسی سده ها

   ی،ان خراسانياصالت زبان در نگاه اشراق) ٨ ی،يايآسی تمدن ها) ٧باب زبان، 
  
از آنها اشاره ی ه شماردر باال ب. ان دارنديبی يو نارسای پيتای د نادرستين هشت بخش تا بخواهيا

در ی يخواننده ی برای تواند ولو از سر دلسوزيزپور نميا عزي خروار، آءباز هم مشت نمونه. شده است
  :ديگويچه ماموزم که يو بهتر بسد تا بدانم ين پاراگراف را ساده تر بنويسطح توان من، ا

  
شه يم ريز مفاهيزان نيد، به همان مطلبی زم را به مبارزه ميزم، مدرنيکه پس مدرنی همان اندازه  به"

ن چالش يکه بدنبال فهم ای عالم علوم اجتماعی برا. کشندی را به چالش می دارد علوم اجتماع
ن يق ايافت عميجه شکست و دريمانده از درون مدرن، و در نتی حفظ آثار باقی است، همواره وسوسه 

  )٨١ص (".چالش، مطرح است
  
  ؟"شه دارير"ا ي" شه دارندير"، "اردشه دير: "ک درست استيکدام) ١
  ؟)جمع (ميمفاها ي مفرد زمي، پس مدرن مفردمزيمدرن: کدام است" کشنديم"فاعل ) ٢
  ؟ شود" مطرح"خود  "شکست" با تواندي چگونه م"چالش) "٣
  ؟ ستيچ "چالشق يعمافت يدر) "٤

"ی   داشته باشد؟زم وسوسهيزم و پس مدرنيان مدرنيدر می ستي چرا با عالم علوم اجتماع) "٥
"ی  زم چه کار؟يزم و پس مدرنيمدرنکشاکش  را به  عالم علوم اجتماع) "٦

  
  سرچشمه ها و کردهايرو) ده
  

 ١٤
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، ٢٨، ١٩، ١٤ی در برگها" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"
  . داده استش را نشان يخوی کردهاي روء سرچشمه٦٤ دستکم ٨٤، و ٧٥، ٦٣، ٥٥، ٤١
  
پژوهش و استوارتر نشان دادن ی کويت ني مورد آن به ن٦٤شتر نباشد و ي صفحه ب٨٤که از ی  در کتاب)١

نه در سطح دو سه تا پنج سطر بلکه ی يگران وام گرفته شده باشد، آنهم وامهاي دءاستداللها از نوشته
  ماند؟يسنده چه ميسخن نوی مکمل، برای راگرافها و حتا صفحه هااپ
  

 خود ساالر ءنوشتهده است که يرسی يبه جا گفتاوردهای بدون بررسی ريوامگ صفحات، ازی اريدر بس
  : مثًال.رسدين ميه کمتربان آنها يدر مزپور يعز
  

    ٩ ءدر صفحه دو سطر
    ٢٥ ءدر صفحه چهار سطر
  ٧٩ ءدر صفحه چهار سطر
  ٨٠ ءدر صفحه دوسطر

     ٨٢ ءدر صفحه ک سطري
  

  :ست، مثًال ام سطر يکمتر از ن زپوري خود عزءه نوشتاز صفحاتی در برخ
  
  )٢٩ص(:" مدرن نشان داده کهی کشورهای تجربه "
  )٣٤ص"(د گذاشت کهيناگفته نبا"
  )٧٨ص ("نيپسی به برداشت زبان شناسان سده ها"
  
  ، ٨١، ٤٩ ،٤٤ ،١١ی برگهامانند اند، ی بدون بررسه نقل قول از صفحات کتاب همی  در برخو
  
در همچو . دا باشديروشن است، بدون آنکه آغاز آن پ" ومهيگ"ی ي نهاءهميبا ناز گفتاوردها ی ان برخيپا) ٢

 و تا ، اندگرانيو دی وش  آشوريو داری ن فرخارياسيی موارد، خواننده چگونه بداند که تا کجا گفته ها
  .گريدی و چند جا ٤٤ ،٣٤ انند صفحاتزپور، ميساالرعزی کجا نوشته ها

  
 کبارياو . ده استيشناسند، برگزيجار نما هنيی که همگونی يز عنوانهايش نيماخذهای ازپور بري عز)٣

 "کردهايسرچشمه ها و رو"گر يبار د؛ ٧٥، ٤١، ٢٨، ١٩، ١٥نامد، مثًال در صفحات يم" کردهايرو"آنها را 
  )٨٤ص"(نوشت های پ"؛ و گاه ٥٥در صفحه " سهايرنويز"، گاه )٦٣ص(
  

 که "نوشتهايپ" و "سهايرنويز". ست"سرچشمه ها"ا ي" کردهايرو" همانا سته در همچو مواردينام شا
توانند يستند، بلکه نمينی کيداند، نه تنها با هم يادداشت مين ي اءزپور آنها را بهتر از نگارندهيباور دارم، عز

  . شوند" کردهايرو"ن يجانش
  
. ز فراموش کرده استيرا ن" اکردهيرو"هنگام نوشتن ی پژوهشی دهايزپور بايموارد، عزی در برخ) ٤

  چه خواهد گفت؟ ن يريزگنگ ی "کردهايرو"دن ي آموزش با دء تشنهءخواننده
  
  )١٤ص( ١٢٨. صی،ا، دکتور محسن شانه چيانه آسيدر م  -
  )١٩ص(ی م هرمزيات و فرهنگ، ابراهيادبی مدار بسته، از مجله ی مقاله ا  -
  )١٩ص ( محمود بهرنگی،م زبانيا نياست ی دو زبان، سال دوم، کودک ٢٤، شماره "داريماهنامه د  -
  )٢٨ص (٨٧.، ص٢ی ز سال ششم، شماره يي پای،پارسی نامه   -
  )٦٣ص (٧٥.شماره سوم و چارم، صی روشن"ارتک اسپ  -
  )٨٤ص (٨٥.صسون، انتشارات، يک جميه متاخز فردريسرمای منطق فرهنگ  -
  
و ی دکتور شانه چابد؟ کتاب يتواند سر رشته را بيننده مستند، خوايباال که در کتاب کم نی ا از مثالهايآ

ران؟ برون از يش؟ در ايند؟ امسال؟ پارسال؟ پنجاه سال پاچه وقت نوشته شده ی هرمزی آقا ءمقاله
  ؟ "ات و فرهنگيادب "ءران؟ کدام مجلهيا
  

مه، و  هفته نامه، ماهنا٢٥شتر از يبی ساده و آنی ک بررسي در "ايگو" و "گوگل"ی جستجوگرها
به نام ا، فرانسه، کانادا يکا، استرالي امری،ران، جرمنين شهر ايدر چندی و انترنتی  کاغذءفصلنامه

  .دهنديرا نشان م" ات و فرهنگيادب"
  

منطق " و "شماره سوم و چهارمی روشن"، "سال ششمی نامه پارس"نهمه ياخواننده از کجا بداند که 
  ا نه؟ يسرانجام وجود هم دارند ؟، مکان؟ و  زمان")کجا؟ (سون انتشاراتيک جميفردری فرهنگ

  

 ١٥
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ش يکردهايا رويک سرچشمه يکايی ژگي کتاب پر ارزشش، شناسه و وءندهيدر چاپ آدوست من دوارم يام
  :است نوشتهی به دقت و درستکبار يکتابش  ٧٥ ءسد که در صفحهيرا آنگونه بنو

  
، از انتشارات ١٣٧٣ز يياپ دوم پاچ، ١٣٧٢ تهران ی، دکتور محسن ابوالقاسمی،خ زبان فارسي تار-٤"

  "ین کتاب علوم انسانيسازمان مطالعه و تدو
  
  ست؟يک چيبرنيس
  
، از زبان "آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"کتاب زپور در يعز

  :، نوشته است"ل متنيساختار و تأو"ازدهم ي ءدر صحفهی بابک احمد
  
ت يوتار در کتاب موقعيل. ر متوجه زبان شده استيژه در دهه اخيبه وی دانش و سخن علم. ..حتا "

ی عيو طبی کيدر علوم فزی و معنا شناسی  زبان شناسی،پسامدرن شرح داد است که آوا شناس
  )٣٩ص" (.ک مطرح شده انديبرنيو سی در ارتباط شناسی ل تازه ايافته اند و مسايکاربرد 

  
ی زپور پاراگرافيو ساالر عزی بابک احمدی به بزرگی سندگانيشک دارم نوم ياخانه بگوش از آنکه گستيپ

ی پيتای و درهم برهمی نهم نادرستيدلم خواهد ای ليمعنا آغاز کنند، خی و بنقدر نارسا اندر نارسا يرا ا
به " رابدتر از همه چ؟ دنشو" متوجه زبان "ناگهان "یدانش و سخن علم "؟ چرا"حتا"ورنه چرا  .دباش
   ؟"ريژه در دهه اخيو
  
شام هفدهم دسمبر که تازه : اد کنميز يدر برابر دوست عزی قن اخاليدک ي از نجاي همخواهميمز ين
م، ه بودمه خوانديرا تا ن" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"
  . ز افتاديگم پرسش اني، برا٣٩ ء در صفحه"کيبرنيس" ءواژهدن يد
  
 و ان گذاشتميزپور در ميبا ساالر عزی ن واژه را همان روز تلفونيرامون ايم در پينگذشت که نگرانی ريد

: او قاطعانه گفت. "سآشنا" کيتيبرنيس"ش همو درست. هباشی پيتای ک غلطيبرنيسد يشا": گفتم
جمله ی اد دارم، ده ايبه ه که می يجاتا ک يبرنيس: "ز گفتمي به دوست عز."ک درست اسيبرنيس !ین"

همو : "گفت زپور دوبارهيعز". شهيم جمله هم درست موک باشه مفهيتيبرني، اگه سهيايجور نم
" کيبرنيس"د يجد ءرامون واژهيک در پينزدی از روزهای کي و وعده سپرد که در ،"ک درست اسيبرنيس

  .شتر خواهد انداختيبی روشن
  

افتم يم استم، تازه دريکردن زندگی هوده سپري بءشرمندهی جواننوی ز مانند سالهايکه هنوز نی در حال
و صادقانه رانه يگيرا او پيز. دنکنين تا آسمان فرق ميزپور و من از دانشواژه ها زميعزی که چرا برداشتها

از او نگونه ي به ا.کنميود را تماشا ميهالی لمهايفو دزدانه رانه سر يپردازد و من پيمی ادبی به پژوهشها
  !دارمی داشت فلمدارد و من از واژه ها بری علمبرداشت ه ها واژ
  

 در ک را بار نخستيبرني سء چه پنهان، واژهده،ينجا رسيکه تا ای  گرامءخدا نهان نباشد، از خوانندهاز 
   .دمي شن٢ Terminator تناور و نام آور فلم گريبازهمان ، نگريآرنولد شوارز ز ا١٩٩٦

  
ادداشت يدم و يده گرفتم، يبه کراگر يزپور رفتم، آن فلم را بار دي به احترام عز،نک پس از ده ساليا

د ده سال يشا. ودند نبيم خوشاي بار نخست براءن بازو به اندازهيآن قهرمان آهنی گريبازن بار، يا. برداشتم
  :ديگويشود، مياد مي ٨٠٠-T فلم به نامن يکه در اآرنولد . کارش را کرده استز ينرتر شدن من يپ
  

"I am a cybernic organism. Living tissue over metal endoskeleton!"  
  " !ی آدمتپوسرونم يو بی آهن  استخواندرونم .م استکيبرنيسمن موجود  "
  

و ی تکنولوژدر همجوش ی هاييتواناانگر يب  واست cybernic organism ءهزيآم که cyborg ءالبته واژه
ن واژه يا. شه آمده استين ريز از همي، نباشديم ساو آي موجودات دساختنی برای انسان_فرای روهاين
دگان يا ديآتشفشان مثًال دهان با ی نيمه ماشين/ يمه انساني نننارما جا افتاده و قهوديهالشتر در يب

  .اندينمايما پوست ضدگلوله را ي سنگ شکن
  

ش نام دو دستگاه بزرگ خدمات يداريو شنی يآوای يبايد به خاطر زي شانکيبريسنما، ي سجهانبرون از 
  .ا و اروپاستيآسچند صد شبکه در ی دارای يکايامری انترنت

  
افتم و نه يدست وتار يل ءنوشته" ت پسامدرنيموقع "ادداشت، نه به کتاب ين ي تا هنگام نوشتن ا،غيبا در
  .ستي چکيبرنيسدم که يديخواندم و ميشتر ميتا بی بابک احمد ءنوشته" ل متنيساختار و تأو"به 
  

 ١٦
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د گفت که يبابازهم . نده اميود و انترنت را نشيهالجهان  فراتر از cybernic اف کردم کهش اعتريشاپيپ
ی به روشن سازا زود، ير ي دز، طبق وعده،يزپور عزيباور دارم که عز. ستنديار نيدن من معيدن و نشنيشن

  .خواهد پرداخت، نوشتهش  کتاب٣٩ ءدر گفتاورد صفحه که cybernicمفهوم سوم 
  
   مزبانه و کودکان دوزبانهيکودکان ن 
  
 ءآموزندهی نکته ها" مای برزخ غربت و مشکالت زبان"ر عنوان ي کتابش، ز١٩ تا ١٥زپور در صفحات يعز
 بحران زبان، بحران فرهنگ و بحران ءفلسفهپردازد به ين فصل ميبخش نخست ا. نوشته استی اديز
زمان و ي بءدر مقالهی م هرمزيابراهبه نام ی از زبان کسک پاراگراف يه بر ي با تکشه در غربت،ياند
  ."ات و فرهنگيادب"به نام ی مکانيزمان و بي بءدر مجله" مدار بسته"به نام ی مکانيب
  

گانه است و يپژوهش بی سنده هم با الفباينوی ثبوت ادعای  برانشانی بی هانگونه وام گرفتنيگرچه ا
را ي؛ ز"یم هرمزيابراه"زپور را واداشته تا رو آورد به يعزی ازيدانم چه نيخورد، نميهم به درد خواننده نم

زپور يعز. ندز همزبان ايرومندتر از پاراگراف ساده لوحانه آن عزيچون و چرا نيدالل خودش بگفته ها و است
آنچه " شاعر ء، به گفتهز در سراسر کتابشيگر نيده بار ددستکم ک مورد بلکه ين يتنها در هم نه

  ."کرديگانه تمنا ميخودداشت ز ب
  
ی مکانيزمان و بي بء سال دوم ماهنامه٢٤ ءهدر شمار (محمود بهرنگگر از يماند آوردن هفت پاراگراف ديم

  . ستيزپور نيبرازنده تر از سخنان عزک سطرش يشتر، ي پءسندهيو نونوشته که مانند  ")داريد"به نام 
  

"  دوزبانهانم زبانه و کودکي نانکودک"ی نوجوانان و مقوله های هايدشواراز ک پاراگراف يمحمود بهرنگ در 
ش از پرواز يپی اندکدست و پاشکسته را ی فارسی سطرهاآن ی يوگ، گذرديمی شتابزدگبه چنان 

  : در فرودگاه نوشته باشدی ناگهان
  
د باشد و هم يتواند هم مفيکودکان، می دو زبانه بودن برا. کودک دو زبانه استی معموًال کودک خارج"

ی ا به زوديدوم شود و زبان ی ادگريع بتواند منی اد گرفته باشد، ميرا اگر کودک ناقص ی زبان مادر. مضر
م زبانه يند، بلکه بهتر است نيگوی ن صورت کودک را نه تنها دو زبانه نميدر ا. را فراموش کندی زبان مادر

  )١٨ص" (.ک زبان استيم ياو در حد نی يتوانای عنياست، ی ک اصطالح علمي. نديبگو
  
ی بر عوامل نا به سامانی ن و نقد زباءدر گسترهی پژوهش" ءندهيز در چاپ آيزپور عزيکنم عزيشنهاد ميپ

آورد ی ن رويريزی آن به نوشته های به جا، ش بخشديرا به لقامحمود بهرنگ ی ، عطا"آن در افغانستان
ابند که ي سازد تا خوانندگان درشب کتابي زن گفتاوردهايکارشناسانه اش را با ژرفتری افتهايو آنگاه در

  :چهی عنيکودکان دو زبانه بانه و مزي زبان کودکان، کودکان نءپژوهش در عرصه
  
) ١١١ ءشماره( ٢٢ و ٢١، ٢٠شن، صفحات ي اشکان آوء، نوشته"م در کودکانيرشد زبان و مفاه") ١

  :ن استيپر چنی نشان. ١٩٩٥ لياپرا، ينيرجيپر، چاپ وی اد فرهنگي، از انتشارات بن"پر "ءماهنامه
Par Monthly Journal, PO Box ٧٠٣, Falls Church, Virginia ٢٢٠٤٠, USA  

  
 ١٧ و ١٦، ١٥، ١٤صفحات  )ینيمحسن مع: برگردان( Seymour Papert ء، نوشته"ن کودکانيماش) "٢
  ١٩٩٥ی ا، مينيرجيپر، چاپ وی اد فرهنگي، از انتشارات بن"پر "ءءماهنامه) ١١٢ ءشماره(
  
 ٤٤ ءر اغبر، صفحهاصغی  علء، نوشته")م در کودکانيرشد زبان و مفاه"بازتاب " (زبان و سواد) "٣
  ١٩٩٥ل يا، اپرينيرجيپر، چاپ وی اد فرهنگي، از انتشارات بن"پر "ءماهنامه) ١١٣ ءشماره(
  
، "پر "ءماهنامه) ١١٦ ءشماره (٤٣ و ٤٢شن، صفحات ي اشکان آوء، نوشته"مزبانهيمشکالت کودکان ن) "٤

  ١٩٩٥ سپتمبرا، ينيرجيپر، چاپ وی اد فرهنگياز انتشارات بن
  
٥( "Cross-cultural Experience", by Karina Yli Renk, 

INTERSPECTIVES, A Journal on trans-cultural Education, page ٢٩, Vol ١٩٩٧ ,١٥ 
  : ن انديو گردانندگانش چنی سي انگلءن ماهنامهيای هاينشان

 
CISV International, MEA House, Ellison Place, Newcastle upon Tyne, NE٨ ١XS, England 

Tel: ٤٩٩٨ ٢٣٢ ١٩١ ٤٤  
Fax: ٤٧١٠ ٢٦١ ١٩١ ٤٤  

E-mail: CISVIO@dial.pipex.com 
  

 آنها ءک همهيکايی آماده ام فوتوکاپمن دشوار باشد، زپور يعزی برای ليبه هر دلشگفته يمواد پافتن ياگر 
  .دي کتابش به کار آءندهيش بفرستم تا در بهبود چاپ آيرا برا
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  يزبان فارسانگلس و 

  
ی سرخط"به عنوان " آنی و پژوهشی علمی يو توانای دری رامون فارسيپی جستار"پور در بخش زيعز
ک انگلس آورده و آن يدرياز فری پاراگراف" ن جستاريخواننده ای برای ين نوشتار و روزنه يش ايگشای برا

  :ز کرده استينی يرا واگشا
  
دگاه زبان ياز د. بپردازمی زبان فارسی ريراگبهره جسته، به فی کين چند هفته به نياکنون بر آنم که از"

) شيالفبا(ی نوشتاری ار ساده و آسان است، اگر نشانه هايبسی زبان فارس: توان گفتی می سنج
آن ی و آواها. گر استيد" حرف"ن نارسا نبود که پنج شش حرف آن درست مانند پنج شش ين چنيا

افسوس ی بسی جا. رفتميگيعت فرا مهمه دستور آن را در چهل و هشت سا. شوندی نوشته نم
ار و آماده و خواسته يتی توانست زبان جهانی بخواند، وگرنه می تواند فارسی ک نمنيتلياست که وا

  )٤٢ص"(.ابديش را بيخو
  
در ی پژوهش" ٥٥ ءکه از صفحهی يبه نکته م، ين پاراگراف لب گشايرامون خوب و بد ايش از انکه در پيپ

  :پردازميمدانستم، " آن در افغانستانی عوامل نا به سامانبر ی  زبان و نقدءگستره
  
خط "به نام ی د کتابيا شايه ي اول مقاله، نشرءکتاب انگلس، بلکه از صفحهی زپور متن باال را نه از رويعز 
نرو، هر آنچه يز هما.  استوام گرفته، ١٣٧٣ام، انتشارات نگاه، چاپ اول ي، نوشته مسعود خ"ندهيآ

زپور خود يعزگردن ام است و نه به يشود، گناهش به گردن مسعود خيده ميتاورد انگلس ددر گفی ناگوار
  . ز دست نزده استيرا نی پيتای هاي حتا نادرستاريبسی امانتدارصداقت و د از سر يمان که شا

  
 اگر نامبرده در ؟خواهد گفت" نه"ی ، چه کساست جهانی هايگفتاز شی کي ک انگلسينکه فردريدر ا
بسنده بود تا امروز به باز هم نوشت، يرا م Anti-Dühring ک کتابي همانتنها ش يندگ زءهمه
  .ستميپژوهشگرانه اش به پا بای هايداشت موشگافيگرام

  
، گام نوشتن آن سطرهابود، بدون شک هن خود ن آدم روزگاريشتر از ده زبان، پرآوازه ترياو که در آموزش ب

" نارسا نبود"ی و به جااست ه مفرد و جمع را اشتباه نکردی هاغه يفعلها و صی دستکم هنجار همخوان
پنج شش حرف  "نوشتهحتمًا " گر استيد" حرف"پنج شش "ی ، و به جا"نارسا نبودند " نوشتهحتمًا 

  ". گر انديد
  

در  انگلس ءاز خامه "آساده و آسان" و ترادف "اريبس"کاربرد صفت ی در امانتدارن من يالبته چشم بدب
ست که در ينی يسنده يانگلس نو." ار ساده و آسان استيبسی زبان فارس": ز شک داردي نن جملهيا
  . کندی نگونه واژه پردازيک جمله کوتاه اي
  

ی فارسی ريفراگ "اي ."آسان استی آموزش زبان فارس: "د نوشته باشديست، او شايحدس زدن گناه ن
 و افتي انگلس را خواهم ءاصل نوشتهی سپارم که به زوديوعده می زپور گراميبه عز( ."ساده است

  .)شکش خواهم کرديپی  گرامءبرگردان امانتدارانه اش را به او و خواننده
  

. هر که و هر چه بود، زبانشناس نبودنگلس اک يدريفرم يد بگويکه بگذرم، باو وعده از حدس و حرمت 
ان به همنک يا. لس نبودپرداخت انگی  اصلءرشتهشه و يپی زبانشناس: گفتمينگونه ميبهتر است ا
همه دستور "و فراگرفتن ی زبان فارسی رامون سادگيانگلس در پی گفته ها: ميفزايخواهم بيصراحت م

فست يسخنان گهربارش در مانی شه نادرست نباشد، به درستياگر از ر" آن در چهل و هشت ساعت
  . ستيهرگز ن Anti-Dühringست و يحزب کمون

  
. مانديمی دنيشنی ک شوخي ساعت به ٤٨در ) گريو هر زبان د(ی فارس دستور زبان همهفراگرفتن 

که ی باکين بيشه ام را به همياندگفت، باز هم يز مين ساعت ٨٤ ساعت، ٤٨ی  اگر انگلس به جاالبته،
  .نوشتمياکنون نوشتم، م

  
ه ام کردی سپری فارس ءهخانوادکانون م را در يت سال دارم، همه زندگفکه چهل و ه) اه سنگيس(من 
از ی ميسته ام ننکنم که هنوز نتوايم است، شرمسارانه اعتراف ميو پدری ن زبان، زبان زبان مادريو هم

زنند و ياز زبان و انگشتانم برون می يهايکوشم، باز هم نادرستيهر چه م. رمي فراگرای دستور زبان فارس
  .برنديم را ميآبرو

  
ا مرده را بر زبان آورد و يک آدم زنده يتنها نام ی  گرامزپوريخواهم عزيگستاخانه جلوه نکند، می لياگر خ
  ".بودا فراگرفته ياست را فراگرفته ی  دستور زبان فارسهمه روزگار ءن نابغهيا: "ديبگو
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 درستتر، ی،رامون زبان فارسيخودش در پی از گفته های برخباور نکند، خواه باور کند، خواه زپور يعز
  .ن مورد انديانگلس در همی  و سخنان فلسفديتر از دی استوارتر و دانستن

  
  ی و زبان فارسی احسان طبر

  
در ی پژوهش"  ارزشزا" آنی آتل تکامی و راههای زبان فارس"رامون يدر پی احسان طبری آوردن سخنها

ن يآن کی رونه از  ن رايا. سته استکا" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءگستره
فلسفه خوان "ز ياو نکه ی به خاطرران بود، بل ي اءحزب تودهمان يپشعضو ی  احسان طبرکهی اسيس
ی فلسفی اسينش سيببا ی ين همسويکوچکتر ولو ی،چه کس. ميگوي بود و نه زبانشناس، م"زبان
جنبشها ی برخی بررس"ژه کتاب ي به وی،پژوهشی تواند از تالشها و دستاوردهاينداشته باشد، می طبر

  چشم پوشد؟ی و" رانيها در اينيجهانبو 
  
ن، و يواترين، شيه ترياز پرمای کياست و ی يايهندو آری ن زبانهايز عمده ترای کيی دری زبان فارس"

، "آنی تکامل آتی و راههای زبان فارس"برداشته شده از ) ٥ص"(.استی جهان زبان نيخوش آهنگ تر
  )٥٥ص ("١. صی،احسان طبر

  
حتا ی هنيمقه، عاطفه و احساسات يش، نوجوانانه دستخوش سلا فتهن گي پسءمهيدر نی احسان طبر

ست، هواخوانش به يزنده نی نک که طبريا. کندين نميزبانشناس کارآزموده هرگز چن. شده استی نژاد
  :ن پرسشها چگونه پاسخ خواهند داديا
  
 از "ی جهانانزب نين و خوش آهنگ تريواترين، شيه ترياز پرمای کي" دانست که نوشتنينمی ا طبريآ) ١

  آمدهشتري پء جمله نخستءمهيدرست همان است که در نالبته،  است؟  غلط مطلقنگاه دستور زبان
  "یجهانی زبانهان ين و خوش آهنگ تريواترين، شيه ترياز پرما: "شديد گفته ميز باينجا ني، ابود

  
د و يبداند تا پس از دد خوی ررا مانند زبان مادی د چند زبان جهاني با دهن پرکنن سخني چنءندهيگو) ٢

ی ي بنامد؟ هوا"ین زبان جهانين و خوش آهنگ تريواترين، شيه تريپرما"را ی فارسک آنها يکايسنجش 
. باشدی ن زبان جهانين و خوش آهنگ تريواترين، شيه تريپرماش يد آدم حدس بزند که زبان مادروشينم

 ی، فرانسوی، هندی، پولند وی،لي سواهی،انوني ی، بنگالی،يالنکاي سری،نيپين شود، آن فلياگر چن
زبان ی ن زبان جهانين و خوش آهنگ تريواترين، شيه تريپرما! نه: "دينتواند بگو چرای سي انگلا آنيی آذر

  !"خودم است
  
چرا و ست؟ يوا و خوش آهنگ نيه، شيد کدام زبان در جهان پرمايتواند بگويمگر يا کس ديی ا طبريآ) ٣

  نجه؟چگونه؟ و با کدام س
  
ن، يه تريپرماتوان ين زبان جهان که همه را ميان چندين باشد که در ميای و سرانجام اگر هدف طبر) ٤
 ، خودهودهي بءن گفتهيا چنيآ ؛از آنهاستی کيز ينی فارس، خواندن ين و خوش آهنگ تريواتريش

  ست؟ ين" نگفتنی گفتن برا"ورزش همانا و ی شي روانپرءن نمونهيدرخشانتر
  

شد، جست و ی کيی بافی  بودن با عرب)باسواد(که ی از زمان: "خواهديدرنگ می گر اندکيف دپاراگرا
هر ی وار و نشان دادن آنها بجای عربی و عبارتهای عربی افتن واژه هايی ر برايان ناپذيدراز و پای يجو

ان ن زبي داشت، آغاز شد که سرانجام از)یسوادی ب(ی عنيی که نشان فارسی کلمه و هر جمله ا
تکامل ی و راههای زبان فارس"برداشته شده از ) ١٠ص" (.گذاشتی پوک و آفت زده بر جای پوسته ا

  )٥٥ص" (٩١. صی،، احسان طبر"آنی آت
  

و ی عربزدگ"ک به يرون حزب توده متهم شماره يدر درون و بخودش که ی ن سطرها را کسيا!  شگفتا
جان ی آستان پاسداران زبان عربدر " ژراههـک"ن يبود و سرانجام با نوشتن کتاب ننگ"یسيعربزده نو

  !  دسينوي، مسپرد
  

ی رانجام از زبان فارسـسی يگويتو که م": ديـد پرسيبا" تهـبرگشی حاج "ءسندهين نوياز ای وانگه
با "  پوکءپوسته"ن يکه ای ت کنابثی توانيگذاشته اند، چگونه می بر جا" پوک و آفت زدهی پوسته ا"

   است؟ن زبان جهانين و خوش آهنگ تريواترين، شيه تريپرماش، هنوز هم يهابودن" آفت زده"همه 
  

شه باشد، عاطفه يش از آنکه انديپی طبراحسان  نخستی خوشهمانگونه که : ستيپاسخ دشوار ن
  . اهوگرانه استيش ازآنکه صادقانه باشد، هيز بي نشنيپسی شانيبود؛ پر

  
وش يدار ءارزنده و برازندهی ، افزون بر نوشته هااشژه يو ی و فروتننجابتبا زپور ي عز:ميگويدو باره م

او . نديچيدر گوشه و کنار کتابش مهوده يبرا ی چون طبری آدمی گفته ها ی،محمد رضا باطنو ی آشور
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از بهتر و درستتر ، آشکارا خودشی افتهاياز پنداشتها و دری بداند که برخخود را باور کند و ی آگاهد يبا
  .استی طبر احسانی ها"زهيوج"
  

  هابرخورد زبانشناسانه با زبان
  
ن يم، از آگاهتراناز آنی کياز دوستانش که من ی ادياتشناس را شمار زيزپور پژوهشگر و ادبيعز
ن ارجناک داشته باشد، با ينچنيگاه ايکه جای کس. داننديمی زبانشناسی تهايصالحی سندگان داراينو

زبان، را يز. فگندين نيور دوستان و خوانندگانش را به زمد چشمداشت و بايجان و روان خود خواهد کوش
با زبان،  آسمان فرق داشته باشد تان يد زميگر بايدی  زبانشناس با زبانهاءسندهيشه و برخورد نوياند
  .گريدی زبانباز با زبانهای فرساقلمفالن  شه و برخوردياند
  

ی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءرهدر گستی پژوهش" ءزپور هنگام نوشتن چند صفحهيبدبختانه، عز
  :سپرده استی ا ناآگانه به فراموشيش را آگاهانه يخوی  ادبءگاه و هم وزنهيهم جا" آن در افغانستان

  
س ما يهمچون ارتش و سپاه و پولی دولتی ا با استفاده از دستگاه هايکباره فتوا صادر کرد و يشود ينم"

ب به ين ترتيم و به هميسيم و بنوييچون دانشگاه، پوهنتون بگوهمی واژه های را واداشت که به جا
ا دواخانه، درملتون، به يداروخانه ی و به جای  افغانی،افغانستانی  و به جای،دانشکده، پوهنحی جا
و ی ا محترم، شاغليی گرامی امارستان، روغتون و به جيا بيشفاخانه ی ژنتون، به جايشگاه زيزای جا

م و ييار، پوهنمل، پوهاند بگويپوهن__ ار، دانشور، دانشمند يهمچون دانشی ژه هاوای ، به جاباالخره
  .ميسيبنو
  
با و يق و زيار دقيبسی ت واژه هايدر صورت موجود: توان افزودين و حکم و دستور فوق ميوسته با فراميپ

ی ري هم به وامگم؟ آنيگر داريد آن واژه ها از زبانی ريچه ضرورت به وامگی مطابق به قواعد زبانشناس
ی ن واژه ها با دست پاچه گيشتر اي ب.یق اند و نه مطابق به قواعد زبان شناسي نه دقکهييواژه ها

، در نظر ستنگونه واژه ها قواعد همان زبان را که زبان پشتو ايساخته شده اند و حتا در ساختن ا
  .دنداری سازگاد، يز آنچنان که باينداشته اند و با قواعد زبان پشتو ن

  
ک يشود و در زبان پشتو يبه مکان کوچک و محدود اطالق م" تون"د گفت که پسوند يح آن بايتوضی برا

  .مورچهی ا خانه يمورچه دان "ی عني" تونی ريم"ادآور شد يتوان ی ن را مآمورد 
  

ژنتون دور از منطق يهمچون پوهنتون، درملتون، زی يب واژه هاين پسوند ترکيبا در نظرداشت هم
  )٢٤ص" (.باشدی ز ميکار جنون آمی بات زبان فارسيل آن بر ترکيباشد و تحمی می شناسزبان

  
بنده يزست، يست، پژوهشگرانه نياسانه نننگونه تاختن بر زبان پشتو زبانشيا! زپوريساالر عززبان نگهدار 

  چرا؟. ستيد گفت که درست هم نيغ بايبا درست و ين
  
 ءزمان و مکان مشخص، و نام گزارشگر، رسانهی  مستند داراک زبانشناس با آوردن گزارشيمانند ) ١

وادار ما را در کجا، چه وقت " سيارتش و سپاه و پول"کدام که ی سيبنود يبابازتابدهنده آن گزارش 
و کدام " ارتش"کدام . ميم؟ راستگو باشيسيم و بنويي پوهنتون بگو،دانشگاهی ساخته است به جا

 نيختن کي، پختن و برانگکاشتنی  برا،توپ و تفنگی ز گلوله هاداغتر ا یا کاربرد واژه هاي؟ آ"سيپول"
  ست؟ يدر برابر پشتو نی فارس

  
 بده  نشان ی،خيسنده و ارزش تاريزمان، مکان، نام نوی کرد به سند دارايک پژوهشگر با رويمانند ) ٢
ود و پشتو زبانها با  گفته شده ب"یافغانستان"حتا چند سال ا ي چه وقت، در کجا، چند سده "یافغان"

چگونه در کدام سال از کدام راه آمدند " سيهمچون ارتش و سپاه و پولی دولتی استفاده از دستگاه ها
د و ييبگو "یافغانسان"ی به جاگر يتا دشما را واداشتند " فتوا، فرمان و حکم"با  خودت ءو به گفته

  ؟"یافغان" ديسيبنو
  
ی ريوامگچه ضرورت به "سد ينويآشکارا می پيتای چ نادرستين هکه در آغاز دو بار بدوی يسنده ينو )٣

 و ق انديکه نه دقييواژه های ريوامگآن هم به  ":ديافزای و به دنبال آن م" م؟يگر داريد آن واژه ها از زبان
با استفاده از  و زيل از نوع کار جنون آميتحم" تواند ازيچگونه م، "ینه مطابق به قواعد زبان شناس

  .سد، نام ببرديد و پشتو بنويپشتو بگو که او را واداشته تا" سيارتش و سپاه و پولی هادستگاه 
  
منطق .  خواهش، روآوردن، امانت گرفتن و صاف و ساده کمک خواستن استءنشاندهنده" وام گرفتن"

ه ارتش و سپا"که سخن گفتن از توان دانست ينمز ينی ا با منطق عاديباشد در تاق بلند، آی زبانشناس
  تواند مفهوم داشته باشد؟ي نم" واژه هاوام گرفتن"هنگام   دشمن"سيو پول

  

 ٢٠



 www.farda.org                                  ــــردا                                                                فـ

از زبان پشتو بپردازد، " واژه های ريوامگ"بخواهد به  خودت ءبه گفتهی زبان فارسی وقت! زيدوست عز
  ؟ چرا و؟ داشته باشد"ل واژه هايتحم"به دست بردن به توپ و تانک و تفنگ و ی ازيگر چه نيپشتو د

  
  !دانشگاهی گناهيپوهنتون و بگناه 

  
ی پژوهش" کتاب ٢٤ و ٢٣ی برگهاد زدن يپس از دپشتو زبان  ءکدام خوانندهچه خواهد گفت اگر ز پور يعز

  : بپرسد، "آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گستره
  
پس از هزاران شاگرد حتا  و امن و مانند من صده، ١٩٩١ تا ١٩٣١ان هفتاد سال يدر جر! زپوريعزی آقا"
روز شدن در يپگر و يت ديچند والا و هلمند و يپکتزابل، لوگر،  قندهار، ننگرهار، دران دوازده سال مکتب يپا

 ءهمينرا پوهنتون ننگرهار گذشته از کوچک بودنش، ي، زمييايبم به پوهنتون کابل ير بوديناگزکانکور امتحان 
  . عمر پوهنتون کابل را ندارد

  
م پس از هژده يشديکه گفتم هزارها شاگرد چگونه وادار می که ما صدها و چناند ياده يشياندی گاها يآ
ی ان دوازده سال آموزش در مکتب به زبان پشتو، برايست سال پشتو گفتن در خانه و شهر و از آن ميب

 ،مياموزيبانند شما بلکه مم يرا نه تنها آشنا شوی فارسی بايزبان زبرتر در پوهنتون کابل، ی آموزشها
ات، زراعت، يک، ادبيتخني حقوق، پولی، فارمسی،ريطب، انجنی آنکه استادان ما همه برنامه های برا
   ؟مينوشتيمی د فارسيز بايامتحانها ندر نکه يبردند و دلچسپتر ايش ميپی را به فارس... نس و يسا

  
شما پرسش ی  برا،"بر پشتوی رسن است ستم فايا "ک پشتو زبان برنخاست و نگفتينکه چرا يا ايآ

زبان و "پوهنتون کابل، ی ست که در هفتاد سال زندگيز نيتان پرسش انگی ن هم برايا ايست؟ آيز نيانگ
  ی؟ات فارسيزبان و ادب: ک معنا داشتيشه يهمحاالت  ٩٩%شتر از ي کابل در بونتپوهن در "اتيادب
  

هزاران هزار دانش آموز پوهنتون کابل، هفتاد ! دارزاميرا بزبان و پشتو زبان ی خداوند همه مردگان فارس
را " پوهنتون"رفته اند، و شما حتا نام يرا با جان و دل پذی سال آزگار، آموزش هرچه زودتر فارس

   ! بودن"پشتو": روشن استست؟ يچگناهش ! ديريپذينم
  
در چشم . ت استز مرا پرسش باران خواهد کرد، درسيکه دوست عزدا يناپ ءآن خوانندهی ه هايگال
ست، ين نياگر چن". گانه بودنيب"و نه " پشتو بودن: "استتر از آفتاب روشن" پوهنتون "ءزپور گناه واژهيعز

 "آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"کتاب  ءسندهيچرا نو
  : ر باشدياپذنی ز آشتين نيريزی رفارسيغی تواند با واژه هايا نميخواهد ينم
  
ر يزناپذيپرهی نها واژه هايند ايد بگوي؟ شا... و موتربانک، ل، انترنت، فکس، يميون، ايزيو، تلفون، تلويراد
عشق، : ر استيناپذی ز  آشتيگانه نيبی ن واژه هايا ا نامبرده بايآم؛ يگذرياز آنها م! خوبی ليخ. اند

ی ن واژه هايزپور ايساالر عزک، چرا ي نه نزددورچ، ي؟ آنهم هشعر، غزل، مصراع، خطر، حرف، جامعه
ی ات فارسيادبزبان و  ءگسترهاز " زبان پشتوی هايبم دست"را مانند ی رفارسيغی ولی آشناتر از فارس

  ؟ چرا؟گري دء واژه، خان و چند هزارز، اتاقيهندوانه، م خانم، جنگل، ؟اندازدی برون نم
  

و " هنجار"ذهن و روانش ی ن سرگرميزپور که بزرگتريانند عزمی ات فارسي پاسدار زبان و ادبءسندهياگر نو
ن قلم و زبان و با ي با ای،نگونه لگدمال کردن هنجار و منطق زبانشناسي است با ا"یمنطق زبانشناس"
  ا زنده برخواهد گشت؟ ي به جنگ زبان پشتو برود، آدانستن،ی ن اندازه فارسيا
  

  ست؟يچی منطق زبانشناس
  

  :  آغاز کرده استزيآغازم که دوست عزی انجا مبازهم از هم
  
ن يش را بر تهداب درستتريک پژوهشگر زبانشناس گفته هايمانند ی ستيبای زپور گراميعز) ١

به مکان کوچک و " تون"پسوند  "سرچشمه ها استوار سازد و نشان دهد در کجا خوانده است که 
همچون پوهنتون، ی ب واژه هايند ترکپسوه بر آن آشکار سازد که ي تا با تک،"شوديمحدود اطالق م

  .ستنديکوچک و محدود نی نها مکانهايرا ايزباشد ی می ژنتون دور از منطق زبانشناسيدرملتون، ز
  
دور از منطق  شه و در همه زبانهاي، همتواند پاسخ دهد که آنچه او نوشتهي مزيزپور عزيعزا يآ) ٢

    ی؟بان پشتو شناسزبان پشتو و در منطق زا تنها در ياست ی زبانشناس
  

همه ی برا"د ياگر بگو.  ندارم"ستادنيدستها باال ا"جز ی يباشد، من چاره " تنها پشتو"ی اگر پاسخ و
  ؟چه خواهد گفت نيريمثال زدو نگاه در برابر آ، "زبانها
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  يوند آن با منطق زبانشناسيو پ "گاه"
  
ما " تون"همانگونه که با پسوند د يخواهيا ميآد يزپور بگويعزبه ی شوخبه ی  پشتو زبانءخوانندهم يريگ

د ييايب! زيدوست عز:  آنگاه او خواهد گفت.یآر: زپور خواهد گفتيکنم؟ عزد، با شما رفتار يبرخورد کرده ا
د يپرسم، و شما در گام نخست پاسخ دهيمن م. مينيرا برگزشما " گاه"ی باي زء واژه، خروارءمشت نمونه

  استوار است؟ی ش منطق زبانشناسست و به کدام بخين واژه چيکه ا
  
 و نه زمان خواب؟محل خواب شود يم" خوابگاه"وقت، زمان و هنگام باشد، چرا ی ابه معن" گاه"اگر ) ١

شتر يآنهم ب(ست يشود مکان اي م"ستگاهيا"ش؟ چرا ياي نه وقت ن،شياينی شود جاي م"شگاهياين"چرا 
، فرودگاه، نگونه چراها مانند کشتارگاهيشمار ا و نه هنگام توقف؟ البته )یو تکسی شهری بسهای برا

  . رساند٥٠٠توان به يمی را به سادگ...  و لشکرگاه و آرامگاه، چراگاه
  
ن معنا يچن" سحرگاه"و " چاشتگاه"، "شامگاه"جا، مکان و محل باشد، چرا ی به معن" گاه" اگر) ٢

به کار " جايجا و ب"توان به مفهوم ينمرا " گاهيگاه و ب"شام، مکان چاشت و محل سحر؟ چرا ی جا: ندارند
  . رساند٥٠٠توان به يمز ينگونه چراها را نيته شمار ابرد؟ الب

  
توان مطابق منطق يستند؟ چرا نمي چ"یگهگاه، گاهگاه، گهگه"پس پسوند است، " گاه"اگر ) ٣

 ی،جاوقتوقت، جا: توان گفتيا زمانمکان؟ چرا نميمکانزمان : گفت" گاهگاه"ی به جای زبانشناس
  ا هنگامزمان؟ يمحلمحل 

  
و " چاشتگاه"، "شامگاه"زمان مانند ی چسپاندنش به اسمهای برای ازيپسوند است، ن" گاه"اگر ) ٤
، ان چاشت و چاشتگاهيخواهد بود می چه تفاوتی ست؟ اساسًا از لحاظ منطق زبانشناسيچ" سحرگاه"

  و سحر و سحرگاه؟ شام و شامگاه 
  
و " شبان"د يسازيشبگاه، نخست می د شب را چرا به جايداری يباين زيبه ای که پسوندی هنگام) ٥

زبانان نام آور مانند  ی از فارسی برخکسو، ينهمه يا؟ "شبگه"د ييگوي؟ چرا نم"شبانگاه"د ييگويسپس م
در چشم ترا من "د نيد بگونانند تا بتوانشب بچسپدامن ز به ينی اديز" الف"د نتوانيج چگونه ميوشيماين

  ؟ "روزاهنگام ":دييد بگويتوانينممانند او ما يشما پس از نرا ؟ و چ"اهنگامشبراهم 
  
د که يکه پادشاهان مردم را بار بدهند، روشن سازی يا جاي" بارگاه"مثًال در پسوند است، " گاه"اگر ) ٦
ی کس به هانجايا ايآوند دارد؟ يبا باش و بودن چه پ" باشگاه"و ی با پا" گاهيپا"با دست و " دستگاه"
  دهند؟يمه يهد" بود و باش" و "یپا"و " دست"
  
ی که اتفاقًا ته(انسان از بدن ی نيبخش معی به معنچرا " گاهيته"کسو، يد هم يخواندکه ی ينهايا) ٧

 ی، تهءسهيباشنده، ک شهر بدون ی،خال ءخانهچرا : وستي؟ و پرسش پشوديبه کار برده م!) ستيهم ن
  ؟ گفت" گاهيته"ان تويرا نم کابل ءم تاراج شدهيو موز

  
 ءست؟ اسم زمان؟ اسم مکان؟ اسم مکان به اضافهي چ"قبله گاه"م، ي باال که بگذرءاز هفت شماره) ٨

بزرگ،  حرمت است، چرا پدرءنشانه حرمت؟ اگر نشانه پسوند مکان؟ ءاسم معنا به عالوه؟ !پسوند مکان
    خواند؟"قبله گاه"توان يرا نمو بابا آدم غمبر اسالم يپرهبر، 

  
کنار  ،، هر دو"مادران استی ر پايبهشت در ز "ءزه پرآوازهيزم و آن وجينيمي اگر ف:"قبله گاه"باز هم ) ٩

کجا و يفرزندان هر دو ی مگر برامادر نه؟ ی باشد، ول" قبله گاه"تواند يگذاشته شوند، چرا تنها پدر م
اگر قرار باشد تنها به ی سچ، از نگاه وجدانشنايکه هی  زبانشناسی،راستستند؟ ين نيکسان والدي
پدر : بديزيشتر ميک بين نام بر کدامي، ا"قبله گاه"م ييآورند، بگوی که فرزند به جهان می تن آن دواز ی کي
  ا مادر؟ ي
  

مادر است و ن يراست" قبله گاه"ن ارزش نداشته باشد، يزمی روتن در ک يی دش برايدر چشم من ولو د
  .نوشتمينجا ميود که همبيدو تا و کوتاه می کيکاش ، لشيدل
  

 از نوع ی،و واقعًا دور از منطق آن در زبان فارسی و کاربرد جنجال" گاه"رامون ي پرسشها در پءرهيزنج
شگاه، درگاه، درمانگاه، يپگاهنبار، گهواژه، گهواره، / انگاه، گاهنامه، گاهشمار، گاهوارهيبزنگاه، م"

.  رساندهزارتوان به يرا م...." گاه، نشانگاه، پگاه و ياه و بگرگاه، يدداغگاه، دگاه، يدنشانگاه، منگاه، ينش
گره نخوردنش با ی چراو " گاه"ی براتنها است ی  درازءاز افسانهی يمه شن يد افزود که ايباو تازه 

   ."یمنطق زبانشناس"
  
  ي با منطق زبانشناسهاوند آنيو پ "دنيکش"  و"خوردن"
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برخورد " تون"د همانگونه که با پسوند يزپور بگويبه عزی ه شوخ پشتو زبان باز هم بءاگر همان خواننده

د که منطق يپاسخ دهلطفًا . شما رفتار خواهم کردی فارس" دنيکش"و " خوردن"ی هامصدرد، با يکرده ا
 به کدام بخش ها آنءد که کدام جلوهييمصدر در کجاست و سپس بگودو  نيکاربرد افعال شگفته ازی عاد

  وار است؟استی منطق زبانشناس
  

او . مشت و لگد خواهد خوردی کس. ميخوري ما حسرت م.یخوريتو غم م. من سرما خوردم. او نان خورد
مادرم خشم . خورميمن تکان م. خورنديکتابها ورق م. تار گره خورد. ن خورديخورد که چرا به زميغصه م

  .خون دل خوردن: ستيچی زندگ. نها در فوتبال گول خوردنديا. ب خوردنديآنها فر. خود را فروخورد
  
ک ي ءنهين گلوله به سيا. فالن مثال به جا خورد. خورديمکم ل يشما تی وتاي تو: مانندی،گفتاری مثالهاز ين

نسو تاب ي تاک اءشاخه. از سر کوه لول خوردی سنگ بزرگ. چشمم به آسمان خورد. گناه خورديآدم ب
  ... .زنبورها تور خوردند. خورديم او بر من خوش سخن. کتاب بد خورد سندهيفالن نقد بر نو. خورده است

  
، غم، حسرت، نهمه خنکيد که انيد بگونتواني مچگونهی و فردوسی رودکی فرهنگ ءنهيپاسداران گنج

: ديتواند بگوينمی کيی اند، ولی خوردن" نان گندم"مانند کسره يب و گول يورق، خشم، فرلگد،  و مشت
 . است"یدنينوش"رود ين مييپا با آنکه از راه دهان گناهيمزه و بي برنگ ويع بين مايارا ي ز!خورميآب م

مگر  (رندبا لب و دهن ندای وندين پيکوچکتربا آنکه باال  "یخوردنن"ی  ها از نمونهکيهر نکه يشگفت ا
  .شونديخورده می ، به سادگ)بخوردچاره مشت يآنکه دهن ب

  
شربت : ديگوينمی چرا کس: ديد، آنگاه خواهد پرسازاريبی گفتاری  بخواهد شما را با نمونه هاواگر هم

گفته ی د کسيده ايشنهرگز ا يخورم؟ آيشربت سرفه م: ديتواند بگويمی به راحتی خورم، وليمو ميل
جنگساالر . دنوشيمدل ن خو مادر بزرگ" :ميسينوباگر نکه يادلچسپ  نوشم؟يشربت سرفه م: باشد

ش يد و به جايکشخواهد سرخ ی ره هايهر دو جمله داگرداگرد زبان ی فارسراستار ي؛ و"استخوننوش 
  ".ونخوار است جنگساالر خ.دخوريمدل خون  مادر بزرگ: "ن انديدرست آنها چن: خواهد نوشت

  
د هم يتوانيچگونه م: باز هم خواهد گفت، رددای سر شوخبا شما گر يدی يکه گون خواننده يالبته ا

د، هم يکشيد؟ چرا هم ناز معشوق را ميول بکشد و هم از بانک پيد، هم زحمت بکشيسگرت بکش
ن کودک يهم کوچکتر! د؟ چه جالبيرا بکشی  مرگ کسءد نقشهيتوانيد، و هم ميکشيمی اتورينيرسم م

نکه هم بر سر يجالبتر ا! ديد تا دندان خراب تان را بکشيرويک مينيکشد و هم خود تان به کليتان دندان م
ی دم که کسيشن! ديکشيست مددن ياز سگرت کشهم  و د يکشيدست می ه با مهربانيپسر همسا

 و من !دي من چشمت را خواهم کشی،ديمن چشم کشی ن بار به سوياگر ا: به دشمنش گفت
  .ميکشمی بيخواب

  
با آگاه که زبانشناس ی اد آوريبه نوشتم تا ی جدمه يو نی مه شوخينها را به رسم نيا! زيزپور عزيعز

شد، يندين نيداند و اگر چنين خود مأن جنگها را دون شياندازد، چنی مراه نی جنگ زرگرگر يدی زبانها
د، او را فراوان آزار يک در هزارمش را خواندياز آنچه که و بدتر بهتر شتر، يبی گران با آوردن نمونه هايد

  !د کردناه خواهيسی که دلش را از زبان و زبانشناسی يخواهند داد تا جا
  

همچون پوهنتون، درملتون، ی  هاب واژهيترک.... در پشتو " تون"پسوند با در نظرداشت "نکه يگفتن ا
و همانقدر زبان نشناسانه است که خدانخواسته، پشت" باشدی می ژنتون دور از منطق زبانشناسيز

هم دور از منطق ی فارسی جايبی دنهايآنهمه خوردنها و کش: "ديزپور بگويبه طعنه به عزی زبان
  ."استی زبانشناس

  
سرشار اند ی و هندی سيو انگلی م فارسيگويد يز را راحت ساخته باشم بايال دوست عزيآنکه خی برا
ان آمده است و يبه می ش از علم زبانشناسيرا زبان پيز. هايزيها و منطق ستيزين منطق گريچننيااز 

   .ستينی يان جاين ميه را در ايو طعنه و کنای شوخ
  
  ی شتابزدگی هاانيز
  
شود يم احساسات ءفوراهد، يگويسخن می پشتو بر فارس" ليتحم"رامون يکه در پی بارز هر يزپور عزيعز

  :ن زبان دومش باشديای يرود که گوينوشتن چنان از دستش می و هنجار فارس
  
ی و کشوری کارکنان لشکری پشتو برای انزدهاي و زقابن ها بسنده نکرده و به وضع اليدولتمردان به ا"
  .پردازندی م
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تو ـز به پشيتان را نـافغانسی خيمناطق تاری ار از نامهايـمحدود و بسی ــرات فارسـآن نشبه دنبال 
  :مثالی به گونه . گردانندی برم

  
  )٣٧ص" (...شافالن، پشتو زرغون، ی ندند؛ به جايسبزوار، شی به جا

  
تن بر کنم که هنگام  انگشت گذاشيشنهاد مي پ وم،يستايزپور را ميعزی يگرايمن شور و شوق فارس

آن به ی جلوه هاه ها و يآران ين زبان را در بهتريزه تريد پاکيباخود گران، يدی زبانهای هايها و خرابکاريخراب
  . برتر است" فيحر"ک سر و گردن از يکار برد تا نشان دهد که 

  
آن را با قلم سرخ ی د چند جاينيفتد، ببيب" فيحر"ن چند سطر کوتاه به دست ياگر خدانخواسته هم

  :خواهد کردی اننش
  
  . نوشته شود" ب"د با يباشد، با" زبانزدها"چه؟ اگر هدف ی عني" انزدهايز) "١
  ست؟ين" شيکماب"ا ي" شيکم و ب"درست آن ی ا فارسيچه؟ آی عني" اريمحدود و بس) "٢
  .دينخست را فراموش نکن" ن"د، يسينويم" پشتون زرغون"ست؟ اگر يچ" پشتو زرغون) "٣
  ست؟ين" ازی اريبس"ا درست آن ي؟ آ"ار ازيبس"م ييم بگويتوانيمدر آن سطر ا يآ) ٤
  ست؟يا آن جمله به کمبود فعل دچار نينباشد؛ آ" شيکم و ب"به مفهوم " اريمحدود و بس"اگر ) ٥
ی از نامهای اريبس و شونديممحدود ی به دنبال آن نشرات فارس : "ن نخواهد بوديا درست آن چنيآ) ٦

  ؟ "گرداننديز به پشتو برمي را نافغانستانی خيمناطق تار
  
ی ز رويزپور عزيعزی ا نادرست بودن انگشت گذاريبه درست پردازم يمباز هم گر ياز چشم انداز دنک يو ا

  :اندن آنيزبان پشتو و دور از منطق نما
  
  ست؟يتون چی ريم
  

ادآور شد يتوان ی ک مورد ان را ميشود و در زبان پشتو يبه مکان کوچک و محدود اطالق م" تون"پسوند 
همچون ی ب واژه هاين پسوند ترکيبا در نظرداشت هم .مورچهی ا خانه يمورچه دان "ی عني" تونی ريم"

کار ی بات زبان فارسيل آن بر ترکيباشد و تحمی می ژنتون دور از منطق زبانشناسيپوهنتون، درملتون، ز
  )٢٤ص"(.باشدی ز ميجنون آم

  
ده و يسم، تا امروز نشنينويمپشتو خوانم و يم پشتو مين زندگي پسءمهيشتر از نيبی من که در سالها) ١
  . شوديبه مکان کوچک و محدود اطالق م" تون"باشد که آمده ی يده ام جايند
  

دن و خواندن و نخواندن من يدن و نديدن، ديدن و نشنين نکته خسته نشده ام که شنيگفتن اه باردو از 
افتن يبهبود ی براهم اورد، يش بيدر ثبوت گفته های زپور سنديعزی ااگر آق. ار باشنديتوانند معيهرگز نم

خواهد شد، و هم چاپ ی ست، کمک بزرگيشان نی چون من که پشتو زبان مادری آموزش خوانندگان
ی ارهايبر مع" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"کتاب  ءندهيآ

  .استوارتر خواهد ی پژوهشءشورزانهياند
  
ر و رو کند، به ساختار يز زيبا تراکتور نن باشد که اگر زبان پشتو را يز صد در صد مطميزپور عزيعز) ٢
 مورچه ءرا در پشتو به خانهيخورد؛ زبرنخواهد آن در ) ا خانه مورچهيمورچه دان ی به معنا ("تونی ريم"
ن يز چنيه آن دوست عزياگر توج. باشدی رفتنيپذی يز تا اندازه ين" تونی ژيم"د ي شا."ژتونيم"ند يگويم

   د گفت؟  يچه بااست، ی پيتای نهم نادرستيباشد که ا
  
کار جنون "دست زدن به و ) ٢٣ص("یدست پاچه گ"سازد به يا متهم مکه پشتو زبانها ری يسنده يا نويآ
ی زيجنون آممه ين کار ی،دستپاچگی  از انتهای،نادرستنقدر يای ارادی ، خود با چاپ کتاب)٢٤ص"(زيآم

  نکرده است؟
  

آن در ی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"کتاب ی ينارسانهمه ياافزون بر 
سنده ي که نو٢٤ و ٢٣ک، در همان دو صفحه يکه در باال به آنها اشاره شد، دور نه نزد" افغانستان

را ن نمونه ها ياکشاند، بدادگاه به خواهد يم" زيو کار جنون آمی گه پاچ دست"را به گناه فانش يحر
، )٢٣ص(ک پاراگراف يدر " آنچنان"وست نوشتن يو پ" آن هم"گسسته نوشتن : ه خواهد کرديچگونه توج

شتر از سه بار نوشتن ي و ب)٢٤ص(ک سطر يدر " توانی م"وسته نوشتن يو پ" شوديم"گسسته نوشتن 
  ؟"یيواژه ها"ی  به جا"یواژه ها"
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ن ي اءشتر از نگارندهيش را فلسفه خوانده است هزار بار بيزندگی ن سالهايشتريکه بمن ز ي عزدوست) ٣
سوراخ کوچک سوزن . اندی از نگاه فلسفه نسب" محدود"و " کوچک"م يداند که مفاهيادداشت مي
   .الهيرابر رود گنگا کوچکتر از پبزرگ کابل در بی ايب است و دريونها بار بزرگتر از آميمل
  
" خوابگاه"ز ي او ن،نگونهيبه ا؛ " مورچگانءهآب در خوابگ"دارد به نام ی اثرج يوشيماين: يشوخک ياز هم و ب

بتوان زپور يمانند عزد يبا. به کاربرده است) ه مورچءخانه" (کوچک و محدودی جا"ی زپور براي عزءرا به گفته
شگاه، اردوگاه يايچون دانشگاه، نی يآمده است، ساختارها" خوابگاه مورچگان"ی برا" گاه"گفت که چون 

 ءخانهونها بار بزرگتر از ينها مليرا هر کدام ايباشند زيمی ز دور از منطق زبانشناسينی در فارس... و 

  !انده مورچ
  

  آژانس باختر و باختر آژانس
  

ی ماريبی ورش ناگهانياز ی يز گويزپور عزيعزاست، و بازهم ی پشتو بر فارس" ليتحم"باز هم سخن از 
  : سدينويکند و شتابزده ميرا فراموش مدستور زبان و ی د، نشانه گذاريگوير کولرا سخن ميواگ
  
ماند بلکه ی نمی واژه ها و اصطالحات نظامی در محدوده ی ل زبان پشتو بر زبان فارسيرفته رفته تحم"

 ی،همگانی سانه هاکند از آن به بعد در ری ز صدمه وارد ميزبان نی گر به ساختار دستوريحتا در موارد د
انس باختر ژاخبار آ"آن ی که معادل فارس" شوديم مياخبار باختر آژانس تقد"چون ی يبا جمالت و زبانزدها

  )٣٧ص" (ميخورياد برمي ز،"شودی م ميتقد
  
نوشتن فعل  " ميخورياد برميز"دوم و " شوديم"ان يدرست، می د پس از نشانه گذاريبای دوست گرام) ١
گر ي دءچاره. وب به چشم نخورديبا، معيزی ن جمله هايای نکند، تا ساختمان دستوررا فراموش " است"
ز يگر نين راه ديالبته، چند. بگذرد" که" و از کاربرد "یبه جا"سد ينخست بنو" شوديم"پس از : ن استيا
  . ن پاراگراف استيدرست نوشتن ای برا
  
ل زبان يتحم"تواند يهرگز نم " شوديم مي تقداخبار باختر آژانس"بداند که گفتن بهتر است دوست من ) ٢

زپور با يرا عزياست، ز" باختر آژانس"خته، کاربرد يآنچه خشم او را برانگ.  باشد"یپشتو بر زبان فارس
ن رو، ينهاست و از هم زباپشتوی کارهياز س" آژانس "ش ازيپ" باختر "برد که آوردنيگمان می گناهيب
   .یبه فارس" صدمه رسان"
  

ی کيآن . ستيپشتو ن" آژانس"و " باختر "ءاز دو واژهی کيد بداند که يش از برآمدن آفتاب باي پدوست من
 کتاب آن ٣٧ ءهدفم در صفحه. دانمين را ميمن ا: ديزپور بگويد عزي شا.یفرانسوی کين ي و ااستی پهلو

  . پشتو است" باختر آژانس"است که گفتن 
  

د : "شدين گفته و نوشته ميبود، چنيست و اگر ميو نپشتهم " باختر آژانس"گفتن ! زينه دوست عز
  ....و " استيا ري، د روغت"و چارو وزارتيد کورن"، "د افغانستان بانک"، درست مانند "باختر آژانس

  
آنقدر ) گر جهانيدی از زبانهای اريمانند بس(ی ز بداند که دستور زبان فارسين را نيد ايز بايزپور عزيعز) ٣

 ی،ست که پشتو، عربين" پل لرزانک"، ميکشدی  و بيخوابخورديم اندوهر سوگش دهوده يبهم که او 
ی ن الملليب"بود، به قول معروف ين نمياگر چن. برساند" صدمه"بتواند به آن ی ا هنديی  فرانسوی،روس

و گذاشت يد، در آفتاب ميکشيشه برون ميرا از ری فارسش دستور زبان ي سالها پ"یسيبودن زبان انگل
  .مينوشتيچپ می را از سومان ی  زندگانن سخنيه راستتريامروز مانند باشندگان ترکر و من زپويعز
  
دن صفت يبکاهد و به محض دی ش اندکيخوی فلسفی ز از وسواسهايزپور عزيکنم عزيشنهاد ميپ) ٤

 و فتدين... و توره شپه  ی،خدای ن غر، سورگل، لويچون سپی ياد نمونه هايقبل از موصوف، زودازود به 
 "باختر آژانس"ن نمونه اش يژه همان خطرناکتري، به و"صدمه رسان"ی گمان نبرد که همچو ساختارها

  .را نابود سازندی پشتونها دارد تا فارس" چال"شه در ير
  

، زي عززپورين عزي باشد، چرا هم"یيپشتو گرا"شگفته ي پءوهيکردن واژه ها به شش يو پاگر آوردن و پس 
 ش"ن وخشوريآخر " خوب در کتابءسندهين نوي؟ چرا ا"برادرمی گرام: "ته استن بار به من نوشيچند

رحمان بابا و خوشحال خان تولد ش از يزبان سده ها پی ا سرودپردازان فارسي؟ آ"آزاده مرد: "آورده است
ا يآ؟ ...و " ه چشمانيس"، "یبارويز: "گفتنديح آنها رفته بودند که ماروار ير تاثيد روشان، زيزيختک و با

: نديگويده اند، همواره نمينددر خواب هم زبان پشتو را  ءصدمهو ه يران که هرگز سايسندگان اينو
باختر "ز آذرخش يآنها را نی هنجار نگارشخرمن ا يآ... و اه مست، يساد، يروشنفکر، روشندل، جاودان

  است؟و خاکستر ساخته ن سوختانده ي زبانها چنپشتو" آژانس
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ز در يزپور عزينم عزيبيکه می هنگام" رديگيک ابر دلم مي ءبه اندازهمن  "ی؛سپهر سهراب ءبه گفته) ٥
نشسته، ی به نوک زبان فارسی  سوختگءکه از فرانسه آمده و مانند آبله" آژانس "ءبرابر کاربرد واژه

از را يل شود، زيتبد" آژانس باختر"به " باختر آژانس"خواهد ي منانهيخشمگی آورد، ولی به ابرو نمی خم
ز صدمه وارد يزبان نی به ساختار دستور"ن يرسد و ايپشتو به مشام م ءآزاردهندهی ساختمان نخست بو

  "!کندی م
  
 زبان و ءدر گسترهی پژوهش" ءندهيادداشت، بازهم در چاپ آين يز پس از خواندن ايزپور عزيا عزيآ) ٦
ل زبان پشتو بر زبان يرفته تحمرفته : " خواهد نوشت"آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی نقد
گر به ساختار يماند بلکه حتا در موارد دی نمی واژه ها و اصطالحات نظامی در محدوده ی فارس
چون ی ي با جمالت و زبانزدهای،همگانی کند از آن به بعد در رسانه های ز صدمه وارد ميزبان نی دستور

اد ي ز،"شودی م ميانس باختر تقدژاخبار آ "آنی که معادل فارس" شوديم مياخبار باختر آژانس تقد"
  . نميدانم؟"ميخوريبرم

  
  دل يزپور و بيعز

  
از کتاب ی اد کرده است که برگيسوگند ی يهم است، گوشده ز که شاعر شناخته يزپور عزيعز
به ی نادرستبدون خود را  "آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"

کند يمی ان را با زبان شعر بگذارد باز هم کاريان پاي پاءخواهد نقطهيکه می او حتا هنگام. ده ندهدخوانن
  .د بکنديکه نبا

  
بر اردر بی است، به حجابی نسبت به هستما ی يو آشنای له و مظهر آگاهيگانه وسيزبان که خود "

گردد و يقت محض ميت و حقيدن ما به واقعيابد و مانع رسيی استحاله می ما نسبت به هستی آگاه
  :دليرزا عبدالقادر بياستاد سخن می به گفته 

  
  زبانی جای که از نامحرمی بسا معنی ا

  )٨٣ص" (راز ماندی م پرده هايمقی با همه شوخ
  

زتر از آن است که در يمن ناچی فلسفی را آگاهيندارم، زی ش از شعر کاريبه مفهوم چند سطر پ
 قت محض يت و حقيو واقعاستحاله  ی،در برابر آگاه حجاب ی،گاهمظهر آچون ی يمقوله هادانستن 
   .بندميزنم و لب فرومين رو، به آن دست نميدانم و از همينم. کمکم کند

  
معناست، يهوده و بيافزون بر آنکه ب" زبانی جای نامحرم. "ستيندل يباز دانم که شعر باال ين را ميای ول

    . ابديوند يپ" رازی پرده ها" و "یشوخ"با تواند ينمز يزم ني مدرنپستی کهايو تکنی يزم جادوياليبه کمک ر
  

ناگفته . "زبانی هايکه از نامحرمی بسا معنی ا: "ن استيچندرست آن ده ام، يکه از مردم شنی يتا جا
ده، يتواند شک مرا نديز ميزپور عزيعز. دل باشدي شعر از بنياز شک دارم ينصورت نينگذرم که حتا در ا

،  کندمنيولو نفرن بار، يا ؛استی پيتای نهم نادرستيد که ايبگوباز او اگر و . ردينده بگي و نشنخوانده
  :ش خواهم نوشتيبران را يريشنهاد زيپ
  

آن در ی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش" دوم ءاز صفحه! دوست خوبم
ار به هنگام خواهد بود اگر تنها يبس. ه استنسخه چاپ شد ١٥٠در ن کتاب يافتم که اي در"افغانستان

هر چه را  گري دء نسخه١٤٩لطفًا . دينگهداردم دست ی پيتای هايکردن نادرستی نشانی برارا ک جلد ي
  .ديبگذارنند، يآفتاب را نبی گر رويکه دی يجابه و د يآور واپس گردزودتر 

  
  هاخواهشن يواپس

  
 ءچند نکتهی نيز را به بازبيزپور عزيخواهد عزيار دلم مي، بسان بخشميرا پای  کنونءنکه نوشتهيش از ايپ
  .شکش کنديگانش پدبه خواننی کتاب آموزنده تراگر خواسته باشد، ز فراخوانم تا يگر نيد
  
  ): ١٣ص"(ر آشنا و جهانشموليست دينامی فارس") ١
  

" جهانشمول"و " شنارآيد"جا بودن هر دو مفهوم يندازد به بيبی گر نگاهيز بار ديبهتر است دوست عز
  . کندی نده خودداريتا از کاربرد آنها در آی فارسنام ی برا
  

ی به معناو اشتباهًا ظاهرًا  کتابش ١٣ ءدر صفحهز آن را ي که دوست عز"رآشنايد"مفهوم ی نادرست
ام به احتر. ده شوديشتر کاويگرفته است، روشنتر از آن است که ب" مييرها با آن آشنايکه از دی يده يپد"
  .گذرميتبصره می ز از آن بيزپور عزيعز
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نده اگر يدوارم بار آيام. ستيش نيبی ينانه ي خوشبخوابز ينی فارسبودن نام " جهانشمول "،بدبختانه

 ی،ياي استرالی،رلنديس، آيون انگلين ملي بداند، چندجهانشمولرا نام ی فارسخواهد يممن ز يدوست عز
ن يترشرفته يرا در پي معاف کند؛ ز"جهان"ت در آن ياز شمولرا ی يکايو امری لنديوزي نی،يکانادا

  Persian: نوشته اندی فارسی راب... مانند وبستر و آکسفورد و ی يهايکشنريد
  
 ی، جاپانی،ني چی،يايتالي ای، روسی، جرمنی،فرانسوی گر در زبانهايد ءندهيگوون ين مليا چنديآ

"ی  .دانمي؟ نمفارس"ند يگويمی به فارس...  و ی،پولند ی،لي سواهی،وناني ی،نيپي فلی،يايناسپا
  
  )١٥ص (سادهی ا گهواژه هايساده ی فعلها) ٢
  

ز ينی ن نادرستيای شتر، رويبی  با پافشار٢٠٠٥در همان شام روز هفدهم دسمبر ی دوست گرام
ی فارسفعل در زبان  ءهيرا پايز" گهواژه"ند يگويم" فعل"ی ات امروز به جايدر ادب: "کرد و گفتی ستادگيا

  ." زمان است
  

نه تنها . به باد بسپاردده باشد، ين گفته را از هرکه شنيز ايزپور عزيکنم عزيگر دوستانه خواهش ميبار د
بم افگن ی ماهاي بلکه به زور هواپی،دولت زبان فارس" سيارتش و سپاه و پول"با استفاده همه امکانات 

توان يز نميدر افغانستان ن" سافيا"اده و تفنگدار يپ یروهايکا و همه ني امرءاالت متحدهيارتش ا" ٥٢_يب"
  . ساخت" فعل"را برابرنهاد " گهواژه"
  

هر سنجه و ولو . اشاره شد" گاه"مشهور ی و کاربردهای معناها ميناز ی ميشتر به نياتفاقًا چند سطر پ
ش يپ) "اسم مکان"ز ای و بدون شوخ" (اسم زمان"ن صورت از يدر بهتر" گهواژه"م، يرا به کار ببندی ابزار
خورد، اندک يسته به گوش نميسته و بايچندان شای از نگاه معناشناسکه آنهم " کارواژه"د يشا. رودينم
  . هرگز" گهواژه"ی داشته باشد، ول" فعل "ءبا واژهی يهايکينزد

  
ی م و آموزش براي و تعلشودی مکشور اعالن ی ث زبان رسميبه ح.  خ١٣١٦زبان پشتو در سال ) "٣
به ن پس زبان پشتو ياز ا. شودی ماعالن ی به زبان پشتو اجباری ان مکاتب و کارمندان دولتينشجودا

و آموزش ی  و در نظام ادارگرددی مدر افغانستان مطرح ی در کنار زبان فارسی و رسمی عنوان زبان مل
 زبانه کي و جامعه شودی من يگزيجای اسيو سی اجتماعی ازهايو امتی کشور با پشتوانه اقتصاد
ن ساز يو ا. گردديمی ز زبانيز آميبا توجه به مفهوم تضاد و تقابل ستی زبانی افغانستان دچار دوگانگ
و ی ت مليشه هوياز آن پس اند. زندی ش دامن ميش از پيدر کشور پی زبانی ناسازگار با ناسازگار

  )٣٧ص"(.شودی ماستقالل افغانستان به ارتباط زبان پشتو عنوان 
  
بهتر : کنميخواهش مگر ي احساسات شدن دوست من است و بار دءو فوارهی شتابزدگگر همان يد

ی يرساو ی سد، به پختگينويزبان پشتو می هايها و خرابيرامون بديدر پپور زيعزکه ی  هنگامخواهد بود
بر زبان حق تاخت و تاز نش يشه و بيدر اندشتر بپردازد تا نشان دهد که اگر يش بيخوی فارسی نوشتار
آوردن دو بار ا يآ .برخوردار استی دشمن سوزدرخشش و  روينز از يش نزبان و قلم تو را دارد،پش

ی انگر فارسيک پاراگراف نمايشتر از ده بار در ي ب"زبان" ء، و کاربرد واژه"شودی م"، چهار بار "گردديم"
ی مچشم آنهم هنگام هی،فارسی اسيو سی زده جلد کتاب ادبيلف سء؟ موستيندست و پا شکسته 

   .سدينويمننگونه يابا زبان پشتو، 
  

ا يت يشدن زبان پشتو، دستگاه حاکمی پس از رسم: "گفتيممن ر يدر همان پاراگراف، اگر دوست عز
افت، يدر گفته اش ی منطقشد يم، کم از کم "ديگردی زبانی  افغانستان دچار دوگانگءک زبانهيدولت 

جز ی زيچه چ" گرددي م...ی زبانی دچار دوگانگ انستانک زبانه افغيجامعه : "ديگويکه می هنگامی ول
  گذارد؟  يرا به تماشا م" پشتو"ش در برابر يشدن خوی احساسات

  
ا يبود؟ آی فارسو مطلقًا ک زبانه ي ء جامعهی،دي خورشءزده شانزدهيش از سيافغانستان پ" جامعه"ا يآ

 از ،شيا هشتاد سال پيآداشت؟ هم نن  پشتوءک خانوادهيش حتا ي افغانستان هشتاد سال پءجامعه
 ءکزبانهي ءبه گوش جامعهی  بلوچ، و هزاره هم نام و نشان و زبانی،يک، ترکمن، پشه يمردمان ازب

ی  که پشتو زبان رسم١٩٣٧ا روز سال يا پس از همان شب يآرده بود؟ و نخافغانستانزبان ی فارس
ت ين واليو چند پشتون ءون خانوادهيچند ملشد، ناگهان ) اعالن: زيزپور عزيعز ءو به گفته(کشور اعالم 
ساختند؟  چه ی زبانی  افغانستان را دچار دوگانگءک زبانهي ءدند و جامعهيين روير زمياز زن يپشتون نش

   ! ن شده باشديچنی اگر به راستبوده ی باورنکردنولو ی يدلچسپ و تماشا
  

  :ن پاسخ گفته بوديش چنيشاپين پرسشها را پيفراموش کرده است که همه ادوست من 
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ی از زبان های يباشد، موزه ی مختلف می از تبارها و نژادهای يکه موزه ی يافغانستان همان گونه "
   )٣٦ص"(.داشته اندی ست باهمين زبانها در کنار هم زيخ، ايدر طول تار. باشدی ز ميمختلف ن

  
ن زبانها در يخ ايدر طول تار"و بوده " مختلفی از زبانهای يموزه "سنده ي نخست نوءکه به گفتهی کشور

 تا ٣٦از (ک صفحه ي ءسنده در فاصلهيونگر همان ي دء، چگونه به گفته"داشته اندی ست باهميکنار هم ز
. کشنديپا ميگر چليدی برروی کيده شوند، ياز هر سو د ،ن دو گفتهي؟ اشوديم" ک زبانهيجامعه  ")٣٧
  ؟ن باشندتوانند همخوايم چگونه تيگفته ها! زيزپور عزيعز
  
  )٤٠ص"(.رديبگی و عملی علمسهم ی فه دارد که در راه رشد و تکامل زبانها محليوظی دولت مرکز") ٤
  

"ی  : را نثارت کنمدولت مرکز "ءاجازه بده نخست افسانه! تيجايتوقع بن يزپور با ايعزی زنده باش
   
ی و رهبری دبانيهان، ددر جی تمگستر سن کاخيدتريسپی فرمانروان يبزرگترش، يند چند سال پيگويم
ن ياز هم: ن نورچشمانش سپرد و گفتيکترياز نزدی کيرا به " ايدل آس"به نام ی کشور "یدولت مرکز"

و آنهم بانک و تانک نگهبان ! نهم نگهبانان جان و خوان و خانواده اتيا .یکوهستانار يدساالر آن ی يروز تو
  .یکنينم چه ميبب! ر فرمانتي ز"یدولت مرکز"
  

: ا آمد و گفتين دل آسيسرزم ءدهيتازه به دوران رسان و ناالن نزد ساالر يگری  زنی، کوتاه، روزهافسان
م را کشتند، خانه ام را شوهراز جنگساالران آمدند، ی ش، گروهيشب پ. ديبه دادم برس! جهان پناه

خاک عالم به سرم . ز مشت و لگد باران کردنديتاراج فرمودند، فرزندانم را گروگان گرفتند و خودم را ن
  !ديبه دادم برس. شد

  
از ی مي بدان که نی،يايتا دربار من بی نکه توانسته ايهم! رهيهمش: گفتن فرمانروا ينورچشم بزرگتر

. ه اش با مني بقی،شنويآن کن که مز و يبرخ. ستينی شانيپری  جا.یکسو گذاشته اي را تيهايدشوار
نکه ي اءنان خشک را به شکرانه. فراهم کننان خشک ی ياز پول گدا. نيبنشی يبرو بر سر راه به گدا

ان بده و از آنها خواهش کن ينوايا با خود نبرده اند، به بينکشته ر مشت و لگد يزز ي ترا نجنگساالران کرام
آدمکشان را  دزدان و ،ح و تهجديپس از نماز تراونده يسال آست و هفتم ماه مبارک رمضان يکه شب ب

  ..." رديان سخت گينوايکه آه ب" گذشته ها گفته اند از رايز ،ن کنندينفر
  

  .ینجا فرستاده شده ايانستم که چرا اد: زن گفت
  که چه؟ی دانست: گفت "یدولت مرکز"رهبر 

  
 را  جهان ءآن گوشهنفت ی بشکه هاواب خود خکه ی ن کاخ ستمگستريدتريسپی فرمانروا: زن گفت

ش از نورچشم يپی مانند سالهاما کشور ی کارها جهان، ءن گوشهيدر اا يخواهد بداند که آيم ،نديبيم
  !ا نهيد نرويش ميز پين "یولت مرکزد"بدون  ،شدن تو

  
ی که ما دارای روز". دي دربسته تمنا دارءر از خانهيخ"ی زيب تبري صاءز به گفتهي نشما! زيزپور عزيعز
ی سيانگلبه افغانستان ی سم هر دو زبان رءدا که زبانم الل، فاتحهيم، از کجا پي شو"یدولت مرکز"

  !خوانده نشده باشد
  

"ی  در راه رشد و تکامل زبانها محلی و عملی سهم گرفتن علم"، آنچه شما ذشتهگی از شوخ
"یدولت مرکز ءهفيوظ"هرگز در افغانستان  است، محلی زبانها"و بدون شک هدف تان د، يناميم  "ی

چگونه دکترا دارند، ی ر ندانستن زبان مادرکه گردانندگانش دکابل  "یدولت مرکز ".ستي و ننبوده
  ؟ ن کشور گام بردارنديگر ايدی شبرد زبانهايتواند در پيم
  
 ساالر ءفهيکشور مان وظی و محلی ملی و استوار نگهداشتن زبانهای ي شگوفای،شبرد، پاسداريپ

" في وظاءحهيال"ی جاست به يا بهتر نيآ. ادداشت استين ي اءاه سنگ و خوانندهيزپور، صبوراهللا سيعز
سخن بماند (م؟ يفراموش شده خود مان اندازی به رسالتهای نگاهم ين، "یدولت مرکز"ی نوشتن برا

ی سيکه توان آموزش انگلی ا پشتو زبان بااستعداديزبان ی شود اگر آن فارسيا کفر ميآ: ان شما و منيم
  ) اموزد؟يز بيکشورش را نگر يدزبان  کيرا دارد، دستکم ی ا فرانسوي
  

"ی  ٤٠ ء پس از خواندن صفحهدولت مرکز" گردانندگانا يآبازهم سخن آب شود ميان شما و من، 
ی آقا: "دي، نخواهند پرس"آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"
 ءفهيوظ ما باشد، ءفهيوظی در راه رشد و تکامل زبانها محلی و عملی اگر سهم گرفتن علم! زپوريعز

  "ست؟ين چيسندگان، شاعران، پژوهشگران، زبانشناسان و منتقدينشگران، هنرمندان، نويشما آفر
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ل تنها يافغان با آنکه قدامت داشته در اوای کلمه : "ر غالم محمد غبارير کشور ميبه قول مورخ شه") ٥
ژه اطالق يوی له يک به قبيره هر يو غی  خلجی، غوری،سوری بوده است و مثل اسامی يله ينام قب

  ) ٢٥ص"(.شده استيم
  

ره و تبار مختلف هستند، ين که متشکل از دهها تين سرزميبر تمام ساکنان ای اطالق نام افغان"... 
با آنهم در صورت ضرورت و . باشدی نمی ق و علميدقی خيد و همچنان از نگاه تارينمای ز ميپرسش انگ

ن ين چنديت جامعه و سرزميم تا هوي را بکار بر"یانستانافغ"همان واژه ی افغانی الزام بهتر است بجا
   )٢٧ص"(.فراموش نشودی و نژادی تبار

  
از ی برخن يشميابری ه سخن گفتن؟ دشوارينهمه دورانداخته و به استعاره و کناي چرا ا!یزپور گراميعز
 آغاز نام کشور در" افغان "ءت روشنفکرانه در برابر واژهيحساسهمان  افغانستان ءاستزدهيسندگان سينو

”یافغان"د که اطالق نام يز نوشته اي شما نست؟ي، ناست +افغان"ا همان ي  ، زي پرسش انگ"ی
  . استی خيق از نگاه تارينادقهم و ی رعلميغ
  
ی  پنهانءشهيکه ر" افغان "ءواژهنجا يا. ميکننگاه  ”یافغانستان "ءنهيبه گزی رفلسفي غچشمد با ييايب

ا يدانم خوشبختانه ينم. خوردير در آغاز نام کشور به چشم مي ناپذبيست، همچنان آسشمات يحساس
ساخته و مانند  ”یستان"آن را ی که کشاکش روشنفکرت چاره اسيب" ستان"ن پسوند يابدبختانه، 

   .لغزاندين سو به آن سو ميکاه از ای بوج
  

ست و يد که چييفًا بگولطهم دارد، ی  برترسودا يارزش کدام ی افغانستان به افغاناگر دگرگون ساختن 
ی گرهی کيشتر نزدين خاک بيره بخت ايده به سرنوشت مردم تين دو پديک از ايکدام، ورنه. در کجاست

  به"یافغان"ر نام ييتغا ين کشور، يکودکان ابمباران شدن مردن و ی از سرما و گرسنگ :خواهد داشت
"ی   ؟نشسته در برونمرزهادردمند چند تن ی  از سوافغانستان"
  

م يتيدخترک اوال، آن ين پدربزرگ پکتي ارزگان، اءکاولنگ، فالن پسرمردهي ءوهيآن بی شما را به خدا، برا
ا يی و آزادنان و صلح : استارزشمندتر ک يکدامگرسنه چند ازبک و ترکمن بچه ی و تنی نورستان

"ی  ؟ افغانستانوی  افغان،افغان"نام ی کشمکش چند تن روشنفکر واژه پرداز رو
  

 ء نوشته"یو افغانستانی افغان، افغان" ءپژوهشگرانهه و ي پرماءتوان از نوشتهينمد و يرسنجا ياسخن 
 ازی  ده برگ ءارزنده و برازندهاثر ن يا .شتده گذيناد) ٢٠٠٤ی ن، جواليبرل(ی ل اهللا معروفير خليانجن

 جدال بر ءنهيند در زمانگشت شمار آثار ارزشمی کيتواند يرومند برخوردار است و ميار نيبسل يدالرشته 
"ی  .  رودر به شماو افغانستانی افغان، افغان"ی سر نامها

  
، ولو آن را کبار بخواندي را  ٢٠٠٤ی جوال" فردا"ت ي در ساادشدهيخواهشمندم نوشته ی زپور گرامياز عز
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ارتش و "و " پشتو تولنه"، "پشتو"ر تاخت و تاز بش از يپ بودم،زپور يعزی جا) اه سنگيس(اگر من ) ٥

  . مديشياندی  دو بار مافغانستانی زبانها دستگاه دولت پشتوو " سيسپاه و پول
  

دن به يشکوه و چسپ گله و: م ارزشمندتر و سودمندتر استيک براي که کدامدميسنجي م:بار نخست
شتر ينش بيشتر، آفريا کار بيگران خورده است، يدی من در گذشته ها از زبانهای که زبان مادری يزخمها

  نده دارم؟يروم و چشم به آيش ميروزمندانه پي پ امروزو هرچه شگوفاتر ساختن زبانم تا نشان دهم که
  

دستگاه ارتش و پشتو و ی  واژه هاليتحم،  پشتوستم هن قهرمانانه بيچناينکه اگر دم يسنجيم: بار دوم
 شان آنها را به فرزندان امروزروز ي دظلمپشتو بپردازم و چپ و راست  ءزهيو زور سر ن سيسپاه و پول

هم پشتون بود ی مگر سلطان محمود غزنو": ديبگوبه من برخيزد و ز ي نآن مياناز ی کيطعنه زنم، مبادا 
و نه به ارج گذاشت  اسالم اهللاسومنات، نه به مسلمان رحم کرد و نه به نامسلمان، نه به که از غزنه تا 

 به کشتن نيدنسو خلق خدا را به نام دوست ياکشت و  نيدبه نام دشمن خلق خدا را آنسو ؛ هندوبت 
ستند به آن يخوانمل ين دليبه همبودند و " شتو تولنهپ"ی اعضاز ينی و فرخی و عسجدی ا عنصريداد؟ آ

از ی ز، دريايمری در دو سو! دييفرمايستم مکران تا کران شما ! جهانپناه": نديشکن بگو_بتی فرمانروا
خونالود د و در و گوهر يحتا اگر مروارديگر شما را مدح نخواهيم کرد، ! ساخته ايدی خون فرزندان آدم جار

  ؟!"ديچپاول شده از هند را به دهان و دامان مان بگذارو 
  

ی حتا اگر پشتو زبان. را اتفاقًا زادگاهم غزنه استيز. ترسميشتر مي از سنجش دوم بکنم کهياعتراف م
چنان شرمسار د، يآی ادم مي"  تاجداروطندار"آن ن يخون ءکارنامهکه ی هر بارباز هم مرا طعنه هم نزند، 

  !اد هندوستان نخواهد کرديل من ين رو، تا زنده ام، فياز هم. کشته باشممن را " ازيا"ی يشوم گويم
  

 ٢٩
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  وار کوتاه يسه د
  

وار در ي سه د،آنی ختند و فرداي فرورارکيوي در ندوگانهی بازرگانی ، برجها٢٠٠١ سپتمبرم ازدهيروز 
، باز و هم نشده باشدين پوليواکسی در کودکی سراسر افغانستان کوتاه شدند؛ چنان کوتاه که اگر کس

دن از يجهن روزها يا ناگفته نماند که .بردارد زيخی به سادگک ياز فراز هر ی مانند بروسلتواند يهم م
  . داردی اسيسوارها بازار ين دياز اک يهر ی رو
  

  : ن اندي و جهندگان شان چنادشدهيی وارهاينام د
  
  است "جهاد"ه و ضد ، روشنفکر آزاددارديز برميش خيآنکه از رو: ن اسالميخداوند و دوار يد) ١
  . است"پرچم/ خلق"جهد روشنفکر دموکرات و ضد يآنکه از فرازش م: زميو مارکسس مارکوار يد) ٢
  .  است"طالبان"و ضد ی پرد روشنفکر شهريش ميه از باالآنک: شتو و افغانوار پيد) ٣
  

باشند، و پژوهش از شناخت ی يا گونه يی نش و آگاهيبی دنها اگر از سکوين ورجهينچنيشگفت آنکه ا
 دارد،يز برميخی ورزشی کتالکهای هوده و از رويبآنکه ی ، ولندارزی به تماشا ماز دور چ هم که نه، يه
نشان  کابلکا پسند شهر يامرم يکا و رژيامر ءاالت متحدهيبه ارتش ابودنش را غرض يخطر و بيبخواهد يم

  . دهد
  

وار يدن از ديجهی و هوا، نشستهی نش و آگاهيبی  بر سکوسالهاستز يزپور عزيعزساالر باور دارم که 
ی که مرزهای يزمانه و همان ی خواهشم در نقش دوست روزگار جوان. کوتاه سوم را در سر ندارد

آموختن : ن استينشده بودند، ا گرفته م خارداريو نه مردم، س" روشنفکران"ی از سوو پشتو ی فارس
 ،، سودمندشانی هايها و خرابياندن کاستينمابرجسته تر ش از يگر، پيهر زبان دو ی ، فارسپشتو
  . خواهد بود و انديشمندانه شانهيدوراند

  
  انيپا
  

زپور که يساالر عزی ادبی رامون ارزش کارهايا آورده ام، در پنجياتا د دو چند آنچه يهم دارم، شای سخنان
که تا کنون نوشتم ی يسطرها. ن پژوهشگران افغان استين، و نقدشنو ترين، مهربانترياز دلسوزتری کي

  . تواند بکاهديمکاهد و نيمز نيآن عزی ت دستاوردهايولو همه درست هم باشند، از اهم
  

" نيغ"و " نيع"به اصطالح  "شماره دو"ی سد و من با چشمهاينويان ماز خوانندگی ن کمانيرنگی او برا
  .واريدی  خودم روءهيسای وام گرفته باشم، برا" بوف کور"از آنها را از ی کيکه انگار 

  
را ی ن شوخي، واپسخواهد رفتسه دهه فراتر ی از درازنای به زودزپور و من يعزی که دوستی ياز آنجا

  !زميگريسم و مينويز مين
  

ان يرا تا پا" آن در افغانستانی بر عوامل نا به سامانی  زبان و نقدءدر گسترهی پژوهش"پس از آنکه 
  :دميگر دين پاراگراف را بار ديکردم، باز هم رو آوردم به سربرگ کتاب و ای را نشانی يخواندم و جاها

  
ن اثر و يرد شان به اکيو روی ف ناظمي مان استاد لطءسنده و منتقد فرزانهيبا تشکر از شاعر، نو"

که در ی ديف سعيشری سنده آقايق دوست بزرگوارم، شاعر و نويهمچنان سپاسگزارم از اشارات دق
  )٣ص"(.ن اثر داشته انديبهبود ا

  
کرد ي را پس از روزپوري ساالر عزز خداوند بزرگ را سپاسگزارم که کتابيمن خواننده ن: "در کنارش نوشتم

ن برگها يا اگر آن دو بزرگوار .خوانده امی ديف سعي شرءبهبود بخشندهی او اشاره هی ف ناظمياستاد لط
  "کردم؟يچه مدند، يبخشيبهبود نمدند و يديش از من نميرا پ

  
[][]  

  س س
  )کانادا(نا يجاير
  ٢٠٠٥دسمبر نهم ست و يب
  

 ٣٠


