
كل�فورن�ا

)A(ان درى

ب�ـان�ـه7 علمـى و تار
خى خـود در مـوز
م
صِ شمـالى افغـانستـان بود كه  از پامـ�ر
ضى ها تـصـــور كــرده انـد كـــه زبانِ درى
صـفاتِ زبانِ درى حق�ـقى, عدم دخالت
د. از جانـبِ دگر درى  زبانى ن�ست كه
ى  دو زبان است كـه مـوازى7 هم 
كى در
ع�ن از ا
نطـرف به آنطرف و دگرى از

خى را بزعم خــود  تـحــر
W مــ�نمـــا
ند.
كـه با سهل شدنِ وسا
لِ ارتـباط, امروز

ـا زبانِ پهلوى را از ب�ن بُرد. ز
را زبانِ
ومت كند. بنـا بر آن همـزمـان با ترو
ج
طر
كه ا
ن زبان بر خالفِ زبانِ پهلوى
 كافى براى ترجـمه از عـربى به درى را
 باقـى بماند. افغـانستـان از عهدِ اوسـتا
نِ آر
ا را مـ�دهد , 
اد مى شـد. پس از

اعرابِ مسلمان شكست خوردند, كارِ
تكم�ل گـرد
ـد.  پس از دوره7 خلـفاى
م�ر عنا
ت الله سادات

پ�دا
ش , تكامل و دورنماى زب

: پ�دا
ش

م) طى ۱۹۵۱مـؤرخِ تواناى افــغـان, احـمـد علـى كـهـزاد ب�ش از ن�م قــرن قـبل (
ا
ران گفـت :« ه�چ شبهـه7 ن�ست كـه پرورشگاهِ اول�ه7 ا
ن زبـان (درى) در حص

) هم رواج داشـت. بعـــBتا هـر
رود  را در بر مـــ�گـرفت  و در مـــاوراء النهـــر (
معجـونى است  مركب از زبانِ پهلوىِ ساسـانى و لغاتِ عربى. حاالنكه 
كى از 
زبانِ عربى است و چند قرن پ�ش از زبانِ عـربى در افغانستان تشكل نموده بو
بعـد از نابود شـدنِ زبانِ پهلوى سـاسانـى بم�ـان آمـده باشـد, بلكه درى و پهلو

افغـانستـان و د
گرى در ا
ران بم�ان آمـده و نشو و نمـا كرد ه و به زمـان هائى م
)۱آنطرف به ا
نطرف پراگنده شده است.»(


ا
ن ســخنـانِ كــهــزاد  فى الواقع درسـى بود به خــام اند
ـشــانى كــه حــقــا
ق تـار
مصداق سـخنان او, نتا
ج تحقـ�قات باستـان شناسان مجرب ب�ن المللى است 

هر لحظه م�توان به آن دسترسى داشت.
واقعـ�ت ا
نست كه نـفوذِ  زبانِ عربى نـتوانست به زبانِ درى آسـ�ب برساند, ام
پهلوى نتـوانسـت در سـده7 اول نفـوذِ اسـالم,  به مـقـابل ادب�ـاتِ پخـتـه7 عـربى مـقـا
اسالم از مكالمه و نوشته خارج شد. ولى چن�ن خطر متوجه زبانِ درى نبود بخا
«از همـه مزا
اى قـابلِ ز
ست و بقـا و رواج برخوردار بود و قـابل�ت و استـعـدادِ

) لذا توانست كـه مانندِ سابق بحـ�ث زبانِ  را
جِ باشندگانِ آر
انا۲داشت.»(

عنى هزار سـال قبل از مـ�الدِ  مـس�ح تا ظهـور اسالم بنـام آر
انا كه مـفهـوم مسك

سُلطه7 اعراب ا
ن سر زم�ن در قرن سوم هجرى به «خراسان» موسوم شد.

: پهنا و گسترش زبانِ درى

وقت�كه قواى شاهِ ساسانى (
زدگرد) در جنگ هاى نهاوند و قادس�ه به مقابل 
 م  ۶۵۱اشغالِ  فـارس كه  در زمانِ خل�ـفـه7  دوم اسالم آغاز شده  بـود  تا سالِ 
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 م س�ـاستِ عربى سازى را در مـمالكِ مفـتوحه در پ�ش گـرفتند.۷۵۰ و ۶۵۱راشد
ن, اموى هاى عرب مـ�ان سالهاى 
گام به گام مضمحل شد, اما زبانِ عربى هم نتوانست كه جاى آنرا )Cدر پرتوِ هم�ن س�است زبان پهلوى در فارس (

اشغال كند. ا
ن وقت است كه زبانِ درى متدرجاً از شرق, كه  افـغانستان امروزى  در آن موقع�ت دارد بطرفِ غرب

عنى ا
ران امروزى ن�ز توسعه 
افت و خالىِ زبانِ مضمحل شده7 پهلوى ساسانى را در سر زم�نِ فارس پُر نمود.

)۳زبانِ درى در فارس « در ابتـداى امر براى شعر و امـور ادارى مَوردِ توجه امـرا و شعراء و د
وان�ان قـرار گرفت».(
و سپس در م�انِ مردم مُروَج شد.

در زمـانِ خل�ـفـه7 سـومِ اسـالم , سـپـاهِ عـرب,  فـارس را عـبـور كـرده  و از دو مـسـ�ـرِ هـرات و سـ�ـسـتـان بداخلِ افـغـانسـتـانِ
امـروزى شـدند. در مـسـ�ـرِ هرات لشكرِ اعـراب توانـست كـه بعـد از مـقـاومت ها و  زد  و خـورد ها, راه شـان را به سـالِ

) ولى از مـس�رِ سـ�سـتان  بطرفِ كـابل۴ م به سوبِ بلخ بـاز نموده  و از آن طر
ق به ماوراء النهـر پ�ش بروند.»(۷۰۷
به مـقاومت هاى سـرسخت و دوامـدارِ كابل شـاهان مواجـه شدند. ا
ن مـقاومت ها دو صـد سال ادامـه داشت. تا آنكه
در زمانِ 
عقوب ل�ثِ صفارى كه مؤسسِ اول�ن دولتِ بومىِ اسالمى در سـ�ستان بود , كابل بطور نها
ى مفتوح و زم�نه7

) پس از سقوط شاهان برهمنى كابل, سـر زم�ن آر
انا (حال خراسان) بدست امو
ان۵ِترو
ج اسالم مساعد گرد
د.(
عرب  و متعاقباً بدستِ عباس�انِ عرب افتاد.

امـوى هـا كـه سـ�ــاستِ عظمت طلبــانه را در پ�ش گــرفـتـه بـودند, به ترو
جِ رسم الخط و  رســمـ�ت دادنِ زبانِ عــربى در
مناطقِ مـفتـوحه عـالقه7 فـراوان داشتند. از همـ�ن جـهت ادبا و دانشمندانِ خـراسان اجـباراً  «در اوا
لِ دوره7 اسـالمى  و
حـتى تا چند
ن قـرن پس از اسـالم آثارِ خـود را غـالبـاً به زبانِ عـربى , كـه زبان د
نى و علمى مـسلمـانان جـهـان بود, مى

)۶نوشتند.»(
) تفر
ق كرده و در مناطقDوقتى كه اموى ها س�است عربى سـازى را در پ�ش گرفته و انسان ها را به عرب و عجم (

مفتوحه7 شان س�است تبع�ضِ فرهنگى را سر لوحـه7 كارِ  روز مره 7 خو
ش قرار دادند,  اعتراضات به مقابل رفتار خشن
آنها در همه جا در حال نضج 
ـافتن بود. در خراسان, رفتار آنها تحمل ناپذ
ر گرد
ـد و اولتر از همه جا آمادگى براى
مـقاومـت در م�ـان مـردم قوام 
افـت. در نت�ـجـه7 قـ�ام مـردم خـراسان , ا
ـن امپـراطورى بزرگ  به گـفـته7 مـرحـوم مـ�ر غـالم
محمد غـبار«نتوانست تمام افغانسـتان  را تسخ�ر نما
د. مـردم افغانستان در طول ا
ن مدت در صـحنه7 س�است و نظام
از خود دفـاع م�كردند و باالخره توانسـتند در بربادىِ آن شه�نشـاهىِ مقتـدر سه�م گـرد
ده  و دولت عباسى را جـانش�ن

)  ابو مــسلم خــراســانى دولـت امـوى را مـنقــرض ســاخت و ابوالعــبــاس ســفــاح را به خــالفت عــبــاسى۷آن سـازند.» (
برداشت. قـ�ام ابو مـسلم سبب شـد  تا باشندگانِ خـراسان هـو
ت فرهنگى شـان را دوباره ب�ابند, اسـترداد اسـتقـالل�ت
فـرهنگـى زمـ�نه سـاز نســ�م تازه اى از ادب درى شـد و دودمـان هاى سلطـنتى خـراسـان بلوســ�له7 حـمـا
ت و تـشـو
ق اهل
دانش و فرهنگ به ا
ن بازگشت مُهر جاودانه زدند. آثار شعراء و نو
سندگان بزرگى به كمك آنها انتشار 
افت. به
ا
ن ترت�ب دودمـان هاى مـتذكـره در عـرصه7 بُسط و گـسـترش زبان درى در داخل و خـارج قلمـرو هاى شـان به خدمـات

) از بركت « قـ�ـام هـا و نهـضت هاى فكرى و سـ�ــاسى و ملى خـراسـان�ـان از عــهـد طاهر
ان و۸بزرگى نا
ل آمـدند.(
صـفــار
ان نگارش آثار به زبان درى اندك انـدك آغـاز شـد و در دوره7 سـامــان�ـان بلخى, كــه توجـه خـاصى به احــ�ـاى
ثقافت  و زبان خـود داشتند, ز
ادت پذ
رفت و درى زبانان به تأل�W و تدو
ن آثارى در رشـته هاى علوم د
نى, تار
خ
و ادب به زبان خـــود دست 
از
ـدند و پس از آن دوره هاى مـــخــتـلW تار
خـى و به تدر
ج در عـلوم لســـان درى, آثارى

درخودِ ا
ن زبان بوجود آمد و دستور نو
سان و لغت شناسان ن�ز به تدو
ن لغات و قواعدِ صرفى, نحوى و اشتقاقى
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) شكست اموى ها و مقاومت هاى مردم خراسان نه تنها پى آمد هاى در دامنه هاى۹زبان درى همت گماشتند,»(
هندوكش داشت , بلكه اثرات آن, مناطق همجوار را فـرا گرفته و سبب شد تا زبان و ادب عربى در فـارس عموم�ت
ن�ـابد. بنا برآن با اضـمـحـالل زبان پهـلوى سـاسـانى, خـال
ى به مـ�ـان آمـده  قـدم به قـدم بوسـ�له7 زبان درى پُر گـرد
د.
احمـد على كهـزاد در ا
ن ارتباط عـالوه م�كند : « زبان درى بـعد از طى دوره7 نضج و قـوام ادبى خو
ش در چهـار قرن
اول  هجرى در افغانستـان به طرف غرب انتشار 
افته و زبان پهلوى را به نِقاط غربى عـقب  زد و جاى آنرا اشغال كرد

ا
ن معنى قـوت 
افت. 
عنى زبان درى )Eو به اصطالح ملك الشـعراء بـهار بعـد از تسلط دولت سلجـوقى بر عراقـ�ن(
 م بر۱۰۶۲) «بهار» در سـطر باال ا
ن حادثه را بازگـو م�كند كـه طغرل سلجوقـى تا سال ۱۰كمال انبـساط 
افت.»(

بغــداد مــسلـط گـرد
ـد و بدست او وحــدت ســ�ــاسى فــارس(ا
ران امــروزى) مــجــدداً تأمــ�ن شــد. در
ـن وقت بود كــه
عـــمــ�ـــدالمـلك كنـدرى وز
ر فـــاضل همـــ�ن پادشـــاه فـــرصت را مـــســـاعــد 
ـافــتـــه و دفـــاتر فـــارس را از عــربـى به درى

)۱۱برگردان�د.(
در ا
ن شكـى ن�ــست كــه  با ترو
ج اســالم , زبـان عــربى بر زبان درى اثر گــذاشـت و شـمــار ز
ـادى از اصطالحــات  و
لغـات عـربى در زبـان درى بكار گـرفـتـه شـد. امـا بكار گـ�ــرى كلمـات عـربى در راه تكامل زبان درى مــانعى را بوجـود
ن�ـاورد.  بر عكس « اقـتبـاس وزن  و قافـ�ـه از شعـر عـربى كمـك كرد كـه اشعـار درى ن�ـز مانـند زبان عربى مـو زون و


عنـى ادب زبان عــربـى اثراتى را در شـــ�ــوه7 نگارش زبـان درى از خــود بجـــا گــذاشـت. ا
ن اثر۱۲مــقــفـى باشــد.»( (
گـذارى از نظر مـرحوم مـحـمـد رحـ�م الهـام سبب شـد كـه ادباى مـا « در تحـق�ـق و نگارش دستـور هاى زبان درى قـهـراً
تحت تأثـ�ـر روش دسـتــور زبان عـربى واقع شــدند. چنانچــه وقـتى به ا
ن دســتـور ها نظر ب�ــانداز
م گـمــان مـ�كنـ�م كـه
مؤلفان,  كتب صرف و نحو زبان عربى را اساس كار خود قرار داده , اصول و كل�ات را از آنها ترجمه نموده  و مثال
ها را تا حد مـمكن از زبان درى آورده باشند. بنا بر آن بجـاى ا
نكه ساختـمان  و نظام زبان درى را به روشِ مـشاهده
و اســتــقــراء  شــرح كـرده بـاشند, اصــول و قــواعــد ســاخــتـمــان و نـظام عــربى را بر درى تطبــ�ق نـمــوده اند و از تشــر
ح

) بر رسى ها نشان م�دهد كه :« از۱۳ساختمان زبان درى چنانكه توسط اهل زبان بكار مـ�رفته غافل مانده اند.»(
اواسط قـرن پنجـم هجـرى , نثـر عـربى در نـثـر درى تأث�ـر كـرد, جـملـه ها طوالنى شـدند و لغت هـاى عـربى رو به ز
ادى

) ولى ا
ن افزا
ش در سطحى نبود كه سبب تخر
ب زبان درى شود.۱۴گذاشت.»(
اكـثـر دودمـان هاى حـاكـمـه7 خـراسـان چنانچـه قـبـالً گـفـته شـد, بـه بسط و توسـعـه7 زبان درى عـالقـمند بوده و در ا
ن راه

 ق) خـود ناشرِ زبان درى در داخل و خـارج افغـانستـان۴۲۱ - ۳۶۰خـدمات بزرگى را انجـام دادند. محـمود غـزنوى(
بود. در دوره7 غزنوى ها « ادبا و دانشمندان مشـهورى مانند فردوسى و ابو ر
حان در غزنه زندگى داشـتند. شهر غزنه
كـه كانون ادب درى در آسـ�اى وسطى بـود شعـرا
ى چون عنصرى , فـرخى , سنائى , مـسعـود سـعد , ابوالـفـرج  و س�ـد

) همچنان بلخ مـهد تولد و پرورش نو
سنده ها و شعراى بزرگ مـانند دق�قى , ابو۱۵حسن غزنوى را مى پرور
د.»(
شكور بلـخى , ابو على ســ�ناى بلـخى , ابوالمــو
د بلخى , ناصــر خــسـرو  و قــبـاد
ـانى بلخى و باالخــره مــوالناى بزرگ
جـالل الد
ن بلخى و د
گران بود.  از وال
ت هـرات شعـراء و نو
سندگـان ز
ادى در بوسـتـان ادب درى قـامت افراشـتـه

 ق) با كـالم گــ�ـرا و آسـمـانى اش بهــتـر
ن مـمـثـل آنهـا مـ�ـبــاشـد. امـا۳۸۱ - ۳۹۶اند كـه خـواجـه عـبــدالله انصـارى (
), مكرراFًافـسـوس كه تهـاجـمـات  باد
ه نشـ�ن هاى چنگ�ـزى و انتـقـام جـو
ان لجـوج مانـند عالوء الد
ـن جهـان سـوز(

تمدن ها و رونق علم و ادب را برهم  م�زدند.
در قرن نهم هجرى باالثر توجه سالط�ن ت�مورى , هرات در عرصه هاى علمى , ادبى و هنرى عظمت و شهرت فراوان
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كسب كرد. در هم�ن وقت بود كه كانون  فرهنگى معتبرى بنام «مكتب هرات» پد
دار شد. گرچه ا
ن مكتب
ب�شـتر معرف نقـاشى, م�ناتور و خطاطى بود  و در عرصـه7 شعر هَمان خـصوص�ات «سـبك عراقى» رواج  داشت,  ولى
با
د اذعـان نمود كه ادب�ـات آن عصـر جواالنگاه خـ�ال ,  مضـمون و مـوضوعـات م�ناتورِ مكتب هرات را بسـ�ار توسـعه
داد.  ز
را نقـاشان ا
ن دوره اشـعار حـماسى و عـشقىِ شـاعـرانِ سر آمـدِ روزگارِ شـان را مصـور م�ـساخـتند. استـاد كمـال
الد
ن  بهــزاد  نقــاشى هاى مــاندگــارى را در ا
ن عــصـر آفــر
د كــه براى هنرمندانِ  مــعــاصـر و خـلW اش الـهــام بخش

)۱۶بود.(
م براى چند
ن قـرن ادب�ـات درى در مـسـ�ـر انحطاط قـرار گـرفت. خـراسـان۱۵۰۵پس از سـقـوط دولت ت�مـورى بسـال 

م�ان صفوى ها, مغلهـا و ش�بانى ها تجز
ه شد. بى امن�تى , جنگها و رقابتـهاى هر سه قدرت,  زم�نه ها و رونق علم و
ادب را در سر زمـ�ن افغـانها به مـخاطره انداخت.  مـراكز شعـر و ادب از ا
ن سر زمـ�ن به مراكـزِ قدرتِ هر سـه ن�روى
اشغالگر  در اصفهان , سمرقند و دهلى منتقل شـد. پس از كوتاه شدن تسلط صفوى ها و مغلها, همچنان منحل شدن
اوزب�ك هاى مـاوراء النهـر در س�ـسـتم ادارى شـمال , هنوز هم مـجـال رونق علم و ادب وجـود نداشت. ز
را دولت هاى
كــوچك منـطقــوى (مــانند هوتـكى هاى قندهـار و ابدالى هاى هرات), جـنگ هاى طوالنـى و فــرســا
شى مــ�ــان اوالده7
ت�ـمورشـاه  و سردار پا
نده خـان  و حمـالت پ�ـهم استـعمـارِ انگل�س در ا
ن سـر زم�ن , زمـ�نه هاى تكامل زبان درى را

خ�لى محدود مى ساخت.
پس از ا
ن همـه نا بسامـانى ها و فَـتـرَت ِ طـوالنى در ادب درى , افغـانستـان وارد قـرن ب�سـتم شـد. ا
ن پنج قرن كـه با
آغــاز جنبـش تجــدد خــواهى پا
ان 
ـافت, زمــانى رقت بارى بـود كــه مــ�ــتــوان آنرا دوره اى انحطاط ادبـ�ــات زبانهــاى

باشندگان خراسان از آنجمله ادب درى ن�ز نام نهاد.
در دوره7  انحطاط, ادب درى «ب�شتر از پ�ش  تحت تأث�ر زبان عربى واقع شد و لغات و كلمات تازى س�ل آسا داخلِ
زبان درى گـرد
د. ا
ن تأث�ـر بجائى رسـ�ـد كه هشـتـاد الى نود درصـد كلمه هاى زبـان درى را لغات و تركـ�ـبات عـربى
تشك�ل مـ�كرد. فقـره ها و جمله ها و امـثال حكم و اشـعارِ تازى فـزونتر گـرد
د و برخى از مخـتصـات صرفى عربـى ن�ز

)  تا آنكه همـراه با جنبش هاى۱۷در زبان درى وارد شـد , لغـات مغلى و تركى هـم ب�شـتـر در ا
ن زبان راه 
افت.»(
تجدد خواهى بخـصوص جنبش مشروط�ت ,  فـصلى از رونق ادب درى مجدداً گشـوده شد, در عصر تجـدد خواهى ن�ز
« به اثرِ (باز شـدن روابط) و تمـاس با كـشـور هاى غـربى, كـلمـه ها و مـصطلحـاتِ  ب�ـشـتـر انگل�ـسى و فـرانسـوى وارد
ا
ن زبان  شــده  و در همـ�ن عـصــر كـه دوره اى ترجــمـه از زبان هاى اروپائى اسـت - مـانند دوره7 غلبــه7 زبان تازى (از
قرن ششم هجرى تا هم�ن اواخر) - بد بختانـه از نظر برخى قواعد دستورى و طرز جمله بندى هم اندكى به ز
رِ تأث�رِ

) گــروهى از دانشـمـندان با دسـتــور هاى زبانىِ غــربى آشنا شــده, ا
ن۱۸زبان هاى ب�ـگانه كـشــان�ـده شــده است.»(
دستـور ها و 
ا دسـتور ها
ى را كـه غرب�ـان براى درى زبانان نوشتـه بودند, منبع تقل�ـد خود قـرار دادند.  به ا
ن ترت�ب

) به هر حال جنبش مشروط�ت شرا
ط را۱۹دستور نو
سى زبان درى مستق�ماً به ش�وه7 دستور نو
سى غربى آغاز شد.(
به خواست منور
ن افغان مساعد ساخت و سرج االخبار به قلم بدستان فرصت تبارز فكر و اند
شه را داد. در ا
ن
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فرصت, پس از گـذشت چند قرن, نو
سندگـانى از قب�ل ناصـر خسرو بلخى قـد بر افراشتند. ا
ـنها نمى خواسـتند كه
) ولى مـتـأســفـانه ا
ن بهـارِ ادبى هم د
ـر پا نبـود. دورهG7لفظِ پُر قـ�ـمت درى (دُرِ درى) را در پاى خـوكـان بر
زند.» (

اغتشاش , ركود چهل ساله و جنگهاى ب�ست ساله7 اخ�ر قرن ب�ستم,  هر كدام خزانى بود كه گل هاى ادب , منجمله
م تسلط طرز اداره7 سلطـنت مطلقـه همه عـرصـه۱۹۶۳ تا ۱۹۲۹ادب درى را مـجال شگـفتن نداد. در جـر
ان سـال هاى 

هاى ادب و هنـر را در تحت نظارت دولـت قــرار داد. نه تنهــا كــ�ــفــ�ت نـشــرات, بلكه تـعــداد و ت�ــراژ آنهــا ن�ــز تقـل�ل
Wك دهه مـتـوق

افـتند. تنهـا نشـر
ه7 با ارزشـى كه  در ا
ـن سالـها بـه چاپ رسـ�ـد« مجـله7 كـابل» بود كـه آنهم پس از 
ساختـه شد و نو
سندگان آن مَـوردِ تعذ
ب رژ
م قرار گرفـتند. در طى سى و چهار سال ش�ـوه7 اداره7 سلطنت مطلقه 
ك
خـالى آشكار ادبى در كشـور بمـ�ان آمـدكه به ادامـه7 آن شـمارى ز
ادى از نو
سنـدگانِ مـشروطه خـواه  و آزادى دوست

در بند كش�ده شده و حتى تعدادى از آنها اعدام شدند.
دولت ظاهراً خود را مكلW به تقو
ه7 لسان پشتو وانمـود كرد, ولى در عمل ه�چ گامى بِلندى در ا
ن راستا بر نداشت.
مكاتب در مناطق قـبا
ـل نش�ن گـشا
ش ن�ـافت و تحـق�ـقات در لسـان پشـتو به شكل بسـ�ار ابـتدائى باقى مـاند. شمـار
آثار علمى, ادبى, هنرى و تار
خى كـه با تمام تبل�غـات عوام فر
بـانه7 دولت در
ن لسان به چاپ رس�ـدند, خ�لى اندك

بود.
انگ�زه7 تأك�ـد روى لسان پشتو فى الواقع از مـقاصد س�اسى رژ
م نشـأت م�كرد و از كدام هدف صادقانـه بخاظر تقو
ه7
لسان پشتو سر چشمه نمى گرفت. دولت مى خواست كه با پ�ش كـش�دن شعار « تقو
ه7 لسان پشتو» در مناطق پشتون
نشـ�ن خوش ب�نى 
ى بمـقابل رژ
م ا
ـجاد كند. تخل�ق ا
ن خـوش ب�نى در آنوقت ركنِ مـهم س�ـاست دولت افغـانستـان
را تشك�ل مـ�ـداد. در پرتو همـ�ن سـ�ـاست,  رژ
م شـاهى افـغـانسـتان گـام بعـدى را به جلو گـذاشـتـه و با طرح « مـسـئله7
پشـتونسـتان» (در لفـظ و بدون هر گونه اقـدام عمـلى و سازنده), توانست كـه كـمك اتحاد شـوروى را جذب كـرده و
در برابر پاكـستان كـه متـحد سـترات�ژ
ك امـر
كا در منطقـه بود, از موقعـ�تِ بهتـر بر خوردار شـود. اگر رژ
م عـالقه اى
واقـعى به آزادى پـشـتـون ها و بلوچ ها مــ�ـداشت, مى بائ�ـسـت  از فـرصت هاى مـتـعــددى كـه در منطقـه رونمــا شـد, به
آسانى اسـتفـاده نموده و بخـواست تار
خى و ملى مـردم افغانسـتان در زمـ�نه رس�ـدگى نموده و مـسئله را مطابـق مواز
ن
قــبــول شــده7 ب�ن الملـلى با جــانب مــقــابل حل و فــصل نمــا
د. بـه ا
ن ترت�ب مى بـ�ن�م كــه هدف دولت از طـرح چنان
پال�ــسى ها در آنوقت « تقــو
ه7 لســان پشـتــو» نبـوده, بلكـه مـ�ــخـواست كــه به اهداف مـشــخص د
گرى, 
عنـى به جلب

حما
ه7 داخلى و خارجى براى رژ
م نا
ل شود.
گرچه در ده سال اخ�ر رژ
م سلطنتى, اصل مشروع�ت قانوناً تسـج�ل گرد
د و جرا
د غ�ر دولتى اجازه7 نشر 
افتند, اما
در مَورد ارتقاء و گـسترش السنه7 افغـانستان  كدام اقدام چشـمگ�ر روى دست گرفته نشـد. تحق�قـات در مَورد زبانهاى
افـغانسـتـان به حالت ابتـدائى پ�ش مـ�ـرفت. محـصل�ن مـجبـور مى شـدند كه بخـاطر تحـص�ـالت باالتر در ادب�ـات زبان
مادرى خود شان, در كشور هاى همسا
ه تحص�ل نما
ند. بخاطر كمبود نشر
ه هاى دلچسپ, عالقمندان ادب درى به

مطالعه7 مطبوعات خارجى كه در بازار هاى كابل قابل دست 
ابى بود, روى مى آوردند.
شرا
ط براى بارور شدن ادب درى, پس از سقوط رژ
م سلطنتى هم بهبـود ن�افت, ز
را در پنج سال حكومت جمهورى
داؤد خان و چهارده سال حاكم�ت حزب د
موكرات�ك خلق افغانستان, نظارت بر نشرات از سر گرفته شده و جرا
د

م تعـد
التِ در قـانون مطبـوعات صـورت گـرفـته و شـمـارى از۱۹۸۹آزاد و شـخصى مـمنوع بودند. تـا باالخره در سـال 
نشرات غ�ر دولتى اجازه7 نشر 
افتند. متأسفانه ا
ن فضاى بالنسبه مساعد هم با  انتقال قدرت دولتى به تنظ�م هاى
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م پا
ان 
افت.۱۹۹۲جهادى در اپر
ل  
م براى اول�ن بار نشـرات دولتى به لسان هاى محلى و ملى در جـامعـه ظاهر شدند, ولى مؤسـسات۱۹۷۸گرچه از سال 

علمى براى تحـقـ�ق و انكـشاف لسـان ها كـمـافى السـابق رشـد ن�ـافـتند. در
ن وقـت سلسله اى از ترجـمـه هاى كـتب به
بازار عرضه مى شدند كه به وس�له7 مترجم�ن ا
رانى در اتحاد شوروى سابق چاپ شده بودند. برخى اصطالحاتِ

بكار گــرفـتـه شــده  در
ن ترجــمـه ها براى خــوانندگـان افــغـان نا آشنـا بوده و نمى توانســتند همـپــاى آثارِ نو
سنـدگـان
افـغـانى, مـورد اسـتـفـاده قـرار بگ�ـرنـد. گـام بلندى كـه در
ن سـالهـا بخـاطر تشـو
ـق قلم بدسـتـان برداشـتـه شـد و عـرصـه7
مـسـاعدى را بـراى نسل جـوان بم�ـان آورد, همـانا تأسـ�س اتحـاد
ه7 شـاعـران و نو
سندگـان بود. در ا
ن اتحـاد
ه حـدود

كهـزار شـاعر و نو
ـسنده از سر تـا سر افـغـانسـتان عـضـو
ت داشـتند كـه آثار شان عـالوه بر زبان هاى پشـتـو و درى  در
سا
ر لسـانهاى را
ج كـشور از طر
ق مـركز و وال
ات منتشـر مى شد. ا
ن اول�ن بار بـود كه در تار
خ افغـانستـان, عالوه
بر لسان پشتو و درى , نشـرات به سا
ر زبان هاى مردم افغانستـان (ازب�كى, تركمنى و بلوچى) اشاعت مى 
افت. در
سـمت مـقـابل 
عنى جـائـ�كه قلم بدسـتـان افـغـان در تحت اداره7 تنظ�ـم هاى مـسـتـقـر در پاكـسـتـان و ا
ران قـرار داشـتند,
فرصت تحق�ق و انكشاف السنه7 افغانستـان منجمله ادب درى وجود نداشت. نشرات محدود و كنترول شده7 تنظ�م ها
و سازمان هاى وابسته به آنها صرفاً مصروف ثناگوئى بـه رهبران و حام�ان آنها بودند. نگارش داستان, درامه و شعر
مَـورد پسند تنـظ�م ها نبـود. نو
سنـدگـان عـصـ�ـانگر و آزادمنش مـانند بـ�ـست مـاه تسلط خـود كـامـه7 حـفــ�ظ الله امـ�ن در
معرض خـطر جانى قرار داشتند. فـراتر از ساحه7 تسلط تنظ�م ها در كـشور هاى اروپائى و امر
كا كه چن�ن خطـر موجود
نبـود, باز هم بخـاطر دستـرسى به امكانات ملى از منابـع مخـتلW, اكـثرِ نشـر
ه هاى جـال وطن به تأسى از منابع تمـو
ل
شان استقامت 
افته و اهداف مع�ن را تعق�ب م�كردند. آنها مكلW بودند كه در خدمت گروه هاى مع�ن قرار داشته
و جنگ قـلمى را با رقــبــا دنبــال نـمــا
ند. بناءً فــرصـت انتــشــارِ آثارِ قلم بدســتــان غــ�ــر وابـســتــه مــحــدود بوده و نداى
فـرهنگ�ـان دلبـاخـتـه7 وطن و
ران مـا كـمتـر بلنـد بود. در نتـ�جـه زمـ�نه7 تحـقـ�ق و نقـد ادب درى براى افـغـان ها در خـارج

كشور م�سر نگرد
د.
زبان درى نه تنها در مـهد پ�دا
ش آن (افغانسـتان) بلكه در كشور هاى مـجاور هم كه روزى مشوق بـسط و توسعه7 ا
ن
زبان بودند, به پاره اى از عوامل باز دارنده مـواجه شد. لغات ب�گانه از زبانهاى د
گر  و 
ا مـصطلحاتى از زبان هاى
را
ج مــحلى ا
ن كــشــور ها, همــراه با لهـجــه هاى مــحلى گــوناگــون واردِ زبان درى شـده اسـت. ا
ن تغــ�ـ�ــرات در آثارِ
منتـشره7  ا
ن كـشور ها آنقـدر انعكاس 
افتـه است كه حـتى در بسـا موارد بائ�ـست آنرا براى درى زبانان افغـانستـان از

نو ترجمه و تشر
ح كرد.

تكامل زبان درى در كشور هاى مجاور :

بود, پس از هجـوم تركان در )Hكـه روزى پرورش دهنده7 «اسـتاد شـاعـرانِ»  زبان درى (رودكى)(در ماوراء النـهر
آنجا, عرصه براى پهناى زبان درى محدود گرد
د. جم�عت تركى زبانان فزونى 
افت و دا
ره7 سكوت درى زبانان از

جانب آنها محاط شد.  نه تنها شمار ز
ادى از لغات و لهجه هاى تركى در زبان درىِ ساكنان آنجا راه 
افت, بلكه
برخى ساخـتار هاى نحوى ن�ز در تحت تأث�ـر تركى (ازبكى) قرار گرفت. بطور مـثال در زبان تاج�كى امروز جـمالت

بدون فعال  ربطى«است» استعمال م�شوند. طور مثال جمالت «خدا قادر است» و 
ا « دوست من بس�ار مهربان
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) مثال د
گر كلمـه7 «ا
شتاو» است۲۰است» به شكل « خدا قـادر» و 
ا «دوست من بس�ار مهربـان» بكار م�رود.(
كـه از زبان تركى گـرفــتـه شـده و به عـوض « چطور هسـتى ?» اسـتــعـمـال مـ�ـشـود. همـ�نطور پـس از تقـرب روس ها به
در
اى آمـو,  لسان روسى ن�ـز در مـاوراء النهر رواج 
افـت كه باالثر آن, مـعدودى از كـلمات روسى در زبان درى آنجـا

داخل شده است.
, زبان درى ابتدا بوس�له7 لشكر محمود  غزنوى انتقال 
افت. غورى ها آنرا پهن تر ساختند. سپسدر ن�م قاره7 هند

دودمانهاى مـختلW در گستـرش و ترو
ج آن از طر
ق دربار و ب�وروكراسى سهم گـرفتند كه از آن م�ان مـساعى خلجى
ها و لودى هاى افـغـان و شـاهان مغلـى در آند
ار بر جـستـه مـ�ـباشـد. تسلط  طـوالنى شاهان مـغلى در هـند سبب شـد كـه
زبان درى در هند ب�ـشتـر مشـحون از لغـات و اصطالحات را
ج در مـاوراء النهر باشـد.  ز
را منشاء نژادى ا
ن شـاهان و

) كـار ترو
ج زبان درى در هند بـراى هشت صـد سـال 
عنى از شـروع سـوقـ�ـات۲۱منشى هاى آنهـا مـاوراء النهـر بود.(
م) در۱۸۱۴م) تا اشغال سراسر هند از جانب انگل�س ها (۱۰۰۷عسكرى سلطان محمـود (حمله بر پنجاب در سال 

عــرصــه هاى مــخــتـلW زندگى رونق داشـت. در همــ�ن مــقطع زمــانـى شــاعــرانِ نامــدارِ زبان درى در ن�ـم قــاره7 هند ســر
برافـراشتند.كـه از آن مـ�ان مـ�ـتوان بطور نمـونه از ا
نهـا نام بُرد : ابوالـفـرج الهورى  و معـاصـر وى مسـعـود سعـد, ام�ـر
خسـرو دهلوى و معاصـر وى  خواجه حـسن دهلوى , ف�ضى دكـنى , شنبلى نعمانى , ابوالمـعانى ب�ـدل ,  طالب عاملى ,
م�ـرزا غالب , غـنى كشـم�رى و اقـبال الهورى  در گـستـرش زبان درى در آن سر زمـ�ن دست باال داشـته و ادب درى را

در مجموع غنا بخش�دند.
شـاعــران هندى در پهلوى  ســبك هاى خـراســانى و عـراقى, ســبك د
گرى را بنام «ســبك هندى» در هنر شــعـر  درى

م) ادامه داشت.  تا باالخره پس از۱۸۱۴بوجـود  آوردند.  شگوفائـى ادب  درى تا تسلط كامل انـگل�س ها بر هند (
آنكه انگل�س ها بر تمامى ا
االت آن  سر زم�ن مسلط گرد
دند ,  زبان  انگل�سى در هند رسم�ت 
افت و تعل�م 
افته
گان مكلW به  فرا گ�رى آن شدند, در
ن وقت زبان درى نه تنها در حـاش�ه قرار گرفت بلكه شمارى از اصطالحات

انگل�سى ن�ز در آن داخل شد.
(ا
ران كنونى) همانـطور
كه در آغاز ا
ن نوشتـه تذكر رفت, « زبان درى تا جائـ�كه شواهد نشان مـ�دهددر فارس 
) ا
ن زبان تدر
جاً جاى زبان مضمحل شده7  پهلوى را۲۲ هـ ق , در خاك هاى فارس منتشر شد.»(۳بعد از قرن 

گــرفت  و با قــامت افــرازى در برابر زبان عــربى, مــانع ســ�ــاست عـربـى سـازى امــوى ها در فــارس گــرد
د. بعــضى از
نو
سندگان ا
رانى همچنان كه مرحوم كهزاد ن�م قرن پ�ش به آن اشاره كرده بود, هنوز هم در مورد سوابق و پ�دا
ش
زبان درى, معلومـات خالف واقع�ـت هاى تار
خى را پ�شكش مى نما
ند كـه با ا
ن كار, آثار شان مـاه�ت علمى خود

.را از دست داده  و صرفاً جهات پروپاگندى آن باقى مى ماند
زبان درى در فـارس بنام «فـارسـى» و 
ا بر طبقِ تلفظ در زبان پـشـتـو به «پارسى» شـهـرت  
افت  ولى نـو
سندگـان و
شعراى بزرگ آن خطه7 ادب  پرور آثارِ شـان  را از ادبِ درى دانسته اند. لسان الغ�ب حـافظ ش�رازى مرمانِ عـصر خود

و آ
ندگان را ا
نطور به آموزش ادبِ درى تشو
ق م�كند :
كه لطW طبع و سخن گفتنِ درى داند*ز شعرِ دلكش حافظ كسى شود آگاه

نظامى گنجه ئى در توص�W زبان درى م�گو
د :
درى  نــظــم كــردن  ســــزاوارِ اوست*نـظـامــى كـه نـظم درى كارِ اوست
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سعدى بزرگ آنها
ى  را كه كه به نظم درى كمتر عالقه م�گ�رند, انتقاد مى نما
د :
نـــظــم   ســخــنِ   د ر ى    نـد
ــــــدم*چـون  د ر د و  رســتــه7  دهـــــــانت 

فـردوسى مـبارزاتِ  افـغـان زم�ن و ا
ـران  زم�ن را عل�ـه ب�گانگـان در آن سطحى قـ�د «شـهنامـه» نمـود كه بهـتـر
ن ا
ن
مردمان در قالبِ شهكارِ نظم درى است.  زبان درى در ا
ران , همانطور
كه نو
سندگان و شعراى بزرگ آنرا بكار

گرفتـه بودند,  باقى نمانده  و بخاطر برخى عـوامل دستخوشِ تغـ��رات شده است. در «دانش نامـه7 ادب فارسى» كه
در تحت نظر وزارت فـرهنگ و ارشادِ اسـالمى ا
ران به نشـر مى رس�ـد, چن�ن مرقـوم گرد
ده است : « فـارسى ا
رانى
با زبان درى تـفــاوت هاى دارد. ا
ن تفــاوت ها نه تـنهــا در كــار برد اصطالحى لـغــات است, بلكه  هـمـچـنان از جــهت
كــــــاربردِ  واژه هـاى  روزمــــــره 7 زندگـى  و نـ�ـــــز نـام بـســـــ�ــــــارى از كــــــاال هـا(اجنـاس) و اصـطالحــــــات وارداتـى ن�ــــــز

) علت تور
د و ترو
ج اصطالحات وارداتى, آشنائى بهـتر منور
ن ا
ران با لسانهاى خـارجى و همچنان۲۳م�باشد.»(
راه 
افتن اصطالحات  السنه7 محلى آنكشور در زبان فارسى است. در رابطه به تأث�ر لسانهاى خارجى با
د متذكر شد
كه مـتفـاوت بودن منابع تقل�د و پ�ـروى از منابع جداگـانه موجب پ�ـدا
ش اصطالحاتِ از هم مـتفاوت در افـغانسـتان و
ا
ران گـرد
د. ا
ن پد
ده فارسى ا
رانـى را باز هم از زبان مروج درى در افـغانسـتان مـتـفاوت سـاخت. بگونه اى مثـال

به افغانستان آمد و در ا
ران «كراوات» ,نامهاى «نكتائى» , «جنرال» , «سگرت» و «موتر» از انگل�سى  
« ژنرال» , « سـ�گار» و « اتومـوب�ل» از فـرانسـوى اقتـبـاس شـدند. چن�ن مـوارد كم نبوده و اگـر گـاه
گاهى نو
سنـدگان ا
رانى در جمله كلمـات اروپائى را بكار گرفـته اند, خود كلمـات ترجمـه شده براى

افغان ها نا آشنا بوده و قابل دقت م�باشد.

تصف�ه7 كلمات عرب و عواقب آن :

مسـئله 
ى كـه سالهـا پ�ش در زمان رضـا شاه در ا
ران مورد مـناقشـه قرار داشت, اكنون مـدتى است كه در مـ�ان افـغان
ها بخصوص افغان هاى خارج كشور گاه گاهى شدت مى 
ابد.

رضا شـاه م�خواست كـه پا
ه هاى سلطنت خود را در اتكا به گـذشته7 فـارس استوار ساخـته و ضد
ت با فـرهنگ عربى
را منحـ�ث وس�له7 تحـر
ك احسـاس هموطنانش در جـهت تأمـ�ن وحدت ملى بكار گـ�رد. او مـ�دانست كـه خل�ج مـ�ان
سلطنت و ملت روز تا روز بزرگ شـده مـ�رود و دولت قـادر ن�ـست كه به خـواسـته هاى حـقـ�قى مـردم پاسُخ واقـعبـ�نانه
اى ارا
ه كند لذا وى از اعتـراضات مردم اش طفـره رفته , مـسا
ل خارجى و حـتى تضاد هاى فـرهنگى را با اعراب, از
البالى تار
خ جستجو و مطرح م�كرد. مقصود رضا شاه از ا
ن اقدام در گام نخست تدارك و تحك�م پا
ه هاى مردمى

براى رژ
م سلطنتى آنوقت ا
ران بود. در ا
ن راستا حكومت او مسئله7 پاكسازى زبان فارسى را از كلمات و افاده
هاى عربى نه تنها به مبـاحثه كشان�د, بلكه منح�ث مـشى نشراتى خود تعق�ب م�كرد. بنا بر همـ�ن مشى در حاالتى كه

ترجمـه هاى تحت الفظى كه براى تركـ�بـات فارسى وجـود نداشت, ب�شـتر به اصطالحـات عامـ�انه پناه برده شـده و 
ا
خـوانـنده نا آشنا اند, در نـشـرات آنكشــور بازتاب 
افت.  ا
ـن تغـ�ــ�ـرات براى خــوانندگــان, بخـصــوص خـواننـدگـان
افغانى معضله7 فهم و ادراك موضوع را بوجود آورد. اكنون آگاهانه و 
ا نـاخود آگاه بعضى ها م�خواهند هم�ن معضله

را در افغانستان تكرار نما
ند.
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اگر هدف همـ�ن باشد كـه از استـعمال كـلمات عربى بخـاطر خارجى بودن آن جلـوگ�رى شـود, الزم به 
اددهانى است
كه در طول عمر موجود
ت زبان درى شمار قابل مالحظه اى كلمات ب�گانه از لسان هاى مختلW د
گر ن�ز در زبان

درى ترو
ج 
افته اندكه با ب�رون سـاختن آنها مشكل افاده بم�ان م�آ
د. بطور مثـال اگر كلمه7 «قانون» كه اصالً 
ك
لغت 
ونانى است, حذف شـود و 
ا «خانم» منح�ث كلمه7 تركى بكار گرفـته نشود, جانشـ�ن آنها چه خواهد بود ???
همــ�ـنطور چگـونه مــ�ــتـــوان به عــوض كلـمــاتى چون «پـشــتــه» (بلـندى) از سنسكـر
ت , «قــشــالق» , «ســـوغــات» و
«جـارچى» (منادى) از زبان تركى و مـغلى, «سـمـاوار» از زبان روسى, و 
ا «چاپ» و «جنگل» كـه از زبان هندى

اقتباس شده اند, كلمات معادل پ�دا كرد ??? آ
ا درى زبانان براى ترو
ج كلمات جد
دآماده اند ???
مف�د
ت از ترو
ج كلمات جد
د به عوض اصطالحات عام فهم و مورد قبولِ همگانى چه م�باشد ??? 
ـق�ناً ه�ـچ  !!!
پس از دسـترسى تنظ�م هاى «جـهادى» به قـدرت دولتى افغـانستـان, مرحله7 د
گرى از انحـطاط ادبى در جامـعه7 افغـانى
رونمــا گــرد
ـد. جــاى قلم را تفـنگ گــرفت  و گلهـــاى ادب در مــقــابل «منطـق  ِزور» توانِ شگوفــائى شـــانرا از دست

م) 
عنى در۲۰۰۱م) تا سقوط طالبان (۱۹۹۲دادند. از زمان آغـاز جنگ هاى تنظ�مى براى گرفتن قـدرت در سال (
هر دو دوره7 حـاكــمـ�ت تنظ�ــمى و طالبى دروازه هاى علم و مــعـرفت به روى افـغــانهـا مـســدود شـد. در ا
ن سـالهــا همـه7
امكانات براى پخش و اشاعه7 السنه7 افغـانستان از جمله ادب درى از م�ان رفت  و 
ا خارج از اسـتفاده ماندند.  در
ن
مــدت كـدام مــوســسـه 
ـى براى انكشــاف زبان درى در داخل وجــود نداشت تا بـه كـمك آن در عــوض لـغــات عــربى,
تركـ�ـبـات درى سـراغ و بـكار گـرفـتـه مى شـدند.در چن�ـن شـرا
ط هواداران افـغـانىِ تصـفـ�ــه7 اصطالحـات عـربى از ادب
درى, در خـارج كـشـور دست بكار شـدند,  آنهـا به بسـ�ار عـجله اصـطالحات جـد
داً بكـار گرفـتـه شـده در ا
ران را در
عوض كلمـات عربى به عار
ت گـرفته, معـضله7 د
گرى را براى خوانندگـان افغانى ا
جاد كـردند. وقت�كه خـوانندگان
علت ظهور كلمـات نا آشنا را جو
ا شدند, ا
جاد كنندگـانِ ا
ن معضله سخن را بـه جاى د
گر كشان�ده, ده هـا مسا
ل
نفـاق برانگ�ـز را پ�ـرامـونِ مـسـا
ل ملى و حـتى نام افـغـانسـتـان در صـفـحـاتِ جرا
ـد شان انـعكاس دادند, كـه ه�ـچگونه

) بناءً سـواالت همچنان الجـواب ماندند و خـوانندگان در مَـورد تعو
ض مـقلدانهI7ارتباط به سـوال مطروحه نداشت.(
. ز
را افغان ها كه قرن ها قبل عالقمندى آنها به مطالعـه7 ا
ن نشر
ه ها كاهش 
افتكلمات دچار اند
شه شده و

به لغـات و اصطـالحـات عـربى آشنا شـده بودنـدو از نگاه افـهـام و افـاده7 كلمــات فـعـالً كـدام مـشكلى  را احــسـاس نمى
كنند بى موجب  با
د بار د
گر متحمل زحمت شده و كلمات نا مانوس د
گرى را فرا م�گرفتند.

آ
ا پاك سازى لسان درى از عـربى موجب نخواهد شد كه نسـل هاى بعدى موار
ث گذشتـه7 ادبى شانرا درك نتوانند
??? اگر آنهـا مفاه�م بـزرگ شعراء و فـالسفه7 عـهد خراسـان را درك نتوانند, چطور مـ�توان ادعـا كردكه سـ�ر ادبى در
كــشـور منـقطع نمى شــود ???  ترك ها در دوره7  زمــامـدارى مــصطفى كــمــال ا
ن تجــربه را كـردنـد. زبان تركى  را از
لغـات عـربى و بعـضى اصطالحـات كشـور هاى مـجـاور تخل�ـه نمـودند. نتـ�جـه چه شـد ??? اثرى كـه سـالى پ�ش از ا
ن

م) تدر
س نمى شـد, مگر ا
نكه كـسى آنرا به۱۹۲۸م) براى مكاتب نوشـتـه شـده بود , در سـال (۱۹۲۶تصـف�ـه در (
زبان جد
د ترجمه م�كرد. اكنون كـه ترك�ه گذشته اى ادبى قر
ب به هشتاد سـاله دارد, نم�تواند نو
سنده اى بزرگى

)۲۴پرورش بدهد.(
از هوادارانِ تصــفـ�ــه7 لغـات عــجـ�ن شــده در زبان درى , با
د پرســ�ـد كــه آ
ا مـحــتـوى و قــواعـد ادبى مــهم است ? و 
ا

جانش�ن ساختن لغات اصطالحى و افاده هاى مُروَج از 
ك كشور د
گر بعوض كلمات عام فـهم عربى ??? ا
ن 
ك
واقع�ت غ�ر قابل انكار است كه مردم افغانستان  با شمار ز
ادى كلمات عربى از س�ـزده قرن به ا
ن طرف معرفت
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حـاصل كرده و به خـاطر ذهن نشـ�ن سـاختن آن كـدام مـشكلى وجـود نداشتـه و ه�ـچگونه تشـو
شى از
ن رهگذر مطرح
بوده نمى تواند.

زبان منح�ث وس�له اى س�است :

اكنون همـه مـ�دانند كـه زبان پشـتـو ماننـد زبان درى متـعلق به خـانواده7 (هندو-آر
ائى) بوده و 
كى از داشـتـه هاى با
ارزش مـردم افغـانستـان است. در ا
ن لسان لـغات عـربى كمـتر نفـوذ كرده  و شـمـار ز
اد لغاتِ اقـتبـاس شده بخـاطر دو

لسانه بودن افغان ها از درى به پشتو انتقال 
افته است.
هَمـانگونه كـه سـا
رِ زبان ها و اصطـالحات گـفـتـارى داخل افـغـانسـتـان  در زبان پشـتـو نفـوذ كـرده اند, زبان پشـتـو ن�ـز
مـتقـابالً بر آنهـا اثر گـذاشتـه است. شـعـراء و ادباى پشتـو زبان در ارتقـاى فـرهنگ ملى و زنده نگهـداشتن روحـ�ـه7 ملىِ
افـغـانـهـا خـدمـات بزرگى انـجـام داده اند. اكـثـر حــمـاسـه هاى مـردم افــغـانسـتـان بـگونه اى نهـا
ت دلپــذ
ر در ا
ن زبان
انعكاس 
ـافـتـه و به ســروده هاى جـاودانى مــبـدل شـده انـد. بناءً بى جـهت نـ�ـست كـه قــوان�ن اسـاسى افــغـانســتـان در
گـذشتـه و حال روى تكامل و انكشـاف ا
ن زبان منح�ـث 
كى از دو لسان  رسـمى و ملى افغـانستـان تأك�ـد مى ورزد.
لســان وســ�له7 تكلـم و انعكاس دهنـده7 غناى فــرهنگى ملـتـهــا در درازناى تار
ـخ است. تعــصب در مَــورد 
ك لســان و 
ا
برترى طلبى عل�ه لسان د
گرِ وطنِ مشـترك ما, پى آمدى غ�ر از نفاق و تفرقه چ�ـز د
گرى در قبال نداشته و آب را به
آسـ�ــاب دشـمنانِ وحـدتِ مـلى افـغـانهــا مـ�ـر
ـزد. در افـغـانســتـان 
ك لسـانِ واحــد وجـود ندارد, لذا تالش بـراى 
گانه
سـاختنِ آن چشم پوشى از حـقوق ِگـو
ندگـانِ سا
ر لسـان بوده و در واقع مـقابله با فـرهنگ ملى7 همـه7 افغـان ها م�ـباشـد.
اگر هموطنى در نشـر
ه هاى خارج كشور ادعـا م�كند كه مردم افغـانستان بمنظور برپا
ى «روند مؤفـقانه7 نظام سازى»
با
د درى را منحـ�ث 
گانـه  زبان سر تـاسرى برگـز
ند, بـا
د به ا
ن سـؤال هم پاسُخ بدهد, كـه ا
ن طرحِ او با تصـمـ�م

) چه فرقى۲۵م) كـه پشـتـو را بحـ�ث 
گانه لسـان رسـمى افـغـانسـتـان مـعـرفى كـرد,(۱۹۳۶عـجوالنه7  دولت در سـال (
دارد?  آ
ا ا
ن «طرح» و آن «تصـمـ�م» دو روى 
ك سكه ن�ـست ?  آ
ا آن تـصمـ�م در وقـتش انزجـار مـردم را بوجـود

 قرن س�استِ عظمت طلبى۱۳ن�اورده و مـوجب بطى شدن روند معـرفت در افغانستـان نشد?  وقتى مـا امروز پس از 
بنى امـ�ه را در مناطق مـفتوحـه انتقـاد م�كن�م, آ
ـا انسان هاى قـرن ب�ست و 
كم حـوصله7  چن�ن 
كه تازى ها را دارد ?

به 
ق�ن كه نه !!  پس با
د از دقت كار گرفت و واقع�ت هارا آنطور
كه هست , شناخت.
از جمله7 زبان هاى مردم افـغانستان, پشـتو و درى لسان رسمى و ملى افغـانستان بوده و تقو
ه7 آنهـا موجب ارتقاى غناى

فرهنگى ملى ما مى شود. 
درست است كه امروز بخاطر ضـد
ت با جانب مقابل نم�توان حـبا و قباى مذهب را به تن كرده و مخـالف�ن را به غ�ر
اسـالمى بـودن مـتـهم نمــود,  ز
را چن�ن برچسـپ ها كـه همـه7 تـشت ها از بام افـتــاده , د
گر چسـپش ندارنـد. امـا دست

از
دن به وسـ�ـله7 زبان و حـربه سـاخـتن آن در جـهـت ن�ل به اهداف سـ�ـاسى هم مــشـروعـ�ت نداشـتـه و نتــا
جى غـ�ـر از

) قانون۳۵خـرابكارى بگونه7 گـذشتـه چ�ـزى د
گرى نخـواهد داشت. بخـاطر جلوگـ�رى از چن�ن پـى آمد ها در مـاده7 (
اساسى جد
د افغانستان صر
حاً ق�د گرد
ده است كه « تأس�س و فعال�ت حزب بر مبناى قوم�ت,  سمت,  زبان و

مـذهب فــقـهى جــواز ندارد.» ولى هنوز هم شــمـارى از گـردانندگــان جـرا
د كــه به ا
ن اصـول ارج نمى گــذارند, كم 
ن�ستند. آنها جرا
د شان را در خدمت تعصبات قرار داده  و م�كوشند تا خوانندگان,  مانند خود شان دچار تنگ
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نظرى شـوند. در برخى نشر
ه هاى برون مـرزى ادعا مـ�شـود كه چرا ا
ن 
ا آن اسم مـروَج در ا
ران جانشـ�ن فالن كلـمه7
پشتو نمى شود ? بدون آنكه ضرورت ع�نى براى تعو
ض آن ارا
ه گردد.

واقــعـ�ت ا
نـست كـه هواداران ا
ن تـعـو
ض,  زمــانى كــه گـروه رزمى شــان در منطقــه اى تحت تسلط آنـهـا حــاكم بود,
بخاطر عج�ن بودن كلمات و اصطالحات پشتو در لسان شان, نتوانستند حتى كلمات مَورد استعمال روزمره را عوض
نما
ند. نمونه7 بارز ا
ن واقـع�ت استعمـال اصطالحات مندرج در تعل�م نامه هاى نظامى مى باشد كه تا الحـال در م�ان

گروه هاى رزمى شان مروَج بود و هست.

دور نماى زبان درى در افغانستان :

مردم افـغانستـان  ولو كه  پشتـو  زبان مادرى شان نبـاشد, آشنائى كافى به آن داشـته و در برابر كلماتِ مـدغم شده7 آن
در زبان درى شناختِ كــامل دارند. بنا برآن اصطـالحـاتِ پشـتـو از رهگـذر افـهـام و تفـهـ�ـم ه�ـچگونه مــشكلى را براى
باشندگـان افغـانستـان بم�ـان نمى آورد. اما بـراى درى زبانان در كشـور هاى مجـاور و 
ا درى شناسان از سـا
ر كشـور
ها پ�ــچــ�ـدگى هـائى را در قـبــال دارد. پس بهــتــر است كـه بـراى آن آثار ادبىِ علمى 
ـى كـه مــتـقــاضــ�ـان آن در خــارج
سرحـدات افغانسـتان قرار دارند, توضـ�حات بخـصوص از كلماتِ بكار بـرده شده7 محلى و 
ا پشـتو در پاورقىِ صفـحه
گنجــان�ـده شــود, به ا
ن ترت�ب آثارِ مَــورد نظر هم در داخل و هم در خــارج افـغــانسـتـان قــابل درك گـرد
ده, كــتب و

م كه تقر
با۲۰۰۲ً تا ۱۹۹۲مجالت افـغانى سهم بهتـرى در بازار نشرات خارج كشور خـواهند داشت.  طى سال هاى 
همـه7 فـرهـنگ�ـان اجـبـاراً از وطن شــان كـوچ�ـدند, مكاتـب احـراق گـرد
د و كـتـابخــانه ها غـارت شـد, ه�ــچگونه بازار
فروش مـجالت و كتب در داخل افـغانستـان وجود نداشت, در چن�ن اوضـاع و احوال چون مؤسـسات طباعـتى تخر
ب
و 
ا تعط�ل بودند, شعـراء  و نو
سندگان افغـان مجبـور مى شدند تا ناشران آثار شان را در خـارج افغانسـتان  جستـجو
نما
ـند. ا
ن عامل سـبب م�گرد
د كـه جاى اصطالحـات و افاده هاى درى افـغانسـتان  به كلمـات فارسى ا
ران سـپرده
شـود تا آثار مَـورد نظر,  زمـ�نه7 نشـر ب�ابـند, در غ�ـر آن از نشـر باز مى مـاندند. در كنارِ ظهـور افـاده ها و لغـات نا آشنا
(براى افـغان ها) كلمـات و مـصطالحاتِ زبـان هاى اروپائى در شمـار ز
ادى از نشـرات افغـانى خـارج كشـور انعكاس


افتند كه اثر آن ناموجه و غ�ر ضرورى م�باشد. ز
را بد
ل و معادل آن در زبان درى وجود دارد.
درست است كـه كـشـفـ�ـات تخن�ـكى و علمى در هَمـان لسـانى كـه مكشـوف شـده انـد, نامگذارى شـده و اكـثـراً در اثر
ترجمـه مفـهوم خـود  را از دست داده و 
ا درست ترجمـه شده نمى توانند. لذا مـ�بـا
د آنرا اقتـباس نمـود كه ا
ن اجـبار
طبـعاً منحـ�ث 
ك پد
ده7 جـد
د الوالده  تأث�ـر اجتناب ناپـذ
ر بر زبان درى دارد. اما در صـورت�كه افـاده هاى عام فـهم
درى وجـود داشــتـه باشند, و مطلـب مَـورد نظر به كــمك آن, افـاده شـده بتــواند, بكار گـرفــتن مـصطالحـاتِ بـ�گانه و
تالش بخـاطر ترو
ج آن, در حقـ�قت 
ك جـفا كـارى آشكار به داشتـه هاى فرهنگى خـود ما مـ�باشـد. لسان درى مـانند
هر لسـان د
گر همـراه با چگونگى تكامل اقـتـصـادى, اجـتمـاعى و تحـوالت سـ�اسـى در جوامع درى زبان رشـد نمـوده و
متـحسس از پد
ده هاى فرهنگى نضج 
افـته است. همانطور
كه در آغاز ا
ن نـبشه تذكار 
افت, عـوامل مجبره مـبتنى
بر خـصــا
ص هر 
ك از جـوامع درى زبـان بر ا
ن لسـان در طول تار
ـخ اثر گـذاشـتـه كــه اثرات مـذكـور قــابل بررسى و
دقت اند. ا
ن اثرات بر تمام جوامع درى زبان 
كسان نبوده, بلكه نظر به خصا
ص هر جامعه در تفاوت قرار داشته و
منحصر به فرد  مى باشد كه  الجرم مـوجب پ�دا
ش تفاوت ها از نظر افاده ها, استعمال كلمات و حتى قواعــد ادبى
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گــرد
ده است. تـرو
ج كلمــات نـا آشنا از 
ك كــشــور د
ـگر نه تنهــا بـاعث تكامـل لســان درى نمى شــود, بـلكه اصــالً
ه�چگونه توج�هى براى رواج دادن همچو 
ك بدعت وجود ندارد.

بهـتر آنست كـه تحـق�ق در ادب�ـات زبان درى وسـعت 
افتـه و آثار نو
سندگـان بصورت پ�ـهم مَـورد نقد و بر رسى قـرار
بگ�ـرند. با
د نسل جوان  را با آثـار و شهكار هاى پ�ش كـسوتانِ ادب درى ب�ـشـتر از پ�ش آشنا سـاخت, تا خود آنهـا
ن�ــــز آثار ناب و اصــــ�ل را بمــــ�ـــان آورند. بـا
د اصلـ�ت زبان درى را حـــفـظ كـــرد. در
ن راه آثـارِ شـــعـــراى نـامـــدار و

نو
سندگان بزرگ ا
ن زبان چون مشعل فروزان , مس�ر حركت مارا نور افشانى مى كند.
از آنـهـا آتــشى مـانـده  بـه جـان هـا«اگــر رفـتست  روزى كـاروان ها
كه افـروزد از آن صد كوى  و برزنبــزن  آن  آتــش افـــسرده  دامـــن
)J(فغان شو, در فروز آه خود باش» شـرر آسا تـو گــرم  راه  خـود باش

توض�حات :

A .ائى صورت گرفته است
http://www.ariaye.com - انتشار اولى ا
ن نبشه از طر
ق  مجله  و  و
ب سا
ت  آر

B«اد شــده اند, در دوره هـاى پ�ش از اســالم « ســغــد
 - بخــشى از ســر زمــ�ـن هاى كــه در دوران اســالمى بنام مـــاوراء النهــر 
خـوانده مـ�شـد. و به نظر مـؤرخـ�ن سمـرقند مـركـز سغـد بوده است. ا
ن سـرزمـ�ن ها امـروز در خاك جـمـهـورى ازبكسـتان قـرار

 )۱۵دارند. (محمود اسعدى - در درى ص 
C ران» را۱۹۳۵ - در سال
 م  پپس از موافقت دولت افـغانستان , كشـور همسا
ه7 ما نام «فارس» را كنار گـذاشته و اسم «ا

كه بگونه اى با كلمه7 «آر
انا» ارتباط مى 
ابد , بر خود گذاشت.
Dگنگان - 
Eده و به هـمـ�ن نام جـزء
 - منظور از عـراقــ�ن سـر زمـ�ن آنوقت فـراى مـ�ــبـاشـد كـه پس از تسلط اعــراب , منضم به عـراق گـرد

قلمرو اعراب شناخته مى شد.
F) ن حس�ن جهانسوز غورى , پادشاه غور
) كه به انتقام كشته شدن دو برادرش  بدست بهرام شاه۵۵۶ - ۵۴۴ - عالوء الد

غزنوى بـه غزنه شتـافت. او هفت شبـانه روز آن شهـر ز
با را به آتش كـش�ـد و در راه باز گشت كـاخ معروف غـزنو
ان (لشكرى
بازار ) را در مـحل تالقى رود هاى هلمند و ارغنداب و
ران كرد. عـالوء الد
ن شاعـر توانا بوده و مـقصود خـود را قبل از حـمله

به غزنه ا
نطور ب�ان م�كند :
جو
نده اى خصم خو
ش و لشكر شكنماعـضاى ممـالــك جـهـان  را بـدنـــم 
پس مـن نــه حـس�نِ بـنِ حـس�نِ حـسنــمگـر غـزنـى را از ب�ـخ  و بـن بر نكنم

G.ن شعر معروف ناصر خسرو بلخى است
 - اشاره به ا
مـر  ا
ـن  قـ�ـمـتــــى دُر  لـفـــظ درى  رامـن آنــم كـه در پـاى خوكـان نـر
زم
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Hك شـمرقند است, متـولد شده و در هَمان جـا بسال
 - رودكى در ن�مـه7 قرن سوم در مـحل پنجده مربوط قـر
ه7 رودگ كه نزد
 هـ ق در گذشته است.۳۳۹

I عه7 كلـمات «افغـان» و «افغـان�ت» مشـخص
 - در برابر فـتنه عل�ه نام «افـغانسـتان» و در دفـاع از هو
ت ملى افغـانها كـه ذر
مـ�ــشـود, شـمــارى از وطنخـواهان اعــتـراض نمـوده اند. جــهت مطالعــه و آگـاهى ا
ن مناقــشـه به شـبـكه7 انتـرنت, به و
ـب سـا
ت

در ل�نك (تحل�ل ها و مقاالت) و سپس در , نخست»http://www.afghan-german .com(افغان-جرمن-آنال
ن)«
ل�نك (مـباحث روى هو
ت ملى و زبـان هاى افغـانستـان) رفتـه و مقـاالت آقاى ولى احـمد نورى و نـو
سندگان د
گر را مطالعـه

فرمائ�د.
 J ــل هــروى ) شاعر افغان
 - (ما

مأخذ :  

م) «افـغانسـتان و ا
ـران» كنفرانس آقـاى كهـزاد در مـوز
م ا
ران باستـان, چاپخـانه7 مظاهرى ,۱۹۵۱)  كهزاد احـمد على (۱(
۳۲تهران ص 

هـ ) «در درى» مجـموعه7 مـقاالت, مطبعـه7 انتشـارات ك�هـان, به اهتمام مـسعود اسـعدى ,۱۳۷۳) طباطبـا
ى محمد مـح�ط (۲(
۵۶تهران ص 

۵۶) همان اثر ص ۳(
م) «افغانستان شناسى علمى كشور» به زبان (آلمانى)۱۹۹۰ ص اول چاپ (۳۷) گروتس بخ , ا
رون جلد ۴(
 ,  از نشرات (د كـابل كالنى)۲۴۶) كـهزاد احـمـد على «افغـانسـتان و 
ـك نگاه اجمـالى به اوضـاع ممـلكت مذكـور»ص ۵(

م) , چاپ مطبعه7 دولتى كابل.۱۹۴۷سال (
 هـ ش)۱۳۴۹» چاپ پوهنتون كابل سال (۲) الهام , محمد رح�م «روش جد
د در تحقق دستور زبان درى, ص ۶(
م)۲۰۰۱» چاپ مركز نشراتى م�وند پ�شاور سال (۶۳) غبار , م�ر غالم محمد «افغانستان در مس�ر تار
خ , ص ۷(
 م)۱۹۵۱» چاپ كابل سال (۲۳)  كهزاد , احمد على « افغانستان و ا
ران , ص ۸(
 هـ ش)۱۳۴۹» چاپ پوهنتون كابل (۳۰۲) الهام , محمد رح�م «روش جد
د در تحقق دستور زبان درى, ص ۹(
 م)۱۹۵۱» چاپ كابل سال (۳۳) كهزاد , احمد على « افغانستان و ا
ران , ص ۱۰(
م)۲۰۰۱» مركز نشراتى م�وند پ�شاور سال (۱۲۶) غبار , م�ر غالم محمد «افغانستان در مس�ر تار
خ , ص ۱۱(
هـ)۱۳۷۳» مجموعه7 مقاالت, مطبعه7 انتشارات ك�هان, تهران (۵۶)  طباطبا
ى, محمد مح�ط «در درى ص ۱۲(
 هـ ش)۱۳۴۹» چاپ پوهنتون كابل (۳)   الـهام , محمد رح�م «روش جد
د در تحقق دستور زبان درى, ص۱۳(
) نگهت سع�دى نس�ـم « متن هاى قد
م فارسى, نثر فارسى درى ص (گ) مربوط مقدمـه » انتشارات پوهنح7ى ادب�ات ,۱۴(

 هـ ش)۱۳۴۲مطبعه7 دفاع ملى ف كابل.سال ( 
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م)۲۰۰۱» مركز نشراتى م�وند پ�شاور سال (۱۱۴) غبار , م�ر غالم محمد «افغانستان در مس�ر تار
خ , ص ۱۵(
 هـ ش) مطبعه7 سازمان ,۱۳۷۸» چاپ سال (۱۱۰۰) دانشنامه7 ادب فارسى, جلد سوم « ادب فارسى در افغانستان ص ۱۶(

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى , تهران.
) نگهت سعـ�دى  نسـ�م «متن هاى قد
ـم فارسى, ص (ك)مربوط مـقدمه» انتـشارات پوهنح7ى ادب�ـات , مطبعـه7 دفاع ملى۱۷(

 هـ ش)۱۳۴۲ف كابل.سال ( 
) نگهت سعـ�دى  نسـ�م «متن هاى قد
ـم فارسى, ص (ك)مربوط مـقدمه» انتـشارات پوهنح7ى ادب�ـات , مطبعـه7 دفاع ملى۱۸(

 هـ ش)۱۳۴۲ف كابل.سال ( 
)۱۳۴۹» چاپ پوهنتون كابل (۴۰۳)   الـهام , محمد رح�م «روش جد
د در تحقق دستور زبان درى, ص۱۹(
هـ)۱۳۷۳» مجموعه7 مقاالت, مطبعه7 انتشارات ك�هان, تهران (۲۰)  طباطبا
ى, محمد مح�ط «در درى ص ۲۰(
هـ)۱۳۷۳» مجموعه7 مقاالت, مطبعه7 انتشارات ك�هان, تهران (۲۱)  طباطبا
ى, محمد مح�ط «در درى ص ۲۱(
 م)۱۹۵۱» چاپ كابل سال (۳۳) كهزاد , احمد على « افغانستان و ا
ران , ص ۲۲(
)مطبـعه7 سـازمـان , انتشـارات۱۳۷۸» سال (۲۰۵)   دانشنامـه7 ادب فـارسى, جلد سوم « ادب فـارسى در افـغـانستـان ص ۲۳(

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى, تهران.
 هـ ش)۱۳۷۳ سال (۱۳۹) حسن�ن , محمد عبدالنع�م « در درى » در بخش گفتگو ها ص ۲۴(
م)۱۹۹۷ چاپ سال (۱۴) ذوالفـقـار مل�ـحـه « پنـاهگز
نان افـغـان در ا
االت مـتـحـده7 امـر
كا و جـرمنى» بـه انگل�ـسى ص ۲۵(

مطبعه7 ل�ت , شهر م�ونستر آلمان
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