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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠ جنوری ١٨ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

   افغانستان و فارسی ايران دریرقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )دهم بخش هژ( 
  

  دو يادداشت
افغان "در پورتال " اندر باب دری افغانستان و فارسی ايران"زير عنوان  ٢٠٠٨ مارچ ١٨ی را که به تاريخ يادداشت

    و پيوسته با آنکنم  قسمت هژدم اين سلسله تقديم میدر ، نشر کرده بودم، با حذف نکات غيرضروری" نجرمن آنالي
 نوشته شده " آِه سحریدارد اثری" زير عنوان ٢٠٠٨ مارچ ١٤ می آرم که به تاريخ  را"موزيکال"ی کوتاه و ياداشت
م، که ممثل  وفاداری سرزمين می يابي را ی نشانه ای و شاهددر يادداشت دوم،. رديده بود نشر گهمان پورتالو در 
  . توانش خواند، "زبان دری" با اصل وستانهند

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  اندر باب دری افغانستان و فارسی ايران
    

گذاشته شده و نظر گيری به نظرخواهی " افغان جرمن آنالين"ال که در پورت" ...  ــ دانشگاه بجای پوهنتون"بر مقالۀ 
ــ " دری"دو   جمع بندی يک گوشۀ خاص اين مقاله که فرق هرمن امروز برسم.  متنوع ارائه گرديدبود، نظريات

 همان تبصرۀ خود را اينک. رخواهی چيزی نوشتمفارسی ايران و دری افغانستان ــ  را برمال ميسازد، در ستون نظ
  :در اينجا نقل ميکنم 

  !هموطنان ارجمند ؛ درود و سالم فراوان تقديمتان« 
از نظريات فروانی که ارائه فرموده ايد، کمال امتنان دارم ، ولی هنوز هم التماس دارم که نظريات سازنده ی خود را 

ج بحثی را گرفته و از سر قسمی که يکی از ادمين های محترم پورتال برايم گفت ، بودند کسانی که راه ک. بنويسيد
من از همين هموطنانم نيز تشکر . چنين نوشته ها را حذف کرده انديشان  نوازش داده اند، که طبعًا اغيظ مرا با دشنام

به يقين که اگر . تشکر من از اين هموطنان ازين خاطر است که ايشان بقدر توان و جاغور خود سخن گفته اند. ميکنم
خداوند ايشان را توان بدهد که چشمان . در چانته ميداشتند، هرگز از عرضه اش دريغ نميکردندايشان هم سخنان بهتر 
قيقی و مستند را  تحۀ جفا، چند کتاب و رساله و مقال وحقدز روی صدق و صفا و نه از روی خود را باز کرده و ا

 مظلوم افغان و در مسير خدمت به  معنوی خود را در مسير درک حقايق و در مسير خير و فالح ملتۀبخوانند و بني
که عقده بهتر و سالم تر معنوی قادر خواهند گرديد ، ۀ يقينًا با بني.  ، انکشاف بدهندوطن محبوب ما افغانستان عزيز

، از بين برده و در خدمت مردم دوست  استناحق در کنج مغزشان روئيده و تنومند گرديدههای بدبينی خود را که ب
  . برآيند،  سرفراز خود لیم شهيد وداشتنی و ملت هرد
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است که قانونًا و بنا بر حقايق تاريخی بايد همينطور " دری افغانستان"ميدانم و آن " دری"من زبان مادری خود را 
قانون اساسی ايران زبان رسمی آن کشور را . اين زبان يکی از دو زبان ارجمند رسمی و ملی ماست. ناميده ميشد

  . مينامم" فارسی ايران"اين زبان را در نوشته هايم من نيز از همين سبب ناميده و " فارسی"
در اصل و کنه خود هردو يک زبان اند ، ولی اگر به جزئيات و خصوصيات فونتيک و مشخصات متنوع هردو 

ان و د، در حدی که اگر مردم عادی افغانستن از هم متفاوت تقسيم ميگردۀنحوه نمائيم، همين يک زبان در دو توج
  .ايران باهم وارد افهام و تفهيم گردند، سخن يکديگر را گرفته نخواهند توانست

 خصوصًا تا جائی که به متون قديم ؛ است"معيار"باصطالح وجوه مشترک هر دو بيشتر در زبان ادبی و زبان 
 از دری که آن رااست،  يک قرن بدين سو تحوالت واضحی در فارسی ايران رخ داده ۀاز عرص. برميگردد

در واقع اين . البته در دری ما هم تطوراتی ديده ميشود، اما نه در حد فارسی ايران. افغانستان خيلی متمايز ميگرداند
وجوه تمايز و تفارق "من ضمن سلسله مقاالت .  از هم نشو و نما کرده اند و متفارق دو شاخه در دو سمت متمايز
اين سلسله تا . انگشت ميگذارمو اختالفات  گوشه ای از اين تفاوتها رخش ب، در هر ب" دری افغانستان و فارسی ايران

 اين مقاالت فرق کلی دری افغانستان و ۀبه يقين که از مجموع. وقتی ادامه خواهد يافت که گفتنی ها همه بر زبان آيند
  .فارسی ايران را درخواهيم يافت

فارسی ايران را در آن سامان به شکل مقايسوی مطالعه کرده و و بی شمار ايران سفرهای بسيار کشور من که به 
يقين کامل .  است گرديده روشن من بر"روز روشن کابل"کرده ام ، تفاوت بين دری افغانستان  و فارسی ايران بمانند 

حش را دارم که اگر ناقدان هم اين دو را دقيقانه و از نگاه های مختلف دانش زبان مطالعه فرمايند، اين تفاوت های فا
علی آباد شهر "اما چون اين هموطنان ما اين زحمت را متقبل نميگردند و از طرفی شنيده اند که . در خواهند يافت

صادر " يگانگی عام و تام فارسی و دری"و " يکی بودن"پيوسته حکم عمومی و سرجمع و دربست بر " است
 که به علم و ادب و فضل و شعر و داستان نويسی و  ماۀحتی اشخاصی از طيف افغانان باسواد و تعليم يافت. ميکنند

  ....سرجمع و شتابزده ميزنند  هایچنين قضاوتدست به چه و چه و چه شهره گرديده اند، 
 و از روی دانش ی دلسوزانهبيطرفبا ها را  يقين دارم که اگر ايشان خيره سری را از نهاد خود دور انداخته و واقعيت

فارسی "فرق . از بسا جهات از هم فرق ميکنند" دری"و " فارسی"درک خواهند کرد که زبان ، از نظر بگذرانند، 
به مراتب بيشتر از فرقيست که در قلمرو زبان المانی ، بين المانی المان و المانی اتريش " دری افغانستان"و "  ايران

يکا، انگليسی افريقای جنوبی ، و المانی سويس و در قلمرو زبان انگليسی بين انگليسی انگلستان ، انگليسی امر
  . ديده ميشودغيرهانگليسی  آستريليا، انگليسی جنوب شرق آسيا  و

ت بی شمارم که در زمينه نوشته شده ال مقاۀيکبار ديگر از نظردهندگان هردو جناح تشکر کرده و ايشان را به مطالع
   »با عرض حرمت . ، دعوت ميکنم

 بيرون منتشر شده بود، " افغان جرمن آنالين"  در پورتال که در همين زمينه در اصل يادداشت لست سی مقاله ای را
پيگيرانه " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال حاضر سلسلۀ طی  را مسألهنويس کرده بودم، ولی حاال که 

  . پيش ميبرم، ضرورت پيشکش آن لست را منتفی ميدانم
   
  

 دارد اثری آه سحری
  

  "يای مجهول"و "  يای معروف"
.....  

 تقـديم گرديده بود و در آن "  واو مجهولويای مجهول  " زير عـنوان ماهها پيشۀ مقاله ايست که دنبال کنونیبحث 
  : چنين ميخوانيم 

هـدف از ارائۀ . در اين قـسمت باز گوشه ای  ديگر از تفاوتهای دری افغانستان و فارسی ايران  نشان داده ميشود« 
!!!!!" فارسی فارسيست، در هـر کجا که باشد"له رد ادعای ُسست بنياد و بی اساس کسانيست، که ميگويند اين سلس

بدون ترديد، وقـتی . اين سلسله ادامه دارد و ضمن هـر بخش، قـسمتی از اين تفاوتها و افتراقات مجسم ساخته ميشود
دست خـواهـد آمد، گويا و همه فهم ، که در کلـيتش اين گفـتار، که دنبالۀ دراز دارد، به آخر برسد، مجموعه ای ب

و مجسم خـواهـد گردانيد، که دری . پيکرۀ هـر دو لهجۀ زبان دری را در افغانستان و ايران مجسم خـواهـد گردانيد
  !!!!!!!! مانده است و در امان از ابتذالافغانستان تا چه حد وفادار به اصل
چنان که می دانيم، در ". مجهول"و دگری " معروف"؛ يکی " واو"  و دو "ياء"در اين بخش گذری ميکنيم به دو 

  ".واو معروف و مجهول"و " يای معروف و مجهول"داريم؛ " واو"و دو قـسم " ياء"دو قـسم " دری افغانستان"زبان 
  

  " :يای معروف"ــ 
يد ، جبين ، توليد ، توحيد ، بيم ، ريم تير، امير ، خمير ، حقـير ، عم"که صريح و شديد تلفظ ميگردد؛ مثًال در کلمات 

،  نديم ، نسيم ، شميم ، يتيم ، عـندليب  ، عـيد  ، ديد  ، پليد ، رسيد ، کشيد ، ناليد ، رميدن ، جويدن ، شنيدن ، سی ،  
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 و سهی ، تهی ، کريم ، رحيم ، رجيم ، عـظيم ، لئيم  ، کثـيف ، شريف ، نجيب، حليم ، خبير، جبيره، لبيب ، عشيق 
امير ، خمير ، حقير ، عميد ، جبين ، توليد، توحيد ، نديم ، " چنانکه درين مثالهای فراوان می بينيم،  کلمات ". غـيره

نسيم ، شميم، يتيم ، عندليب ، عيد ، کريم ، رحيم ، رجيم ، عظيم ، لئيم ، کثيف ، شريف ، نجيب ، حليم ، خبير ، 
  ".دری" متباقی همه اند و" عربی"همه " جبيره ، لبيب ، عشيق

  

  :يای مجهول "ــ 
پنير ، شيوه ، ميوه ، خيوه ، جيوه ، ديو "اداء ميگردد؛ مثًال در کلمات "  کسرۀ ممدود"که ُسست و ضعيف و به مانند 

، سيب ، اوريب ، ريسمان ، پشيمان ، بيد ، سفـيد ، اميد ، بيمار ، بيدرد ، بی اراده  ، بيدانه ، بيراه ،  بی غيرت ، 
وحود " زبان عربی"در " يای مجهول"حرف ". يواسطه ،  بی رقـم ، بيغـم  ، تيغ ، ميغ  ، ستيغ ، دريغ  و غـيرهب

  !!!!!!!نيستند" عربی"باشند، " يای مجهول"ندارد و عناِصر و کلماتی که متضمن 
اند، که متضمن پيونِد " دری ــ عربی"، ترکيبات " بی اراده  و بی غيرت  و بی واسطه و بيرقم  و بيغم"کلمات 

به نام " غيرت"در کلمۀ عربی " ياء. "اند" اراده، غيرت،  واسطه، رقم و غم"با کلمات عربی " بی"پيشونِد دری 
  .ياد ميگردد) نرم کننده" (يای ُمَلين"

عالمت مشخص خود را داشت که با دو نقطۀ " يای مجهول"ان دور در ماشين های تايب دری، در گذشته های نچند
از زمانی که بازار تحرير و کتابت و نوشت و . نمايش داده ميشد" ياء"در زير کرسی " سر به سر"يا " زير به زير"

هم کامًال " تحرير دری "را از صحنۀ" يای مجهول"خوان ماشينی بدست برادران ايرانی ما افتيد، عالمت خاص 
در واقع . تبعيد کردند و امروز نه در ماشين های تايب معمولی و نه در تايپ کمپيوتری از آن اثری ديده ميشود

تحميل کردند و اين کاريست، که زير " دری افغانستان"خود را در تحرير و کتابت بر " فارسی"ايرانيان نحوۀ خاص 
اميد است که روزی !!!!! بايد جلی ساخته شود" هنگی ايران بر قلمرو زبان دریديکتاتوری زبانی و فر"عـُـنوان 
قادر گردند، تا اين حرف خاص و مشخص را در " دری گرا"و " دری پسند"، " فرهنگ انديش"، "وطنخواه"افغانان 

همچنان . انندرا مرفوع گرد" زبان مکتوب دری"، دوباره زنده نموده و اين نقيصۀ مشهود و بيرحم "الفبای دری"
عالمت مشخصه ای را وضع نمايند، تا در هنگام تحرير و کتابت، ديگر جفائی بر کلمات " واو مجهول"برای 

  !!!!!!!!!!روا داشته نشود" واو مجهول"متضمنِ  
هم " زبان دری"ــ که اصل و ِمَحک و معيار " زبان گفتار و محاورۀ دری"جای بس خوشنودی و سرفرازيست که 

  !!!!!!را با جديت و قاطعيت تام و کامل، محفوظ نگهداشته است" واو مجهول"و هم " يای مجهول"  هم هموست ــ
ياء های معلوم و "ــ که " ياء"در قسمت تشخيص انواع پنجگانۀ " پشتو"دانشمندان دلسوز برای زبان ارجمند 

را ازين جهت آراسته و تندرست " پشتوالفبای زبان "را نيز در بر ميگيرند ــ سعيی بليغ به خرج داده و " مجهول
  !!!!!!!!!! وضع گردد" واو مجهول"نيز عالمۀ فارقه ای برای " زبان تحرير پشتو"البته الزم است که در . ساخته اند

    

  " :معروفواو "ــ 
جالوت غـول ، زود ، بوت ، توت ، خوب ، ايوب ، بروت ، قـروت ، "که شديد و صريح تلفظ ميشود؛ مثًال در کلمات 

، فانوس ، آبنوس ، پتنوس ، روس ، چلوس ، جلوس ، حسود، کبود، عـبوس ، عنود، عـروس ، ديوث ، سالوس ، 
غول، ايوب ، جالوت "کلمات ". فاروق ،  َولوع ، جنون ،  جنوب، کنون ، روح ، نوح ،  قاموس ، جاسوس  و غـيره

وس ، فاروق ، ولوع ، جنون ، جنوب ، روح ، نوح ، فانوس ، جلوس ، حسود، عبوس ، عنود ، عروس ، ديوث ، سال
  .که در عربی با همين طرز تحرير،  استعمال ميگردند" غير عربی"اند و يا " عربی"يا خود " ، قاموس ، جاسوس

  

  " :واو مجهول"ــ 
 گويا ، جوی ، روی ، بوی ،  موی ، سوی ، روباه ، بويا ، پويا ،"که سست و ضعيف اداء ميگردد؛ مثًال در کلمات 

جويا ، زويا ، هـنوز ، روز ،  تنور ، شوخ ، دوغ ، دروغ ، کوچ ، انبوه ،  اندوه  ، ترسندوک ، زردنبوک  ، الفـوک 
قطعًا " عربی"چنانکه می بينيم، در اين کتگوری، لغات ". ، جوش ، خروش ، خاموش ، دوش  ، سروش ،  و غـيره

يای مجهول "بلی؛ زبان تازی فاقد . اصًال وجود ندارد" او مجهولو"ديده نميشوند و آن بخاطريست که در زبا عرب 
  !!!!!!! است" و واو مجهول
رايج بوده، که خوشبختانه به عـين شکل تا " فارسی و دری"در روزگاران قـديم در زبان " واو"و " ياء"هـردو قـسم 

ايران ــ  و خصوصًا در " فارسی امروز"ان اما در زب. پابرجا و استوار مانده اند" دری افغانستان"به امروز نيز در 
اثری نمانده " ياء  و  واو مجهول"وجود دارند و از " ياء  و  واو معروف" آن ــ تنها "معياری"باصطالح زبان 
 sheer در کشور ايران همان حيوان درنده ای را که گويا پادشاه جانوران يا سلطان جنگل خوانده شده ، هم . است

ايرانيان هـم  نبات و گياه معروف .  نيز آن مايع سفـيدی را که از پستان پستانداران ماده بدر ميگرددتلفـظ ميکنند و
" گرسنه"را که مقابل " سير" صفـت  تلفـظ  ميکنند و همseer ، بصورت است" پياز"را که برادر خواندۀ " سير"

 )١(»....است
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. کرده و از موسيقی لذت ببرم" يوتوب"ن و هواخوری سيری در خواستم که به خاطر رفع خستگی و  بر سبيل تفن
" فيض آبادی"، مرحوم اختری بائی " شاهنشاه غزلخوانی هـندوستان"و به گفته ای " ملکۀ غـزل"مسحور غـزل های 

ای زيب او را يافـته و به ترکيب) اردو ــ دری( شکر ــ گرديده بودم، که يک غزل شير و" بيگم اختر" ــ مشهور به
اين مصراع زيبا را که الهام بخش انتخاب عـنوان اين مقال گرديد، بهانه ساخته و . رسيدم" دارد اثری آه سحری"

د،  لينک غزل هم اين لذت تنها در انحصار من بمانچون نمی خوا. ميروم بسوی مسيری که به هدف رهنمون ميگردد
يکنم، باشد که آن را با يک کليک  باز کرده بشنود و در پرتو بيرون کشيده و تقديم  خوانندۀ ارجمند م" يو توب"را از 

  .   انبساطی که اميد است برايش دست بدهـد ، موضوع خسته کن اين مضمون را دمی فراموش نمايد
  

YLMLufbYEoY=v?watch/com.youtube.www://http  
  

است، که به اردو و دری شعـر می سروده و اندرين  باب فراوان سروده " ميرزا جمال " غـزل از مرحومکهفکر کنم 
  . يار نغز سروده استو بس

  
ــ کدام طفره روی " يای مجهول"و يا است " يای معروف"ذکری به ميان می آيد ــ خواه با " آه سحری"وقتی از 

" يگانه"درگاه ه ب" دوگانه" برخيزد و پس از ادای گاهاندان وطن سحرنيست و مراد از اين نيست که کسی از دردمن
و   دامان قاتلرود ودانيم که آه مظلومان ، چه بسا صباح و مسا به گردون  اين را هم نمی. آهی بکشد و دعائی بکند

  :گيرد ؛ که به فرمودۀ حضرت حافـظ  شيرازی  را  گستران جنايتجانی و خائن و 
  

  ـــرمود و جــــای آشتی نگذاشتـرقيب آزارها  فـ
  مگر آه سحر خيزان سوی گردون نخواهـد شد؟؟؟

  

 و "ميرزا جمال" را در مصراع مرحوم "سحری" فرق خوانندۀ ارجمند هموطن من
 به )٢( "به عذر نيمه شبی کوش و گريۀ سحری" که فرمايد "حافظ شيرازی"مصراع 

دران ايرانی ما نيز اين تفاوت را در اما مطمئن نيستم که برا. ی درخواهـد يافـتنکوئ
کامالًً  "يای مجهول" درست اداء کرده بتوانند، چون از زبان دری آن سامان "تلفظ"

  !!!گرديده است" ر ُملک هافرا"رخت بربسته و به اصطالح کابليان 
  

يای "، که عبارت از پيوند خورده اند" يای نکره"با " سحر"و " اثر"در عنوان 
حر نامعلوم آهی که در يک س" يعنی )با يای مجهول("آه سحری. "است" مجهول
با يای " (آه سحری" اين ترکيب نبايد با ".، که به ما معلوم نيستآن آه سحر"، " برخيزد
ی و زارآهی باشد که سحرگهان، از دلِ  سوخته "مغالطه گردد، که مراد از ) معروف
  ".بدر آيد

  
  :سراغ ميگرديد" ی"ای تايپ دری عالمات خاصی برای هردو   در گذشته های نچندان دور در ماشين ه

" پهلو به پهلو"با دو نقطۀ " يای معروف"، در حالی که "زير بزير"يا " سر بسر" يائی بود با دو نقطۀ " يای مجهول"
بتدی و فائدۀ اين طرز نوشته اين بود، که هـر م. اين رسم الخط را در تحرير نيز مراعات ميکردند. نشان داده ميشد

تمييز کرده و بالوسيله  يای معروف و يای مجهول را در کلمات درست بان دری ميتوانست ابجد خوان زنوآموز و 
 فارسی ايران در افغانستان اين شيوه متأسفانه متروک گرديد با نفوذ . دند؛ چنانکه در گفـتار همی کندرست تلفظ  نماي

ه مراعات ميگرديدملک ما  گذشته چنين ظرافتی در رسم الخط  دری و نسل امروزی شايد اصًال نشنيده باشد که در
  .راعات مينمايدهای متنوع دارد، اين باريکی را کامًال ُم"ياء"رسم الخط زبان ارجمند پشتو که . است
نقشی در تعيين رسم الخط " سافت وير" در بازار  ارجمندمرزومندم که وقتی هموطنانآ

نکته توجه جدی فرموده و نه تنها عالمات مردۀ هـردو زبان خود پيدا کردند، به اين 
عالمات فارقه وضع و تجويز نيز " واو" بسازند، بلکه برای هردو هرا دوباره زند" ياء"

  !!!!!!!نمايند
گرانبهای با تمام کيف و کان و مميزاتش ، جزئی از سرمايه های " دری افغانستان"نحوۀ سرۀ 

  !!!!!ست و حفاظتش از دل و جان کوشيدفرهـنگی زبان ماست و بايد در حرا
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اتتوضيح
 و منتشر گشت" آزاد افغانستان افغانستان آزاد ــ" در پورتال ٢٠٠٩ه تاريخ  دسمبر  ــ در بخش هفتم اين سلسله که ب١

  .، در زمينه سخن بيشتر گفته شده استبمانند همه مطالب ديگر در آرشيف های پورتال در دسترس ميباشد
  
  : مصراع از غزل معروف حضرت حافظ گرفته شده که فرمود ــ ٢

  
  ــــــــــری      ارادتی بنما تا سعادتــــــــــــــــــی ببریطفيل هستی عشقند آدمی و پــــــ

  بکوش خواجه و از عشق بی نصيب مباش       که بنده را نخرد کس به عيب بی هنری
  سحـریمی صبوح  و شکـرخواب صبحدم تا چند؟       به عذر نيمه شبی کوش و گريۀ 

 
 
 


