
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2010 مارچ متهشبرلين، 
 
  

  
   رهسپار ديار خاموشان شد"فرشيدورد"استاد 

  

     علمی و خدمات استادشخصيت 
 خود خبر درگذشت استاد برازنده و يکی از بزرگترين استادان ادبيات دری 2010 فبروی 26ضمن نوشتۀ مؤرخ 

منظومۀ زيبا و " خبر آنالين"در .  اقتباس کردم"خبر آنالين"زمان ما را گزارش داده و سطوری را از سايت ايرانی 
را   نيز نشر شده بود، که من آن"نيستاين خانه چه زيباست، ولی خانۀ من "مشهور استاد زير عنوان 

با تأسف بايد .  ، در آن مقاله گنجانيدم)1("آدم دستور"رجه و تنظيم کرده و بصورت شايسته و باصطالح کابلی، 
اين غزل شاهوار را نشر کرده ، "فرشيدورد "های انترنتی ايرانی به تقريب درگذشت استاد سايتبسا وببگويم، که 

اين غزل در افغانستان هم سر  !!!!!  صوری و سليقوی آن بر نيامدو تنظيم" رجه کردن"ر فکر کدام د  هيچلی و،اند
 که اين که تا حال کس نمی دانست،و عجبا و دردا .  استگوشها رسيدهزبانها افتاده و از زبان بسا رامشگران نيز ب

  .ی زمان ما، تراويده استمنظومۀ بی همتا، از طبع ظريف و ذوق سليم يکی از استادان مسلم ادبيات در
  

 بود و زندگانی " زمانهاوستاد اوستادان"تأسف بزرگترم ازينست، که وبسايتهای ايرانی از آن استاد عاليشان ايران که 
، ياد بود ه و هزاران دانشمند را پرورد و تقديم جامعه نمودو سرمايۀ عمر خود را فدای تربيۀ احفاد آن ديار کرد

  !!!!!!!!نددرا پخش کر" تــُنـُک"و " کمرنگ "،" متحد المآل" بدون استثناء همان يک گزارش شايسته نکرده و همه 
 ميدانم، انمنحصر بفردش و دانش  چيده و خود را مديون ايشان، خوشه ها يگانه دانش آن استادمن که از خرمن عظيم

 "زارـيکی از ه"  که بر من دارند، الاقلی را و دينورد ايشان چيزهائی را تقديم نمودهبر خود فرض دانستم، تا در م
  !!!!!!مايمناداء ، 

 آن غزلشرح زندگانی استاد و را در آخر اين مقاله می اندازم، تا آنانی که موفق به مطالعۀ خويش مقالۀ قبلی من 
    !!!!!!!فرستندبات  درود و تحّي،ندۀ آن بر روان آفرينو دست يافته بدان يگانه نشده اند، 
با زندگانی و حسرت، ) 2(و ناخوشیو در عالم بيماری  "تنهائی تنها"که استاد در  ديگرم درينست، تأسف بزرگ
، ند با بستگان گذرانيد، مدتی راو تدريس" پوهنتون"ط  بعد از تقاعد و جدائی اجباری از محياستاد که . وداع ميکند

. ند و همدرانجا پدرود حيات گفتندمنتقل گشت" نيکان"ه بموسوم تهران  ِ " پيرانهایسايشگاهآ"يکی از سرانجام به 
مانده اند، همانا بجای  اگر فرزندانی است وفرزندی بجای نمانده ، "فرشيدورد"د و نوشتند، از استاد نقسمی که گفت
 و عمق نظردانش و اض ــّفي و نيز هزاران فرزند معنويی که پروردۀ آغوش  علمی و ماندگار ايشانندآثار گرانبار

  !!!! !!ی همتای ايشان بوده انددهای ب
  

   بدارادوان آن استاد فرزانه را شادخداوند ر                    
   

  !!!! بگردانادش  مأواو جنات نعيم                                 
  

  !!!!!!! گرامی بادياد استاد مستدام و
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   "خسرو فرشيدوردمير "داکتر استاد دو عکس از 
  

  .اينک طبق وعده در مورد شخصيت علمی و خدمات شايگان استاد فرشيدورد، مختصرًا نکاتی را عرضه مينمايم
  

در مورد،  اينست که .بود" فرشيدورد" انتخاب تخلص ، کنجکاويم را جلب کرداولين نکته ای که در مورد استاد،
  : آيدته بايد گفحديثی چند 

 چند نمونه، يده اند و من درينجا بربرگز" شهنامۀ فردوسی" خود را از  ايرانی و افغان، تخلصتعدادی از نخبگان
  :انگشت ميگذارم
مؤرخ و دانشمند نامی افغانستان در سدۀ گذشته، اين تخلص زيبا را باحتمال "  کــُهزاد"احمد علی "ــ استاد عالمه 
  )3.( برگزديده است" با کک کـوهزاد افغانرزم رستم "قوی از داستان 

  ستارۀ رخشان نقاشی،"کمال الدين بهزاد"در قديم هم چنين بوده است، چنانکه فرزند نامی سرزمين ما، استاد ــ  
  )4.( گرفته است"نامهاهـش" تخلص خود را از مينياتور عهد تيموری هرات ــ 

  )5. (شاهنامۀ فردوسی اقتباس کرده است" خود را احتماًال از نيز تخلص زيبای" خسرو فرشيدورد"ــ استاد داکتر 
  :  مثال زنيمگر راو کسانی د

 ــ "سبک اصفهانی"، و بقولی "سبک هندی"ــ بزرگترين شاعر " بيدل"ميرزا عبدالقادر گويند که ابوالمعانی، ــ 
  :برگزيد که فرموده است" سعدی"تخلص خود را از مصراع مشهور 

  
  ن چه گويد باز؟بيدل از بی نشا

  
 از  "سعد بن ابوبکر بن سعد بن زنگی" را از نام "سعدی" تخلص "سعدی شيرازی"شيخ اجــّل مصلح الدين ــ 

  .اتابکان فارس بگرفت
تخلص خود محمود غزنوی ــ سلطان  ــ پسر  اول شاعر چيره دست و سحر کالم عهد مسعود"منوچهری دامغانی" ــ

  .گرفت" آل زيار"از زعمای " بن وشمگيرمنوچهر بن قابوس "را از نام 
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" آل خاقان" ــ از سلسلۀ "خاقان منوچهر" شاعر زبردست قرن ششم هجری، تخلص خود را از "خاقانی شيروانی"ــ 
 . ــ اخذ کرد"خاقانيان"يا 
     

  :ازين تمهيد ميروم به اصل موضوع بعد
اينک آراء و عقائد آن . سخن رفتباجمال  قبلی در مقالۀ" استاد فرشيدورد"در مورد شرح زندگانی و آثار علمی 

 دستور زبان " و اثرات ترجمه بر"لغت سازی"  ،"دستور زبان"انه را در زمينۀ ادب دری ــ  خصوصًا استاد يگ
  : ن ــ  پيش ميکشم آ"دستگاه لغوی" و "دری

با ديد عميق کالسيک و " دستور زبان" کرد؛ بر "دستور زبان"استاد عمر شريف خود را بدرجۀ اول صرف مطالعۀ 
.  را از تلفيق منطقی هردو ديدگاه ترتيب نمود"دستور زبان دری"نگريست و " خالق"و" شفاف"جديد، ولی کامًال 

 استادان استاد درين عرصه واقعًا يک عمر کار کرد و آثاری گرانبار را به يادگار گذاشت و الحق که هيچ کس از
  .  و پايه اش نرسيد به پایادبيات زمان ما درين ميدان

  :استاد درين مورد خود چنين فرمايد
 فارسی ريختم که  در ذهن خود طرحی برای دستوراز آن دوران بود که با الهام از دستور زبان فرانسه و عربی... « 

صورت کنونی درآمد و در کتابها و مقاالت متعدد من ببرومند شد و در طول نيم قرن بتدريج رشد و نمو کرد و 
 حاضر چاپ شده اند و بسياری ديگر که بچند هزار صفحه بالغ بعکس گرديد که هزاران صفحۀ آن مانند کتامن

. ميشوند، بطبع نرسيده اند اميد که گرگ اجل امان دهد که آنها را نيز چاپ کنم تا برگ سبزی باشد بپيشگاه ملت ايران
که برای من   سرزمين برای کسی شرايطی پيدا شودهم در اينچه بعيد است که حتی پس از دهها و صدها سال ديگر 
بکسی را يگر اجازۀ اين رياضتها  د مشقات زندگی حال و آينده،حاصل شده است و چنين نوشته هائی بوجود آيد زيرا

 نيی مجال مييابداکمتر ايرهمه مطالعه را در بارۀ دستور پيدا نميکند و بعد از اين  اين اين کسی فرصتنميدهد و پس از
  ")گفتارهائی در بارۀ دستور زبان فارسی "5صفحۀ (».نويسدب و کميت ه در دستور مطالبی با اين کيفيتک

ان بان ميدارد، منعکس کنندۀ عين واقعيت است، چون تاکنون کسی از دستور نويسان زيور باال بطآنچه استاد طی س
غور، نيافته و اين عرصه را با چنان ری را در دستور قديم و جديد د تدقيق و تعميقو دری مجال اينقدر تحقيق 

تسلط هم ،  و انگريزی نشگافته است، خصوصًا که استاد بر زبان و صرف و نحو عربی و فرانسوی و تعمقخوض
آن دست وده و به شرحه شرحه کردن عالمانۀ با استفاده از آنها، قانونمندی زبان خود را بهتر درک نمکامل داشته و 

  . يافته است
مقايسۀ آن  و "دری قديم و جديد"و پهنای آن در زبان " قيد"مطالعۀ ، در عرصۀ گرامراستاد بزرگ ت آورد دساولين 

بعد  استاد .ه استاستاد را تشکيل ميداد" داکتریرسالۀ "، ين اثر فاخرزبان فرنگی بوده  و همچند  با قيد های عربی و
 گرانبهای عمر خود "پنجاه سال"قسمی که خود نوشت، سعت داد و  مطالعات خود را ُواز پيشکش اين اثر مهم علمی

  . زبان دری کرد" صرف و نجو"را صرف 
ان و آيندگان ي امروزدرين مدت رويش کار کرده و آنرا بهاز دستوری که " ويژگيهای دستور ما"استاد زير عنوان 

  :کرده است، يازده فقره را بدين ترتيب بر ميشمردتقديم زبان دری 
  . زبانشناسی جديد استــ طبق اصول 1
  .ــ دارای مطالب و اصطالحات تازه است 2
  .عريفهای آن نسبتًا کوتاه و جامع و مانع است تــ 3
  .  استاد محمد معين در ايران پايه گذار آن بوده است مبتنی بر روش علمی تحقيق است يعنی روشی کهــ 4
  .ادرنام دستور مب هدف از کار ما نوشتن دستوری مفصل است ــ 5
  . رابطۀ دستور علمی و تعليمی بيان شده استــ 6
  . از شيوه های نادرست مانند سره نويسی و تغيير اصطالحات پرهيز گرديده استــ 7
  . از اصطالحات و شيوه های پسنديدۀ سنتی تا آنجا که کهنه نشده و غير علمی نبوده است استفاده شده استــ 8
  .فرنگی بهره گيری گرديده است از بهترين مأخذهای فارسی و ــ 9

  . بزبانی ساده بيان شده استــ 10
 دستورهای ما برای فوائد عملی نوشته شده است و در خدمت امالء و درست نويسی و نقد ادبی و ترجمه و ــ 11

  .زبان معيار و مسائل مفيد ديگر قرار گرفته است
 

گر را توأمان پيش کد، دو نکتۀ متمم و مکمل يدستور زبان دریو تعميم اصول درست استاد در عرصۀ تدريس 
د و با قلم تند رف ديگر بمقابل ابتذاالت می ايستد و از طو درست را نشان ميدهيکطرف راه و مسير صائب از . ميبرد

  . تذالگرايان و بدعتگران را مينوازدو برهان بّران خود، اب
هرگز از ياد نبرد و مرتکبان را از هر " خاطيان" اين دو گروهاستاد فرشيدورد صراحت لهجۀ خود را در برابر 

  : از جمله مثالی در زمينه می زنم. ادب کرد" دستوری"قماشی که بودند، با تازيانۀ 
برخاسته " هستن"از مصدر " هست"و " استن"از مصدر " است"در سالهای آخر کسانی در ايران نظر دادند، که 

چنين ــ " فرهنگ معين"ــ داکتر محمد معين در فرهنگ معروف خود  تا جائی که بر من روشن گرديده است،. است
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 اين تيز د از وی بسا کسان از ادبياتيانشايد به تقلي. ويرانه کشانداز دنبال خود به و ديگران را فرضيه ای را قائم ساخت
 "سطحی نگر"الی اء و فضادبنی از کسا به اهل ادب افغانستان سرايت کرد و اين تيز حتی. مسخره را پذيرفتند

، "نبی عظيمی"ره ای بر نوشتۀ ضمن تبص" لطيف ناظمی"خته را پسنديدند، چنانکه آقای افغانستان نيز اين نظر ناَس
  . مطرح کرد" داکتر معين"بعين شکل موضوع را 

دستور   بارۀهائی درگفتار " کتاب 27فته و در صفحۀ را به باد انتقاد گر" ناروا"و  "غلط" تيز نيا" فرشيدورد"استاد 
  :ياد کشيددر زمينه چنين فر" ارسیزبان ف

" هست"و " است"چهل سال است که دستورنويسان از جمله دستورنويسان دورۀ راهنمائی بغلط مينويسند مصدر « 
؛ زيرا "هستن"و " استن"نه  است" بودن"است، در حالی که چنين نيست و مصدر هردو اينها ، " هستن"و " استن"

ز ا(رفتن، آمدن، ديدن و صدها نظير آن :   وجود دارد و بتنهائی بکار ميرود مانندال در زبان عمًالمصدر همۀ افع
همه " هستن"و " استن"؛ پس ما در هيچ زبانی مصدر موهوم نداريم، در حاليکه )؟آمدن و رفتن ما سودی کو

" ــَ ست"داريم بلکه آنچه داريم ن" است"از طرف ديگر ما . عناصری موهومند که اصًال در زبان بکار نرفته اند
  »". است"است، نه 
، را " فرشيدورد"استاد همين تيز  ،»"ناظمیلطيف استاد "سه تبصره بر يادداشت « مقالۀ معنون به  ضمن اين قلم

  :چنين پرورش داد
  

يکند،  جلوه م"يادداشت استاد لطيف ناظمی"نوشتۀ جناب لطيف ناظمی را که با عـنوان " نی"در ماهـنامۀ « 
نبشـتۀ محمد نبی  ارتباط به« ايشان ضمن اين يادداشت  بر نوشتۀ آقای نبی عـظيمی، زير عـنوان . خواندم

 در حالی که با بسا نکات  . ، تبصره کرده اند»" درسـت نويسـی در زبان فارسی ـ دری "ءعظيمی در باره
ت بگذارم، که با فهم اندک من سازگار خواهم انگش مطروحه در نوشتۀ ايشان موافـقـم، بر سه مورد ذيل می

  :نيست 
  
، بايد تأکيد کرد که ظرافـت معـنايی آن دو را در نظر "است"و " هـست"در مورد « : د جناب ناظمی مينويســ 1

را نشـان ميدهـد و دومين تنها رابطه را نمودار ميسـازد؛ از ) موجوديت(اين دو واژه که نخسـتين آن . ـتگرف
  )ختم نقل قول( ».ت پنداشـ ه اند و نبايد يکیاشـتقاق يافـت" اسـتن" و " تنهـسـ"مصدرهای 

اما . هـم عـين همين نکته را می آرد، ولی با تفـصيل بيشتر) جلد چهارم (5141در صفحۀ " فـرهـنگ معين"
مغاير و  در زمينه نظر کامًال ،  است"پوهـنتون تهران"، که يکی از استادان نخبۀ "فـرشيدورد"داکتر خسرو 

 "هائی در بارۀ دستور زبان فارسیگفـتار"گفـتار کتاب سودمند خود، پيش 27وی در صفحۀ . بلکه متضادی دارد
  :چنين فـرمايد) ، چاپخانۀ سپهر تهران1375م، چاپ چاپ هـشت( 

و " است"چهل سالست که دستورنويسان از جمله دستورنويسان دورۀ راهـنمائی بغلط مينويسند که مصدر « 
و " استن"است، نه " بودن"است، در حاليکه چنين نيست و مصدر هـردو اينها، " هـستن"و " استن" "ـسته"
ن، رفـت: ؛ زيرا مصدر همه افعال در زبان عمًال وجود دارد و در عـبارات به تنهائی بکار ميروند مانند "هـستن"

 در هـيچ زبانی مصدر موهوم نداريم در ؛ پس ما)از آمدن و رفـتن ما سودی کو(آمدن ، ديدن و صدها نظير آن 
  » .همه عـناصری موهومند که اصًال در زبان بکار نرفـته اند" هـستن"و " استن"حاليکه 

  

  :تبصرۀ من 
، داکتر خسرو فـرشيدورد را کامًال منطقی " پوهـنتون تهران"من در حالی که نظر استاد زبردست ادبيات فارسی 

هم بر اساس آن، موضوع را شگافـته و تشريحات ذيل را تقـديم خوانندۀ ارجمند خوا دانم، می و قابل قـبول می
  :نمايم 

از ". ستنهـ"و " استن"برخاسته اند، و نه از مصادر موهوم " بودن"هـر دو از مصدر " هـست"و " است"
 پوشيدن، خوردن،"مثًال مصادر . ی يکی اينست، که ميتوانند به تنهائی بکار روندخواص مصادر در زبان در
 گوشت خوک حرام خوردن: "چنانکه ميگوئيم . را ميتوان مستقـًال استعمال کرد" نوشتن، رفـتن، آمدن و غـيره

 به پايمردی رفـتن"، ."  هـيچ بهره ای نبردمنوشتناز "، ."  لباس در وقـت آببازی درست نيستپوشيدن"، " است
 شما را درين محفـل به فال نيک آمدن"، " استت، آمد و رفـت دگر آمدن و رفـتن"، " همسايه در بهشت

اما هـيچ نديده و نشنيده ايم که . باالستقالل استعمال گرديده  اند" مصادر"در تمام مثال های باال ."  ميگيريم
ما هـرگز گفـته . را کسی در چنين حاالت  استعمال کرده باشد و يا استعمال کرده بتواند" استن"و " هـستن"

 فالنی درينجا بودن"اما ميتوانيم بگوئيم و معموًال هم ميگوئيم که "  فالنی درينجا شرط نيستاستن "نميتوانيم که
 و مگر ميگوئيم، اما و ولی"  او يکسان استهـستن و نهستن"زبان دری اجازه نميدهـد، که بگوئيم ". شرط نيست

انکه  مصادر باال را در زمانه های ميشوند، چن" گردان"از طرفی مصادر ".  او يکسان استبودن و نبودن"که 
ميسازيم، مگر هـيچ ممکن نيست " اسم فاعـل، اسم مفعول، صفـت مشبهه و غـيره"مختلف بکار ميبريم، از آنها 

  .چنين صيغه هائی را بدر آوريم" نهـست"و " استن"که از 
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وند، چنانکه جناب لطيف بعضًا در عـين معنی و بعضًا هـم در معانی مختلف بکار ر" هـست"و " است"البته 
  . ناظمی بدان اشارت فـرموده اند

" باشنده"، " ميباش"، " مباش"، " باش"، " خواهـد بود"، " است"، " ميباشد"، " ميبود"، " بوده است"، " بود"
  )ختم نقل قول(»....برخاسته اند" بودن"همه از مصدر " هـست و بود"و  ترکيب معروف 

  
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"م اين مقاله را بخواهند خواند، بر لنک ذيل در پورتال خوانندگان ارجمندی که تما

  :کليک فرمايند
  

pdf.M-Kh-Nazemi-08-06-09/Farhangi-Adabi/com.afgazad.www://http  
  

  :يدانم قابل تذکر م
تنها کسی زير نام . نشر گرديد، صدائی از آقای ناظمی برنخاست ًاو مکررجای اين مقاله در چندين با وجودی که 

ضمن " افغان جرمن آنالين"پورتال  آن نوشته خرده های طفالنه گرفت و من در هب "محمود بهراد يا بهزاد"مستعاد 
مقالۀ (  .جوابش را گفتم  »"بهزادمحمود بهراد يا "اری به نام آقای پاسخ دوستانه به انتقادات شتابزدۀ وطند« مقالۀ 

  ") افغان جرمن آنالين"  آرشيف معروفی در پورتال 97شماره 
  !!!!!!!!!!"لطيف ناظمی"خود آقای کسی ديگر نبوده، غير از  "مستعار نويس" آن گفتند، اهل تحقيق ی که قرار

  
 الزم می افتد، خاطيان و ابتذالگران را به پتک آهنين و گرز آتشين زبان استاد صريح و گزنده است و جائی که
  .و شايد از همين سبب بوده که دگر انديشان، او را بديدۀ احترام ننگرند. مينوازد و دمار از روزگار شان بدر ميکند

 که درين وادی گذاشت و الحق "دستور زبان" هدفمندانه يک عمر را در عرصۀ "ورددستاد فرشياو"قسمی که گفتم، 
  .دری، کسی به پای و پايه اش نرسيد و در تمام قلمرو زبان سرآمد روزگار گشت

  
 سر سازگاری ندارد و "سره سازی زبان"با و افغانستان، ايران  "متعصب" دانشمندان بر خالف " د ورداستاد فرشي

زبانشناسی "صوص صريح و اساسی البته اين ديدگاه استاد با ن.  تخطئه و تقبيح ميکند"مرض"آنرا تا سرحد يک 
 "دستور مفصل امروز" را در کتاب "  لغت سازیابتذال در"استاد موضوع .   در موافقت کامل قرار دارد"عاصرُم

   .مشرح تر مطرح مينمايد ،خويش
ی را ه است، که زبان دربيشترين انتقاد استاد فرشيد ورد متوجه دستور نويسان و لغت سازان نااليق و ابتذالگر بود

درين رابطه بايد گفت، که چون بسا لغات مورد . ه و از مزاج اصلی و حالت طبيعی آن خارج ساخته اندمسموم کرد
نتقاد استاد در است، پس کارنامۀ اين فرهنگستان نيز از تير ا" فرهنگستان زبان ايران"انتقاد استاد فرشيدورد، ساختۀ 

  .امان نمانده است
اگر کسی در آثار استاد . ی رحم نميکند"کجرو"زنده، شفاف و بی مجامله دارد و بر هيچ زبان سو" فرشيد ورد"استاد 

باری حدودًا بيست . گران ميخواندن در مورد تخطی ای را از ايشا" پوست کنده"فرشيدورد سير نمايد، بس سخنان 
در مورد شعر " فرشيدورد"اد در امريکا سرو صداهائی بسيار برپا کرده بود، از است" احمد شاملو"سال پيش که سفر 

  !!!!!!! خوانده بود"تفاله های ادبی"سؤال کرده بودند و او اشعار شاملو را " شاملو"
و " دستور پنج استاد" داکتر محمد معين و داکتر خيامپور و مؤلفان ه ای از قبيل داکتر ناتل خانلری،دانشمندان نخب

 بيشترين ضربت استاد مگر .قاد استاد فرشيدورد، مصون نمانده انداستاد قريب و استاد بهار و غيره نيز از زخم انت
بازار "، پای گذاشته" ضوابط"بر " روابط"و غير متخصص است، که از طريق " دستور نويسان سرکاری"متوجه 

  . و نسلها را به بيراهه کشانيده اندرا ملوث ساخته" دستور زبان
  

 مورد حمله را در زبان" سره سازی"ست دست يافته و در تشخيص به، استاد فرشيدورد با آن عمق نظری که داشت
" ص و سرهلزبان خا"استاد .  ميخواند"بيماری" فلج کننده و چيزی در حد يک  ر داده و آن را يک پديدۀ ناپسند،قرا
  .مينامد و مرتکبان آن را مورد توبيخ و سرزنش قرار ميدهد" زبان ناتوان"را 

  

  : "ازیلغت س"راجع به نظر استاد 
لب و .  و واقعبينانه استبمانند هر عرصۀ ديگر زبان، بسيار عالمانه ، منصفانه ،نظريات استاد ، درين زمينه هم

  :لباب نظر استاد درين عرصه چنين است
از نظر ايشان، کلماتی . ساخته شوند" فصيح"و " با معنی"،  "مفهوم"  ،"زنده"کلمات و لغات جديد بايد از عناصر 

گورستان "ساخته ميشوند، در واقع يکسره رهسپار و عناصر غيرفصيح خی يو متروک و تاراصر مرده که از عن
  :د؛ چنانکه فرمودنميگرد" فراموشی

، آنست که لغات  سازی و اصطالح يابی بيان ميکنندنخستين اصل مقبول و پسنديده ای که زبانشناسان برای لغت« 
با عناصر مرده و که زبان ساخت، نه با اجزاء مردۀ آن ، زيرا  کلمه ای تازه را بايد با عناصر زنده و معنی دار 
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 ».نامفهوم ساخته شود، مانند نوزادی است که مرده بدنيا می آيد و ناگزير جائی جز گورستان فراموشی نخواهد داشت
  )گفتار هائی در بارۀ دستور زبان فارسی "389صفحۀ ( 

 خويش ــ که شايد آخرين اثر بزرگ "دستور مفصل امروز"را در کتاب جامع " ابتذال در لغت سازی"استاد موضوع 
 همين کتاب، بشکل نمونه و مشتی 643 تا 639ايشان هم بوده است ــ  در هيئت گسترده تر طرح کرده و در صفحات 

 در ايران عرضه گرديده و  در چلند انداخته شده لغت بدساخت و نامناسب را که" يکصد و پنجاه"از خروار، فهرست 
  .اند، بيرون ميدهند

 
 در ايرانخبرگزاری دانشجويان "از طريق وبسايت ن ميرسانم، را به پاياو سپاسنامه همين لحظه که اين يادنامه 

داکتر د فقيد  از استایاشتتبجيل و بزرگدمراسم  1388)  اسفند ماه( امروز، دهم حوت حاصل کردم کهاطالع" تهران
  .برگزار گشته بود" پوهنتون تهران"ِ  "تاالر فردوسی"در " فرشيد ورد"

  :معرفی کرد و گفت" رد دستور فارسیبزرگم" داکتر فرشيدورد را ،سخنران اولين
سخن گفتن از بزرگی و مقام علمی اين استاد بسيار سخت است؛ زيرا ايشان عمری را در تحقيقات و مطالعات « 

  » .دوست تقديم کرد که بی نظير و بی بديل استقه و دقت، آثاری را به جامعۀ ادب فارسی گذراند و با عالدستور زبان
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
قابل پذيرش برای " و "اليق انسان"اصطالح عاميانۀ دری کابلی و در معنای ) بدون کسرۀ اضافت"(آدم دستور" ــ 1
اين اصطالح زيبای عوام کابلی را تاکنون کسی در زبان ادبی و تحرير به کار نبسته است؛ و چه حيف .  است"آدم

  !!!!!!!!!را از زبان مکتوب دريغ ميداريم" بی همتا" و است که چنين يک ترکيب عالی
در فارسی ايران اين ترکيب . است" مريض"و " بيمار"اصطالح عاميانۀ دری افغانستان و در معنای " ناخوش" ــ 2

بکار ميبرند، که اصل مفهوم " ناخوب"و " ناخوش آيند"زيبا و پسنديده را استعمال نميکنند و اگر کنند، در معنای 
  .کالسيک اين لغت را که در کالم بزرگان نيز فراوان استعمال گرديده است، اداء کرده نميتواند

در زبان " ناخوش و ناخوشی"کلمات . ست"بيماری"و " مرض"و صفت آن، يعنی " ناخوش"منسوب به " ناخوشی"
" مريض و مرض" عربی تسته آهسته جای خود را به نفع کلماعوام ما بسيار تداول دارد، گرچه در ين اواخر آه

  !!!! خالی کرده ميرود
  :چنين نگاشتم" اميد" ــ  در جريدۀ 2004 جوالی 21ــ  مؤرخ " افغان افغانی افغانستانی" ــ ضمن بخش دوم مقالۀ 3
  

سخنسراِی بيمثال .  را"افغانی" را  و هم "اوغان" را مييابيم، هم "افغان"ردوسی، هم  کلمۀ ـنامۀ فـدر شاه... « 
  "اوغان "سه بار برد،  کار میه  را ب" افغان" شانزده  بار کلمۀ  ،"هزادــُرزم رستم زال با  کک ک" در داستان توس،
 در جالب است، که دريغم می آيد، از آن درينجا مختصرـردوسی، آنقـاين داستان از زبان ف.  را"افغانی" سه بار را  و

 :شرحی نيارم 
 

 روهـ را ز پيشين گ  مر اين داستان  ژوه     ـــــــقان دانش پـت دهـچنين گف
 ه ماهبــ سر کشيده   ُبد  کوه یـيکـ     ه نزديک زابل به سه روزه راه   ــک
  بود دوان راهـنـدگر دشت  ِزی ه     بود    رگاه ــيک سوِی او دشت َخه ب

 چرد و بلوــُ و الچين و کانـافغز  وچ       ـار کـــــآن دشت بسي نشسته در
 ردم انبوه بودـــ که آن ِحصن از م     ــوه بود  ـــــــ کــلعه باالی آنـيکی ق

 ای داشتــــ  که در رزم با اژدها پنش جای داشت      ــُی بدکيک بدژ در، 
 اوک انداز و ژوبين گذارــــ     همـه ن هـزار   شـاهــــ سپ افغان زنژادش 

 ـه پيکار ببرــــ       بحمله چو شير و بِسَتبر  پيکر  هــبلنـــــــد و ب باال  به 
 ان تر از روِد نيلــــ    گِه رزم جوش  پيـــــــل    مانندۀ راِنـــه دو رانش ب

 دی شيِر نرــــ گريزان ز رزمش ُبه کــــمر       ــُردی از کــبه نيرو جدا ک
.................... 

 رز گردـ    ز مردان بر آوردی از گ  ی ز مرداِن مرد  ــــــچو پيکار جست
 ی بسی رزم بودش به يادــــ    به گيت    ــــزادــــــــکوهـکِک ورا نام بودی 

  
زاِل زر در . در زورآور بود، که ساالنه ده چرِم گاو زر سرخ از زال، پدر رستم، باج می ستانيدـ آنق"کِک کهزاد"

نِگ کک کند و از ـزاد به رستم چيزی نگويند، مبادا  رستم آهـکِک کوهشدار داده بود، که از ـنيمروز منادی زده و ه
اتفاق ه ب بعد از کسب اجازت از پدر، زاِل زر،   و  ميگردد  آگاه   از موضوع رستم مگر تصادفًا. دستش ضايع گردد

رستم بهزاد را به . ودتار ميشـ بجنگ رستم می آيد و گرف"بهزاد"اول . زاد ميرودـ به نبرد کک کوه"کشواد" و " ميالد"
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درين . صه ميکندـديده بان خبر اسير شدن بهزاد افغان را به کهزاد ميرساند و از تمام کوايف نبرد ق. سپارد ميالد می
  .ت و گويند که خروش رستم بگوش کک ميرسدـگف

 
 ــروشی که ای بد نژادـ     که آمد خــزاد   ــو بود با کوهــت و گــدرين گف

 گ به ننانـــ اوغ      کــه آمد همه نامزيدی بدينسان درنگ  ـُـچه در ِدژ گ
زاِل زر هم از . رود می آيد و با رستم، به رزم اندر ميشودـراز کوه  فـزاد نعرۀ رستم را ميشنود، از فـتی کوهـوق

نام آوران پيش بزرگان و . کهزاد  مغلوب رستم ميشود و رستم دستانش را بزنجير ميبندد. سيستان بمدِد رستم ميرسد
  .رستم می آيند و به ستايش و تکريم او ميپردازند

 
 ـــــد نماز آمدنـــــــــ  در   َبِر پيلتن    ـــاده  همه پيش باز آمدند  ـپيـــــــــــ

  پست کرده  انــافغاني ز    گروهیرا چنــــان بسته دست       بديدند کک 
  
  )ختم نقل قول از آن مقاله(
حدس ميزنم، که هموطن . توأمان آمده اند" کهزاد و بهزاد"افغان هم سخن رفته  و " بهزاد"از باال ستان  دا ــ در4

. را از شهنامه گرفته باشد" بهزاد" تخلص قاش بی مثال عهد تيموری هرات،، ن" استاد کمال الدين بهزاد"نامدار ما 
  .ی آنقدر مفهوم اند، که شرحی را واجب  نميگرداننداز  نگاه ترکيب لغو" کهزاد و بهزاد"البته کلمات زيبای دری 

  :حديث ميگويد؟؟؟" بهزاد افغان"چه باک دارد، اگر بيتی چند را از داستانی بيارم، که از درآويزی رستم با 
  
  

  آمدن بهزاد به جنگ رستم و گرفتار شدن او
  

  مـــُــزدزد       برآورد نعــره، که ای زن بتهمتن چـــــــــــو بشيند آواز ُد
   آمد بزير      غـــــــريونده ،  مانند  غـــرنده شيربهــــــــــزادز بس کينه 

  گـــــــــــــــــوی ديد مانندۀ آفتاب       که از گرميش  چـــرخ  ميشد کباب
  پس آنگه بدو گفت نام تو چيست؟       که خواهد گِه مرگ بر تو گريست؟

  مدی       بــــــــه پيکار من  کينه  ساز آمدیز آــــراهمانا ، برزمم فـــــــ
  گـــُرد       همی خـــــــواست بنمايدش دستبردبهــــــزاد بدو خيره گرديد 

  چو رستم ورا ديد و گـــرز گران       بـــــــــــــــزد دامن پهلوی بر ميان
  ِه بـــُــــــــرز گرز      بپيچيد آواش در کـــــوبهـــــــزادبزد  بر سپر زود 

  بدين بــــــازو و زور از زال زر      گرفتند هر سال ده  خـــــــــــــام زر
  پيکار افغانيان؟ ــــه اينست بخنديد  رستم   ز گــــــرز گران       کـــــــــ

    ازو اين شنـُفت       بدو گفت  کاهـــــــريمنت باد جـُفتبهزاد افغانچو  
   بــــــــــود مرگ تو      کفن گردد اين جـــــوشن و ترگ توبدو گفت نامم

  تهمتن عمود فــــــــــــريدون شاه       به گـــردن  برآورد و دل رزمخواه
  الخ                                                                      

  )1369انتشارات امير کبير، چاپخانۀ سپهر،  تهران،  شاهنامۀ حکيم ابوالقاسم فردوسی، چاپ هفتم، 561صفحۀ (
  

دری ملک ما را " مرده گاه"و " ديوث" را بکار ميبرد، که بحساب امروزی مفهوم "زن بمزد"فردوسی ترکيب جالب 
و " خواهر و مادر"و دگر گــُردان و گوان نامیِ  آن روزگار نيز در هنگام کارزار، " رستم دستان"گويا . اداء ميکند

ميکردند ؛ و اين خاصيتی است که تا به " تلک و ترازو"يکدگر را َدو ميزدند و باصطالح کابلی " زن و فرزند"
  !!!!!! مۀ فردوسی ــ بعينه، ديده ميشودا شاهنِ"خاستگاه"امروزه روز  درين وطن ــ يعنی در 

  
  :  چنين ميخوانيم"رزم ايرانيان با تورانيان با نبوه" ــ در داستان 5

  
  دشت نبرد دريای  ــوشيد  خورشيد ديبای زرد       بجـــــــــو گستردچـــ

   دشت و کوه ـوشن همهــسپاه اندر آمد   ز هـــر سو گروه       بپوشيد جـ
  ــوشـــ بج دو رويه ز لشکر برآمد خــروش       زمين آمد از نعل اسپان

  شتن نماندــــــر گذند       پی اسب را  بــــکشتن نما ـای بر آورد گه  جـــ
  دو ساالر  گفتند   اگــــر همچنين       بدارند گــــــــُـردان بدين دشت کين

  فــــرشيدورد  فـــرمود  و لهاک چنان ديد  جــــای نبرد       به پيرانچو 
  سواران ببخشيد  تــا بر سه روی       شوند  اندرين  رزمگه  چاره جوی

  د پشت سپاه       شما بــــــــر دو  رويه  بگيريد راهبريشان سپاريـــــــــــ
         ز  راه  کميـــــــــــنگه گشادند گردفرشيدورد و لهاکدو رويه چــو 
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  ببايد شدن تا  نگــــــــــــردد  تباه       نيايد از آن مرز تـــــــــــوران سپاه
  ن کجــــــا گفته بـُـد پهلوان؟بيامد به نـــــــــــــزد برادر دمان       بگفت آ

  ـواند  و سپه  يکسر او را سپردــرهاد گــُــرد       بخکجا نام او بود فــــــ
         برانگيزد  از کــــوه  و از آب گردــرشيدوردـ فــــــبرد تاختن سوی

                                                                        الخ
  ) همانجا242 تا 241حات صف(

  :گويد" پيران" و "لهاک" و "فرشيدورد"در شرح " معين"فرهنگ اعالم 
  ايرانی  و نام يکی از پهلوانان تورانی" اسفنديار"نام برادر  " : فرشيدورد"
  "افراسياب"و از سرداران " پيران"برادر  "       : لهاک"
  تورانی" افراسياب"مشاور و سپهساالر   :  "     پيران"

  .بکار رفته است" بخش بخش کردن  و  تقسيم کردن" در معنای اصلی خود يعنی "بخشيدن"در متن باال  
  

  :نگاشته شده است" فرشيدورد"با استفاده از دو اثر برجستۀ استاد اين مقاله 
 امير کبير، ت، ترجمه و نگارش دکتر خسرو فرشيدورد،  انتشارا"گفتار هائی در بارۀ دستور زبان فارسی"ــ  1

  1375، چاپ اول، چاپخانۀ سپهر  تهران
   ، تهران1382 سخن، چاپ اول ثر داکتر خسرو فرشيدورد، انتشارات، ا"صل امروزدستور مف"ــ  2
  
  
  

  :، پيشکش مينمايما که حاوی آن غزل زيباست مقالۀ قبليم راينک قرار وعده، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   2010 فبروری 26برلين، 

  
  
  

  ازين سرای دو در چــــون ضرورتست رحيل
  پستچه سربلند و چه  رواق و طاق معيشت، 

  

  ضايعۀ بزرگ علمی
  

  "داکتر خسرو فـرشيد ورد"درگذشت     
  

  "پوهنتون تهران"ادبيات دری و زبانشناسی  استاد برازندۀ
  

در برلين سری زدم، تا سراغ کتابی  را بگيرم، که چندی پيش فرمايش داده " صادق هدايت"امروز به کتابفروشی 
  :پرسيدم. بودم، ديدم کتاب نرسيده است

  
  » فرشيد ورد هم چيز تازه ای نرسيده است؟از داکتر« 

  
  »!!!نه« : گفت " عباس معروفی" مالک دکان آقای 

  » !!! فــُوت کردنددکتر فرشيدورد هم« : و با حسرت ادامه داد 
  : آهی کشيده گفتم 

  
  »!!!حيف و صد حيف« 

  
  : در دل همان بيت معروف حضرت حافظ را خواندم که

  

  ورتست رحيلازين سرای دو در چــــون ضر
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  چه سربلند و چه پست رواق و طاق معيشت، 
  

   »کی فــُوت کرده؟؟؟« : يکنفر خريدار از برادران ايرانی ما که مصروف پاليدن کتاب بود، پرسيد 
  :گفتم 

  
  ».استاد خسرو فرشيد ورد، از استادان برجستۀ دانشگاه تهران« 

  
" استاد فرشيدورد"در بارۀ " عباس معروفی"از آقای . نگفتمردک مثليکه اصًال او را نشناخت، ساکت ماند و چيزی 

  :جويای معلومات بيشتر شدم، گفت
  ».ده روز پيش درگذشتند« 

  
  :  و ادامه داد 

  ».معلومات بيشتر را ميتوانيد از انترنت بگيريد« 
  

  : گرفتمKhabar Online"  خبر آنالين"به انترنت رجوع کرده و خبر ذيل را از سايت 
  

 دکتر خسرو فرشيدورد در تنهايی درگذشت« 
در نهايت تاسف ، با خبر شديم که استاد بزرگ زبان و ادبيات فارسی دکتر خسرو فرشيدورد ، ده روز قبل  -انديشه 

متاسفانه تا زمان نگارش اين  .قی شتافته انددر تهران به ديار با" سرای سالمندان نيکان"در تنهايی و بيماری در 
  .نوشته، هيچ خبری در مورد درگذشت اين استاد ارزشمند و از مفاخر فرهنگی اين ديار منتشر نشده است

دکتر فرشيدورد از استادان پيشکسوت دانشکده زبان و ادبيات فارسی و دارای شهرت جهانی و ديدگاههای ويژه در  
قاالت و کتابهای فراوان و بسيار ارجمندی در حوزه دستور زبان فارسی و زبان شناسی و م.عرصه دستور زبان بود

  .نقد ادبی و تحقيقات ادبی از آن استاد درگذشته برجای مانده است
  

  
  

وی مدتی را با بستگانش زندگی کرد و چندی پيش به سرای . ورد چند سال قبل از دانشگاه تهران بازنشسته شدفرشيد
ای را   ندی پيش، يکی از انجمنهای فرهنگی يادنامهچ.  در آنجا دار فانی را وداع گفت منتقل شد که"نيکان"سالمندان 

دکتر فرشيدورد به زبان و شعر فارسی عشق . ر کرده بوددر بزرگداشت اين استاد به قلم کمال حاج سيد جوادی منتش
ترين سروده های استاد نيز هست به خوبی عشق او به ايران و  اين شعر که از مشهور. و غيرت فراوان داشت

  :فرهنگ اين سرزمين را نشان می دهد
  

  نيستولی خاک وطن ، اين خاک چه زيباست      انه قشنگ است ولی خانه من نيستــــــاين خ

   ايران کهن نيست دل انگيــــــــزی هرگز به       ـــن دانش و صنعتــــــــآن کشور نو آن وطـ

  ری و نيس و پکن نيستــلطفيست که در کلگ      م و سمنان و لرستانــــــــدر مشهد و يزد و ق

  دن نيستــی عکه در ساحل دريا موجی است     خزر و ساحل گيالن  ر ــــــــــــــ بح در دامن

  وی ختن نيستـــــ آهۀعطری است که در ناف      ز شميرانــــــــــــــــــــدالوي در پيکر گلهای 

  خانه من نيست ا ــــ کج هيچ   جا که روم هر      يرانــــــــــ و ح  و خسته و سرگشته آواره ام

  ه همتاش در اين دير کهن نيستـــکدرديست       يستئانه بدوشی چه بالـــــــــــــــخ آوارگی و

  سخن نيست  که در او فهم  ريبیـــدر شهر غ؟      وانم غزل سعدی و حافظـــــــــمن بهر که خ
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  زش بسر و روح به تن نيستـبی شبهه که مغ      کس که زند طعنه به ايرانی و ايران رــــــــه

  زی شيراز کهن نيستـــــــــــــــه دالويلندن ب      تهران وــــــپاريس قشنگ است ولی نيست چ

  شکن نيست  البرز پر از چين و  دامن ونــچ      ر چند که سرسبز بود دامنه آلپــــــــــــــــــه

  رود تجن نيست  ولی  ه زيباستـــاين رود چ       ولی نيست دماوند  است وه بلندــــــــــــاين ک

  ب استغري رـــولی شه اين شهرعظيم است 

   ولی خانه من نيست  است انه قشنگــخ اين 
  

تحصيالت ابتدايی و متوسطه را در شهر زادگاهش به پايان رسانيد و وارد .  در مالير متولد شد1308او در سال 
نامه دکتری خود با   با ارائه پايان1342دانشگاه تهران شد و در رشته زبان و ادبيات فارسی تحصيل کرد و در سال 

مدرک دکترای خود را در رشته زبان » قيد در زبان فارسی و مقايسه آن با قيود عربی و فرانسه و انگليسی «عنوان
 به دانشگاه تهران 1347 در دانشگاه اصفهان تدريس کرده و در سال 1343از سال . و ادبيات فارسی دريافت کرد

اين شاعر معاصر به . کند رسی تدريس میآمد و تا به حال در رشته دستور زبان فارسی و نقد شعر و متون فا
  .زبانهای عربی و فرانسه تسلط دارد و با زبانهای انگليسی، پهلوی، اوستا و فارس باستان آشنايی زيادی دارد

  
 عنوان کتاب در زمان حيات خود چاپ و منتشر کرد که در سه حوزه ٢٠اين استاد زبان و ادبيات فارسی نزديک به 

  . قابل مطالعه است
  

  :های فرشيدورد عبارتند از عنوان برخی از کتاب
   
  )انتشارات امير کبير/ 1375( »ی ارس  ف ان  در زب  آن ول ح  و ت ه ل م ج« -1
   
   )ی الم اد اس  و ارش رهنگ  ف وزارت/ 1381/ االت ق  م ه وع م ج م(  »ه م رج  ت ون رام ي پ« -2
   
انتشارات / 1375(»ات ي  ادب ان درس ، م ران ي ، دب اران ت راس ، وي ران اش  ن رای ب:  ش راي ، وي ذاری گ ه ان ش ال، ن ام« -3

  )عليشاه صفی
    

  )دورد ي رش رو ف س روز از خ ر ام ع  ش اره  درب ای ه دم ق ا م  ب راه م ر ه ع  ش ه وع م ج م( »الب ق  ان ه اس م ح« -4
   
  )ر ي ب رک ي نتشارات اما/ 1363( »ی د ادب ق  و ن ات ي  ادب اره درب«  -5
   
  )نشر تهران/1357(» ه واج ار خ ع  اش ارات ع ت  و اس ات ه ي ب ش  ت ل ي ل ح ت: ظ اف  ح ال ي  خ ان ت س ل در گ« -6
   
  )  انتشارات زوار/ 1387(»ر تاريخی زبان فارسی ص ت خ ور م ت دس« -7
   
و  ح  و ن رف  و ص ی اس ن  آواش اره  درب ای ازه  ت ای ه  ش ژوه  پ ل ام ش: د دي  ج ی اس ن ش ان  زب ه اي ر پ روز ب  ام ل ص ف ور م ت دس« -8
  )نشر سخن/ 1382(» وری ت د دس واع ا ق  ب  آن ه س اي ق ر و م اص ع  م ی ارس ف
   
/ 1387(»ترکيب و اشتقاق در زبان فارسی ، ترکيب و تحول آن در زبان فارسی: سازی  دستوری برای واژه« -9

  )  زوارنشر
  )انتشارات اميد مجد/1380/ر ع ر ش ت دف( »ق ش  ع الی ص« -10

   
  )انتشارات اميرکبير/ 1375/ ارش گ  و ن ه م رج ت( »ی ارس  ف ان ور زب ت  دس اره  درب ی اي اره ت ف گ« -11

   
  رای  ب زی ري ه ام رن  و ب ان ت س گ ن ره  ف اره درب  ای ه ت ادداش  و ي ی ن  و ف ی م ل  ع ات طالح  اص ه م رج  و ت ع  و وض ازی س ت غ ل« -12
  )انتشارات سوره مهر/ 138/ ارش گ  و ن ه م رج ت( »ی ارس  ف ان  زب خ اري  و ت ات ي  و ادب ان زب
   

   )صفهاننشر ا( »ی رب  در ع د آن ن ان م  ه ارات ب ا و ع ه ا واژه  ب ی ارس  ف دی ي  ق ارات ب ود و ع ي  ق ه س اي ق م« -13
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  )عليشاه نشر صفی/ 1375(»ظ اف ار ح ع  اش ی ت اخ ن ش ان  و زب ی اس ن اش ب  زي ل ي ل ح ت: ظ اف  ح ای ه ی ن ري  آف ش ق ن« -14

   
  ) نشر زوار/ 1387(»تاريخ مختصر زبان فارسی از آغاز تا کنون« -15
  
  )نشر تهران/ وی ي  گ دی م  اح ن س دورد، ح ي رش رو ف س  خ ان ف ول م( »ان ت رس ي  دب وم  س ال س]  ی های درس   اب ت ک[ ی ارس ف« -16

    
   )انتشارات دانشگاه تهران/ 1373(»ی ارس  در ف ی رب ع« -17

   
  ای درباره آواشناسی و صرف و نحو های تازه شامل پژوهش:شناسی جديد  دستور مختصر امروز بر پايه زبان« -18

قواعد دستوری انگليسی و فرانسه و عربی،با اشاراتی به فارسی قديم و زبان  فارسی معاصر و مقايسه آن با 
  )نشر سخن/ 1388(»  محاوره

   
توسط انجمن »  استاد دکتر خسرو فرشيدوردۀيادگارنام« نيز کمال حاج سيد جوادى کتابی با عنوان 1377در سال 

  .ر کرد اين استاد زبان و ادبيات فارسی منتشۀآثار و مفاخر فرهنگى دربار
ها و  شناسی کتاب  در اين کتاب به مباحثی چون دکتر فرشيدورد و فرهنگ و ادب ايران، ترجمه احوال استاد، کتاب

  .شناسی او پرداخته شده است مقاالت دکتر خسرو فرشيدورد، و نگاهی به آثار و نظريات ادبی و زبان
  

  ».می گويد دبيات فارسی را تسليتسرويس انديشه خبرآنالين درگذشت اين استاد استادان زبان و ا
    
  

، ضمن مقاله ای مستقل "استاد داکتر خسرو فروشيدورد"در بارۀ شخصيت، خدمات و کارنامۀ علمی و اکادميک 
  :فعًال همينقدر ميگويم. خواهم نوشت

 سرشار و استفاده های فراوان کرده و مديون دانش" فرشيدورد"من شخصًا از آثار و نظريات علمی استاد روانشاد 
  . تبحر علمی آن نخبۀ دوران ميباشم

من اين ضايعۀ عظيم علمی را به تمام دوستداران و ميراثخواران ادبيات دری  در افغانستان و ايران و تاجيکستان، از 
  .صميم  دل تسليت ميگويم

  
  خدواند بزرگ                      

  د ا بدار را شاد                                روان استاد
 !!!دا مأوا دهشو در فردوس برين                    

 
 
  
  
 
  :رـــــتذک

  .کدام مناسبت خانوادگی و وطنی ندارد"  خليل اهللا معروفی"نويسندۀ ايرانيست و با اين مسکين، " عباس معروفی"آقای 
  


