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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  
   ٢٠١١ مارچ ٢٤برلين ــ    
  

  
  
  

  رشيدوردـسرو فاستاد ُخ
    

  يک سال پس از خاموشی
  

داکتر مير خسرو " ــ از درگذشت استاد زبردست ادبيات فارسی و دری، ٢٠١٠ی پارسال ــ  فبرور٢٦بتاريخ 
 را نوشتم که »"ضايعۀ بزرگ علمی ــ درگذشت داکتر خسرو فرشيدورد« آگاه گرديده و بالفاصله مقالۀ " فرشيدورد

 خسرو فرشيدورد که بسال استاد.  منتشر گرديد"افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان"در صفحۀ همان روز پورتال 
  . در تهران پدرود حيات گفت١٣٨٨ دلو ٢٩ در شهر مالير ايران بدنيا آمده بود، بتاريخ ١٣٠٨

شخص من بحيث يکی از هزاران خوشه چين خرمن دانش آن استاد واالمقام مگر بر خود فرض ميدانستم که در بارۀ 
 مقالۀ ٢٠١٠بر همين نمط بود، که به تاريخ هشتم مارچ . دهمآن عاليجناب و آثار گرانبار علمی او نکاتی را بيرون ب

رهسپار ديار خاموشان شد ــ شخصيت علمی و خدمات " فرشيدورد"استاد « نسبتًا مفصلی را که معنون بود به 
از آن زمان .  در پيرامون کارنامۀ شاهگان علمی استاد نگاشته و در صفحۀ روز بعد پورتال اشاعه دادم»استاد
چون از آثار جاودان وی هميشه .  بيشتر از يک سال ميگذرد، ولی ياد استاد هرگز از خاطرم زدوده نميشودتاکنون

افسوسم مگر درينست که استاد با خصوصيات و شاخصهای نحوۀ . بهره ميگيرم و عطش خود را خاموش ميسازم
  . ميگرديد"گرانبارتر"و " به ترهمه جان"آشنائی الزم بهم نرسانده بود، ورنه آثارش " زبان دری افغانستان"

از خصوصيات دانشمندان ادبيات فارسی ايران و کسانی که در عرصۀ زبان فارسی کار علمی ميکنند، اينست که 
 را زير نظر دارند و "فارسی ايران" نمی افگنند و هرچه مينويسند، فقط "دری افغانستان"حتی نيم نگاهی هم بر 

. گر دستورنويس اند و يا فرهنگنويس و يا کسی که تذکره شعرای فارسی را مينگاردهمان مدار اعتبار ايشان است؛ ا
  :مشخصًا در مورد استاد فرشيدورد بايد گفت. و اين بزرگترين اشتباه دانشمندان و استادان ادبيات فارسی ايران است

امل داشته و در زمينۀ استاد بر دستور زبان بصورت کل و دستور زبانهای فرانسوی و عربی و انگليسی تسلط ک
دستور زبان فارسی تدقيق و مطالعاتی بس ولوعانه و وسيع داشته و دستورهائی را که در افغانستان تدوين شده اند 

وی بدين نظر است، که دستورنويس بايد کتب دستور زبان را در هر کجائی که نوشته شده . هم زير نظر داشته است
 "گفتارهائی در بارۀ دستور زبان فارسی" ٣٩٥نمط استاد فرشيدورد در صفحۀ بر همين . اند، در نظر داشته باشد

  .ليست آثاری را می آورد، که در آن دو اثر استادان نامدار ادبيات پوهنتون کابل نيز مندرج اند
  ١٣٤٩، چاپ کابل، عقرب "پوهاند محمد رحيم الهام"ن دری، اثر اــ دستور زب

ی ادبيات و ځ کابل، انتشارت پوهن ،"پوهاند محمد نسيم نگهت سعيدی"رحوم ــ دستور زبان معاصر دری، اثر م
  .علوم بشری

با اين حال منظر استاد فرشيدورد از زبان دری افغانستان و مميزاتش، که در هيچ صورت در مطابقت با فارسی 
  بلی؛ . ايران نميباشد، خيلی محدود و غير عميق است

رد، ميبينيم، که از نحوه و خصوصيات دری افغانستان ــ و باالخص از کلمات و با گذر دقيق بر آثار استاد فرشيدو
ترکيبات خاص و منحصر بفرِد دری وطن ما که ممثل دری قرون قديمه و زمانه های فردوسی و بيهقی و ناصر 
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ر به قلمرو زبان و اينست که ديد استاد وسعتی براب. ميباشد ــ آگاهی نداشته است... خسرو بلخی و سنائی و مولوی و 
فارسی و دری پيدا کرده نميتواند، ولو که در تدوين دستور زبان فارسی، بر آثار قدمای جليل القدر ما عنايتی کافی 

 .هم داشته است
 در برلين، در مورد استاد مرحوم گرم صحبت "کتابفروشی صادق هدايت"، مالک *وقتی با آقای عباس معروفی

 "بد اخالق" بود، استاد را "پوهنتون تهران" خود از شاگران داکتر فرشيدورد در آقای عباس معروفی که. بوديم
 در دری افغانستان مفهومی قبيح را ميرساند، در حالی که در فارسی ايران از آن "بد اخالق"البته اصطالح . خواند
 يکی از هزاران "بد اخالق"ترکيب . "تندی با مردم برخورد ميکند"ه با  ک، و کسی را ميگيرند"زشت زبان"معنی 

ی که از مميزات دری ايرانيد و نکلمه ايست، که در فارسی ايران و دری افغانستان مفاهيم کامًال متفاوت را ميرسان
من مگر . تلقين نمايدما، افغانستان بی خبر است، نميتواند با استعمال لغتی مفهوم فارسی آن را برای دری زبان 

 برای استاد بزرگوارش، "بد اخالق" را درک کردم و دانستم، که وی با استعمال کلمۀ یرانی ايامدلول گفتۀ آن آق
فارسی و تفارق  اين نمونۀ کوچکی از يک مجموعه کليست و تا کسی از وجوه تمايز .هدف سوئی نداشته استهرگز 

  .راه يابد عين زبان ۀدر دو شاخايران با دری افغانستان مطلع نباشد، نميتواند به مفهوم مد نظر کلمات 
نقيصه را در مورد لغتنامه نويسان و کسانی که فرهنگ لغات فارسی مينويسند، به مراتب بيشتر احساس البته اين 
با مرور بر فرهنگهای بی شماری که در ايران در مورد لغات فارسی تدوين گرديده اند، بدين نتيجه ميرسيم، . ميکنيم

ورنه کيست نداند، که زبان . ه نظر می افگنندکه مدونان و مؤلفان اين کتب بر زبان فارسی بصورت کامًال يکجانب
من همين اکنون . دری افغانستان بحيث گنجينۀ لغات قديم زبان فارسی و دری، از چه پهنا و غنائی بهره مند نيست

ولی هيچ کدام عاری ازين نقيصه و . فرهنگهای معمول چاپ ايران را در دسترس دارم، که تعداد آنها به دهها ميرسد
ــ تأليف  "غياث اللغات" نظير هنگ باصطالح پيش پا افتاده ایبرعکس با نظری گذرا ميبنينم که فر. تکمبود نيس

غياث الدين رامپوری ــ که دو صد و چند سال پيش در هندوستان تدوين گرديده است، نظری همه جانبه بر زبان 
  .فارسی و دری در تمام قلمرو اين زبان دارد

    
    

  
    

   در هنگام تدريساستاد داکتر مير خسرو فرشيدورد
  در پوهنتون تهران

   
ه  ميسرودنيزشعر نغز يگر، ددر پهلوی کماالت فرشيدورد استاد يسم که موضوع کمی دورتر برويم، بايد بنواز اگر 
  .است

. بحيث حسن ختام اين ياد بود، غزل معروف استاد خسرو فرشيدورد را که در مدح ميهنش سروده است، نقل ميکنم
با وجودی که اين منظومه اصًال در مورد کشور ايران و وطن استاد سروده شده است، اما اين غزل در حد همه 

  :اوطان زمينۀ تطبيق دارد، چون گفته اند
  

  » هر چا ته خپل وطن کشمير دی« 
  )وطن هرکس برايش کشمير است(

  
  

  :استاد فرشيدورد مرحومو اينک آن غزل فريد و کم مانند 
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  ولی خاک وطن نيست، اين خاک چه زيباست      انه من نيستانه قشنگ است ولی خــــــاين 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 نيستــکه در ساحل دريای ع موجی است     خزر و ساحل گيالن   رــــــــــــــ 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 نيستـــدرديست ک      يستئانه بدوشی چه بالـــــــــــــــخ آوارگی و

  سخن نيست  که در او فهم  ريبیـــدر شهر غ؟      وانم غزل سعدی و حافظـــــــــمن بهر که خ

  زش بسر و روح به تن نيستـبی شبهه که مغ      کس که زند طعنه به ايرانی و ايران رــــــــه

  زی شيراز کهن نيستـــــــــــــــلندن به دالوي      تهران وــــــريس قشنگ است ولی نيست چپا

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

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

  غريب است رـــولی شه اين شهرعظيم است 

   ولی خانه من نيست  است انه قشنگــخ اين 

  

  

  

  

*  
نويسنده و داستاننويس ايرانی متوطن برلين است، که با نويسندۀ اين مضمون، خليل اهللا " عباس معروفی"آقای 

  .معروفی، هيچ قرابت فاميلی و وطنی ندارد
  

  
  
  

  


