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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ شانزدهم(
 
 

 
                 انجنير خليل اهللا معروفی                                                          

  2008 مارچ 30برلين، 
  
  
  

  بر جلد سوم گذری انتقادی
  

  "دانشنـــامۀ ادب فارســـــی"
  

   ؟؟؟"نامهتوهين "يا   "دانشنامه"
  

را مينوشتم ، به کتب متعدد ــ از جمله " افغان ، افغانی ، افغانستانی"وقـتی دو سه سال پيش بخش چهارم مقالۀ 
ــ رجوع کرده  و ضمن  نظری گذرا، متوجِه نکاتی گزنده و خراشنده  " ارسیدانشنامۀ ادب ف"به جلد سوم 

  :گرديده ، نوشتم 
 "ادب فارسی در افغانستان"ـ  را به ـطور و حجيم  قــَـ  اين کتاب ـ "دانشنامۀ ادب فارسی"جلد سوم  «

 تدوين و چاپ گرديده  و  يمًا زير رژی مقامات  رژيم  کربالئی ايرانـاين کتاب  که مستق. اختصاص  داده اند
 ٣۴ ؛ر سهم داشته اندـ نف۴٣روش ميرسيد، اثريست که در تدوين آن ـروشی های خاص رژيم  بفـدر کتابف
     :درين کتاب  به دو شاخصه  برميخوريم. ر پاکستانیـر تاجيک  و دو نفـ  افغان،  يک نف۶ايرانی، 

نگ  ـرهـ،  در صحنۀ ادب و دانش و ف"افغانستان" از تأسيس ديم  ما،  که پيشـدم و اعاظم  قـــ  ناموران متق 1
  "ايرانی"راخته و آثار ماندگار را از خود به يادگار گذاشته اند،  همه و بال استثناء ـد برافـاين سرزمين ق

نصری بلخی و ناصر ـيفی بلخی و ابوالمؤيد بلخی و ابوَشکور بلخی و معروفی بلخی و ُعـلمداد ميگردند؛ دقـق
زنوی ـ؛ سنائی غ ...  و ــ  خداوندگار بلخ  ـسرو بلخی و خاوندشاه  بلخی و موالنا جالل الدين محمد  بلخی ـُخ

روی و ـبد اهللا انصاری هـ؛ خواجه ع ... زنوی وـ و سيد حسن غ ـداتا گنج بخش ـ ـ ـزنوی ـو هجويری غ
؛ همه  ...روی و ـم الشعراء جامی هــَاتروی و خـظ کاشفی هـروی و مال حسين واعـاستاد کمال الدين بهزاد  ه
 و ما   نيست رصه، امر جديدیـنرنمائی ايرانيان درين عـالبته ه.   گرديده اند"ايران"و همه منسوب به کشور 

  "ايرانيگری"لسفۀ ـ ف آشنائی کافی داريم  و می دانيم  که  ايرانيان،  نگ ربائیـرهـ ف  و تاريخ ربائیبا  افغانان
  : د  که حکم  می کن

  ».م از ماستـآنچه از ماست، از ماست ولی آنچه از شماست، از شما نيست، بلکه آن ه«                        
 
مملکت  د ازينکه بر ويرانه های خراسان،  و بع"افغانستان"راشتن ـد برافـــ  نخبگان و  بزرگانی که بعد از ق 2
 .ميگردند. لمدادـ ق "افغانستانی"جود کرد، همه و همه رض و ـ، ع"افغانستان"ظم و پرَصولتی بنام ـمع

 "افغان بودنش"از عجايب روزگار بايد دانست،  که سيد افغاِن ما،  سيد جمال الدين  را که  تمام جهانيان،  بر  
ت منکر نيست،  درين جلد اصًال جای ـيقـير از ايرانيان کسی ديگر ازين  حقـدارند و غو اتفاق نظر تراف ـاع
  .حتمًا در دو جلد اول اين دايرة المعارف  که مختص به ايران است،  برايش جا خوش کرده اند. اده اندند

نگ و ارشاد ـرهـوزارت ف "يمًا زير نظر و ارشاِدـيئِت  تحرير  و نيز اين امر که دانشنامه  مستقـهم ترکيب  ه
د، که سياست تدوين و پاليسی و نحوۀ ـصراحت نشان ميدهه  جمهوری اسالمی ايران بوجود آمده،  ب"اسالمی
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ی اصًال اجازت و نير ايراـِر معدوِد غـتأليف، متأثر از ديد مقامات دولتی و دانشمندان ايرانی ميباشد  و چند نف
. ی و شلغم را هم  پوست نميکردلـُـد و گويا  به گپ ايشان کسی حتی مصالحيت ابراز نظر آزاد را نداشته ان

 اصطالحات دری افغانستان  ــ که مخصوص افغانستان است  ـ در سراسر جلد سوم  ـ  کهازهمين سبب است،
 نحوۀ خاص فارسی ايران را منعکس  طـقـرير در آن فـبرعکس طرز تحرير و تق. دنميخورچشم ندرت ه ب

لمۀ  بجای ک"افغانستانی"کاربرد اصطالح ناميمون .  ميق استـدرخوِر تأملی عبذات خود ميسازد، و اين کار 
 هم نميتواند بدون دخالت رأی مقاماِت رسمی ايرانی، "افغان"و بين المللی و کلمۀ قانونًا مسجل بول شدۀ ملی ـق

  .ته باشدـصورت گرف
دی جامع نوشته شود  و آرزو ميکنم  ـ سوار کرده، بايد نق"ادب" را بر شانه های "سياست"بر اين دانشنامه که 

   ».اين کار را بکنندغانان دانشمند و دلسوز،  ـکه اف
 توس، مشهد، نيشاپور و خالصه (توس بی مثال  سخنسرای «  : بود چنين آمده قسمت دوم اين سلسلهو در 

  تنها در داستان رزِم ) بود "خراسان تاريخی"واليت خراسان امروزی ايران،  زمانی جزِء افغانستان قديم  يا 
 را "افغانی" را و سه بار "اوغان" را،  سه بار "افغان"لمۀ رستم زال با کک کهزاِد افغان ، شانزده  بار ک

ـ  قهرمان ـ الاقل همزمان با رستم زال  "افغان"ازين داستان بوضاحت فهميده ميشود، که قوم . بکار برده
که فردوسی به سرائيدِن  بلی،  قرنها پيش ازين. بودهو مشهور ـ  موجود ـُاسطوره ئی افغانستان تاريخی 

رد زباِن  باشندگان اين سامان بوده، که فردوسی ود  بپردازد، داستانهای رستِم دستان، سر زبانها و شهنامۀ خو
شهنامه احوال و کارنامۀ مردان افغانستاِن قديم  . نظم کشيده و در شهنامه، جاودانه ساختهه همين داستان ها را ب

بلخ و غزنه و هريوه و کابل و زابل و ُبست و شهنامه از .  خراسان را  يک به يک باز می گويديعنی آريانا و 
ايران "شهنامه  با .  سيستان و گوزگانان و خالصه بالدی، حکايت ميکند، که همه جزِء افغانستان  ميباشند

.  گذاشته شده،  ربطی نميگيرد"فارس"،  بر کشوِر ١٩٣۵است و در سال و ناشامل  که نامی جديد "امروزی
 و گرديزی و بزرگاِن ديگر،    نصری  و سنائی و بيهقیـرخی و ُعـسی و  فردوـيقی و  فـ دق"ايراِن"
بيچاره ايرانياِن  . "ايران امروزی" کشور ، و نه"افغانستان امروزی"  است،  يعنی پيش کسوِت  "خراسان"

  ندان ايرانی،دانشم. برند  سود می"ايران " امروزی  نام  با " ايران"تاريخی   ناِم   از التباِس طـقـ ف امروزی،
 معايير تمام و مذهب بميان آيد، افراطی ــ  ايرانيگری ـتی پای ناسيونالزم ــلمِی خود، وقـبا وجود تبحر ع

از همين خاطر است،  که تمام مفاخر . لمی، چشم می پوشندـلمی را زير پای می کنند و از بيطرفِی عـع
اما اين کار تجاوِز بالعنف  در .  منسوب می سازند"ايران"لمی ِمنطقه را،  به  کشور امروزِی ـتاريخی و ع

  )1( ».تلم اسـحِق  تاريخ و ع
  

بعض برادران ايرانی ماست ــ به " ايرانيگری" نکته ای که بايد گفـته شود، مرض مزمن و جنونزدۀ اولين
  :ميکند که حکم " ايرانيگری افراطی"سفـسطه اندود " فـلسفۀ. "ست"بعض برادران ايرانی ما"تأکيد ميگويم 

، " ايرانيان و فـقـط ايرانيان بودند که تمدن داشتند و افتخار آفـريدند"، " ايرانی يعنی گل سر سبد جهان« 
يگانه کسانی که افـتخار آفـريدند و مرد زادند و تمدن  خلق کردند « ، »  ديگران در منطقه هـيچ کاره بودند "

، »  جنبان جهان و منطقه بودند ، فـقـط  و فـقـط ايرانيان بودند و در همه امور پيشقـدم و پيش قـراول و سلسله
....  

را " نژاد جرمن"چنين تيزی شباهت به فـرضيۀ نژادپرستان المان هـيتلری و رژيم منحط نازی دارد ، که 
المان ، "نی  يع"دويچلند  ، دويچلند  ُايوبر اللس، ُايوبر اللس اين ِدَير ولت"برتر از همه نژادها می پنداشتند و 

  )2.( شعار ميدادند"المان باالتر از همه چيز ؛ باالتر از همه چيز در جهان
" ايران"را مد نظر دارند ، وقتی از " ايران تاريخی"کشور خود سود ميبرند؛ " التباس نام"بسا ايرانيان از 

ان که در طنز گوئی و کابلي". کشور ايران امروزی"يعنی " ايران تاريخی"سخن ميگويند و فـکر ميکنند که 
زير سايۀ شتر روان است و شتر را « : لغازخوانی يدی طوال دارند،  به کسی که چنين بيانديشد ،  می گويند 

  »  .زير نظر دارد
 

از زمان نشر آن مقاله تاکنون بيشتر از دو سال ميگذرد ولی کسی بدين تقاضاء و خواهـش دلسوزانه و برحق 
را می نوشـتم ، باز بر حسب » در اشعار خليلی افغان " افـغان"« ـتی که مقالۀ وق. اين قلم، وقعی نگزارد
متأسفانه ضمن يک بررسی سرسری متوجه بسا . گذری افـتاد" دانشنامۀ ادب فارسی"ضرورت به جلد سوم 

چنين  خاموشی و اغماض را کس بر " گناه"نکاتی گرديدم که درخور جواب اند که اگر جواب گفـته نشوند،  
 .  ما هـرگز نخواهد بخشود

تخصيص داده شده، سخن های " ادب دری افغانستان"که گويا به " دانشنامۀ ادب فارسی"در مورد جلد سوم 
 و من ضمن اين بررسی خيلی مختصر و ُموَجـز ميکوشم بر برخی نکات آن نظر انداخته  ناگوار بسيار است

  .و آنها را از بعض جهات بشگافـم
ما را " تاريخ ادب "،، يک سؤال را مطرح ميسازم و آن اينکه چرا ايرانيان "دانشنامه"د پيش از بررسی خو

من ما را تدوين ميکند؟؟؟ " تاريخ ادب"مينويسند؟؟؟ چطور شد که رژيم جمهوری اسالمی ايران برايما 
ر انحصار اين کار را از آن ميکنند، تا ضمن آن تمام افـتخارات منطقه را دودسته و دربست د: ميگويم 

 ــ کوچکترين" افغانستان"ــ خصوصًا به ما ند و به هـيچ يک از ممالک منطقۀ بزرگ آورخويشتن خويش 
   و افـتخار تاريخی  را قائل نگردند؟؟؟دست آورد
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هـدفی واضح و صريح در اين کار داشته اند و دارند، که فـقـط در قالب " تاريخ تراشان"و " تاريخسازان"اين 
رضاشاهی ــ جمهوری "و سياست های فـرهـنگی " ری فـرهـنگی ايران بر قـلمرو زبان فارسیدکتاتو"همان 

همه ده غم خويش اس، کوسه ده غـم ريش « : کابليان ارجمند از قـديم می گفـتند، که. ميگنجد" واليت فـقـيه
خود را " م ريشغ"فـقـط  " کوسه"اين مالهای ) . همه در غـم خويش است، کوسه در غـم ريش است (» اس 

از غم ما پای "دارند  و نه اينکه بيايند و از غـم ما جامه بدرند ، گريبان پاره کنند و به اصطالح شيرين کابلی 
قـلمداد ميکنند ــ که ظاهر " ادب و فـرهـنگ افغانستان"را خـدمتی به " دانشنامه"ايشان تدوين ". لچ خــَو کنند

گويا برای ما " ايرانيان دلسوز"خوش ساخته بر ما منت ميگزارند که امر هم همين است ــ و دل ما را هم 
" دانشنامه"تدوين اين . کنه و اصل و متن و بطن موضوع مگر در جای ديگريست. خدمتی انجام داده اند

  : اهـداف ذيل را نشانه گرفـته 
  و تحرف واقعيت های مسلم" تاريخ ادب افغانستان" ــ  دست اندازی  به 1
  و واژگونه نشان دادن واقعـيت های تاريخی" تاريخ افغانستان"ستکاری  ــ  د2
و اين کاری نيست که در اين ". سياسی افغانستان تاريخ"با " تاريخ ادب افغانستان"مخلوط کردن  ــ 3
اين کار يک امر کامًال حساب شده و سنجيده است . بدون تعمق و تأمل عميق صورت گرفـته باشد"  دانشنامه"

" تاريخ ادب افغانستان"ايرانيان در واقع از طريق نوشتن . بق يک ستراتژی معين صورت گرفـتهکه ط
خواسته اند تاريخ ما را هم از ديد خود بنويسند و به خورد مردم ساده لوح ، خوش باوران و آيندگانی که از  

يک کشور چه کار؟؟؟ البته در سابق " تاريخ سياسی"را با " تاريخ ادبيات"اصًال . د، بدهـنددسايس آگاه نيستن
تاريخ ادبيات "، که ضمن تدوين " ذبيح اهللا صفا"مثًال مرحوم داکتر . کسانی ديگر نيز چنين کاری را کرده اند

با کار نامصفا و " ح اهللا صفاذبي"مگر کار استاد . در هـشت جلد ، چنين بدعتی را روا داشته است" در ايران
استاد صفا چنين کاری را در مسير . از بسا نگاهها فـرق دارد" دانشنامۀ ادب فارسی"هـدف گرفـتۀ مصنفان 

  .خدمت به ايران کرد، گرچه بطور غـير مستقـيم افغانستان و منطقه ، آماج کارروائی او بوده
" تاريخ ادبيات"ط  داکتر ذبيح اهللا صفا و در مقايسه با آقای پويا فاريابی سالها پيش بحق بر اين اثر مبسو

نگاشته بود، در " تاريخ ادبيات"خرده گرفـته و نوشته بود که مرحوم جلوه تنها " جلوه نزيهی"تأليف مرحوم 
بلی اين کار مرحوم صفا نادرست . ممزوج کرده است" تاريخ سياسی"را با " تارخ ادب"حالی که داکتر صفا 

  .ه وی درين زمينه شايد نيت سوئی نداشته استبوده، ولو ک
برای ما " تاريخ سياسی"، " تاريخ ادب"را که هـدفـمندانه زير نام " دانشنامه"در هـر صورت کار مدونان 

  .مقايسه کرد درست ميکنند ــ و آن هم چه تاريخی ــ   نميتوان  با کار استاد مرحوم داکتر ذبيح اهللا صفا
" برای ما"ما را نيز " تاريخ"ساخته اند، بلکه گويا " تاريخ ادب"وسيله نه تنها برای ما  ــ  ايرانيان بدين 4

تاريخی که مشحون است از دست !!! ی بايد باشد"تاريخ"چگونه " تاريخ"نوشته اند و معلوم است که اين 
  . درازی به افـتخارات گذشتۀ ما و اهانت رواداشتن ها بر شخصيت های تاريخی افغانستان

 ــ ضمن اين دانشنامه بر بزرگان تاريخ و شخصيت های تاريخی افغانستان تاخت و تاز بسيار نامردانه 5
 اين کتاب در مورد اعليحضرت محمود هوتکی ــ شاهنشاه 920کافيست در صفحۀ . صورت گرفـته است

قلم من . از وی سخن رفتهــ  نظر اندازيم که با چه وقاحت " افغانستان"ايران و پيشتاز بنيانگذاری کشور فخيم 
خوانندۀ گرانقدر خود به آن صفحه رجوع کرده و . از نقل قول اين صفحۀ موهن و تحقيرآميز واقعًا شرم دارد

  .را  از تاريخ افغانستان ، به چشم سر مشاهده فرمايد"ديد ايرانی"، " مشِت نمونۀ خروار"به حيث 
را بهانه قـرار داده ،  به کارهائی دست يازيده اند " نويسیتاريخ فـرهـنگ "و " تاريخ نويسی" ــ  ايرانيان 6

 و دامن زدن به اختالفات قـومی و زبانی در وطن ما توانند "مداخلۀ سياسی"که صاف و ساده و پوست کنده 
به جای کلمۀ منطقی، قانونی و پذيرفـتۀ " افغانستانی"استعمال ترکيب گزنده ، خراشنده و تفـرقه انداز . بود

، در سراسر کتاب هـدفی ديگر ندارد، غـير از ترويج و تبليغ کلمۀ شوم و ناسزاوار " افغان" بين المللی ملی و
، " غـير افغان"و " افغان"و بالوسيله برانگيختن نفاق و شقاق قـومی و تجزيۀ ملت ما به " افغانستانی"
  ."ضد پشتون"و " پشتون"و حتی " غـير پشتون"و "  پشتون"

     
مواد ششگانۀ فوق ، ميتوان مواد فراوان ديگری را نيز افزود، که بخاطر جلوگيری از تطويل کالم و البته بر 

  . به خاطر تنگی و ضيق وقـت، از آن صرف نظر ميکنم
  

  " دائرة المعارف"و " دانشنامه "اتتحليل لغوی ترکيب
ت عـربی و فـرنگی ــ جانشين کلما" فارسی سازی" را از چنديست که در ايران ــ در مسير "دانشنامه"کلمۀ 

  . ساخته اند"دائرة المعارف"ترکيب  بامفهوم و جامع  عربی 
 را بار اول ابوعـلی ابن سينای بلخی حدودًا هـزار سال پيش بکار برد،  وقـتی کتابی را به "دانشنامه" ترکيب 

اين کتاب که بايد بر رشته .  گذاشت"دانشنامۀ عـالئی"، نوشت و نامش را عـالء الدوله کاکويهخواهـش و امر 
 جلد 516صفحۀ .(های متعدد عـلمی مکث ميکرد، محض منطق و طبيعيات و الهيات را به بررسی ميگيرد

  )ــ  بخش اعـالم " فـرهـنگ معين"پنجم 
 و معادل های ديگر Encyclopedia تقـريبًا ترجمۀ باللفـظ کلمۀ انگليسی "دائرة المعارف"ترکيب تازی 
 ἐγκύκλιος παιδεία  اصل يونانی آن.برخاسته اند" يونانی" ، که همه از زبان قـديم فـرنگی آنست

)enkyklios paideia ( است، اما واضعان ترکيب "دائرۀ دانش" يا "دائرۀ عـلم"آن ترجمۀ دقـيق  است که 
د، که در واقع   ساخته ان"عـلم"را جايگزين کلمۀ " معارف" قـدمی فـراتر گذاشته و ترکيب "دائرة المعارف"
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و " انواع عـلوم"يا " معرفـت ها"يعنی " معارف. " هم هـستEncyclopediaترکيبی رساتر از خود اصل  
گنجانيده " دائره"چون در چنين کتابی بحث از هـر نوع عـلم ميرود، پس مجموعۀ عـلوم و معارفی که در يک 

انواع "تًا هـيچ داللتی بر کتابی محيط  بر ـًا و لغلفظ" دانشنامه"ترکيب . خوانده ميشود" دائرة المعارف"شده، 
از جانب ديگر . را افاده کرده نميتواند" دائرة المعارف"نمی کند و ازين سبب مفهوم جامع "  دانش و معرفـت

   .هم مفهوم فـراگير و جامعی را در بر نميگيرد" نامه"خود کلمۀ 
ری هم استعمال ميگردد؛ و آن عـبارت از سنديست که در زبان فارسی ايران به مفهوم ديگ" دانشنامه"کلمۀ 

پس از فـراغـت از يک مؤسسۀ عالی تعليمی و تحصيلی نظير پوهـنتون به کسی داده ميشود که در عـرف 
مدلول " دانشنامه"البته درين ارتباط نيز ". ديپلوم"گويند و در عـرف فـرنگيان " شهادتنامه"وطن ما آن را 

است و هـرگز از آن استنباط شده " سند دانش"در معنای " دانشنامه. "ه نميتواندخود را درست بيان کرد
" دانش"چه بسا کسان که . نميتواند، که دريافـت کنندۀ آن، فارغ التحصيل کدام مؤسسۀ اکادميک و عـلمی باشد

د و از کوچۀ و ای بسا فارغان مؤسسات عـلمی که چنين سندی در دست دارن. اند" نامه"دارند و فاقـد چنين 
قـوالۀ "کابليان طنزپرداز در چنين حاالت از . عـلم هم گذر نکرده اند؛ درس خوانده  اما دانش نياموخته اند

  .سخن ميگفـتند) قـبالۀ روباه ("روبا
اما . يش سازگار نيست"مسما"با " اسم" ترکيب نارسا و ناکارآمد است و "دانشنامه"پس از اين نگاه نيز کلمۀ 

اند و " بيطرف"اند، کلمات " دپلوم" که همه معادل های "سند فـراغت"و " تصديق نامه"و " شهادتنامه"
صرف تصديق ميکنند که دارندۀ چنين اسناد ، فارغ فالن و بهمان مؤسسه اند، بدون اينکه الزامًا داللت بر 

  .  دارندۀ آن بکنند"عـلميت" و "دانش"
و " دانشنامه"با " دائرة المعارف"که تعويض ترکيب با مسمای بعد از اين بررسی مختصر بدين نتيجه ميرسيم 

و " رسائی"مگر برادران ايرانی ما در غم . کاری بوده است نارسا" دانشنامه"با " دپلوم"هم تعويض 
کلمات است، ولو که از عـناصر ناقابل و ناشامل " ترکيب  فارسی"نيستند؛ مهم نزد ايشان نفـس " نارسائی"

  .باشدهـم ساخته شده 
در فارسی کشور  ايران به بسا ترکيبات نادرست و بی مسمی برميخوريم که اکثر آنها ساخته و پرداختۀ 

آن سامان است و هـيهات و دردا و اسفا و صدها دريغ، که بعض تعليم يافـتگان و ارباب " فـرهـنگستان زبان"
ترکيبات  اينان .د ساخته ، نشخوار ميکنندمطالعۀ ما همين ترکيبات نارسا و بی معنای فارسی ايران را از خو

دامان چيزهائی ه دری خود را فـراموش ميکنند و چنگ ب، مأنوئس و مقبول ول و اصطالحات درست ، معق
  .مشهور و مشهود، به خورد ايشان ميدهـند" دکتاتوران فـرهـنگی"ميزنند که آن 

  
شت گذاشتم و نخواستم که مقاله از حد الزم، طويل انگ، قابل ايراد خيلی در اين بررسی کوتاه بر نکات عام و 

البته هيچ ممانعتی ندارد . دنبال خواهم کرد ان شاء اهللا  موضوع رادر آينده اگر فرصتی دست داد،. تر گردد
هدف من به ميدان . اگر هموطنان دلسوز من اين کار را سر دست بگيرند و مفصل تر و جامع تر بنگارند

  !!!!!!!!! و گوهر خود را پيش کشندره اميد است ديگران ُدانداختن کلوخی بود، ک
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  :توضيحات 
نشر گرديده بود و بعدها در پورتال فاخر و " اميد" در جريدۀ 2004 جوالی 28 يخ  ــ اين بخش که به تار1

نيز افتخار نشر يافت،  به مانند تمام نوشته هايم ، در آرشيف نويسنده در " افغان جرمن آنالين"باعظمت 
  .پورتال نگهداری ميگردد

از طبع يک نجيب زادۀ المانی به نام  1841 ــ اين شعار که جزء سرود مشهور المانها بود، اصًال در سال 2
به يادگار  August Heinrich Hoffmann von Fallersleben" اوگست َهيندريش ُهفمن فن فلرس لېبن"

هيئت مکمل اين ترانه را از . مانده، که بعد رژيم نازی آن  را شعار خود ساخت و بر جهان فخر فروخت
  .ای کسانی که به زبان المانی دسترس دارند، مفيد واقع گرددگرفته ، تقديم ميکنم، شايد  بر" ويکی پيديا"
 

 
1. Deutschland, Deutschland über alles, 
über alles in der Welt, 
wenn es stets zu Schutz und Trutze 
brüderlich zusammenhält, 
von der Maas bis an die Memel, 
von der Etsch bis an den Belt – 
|: Deutschland, Deutschland über alles, 
über alles in der Welt. :|  
2. Deutsche Frauen, deutsche Treue, 
deutscher Wein und deutscher Sang 
sollen in der Welt behalten 
ihren alten schönen Klang, 
uns zu edler Tat begeistern 
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unser ganzes Leben lang. 
|: Deutsche Frauen, deutsche Treue, 
deutscher Wein und deutscher Sang. :|  
3. Einigkeit und Recht und Freiheit 
für das deutsche Vaterland! 
danach lasst uns alle streben 
brüderlich mit Herz und Hand! 
Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind des Glückes Unterpfand. 
|: Blüh im Glanze dieses Glückes, 
blühe, deutsches Vaterland. :| 

 
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 1841 
 

:امروزی کشور المان " سالم ملی"  
 

Einigkeit und Recht und Freiheit  
für das deutsche Vaterland!  
Danach lasst uns alle streben  
brüderlich mit Herz und Hand!  
Einigkeit und Recht und Freiheit  
sind des Glückes Unterpfand;  
|:Blüh im Glanze dieses Glückes,  
blühe, deutsches Vaterland!:|   

  
 مدار اعتبار است، 1991 که از سال سرود موجود ملی المانقسمی که از مقايسۀ هر دو سرود بر می آيد، 

اين سرود در هم آهنگی با آهـنگی . است" فمن فن فلرس لېبناوگست َهينريش ُه"عينًا همان بند سوم سرودۀ 
تصنيف کرده 1796 /97 در سال Joseph Haydnساخته شده، که کمپوزر مشهور اتريشی، يوزف هايدن،  

  .بود
   

 
  

Joseph Haydn  
 
 
 
 
 


