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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ هژدهم(                          

                                                       دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                      
  ٢٠٠٨ مارچ ١٤برلين، 

  
  

 دارد اثری آه سحری
  

  "يای مجهول"و "  يای معروف"
  

  " )دری افغانستان"و " فارسی ايران"وجوه تمايز و تفارق ( 
  

ان پنهان ــ بخاطر چند کلمه هياهو و خرد و کالن و پيدا ــ و تا آن زم" بيگانه پرستان"بعد از اينکه يکی دو هفته پيش 
همهمه برپا کردند و پس از آنکه خواستند از يک موضوع ناچيز  به نفع سياست شووينيستی رژيم جمهوری اسالمی 

ه برا » " دری افغانستان"و " فارسی ايران"وجوه تمايز و تفارق « بررسی ، تا عزم جزم کردم بردارند، ايران سود 
 مقاله در زمينه الاقل ده کنون من تا. ، با شدت بيشتر دنبال کنمو تشريحات فراوان ه لامثرائۀ صورت تحليلی و با ا

ه همه ببه مانند سائر مقاالتم ،  اين مقاالت. (  و افتراقات خرد و بزرگ هر دو لهجه را برمال ساخته ام کرده تقديم
  .) باشندبل دريافت میقا" افغان جرمن آنالين"در پورتال صورت دوامدار در آرشيف بنده 

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

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

که دنبال بدون ترديد، وقـتی اين گفـتار . ها مجسم ساخته ميشود ادامه دارد و ضمن هـر بخش، قـسمتی از اين تفاوت
ست خـواهـد آمد، گويا و همه فهم  که در ای بدکردنش مدت مديدی را در بر خـواهـد گرفـت، به آخر برسد، مجموعه 

 تا چه "دری افغانستان"د، که د؛ و مجسم خـواهـد کرلهجۀ فارسی دری را مجسم خـواهـد کر پيکرۀ هـر دو کلـيت خود
  .حد وفادار به اصل مانده است

می دانيم، در زبان چنان که . ؛ يکی معروف و دگری مجهول" دو واو"و "  دو ياء"در اين بخش گذری ميکنيم به 
  ".واو معروف و مجهول"و " يای معروف و مجهول"داريم؛ " واو"و دو قـسم " ياء"دو قـسم " دری افغانستان"

  وحيد ، بيم ، ريم ،  نديم ، نسيمتير، امير ، خمير ، حقـير ، عميد ، جبين ، توليد ، ت"مثًال در کلمات " يای معروف"ــ 
   عـيد  ، ديد  ، پليد ، رسيد ، کشيد ، ناليد ، رميد ، جويد ، شنيد ، سی ،  سهی ، تهی ،شميم ، يتيم ، عـندليب  ، ،   

  "    کريم ، رحيم ، رجيم ، عـظيم ، لئيم  ، کثـيف ، شريف ، نجيب  و غـيره
  ، بيد ،پنير ، شيوه ، ميوه ، خيوه ، جيوه ، ديو ، سيب ، اوريب ، ريسمان ، پشيمان "يای مجهول مثًال در کلمات "ــ 

  ".   سفـيد ، اميد ، بيمار ، بيدرد ، بی غـيرت ، بيراه ،  بی رقـم ، بيغـم  ، تيغ ، ميغ  ، ستيغ ، دريغ  و غـيره
  غـول ، زود ، بوت ، توت ، خوب ، ايوب ، بروت ، قـروت ، جالوت ، فانوس ،"مثًال در کلمات " واو معروف"ــ 

  عـبوس ، عـروس ، ديوث ، سالوس ، فاروق ،  َولوع ، جنون ،  کنون   آبنوس ، پتنوس ، روس ، چلوس ، جلوس ، 
  ".   ، روح ، نوح ،  قاموس ، جاسوس  و غـيره

  جوی ، روی ، بوی ،  سوی ، روباه ، بويا ، پويا ، گويا ، جويا ، رويا ، هـنوز ،"مثًال در کلمات " واو مجهول"ــ 
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  وه ،  اندوه  ، ترسندوک ، زردنبوک  ، الفـوک ، جوش ، خروش ،   روز ،  تنور ، شوخ ، دوغ ، دروغ ، کوچ ، انب
  ".   خاموش ، دوش  ، سروش ،  و غـيره

رايج بوده، که خوشبختانه به عـين شکل تا به " فارسی دری"در روزگاران قـديم در زبان " واو"و " ياء"هـردو قـسم 
ايران ــ  و خصوصًا در زبان معياری " فارسی امروز"ن اما در زبا. پابرجا مانده اند" دری افغانستان"امروز نيز در 

در ايران همان حيوان درنده ای . اثری نمانده" ياء  و  واو مجهول"وجود دارند و از " ياء  و  واو معروف"آن ــ تنها 
نداران بدر می نامند و نيز آن مايع سفـيدی را که از پستان پستا" شير"را که گويا پادشاه جانوران خوانده شده ، هم 

را که مقابل " سير"تلفـظ  ميکنند و نيز لغت " سير"است " برادر پياز"ايرانيان هـم همان نبات معروف را که . ميشود
  * ».است" گرسنه"

        
. کرده و از موسيقی لذت ببرم" يوتوب"خواستم که به خاطر رفع خستگی و  بر سبيل تفنن و هواخوری سيری در 

" فيض آبادی"، مرحوم اختری بائی " شاهنشاه غزلخوانی هـندوستان"و به گفته ای " کۀ غـزلمل"مسحور غـزل های 
زيبای  او را يافـته و به ترکيب) اردو ــ دری ( ــ گرديده بودم، که يک غزل شير و شکر " بيگم اختر" ــ مشهور به

وان اين مقال گرديد، بهانه ساخته و اين مصراع زيبا را که الهام بخش انتخاب عـن. رسيدم" دارد اثری آه سحری"
چون نمی خواهم اين لذت تنها در انحصار من باشد،  لينک غزل . ميروم بسوی مسيری که به هدف رهنمون ميگردد

بيرون کشيده و تقديم  خوانندۀ ارجمند ميکنم، باشد که آن را با يک کليک  باز کرده بشنود و در پرتو " يو توب"را از 
  .    است برايش دست بدهـد ، موضوع خسته کن اين مضمون را دمی فراموش نمايدانبساطی که اميد

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

  
 باب فراوان سروده و فکر کنم که غـزل از مرحوم ميرزا غالب است، که به اردو و دری شعر می سروده و اندرين 

  . بس نغز سروده
  

ــ کدام طفره روی نيست و " يای مجهول"و يا " يای معروف"ذکری به ميان می آيد ــ خواه با " آه سحری"وقتی از 
آهی " يگانه"درگاه ه ب" دوگانه" برخيزد و پس از ادای گاهانمراد از اين نيست که کسی از دردمندان وطن سحر

و  دامان قاتالن رود ودانيم که آه مظلومان ، چه بسا صباح و مسا به گردون  اين را هم نمی. بکشد و دعائی بکند
  :گيرد ؛ که به فرمودۀ حضرت حافـظ  شيرازی  را  گستران جنايت

  
  رقيب آزار ها فــــــرمود و جــــای آشتی نگذاشت
  مگر آه سحر خيزان سوی گردون نخواهـد شد؟؟؟

  
 را در مصراع ميرزا غالب و مصراع حافظ شيرازی که "سحری"به سهولت فرق خوانندۀ ارجمند هموطن من 

اما مطمئن نيستم که برادران ايرانی ما .  به خوبی درخواهـد يافـت"به عذر نيمه شبی کوش و گريۀ سحری"فرمايد 
ت بربسته و به  رخ"يای مجهول"نيز اين تفاوت را در تلفظ درست اداء کرده بتوانند، چون از زبان دری آن سامان 

  .گرديده است" فرار ُملک ها"اصطالح کابليان 
  

يعنی " آه سحری. "است" يای مجهول"پيوند خورده اند ، که عبارت از " يای نکره"با " سحر"و " اثر"در عنوان 
با ( " آه سحری"اين ترکيب نبايد با ". آن آه سحر ، که به ما معلوم نيست"، " آهی که در يک سحر نامعلوم برخيزد"

  ".، از دلِ  سوخته ای بدر آيدگهان سحرآهی باشد که"ه گردد، که مراد از مغالط) يای معروف
  

  :سراغ ميگرديد" ی"  در گذشته های نچندان دور در ماشين های تايپ دری عالمات خاصی برای هردو 
نشان داده " پهلو به پهلو"طۀ با دو نق" يای معروف"، در حالی که " زير به زير"يائی بود با دو نقطۀ " يای مجهول"

فائدۀ اين طرز نوشته اين بود، که هـر مبتدی و ابجد خوان . اين رسم الخط را در تحرير نيز مراعات ميکردند. ميشد
زبان دری ميتوانست   يای معروف و يای مجهول را در کلمات درست تلفظ کرده و از همديگر تمييز کند؛ چنانکه در 

وع فارسی ايران در افغانستان اين شيوه متأسفانه متروک گرديد و نسل امروزی شايد اصًال با شي. گفـتار همی کند
رسم الخط زبان ارجمند پشتو که . نشنيده باشد که در گذشته چنين ظرافتی در رسم الخط  دری مراعات ميگرديد

  .های متنوع دارد، اين باريکی را کامًال مراعات مينمايد"ياء"
موطنان  ارجمند ما در بازار سافت وير نقشی در تعيين رسم الخط زبان خود پيدا کردند، به اين آرزومندم که وقتی ه

نحوۀ دری افغانستان با تمام کيف و کان و . را دوباره زند بسازند" ياء"نکته توجه جدی فرموده و عالمات مردۀ هـردو 
  !!!!ت و حفاظتش از دل و جان کوشيدمميزاتش ، جزئی از سرمايه های فرهـنگی زبان ماست و بايد در حراس

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
تقديم گرديده بود که " افغان جرمن آنالين"ورتال عظيم و راست قامت  در پ٢٠٠٧ــ اين مقاله بتاريخ دوم اکتوبر * 

 .مانند همه مقاالت ديگرم مدام در آرشيف بنده قابل مطالعه است


