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   دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، دوم  دسمبر  
    

    
  

  صر برتختبصره ای م
  

  "سميع رفيع"مصاحبۀ جناب 
  

نشر گرديده " افغان جرمن آنالين"را که اخيرًا در پورتال " سميع رفيع"ز، مصاحبۀ جناب به اشارت دوستان معز
  :است، شنيدم 

  "  عمر ملکيار"آقای :  ــ مصاحبه کننده     
  " سميع رفيع"آقای :  ــ مصاحبه شونده    
  صدای امريکا:  ــ جای مصاحبه      

  :مختصر گرفته و بر دو نکتۀ ذيل مکث ميکنملتًا عجاگرچه مصاحبه شايان تبصرۀ مفصل است، من اما  
   
ايشان ضمنًا به . از شمال افغانستان برخاسته است" زبان دری"ــ جناب سميع رفيع کامًال به حق تأکيد ميفرمايند، که ١

ل حدودًا دو هزار سا" زبان دری"بغالن اشارت  ميکنند؛ و از زبان اين سنگ نوشته که " سرخ کوتل"کتيبۀ آتشکدۀ 
و حيف که نگفته . هستۀ اصلی گفتار و استناد عمدۀ ايشان به همين نکته است. ميباشد" يونانی"پيش و  به رسم الخط 

به ) ١"(تاريخ افغانستان بعد از اسالم"اند، که اين نکته مربوط به مرحوم عالمه پوهاند عبد الحی حبيبی است، که در 
ندانستم، که آقای رفيع چرا از گرفتن نام .  به تفصيل سخن گفته استاز آن) ٢"(مادر زبان دری"اجمال و در رسالۀ 

اباء ميورزند؟؟؟؟ وقتی آدم می بيند، که آقای رفيع از دانشمندان ايران چندين نفر را نام ميبرند، " عالمه حبيبی"نامی 
 به ميان نمی آرند، ــ کوچکترين سخنی" پوهاند حبيبی" خود  ــ نوشته های لی از مرجع اصلی استناد گفته هایو

  !!!!واقعًا به شگفت اندر ميشود
برسد، که موضوع پيدايش زبان دری در مقاالت متعدد دانشمندان هموطنم، " سميع رفيع" ــ به استحضار جناب ٢

" ورود لغات بی مورد و ناباب در زبان دری"اين کمينه نيز دقيقًا چهار سال پيش ضمن مقالۀ . قبًال انعکاس يافته است
. نشر گرديد، اشارات کافی به مسأله نموده است" افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٥ نومبر ١٩ود که به تاريخ خ
قابل توجِه رؤساء و مسؤولين " عاليقدر، جناب ولی احمد نوری، تحت عنوان نک اين مقاله را از نوشتۀ نويسندۀل

اخذ کرده و اينک در اختيار آقای " افغان جرمن آنالين"ل  ــ از پورتا٢٠٠٩ نومبر ٥ــ مؤرخ " تلويزيون های افغانی
  :ميگذارم"  سميع رفيع"
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ندگان عزيزی که تمام مقاله را البته خوان. ت مربوطه  را از مقالۀ مذکوز ذيًال اقتباس ميکنممسبرای سهولت کار ق
  :ضرورت خواهند داشتبر روی لنک، قط  به کليک و دکه ای هند از نظر مبارک خود بگذرانند، فبخوا

 
 چاپ ( » تاريخ افغانستان بعد از اسالم «م خود عظ کتاب  م٧٣٨   ـ٣٩مرحوم پوهاند عبدالحی حبيبی در صفحات « 

  :نگارد   چنين مي)، دنيای کتاب، تهران ١٣۶٣دوم، 
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که پس از حملۀ عرب، زبان پهلوی تغييراتی پيدا کرد و به تدريج بزبان فارسی :  تا اين زمان عقيدۀ  شايع اين بود « 
در   ــد،  که زبان دری  در ادوار پيش از اسالم نيز اما درين نزديکی ها عقيدۀ ديگری ظهور کر. کنونی منقلب شد

 ادوارد  براون  و بنا برين . وجود داشته است ـ ـ )ـ  شرح ازين قلم است ـ ُموازی به زبان پهلوی  (عرض پهلوی 
 .پهلوی را زبان فارسی ميانه و فارسی دورۀ اسالمی را فارسی جديد ناميده است، مستشرق انگليسی
لمی که زبان دری افغانستان از زبان پهلوی نزائيده، اکنون يک سند قوی و واضحی را پيدا کرده،  اين نظر جديد ع

که عبارت از کشف سنگ نبشتۀ دری تخارستانی در سرخ کوتل بغالن است،  که ما در آغاز فصل اول از آن 
ونانی می بينيم، اعتراف اکنون که سنگ نبشتۀ مکشوفۀ بغالن را بزبان دری تخاری و رسم الخط ي. صحبت کرديم

ميکنيم،  که زبان دری کنونی از زبان پهلوی منشعب نشده،  بلکه در مدت يکهزار و هشتصد سال تا دوهزار سال 
 سطر نوشتۀ آنرا در حدود ٢۵پيش ازين در تخارستان تاريخی زبان تکلم و تحرير و ادب و دربار بوده، که اينک 

ريخی در دست داريم  و بنا برآن کشف اين سنگ نبشتۀ گرانبها، تحولی را  لفظ به همان شکل و عناصر کهن تا١۶٠
  .در عالم زبانشناسی و تاريخ ادبيات افغانستان بوجود می آورد، و عقايد کهنه را متزلزل ميگرداند

و منظوم از جملۀ داليلی که برای وجود زبان دری در ادوار قبل االسالمی اقامه ميکردند، اين بود،  که آثار منثور 
 بدست آمده، و تمام اين آثار ) م ٩۵٧ جری، ه٣۴۶ (زبان دری بعد از تحرير مقدمۀ منثور شاهنامۀ ابومنصوری 

بزبان فصيح و استوار و پختۀ دريست،  که بايد قرنها قبل از اسالم پرورش ديده،  تا باين درجه فصاحت و متانت 
 در کتاب   مثًال(در کتب عربی  الم،  برخی عبارات و منقوالت دو ديگر اينکه از دورۀ اوايل اس. ادبی رسيده باشد

َتيبه و تاريخ طبری و  مسالک و ممالک ــُـ و در عيون االخبار ابن ق) هجری٢۵۵  و١۶٠(ظ المحاسن و االضداد جاح
تن  شعر که در خراسان و سيستان به گف و باز در اوقاتی.   نقل شده  که به دری فصيح اند)ابن خرداذ به و غيره 

 و باين مرتبۀ پختگی  دری آغاز کردند، اين اشعار نيز بزبان پرورده و استواری اند  که بايد قبًال قرنها تربيت ديده
 .رسيده باشند

که مادِر زبان دری  بشکلی که  در ين نوشته ثبت شده،  در حدود قرن اول و :  بغالن بايد گفت به استناد سنگ نوشتۀ
دوم ميالدی يعنی تقريبًا دو هزار سال قبل وجود داشت،  و اين زبان  از آن سيمای قديم  اوايل عهد  مسيحی،  در 

امۀ  نمونـۀ کهن تر نثر آن در مقدمۀ شاهنستين اسالمی درامد،  کهمدت پنج و شش قرن،  بقيافت  زبان دری قرون نخ
  ». )  ميباشد( موجود باشد ) هجری ٣۴۶(ابومنصوری 
  :  اين کتاب در شرح ماههای باُبلی در افغانستان قديم،  چنين می آرد ۶٣٩و در صفحۀ 

 ل اين سخن ، و دلي. را مينوشتند) ماه ها ( در عصر کوشانيان ُمقارن قرن اول مسيحی در تخارستان اين شهور «
 و تاريخ خاری و رسم الخط آن يونانی شکسته م سرخ کوتل بغالن است،  که زبان آن دری قديم  يا ت١۶٠کتيبۀ حدود 

  :  آنرا به ماه  بابلی نوشته اند،  چنين
 »   ) ١۴ ٠  مادر زبان دری صفحۀ( » به سی و يکم سال سلطنت، هنگام نيسان ماه «

 کابل  ـ  که متأسفانه ١٣۴٢ چاپ »ادر زبان دری يا زبان دوهزار سالۀ افغانستان  م«عالمه حبيبی در رسالۀ خود 
 .بدان دسترس پيدا نکردم  ـ  حتمًا در زمينه  به تفصيل بيشتر  گپ زده است

  چنين » "سخن شناسی" رساله ای در «داکتر سيد خليل اهللا هاشميان،  استاد سابق زبانشناسِی  پوهنتون کابل ضمن 
  : فرمايد 

های    تلفظ کردند و از دوصد سال باينطرف در کتاب) پرشيا ( و انگليسها )س ـ پغ(فرانسويها کلمۀ فارس را  ... «
 فالت « کشور افغانستان را جزِء  خوانده،)بشمول افغانستان و تاجکستان و غيره( را زبان اين منطقه ) فارسی (خود 

 را » هند و ايرانی « خوانده ميشد،  تاپۀ » هند و آريائی «  که بايست  دانسته، و بفاميل زبانهای اين منطقه»ايران 
ثبت شده  که منشأ زبان دری آن قسمت خراسان  دانشمندان ايران معترفند و در کتابهای چاپ ايران درج  و. زدند

بانهای بومی کشور باستان است که افغانستان امروز ناميده ميشود و اين زبان از افغانستان به کشور فارس رفته و ز
  » .فارس را مغلوب ساخته و در آن ديار زبان عام شده است

 زبانشناسان غربی باين واقعيت چندان عالقه ندارند  که زبان دری از منطقۀ افغانستان به «: و در جای ديگر گويد
ا قبوالنده  بودند  که مثًال زبان ايران رفته، و چون از واقعيتهای تاريخی منطقه چندان آگهی ندارند، ايرانيها باالی آنه

 سال قبل زبان پشتو را منشعب از سنسکرت  ۶٠ايرانيها تا :  رس باستان و پهلوی استــُدری منشعب از زبان ف
اما بعد از آنکه مبادی زبانشناسی در . ميدانستند و ذهنيت فاللوجستهای غربی را قبًال در زمينه مغشوش ساخته بودند

ربی بفهمانند که پشتو و دری دو خواهر زباِن ـ گرفت، زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غپوهنتون کابل رونق
ربی در افغانستان به تحقيقات پرداختند و ـبعد ازينکه علمای غ. رس باستان و پهلویـمتولد از اوستا ميباشند،  نه از ف

هر زبان دری پذيرفتند و حتی حاصر شدند در واقعيت ها را درک  نمودند، ايرانيها موقف پشتو را بحيث خوا
اما در مورد انشعاب زبانهای دری و پشتو از مادر اوستا هنوز هم . پوهنتون مشهد و تهران به تدريس آن موقع بدهند

   ». تدريس و تبليغ ميکنند که اوستا از فرس باستان منشعب شده است غلطه تن درنميدهند و ب
 نيست،  بلکه دختر » ) پهلوی ( فارسی ميانه « دنبالۀ زبان » زبان دری «: ه نويسدو همو در جای ديگر اين رسال

کشور ه  و ازين منطقه ب اوستا و منشعب از مادر زبان آريائی است  که در منطقۀ آريه ها و خراسان وجود داشت
لۀ زبان پهلوی است،  باريکی موضوع درينست  که اگر کورکورانه  قبول شود که زبان دری دنبا. فارس رفته است
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اين موضوع را . تاريح به نفع ايرانيها سرچپه ميشود،  که گويا زبان دری از کشور فارس به خراسان آمده است
     .» زبانشناسان خوبتر ميدانند و توضيح آن مستلزم مقالۀ ديگريست، که درين مختصر نگنجد

  و مدتها قبل از ای زبان اوستابقاياز گفته های باال نتيجه ميگيريم، که زبان دری  از 
قرنها بعد،  که اعراب بر . ظهور دين مبين اسالم، در افغانستاِن باستان زاده شد

سرزمين ما مستولی گشتند،  زباِن دری  هم  رسم الخط عربی را پذيرفت  و نيز کلمات  
  .و لغاِت  آنرا

ئيد، قوام يافت و باليده ها در زادگاِه خود پاآنکه قرن ان شيرين و نمکين پس از زباين
   را درنورديدــ ازجمله فارسـ  بدر آمده و ممالک همجوار ـگرديد، از مهد و گهواره اش

و زبانهای محلی آنجا را  آهسته آهسته  ولی يکسره، از سِر راِه  خود روبيد و خود 
  » جايشان را گرفت

  
يدۀ خود تجديد نظر فرمايند، که گويا قبل از ايشان احد بر عق  با مد نظر گرفتن سطور باال "رفيع"اميد است که جناب 

  !!!!است) کش نکرده( نداده و قلمی نکشيده یمن الناس در زمينه تذکر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
، ١٣٦٣چاپ دوم، دنيای کتاب، چاپ اول کابل، پوهاند عبد الحی حبيبی، اثر ، " تاريخ افغانستان بعد از اسالم" ــ ١

  تهران ، ايران
ل، چاپ ب، کا١٣٤٢ عبد الحی حبيبی، چاپ اول د، اثر پوهان) خ کوتل بغالنرتحليل کتيبۀ س" (مادر زبان دری"ــ  ٢

 ، انتشارات اميری، کابل١٣٨٥ حوت ١٢دوم 
 

  


