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 2118 آگست 28برلین ــ                                     الله معروفی                                                خلیل

 

  تذکر:

قسمت در پورتال  22های نامنظم تا  ، در وقفه2112نومبر  11مصادف بود با  آن آغاز نشراین سلسله، که 

منتشر گشت. البته سخن به آخر نرسیده و بسا نکات باقی مانده است، که هنوز در  غانستان""افغانستان آزاد ــ آزاد اف

آرشیف خاطر و قسماً در یادداشتها، بیصبرانه انتظاِر انتشار را میکشند. آرزومندم قسمتهای تازه نیز متعاقباً یکی بعد 

 از دگری افتخار نشر را بیابند.

میکند، که اگر حتی مقالۀ دیروزیِِّ خود را هم بخوانم، چیزی بر آن بیفزایم و  با وجودی، که عادت امروزِیِّ من حکم

، پالن طوری ست، که این سلسله مقاالت به همان شکلی، که آن را یا  ا درین مورد خاصِّ تجدید فارمولبندی نمایم. امِّ

داشت همان زمان این قلم را تراویده اند، بدون تغییر و تجدید نظر منتشر شود. چون میخواهم این مقاالت دید و بر

وفادارانه منعکس سازند. ولی میکوشم پاره ای از نکات امالئی مطابق به دریافت و نگرِش تازۀ من از امالِی زبان 

 دری، جامۀ عمل بر تن نماید.

ولو سرچپه  انتشار یابد ــ "آریانا افغانستان آنالین"این سلسله به حیث اولین بخش در  22قبالً تجویز نهادم، که بخش 

منتشر  2118جوالی  4جون تا  21هم بنموده باشد چنان، که آن را در چار قسمت در فواصل مختلف از تأریخ 

به  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ، که در"آریانا افغانستان آنالین"کردم. اینک بخش دوم این سلسله در 

 زرگ این بخش، آن را در دو قسمت تقدیم میکنم:حیث بخش اول انتشار یافته بود. نسبت حجم ب

 (2118آگست  11الله معروفی ــ برلین؛  )خلیل

 
 

 1دیگران گران است به کهنۀ خود بساز که نو  
 

قِ تمای   وجوهِ     افغانستان" ایران" با "دریِِّ  "فارسِیِّ  ز و تفار 

 یدتمه: دوم بخش

 اول( )قسمت
 

 ،  چنین آمده است:ستان آزاد ــ آزاد افغانستان""افغانپورتال  "اهداف نشراتی" 8در مادۀ 

 «.های فرهنگی، لسانی و تاریخی کشور مبارزۀ همه جانبه برای حفظ اصالت»

                                                           

 "استدالل منطقی"روی هزاران میتواند ست، که یکه و تنها  یشهور کابلالمثل م ، ضربدیگران گران است" که نوِ  ز،"به کهنۀ خود بساــ  1

 و درس .... خودی" ارزشهای"صیانت از و درس  "اعتماد به نفس"میدهد و درس  خود"ه "اتکاء بشوید. این مثل ما را درس برا 
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 طور میخوانیم: پورتال این "افتتاحیۀ"و در متن 

که  ،ائیالوسع و تا ج مردم افغانستان جداً و قاطعانه تأکید ورزیده و حتی پورتال بر اصالتهای فرهنگی و زبانِیِّ »

 «ها، تالش خواهد کرد. مقدور است، در جلوگیری از شیوع ابتذاالت و آلودگی

دست میگیرم.  ، این سلسله را سرِ اعتقاد دارمصریح و روشن پورتال، که من شخصاً بدان سخت  به تأسی ازین نصِِّ 

خود را هرو مرو و بدون سهل  معتقد هستم، که ما افغانها باید ارزشهای واالی فرهنگی و زبانِیِّ  تشدِّ شخصاً به من 

ما را س ست  "ِگشن ملیِّ  "درختِ های این  انگاری، حفظ بکینم و اجازت ندهیم، که تندباد حوادث خارجی، ریشه

افغانستان است و  "نحوۀ دری" و جهد و سعی بلیغ در جهت حفظ گفتار، جدِّ  بسازد. هدف من از نشر این سلسله

این  ، کهچارنعل در جوالن است و میرود ما که از مرزهای غربِیِّ  ،ومیو مصون داشتن آن از نفوذ و هج محفوظ

قبل از پرداختن به اصل  نیاکان ما را از مسیر طبیعی آن، جبراً و قسراً و کرهاً، منحرف بسازد. حِقِّ میراث ب

 "زبان دری":موضوع، اندکی هم راجع به پیدایش و زاده شدن 

 چنین نوشتم:  "زبان دری"ر مورد پیدایش حدوداً سه سال پیش در یکی از مقاالتم د

  وجود آمدن زبان دری ه ب 
راحت  و به اشباع  سخن نگفته صه دری"،  دانشمندان ب میان آمدن "زبان دری" یا "فارسِیِّ ه در بارۀ  پیداشدن و ب

ذیالً  چشمم خورده، ههای دانشمندان افغان در زمینه ب نرسیده است. آنچه از گفته منگفته باشند و به نظر  اگر و اند

    تقدیم میگردد

در  که ،... مهمترین این زبانها زبان دری بود: »چنین آمده «افغانستان در پنج  قرن اخیر»جلد اول  12در صفحۀ 

سدۀ هشتم میالدی، از درهم آمیزی زباِن پهلوی با زبانهای محلِی باختری، س غدی و طخاری در خراسان و ماوراء 

 ....« رسم الخط عربی را در کار گرفت  ،ان آمدهالنهر  بمی

ه ست، که در روزگار خالفت، منظورم خالفت ب و زبان فارسی زبانی»... آقاِی واصف باختری در زمینه گوید: 

ها از بقایای زبان پهلوِی ساسانی و  طور خاص روزگار خلفای راشدین است، نه خالفت اموی و عباسی. درین دوره

رس باستان یا زباِن اوستائی، در اثر امتزاجِ آنها به وجود آمده است. و نخستین بارهم لهجه ای اشکانی و بقایائی از ف  

که امروز در شمال افغانستان موقعیت دارد و در آسیای  ،هائی که در تخارستان بوده، تعمیم یافته و در همۀ سرزمین

 و باز گوید: « میانه گسترش یافته....

پذیرفته شده که افغانستان، گهواره و پرورشگاه زبان فارسی بوده، در همه اقالیم زبان امروز به عنوان یک حقیقت »

که امروز غالباً به دنبال « دری»فارسی من جمله در مجامع خاورشناسان به همین نام شناخته میشود. در مورد کلمۀ 

 مشدد باید نوشته شود،« رای»با زبان فارسی آورده میشود، اگر بحث کنیم؛ در گذشته عده ای میگفتند، این کلمه 

ه ی( منسوب به درِّ نسبتی گرفته. عده ای « یای»قرار قواعد زبان عربی چون نسبت داده شده، در آخر  .)درِّ

)و مدعی بودند( چون این زباِن رسمی دربارها بوده، به این لحاظ دری نامیده را منسوب به دربار میدانستند« دری»

انگلیسی درین مورد چنین داوری « دینینگ»دنمارکی و « کریستینسر»ان از جمله شده. بعداً تحقیقات خاورشناس

مینامیم. و  "تخار"که امروز  ،ست نام اصلی سرزمینی "دهار"بوده و  "دهاری"دارند، که در اصل کلمۀ دری 

 "د هری"و  "هاری"د  ست، که  یکی از گویشهای زبان فارسی "د هاری"زبان »است.  "دهار"تعریب شده از  "تخار"

ـ  2پشاور، که در شمارۀ  2111/ 1/ 1۱ کنفرانس استاد واصف باختری مؤرخ نقل از«)شده. "دری"انجام و سر
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(.  در مورد است ( چاپ تهران، نشر گردیده1381 ــ 1381)دلو، حوت و حمل « انسجام»سال دوم ماهنامۀ  11

مغرضانه های  اصف باختری، زیر تأثیر نوشتهو همچگونگِی پیدایش زبان دری، هم  میر محمد صدیق فرهنگ  و 

را زیر پای میکنند ــ  رفته و "زبان   "علمی و عالمانه بیطرفیِِّ "که در بسا موارد   ـدانشمندان ایران ـو غرض آلوِد 

  دری" را  آمیزه ای از پهلوی با زبانهای محلی افغانستاِن قدیم ــ آریانا و خراسان ــ  قلمداد کرده اند.

 مینویسد: «  پیدایش، تکامل و دورنمای زبان دری»یرعنایت الله سادات ضمن مقالۀ جالب و آموزندۀ خود جناب م

م (  طی بیانیۀ علمی و تاریخی خود در موزیم 12۱1مؤرخ توانای افغان، احمد علی کهزاد بیش از نیم قرن قبل )»

 ایران گفت:

دری( در حصص شمالی افغانستان بود، که از پامیر تا هیچ جای شبهه ای نیست، که پرورشگاِه اولی این زبان)»

ست  که زباِن دری معجونی ،بر میگرفت و در ماوراء النهر هم رواج داشت. بعضیها تصور کرده اند هریرود را در

دخالت زبان  حقیقی، عدمِ  که یکی از صفات زبان درِیِّ ، مرکب از زبان پهلوِی ساسانی و لغات عربی. حال آن

تشکل نموده بود. از جانب دگر دری زبانی نیست، که بعد  ،چند قرن پیش از زبان عربی در افغانستانست  و  عربی

وازِی هم یکی در ه از نابود شدِن زبان پهلوِی ساسانی ب میان آمده باشد، بلکه دری و پهلوی دو زبان است، که م 

طرف و  طرف به آن مانهائی معین، از اینمیان آمده و نشو و نمو کرده و به زه افغانستان و دیگری در ایران ب

کنفرانس آقای « افغانستان و ایران»م(12۱1))کهزاد احمد علی« طرف پراگنده شده است. طرف به این دگری از آن

 ) 32تهران صفحۀ  چاپخانۀ مظاهری، کهزاد در موزیم ایران باستان،

)چاپ « تاریخ افغانستان بعد از اسالم»خود کتاب  معظم  138  ــ 32حبیبی در صفحات  مرحوم پوهاند عبدالحیِّ 

 ، دنیای کتاب، تهران( چنین مینگارد:13۳3دوم، 

زبان فارسی ه تا این زمان عقیدۀ شایع این بود: که پس از حملۀ عرب، زبان پهلوی تغییراتی پیدا کرد و به تدریج ب»

ی در ادوار پیش از اسالم نیز ــ در کنونی منقلب شد. اما درین نزدیکیها عقیدۀ دیگری ظهور کرد، که زبان در

وازی به زبان پهلوی ــ شرح ازین قلم است( ــ وجود داشته است. و بنابرین ادوارد براون  5عرض پهلوی)م 

 .مستشرق انگلیسی، پهلوی را زبان فارسی میانه و فارسی دورۀ اسالمی را فارسی جدید نامیده است

و واضحی را پیدا کرده،   افغانستان از زبان پهلوی نزائیده، اکنون یک سند قویِّ  که زبان دریِِّ  ،این نظر جدید علمی

که عبارت از کشف سنگ نبشتۀ دری تخارستانی در سرخ کوتل بغالن است، که ما در آغاز فصل اول از آن 

نیم، اعتراف الخط یونانی میبی تخاری و رسم زبان درِیِّ ه که سنگ نبشتۀ مکشوفۀ بغالن را ب ،صحبت کردیم. اکنون

و هشتصد سال تا دوهزار سال  رهزا کنونی از زبان پهلوی منشعب نشده، بلکه در مدت یک میکنیم، که زبان دریِِّ 

را در حدود  سطر نوشتۀ آن 2۱پیش ازین در تخارستان تاریخی زبان تکلم و تحریر و ادب و دربار بوده، که اینک 

لی را ست داریم و بنا برآن کشف این سنگ نبشتۀ گرانبها، تحوِّ لفظ به همان شکل و عناصر کهن تاریخی در د 1۳1

  آورد، و عقاید کهنه را متزلزل میگرداند. وجود میه درعالم زبانشناسی و تاریخ ادبیات افغانستان ب

که برای وجود زبان دری در ادوار قبل االسالمی اقامه میکردند، این بود، که آثار منثور و منظوم  ،از جملۀ دالیلی

ه دست آمده، و تمام این آثار به م( ب 2۱1هجری،  3۴۳)ر مقدمۀ منثور شاهنامۀ ابومنصوریزبان دری بعد از تحری

ست، که باید قرنها قبل از اسالم پرورش دیده، تا باین درجه فصاحت و متانت  زبان فصیح و استوار و پختۀ دری

ی عبارات و منقوالت در کتب عربی )مثالً در کتاب ادبی رسیده باشد. دو دیگر اینکه از دورۀ اوایل اسالم، برخ
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الک و ممالک تَیبه و تاریخ طبری و مسهجری( و در عیون االخبار ابن ق   2۱۱و  1۳1)(االضداد جاحظالمحاسن و

شعر دری  که در خراسان و سیستان به گفتن ،فصیح اند. و باز در اوقاتی که به درِیِّ  ،به و غیره( نقل شدهابن خرداذ

این مرتبۀ پختگی ه که باید قبالً قرنها تربیت دیده و ب ،زبان پرورده و استواری انده ردند، این اشعار نیز بآغاز ک

 به استناد سنگ نوشتۀ بغالن باید گفت: .رسیده باشند

هزار سال یباً دوکه درین نوشته ثبت شده، در حدود قرن اول و دوم میالدی یعنی تقر ،شکلیه که مادِر زبان دری ب

قیافت زبان دری ه مسیحی، در مدت پنج و شش قرن، ب ل وجود داشت، و این زبان از آن سیمای قدیم اوایل عهدِ قب

هجری( موجود باشد  3۴۳)دمۀ شاهنامۀ ابومنصوریتر نثر آن در مق قرون نخستین اسالمی درامد، که نمونۀ کهن

  .«)میباشد 

 آرد :  غانستان قدیم، چنین میاین کتاب در شرح ماههای باب لی در اف ۳32و در صفحۀ 

قارن قرن» ها( را مینوشتند، و دلیل این سخن  کتیبۀ  )ماههوراول مسیحی در تخارستان این ش   در عصر کوشانیان م 

را  الخط آن یونانی شکسته و تاریخ آن م سرخ کوتل بغالن است، که زبان آن دری قدیم یا تخاری و رسم1۳1حدود 

 چنین: به ماه بابلی نوشته اند، 

 («141حۀ )مادر زبان دری صف« به سی و یکم سال سلطنت، هنگام نیسان ماه»

که متأسفانه   ــ کابل 13۴2چاپ « مادر زبان دری یا زبان دوهزار سالۀ افغانستان»مه حبیبی در رسالۀ خود عالِّ 

 .ـ  حتماً در زمینه  به تفصیل بیشتر گپ زده استـبدان دسترس پیدا نکردم 

«  شناسی" رساله ای در "سخن»زبانشناسِی پوهنتون کابل ضمن ادبیات و الله هاشمیان، استاد سابق  لیلداکتر سید خ

 ید: میگوچنین 

طرف در کتابهای  اینه فرانسویها کلمۀ فارس را )پغـس( و انگلیسها )پرشیا( تلفظ کردند و از دوصد سال ب»... 

فالت »و تاجکستان و غیره( خوانده، کشور افغانستان را جزِء شمول افغانستان ه )ب( را زبان این منطقهخود )فارسی

را « هند و ایرانی»خوانده میشد، تاپۀ « هند و آریائی»فامیل زبانهای این منطقه که بایست ه دانسته، و ب« ایران

سان که منشأ زبان دری آن قسمت خرا ،و ثبت شده زدند. دانشمندان ایران معترفند و در کتابهای چاپ ایران درج

 که افغانستان امروز نامیده میشود و این زبان از افغانستان به کشور فارس رفته و زبانهای بومِیِّ  ،باستان است

  «ت.کشور فارس را مغلوب ساخته و در آن دیار زبان عام شده اس

 گر گوید: و در جای د

ۀ افغانستان به ایران رفته، و چون از که زبان دری از منطق ،ت چندان عالقه ندارنداین واقعیِّ ه زبانشناسان غربی ب»

که مثالً زبان دری منشعب از زبان ، واقعیتهای تاریخی منطقه چندان آگهی ندارند، ایرانیها باالی آنها قبوالنده بودند

 ست: رس باستان و پهلویف  

را قبالً در زمینه  میدانستند و ذهنیت فاللوجستهای غربی بل زبان پشتو را منشعب از سنسکرتسال ق ۳1ایرانیها تا 

زبانشناسی در پوهنتون کابل رونق گرفت، زبانشناسان افغان  که مبادیِِّ ، مغشوش ساخته بودند. اما بعد از آن

توانستند به دانشمندان غربی بفهمانند که پشتو و دری دو خواهر زباِن متولد از اوستا میباشند، نه از فرس باستان و 

ر افغانستان به تحقیقات پرداختند و واقعیتها را درک نمودند، ایرانیها موقف پشتو پهلوی. بعد ازینکه علمای غربی د

حیث خواهر زبان دری پذیرفتند و حتی حاصر شدند در پوهنتون مشهد و تهران به تدریس آن موقع بدهند. اما ه را ب
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که  ،ط  تدریس و تبلیغ میکنندنمیدهند و به غل هم تن دراوستا هنوز در مورد انشعاب زبانهای دری و پشتو از مادرِ 

   «اوستا از فرس باستان منشعب شده است.

 و همو در جای دیگر این رساله نویسد:

که  ،ست نیست، بلکه دختر اوستا و منشعب از مادر زبان آریائی« فارسی میانه)پهلوی(»دنبالۀ زبان « زبان دری»

که  ،ستا موضوع درین ور فارس رفته است. باریکِیِّ ها و خراسان وجود داشت و ازین منطقه به کش در منطقۀ آریه

ست،  تاریح به نفع ایرانیها سرچپه میشود، که گویا  که زبان دری دنبالۀ زبان پهلوی ،اگر کورکورانه قبول شود

زبان دری از کشور فارس به خراسان آمده است. این موضوع را زبانشناسان خوبتر میدانند و توضیح آن مستلزم 

    «.ست، که درین مختصر نگنجد یمقالۀ دیگر

و مدتها قبل از ظهور دین اسالم، در افغانستاِن  بقایای زبان اوستاهای باال نتیجه میگیریم، که زبان دری از  از گفته

الخط عربی را پذیرفت و  باستان زاده شد. قرنها بعد، که اعراب بر سرزمین ما مستولی گشتند، زباِن دری هم رسم

   را. آن اتِ و لغ کلمات هم

قوام یافت و بالیده گردید، از مهد و گهواره اش   ئید،ها در زادگاِه خود پاکه قرن، زبان شیرین و نمکین پس از آن این

ولی یکسره، از  و زبانهای محلی آنجا را آهسته آهسته فراگرفتــ  از جمله فارس ــ  را بدر آمده و ممالک همجوار 

  شان را گرفت.و خود جای فتسِر راِه  خود رو

، زیر تأثیر اعراب قرار داشت. "خراسان"، بیشتر و دیرتر از است شناخته شده "ایران"نام ه که امروز ب ،سرزمینی 

مراتب چشمگیرتر است. دلیلش هم این است، که کشور فارس در ه آسای لغات عربی در فارسی ایران، ب ورود سیل

خاطر ه کسوت افغانستان امروزی ــ  ب که خراسان ــ  پیش، ر حالیزیِر ریِش مرکِز خالفت اسالمی قرار داشت، د

ــ  خواهی  نهضتهای آزادی روباشد و بماند. ازین  فوذ اعرابگر، نمیتوانست شدیداً تحت ن  د و دالیل مبرهن همسافب عد 

"فارس و نه در مد، وجود آه النهر ب ست ــ در خراسان و ماوراءا زبان دری از مظاهِر فرهنگی آن یافتنِ  تکه رسمیِّ 

نازعِ  "خراسان و ماوراء النهر"بلی همین  را میسازند."ایران امروزی" که جمعاً  ،عراِق عجم" بودند، که س لطۀ بالم 

َمورد و ناباب در زباِن  وروِد لغاِت بیمنقول از مقالۀ "«)خالفت بغداد را درهم شکستند و دول مستقل را بنیاد نهادند.

 ( AA-AAی در پورتال روفــ آرشیف مع دری"

 (، قسمت اولبخش دوم )ختم

 

 

  

 


