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11 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 06/02/2016                              دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 دری "اشعاِر "همیشه بهارِ 
 قصۀ "شبان و موسی"

 از داستانهاِی "مثنوِی معنوِی مولوی"

ترکیب گردیده است، از جملۀ "بهار" و  "همیشه"، که از دو ُعنصِر معلوم و مفهوم درِی "همیشه بهار"کلمۀ درِی 

لغات بسیار زیبائی ست، که به احتمال قوی ساختۀ زبان عامیانه است؛ عیناً به مانند 

)آفتاب پرست(. هردو گلهای مشهور در زبان درِی مایند، که یکی "افتوپرست"لغت 

 "گل همیشه بهار". در حالی، که ترکیِب "آفتاب پرست"دگری و   نام دارد "همیشه بهار"

ی م "گل آفتابگردان"را ایراینان  "گل آفتاب پرست"در فارسی ایران هم تداول دارد، 

است و آن گلی ست، که در تمام سال سرسبز  "همیشه بهار"نامند. درینجا مگر سخن سر 

کافی ست، در توجیِه تسمیۀ  است و در سه فصل اول سال، همیشه ُپرگل؛ و همین دلیل

ر منحص "گل"آن قدر زیبا و رسا ست، که نمیتواند فقط به "همیشه بهار" این گل. اما 

ا م "همیشه بهار"ِبه کار بردم.  "شعر"بماند و می زیبد، که در ساحات دیگر نیز استعمال گردد و من آن را در قسمت 

 انگریزی قرار بگیرد. evergreenمردم میتواند بهترین مترادف یا ُمعادل کلمۀ 

مراد از اشعاری ست، که همیشه مورد پسند و وصف و  "اشعار همیشه بهار"با این شرح مختصر معلوم گشت، که 

 تمجید است، و برخوردار از اعتبار. به عبارت دیگر:

و به اصطالح شیرین آن اشعاری را مینامم، که هرگز کهنه نمی شوند و همیشه شنونده و خواننده  "اشعار همیشه بهار"

 دارند. "خواستنخواه"عوام کابلی 

جنوری  22، که صفحۀ "حقیقت چیست؟"، ضمن مقالۀ "سدید"نویسندۀ نامور و بس نکته سنج وطن، جناب سید هاشم 

را مزیَّن ساخت، اشعار زیبائی از بزرگان را نقل کرده است. وقتی  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  2016

ن "موالنا جالل الدیخداوندگار بلخ، حضرت  "هیچ آدابی و ترتیبی مجوی      هرچه میخواهد دِل تنگت بگوی"ِبیِت  به

به یادم آمد، که مختصرش سالها پیش از نظرم گذشته بود؛  "چوپان و موسی"رسیدم، برق آسا داستان  محمد رومی"

 ست. "شمس الدین محمد الهیجی"که از تألیفات  ،"شرح گلشن راِز محمود شبستری"و آن هم در کتاب َقطوِر 
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 11از 2

چون ازین داستان حضرت موالنای بلخی بسیار خوشم می آید و این داستان بسیار مشهور هم هست، در حدی که 

تعدادی از ابیاتش زبانزد عام و خاص زبان دری/فارسی گردیده است؛ بر آن شدم که این داستان مطول مولوی بلخِی 

 :تقدیم خوشذوقان شعردوسِت معنی شناس نمایم. و اینست آن داستان "همیشه بهار"ث تحفۀ ثم رومی را به حی
 

 شبان و موسی
 
 

 هـگفت ای گزیننده ِال کــــــو همی  وسی یک شبانی را به راه ـد مـدی

 ه سرتــچـــاُرقت دوزم، کنم شان  ن چاکرت ــوم مـتو کجــائی، تا ش

 شمـتـشیــــر پیشت آورم،  ای ُمح  شم ـات شویم،  شپشهایت کُ ه ـجام

 م جایکتــبروب م،ـوقت خـواب آی  م پایکت ــدستــــــکت بوسم،  بمال

 یهای منـیهی و هـای به یادت، ه  و، همه ُبزهای من ــای فـــــدای ت

 ن ای فالنـی با ِکَیست ایـوسـگفت م  گفت آن شبان  وده میـن نمط بیهـزی

 دـدیـد پـن و چــرخ ازو آمـیـن زمـای د      ــــا را آفـریـس، که مـگفت با آن ک

 دیــــر شـده، کـافِ ـخـود مسلمان ناش دی      ش  (1)ای بس ُمدبِرـگفت موسی: ه

 ود فشارـدر دهـــــاِن  خـای ان پنبه کفرست و فشار       این چه ژاژست و چه

 ردـدیبای دین را ژنده کو ـکفــر ت رد      ـو جهان  را گنده کـر تـگند  کف

 ا کـــــی رواستـابی را چنینهـتـآف ر تراست      ـق مـاُرق و پاتابه الیـچـ

 وزد خلق راـسـشی آیــــــــــد، بـآت ن تو حلق را      ـخـن سـگـر نبندی زی

 مردود چیست؟ جـان سیه گشته روان این دوِد چیست؟       آتشی گر نامده ست،

 ژاژ و گستاخی ترا چون باور است؟ یزدان داور است      دانی که گر همی

 خدمت غنی ست حق تعالی زین چنین رد خود دشمنی ست      ـخ دوستِی بی

 ذوالجالل جسم و حاجت در صفات م و خال      ـو این با عـگوئی ت با که می

 چاُرق او پوشد، که او محتاج پا ست  شیر او نوشد، که در نشو و َنما ست 

 و من خود اوآنک حق گفت او منست   این گفت و گو  ش استرای بنده ـور ب

                                                           

 :ین طور آوردهرا ا ر شدی""گفت موسی: های بس مدبِر شدی      خــــود مسلمان ناشده کافِ بیت  "شرح گلشن راز"ــ کتاب  1

 های خیره سر شدی ی:گفت موس
 ر شدیکافَ   ود مسلمان ناشده،ــخ

شرح گلشن راز، تألیف شمس الدین محمد الهیجی، به تصحیح محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ  474صفحۀ 
 .خورشیدی، انتشارات زّوار ــ تهران، چاپخانۀ گلشن 1371اول 



  

 

 

 11از 3

 نها نشدـدم رنجـــــور، او تـن شـم  دــعُ ـم تَ ـَرضُت لـانـی مَ : آنک گفت

 ستم بیهده ـق آن بنده این هـدر ح  ست صر شده ـآنک بی َیسمع و بی ُیب

 یه دارد ورقــسد، ـدل بمیـــــــران  ی ادب گفتن سخن با خاص حق ــب

 رد و زن همهـاند مگرچه یک جنس   وانی فاطمهـردی را، بخـو مـگر ت

 و حلیم و ساکن است گرچه خوشخوی ن است      ـو کند تا ممکـون تـقصد خ

 م ِسنانـود زخـرد را گــــوئی، بـم  ق زنان ـی ست، در حـدحـفاطمه م

 ق آالیش استـــح  اکی  ـدر حــق پ  دست و پا در حق ما ِاستایش است 

 ق استــد و مولــود را او خالــوال  د او را الیق است ــولـد، لم یُ ـلــم َیلِ 

 او زین سوِی جوست هرچه مولود است،  آمد والدت وصف اوست  هرچه جسم

 د یقینـحادث است و ُمحِدثی خواه  ون و فساد است و َمهین ـزانک از ک

 م سوختیـــو جانـوز پشیـــمانی، ت  م دوختی ــانـوسی!!! دهـگفت ای م

 در بیابانــــی  و رفتــاد انـر نهـس  ی کرد َتفتـد، و آهـْدِریـه را بِ ـجام

 داـا  کــــــردی جـدۀ ما  را ز مـنـب  داـوی موسی، از خـد ســوحــی آم

 (2)دی؟؟؟ـــردن آمــرای فصل کـیـــا ب  ؟؟؟دیــردن آمـرای وصل کــو بـت

 دی اَلطالقـــنـابغـــــض االشیاء ع در فراق      ــنه انــتـــــــوانی  پا متا  

 ام ی دادهـــــــهـــرکسی را اصطالح ام      اده ـــرتی بنهــیــهــــــرکسی را س

 ق تو َسمّ ـــق او شهد و در حـــدر ح ق تو َذّم      ـــدح و در حـــق او مـدر ح

                                                           

ین ا"مثنوی معنوی" از "نیکلسن" ت، در نسخۀ اقتباس گردیده اس "شرح گلشن راز"از  درینجا این بیت، کهمصراع دوم ــ  2

 طور آمده است:

 یا خود از بهِر بریدن آمدی؟

هم به نظرم رسیده است، که شاید بلیغترین شکل این مصراع و قرین گفتۀ حضرت  "نز برای فصل کردن آمدی"این مصراع  در هیئت 

 حد احسن میرساند. منطقی لفظی را در باشد!!! زیرا با مصراع اول بیت، ارتباط موالنا

 تو برای وصل کردن آمدی!!!

 نز برای فصل کردن آمدی!!!

 )نه از برای فصل کردن آمدی(

 !!!آمده باشی!!!!!! "فصل کردن" ای، نه این که برای آمده "وصل کردن" تو برای
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 هــمـاالکی هـی و چــاز گــــــرانجان ه      ــمــی هـاکـناپا بـــرّی از پاک و ـم

 مـــنـودی کـا  بر بندگــان جـبلک  ت م      ـنـودی کـر، تا ســـمن نکــــردم ام

 دحــند، مـندیان  را اصطـالح سـس  دح     ـد، مـنـدوان  را اصطـالح هـنـه

 انــد  و ُدرفشـونـم ایشان شـپاک ه ِح شان      ــیـن نگـــردم پاک از تسبــم

 ال راــم و حــا درون  را بنگــریـم ال را      ـــان را ننگــــــریم و قـا زبـم

 اضع َرَودــظ ناخـفـه گفِت لـگــــرچ ع ُبَود      ـیم اگر خاشــبـلـناظــــــــــر ق

 جوهر َغَرض پس طفیل آمد عرض، زانک دل جوهر بود، گفتن َعَرض      

 وز با آن سوز سازـم سـوز خواهـس ار و َمجاز      ـاظ و اضمـفـازین ال چند

 عبارت را بسوز سر فکر وسر به        روزــآتشی از عشق در جان برف

 دـــان دیگرنـان و روانـسوخـــته ج د      ــــرنـدانـــــــان دیگموسیا!  آداب 

 اج و ُعشر نیستـرران خـبر ِدِه وی ر نفس سوزیده نیست      ـعاشقان را ه

 گر بود پرخون شهید، او را مشوی وی      ــی مگـد ورا خاطـگر خطا گوی

 این خطا را صد صواب اولی تر است ز آب اولی تر است      خون شهیدان را

 واص را پاچیله نیستــم ار غـه غـچ ه نیست      ــم قبلــدر درون کعبه، رس  

 وـچاکان را چه فرمائی ُرف جامه   وـتو ز سرمستان قــالووزی مج

 ذهب خداستـعاشقان را ملت و م  ها جداست  ملت عشق از همه دین

 عشق در دریای غم غمناک نیست  لعل را گر ُمهر نبود باک نیست

 رازهـــائی کان نمی آید به گفت  آن در ِسر  موسی حق نهفت بعد از

 ـم آمیختندگفتن  به هـــ دن  وـدی  نها ریختند ـبر دل مــــــوسی سخ

 دــــد  از ازل  سوی ابچند َپّریــ چند بیخود گشت و چند آمد به ْخَود      

 آگهی ست این ورای زانک شرح بعد ازین گر شرح گویم ابلهی ست       

 ندــــها بشکم بس قلمــــور نویس  قلها را  َبرکند ـم عــویور بگـــــــ

 دـوپان دویی چــــدر بیابان در پ شنید      از حق  چونک موسی این عتاب

 ّره  بیابان  برفشاندــــرد از پگــ  دــبر نشان  پای  آن سرگشته ران

 َودـران پیدا بُ ــام دیگهـــم ز گــــ  ردِم شوریده ْخَود ــگــــــاِم  پاِی م

 بر وریب پیل رفته چونیک قدم   یک قدم چون رخ ز باال تا نشیب 

 ی روانه بر شکمـاه چون ماهگــ  م ـموجی  برافرازان علگاه چون 
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 دــو رّمالی که رملی برزنهمچــ  َود ـگـــاه بر خاکی  نبشته حال خْ 

 ژده ده که دستوری رسیدـگفت م  د ـعــــــاقبت دریافت او را و بدی

 د دل تنگت بگویـهرچه میخواه  وی ـی و ترتیبی مجـهیـــــــچ آداب

 و جـهانی  در امانـایمنی؛  وز ت ور جان      ـتو دین است و دینت ن کفر

 ان  را برگشاـبی ُمحـابا  رو  زب  شا ـُمعـــاف  یفعــــل هللا ما یای  

 من کنون در خـوِن دل آغشته ام  گفت ای موسی ازان بگـذشته ام 

 رفته امو ـهزاران ساله زان س صد  ن ز سدرْه ُمنتها  بگــــذشته ام ـم

 ردون برگذشتـو ز گ  (3)گنبدی کرد  رزدی اسپم بگشت ــتازیانــــــه ب

 ازوت بادـآفـرین بر دست و بر ب  وت باد ـمحـــــرم  ناسوت ما اله

 وال من استــه احـاینچ میگویم ن حال من اکنون برون از گفتن است      

 آئینه نیستنقش تست آن نقش آن  ینه ای ست      ـنقش میبینی که در آئ

 درخور نایست نِی در خورد مرد  ای کرد ـدر نـدم که مـــرد نائی ان

 ان شناســهمچو نافرجـام آن چوپ حمد گوئی گر سپاس       ان گرـهان و ه

 لیک آن نسبت به حق هم ابتر است       حمد تو نسبت بدان گر بهتر است

 پنداشتند می کین نبوده ست آنـک  طا برداشتند ـچند گــوئی، چون غِ 

 چون نماز مستحاضه رخصت است  این قبول ذکر تو از رحمت است

 ودۀ تشبیه و چونـذکــــــــر تو آل  ا  نماِز او  بیالــــوده ست خون ـب

 ودـلیک  باطـــــــن را نجاستها ب  رود ـی میـه آبـخون پلید است و ب

 رِد کارـدروِن مم نگـــــردد از ـک  ر آب لطف کـــردگار ـیـکان به غ

 ی دانییـمعـــنی سبحـــــــــاَن رب  ردانیی ـدر  سجودت  کاش  روگ

 ر بدی  را  تو نکــوئی ده جزاـم  زا ـکای سجودم چـون وجودم ناس

 رــتا نجـــاست  ُبرد  و گلها داد ب  ر ــاین زمین از حلم حــق دارد اث

 هاـرروید از وی غنچهدرعوض ب  تا  بپوشد او پلیــــــــــــدیهای ما 

                                                           

 را بدین شکل می آورد: "گنبذی کرد و ز گردون برگذشت"مصراع  "شرح گلشن راز"ــ  3

 د و از گردون گذشتعزم باال کر
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 ه تر از خـاک بودـمایـکمتر و بی  کو در داد و جود  چو کافر دیدپس 

 جـــز فساد  جمله  پاکیها نُجست  از وجود  او گل  و میوه نُرست

 ا! یـــــــا لیتنی کنُت ُترابـحسرت  گفت واپس رفته ام من در ذهاب 

 ه ای میچیدمیــهمچو خـاکی دان  ر نگزیدمی ـکاش از خــــاکی سف

 زین سفرکردن رهاوردم چه بود  چون سفر کـردم، مرا ره آزمود 

 د پیش روـودی  نبینـدر سفـــر س  سوی خاکست کو  همه میلشزان 

 روی در ره کردنش صدق و نیاز  روی واپس کردنش آن حرص و آز 

 د است و حیات و در َنماـدر مزی  ال ـود میل عَ ـهــــــر گیا را کش ب

 بینـدر کمی و خشکی و نقص و غ  د سر سوی زمینـیـچـونک گردان

 ودــدر تــــزاید  مرجعـــت آنجا ب  ودــمیل روحت چـون سوی باال ب

 رت سوی زمینـور نگون سازی س

 آِفلـــی؛  حــــــّق  ال ُیِحبُّ اآلفلین

 

 شرح لغات:

 "بوت"یا کفش" کلمۀ ترکی و در معنای " چاُرق:ــ 

؛ است "تباه شدن"و  "تباهی"و در معنای  "ِافعال"، که مصدر  باب "ِادبار")ُم ْد ِب(، اسم فاعل از کلمۀ عربی  ــ مدبر:

 ست!!!ا "تفعیل"و از باب  "تدبیر"مغالطه گردد، که اسم فاعل مصدر  "ُمَدب ر"؛ نباید با کلمۀ "تباه"یعنی  "مدبر"؛پس 

 است. "چارق"در معنای  ــ پاتابه:

 نیز عربی هستند. عّم و عّمه"است. کلمات " "خال"مؤنث  "خاله"و  "ماما"لمۀ عربی و در معنای ک ــ خال:

 "ستایش"یعنی  ــ ِاستایش:

 ("ماه")مخفف "َمه"دری مغالطه گردد، که منسوب به  "َمهین"ِ است؛ نباید با  "پست"کلمۀ عربی و در معنای ــ َمهین: 

 .َمه""چون و  "َمه مانند"است و در معنای 

ث"  ؛ نباید با"پدید آورنده"یا  "حادث سازنده"(؛ یعنی "ِافعال")مصدر باب "ِاحداث": )ُم ْح ِد(اسم فاعل ــ ُمْحِدث "ُمَحد 

 است. "راوِی حدیث پیمبر"و به معنای "تحدیث" مغالطه گردد، که اسم فاعل باب 

 "شتابنده". و"تیز"  درینجا به معنایــ تفت: 

 "پنهان کردن".و در معنای "ِافعال"  بمصدر باــ ِاضمار: 

 "حقیقت" متضادــ َمجاز: 

 "خطاءکار"و در معنای "خطاء"  اسِم فاعلــ "خاطی: 
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 است؛ پس"سرلشکر"  و"پیشقراول"  و"رهبر" ، که در معنای "قالووز" صفت دری کلمۀ ترکیِ ــ قالووزی: 

 "قومندانی" و"رهنمائی"  و"رهبری"  یعنی"قالووزی"؛ 

به حساب دید اسالمی، كنایه از باالترین نقطۀ آسمان هفتم، که بنلدترین قلۀ  ("سدرة المنتهی" )مخففه منتها: ــ ِسدر

 افالك هفتگانه است.

 است و در معنای"استفعال"  باباز  که"ِاستحاضه"  باشد؛ اسم مفعول مصدر"حیض" آن که در حال ــ ُمستحاض: 

 ِصرف و ِصرف مربوط به"حیض"  با وجودی، که است."ُمستحاض"  حالت مؤنث"ُمستحاضه" و "حیض دیدن"؛ 

 باشد!!!"منطق"  است، اما َصرف َصرف است و کار خود را میکند، بدون آن که در پی"جنِس مؤنث"  و"زنان" 

که بسیار مشهور است، ماضی مطلق مذّکر همین فعل "َذَهَب" است؛ و  "رفتن"مصدر ثالثی مجرد و در معنای  َذهاب:

 ت.اس

  "خینه"کلمۀ عربی و در معنای  ِخضاب:

 پرده، پوشش ِغطاء:

 "باال رفتن".در معنی ــ َعالء: 

ر" "ام مغالطه گردد، که کلمۀ دری و صیغۀ"ُنما" ست، که نباید با "ُنمو"  کلمۀ عربی و در معنای ،"نماء" مخّففــ َنما: 

 ( است."نمایان شدن"و "کردن" )"نمودن" از مصدر

  "َضعف".، و در بیت موالنا در معنای "ضعیف"(، کلمۀ عربی و در معنای "جنین و زمین و نسیم")به وزن  ــ غبین:

"آفلین"  و"نزول و غروب و پائین شدن"، ؛ یعنی در حاِل "افول کننده" و در معنای"اُفُول"  اسم فاعل از مصدرآِفل: 

 ."آفل"جمع آن ــ جمع سالِم مذّکر و در حالت مفعولی از 

 در قسمت فرهنگهای ُمتوِن قدیم، باید بالضرور و مؤّکداً تذکر داد: و

ح هر متن قدیم، در آخر هر کتاب این سنخ، لغتنامه و فرهنگی را هم تقدیم  بسیار رائج گشته است، که مرت ب و مصح 

وند. ، تشریح میشمیکند، که ضمن آن لغات مشکل و خصوصاً لغاتی، که از نظر امروزیان متروک و نامأنوس گشته اند

مشکل درین عرصه مگر اینست، که ُمَرت بان و مصّححان ایرانی، لغات را نظر به مزاج فارسی متداول و مسلط در 

ه ، به وجود آمد"افغانستان عزیز"معنی میکنند؛ و این نکته بالخاصه در قسمت متونی، که در سرزمین ما،  "ایران"

ی می آفریند. ز بالکل، ناخودآگاه و یا قصداً، "دری افغانستان" یرا مصّحح و مرت ب ایرانی از اند، مشکل و جفائی جد 

است و معانی دقیق لغات و کلمات را در زبان دری ما نمی داند. از همین خاطر هم هست، که  "نامطلع"و  "بیخبر"

 بسا لغات را غلط و بیمعنی، معنی همی کنند. از بهر مثال:

 یگاه""بحاضر، بسا کلمات را غلط معنی کرده است، مثالً کلمۀ  "مثنوی"ِفرهنگ لغات  در ــ استاد "عزیزهللا کاسب"

ِن ایران،  در دری  "بیگاه"معنی کرده است، در حالی که  "بی هنگام" و"بی وقت" را مطابق به ذوق فرهنگهای مدوَّ

 ت و بی معنی!!!آورده است، کامالً غلط اس "کاسب"است؛ و معنائی را که استاد  "شام"ما در معنای 

را تصحیح و چاپ کرده و فرهنگ لغاتی از آن ترتیب داده  "جبلی غرجستانی"، دیوان ــ استاد "داکتر ذبیح هللا صفا"

است. درین فرهنگ بسا کلمات را مطابق ذوق فارسی ایران و خالف معمول آن در دری افغانستان معنی کرده است؛ 

، معنی کرده "چپ"و یا در مفهوم  "جنوب"یل، مطابق به اصل عربی، مقابل را در ابیات ذ "شمال"از بهر مثال کلمۀ 

 :است، که هرگز مفهوم اصلی و درسِت ُمفاِد شاعر را نمیرسانند
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ریقــــل بر ُبختیان عــــــم رحــــــــنه  
و به تن چون شهام شمالبه تگ چون   

 

 و یا

 ـهانـیش جأر از   دی و تازهــزنده از رسمش هُ        لکش زمناز مُ   و روشن  از عدلش زمین م رّ خُ 
 ر  شباب و چون تن از لطف روانـچون دل از فَ ر       ون شب از نور قمـو چشمال  چون گل از بویِ 

 

 است، که از قدیم در دری ما با همین مدلول، معمول و مفهوم است!!!  "باد"درین ابیات در معنای "شمال" در حالی، که 

را تصحیح و چاپ کرده و طبق معمول فرهنگی  "تاریخ بیهقی"، کتاب معظم "داکتر فیاض"و ــ "داکتر قاسم غنی" 

از لغات صعب آن را ترتیب داده اند. درین فرهنگ نیز عین مشکل عام ایرانیان به نظر میرسد، و آن مد نظر نگرفتن 

 معنی کرده اند، در حالی "دیروزی"را به معنای وصفِی  نه""دیمفهوم کلمات در زبان دری افغانستان است. مثالً کلمۀ 

"قید استعمال می گردد، که  "دیروز"در دری ما و خصوصاً دری عوام  ما، مطلقاً در معنای "دینه روز" و  "دینه"که 

 !!!"صفت"است، و نه زمان" 

و صدهای دگر از متقدمان  ""َجَبلی غرجستانیو  "حضرت موالنا"،و خداوندگار بلخ، "ابوالفضل بیهقی" چون 

عزیزالَمقام، در سرزمین مبارک افغانستان زاده و پرورش یافته و کالمشان دری ما مردم بوده است، باید مصّححان 

ایرانی مفاهیم لغات را مطابق به تداول دری افغانستان نیز مد نظر میگرفتند، که نگرفته اند و زحمات شباروزی و 

رون داده اند. این سه مثال، که نمونه وار تذکار یافت، نقص مشهود و آشکاِر آثار چاپ سختکوشانۀ خود را ناقص بی

 و ترتیب شده به دست دانشمندان ایرانی را نشان می دهد!!!

در زمینه مفصل  "َسَرگی و دیرپائی لغات و اصطالحات در زبان عامیانۀ دری"در یکی از مقاالت قدیمی خود به نام 

 ذیل را باز کنید: گفته ام. لطفاً لنک

 

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/021310-KM-ba-Kohna-ye-Khod-Besaaz-ke-Nau-e-

Deegaraan-Geraan-ast-22[1].pdf 

 

 مشّخصات امالئی:
 

ِل  را، که یکی از قصص مشهور مثنوی شریف است، به کمک انترنت و با سردادن با  "موسی و شبان"داستان مطوَّ

ان آزاد "افغانستپورتال  به "سیستم امالئی"ِو تصحیحات الزم امالئی، مطابق  "عزیزهللا کاسب"چاپ  "مثنوی معنوی"ِ

تشرق مس"رینولد نیکلسن"، این کتاب معظم را از روی نقد و نسخۀ "عزیزهللا کاسب" تهیه کردم. ــ آزاد افغانستان" 

 ؛ انتشارات گلی ــ قرار دارد.1373انگریز آماده ساخته است، که در دسترس من چاپ دوم آن ــ از بهار  مشهور

حش در باال و در پاورقیها گذشت. الهیجی خوانده بودم، که شر"شرح گلشن راز"ِ مختصر همین داستان را در کتاب 

همین سه منبع جهت نقل این داستان موالنا در دسترسم قرار داشتند، که بعداً با تطبیق به سیستم امالئی پورتال 

 ، برون داده شده است. "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

ل میتوان یافت، چه این آثار به مرور ایام باید تذکر داده شود، که آثار یکدست و صد در صد ثقۀ متقدمان را به مشک

 شده اند؛ چون: "دستلوت"به اصطالح کابلی 

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/021310-KM-ba-Kohna-ye-Khod-Besaaz-ke-Nau-e-Deegaraan-Geraan-ast-22%5b1%5d.pdf
http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/021310-KM-ba-Kohna-ye-Khod-Besaaz-ke-Nau-e-Deegaraan-Geraan-ast-22%5b1%5d.pdf
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چون هر کاتب و مستنِسخ و نسخه بردار نظر به فهم و انصاف و درجۀ وارد بودن خود، دست به دستکاری و دست 

 واشوری زده، که ماحصل و قربانی، گم شدن اصل ثقۀ این آثار است. و در زمانۀ ما:

ی، که متون قدیم را از روی ُنَسِخ مختلف، ولی ازهم متفارق، تصحیح و مجّدداً چاپ میکنند ــ و این افراد ساعی افراد

برخاسته اند ــ نیز درین ماجرا دست باال دارند. چنان که فوقاً تذکر  "ایران"و متشبث بیشتر از کشور عزیز همسایۀ ما 

ر قرار داده و به تصحیح متون قدیم میپردازند، بدون این که گوشۀ رفت، اینان فارسی موجود ایران را مدار اعتبا

چشمی به دری افغانستان هم داشته باشند. ازین رو تصحیح و خصوصاً نوشتن تعلیق و لغتنامۀ هر اثِر این سنخ، باید 

 ناتوان و در بعض موارد، خالف اصل دری، قلمداد گردند.

چنان که در باال گفتم، تعدادی از ابیات این داستان به حیث وجیزه و به قّوِت ضرب المثل، زبانزد مردم در تمام قلمرو 

زبان دری/فارسی شده است؛ از عواّم گرفته تا خواّص، و بالخاصه خواّص. و بیائید، که همین ابیات را بیرون بکشیم 

 و بار دگر از نظر بگذرانیم:

رای وصل کردن آمدیتو بــــــــــ  

 نز  بـــــــــرای فصل کردن آمدی

*** 

 ما زبان را ننگــــــــریم و قال را

 ما درون را بنگـــــریم و حال را

*** 

 در درون کعـــــبه رسم قبله نیست

اص را پاچیله نیستچه غم ار غوّ   

*** 

ست عشق از همه دینهـا جدا ملت  

مذهب خدا ست عاشقان را ملت و  

*** 

هر نبود باک نیستر مُ ـــرا گلعل   

م غمناک نیستـــغعشق در دریای   
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*** 

 هیــــــــــچ آدابی و ترتیبی مجوی

 هرچه می خواهد دل تنگت بگوی

*** 

مشّخصات دری افغانستان در تمام داستان و خصوصاً در ابیات اول آن آشکاره و قابل تشخیص است؛ بالخاصه وقتی آن را با 

 کابلی مقایسه میکنم؛ مثالً در کلماتی از قبیل: دری عامیانۀ

 دستک، پایک، جایک، شانه کردن سر، شستن جامه، کشتن شپش، پیش، خوشخوی و ....

 در چاپ ابیات، اصالحات امالئی ذیل صورت گرفته است:

 آمده( "شپشااَت"شپشهایت )در اصل نیکلسن ــ 

 مغالطه با ترکیبات دیگر جلوگیری کند.از کلمات، تا از  "به"ــ جدا نوشتن حرف اضافۀ 

را از کلمات ــ چنان که در  "هاء"در ترکیبات، چون قراری که میدانیم، هرگز اجازۀ حذف این  "های غیر ملفوظ"ــ نگه داشتن 

 :فارسی ایران متداول گشته است ــ نداریم؛ مثالً 

 ست بیهدهآن بنده این هم  در حق      ست شده ربصِ ع و بی یُ سمَ آنک بی یَ 

 آمده(" ستبیهدَ "و  "ستشدَ " )در اصل نسخۀ نیکلسون

"مگو و مشو ، که مثالً در ابیات ذیل در نسخۀ نیکلسن "مگوی و مشوی و مجوی و بگوی"  در آخر کلمات"ی"  ــ حفظ حرف

 آمده: و مجو و بگو"

 یمشورا  او ،خون شهیدگر بود پر      یمگوخاطی  وراگر خطا گوید 

*** 

 یبگو تنگت دل میخواهد هرچه      یمجو ترتیبی و آدابی چـــــــهی

"پای و سرای و جای و نای و ... و جوی و موی و روی و سوی و شوی و بشوی  طوری که میدانیم، در فارسی ایران کلمات

"پا و سرا و جا و نا و   هیئتو در "ی"  را ــ که همه اصل اند و در دری افغانستان کامالً پای برجای مانده اند ــ با حذف..." 

 مینویسند!!!... و جو و مو و رو و سو و بشو..." 

 ــ حفظ استقالل کلمات به صورت مشهود در لفظ؛ مثالً در ترکیبات ذیل:

 ست دشمنی خودخرد بی دوستیِ 

 ست غنیحق تعالی زین چنین خدمت 

ی/فارسی" "درآمده، که با ترتیب مرّوج، ولی ناموّجه در سیستم امالئی زبان " غنیستو  دشمنیست" که در نسخۀ نیکلسن در هیئت

 همنوائی دارد!!! درین زمینه به زودی در بحث امالئی مفصالً خواهم نگاشت. مطابقت و

  

 تذکـــر:
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یقات و مجبور گردم، تعل بکشد "افتاوه و لگن"برگزیدم، حدس نمی زدم، که کار به  "مثنوی معنوی"وقتی این داستان جالب را از 

و شروحی بدان بیفزایم!!! اگر این مقاله از نظر کدام موالناشناس ماهری گذشت، توقع می رود، که بر آن تبصره کرده و نظر 

 خود را ارائه فرماید؛ و ممنونم بگرداند!!!!
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