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  !می نويسيد ؟" دری"چرا ھميشه 
  

آورده است، را بسيارافغانھا خوانده وتقاضاھای مختلف بار) بھارجاودان (جای مسرت و افتخار است که مقالۀ
عجالتا به ايميل . منطقۀ ما استع�م شده که عندالفرصت توضيحی تقديم خواھد شد) مکتبھای ادبی (ازآنجمله دربارۀ

چرا ھميشه : "ازمن پرسيده اند  )بھارجاودان (محترمه خانم فيروزه احدی ازکابل پرداخته ميشود که بعدازخواندن مقالۀ
  " نمی نويسيد ؟) دری/فارسی(يا ) فارسی(می نويسيد وچرا ) دری(

) آغاز سلطنت اعلحضرت امان هللا خان(افغانھا بھتر ميدانند که تااوايل قرن بيستم: احتراما بعرض ميرسانم اينکه 

بود،  بااروپا ) فارس(ِافغانستان درتحت حمايت انگليس، با اروپا تماس نداشت، اما ايرانيھا که در آنوقت نام کشو شان 
معرفی وثبت کردند، مث� زبان ) ايران(وبعدا) فارس(مه افتخارات تاريخی و فرھنگی منطقه را بنام درتماس بودند وھ

ثبت ميشد،  ) Indo-Arianian– ھندوآريايی(ميباشد وبايست ) ھند وآريايی (دری که مشتق از گروپ شرقی شاخۀ
 ازجانب ديگر، از لحاظ جغرافيه –ردند   ثبت کIndo-Iranian (– ھندو ايرانی(ايرانيھا اين زبان را بنام کشورخود 

فرھنگ ( ع�وتا محمد معين، مولف فرھنگ شش جلدی فارسی معروف به –قلمداد نمودند ) ف�ت ايران(افغانستان را 

  :را در فرھنگ خود قرارذيل تعريف نموده است ) ايرانی(و ) ايران (نامھای) معين

جلدپنجم، " (ايران کنونی، افغانستاان، ترکستان وقفقازيهسرزمين وسيعی است درآسيای غربی شامل : ايران " 
  ).206ص 

جلد اول، ." (منسوب به ايران، ھرچيز که وابسته به ايران باشد، اھل ايران، مردم ايران، تابع ايران : ايرانی" 
  ).414ص 

ی که در سابق باساس تعريفات و مدعيات فوق، ايرانيھا برای ھيچ کشورديگر شامل اين منطقۀ وسيع جفرافياي
. و ايرانی شده است) فارسی(ناميده ميشد، چيزی باقی نمی مانند، بلکه ھمه چيز بشمول زبان مشترک منطقه ) خراسان(

مي�دی ببعد، بمنظور تشخيص و  60 ازھمين جھت است که دانشمندان وزبانشناسان افغان درپوھنتون کابل از دھۀ
را بکار ميبرند، ) آريايی(و) آريانا(، )دری(ان وافغانستان ، اصط�حات تفکيک مسايل وميراث مشترک فرھنگی بين اير

اينکه درين اواخر . رااختيار کرده، واگذاشته اند) ايران(مي�دی نام  1935که درسال ) فارس(رابکشور ) فارسی(ونام 
متاع فروش ) فارسی(ام درافغانستان نفوذ ايران توسط يکعده ايران مشربان، منجمله تلويزيون طلوع، بيشتر شده ون

  .بازارتجارت تلويزيونھا گرديده جای تاسف است 

کارگرفته وميگيرند، حتی برای ) فارسی ( ايرانيھا درتمام آثار خودپيرامون تاريخ و انشعاب زبان مشترک ازکلمۀ

فارسی  (Old Persian ( -  -فرس باستان (دوره ھايی مطابق ميل خودشان ساخته اند که اصط�حات ) فارسی(زبان 
 اين اصط�حات با واقعيت –از آنجمله است ) Modern Persian–فارسی معاصر (و ) Middle Persian – ميانه

را که در تاريخچۀ زبانھای اروپايی بکار ) معاصر -ميانه  - قديم( ايرانيھا اصط�حات –ھای تاريخ منطقه ساز گار نيست 
 ازلحاظ طبقه –نادرست با}ی دوره ھای تاريخی زبان مشترک گذاشته اند رفته از زبانشناسان غربی تقليد کرده وبطور 

با}ی آن ) قديم يا باستان(نيست که اصط�ح ) فارسی/دری(شکل قديم زبان يا مادر زبان ) فرس باستان(بندی تاريخی،
) پھلوی ساسانی( از در تاريخ منطقه يک دورۀ مجھول ونامعلوم است، و بعوض آن بھتر ميبود)فارسی ميانه ( -صدق کند

درزبان }تين زبان اين . نام ميبردند، زيرا دورۀ ساسانی در تاريخ وجود داشته وزبان پھلوی در آن دوره رايج بوده است

ثبت کرده اند که بقايای آن اکنون دريک قسمت ايران وھم دربين مھاجران ) پارسی - Parsi – Parsee(دوره را 
  .نور رايج است ھندوستان ھ– زردشتی در بمبئی
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که ) جديد -  ميانه–باستان  (اصط�حات دوره ای. سال قدامت دارد 1400درحدود  )  دری(اما تاريخ معلوم  زبان 
زبان ) ونه مجھول( ايرانيھا از اروپائيان تقليد کرده اند، و آنطور که ايرانيھا آنرا طبقه بندی نموده اند، با}ی تاريخ معلوم 

در نزد ما افغانھا آن شکل زبان دری است که ازقرن پنجم  تا قرن ) دری باستان(بطور مثال  -ددری تطبيق شده نميتوان
مي�دی مروج بوده  19تا قرن   11آن شکل زبان دری است که از قرن ) دری ميانه (–مي�دی مروج بوده است  11

ز رايج است، و ما برای شرح مي�دی تا امرو 19آن شکل زبان دری است که از اوايل قرن ) دری معاصر (–است 
اما  ازآثار ادب دری بشکل منظوم ازميانۀ قرن اول ھجری و . خصوصيات ھريک ازين دوره ھا آثار مکتوب داريم

 اشعارحنظلۀ بادغيسی، شھيد بلخی ، رودکی و محمد –قرون دوم و سوم شواھدی در دست است، مث� منظومۀ ابن مفرغ 
 پختگی اين اشعار ميرساند که ادب منظوم دری –تان سروده شده، نه در فارس بن وصيف سکزی ھمه درخراسان وسيس

.                                                                                                                                                   قبل از اس�م نيز درخراسان وجودداشته است

) پھلوی ساسانی(فارسی ھردو، چنانکه ايرانيھا مدعی استند که از /ازلحاظ انشعاب و اشتقاق ، لھجه ھای دری

، ھيچ سند منشعب ميباشند، اين ادعا بکلی نادرست و غلط است، زيرا بجز ادعای خشک وخالی و بدون ثبوت ايرانيھا
منشعب شده باشد، اما شواھدی موجوداست که ھردو ) پھلوی ساسانی(فارسی از /وثبوت علمی ارائه نشده که زبان دری

با لھجه ھای متفاوت درقسمت ھای مختلف يک منطقۀ وسيع استعمال ميشده واين احتمال ) فارسی  و پھلوی / دری(زبان 
منجمله مرحومين  پوھاند (زبانشناسان افغان . اکنون به اثبات نرسيده استکه از مادر زبان مشترک منشعب شده باشند، ت

معتتقداند که زبان دری به احتمال اغلب درقرن پنجم مي�دی ) پوھاند الھام  واحمدعلی کھزاد -پوھاند نگھت   - حبيبی

يا   ، شايد تخاری)ميانهآريايی (درناحيۀ شمال افغانستان امروزی، درمنطقه ای بين بدخشان وبادغيس، از زبانھای
 ازجانب ديگر، بعقيدۀ زبانشناسان افغان، زبان دری درمراحل اوليۀ انکشاف خود تحت –کوشانی انکشاف کرده باشد 

درجنوب غرب، ) يا ساکايی (تاثيرزبانھای منطقه، ار آنجمله سغدی درشمال، خوارزمی در شمال غرب، ختنی و ساکی
 ھکذا کلمات عاريتی زياد وعناصر –ن زبانھا درزبان دری امروزی وجود دارند قرار گرفته است، زيرا کلماتی ازي

زبان دری در   - از زبانھای سانسکرت، پراکريتی وھخامنشی در زبان دری محفوظ مانده اند ) ھندوآريايی(مشترک 
 و مراحل بعدی انکشاف خود نسبت به زبان ھای سغدی، خوارزمی، ختنی وساکی مقبوليت وعموميت يافته

  .، کاشغر، ختن، ماوراالنھر وشرق و شمال ايران توسعه ونفوذ کرده است)افغانستان(درسرتاسرمنطقۀ آريانا

زبان وادب پھلوی :" ...ميگويد ) تاريخ ادبيات افغانستان(بقول مرحوم استاد احمدعلی کھزاد که درگفتار ششم 
نيزگويند، و ديگر زبان وادب پھلوی   را پھلوی شمالیدوشق و دومرحله پيداکرده، يکی ادب و زبان پھلوی پارتی که آن

ساسانی که به پھلوی جنوب معروف است و قسمت زياد اثارآن که عجالتا شواھدی  از آن در دست است، نه در 
پس قراريکه متذکر شديم، اساسا ميان پھلوی پارتی و .عصرساسانی، بلکه  درقرون اوليۀ ھجری  نوشته شده است 

اص� زبان ) پرثوی(يا  از روی منشاء زبان ومبداء ظھور آن فرق است، به اين معنی که پھلوی پارتیپھلوی ساسانی 
بعبارت ديگر، اولی پھلوی افغانستان و دومی پھلوی . خراسان بوده ، درحاليکه پھلوی ساسانی به فارس تعلق د ارد

ا اھميت دارد وبعدھا مارا به پيدايش  زبان وادب ع�وه براين، آنچه که بيشتراز نقطۀ نظر تطور ادبی زبانھ. فارس است
يا پھلوی خراسانی   پرثوی–کمک ميکند، فھميدن ريشۀ اخت�ف اين دو پھلوی است ) افغانستان(دری  درخراسان 

  )  41-40صفحات ..." (پيوستگی با زند يا اوستايی باختری دارد، حال آنکه پھلوی ساسانی لھجه ای از فرس قديم است 

 12قرن  (و ثبوت تاريخی  ديگرنيز وجود دارد که يکی نشان ميدھد زبان دری  درحوالی قرن پنجم ھجریدوسند 

اثرمعروف ناصرخسروقباديانی ) سفرنامه(اين سند. رسيده است) ايران کنونی( بسرحدات شرقی کشور فارس) مي�دی
ارت بيت هللا ميرفته و درشھرھای شرقی بلخی است که او درقرن پنجم ھجری پای پياده از طريق کشور فارس بزي

او ميگويد که مردم آنديار  - کشورفارس ازظھورزبان دری در شھر ھای مجاورخراسان وافغانستان امروزی خبرميدھد
.) م.ق 835حدود (است ) مادی( زبانھای باستانی کشور فارس يکی زبان –به زبانھای بومی ومحلی سخن ميگفتند 

 بقايای اين دوزبان کھن درکشور فارس بحيث زبانھای مختلف محلی –.) م.ق 610حدود (باشد مي) فرس باستان (وديگری
مي�دی از جانب خراسان درکشور فارس ظھور  1200درحدود سال ) دری(تا زمانی باقی ماندند که زبان جديدی بنام 
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فارسی در کشور /زبان دری) قرن پنجم ھجری ( مي�دی 1200درماقبل از . کرد وبتدريح درتمام فارس مسلط گرديد
  .فارس وجودنداشت واگر زبانشناسان ايرانی ثبوتی در ضد اين ادعا دارند، آنرا نشان دھند

 1957است که ازشھرک سرخ کوتل درو}يت بغ�ن افغانستان در سال ) بغو}نگو (سند وثبوت موثق ديگرکتيبۀ

ط يونانی درج ميباشد که زبانشناسان اروپايی تاريخ آنرا سطر بزبان دری باستان ورسم الخ 25درين کتيبه . کشف گرديد
باساس اين سند شکل قديم زبان دری در قرن دوم مي�دی ، يعنی پنج قرن پيشتر از ظھور  -مي�دی تثبيت کردند160سنه 

  .دين اس�م، در سرزمين افغانستان رايج بوده است

تاريخی را برای استحضار خودت و ساير افغانھا من مختصری از سوابق و شواھد ! خواھر عزيز فيروزه جان 
ھردو به ملت وکشور افغان تعلق دارد وازجانب ما بکشور فارس ) دری( و زبان) دری(نوشتم تا مطمئن گرديد که نام 

شاعران نامدارايران از قبيل فردوسی، سعدی وحافظ اصالت زبان . به آن افزود شده است) فارسی(رفته و در آنجا نام 
سياست دولتھای معاصر ايران از سالھا باينطرف بفکر غصب افتخارات فرھنگی . ا دراشعار خود تائيد کرده انددری ر

ايرانيھا درجرکردن، غصب کردن وخودرا مالک زبان وفرھنگ منطقه وانمود کردن، چا}کی و  -افغانستان بوده است 
اروپا  رو آورده و دولتھای اروپايی به ترجمان زبان دری ھمين اکنون که سيل پناھنده گان افغان در. استعداد خاص دارند

ضرورت  دارند، ايرانيھای چا}ک خودرا مالک زبان دری جا زده وظيفۀ ترجمانی زبان دری را ازنزد افغانھا قاپيده و 
گفتن " یفارس"،"فارسی"ھمين  -درتصرف خود در آورده اند، درحاليکه ايرانيھا زبان دری را بسويۀ مکالمه نمی فھمند

افغانھای مھاجر است که ايرانيھا درھمه جا حق مسلم تسلط بززبان افغانھا را برای خود غصب کرده اند ، وشما ھم 
بنابربيع�قگی افغانھا بزبان وفرھنگ شان در امريکا، ايرانيھای چا}ک، قانون ! ازکابل اين شکايت را با} کرده ايد 

 آن عده افغانھائيکه بزبان انگليسی خوب بلد نيستند، برای –ترجمه کرده اند ترافيک امريکا را بزبان فارسی ايرانی 
گرفتن }يسنس ترافيکی ترجمۀ ايرانی را ميخوانند، اما نمی فھمند وناکام می مانند، زيرا ترجمۀ ايرانيھا در نزد افغانھا 

  .مثل آنست که زبان يونانی را ميخوانند

انيھا سعی دارند تھداب زبان وفرھنگ دری را درافغانستان بميل ازجانب ديگر شواھدی موجود است که اير
درين راه پول خيلی زياد مصرف ميکنند ونشرات چند تلويزيون را درکابل  -وذوق خودشان لباس فارسی بپوشانند

 دراختيار خوددارند واز آنجمله نشرات و اصط�حات زبان دری  تلويزيون طلوع ازجانب آتشه کلتوری سفارت ايران
نام دارد، ) دری( شما تصور کنيد درکشوری که يکی از دو زبان رسمی و فرھنگی وتاريخی آن –طرح ومراقبت ميشود 

 دربرنامۀ ادبی ھفته واراين تلويزيون تصوير –شنيده نميشود ) اخبار دری(اما ازحنجرۀ تلويزيون طلوع ھرگز نام 
بمردم افغانستان تلقين ميکند که   تلويزيون ميباشد وفردوسی طوسی نمايان ميشود، که نمودار ھويت ايرانی اين

قرارمسموع، تاحال سه نفراز نطاقان فارسی . درسرزمين ادب خيز افغانستان  مثل فردوسی شاعری وجود نداشته است
  –اين تلويزيون بخاطرمتابعت از ھدايات سفارت ايران، بورسھای چرب گرفته وبا معاشات بلند درايران بسرمی برند 

راميخواند، گل سرسبد نطاقی اين تلويزيون ) فارسی(انمی که در ايران بوده و به لھجه کام� فارسی  ايرانی اخبار خ
را ميخواند، مثل اينکه درکابل خانم دری زبانی وجود ندارد ) فارسی(قرارگرفته،  بيشترين اوقات روز ھمين خانم اخبار 

تلويزيون ) اخبارفارسی(نم سفيد بخت باساس مناسبات خاص درکرسی نطاق بخواند، اما اين خا) دری(که اخبار را بزبان 
ميگويند آتشه کلتوری سفارت ايران ص�حيت بمراتب بيشتر از وزير اط�عات وفرھنگ ! طلوع نشانده شده است 

اصط�ح حکومت کابل دارد، که درغيرآن، اگر يک مقام مسئول   فرھنگ در افغانستان وجود ميداشت ، بايست حد اقل 
  .تبديل ميتوانست ) اخبا دری(را در تلويزيونھا به ) اخبار فارسی (تحميلی

) دری (، گردانندۀ وجيھه ودانشمند اين برنامه که به لھجۀ)بوی ماه (درتلويزيون آريانا، دربرنامۀ ادبی و آموزندۀ

برون نتوانسته، که ھميشه ) ايران(و ) فارسی(بسيار مقبول صحبت ميکند، اما ملتفت اين تضاد نشده  ويا خود را از نفوذ 
استشمام ميکند، ودرحاليکه خودش دری زبان اصلی و مسلکی ) ادبيات فارسی(و از ) زبان فارسی(، از)بوی فارسی(از  

شنيده نشده، به اميد آنکه برنامه اش به زير ) ادبيات دری(يا ) زبان دری(است، يکبار ھم از زبان و لھجۀ مقبول او نام 
  .   بيفتد" بوی دری"قرارگيرد وبه "  رستمکمان"



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، نيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليک: يادونه

 

آن عده افغانھا که بقدامت واصالت زبان دری عقيده : نتيجۀ اين حکايت بما تعليم ميدھد که ! محترمه فيروزه جان 
را بگذارند برای ايرانی ھا چونکه نام ) فارسی(را استعمال کنند و) دری(دارند، بايد ھميشه نام زبان مادری و وطنی خود 

 با عرض احترام  . است)فارس(صلی و قديمی کشور شانا

 2016دوم اپريل  –سيد خليل هللا ھاشميان 

 

 :ماخذ 

 اند عبدالحی حبيبیمرحوم پوھ (1

  1965از نشرات پوھنتون کابل سال  –ثبوت زادگاه زبان دری درافغانستان  "بغو}نگا"

  مرحوم پوھاند محمد نسيم نگھت سعيدی (2

 -امريکا–مرکز افغانستان شناسی پوھنتون نبراسکا درايالت اوماھا  – انگليسی – مقدمه ای بر قاموس زبان دری

1964 

 حيم الھاممرحوم پوھاند ر (3

  1958 -ازنشرات پوھنتون کابل  – مبادی دستور معاصر زبان دری

 1948سال  –چاپ مطبعۀ کابل – (شامل پنج قسمت)تاريخ ادبيات افغانستان  (4

مرحوم محمد ابراھيم  – مرحوم علی احمد نعيمی –پوھاند علی محمد زھما  –مرحوم احمدعلی کھزاد  :مولفين 
 .د غبارمرحوم ميرغ�م محم –صفا 

  


