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 8102 پنجم اپریلبرلین ــ                           هللا معروفی                                              خلیل

 

 :یادداشت
پیش از امروز یازده سال تخت ؛ یعنی 8112مارچ  89به تأریخ « "ار هراتآث"سیری گذرا بر جلد اول »قالۀ م

 سایتوب اثر سیاست غلط آن بر متأسفانه .منتشر گشته بود "افغان جرمن آنالین"در پورتال ن زمان او درنوشته شده 

 .و مقاالتم، نیست و نابود خذف گردید جاآرشیفم از آن

ین ا .تقدیم میکنم "تان آنالینسآریانا افغان"ندگان گرامی خوان مطالعۀجهت و اضافات الزم یش جدید اینک آن را با آرا

در آنجا قابل ، که در آرشیف مقاالتم نیز اشاعه یافت" انافغانستان آزاد ــ آزاد افغانست"در پورتال  پسانها مقاله

 .دریافت است

 8102 اپریلپنجم ــ برلین 

 "راته ر  آثا"سیری گذرا بر جلد اول 

 و

 استاد آصف آهـنگ تذکرات نوازشگر

خلیلی "، خود را نآ یشتر و پستر ازپب و مدتی لیف کتاأت  هنگامکه در  ،"خلیلی"هللا  ست، اثر استاد خلیل کتابی "راتآثار ه"

قارن سلطنت اعلیحضرت محمد هـ ش، م   0001 ــ 0019و در سالهای  این کتاب در سه جلد نوشته شده. 0دمیخوان "افغان

 :دهجلد اول مشخصات کتاب چنین آم در روی. است شاه، به چاپ سنگی مزین گردیدهنادر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 زیزعهللا الهو

 آثار هـرات
 شاه غازیلیحضرت محمد نادربنام نامی اع

 الرحیم خان نایب ساالرشان عـبدبامر و ارادۀ جناب جاللتمآب واال

 8راتو وکیل نایب الحکومۀ ه

                                                           

 
هم شاید . تبار و پشتون ست به قوم صافی "خلیلی"، ولو استاد "پشتون"تبعۀ افغانستان بود، نه حتماً " افغان"از  "خلیلی" استاد مرادالبه ــ  

 عزیز وطنبر  چنان، که در ابتدای تهاجم اتازونی. مارندوی را از خود نش "ایران"عایان کشور دم  رپ   کرده باشد، تاخاطر  ینکار را از این

 .است" ایران"از " خلیلزاد"عاء کردند، که سفید، اد چشم، یگان ایرانی ه بودسر زبانها افتاد" دخلیلزا"نام  ضمن آن مدتی فغانستان، کها ،ما
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 تالیف خلیلی افغان
 

 جلد اول

 باهـتمام آقای محترم عـبدالعلیم جان پسر نایب ساالر صاحب موصوف

 باغ هـرات طبع شددر مطبعۀ فخریۀ سلجوقی جنب چهار

 شمسی 0019جدی 
 

 جلد 011                 تعداد طبع                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مینویسد یکند وشاه اهـداء من این کتاب را به اعـلیحضرت نادرخلیلی افغا

رد اول افغانستان، که بدیدۀ من زوهای دیرین خود چیده ام، به قبضۀ شمشیر فاین دستۀ گل سرخ را که از شاخۀ آمال و آر»

 «.بندم محبوب تر ازو کسی نیست، پیرایه می

 :سه جلد چنین آردرحوم ضمن مقـدمۀ کتاب، در شرح هاستاد مر

 راتیائی هــ  مجلد اول حاالت تاریخی و جغراف

 راترای متقـدمین هحاالت شع ــ  مجلد دوم

 راترین هاصــ  مجلد سوم حاالت م ع

 : رمایدو در پراگراف آخر ف

ت، مملکت ما نهاده شده اس 0رفانیاساس مطالب ما به تألیف این کتاب، یک آرزوی صمیمی به نشریات عاز آنجا که »

هم ازین رهگذر  باب ذوق مظهر قبول افتاده و مامجلل در مقامات عالیه به نظر ار بال مطبوعاتامیدواریم این اثر ناچیز در ق

 «خلیلی افغان 0019. احیای آثار گذشتۀ این گوشۀ وطن عزیز خود احراز کرده باشیمخدمتی به 

رحوم سعید هران، منتون تت ادبیات ایران و مدرس مشهور پوهست، از زبان استاد زبردس یدر مقام و ارزش این کتاب کاف

ر ان و یادآوری از خاطرات شیرین سفتهر 0030چاپ " دیوان خلیلی"ریظ بریسی ضمن تقمرحوم نف. یسی، سخن گفته شودنف

 :هه اش به افغانستان، چنین نویسدپنج ما

در هر گوشه ست که  بهترین دلیلی که از توجه خاص و شیفـتگی ذاتی مردم افغانستان دارم، پذیرائی بسیار گرم و بی ریایی»

واز تر از مردم افغانستان، در بجرأت میتوانم گفـت، که من مردمی مهمان ن. ر شب  و روز از آن برخوردار شدمو کنار در ه

تم، کام اف رگاه بیاد آن مهمان نوازیها میه. ن سوی جهان کرده ام، ندیده امرهای دور و درازی که از این سوی جهان به آسف

ر ز همه شیرین کرد، مصاحبت شباروزی با شاعر کام مرا بیش اچیری که درین سف.... د که مپرس وجانم چنان شیرین میش

آثار "پیش از آنکه بدیدار وی نایل شوم و رابطه ای ناگسستنی با او بهم زنم، سه مجلد کتاب . معروف خلیل هللا خلیلی بود

   «.د و میدانستم با دانشمندی متبحر روبرو خواهم شدکه احاطۀ سرشار وی را در تاریخ میرساند، نصیب من شده بو" راته

                                                                                                                                                                                     

8
 . "خلیلی"هللا  بود و مامای مرحوم استاد خلیل" صافی"بیلۀ ــ از ق وطنیکی از خدمتگاران صادق  مرحوم نایب ساالر عبدالرحیم خان ــ ــ 
 
از " فرهنگ"پیش از آن، که  ؛افاده میکردند "ثقافت"و " عرفان"فرنگی را با کلمات  "ِکلچر"و  "کلتور"ــ در افغانستان در سابق کلمۀ  

 ترکیب" آثار هرات"در نوشتۀ استاد خلیلی در . ردبگیرا " عرفان و ثقافت"نستان نیز جای اطرف فارسی ایران وارد میدان شده و در افغ

به کار " تصوف"در مفهوم هم در ایران و هم در افغانستان " عرفان"امروز . است امروزی استعمال شده"ِ فرهنگی"معنای در " عرفانی"

 ".تصوفی"؛ یعنی "عرفانی"میرود و 
شاید . 0030راتی، چاپخانۀ حیدری، تهران ، چاپ محمد هاشم امیدوار ه"دیوان خلیل هللا خلیلی"یظها بر رصفحۀ چهارده، مربوط به تق ــ  

 .، طبع گردیده استت زیباکه با این قطع و صحاف باشد،" غانخلیلی اف"این اولین مجموعۀ شعری استاد سخن 
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شتاد سال از آن تاریخ یار نازل طبع شده بود و حدوداً ه، بنا بر امکانات ابتدائی آن زمان، در سطح بسید که با دریغمف این کتاب

پش بپردازند و کام چا رزندان دلسوز وطن و مقامات مسؤول کشور، به تجدیدمی سزد که ف. بسیار نایاب گردیدهمیگذرد، 

 .نگی و افـتخارات تاریخی ما را، سیراب گردانندتشنگان آثار فره

حضرت کابل را تداعی کرد و مرا  "تپۀ بی ننگان"رات است، که ه "تل بنگیان"لت اصلی نوشتن این مضمون تسمیۀ گرچه ع

مرور  "راتآثار ه"بنگارم، اما وقتی بر  رادف هم، چیزیبر آن داشت، تا در محدودۀ همین دو ترکیب شبیه و تا حدودی م  

 .تم، که شایسته است بر آن مکث گرددکردم، نکاتی را یاف

 :وانیمجلد اول میخ 029تا  022حۀ در صف

 :مصالی هرات مرکب از سه بناء بود»

 .ط دو محراب از آن باقی مانده بودفق مدرسه که در زمان ایت

مسجد و مدرسه (. 01ــ  021)زاری درانجا بود و مسجد بزرگ بنا بر قول اسف وار که مقابر بعضی از تیموریانعمارت گنبد

رخ بنا کرده، ضمناً مؤرخ مذکور تاریخ وفات ملکه را ش در مصلی است در زمان سلطنت شاهبرشاد بیگم که قررا ملکه گوه

 .  رات محسوب میشدجامع ه وق الذکر دومین مسجدمسجد ف. میالدی بوده 0302ی و یا هجر 260هم ذکر کرده است که بسال

دیگر وجود زمان ابنیۀ مذکور  درین. فـت میکنندگ از بزرگی و ظرافـت گنبد و محراب ها و تنوع تزئینات اظهار ش   فریه و ایت

رات از طرف روس ها بودند، امر ین انگلیسی که منتظر محاصرۀ هالرحمان خان بواسطۀ اصرار مهندسندارد، زیرا امیر عـبد

 .آن دادبه تخریب 

. است، که در شمال شهر واقع شده (ها تپۀ تریاک کش( )تل بنگیان)، تپۀ مصنوعی ه بر آن از نقاط جالب توجه اطرافالوع

 .ب ترتیب میدادندعاین عمل درین تپه مجالس لهو و ل شنیده بود، که آلودگان به ایت

مراد نادر )تپه را نادرشاه ، که گویا این ـد رسیدهیعود وی هم بروایتی شنیده بود، که به نظر خ( 038ج اول صفحۀ )فـریه 

رات زمان قـبل از تمال دارد که این تپه همان ارگ هبرای توپ بستن به ارگ ساخته بود، اح( افشار است ــ شرح از من است

 .مغـول باشد

یعنی محل  "کارزارگاه"ه اصل کلم)ز شمال شرقی شهر محل گازرگاه استا فاصلۀ دو میل انگلیسیدر سمت شرقی تل بنگیان ب

 که یکی از مقـبره( طه جنگ روی دادهجری قمری درین نق 816در سال ( بنا بر قول اسفزاری)جنگ است، که تحریف شده

دس هللا سره، که یکی از مشایخ قرن یازدهم اهلل انصاری قخواجه عب( جناب)راتی های سالطین سابق هرات بوده و مقبرۀ پیر ه

 «....سالطین تیموریه در قـرن پانزدهم بنا کرده اند، در آنجا واقع شده استبرۀ آنرا بوده و مق

 :"تپۀ بی ننگان"و  "تل بنگیان"
تادم و ر شهر ارجمند کابل افد "تپۀ بی ننگها"یاد ه را چندین سال پیش در این کتاب خواندم، ب "تل بنگیان"تی ترکیب وق

. میخورد "توخاک  اف" زیبای کابلی وت به اصطالح  داند، که در کدام قات و ق   و خدا شتمنوفاصله یادداشتی نیز بدین مناسبت بال

 "تپۀ بی ننگان"تر ساخته و  را درینجا ادبی گردد و من آنمیظ تلف "ننگا تپۀ بی" کابلی وام  که در زبان ع "ها تپۀ بی ننگ"

 کشتارگاه  ) "خ خانهساّل "طرف ه صار کابل رو بب تپۀ باالحقیقاً در عکابل، که دق "شهدای صالحین"ست در  مینویسم، تپه ای

تاب خوب دارد و آف( پیتاب)این تپه که در موسم زمستان پیتو   .رار داردق "برج بجنجو"و در طرف راست ( ...ند و گاو و گوسپ

لم میدادند، و نشستند  در آنجا می تهای متوالیار گشته بود، که ساعاشخاص بیکار و بی روزگ اطراق   یک بر آن میتابد، محل  ت  

ان چرس مرس هم میزدند، خود را رهسپار تند و پشت و پهلو را تکر میدادند، یگکه از آفتاب تابانش گرما میگرف ،در حالی

طوال دارند، این  تن ید  مردم کابل که در ق لی پراندن و طنز و کنایه گف. چکر میزدند لیعالم باال ساخته و ساعتها در ملکوت اع

 .نام نهاده بودند "ننگا بیتپۀ "جایگاه را 
 

این گفتۀ . را مشخص ساختم ت آنرفـت، که من ضمن سطور باال موقعیّ  "برج بجنجو"، سخن از "از گپ گپ میخیزد"گویند 

در استاد خلیلی . دآر خود می " عـیاری از خراسان"هللا خلیلی در رسالۀ  ست، که استاد مرحوم خلیل مغایر چیزی مگرمن 

 :ده چنین نویساین رسال 2صفحۀ 

راز آن رج بر فکوه است، که کاسه ب برجستۀ منتهای ست ــ متصل آن پوزۀاین دل، واقعدر آفـتاب نشست  ( خونی)دروازۀ »

لزیست، که دستۀ دراز ظرف کاسه مانند نوله دار ف( یک الغو. )نامیدند می( ویک الغ)زنان شهر آن را برج  ــ بنیاد نهاده شده

کنایه از شخص "را " یک الغو"، کلمۀ "فارسی افغانستانلغات عامیانۀ "نگ ـبدهللا افغانی نویس در فرهم عمرحو).داشته باشد

 (ستا مینویسد ــ شرح از من" ر و طویلالغ

سر جوان انگلیس پاسبان برج است، که در پای دیوار کاسه برج بدست نام افف شدۀ ر  ح  نامند، که م  ( بی جن جو)بعض برج 

نه می ماند، که سرش را به دروازه به اژدهای تشدیوار باستانی کوه شیر. برج است اما زبانزد بیشتر کاسه .غازیان کشته شد

 «.رود آورده باشدکاسه ف
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 :نند، مراتب آتی را تقـدیم میدارمتلفـظ میک "بجنجو"کابلی آن را  وام  ، که ع"بی جن جو"در مورد روشن شدن برج 

 .حیث دو نام  و دو مکان متفاوت میداننده را ب "کاسه برج"و  "برج بجنجو" ــ  مردم کابل و خصوصاً اهـل محل

بر  که ،را "باالحصار کابل"ست، که از سطح زمین برخاسته و گوشه ای از دیوار بزرگ  ریبرج بزرگ مدوّ  "برج بجنجو" ــ

کشیده  "شاه شهید"به طرف  "لحینشهدای صا"این برج درست بر مسیر سرکی واقع است، که از . رار دارد، میسازدراز تپه قف

 .است شده

 تشریح  "که خود آیتی بود در سرمنشی اعلیحضرت ظاهرشاه ــ نور محمد کهگدای ــ حافظ ل مطمئنی از زبان مرحوم ــ  ناق

و  رددای، با روایت مردم گ  شخصیت ثقۀ مرحوم کهگ رمودۀف. ــ نیز عین همین نکته را نقل کرده بود "تأریخی اماکن   درست  

 .ت دارد، کامالً مطابق"شهدای صالحین"نواح 

قـل سلیمی باور نمیکند، که یر و برنا  و کمدان و داناست و هیچ ع، پو خاصّ  زبان عامّ  رد  یک نام مشهور و و   "کاسه برج"ــ 

 .  ، اسم یک خارجی و آن هم دشمن را، بگذارند"کاسه برج"مردم بیایند و بر نام شناخته و مشهور 

 .محق ق میدانمکامالً ش را سخن تم، کهگرف تر از همه، اینکه تائید سخنم را از زبان شخصیتیــ  و باال
  

 :استاد آهـنگتذکرات نوازشگر 
استاد  در آن طرف الین. ون به صدا درآمدتلفــ زنگ  8112مارچ  89همین چند لحظه پیش ــ ساعـت شش دیگر امروز 

 در  زیاد با مهربانی از کانادا طلس، ا یانوس متالطم  طرف اوق حار و از آنرای ب  نگ، که از ماوبودند، استاد محمد آصف آه

 د برازندۀرزنونی با شخصیت برجسته، مبارز نامدار و فار صحبت تلفبسیار خرسند گشتم، که افـتخ. رمودندسخن را باز ف

ت و ایشان در مورد بنده بسیار رفضمن اینکه از هر در سخن . میسر گشته بود "آصف آهـنگ"وطن، جناب استاد  فرهـنگی

، افغانی و وطنی ما دانستند، از ایشان در بارۀ مالً مطابق به مصالح و منافع ملیها و مقاالتم را کا رمودند و نوشتهنوازی ف ذره

ن بدی. ندگزاردصراحت بر آن صحه ه و ایشان ب نظر خود را در زمینه ابراز نمودم. جویای معلومات گردیدم "برج بجنجو"

 !!!یکی نیست" کاسه برج"با   "برج بجنجو"جای شک و شبهه ای باقی نمی ماند، که کوچکترین  ترتیب

ایشان گردیده  ، بسیار خوانده و شنیده و گرویدۀشین بودندای پیه نگ که از پیش آهـنگان مبارزات سالمن در مورد استاد آه

ایشان در ابراز  که از ،و صراحت لهجه ای را شنیدمزبانشان  ری ازکه در عالم ناشناسی ظاه ،را تی، مگر لطف و شفقبودم

ورد  حقایق و در   .ل ساختمبد   "ارادت"قادم را نسبت به ایشان به تاعـ دیدم،" تافغانیّ "و  "افغان" م 

هایم  وشتهر از ندقه اتی یاد کردند و چبا چه کلم ین درویشاز "نگاستاد آه"واهان و بدرواداران می شنیدند، که جناب اگر بدخ

   !!!نصیب ایشان میگردید خاطریرحتی و انبساط  که ف ،گمان نکنم ستایش فرمودند،

ی  نکته، در خور توجه   و چند  ظچند لف "راتآثار ه"در کتاب   :ت، از جمله در موردمن قرار گرفجد 
 

 :و کلمات الفاظ
: رمایدف "ورغ"ضمن شرح احوال  000مثالً در صفحۀ  .کار میبندده ب "طبیعی"جای ه را ب "درتیق  "استاد خلیلی ترکیب  ــ

ور غ درتیمحصوالت قلی و پوست سیاهگک برای پوستین ــ زیره و شیرخشت، در بعض جاها مومیائی معدنی از عسل اع»

 :گوید "کروچه"در مورد پیداوار عالقه داری 030و در صفحۀ « .است

 «.درتی کروچه استپیداوار ق از شیرخشت و زیره»

 ."و پیداوار طبیعی محصوالت"یعنی  "درتیو پیداوار ق   والتمحص"

ضمن شرح حال  000در صفحۀ . کار میبرده ایرانیان ب " دانشگاه"ما و  " نتونپوه"را در معنای  "دارالعلوم"استاد کلمۀ  ــ

 :چنین گوید" دیمیروویچ بارتولدواسیلی وال"

 باشد، که بر اثر سهو کاتب" بخصوص"شاید مراد )خصوص  ضایای تاریخی و مسائل جغرافـیائی شرق،بارتولد در ق»

. ، تتبعات و کشفـیات مهمی کرده ــ تصانیف و آثار بسیاری از خود بجا گذاشته استدر شرق آسیای وسطی( آمده" خصوص"

صد ر ضمن سه بوده، د را عهده دار دارالعلوم شرقی یسوریپروف ت  م  در زبانهای شرقی ملکۀ تامی داشته و چنانکه همواره س  

 «.ره تآلیف نموده استیریظ و غره کتاب، مقاله، تقفق

عنای را در م "نوندارالف" و "دارالعلوم"ربی ترکیبات ع وطن مادر  همایران و فـتاد سال پیش هم دربلی؛ تا حدوداً ه

؛ در افغانستان ترکیب زیبای ندتردو نشسا اینکه ترکیبات جدید به جای هکار میبردند، ته ب( نیف)لمی و تخنیکیع " یونیورستی"

ورود لغات "لی معنون به صّ من ضمن مقالۀ مف. را "دانشگاه" مزمان ترکیب  وضع کردند و در ایران تقریباً ه را "نتونپوه"

ا ساحۀ برحق استعمال آنها در الذکر را بدو کلمۀ اخیررت هده و مزیّ در زمینه بحث کافی کر "مورد و ناباب در زبان دریبی
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 "افغان جرمن آنالین" ، در پورتال  معروفیآرشیف  تواند این مضمون را درنده میواهخوانندۀ خ. کشور، شرح داده امردو ه

 5.رمایدمطالعه ف

ــ که از سجل و سوانح و سوابق کلمات آگاه نیستند، مدعی گشته اند، که کلمۀ  "رازق مامون" بعض کسان ــ از جمله آقای  

سند  چنین ادعای هوائی و بی اساس، برای رد  . ایران است فارسی   " دانشگاه"ظ ترکیب ۀ تحت اللفترجم گویا "پوهـنتون"پشتوی 

در شمارۀ . زیز میگذارمپیش را پیش روی خوانندۀ ع (است، شست سال 8102 اپریلو اینک، که )وداً پنجاه سال مطبوع حد

نوان درشت زیر ع "انیس"روزنامۀ  0909دسمبر  08مطابق به  0002قوس سال  09رخ مؤ( 3631شمارۀ مسلسل )819

 :چنین میخوانیم" وق بشر در افغانستانسگذاری نسبت به تطبیق اعالمیۀ حقسپا"

و  وقحقرانسی در سالون پوهـنځی برای تجلیل روز اعالمیۀ جهانی حقوق بشر كانفاز ظهر دیروز  بساعـت دو و نیم بعد»

یئتهای تدریسی و اداری و محصلین پوهـنتون كابل حضور بهم ؤسا، هبعضی از رآن  لوم سیاسی منعقـد شده بود، كه درع

یت ای مبنی بر مرام و مزایای این اعالمیه ایراد نموده و از موفقنتون خطابه پوهلی محمد اصغر رئیس ښاغ .رسانیده بودند

 ،حاصل نمودهالمیه توسط نهضت اجتماعی طبقۀ نسوان مملکت ت افغانستان در راه تطبیق این اعاخیری که حکوم

 .سپاسگزاری نمود

 در اخیر بیاناتی توسط. دیدلی صدقی آمر ادارۀ اطالعات ملل متحد در کابل ایراد گرښاغ المیه توسطسپس شرح مواد این اع

  «.وق بشر ایراد کردر تاریخی حقبارۀ سیلوم سیاسی درحقوق و ع ځینوق بین الدول پوهقگی دو السال استاد ح یسرپروف

 :رد دیگرو موا
 : ضمن شرح منطقۀ اسفزار، چنین آمده 030در صفحۀ   ــ

زار از شعبات افاغـنۀ اسف. نجا زندگانی میکننداهالی این سرزمین به اکثریت افغان بوده و یک حصه هم تاجیک در آ»

تشکیل یافـته ( ستا خوگیانی ــ تصحیح از من)، خوگانی ، پوپل زئیلی زئی، اسحاق زئیبارکزئی، نورزئی، عاچکزائی، 

 «.است

و این . میباشد "انگ اپ  "و  "گانب  ا  "و  "گانو  ا  "معّرب نیز  "افغان"چنان، که خود کلمۀ است،  "افغان"ربی جمع ع "افاغـنه"کلمۀ 

از نظرم  زیاد و جالبمقاالت اخیراً  "افغان"در مورد شجرۀ تأریخی کلمۀ . برخاسته اند "اسوه کان"سه کلمۀ آخر از اصل 

بدین نظر  .یافتم "حامد نوید"و استاد  "ّی حبیبیعبدالح  "عاّلمۀ فقید، آنها را از قلم پوهاند   ترین و علمی ، که مهمترینشتگذ

ارائه  تأریخی   ق  به رؤیت اسناد موثّ  جالب است، که. هزار ساله داردسابقۀ تأریخی چند "افغان"ۀ تحقیقی، کلم مقاالت مستند  

ب نیست، نتس  م   یقوم و قبیلۀ خاصتبار و به هیچ  "افغان"آمده است، که بدین حساب  "سوارکار"ای در معن "افغان"، کلمۀ شده

 . اطالق میشده است "جنگجوی"و  "سوارکار"بوده است، که به عزازیی و إیک لقب جنگی  "افغان"بلکه 

و  knight "نایت" ز بهر مثال انگریزها کلمۀا. یابیمشبیه  چنین لقبی را می نیز رنگیفو نچندان قدیم   نچندان جدید  ادبیات  در

لیر" ها کلمۀالمان و chevallier "شوالیه" فرانسویها درین میان مگر  .ندرده اک را در همین سیاق استعمال می Kavalier "کو 

 .پیوند خورده است "اسپ"قابل توجه است، که نیز با  chevallierکلمۀ فرانسوی 

ه خورده اند،  "اسپ"، که همه به نحوی با کلمۀ "افغان"و  "سوارکار"و  "سوار"زمینۀ  بد نیست مقاله ای مستقل درولی  ر  گ 

 !!!چنین خواهم کردحتماً رصتی دست داد، خودم نگاشته شود و اگر ف  

ین امر ا .بوده اند "سوارکار"غالباً  "پشتونها"استعمال میکردند؛ شاید به خاطر این، که  "پشتون"عادل را م   "افغان"کلمۀ مدتی 

، که از سال "فارس"مردم کشور . قلمداد کرد "غلط مشهور"ندارد و باید این تراد ف را نوعی  ریشه و اساس تأریخی مگر

مخصوصاً  خواندند، "ایرانی"و خود را مطلقاً  "ایران"به بعد سرزمین خود را  ("رضا شاه پهلوی"دوران زمامداری )0900

پشتون  هوتکی گویند، که مراد از پادشاهان  "اشرف افغان"و  "محمود افغان"ان، که چن .برده اندلطه را به کار ااین مغ

 .در یک دورۀ خاص  تأریخی میباشد "فارس"ان یافغانستان و حکمفرما

ضمن بازدیدی در سال وری کنم، که ایران یادآ" اصفهان"شهر  "چهل ستون"م، جالب است، از موزیم شیرغلتی بزناگر 

تأریخی ذیقیمت  ثار ها به حیث آ هسکّاین  از نظر گذرانیدم؛نیز را  "محمودی"و  "اشرفی"های طالئی   کهس ،از آنجاع 0990

؛ و به ه بودندانجا ضرب گردیددر "فارس" بر کشور   ما ط شاهان  این دو سکۀ طال در زمان تسل. موزیم نگهداری میشوند ندر آ

                                                           

 
چند نفر از دوستان، که نیز اعضای فعال و همراهِی که نسبت تقابالئی، با ـ در آن زمان عضویت فعال آن پورتال را داشتم، ولی بعدها،   

گانه ام از تمامی مقاالت دوصد و پنجاهپُرکار پورتال بودند، آن وبسایت را ترک کردیم، آرشیفم را یکسره حذف کردند و خوانندگان خود را 

 !!! محروم گردانیدند
 .را در اختیارم گذاشت "انیس"ممنونم، که فوتوکاپی این  "ماللی موسی نظام"، خانم عزیزم نویسندۀ گرامی افغان و دوست و خواهراز  ــ  
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قابل  توجه است، که در  .خت آن کشور بودتپای "اصفهان" ر آن زمان شهرد 2."ضرب زده شده بودند"اصطالح غلط  مشهور 

چنان، که ضمن افسانه ای، از اژدهائی سخن  .بسیار زیاد یاد شده است ی درخشان،به حیث سکۀ طال "اشرفی"ها از  افسانه

 . در دهان داشت "اشرفی"میرود، که یک 

جهت ست، ا "افغان"ب  کلمۀ معر  جمع عربی اصالً را، که  "افاغنه"که  بود؛شده ایرانی ندگان ورد زبان بعض نویس یزمان یک

را ساخته اند، استعمال  "فراعنه" ، کلمۀ جمع"فرعون"شیوه ای، که از تراد ف  بدین ترتیب و به " افغان"کسر شأن کلمۀ گرامی 

  !!!و بس تبار استمدار اع "ها افغان"یا  "افغانان"یعنی  ؛"افغان"ی دردری زبانان، جمع البته برای . میکردند

 "اسفزار"و از آن  ب رده خود " تعریب"را به کارخانۀ  "زواربس"، که اعراب کلمۀ است "سبزوار"م همانا دیق "زاراسف"مراد از 

گرچه  .است "سبزوار"، که دقیقاً در معنای خالی کرد "شیندند"ترکیب  جای خود را بهنیز  "اسفزار" بعدها، .را خّراطی کردند

کرد، که  درک م، مگر شاید بتوانالت وطن میباشدار نگهداری نامهای تاریخی شهرها و محطرفجّداً ــ و نه تنها من ــ  من

 .نامیدند "شیندند" ه و، نام پشتو دادآن " پشتون نشین بودن" غالباً خاطره را ب "اسفزار" ت،زمامداران وق

 :وانیم چنین میخ 30ــ  در صفحۀ 

وری است، که گنبذ بزرگ و بلندی بوده ــ و اکنون از آن یاث الدین غشریف، مدفـن سلطان غامع در طرف شمال مسجد ج»

مانی که مسجد ن را خود سلطان مذکور در زاین مدف .های گذشته چیزی دیگر باقی نمانده است جز چهار دیوار و بعض نوشته

 «.، برای همین معنی احداث کرده اندجامع را بناء نموده

 :نیز در زمینه نکات جالب دارد 82 ــ  صفحۀ  

ور سلسلۀ امرای غ تح بن سام، که ازالذین ابوالف را غیاث است، که آندس داخلۀ شهر، مسجد جامع شریف های مق یکی از بناء»

 فخرالدین رازی رحمة هللا علیه بوده ــ ملمای اسالم اماگ حضرت فخر ع  است، بناء نموده است ــ و سبب بنای این مسجد بزر

، هم اینجا به ادیان بل از بعثت باسعادت اسالممنۀ قدر از: "ناء کرده است ــ و میگویند کهالدین برای آن جناب ب یاثو سلطان غ

، تماماً عمارت آن از خشت پخته و شهر واقع است( شمال و شرق)قسمته بوده است ــ معبد جامع شریف در ، معبد عامّ تلفمخ

صد و شصت گنبذ و یک کوهی نهاده شده، چهار ایوان بزرگ، پنج دروازه و چهارشباونه بصورت هندسی در یک هیئت چ

 «...."مدرسه

 :در مورد مسجد جامع نویسد 89ــ صفحۀ 

هللا  رت امیر حبیبلیحضخ به انهدام گذاشته بوده، ولی اعدنیا ر گذشتن روزگار و تطور شیونات   (با)هب مسجد جامع شریف»

رات را مالحظه کرده اند، انی که به دورۀ افغانستان برامده و هین المال خود زمروپیه از ع رب مبلغ یک لکخان شهید به ق

 «....رمودندالوده و ساختمان سابق آن ترمیم فاین یادگار بزرگ اسالمی را به همان ش

در زمان . میکرد ندید کشورش ۀاز چندین شهر و منطق ضمن آن در یک مسیرپادشاه  امیر وند، که یدناممیری را سف "ورهد  "

تمام عمله و فعلۀ دارالتحریر شاهی در رکاب شاه میبودند و از راه دور ولی  "دوره"چنین بود و در هر رسم نیز  "ظاهرشاه"

 .را انجام میدادندشاهی  دارالتحریر در حضور، امور
 

 :چنین آمده  010ــ در صفحۀ 

 است ــ شرح از من" لعۀ نوق"مراد )بوسین مهم درین قلعه ه های شاهی و محنگام لزوم و ضرورت خزاندر ادوار سلف ه»

 . رستاده میشدندف( ست ا

به حیلۀ " نره تو"به یس ادغل ببیرکه  نام کل بچه از اراذ 960رمائی سلطان سعید کورگان یعنی در سال رمانفدر وقت ف

ال برده و حصار را از محافظین سلطان بدین قائی که داشت، ذریعۀ کمند با خود باند رفته و شبانگاه چند نفر رففروختن گوسف

فرمانفـرمائی داشت و " نره تو"زی بیرکه در قلعۀ که تا مدت درا" :صاحب روضة الصفاء مینویسد. ه بودشعبده به چنگ آورد

بیرکه خارج  لعه را از تصرفت  نسبت به استواری و متانت موضع، قت نمی توانسسلطان سعید با همان کثرت و مناع وایق

                                                           

 
 "زدن"د عربی و در معنای مصدر ثالثی مجر   ("حرب" و" شرم"و " چرس" و "ترس"و " مرد"و  "سرد"و  "گرم"بر ورن )"ضرب"ــ  

در را  "زدن"چون این کلمه خود معنای . نده استماما  یادبه  حتما   "ا، َضَربُوَضَرَب، َضَرب"است، که از صرف عربی صنف هفتم در گردان 

و  "شدن"و  "کردن"باید از  "زدن"در عوض . دور از منطق استو معادلهای آن  "زدن" ِد آن با مصدرِ دارد، استعمال مجد  بطن خود 

 .دبرقرار بمانمله و معنی، استفاده گردد، تا تعامل منطقی ترکیب ج و امثال آنها "نخورد"و  "دیدن"و  "ردیدنگ"

و " ضربه"و ــ " حساب"ــ در " و تفریق و جمع و تقسیم ضرب"سیار تداول دارند، از قبیل ب و پشتو در زبان دری" ضرب"مشتقات کلمۀ 

و " بتضری"و " َضَربان"و " ُمضاربَه"و " ابخانهضر  "و " ابضر  "و " ضرابمِ "و " ضریب"و " ضروبمَ "و " بو ضارِ " ضربت"

 .در تعامالت روزمره غیرهم
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آمده،  "زه تو"قلعۀ گرچه در اصل کتاب )«."لعه را گذاشتندرضای خود، ققای بیرکه باهم برخالف شده و بنماید ــ تا آنکه رف

درینجا به دو کلمه  ( نوشته شده "زه تو"، که بر اثر اشتباه کاتب ست" نره تو"سیستانی نام این قلعه  جناب اعظم قوله ب اما

 : میکنمیک تبصره خوریم، که بر هربرمی

 :د؛ چنانکه گویندکار روه ، ب"شوخ و شقب"مۀ منفی به بچه های امروز در اصطالح کابلی در معنای کل "کل بچه"ــ 

 ".تم که چطور و چنان کند، مگر نکردکل بچه را  گف" 

 .استعمال میگردد ار دری و خصوصاً زبان مردم کابل،ت، همین امروز نیز در زبان گف"خالفم  "در معنای  "برخالف"ــ ترکیب 
 

 :نین آمدهچ 063ــ  در صفحۀ 

و با این حال سکنۀ آن  م حاططرف به ممالک اسالمی که از هر ،نمایند والیتی میور را یگانه غ ،جغرافیانویسان قرن دهم»

به مملکت  که، ستانیان مدت مدیدی در مقابل فاتحین اسالمی مقاومت نمودند، میرساند که این کوه ،همین واقعه. بودند کافر

لعۀ ان در منزلۀ قتمام این مملکت را میتو( 00ص  8ج )بنا به گفتۀ فریه. نبود (با یای وحدت ــ معروفی) غور دسترسی

 «....بزرگ آسیا ساخته اند مرتفع ترین نقاط  سرزمین بلند و ظیمی دانست، که در مرکز وع

 :آرد 066ــ در صفحۀ 

وریان باندازه ای با زبان غ. ام محاربات بناء شده بودظ نسوان و اطفال و اموال در ایفوریان غالباً بطور عمده برای حالع غق  »

به توسط مترجم با آنها صحبت ( ستا زنوی ــ شرح از منمسعود غ)وت داشت، که امیر مسعود زبان ساکنین جلگه تفا

 «.نوی شدندزغ ل اسالم نموده و اسماً تابع دولتبووری ها قغ عیسوی در قرن یازدهم .میکردند
 

 :سخن میرود" قلعۀ ارگ"از  00فحۀ ــ در ص

شهر بحصۀ مرتفعی واقع و یکی از قدیم ترین ربی ــ ارگ؛ در شمال غلعۀ ارگ است یکی از بناءهای بزرگ شهر ق»

ین نشده ولی تاریخ بنای آن پوره تعی .الدین یاد میکنندعـلمای علم تاریخ این قلعه را بنام اختیار .رات شمرده میشودمعمورات ه

از حیث  د ــیخ نشان میدهراری که تأربق؛ قدر زمانهای سا .وازی بودهاز وضع ساختمانی آن معلوم میشود که با بنای شهر م  

حمالت سنگین طاقت سوزی را که  .و ذخائر دولتی در آنجا تعبیه میشد موم تجهیزاتمتانت و استواری خزانۀ عمومی و ع

 «!!!تانت همین قلعه، ایفا نموده استمهم مدافعه را مرات تحمل مینمود، یک پهلوی ه
 

 :و مدرسۀ میرزا سخن رفتهاز مصلی  00ــ  در صفحۀ 

راری که مینویسند بنای مصالی اول را ملوک ک رت نموده و در طرف شمال شرقی شهر بفاصلۀ هزار قدم واقع بوده و ق»

؛ در زمان سلطان حسین .را انجام داده استا سلطان حسین بایقه و بنای سوم ربنای مصالی دوم را امیر تبمور کورگان نهاد

لی شیر مسجد جامع و شفاخانۀ بزرگ با یک مدرسه و خانقاه بعنوان مدرسه و خانقاه اخالصیه در اینجا الدین عامیر نظام 

 .لـف در عمارت دارای شهرت بزرگی بوده استنموده بود، که از حیث بناء و تک تأسیس

هجری مانند مدرسۀ میرزا در کل ایران و توران مدرسه به شکوه و صفا  0180که درین سال یعنی ) ویسدصاحب  بحیره مین

وب بیگ شاه تبریز نظر به روابط اتحادی که با سلطان حسین میرزا یعق. و آنرا بصرف مبلغ خطیری احداث فرموده اند نیست

برای مصرف این مدرسه فرستاده است ــ دخمۀ میرزا و از تبریز  قـطار سنگ مرمر( 611)داشت، قـرار درخواست سلطان 

بر یکی از اوالدهای میرزا گذاشته سنگ هفـت قلم بر سر ق .رزندان او که درانجاست، یکی از نوادر آثار عمرانی دنیاستف

را در اینجا چون آن. بر خود سلطان ساخته بودسال آن را برای ق 08ا ستاذی به  .شده، که به آن نفاست سنگی در دنیا نیست

 «.نهادند به دوازده سال سنگ دیگری به همان ترتیب تهیه نمود

" شهر مبارک هرات ــریوه سال پیش  ه 02خاطره ای از ــ  نیـبدالکریم مستغـیادی از مرحوم جنرال ع"من ضمن مضمون 

را  ودم، که قسمتی از آنسطوری نوشته ب" ت قلمفسنگ ه"رات و نوشته بودم، در زمینۀ سفر ه 8110جنوری 08 اریخه که بت

 :درینجا نقـل میکنم

« ... 

 رات،ها، مسجد جامع ه مصلی. از همه آبدات باعظمت تاریخی آن شهر پرفیض دیدن کردیم رات،در مدت اقامت خود در ه

 "ت قلمسنگ هف". و دگر جاهای دیدنی را زیارت کردیم ــ بد هللا انصاریـمزار پیر هرات حضرت خواجه ع ــ گازرگاه  شریف

نداشته باشد، هم از نظر گذشتاندیم و  دنیاد و شاید نظیری در هنر نقّاری بر سنگ را نشان میدههای نادر  یکی از گوشهکه  ،را

 .یادگار مانده، آفرین گفتیمه ب  که چنین اثر نفیسی را ،به دستان هنرمندی

 ت، که چشم را خیرهدر کمال نفاست و ظرافکار شده و  ،شکل برجستهه های روی سنگ  خارا، همه بش و نگارها و نق نوشته

 «....و بیننده را مات و مبهوت خود میسازد کرده

 

 !!!این اثر  یگانه، از لیل و نهار  زمانه، در امان مانده باشدکه  ،خدا کند


