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 2018 جوالی 11برلین ــ                             هللا معروفی                                              خلیل

  

ِّ پای    خراسان" تبصره بر "رد 

 )قسمت اول(

ــ آغشته  "زبانبازی و زباندرازی"ــ و شاید هم  دری" "زبان و زبانِ قدر به مسائِل  من شخصاً درین اواخر آن

دست میدهد، تا به نِکاِت دگر بپردازم؛ چه رسد به موضوعات سیاسی و  رصتگشته ام، که به ندرت ف  

از قلم  ن""آریانا افغانستان آنالی 2018جوالی  10در صفحۀ  خراسان" "رد ِ پایِ تأریخی. مگر مطالعۀ مقالۀ 

و متروپول زیبایش  "آستریلیا"وطندار بسیار عزیز ما از آن سِر دنیا؛ و از دنیای جدید و زنده ای به نام 

 : "سدنی"
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بر آنم ب رد و س پ رد، تا لحظاتی خود را به تأریخ و جغرافیای تأریخی وطنم مصروف بسازم. آن عزیِز گرامی؛ 

تازه میسازد، بعضاً مقاالتی هم  واقعاً دلها را مینوازد و گوارایش، که اشعار نغز و "شریف حکیم"اعنی آقای 

اجازه میدهد، همه مطالب ایشان را مطالعه  "آریانا افغانستان آنالین"مینویسد و تا جائی، که صفحاِت گ زیِن 

 کرده ام. 

جناب حکیم طی نوشتۀ فوق از بی مهری بعض وطنداران ما گله سر داده است، که ضمن مقاالتی بی پای و 

یسب ک از فما اند. آن جناب جمله ای را از نوشتۀ کدام وطندار  گذاشته ورای تأریخی دسر، پای از گلیم واقعیته

 بدین مضمون نقل کرده است:است ــ  "کاِن گپ"ــ که خود عالم عالم و به اصطالح زنان نازنین کابلی 

دام ام خراسان هیچگاه کجغرافیای موجود زیستگاه ما پیش از نامگذاری افغانستان هیچگاه خراسان نامیده نشده و به ن»

 .«دولت و یا ساختار مشابه دولت را در خاطره ندارد

ـ پرچم"، که با کارستان شوِم از چار دهۀ تمام تهای توپ فوتبال ابرقدررا آغاز یافت، و افغانستان عزیز  "خلق ـ

آیند. لیل و نهاری را، که درین مقطع زمان بر  به حال نمی ،حالبه  تا، وطن و مردم ما قرار داد گستر س لطه

را درین سرزمین دگرگون  دیااقتصو وطن و وطنداران ما نازل شده است، بسا مبادی اجتماعی و سیاسی 

رنگ دگری به خود گرفته اند. این فضای آشفته به  اسی و اجتماعی و فرهنگی ماساخته است. ارزشهای سی
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گال ما آماده ساخته است، تا سر تا پای و از همسایگان بدس  بالخاصه دشمنان و یقین زمینۀ مساعدی را برای 

 الف تا یای بنیاد این سرزمین را متزلزل ساخته بروند.

و هرکس به اصطالح به دهل خود میدرنگاند.  افغانها هر سر و بل خیال شده انددر چنین شرائط نابسامان، 

 ناروا، کار و وظیفه و های تر دست بکارند و با این همه کارروائیازین میانه افراطیان و ایادی بیگانه بیش

، ستان""افغانسی به نام ، به جز ویران ساختن بنیاد این وطن و واحد جغرافیائی مقد  دنندار گرد یحتی رسالت

 ینکسان از ا بدون هیچ واهمه و تردیدی باید گفت، که بعِض  .دل بسته اندکه همه وطنخواهان دلسوخته بدان 

 ،نفاق و شقاق مینوازند. در چنین وضع ناهنجار و وخیمی قوم و آن قوم، طبق فرمان باداران خود بر طبلِ 

ف وفخ  م   هت عبور ازین ورطۀکارفهمان و اهل معرفت است، تا ج وظیفۀ ِ خو   ، پیشوا و رهنمای تودهو م 

 قضیه را میرسانند.های دشمنان را خنثی بسازند. اما رویدادها عکس  های مردم باشند و توطئه

ده ای عها زادۀ افکار آلوده و ناسالم  درینجا یک نکته را برجسته باید ساخت، که تمام این کشمکشها و کلمکل

های عظیم مردم ما، از هر قوم و تبار و دین و آئین و مذهب و  ست، ورنه توده به اصطالح چیزفهمان مااز 

 ها، در پهلوی هم ها و هزاره به عبارت دیگر سدهو سال؛ ی، که هستند، قرنها و هزاران و منطقه ا مشرب

به اصطالح بی ریاء و بوده اند. و چه خوب است، که مردم عادی و  زیسته و در غم و شادی یکدگر شریک

ما از این همه تبعیض و نفاق و تعصب بری  و برکنارند. و اگر چنان نمیبود، با  "چاندی مسلمان"ِکابلی  قدیمِ 

د. رازهم میپاشید و خاکش را باد میب  به جای افغانستان، گر هر سرزمین د دیرپای، هولناکِ این همه لیل و نهار 

 نوشته بودم، که:جمله ای بدین مضمون  قدیممضمن یکی از مقاالت بسیار 

 وطن را به حساب قومی خطکشی کرده،باشد، همین لحظه  "روشنفکربه اصطالح "اگر به زعم واالجنابان »

 «ه میکنند.تتوته تو

این خاک پاک است و تا چنین است، افغانستان  و ضامن بقایِ  تضمینست، که  اما یکدلی و همنوائی مردم ما

 !!!خواهد ماند عزیز همچنین پاینده و باقی

 آقای حکیم میخواهم در دو زمینه تبصره نمایم:بر نوشتۀ 

 ــ یکی نکاتی، که به خود مقالۀ آن عزیز ارتباط میگیرد1

 از آن "خراسان" ــ  و نتیجه گیری ــ و دگر در مورد  2

باشند. در  ص و ثابت و محفوظ داشتهمشخ   ، که سرحداتِ نددر قدیم ممالک به مفهوم امروزی آن وجود نداشت

آن زمان قلمروها وجود داشتند، که ساحۀ شان فوق العاده سی ال ــ خواه ساحات و مناطق محروسه و خواه 

، بزرگتر و یا کوچکتر میشدند. خراسان و سالطین قدرِت زمامدارانسیطره و بدنۀ اصلی ــ بود و با درجۀ 

مختلف در نگاران  و جغرافیهمؤرخان  ، کهسعت نبوده است. و اینهم در تمام ادوار دارای عین ساحه و و  

آورند، در واقع هرکدام ساحه و وسعت این  قلمرو را  را متفاوت ازهم میآن  بزرگی ساحۀ ادوار مختلف،

 در زمان خود شرح میدهند.
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باید گفته شود، د، در زبان و قلم ایرانیان زیاد به کار میرو، که "خراسان بزرگ"و  "خراسان"ــ در مورد  1

ه به کار رفت و عام   بندی کامالً خیالی هم نیست. چون خراسان در دو معنای خاص   تقسیمتشخیص و که این 

داماست؛ یکی نام والیتی و دگری نام کشوری. منطقه و والیت شرقی فارس در متون تأریخی  به نام  م 

ا یاد شده است؛ و وجِه تسمیۀ آن از زبان پهلوی، خود "خراسان"  و "خراسان قدیم" ست. اما وقتی مؤیِد مدع 

است، که والیت  "خراسان"وسیع  سرزمین و قلمروِ گوئیم، مراد از  "خراسان بزرگ"و یا  "خراسان تأریخی"

 ،خراساِن فارس را نیز در تمام ادوار دربر میگرفت. از بهر مثال در دوره ای از سلطنت محمود غزنوی

ه همین نظر ب بود، که در تأربخ بیهقی مذکور است. و یا "سپهساالر خراسان"پسر ارشدش، ابوسعید مسعود، 

 یا "آسفتگین"کسی به نام "سپاهساالر خراسان" در زمان سلطنت مسعود غزنوی ــ مسعود اول ــ  کتاب،

 است. یاد میشده غازی" آسغتگینِ  حاجب"القاب  بوده، که با تگین""آسغ

 ــ قوم ــ ملی ت: 2

دین و کیش و "در نزد اعراب و در ترمینولوژی قرآنی، به معنای  "ملت"، هردو عربی اند. "ملت"و  "قوم"

ِنیف اتَّبِع  "به کار رفته است. چنان، که در قرآن از  آئین" اِهیم  ح  استکار ر "از دین ابراهیمِ ؛ یعنی "افوا ِملَّة  إِْبر 

 ، سخن به میان آمده است.پیروی کنید."

دام در گوش ما میچکاندند، که در برابر سؤاالتِ قرار داشتمپنج شش هفت ساله  در سنینوقتی  یل، ذ ، کالنها م 

 چنین جواب بگوئیم:

 ــ بندۀ کیستی؟ ــ بندۀ خدا

 محمد رسول هللا ــ ا مِت کیستی؟ ــ امتِ 

 ــ دوستار کیستی؟ ــ دوستار چار یار باصفا

 ه داری؟ ــ از ابراهیم خلیل هللاــ ِملت از کِ 

 و ما اطفال وقتی با خود میبودیم، همین سؤال و جواب را با همدگر تمرین میکردیم.

 "ا مت"کلمۀ  "ملت"است و اعراب در عوض  "دین"به حساب عربی اصالً در معنای  "ملت" قسمی، که آمد،

گویند. و از شجرۀ عربی  متحده" مِ م  "ا  را  "ملل متحده"مامردم استعمال میکنند؛ چنان، که  "ملت"ِرا به مفهوم 

ــ فرنگی، وارِد  Nationــ  "ناسیون"و  "نیشن"امروزی از  یم، این مقوله به مفهوم، که بگذر"ملت"کلمۀ 

کلمۀ  Nationهمان قسمی، که مثالً در زبان انگریزی از  ترمینولوژی سیاسی ــ اجتماعی ما گردیده است.

"مل ت و مل ی ت مقوال ن،و تأسی از آبه پیروی  اخته اند،را س Nationalityو از آن کلمۀ  Nationalوصفی 

 داخل ترمینولوژی زبانهای رسمی ما گردیده است؛ و آن دقیقاً بدین مفهوم: و ملی ت"

 .شامل تمام اقوام ساکن آن است ــباشندگان یک کشور أتباع یا دربرگیرندۀ کل ِ  ــ مل ت:

 ملت تعلق دارد". ل ِ به ک   "آنچهو در معنای "ملت" صفت نسبی از  ــ مل ی:

 ست. ملی" "تعلقِ و  "انتساب به یک ملت"دقیقاً در معنای  ــ ملیَّت:
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 وقتی در پاسپورت از بینیم. چه می ت""پاسپورت و تذکره و کارت هوی  را در  ت""ملی   مثال برجستۀ مقولۀ 

 حامل یا دارندۀ پاسپورت را نشان میدهد. "تعلِق ملی"ِتذکر میرود،  ،"نشنلتی"یا به حساب انگریزی  ت""ملی  

 و اگر بازهم اندکی به صرف عربی توجه کنیم:

یاد  "مصدر مجعول"و یا  جعلی" "مصدرِ ساخته شود، به نام  "یت"و پسوند  "کلمۀ وصفی" یک آنچه از 

"مکلف ــ از ؛ "موظف ــ موظفی ت"از ؛ "مسؤول ــ مسؤولی ت"از ؛ "مدیر ــ مدیری ت"د. مثالً از میگرد

عاف ــ معافی ت"از ؛ مکلفیت"  و .... "موجود ــ موجودی ت"؛ از "م 

ا به مفهوم ر "ملی ت"که حتماً  ر کنم،فک مینویسد، های غیر پشتون" "ملیتیا  "ملیت پشتون"جناب حکیم، وقتی 

به کار برده است. جهت توضیح موضوع عالوه بر شرحی، که در سطور باال آمد، مراتب آتی را نیز  "قوم"

 تقدیم ایشان میکنم:

به  جماهیر سوسیالیستی شوروی"اتحاد "دولت  ی تِ وجودمبار اول در تأریخ، در زمان  ها" "ملیتاستعمال 

ده بود. تشکیل دا مالک مختلف سوسیالیستیمجموعه ای از ممجمع و یا  را "کشور"میان آمده بود، چون آن 

از همدیگر، "ملل مختلف شامل این مجموعۀ فدراتیف" در ترمینولوژی ایشان برای تشخیص و تفریِق 

 و ت قرغز""ملی  و  ت قزاق""ملی  میگفتند و  ت تاجک""ملی  را وضع کردند؛ چنان، که  "ها ت"ملی  اصطالح 

 و قس علی هذا. یعنی چه؟؟؟ ت ترکمن""ملی  و  ت ازبک""ملی  

ت لی  "متمثیل میشد. مثالً  همان کشور سوسیالستی" ملت و تعلق ملی"، تمام ت""ملی  یعنی، که با ذکر هر 

 ؛ت چچن""ملی  و  ترکمنستان" "تمام اتباع"؛ یعنی ت ترکمن"ملی  و  "تمام باشندگان تاجکستان"؛ یعنی تاجک"

 جماهیر اشتراکی "ملتِ ها جمعاً در  و غیرهم. که سرانجام تمام این ملیت چچنستان"چچنیا یا "تمام مردم یعنی 

دغ م گردیده بودند. پس استعمال  شوروی" آن زمان، کامالً درست  "اتحاد شوروی"ِ برای  ها" ت"ملی  ذوب و م 

 بود و آن به شرحی، که گذشت.

ند، که کارگران ممالک مختلف این نکته در مورد بعض کشورهای دیگر مثالً ممالک اروپائی هم صدق میک

رکی و اسپانیائی و یوگوسالوی و یونانی و غیرهم به حیث را در خود جای داده اند. مثالً در المان کارگران ت  

ملت "بیگانه از مجزا و برای این اقلیتهای  ت""ملی  مصروف کار بودند. پس استعمال  مهمان" "کارگرانِ 

جائز بود. و یا همین حاال، که ممالک اروپائی، میزبان ملیونها پناهندۀ ممالک مختلف بجای و کامالً  ،"المان

جاز  ت""ملی  جنگدیده و آفتزده میباشند، استعمال مقولۀ  برای منسوبان پناهگزین ملتهای مختلف نیز کامالً م 

 است. اما: 

، که دوجود دار "ملت"، چون در افغانستان فقط یک نیست صادقبندی یی  اما در کشور عزیز ما چنین تقسیم

است و همین ملت است، که متشکل از اقوام مختلف ساکن این وطن "ملت افغانستان" یا  "ملت افغان"خوِد 

 "ِومیق انتسابِ " جهت تشریحِ  "ها "ملیتاصطالح  میباشد. مؤکداً باید گفت، که برای مملکت عزیز ما استعمال

؛ صادق است و بس م"اقوا"و ناجائز است. درینجا فقط و فقط استعمال مقولۀ  تعامل اجتماعیخالف  اتباع آن،

 یعنی 
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 قوم بلوچ و غیرهم!!! ،قوم هزاره، قوم ترکمن، قوم ازبک، قوم تاجک، قوم پشتون

دولت و سیاست و ت و ملی و ملی  "ملت و هائی چون  ، که مقولهبدهمتذکر  میخواهمبه حیث جملۀ معترضه 

و تمدن همه از فرهنگ " هزاراِن دگرقوۀ قضائیه و قوۀ اجرائیه و قوۀ مقننه و وزارت و کابینه و پارلمان و 

این مقوالت ــ اگر احیاناً وجود هم داشته بوده باشند ــ در مفهوم دگر استعمال  ائی اقتباس شده اند. در قدیماروپ

 و ""تنبیهو در دورۀ غزنویان در معنای وطن ما در ده قرن پیش  ""سیاستمیشده است. از بهر مثال مقولۀ 

و ... پنداشته میشد، که باعث عبرت مردم گردد. استاد ابوالفضل بیهقی در کتاب مشهور خود ــ  "ن س ق دادن"

رماب نان"ــ طی نقل داستان "تأریخ مسعودی" یا  "تأریخ بیهقی" ر از عدالت امی)درختان خرما(، "فیلبان و خ 

را در همین مفهوم به  "سیاست"عادل سبکتگین ــ پدر سلطان محمود غزنوی ــ به بارنامه یاد کرده و مقولۀ 

 کار میبرد.

به  بعض مقوالت، میگذرمو تبییِن های جانبی، که هدفی دیگر نداشت، به غیر از تشریح  بعد ازین تبصره

 اصل موضوع:

، اثر برجستۀ مؤرخ نامدار وطن، پوهاند "تأریخ افغانستان بعد از اسالم"از  آقای شریف حکیم با ارائۀ مطالبی

مه عبدالحی   حبیبی، نکاتی را از صفحات مربوط به خراسان نقل میکند؛ و کاش آن عزیز تمام فصل  عال 

 آورده است، نقل مینمود. 147الی  140خراسان را، که پوهاند حبیبی از صفحۀ 

در  ــ که "ویس و رامین"از داستان از چند بیت فخرالدین گرگانی  "خراسان"استاد حبیبی در وجِه تسمیۀ 

 درینجا بهتر میدانم، که ده است ــ استمداد میکند.به نظم درآور هـ ق 445ل زمان طغرل سلجوقی و در سا

وی از زبان پهل "خراسان"نقل کنم، تا شأن نزول کلمۀ  "ویس و رامین"مربوط را از داستان تمام هر پنج بیت 

 کامالً روشن و آشکاره گردد:

 خـــــوشا جـــــایا! بـر و بـوِم خراسان      درو بــاش و جــهان را، میخور آسان

 زبـــــــان پهلوی هــــــــر کـو، شناسد      خـــراسان آن بود، کــز وی خور آسد

 عـــراق و پارس را خـــور، زو برآید      "خور آید"شد، پهـــلوی با "خور آسد"

 کجــا از وی خــــور آید، سوی ایران      "خورآیان"را بود معنی، "خورآسان" 

 چه خوش نام است و چه خوش آب و خاک است

 زمین و آب و خــــــاکش، هــــــــرسه پاک است

مسلط بوده است، وجِه تسمیۀ کلمۀ  ، هردودری و پهلویبر دستور زبان الظاهر  علیگرگانی، که  الدینفخر

عادل دری آن کلمۀ  "خورآسان" بدین حساب را از زبان پهلوی به دست میدهد. "خراسان" پهلوی ست، که م 

ع نصری ملک الشعراء  باید شمرد. استاد اعظِم شعر دری، "آفتاب برامد"یا  "مشرق"؛ یعنی "خورآیان"را 

ائی در یک صد و هشتاد بیت، در وصف سلطان محمود غزنوی و شرح غزواتش در  بلخی، طیِ  قصیدۀ غر 

 هند، چنین به سخن شروع میکند:
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سروان، به خبر  ایا شنیده هنرهـــای خ 

سرِو مشرقبیا ز   عیان ببین تو هنر خ 

 .خراسان" "پادشاهِ ؛ یعی "خسرِو مشرق"

های  حدود و ثغور خراسان در تمام اداور و زمانهقلمرو و که شد، هم باید گفت و چنان، که یکبار گفته 

سعتی بزرگ داشته و بعد منقبض گشته است. حکیم فرخی سیستانی، تموجودی ش، یکسان نبوده است؛ زمانی و 

 ار غزنه، محمود، را ضمن قصیده ای اینما، ساحۀ قلمرو سلطان قه  به جان برابر شاعر بزرگ دیگر وطن 

 طور ترسیم میکند:
 

 چه روزافزون و عالی دولت است، این دولت سلطان 

 گشته ست، ملک و ملت و ایمان که روزافزون بدو

 آبسکون  نگ، تا دریــــــایِ ـــــگ و داری از کنارِ ـت

کرانـو داری از دِر گ ـــــرگانج، تا ق  ـت  زدار و تا م 

 د بود، تورانی ــز ایرانی چگـــــــونه شاد خـــــواه

 توران رِ ـبال کامد، ز ایــــران بر س پس از چندین
 

 ( 1371، چاپ داکتر دبیر سیاقی، چاپ چارم، سیستانی فرخیحکیم دیوان  257و  253)صفحات 

جهیل "، که به نام "جهیل کسپین"مراد از  "دریای آبسکون"و  ی هندوستان است"دریای گنگا"مراد از  "گنگ"

بوده است، که بعداً کسرۀ  "آب ایستاده"( )یعنیکون""آِب س  در  اصل خود  "آبسکون"نیز یاد میشود ــ  آرام"

 اضافه از آن ساقط گردیده.

ِ سیحون و جیحون یا سردریا و آمودریا ــ "جهیل ارال"شهری بوده تأریخی در کنار  رگانج""گ   ص ب   که ــ م 

، در استمنظور از بلوچستان کران" "م  و ــ  "ق صدار"ــ یا  "ق زادرو  .نیز یاد شده است "اورگنج"به نام 

و  .ست "رابعۀ بلخی"ــ یا  "رابعه بنت کعب قزداری بلخی"همان شهِر زادگاِه  "قزدار"هند.  ساحل اوقیانوِس 

 است. زدار""ق  ب رَّ ع  م   "ق صدار"

ت درینجا به صراح "تورانی".به مقابل  "ایرانی"استعمال شده است و  "توران"در مقابل  "ایران"در بیت سوم 

 :و با تأکید هرچه تمامتر باید گفت، که

رینجا د !!!کشوراین به مفهوم تبعۀ  "ایرانی"است و نه  "ایران"امروزی کشور  درین بیت به مفهومِ  "ایران"نه 

به کار بسته است. و وقتی از  "آریانا"یا  ها" سرزمین آرین"را به مفهوم  ""ایران سیستانی، حکیم فرخی

رابر در ب "ی"ایران ست. پسها بوده ا آرینمبدأِ و اصلی  سرزمینباشندگان سخن میگوید، مرادش از  "ایرانی"

 ."توریائی"رابر در ب ریائی""آ؛ یعنی "ی"توران
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 م، که شعرای بزرگ زبان دری، نه تنها به مدح و پرورِش وئی دریافتیمنقول از قدما به نک از خالل اشعارِ 

تأریخی و جغرافیائی و حتی شرح و تبیین مسائل زبانی  گماشته اند، بلکه بر بسا نکات مبهمِ ت سخن همَّ  لطفِ 

 اند. روشنی انداختههم 

 )ختم این قسمت(

  

  

 

 

 

 

 


