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 Literary-Historical  ادبی ــ تاريخی 

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩دهم نومبر يازبرلين، 
 

   
 
  

  ميرزا ــ ميرزائی ــ ميرزاگل
    

  به سلسلۀ نشر يادداشت های ناتمام
  

  )وميادداشت س(
  

هائی برخوردم، که حيف است، همان  ضمن گشت و گذار و جست و جو در آرشيف مطالب ناتمام گذشته، به يادداشت
" دستچين"و " خوش کرده"اينست، که تعدادی از آنها را . و ناتمام مانده و به باد نسيان سپرده شوند" نيم کله"قسم 

طرف مساعی ماضيۀ بنده نقش بر   در می آورم، با اين اميد که از يک"هپخت" به حالت "خامکوک"بيرون کشيده، از 
  .گردد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"آب نشود و از طرفی چيزهائی نگفته، تقديم خوانندگان دوست داشتنی پورتال 

 آراستم، که "تر خنثايشدنيا و بس" تکميل کرده و زير عنوان ٢٠٠٩ سپتمبر ٣اولين يادداشت اين سلسله را به تاريخ 
کابل در اشعار سه " اين سلسله زير عنوان بخش دوم.  تقديم گرديدAA-AA پورتال ٢٠٠٩ سپتمبر ٤در صفحۀ 

 پورتال افتخار ٢٠٠٩ سپتمبر ٨ تکميل گرديده و در صفحۀ ٢٠٠٩ سپتمبر ٧خ يبه تار) قسمت اول(" شاعر فارسی
  :خامکوک گرديده بود ٢٠٠٨ سپتمبر ١٥يخ ، که به تار"يادداشِت سوم"و اينک  . نشر يافت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   ٢٠٠٨ دسمبر ١٥برلين، 
  
  

   ــ ميرزاگلميرزا ــ ميرزائی
  
است و " ميرزاده"مخفف " ميرزاد"است و " ميرزاد"مخفف " ميرزا"ست و "ميرزا"حالت تحريف شدۀ " مرزا"
" پادشاه"را در معنای " امير"و اگر . است" اميزاده"مخفف اندر مخفف "  مرزا"پس ". اميرزاده"مخفف " ميرزاده"

يکی اين بود که از " اميرزادگان"و " شهزادگان" از خواص .ميشود" شهزاده"لغـًتًا در معنای " ميرزا"بگذاريم، 
در جامعۀ چند قرن " اميرزادگان"و " شهزادگان"تعليم و تربيه و سواد برخوردار بودند و اين بزرگترين مشخصۀ 

 درصد مردم آن از سواد و نوشت و خوان بی بهره ٩٥پيش اين سرزمين بود، سرزمينی که اکثريت مطلق باال تر از 
  .را بلد بود" نوشتن و خواندن"و مرادف کسی قرار گرفت، که " باسواد"معادل " ميرزا"از همين سبب کلمۀ . ندبود

به کسی گفته ميشد، " ميرزا"در جامعۀ هفتاد هشتاد سال پيش ما، که سيستم معارف عصری شايع نگشته بود، کلمۀ 
پس وقتی به کسی . سبه و غيره نيز آشنائی کافی داشتکه عالوه بر سواد کافی، به امور تحرير و دفتر و ديوان و محا

بر . تحرير برخوردار بود" انجۀسر و م"ميگفتند، معنايش اين بود، که آن شخص از رموز دفتر و ديوان و " ميرزا"
خوب يک ميرزای صحيح کار "، " هنوز ميرزا نشدهاو "، " فالنی ميرزای پخته اس: "تمجيد از ميرزا ميگفتندسبيل 
  ".داريم
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قديم خود و وقار نيز از ابهت " ميرزا"ها که معارف جديد رونما گرديد و ارزشهای کهن را پشت پا زد، کلمۀ پسان
، " جديد خياالن"از همين سبب متجددان و به گفتۀ شيرين زنان کابلی، .  تبديل گرديد)١("کس مخر"اده و به جنس افت

و " ميرزا عمو"و " ميزای چــُلــَر"، " ميرزا قلم"ز قبيل و حتی از روی استحقار، ترکيباتی ا" طنز"بر سبيل 
  .و غيره را بکار بردند") ميرزا"کلمۀ پشتو ــ مصغر "(ميرزاگــَـی"

  :را در جامعۀ امروزی و ديروزی خود مطالعه ميکنيم" ميرزا"ضمن اين نوشته ساحۀ وسيع استعمال کلمۀ 
 ُمـزجات و عقل قاصر من قد انها افتاد؟؟؟ تا جائی که بضاعِتسر زب" ميرزا"اوًال بايد پرسيد که از کدام زمان کلمۀ 

. در سرزمين وسيع خراسان تداول يافت" اوالدۀ تيمور لنگ"يعنی  " آل تيمور"بار اول برای " ميرزا"ميدهد، کلمۀ 
" ر تيمورامي"پيش از . شهرت داشت" امير تيمور کورگان"يا " امير تيمور"، به " تيمور"زيرا جهانکشای معروف 

" تيمور"را حمل ميکردند، که البته هيچ کدام شان به سطوت به درجۀ " امير"و بعد از وی، کسان ديگری نيز لقب 
را بحيث پيشوند و يا پسوند نام  خود حمل " ميرزا"شهزادگان تيموری و احفاد شان تا چندين نسل لقب . نرسيدند
  .ميکردند

اثر پوهاند " تاريخ مختصر افغانستان"و )  ٢(مرحوم غبار" تان در مسير تاريخافغانس"درينجا با استفاده از جلد اول 
  .را ذکر ميکنم" امير تيمور"، نام تعدادی از اوالده و اعقاب ) ٣(عالمه، مرحوم عبد الحی حبيبی

  :ناميده ميشدند" ميرزا"و مخففًا " اميرزاده" نواسۀ مردينه داشت، که همه ٣٢تيمور چهار پسر و 
  خ ميرزا، جهانگير ميرزا، ميرزا ميرانشاه و امير شيخ ميرزا؛ پسران چارگانۀ تيمورــ شاهر

  نواسه ها... ــ پير محمد ميرزا، سلطان ابو سعيد ميرزا، بايسنقر ميرزا، الغ بيگ ميرزا، قطب الدين محمد ميرزا، 
يرزا سلطان ابراهيم، غياث الدين ــ ميرزا رکن الدين، بابر ميرزا، عبد اللطيف ميرزا، قطب الدين محمد ميرزا، م

  کواسه ها... منصور ميرزا، 
  نبيره ها و پائين تر ها... ــ خان ميرزا، سليمان ميرزا، ابراهيم ميرزا، يادگار محمد ميرزا، شاه محمود ميرزا، 

  
د، که تا جامعه هم اطالق گردي" باسواد و صاحب قلم"به اشخاص " ميرزا"بعد از سپری شدن دورۀ تيموريان، کلمۀ 

  . با درجات مختلف مورد استفاده قرار داردما، مردم وسيع به امروز نيز در بين اقشار 
  
  

  در جامعۀ افغانی" ميرزا"ال کلمۀ ساحات استعم
  

  :ميرزا های مشهور دورۀ امانی و پيش از آن
  .  شهرت داشتند زمان اعليحضرت امان اهللا خان غازی و پدرش امير حبيت اهللا خان، تعدادی از ميرزا هادر
 مستوفی الممالک، پدر استا خليل اهللا خليلی، که به امر اعليحضرت امان اهللا خان غازی "ميرزا محمد حسين خان"ــ 

مان اهللا  ا،"عين الدوله"در بارۀ کارروائی های وی بضد مرحوم غبار .  اعدام گرديد،سی برای انگريزبه اتهام جاسو
   :چنين آردخان ، 

ل و قسمًا بمردم کا. دوس خان اعتمادالدوله و يکعدۀ ديگر همه طرفدار عين الدوله امان اهللا خان بودندسردار عبدالق« 
دو ماه در پايتخت او را ميشناختند، مخصوصًا در ايام وکالت سلطنت که سال ) واليات ــ شرح از معروفی(اطراف 

  .حبوسين ديده و به او حسن نظر داشتند به امور مردم و استغاثه کنندگان و ماو را)  ٤( مينمود، بازرسی
او هر حرکتی را در کابل .  بودرزا محمد حسين خان مستوفی الممالکم ميکرد بکسی که او را جدًا مراقبت و تعقي

ن الدوله و  و عياعم از نشرات مخفی يا فير بر امير و غيره به گردن عين الدوله بار ميکرد، در حالی که چنين نبود
مع هذا امير .  به کارهای بيدار کننده و تهديد آميز نميزدنددستابدًا ن هدف عمده ای در پيش داشتند، حلقۀ دربار چو

دو نفر به نائب السلطنه متوسل هر اين . بر عين الدوله ظنين شد و او و مادرش را مورد تهديد حبس و طالق قرار داد
     )٥(»....من اعمال آيندۀ شان گرديدنائب السلطنه بسهولت آنها را از خطر نجات داد و ضاشدند و 

    
وی از جملۀ سه .  خاناعليحضرت غازی امان اهللا) معين وزارت ماليۀ(، معين ماليۀ "ميرزا غالم معروف خان" ــ 

 در "مهدی فرخ. "خود درج کرده است" شينان کابلکرسی ن" عاليرتبه ايست، که سيد مهدی فرخ در کتاب ميرزای
  :چنين آرد"  خانوفميرزا غالم معر"مورد 

  آقای ميرزا غالم معروف خان معاون وزير ماليه« 
آقای ميرزا غالم معروف خان، پدرش غسال بوده، در امارت امير حبيب اهللا خان بدوًا به سمت محرری نزد شاهزاده 

عد به امان اهللا خان عين الدوله مستخدم شده و در سلطنت ايشان به رياست محاسبات وزارت خارجه منصوب و ب
ن گرديد و بعد به رياست عين المال منصوب شد و پس از آن به معاونت يَّـعرياست تصفيۀ محاسبات سنوات ماضيه ُم

در سياست  .در مذهب تسنن متعصب و در کار خيلی لجوج است. معلوماتی ندارد. وزارت ماليه برقرار گرديد
  )٦(».خارجی تظاهری نارد

. تقلمداد ميکند، که کامًال غلط اس" مرده شوی"يعنی " الغّس" را "معروف خانميرزا غالم "پدر ، سيد مهدی فرخ 
سه صد در آن فابريکه بود و گويند که ) بعد ها فابريکۀ حربی(در ماشين خانۀ کابل" استاد تفنگ ساز"پدر آن مرحوم 
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استاد . "ار ميکردنددر خانۀ خود نيز دستگاه تفنگ سازی داشت و شاگردان زيادی زير دستش ک. نفر شاگرد داشت
  . می پرداخت به ترميم تفنگ ساخت ومي، که تفنگ در آن زمان به کسی اطالق می گرديد" زتفنگ سا
پدر مرحومم . ، جد پدری بنده بودند، و اسم خانوادگی ما هم به ايشان انتساب دارد"ميرزا غالم معروف خان"مرحوم 

" آهنگر"مد نظر ايشان بود، يکی " اسم" خود انتخاب نمايند، دو برای" اسم خانوادگی"نقل ميکرد، که وقتی قرار شد 
  .نام داشت" غالم معروف"که " پدر"بخاطر نام " معروفی"خاطر شغل پدرکالن ايشان، و ديگر ه ب

چنانکه ايشان . قابل تذکر ميدانم، که سيد مهدی فرخ اشتباهات ديگری هم در توصيف آن مرحوم مرتکب گرديده است
بودند و فرمان مقرری ايشان به امضای " ين وزارت ماليهــِعُم"نت اعليحضرت امان اهللا خان غازی، در دورۀ سلط

  .امير غازی امان اهللا خان، همين اکنون در نزد من موجود است
  :يک نکته را بحيث معترضه ميخواهم درينجا بيان نمايم و آن اينکه

 قسمت تاريخ و شخيصيتهای افغانستان با کراهت و نفرتی سيد مهدی فرخ، وزير مختار ايران در دربار کابل، در
تاريخ سياسی "وی هم در . ، که کينۀ ذاتی وی را نسبت به افغانان و تاريخ آنان نشان ميدهد استمشهود برخورد کرده

" افغانستان در مسير تاريخ"چنين هتک حرمتی را ارتکاب ورزيده است، که مرحوم غبار در جلد اول " افغانستان
که به اهتمام " کرسی نشينان کابل"و نيز در کتاب ديگر خود زير عنوان . ويش جوابی دندان شکن به وی داده استخ

 در ايران تجديد چاپ گرديده و آقای فکرت نيز ضمن تقريظی که بر اين ١٣٧٠جناب محمد آصف فکرت در سال 
  .کتاب نوشته است، جواب دهن کجی های آقای مهدی فرخ را داده است

غالم معروف خان، معيت هيئتی را داشت که جهت امضای قرارداد منصوری، چند ماه در هند ميرزا رحوم م
  :مرحوم غبار در زمينه چنين نويسد. بسر بردبريتانيائی 

  :اعضای هيئت عبارت بودند از. ن شد عازم هندوستا١٩٢٠ اپريل ١٢لهذا هيئت محمود طرزی در « 
ات و نائب رئيس هيئت، غالم محمد وزير تجارت، ديوان نرجنداس برگد ملکی، عبدالهادی خان داوی مامور سرحد

پير محمد خان تره خيلی کرنيل، غالم صديق خان چرخی مستشار نمايندگی افغانستان در هند و يک هيئت تحريريه 
 نعيم  محمدزاچون مرزا غالم معروف خان محاسب وزارت خارجه، مرزا باز محمد خان منشی وزارت خارجه و مر

ديره دون هند با هيئت انگليسی داخل مذاکرات طوالنی منصوری اين هيئت در . خان منشی وزارت تجارت
  )٧(» ....گرديدند

  :شهرت داشتند، که عبارت بودند از" ميرزا"در گذر عاشقان و عارفان که زادگاه و پرورشگاه من است، چند نفر 
    ــ ميرزا غالم معروف خان، که شرحش گذشت

  ميرزا عزم الدين خانــ 
باغ "در گذر ". آريانا"، عضو انجمن تاريخ و مدير مجلۀ "علی احمد نعيمی"پدر مرحوم "  نعيم خانمحمد"ميرزا ــ 
در جوار ، و "عبد الغفور برشنا"در مقابل منزل مرحوم  قرار داشت،" عاشقان و عارفان"که در نزديکی گذر " بنوا

ميرزا "که باغ و در واقع خانه و سکونتگاه مرحوم " باغ ميرزا نعيم"موسوم به ود، مصفا، بباغی " هزادب"سينمای 
  .بود" نعيم
، که يکی از "شير احمد خانميرزا "شخص معزز ديگری نيز زندگی ميکرد، به نام در گذر عاشقان و عرفان ــ 

ساخته و ضمنًا پدر مرحومم را ايشان که سالهای سال خانۀ آبائی ما را منور . مفسران زبدۀ کابل در آن زمان بودند
شهرت داشته و از محبوبيت و عزت و " ميرزا صاحب"درس تفسير قرآن کريم ميدادند، در بين خاندان ما به نام 

  .اکرام بسيار برخوردار بودند
  

  :و در خارج از افغانستان
بد القادر بيدل، شاعر نامور هند و بزرگترين شاعر مشهور است که عبارت از حضرت ابوالمعانی ع" ميرزا بيدل"ــ 

کابل به اهتمام استاد خليل اهللا خليلی ــ خليلی افغان ــ و خال ) عمومی(کليات بيدل در مطبعۀ دولتی . سبک هنديست
و تاکنون کامل ترين کتاب نوع خود است، که  ) ١٣٤٣ تا ١٣٣٤١سالهای (محمد خسته در چهار جلد چاپ گرديده 

  .   آثار منظوم و منثور بيدل را در بر ميگيردتمام 
 سرزمين هند در قرن هژدِه عيسوی و يکی از ــ و اردوــ گوی ، ميرزا اسداهللا غالب، شاعر دری "ميرزا غالب"ــ 

مشتمل بر قصائد، غزليات، رباعيات و مثنويات، در سال " ميرزا غالب"ديوان . نخبگان شعر سرزمين هند است
سف که با تأ.  صفحه چاپ گرديده است٦٠٠  داکتر محسن کيانی با قطع و صحافت زيبا در حدودًا به اهتمام١٣٧٦

ده روغالب در وصف زمامداران انگريزی، که هند را در سلطۀ استعماری خود درآورده بودند، مدائح فراوان س
وايسرای " الرد الگن"مدح در  مثًال. ، هاردنگ و غيرهمرليم فريزيمثًال در مدح ملکه وکتوريا، الرد آکلند، و. است

  :چنين گويدوستان، هندآن وقت 

  ه گفتم ازين پيش، بيشتر گويمـــــــــداوند دادگر گويم        از آنچــــــــــــــــــخ مدح  بيا که 

  وصلۀ خويشتن مگر گويمـــــــــــــ  بقدر ح ه اوست نيارم ثنای داور گفت     ـــــــــــــچنانک

     بر آن سرم که درين صفحه سر بسر گويم   است فزون مدح و من ز خيره سری  ز دفتر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

  زياده ازين چيست تا دگر گويم ر ــــــــدگ        واهد که گويمش خاقانـــــــــــبدين شکوه نخ

  و آنقدر نتوان گفت، اينقدر گويمــــــــــــچ      و جهانپرور و جهان آرا   شایـــــــــــــجهانگ

   اگر گويم م سپه،ــ انج  و رـــر منظــسپه       نان و من اينسان که شرمسار شوم ــــوی آنچ

  رشته فر گويمــــ ف ح دم،  و گهــ  گهی مسي  م    ــــــــــاک رهش آب زندگی خواهگهی ز خ

  ر گويمخوب ت، وب ــ از خدرين خيال که    م     ز تر سنجـز ، نغـــــــــدرين نورد که از نغ

   به همدگر گويم پرسش ست از رِه ــــــنخ     در خاطر   ريختند  رو ـــــــــــآنچه ف ز غيب 

  ر و بر گويمــــــــــوزير اعظم سلطان بح      را    الگندالررزانه ـــــــــــــی مبالغه فبکه 

  زاف نيست اگر شاه تاجور گويمــــــــــــگ     بدين کاله که فـــــّـــــــــــــــر کيان ازو بارد   

.....  

  ز و تا سحر گويماـــــــــــز نيمشب کنم آغ    ر  همواره    ـــــــــــــــدعای دولت شاه  و وزي

   )١٣٧٦ ديوان غالب، چاپ داکتر محسن کيانی، انتشارات روزنه ، چاپ اول ٢٩٦ ــ ٢٩٥مأخوذ از صفحات  (

  ! به زمين ميزندباره يکتم ميبرد و با ريختن در پای خوکش،هف سخن را به آسمان "ميرزا غالب" 
  

مرحوم از  ِ "کندن الل سيگل "و" بيگم اختر"مرحوم قابل تذکر است، که غزلخوانان مشهور هندوستان، از قبيل 
ی ا از پردۀ آواز و موسيقغالب رميرزا از امروزيانِ  غزلخوانی هند، اشعار فراوان " جگجيت سنگهـ"متقدمان و 

  .آورده و جاوانه ساخته اندبيرون 
ــ اختری " بيگم اختر"فناناپذير مرحوم به آواز را ميزا غالب ــ اردو ــ دری ــ " شير و شکر"لنک يک غزل در ذيل 

 مقالتی که زير قبًال مقاالتی نوشته ام، از جملهند برازندۀ هند ن هنرممورد ايدر . بادی ــ تقديم ميکنمبائی فيض آ
 نشر گرديد و در ٢٠٠٨ سپتمبر ١٩که در صفحۀ مؤرخ " ستاد قاسم افغان و اختری بائی فيض آبادیا"عنوان 

  .آرشيف بنده در پورتال قابل دسترس است
  :لطفًا به لنک يک دکه بدهيد

  
related=feature&YLMLufbYEoY=v?watch/com.youtube.www://http  

  
  

  :القاب خانوادگی 
 در القاب خانوادگی مردم کابل و به تقليد از آن کم و بيش در ديگر مناطق افغانستان" ميرزا"بيشترين ترسب کلمۀ 

 کاکا ميرزا، ماما ميرزا، شاه ميرزا، گل ميرزا، الالآقا ميرزا، ميرزاگل، آغا ميرزا، اغه ميرزا، ". ديده ميشود
  . از نمونه های اين القاب اند."...ميرزا، ميرزا الال ، جان ميرزا، خان ميرزا و 

 کتابيست بس مفيد و منحصر به فرد در افغانستان، و اثر نويسندۀ وطندوست، پرکار و "گنجينۀ نامها در افغانستان"
 نوشته شده ب ممتع ازين قلمی همين کتادر تقريظی که برا". ولی احمد نوری"مؤلف چندين کتاب سودمند،  جناب 

  :است، چنين ميخوانيم
اگر ضرب المثل های يک قوم معـرف کلتور و فرهـنگ اويند، نحوه و ترتيب اسمگذاری افراد يک ملت نيز، ... « 

  کوشاناگر نامهای کنيشکا و اوستا  و يما و  ويدا و جمشيد  و آرين  و  تهمينه و. داز سرچشمۀ فرهـنگش آب ميخور
از فرهـنگ پيش از اسالم  ما سخن ميگويند؛  نامهای جميل ،  صبور ،  سميع  ،  بصير ، محمد ،  ...  آذر  و و )٨(

حامد ، عـمر ،  عـبد اهللا  ،  واحد ،  وحيد ،  حليم  ،  حکيم ، علی ، غـنی  ،  وحيد ،  فاروق  ،  مرتضی  ، جميله ، 
زيه ،  فريده ، عاليه ، عايشه ، شيما ، کوکب ، جميله ، حکيمه ، حسينه ُسَميه ، ناديه ،  زهرا ،  ثريا  ، راضيه  ،  فو

اگر نامهای . وفاداری به فرهنگ اسالمی ما را نشان ميدهـد... ، ناجيه ،  وجيهه ،  فريحه ،  تمنا ، ُسکارا ، ُحسنا
ی و آزادمنشی است، باز بيانگر شجاعـت و سلحشور...  شيردل و پردل و تورن و رستم و آزاده  و ماللی و ناهـيد و

و اگر شبنم  و الله و ستاره  و شيرين  و نسرين و ياسمين و پروين و سپوژمی و . دناز فرهنگ ما حکايت ميکن
. مؤدی خياالت شاعـرانه و رومانتيک است، از فرهـنگ خيالپردازانه و زيبا پسند ما نشأت ميکند... وژمه، خاتول و 

شيرين ، عمه کوکو ،  شيرين ،  ماما بيل آغاگل  ،  گل آغا  ،  شيرالال ،  شاه آغا ،  آغاوقتی  بزرگان را با القابی از ق
مخاطب ... گل کوکو ، خاله بوبو ، کوکوگل ، عمه شيرين ، خاله کوکو ،  بی بی شيرين ، بی بی گل ، بوبوگل  و 

  .       ان  سرچشمه ميگيردقرار ميدهيم، اين هم از فرهـنگ ارجگزاری به موسپيدان و کهنساالن و بزرگوار
من تاکنون در زير آسمان کبود در هيچ جائی نديده و نشنيده ام که بزرگان و حقـداران را بمانند وطن ما، با چنين 
القاب پسنديدۀ  ارجگزار، ياد کنند؛ نه در ايران و  توران ، نه در اروپا و  امريکا، نه در عرب و ترک و تتار و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

ياد مؤدبانه از بزرگان،  مخاطبت مؤدبانۀ بزرگان،  بکار گيری .... ست و زردپوست  و مغول و نه در سياهـپو
جرء ... ضمير و فعل جمع برای بزرگان ، ارزش قايل شدن به گپ  و رأی  و پند و اندرز و مشورۀ  بزرگان  و 

  )٩( »....فرهنگ ماست
ای هر خاندان داده ميشود، تا از يکطرف خردان جيل و تحبيب، به اعضبتاز روی اکرام، تعظيم، " خانوادگیالقاب "
ايشان مخاطب قرار ندهند و از جانبی حيثيت و وقار هر عضو آن خاندان بجا و هويتش " نام"را با " بزرگان"
کوشيده ميشود که از کلمات معزز ، " گیالقاب خانواد"در انتخاب . خص گرددمش" بال تعويض"و " بصورت يگانه"

کثرت بکار مردان ب" القاب خانوادگی"و يکی از عناصری که در . استفاده گردد...  عام پسند و محترم ، غرور آور ،
 متشکل از دو "القاب خانوادگی"چنانکه رسم است، . ست که شأن نزول و شجره اش گذشت"ميرزا"ميرود، کلمۀ 

ما و عمه و خاله و الال و خواهر کاکا و ما"جزء اند، که يکی معرف موقعيت هر نفر در بافت خانواده است ، از قبيل 
شير و شيرين و گل و "و ديگر جزء اعزازی و تحبيبی، از قبيل " و برادر و پدر و مادر و بابا و ببو و ادی و غيرهم

  ...."ميرزا و آقا  و حاجی و و خان و آغا و اغه و نور و ضياء 
ده های سنتی و پسنديدۀ ما تحت الشعاع متأسفانه با شيوع فرهنگ غرب در سرزمين ما، همان طوری که همه پدي

نيز آهسته آهسته رنگ بومی خود را باخته و در " القاب خانوادگی"الفاظ و اطوار و اداء های فرنگی قرار ميگيرند، 
استعماريون در کشور ما ادامه يابد، شايد تا چند " فرهنگ زدائی" و اگر سياست گرو فرهنگ فرنگيان قرار ميگيرند

اثری ديده شاذ و ممتاز و منحصر به فرد اين خاک پاک، کو، چنين رسوم  و سنن و رواجها و آداب ندهۀ ديگر از 
    !!!!!! ثغور را پيوسته درمينوردددر جوالن است و مرزها و حدود و" فرنگی مآبی" فرهنگ .نشود

  

   :ئیزارمي
امور  "باشد، مثل" ر و بار ميرزاکا"که مراد از " مصدری"، در دو معنی بکار ميرود، يکی در معنای "ميرزائی"

  :يعنی آنچه منسوب به ميرزا باشد، مثًال" وصفی"و ديگر در معنای . "دفتر و ديوان و محاسبه  و  نويسندگی
  .، که نوعی زردآلوی باليده، لطيف  و شيرين است"زردآلوی ميرزائی"  ــ 
. زيبا و از انواع حسن خط و زيبانويسی باشد که نوعی خط بسيار است، "خط شکست"کنايه از که " خط ميرزائی"ــ 

ترکيب کامًال درست و دقيق است، اين " خط شکسته"گرچه از نگاه صرف زبان . نامند" خط شکسته"در ايران آنرا 
چون . را بخود گرفته است، و چه خوب است که چنين شده" خط شکست"ترکيب مگر در دری افغانستان، هيئت 

" خط شکست"در هر حال برای ما مردم، . خر اين کلمه، بر زيبائی آن افزوده استاز آ" های غير ملفوظ"حذف 
  !!!!!!!هم بگويد" خط شکسته"مدار اعتبار است، ولو فارسی ايران آن را 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  :توضيحات
 و به اصطالح کابليست ")خريدن"از حاضر صيغۀ مفرد ــ صيغۀ امر " مخر"و " کس"مرکب از (" کس مخر " ــ١

  .، يعنی جنسی را که کس نخردخريدار نداردجنسی بکار رود که 
، اثر ماندگار مرحوم مير غالم محمد غبار، چاپ دوم، پيام " در مسير تاريخافغانستان " جلد اول ٢٦٦ صفحۀ  ــ٢

  ١٣٥٩مهاجر، قم ــ ايران،  اسد 
سازمان مهاجرين " تاريخ مختصر افغانستان، اثر مرحوم عالمه پوهاند عبدالحی حبيبی، چاپ ٣٩٠ صفحۀ  ــ٣

  ١٣٦٨، آرلنگتن، ويرجينيا، اتازونی، "مسلمان افغانستان
اين ترکيب در فارسی ايران در مفهوم و ُمعاول ". غمخورشی" و " رسيدگی به احوال کسی" يعنی "سیبازر" ــ ٤

  .استعمال ميگردد" تفتيش"کلمۀ عربی 
  ١٣٥٩، چاپ دوم، پيام مهاجر، قم ــ ايران،  اسد " افغانستان در مسير تاريخ"  جلد اول٧٢٦ ــ صفحۀ ٥
 مهدی فرخ، به اهتمام محمد آصف فکرت، مؤسسۀ پژوهش و اثر سيد" کرسی نشينان کابل "١٤٣ ــ صفحۀ ٦

  ١٣٧٠مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، 
  ١٣٥٩، چاپ دوم، پيام مهاجر، قم ــ ايران،  اسد " افغانستان در مسير تاريخ"ل  جلد او٧٧٧ صفحۀ  ــ٧
" تخلص"ه حيث بمعموًال   نيست، که"کوشيدن" از مصدر "صفت فاعلی" دری و  درينجا مراد از لغت"کوشان"  ــ٨

ست که همين "سيتی"، لغت ــ" کوه پست"يعنی " شانتيان "مقابل ــ " کوه بلند"به معنای " شانکو"کلمۀ . بکار رود
 در حدود دو )سيتی(چون قـبايل يوچی . ريائی و غـيره در همين مفهوم استعمال ميشود در زبان  چـينی  و کوحاال

 از ،)آمو دريا ( و از ماورای دريای جـيحون) سر دريا ( و شمال شرق سيحونهزار سال پيش از حوالی کاشغـر
 ياد گرديدند، يعنی "هاکوشانی "باختر ــ  سرازير گشتند،  بنام  به مملکت ما ــ   آنجا بلندمناطق مرتفع و کوهستان

د از توطن درين ديار و مزج همينان بودند، که بع. ند  ا آمدهمنسوب به کوهستان بلند و کسانی که از کوههای مرتفع
 "کوشانيان خـُـرد"و " کوشانيان بزرگ" دولتهای مقتدری را به نامهای گرديدن در فرهـنگ و تمدن اين سرزمين،

تشکيل دادند و حدودًا دوصد سال  بر اين مرز و بوم  و حصصی از هندوستان و آسيای مرکزی و حتی ترکستان 
  .چينی،  حکمروائی کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

انجمن فرهنگ "مربوط به " انتشارات باميان"، اثر ولی احمد نوری، "گنجينۀ نامها در افغانستان "٢١ ــ صفحۀ٩
 ١٣٨٥، شهر ليموژ ــ فرانسه ، زمستان "افغانستان


