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  0212جون  02برلین ــ      

 

 

 

 "ایرانیان قدیم دلیر و راستگو بودند"

در ایران در  ، از کتب معروف و از اولین دستورهائی ست، که"ج استادفارسِی پندستور زبان "

 در تألیف این دستور پنج استادِ . زبان فارسی چاپ شده است" صرف و نحو" مورد گرامر و یا

حصه گرفته اند، که  بودند،( دانشگاه تهران)ادبیات ایران ــ که همه استادان پوهنتون تهران ِبنامِ 

 :عبارتند از

 د رشید یاسمیــ استا

 ــ استاد ملک الشعراء محمد تقی بهار

 ــ استاد بدیع الزمان فروزانفر

 ــ استاد عبدالعظیم قریب

 ــ استاد جالل الدین همائی

این استادان پنجگانه با چند نفر دیگر، همه استادان رستۀ اول آن سامان در عرصۀ کاوش و 

ایران تا به امروز، همه پروردۀ دست و بلکه پرورش مسائل ادبی بودند، و استادان نسلهای بعدی 

 .دستپرور همانهایند

چندین بار چاپ و تجدید چاپ گردیده است و هر بار با تیراژهای بزرگ  "دستور پنج استاد"

وقتی بار اول نسخه ای ازین کتاب به دستم رسید ــ و دقیقاً میدانم که در ماه . چندین هزاری

"بیات"یدم که استاد غالم سرور خان در تهران بود ــ فهم 1891آگست 
1

، که از صنف هشت تا 

لیسۀ جلیل حبیبیه استاد زبان دری ما بود، صرف و نحو زبان دری را خط به خط از روی  یازدهِ 

                                                 
1
واقعاً استادی بود ممتاز و من ه یادشان را ُمدام عزیز میدارم و گرامی ــ ــ ک "بیات"ــ استاد غالم سرور خان   

غالب موارد، گوی غلبه را از حضرتش بسیار آموختم، با وجودی که همه وقته با وی به مناقشه میپرداختم، و در 

ضمن . نیستند او هم پاس مرا میدانست و میدانست، که استدالالتم در اثنای مناقشات، پای درهوا .دمبورمن می

از این استاد و خاطراتش ــ  0212آگست  00ــ مؤرخ  "سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژیک" سلسلۀ 11بخش 

 :لطفاً با باز کردن این لنک، در زمینه بیشتر بخوانید. نگاشته ام اندک
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دو نسخۀ مختلف این کتاب در . ما دیکته میکرده است همین کتاب نوت برداشته و بعد برای

 :دسترس من قرار دارد

صورت ( چاپ پارس)یاز طرف انتشارات مرکز 1131مهرماه  سال  ــ یکی که چاپ آن در

ستعلیق از قلم احمد خوشنویسنگرفته و به خط 
0
احمد خوشنویس در آخر کتاب، تاریخ ختم . است 

.ثبت کرده است 1122این کتاب را مهرماه 
1
متأسفانه دران زمان مشخصات کتاب را دقیقانه  

این نسخه با تیراژ بیست هزار . چاپها مبهم مانده استنمینوشتند، ازین رو بسا نکات در چنین 

است، که به اهتمام مهندس کیومرث پارسای، از  1131نسخۀ دوم از سال . جلد طبع گردیده بود

 .نسخه چاپ شده 2222طرف انتشارات اشراقی به تعداد 

 :نویسند "لفعل با فاع طابقۀم"جلد دوم نسخۀ اول در ذیل  13تا  13استادان پنجگانه در صفحۀ 

سند الیه جاندار باشد، فعل با آن در اِفرادچون فاعل یا مُ »
 
 «.و جمع مطابقه و برابری کند 

 :و بعد مثال ذیل را میدهند

 «.قدیم دلیر و راستگو بودند نایرانیا»

 :گویند «لیهسند اِ سند و مُ د مُ تعد  »همین جلد ضمن شرح  121و در صفحۀ 

د د و یا یکی مفرد و دیگری متعد  که هردو مفرد و یا هردو متعد   سند ممکن استلیه و مُ سند اِ مُ »

  «.باشد

 :و بعد همان جملۀ سابق را بار دیگر مثال میدهند، که

 «.ن قدیم دلیر و راستگو بودنداایرانی»

اما . کیست، سؤالی ست، که فعالً باشد تا نوبت شرحش برسد «ایرانیان قدیم»این که مراد از 

 :جمله را باز کرده و منطقاً تحلیل کنیم بیائید که همین یک

 :، نتیجۀ منطقی آن این میشود، که«.ن قدیم دلیر و راستگو بودنداایرانی»وقتی میگوئیم 

 «!!!ایرانیان امروزی دلیر و راستگوی نیستند»

 :د، کههم شده میتوانحتی این  "پنج استاد"دقیقاً مقابِل جملۀ و نقطۀ 

 «!!!هستند و نه راستگویامروزی، نه دلیر  ایرانیانِ »

اکنون سؤالی پیدا میشود، که چرا پنج استاد بزرگ ایران ــ که در زمان و زبان خود شهرۀ آن 

انتخاب کرده اند، در حالی که میتوانستند  "مثال"سامان بودند ــ تنها همین یک جمله را به حیث 

و دو بحث ر دو نقطۀ مختلف را د "مثال"هزاران مثال دیگر را پیش بکشند؟؟؟ و چرا عین همین 

                                                 
0
، که قاموس معروف صورت گرفته باشد به تقلید از استاد خال محمد خستهــ شاید هم چنین شیوۀ نشر کتاب   

 در نوشت و چاپ اول آن اثر استاد عبدهللا افغاننویس را به خط خوش خویش "انۀ فارسی افغانستانلغات عامی"

 .منتشر گشت 1112سال در کابل مطبعۀ دولتی 
1
ش  1112ــ حدس میزنم ــ و حدسی در حد یقین و مستند به شواهد ــ که چاپ اول این کتاب در حدود سال  

 .، سالها بعد از چاپ اول این کتاب بوده استویس قلمی کردهاحمد خوشن، و نسخه ای را که باشدصورت گرفته 
 
و " افعال"مصدر باب   (و اعالن و اصرار بر وزن اکرام و ادمان و انسانبه کسر حرف اول ــ ) "فراداِ "ــ   

 .اسم مفعول همین مصدر است، که به همه کس معلوم باشد "مفرد"و . است "مفرد بودن"در معنای 
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راً و به تکرار می آرند؟؟؟ بی نیاز از شرح است، که مختلف   "تکرار عین جمله"کتاب خود مکر 

 !!!!!!را میرساند "تأکید"فقط و فقط 

گوئی پنج استاد عالیمقام ایرانی از دست هموطنان امروزین خود شکایت سر میدهند و حسرت 

چرا بسا ایرانیان امروزی از صفات پسندیده و نیکوی اجداد  روزگاران قدیم را همی خورند، که

را به هم پیوند میزنند،  "دلیر  و  راستگو"این استادان کلمات !!! و نیاکان خود فاصله گرفته اند

نهفته است، و کسی که حقایق " گفتن حقایق"، در "دالوری و دلیری"چون دقیقاً میدانند، که اوِج 

 !!!!!!!!د، شجاع و دالور و دلیر هم نیسترا بر زبان آورده نتوان

 :آنچه را تاحال نوشتم، به حیث مقدمۀ چیزی بدانید، که اینک عرض میکنم

چند دانه نان بربری. رفتم، تا سودای مورد ضرورت را بخرم "خاورمیانه"باز به مغازۀ 
 
شته بر 

ک بسته هم از آن و چیزهای دیگری را جمع کرده و از شوهر فریده خانم خواهش نمودم، که ی

 "وترین"بعض چیزها را در سردخانۀ شیشه ئی و یا . از وترین خود لطف کند "توت افغانی"

بماند و هم خوب و درست جلوه نمائی کرده بتواند؛ از جمله بسته های توت  دمیگذارند، تا هم سر

(ابراهیمخانی)برامخانی 
 
چین است و این توت دست. که به اصطالح کابلی طرف آدم خنده میکند 

سِر یک  "توت افغانی"مثلی که ترکیب . از خنجان؛ و تنها نمای آن دل آدم را از دلخانه میَکند

و من متوجِه اطوار ناگوارش گشته  ؛نفر از خریداران که در آنجا صف بسته بود، خوش نخورد

 :و برایش گفتم

 «!!!پیدا نمیشودنیا د هیچ جای دیگراین توت افغانی ست و این توت غیر از افغانستان در »

 :این جمله که او را سراسیمه تر ساخته بود، سر گپش آورد، گفت

 «!!!ما هر قسم توت در ایران داریم و این هم از توتهای جنوب ایران است»

 :برایش گفتم

                                                 
 
عبدالرحمان . مغان برادران هزارۀ ما به ایران استر ایران بسیار مورد پسند است، ارکه د "ان بربرین"ــ  

را با خود به ایران بردند، که  ئیرا به ایران تبعید کرد و ایشان تحفۀ گرانبها ی ماخان تعدادی از هزاره ها

یاد میکردند، نان ایشان  "بربری"به نام  چون ایرانیان هزاره های ما را. عبارت از نان خانگی یا پنجه کش بود

تی افغانای ما شاید اکثریت مطلق ایرانیان و ح. نامیدند، که تا به امروزه روز شهرت دارد "نان بربری"را هم 

" نان ایرانی"این نان برلین به . ، از هزاره های ما به ایرانیانتحفه ای بوده است حیاتی "نان بربری"ندانند، که 

 .است شهرت یافته

در زمینه ( حاج کاظم)اثر محترم حسین علی یزدانی "پژوهشی در تاریخ هزاره جات"در کتاب جالب و دوجلدی 

را درین اثر ناب  ذیقیت و منحصر به فردبه تفصیل سخن رفته است و عالوه بر آن میتوان معلومات بی اندازه 

 !!!دستیاب کرد
 
و رنگ و مزۀ خاص دارد، یک تکه شربت است و به توت  ــ این توت که در ماههای ثور و جوزا میرسد  

 !!!توت پریکوک، توت پریکوک: شهرت دارد؛ چنان که در کوچه های کابل همیشه صدا میزدند "پریکوک"

به پرهای کبک  توت از نگاه رنگ و ُرخ شباهتین ااست، چون  "پِر کبک"تلفظ عامیانه از  "پریکوک"و کلمۀ 

تا جائی که دقیقاً بررسی کرده ام، این . میان سیاه و سفید است، عیناً به مانند پر کبکدارد و دانه هایش یک در 

، که در ارتفاع بیشتر از "خنجان". آن و مرتفعتوت تنها در افغانستان سراغ میگردد و آن هم در مناطق سردسیر 

بعد از مناطق دیگر پخته  که "توت خنجان" .متر قرار دارد، بهترین توت این نوع را ارزانی میکند 1222

این توت را که . خیلی معروف است، خصوصاً که دستچین باشد و خودش در درخت خشک شده باشدمیشود، 

یاد میکنند؛ در حالی که میدانم این نوع  "توت پاکستانی"به نام دستیاب میشود، رکها در برلین بعضاً در بازار تُ 

 !!!!!!!عاً و هرگز نمیرویدوب پاکستان قطتوت در آب و هوای گرم و مرط
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جناب شما از هوا سخن نگوئید، من ایران را از این سر تا آن سرش دیده ام و دقیقاً میدانم، که »

و مناطق گرمسیر جنوب ایران قطعاً برای نشو و نمای این  وت در ایران پیدا نمیشوداین نوع ت

از طرف دیگر اگر این توت در ایران میبود، در مغازه های پُر و پیمان  !!!توت سازگار نیست

آجیل فروشی خیابان ولی عصر و خیابان ویال
3
 «!!!اش میکردندحتماً عرضه  

 :ت به خرج داده، موقف بگیرد و بگوید، کهمنتظر بودم، که صاحب دکان شجاع

ست، که از مغازه های بزرگ افغانی واقع شهر همبورگ  "توت افغانی"نه خیر این توت واقعاً »

 «!!!تدارک میکنیم

اما او لب به سخن تر نکرد، در حالی که چند روز پیش خانمش، در حضور شوهر، با زبان قال 

 :ته بودو به مانند بلبل در مورد این توت گف

 «!!!یمروز از آن میخور و ما هر عالیهواقعاً توت بسیار  توت در ایران نداریم؛ما ازین »

یک افغان محترمی در برلین زندگانی دارد، که اموال مورد نیاز دکانهای ایرانی مقیم برلین را 

یکی . از مغازه های بزرگ افغانی در همبورگ تهیه کرده و در دسترس این مغازه ها میگذارد

مقیم همبورگ چنین اموال را از هندوستان و ایران و افغانستان تهیه عمده فروِش از افغانهای 

اقسام خوراکه باب خشک  "پامیر"شرکت . است باالیش میزند "پامیر"کرده و مارک خود را که 

ــ از برنج اعالی بسمتی گرفته تا انواع کلچه و شیرنی و میوۀ خشک و مساله باب
9
را عرضه  

 !!!!را میفروشند "پامیر"رک هم اجناس یکند و در برلین بسا مغازه های تُ م

پنجگانه و فرزانۀ ایران  بدون این که سخن را عام بسازم، به صراحت میگویم که سخن استادان

مفاخرت و الف زدنها به میان در مورد بسا برادران ایرانی ما صدق میکند؛ خصوصاً وقتی پای 

، متأسفانه بزرگترین کشیده شودان دافتخارات تاریخی و فرهنگی به میای واقعاً وقتی پ. بیاید

و افتخارات تمام منطقه  میکنندکار گرفته، حقایق را کتمان  "ایرانیگری"دانشمندان ایران هم از 

به زبان حال و قال میگویند و چنان که . نسبت میدهند "ایران کنونی"به خود و به دربست را 

 :مینویسند، که مثالً 

 مال ایران است "ابوالمؤید بلخی"ــ 

 مال ایران است  "دقیقی بلخی"ــ 

 مال ایران است "شهید بلخی"ــ 

 مال ایران است "معروفی بلخی"ــ 

 مال ایران است "ابو شکور بلخی"ــ 

 مال ایران است "رابعۀ بلخی"ــ 

                                                 
3
از جاده های معروف تهران است، که در آن مغازه های لوکس بسیار و " خیابان ویال"و  "خیابان ولیعصر"ــ   

خیلی فراوان است، از جمله مغازه هائی که میوه های خشک و شیرینی باب را با سلیقۀ خاص و خیلی دلربا 

مغازه های آجیل فروشی این دو خیابان واقعاً . مینامند "آجیل"را  "میوۀ خشک"در ایران . عرضه میدارند

معروف اند و هر نوع  میوه های خشک و شیرینی و چاکلیت و غیرهم در آنها سراغ میشوند ــ و قیمتها هم درین 

 !!! داردکانها متناسباً بسیار باال میباشد و هر کس قدرت خرید امتعه را ازین دکانها ند
9
این کلمه را باید همین طور بنویسیم،  .برخاسته است "مصالح"مۀ هندی ست، که از اصل عربی کل "مساله"ــ   

است، که در زبان ما با همین امالء " مصلحت"جمع  "مصالح". چون آوردن اصل عربی آن مغالطه آمیز است

 !!!معنای کامالً متفاوتی را افاده میکندمفهوم و 
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 مال ایران است "بلخی ابوعلی بن سینای"ــ 

 ران استمال ای "شاه بلخیخاوند"ــ 

 مال ایران است "رشیدالدین وطواط بلخی"ــ 

 مال ایران است "ابو نصر فراهی"ــ 

 مال ایران است "ابوالفتح بُستی"ــ 

 مال ایران است "محمد بن طیفور سجاوندی لوگری"ــ 

 مال ایران است "اک گردیزیبن ضح   الحی  عبد"ــ 

 مال ایران است "نصری بلخیحکیم عُ "ــ 

 مال ایران است  "و بلخیسرناصر خُ "ــ 

 مال ایران است  "حکیم فرخی سیستانی"ــ 

 مال ایران است "حکیم سنائی غزنوی"ــ 

 مال ایران است" هجویری غزنوی"ــ 

 ان استمال ایر "سید حسن غزنوی"ــ 

 مال ایران است "حکیم ابو نصر فارابی"ــ 

 مال ایران است "ثم رومی بلخیمحمد موالنا جالل الدین "ــ 

 مال ایران است "حکیم ظهیرالدین فاریابی"ــ 

 مال ایران است "خواجه عبدهللا انصاری هروی"ــ 

 مال ایران است "رجستانیلی غُ بَ عبدالواسع جَ "ــ 

 مال ایران است "موالنا عبدالرحمان جامی هروی"ــ 

 مال ایران است "استاد کمال الدین بهزاد هروی"ــ 

 !!!هم مال ایران است "جمال الدین افغان سید"ــ و در زمانۀ خود ما حتی 

 :پیش برود منوالهمین به و اگر جریان 

 هم مال ایران خواهد شد  "دهلوی موالنا عبدالقادر بیدلحضرت "ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "ملک الشعراء قاری عبدهللا خان"ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "استاد عبدالعلی مستغنی"ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "غفور ندیم کابلیاستاد عبدال"ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "استاد عبدالحق بیتاتملک الشعراء "ــ 

 مال ایران خواهد شدهم  "استاد خلیل هللا خلیلی کابلزاد"ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "هاتفطاهر ملک الشعراء استاد محمد "ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "ملک الشعراء استاد محمد نسیم اسیر کابلزاد"ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "شعراء فدائی هرویلشیخ ا"ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "هزادمه احمد علی کُ عال  "ــ 

 مال ایران خواهد شد هم "مه عبدالحی حبیبیعال  "ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "مه صالح الدین سلجوقیعال  "ــ 

 ل ایران خواهد شدهم ما "ابراهیم صفامحمد استاد "ــ 

 هم مال ایران خواهد شد "انور بسملمحمد استاد "ــ 

 !!!!!!!!!!!!.هم مال ایران خواهند شد...و ... و ... و 
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 :سؤالی که اکنون مطرح میگردد، اینست، که

به طرف ملک و مال و  چشممحکم گرفته و  "ستهدودِ "چرا برادران ایرانی ما مال خود را 

ــ  "افغانستاِن بی لب و بی النجه"مظلوم و بیدفاع خود و بالخاصه همسایۀ  افتخارات همسایگان ــ

 ؟؟؟میکنند؟؟؟را تصاحب دوخته و تمام دار و ندار از افتخارات ایشان 

را خلص و کوتاه و ُسچ ما جواب این سؤال خود دهه ها پیش،  "پوهنتون تهران"استادان پنجگانۀ 

 :داده اند، که خویش "ِتاددستور پنج اس"و پوستکنده در همان اثر 
 

 "!!!ایرانیان قدیم دلیر و راستگو بودند"  
 

 1812است که از  "فارس"میگوئیم، مراد از کشور  "ایران امروزی"یا  "ایران کنونی"وقتی 

 !!!را بر خود گذاشته است "ایران"؛ یعی از زمان رضاء شاه پهلوی، نام بدین سوی

فرخی  نصری بلخی و ایرانِ عُ  اصر خسر و بلخی و ایرانِ ن فردوسی توسی و ایرانِ  اما ایرانِ 

، همانا که و که و که و که از قدمای عزیزالقدر ایرانِ منوچهری دامغانی و  سیستانی و ایرانِ 

عتنابه و هستۀ و قسمت مُ !!! نامیده میشد "آریانا"است، که در عصر پیش از اسالم  "خراسان"

دامغانی منوچهری ایران فرخی و ایراِن فردوسی و راِن اینصری و عُ  ایرانِ  مرکزی و مرکز ثقلِ 

و در بلخ و هرات و ــ  "عزیزافغانستان "مقدس خود ما ــ و  خاک پاکمحدودۀ را در ... و 

کوهستان مرکزی ما گردیز و گوزگانان و نیمروز و بُست و قندهار و کابل و زابل و غزنه و 

 !!!بیممجسم مییا... و بامیان و غرستان یا غرجستان 

 !!!!!!!ست "تاریخی یانخراسان"میگوید، مرادش از  "ایرانیان قدیم"پس اگر کسی 
  

 ؟؟؟"ایران امروز"با  "ایران قدیم"و چه مغالطه آور است، التباس نام 
 

زیر عنوان  "اسیر"استاد سخن، فخرالشعراء و ملک الشعراء، محمد نسیم  سخنگویِ بس و  رسامنظومۀ 

افغانستان آزاد ــ "پورتال  مین امروزو ه 0212جون  12صفحۀ  ، کهرا  «ست" ایرانی"همه کس »

  . محسن ختام این مقاله میگردانجنساً نقل کرده و ن ساخته است، مزی  نیز را  "آزاد افغانستان

 

 "اسیر" نسیم استاد محمد     

  0212دهم جون          
 

 

 

 !!!ست همه کس ایرانی
 

   

 ست در این عالم اسباب ایرانی هست چـه رآنست     هــــ چه شیخ و شاب ایرانی نپایا بی یین دنیارد  

 ست احب القاب ایرانیص و دارــامـــنـ و زن      که بـاشـد  رد م  نســـــان  از جهن  جاتمام  پیِشوای

 ست وشه از اوتاد و از اقطاب ایرانیار و این فخامت را     که در هرگــبـه چشـم کـــم مبین این افتخ

 ست اب ایرانیــند ایجـبه هـــــر پیمانه ای تا میکعالم       ـــــارۀین قــــــو به چندجو دانشز دانشمند 
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ۀ  خـاکی  اگـر گـَــردی  شــود بـاال     رسد   ست تاب ایرانیعالمید خـورش  ر در دلـــگ بـه َدور ُکـر 

 ست صروف این گرداب ایرانیم بنگری  هرِکهبه زمین ِگرد است و َدور خویش ِگرداِگرد میگردد     

 ست ایرانی ر در خـوابــگـو  ایرانی هـر کـجا جـنـبنده ای بینی     اگر بیدار،  ، بـه دنـیـای تـحـرک

 ست در پـنـجاب ایرانی نده دلـیـر ُگـ ــر مـردا گـر زن نــامور بینی به هند و سند و در بنگال     وگــ

 ست ـد جمال الدین     سـنـائی و ابـی سـیـنـا  ز چـنـدین باب ایرانیمـگـو در بـاب مـوالنـا و یــــا سـی

 ست یتاب ایرانیب  و وقی و سـلج ل تغــنی و شـایق     نـدیـم و واصخلـیـلـی و خـلـیل و قــاری و مس

 *ست ست چندین پاپ ایرانی ریعم ازنصاری را     نمیدانی که  به واتیکان نظــر کن شوکت و شان

 ست ی کـه پـیـدا کــــرد دارا و سـکـندر را     به هردو داده این نعمت که مام و باب ایرانیخـدا روز

 ست همین بیچاره مایکل جکسن برگشته بخت امروز    که روزی با مهــارت می نمود آالب، ایرانی

 ست هتاب ایرانیست در میدانم     جوانمردی، که پا مانده بــه یـاد کـس نـمـی آیـد چه سـان آخــر، نـم

 ست مـرد دانــــائی همی گفت این حقیقت را     که پـیغمبر بـه نسل و ذریــه و انساب ایرانی یـدم شـن

 ست اشد     که بابایش ز ایران است وخودهم ناب ایرانیشاید  بیخـبر ب ، به اوباما دهید این مــــــژده

 ترسماین طنز را بنوشتم  و زان  روز می [اسیر]

 ست اب ایرانی، که این بیچارۀ بیتدمــــــــوینــبگ

 

 .روی ضرورت شعـری معـذرت میخواهم[ پ]به [ ب]نکته سنجان محترم در تغییر قافیۀ  از* 

 

 

 (0228فبروری  10ــ فرنکـفورت، " اسیر"نسیم . م)

 

 

 

 (0212جون  13رلین،  معروفی ــ بهللا خلیل )


