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 Political-Historical-Satirical          سياسی ــ تاريخی ــ طـــــنز

  

  روفیـدپلوم انجنير خليل اهللا مع
   ٢٠١٠دهم دسمبر ياز برلين ــ  
  
 

  

    له خوشالی کهدا بـُ

  !!! برامد"ايرانی" هم "بيدلعانی ابوالم"
  

  طـــنز و جـــِـّد ــ شير و شکر
  

پورتال  ٢٠١٠ داکتر سيد خليل اهللا هاشميان را در صفحۀ مؤرخ هشتم دسمبر ، پوهاندآزاديخواهنوشتۀ دانشمند 
روز يازدهم  را ام،"اسير"، جنابو منظومۀ طنزيۀ استاد سخن و فخرالشعراء " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

به " بيدل" مبنی بر انتساب حضرت  برادران ايرانی ماشهکار اخيردر حالی که از . مطالعه کردمدر همانجا دسمبر 
بار و بايد بگويم که اين قلم بارالبته . ، خنده ام گرفته بود، با خود گفتم که من هم چيزکی در زمينه تقديم نمايم"ايران"

خود را دلسوز  مستقل و ضمنی، توجِه هموطنان  و ضمن نوشته های متعدِداختهپردوقت و ناوقت بدين موضوع هر 
  :اما اول به اول. بدان جلب کرده است

انتخاب برای اين مقاله ــ  "سرخ"رنگ آن هم ب  ــ را بی نمک کرد، که چرا چنين عنوانخوانندۀ عزيز تعجب خواهد
   يعنی چی؟؟؟"!!!شير و شکر ـّد ــ طـــنز و جـــِـ" : !!!کرده ام؛ آری برادر جانِ  شير

  : خواهم پرداخت"غامض"بظاهر شگافتن اين معمای د، به ــِردی گفتن بگذاريکمکی به ب را نه خاکيايناگر 
 و ديگر ."غير جدی " قسمت، يعنی"هزل و طنز" يکی بخش .نمپيوند ميز از دو بخش  رامن ميگويم که اين مقاله

گلم  قسمت اول ميخواهم که با خوانندۀدر . "مسخرگی" و "مزاح" و "هزل"رد و نه  راه دا"طنز"قسمتی که در آن نه 
 گردد و اگر چنين نشد و خواننده شهائی را بيارم که ان شاء اهللا باعث خنده و انبساط خاطرککمی مزاح کنم و گپ

مينويسی؟؟؟ " ــنزط" زير نام تيست کها آمد که اين چه مزخرف و غضبقهر سرچين بر جبين کرده،  هخداناخواست
 ملک ما که درنشنيده ايد . است" طــنز" هم بذات خود نوعی " و غضبقهر"چون . هم منظور برآورده شده استباز

، معلوم سرچشمه بگيرد" خوشدلِ  "از " گريه"وقتی که  !!!"گريه هم دل خوش ميخواهد: " گفته اند که هااز قديم
است و " هزل"است و " طــنز"بود، " غير جدی"ت و آنچه س"جدی ِ غير"هم چيزی "  و غضبقهر"است که 

  !!!!!!!ين قبيلچيزهائی ازو " مسخرگی"
 و ميدانيد !!!!!!!هم آسان ميگردد "شير و شکر" بخش کار به کرسی نشست، "طـــنز و جــِـّد"وقتی که قسمت البته 

د، چون آميخته باهم ان" شير و شکر" سخن ميگويند؟؟؟ ازين سبب که "شير و شکر"که چرا در ملک ما از ترکيب 
" قند شير"اين سخن از نگاه کيميا نيز درست است، چون در کيميا از . دارد و اندک شيرين است" شکر"خود " شير"

دارد و " شکر"ن است و يشير" شير"بزرگان ادب ما هم دريافته بودند، که . است" لکتوز"سخن ميرود، که همانا 
" شير" به از نسبت دادنرا " شيرين " وصفیاز همين رو ترکيب. جدا کرد" شير"نش از  دارد، که نتوا شکرآنچنان

 م همدانی، شاعر مداح سالطين بابریو ابو طالب کلي.  باشد"شير"و يا بمانند " شير"ی که از ساخته اند؛ يعنی چيز
  :چنين فرمود " عيد وزن مبارک"هند،  ضمن قصيده ای در تهنيت 

  
  مقدر مقرر است و رزقِ ــ رسا چِ عيش      ر است بی َد گلستانه ـزمان در دور ما 

   استشير مادر رِ ــشکطرب،  شيرينی       ـون غنچه انبساط  جبليست خلق راـــچـ
        انعام ما هم از لب ساقی  مقــــــرر استــر موظفيم  از لب  ساغـتنها  همين  نه
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  هفت کشور است  پادشِه  وزن يد ــاز ع      عالم کشيده اندشرتی که بوان عــــ خناي
  
  )١)(١٣٦٩اهتمام محمد قهرمان، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ه  ديوان کليم همدانی، ب٦٨صفحۀ (
  

  : کهازين قرار است،اما گپ 
هم " دهلوی"ی باال تر ازينکه بگوئيم حضرت ابوالمعانی بيدل "طــنز"شروع ميکنيم و چه " طــنز" اوًال از 
  .واقعًا در زمانۀ ما طــنزی بزرگتر ازين نميتوان ساخت. برامد" ايرانی"آخراالمر 

ده بودم، از زبان پدر بزرگوارم در مورد بزرگان به پانزده سالگی نرسيپشت لب سياه نکرده و  زمانی که هنوز يک
،  خداوندگار بلخفظ شيرازی وو حاحضرت سعدی در بارۀ شيخ شيراز . شعر و ادب زبان دری بسيار ميشنيدم

ه پدرم ــ ک. و غيرهمهروی و سنائی غزنوی و جامی هروی خواجه عبد اهللا انصاری حضرات  و حضرت مولوی
زه و تحسين با   ايشانزحمتکشيهای در حالی که از دانشمندان و نويسندگان ايران و روحشان قرين فردوس برين باد ــ

 ديگر، نام شعرای بزرگ در آثار مطبوع ايران، در پهلوی  ميگفت، هميشه در شگفت بود که چراتمجيد سخنو 
  :نايل گشت و ميگفت" معما"بعدها مگر خود به حل  برده نميشود؟؟؟" بيدلابوالمعانی "حضرت 

را " وی"نشان ميدهند، که نميتوانند " عالقه بی"نام نميبرند، و حتی نسبت به او خود را " بيدل"ايرانيان ازينرو از «
توطئۀ "و گفته " يک نی و صد آسان"ند، چون قادر به انجام چنين کاری نيست و !!!!بتراشند" رانمنسوب به اي"

 را ببيند، "بيدل"حضرت ِ  "ايرانی تراشی" اگر آن مرحوم حاال سر از خاک باال کند و ».نده ارا اختيار کرد" سکوت
  !!!!!!!!خواهد گشت" زهره ترق"کرده اخدان

گفتۀ ه و ب !!!!!!است" طـــنز"سير، يکسره و سراسر  منئيهای برادران ايرانی ما دري که کاروا،از طــنز بگذريم
   :واجه حافظخحضرت 

  !!!!!اندرين ره کشته بسيارند، قربان شما
  

و " هزل"دل و از سر  رویِ ی خود نيستند و آنچه را روزی از "ازيهاطن"حيف که ايرانيان عزيز متوجه اين همه و 
" استراق و اختطاف افتخارات تاريخی منطقه"و " تاريخ سازی"من شخصًا . ميپندارند" جدی"ال ميگفتند، حا" مزاح"

برادران بی آزرمِ  جلو تهاجمات از همان اول اگر . "عدم دفاع"و دگر " تهاجم"را ناشی از دو نکته ميدانم؛ يکی 
  .ندگشت منصرف ميبيشتر آنود گرديده و از ارتکاب ايرانی گرفته ميشد، به يقين که متوجِه اشتباهات خ

   :مينويسم" جــِّدی"رسيده ايم، درست " جـِـد"ُبريده و به " هزل"حاال که از 
 نوشته بودم و ٢٠٠٨ فبروری ١٢يم، مقاله ای را که بتاريخ قرار دار" ـّدجـِ "اينک که در رديِفبلی برادرِ  گل؛ 

 هباردو، ه بوداقبال نشر يافت" آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان " در پورتال ٢٠٠٨ اکتوبر ٣١يکبار در صفحۀ مؤرخ 
   :رؤيت ميدهم

  
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٨ فـبروری ١٢ برلين ــ

  
  

 افتخاراتو استراق نامها اختطاف 
  

 .رسيدم" زابل"ميگشتم که به کلمۀ " بزرگ عـلوی" فارسی ــ المانی نگامروز صبح پگاهی بدنبال لغـتی در فرهـ
نام ه که ماحصل کار خودش و دانشمند المانی ب" فارسی ــ المانی"قاموس ٣٧٦   در صفحۀ "بزرگ علوی"

Heinrich Junker به زبان المانی  استانتساب و شهرت يافـته" بزرگ عـلوی" ميباشد و به ناحق فـقـط به آقای ،
  :چنين مينگارد 

Zábol    Stadt in Sistan , früher Nusratabad , Kurzwort für Sabulistan; Name eines Satmmes 
in Sistan   

؛ نام يک قـبيله در "زابلستان"ياد ميگرديد، مخفف " نصرت آباد"در سابق ، که شهری در سيستان" زابل"« : ترجمه 
  )٢(» سيستان 

ب که در پس پشت اين يا للعج: کرد و با خود گفـتم ) ٣"(جـِرنگ"با خواندن اين نکته گوشم به اصطالح زيبای کابلی 
بيشتر از کار، چه نيرنگها نيست که نهفته نيست؟؟؟ به ياد همان مصراع معـروف حضرت حافـظ شيرازی  افـتادم که 

  :هفـت قـرن پيش از امروز چه موزون و مطابق حال هموطنان امروزی خود فـرمود 
   

  !!!!!!! ماستِ تبارک اهللا ازين فـتنه ها که در سر
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  :اينطور مينويسند " زابلستان" هيندريش يونکر متعاقـبًا در شرح کلمۀ بزرگ عـلوی و
  

Zábolistan    Gebiet in Afghanistan , Heimatland Rostams 
  

  »منطقه ای در افغانستان، وطن رستم " زابلستان"« : ترجمه 
 قهرمان افسانه ئی افغانستان قـديم ؛ همان پهلوان و زاولی يا زابلی و يا رستم دستانرستم زال، رستم"  رستم"مراد از 

  . سخن گفـته استدر شهنامه داستانهااست که فردوسی از او و کارنامه اش 
  

 :)٤( تاريخیهای نامها و شخصيت استراق
 ــ به بعد، که پس از تسلط چندين قرنۀ "؟؟؟ آريامهرشاهـنشاِه"، شاه پهلوی ــ پدر محمد رضا پهلویاز زمان رضا 
تعلق " فارس تبار"بعدی ــ تسلط  يافـت و زعامت کشور را به يک خاندان " ايران" کشور فارس ــ ترکتباران ، بر

  .در ايران  موج زدن گرفـت" ايران گرائی"و " ايرانيگری"داد، احساسات ناسيوناليستی و 
، کوشيد  بودی همان زمان دست بکار گرديدهحکومت وقـت ايران که تحت تاثير شعور شووينيستی و فاشيستی اروپا

را اختيار کرده بود، منحصر " ايران"که اينک اسم نامناسب " فارس"افتخارات تاريخی منطقه را يکسره به کشور 
های دانشمندان آن سامان را تا به امروز نسلبا تأسف شووينيستی زمامداری ايران که از اين اقدامات . بسازد

. متحمل گرديد" افغانستان"صدمه و خسارت را کشور محبوب ما درنورديده و شديدًا متأثر ساخته است، بزرگترين 
ايرانيان با امکانات وسيع مادی و تخنيکيی  که داشتند، متون قـديم و  آثار بزرگان متقـدم را از نو آراستند و بار بار 

ـست ــ در مدار و کاشکه اين کار ايشان ــ که به ذات خود خدمتی بسيار بزرگ و قابل قـدر هم ه. تجديد چاپ کردند
نی اينطور نبود؛ متأسفانه در طول اين . حق و حقانيت می چرخيد و بر حقوق ديگران تجاوز صورت نمی گرفـت

کارروائی و کارزار سعی بليغ و وسيع دانشمندان و مؤلفان ناسيوناليست ايرانی متوجه اين بوده، تا تمام مفاخر 
 دقـيقی بلخی، . است، بنام خود قـلمداد نمايند" افغانستان"ر عـزيز ما تاريخی منطقه را که بيشتر ايشان متعلق به کشو

لخی، معروفی ، ابو شکور بابو منصور بلخی، ناصر خسرو بلخی، عـنصری بلخی، ابن سينای بلخی، ابوالمؤيد بلخی
غـزنوی و سنائی . قلمداد کردند" ايرانی"همه را ... ، خداوندگار بلخ موالنای رومی و بلخی، خاوندشاه بلخی

پير هرات خواجه عـبداهللا انصاری و جامی . ساختند" ايرانی"را نيز ... هجويری غـزنوی و سيد حسين غـزنوی و 
. کردند" ايرانی "را نيز... هروی و کمال الدين بهزاد هروی و هاتفی هروی و امير علی شير نوائی هروی و 

ستی و ابو نصر فـراهی و ابوالفتح ُب) ميوندی( حسن ميمندیو) مؤلف تاريخ بيهقی ــ تاريخ مسعودی(ابوالفضل بيهقی
) ا کشصاحب تاريخ جهان(ک جوينی ِل، عطا َم") تاريخ گرديزی"صاحب (و جبلی غرجستانی و عـبدالحی گرديزی 

 از ــ" ايران" ــ به غير از  تمام دنياهمرا هم خود سيد و " ين افغانسيد جمال الد. "تراشيدند" ايرانی"را نيز ... و 
   :زنند، کهيايرانی دو پای را در يک موزه کرده و هی داد م" تاريخ تراشان"ميدانند، اما " افغان"و " افغانستان"

خود " تقيه"ی است و از رو" اسد آباد همدان"مالِ " سيد جمال الدين"؛ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــ
ايشان با اين کار خود يک شخصيت بزرگ و حکيم عاليمقام عالم اسالم را که ايرانيان  !!!!! استخوانده" افغانی"را 

يعنی  " سيد جمال الدين افغان"بلی؛ .  متهم ميسازند"منافقت"کنند، به   صد گلو پاره می،نيز بخاطر انتسابش بخود
 ،"ايران"سوب ساختن سيد افغان به برای من. ساختند" اسد آبادیسيد جمال الدين "را " د آبادیـاسعسيد جمال الدين "

در " قبرهای مربوطان سيد"و " خاندان جمالی"؛ از جمله تراشيدن  استجعليات بسيار در ايران صورت گرفـته
و چه و چه و چه کردند و هنوز هم .  و خويشاوندان قـريبش و غـيره"سيد"ره های مسخره برای ـهمدان و جعل شج

  !!!!!!!!همی کنند
  

ازين جمله يکی . های ايران در اين مسير کارهای ديگر و بيشتری را نيز انجام دادند و انجام داده ميروندناسيوناليست
. ود ساختندخ" نامهای نامشهور"ما را جانشين کشور " نامهای تاريخی"اماکن و شهرهاست، که ضمن آن " تغيير نام"

  . ه استگذاشته شد" نصرت آباد"است که بر " زابل" ، همانا نام را که طور نمونه برکشيدم" استراقات"يکی از اين 
 عـيسوی و بدون ١٩٣٥ است  که در زمان رضا شاه پهلوی در سال "ايران"خود "  استراق نام"البته بزرگترين 

،  لبپوهاند احسان يار شاطر دانشمند شهير ايران مقاله ای دارد بسيار جا.  نهاده شد"فارس"مجوز تاريخی بر کشور 
 نوشته شده و من آن را نسبت اهميتش ٢٠٠٦ جون ١٨ که به تاريخ "کشور ما را فارس بناميد نه ايران"ان زير عنو

  :  نقـل ميکنم ينِه بعذيًال 
   
  
  

  "احسان يار شاطر" مقالۀ پوهاند
  

 ميالدی از همه کشورهايی که با آنها روابط ديپلوماتيک داشت، تقاضا ١٩٣٥حکومت فارس در سال « 
اين تغيير نام که بر بنياد درک نادرست . ياد کنند» ايران«ز اين فارس را به نام کرد تا پس ا
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گفته ميشود که پيشنهاد برای اين تغيير نام از جانب . ناسيوناليستی صورت گرفت، يک اشتباه بزرگ بود
ن در آن زما. سفير آن وقِت فارس در جرمنی مطرح شده بود که خود سخت زير تاثير نازيها رفته بود

آريايی «جرمنی در تب نژادپرستی ميسوخت و خواهان بهبود روابط دوستی با کشورهای به اصطالح 
گفته ميشود که برخی از دوستان جرمنی آن سفير، او را به اين متقاعد ساختند که چون با به . بود» نژاد

فوذ شوم بريتانيا  نوينی از تاريخ خود را گشوده و خود را از زير ن رضاشاه، فارس صفحۀقدرت رسيدن
و روسيه رها ساخته است که مداخالت شان در امور ايران به خصوص در دوران زمامداری قاجارها 
آن کشور را فلج کرده بود، اينک بسيار درست خواهد بود که منبعد کشور فارس به نام اصلی اش يعنی 

 از تاريخ فارس را به جهانيان اين نه تنها آغاز نوينی به شمار آمده و عصر جديدی. ياد شود» ايران«
با » ايران«گان آن را برجسته خواهد ساخت؛ زيرا نام  بلکه همچنان نژاد آريايی باشندنشان خواهد داد،

  .قرابت و پيوند دارد و از آن اشتقاق شده است» آريايی«
     

 فارس ت خارجۀمان بود که وزاره. حکومت فارس از اين تملق گويی خشنود شده و به دام جرمنها افتاد
را به همه سفارتخانه های خارجی در تهران گسيل داشت و تقاضا  (Circular) لیيادداشت متحدالمآ

اصول ديپلوماسی ايجاب ميکرد که اين تقاضا . ياد کنند» ايران«کرد که منبعد آن کشور را به نام 
 واد خبری پا به عرصۀپلوماتيک و مدر مراودات رسمی دي» ايران«همان بود که نام . برآورده شود
  .ظهور گذاشت
 آن را با سياری از آنها نميتوانستند رابطۀنزد جهانيان طنين بيگانه يی داشت و ب» ايران «در آغاز واژۀ

يکی از کشورهای نوبنياد مانند عراق » ايران«بعضی ها چنين فکر ميکردند که شايد . فارس درک کنند
عثمانی به وجود آمده است و يا کشوريست در افريقا يا جنوب و ُاردن باشد که از فروپاشی امپراتوری 

حتی اغلبًا آن را با عراق به اشتباه ميگرفتند که . شرق آسيا که تازه استقالل خود را به دست آورده است
نام نو کشور نتوانست پيوند نژادی و خونی فارس را با . خود در زبانهای خارجی يک هويت تازه بود

. گر نشان داده ميتوانست هم، معلوم نبود که اين کار برای فارس چه مفادی داشتغرب نشان دهد، ا
گذشت . را يک کشور عربی و يا عربی زبان می انگاشتند» ايران«برعکس، نتيجه آن شد که اغلبًا 

 توسط قواي متحدين، ملی سازی صنايع ١٩٤١زمان و همچنان رويدادهايی مانند اشغال کشور در سال 
ن مصدق، همه و همه، نام کشور را در عناوين مطالب خبری و مطبوعاتی جهان قرار دادند نفت در زما

به طور نسبی از استفاده   (Persia) »فارس «در مجموع پذيرفته شد و واژۀ» راناي«و آرام آرام نام 
  . امريکا بودبريتانيا ُکندتر از اياالت متحدۀافتاد؛ هرچند که اين پروسه در 

 مدهشی بر منافع ی کشور را خساره مند ساخت و ضربۀبدون شک اعتبار فرهنگ» ايران«برگزينی نام 
احساسات دلپذيری را در ذهن » فارس«گان در همه جا، نام نزد تحصيلکرد. زمدت آن وارد کرددرا

در همه جا از هنرهای فارس، ادبيات . زنده کرده و ميراث فرهنگی اين کشور را برجسته ميسازد
اغهای فارس حرف زده ميشود که همۀ اينها های فارس، ميناتور فارس، مساجد فارس و بفارسی، قالين
در ذهن » فارس«اين نيز درست است که واژۀ .  ماست ظرافت عمومِی ذوق و فرهنگنشان دهندۀ

غربيها حوادث تاريخی مانند جنگهای فارس با يونان را زنده ميسازد و هم اين مطلب را به ياد می آورد 
حتی در اين صورت نيز . رس سرزمين پادشاهی مطلق العنان و يونان مهد دموکراسی بودکه فا

تصويری از يک کشور ضعيف و عقب مانده نی، بلکه از يک امپراتوری پرقدرت را در » فارس«
است که در تورات آمده است که کوروش پادشاه » فارس «اين نيز به سود واژۀ. نده ميسازداذهان ز

 يورشليم را دوباره  آنان کمک کرد تا معبد ويران شدۀا را از اسارت بابل نجات داد و بهفارس، يهودی ه
  .اعمار کنند

، در زبانهای ديگر. هيچ يک از خاطرات باال را در ذهن جهانيان زنده نميسازد» ايران«برعکس، نام 
شته يا بدون کدام  کشوريست بدون گذو نشان دهندۀتهی بوده   ميانيک واژۀ» ايران«غير از فارسی، 
در عصری که همه کشورها برای ايجاد تصوير يا سيمای مناسبی برای خود در جهان، . فرهنگ خاص

پول زيادی را خرج ميکنند، کشور فارس برعکس کاری کرد تا خود را از تمام شهرت و تاريخ 
کردند،  خاذ ميالدی اين تصميم را ات١٩٣٥مقامات رسمی فارس که در سال . پرغنايش محروم سازد

نتوانستند درک کنند که بسياری از کشورهای دارای تاريخ کهن در زبان خودی به يک نام و در 
اگر لحظه يی می انديشيدند، شايد درک ميکردند که اگر . زبانهای ديگر به نامهای ديگر ياد ميشوند
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 را به ترتيب به يا چين از ديگران مطالبه ميکردند که منبعد کشورهای شان) مصر (Egyptيونان، 
   نام. نامهای هيالس، مصر يا ژونگو ياد کنند، اين کشورها افتخارات زيادی را از دست ميدادند

«Egypt»اهرام، خط هيروگليف، لوحه ها و ديگر آثار باارزش و پردرخشش  بالفاصله خاطره در بارۀ 
همان » مصر«، نام عربی حاليکه خارج از کشورهای اسالمی تاريخی را در اذهان زنده ميسازد، در

  .ارزشها را به ياد نمی آورد
محمد . خسارات ناشی از تغيير نام کشور به هموطنان متفکر و انديشه ور ما از همان آغاز معلوم بود

 م شد، اين خسارات را با اين جملۀ صدراعظ١٩٤١علی فروغی، يک دانشمند با وجهه که در سال 
ما با يک حرکت قلم، نام شناخته شده و مشهور را به چيزی ناآشنا مبدل «: مشهورش خالصه کرد

  . با گذشت زمان پيامدهای ناگوار اين تغيير نام هرچه آشکارتر شدند».کرديم
ای بررسی پيشنهاد يکی از نويسندگان مبنی بر  ميالدی کميته يی بر١٩٥٩سرانجام، در تابستان سال 

سيد : اين کميته متشکل بود از دولتمردان و دانشمندان شهير اعم از. مد نام کشور به وجود آتغيير دوبارۀ
حسن تقی زاده، يکی از مشروطه خواهان برجسته و سخنگوی سنا، علی اکبر سياسی، رئيس افتخاری 
دانشگاه تهران، سناتور عيسی صادق، در گذشته وزير آموزش و پرورش و رئيس مکتب عالی 

. ظام، رئيس شرکت ملی نفت شهير و عبداهللا انتشتی، اديب و نويسندۀاتور علی دپداگوژی تهران، سن
اين کميته گزارشی را برای . نيز عضو آن کميته بود] شاطر داکتر احسان يار[ اين سطور نگارندۀ

حکومت تهيه و پيشنهاد کرد که نام کشور دوباره تغيير داده شود و از تمام کشورها خواسته شود تا 
 ، در جرمنیPersia  در انگليسی(امی ياد کنند که در زبان شان در گذشته رايج بود فارس را به همان ن

Persien  حسين اعلی، وزير دربار که رياست آن کميته را به عهده ).  مترجم تبصرۀ- اينگونهو از
يفه سپس به وزارت امور خارجه وظ. داشت، اين پيشنهاد را به شاه تقديم کرده و تأييد او را نيز اخذ کرد

اما وزارت خارجه اين کار را با دلسردی و به طور نيمبند . داده شد تا آن فيصله را در عمل پياده کند
 »فارس«الاستثنا آن کشور را به نام اين تقاضا را مطرح نساخت که به طور ب: اجرا کرد

)Persia،Persien   ميتوانند آن ياد کنند، بلکه به سفارتخانه های خارجی پيشنهاد کرد که ) غيره و
اما در آن زمان نام ايران نزد جهانيان تا حدودی رواج يافته و . کشور را به نام عنعنوی آن ياد کنند

 فارس در سراسر حتی برخی از ايرانيان، آنهايی که از يکسو اطالع نداشتند که نام. معمول شده بود
 مزايای هويت ازجانب ديگر نشئۀازد، و  يک فرهنگ پرغنا را در اذهان زنده ميسبارۀ جهان تصور در

اتنيکی نهفته در نام ايران، هنوز از سر شان نپريده بود، استعمال نام ايران را به خصوص در مراودات 
ل وزارت خارجه  متحدالمآشايان يادآوری است که اصًال نامۀهمچنان . شان با خارجيها ادامه دادند

در مطبوعات رسمی که بعد از سال . ياری ساخترا اخت» ايران«و » فارس«کاربرد هردو نام يعنی 
» ايران« در خود فارس به نشر ميرسيد، گرچه از هردو نام استفاده ميشد، با آن هم کاربرد نام ١٩٥٩

  .بيشتر بود
با فارس اين است که در گی آن و بيگان» ايران«دوامدار از نام  ز پيامدهای بسيار ناگوار استفادۀيکی ا

  «Farsi» واژۀ «Persian» ی نشان دادن زبان ما به عوض واژۀان انگليسی براگيها در زبهمين تاز
  نتيجه، شايد به زودی ما شاهد آن باشيم که پيوند ميان در. رايج ساخته شده و معمول شده ميرود

«Persian»  و «Farsi»  در عباراتی ماند» ايران«و حتی «Persian poetry» )و) اشعار فارسی 
«Persian literature»  )ۀ اگر ما بر استعمال واژ. صدمه ببيند) ادبيات فارسی «Farsiبه جای 

«Persian»   پافشاری کنيم، آن روز چندان دور نخواهد بود که جهانيان فکر کنند که فردوسی، رومی و
نی حافظ گويا در کدام زبان مرده سخن گفته اند، يعنی زبانی که زيباترين و دلپذيرترين بخش ادبيات جها

در زبان انگليسی به حيث يگانه  «Persia» اگر واژۀ. گويا يک زبان مرده استدر آن نوشته شده است، 
 را به زبان «Farsi»  ناآشنا و پرمدعایچ کسی ضرور نميدانست که واژۀنام کشور ما باقی ميماند، هي

 زبانان فضل فروشی به کار برد تا بر انگليسی «Persian»  آشنایانگليسی وارد کند و به عوض واژۀ
   .است «Farsi» نی بلکه «Persian» کند که نام زبان ما

گان فلمها، گان کورسهای فارسی، دوبله کنندما نبايد تاثير ناگوار آن خارجيان نابلد، همان سازند
ها را ناديده بگيريم که با ارگردانان، رساله نويسان و پيروان کم صالحيت ايرانی آنک... ،  ترجمانان

را به کار ميبرند و با مباهات  «Farsi» واژۀ «Persian» تگی در زبان انگليسی به عوض واژۀشيف
ميگويند که اين زبانيست که در کشوری به نام ايران به آن حرف زده ميشود و فراموش ميکنند که زبانی 
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 بود و در د هنست، در دوام چندين قرن زبان عمدۀ ادبی در نيم قارۀکه خيام در آن رباعی سروده ا
   . ادبی و اداری در سراسر کشورهای شرقی جهان اسالم بودواقعيت امر زبان عمدۀ

برای همه آنچه که به اين کشور مربوط است و تعلق » ايرانی «شور و واژۀبرای ک» ايران«استعمال نام 
» رانیيا «اصًال واژۀ. را ايجاد کرده است) ترمينولوژيک(دارد، همچنان نوعی سردرگمی اصطالحی 

 چندين زبان به شمول ُکردی، پشتو، بلوچی، دارد و دربرگيرندۀ» فارسی«وسعت بيشتری نسبت به واژۀ 
. ، فارسی، پارتی، ُسغدی و همچنان بسيار زبانهای ديگر قديمی و معاصر است(Ossetic) ُاِست
 سر ميبرند ان بهبه کشورهايی اطالق ميشود که در آنها مردمان ايرانی زب» ايران زمين «ان واژۀهمچن

است و  (Ossetia)  فارس بلکه همچنان تاجکستان، افغانستان، بلوچستان و ُاِستو نه تنها دربرگيرندۀ
.  ُسغديانه، خوارزم، پارت وغيره بود در قرون وسطی همچنان دربرگيرندۀدر زمانه های بسيار قديم و

 ميان مفاهيم مختلف را مغشوش و مرز تفاوت» فارس«برای کشور » ايران«به همين دليل اتخاذ نام 
   .مبهم ساخته و نوعی سردرگمی را به ميان می آورد

اکنون ايجاب ميکند که حکومت فارس از همه جهانيان تقاضای رسمی جدی تر بکند تا در مورد کشور 
و  «Persia» طور مثال در انگليسی آن کشور را(ما و زبان ما همان نامهای عنعنوی را استعمال کنند 

واژه های خوب و دلپذير استند،  «Farsi» و» ايران«). مترجم.  ت-بنامند «Persian» بان فارسی راز
در اين ميان تمام آنانی که زبان فارسی، تاريخ فارس و ادبيات فارسی را فرا . اما تنها در زبان فارسی

 ايرانی، بهتر است منتظر ميگيرند و آنانی که در اين باره مينويسند، امريکايی استند، بريتانيايی و يا
   تقاضای رسمی حکومت ايران نباشند و از همين اکنون به زبان انگليسی، کشور ما را تنها به نام

«Persia»  و زبان ما را تنها به نام «Persian» کشور ما يا زبان ما را به نامهای ديگر . ياد کنند
  . پرغنای آن خواهد بوديادکردن، به معنای زيان رسانيدن به شهرت کشور و فرهنگ

اين هم مضحک است که کشور ما بسيار بجا باالی آن پافشاری ميکند که خليج فارس به همان نام 
 تاريخی آن با فارس تأکيد شود؛ اما همزمان زيانهای بزرگتر  تاريخی خود ياد شود تا بر رابطۀمعروف

   .ده ميگيردرا نادي» فارس«به عوض » ايران«و مهمتر ناشی از استعمال نام 
 هزار نسخه به چاپ ١٥ در امريکا به تيراژ  که» ميراث ايران« پانزدهم مجلهء برگرفته از شمارۀ

  .ميرسد
به نشر رسيده است که  (Communication) شاطر در انگليسی زير عنوان  استاد ياراصل نوشتۀ *

  )ختم مقالۀ پوهاند يار شاطر( ».ترجمه کرد» پيام«ميتوان آن را 
  

نوشتۀ  .ه دری ترجمه گرديده استب" سالم سپارتک"زبان انگليسی نوشته شده که بعد بدست آقای ه مقاله اصًال باين 
 تقابل در اين ارتباط و در.  به زيان ايرانيان تمام ميشودهم يار شاطر دربرگيرندۀ نکاتيست ، که هم به سود و پوهاند

شکل ه را که وقـتًا فـوقـتًا ولی ب" پروفـيسر ناصر پور پيرار" بنام  استاد نامدار ديگر ايرانیبه آن بايد مقاالت جالب
نشر ميگردند، نيز  مطالعه کرد که بر جعليات تاريخی ايرانيان يکسره خط " افغان جرمن آنالين"دوامدار، در پورتال 

  .بطالن ميکشد
  :نًا نقـل ميکنم در همان زمان بر مقالۀ پوهاند يار شاطر تبصره ای نوشت، که آنرا نيز عيبنده 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  یدپلوم انجنير خليل اهللا معروف

  ٢٠٠٦ جون ٢٠ برلين ــ

  
  

   نوشتۀ پوهاند احسان  يار شاطـرتبصره بر
  

ــ  " افغانستانی ــ خواهان"خار چشم  بعض کسان ــ  و بدرجۀ اول " افغانستان"از مدتيست که نام کشور عـزيز ما 
می انديشند و بفکر اندر ميشوند، تا ) پيوسته(ود وطن ساخته نميتوانند، يکرنگ اينان که با نام فاخر موج. گرديده است
ق اين ناخشنودی خود را بر زبان آرند و به کدام کارها دست يازند، تا بهانه ای درست گردد و از تبديل از کدام طري

کسانی ازين زمره هـزاران حيف و افسوس ميخورند، که چرا دولت . ، دم زنند" خراسان"مثًال  به " افغانستان"نام  
 از ،"ايران"به " فارس" را از نام کشورش که رضا شاه پهلوی مجوز تبديل هنگامی ١٩٣٥افغانستان در سال 
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را به دولت فارس صادر کرد؟؟؟ افـرادی ازين رسته حتی " اجازه نامه"حکومت وقت افغانستان تقاضاء کرد، چنين 
بوده، چون بالوسيله تمام دار و ندار و " خيانت ملی"مدعی گشتند، که صدور چنين مجوزی به دولت فارس، در حد 

شاغلی .  تقـديم گرديد"فارس"ــ  دو دسته به کشور " آريانا"و " خراسان"غانستان قديم ــ اعنی افتخارات تاريخی اف
و عده ای ــ که نميدانم نام اصليست يا مستعار ــ و  داکتر پرويز کابلی " اميد"محمد قوی کوشان مدير هـفـته نامۀ 

  .قرار گرفـتند" رافسوس خوا"ديگر از همگنان همگون ايشان، در صدر اين ايراد گيران 
تا حد زياد به کشور ما راجع ميگردد ــ تا به " زمينايران" به اصطالح جناب يار شاطر و" ايران تاريخی"در اين که 

را کشور خود " ايران تاريخی"بدون مبالغه ميتوان گفت که مرکز ثقل و قـسمت عمدۀ . ديگران ــ شکی وجود ندارد
" ايران فردوسی"اگر به . ای معظـم ما اين نکته را به صراحت و بدرستی ميرساندميسازد و آثار قدم" افغانستان"ما 

ست و قندهار و باميان و تالقان و در شاهنامه نظر افگنيم، به بلخ و غـزنه و هـريوه و زابل و کابل و سيستان و ُب
شيراز و ما ميباشند؛ نه به ِء اليتجزای افغانستان عـزيز اجزابدخشان و گوزگانان و سمنگان برميخوريم، که همه 

و " ايـران کنونی"در اين هم نميتوان شک کرد که قسمتهای شرقی . مغيرهو تهران و  اصفهان و همدان و تبريز
  .ميگرديدند" ايران تاريخی"قسمتی از پاکستان و تاجيکستان و ازبکستان و ترکمنستان نيز مربوط  به

 داشتيم، و  چيزی را ميخوانيم که هميشه ميدانستيم و از آن کامًال وقوف برای بار اول از زبان يک ايرانی دانشمند، 
شايد بسا ايرانيان از اين موضوع تاريخی آگاه نيستند . است عيسوی١٩٣٥در سال " ايـران"به " فارس"آن تبديل نام 

ايران "طقه و خصوصًا  ميزنند، تا بالوسيله افتخارات تاريخی من"کوچۀ حسن چپ"و يا که هـستند و خود را عمدًا به 
" ايـران"با نام "  ايران"ايشان در واقع از التباس نام تاريخی . را به خود و کشور خود منسوب بسازند" تاريخی

امروزی، سـوء استفاده کرده  و هـرچه متعلق به منطقه ــ و خصوصًا به آريانا و خراسان و افغانستان ــ  است همه 
  .بنام خود قلمداد نموده اندخود کرده و  را يکسره از آنِ 

به " فارس"چقدر جالب است که يک دانشمند زبدۀ ايران حقايق را برمال ميسازد و تبديل نام کشور خود را از 
ممالک ديگری ــ بدرجۀ اول افغانستان ــ  " ايران"دليلش را نيز می آورد، که در نام . اشتباه بزرگ ميداند" ايران"

بنا بر همين اقرار جانانه و برای کسب هويت .  ت که ايرانيان هميش از آن طفره رفـته اندهم سهيم اند، و اين کاريس
جناب پوهاند يار . برگردانند" فارس"مستقل و بالشريک به کشورش، پيشنهاد ميکند، که نام وطنش را دوباره به 

و اين خواست خود را جدًا و شاطر، که يک  دانشمند  برازندۀ ايران است، مضمونی در زمينه به انگليسی نوشت 
  .بنامند " فارس"علنًا مطرح کرد و حتی از نويسندگان ايرانی خواست، تا ازين به بعد کشور خود را 

خواندم، با خود گفتم که تبصره ای بر آن بنويسم و آنرا يکجا با خود " گفـتمان"وقتی ترجمۀ مقالۀ ايشان را در سايت 
  .نشر نمايممقالۀ استاد يار شاطر، 

، اند، تا بداند که ادعا های کذائیاز خوانندۀ محترم دعوت ميکنم که  مقالۀ پوهاند يار شاطر را، به دقـت از نظر بگذر
بلند باال، هميشگی و حريصانۀ ايرانيان در قاپيدن و ولجه کردن افتخارات ديگران ــ و خصوصًا افغانستان ــ بر هـيچ 

پيدا گشت و بر آنچه تا " منصف"يک ايرانی سرانجام خوب شد که . يتواند تاريخی استوار بوده نمحجت و دست آويز
افغانان از اين همه تطاولی که بر تاريخ و افتخارات تاريخی . حال ايرانيان ادعاء می کردند، يکسره خط  بطالن کشيد

عوامل مختلف ــ از جمله ، پيوسته رنج ميبردند؛ رنج ميبردند ولی بنا بر  استايشان از طرف دانشمندان ايرانی رفـته
واقعًا چقدر رنج آور است . امکانات محدود مادی و تخنيکی ــ از خود و افتخارات تاريخی خود دفاع کرده نميتوانستند

يا للعجب که التباس اسمی .  و ميدهـندکه ايـرانيان، تمام  نخبگان تاريخ ما و تاريخ منطقه را بخود انتساب ميدادند
  .چنين زمينۀ استفادۀ  سوء را برايشان ميسر ساخته بود" ايـران تاريخی"با " ايران امروزی"

برگردد، تکليف زحمات  " فارس"به اصل خود " ايران"اگر سفارش پوهاند يار شاطـر مقـبول افتد و نام کشور
خ مجعول و دانشمندان آزمند ايران چه ميشود ــ  که پنجاه سال آزگار  کوشيدند، ضمن هـزاران اثر مطبوع و تواري

به ناچار و ناگزير و الَمحاله بايد بنشينند منسوب گردانند؟؟؟ " ايـران"ا به فرمايشی، افتخارات منطقه ر
 بسازند، آنرا از نو بريسند و بتابند، تا از آن "پنبه"خود را " ايرانی"و همه رشته و بافتۀ 

  ".    پارچۀ ايرانی"ببافند؛ البته به جای " فارسی"پارچۀ 
خوانندۀ عـزيز را به اين سطـور ميخکوب نميکنم و ازش صميمانه ميخواهم، که مقالۀ پروفـيسر احسان يار حوصلۀ 

مقالۀ پروفـيسر يار شاطر در واقع آنچه را . شاطر را با دقـت هـر چه تمامتر، از نظر بگذراند
  !!!!!!!!هموطنان حريصش روی يخ نوشته بودند، يکسره زير آفـتاب گذاشت
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  :اما يک نکته و آن اينکه 

بر همين سياق نام معتقدند که ايران ، " اميد "ه نامۀت آقای محمد قوی کوشان، مدير هفبه شمولبعض وطنداران ما 
ــ " افغانستان قـديم "ــ " ريخیخراسان تا"، تا افتخارات تاريخی است گذاشته "خراسان"يک واليت بزرگ خود را 
 و بگفـتۀ ايرانيان استان واليتبه خدمت اين هموطنان عـزيز خود عرض کنم، که . را منسوب به خود بسازد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

، بلکه از دث نيستارس که در برگير مشهد و نيشاپور و توس و غـيرهم است، کدام نام جديد و حاکشور ف" خراسان"
" خراسان"حتی در زمانی که کشور وسيع و پرجالل .  استزمانه های بسيار قـديم بر همين ناحيت اطالق ميگرديده

ـت که يکی از نامهای معدودی را شايد بتوان گف. ناميده ميشد" خراسان"نيز وجود داشت، اين منطقه بصورت خاص 
دليلش هم کامًال واضح است، چون بدين وسيله و . است" خراسان"داشته اند، همين  که ايرانيان به حالت سابقـش نگه

به خود انتساب نيز را " خراسان بزرگ"و " خراسان تاريخی"از طريق التباس نام، ميتوانند تمام افتخارات تاريخی 
  !!!!! بدهـند

 
اميدوارم و از صميم قـلب آرزو ميکنم ، که هموطنان . کوچکی  را  اداء کردمبس ن مختصر را نوشته و َدين من اي

جعـل "و " ترفـندها"از روی  ارجمندم که به مآخذ بيشتر و وسيعتر دسترس دارند ، موضوع را بيشتر بشگافـته و 
آيندۀ هـردو کشور " واقعـيت بين"باشد که نسلهای  .  پرده بردارنداسيوناليستان  دو آتشۀ کشور همسايهی ن"هاکاري

   و من اهللا التوفـيق.  بر حقايق دست يابند"ايران" و "افغانستان"
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  :توضيحات 
بار خود را با طال وزن کرده و همان طال را به اشخاص  و بعضًا دو معروف است که شاهان بابری هند سال يک ــ ١

و يا " عيد وزن مبارک"مراسمی که طی آن شاه خود را با زر خالص وزن ميکرد، بنام . نادار و مستحق بذل ميکردند
هان، خود را با سيم و نقره وزن کرده و آن سيم اشهزادگان مغولی هم به تقليد از ش. شهرت داشت"  مبارکجشن وزن"

 ، شاعران به توصيف اين عيد و جشن قصائد و مدايح ميساختند و در حلقۀ فيض گيران.و نقره را به مردم می بخشيدند
ها قصيده در مدح اين مراسم سروده است و من بيتی چند کليم همدانی که دهابوطالب از آن جمله است، .  ميگرفتندانعام

  .از يکی از آنها را تقديم کردم
 ــ نيز ساليان )شاه کريم الحسينی، آغاخان چارم("کريم آغاخان"ــ پدر  "اسماعليان"،  امام و پيشوای "آغای خان"

 "هفتگیترقیِ  دو"بنام ايران آن وقت  مجلۀ مربوط به آن را در اخبارسال با طال وزن ميکرد و من خود را هر متمادی
بخش و تقسيم بعدًا آن طال را به ناداران و مستحقان " آغاخان"يا " آغای خان" اينکه .مبود بار خوانده بار) چاپ تهران(

  !!!! يا نی، معلومم نشدميکرد
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