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 مقدمه
مقالۀ این نویسنده می باشد،  چهاراین رساله که در اصل مجموعۀ 

ین چه ا ؛کسانی که اسلام را با دیدی فاشیستی می نگرند هپاسخی است ب

 . فاشیستها عربی بوده اند وچه عجمی

هویت خراسانی؛ همان  از فعل و انفعال اسلام با ،در مقالۀ نخست

بحث  ،بدان شناخته می شدیمبه سرزمین ما اسلام  آمدنهویتی که هنگام 

 شده است.

هاى هویت  مرز یخواهند همهمی از دین شعاران مااى عدهامروز 

 برکنند و گروه دیگری را تصور بر آن است را از بنیادو باستانی ما ملى 

ان این تعارض میاین رساله  .هویت ملى یعنى رنگ غیر دینى داشتن که

هویت ملى به معناى هویت دو هویت را حل نموده و تأکید مینماید که 

ی و هویت اسلامی ما نیز به هیچ صورت ،غیر اسلامى و یا ضد اسلامى نیست

 .ندارد یبا هویت ملی ما تعارض

ر ه یدر وزیدن است تا ریشه یامروز که تندباد هولناك و خشن 

نقش هر هویتی را از سیمای ملت  ه،اصالتی را از خاك میهن ما برکند

ما را با خودش برده و برباد  تاریخی یشناسنامهدر نتیجه و  زدودهما 

ش هویت خویاصیل لایه های سخت نیازمند بازشناسی و بازسازی  ،دهد

 آنچه امروز در چهارو اسلامی، خراسانیی انسانی، شرقی،تهوی ؛هستیم

 .شناخته می شودچوب کشوری به نام افغانستان 

صدر  )که در زبان فارسی ه میانرابطمقالۀ دوم این رساله به بررسی 

اسلام زبان رایج در تمامی این منطقه بود( و زبان عربی پرداخته و ریشه 
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محمد بن ر اول اسلام، جامعۀ های این پیوند را در عصر جاهلی، صد

 ، قرآن کریم و سخنان پیامبر بزرگ اسلام کاویده است. عبدالله

به زندگی برخی از یاران حضرت پیامبر اشاره نموده است  مقالۀ سوم

مدینه و یمن هجرت  ،همزمان با ظهور اسلام از سرزمین های ما به مکهکه 

 در سایۀ ادبگاه نبوت زندگی کرده اند. نموده و 

واژه های خراسان، خراسانی و فارسی در این رساله بار سیاسی نداشته 

بلکه بیانگر هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی این حوزۀ باستانی می 

ریم و کقرآن ،نشان داده شده است که پیامبر اسلام مقالهدر این باشد. 

همچنان تربیت یافتگان نخستین مکتب اسلام با فارسی آشنایی داشته و 

خویش  یهروزمر یهعبارات و اصطلاحات آهنگین آن در محاوراز 

 .اندسود جستهبدون هیچ تعصبی 

اما مقالۀ چهارم و اخیر نقدی است بر تقریظ داکتر اکرم عثمان که 

 اعراب بر افغانستان یاد نموده اند. 9411برکتابی نوشته و از سلطۀ 

ر پایۀ ب این پاسخداده و پرسش بزرگی که این رساله بدان پاسخ 

 و اینست که آیا راستی اسلامشواهد تاریخی و علمی استوار می باشد 

 آیا ممکن است اینباز هم می شود و  تازیان فرهنگ اسلامی مربوط به

  ؟نگریست فاشیستى دیدی دین را با

خواهشمندم تا مرا در جهت از خوانندگان گرامی و اهل تحقیق 

ت خویش را از طریق شبکه ، نظریاکمک نموده غنامندی همچو مباحثی

 . های روابط اجتماعی با نویسنده در میان گذارند
 

 خواجه بشیر احمد انصاری

 دالاس، تکساس،ایالات متحدۀ امریکا
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 اسلام و هویت ملی ما

 تعارض یا تکامل؟

 شوروی و ایجاد واحد اتحاد جماهیربا فرو ریزی دیوار های آهنین 

 یجهان، مسئله یوشههای مختلف سیاسی در این گوشه و آن گ

 یهای ملی بیشتر از هر زمان دیگری مطرح گردید. هویت مسئلههویت

 های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،ای است که با پدیدهپیچیده

نژادی و دینی رابطه داشته و بیانگر تعریف خود ما از خود و مبین تلقی 

هویت  سرنوشتباشد. سرنوشت یک جامعه بستگی به دیگران از ما می

آن داشته و هرگاه مشکل هویت را حل نمودیم گره از کار های 

جنگ  یهویت سایه یزیاد ما گشوده خواهد شد. حل مسئله یفروبسته

 .کندو تجزیه و خون و ویرانی را از سر مردم ما دور می

 یجوامع سیاسی دوران ما شاخه و پنجه یدر همه بحث هویت تقریباً

ه ل مختلفی از آن منشعب گردیده است. آنکئفته و مساخود گرهزیادی ب

به هویت ارزشی قایل نیست، در حقیقت به فرهنگ و خانواده و جامعه 

جوی ودهد. در مسیر جستو بالآخره شخص خودش اهمیتی نمی

صورت گردد که ما کیستیم؟ ما در آنهویت این سوال مطرح می

 .ستیمبدانیم ما کی نی توانیم پاسخ درست به این پرسش بدهیم کهمی

بحث هویت در عالم فلسفه و عرفان هم دارای اهمیت فراوانی است. 

ویند به گاز سخنان کلیدی سقراط است که می” خود را بشناس“ تعبار

یاری این مبدأ، فلسفه را از آسمان به زمین آورد. در عرفان اسلامی هم 

فرد و ” .ستهرکه خود را شناخت، خدا را هم شناخته ا“گویند: می
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و ” دخو“گذارند که تفاوت میان جامعه وقتی در مسیر تکامل قدم می

ها را درك کنند و هویت ملی پایدار از درك همین تفاوت” دیگران“

 .آیدوجود میهب

ترین لیی از اصـپیوند دین و انسان پیوندی دیرین و پایدار بوده و یک

آید. اب میحسههای جوامع مختلف بشری ببندیمحور های صف

های صلیب و های جهانی، سمبولامروز در کنار عناصر دیگر هویت

آیند. رادیوی حساب میهها بهلال و ستاره از نماد های بارز هویت

گزار ش داد که بر مبنای پژوهشی  2112سپتمبر  22تاریخ هسی ببیبی

سی بیفارش بخش جهانی بیـر سنجی گالوب، به سـنظ یکه مؤسسه

ان ـهـت، مذهب دومین عامل احساس هویت در جداده پس از ملیّ انجام

ترین د آوازهـنـاز بل «گتونـنـتـصمویل هن»رود. یـار مـمـشبه

 The Clash) ابـتـوم کـل سـریکا در فصـپردازان سیاسی اموریـیـت

of Civilizations)  آدم “شود که نه گوید: گاهی میخویش می

های روحی، توانند نیازمندیمی ”فرسونتوماس جی“و نه هم ” سمیث

عاطفی و اخلاقی مردم را براورده سازند، حتی عیسای مسیح با آنکه 

اسخ تواند به این نیاز ها پفرصت موفقیت بیشتری در اختیار دارد نمی

این  یتواند از عهدهاست که می «محمد»گوید، اما در دراز مدت، تنها 

 .کار برآید

  



 

5 

 

 رهنگی فهویت به مثابه

طوری که مذهب و ملت هم ای فرهنگی است همانهویت مسئله

حساب آمده و دو تعبیر مختلف از یک حقیقت هجزء مسایل فرهنگی ب

ند در پیو” هویت اسلامی“و ” هویت ملی“و یا ” ملت“و ” دین“اند. رابطه 

لی است که باید خوب روشن گردد. در ئبا کشور ما یکی از همین مسا

 کرام( کرده و یاید کرد؟ آیا همان کاری را که )طلبهاین راستا چه ب

ی و مجریان برنامه های اساسسرنوشت کشور و مردم را به نظامیان کشور 

سپردند و یا اینکه از ما حول اسلامی خود برید و  کشور های زورمند

  خویش را در آب ریخت؟ یهزار و چهار صد سالهتاریخ یک

ید یاد آور شد که هویت جمعی ما قبل از آنکه وارد بحث شویم با

بسیار ضخیم و ارزشمند است که یکی آن مربوط به  یدارای سه لایه

شود، می «خراسان»و  «آریانا»های کهن ما چون تاریخ گذشته و تمدن

اش مربوط به تمدن و سومیپیوند دارد دیگرش به هویت اسلامی ما 

که هاییآنمعاصر که بنام تمدن غربی شهرت حاصل نموده است. 

پرورانند باید این سه لایه را سودای بازسازی هویت ملی را در سر می

چنان تنظیم نمایند که هر کدام آن مکمل دیگرش بوده و همدیگر را 

نقض نکنند. هویت ملی مبتنی بر همین سه پایه و عنصر اساسی است که 

ت، سها نه درست اها و حذف دوتای دیگر آنتکیه بر یکی از این پایه

یم در خواسته باشهنه منطقی و نه هم ممکن. ما اگر خواسته باشیم و یا ن

های بسیار عمیقی در دل تمدن خاص ایم که ریشهسرزمینی بدنیا آمده

ای که بدنیا توانیم منکر آن شویم. ما از لحظهخودش دارد و ما نمی

ه و را نوازش دادهای مانهای لطیف گوشبانگ آذان پردهایم گلآمده
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قرآن با این هستی وداع  ئبندیم با موسیقکه چشم هم میزمانی

، نود و نه در صد مردم ما این ناراحتیم. اگر خوش باشیم و یا ینمامی

ای جز این نداریم که دهند. از سوی دیگر ما چارهکار را انجام می

و  تأسیس حزب سیاسی یانتخابات و نحوه یسیستم پارلمان و شیوه

مدن ت یمبنای اصول قبول شده الدول خویش را برصر بینروابط معا

دستاورد های دنیای نوین یکی از عناصر مهمی است  .معاصر عیار سازیم

 که رکن هویت جمعی ما را تشکیل داده است.

 دین و هویت ملی

ما حتى  یجوامع شرقى و جامعه در جوامع انسانى و خصوصاً

گى اشکال تحت تأثیر نفوذ فرهنکه دشمن دین اند به شکلى از ىیهاآن

ز ای جه دشمن تمدن معاصر هم اند چارهکهاییاند و آندین قرار گرفته

معامله با این تمدن ندارند. از دید جامعه شناسى، دین اولین چیزى بود 

بخشید. امروز هر دین چه به شکل عبادتى که جوامع بشرى را هویت مى

کى از عناصر بسیار مهم هویت رنگ و روش فرهنگى و نمادى یهو چه ب

ملى کشور هاى جهان است که در این میان استثنائى هم وجود ندارد. 

 اش همیشهخاطر غناى بیش از حد فرهنگىهطور خصوص بهاسلام ب

که دین را افیون هاییهویت بخش جوامع اسلامی بوده است. حتى آن

وذ در کنند. این نفاند دور از نفوذ دین زندگى دانند نتوانستهها میملت

هاى خانوادگى، عادات، الفاظ، حرکات و اسماء، فرهنگ، سنت

اند توشود. آخر چه کسى میها به بسیار وضوح دیده میسکنات آن

 «نجیب الله»و  «حفیظ الله» و «نورمحمد»ای را که در نام هویت اسلامى

ده نهفته بوو امثال ایشان  «انور»و  «اصغر»و  «اعظم»و  «اسلم»و  «اکبر»و 



 

7 

 

ا تواند و یشوند، منکر شود؟ چه کسى مییک بدان شناخته می و هر

 اشتقاق” اسلام“را که خود از ماده لغوى ” سلام“خواهد توانست لفظ 

جاى هتواند بیافته است از فرهنگ مردم ما سلب نماید؟ چه کسى می

را ت جمعى ما ابتکار نموده و آنلفظى دیگر و مغایر با سنّ” خدا حافظ“

را بر زبان ” الله“تواند در حال تعجب ترویج دهد؟ کدام کسى می

نعشش را در  ،خواهد که پس از مردننیاورد؟ کدام کسی دلش می

ند کردطوری که در آئین زردشت میاختیار کرگسان قرار دهند همان

حریق سازند؟ پس اسلام در بخش مهمى از  یرا طعمهو یا آنکه آن

 .ضور بسیار نیرومند داردفرهنگ و تاریخ ما ح

ان، یهویت دینى نه تنها در میان مسلمانان که در میان مسیحیان، یهود

شود که همین کریسمس ... جهان هم به بسیار وضوح دیده میو هندوان

ترین مظهر آن است. دین چنان در عمق و آغاز سال عیسوى روشن

ه را به مسئل امریکا نفوذ دارد که اگر کسى خواسته باشد این یجامعه

تفصیل بشگافد چندین کتاب خواهد شد. یهودیان جهان بیشتر از هر 

ین و آن را با حون و قبیله عج مردم دیگر بر هویت دینى خویش چسپیده

 اند. ساخته 

بر کنند که پیامگروهى از هموطنان ما اسلام را به این بهانه نفى می

کرده است، غافل از بوم ما ظهور  این دین در سرزمینی غیر از مرز و

ها را حسابى دیگر است. تا هنوز هیچ که ادیان و افکار و ایدیولوژىاین

خاطر همسیحى اروپائى، امریکائى، آسترلیائى و افریقائى، عیسویت را ب

است  در فلسطین بدنیا آمده «اللحمبیت»اینکه حضرت مسیح در شهرك 

سى و ایرانى و مورد هجوم قرار نداده است. همچنان هیچ یهودى رو
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آلمانى و امریکائى نگفته است که چرا حضرت موسى در کنار رود 

ای که در غرب قدر مسیحیدر مصر بدنیا آمد. امروز آن «نیل» یخانه

وجود دارد در شرق و جود ندارد. حتى ساکنان زادگاه حضرت مسیح 

ها انسان یا مسلمان اند و یا اینکه یهودی. بودا در هند بدنیا آمد ولی ملیون

های دیگر به آیین او گرویدند. اگر در چین و تایلند و جاپان و سرزمین

در  «انگلس»و  «مارکس»بینیم که صورت هم مىاز ادیان بگذریم در آن

ن دارى بدنیا آمدند اما بیشتریدر قلب جهان سرمایهانگلستان و آلمان و 

ها، فهادیان، فلس هاى دیگر دنیا وجود دارند. افکار،پیروان شان در گوشه

ها و ادیان را خصوصیتی دیگر بوده و هیچ مرز سیاسى و ایدیولوژی

را محدود سازد. اگر ما اسلام نفوذ شان یتواند عرصهاى نمیجغرافیائى

نخست در سرزمینى غیر از سرزمین ما جوانه زد  ارکه بخاطر اینهرا ب

یم، در یى نمارا نف، آنهاى باستانىبازگشت به ریشه ینپذیریم و به بهانه

با همه دستاورد خویش را  یهزار و چهار صد سالهحقیقت تاریخ یک

باشد پس کدام دینى  (ملى)ایم. اگر سخن از دینى آتش زدههای آن 

دام دین رستى و یا کپپرستى و یا آتشتواند مورد اعتبار باشد. بتمی

ت وفق به دریافورق زدم م های تاریخدیگر. زردشتی؟ من هر قدر کتاب

 برخی کتاباین در حالی است که  ؛ولادت زردشت نشدمموثق مکان 

تواند دانند نه در بلخ. آیا بودایی میمحل تولد او را در آذربایجان می ها

جهان گشوده بود. ه)دین ملی( ما شود؟ بودا که در بنارس هند چشم ب

و دین  غربگانه است، مسیحیت و یهودیت برای اگر اسلام برای ما بی

خواهند گانه باشد. آیا از ما میبودا برای تایلندی و چینایی نیز باید بی

 ای پاكزردشت رو آورده و بول گاو را ماده یکه به دین تحریف شده
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شناس دنمارکی طوری که دانشمند ایرانحساب آوریم همانهکننده ب

ذاریم ها بگگوید و یا اینکه مردگان را روی باممی «سنکریستن»آقای 

ها بیماری را برای زندگان ایجاد نمایند که متعفن شده و ده

 «هیون تسانگ»ذکر گردیده و ” وند یداد“که در کتاب طوریهمان

سیاح بودایی چین هم از آن نام برده است و یا اینکه مردم با دختران و 

ج ـت رایـین زردشیکه در آطوریمانـخواهران شان ازدواج نمایند ه

ایران در زمان »کتاب ارزشمند  343در صفحه  «سنکریستن»و بود 

خویش از آن ذکر نموده است و یا به قباد و مهران گشنسب  «ساسانیان

که با دختران خویش ازدواج نموده بودند و بهرام چوبین که با خواهرش 

 «ران باستانای»کتاب  یآقای مشیر الدوله نویسنده یگفتههو یا اینکه ب

نمودند ما هم به ایشان اقتدا ها که با مادران شان ازدواج میغبمانند م

ردد؟! ـتواند تا این اندازه منحط شده و به عقب برگیم. چه کسی میینما

المثلی است که ی ضربـربـرا در عـوند زیـت شـرادی یافـاید افـش

 .یعنی: دیوانگی هم از خود هنر هایی دارد” الجنون فنون“گوید می

توان بدون دینى زندگى کرد؟! اگر خواسته آیا می اینکهسخن دیگر 

اى قادر صورت کدام فکر و فلسفهیم در آنیباشیم بدون دین زندگى نما

ای هفکر و اندیش کداماست به هزاران پرسش بزرگ هستی پاسخ دهد و 

ز ر کند. اانسانى را پُ یفرد و جامعه معنویخواهد توانست صدها نیاز 

که به درمان روح بشر کوشیده است پیش از آن هزاران سال پیش،

دردهای تن بپردازد روان دردمند خویش را مداوا کند. رستگاری دینی 

از جمله مسائلی نیست که امروز پدید آمده باشد. در مذهب حالت و 

 .توان یافتمقامی است که در جای دیگر نمی
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یدا پ ولی این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دینى در جهان

 ایها و در جامعهاى از زمانهشود که به شکلى از اشکال و در زمانهنمی

ارباب جاه و جلال قرار نگرفته باشد و یا  یاز جوامع مورد سوء استفاده

ر نشده باشند. امروز در نزد عده زیادى از که پیروان آن دچار تحجّآن

مفهومى بسیار معنى شلاق و خون و خشم بوده و ههموطنان ما هم دین ب

د که مذهب آمده است تا درخود گرفته است، در حالىهگرانه بسرکوب

های موجود را هموار سازد و براى ما و رنج ما را کاهش دهد و تفاوت

 .هویتى بخشد که بیشتر از هر کس دیگر انسانى بیندیشیم

ما روابطی نزدیک داشته است.  یهای بزرگ حوزهینیولی اسلام با آ

یم که زردشت در بلخ به تبلیغ دین خود کوشید و ما افتخار آن یواگر بگ

را داشتیم تا در کنار او قرار گیریم، امروز عده زیادی از دانشمندان 

ین و یمعتقد اند که زردشت یکی از پیامبران بزرگ الهی بود که آ

خوش تحریف گردید. در فقه اسلامی هم از کتابش آهسته آهسته دست

ها اتخاذ شده بود عین همان که در مقابل زردشتی همان آغاز روشی

ایى آواهل کتاب پیشه شده بود. هم پیروانروشی بود که در برابر 

زردشتی چون اعتقاد به خداى یکتا و معاد و آخرت و شیطانى که 

. دهداست، از منشأ و خاستگاه الهی این دعوت خبر می سرچشمه شرّ

 پندار نیک، گفتار نیک، رفتار“تواند این سه شعار آخر چه کسی می

 یسوره 93کریم، در آیه های آسمانی همنوا نداند؟ قرآنرا با پیام” نیک

حساب مسلمانان، صابئان، مسیحیان و زردشتیان را از مشرکان  «الحج»

 گوید: جدا کرده و می



 

11 

 

نَّ الْمَّجُوسَّ وَّالَّّذِیإِنَّّ الَّّذِینَّ آمَّنُوا وَّالَّّذِینَّ هَّادُوا وَّالصَّّابِئِینَّ وَّالنَّّصَّارَّى وَّ»

  «أَّشْرَّکُوا إِنَّّ اللهَّ یَّفْصِلُ بَّیْنَّهُمْ یَّوْمَّ الْقِیَّامَّۀِ إِنَّّ اللهَّ عَّلَّى کُلِّ شَّیْءٍ شَّهِیدٌ

 یها همان شیوهپیامبر اسلام هم توصیه نموده بود که با زردشتی

 کتاب در پیش گرفته شود. اهل

  9”س سنۀ أهل الکتابسنوا بالمجو“وسلم علیهقال النبی صلى الله

که دانشمندان معاصری چون محمد سعید رمضان سخن این یخلاصه

از  گمان غالب یکیهالبوطی و بخش عظیمی از دانشمندان، زردشت را ب

دانند شمارند و دین او را یکی از ادیان آسمانی میپیامبران توحیدی می

ام آمد لخوش تحریف گردیده و اسمسیحیت دست سان یهودیت وهکه ب

دل و دماغ مردم ما بزداید، شرکی که زردشت  تا آلودگی شرك را از

وده ین او خود بدان آلیبا آن مبارزه کرد ولی در پایان شکست خورد و آ

  د.گردی

دانشمند بزرگ و مبارز بلند قامت استقلال هند که -ابوالکلام آزاد 

بیر کورش کدر رابطه با  -همراه با گاندی استقلال هند را بدست آورد

هم  -راندپادشاه هخامنشی که زمانی بر سرزمین ما نیز حکم می-

ذوالقرنینی که در ویژگیهای گوید سخنانی از همین نوع دارد. او می

تواند قرآن ذکر گردیده و تا کنون مورد اختلاف مفسران بوده است می

گردد.  قبر شخصیت تاریخی پادشاه هخامنشی؛ یعنی کورش تطبی

ی هخامنشی هامعتقد است که کتب عهد عتیق و کتیبه مالکلامرحوم ابو

گوید ن نظر ایشان است. او میهای یونانی و رومی مبیّو تصویرها و نوشته

که تاج کورش دو شاخک مانند داشت و از همین رو قرآن از او به 
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ذوالقرنین یعنی صاحب )دو شاخ( تعبیر نموده است. همین بخش تفسیر 

وسط دکتور محمد ابراهیم باستانی پاریزی استاد تاریخ، ابوالکلام آزاد ت

  .بنام کورش کبیر )ذوالقرنین( ترجمه نیز شده است

کریم همه ادیان آسمانی گذشته را اسلام و همه پیامبران الهی قرآن

عنوان هب و های مختلف قصر شکوهمند نبوت دانستهرا مسلمان و خشت

های ی با میراثـادیان اله یآخرین پیام آسمان و صورت تکامل یافته

 .ت نا گسستنی داردـیوندی سخـه و پـدن ما رابطـخ و تمـتاری

 اسلام و هویت ملی

 ر دستِدبه گفتۀ حبیبی که اسلام وارد افغانستان شد کشور ما زمانی

حکومت  «لویکان»شش خاندان بود. در غزنه و گردیز دودمان 

تان ، در کابلس«شیران»میان ، در با«رتبیلان»نمودند، در زابلستان می

. «نسوریا»، و در غور و هرات «تگینان»، در شمال هندوکش «کابلشاهان»

اند مورخان از هفده حکومت محلی و ملک الطوایفی دیگر هم نام برده

ن اندازه، . به همیفعالیت داشتندود اسلام در افغانستان وجود که مقارن ور

های زردشتی، بودائی، ینیآ های مذهبی وجود داشتند.ادیان و فرقه

ی از پرستی، یهودی، پرستش برخبرهمی، مترائی، مانوی، شیوایی، آتش

وغیره که بر اوهام و  9خدایان محلی و حتى پرستش شرمگاه انسان

 بر آشفتگی اوضاع و احوال اجتماعی ،اساطیر و خرافات بنا یافته بود

آمد تا در ضمن  افزود. در همین اوضاع و احوال اسلامسرزمین ما می

های زیر بنایی انسجام پایهها، سنگآزاد گذاشتن ادیان و فرهنگ

اجتماعی، جوشش فرهنگی و وحدت ملی را در سرزمین ما 
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گذاری نماید. مهمترین خصوصیت اجتماعی این دوره پرداخت اساس

ولی اند. جزیه پهیاهوی زیادی بر سر آن برپا کرده هامروز جزیه بود که

در راه  شد تاالمال پرداخته میطرف غیر مسلمانان برای بیتبود که از 

تأمین امنیت و سایر مصارف عمومی بکار برده شود. این مبلغ موازی به 

د. ششر از طرف مسلمانان پرداخته میچیزی بود که بنام زکات و عُ

رد و بزرگ مردم برای این زمامداران خُ یمالیاتی را که دهقانان و عامه

گردید، آوری میند بیشتر از آن چیزی بود که بنام جزیه جمعپرداختمی

شد و جزیه به که مالیات برای زمامداران پرداخته میبا تفاوت این

المال جامعه که در راه تأمین امنیت و سایر مصارف عمومی بکار بیت

 مس،شر، خُشد. عایدات دولتی مسلمانان عبارت از صدقه، عُبرده می

شد. المال جامعه واریز میبود که به بیتی زهاى دیگرخراج، جزیه و چی

ولی جزیه هم در اسم و هم در رسم اختراع اسلام نبود بلکه ملل و نحل 

سی ای فاردیگری نخست آنرا بکار برده بودند. جزیه در اصل ریشه

فظ تل” گزیه“و ” گزید“و ” گزیت“ها آنرا بشکل داشته که فارس

معروف هندی علامه شبلی نعمانی و ابن اثیر نمودند، چنانچه دانشمند می

مالیات  یاند. ابن اثیر در بارههای فارسی از آن یاد نمودهو فرهنگ

« جزیه»کسرى انوشیروان بر مردم ایران پرداخت » نویسد:دولت ایران مى

استثناى کارمندان دولتى، مرزبانان، نویسندگان، ه را مقرر داشت و ب

 .«پرداختندمردم آن را مى  اشراف و سپاهیان، سایر

های فتح اسلامی تجاوزی توانم مدعی باشم که در سالمن نمی

ی از این بینیم که مسئولیت بخشوقتی می خصوصاً ،صورت نگرفته است

حملات را حجاج بن یوسف ثقفی بدوش داشت، حجاجی که بیشتر از 
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خن س نژاد خودش را از تیغ گذشتانده بود. ولیصد هزار انسان همیک

ملکرد نه ع ،چرخدما بیشتر بر محور کلی مسئله و جوهر اصلی دین می

های فردی و حوادث استثنایی تاریخ. در جمع مسلمانان آن دوره گاهی 

و انسانی  دینی یشد که هویت قبیلوی شان بر صبغهافرادی هم یافت می

های اعراب مسلمان آن دوره از نمود. تفاوت در شخصیتشان غلبه می

سانی که ک“خوبی هویدا است که باری گفته بود: هن سخن رتبیل بای

لاغر شکم و سیاه جرده بودند، و اثر نماز در سیمای شان پدیدار بود، و 

آمدند، چه شدند؟ های خرما داشتند، و نزد ما میزاری از برگپای

رعنا  اگرچه شما زیبا و“رتبیل گفت: ” ایشان درگذشتند“جواب دادند: 

  9”.ی ایشان از شما با وفاتر و در حمله خود شدیدتر بودندترید، ول

این نکته را نباید از یاد برد که اعراب مسلمان برای دو قرن با 

ل مردی از خیکابلشاهان جنگیدند ولی موفق نشدند، تا آنکه جوان

عیاران خراسان بنام یعقوب لیث صفار بر خاسته، اولین دولت بومی 

 یهطور نهایی فتح و زمینهتأسیس و کابل را ب اسلامی را در سرزمین ما

ه با ای کترویج کامل اسلام را مساعد نمود. یعقوب لیث به همان اندازه

نمود به همان کوه میعربی مخالف بود و از غدر عباسیان شِ یسلطه

دهد که ورزید. تاریخ شهادت میاندازه به اسلام و زبان دری عشق می

زبان دری دو رکن رکین وحدت ملی ما  پس از صفاریان، اسلام و

سان و ماوراءالنهر وحدتى را ااند. اسلام در سراسر خرحساب آمدههب

هخامنشیان به بعد از آن محروم  یبوجود آورد که این منطقه از دوره

مانده بود. شهر های این منطقه به مراکز تجارت جهانی و بین المللی 
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دوستان پیچید و مردم از هنت شان میتبدیل شد که از اسپانیا تا چین شهر

 .آمدندو چین و ترکستان و عراق و شام به دیدنش می

های فتح اسلامی در افغانستان از نظر سیاسی و نظامی و از دید دودمان

لحاظ  ولی از ،مسلط بر سرنوشت مردم یک تهاجم بسیار سنگین بود

ا زیر چیز ر تمدنی تحول بزرگی بود که همه و اخلاقی ،اجتماعی ،علمی

بودایی را که زندگی را همه شر می  یو رو نمود. این پیام، اندیشه

ین منع یدانست، از بیخ و بن برکند و به مردم امید و حیات بخشید. این آ

را  دفن مردگان شو با ادرار گاو وواستحمام با آب گرم و تقدس شست

که در دین زردشت رواج داشت از ذهن و زندگی مردم شست و 

که  ها نمود. عباداتیباداتی در نهایت معقولیت و لطافت را جانشین آنع

با نظم و نظافت و همدردی و فقر زدایی و اخوت و همبستگی و عاطفه 

زادگان و پیوند خورده بود. تعلیم و تربیت را از انحصار اشراف

های مدارس علمی را بروی فرزندان موبدزادگان بیرون کرد و دروازه

روز را در طبقاتی آن یو پیروان همه ادیان گشود. جامعههمه طبقات 

ای را منسوخ قرار داد. هم ریخت و روحانیت موروثی و طبقاتی و حرفه

آن،  ینژاد آسمانی زمامداران را از ریشه برکند و در سایه یاندیشه

فرزندان مسگر و ماهیگیر و برده و درویش به لیاقت و استعداد خویش 

مودند که صفاریان، دیلمیان، غزنویان و قدرت را پی بلندترین مدارج

 .توان در این زمینه مثال آوردصفویان را می

های های دیگر را بروى ما و دروازههای سرزمیناسلام دروازه

های دیگر گشود و برای ما فرصتی را فراهم سرزمین ما را بروی تمدن

ای رگ بگیریم. برهای بزآورد تا بتوانیم سهم عظیمی در ایجاد تمدن
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یشوا و هایی از سرزمین پر افتخار ما پبینیم که شخصیتبار مینخستین

یان شوند. ابوحنیفه را ببینید که امروز در ممقتدا و مرجع دینی دیگران می

قهی پرداز فو تیوری اترین مقتدهزار و چند صد ملیون مسلمان، بزرگ

ا تا مراکش به بزرگی یاد مسلمانان محسوب شده و نام او را از اندونیزی

کنند. اسلام یکی از عناصر اساسی قدرت ملی ما نیز گردید. قبل از می

از  آمد ولی پسسوی کشور ما میهاسلام دین بودایی از استقامت هند ب

آمدن اسلام، سرزمین ما، هند را تحت تأثیر خویش قرار داده و 

بان ارمغان بردند. ز خراسانیان سلحشور، دین جدید را در سرزمین بودا به

 .فارسی را هم اسلام به هند برد

ورزند تا این همه مردمی را که در امتداد گروهی بیهوده سعی می

اند، بزدلانی قلمداد نمایند که از ترس چهارده قرن با اسلام زندگی کرده

خردی است که اند. آخر چقدر بیاین و آن تظاهر به دینداری نموده

ن همه دانشمند و فیلسوف و حکیم و سخنور و شخصی تصور نماید ای

ل را ئاتوانستند برابر با این آقایان مسریاضیدان و اندیشمند تاریخ ما نمی

ها سر بر افراشتند تا با نشخوار نمودن چند درك نمایند، تا اینکه این

عبارت مملوء از غرض و مرض برخی از مستشرقان شرقی چون علی 

بخشیده و جامعه ” آگاهی!؟“را ” هاتوده“دشتی و شجاع الدین شفا، 

خویش را بر ویرانه اعتقادات یک ملت و اگر نشد بر سر ” شگوفان“

ریزی نمایند. شاید گفته شود که تعدد و ها انسان پیملیون یجمجمه

ت ای وابستگی دارند برای آن اندیشه حقانیتکثر افرادی که به اندیشه

افراد که از سراپای وجودش عقده آورد. باری یکی از همین نمونه نمی

عان مختر بارید، با استفاده از همین حجت خود را در موضعو کینه می
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اولین  نکاشفان و انمود که مخترعاستدلال می بزرگ تاریخ قرار داده و

های انکنند و تمامی انسکسانی هستند که چیزی را اختراع یا کشف می

اند زیستهها میآن ند و نیز قبل ازکندیگر که همزمان با ایشان زندگی می

با این کشف و یا اختراع بیگانه هستند. لهذا؛ تمامی مخترعان و مکتشفان، 

های همزمانشان آنرا اند که سایر انسانافرادی اند که مفهومی آورده

که اند. این استدلال از نظر من دو اشکال بزرگ دارد: اول ایندانستهنمی

ل علوم تجربی و طبیعی تفاوت فراوانی ئا مسامباحث علوم اجتماعی ب

های اجتماعی و ها و مکتبدارد. به این معنى که این همه ایدیولوژی

 یهای فردی و اشتراکی بشر و حتى اندیشهسیاسی و این همه فلسفه

نامند چیز های جدیدی نیست دموکراسی که امروز آنرا پایان تاریخ می

سو مکتب فکری جدید و مهمی ن بدینها قرشود که از دهو گمان نمی

د ریشه کننحتى افکاری که دعوای جدید بودن می میان آمده باشد، وهب

اند. های کهنه داشته و سپس شاخ و پنجه بر آن افزودهدر همان اندیشه

دوم اینکه، این درست است که شاید دانشمندی چیزهایی را بداند که 

بضاعت ولی آیا این آقایان بیها انسان از درك آن عاجز اند ملیون

  توانند با بزرگان فرهنگی تاریخ ما برابری نمایند؟می

شنویم که نویسندگانی از ایران، ورود اسلام را همردیف گاهی می

ای یم که بریگوخوانند، برای ایشان همین قدر میچنگیز می یحمله

 حمدِان، مـچنگیز خ وارِـخت که از نسل آدمـی اسـاسلام تنها همین کاف

 ،خون آشام، سلطان حسین بایقرا خدا بنده ساخت و از دودمان تیمورِ

ا را . چنگیز شهر ههمانطوری که نویسندۀ دانشمند ایرانی گفته است

آور عمران و پیام ،ویران و حرث و نسل را از میان برداشت ولی اسلام
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شت امدنیت و تهذیب و مساوات بود. اثری را که اسلام بر زندگی ما گذ

 یکه از حملهدهد، در حالیتا هنوز زندگی و فرهنگ ما را شکل می

انده جا نمهگذرد ولی هیچ اثر ملموسی از آن بصد سال میچنگیز شش

ها در دیگ فرهنگ ما ذوب شده و رنگ و بوی سرزمین ما است. مغول

ولی اسلام بر فرهنگ و مدنیت ما عناصر اساسی و مثبتی را  ،را گرفتند

اسلام سیل خانمان برانداز مغل را در دریای بیکران خود مستحیل  افزود.

نموده و انسان مغولی را چون موادی خام در دیگ خود ذوب نموده و 

از قبایل نیمه  که قبلاًطوریهای متمدنی ساخت، همانها انساناز آن

 .وحشی عرب بانیان تمدن بزرگی ساخته بود

برای مردم ما ایجاد نمود که دیگری را هم  یاسلام فرصت و زمینه

ن شگفت یمصری باز نموده و زمینه های یونانی وراه را برای فرهنگ

ا ورز دیگر راستعداد های بوعلی، البیرونی، فارابی و هزاران اندیش

فراهم نمود. تمدنی را که این بزرگان ایجاد نمودند نه عربی بود، نه 

ن ود انسانی که همه در آترکی، نه فارسی و نه هم هندی بلکه تمدنی ب

م تمدنی با مغز خراسانی، قلب عربی، چشبه گفتۀ مطهری نقش داشتند. 

این تمدن یک خراسانی در مصر  ییونانی و بازوی ترکی. در سایه

نواخت و یک مسلمان ترك در غزنه زبان فارسی را کوس حکومت می

وطه بطشد و ابنرساند. غزالی طوسی در بغداد امام میبه اوج می

بلخی  زد. یک درویشاسپانیایی در هند بر منصب بزرگ قضا تکیه می

شد و یک مسلمان عرب در کابل مرجع عام و خاص مردم در قونیه می

گرفت. تمدنی را که مسلمانان و هرات و بلخ مورد تکریم مردم قرار می

ها نبود. در آن تمدن عرب و خراسانی و بنا نهادند معلول تلاش عرب
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مصری و شامی و مراکشی و اسپانیایی همه سهیم بودند. در هندی و 

در ساحل  زد وسینای بلخی قلم میم پیوسته ابنهسوی این تمدن بهیک

 .اندیشیدرشد اندلسی میدیگر آن ابن

ا بر ت مـرفـیدن گـوبـور ما را کـهای کشلام دروازهـکه اسیـهنگام

دند ن عربی را قبول کرهای لبنان که زباهای مصر و مارونیعکس قبطی

ان و ها اسلام را پذیرفتیم ولی زبولی اسلام را نپذیرفتند، ما بر خلاف آن

مردان فرهنگی ما در انتخاب فرهنگ خود را حفظ نمودیم. بزرگ

ت ها عناصری از ادبیاخویش عبقریت خراسانی را به کار برده و از عرب

و اسکندریه تفکر و زبان و شعر و از هند ریاضی و از یونان و مصر 

فلسفی را اقتباسی استادانه نمودند. از آن تاریخ تا امروز که حدود 

ایم و تعلیمات این دین گذرد ما با اسلام زندگی نمودهچهارده قرن می

زندگی ما نفوذ نموده است. با آذان این  یترین مسئلهتا اعماق کوچک

آن خانواده  ایم، با احکامدین گوش نوزادان خویش را نوازش داده

ایم. خاك سپردههایم و با آداب فقهی آن مردگان خود را بتشکیل داده

های اجتماعی ما با فرهنگ و تاریخ و ادبیات و تمدن و عمران و ارزش

ده است. تاریخ گواه است که ما با سلاح این ـتعلیمات این دین عجین ش

وی جنگهزار ج صدربی مصاف داده و ششـایمان هم با تفوق طلبی ع

ایم، هم گرای بنی امیه فرستادهجنگ دودمان متعصب و قبیلههسلحشور ب

ایم و هم با استعمار اروپایی با در مقابل تهاجم مغل ایستادگی کرده

ای عصیان هایم. جنبشمقابله برخاستههاش بهای انگلیسی و روسیشاخه

 کثراً ها هم اهای مختلف براه افتاد آنو اعتراضی که علیه خلفای دودمان

 .ندنی داشتدی یصبغه
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ای اسلام با فرهنگ ما از همان صبحدم ظهور آن رابطه یرابطه

را  فکر این نشد تا اصطلاحات فارسیهصمیمانه بوده است. هیچ کسی ب

 از زبان عربی بزداید. 

دیگری  ئدانست و صحابفارسی می ،ابو هریره یکی از یاران پیامبر

فته است گ «التنبیه و الاشراف»مسعودی که در قول هثابت بچون زیدبن

زبان فارسی را آموخته بود. زبان ترکی و پشتو هم در امتداد تاریخ 

الخط آنرا نهایت دوستانه با عربی داشته و رسم یخویش رابطه

اند. در قرن نخست انتشار اسلام زبان فارسی از راه کابل و زابل پذیرفته

 .به هند نیز راه یافت

ی یاد واقع نشد که تواناـه با فارسی در تضـربی نه تنها کـزبان ع

پدیدآوردن ادبیاتی شگوفان بویژه در صنعت شعر را بدان بخشید. 

خود  ی و لطافتیچنانچه شعر فارسی در پایان قرون وسطى به اوج زیبا

رسید. فارسی نوین توسط گروهی انکشاف داده شد که هم در ادبیات 

زبان مادری خویش بسیار دلبسته بودند. زبان  هم به عرب دست داشتند و

فارسی از الفبای عربی سود برد و اوزان عروضی شعر عربی را به عاریت 

ران ای در ایجا یک نکته را نباید فراموش نمود که عدهگرفت. در این

کنند که با کشیدن الفاظ تازی از زبان فارسی کمک بزرگی تصور می

ه کسی ماند ککار بدان میاند. البته اینهبه زبان و ادبیات فارسی کرد

ه را از آب جدا کرد «هایدروجن»و یا  «اوکسیجن»کوشش کند تا عنصر 

و سپس تصور نماید که گویا آب را تصفیه نموده است. من معتقد هستم 

های دخیل و پاسبانی از مرز های ها از واژهکه حفاظت و صیانت زبان

ین کار نباید طوری صورت گیرد آن کاری نهایت ضروری است ولی ا
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ما را با فرهنگ ما منقطع سازد. اگر دست به چنین کاری  یکه رابطه

گویند که در زدیم باید ادبیات کهن خویش را معیار قرار دهیم. می

: ان نوشته بودندـامـایران در یکی از دفاتر حکومتی آن س دوران شاهِ 

! ودب صد در صد عربی عبارتیکه ” طلاحات عربی ممنوع!ـاستعمال اص“

یم و حتى اگر فارسی را از یما امروز اگر زبان عربی را از فارسی بزدا

عربی بیرون کشیم در حقیقت زبان مورد نظر خویش را مثله و عقیم 

شد تا بیشتر از سوی رضا شاه بلند میدر منطقۀ ما ایم. این شعار ساخته

ها را از اس آندر مقابل اعتراض روز افزون مردم ایران هوش و حو

 ای که دیگران بیشتر بدان دلچسپیهای اصلی شان به مسئلهخواسته

داشتند معطوف دارد. در زمان او برای پر کردن خلای اصطلاحات عربی، 

اللفظی استفاده گسترده صورت عانی تحتـاز کلمات عامیانه و م

و  «دبلیژغ»تمثیلی مضحک  یهـمان پارچـت و هـگرفمی

افغانستان، در ایران در حال تکرار شدن « چورلکی»و  «سوتیشرنگ»

بود. اگر تصمیم بر این شود که کلمات عربی، ترکی، سانسکریت، 

ای جهاز فارسی کشیده شده و ب یونانی، مغلی، هندی و روسی کاملاً

ها و اصطلاحات جدید و اصطلاحات رایج و مورد قبول، به ساختن واژه

ن نظر مهای ببار خواهد آورد؟ به نتیجهنامانوس بپردازیم، این امر چ

ما  یهای آیندهترین خطر این کار چیزی جز محروم ساختن نسلبزرگ

های گرانسنگ ادبی بزرگان ادبیات ما و متوقف ساختن از درك میراث

سیر تکاملی فرهنگ ما نیست. به ترکیه اتاتورك، صومال سیاد بری و 

ی بیندازید که با این کار چه های اسلامی اتحاد شوروی نگاهجمهوریت

ان را با ش یفرهنگ شان فرود آمده و رابطه یای بر ریشهکشنده یتیشه



 

22 

 

تاریخ شان قطع نمود و از همین رو رحم عقیم و نازای فرهنگی شان از 

 بارگی عاجز ماند.پرورش نویسندگان و سخنوران بزرگ به یک

 ی خدمات متقابلدر گستره

ت، ـور ما گذشـلام در کشـر اسـه از عمـهارده قرنی کـدر این چ

 ای متقابل و پیوندیسرزمین ما با اسلام و اسلام با سرزمین ما رابطه

مان، سو اکثر اندیشمندان، فلاسفه، حکیناگسستنی برقرار نمود. از یک

سخنوران و دانشمندان ما افرادی دارای اعتقادات مذهبی بوده و از 

ر رز و بوم خراسان سـلام، از مـاریخ اسمندان تـثر دانشـر اکـرف دیگـط

دهد که از آن روزی که اسلام وارد بر افراشتند. تاریخ شهادت می

توان سرزمین ما شد فرهنگ و تمدن ما شگوفا شد که این حقیقت را می

با ارقام نشان داد. اگر تاریخ یک و یا دو قرن پیش از اسلام را با یک و 

ینیم که بیم مییشور خویش مقایسه نمایا دو قرن پس از آن در تاریخ ک

ه شکل عمودی بالا رفتهب های علمی و تمدنی ما تقریباً گراف شهکار

 .است

ایم بیشتر از از طرف دیگر خدماتی را که ما به اسلام انجام داده

اند. و خدماتی که ما به زبان عربی ها انجام دادهخدماتی است که عرب

ها به زبان خود شان بوده از خدمات عربهم بیشتر ایم، آنانجام داده

 یاست. در کنار حفظ زبان و فرهنگ پر بار بومی، خدمتی را که حوزه

تمدنی ما به زبان عربی و صرف و نحو و معانی و بیان و فصاحت و 

سخت شگفت انگیز است. زیرا دانشمندان ما زبان عربی  ،بلاغت آن نمود

 .ن قبایل عربپنداشتند نه زبارا زبان دین خویش می

 :گویدمولوی می
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 پارسی گو گرچه تازی خوشتر است

 9عشق را خـود صد زبان دیگـر است

ت ترین خدمبزرگ ،امام بخاری که تنها جد دومش مسلمان شده بود

حساب هرا به این دین نمود که کتاب او از معتبر ترین کتب اسلامی ب

ارسی که به ف «ردِزبَّهبَّ»حجرعسقلانی نسب بخاری را به آید. امام ابنمی

خواهم از کسانی جا نمیرساند. من در اینبه معنی دهقان آمده است، می

د آفاق شده و تا که این گنب یعلوم دینی شهره ینام ببرم که در عرصه

گردون بر جا است نام و آثار و تحقیقات شان در جبین تاریخ خواهد 

ها ا آنبرم زیرهم نامی نمی سینا و البیرونی و فارابی ...درخشید. از ابن

 .دو سه قرن پس از ورود اسلام به سر زمین ما عرض وجود نمودند

ها و نوابغ بزرگ دو قرن نخست ورود اسلام به یاد شخصیتهید بیبیا

ختلف های مسرزمین ما افتیم که شهکارهای علمی شان انقلابی در عرصه

د قرن نخست وروفکر و فلسفه بشری بوجود آورد. آری! در همین دو 

( در جریه 921متولد )اثری بناسلام به سرزمین ما بود که میشی

د. روزگار گردی یشناسی و علم فلک و صنعت اصطرلاب شهرهستاره

آور ( در علم طب و هندسه و ریاضی و اشعه نامجریه 211مروی )بن

م ههونان را بـب یـد و طـنـمت هـکـده و حـش شــویــدوران خ

 ها او راه غربیـ( کجریه 232خی )ـبل شرـعـم بوآمیخت. ا

(ALBOMASAR) که دانشمند علم حدیث بود، گویند در کنار آن

ترین دانشمندان جهان آن روز نیز جا گرفت. محمد بن در کنار معروف

هجری( از بنیانگذاران دانش الجبر در ریاضی و  222موسى خوارزمی )

                                           
  415، صفحه 3مثنوی، دفتر -11 
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در ریاضی با نام همین  «ملوگارت»که حساب آمد تا جاییهفلک ب

هجری( که  243دانشمند خراسانی پیوند خورده است. احمد فرغانی )

شهرت دارد، توانست قطر و  (ALFRAGANIUS) در غرب بنام

در  هایش به لاتینیکتاب یفواصل سیارات را تخمین نموده، و ترجمه

 انکشاف و توسعه علم فلک در غرب نقش بس بزرگی ایفا نمود. جابر

میلادی( که مرد متدین و  212 = هجری 211حیان خراسانی ) بن

پرورگان برمکیان بلخ بود در حدود متصوف و واعظ خوب و از دست

شهرت ( GEBERم )پنجصد جلد کتاب نوشت. جابر که در غرب بنا

دارد، انقلابی در عالم کیمیا بوجود آورد و توانست همان منزلتی را در 

یش از او در منطق حایز بود. محمد بن کیمیا حایز شود که ارسطو پ

زکریای رازی و ابن عیاض مصری از شاگردان این دانشمند بلند آوازه 

آیند. محمد بن زکریای رازی فیلسوف حساب میهو افتخار آفرین ب

که کفر خود شان را توجیه خاطر آنهای بدیگر سرزمین ما بود. عده

اند در مسلمان خواندهتاریخی نمایند این دانشمند بزرگ را غیر 

که هیچ متنی از او تا هنوز در دست نیست تا این ادعای خصمانه صورتی

را ثابت سازد. تهمت کفر و زندقه از سوی دشمنان، بدخواهان و 

خاطر کوبیدن رقیب شان به این فیلسوف مؤمن داده شده هحاسدان او ب

کی از که یآید بلاست. از آثاری که از او در دست است بوی کفر نمی

    9.ثبت شده است «فی آثار الامام الفاضل المعصوم»های او بنام کتاب

ها، یکی از مفاسد دوایر علمی آن روزگاران در کنار همه خوبی

ه در ترین سلاحی کندهحسد برخی از دانشمندان علیه همدیگر بود و برّ

                                           
 345 فحهص 2 لدعيون الانباء، ج -1 
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ایی که تکفیر بود، تا ج یشد همین سلاح کهنهاین کارزار بکار برده می

فقیه معروف و همدرس امام -حتى شیخ شهاب الدین سهروردی 

 .را به تهمت کفر کشتند -فخرالدین رازی

ورزند تا سخنوری چون ای از چند سال بدینسو بیهوده تلاش میعده

مولانا عبدالقادر بیدل را غیر مسلمان معرفی نموده و یک مصرع پیچیده 

ا برداشته و بقیه را نادیده از میان صد هزار بیت آن سخنور عارف ر

ا از آن خواه خود شانرآورند تا نتایج دلعمل میهانگاشته و سپس سعی ب

، ستیز قلمداد کنندکه حافظ را یک سخنور دینبدست آرند و یا آن

 گوید:و خود می” نامش در سرش است“حافظی که به اصطلاح 

 9هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

 گوید: و می

 ان جهان کس چو بنده جمع نکردزحافظ

 2یــرآنــکات قــی با نـمـکــف حـطایــل

 ”هست قرآن در زبان پهلوی“اش را که مولوی را که مثنویو یا این

ها چارهنمایند. راستی گناه این بیر پرست تصواند، انسانی بتخوانده

ی ما رفانر بار و عنیست زیرا این دوستان با تاریخ و فرهنگ و ادبیات پُ

ویا ورزند تا ثابت سازند که گسخت احساس بیگانگی کرده و تلاش می

فرزندان غیر شرعی این تاریخ و تمدن و فرهنگ نیستند. کار این دسته 

ن ساختن سیمای خورشید مشت خاطر دگرگوهبفردی ماند که بدان می

 .سوی آسمان پرتاب نمایدهب خاکی

                                           
 5 ند، ب315 زلغحافظ،  -1 
 33 ، بند2قصيده همان،  -2 
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*** 
 

وغ هزاران ی نبیشگوفا یزمینه بیاییم به اصل مطلب. تمدن اسلامی

رین تترین و بزرگخراسانی با هوش را فراهم نمود تا در اعمار درخشان

های بشری سهم بگیرند و در آن عصری که اروپا در ترین تمدنو متنوع

عنوان هسوخت، سرزمین ما بی خویش مییآتش جهل قرون وسطا

علم نموده و  قدکانون اصلی اندیشه و فکر و هنر و عرفان و اخلاق 

عنوان مرکز اشعاع تمدنی و وارث چندین تمدن بزرگ تاریخ بلکه هب

ها اروپا و آسیا و افریقا را تغذیه های بشری، قرنتمدن یوارث همه

 .معنوی نمود

جرم متحرك دانستن هکه گالیله را بآری! هشت قرن پیش از آن

ابو  یه خراسانی مانمودند، فقارات بدور خورشید در اروپا محاکمه میسیّ

کشش آفتاب و مهتاب  یزر بحرها را نتیجهو جَّ  دّ معشر بلخی مَّ

ت زمین عقیده داشت دانست و محمد بن موسى خوارزمی به کرویّمی

نمود و جابر بن حیان مصروف و احمد فرغانی قطر زمین را تخمین می

کشف مرکب کاربن پوتاسیوم و کاربن سودیم بود. در همین وقت بود 

ما برای بار نخست در تاریخ خویش متفکرانی همطراز یونان برای که 

  .بشریت تقدیم نمودیم

ت صد ـکه با گذشما از نظر نظامی هم قدرت بزرگی گشتیم، طوری

رهبری ابومسلم خراسانی نیروی نظامی عظیمی ه سال از اسلام، مردم ما ب

ال دهند؛ تقشده و توانستند خلافت را از یک دودمان به دودمان دیگری ان

تر زدیکها بیشتر به اسلام نکردند نسبت به امویای که تصور میسلسله
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صد هزار خراسانی اشتراك ورزیده بود است. در این قیام بیش از شش

 ،خواستند توان آنرا داشتند تا دولت مستقلی را تشکیل دهندکه اگر می

ه ب کردند نسبتها دفاع از کسانی بود که تصور میولی هدف آن

رابر که با شعار اسلامی در بتر اند. پس از ابومسلم کسانیها مسلماناموی

که شعار شان خلافت ایستادند بیشتر موفقیت مردمی داشتند تا کسانی

اسلامی نبود. فرهنگ اسلامی که در عصر امویان با تعصب عربی و 

 عنعنات قبیلوی آمیخته بود در اثر تلاش خراسانیان اندیشمند، رنگ و

 .خود گرفتهآب جدیدی ب
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 خراسانیان و تمدن اسلامی

یاد آور شدیم خراسانیان در اعمار کاخ بلند  که قبلاً همان طوری

های علم و فرهنگ و ها درعرصهتمدن اسلامی سهم عظیمی گرفتند. آن

دی همه گردیدند. تعدا ادبیات و دین و عمران و سیاست و اجتماع پیشروِ

شور در مصر و شمال افریقا نیز حکومت کردند. از همین خراسانیان سلح

هنوز  اند تا «ظاهر بیبرس»و سلطان  «قُطُز»مرد غیور که سلطان دو دولت

وند. در شترین قهرمانان تاریخ مصر و تاریخ اسلام یاد میدر قطار بزرگ

های معروف خراسانی در افریقا و مصر همین دوره است که شخصیت

رانه و سواحل اقیانوس اطلس حکومت نمودند. های دریای مدیتتا کناره

مسلمۀ بن یحیى خراسانی، عباد بن محمد بلخی، سری بن حکم بلخی، 

محمد بن سری بلخی، عبدالله بلخی، عبدالله بن طاهر فوشنجی، عمیر 

بادغیسی، عبدالواحد پوشنجی، عنبسۀ بن اسحاق هروی، یزید بن 

ن سى نوشهری بلخی، علی بعبدالله، رخوز بن اولغ، احمد بن طولون، عی

یخ اند که در تارهاییاخشید، احمد بن علی، شعله اخشیدی... از جمله نام

 لام درـهم خراسانیان در نشر اسـدرخشند. سو تمدن شمال افریقا می

شکوه تمدن اسلامی در اروپا )اسپانیا( هم بسیار  رمار کاخ پُـاسپانیا و اع

فرزندان خراسان در آثار علمی و  های گروه بزرگی ازبارز بود که نام

 .درخشدتاریخی آن سامان می

 سیاسی یکه در قرن اول ظهور اسلام زیر سلطهخراسانیان با آن

حکومت خود شانرا تشکیل دادند که  زماناعراب بودند ولی با گذشت 

یاسی که استقلال سعبارت از طاهریان و صفاریان بودند. خراسانیان با آن

ولی به دین شان سخت معتقد و پابند ماندند.  خویش را گرفتند



 

29 

 

ای که در دستگاه خلافت هم مسئولیت گرفتند از های خراسانیدودمان

قبیل برامکه، قدرتی پس از قدرت خلیفه بودند. دودمان سامانی که از 

ترین و خراسانیان اصیل بودند و استقلال سیاسی هم داشتند، از مسلمان

آمدند که به نقل از سمعانی حساب میها بترین زمامداران مهم عادل

بسیاری از وزرا و امیران آن سلطنت از راویان حدیث بودند که امیر 

احمد بن اسد بن سامان و ابو ابراهیم اسماعیل بن احمد و ابوالحسن نصر 

بن احمد و ابو یعقوب اسحاق بن احمد و ابوالفضل محمد بن عبیدالله 

و محمد بن ابوالحسن که امیر خراسان  -وزیر مشهور آن سلسله-بلعمی 

 .اندراویان حدیث بوده یبود، از جمله

باریدن گرفت و سپس به  «نور»که باران وحی بر فراز کوه زمانی

که به خراسان رسید، های مختلف زمین راه گشود، هنگامیاستقامت

دازان پرخود گرفت. کاری را که تیوریهرنگ و طعم این سرزمین را ب

 «أیر یمدرسه»نی فقه اسلامی انجام دادند، در تاریخ اسلام بنام خراسا

ای که با تلقی و برداشت خردگرایانه خویش از شهرت یافت؛ مدرسه

ین مقدس کوبیده و یعقل و هوش خراسانی را بر جبین آ دین، مـُهر

رنگ خاصی بدان بخشید. شهکار بزرگ فقه خراسانی در این تبلور 

لفاظ و کلمات و متون مقدس مذهبی توقف یافت که در حد ظاهر ا

بلکه درون لایه و قشر الفاظ و تعبیرات و رموز دینی را با عصای  ،نکرده

اندیشه و هنر را از آن جاری  ،نبوغ ،های اعجازخِـرَّد شگافت و چشمه

 .نمود

م. ملتی ایای بسیار صمیمی با اسلام داشتهما در این چهارده قرن رابطه

ان تور شمشیر و شلاق مطیع خویش ساخت ولی نمیتوان با زورا می
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های مردمش غرس نمود. کشوری را ایمان و عقیده را در دلنهال 

توان با نیروی عسکر فتح نمود ولی ایجاد عشق و حرارت درونی را می

ها تعبیه نمود. شهکارهای بزرگ علمی، هنری، توان بزور در آننمی

ند اد نمودجیل در تمدن اسلامی ایای را که خراسانیان اصادبی و دینی

ود تا مجبور ساخته ب عشق و ایمان بود. چه کسی ابوحنیفه را یتنها زاده

ر شمشیبا تمامی عمر خویش را وقف دانش دینی نماید؟ کدام کسی 

برهنه بر سر بخاری ایستاده بود تا آن شهکار علمی خویش را در پرتو 

و نظامی مولوی را مجبور  نور مهتاب ایجاد نماید؟ کدام قدرت سیاسی

ساخته بود تا در عشق این مکتب به رقص آید؟ و کدام زمامداری سیبویه 

خراسانی را تهدید نموده بود تا برای زبان عربی که زبان خودش نبود 

بود آیا ممکن بود که قواعد و گرامر وضع کند؟ اگر اسلام نمی

 ه و مولانا جلالخراسانیانی چون بخاری و مسلم و ابو داود و ابوحنیف

 .ی نایل آیندیالدین... در میان صدها ملیون انسان به مقام پیشوا

 هویت ملی و وحدت ملی

مردم ما در حدود نود و نه فیصد مسلمان بوده و به دین خویش عشق 

که دین شان است و ورزند. مسلمانان کشور ما اسلام را به حکم اینمی

ارند. از داست سخت دوست می که کشور شانحکم اینهافغانستان را ب

تواند با هم تعارضی داشته همین رو احساسات ملی و مذهبی ما نمی

های بزرگی را به ارمغان آورد و ما نیز در مسیر باشد. اسلام برای ما ارزش

چهارده قرنی که گذشت خدمات بزرگی به آن انجام دادیم. تاریخ ما و 

که ما بیشتر از هر کشور  دهندشهکارهای علمی و ادبی ما شهادت می

، مردم ل مشترك سرزمینئایم. مسااسلامی دیگری به اسلام اعتقاد داشته
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و تاریخ ما در پیوند با اسلام، هم برای ما افتخار آور بوده و هم برای 

ت قدر غیر ممکن اساسلام. بیرون کشیدن اسلام از تاریخ و تمدن ما همان

 .دیدنکه فرهنگ اسلامی را بدون خراسانیان 

 ها وسرزمین ما در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود دگرگونی

بوم  از اصول در این مرز و پاره ایولات زیادی را دیده است. اما تح

ها را عناصر کلیدی هویت ملی خویش توان آنپایدار بوده است که می

های عنوان مثال، سرزمین ما همیشه مهد تمدن و آیینهحساب آورد. بهب

 آمیز به این آب و خاك راهی بوده و اعتقادات و تفکرات شركتوحید

خوش تحریف های یاد شده دستکه آییننداشته است. هر زمانی

ظ ها را گرفته است. به این لحاتری جای آناند، آیین تکامل یافتهشده

توان ادعا کرد که مبانی اعتقادی ما در طول تاریخ رو به کمال بوده می

رکی اند وجوه مشتا ادیان دیگری که در این سرزمین بودهاست. دین ما ب

داشته به این تفاوت که دین اسلام به لحاظ شمولیت و برنامه و 

دستورالعمل زندگی و خصوصیت بسیار بارز توحیدی خویش، صورت 

 .آیدحساب میهها بتکامل یافته این آیین

همواره دهند که هموطنان ما تاریخ و روحیات مردم ما شهادت می

یت اند. این واقعهتبر هویت ملى و دینى خویش تأکید و تصریح داش

چنان در شخصیت و روان و ذات جمعی ما آمیخته است که هرگاه 

ر اندازند به ـها را بى از این پایهـروهى بخواهند یکـقدرتی و یا گ

شوند که تاریخ پر فراز و العملی سریع و شدید مردم روبرو میعکس

ر از این شواهد است. این دو اصل از چنان ارزشى برخوردار فرود ما پ

ر تأکید اند با تظاهر باست که حتى کشورهاى استعمارى گاهى توانسته
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ماستر  ا وـههـوده و نقشـوذ نمـماق کشور نفـا تا اعـهى از این پایهـبر یک

که مسلمان هستیم از هاى خود را تطبیق نمایند. ما در حالیپلان

یم، یاى فرهنگى خویش نیز باید حفاظت نموده و بدان افتخار نماهمیراث

تمدنی بیانگر پختگى و خرد جمعى یک ملت  یزیرا شناخت گذشته

هم پیوستگی دستاوردهاى مادى ههای بشری از بآید. تمدنحساب مىهب

هاى گذارى بر سر میراثآید. سرمایهو معنوى یک ملت بوجود مى

ک مفهوم حفاظت از منافع ملى یهیر بنایى و بفرهنگى و تمدنی کارى ز

 هاىکشور و پیوند دادن حال آن با گذشته و آینده آن است. میراث

مباهات آن سرزمین است. از دست دادن  یسرزمین مایه کتاریخى ی

هاى فرهنگى جبران ناپذیر است زیرا برگشت زمان نا ممکن میراث

رباد هاى بى آثار تمدنیناساهاى دور و شباشد. با یاد آورى گذشتهمی

ه پیشینیان در انسان روحی هاى از یاد رفته و مشاهده آثاررفته و تاریخ

ا رها رها خود متکى ساخته، امکانات بالقوه آنهده، ملت را بکرایجاد 

تاریخ . ملتى بىایدگشمی هاى ترقى و تعالى فرا راه جامعه ساخته و راه

 توان آنرا بهاست پا در هوا که میاى امتداد یک خط نه، بلکه نقطه

 .آسانى در سمت و استقامت خاصى قرار داد

ما باید نگذاریم تا ملت و دین را رو در روى هم قرار داده و با نفى 

یکى از این دو عنصر راه ترقى و تکامل و وحدت را بروى ما بسته و 

درهاى فتنه و آشوب را باز نمایند. اگر روى وجه ملى هم تأکید 

یم باید در درون وجه ملى خویش، وجه اسلامى را نیز باید دید. ینمامی

های بزرگ ها وآرمانتوانیم ارزشزنیم نمیاگر از اسلام هم دم می
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، واحد ملی در اقلیم کشور یدوستی، تشکیل جامعهدوستی، ملتوطن

 .یمیتشکیل دولت ملی و حاکمیت ملی را فراموش نما

خواهد که ما را هم از محیط پیرامون امروز جریان مسلط سیاست می

ای شویم خواهند که نقطهما جدا سازد و هم از تاریخ و تمدن ما. از ما می

مه ـه هک که در امتداد یک خط مستقیم. کشوریفرضی در فضا نه آن

وی ید رـن(، تأکـیـشمول مناطق مرزی چهاند )بلمانـمسایگان آن مسـه

های متقابل را هر م و همکاریـفاهـو تلح ـهای صنهـنی زمیـت دیـویـه

  .چه بیشتر تقویت خواهد نمود

بحث کنونی ما از یک لحاظ دیگر هم برای وحدت ملی ما مفید 

های قومی و نژادی مختلف و است. به این معنى؛ کشوری که از پارچه

متمایزی بوجود آمده و نود و نه فیصد مردم آن مسلمان بوده، وحدت 

سیار بزرگی در ایجاد وحدت ملی هم بازی خواهد ها سهم بدینی آن

های افتخار آمیز اسلام همانا روحیه اخوتی بود نمود. یکی از خصوصیت

که سراسر فرهنگ اسلامی را احتوا نموده است. هیچ مذهبی در مسیر 

ای نژادی و ـهوییـلام با برتری جـاس یانی به اندازهـتاریخ انس

های قومی جنگ نداشته و از برابری یهای قبیلوی و بلند پروازتعصب

عرب و عجم و سفید و سیاه و رومی و فارسی دم نزده است. بر مبنای 

ین، هر ملت حق دارد تا اصالت، هویت، شخصیت، یمعیار های این آ

 های تاریخی خویشهای طبیعی و اصالتآزادی و احترام به خصوصیت

 ”تعارض“ن اصل را جانشی” تعارف“را حفظ نموده و در نتیجه اصل 

های هویتی را در زیر بلدوزر فاشیسم هموار که همه تفاوتسازد، نه آن

طوری که در غرب صورت گرفت. نقش اسلام در مسیر سازد همان
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تکامل هویت ملی ما نقشی بسیار گسترده و ژرف است. اسلام با اعتراف 

ا ها، بهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی ملتبه موجودیت و اصالت

های اندازد و اندیشهها را در جان هم میای که ملتهای ریسستیهشیو

یروان های پای که خون سیاه و متعفن جنون و غرور را در رگفاشیستی

های محلی ما که نماید سخت مخالف است. فاشیستشان پمپ می

کوبند، همین خصوصیت تعصب همیشه سنگ دین را به سینه می

وبیده ان ککه با این سلاح برّ ده و قبل از آناسلام را درك کر یستیزانه

د. یکی کوبنتر از هر کس دیگری به سینه میشوند، سنگ دین را قوی

 یگاهی پشتوانههای بارز تاریخ ما این است که مذهب هیچاز ویژگی

عنوان نمونه، ههای نژادی و دینی نبوده است. بتحقیرها و تعصب

در مرز و بوم مشترك ما زندگی ها است که هموطنان هندوی ما قرن

گاهی از اند ولی هیچتا اعماق بازار و تجارت ما راه باز کرده نموده و

آدرس مذهب و نهاد های دینی خطری متوجه شان نشده است. از طالبان 

ها مخلوقات مستثناى خداوند در تاریخ اند. سخن از یاد نکنید که آن

ان مسلمان و مبادی آن و تأثیرهموطنان عزیز هندوی ما آمد. نقش اسلام 

وان در تتر از آفتاب است که میها روشنکبر متون مقدس مذهبی سی

جهت نزدیکی و همزیستی و وحدت ملی از آن سود برد. به هر حال این 

 را به وقت دیگریباشد که آنای میبحث مقتضی تحقیق علیحده

  .گذاریممی

 بها، این همهعظیم و گرانتواند این همه میراث آخر کدام عاقلی می

افتخارات و دستاوردهای جهانی، این همه پیشینه تمدنی، این همه 

آفرینی و این همه پروری و این همه ادب و هنر و فرهنگدانش
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درخششی را که با اعتقادات دینی ما پیوند خورده است نا دیده انگارد؟ 

، انش، تمدنتواند از این همه میراث عظیم فرهنگ، دین، دچه کسی می

تواند تاریخ، ادبیات، حماسه، عرفان و فلسفه بگذرد؟ کدام چشمی می

این همه اندیشمند، ادیب، شاعر، عارف، فیلسوف، مکتشف، 

آور را نبیند؟ ساز نامدان، معمار، نقاش، خطاط، عیار و تاریخموسیقی

های بزرگ و تمدن آفرین بلخ و غزنه و تواند گهوارهکدام عاقلی می

ه جبلی از و هرات را کو بامیان و تخارستان و زابلستان و کابلستان بست 

خرد، دقیقه شرف، لطیفه هنر و نتیجه جان تعبیر نموده  ۀآن به خلاص

با  شانهایها و عمارتکه دیوارها، ستون پایههاییاست، نبیند؟ تمدن

فارسی که با پیچش و -الخط نرم، ظریف و انعطاف پذیر عربیرسم

نری ـهای هباشد تزیین یافته و پارچهخصوصیت بارز آن می تابشی که

 بر را خراسانی-ویت اسلامیـزیبا و دلکشی را ایجاد نموده و مُـهر ه

 است. کوبیده آن جبین

 جانِ سخن

و  ،هویت ملى به معناى هویت غیر اسلامى و یا ضد اسلامى نیست

ارد. در ند هویت اسلامی ما نیز به هیچ صورتی با هویت ملی ما تعارضی

این زمینه ما با افراط و تفریطی گرفتار هستیم که نه به مصلحت است و 

هاى  مرز یخواهند همهاى با قبول هویت دینى مینه هم درست. عده

هویت ملى را از بنیاد برکنند و گروه دیگری را تصور بر آن است که 

 .هویت ملى یعنى رنگ غیر دینى داشتن

 !خواهر و برادر هموطن
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روز که دیوار های بلند زبان و تاریخ و شخصیت و اصالت و اخلاق ام

گر های برین ما در معرض سیل کوبنده و یورشو عرفان و دین و ارزش

فرهنگ انحلال و از خود بیگانگی قرار گرفته و گروهی اجیر در نقش 

های خبر و مراکز نظر قرار گرفته و دلالان بیگانه و در پشت ماشین

ظلوم زدایی ملت مستیزی و تاریختخار خویش را در مردمترین افبزرگ

های معنوی ما جو نموده و بر مفاخر تاریخی و سرمایهوما جست

 ؛تازندمی

خواهد جای فرهنگ اصیل ما امروز که فرهنگ هیچی و پوچی می 

 ؛کنندیلت دارند جا عوض میذرا گرفته و فضیلت و ر

ثروت در وزیدن است  امروز که تندباد هولناك و خشن قدرت و 

هر اصالتی را از خاك میهن ما برکند و نقش هر هویتی را از  یتا ریشه

تاریخی ما را با خودش برده و برباد  یسیمای ملت ما بروفد و شناسنامه

دهد. در چنین احوال و اوضاعی ما سخت نیازمند بازشناسی و بازسازی 

 و انیلامی، خراسی انسانی، شرقی، اسهویت ؛یل خویش هستیمهویت اص

 .افغانستانی

وش ای که کانگاهی بود به مطلب گستردهآنچه گفته شد، نیم

تر که بیشو امیدوارم کسانی ا احتوا خواهد نمودها مجلد رپیرامون آن ده

نویسند این مبحث مهم و حیاتی دوران ما را غنای دانند و بهتر میمی

 .بیشتری بخشند

 ی گفتــــممـن از مفصـل ایـن قصـه مجمـل

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
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 رزمین باستانی و افتخارـردمند سـرزندان خـه همه فـبه امید روزی ک

آفرین ما پیوند خود را با تاریخ راستین شان مستحکم ساخته، با عقل 

خصیتی شخود شان اندیشیده، با مکروب خود باختگی فرهنگی و بی

ره همه در کنار هم در زیر چتر با شکوه تمدنی مبارزه نموده، و بالآخ

حق و عدالت و آزادی، در صراط المستقیم بزرگان تاریخ و تمدن 

 خویش قدم گذارند. 

 به امید تحقق چنین مأمولی

 برادر شما

 خواجه بشیر احمد انصاری

 : نوت

 :در نگارش این مقاله از مآخذ ذیل استفاده شده است

  کریمقرآن (9

 حبیبیعبدالحی  ،مافغانستان بعد از اسلا (2

 غبارمیر غلام محمد  ،افغانستان در مسیر تاریخ (3

 کریستن سن ،ایران در زمان ساسانیان (4

 بلاد اضاءت العالم، دکتور عبدالباری محمد الطاهر (2

 مطهری ، مرتضیخدمات متقابل اسلام و ایران (6

 دکتر احمد رنجبر  ،خراسان بزرگ (3

 علی نب أحمد الفضل البخاری، أبو صحیح شرح الباری فتح (2

 الشافعی العسقلانی حجر بن

کورش کبیر )ذوالقرنین( تفسیر ابوالکلام آزاد و ترجمه  (1

 دکتور محمد ابراهیم باستانی پاریزی
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 محمد نب عبدالله والآثار، أبوبکـر الأحـادیث فی المصنف (91

 الکوفی شیبۀ أبی بن

 الأصبحی أنس بن عبدالله مالک ، أبوالموطأ (99

92) (The Clash of Civilizations)، هنتنگتون 
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 مپیامبر اسلا یهزبان فارسی در جامع

 :مقدمه

ود رشمار میفارسی که زبان دوم جهان اسلام و فرهنگ اسلامی به

البینی اقوام متمدن شرق روزگاری لسان رسمی و علمی و مفاهمه ذات

میانه، اسلامی از شمال چین گرفته تا قلب هند، پاکستان، بنگاله، آسیای

 که این وضعیت ،آمدحساب میروپای شرقی و عراق بهترکیه، شام، ا

 .کم ده قرن دوام یافته و تا هنوز تاثیر خود را از دست نداده استدست

ی و ازبکهای ارزشمند پشتو و که زباندر کشور خود ما نیز با آن

توان آیند ولی فارسی را میحساب میجزء ثروت معنوی ما به ترکمنی

ا های پکتیپایههموطنان ما را از کوه یهمهوصلی دانست که  یهحلق

ی قندهار و هاهای پامیر گرفته تا بیابانهای هرات، از قلهگرفته تا دشت

 .دهدهم پیوند میجات بهاز بلندای نورستان گرفته تا قلب هزاره

دنیا از روزی که کودك تاریخ دارای حافظه شده  یههای زندزبان

که های فارسی و عربی هم با آناند. زبانهاست، با هم داد و ستد داشت

گردد و دومی آن به های هندو اروپایی بر میزبان یهاولی به خانواد

های بسیار دور با هم ولی باز هم از گذشته ،های سامیزبان یهمجموع

اند. پیرامون تأثیر زبان عربی بر فارسی سخن فراوان گفته در تعامل بوده

جا کوشش خواهم نمود تا بر تأثیر زبان من در اینشده و از همین لحاظ 

پیامبر اسلام تا حدی روشنی  یههم در جامعفارسی بر زبان عربی و آن

 .افگنم

های دهد که زبان فارسی از گذشتهتاریخ ادبیات عربی شهادت می

ها، درختان، بسیار دور به عربی راه یافته است که این تأثیر در غذاها، گل
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ا، ابزار هها، آلات موسیقی، داروهای غذا، رنگا، ظرفجواهر، عطره

جنگ، اصطلاحات بازرگانی و مفاهیم اداری و سیاسی به وضوح 

شود. برخی پژوهشگران عرب روی کار آمدن عباسیان را مشاهده می

ها اند؛ زیرا عباسیسرآغاز تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی دانسته

و مسلم و سایر خراسانیان خلافت را که به نیروی شمشیر ابطوریهمان

ه ای کقبضه کردند، با خراسانیان بیشتر محشور بودند تا اندازه

های خراسانی و فارسی زبان در دستگاه خلافت اسلامی نفوذ خاندان

قه و عمرو ف یهفراوانی یافته و دانشمندان بزرگی چون ابوحنیفه در عرص

 یمینهبن برد تخارستانی در ز بن عبید کابلی در میدان علم کلام و بشار

شعر و ادب و صدها دانشمند دیگری چون ایشان که شمع محافل علمی 

عصر عباسی بودند راه را برای نفوذ ادب فارسی در جوامع عربی هموار 

ان دهد که نفوذ فارسی بر زبساختند. اما تاریخ ادبیات عرب گواهی می

 .غاز شده استها پیش از روی کار آمدن عباسیان آعربی قرن

عاد این ای داشته است که ابزبان فارسی بالای عربی نفوذ قابل ملاحظه

صورت کامل مطالعه نشده است. اگر خواسته باشیم در نفوذ تا هنوز به

های معرب فارسی کاری انجام دهیم رابطه به شناخت و تشخیص واژه

ز ابه مشکلاتی بر خواهیم خورد. مشکل نخست در این است که برخی 

ر های دیگهای فارسی قبل از آنکه وارد زبان عربی شوند به زبانواژه

 یهمنطقه چون آرامی و سریانی راه یافته و سپس از آن طریق به منظوم

اند. مشکل دیگر در اینست که چون فارسی لغوی عرب نفوذ نموده

یابی باستان و میانه با فارسی امروز تفاوت دارد، این امر تشخیص و ریشه

. سازداند بسیار دشوار میها وارد عربی شدههایی را که در آن دورهواژه
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گیرند و آن را ای را میها واژهدشواری سوم در اینست که وقتی عرب

 ریزند شکل اصلی آن واژه کاملاً در قالب اوزان زبان خویش می

ه و قتیبشود. دانشمندان زبان چون اصمعی و جاحظ و ابندگرگون می

 دانند که امروز برای ما کاملاًهایی را فارسی میایشان گاهی واژهامثال 

 .نمایندناآشنا و بیگانه می

و یا  صورت اصلیهزار واژه یا بهزبان عربی دست کم پنج گویندمی

مود جا باید اضافه نشکل معرب از فارسی وام گرفته است. در اینهم به

ف مختل یهقالب و وزن و صیغتوان در حدود هفتاد ها را میکه این واژه

دیگر به دست آورد.  یهزبان عربی ریخت و از آن چندین هزار واژ

ال ذکر عنوان مثرا به« گناه» یهتوان واژبرای توضیح بیشتر این ادعا می

ه اند، گنااللغه و لسانیات گفتهکه دانشمندان علمطورینمود. همان

ای که حتی اندازه اصطلاحی فارسی بوده که وارد عربی شده تا

کار برده است. این واژه، امروز اساس کلمات هرا بکریم آنقرآن

و امثال آن قرار « جنایی»، «مجنی»، «جانی»، «جنایت»، «جنحه»، «جناح»

د. ما در شوفارسی آن می یهگرفته است که کمتر کسی متوجه ریش

به این « ابضاعتنا ردت الین»گوید المثلی داریم که میزبان عربی ضرب

تواند المثل می، این ضرب«کالای ما دوباره برای ما برگشت»مفهوم که: 

اند و سپس در موازین زبان عربی فارسی بوده هایی که اصلاًدر مورد واژه

وز کند. امرایم صدق میها گرفتهها را از عربریخته شده و ما دوباره آن

از  خبرکنند بیرا همگان عربی خالص تصور می« استئناف» یهواژ

 یهکه برخی پژوهشگران حتی این اصطلاح را در اصل مربوط به واژاین

ه شده ریخت« استفعال»دانند که سپس در قالب صرفی می« نو»فارسی 
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 «فن» یهجای واژورزند تا بهاست. امروز برخی از هموطنان ما سعی می

 را صورت« فن»که گروهی کار برند غافل از اینهرا ب« هنر»اصطلاح 

و « فننت»و « فنان»اند که سپس به صورت فارسی دانسته« پند»معرب 

 جا گفته آمدیم شاید برایچه تا اینکار برده شده است. آنبه« فنون»

واهد جا به بعد نویسنده کوشش خگان روشن باشد و از اینبیشتر خواننده

امبر پی یهای ولو مختصر به حضور زبان فارسی در جامعنمود تا اشاره

 .اسلام نماید

 تأثیر زبان فارسی بر ادبیات جاهلی عرب

سو در کنار هم زیسته و با هم ها بدینهای عربی و فارسی از قرنزبان

اند. دوران پیش از اسلام را عصر جاهلی گویند و از داد و ستد داشته

های قصیده»جمع سخنوران عصر جاهلی سرایندگان معلقات سبعه و یا 

اند. سرآمد همه سخنوران تاریخ ادبیات عربی شناخته شده« هفتگانه

 زیستند و تأثیرای از این سخنوران در مرزهای امپراتوری ایران میعده

ن شد. اشعی یکی از ایزبان فارسی بر ادبیات شان به وضوح دیده می

 .دبرکار میههای زبان فارسی را با دست باز بشاعران است که واژه

فارسی را  هایه سخنور دیگر معلقات است که خشتواژهلبید بن ربیع

کار برده است. او در یکی از اشعار هدر اعمار کاخ بلند هنر خویش ب

 :گویدخویش می

 ۀه الظلام منیرـی وجـوتضیء ف

 لَّّ نظامهـاـالبحـری س ۀمانـکج
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کار تاریخ خویش که یکی از هفت شه یهلبید بن ربیعه در این معلق

ا در ى ریآید وصف یک گاو وحشى زیباحساب میبهادبیات عربی 

اند و اش را شکار کردهکشد که بچهجمال و لطافت به تصویر میغایت 

ها او در فراق فرزندش از ترس آدمیان، متحیر و سرگردان، روزها و شب

گردد، و ترس و وحشت تمام ها مىاش در بیابانبه دنبال گوساله

گوید که آن گاو سپید در این بیت میوجودش را فرا گرفته است. 

که در یک رشته کشیده و بند ىیرنگ، در اول شب همانند لؤلؤ دریا

به  شتتتهاى لؤلؤ متفرق و مکرده شده و اینک آن رشته گسیخته و دانه

اند و در نقاط مختلف دشت درخشان است، از این روى زمین ریخته

دهد و درخشش دارد. مى رود، و در هر نقطه نورطرف به آن طرف مى

ید که در این بیت لب« جمانه» یهدانشمندان زبان عربی معتقد اند که واژ

کار رفته در اصل فارسی بوده و سپس معرب شده است. جمانه در هب

 دهد ومعنی می« مروارید»اصل فارسی خویش و همچنان در زبان عربی 

 .آیدحساب میبهها دختران در میان عرب یههای پسندیدیکی از نام

لام ای که پیامبر اسبرای فهم بهتر موقعیت فارسی در زمان و زمینه

وان تتر از شعر اعشی بن قیس را نمینمود سخنی مناسبزندگی می

سراغ داشت زیرا این سخنور بزرگ عرب که یکی از سرایندگان 

آمد سه سال قبل از رحلت حساب میمعلقات هفتگانه عصر جاهلی به

 .اسلام بدون آنکه ایمان آورد پدرود حیات گفته بود پیامبر

 :گویداشعی می
 «بنــفـسـج»عـنـدهـا و « جـلـســان»لـنـا 

 منمنما« المـرزجـوش»و « سـیـسنـبـر»و 

 «سوسن»و « مرو»و « خیری»و « آس»و 
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 و رحـت مـخـشـمـا« هـنزمن»اذا کـان 

 «نرجس»و « الیاسمین»و « شاهسـفرم»و 

 فـی کـل دجـن تـغـیـمــا ــحـنـایـصـب

بینیم که شاعر بزرگ عصر پیامبر اسلام تنها در سه جا ما میدر این

کار برده است که فارسی را به یهخویش دوازده واژ یهبیت معلق

، «ومر»، «خیری»، «آس»، «المرزجوش»، «سیسنبر»، «بنفسج»، «جلسـان»

 .باشندمی «نرجس»، «الیاسمین»، «شاهسفرم»، «هنزمن» ،«سوسن»

اند که جلسان در دانشمندان زبان فارسی چون مرحوم دهخدا گفته

نابر فرهنگ اند. اما سیسنبر باصل گلشن و بنفسج هم بنفشه فارسی بوده

معین و برهان و آنندراج در زبان فارسی گیاهی خوشبو را گویند که 

 9.اندبسیار از آن یاد کرده سخنوران پیشین ما

 :نظامی گفته است

                                           
انا، دهد. مول برسيسن و نسرین و / لاله دهد بر کاری که چيزی آن از نگا: بعد -1 

 / سوسن بد چشم نهيب از پری رو آن دریغا . ای35، بند 23، بخش 2مثنوی، دفتر 
 ز . جانا5، بند 123کند. سنائي، دیوان اشعار، غزليات، غزل  سيسنبر زیر در را آزاده
بار. منبع سابق، غزل  در بارم در سيسنبر یتوده زار / از من زارم من تو عشق غم

ابق، ببار. منبع س من بر وفا ابر از ره غم / یک ز بپژمردم سيسنبر چو. هم1، بند 147
 تسپس تخم / کاندرو ایروضه ار دست به آید کجا عنبر و . سوسن2، بند 131غزل 

 نمامست چو سيسنبر که . زان5، بند 42برند. منبع سابق، قصيده  سيسنبر و سير و
کشد. منبع سابق، ترکيب  زیور در و زر در همي را بدخو دو / هر چشم شوخ نرگس و

 يرزنپ این پس نازی / چند تو سيسنبر چو بناگوش چغرگشت . چون3، بند 2بند 
 نسرین با . خوی3، بند 114چغاز؟ ناصر خسرو، دیوان اشعار، قصاید، قصيده  زشت

لک مرا. م مر حکایت مویت از و روی از کنند/ مي یار دو کاین گرفتم سيسنبر و
 چشمي همه نرگس چون . تو4، بند 3ی اشعار، قصاید، قصيده یدهالشعرای بهار، گز

شنوا. عطار، اسرار نامه، بخش دهم، الحکایة و  نه گوشي همه سيسنبر / چو بينا نه
 عبهر و لاله از / دمن وکشمر خلخ همال سيسنبر و سرو از . چمن2التمثيل، بند 

 . و.. 17، بند 2یغما. قاآني، قصاید، قصيده  و تبت و طراز
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 ویشـی سیسنبر از حرارت خبو

 9شـته نیـرب چـرخ را گداخـعق

 :سنائی گفته است

 ی بر تارك نرگـس نهدـسر زرین همـاف

 2گوشوار زمردین در گوش سیسنبر کشد
 

بوده است. « مرزنگوش»مرزجوش در اصل فارسی خویش  یهاما واژ

 3.اندسخنوران ما این واژه را نیز در شعر خویش به کار برده

 :فته استنظامی گ

 ز مـرزنگوش خـط نـو دمیده

 4بسی دل را چو طره سر بریده

 :و ناصر خسرو گفته است

 رم یک دسته مرزنگوش بودـبر س

                                           
 24، بند: 33نظامي، خمسه، هفت پيکر، بخش:  -1 
 5، بند: 2سنائي، دیوان اشعار، ترکيبات، ترکيب بند  -2 
مرزنگوش. مولانا، دیوان کبير،  مرغ چو ذره / ذره پنهاني هاینعره زندنگا: مي -3 

 رس بر فکنده آسا / دیلم مرزنگوش بسته جعد بر . جعد7، بند 1251غزليات، غزل 
 در کشان خواب از . دامن21، بند 33ظامي، خمسه، هفت پيکر، بخش دوش. ن
، 174مـرزنگــوش. انوری، دیوان اشعار، غزليات، غزل  از زده هـادل / دام نرگس

تو. انوری، دیوان  گيسوی سر با شد سری / با قبول دور را مرزنگوش . زلف5بند 
 سوسن / ز زمـين روی رهپرستا فلک روی چو . شود7، بند 243اشعار، غزليات، غزل 

. 3، بند 535مرزنگوش. اوحدی، دیوان اشعار، غزليات، غزل  و یاسمين و سمن و
شد. عبيد زاکاني، مي آغوشهم لاله با / گهي شدمي مرزنگوش همراز گهي

 خاره سنگ از / روید تو سخاوت از که کریمي . ای11، بند 21نامه، بخش عشاق
 و... 1، بند 252مقطعات، شماره  مرزنگوش. انوری، دیوان اشعار،

 25، بند 22نظامي، خمسه، خسرو شيرین، بخش  -5 
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 9کرد مرزنگوش من سحرش سمن

رای سبز که داای معطر و همیشهدر زبان فارسی به بوته «آس» یهواژ

 .گرددبرگ و گل سفید است، اطلاق می

که منوچهری از آن چنین یاد کرده خیری هم گلی است خوشبوی 

 :است

 گل زرد و گل خیری و بید و باد شـبگیری

 2ز فردوس آمدند امروز سبحان الذی اسری

 :فردوسی هم گفته است

 دل شــاد وی شد نژند و حـزین

 لاله و یاسمین ششدچو خیری 

شود که گل آن کبود هم به نوعی از ریاحین اطلاق می «مرو» یهواژ

 .ویندگ «الشیوخریحان»ول جهانگیری در زبان عربی آن را باشد و به ق

ما  یههم در اصل فارسی بوده که در زبان روزمر «سوسن» یهواژ

 :کاربردی بسیار گسترده دارد. فرخی گفته است

 راست گفتی برآمد اندر باغ

 3رـان سـیسنبـیـی از مـسـوسن

در عربی  فارسی بوده که «انجمن»در اصل خویش همان  «هنزمن»اما 

 .هم نوشته شده است «هنجمن»شکل گاهی به

 «سپرماشاه»گفته در اصل فارسی خویش  «شاهسفرم»آنچه را اعشی 

 .اسیمشنمی «نازبو»ما آن را به نام امروز بوده و گیاهی خوشبو است که 

                                           
 27، بند 123ناصر خسرو، دیوان اشعار، قصاید، قصيده  -1 
 3، بند 35منوچهری، دیوان اشعار، قصاید و مقطعات، شماره  -2 
 2، بند 21ی اشعار، قصاید، قصيده فرخي، گزیده -3 
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 زبان فارسی و قرآن

ن لقب القرآعباس پسر عم پیامبر اسلام که او را ترجمانبنعبدالله

 -تفسیر جلالین یهنویسندیکی از دو -الدین سیوطی اند، جلالدهدا

 کریم حاویعطیه و برخی دیگر از مفسران معتقد اند که قرآننبا

باشد. برخی پژوهشگران تعداد واژگان فارسی ایی فارسی نیز میهواژه

 توانجا میاند که در اینصد واژه برآورد کردهکریم را تا یکنآقر

، تنور، «ریزآب»، ابریق «سنگ و گل»نه از آن اکتفا نمود: سجیل چند نموبه

، «سراپرده»، سُرادِق «آوردین»، جهنم، دینار «مِشک»مرجان، مِسک 

، «یتگز»، جزیه «گنج» ، کنز«گناه»، جُناح «کاسه»، کأس «پرگه»ورده 

 .سراب و امثال آن

نی اها نخست در کدام زبك زبانرهای مشتبحث این مسئله که واژه

کاربرد داشته و سپس به کدام زبان منتقل شده است بحثی جنجالی و 

پایان ناپذیر است و برای فهم بیشتر این موضوع و یا حل این نزاع بهتر 

اند شده ای ساختهای پرداخته شود که از دو واژهاست به کلمات ترکیبی

ها باشند. سجیل یکی از این واژهدوی آن مربوط به یک زبان می که هر

ی ویسندهنعباس و همچنان بناست که یار دانشمند پیامبر اسلام عبدالله

 ترکیب شده از سنگ و یهو دیگران آن را صیغ« العروستاج»فرهنگ 

که  «آب»و « سر»دیگری است که از  یدانند. سراب واژهگل فارسی می

 را به  «سراب»دو فارسی اند تشکیل شده است. حافظ شیرازی لفظ  هر
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 :دو صورت آن چه زیبا به کار برده است هر

 دور است سرِ آب در این بادیه هشدار

 9تـه سرابـد بـبـه فریـیابان نـول بـتـا غ

دارد « ل قرآنفضائ»شیبه در کتاب مصنف خویش فصلی بنام ابن ابی

که در  «آنچه به فارسی تفسیر شده است»و در آن فصل عنوانی دارد بنام 

 نویسد: آن می

قال هو کقول الاعاجم  ،یَّوَّدُّ أَّحَّدُهُمْ لَّوْ یُعَّمَّّرُ أَّلْفَّ سَّنَّۀٍ :عباسابنعن »

 « هزار سال

نند که کرزو میآها گوید آنعباس در تفسیر این آیت مییعنی ابن

ها کند که این سخن به سخن عجمهزار سال عمر کنند و سپس اشاره می

را به « هزارسال»ارت عباس عبگویند: هزارسال. و ابنماند که میمی

 .گویدفارسی می

فی  ۀالعربی ۀالام» ای دارد زیر عنواناستاد صلاح الدین سلجوقی مقاله

قاهره چاپ شده است. سلجوقی در « الهلال» یهکه در مجل« نظر الافغانیین

همان دو « یعوق»و « یغوث»کریم از نویسد که هدف قرآنآن مقاله می

ویش خ« معجم البلدان»الحموی در تندیس بزرگ بامیان است و یاقوت

نامیده است. او همچنان « بدخنخ»و دیگری را « بدسرخ»یکی را 

اوستایی  یهاز دو واژ« ماروت»و « هاروت»های قرآنی نویسد که ناممی

«. اتامرت»ق شده و دومی از مشت« هاروتات»اند که اولی از اشتقاق یافته

حساب النوع بلخیان قدیم بههاروتات و امرتات در حقیقت دو رب

 فارسی کاربرد داشته یههای دوازده گانآمدند و امروز ضمن ماهمی

                                           
 7، بند 14حافظ، غزليات، غزل  -1 
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که  شودشوند. همچنان گفته میتلفظ می« مرداد»و « خرداد»شکل و به

ه ک« آهورامزدا»ز های بزرگ عربستان آن روز ایکی از بت« العزی»اسم 

 .الانواع باشندگان بلخ باستان بود، اشتقاق یافته استپدر ارباب

هنگام نگارش این مقاله کتابی به دستم رسید که به انگلیسی نوشته 

ی از یک یهنام دارد. این کتاب نوشت «های بیگانه در قرآنواژه»شده و 

ه رقی قاهرمطالعات ش یههای سامی در مدرسزبان یهپژوهشگران عرص

 یهقرآنی را فارسی گفته است. نویسند یباشد که بیشتر از نود واژهمی

، اللغه ثعالبیاثر خویش به نقل از کندی، فقه 292 یهکتاب در صفح

« فریتع»سیوطی و جوالیقی، ابریق را از آب و ریختن یعنی )آبریز( و 

کتاب  این 23 یهمشتق دانسته است. چنانچه در صفح« آفریدن»را از 

 .داندفارسی می« اورنگ» را مشتق از« اریکه»قرآنی  یهواژ

 ای غیر عربی دانسته و ازکتاب مذکور حتی دین را واژه یهنویسند

 یهای غیر عربی خوانده و در صفحکند که دین را واژهثعالبی نقل می

داند که از فارسی به عربی ای پهلوی میکتاب خویش آن را واژه 932

« رزق»این کتاب  943 یهانتقال یافته است. مولف در صفحو آرامی 

 .داندفارسی می« روزی»عربی را مشتق از 

ن عباس آآمده است. با آنکه ابن« تنور»هود لفظ  یهسور 4در آیت 

 داند ولی جوالیقی آنهای گوناگون میرا لفظی مشترك در میان زبان

 د.شمارای فارسی میرا واژه
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شوری  یهسور 92دیگری است که در آیت  یهواژ« مقالید»لفظ 

 آمده است: 

که « دمقلی»و یا « اقلید»مقالید واحدش می شود  .«لَّهُ مَّقَّالِیدُ السَّّمَّاوَّاتِ»

و « العربلسان»داند و فارسی می« کلید»جوالیقی آن را برگرفته از 

 .دندانرا مرکب از کلید میهم آن« برهان قاطع»

 :زندمی حرف رسیفا اسلام پیامبر وقتی

 کسانی به را خویش معروف کتاب ابواب از یکی بخاری امام

. اندزده حرف دیگر زبانی یا و فارسی به که است داده تخصیص

 «ۀمن تکلم بالفارسیۀ والرطان» باب به توانندمی دارند علاقه کهکسانی

فته کند که گمی روایت جابر از را حدیثی بخاری امام. فرمایند مراجعه

 است: 

قلت یا رسول الله ذبحنا بهیمۀ لنا وطحنت صاعا من شعیر فتعال أنت »

ابرا قد إن ج !وسلم فقال یا أهل الخندقعلیهاللهونفر فصاح النبی صلى

من گفتم: ای پیامبر خدا! ما حیوانی »یعنی: . 9«صنع سؤرا فحی هلا بکم

شما و تنی ام، ایم و مقداری جو هم آرد نمودهرا برای خویش ذبح کرده

چند تشریف بیاورید، پیامبر که درود خدا بر او باد به صدای بلند گفت: 

ای گروه خندق! جابر غذایی تهیه نموده است و شما را به خوردن آن 

 « .خواندفرا می

 است« نور»بر وزن « سور» یهقابل توجه در این حدیث واژ یهنکت

 گویند کهمی« یابن حجر عسقلان»که امام بخاری و شارح کتاب او 
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که برای مهمانی غذایی»ای فارسی بوده و به معنی در اصل واژه« سور»

« سور»گردید. امام طبری نیز گفته است که اطلاق می «شودتهیه می

ار رفته کهدیگری که در این حدیث ب یهای فارسی بوده است. واژکلمه

 .تده اسفارسی ساخته ش« کنده»باشد که در اصل از می« خندق»است 

ت روای هحدیث دیگری که در این باب ذکر شده، از زبان ابوهریر

 گوید: شده است که می

 مر الصدقۀ فجعلها فی فیه، فقالـمرۀ من تـأن الْحسن بن علی أخذ ت»

أکل أما تعرف أنا لا ن !وسلم بالفارسیۀ کِخْ، کِخْعلیهاللهالنبی صلى

 9«الصدقۀ

 رماخ جـمع از خرمایی -کـودکـی ایام در-حسن فرزند علی » یعنی:

 به( آن دیدن با) پیامبر برد، خود دهان به را آن و برداشت را صدقه های

 « .، کخکخ: گفت برایش فارسی زبان

ما این اصطلاح تا هنوز  یهدانم که در کشور های همسایمن نمی

ما تا همین امروز وقتی کودکان  یهکاربرد دارد و یا خیر ولی در جامع

 :دزننبرند والدین شان برایشان نهیب میآلوده را بر دهان میچیزی 

 .یعنی آن را از دهانت بیرون کن« کخ، کخ»

ای گویند، کلمهدر معنی این واژه می «آنندراج»و  «برهان»های کتاب

است که آنرا در وقت نفرت فرمودن از چیزی گویند. فرهنگ اسدی 

برهان  را بدان ترسانند وصورتی باشد زشت که کودکان « کخ»گوید می

هر صورت مهیب و زشتی باشد که بسازند و اطفال را « کخ»گوید می

نگ فره»و « غیاث اللغات»و « صحاح الفرس»های بدان ترسانند. کتاب
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نیز معانی شبیه به همین مفهوم را ذکر « ناظم الاطباء»و « جهانگیری

 ،کخ»در معنای « الموارداقرب»و « الاربمنتهی»های اند. کتابنموده

ای است که بـدان کودك را زجر کنند تا از چیزی گویند: کلمه« کخ

 ایستد. باز دارد آن تناول یکه اراده

سنت اهل یههای ششگانماجه در سنن خویش که یکی از کتابابن

ه کند کدر حدیث پیامبر اسلام است حدیثی را از قول مجاهد نقل می

 ابوهریره گفت: 

وسلم و أنـا نائـم أشـکو من وجع علیهاللهالله صلى رآنی رسـول»

یا أبـا هریرۀ أشـکمت درد؟ قلت: نعم، یا رسول الله "بطنـی فقال لی: 

 «قـم فصل فـإن فی الصـلاۀ شفاء "قال: 

ام و از درد شکم شکایت دارم، پیامبر مرا دید که خوابیده»یعنی: 

 بلی،: فتمگ هستی؟ درد شکم آیا: گفت -فارسی زبان به-پیامبر برایم 

  «است. شفا نماز در زیرا بخوان نماز و برخیز: گفت

ه حتی عبارت کبل لفظی تنها نه اسلام پیامبر که بینیممی حدیث این در

 .را به فارسی گفته است« شکمت درد»

 یسیع یهخویش حدیثی را در بار «المعرب»جوالیقی نیز در کتاب 

 چنین است: نقل کرده که متن آن  علیه السلام

 جز یک جفت کفش چیزاز او به»یعنی: « انه لم یخلف الا قفشین»

ا به شکل جقابل توجه است که کفش فارسی در این« .دیگری نمانده بود

 ت.آمده اس« قفش»

خویش حدیثی را  «صبح الاعشی»کتاب  966 یهقلقشندی در صفح

 گوید: نقل کرده است که می
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ه لله بالفارسیه؟ قال: نعم. دخل علیسئل ابن عباس هل تکلم رسول ا»

عنی: ی« مد بن امیا اظنه مرحبا و اهلا.سلمان فقال درسته و سادیه. قال مح

از ابن عباس پرسیده شد که آیا پیامبر خدا به فارسی حرف زده بود؟ »

گفت: بلی. سلمان نزدش آمد و او گفت: )به تندرستی و شادی( که فکر 

 .«ربی استکنم معنایش مرحبا و اهلا عمی

و در آن حدیثی را آورده است  «باب الباذق»بخاری بابی دارد بنام 

ست ا« باده»پرسیدند. باذق در اصل خویش « باذق»که ابن عباس را از 

 .اندهای زبان آن را شراب سرخ رنگ معنی کردهکه قاموس

یذ لا بأس بنب»های خود آورده است که نسائی در کتاب نوشیدنی

یگر و در برهان قاطع و د« آب انگور پخته پروایی ندارد»، یعنی «البختج

یبه دانند. در کتاب ابن ابی شمی« پخته»را شکل عربی « پختج»ها کتاب

 .یاد شده است« بختج»و دار قطنی هم از 

یاد شده است. « بذج»در مسند احمد حدیثی آمده و در آن از 

ه اصل این است کجوالیقی آن لفظ را فارسی دانسته است. تصور بر این 

ن را بینیم که جمع آوقتی می خصوصاً ،بوده است« بزك»و « بز»کلمه 

 .باشد« بزان»تواند در اصل خویش اند و بذجان میبذجان گفته

اش این که شاید معنی« لا أحبس البرد»در حدیث آمده است که 

نویسد کنم. زمخشری در الفائق میباشد که من پیام رسان را حبس نمی

« ریدب»آور است و امروز در زبان عربی خدمات پستی را پیام« برد»که 

ا هقاطر مگرفته شده که دُ« مبریده دُ»گویند و برید به قول زمخشری از 

« دبری»شد آن را ر آن سوار میبآوری که بریدند و سپس پیامرا می

 .نامیدندمی
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ه دآورد که در روز فتح مکه ابو عبیمسلم در کتاب جهاد خود می

با و جعل ا»طور است: قرار داشت که عبارت مسلم این« بیاذقه»در رأس 

گرفته شده « ادهپی»از « بیادقه»برهان قاطع  یهو به گفت« عبیده علی البیاذقه

 .است

ان فی عجوۀ العالیه » :گویدداود حدیثی است که میدر سنن ابی

ما است.  دفارسی خو« تریاك»همین « تریاق»که گفته شده است « تریاقا

شه یعنی: عائ «دعا بشئ من الجلاب»در حدیث دیگری آمده است: عائشه 

به قول ازهری از گل و آب فارسی « گلاب»گلاب خواست و لفظ 

اید آمده نماشتقاق یافته است. در حدیثی که وصف بهشت را بیان می

 است: 

یعنی: در وسط آن گنبدهایی از طلا قرار  «وسطها جنابذ من ذهب.»

 .خوانده است« گنبد»را برگرفته از « جنابذ» یهد. زبیدی واژدارن

یعنی: در دسترخوانی « .خوان علیه لحم»در صحیح مسلم آمده است: 

فارسی « انخو»بینیم که جا میگذاشته بودند. در اینبر آن که گوشت را 

 .کار برده شده استهب

النجاشی اهدی الی النبی »در مسند احمد آمده است: 

 یهیعنی: نجاشی دو موز« سودین ساذجین.أوسلم خفین علیهلهالصلی

« اذجینس»سیاه و ساده را به پیامبر هدیه فرستاد. برهان قاطع و دیگران 

 .اندفارسی خوانده« ساده»بر گرفته از را 

رجل  انی»هریره روایت شده است که گفته است: در حدیثی از ابی

هستم. جوالیقی لفظ  بل سردیناتوان در مقایعنی: من مردی « مصراد.

داند. منتهی الارج، ناظم الاطباء و فارسی می« سرد»را مشتق از « مصراد»
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آنندراج آن را به کسی که در مقابل سردی توان نداشته است ترجمه 

 .اندنموده

ی: شیطان یعن« یغدو الشیطان بقیروانه الی السوق.»در حدیثی آمده که 

ته را کاروان گف« قیروان»آید. برهان قاطع با کاروان خویش به بازار می

 .است

أن عمر »گوید: ابو داود حدیثی را روایت نموده است که می

عنه رآی لاعبا بالکرج فقال لولا أنی رأیت هذا یلعب به علی اللهرضی

مردی را دید  عمر»یعنی: « وسلم لنفیته من المدینه.علیههلالعهد النبی صلی

دیدم که مردم در زمان د، فرمود: اگر من نمیکرکه با توپ بازی می

 «نمودم.کردند من این مرد را از مدینه اخراج میپیامبر توپ بازی می

رۀ جا نقل شده است از ککه در این« کرج»گوید لفظ صاحب اللسان می

  .فارسی گرفته شده است

ان امرأۀ هزعت خفها أو موزجها » :در حدیث دیگری آمده است

« اش را کشید تا سگی را آب دهد...زنی موزه»یعنی: « .ا... فسقت به کلب

 .نقل شده است« موزج»شکل فارسی به« موزه»بینیم که جا میدر این

السلام یقتل الدجال أن عیسی علیه»در حدیث دیگری آمده است: 

بینیم که در این می .کشددجال را با نیزه می 3یعنی: عیسی « بالنیزك.

 .یاد شده است« نیزك»یعنی « نیزه»حدیث از تصغیر 

 :زنندیاران پیامبر فارسی حرف می

ر و در آن بابی دارد زی« الأدب المفرد»امام بخاری کتابی دارد به نام 

بد عن أبی ع»...که در آن آمده است: « کیف یستأذن على الفرس»عنوان 
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مسکین بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال الملک مولى أم

هریرۀ فجاء معی فلما قام بالباب قال أندراییم ی إلى أبیئمولا أرسلتنی

مسکین گفت که ام یهابوعبدالملک برد»یعنی: « . قالت أندرون...

مسکین مرا نزد ابوهریره فرستاد تا او را نزد وی بیاورم، ابوهریره با من ام

گفت:  مسکین، اماندر آییمآمد و زمانی که به دروازه رسیدیم، گفت: 

 «نالجامع لاحکام القرآ»امام قرطبی نیز در تفسیر معتبر « ....ندرونا

گوید که مردی از مردم خویش از این حدیث یاد کرده و در ضمن می

کرد و هنگام ورود کسی به پیامبر زندگی می یهاصفهان در مدین

و از همین لحاظ مردم مدینه او را بنام « اندرون»گفت: اش، میخانه

را ترجمه کرده « اندرون»شناختند و قرطبی سپس می« دراوردی»

دهد. در این معنی می« داخل»فارسی است و  هگوید که این واژمی

دو به زبان  مسکین هرشود که هم ابوهریره و هم امحدیث دیده می

ه اند کسود جسته« اندرون»و « اندرآییم»های فارسی حرف زده و از واژه

 .نی قابل فهم نیستحتی امروز برای هیچ عربی زبا

گویند که سلمان فارسی در زبان خویش لکنتی داشت دانشمندان می

« رضخ» یهاژو کهمنظور زمانیکه از زبان مادری او تاثیر پذیرفته بود. ابن

 کان سلمان»نویسد: کند میالعرب خویش معنی میرا در قاموس لسان

 «فارسیه ۀیرتضخ لکن

 « ی بود.سلمان دارای لکنتی فارس»یعنی: 
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 :سلمان گفته است یهناصر خسرو در بار

 سلمان شنیدستی و قول مصطفی یهقص

 9کو ز اهل البیت چون شد با زبان پهلوی

در حدیثی که امام احمد و نسائی از انس بن مالک و طیالسی از جابر 

 اند چنین آمده است: بن عبدالله روایت کرده

 «.ع بین الخربز و الرطبوسلم یجمعلیهاللهرأیت رسول الله صلی»

« .دخوردنجا میمن پیامبر خدا را دیدم که خربوزه و خرما را یک»یعنی: 

 یآمده است که هدف راوی همین خربوزه« خربز»در این حدیث لفظ 

ما چیزی را بنام خربز  ،باشد و در ادبیات معاصر عربیفارسی می

 .یابیمنمی

نفیۀ سأل رجل ابن الح»که:  کنداز منذر ثوری روایت می هشیبأبیابن

اشترت به ینیراً، ف یعن الجبن فقال: یا جاریۀ: اذهبی بهذا الدرهم فاشتر

 « .به ینیراً ثم جاءت به

یعنی: مردی از فرزند حنفیه پنیر خواست، او کنیز خویش را امر 

نموده گفت این درهم را بگیر و برو پنیری بخر، او پنیری خرید و آن را 

تذکر  «ینیر»شود که از چیزی به نام ر این حدیث دیده میبا خود آورد. د

ی ورنه پنیر را در زبان عرب ،رفته است که هدف همان پنیر فارسی است

گویند. در عربی معمول است که هرگاه خواسته باشند حرف « جبن»

را « ب»فارسی را به حرفی عربی تبدیل کنند در جای آن حرف « پ»

دانم که راستی هم در آن زمان من نمی را و« ی»گذارند نه حرف می

اشتن کردند و یا آنکه هنگام نگتلفظ می« ینیر»شکل را به« پنیر»ها عرب
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حرف  یهصورت اشتباه در کنار نقطهای اضافی و آن هم باین کلمه نقطه

 .باء چکیده است

جلد هفتم کتاب مصنف خویش  961 یهشیبه کوفی در صفحابیابن

خویش « الدر المنثور»ال الدین سیوطی در کتاب و همچنان امام جل

 اند که چنین است: روایت عجیبی را نقل کرده

حدثنا معتمر بن سلیمان عن جعفر عن القاسم عن أبی أمامۀ قال: إن »

از »عنی: ی« .الملائکۀ الذین یحملون العرش یتکلمون بالفارسیۀ الدریۀ

کنند به زبان یکه عرش را حمل مامامه روایت است که کسانیابی

جا در صدد اثبات این امر نیستم من در این« زنند.فارسی دری حرف می

اظ زنند و یا آنکه این روایت از لحکه فرشتگان به کدام زبانی حرف می

الرجال چه وزنی سند و متن در میزان جرح و تعدیل و در ترازوی علم

 در میانخواهم بگویم اینست که زبان فارسی دارد بلکه آنچه می

محدثان و مفسران و راویان حدیث ارزش بلندی داشت که حتی 

زنند! اند که فرشتگان آسمان هم به فارسی حرف میگروهی معتقد بوده

آیا حافظ هم زمانی که این بیت را سروده بود همین مفهوم را در نظر 

 :داشت

 روشی عقل گفتـآید خصبحدم از عرش می

 کنندز بر میافظ اـعر حـقدسـیان گویی که ش
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 هنتیج

های افغانستان و شبه قاره و آسیای مرکزی و خاور میانه با آنکه زبان

ر شوند ولی در مسیبزرگ زبانی مربوط می یهگاهی به چندین خانواد

طولانی زندگی خویش با همدیگر داد و ستد فراوانی داشته و از همدیگر 

 .اندرنگ گرفته

سو ها بدینعربی و فارسی از قرن هایدهد که زبانتاریخ شهادت می

د. انبا هم در تعامل بوده و در غنامندی همدیگر نقش مهمی بازی نموده

م و همچنان کریدر این نبشته نشان داده شده است که پیامبر اسلام و قرآن

 تربیت یافتگان نخستین مکتب اسلام با فارسی آشنایی داشته و از عبارات

 .اندخویش سود جسته یهروزمر یهاورو اصطلاحات آهنگین آن در مح

د که کردنرا استفاده میی ها نه تنها که صدها و هزاران اصطلاح فارسآن

تیمیه بنبردند. اکار میصورت کامل بههحتی برخی عبارات این زبان را ب

اران گوید که یگیر است ولی میکه در همچو موارد بسیار سختبا آن

کار را یکی پس از دیگری در سخن خویش بهپیامبر گاهی الفاظ فارسی 

 .بردندمی

ام همه در یک سطح قرار جا نقل نمودهروایاتی را که من در این

اشیم که د داشته بولی به یا ؛اندنداشته برخی قوی و برخی دیگر ضعیف

ما در صدد اثبات اصلی از اصول اعتقاد و یا رکنی از ارکان عبادت 

رف ها حنخستین مسلمان یههنگی جامعبلکه از اوضاع فر ،نیستیم

 .زنیممی

 مفصلی دارد که اگر کسی یهآنچه در این مختصر آورده شد، دنبال

ار دکتورا قر یهتواند آن را حتی موضوع یک رسالخواسته باشد می
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تری های سودمنددهد. به امید روزی که شاهد تحقیقات بیشتر و پژوهش

تمدنی و  یهکشور، منطقه، حوز هایروابط متقابل زبان یهدر زمین

 .جهان خویش باشیم

 ها:سرچشمه

 کریمقرآن (9

  وطیالسی الرحمن عبد الدین جلال ،الاتقان فی علوم القرآن  (2

 بخاریبوعبدالله محمد بن اسماعیل ا ،الأدب المفرد  (3

ی المـحـلـ أحـمد بن محـمد الدین جـلال ،جلالینالیر ـتفس (4

 السیوطی کرب أبی بن عبدالرحمن الدین و جلال

 یأب بن أحمد بن محمد عبدالله أبو ،الجامع لاحکام القرآن (2

 الخزرجی القرطبی الأنصاری فرح بن بکر

 یالسیوط الدین جلال الکمال بن ، عبدالرحمنالدر المنثور (6

 دین محمد شیرازیخواجه شمس ال ،دیوان حافظ (3

 قزوینی یزید بن عبدالله محمد أبو ،سنن ابن ماجه (2

  حسین بن احمد الزوزنى ،بعشرح المعلقات الس (1

  بخاریمحمد بن اسماعیل ابو عبدالله  ،صحیح البخاری (91

 بن حمدم بن عبدالله والآثار، أبوبکر الأحادیث فی المصنف (99

 الکوفی شیبۀ أبی

 جوالیقی، المعرب من الکلام الاعجمی (92
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 اسلام پیامبر یجامعه در خراسانیان نقش

 ترنازك عـرش از آسـمان زیر ادبگاهیست

 اینجا بایزید و جنید آیدمى کرده گم فسن

 تا کشید سر نور کوه از اسلام آفتاب که روزى و شب همان از

 فرا ار مـا سـیاره مسـکون هاىقـاره افـق آن ملکـوتى شـعـاع کـهزمانـی

 در گوناگونی هاىملت و قبایل نژادها، طبقات، ها،گروه افراد، گرفت،

 در و نمودند ایفا نقش آن تمدن و فرهنگ هاىپایه تحکیم و تأسیس

 که اندهداشت رنگ پر نقشی فرزانه خراسانیان و بزرگ خراسان میان این

 است. ادعا این شاهد هاآن یجاودانه هاى شهکار

 تمامى آن مخاطب که است آیینى الهى، دینى عنوان به اسلام

 هککسانی سرشت با جهانى پیام این ولی اندبوده حوا و آدم فرزندان

 از گروهی آید.نمى جور نمایندمى فاشیستى تفسیری نیز را ادیان

 که طورى دهندمى نسبت خود به را اسلام عرب هاىفاشیست

 مسیحى خود آنکه با «بعث» حزب تیوریسن ترینبزرگ «عفلقمیشل»

 قوم انقهرم را اسلام پیامبر و پنداشتمى عربى دینى را اسلام ولی بود

 عربی، زدهقبیله هاىفاشیست مقابل در. بالیدمى او به و نامیدمى خودش

 کار نهمی نیز ایشان که هستیم مواجه ما خود یحوزه هاىفاشیست با ما

 ىمهم نقش ایران شاه آخرین «رستاخیز حزب» راستا این در و کرده را

 یکى هک مرز سوى دو در فاشیستى گرایش دو. است داشته زمینه این در

 که تنها نه ود،ب شده تأسیس ایرانیت اساس بر دیگرش و عربیت بنیاد بر

 شان احزاب برای را نام عین هاآن بلکه بود یکى شان کار جوهر
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 همان یعرب زبان در «بعث» و فارسی در «رستاخیز» که طورى برگزیدند

 نماید.مى افاده را مفهوم یک

 بار پر تاریخ با میانه خاور کشورهاى مردم ساختن بیگانه براى

 اشیمتل سپس و تاریخ این کردن تهى و شان ساله صد چهار و هزاریک

 سـتا دست روى اىپیچیده یبرنامه اسلام اعتقادى امپراتورى ساختن

 روى از زدن خیز و منـطقه ایـن تاریخ نوار اسـلامی بخش بریدن در کـه

 گردد.مى خلاصه آن

 نقش هک دهیم پاسخ پرسش این به تا نمود خواهیم سعى مقال این در

 در که اسلام پیامبر یجامعه در ما خود تمدنى یحوزه فرزندان

 یحوزه خردمند فرزندان روابط و بوده چه آمد دنیا به ما قدمىیک

 بود. گونه چه او دعوت یزمینه و زمان و اسلام پیامبر با خراسان

 امروز کهطورى همان، دانممى آورى یاد به لازم نوشته این آغاز در

 نیز روزدی خراسان است، شناور و متحول بسا تعریفی داراى «میانه خاور»

 لاقاط مختلفی جغرافیایی های قلمرو به تاریخ مختلف هاىبرهه در

 یدارا آنکه از بیشتر نوشتار این در خراسان از هدف که گردیدمی

 هنگ،فر قلمرو در. است فرهنگى مفهومی داراى باشد سیاسی مدلولی

 و «اقیعر یشیوه» یا و «خراسانی سبک» بدانها که یمدار اصطلاحاتی ما

 هاحالت بسا در ما گذشتگان نحو بدین و شودمى گفته «هندی» یا

 خراسان. بردندمى کاربه عراق یا و هند هاىحوزه برابر در را خراسان

 یاقوت یهگفت به که گرددمی اطلاق پهناورى سرزمین به نیز مقاله این در

 پاکستان» هندوستان مرزهای و تخارستان در آن سوىیک حموی

 امام. رسیدمى عراق مرزهای به دیگرش سوى و داشت قرار «امروزی
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 مانه را خراسان -هجری سوم قرن بزرگ دانشمند- سیستانی ابوحاتم

 نیدهش فارسی زبان آهنگ آن یگستره در که دانستمى پهناوری قلمرو

 شد.مى

 راوانیف آثار اسلامی فرهنگ یتوسعه در خراسانیان سهم به رابطه در

 بوم و مرز نای فرزندان نقش به کسى کمتر میان این در ولى شده نگاشته

 درص تاریخ در کاوش هنگام. است پرداخته اسلام پیامبر یجامعه در

 رب حوزه این فرزندان از نامى صدها بل هاده به ما حدیث کتب و اسلام

 از یکى. است دست در شان یباره در کمى معلومات که خوریممى

 اسلام درص مسلمانان برخی نام تغییر هستیم مواجه بدان کههاییدشوارى

 الاشک دچار پیامبر یجامعه خراسانیان هویت کشف در را ما که است

 اربسی روابط که نمود خواهیم اشاره کسانى به ما جااین در. سازدمى

 بازى دوران آن حوادث در یبارز نقش و داشته اسلام پیامبر با نزدیکی

 اند.نموده

 ضایینار و سویک از زمان آن سلطنتى یفرسوده هاىدستگاه فساد

 مقدس هاىکتاب هاىبشارت با همراه دیگر سوى از مردم هاىتوده

 یناج و مصلح قهرمان کی ظهور بر مبنى منطقه هاىفرهنگ و دینى

 و عوامل همین. مودن مهیا اسلام پیامبر دعوت پذیرش براى را زمینه

 به مدینه از وقاص ابی ابن سعد آنکه از پیش تا گردید سبب هاانگیزه

 بلق هاسال یا و بود، آمده مدینه به فارس از فارسی سلمان رود، فارس

 رسیده دینهم به بلخ از بلخی مهران برسد بلخ به قیس بن احنف آنکه از

 بود.
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 نیارا از یکى کردوى یا و فرخ پسر بلخی رومان یا و مهران! آری

 که استانب بلخ فرزند این. رودمى شماربه اسلام بزرگ پیامبر خراسانی

 همراهی و صحبت شرف شهر آن در بود کشانده مدینه به را پایش تقدیر

 نمود. حاصل شهرت «سفینه» نام به و یافته را اسلام پیامبر

 امام لیو دهندمى نسبت او به را زیادى هاینام محدثان و مؤرخان

 و بوده برده آغاز در که مهران. دهدمى ترجیح را «مهران» نام نووی

 آزاد و شده خریدارى -اسلام پیامبر همسر- سلمهام سوى از سپس

 هرانم طبرى امام. آیدمى شماربه نیز حدیث راویان از یکى بود گردیده

 «بدر» رد تنها نه که آوردمى حساببه پیامبر شخصی محافظان قطار در را

. اشتد قرار اسلام پیامبر کنار در بزرگ حوادث تمامی در بلکه «اُحد» و

 در بود، فرهمس پیامبر با کهسفرهایی از یکى در مهران که شودمى گفته

 و لباس قبیل از را شان یامتعه مـهران و ماندند پا از گروهی راه مسیر

 ینا شاهـد هک پیامبر. نمـود حـمل خـود با و برداشت نیـزه و شمشیر

 هستی، شتى()ک سفینه بسان تو: گفت برایش شوخی رسم به بود صـحنه

 به روزى پیامبر. یافت شهرت سفینه نام به خاطره آن از پس مهران و

 یخانواده عضو را او سپس و نموده آزاد ترا خداوند: گفت مهران

 نمایدمى روایت رازی ابوحاتم از «الاصابۀ» در حجرابن. خواند خودش

: رمودف پیامبر داد، طعنه اشنژادى نسبت خاطربه را او ابوایوب روزی که

 دانب او قوم از افرادی باشد هم ثریا یستاره در ایمان اگر مده طعنه را او

 وجود رد نفس عزت یتقویه خاطربه که گویندمى. یافت خواهند دست

 چیزى سىک از تا گفت برایش اسلام پیامبر روزى شده، تحقیر انسان این



 

65 

 

 اشتازیانه و بودمى هم اسپ پشت در اگر آن از پس مهران و خواهد،نه

 ت.داشمى بر را تازیانه و شده پایین اسپ از خود افتاد،مى زمین به

 تربیش عسقلانی حجرابن جمله آن از و حدیث دانشمندان و مؤرخان

 ایدش هک اندنموده نقل مهران براى «الاصابه» کتاب در را نام بیست از

 امن نبودن معلوم علت و باشد دیگرى افراد به مربوط هاآن از برخى

 چیست؟ نامت: پرسیدندمى را او هرگاهی که بوده این او نخست

 کهنامی هستم، سفینه من گفت، خواهمنه شمابه را نامم من: گفتمی

 است. گذاشته من بر پیامبر

. است فتهگ «لبختریابوا» را مهران یکنیه «الاستیعاب» کتاب مؤلف

 آهسته گرددیم بر بلخ به که« بکتریا»و « بلخ» و «باختر» و «بختر» یواژه

 یحوزه وارد ابریشم یجاده راه از تجارتى متاع و مال با همراه آهسته

 شتقاقا واژه همین از را «تبختر» فعل هاعرب که گردید نیز عربی زبان

 از که شودمى اطلاق مغرورانه رفتارى به تبختر عربی زبان در. نمودند

 بلخ یهحوز کوهانه دو و دارپشم شتران تکبر و و کرشمه ناز با حرکت

 یواژه. ستا شده گرفته خوانند، «کمل بکترین» انگلیسی در را هاآن که

 که دهش ترجمه خراسانی شتران معنى به «العربلسان» قاموس در «بخت»

 به. است خوانده فارسی را مذکور یواژه شده یاد قاموس صاحب

 هاربع آزرمیدخت داکتر از نقل به و «شوارتز» آلمانی دانشمند یگفته

 کرده کسب شناختى قدیم باکتریای مورد در خراسان به آمدن از پیش

 بر بتنیم رفته کاربه عربی در که بلخ یواژه که است معتقد او. بودند

 ایشان یگفته به. تاس اخیر یمیانه فارسی در مذکور یکلمه کاربرد

 هنگام. تاس یافته راه عربی به ریشه همین از نیز بخت و باخترى هاىواژه
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 صحبت یخیل بخت شترهاى از اسلام پیامبر که بینیممى حدیث مطالعه

 ینهم از است نموده روایت مسلم امام که حدیثى در مثال طوربه نموده،

 کننده انمیل شتران کوهان» یعنی «أسنمۀ البخت المائلۀ» عبارت به ها شتر

 نماید.مى یاد «بخدی

 زحجا یروانه ما تمدنی یحوزه از که دیگرى بزرگوار شخصیت

 تخراس شهر از معقل بن سالم گردید، تاریخ ثبت نامش جاآن در و شد

 حسابهب ساسانیان سیاسی و دینى پایتخت روزگارى که شهرى بود،

 که فهابوحذی. ابوحذیفه یبرده د؛نبو بیش ایبرده آغاز در سالم. آمدمى

 آزاد خستن قدم در را سالم بود، نبوت مکتب بزرگ یافتگان تربیت از

 خطاب برادر را او آن از پس خواند، خویش فرزند را او سپس نمود،

 ورد،آ در نکاحش به را عتبه دختر فاطمه اشزاده برادر آن از بعد نمود،

 هم کنار در فرجام در و دشدن شهید هر دو معرکه کی در آن از پس

 و رپیامب یجامعه شمار انگشت دانشمندان از یکى او. گردیدند دفن

 سجدم نخستین- قبا مسـجد امـام سـالم. آیدمى حساببه پیامبر دوران

 زا الخطاب بن عمر چون پیامبر بزرگ بسیار یاران و بود -اسلام در

 ندلنشی صدایی با را قرآن سالم روزى. آمدندمى شماربه او مقتدیان

 شکر ار خدا: گفت شنید، را او صداى کهزمانى پیامبر نمود،مى تلاوت

 در سالم. شوندمى دیده من امت میان در سالم چون افرادى که گذارم

 و دندان کهزمانى و داشت حضور جهاد و دانش هایعرصه تمامی

 ریسراز رخسارش از خون و برداشت جراحت «اُحد» در پیامبر پیشانی

 هک را زخمى و بود نشسته کنارش در خراسانی صحابئ همین بود،
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 دست با بودند گذاشته جابه پیامبر دندان و پیشانی در قریش فرزندان

 نمود.مى كپا خویش

 امهنگ خالد. بود الولید بن خالد گروه جمع در سالم مکه فتح در

 خبر ینا کهزمانى. بود کشته را چند تنى و شده جنگ وارد مکه به ورود

 برائت داده انجام خالد آنچه از من! خدایا: گفت رسید، پیامبر به

 تقبیح را لدخا کار این تا نبود کسى آیا: پرسید پیامبر سپس. جویممى

 .کرد را کار این سالم بلی،: گفتند نماید؟

 گروه و پیوست وقوع به هجرى 92 سال در که یمامه جنگ در

 روزى هککسى ابوحذیفه با همراه سالم نمودند، بغاوت اعراب از بزرگى

. خواستند شهادت خداوند از هر دو و شده جنگ یروانه بود او یبَّرده

 زید. داشت دوش به -الخطاب بن عمر برادر- زید را جنگ فرماندهى

 سالم .سپردند سالم به را فرماندهى پرچم و شد کشته جنگ میدان در

 داد تدس از بود گرفته ممحک آن با را پرچم که را خویش راست دست

 رد و شد وارد او بر دیگرى یضربه. گرفت چپ دست به را پرچم و

 د،کشیمى را خود آخر هاینفَّس کهحالى در سالم. غلتید جنگ میدان

 مرا: گفت سالم. است شده شهید او: گفتند خبر؟ چه ابوحذیفه از پرسید

 بسپارید. خاكبه او کنار در

 نمایند،ىم نقل دیگران و عبدالبرابن و «النهایۀالبدایۀ و» در کثیرابن

 و گرفت قرار نهاوندى ابولؤلؤى تیغ هدف الخطاب بن عمر کهزمانی

 دیدمنمى ىنیاز بودمى زنده سالم اگر: گفت برد،می سربه مرگ بستر در

 در فرد ترینشایسته سالم نمایم، تعیین خلیفه انتخاب براى شورایى تا

 کی واکنش را ابولؤلؤیی تروریزم امروز کهسانیک. بود خلافت مقام
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 بن مرع وصیت این به کاشای دانند،مى عربی یخلیفه برابر در ایرانی

 داشتند.مى طرفانهبی توجهى نیز الخطاب

 نام رسیفا «ابوعقبه» یا و «رُشید» اسلام پیامبر یاران از دیگر یکی

 هک گردیدمى اقاطل کسانی تمامی به زمان آن در فارسی لقب. داشت

 امروزی سرزمین از هاآن زیستند، چهمى خراسان تمدنی یحوزه در

 مربوط کهاین هم یا و بزرگ خراسان جغرافیای از یا و بودند افغانستان

 به لامیاس تاریخ بزرگ فقهای جمع در ما. آریانا یا و ایران امپراتورى به

 افهاض شان ایهنام در فارسی پسوند که خوریممى بر هاییشخصیت

 بن علی» شهرت که اند افغانستان امروزی شهرهای از خود ولی شده

 به .است ادعا این شاهد بلخ شهر بزرگ فقهای از یکى «فارسی احمد

 یامبرپ کنار در «اُحد» جنگ در که بود کسانی یجمله از «رُشید» حال هر

 همچنان و حنبل بن احمد و خویش کتاب در اسحاقابن. داشت قرار

 دیگران و عسقلانی حجرابن ینوشته «الاصابه» و «الغابه اسد» و «استیعاب»

 جنگ در. نویسندمى او یباره در واقدی جمله از و اندنموده یاد او از

 را خود روی و سر که کنانهبنی مشرکان از یکى با فارسی رُشید «اُحد»

 ردهب یورش مرد آن سوى به رشید...  گردید روبرو بود پوشیده آهن با

 جوان من از را ضربه این که زد فریاد و آورد فرود اششانه بر ایضربه و

 را اینانهکبنی مرد زره که بود سنگین چنان ضربه آن بگیر، فارسی

 و تداش قرار نزدیکى آن در که پیامبر. نمود نیمش دو و شکستانده

 وانیج از را ضربه این که بگویی شودمى آیا گفت دید،مى را صحنه

 یلوىوقب نژادی و خونی بوی و رنگ انصاری لقب چون» بگیر انصارى

و پیش از آن پیامبر اسلام قبایل اوس و خزرج عربی را زیر همین  نداشت
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 سوی زا که ایکنانهبنی مرد آن برادر اثنا همین در ،«چتر جمع نموده بود

 اصل رد» دیدمى سگی چون بود آمده در پا از اسلام پیامبر خراسانی یار

 من: برآورد فریاد و گرفته را رشید راه سر «آمده طورهمین روایت

 نیز او رقف بر دیگری ضربه رشید. هستم مقتول برادر یعنی «عویفابن»

 و لهک هم که بود کوبنده و سنگین چنان ضربه هم بار این و آورد وارد

 یادفر بار این فارسی رُشید. نمود نیم دو را مرد آن آهنین کلاه هم

 بود، حنهص گرنظاره که پیامبر. بگیر انصارى جوانی از را این و: برآورد

 نمود. تبسم رُشید سخن شنیدن با

 یمن و خراسانیان

 و دهبو اسلام صدر جغرافیاى در بزرگى اهمیت دارای یمن سرزمین

 توازن یکفه پیامبر زمان در مدینه دولت از یمن فرمانبردارى

. نمود سنگین لاماس پیامبر نفع به عربستان ییرهجز شبه در را کاستراتیژی

 داشت نام «انباذ» شد مسلمان یمن در ثعلبی گفته به کهکسى نخستین

 ینماینده و یمن پادشاه باذان. بود ما تمدنی یحوزه به مربوط که

 در امىاسل دعوت هاىپایه تأسیس در بزرگى نقش ساسانی امپراتورى

 یمن در زپروی خسرو سوى از که باذان. مودن بازى عربستان یجزیره شبه

. داشت دوشه ب نیزرا  تهامه و حجاز سرزمین مسئولیت بود گردیده مقرر

 نام شهر هک او فرزند شد، کشته اسلام پیامبر از دفاع در باذان کهزمانی

 سدا» در عسقلانی حجرابن. گرفت دوش به را یمن مسئولیت داشت

 رپیامب یاران جمع در را او دیگر وهىگر و مسعودى و طبری و «الغابه

 اند.آورده شماربه
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 گوید: فردوسی

 زیل شیر چون و پیروز باذان چو

 پیـل زور با و بودند داد بــا کــه

 یمن در که اند دیگرى هاینام فیروز و دادویه دیلمی، حنیش

 فیروز رپس حمیرى دیلم. آوردند ایمان اسلام پیامبر زمان در و زیستندمى

 به پسس و آموخت قرآن جبل بن معاذ نزد که بود پیامبر دیگر یاران از

 هک رودمى شماربه مصر فتح مهم هاىشخصیت از یکی و آمد مدینه

 اند.نموده یاد او از نیز ابوحاتم و بخاری

 آیند.ىم شماربه اسلام علمبرداران نخستین یمن ساکن خراسانی زنان

 یانهخ در شد یمن وارد اسلام یامبرپ ینماینده کهزمانی شودمى گفته

 زرگب فرزند عبدالله را شان برادر نام تاریخ که گزید اقامت خواهری دو

 لاماس به خواهرانش سوى از نیز عبدالله اینکه شگفت. است خوانده

 بود. شده فراخوانده

 پیش هک است ما یحوزه به مربوط دیگرى شخصیت فیروز شاپور

 مدعى که است کسى همان فیروز. بود ودهنم هجرت یمن به اسلام از

. آورد در اپ از داشت نام عنسی اسود که را مذحجبنی عربی قبیله از نبوت

 خویش مپرچ زیر را عربی مختلف قبایل بود توانسته که عنسی اسود

 و تهکش را «باذان فـرزند شـهر» یمن اقلیم پادشاه آن از پیش آورد جـمع

 نویسدمى طبری. بود آورده در خود حنکا عقد به را «آزاد» همسرش

 نوشت یشانا دوستان و جشیش و گُشْنسب و فیروز به اینامه اسلام پیامبر

 یعنس اسود برابر در و نمایند دفاع خویش دین از تا خواست هاآن از و

 در اثیر بنا و «الاسماءتهذیب» در نووی امام گفته به بنا. نشینندنه خاموش
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: گفت ید،رس پیامبر به عنسى اسود مرگ خبر کهزمانی «البدایۀ و النهایۀ»

 آورده در پا از را عنسى أسود وارستگان، دودمان از وارسته مردی»

 ودىناب خبر کهزمانی: کنندمی اضافه همچنان بلاذری و طبری «است.

.« گردید یروزپ فیروز: »گفت پیامبر رسید، اسلام پیامبر به عنسی اسود

 اسلام یامبرپ برابر در قبیلوی بغاوت ترینبزرگ را اسود سرکشی مؤرخان

 د.ش کوبیده یمن در ساکن خراسانیان سوى از کهبغاوتی دانند،مى

. کندىم یاد «منبه» نام به شخصى از «النبلاء اعلام سیر» در ذهبی امام

 زا ساسانیان زمان در که منبه. بود هرات فرزندان از کامل فرزند منبه

 و ید،گز مسکن جاآن در و رفت یمن به بود، دهش تبعید کسرا سوى

 شخصیت این. شد مسلمان شنید را پیامبر ظهور یهنگامه کهزمانی

 ،عبدالله وهب، همام، هاىنام به اىآوازه بلند و دانشمند فرزندان هراتی

. است ناآش شان هاىنام با اسلامى فرهنگ که نمود تربیت مسلم و معقل

 وآمدرفت هرات به پیوسته منبه فرزند وهب که گویدمى ذهبی امام

 حثىب نیازمند هایمنی زبان و فرهنگ بر خراسان فرزندان تأثیر. داشت

 نیم حضرموت مردم که شودمى دیده وقتى بویژه باشدمى علیحده

 کاربه خویش یروزانه وگو هاىگفت در را فارسی اصیل هایواژه

 یچه،در اوستا، دَّنبک، بُقچه، دمانن هایینمونهبه توانمى که برندمى

 آن امثال و سپاهی پهلوان، میز، بندر، تنبل، کلید، پرده، چکش، تخته،

 نمود. اشاره

 نیاز از معرفیسلمان فارسی، مردی بی

 هم آورى یاد به نیاز که است دیگرى بزرگ یچهره فارسی سلمان

 یکسان شد مدینه وارد سلمان کهزمانیفراموش نباید نمود  اما. ندارد



 

72 

 

 نایما پیامبر به و زیستندمى شهر آن در خراسان یحوزه از دیگرى

 اردو من کهزمانی: کندمى روایت چنین سلمان از مندهابن. بودند آورده

 لمانمس من از پیش که یافتم جاآن در را اصفهانی بانویی شدم مدینه

 بود. «رسیۀامۀ الفا» او اسم نمود، رهنمایی پیامبر سوىبه مرا و بود شده

 ابوشاهِ خراسانی، یاری از یاران پیامبر

 یمن در که است خراسان یحوزه از دیگرى شخصیت ابوشاه

 تابک در. نمود كاشترا مکه فتح در و آمد حجاز به سپس و زیستمى

: است شده روایت چنین ابوهریره از مسلم صحیح و بخاری صحیح

 مود،ن ایراد ایخطبه جاآن در نمود، فتح را مکه اسلام پیامبر کهزمانی

 این خدا یفرستاده ای گفت: و برخاست «ابوشاه» نام به شخصی سپس

 شاه ابو رایب را خطبه: گفت پاسخ در پیامبر. بنویسید برایم را خطبه

 به او نزدیکی و مقام بیانگر ابوشاه نام با اسلام پیامبر آشنایی. بنویسید

 دلیل ننیرومندتری را ابوشاه خنس حدیث، دانشمندان و بوده اکرم پیامبر

 دانند.مى پیامبر حدیث آوریجمع جهت در

*** 

 راسانخ فرزندان با تعامل در اسلام پیامبر از آنچه هر سخن یخلاصه

 که همدردی و برادرى و مهربانی و بوده لطف همه مانده یادگار به

 ردگانب از بزرگى گروه پیامبر. است آن شاهد تاریخ درخشان صفحات

 یختار که نمود آزاد سپس و خریده شان مالکین از را ما تمدنى یوزهح

 باذام، چون افرادی توانمى که نموده ثبت را جمع آن از برخی نام

 ارسیف سلمان ثوبان، ابوضمیره، مهران، رُشید، وردان، کرکره، ذکوان،
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 اعضای را هاآن برخی پیامبر. نمود ذکر مثال عنوان به را هرمز و

 این از دیگر برخی و سفینه و سلمان چون خواند خودش یخانواده

 نمایند ازدواج عرب دختران با تا نمود همکارى را شده آزاد بردگان

 فرزندان. بود آورده در ازدواجش عقد در را سلمى که هرمز چون

 بودند لشام پیامبر یاران معتمدترین و ترینک نزدی یحلقه در خراسان

 انمحافظ یجمله از ذکوان و کردویه فرزند نسها چون هاآن تن چند که

 صدیق بکرابو پیامبر دیگر محافظان. آمدندمى حساببه پیامبر شخصی

 و محبت سمر به اسلام پیامبر. بودند العوام بن زبیر و مسعود بن عبدالله و

 شده آزاد بردگان همین از یکى سر بر را خود اسم گاهی دوستى

 را «همایاهی» خود پیامبر اثیرابن گفته به کهطورى همان گذاشتمى

 را وا تن شش تنها نمود هم وفات پیامبر کهزمانی. گذاشت نام «محمد»

 برخی یتهگف به که داشت نام «شقران» نفر شش آن از یکی که شستند

 بود. ما فرهنگى یحوزه فرزندان از مؤرخان

 و خراسان به دوستانه نگاهی اسلام پیامبر که گویدمی تاریخ

 ثوبان زا «النبوه دلائل» در بیهقی امام. داشت خردمند و وارسته خراسانیان

 هاییپرچم با مهدی ارتش: فرمودند اکرم پیامبر که نمایندمى روایت

 سویش به شنیدید را مهدى اسم هرگاه. آیندمى خراسان سوى از سیاه

 نمایید. بیعت او به و شتافته

 به لیک دیدی با کهآن با ردیدگ نازل اسلام پیامبر به قرآنی که

 به هاییاشاره که بینیممى هم باز ولی نگردمى جهان و بشری یجامعه

 :فرمایدمى جمعه یسوره در کریمقرآن. است داشته حوزه این مردم

 یختبرانگ خودشان از اىفرستاده سوادانبى میان در کهکس آن اوست»



 

74 

 

 حکمت و کتاب و گرداند نشاپاك و خواندب آنان بر را او آیات تا

 و. ندبود آشکارى گمراهى در آن از پیش قطعاً  آنان و بیاموزد بدیشان

 ارجمند تاوس و اندپیوسته نه هاآن به هنوز که ایشان از دیگر گروهی نیز

 و ندکمى عطا خواهدبه که هر به را آن خداست فضل این. کارسنجیده

 «است. بسیار فضل داراى خدا

 هابوهریر از وطبری حاتمابیابن نسائی، ترمذی، ،مسلم بخاری،

 نزد پیامبر یاران از گروهی آیت، این نزول از پس که نمایندمى روایت

 به نوزه تا که است گروهی کدام این که پرسیدند بار سه و آمده ایشان

 بر را ودخ دست اسلام پیامبر. کندمى یاد ایشان از قرآن اندنپیوسته ما

 از یمردان باشد هم ثریا یستاره در ایمان اگر گفت و گذاشت سلمان

 زرگىب مفسران. یافت خواهند دست بدان فارس از مردانی یا و گروه این

 یگرد جمعی و قرطبی سیوطی، خازن، بغوی، الوسی، کثیر،ابن چون

 اند.نموده اشاره نزول شأن همینبه

 آمیزىمحبتو  مثبت اشارات قرآن و اسلام پیامبر کهزمانی عین در

 اعراب رب بار نه از بیشتر قرآن همین اند،داشته خراسانیان و خراسان به

 کهطورى اسلام پیامبر داند.مى نفاق و کفر به آلوده را هاآن و تازدمى

 کوهش چنین خودش قوم از است نموده ثبت فرقان یسوره سیوم یآیه

« وْمِی اتَّّخَّذُوا هَّذَّا الْقُرْآنَّ مَّهْجُورًاوَّقَّالَّ الرَّّسُولُ یَّا رَّبِّ إِنَّّ قَّ»: نمایدمى

  «کردند. رها را قرآن این من قوم پروردگارا گفت پیامبر»: یعنی

 بِهِ وَّکَّذَّّبَّ»: گویدمى همچنان انعام یسوره ششم آیه در قرآن

 کهحالى در شمردند دروغ را قرآن تو قوم و: »یعنی «الْحَّقُّ وَّهُوَّ قَّوْمُکَّ

  «است. حق بر آن
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 را شان اقوام و بلخی مهران و سلمان کهحالی در اسلام پیامبر

 «لهب بوا» به که را پیامبر لجوج و اندوزثروت عم کریمقرآن ستاید،می

 اىسوره در رفتمى شماربه روزگار آن عرب رهبران از و بوده معروف

 دامتدا در و قیامت روز تا که است نموده نکوهش سخت «لهب» نامبه

 شد. خواهد تلاوت زمین پهناى و زمان

 لد در خراسانیان حق در او یاران و خانواده و پیامبر که را محبتی

 حوزه ینا فرزندان از بزرگى گروه استعداد و نبوغ برای را زمینه داشتند،

 علمی یمنظره یمشاهده و سخن این بیشتر توضیح برای که نمود فراهم

 بجل ذیل روایت به را دهخوانن توجه پیامبر رحلت از بعد قرنیک

 نمایم.مى

 عقدال» در اندلسی ربه عبد ابن و «حدیث علوم معرفت» در حاکم امام

 اهتشب که اندنموده نقل را اىجداگانه حکایت دو دیگران و «الفرید

 در راسانىخ دانشمندان موقعیت بیانگر که حکایتى دارند؛ هم با فراوانى

 هم ازب باشد،داشته ن هم حقیقت اگر وگوگفت این. باشدمى عصر آن

 به نآ ترجمه که افگند روشنى زمان آن اوضاع از اىگوشه به تواندمى

 موسی بن یعیس: گوید لیلی ابن: است چنین «الفرید العقد» کتاب از نقل

 بصره هلا فقیه: »پرسید من از داشت، تعصب سخت عرب به نسبت که

 «ت؟هس هم یگرید: »گفت «است بصری حسن: »دادم پاسخ «کیست؟

 موالی» :گفتم «چیست؟ هاآن نژاد: »پرسید «سیرین بن محمد: »گفتم

 مجاهد، ح،ربا بن عطاء: گفتم «کیست؟ مکه اهل فقیه: »گفت.« هستند

 موالی: »فتمگ «کیستند؟ آنها: »گفت. یسار بن سلیمان و جبیر بن سعید

 بن دحمم اسلم، بن زید: »گفتم «کدامند؟ مدینه فقهای: گفت. هستند
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: گفتم «هستند؟ قومی چه از هاآن: »گفت «نجیح ابی بن نافع و المنکدر

 الرأی بیعهر: »گفتم «کیست؟ قبا اهل فقهای داناترین: »گفت ،«موالی از»

 اثر بر .«موالی: »گفتم« اند؟گروه کدام از هاآن: »گفت «ابوزناد فرزند و

 منی اهل یهفق: »گفت و شد سیاه و تیره او یچهره سخن این شنیدن

 چه هاآن» :گفت «منبه فرزند و او فرزند و طاووس ابن: »گفتم «کیست؟

 کانت خود به و شد خون پر او هایرگ.« موالی: »گفتم« هستند؟ مردمی

 خراسان اهل دانشمند: »پرسید و نشست و کرد توجه خوب و داد

 «؟چیست او: »گفت «خراسانی عبدالله بن عطا: »دادم جواب «کیست؟

. اسیدمهر او از من و شد بدتر و ترسیاه او یچهره.« باشدمی مولى: »گفتم

 جمع کدام زا او: پرسید.” مکحول: “گفتم کیست؟ شام اهل فقیه: “پرسید

 ربستانع یجزیره فقیه: »پرسید. است موالی از نیز او: گفتم باشد؟مى

 معج کدامبه مربوط او: »پرسید «مِهْران بن میمون: »گفتم «کیست؟

 فت؛گر آرام و کشید آهی گاهآن «است. موالی از او: »گفتم «باشد؟مى

 بیم او زا اگر سوگند خدا به «کیست؟ کوفه اهل فقیه: »پرسید سپس

 ولی ؛«ستا سلیمان ابی بن عمار و عتبه بن حکم: »گفتممی داشتم،نمی

« .شعبی و نخعی ابراهیم: »گفتم دیدم، کین و خشم آماده را او چون

!« کبرا الله: »گفت «اند عرب هاآن: »گفتم «چیست؟ هاآن نژاد»: پرسید

 گرفت. آرام سپس

 کدامهب منسوب علمی قامت بلند هاىشخصیت این که ببینیم حال

 ایران یانم مرز در که میسان سرزمینبه مربوط بصرى حسن. اندسرزمینى

 فرهنگى یحوزه از سیرینابن محمد. باشدمى است شده واقع عراق و

. اندبوده منطقه همین از هم سلیمان و سعید و مجاهد. است خراسان
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 فرستاده نیم به کسرى که بود خراسانیانی جمله از کیسان فرزند طاوس

 به اشدبمى هویتش بیانگر نامش که خراسانی عبدالله بن عطاء. بود

 سلیمان. است خراسانی الرأی ربیعۀ. است بوده بلخ از حبانابن یگفته

 پیامبر همسر- میمونه یخانه در که بود کسانى از و خراسانى یسار فرزند

 کابل انفرزند از مکحول. بود هرات از منبهابن. بود یافته پرورش -اسلام

 رهنگىف یحوزه به مربوط پیداست نامش از که مهران فرزند میمون. بود

 مه او که شودمى یاد مزاحم فرزند كضحا از روایتى در. بود خراسان

 بود. بلخ از

 بودند فتهیا تربیت پیامبر یخانواده دامان در هاشخصیت این از برخی

 ودب شده بزرگ پیامبر همسر سلمهام آغوش در بصریحسن کهطورى

 بود. یافته تتربی پیامبر دیگر همسر میمونه دامان در یسار فرزند سلیمان و

 و نژادگرایی و ارتجاع سوىبه دعوت گردید، یاد آن از بالا در آنچه

 که است ایقیحق توضیح استقامت در کوششى بلکه نه، «نوین شعوبیت»

 هاىنبشته سیاهی و ایماهواره هایرسانه برخی خراشدل نوای زیر در

 هستند امروز. است مانده پنهان گروه و قماش هر از هاییفاشیست

 از فلغا ریزندمى اشک وقاص ابی بن سعد هایجنگ یاد به که افرادى

 رزم انایرانی با قادسیه در آنکه از پیش او یاران و سعد که حقیقت این

 و «حنین» و «خندق» و «اُحد» و «بدر» در خودشان قوم رهبران با آزمایند

 طرح آن در سلمان امثال و سلمان کههاییجنگ بودند، جنگیده «طایف»

 رگا قادسیه امثال و قادسیه در. ساختند منجنیق و ریختند را خندق

 زىپیرو تاریخ گواهیبه -اقل حد- بودندنمى حوزه این خود فرزندان

 مؤرخان ردیگ و طبرى گفتهبه قادسیه جنگ در. شدنمی مسلمان نصیب
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 عدس با که بودند ایرانیان دیگر و «عشنق» و «مسلم»  و «ضخم» همین

 کوفه به مداین از که زمانی سعد و دادند تغییر را جنگ یکفه و ایستادند

 یاد هب امروز که هستند کسانی. گماشت مرز در را «خراسانی قباد» فتر

 زمان آن در حوزه این مردم کهاین از غافل ند،ریزمى اشک یزدگرد

 در آشپز هزاریک خویش فرار هنگام که یزدگرد از تا نبودند حاضر

 دست به کهآن تا نماید، دفاع نمودند،مى خدمت او شاهی آشپزخانه

 گردید. قصابی بانیآسیاب

 و لاماس تاریخ که نمود فراموش نباید را نکته یک دیگر سوى از

 و معصوم گاهیهیچ ساله صد چهار و هزاریک تاریخ این بازیگران

 یزانم در دیگر معیار هر از پیش که خطاهایی اند،نبوده خطا از مصئون

 اند. محکوم دین خود

 مورد در هک است مفصل فصل یک به مختصری نگاه گفتیم آنچه

 اکتفا قدر همین به مقاله این در و گفت سخن فراوان توانمى آن

 نمایم.مى

 لاماس تاریخ و نامید تازیان دین را اسلام توانمى همه این از پس آیا

 ره از عجم و عرب هایفاشیست نمود؟ مطالعه فاشیستى دیدی با را

 دهند! پاسخ هستند که ایقبیله و قماش
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 قریظدر حاشیۀ یک ت

 نترنتا یی شــهیشــ شــهر دبانید بر ییگو که یدوســت قبل روز چند

 یدید اب را افغانســتان یانترنت ۀجامع یها واکنش و ها کنش و ســتادهیا

ـــگفت یا لهجه با و کرد تلفون نگرد، یم وقاد یذهن و نقاد  زده ش

 بر اواخر نیا در عثمان اکرم داکتر یآقا که را یظیتقر ایآ: دیپرســـ

 آن زیآم تعجب پرســـش. نه: گفتم د؟یا خوانده اند، نگاشـــته یکتاب

 آدرس جهینت در و ختیانگ بر من در را یکنجکاو ۀزیغر دوســـت،

 و رتیح ۀیما یزیچ چه که نمیبب تا رفتم گرفته، را مقاله آن یانترنت

 قالهم و( فردا) نیوز تیسا به زدم یسر. است شده دوست آن شگفت

 سالهء 9411 طرهءیس» که است یزیچ بر دوباره یظیتقر که افتمی را یا

)!(  2116 دسامبر هژدهم خیتار و شده یگذار نام «افغانسـتان بر اعراب

 .دارد درج خود لیذ در را

 ار عثمان اکرم جناب ۀســخاوتمندان مدح آن و ظیتقر آن که یزمان

 است؟ سندهینو آن از نوشته نیا یراست ایآ که دمیافت شـک در خواندم

 هر به د،باش شانیا از سندهینو اندك شناخت از هبرخاست شک نیا دیشا

 دهش حک ذهنم ۀلوح در ما یداستان اتیادب ۀسندینو از که ینقشـ حال

ــورت چیه به بود ــت ینم ص ــ با توانس ــطو یلابلا از که ییمایس  و رس

 که مقاله نیا! یآر. باشــد متطابق زد، یم چشــمک ظیتقر نیا کلمات

ــان کلمه 229 حدود در را کلماتش تعداد من وتریکمپ  در دهد یم نش

ــتین ادعا 229 جز یزیچ  قتیحق  هم لیدل کی آن اثبات یبرا که س

 !است نشده ارائه
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 قلم یدارا»  ، «شیاند ژرف» ، «بلندنظر» اوصــاف ظیتقر نیا در او

 ، «رگذاریتأث» ، «قیدق» ، «یجد فیتأل» ، «آزاد تفکر ســـلاح» ، «نقاد

 ، «شــجاعانه» ، «روشــنگرانه» ، «یضــرور» ، «انهیواقعگرا» ، «رانهیدل»

 «سینف» ، «سودمند» ، «یاستثنائ» ، «یقیتحق» ، «هوشـمندانه» ، «محققانه»

 سخنان» و «بکر مطالب یدارا»  ، «یشیاند ژرف» ، «دقت از سـرشـار» ،

ــخاوتمندانه با را.. … و «آبرودار ــت با و س ــر بر باز دس  آن یرو و س

 خصش از عثمان اکرم یآقا اگر. است نموده نثار اش نوشته و سندهینو

 ۀخوانند هر که چه من برد، ینم نام مقاله نیا در شیخو نظر مورد

 از کهنیا ای و اند زده حرف سقراط از ای شانیا که نمود یم تصور گرید

 .افلاطون

 در هک یآثار: »اند نوشــته نشــده، بســنده هم نیا به ما سینو ظیتقر

 دادیرو رمکر تکرار اصل در دان شده نوشـته افغانسـتان خیتار گسـترهء

ــند یم ییها ــخوار مختلف یها گونه به که باش ــده نش  آن.. … اند ش

 نه که تسیکسان منفعل و! مخنث یمایس بازتاب قتیحق در ها پرداخته

 که دانندیم نه و دارند یخیتار یها دادیرو از یســالم و صــائب درك

 مدار از و ندینما میتنظ و بیتبو چگونه شــانرا یها دهیشــن و ها دانســته

 .«شوند خارج! یشیاند یافق و ،ینگر یسطح بستهء

 کار تــو با یکسـ ندارد نگفته

 اریب لشیدل یگفت چو کنیل و

 غانستاناف سینو خیتار کدام که سازند روشن دیبا عثمان اکرم یآقا

 اگر .است نموده نشخوار یمختلف یها گونه به را یخیتار یها دادیرو

 کارب یآگاه یرو از را ها واژه سینو داستان هک میریبپذ را فرض نیا
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 یبزرگ اهانت جا نیا در را «نشــخوار» واژه یریگ کار به پس برد، یم

ـــانینو خیتار به ـــور س  اداشپ ایآ داکتر، جناب. نمود دیبا یتلق کش

ــت؟ نیهم ما خنگارانیتار ــ آن باز و اس  چه منفعل و مخنث یماهایس

 عاجز شیخو یها دهیشن و ها تهدانس میتنظ و بیتبو از که اند یکسـان

 ظرن مورد ۀسندینو در ها یژگیو نیا مینمائ قضـاوت صـادقانه اگر اند؟

 .شود یم دهید شتریب شانیا خود

 نیا شود یتداع نوشتار نیا ۀخوانند ذهن در دیشا که یپرسـش حالا

 د،باشــ اثر آن ســندهینو متوجه آنکه یجا به چرا ســخن که بود خواهد

 .یمنطق و جا به یپرسش است؟ آن محترم سینو ظیتقر متوجه

 بر اعراب سالهء 9411 طرهءیس» ۀسندینو که است نیا نخست پاسخ

 با که یفکر ست،ین یمنسـجم و منظم ۀشـیاند و فکر یدارا «افغانسـتان

 بیتبو روشمند  صورت به و بوده یهماهنگ در شیخو مختلف یاجزا

 گونه نامدش و ربط یب و یالتقاط تصورات و افکار. باشـد شـده میتنظ و

 .ستین خواندن سزاوار یحت که چه نقد ۀستیشا

 هک نمودند اندام عرض یفراوان یتهایشــخصــ ما یفرهنگ ۀحوز در

ــتند یم ــته» دانس ــان یها داش  از و «ندینما میتنظ و بیتبو چگونه را ش

ـــتند رو نیهم  ار شیخو مخالفان یحت که چه موافقان احترام توانس

 مهه که بود یکســرو احمد دیســ ها نمونه نیا از یکی. ندینما کســب

 واجهخ که بود یشـخصـ یکســرو. دارند ییآشـنا او نام با ما انیفرهنگ

 ربراب در انیعص درفش و خواند «اهیسـ رو» و «آموز بد حافظ» را حافظ

 تافراش بر مذاهب و دیعقا و نیماش و صنعت و عرفان و اتیادب و شعر

 ناندشم را سانینو رمان و انشاعر شیخو ۀگزند و خشن و تند نقد با و
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 رد که یمانوس نا افکار همه با شـمند،یاند نیا یول. نمود خطاب «خرد»

 یها بخش که بود یا یفکر نظام و شــهیاند به معتقد داشــت، ســر

 همه با یکسرو افکار. داد یم وندیپ هم به یفیظر ۀرشـت را آن مختلف

 تنها و داشت، هنهفت خود پشت در یمنطق  هم باز شیغرابت و ینامانوسـ

 یم بر او به نســـبت را خواننده  احترام تا بود یکاف امر نیهم وجود

 .زدیانگ

ــت؛ آن نقد بر مقدم نید فهم نکهیا دوم  نید مهم ۀدیپد نقد و اس

 انیگو هقص برداشت با دهیپد نیا از شـان یتلق که سـتین یکسـان کار

 من. دباشــ تهنداشــ تفاوت آن از ابانهایخ لب یها نیفالب و ها ارتگاهیز

 یهیبد اریبس لیمسا تا دارند ازین نخست محترم مولف که کنم یم فکر

 اقل حد را  ما اتیادب امور نیتر افتاده پا شیپ و آموخته را ما فرهنگ

  را آن نتوا یم که نید ۀمسئل به بروند بعد و ندینما حل شان خود یبرا

 قبل. ردآو بشمار خیتار یدرازنا در یبشر ۀشیاند پرسش نیتر یاسـاس

 قابل را نکته نیا مینما اشــاره هموطن نیا اشــتباه دو یکی به که آن از

ــل نوع از من انتقاد که دانم یم تذکر ــ فض  یآور تهوع یها یفروش

ــتین ــداق تواند یم و افتهی رواج روزها نیا در که س ــخن ۀزند مص  س

 یول ،«کند بیع به نظر افتد هنر یب که هر که» بود گفته که باشد حافظ

 شــانیا جناب یها نوشــته که اســت امر نیا اثبات صــدد در من ۀاشــار

 به یچگاهیه که ســـتین لســـوفانهیف یها «اکت» و یلفاظ جز یزیچ

 .ارزند ینم خواندن

 لوكم» عنوان ریز داشـتند یا مقاله قبل یچند محترم ۀسـندینو نیا

ــتباه از که «دلیب یابوالمعان الکلام  من رنظ از. زد یم موج مغالطه و اش
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 یرســتد عنوان یحت نتواند ای و جمع ای بود فرد دلیب داند نه که یکســ

ــته ند،یبرگز اش مقاله یبرا ــر به نه شیها نوش  به هم نه و ارزد یم نش

 یخدا شـــانیا باور به که  را «رب» باز و. نقد به رســـد چه مطالعه،

 «بر» که یصورت در اند نموده ترجمه «بردگان مالک» است مسلمانان

 گرید یها امهلغتن به یدسترس شانیا اگر و شده گرفته «تیترب» ۀشیر از

 که ندابیدر تا ندینما مراجعه دیعم فرهنگ به توانســتند یم نداشــتند

 که یزیچ نه اســت آمده «دهنده پرورش» و «پروردگار» یمعن به «رب»

 .مجمل نیا از بخوان مفصــل ثیحد خود تو. کنند یم تصــور شــانیا

 تهنوش حجم به توان یم را هموطن نیا اتاشـتباه نکهیا سـخن ۀخلاصـ

 .نمود ینیب شیپ شیها

ــطلاح به آن از اگر  میواهخ در مینیبرگز را عنوانش تنها کتاب اص

 یکس هچ که یمعن نیا به. ستین طرارانه توهم کی جز یزیچ که افتی

 تهداش طرهیس افغانستان بر سـال 9411 یبرا عربها که کند ادعا تواند یم

 هدف دانند یم سندهینو خود هم و سینو ظیتقر هم که یطور اما اند؟

 به مربوط را نید هر اگر. اســت اســلام بلکه نه، عرب جنس شــانیا

 دهیتاب نآ در نخست یبرا که ینیسرزم ای و او ارانی و نینخست دعوتگر

 ۀطریس را نیزم خاور بر یحیمس اتیادب گسترش دیبا پس میبدان است،

 غرب رد اگر م؟یینما یتلق غرب فرهنگ بر ها ینیفلسط ۀسـال هزار دو

 در را او  ندســیبنو ظیتقر شیبرا آنکه یبجا کند، ییادعا نیچن یکســ

 .دهند یم قالانت یعصب و یعقل ۀشفاخان نیکترینزد به و  بسته  ریزنج

 یاج به شانیا چرا که است نیا شود یم مطرح که یگرید پرسش

 پاسخ اعراب؟ سالهء 9411 ۀطریس اند گفته ، اسلام سالهء 9411 طرۀیسـ
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 یروشــنفکر گفتمان ســرود ییتبارگرا رایز اســت، روشــن هم نیا

ـــتان ـــده افغانس ـــرطان چون آن روسیوا و ش  اکثر دماغ و دل بر س

ــنفکران» ــت افگنده چنگ ما «روش  ویغر یزمان رید از که یآهنگ. اس

 نآ از ما کشور در ها شعار ۀغلغ و توپها غرش ،یاسیسـ یکشـمکشـها

 به را دممر نژاد، آهنگ که است سـاخته ثابت تجربه. تاسـ گرفته هیما

 یم بر یروان یا رعشـــه و دهیآفر یاجتماع یشـــور ، آورده جانیه

 نآ مختلف اشــکال با زمیفاشــ درد ما هنیم و ملت بزرگ درد. زدیانگ

 دازهان همان به است فکر و فلسفه ضـد که یطور همان زمیفاشـ. اسـت

 شعر و تانداس و اتیادب و خیتار تنها نه ستهایفاش. باشد یم زین نید ضـد

 شهیاند نساخت نهینهاد راه در را یعیطب علوم یحت که چه نید و فلسفه و

ـــ. اند دهیطلب خدمت به شیخو ینژاد یهـا  و جاذبه آنکه با زمیفاش

 ندنشا یم یخوار و ذلت درخاکستر را ملتها یول دارد ییجادو کشـش

 او یعرب بعث حزب و صـــدام در توان یم را اش نمونه نیآخر که

 .نمود مشاهده

 ما: »دیگویم( یاترن) یآقا نام به آلمان ستیفاش سندگانینو از یکی

 از و داده میتعل شیخو فرزندان به را گـانـهیب یملتهـا خیتـار دیـنبـا

 ییداخ دیبا ما م؛ینمائ تیحکا شان یبرا اسحاق و میابراه سـرگذشـت

 شده نآلما ملت سرود مزیفاش که ییروزها آن در. «میباش داشته یآلمان

 در حیمس حضـرت رایز جسـتند برائت حیمسـ حضـرت از یگروه بود،

 آلمانها از  رگید یگروه و اسـت، آمده ایدن به لیاسـرائ یبن ۀلیقب  بسـتر

 ثابت ییایآر را بزرگ امبریپ آن بتوانند تا دندشــ یراه یتجوجســ در
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 ،9111 قاهره، السنه، مکتبه ن،یالمسلم بانحطاط العالم خسر ماذا. سـازند

 229 صفحه

 آن و ســندهینو آن ایآ شــود؛ یم یتداع ذهن در که یگرید ســوال

ــ خود از محترم سینو ظیتقر ــان یانتخاب راه که اند دهیپرس  به را ما ش

 یانزب نه میرو شیپ راه نیا در ما اگر که دانند یم ایآ برد؟ خواهد کجا

 نه ، یفرهنگ نه ، یتیمعنو نه ،یعرفان نه ، یشعر نه ماند، خواهد ما یبرا

 هب زبان. یا یمل وحدت هم نه و یســاز خیتار تیشــخصــ نه ، یخیتار

 ییگو که شده نیعج چنان یعرب با یفارس زبان که ماند ینم لحاظ نیا

 رســم ما یمل یزبانها نیهم ایآ. اند کرده مخلوط هم با را ریشــ و آب

 یعرب از را شیخو یها واژه بزرگ بخش و یشـــعر اوزان و الخط

 و عرفان که ماند ینم خاطر نیا به تیـمعنو و عرفـان انـد؟ نگرفتـه

 به مدنت و خیتار و نامند، اسلام آنرا که است ینید گرید نام ما تیمعنو

ــان که ماند ینم جهت نیا  و وغزنه هرات در ما یتمدنها نیتر درخش

 به تیشخص و اند، شده یگذار تهداب نید سـنگ با تخارسـتان و بلخ

 و ،اند بوده مدار نید ما خیتار یتهایشخص همه که ماند ینم خاطر نیا

 میدار بر جامعه از را نید اگر که ماند ینم لحاظ نیا به یمل وحدت

 را یلویقب جامعه نیا رنگارنگ یها پارچه تواند یم یاصل کدام گرید

 دارد؟ نگه هم کنار در

 یولوژیدیا یاسیس شـکسـت با همزمان «شـناسـان موقع» از یگروه

 یپناهگاه ند،دیافت یگرید پناهگاه یجستجو در یستیونالینترناسـا یها

 را شــان خود هم دهد، نجات ســقوط از را شــان یهســت بتواند هم که

 در هم و د،ینما ارائه شــان یاســیســ کار یبرا یهیتوج هم دهد، قناعت
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 گروه نیا نظر از. باشد داشته یبازار یالملل نیب استیسـ بازرگانان نزد

ــ ــت یم که بود یزیخ ۀتخت گانهی یمقو زمیونالیناس ــانیا توانس  به را ش

 .بودند دوخته چشم که برساند ییجا همان

 شیخو نفع یپ از کسـان انیز

 ـشیپ آرند اندر نید و ندیبجـــو

 هر از و شــده ظاهر که یقماشــ  هر به افغانســتان یســتیفاشــ انیجر

ــتر ــر که یبس ــت کرده بالا س  هنوز تا و نبوده یوریت دیتول به قادر اس

 یافغان سمیفاش .کند ارائه یستیفاش یفکر منظم طرح کی است نتوانسته

 یحت هک ســتین گوناگونش اشــکال به یافغان تیبدو همان جز یزیچ

 .کندیم یفراخ سرش بر سمیفاش کلاه

 را یاله انامبریپ رسالت و شود خدا منکر یکس اگر سنده،ینو نظر به

 اگر و. است نکرده یبیارعجک انگارد یبشر یا دهیپد را نید و ردینپذ

 یها شهیر رایز ستین نکوهش قابل افتد زمیکمون ۀفلسف اثبات صدد در

 که یعصــر رد و افتهی امتداد باســتان ونانی ۀفلســف ۀشــیب تا شــهیاند نیا

 یبرا یهیتوج دیشــا بلعد یم  را ها ایدر و ها کوه دارد هیســرما نهنگ

 :دیگو یم هند ۀقار شبه لسوفیف. افتی آن

 ستین یمشتر یب نید و کفر متاع

 پسـندد نیا یگـروهـ آن، یگــروهـ

 طلانب خط ما یعرفان و یفرهنگ بزرگان همه سر بر یشـخصـ اگر و

 یلقت نیهم ســتین فهم قابل آنچه یول اســت؛ فهم قابل هم نیا کشــد

 امثال و ظحاف و مولانا و دلیب اتیادب از زانهیگر تیمعنو و زانهیســت نید

 .است شانیا
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 یها هشیاند و افکار در یهماهنگ و انسجام فقدان سـر بر میگرد بر

 .ما «روشنفکران» از یا عده

 اراتمند را خود و ســتوده را دلیب یبرخ که دارد یمعن چه نیا آخر

 و یگیفروما کمال با را دلیب امبریپ یول دانند یم بزرگوار آن ۀمدرســ

 طرف هب حجاج کاروان ســفر هنگام که یدلیب. دهند یم دشــنام یپســت

 نیا حرمان و حسرت ندارد، را آنها با یهمسفر توان که یحال در مکه

 و داشتهبر قلم تا داردیوام را حساسش طبع و فشرده را قلبش تیمحروم

ــاس ــ احس  رد و ختهیر نظم قالب در را شیخو فیلط نیحن و نیآتش

 .دمد روح آن یها واژه و الفاظ

 دمآزمـــــو سنگش به نه بـسودم در خـاك به نه

 تیفدا ام نکـرده کـــه را یســـر برم کجـــــا به

 ! نجــــایا دارد ــالیخ چــه یشــاه دماغ هــوس

 ـتیگــــــدا ۀکاســـ ســـر دیــاین فـــــرو فلک به

 مســـتمنــدان غبــــــار ز  دامن دیکشــــ  نتـــوان

 تیپا خـاك و ما ســـر! کن هــا نـاز و بخـــــرام

 صبـورم نا ــــامیپ به حضـــورم یبـ ـالوصـــ ز

 تیصدا رسـد من به که دورم شیخو ز قدر چه

 :دیسرا یم بلند یصدا به که یعارف 

 ـــاـــــکتـــــی ذات قـــدرت نــهیآئ آن

 ـااسم و صفــات جــــادیا جوهـــــر آن

 احمـد شهادت در و است احد بیغ در

 اـرســــــ دو هر ۀخواج رموز است نیا
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 امن افغانســتان بر عرب ۀطریســ را اســلام که دارد یمعن چه نیا باز و

 :دیگو یم که مینینب را یدهلو دلیب سخن نیا یول مینه

 !زادان عجم یا دیمباش غافل عرب اقبال ز

  دارد «نجف شـاه»  هم بلــخ اقتــدار ریسـر

 :دیگو یم نکهیا ای و

 کنم چاره چه دانشم یعجم دل بدرس

 ستیعـرب شود انیب تا نفس ز مدعا کـه

 سر بر خنس بلکه ست،ین دلیب سخن ینادرست و یدرست سر بر سخن

 .است  ها شهیاند در قیتنس و یهماهنگ و ها نوشته یروشمند

 رودهســ یحال در را تهایب نیا دلیب که ندینما تصــور دیشــا یگروه

 ار شیخو خونچکان ریشمش «شاه میعظ» هم ای و «جهان شاه» که اسـت

 د،یراس مفهوم نیا به ینظم تا اند خواسته او از و گذاشته شـاعر قفر بر

 هن کرد یم مدح را شاه دو آن دیبا دلیب شـد یم یکار نیچن اگر یول

ــاه» و «بلخ» از نکهیا  از دلیب! یآر. آورد یم عمل به یذکر «نجف ش

 یبزرگ و خورد خوکان یپا در را یدر در که نبود یشـــاعران ۀجمل

 .دهد سر حهیمد و ختهیر

ـــات از یکی: » ندیگو یم عثمـان اکرم یآقـا  خیتار بارز مختص

 و اشدب یم نیروستانش اقوام بر ابانگردیب اقوام یادوار هجوم نیخاورزم

 همفرا را یاجتماع تحولات رکود اســباب دفعات به صــه،یخصــ نیهم

 و درست و جا به یسـخن. «اسـت شـده پسـرفت به منجر اغلب و کرده

 که اشدب قرار اگر یول. است بوده نیچن شهیهم نم ۀدیعق به که یمنطق
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 ابانگردیب اقوام یادوار هجوم چهارچوب در را ما کشور به اسلام آمدن

 ارقام انزب به تا دینما یم تقاضا یعلم پژوهش متود پس م،یینما مطالعه

 و یاقتصاد ،یعلم ، یاسـیسـ ، یفرهنگ اوضـاع و گفته سـخن اعداد و

 یب یدید با تهاجمات نیا از پس هم و شیپ هم را منطقه یاجتماع

 با را مهجو از پس و هجوم از شیپ مراحل و ستهینگر منصفانه و طرفانه

 .میبگذار خواننده چشم شیپ را اش جهینت و نموده سهیمقا هم

 گرید یتمدنها با را یاسلام تمدن یفرهنگ و یبشر محصـول دییایب

ـــهیمقا  با را قرآن ، یمثنو اب یمحتو نظر از را گاتها دییایب. میینما س

 یمورابح با را فهیابوحن سه،یاود و ازهیال با را یفردوس ل،یانج و تورات

ـــهیمقـا ...و  را خود که ما م،یبگذر یمولو و فهیحن ابو از. میینما س

 خود میوانت یم ایآ میدان یم یبشر خیتار ۀمرحل نیتر شرفتهیپ محصول

 خراسان یهجر مسـو و دوم قرن یفرهنگ و یادب یها تیشـخصـ با را

 یم ایآ یول ستمین طعنه صدد در خواسته نا خدا من م؟یدان سـهیمقا قابل

ـــان را نفر کی من یبرا دیتوان  را مارکس یها یوریت که دیده نش

 نیتر فتهشریپ محصولات از نیام الله ظیحف باشد؟ کرده هضم و دهیفهم

 .شد یم خلاصه کلمه پنج در شیها داشته همه که بود ما خیتار مرحله

 یم تصور ما هموطنان از یبرخ که است یزیچ آن از بزرگتر اسلام

 دیپاشــ هم از یاســیســ نظام که یهنگام ســابق یشــورو اتحاد در. کنند

 یآذان گلبانگ یول ، زدیر اشــک زمیکمون یبرا که نبود یکســ گرید

 که شــود یم ســال صــد چهار و هزار کی ، آورد ارمغان به اســلام که

 .دهد یم نوازش را دیخورش و نور نیسرزم ساکنان روان و گوش
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ـــکندر با که یطور همان ما مردم ـــطو یول دندیجنگ اس  را ارس

 یول زمودندآ رزم گانهیب یقوم بعنوان اعراب با شکل همان به رفتند،یپذ

 :دیگو ما دوران یالشعرا ملک. رفتندیپذ را اسلام

 نیچ یاقصا تا روم کز روزها آن گشت محو

 یاسـکندر نوبت از رک گشت یم ها گـوش

 گــــوش به دیآ هنــــوز تا ارســطو آواز کیل

 یبگــذر تأمــــل با گر مدرســـه هــــر در از

ــر یها یقبط خلاف بر ما مردم  خود زبان لبنان یها یمارون و مص

 ردهآو ارمغان به عربها که را یا یاعتقاد نظام یول نمودند حفظ را شان

 کار نیهم زین ما ۀحوز گرید یملتها. رفتندیپذ گشـاده یشـانیپ با بودند،

ـــلمان  و ترك آلمانها ،یجرمن نیهم در ایآ. دادند انجـام را  را مس

 مانانمسل تیجمع صدیف ده از کمتر عربها امروز دانند؟ ینم هم مترادف

 .دهند یم لیتشک را جهان

 سلاما یحت و عرب مقابل در را بزرگ یفردوس که یکسـان هسـتند

 یردوســف زبان غیت ریز که یکســان که امر نیا از خبر یب دهند یم قرار

 یردوســف از شیپ میکر قرآن که اند بوده یکســان همان اند گرفته قرار

 کتاب نیا هک دینیبب و دیکن باز را میکر قرآن. بود برده ورشی آنها بر

 را اعراب نیهم چگونه حجرات و فتح و احزاب و توبه هاى ســوره در

 دسته نیا بر قرآن که را ورشىی. است نموده نشسرز و نکوهش بار بار

 سوره 13 هیآ در در میکر قرآن. است یفردوس ورشی از تر دیشد برده

 یبرخ. «اند دتریشـــد شـــان نفاق و کفر در اعراب: » دیگو یم توبه

 یفارس زبان یساز سـره جهت  در که یشـهکار خاطر به را یفردوسـ
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 «میحک» که یحال در دهند، یم قرار یعرب فرهنگ برابر در نمود، جادیا

 .نبود کنند یم تصور که هم یطور آن «یفردوس» «ابوالقاسم»

 آنکه یجا به یمعروف سندگانینو چرا که است نیا من ریاخ پرسش

 و مودهن زبر و ریز را «کشور در یسـنت تفکر تهداب» و رندیگ قلم خود

 و «انهیاواقعگر» و «رانهیدل» و «رگذاریتأث» و «قیدق» و «یجـد»یفیتـأل

  و «هوشمندانه» و «محققانه» و «شـجاعانه» و «روشـنگرانه» و «یضـرور»

 «یشیاند ژرف» و «دقت از سرشار» و «سینف» و «سودمند» و «یاسـتثنائ»

 و قیتحق زانیم در که یســوادان یب یبرا تا روند یم ند،ینما عرضــه

ــد ســتند،ین شیب ینیجن یعلم پژوهش  نیا من. ندینما صــادر قنامهیتص

ـــته را لکردعم ـــود یم که دانم یم یحالت  از برخاس  یۀتق» را آن ش

ــتیالیماتر ــت قرن مین حدود. دینام «یس  ام هموطنان از یگروه که اس

 گرفته میتصم «کشـور در یسـنت تفکر تهداب» سـاختن دگرگون یبرا

 دهمان محبوس شان یها نهیسـ صـندوق در هنوز تا میتصـم نیا یول اند

 گرد و جامعه یفکر یربناهایز ســاختن ولمتح که نیا از غافل ، اسـت

 حاءیا و ماءیا و یسرگوش با «کشور در یسنت تفکر تهداب» کردن گون

 و طلب شــهرت آن و ســواد یب نیا انداختن شیپ ای و رمز و اشــاره و

 یاه دانه هنوز که یدوران آن در زانیعز نیا. ستین ممکن جو استفاده

 وانستندنت ، کاشـتند یم ام نیسـرزم در را «یفکر تحول» تخم نینخسـت

 هم قتو آن در شدند یاسیسـ ونیسـیاپوز که یوقت کنند، دهیعق اظهار

ــتند، را شیخو یها باور اظهار جرئت ــتها همه که یهنگام نداش  یپس

  و ند،زد یم حرف لفافه در دیافت شان دست به هم یکشـور و یلشـکر

  مه عصر ابرقدرت یهزار یس و کصـدی ارتش که یهنگام فرجام؛ در
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 دل» حرف کی در و ماند گفته نا شان یها باور هم باز شد کشور وارد

 نا فلک گوش به دل ینجوا -ماند دهیشــن نا دل ۀقصــ و ســتیگر خون

 .«ماند دهیرس

 ودشخ درون در را انسان تیشخص ، ییرو دو و یالستیماتر ”هیتق“

 توان ینم چهره دو و لرزان یتیشـخص و کوفته فرو یروان با. کشـد یم

 در حالت نیا وجود. نمود دگرگون را «کشور در یسـنت تفکر دابته»

 .دینما یم کوب درون را تشیشخص و آورده بار چهره دو را او انسان

ــان روان ــناس ــان ند،یگو یم ش  وحدت به گرید زیچ هر از قبل انس

 نهیزم نیا در یخلل گونه هر و دارد ازین خودش با یهماهنگ و یدرون

. آورد خواهد بار به را یخطرنـاک یوانر و یاجتمـاع یهـا یمـاریب

ـــان ـــنـاس ـــعور دفاع زمیکانیم» را نیدروغ تظـاهر روانش  ای  و «یلاش

“Unconscious Defence Mechanism ”که یکســان. خوانند 

ــاعر ندارند، را شیخو نظر اظهار ییتوانا ــان فروکوفته مش  رورم به ش

 و بروز یمنطق ریغ بصورت سپس و شده انباشته هم سر و متراکم زمان

 .یانتحار حملات ۀگون از یانفجار د،ینما یم انفجار ای

 یرفقا به انفعال لحظات در یادب یبالا بلند یها قنامهیتصــد اصـدار

 همان رداکت جناب که نشــود. آورد یم بار یمانیپشــ غالبا کیولوژیدیا

 یبرا سپس و بود نموده مجامله یگرید! نگار خیتار با روزید که یطور

 با طرفنیا به سال یس از: »گفت باشد، نموده هیتوج را لهمجام آن آنکه

 لامهمک و همکار علوم یمیآکاد در و ام داشته نشر و حشر بزرگوار آن

 شیب ظیتقر هیتوج یجستجو در و شـده مانیپشـ هم بار نیا ؛«میا بوده

 .شوند شیخو ۀسخاوتمندان حد از
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ــت دو یا پاره کاغذ هر بر «یآبرومند» مهر زدن ــرنوش  در شیب س

 یلیدل شیخو یادعا اثبات یبرا سندهینو نکهیا ای داشت؛ نخواهد شیپ

 یادب ســـخاوت گرو در را شیخو یادب یآبرو آنکه ای و آورد یم

 توان یم که یا خنده. شــود یم خواننده خنده یۀما و گذاشــته شیخو

 :بود گفته دلیب. دانست افراد یادب تیشخص ۀفاتح آنرا

 دارد یزکـــــنا فـرق ، خون تا آبرو پاس

 زدیر یم خنده به آن زدیریم غیت به نیا

 یبازار و زبان بد یا سندهینو دینبا شما من نظر به! عثمان اکرم یآقا

 را ســانان اردیمل میکنی امبریپ که یکســ نمودند؛ یم مدح حد نیا تا را

 جناب. اســت دهینام سیابل ۀخان را مســجد و گاو ۀســور را قرآن ، وید

 نیا ات که یکســ د؟ییگو یم یفرهنگ کار را عمل نیا شــما ایآ! داکتر

 را او چطور شــما پس باشــد اش خواننده مشــاعر حیتجر صــدد در حد

 یکار نتوانند اگر هنران یب که دانم یم من. دیخوان یم «پـاکزبـان»

ــمند ــات تا روند یم کنند دیتول ارزش  و اه الگو نیزتریعز ای و مقدس

 و مقدســات همان تیاهم جهت هب و داده دشــنام را مردم یها ســمبول

 .دهند قرار مردم توجه ۀریدا در را خود الگوها،

 اند دهز دییتأ مهر عثمان اکرم صاحب داکتر جناب که را یا نوشته

 تواند یم اروپا در اثر آن: خورد یم زیچ  دو درد به تنها من نظر از

 اخراج و دهیبخش سرعت را یقانون ریغ پناهندگان یبرخ رشیپذ ندیفرا

 یب انیکابل یزغال یها یبخار افغانســتان در و اندازد، قیتعو به را شــان

 یها پژوهش اما. داشت خواهد نگه گرم زمستان سرد یشبها در را نوا
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 از ودخ داکتر یآقا جناب که اند یگرید طیشرا یدارا یادب و یخیتار

 .اند آگاه آن

 بد و کین ما کشور اتیادب و خیتار ۀعرص داوران که یروز دیام به

 یترازو در نه سنجند یادب نقد ییطلا زانیم در را آثار ۀناسر و سره و

 که یکسان خصوصا ش؛یخو یگروه و یشخص روابط و ها یولوژیدیا

 در یطرف یب یادا ما، یرانیا برادران اصطلاح به و نشسته یداور مقام در

 .آورند یم


