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  ۱۱/۰۶/۲۰۱۸       اریم ، ز دکتور پوهاندنویسنده: 
                   لنیېس . س :برگردان و برگزیده

 

 Xvar-āsān>Xor-āsān  خوراسان
 

 مبهمی مسمای اسمی با
 

 ؟و... داعشیان تا عباسیان از
 

 : پوهاند دکتور م ، زيارسندهينو «ېاکڼپه ر ېد ژبپوهن تانهښپ او توښپ» لنگويستيک -از کتاب اتنو
 

 :بازیافته یخراسان  به عنوان اسم  -۱
 

از  یاز سنگنبشته ها و نگاشته ها ی ی( و )اسان( در هیچ یک-از )خور یترکیب ۀ)خراسان( به منزل ۀاین که نامواژ با
و نوین  افزون  میانگین -باستان ۀآن در هر سه دور  ۀهخامنشیان تا ساسانیان سراغ نگردیده، بل هر دو جزء متشکل

 ۀبه مثاب یدر زبان عرب یشده اند،ول یاز اشکال شناسای یکلبه ش یو آریای یآریان یدر سایر زبانها ،یبر پارس
( تا امروز پا برجا مانده است، یعبرا ن-یباستان )عیالم ۀهزاروسیصدساله با همین لفظ و معنا از دور  ۀوامواژ

ان  هشگرباخود آورده، در اذهان ما بار دیگر  زنده گردیده و  بنابرآن پژوهمینکه در آوایل دین اسالم عر بها آن را
با ستان باورمند  یدر پارس یترکیب ۀرا  هرچه بیشتر به مو جودیت عین واژ یخارج یو چ یدا خل یآریانشناس  چ

   ..ساخته است
باستان((  یپارس یان )) کتاب دستباخترزمین از جمله  )براندنشتاین( و )مایر هوفر( در اثر مشترک ش  آریاشناسان

آن راجمعا )خاور و مشرق   یاسمان  و معنا یسان(  به معن-)خورشید( و) ی( به معن-از)خور یخرا سان را، ترکیب
  .کرده اند ی( یا به اصطالح نو یسندگان ماو یا عربها )مطلع الشمس( شناسای

که توسط چهارپایان  یسیاب ، دستاس و خراس ) آسیابنوین آ یپارس ی)سنگ( در واژه ها  یاس( به معن-( و )-)آس
در اصل به مفهوم سنگ بوده به این معنا که گویا  (āsān) شود ...؛ آسان یَمرکب ها فعالیت میکرده( دیده م ژهېبو

)سهل( را به خود گرفته و در  یممدوده  معن باالفنوین  یآسمان از سنگ ساخته شده است؛ )آسان( که در پارس
 ینقش )الفه نیگتیوم( راباز یشود، در واقعیت  الف آغاز یتلفظ م یبیشترینه زبان ها به شمول پشتو با الف عاد

 ېپوهاند زیار مختصر ۀهرچه  بیشتر افزون براثر یادشده،به نوشت یآگاه یآنچه ضد سنگ است.) برا یکرده یعن
  .نیز مراجعه شود(۱٣٦۲علوم افغا نستان، سال  یخراسان  اکادم ۀاهنامخراسان ، گ ۀتسمی هپیرامون وج

 

  مبهم؟ یاما  خراسان به عنوان مسمای و
 

)خراسان( را هزار و چند صد سال پیش از  هخامنشیها یجغرافیای  ۀنیست که اگر عربها  نامواژ یاین شک و تردید در
سرزمین ماانطباق نمیدادند، هرگز چنین یک  ییعن یخاور یاشان در آریان ۀبه وام نگرفته و آن را بر مناطق مفتوح

خواهان کوته اندیش ما مورد سوء استفاده قرار  یجدای یسونداشته و امروزه از  یاسم و مسما جمعاٌ بر هان وجود
 ی))دا عشیان(( تنها همینقدر است که اینها برخالف اسالف عباس یتروریست عرب ینمیگرفت؛ تفاوت شان با گروه

خود را به اِمارات تقسیم نه نموده ، بل هرکدام را به صورت کل به نام  ))وال یت((   ۀشامل پالن و پروژ یورهاکش
یاد کرده، از قبیل )والیت عراق، والیت شام، والیت مصر...( و دراین راستا  سرا سر کشور مارا نیز به نام ))والیت 

  .کرده اند یخراسان(( نامگذار
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 یونامگذار یامارات دستبند یمفتوحه را به نا مها یکشورها یادار یواحدها یعباس-یآمو یلفاکه خ یازآنجای
گماردند. به  یم  یفرمان یط یبوم یمورد اعتماد به نام  ))امیر( ازآهال یازآنها شخص یمیکرده، در رأس هر یک

باستان   ۀ،که از دور یمختلف ، به  نوار مرز اتپس از فتح پارس و تقسیم آن به امار یهمین  منوال  لشکر اسالم
همواره مورد تنازع بین پارس و باخترزمین  بوده و دست بدست میشده، رسیدند،   یآریان یزبان-ینوین تاریخ  ۀتادور

  .باستان  ))خراسان((  آن را به نام  ))امارت خراسان(( نامیدند یبا استفاده از وا مواژه پارس
را  بر آن تطبیق میکرده از قبیل  یادار ۀطقه ییکه زیر بیرغ اسالم قرار میگرفت، عین نامواژبه تعقیب آن هر من 

هلمند وارغنداب، امارت غرج وغور، زابل، غزنه و غیره. به این معنا که در رأس آن  یامارت سیستان، امارت واد
  ت  بغداد جداگاکرده و  نزد خالف لنیمه خودمختارعم  ۀقرار دا شت هر امارت به گون  یامیر

   .با دیگرامارتها کامال آزاد بوده است یو فرهنگ یروابط علم یدر برقرار یو سیاسي داشته، ول یمسؤولیت ادار  نه
م (  مورد تصویب  ۹۰۷-۸۹۲) یخالفت بغداد نخستین امیر امارت  خراسان اسماعیل بن احمد ساما ن یاز سو ازآنجا

و سامانیان یاد شده که مرکز آن بخارا، و سمرقند، خجند و فرغانه از شهر  یسامانقرار گرفته بود، بنام ، ))دولت!(( 
گفته آمدیم، امارت خرا سان ، باوجود این همه پیشرفت و  ،چنانچهیآن  به شمار میرفتند.ول یو فرهنگ یاقتصاد یها

 ۀکشور آنوقت یمرز یاراز نو یکه تنها و تنها بخش یجغرافیای یکوچک ۀبه نسبت محدود ،یفرهنگ-یعلم یشگوفای
( کشور ماشده  یترسای ۸۰۰-یپیش ترسای۲۰۰میانگین تاریخ  ) ۀدور یمارا تشکیل داده، هرگز نمایانگر تمام عیا ر

  .نمیتواند
  : میگیرد ی(  خراسان را چنین به معرف٤۷٦، ص  یمحمد معین )فرهنگ فارس دکتور

تا ماوراء  ی( و.مناطق جنوب شرق و شمال شرق  افغانستان کنون یدر خراسان سابق )ایا لت خراسان ایران کنون))
والیت )اُستان( نُهم ایران است که در شرق آن افغانستان  یالنهره را در بر میگرفت. بعبارت دیگر ، خرا سان کنون

ن( کرمان و سیستان و بطرف غرب آن گورگان )گرگا نو در سمت شمال آن ترکمنستان موقعیت دارد ، در جنوب آ
مشهور هریرود نیز در  یآن به شمار میآید،دریا یاز شهرستان ها یقرار دارد ، وسط آن مشهد بوده  و کاشمیر یک

 .((آنسو جریان دارد
شمرده، میافزاید:   یابدال یخراسان را بحیث یک والیت حاکمیت امپراتور( ٣۹۲)افغانستان در مسیر تاریخ ص غبار

والیت خرا سان  از   ۀانگلیس شده و در صدد تجزی یسیاست استعمار ۀایران ال ی) در غرب افغانستان دولت قاجار
   (افغا نستان بود(

غزنه   یایجادامارت اسالم گرا ۀمدعیست، پس ازآنکه امارت خراسان رو به زوال رفت، زمین یطرز یرهپو  
   :فراهم  گردید

به شدت  یو تعصب دین یسخت گیر یغزنویان، فضا در این جا، پس از سقوط سامانیان، و با به قدرت رسیدن))... 
(  و دیگر و دیگر... ی)پیروعل ۀاوج گرفت. در زیر این  فشار، همه دیگر اندیشان از معتزله تا، اسماعلیه و شعی

  ((.به آتش کشیده شدند. بر فلسفه مهر رد زده شد یفلسف یقرار گرفتند. کتاب ها
یاد شده، به ویژه  امارت  همزبانش،در  یهمه امارتها  یبرا یمناسب یالگودر این  ارتباط   امارت خراسان  البته

در  یدراین امارت بیشترینه مانع همکاریها یمذهب یتنگنظر یوجود داشته،ول یشهر غزنه،  امکانات زیاد ۀمحدود
رانمیتوانست  یانو جه یشهرت منطقو  یبزرگ دارا یسینا ناب یهمچون ابوعل یعلوم مثبته گردید.از دانشمندان ۀزمین

شعروادب. به  ۀراه یافته بود، حتا در زمین یاستثنأاٌ به دربار غزنو یخوارزم یتحمل  کند؛ تنها ابو ریحان البیرون
شاعر توده هاو قهرمانان  ییک فردوس یوجود داشته است، برا یچند  صد شاعرمدیحه سرا جای یاصطالح  برا

  !یاش ن یعجم
اش سبکتگین را  یادار ۀپس ازآنکه امارت غزنه را تأ سیس نمود، حسب تعامل و واژه نام   یاینکه خالفت عباس 

به نام  امیردر رأس آن به  حیث امیر تصویب  نمود.  و بعد از در گذشت او فرزندش محمود را نیز به نام )امیر( 
 ،یخالفت اسالم  یادار ینالوج(( را برخالف ترمیدشعرأ و مؤ رخین دربار ))محمو  یمورد تصویب قرار داد..ول

 یلقب ))سلطان(( داده، و  با فتح ))سومنات(( لقب ))بت شکن(( را به آن افزودند، آنهم به این بهانه که گویا از سو
 هب یمورد شادباش و ستا یش قرارگرفته بود. از بد بدتر این که  عین )) غلط مشهور(( به عنوان میراث یعباس ۀخلیف

(( تبلیغ و ترویج  نمودند؛بدون این که  نزد خالفت یانش  گسترش داده، به نام ))سال طین غزنوتمام اخالف دود م
   .داشته و خطبه رابه نام خویش بخوانند یرسمیت
را از دوست محمد خان تا  یخود ما، شاهان محمدزای یآمیز است که برعکس ، تاریخنویسان  معاصرافغان یشگفت

خوانده  و  (King)اینانرا یبه شمول خاورشناسان   همه  یاند،درحا لیکه مؤرخین غرب((  نامیده -امان اله ))امیر
  !نگاشته اند

( ۱۹۷۰فرانسه، درپوهنتون برن ) یخاورشناس یمرکز پژوهشها یدکتور شارل کیفر، عضِو علم یاز لکچرها ←[
  ]یو پراچ ی،اورمریواخ شتو،،پیپارس یدر زمینه، به شمول پژوهش هایش در زبانها یافغانشناس وصاحب تالیفات

میانگین تاریخ  ۀوا رهانیم، بره یغلط مشهور و سردرگم یبه هر رو اگر  قرار باشد، تاریخنگاران مانرا از  بیمار 
 ی((  و یا ))سیت و باختر(( نامگذاریسکای-))باختر  ۀ( را به نام دوریترسای ۸۰۰-یپیش ترسای۲۰۰سرزمین ما )
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در جنب )پارسیان، میدیان، پارتیان و  یکوشان-یفتل و،سیتوپارت  یگریکوباختر، سکای یمپراتوریهاېا ېکنند. چ
داشته که پشتونها و پامیریها به شمول )اسیتیان قفقاز(  یتبار -یپنجم آریانیان ))ساکه(( ارتباط زبان ۀاوستاییان( به شاخ

  زیار[ پوهاندکتاب اتنولنگویستیک یادشده از  ۱۲۷-۶۰و داهیاِن داهستان )داغستان( از احفاد آن به شمار میروند]ص 
  کیها اند؟ تاجیکان
= ی= تازیخویش مصغر )تاژ ۀتاجیک همانا شکل متحول ))تاژیک(( و آن به نو ب ۀکه کیفر مینوسد، واژ همانسان

نیت سوء زبان نسبت داده شده، آنهم  از  یاز مردم پارس یترکتبارها به آن گروهای یکرده که  از سو یعرب( شناسای
شده اندکه  یازآن نظامیان شناسا ی یاینان رسوب  یو یا سوء تفاهم که گویا بازماندگان تازیان )عر بها( بوده اند. ول

باعربها  یدوم در رویارو ی(، و باریسوم پیش ترسای ۀمیانگین )سد ۀبایونانیهادر آغاز دور ینخست در جنگ یبار
 یجنوب غرب شیراز و اهواز به آریانا ی( شکست  خورده،از آریانایسایهشتم تر  ۀ)سد ییعن ینوین آریان ۀدر دور

که ایشان  یسیحون و جیحون یا ماور اءا لنهر پناهنده شده اند.یگانه عامل  یدریا یآنسو یشما لشرق )باکتریانا(  یعن
اش به عنوان  یشناسای آن بوده که با یفر هنگ  یو در قدم دوم  رشد وارتقا ،یرا  گردهم آورده، همانا  زبان پار س

یا به اصطالح عرب  ،یابو مسلم غور یمردم ما به سرکرده گ ۀواهانمبارزات ازادیخ  ۀدر نتیج ،یزبان دوم اسالم
 یاز چنین یک فرصت طالی یهجر ۀسوم سد ۀدرنیم یخالفت عباس ی((، قاین هراتي و غیره از سوی)خراسان

   .برخوردار گردید
بوده،که  ی(( گویش دیرین پارسی(( در برابر ))آری))بل ۀ(( با مشخصه واژینبایدگذاشت که گویش ))تاجیک ناگفته

 یبرک، حصارک، سبید سنگ... والیت لوگر، جزیره ها یبرک ،یامروزه افزون به هرات هزاره جات، مرکز غزن
  .را شامل میگردد یارگون ،گردیز وغزن یدر شهر ها یکوچک

بیش   یو به ویژه  نظام شورو یتزار یامپراتور یدیر باز، از زمان امارت  تا این آواخر، با استیال تاجیکهایکه از 
 یاز سمر قندو بخارا  و سپس تا جیکستان، به دومین هجرت  دست یازیده،به این سو یاز پیش با عین  گویش  پارس

هندوکش، پنجشیر، کاپیسا، پروان   یین سوا یو دره ها انآمو کوچیده، صفحات شمال افغا نستان از قطغن و بدخش
( را در یتقاطع  هر دو گویش، همین وارینت )بل ۀنقط ۀو کوهدامن ترویج  دادند؛ تا گویندگان مرکز پایتخت، به منزل

از نو  یبخشیده، نامو اژه ییکه  برخ  ی(( ارزش معیارییا به اصطالح )) در ،یافغا ن یپارس یزبان  نوشتار
و  یپشتون  تبار بر بنیاد آن،  خالف موازین انکار ناپزیر زبانشناخت ۀ،خامه پردازان  پرسنایز شدیژه یسندگان،بو

 یومستقل از پارس ی(( مختص افغا نیصرف همین صفت یا لقب پارسي نوین رامنحیث ))زبان  ،یگویش شناخت
کتاب  و نیز مقالت  ۵۵٣-۵۵۱مر بوط صفحات  ونیتیک(( قلمداد میکنند!  )اندراین با ره، و نمودار تقسیم فی))ایران

  .(یتا پارس یویژه دکتور زیار: از در
نمایانگر تشخص و هویت   یفر هنگ -یبل از دیدگاه  زبان یجغرافیای-ینه تنها از نگاه تاریخ یتاجیک یپارس گویش
شمالشرق پارس و  از امارات خالفت ییک یجغرافیای یکوچک ۀزبانان که در محد ود یاز پارس  یخاص یجمیعت

   .دولت(( شده نمیتواند -))ملت کی ۀشمالغرب  افغانستان آنوقته قرار دا شته است. از عناصر سازند
 یتبار-زبان یدیگر یدر امتداد این اما رت گروهها ینکته نیز درخور یادآوریست که افزون بر گویندگان پارس این

شان را  یدور زبان مادر یباال مرغاب و هرات... از زمانه ها نیز میزیسته، به ویژه  پشتو زبانها که از مرو تا
 ینگهداشته و ازآن به بعد تا سلطنت امیر عبدالرحمن خان  هنوز دستخوش پرسنایزیشن  نگردیده بودند. همچنان اقلیتها

امارت خارج ازآنها مربوط  یدرچارچوب امارتها و چ یزبان محالت دیگر کشور ما، چ یپارس ۀبقی  ۀخورد و ریز
  .خراسان نمیشدند

  ))غلط مشهور(( ینام ۀمنزل به
  :( در زمینه چنین ابراز میدارد۱٥۸) الفنستن

از تاریخنویسان  بر همه کشور اطالق میشود " درست  نمیباشد، زیرا   یبرخ یکه از سو یخرا سان ، نام  ''
هم در یک بخش  یکامالٌروشن و مبرهن است که همه سرزمین افغا نها در  چارچوب خراسان قرار نداشته و از سو

  . ‘‘ ...بزرگ این منطقه افغا نها بود و باش ندارند
از  یهنوز برخ(  ۱۸۱۵از سلطنت کابل در سال  یورش )گزارشآن که الفنستن  هنگام  نگارش و نشر اثر مشه با

  .بوده اند یافغا ن -یابدال یمپراتورېمناطق خراسان جزء قلمرو ا
عربهادر دوران خالفت   یادار  ۀگمراه کنند یاین تاریخ نویسان کوته اندیش ما بوده که  زیر تأثیرترمینالوج ،یآر

مسلمان  یبغداد افزون به امارت خراسان و به تعقیبش اما رت غزنه همه مناطق ، به زبان دیگر ملک ا لطوایفي ها
ارغنداب، غور و غرج...و از بد بدتر اینکه همه را مربوط  لمندوشده نیز به نام )امارتها( یاد کرده مانند سیستان، ه

  .اند امارت خراسان قلمداد کرده
 ینیز مراجعه شود که دراین تازگ یاز دکتور نوراحمد خالد یپژوهش -یهمچنان دراین ارتباط به سلسله مقاالت  علم]

 .[جرمن  به نشر رسیده اند -دعوت، تاند و  افغان یدر وبسایتها
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