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 ۰۱/۰۲/۲۰۲۳                                                                                    رؤف مهدی محمد 

 کی بود؟ دهخدا اکبر یلع
 
ناس، سیاستمدار و شاعر تش، ادیب، لغ(۱۳۳۴اسفند    ۷ ه  درگذشت  –  ۱۲۵۷ی  اکبر دهخدا )زاده لیع

های فرهنگ و ادب فارسی معاصر  ترین چهره   دهخدا و از درخشان  ه  م تناایرانی بود. او مؤلف لغ 

 نیز بوده است.

قل از فرهنگ آنَْندراج  ن  شود. او به تیز نیز شناخته مینساین شخص با تمام این شهرت، یک فرد افغا 

نوزدهم میالدی توسط محمد پادشاه متخلص به    ه  شده در سد   های زبان فارسی نوشتهیکی از فرهنگ 

ی  منه سلطان بهادر، راجهالدین، میرمنشی مهاراجه میرزا آنند گجپتی راج »شاد«، فرزند غالم محیی 

است از   لغت دیگر گردآوری کردهایاالت دکن هندوستان، بر اساس چند کتاب    نگر ازایالت ویجی 

 .زبان سعدی بدترین توهین را به ملت افغان کرده است 
 

ها حداقل از اوایل قرن یازدهم هجری هیچ جای  در دشمنی کاتبان دولت مغول در هند نسبت به افغان 

. ستیزی آنان از کتاب تاریخ فرشته گرفته تا فرهنگ آنندراج کامال آشکار است تردیدی نیست. افغان 

دهخدا که جز همان چرند   ه  ناماکبر دهخدا نقل چنین اراجیف در لغت اما از یک شخصیت مانند علی 

 :برانگیز است ستیزی بیش نیست، تعجب ای تاریخی و افغان   و پرند از سر عقده
 

 سعدیا روز ازل حسن به ترکان دادند 
 عقل و دانش همه با مردم ایران دادند 

 ردم هند عشوه و ناز و کرشمه همه با م
 خری و احمقی و جهل به افغان دادند 

 
  !نقل از آنندراج از زبان سعدی به   ه  ناملغت  ۳۰۸۸ی برگرفته از جلد دوم، صفحه 

ملت و شعور جوانان افغان، به بهانه آزادی، اقدامی نژادپرستانه، سخیف    هرحال، توهین به یک به 

 .و ننگین است 
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