
 
رفطروس در گفتگو با دکتر علی مي! ميهن واقعی و مشترک ما، يک ميهن فرهنگی است

 )نشرية نويسندگان و روشنفکران افغانستان(» نی«نشرية 

مرزهای «و » مرزهای سياسی«من فکر می کنم که باید بين • 
  .قائل شویم ، تفاوت»فرهنگی

بحث در این . ميهن مشترک فرهنگی، ميراث نياکان سرفراز ما است
و آذری و شيرازی، بلکه مهم نيست که فالن شاعر، ُرومی است یا بلخی و بخارائی 

 برای غنا و گسترش این ميهن - بعنوان ميراث خواران این گذشتة فرهنگی-اینست که ما 
 مشترک فرهنگی چه کاری کرده و می کنيم؟

ای بود که » شيرازه«در همة هجوم ها و حمله ها و ویرانی ها، زبان فارسی دری • 
را حفظ و پایدار ) ، افغان ها و تاجيک هاایرانی ها(توانست هستی تاریخی و فرهنگی ما 

 .نگهدارد

در یک جامعة ایلی و قبيله ای، استقرار آزادی، دموکراسی و جامعة مدنی، محال است، • 
 !ش بر جامعه حاکم باشد» روح القوانين«و » منتسکيو«مثًال » مّال ُعمر«حّتی اگر بجای 

ن آئين های عزا و مرثيه و مرگ و ما باید خود را از این ُسّنت خون و خشونت، از ای• 
شهادت رها سازیم و با الهام از فرهنگ شاد نياکان باستانی ما آیندة بهتری برای مّلت 

 . های خود بسازیم

 :مقدمه

را شـنيده بودم، اما در مورد آن بزرگ مرد تاریخ و فرهنگ آگاهی » منصور حّالج«در جوانی بار ها نام 
را در هميشه با خود و با رفقای و یاران » بارق شـفيعی« یک شـعر چندانی نداشـتم، اما بيتی از

 :زمزمه می کردم که گفته اسـت

 چو منصور ار سخن گویم بدارم می زند دوران ز بينایان نمی بينم یکی چشـم سخن دانی
این منصور کی بود و چه رازی را افشـاء کرده تا نامش : و این پرسـش برای من هميشـه مطرح بود که

 .و سِر دار و سـر بلندی همراه اسـت» اسرار هویدا کردن«با 

کتابخانه ائی که به همت همزبانان ما (در لندن، نخسـتين روزی که راهم به کانون خجسـتة فرهنگی 
. باز شـد، از روز های شـاد و فراموش ناشـدنی زندگيم خواهد بود)  بنياد گذاشـته شـده - ایرانی ها -

روشـن شـد و بدون درنگ آنرا از قفسـه بيرون آورده به باز » حّالج«ـمم به کتاب زیرا درین روز چش
علی «نام دانشی مرد روزگار ما » حّالج«در زیر نام . نگری آن پرداختم، و به نویسـندة آن توجه نمودم

آشنا » حّالج«با خواندن این کتاب عالوه بر اینکه با زندگی و عقاید . توجه ام را جلب کرد» ميرفطروس
گردیدم، با نویسـندة کتاب نيز آشـنایی پيدا نمودم و اکنون تقريبًا همة کتاب های چاپ شـدة این بزرگ 



مرد پژوهشگر تاریخ ما را، در کلبة غربِت خود دارم، به آن ها مراجعه می کنم، از آنها یاد می گيرم و 
 ... 

يات، فرهنگ و تاریخ اجتماعی منتشر  جلد کتاب در زمينة ادب10از علی ميرفطروس تاکنون بيش از 
 .شده است

از آنجایيکه این قلم توانایی آنرا درخود نمی بيند که به معرفی در خوِر علی ميرفطروس بپردازد، از 
نویسندة سـرشـناس، اسـتاد صدرالدین الهی، مدد می گيرم و گفته های وی را در این جا نقل 

 :ميکنم

ميرفطروس . اه کردن، نعمتی اسـت که نصيب هر کس نمی شـودشـجاعت و از روبرو به گذشـته نگ«
از آن شـجاعت به سـرحد کمال برخوردار اسـت و این آن نایافته گوهری اسـت که باید گردن آویز همة 

این آقای مير فطروس، سـری بریده دارد در تشـت تکفير دوسـتان ... متفکران امروز و فردای ما باشـد
در تحليل های او، درد بر دار کردن بابک . ره بر نيزة دشـمنانش در همان روزهادیروزش و تنی پاره پا

در دیگ تيزاب می » ابن مقّنع«را احسـاس می کنی، با ) وزیر(و حسـنک ) حّالج(و منصور ) خّرمدین(
به آتش و نفت و بوریا دسـت می یابی، و در خيل کشـتگان بی » عين القضات همدانی«افتی، با 
شـاید اشـتباه می کنم، اما آسـان نيسـت که آدمی در عصر ...  را هم آواِز آنان می بينی آواز، خود

سـر بلند تمامی تاریخ بایسـتد و ) سروراِن(تجدید حيات اندیشـة دینی در سـراسـر جهان، در صف 
رکعتان فی «: باشـد که بگوید» منصور«زمين می گردد، و : نباشـد که آهسـته بگوید» گاليله«
) در عشـق دو رکعت اسـت که وضوء آن درسـت نياید، ِاّال به خون(» لعشق، الیصح وضو هما ِاّال بالدما

ده ویژگی اسـالم راسـتين و توتاليتاریسـم را به زبانی » مالحظاتی در تاریخ ایران«او در کتاب ... 
چون و چرائی سـاده چنان بر می شـمارد که هر طفل ابجد خوان فکر سـياسی، شـباهت های بی 

ميان هيتلر، موسـولينی و اسـتالين و خمينی پيدا می کند و نيز خيل نظریه پردازان این رژیم ها را به 
برداشـتن این صدا ... » سـروش«تا » شـریعتی«و از » ژدانف«تا » کيروف«از : نيکی باز می شـناسـد

 اميد آن اسـت که این . در برهوت ایمان های نئوليبرالی، نيازمند جرئتی منصور وار اسـت
صدای تنها، طنينی جهانتاب پيدا کند، زبان آتشـينش در گيرد و او چون شـمع به تنهایی نسـوزد و آب 

 .»نشـود

» نی«مدت ها بود که آرزوی گفتگو با این دانشی مرد را داشـتم تا زمينة این گفتگو به هّمت ماهنامة 
با ابراز سـپاس . می گردد» نی« دوسـتداران و خوانندگان ميسـر گردید، و اینک متن این گفتگو، تقدیم

 آصف ُخّرمی . از آقای ميرفطروس که به پرسـش های ما پاسـخ داده اند

با نشـر چند گفتگوی » نی«پيش از این دوسـتداران !  آقای مير فطروس: آصف ُخّرمی-
رزشـمندتان آشـنایی با شـما و نوشـته های ا» از علی بياموزیم«شـما زیر عنوان ابتکاری 

مختصری پيدا کرده اند؛ اميدواریم که در این گفتگو نيز با عقاید و افکارتان بيشتر آشنا 
 ... شویم، از جمله از پيوند و آشنائی شما با افغانستان 

. با دوستان عزیز افغانی ام، گفتگو می کنم» نی«خيلی خوشحالم که از طریق :  علی ميرفطروس-
های دوستان افغانی ام در » بيدل خوانی«انستان عزیز به سال های دانشجوئی و با پيوند من با افغ

بعدها، کارهای تحقيقاتی من دربارة تاریخ ایران بعد از اسالم، این پيوند و دوستی . ایران بر می گردد



و با را بيشتر کرده، گوئی که من همواره در بلخ و بخارا و بدخشان و هرات و سمرقند زندگی کرده ام 
 .مردمان نجيب آن نواحی، َنَفس کشيده ام

 ارزشـيابی فرهنگی و تاریخی در آثار شـما، جای ویژه ای دارد، از جمله ارزیابی های -
راهگشای شـما در بارة تاریخ و ادبيات فارسی که همه زیر نام ایران گفته می آید، 

 تنها و تنها محدود به خوانندگان ما می خواهند بدانند که مقصود شما از کلمة ایران،
جغرافيای ایران امروزی اسـت یا خير؟ و اگر چنين اسـت سـرنوشـت این ميراث بزرگ 

 فرهنگی با تقسـيمات جغرافيایی کنونی را چگونه ارزیابی می نمایيد؟ 

دارای یک زبان و یک گذشتة مشترک تاریخی و ...) ایرانی ها، افغان ها، تاجيک ها و (ما !  ببينيد-
این زبان و گذشتة مشترک تاریخی و فرهنگی مانند رود زاللی است که هر کس . گی هستيمفرهن

 : »بيدل«می تواند به قدر توان و بضاعت خویش از آن، آب بردارد و سيراب شود و بقول 
 .»رنگ آب از سيلی امواج می گردد کبود«

تفاوت قائل » ی فرهنگیمرزها«و » مرزهای سياسی«من فکر می کنم که باید بين : از طرف دیگر
مرزهای سياسی در طول زمان و از طریق جنگ ها یا حمالت و هجوم ها، کم یا زیاد شده و . شویم

می شوند، اّما مرزهای فرهنگی، مسئله ای است تاریخی و » ایجاد«می شوند و یا اساسًا تازه 
د و حّتی در کشاکش درازمدت که با جغرافيای جان و روح و هستی معنوی مّلت ها بوجود می آین

 . نظامی پایدار می مانند-جنگ ها و هجوم های سياسی
در یک ميهن مشترک ...) ایرانی ها، افغان ها، تاجيک ها و (از این دیدگاه، من فکر می کنم که ما 

، »سياست بازان«فرهنگی زندگی می کنيم و وظيفة ما است که به دور از سوداها و وسوسه های 
 :از همين رو است که معتقدم. ی، از این ميهن مشترک فرهنگی، پاسداری کنيمبا همدلی و همزبان

 »همزبانی بهتر است) و (همدلی «
آمده است متوجة » ایران«با توجه به خصلت تاریخی کارها و تحقيقاتم، آنچه که زیر نام : بنابراین

 .است نه ایران کنونی با مرزهای جغرافيائی فعلی و کنونی» ایران تاریخی«

 رشـد و نمو زبان فارسی دری امروزی پيش از هجوم و اشـغال تازی ها در افغانسـتان -
امروزی، بلخ و تخار و هرات و کابل و بدخشـان و همچنان سـمرقند و بخارا بوده، شما 

 ارزش تاریخی این حقيقت را در فرهنگ بزرگ آریایی چگونه ارزیابی می کنيد؟

به ( فارسی دری در شرق و سپس رواج و رسمّيت آن در تيسفون  گذشته از زمينة تاریخی پيدایش-
، باید گفت که زبان فارسی دری کنونی، ميراث نياکان سرفراز ما، در یک )عنوان زبان دربار ساسانيان

.  سالة بعد از اسالم است که در طول قرن ها فراز و نشيب های فراوانی بخود دیده است1200َرَوند 
سالطين و حکومت ها و کاتبان » َعَرب زدگی« ميالدی بخاطر 14-12/ هجری8-6ی مثًال در طول قرن ها

از این گذشته، به مّدت حدود .  درصد لغات و واژگان نثر فارسی، لغات و کلمات عربی گردید80وقت، 
 سال بخاطر سلطة حکومت های ترک زبان، زبان فارسی در معرض هجوم ها و حمالت دوگانة 900

در طول همة این قرن ها و حمالت و هجوم ها، زبان فارسی درُ پشت شعر ... ه  عربی بود-ترکی 
فارسی، سنگر گرفت و از این سنگر و سایه بان، توانست بسياری از ارزش های زبانی، فرهنگی، 

در همة هجوم ها و حمله ها و ویرانی ها، : به عبارت دیگر. فلسفی، هنری، عرفانی ما را حفظ نماید
ایرانی ها، افغان ها، (ای بود که توانست هستی تاریخی و فرهنگی ما » شيرازه«ری زبان فارسی د

ها و دفتر و دیواِن » ابومسلم نامه«ها و »شاهنامه«را حفظ و پایدار نگهدارد، آنهمه ...) تاجيک ها و 
ض در اعترا) از آذربایجان(اینکه خاقانی شروانی . شعر فارسی، نمایندة همين واقعيت تاریخی است



عاطفه و احساس خویش را با بوسه ) از شيراز(به حملة ُغزها به خراسان، شکوه می کند و یا حافظ 
 . ابراز می کند، نشانة همين همدلی ها و همزبانی هاست» بر ساحِل رود َارس«ای 

 در روز های نخسـتين انقالب اسالمی در ایران، قطعه شـعری از شما دسـت بدسـت -
ژیم آخوندی را روشـن نموده بود که من هم آنرا خوانده ام، بعد از می گشـت که ماهيت ر

گذشت آن روزها و سـالها اکنون که هيوالی بنياد گرایان اسـالمی تأثيرات هولناکی بر 
مردمان ما گذاشته، رهنمود شـما بحيث یک محّقق تاریخ دربارة راه نجات مردم و کشـور 

 های مان از این ورطة هولناک چيست؟

، دینی »ايدئولوژی«حاال فرق نمی کند این (است » ایدئولوژیک«اساسًا یک مسئلة » بنيادگرائی «-
اینست که امکان اندیشيدن و فکر کردن را از انسان » ایدئولوژی«خصيصة هر ). باشد یا لنينی و غيره

 است که فکر می کند و تحليل می کند و» ایدئولوژی«سلب می کند، یعنی بجای انسان، این، 
 :تصميم می گيرد، بقول حافظ

 در پِس آینه، طوطی صفتم داشته اند
 گفت بگو، می گویم» استاد ازل«آنچه 

 :ناميده اند» آگاهی کاذب«را » ایدئولوژی«به همين جهت است که 
روشنفکران ایران، افغانستان، تاجيکستان در سال های گذشته، زهر ایدئولوژی های دینی یا لنينی را 

شاید بدور از واقعّيت نباشد اگر . از این راه، خسارات جبران ناپذیری متحّمل شده اندچشيده اند و 
 محصول ایدئولوژی - از جمله -آنچه که بر ایران و افغانستان در سال های اخير گذشته است : بگوئيم

 . روشنفکران ایران و افغانستان بوده استزدگی رهبران سياسی و 
 - اساسًا و عمومًا-من فکر می کنم که مشکل اساسی مردم ما، مشکل سياسی نيست، بلکه 

بارها دیده ایم که رژيم های سياسی آمده اند و رفته اند، اّما تغييرات مهمی . مشکل فرهنگی است
 .در حيات و هستی اجتماعی ما پدید نيامده است

اگر بپذیریم که فرهنگ و مشکل فرهنگی یک مسئلة تاریخی است پس می توان گفت که : نبنابرای
با یک پيکار فرهنگی : یعنی. مشکل جامعة ایران و افغانستان را باید بطور تاریخی حل و فصل کرد

 ... درازمدت 
 و حقوق استقرار دموکراسی، آزادی، جامعة مدنی: نکته ای را که باید به آن توجه کرد اینست که

بشر به مقّدمات يا زمينه سازی هائی احتياج دارد که به رشد و رونق شهرنشينی و خصوصًا به 
بنابراین در یک جامعة ایلی و قبيله ای، استقرار آزادی، . پيدایش نظام سرمایه داری بستگی دارد

و » سکيومنت«مثًال » مّالعمر«دموکراسی و جامعة مدنی، محال و غيرممکن است حتی اگر بجای 
) از جمله در ایران و افغانستان(در جوامع اسالمی ! ... ش بر جامعه حاکم باشد» روح القوانين«

فرهنگ عزا و مرثيه و زاری، و ُسّنت ها و آئين های قربانی و شهادت، قرن هاست که توان هرگونه 
وصًا با توجه به بافت خص(تفکر و تعّقل و تعادل روحی را از مردم ما سلب کرده اند، در چنين جوامعی 

سخن گفتن از آزادی، دموکراسی و جامعة مدنی، خواب و )  قبيله ای بعضی از این کشورها-ایلی 
 مانند - مخالف مذهب یا اسالم نيستم، اّما معتقدم که اسالم هم - البته -من . خيالی بيش نيست

نبال حکومت یا قدرت سياسی  باید به تفاهم و تعاون اجتماعی کمک کند نه اینکه بد-ادیان دیگر 
هم به جنبة معنوی اسالم و روحانّيت ضربه می زند و هم َرَوند توسعة » اسالم سياسی«. باشد

ما باید خود را از این ُسّنت خون و خشونت و از . اجتماعی در کشورهای اسالمی را مشکل می سازد
گ شاد نياکان باستانی ما آیندة این آئين های مرگ و عزا و شهادت رها سازیم و با الهام از فرهن

 . بهتری را برای مّلت های خود بسازیم 



. در یادکردهای شـما، جا، جایی از نویسنـدگان ما هم سخن گفته اید!  آقای مير فطروس-
 پرسـش اینسـت که شـما چقدر با آثار نویسـندگان و شـاعران افغانسـتان آشـنایی دارید؟

و کوشش های هنرمندان، شاعران و نویسندگان افعانستان آشنا  من تا حدودی با فعالّيت ها -
با کارهای هنرمند شایسته و فروتن، عمر برهنة معصوم، با نّقاشی ها و مينياتورهای : هستم

عبدالرحيم غفوری، با شعرهای بسيار خوب واصف باختری و بعد، بيرنگ کوه دامنی، سميع حامد، 
حيمی، دکتر اکرم عثمان و رهنورد زریاب، با آثار ارزشمند دکتر ، با کارهای عتيق ر...لطيف پدرام و 

احمد جاوید، نجيب مایل هروی، دکتر عبدالغفور روان فرهادی، استاد دکتر عبدالّحی حبيبی،خليل اهللا 
 ... » فصلنامة هزار و یکشب«خليلی و با 

 شاعران و نویسندگان در» بيداری«بطور کلی حس می کنم که بعد از تجربة حکومت طالبان، یک نوع 
 .نسل جدید افغانستان بوجود آمده که بسيار بسيار اميدبخش است

 به دریافت بزرگان فرهنگ و ادبيات ما و به گواهی انبوهی از نشـریات فارسی زبان، -
کارهای شـما چراغ راهنمايی اسـت برای فرداهای فرهنگ مشـترک مان، می خواهم 

 .بگوئيد» نی« دسـت دارید، برای خوانندگان دربارة کارهای نوتان و آنچه در

هيچ الزم نيست که اشتباهات خونين و .  تجربه های هر مّلتی اساسًا متعلق به تمام مّلت ها است-
جمهوری اسالمی «را مثًال تاجيک ها هم بخواهند تکرار کنند و یک ) ایرانی ها و افغانی ها(هولناک ما 

مّلت ها در یک داد و ستد فرهنگی و با آموختن از اشتباهات ... ندرا در تاجيکستان تجربه نمای» دیگر
اخيرًا دوستانی در افغانستان و تاجيکستان هّمت ... مّلت های دیگر، آیندة کشورشان را می سازند 

خصوصًا آنجا که از (را ترجمه یا تکثير کنند » مالحظاتی در تاریخ ایران«کرده اند و می خواهند کتاب 
بنيادگرائی «ِن روشنفکرانی مانند دکتر شریعتی و دکتر عبدالکریم سروش و یا از اسالم راستي

 سال پيش منتشر شده و فکر می کنم امروز 20این کتاب، ). صحبت می شود» اسالمی و فاشيسم
 .می تواند چشم انداز مفيدی برای روشنفکران افغانستان و تاجيکستان باشد

) شامل چند مقاله و گفتگو(»  و مناظره های فکری در ایران امروزبرخی منظره ها«آخرین کتابم با نام 
 .چند ماه پيش منتشر شده و اآلن چاپ دوم آن در دست انتشار است

با توجه به آنچه که دربارة هجوم های . بزودی منتشر خواهد شد» تاریخ در ادبيات«کتاب جدیدم با نام 
رهنگ و زبان فارسی دری گفته ام، این کتاب نشان می متعّدد قبایل ترک و تاتار و تازی به تاریخ و ف

دهد که در تمام این قرن های آشوب و آشفتگی، شعر فارسی چگونه توانسته است هوّیت مّلی و 
به عقيدة : از این رو. را از گذشته به آینده منتقل کند...) ایرانی ها، افغان ها، تاجيک ها و (تاریخی ما 

با .  ارزشمندی برای درک رویدادها و حوادث تاریخی سرزمين ما استمن، شعر فارسی، منبع بسيار
انوری ابيوردی، (، ما پا به پای سه شاعر برجسته از سه دورة متفاوت تاریخی »تاریخ در ادبيات«

سير و سفر می کنيم و با مسائل فرهنگی و هنری این سه ) ناصرخسرو قبادیانی و صائب تبریزی
سبک «و هندی ) اصفهانی(مثًال خواهيم دانست که شاخه های ایرانی دورة مهم آشنا می شویم و 

چندان درست » سبک هندی«اگر چه به نظر من نامگذاری (چه تفاوت هائی باهم دارند » هندی
چرا در ایران ) برخالف افغانستان و تاجيکستان(» بيدل دهلوی«و یا مثًال شاعر بزرگی مانند ) نيست

 بعضی از دوستان -مسئله از این رو اهمّيت دارد که می بينيم این روزها این ... ناشناخته مانده و 
» ناشناخته ماندن بيدل در ایران«را دليل » انگيزه های مّلی ایرانيان «- به نادرستی -افغانی ما 

ضعف ملی گرائی در «در جمهوری اسالمی را ناشی از » بيدل«و علت گرایش به ! معرفی نموده



ضعف «بعضی از دوستان هم کار را به جائی رسانيده اند که برای اثبات !!! ه اندقلمداد کرد» ایران
ها همانقدر » استدالل«اینگونه !! به سخنان آیت اهللا خمينی، متوّسل شده اند» ملی گرائی در ایران

بخواهيم به سخنان ُگهرباِر » ضعف یا فقدان ملی گرائی در افعانستان«ارزش دارند که برای اثبات 
ایکاش این دوستان به انتشار حجم عظيم کتاب های مربوط به زرتشت و !!!. استناد کنيم» عمرمّال«

تاریخ ایران باستان و استقبال از آنها در ایران نگاه می کردند تا به نادرستی گفته های خویش آگاه 
 .می شدند

ر بارة اهميت  روشـنگری یا روشـنفکری در آثار شـما جایگاه ویژه یی دارد، ممکن اسـت د-
 این مقوله در شرایط کنونی کشـورهای مان بگوئيد؟

 
در روشنفکران ایران و » آگاهی کاذب«و رواج » از خودبيگانگی انسان«در » ایدئولوژی« قبًال به نقش -

در واقع آنچه که ما در ایران دورة خمينی و در افغانستان دورة طالبان تجربه . افغانستان اشاره کرده ام
.  محصول ایدئولوژی های رهبران سياسی و روشنفکران این دو کشور بوده است- از جمله -یم کرده ا

این گذشتة پراشتباه، باید همة ما را فروتن یا فروتن تر سازد تا بر اساس یک درک دقيق، ضرورت ها، 
 باز هم به در اینجا من می خواهم. ظرفّيت ها و ممکنات امروز، آیندة ایران و افغانستان را بشناسيم

در جامعه .  فرهنگی ایران و افغانستان و تاجيکستان تأکيد کنم-پيوندها و عالیق و مشترکات تاریخی 
، بر اساس این تئوری، کشورهای در حال »تئوری انتشار«شناسی توسعه، تئوری ئی هست بنام 

تجربه کنند بلکه توسعه، الزم نيست که حتمًا همان راه های رشد و توسعة سایر کشورها را طی یا 
خصوصًا کشورهای (این کشورها با آموختن و تجربه گرفتن و کسب دستاوردهای کشورهای دیگر 

 -می توانند به تحول فرهنگی یا به تعالی اجتماعی » همریشه و همشيره«همجوار و از نظر فرهنگی 
 برای تعالی - و باید -از این رو فکر می کنم که ایران می تواند . اقتصادی خود شتاب بيشتری بدهند

 .فرهنگی، هنری و اقتصادی افغانستان و تاجيکستان نقش اساسی داشته باشد

متأسفانه در این اواخر، گرایش خطرناکی در ميان بعضی از دوستان ما مشاهده می شود که راه این 
 . همدلی ها و همزبانی ها و آموختن از تجربه های دیگران را دشوار می سازد

ستان ما، در کشورهای تازه استقالل یافتة اتحاد جماهير شوروی سابق می کوشند تا با بعضی از دو
بسازند و از این طریق، کسب » قهرمان مّلی«برای کشورشان » تيمورلنگ«یا » چنگيز«بزرگداشت 

بنظر من، این ها، گرایش های خطرناکی هستند که راه همدلی ها و ! ... نمایند» هویت مّلی«
را فرو می بندند، آنهم در روزگاری که ... ) ایرانی ها، افغان ها، تاجيک ها و( ما همزبانی های

حل » اتحادّیه اروپا«با التماس و خواهش و تمّنا، می خواهد خود را در ) ترکيه(همسایة مسلمان ما 
بعضی از دوستان را » جداسرِی«یا » بومی گرائی«: بنابراین! شود» اروپائی«یا » غربی«کند تا 

 گونه می توان توجيه کرد؟چ
، ميهن واقعی ما )که همواره مصنوعی و متغّير بوده اند(جدا از مرزهای سياسی : همانطور که گفتم

این ميهن مشترک . ميهن مشترک زبانی و فرهنگی است...) ایرانی ها، افغان ها، تاجيک ها و (
ر این نيست که فالن شاعر، رومی بحث د: بنابراین. زبانی و فرهنگی، ميراث نياکان سرفراز ما است

 بعنوان ميراث خواران این -است یا بلخی یا بخارائی و آذری و شيرازی، بلکه مهم، اینست که ما 
گذشتة فرهنگی، برای غنا یا تعالی و گسترش این ميهن مشترک زبانی و فرهنگی چه کاری کرده و 

خصوصًا در مراکز دانشگاهی و (می کنيم؟ کافی است قدری به کتاب ها و کتابخانه های خود 
بزرگ ترین و کامل ترین دانشنامه (یادآوری می کنم که ... نگاهی کنيم تا ) فرهنگی خود

)Encyclopédie (»با چاپ بسيار (به سرپرستی دکتر حسن انوشه ) »ادب فارسی در افغانستان



 ! در ایران منتشر شده است)  صفحه1000نفيس، در قطع بزرگ و بالغ بر 
 
اکنون خوانندگان ما می دانند که شـما، محقق، شـاعر و نویسـندة ! آقای ميرفطروس -

پس خوب است که با شعری این . راهگشای ما، در زبان و فرهنگ مشـترک ما هسـتيد
 .گفتگو را به پایان ببریم

ب را از مقدمة کتا) شاعر عصر مغول( دوست دارم که شعر زیبا و اميدانگيز سيف الدین فرغانی -
 : ام در اینجا تکرار کنم» آوازهای تبعيدی«
 

 این نيز بگذرد... 

 هم مرگ بر جهان شما نيز بگذر
 هم رونـق زمان شمـا نيز بـگذرد

 وین بوِم محنت از پِی آن تاکند خراب
 بر دولت آشيان شمـا نيـز بگذرد

 باد خزاِن نکبِت ایام، ناگهان
 بر باغ و بوستان شمـا نيز بـگذرد

 هست گلوگير خاص و عامآب اجل که 
 بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد

 چون داِد عادالن به جهان در بقا نکرد
 بيـداد ظالمـان شما نيز بگذرد

 در مملکت چوُ غّرش شيران گذشت و رفت
 این عوعوی سگان شما نيز بگذرد

 بادی که در زمانه بسی شمعها بُکشت
 هم بر چــراغدان شما نيز بگذرد

 کسان به شما ناکسان رسيداین مملکت ز 
 دوران نـاکساِن شمــا نيز بگذرد

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
 ناچار کـاروان شما نيز بـگذرد

 بيش از دو روز نبود از آِن دگرکسان
 بعد از دو روز از آِن شما نيز بگذرد
 بر تيِر جورتان ز تحّمل، سپر کنيم
 تا سختِی کمان شما نيز بـگذرد

 


