
 کلمٔه افغان یابی شهیر

 
 دینوشتٔه حامد نو

 

به اندازه کسب شدت نموده که عده  از قلم بدستان   ستیکشورازچند سندگانینو کتعدادی یوقوم یزبان ،یسمت یهایریگ جبهه

 یبران یرهایشانرا چون شمش یمردم افغانستان خامه ها تیثیو حفظ شرف وح یخیافتخارات تار ،یمل تیدفاع ازهو یبجا

موجود و گذشته داشته با شند که  طیاز شرا یها یتیگله ها و نارضا  دقانهصا یعده ا دی. شاکنندیدرمقابل هم استعمال م

منافع شان درمنطقه با استفاده ازاحساسات مردم  نیعالقمند به تأم ی، کشورها انیم نیواما در باشدیمسأله قابل درک م

افغانستان  یمل تیوحاکم یاسیس تیموجود شهیبه ر شهیت یاسیمشخص س یازبرنامه ها یمتداوم ، وبا تأس کیستماتیبطورس

گره دادن کلمه افغان  شودیبخورد ملت افغانستان داد م دخلیز یارتباط توسط کشورها نیدر کهیاز موضوعات یکی . زنندیم

منافع درازمدت شان دامن بزنند ، اما با مراجعه به  نیتأم یدرافغانستان برا یبا نام  پشتون است تا برآتش اختالفات قوم

درزبان سوارکار  یبه معن «   Aśvakanاسوه کان» گرفته شده از اصطالح   شهیرکلمه افغان  یخیمنابع دست اول تار

در  که باشدیم یساسان یدر زبان پهلوابگان ، و ییدر زبان کهن اوساتا آوه گان، تیدر زبان پرکر اوه گانا ،تیکریسانس

  .معمول گشته است یپشتو و در یعنیدرهردوزبان  تلفظ ونگاشته شده وافغان به گونٔه  یادوار اسالم
 

 شوند،یافغانستان بشمول پشتونها همه افغان خوانده م باشندگان تمام  یالملل نیب نیکشور و قوان یازنگاه قانون اساس کهیدرحال
 یدید تا با  کوشندیدر بارٔه اقوام پشتون وزبان پشتو مصرانه م باوصف اطالعات محدود شان  یرانیا سندگانینو ستیازچند

 ها نام پشتون اما ،دهند وندیاقوام پشتون پ هعمداً کملٔه افغان را ب یاسیاهداف مشخص س بدست آوردن بمنظور انهیگرا تیعموم

 دهیگردیاد  Pactyans1 انسیپکت مؤرخ بزرگ یونانیهرودوت  یادداشتهایدر ، بطور مثالازاسالم شیپ یخیدرمتون تار

پشتون ها  ایکه همانا پکتها  پختها   آمده پکتاس Pakhtas سانسکریت و پراکریت به تلفظ  گرید و متون ریگویدا ودر

 John Martin نیچون جان مارت یوزبانشناسان معروف نیمؤرخبه اساس مطالعات  « ا فغان» اصطالح  .باشدیم

 McCrindle،مک کرندل   یجینارو Christian Lassen سنیل ستنی، کریفرانسوE-Reclus  وسیکلیریوا

نظررا  نیا شدیداده م ها به سوارکارن  رزمانهیبود که ازد یلقب یویبرتان Alexander Cunninghamوالکساندرکوگنهام  

 ینام قوم وتبار کلمٔه افغان معرفکرده و به نظر او  دیزتائین تیکریمحقق معروف هند درزبان سانسAgrawala آگره واال 

 ،یسربن ،یهوتک، اندر، کاکر، احمدز ،یدران ،ی، منگل، غلز درانځ مانندپشتون  ریعشا انیدر م نروینبود. از یخاص

 ،یابدال نوار،یسهاک، ش ،یسوات ،یخروط ،یبنوچ ،یوسفزی ،یمحمدز ،یستانکز ،یاحمدز ،یگدون، لود ،یپوپل، سور

 لیافغان خ ایو  یبنام افغان ز  یقوم ایو لهیقب لیوتره خ لی،هوت خ یز ی، بام یاروکزپشتون چون  گریوا قوام د یبارکز

  .وجود ندارد

 

 تا بلخ و سرسبز بدخشان های در جلگه که رزمنده اسپان پرورش و یکسو از آهن کشف یخیتار یاز نگاه جامعه شناس

را  سوارکارانی سانسیکرت در متون. آورد بوجود را جنگجویان طبقهٔ  اجتماعی از نگاه دیگر،میافتند از سوی  تربیت فاریاب

کهن  که پرکریت و در متون کان اسوه Aśvakan بنام میرفتند هند وشمال کشمیر سند، حوزهٔ  به( کابل) کوبها از طریق که

 بمعنی «گان اوه» نیز واژهٔ  در اوستا. میکردند یاد سوارکاران یعنی Avagānā( گانا اوه) تلفظ به است تر از سانسیکرت

کلمٔه  زمانه ها  یدر ط واژه ها  تحول ای  etymology علمزبانشناسان از نگاه  نرویاز .و جنگجو آمده است کوبنده

  .2دانندیم یواژگان باستان نیبرگرفته شده از را «افغان»

 

                                                           
1 The History of Herodotus, Chapter 7, Written 440 B.C.E.,                                     

 “Translated by George Rawlinson" Piney.com 
2 McCrindle observes: "The name Afghan has evidently been derived from Asvakan, the Assakenoi of Arrian " 

(Megasthenes and Arrian, p 180; Alexander's Invasion of India, p 38; J. W. McCrindle) 

Christian Lassen, Saan Martin, L. Bishop, Dr Crooks, Dr. J. C. Vidyalnar, Dr M. R. Singh, William Smith,            

N. L. Dey, William Crooke, Dr J. L. Kamboj, Kiprpal Singh and several others write that the word Afghan has 

originated from the Sanskrit word Ashvaka......the Assakenois of the classical writings.  

 



 

 ( هزارٔه اول ق.م.، موزیم بریتانیا Asvagan باختری )اسوه گان  مجسمٔه برونز سوارکار

 و شاهان پیروزمیساخت دشمنان بر آنانرا و میگردید نبرد در جنگجویان پیروزی باعث تندرو و اصیل اسپان یکهئانجا زا

 داده آن شایستهٔ  شخص به که بود ومرتبتی لقب اسپ پسوند و میکردند مباهات اصیل اسبان بداشتن قدیم آریانای جنگجویان

 ده با یئفرمانروا) بیورآسپ ،(وزرین گندمگون اسب با سوارکاری) زرآسپ ،(تندرو اسپان صاحب) لهراسپ مانندمیشد، 

اسپه گان باختردرجلگه  ایسلسله شاهان اسپه  .آن وامثال (داریب اسب با نجیب یسوارکار )آسپ ویشت (،تازنده اسپ هزار

شانرا اساس گزارده ودامنه  ییمقرفرمانروا نیوتازنده بود نخست لیاسپان اص اهپرورشگ که یشمال هندوکش جا یها

 یک یی( گسترش دادند. درفرهنگ اوستا لمندی)کندهار و ه ایتا کابل وآراکوز الدی، ازمشیهزاره دوم پ مهیاقتدارشان را درن

 خیدرتار انګاسپه  ای خاندان اسپهشاهان بنام  نیوا بود یریودل یوداشتن اسپان ممتازعالمه سلحشور یشاهان سوارکار

 رزمجو و کوبنده یبمعن ییستادرمتون اوآو گان  ایکلمه آبگان  McCrindleمک کرندل   قیبه اساس تحق .مشهورند

 گفته:  نیدرشهنامه چن یاست چناچه فردوس زمشهودین انیعهد غزنو اتیاصطالح درادب نیکه ا افتهیذکر

 

 چـون قـارن كاو گـــان سـپـهـــدار

 و چون آوگان روىیسپه  كش چو ش 

 

 .است«  افغان»   کلمه یشکل  باستان«  اوگان» واژه  تیب نیدر

 

سوارکاران افغان  یعنیها  یبا اشکانو یو یهمرهان اسکندرازجنگها یاداشتهایبه حوله  خنگاررومنیتار  Arrian انیآر

 ( Ref: Scottish Geographical Magazine, 1999, p 275, Royal Scottish Society) . دهدیدراطراف کابل گزارش م

 
  ستیگریبه تلفظ د گانا اوه Avagānā آمده وهمان اصطالح  شهیر نیازع یساسان یها بهیدرکت پگانوا ابکان اصطالح

نقش رستم، معبد   ،یالدیقرن  سوم م یونانیو  یاشکان یپهلو یبزبابها یشاهپورساسان بهیکت) :: مراجعه بهادداشتی 

 ۸۱۸جلد چهارم ص  کاگویش یباستان شناس می، سال چاپ  ت رازیزردشت ( ش

 



 انی)درب میاش مثل التفه یقیتحق یدررساله ها یرونیب حانیکلمه ابگان به تلفظ افغان آمد، بطور مثال ابور یادواراسالمدر

افغانان خوانده  یتا به زابل و بست به نام کوه ها نیکوه هندوکش را ازمرز چ ( تونیز اهیگ انی)درب دنهیوالص سوم ( میاقل

و  حروف )پ ( کهیازآنجا تحول نموده ؛ اپگانو به  به مرورزمان افتاده  حرف )س ( یمطالعات زبانشناس نظربهاست. 

ابن بطوطه واقعه  .است دهینگاشته و تلفظ گرد« افغان » بشکل « اپگان  »کلمه  وجود ندارد یزبان عرب ی)گ( درالفبا

نموده 1328 درسال  کهیسفر یادشتهایدر یاسالم یشرق یبه کشورها یالدیزبان م یعرب یمعروف مراکش احینگاروس

 .دندینامیتکلم نموده وخودرا افغان م یبرخورده است که به زبان فارس یدرکابل به مردمان  :نگاردیم

 

 ییکایامر سندهٔ ینوMary Luis Clifford کلیفورد  سیلو یبحوالهٔ مر یباور فیجناب حن ختهیرابطه هموطن فره نیدر
 .دارمیم میاز نوشتهٔ شانرا بدون کم و کاست تقد ینگاشته اند که بخش یا یقیرسالهٔ تحق

 

عرب  نیمختلف مورخ اتیومردم افغانستان ( از روا نیافغانستان شناس معروف در کتاب ) سرزم فوردیکل سیلو یری"م

افغان در نزد اعراب هم بر پشتونها اطالق میشده است هم  ای(  بیکرده است که : " نام اوه گانه )سوارکار نج یریگ جهینت

کرده است که نام  یجمع بند نیدر مجموع چن فوردیکل گرید یدرجا(.  یاسعد یترجمه مرتض ۱۴۱" ) صحه  کهایبر تاج

 کندیرا ثابت م فوردیکل یرینتجه گ نیکه ا یمهم یلیاست . دل هشدیهندوکش اطالق م یهاهیباشندگان کوپا هٔ یافغان بر کل

 یفٔه از عجم زندگیطائ نجایدر ا می: سپس به کابل سفرکرد سدینویدر سفرش به کابل م یسفر نامه ابن بطوطه است . و

سفربه کابل(  ۴۰۶صفحه  یپادشاهان افغان بوده است ...) متن عرب تختیپا می... کابل از قدشوندیم دهیمیکند که افغان نام

 ینواح نیبوده اند و تا زمان سفر ابن بطوطه پشتونها هنوز در ا کهایتاج میمردم کابل از قد تیکه اکثر میدانیم یاز طرف

  نبوده اند . " ادیز

 

مخزن االفغان  سندهینو ینعمت هللا هرو اتیوجود دارد مانند نظر زین یگرید یمقوله ها انکلمه افف هیوجه تسم درمورد

امرمتفق  نیو زبانشاسان به ا نیاکثر محقق نرویاز است . افتهیبودن آن ثبوت ن یبخاطر جنبه افسانو هند که   یدربارمغل

 .  یخاص لهیقب اینه به قوم و افت،یبوده که به سوارکاران اطالق م یاالقول اند که اصطالح اففان لقب ومرتبت

  

ها  یکه قلمرو امپراتور میتوانیم دهید میاندازیب ینظر ایچه دراروپا وچه درقاره آس میدق جهان ینقشه ها اگربهبهرحال، 

.در شدندیم گاه بزرگ وگاه کوچک ینظام یشکستها ایو  انیجهانگشا یبوده و نظر به لشکر کش رییهمواره درحال تبدل وتغ

،  یغزنو ی، امپراتوریساسان یمانند امپراتور دیگردیم ادیپادشاهان  یقلمرو دولت ها بنام سلسله ها یدوره قرون وسط

جهان  یو امثال آن. درآنوقت از کشورها یدران ی، امپراتور یعثمان یامپراتور ،یموریت ی، امپراتور یعباس یقلمروخلفا

دولت . مفکوره مشخص بودند یتا حدود یفرهنگ یهانبود، اما حوزه  یخبر نیبا حدود اربعه وسرحدات مع یبشکل امروز

 درقرن نزدهم بوجود آمد.  شتریقرن هژدهم وب ریدر اخ نیوسرحدات مع نیمع یاسیس تیبا هو Nation Sates یمل یها

  

اقوام  ییجو یشاهان برتر نیآمدند، اگر مراد ا کاریدرقرن هژدهم وقرن نزدهم رو یودران یسلسله شا هان هوتک کهیهنگام

نام  افغانستان  کهیدرحال ،کردند یم ادیپستونستان  ایمملکت را بنام پشتونخوا  نیاسم ا بودیکشورم گریواقوم د لیپشتون برقبا

خان  سیرویو پشتو همزمان رشد کرد. م یدر اتیدرقرون هژدهم و نزدهم ادب .آمده نه پشتو یبا پسوند ستان بزبان در

 نیخان پس ازشکست گرگ سیروی.چنانچه م  سرودندیشعر م یهم بزبان پشتو وهم بزبان در یهوتک واحمدشاه دران

خطاب به   ۱۷۰۹ لسا یخیجرگه تار هیدرلو یپادشاه رشیدررد پذ یشعررا بزبان در نیا از قندهار یصفو یقواواخراج 

 مردم  قرائت نمود  : 

 

 کنم یخدمت نمودم که شاه نه

 کنم یکج کاله یبه تخت شه 

 بود درخورم  یشاه میهینه د 

 چاکرم  نیکه من بهرتان کمتر

 

 :  یبه زبان در یاحمدشاه دران اتیهم نمونه ازاب نیوا

  

 نا شاد رفته باشد  یکزداد رفته باشد           مظلوم از درو یریبرام یوایا

 



به  بودیدرکار م یداشتند واگر تعصب یعالقه مفرط یدر اتیو اوالده شان همه به ادب ، شاه شجاعشاه زمان ،یدران مورشاهیت 

 . دندیکوشینم یرشد شعروادب در

 

مسلمان  نی، سازمان مهاجر یعهد دران یوفرهنگ یمبحث اوضاع فکر ،یبیمختصرافغانستان اثرشا دروان پوهاند حب خی)تار

 (۲۸۳تا  ۲۰۳  ص ۱۳۶۸افغانستان ،  چاپ مجدد سال

  

 

 

چهارم  رمادهیبه تمام اقوام کشوردراخ یوارج گزار جرگه یلو میبه اساس تصم افغانستان یقانون اساس کهیدرحال : جهینت

 یحمالت گروها کهیآوان نیدر  ای؛ آ : کلمه افغان برهر فرد از افراد ملت افغانستان اطالق مي شودداردیم حیتشر حایصر

افغانستان کسب شدت نموده وازجانب  تیدراکثروال رانیا یاسالم یجمهور لیپاکستان و تمو کیمسلح طالبان به تحر

 نیدر چن ایآ باشد،یافغانستان درحال جنگ م هرگوشهٔ در   خراسان ( ی)خالفت اسالم سیتأس یبرا منحط داعش گرگروهید

چه   «افغان» کملٔه  یباال یعند یها زهیثمر به اساس انگ یب یتشنج و براه انداختن بحث ها جادیاحساس  یمقطع زمان

 ندهیآ یبرا میزیانارش جادیو ا یثبات یبجزاز ب یامدیچه پ و؟   کندیموآالم مردم افغانستان را مداوا  یاز دردها یدرد

 خواهد داشت؟ کشور

 

 یاسالم یپاکستان و جمهور یافغانستان بخصوص کشورها گانیهمسا انهیآشکارو توسعه جو یاستهایسمبرهن است که 

به  ی، ول سازدیمهر روز امن عامه را دروطن ما مختل   یاسالم یهمکار هیو روح یحسن همجوار هیبرخالف رو رانیا

همواره درنزد قاطبه ملت  لینگونه ، مسایدوامدار نبوده و ا چگاهیافغانستان ه یاقوام اجتماع انیاختالفات م خیتار یگواه

پرافتخارخود در  خی.افغانها درهرمقطع ازتار باشدیقابل حل م یمردم یوجرگه ها یاالفغان نیتفاهمات ب جهیافغانستان درنت

خود قاطعانه دفاع نموده اند که سه جنگ افغان  یمل سیونوام یارض    تیبه پا خاسته وازتمام گانگانیمقابل ظلم و تجاوز ب

 .مدعاست نیادر دهٔه هشتاد شاهد  وشکست قشون سرخ درافغانستان  نیازسال  بهتر سیوانگل

  

واشتراک تمام  سیوانگل جنگ اول افغان عیافغانستان درمورد وقامحمد غبارمؤرخ بزرگ  رغالمیارتباط مرحوم م نیدر

، خان ازبک یردیامام و،  ییعبدهللا خان اچکزا یهللا لوگر نیام،  یخان کوهدامن یرمسجدیمسران اقوام افغانستان مانند 

مال ،  ازخوابگاه کابل یاکبر خوابگاه (،یخان )محمد زائ شجاع الدوله (ی)محمد زائ نواب زمان خان،  قزل باش نیآغا حس

و تمام اکناف  سادات کنر از یمل گریوسران د یکابل دیجنریم،  ییدوست محمد خان غلجاکابل ،  یازاهال احمد برنج فروش

 یشرح مفصل سیقشون متجاوز انگل هیدرجنگ افغانها عل راکبرخانیوز یودرباره کارنامه ها نگاردیو اقشار افغانستان م

چاپ مطبعه کابل سال  خیتار ریافغانستان درمس. )باشدیم گانگانیتجاوزات ب افغانها در برابر یمل وحدت انگریدارد که نما

 ( ۸۷۲تا  ۸۳۱ص  ۱۳۴۶

   

باهم  یقرون متماد یراکه درط یملت یحقوق قانون توانیاست و نم تیواقع کیافغانستان  یو فرهگ یاسیس تیامروزموجود

 انکار نمود نانهیواقع ب ریغ یاسیس التیتما  ونژاد پرستانه  یها شیداشته اند،  با گرا یناگسست یها وندیپ

 

 


