ما «یک» هستیم؟
«ما» یک هستیم؟

جستاری در
«خطاب» افغان
کتاب دوم
رساله اول

دکتور سید حمید هللا روغ
۲۲۲۲

ما «یک» هستیم؟
«ما» یک هستیم؟

جستاری در
«خطاب» افغان
کتاب دوم
رساله اول

دکتور سید حمید هللا روغ
۲۲۲۲

شناسنامه کتاب
نام کتاب  :ما «یک هستیم»؟«ما» یک هستیم؟
نویسنده  :دکتور سیدحمید هللا روغ
ٔ
کتاب دوم رساله اول :جستاری در «خطاب» افغان
ویرایش و گرافیک  :تمیم ابوی
چاپ اول
 ۰۳۳ :جلد
رتیاژ
ISBN 978-3-00-073396-3

سال چاپ ۲۳۲۲ :
محل چاپBooksfactory.de:

ی
این کتاب تحت حفاظت حقوق قرار دارد
نقل از مندرجات این کتاب
بدون ذکر نام نویسنده و بدون ذکر نام کتاب
گید
مورد بازخواست
قضای قرار یم ر
ی
حق تجدید چاپ برای نویسنده محفوظ است

WER SIND WIR ?

"Xenonym" AFGHAN
Genealogie und Etymologie

von
Dr. Said Hamidullah Rogh
2022

Wer Sind Wir?
Band 1
Eine Diskussion mit der Geschichte
Band 2
Das „Xenonym“ Afghan
Band 3
Gesellschaftsgeschichte
u.
Onomastik

Das Wahre ist gottähnlich:
es erscheint nicht unmittelbar,
wir müssen es aus seinen Manifestationen erraten.
Goethe

:حقیقت مشابه خدا است
،وی بالواسطه ظاهر نه یم شود
ما یم بایست وی را از مظاهر آن بر بخوانیم
گوئته

« پرنده گک برایم آشنا بود
او در جوانیم
در خاطراتم
دور
دور
دور
در شنا بود»

از رسودۀ
مسی»
« ر
س .ح .روغ

تقدیم
تابناک پدرم
به خاطرۀ
ِ
مرحوم دکتور سید عبیدهللا روغ
 ۹۰۳۳ -۹۲۲۱هش

يو غر را ونړيده
هغه دنگ غر
یچ آسمان څکو ته یی الس غزیده
څی ذره ذره شو
لکه د طور په ر
يو آس له پښو ولويده
هغه ر ن
سپي آس
یچ په يو گام یک به تر رلیې ،رلیې ،ورسيده

شاعر بزرگ و پیشاهنگ افغان
اسحاق ننگیال

خيال من ر ن
يقي من
َجناب كفر و دين من
رن
هفتمي من
بهشت
ديار ر ن
نازني من
ُ
كوه كمر غالم شان
چه آفتاب و آتش
ی
قيامت قيام شان
چه مردمان رس كش
شهادت و مراد را
به گوش سنگ سنگ خود
چه سخت نعره یم كشد
گلوی رس ر ن
زمي من
ی
رستم
به خانه خانه
ی
آرش
به خانه خانه
برای روز امتحان
ی
ی
كش
دالوری  ،كمان
چه رس فراز ی
ملت
چه رس بلند مردیم
كه خاك راهشان بود
رسافت ر ن
جبي من

شاعر بزرگ و پیشاهنگ افغان
قهار عایص

ی
جهان حقیقت اند
غریب
سخن
اهل
ِ
ِ
ِ
تنهای زبان
باید گریست بر ِ
غم ی ِ
بیدل

جستاری در
«خطاب» افغان
مطالب -
کتاب دوم – رساله اول
جستاری در «خطاب» افغان
« -۹چرم ساغری» خراسان!
سه نام از کجا آمده اند؟
 -۰۲نام افغانستان چگونه بهوجود آمده است؟
 -۰۰نام اوغانستان از کجا آمده است؟
ی
 -۰۲نام افغانستای از کجا صادر شده است؟
«اوغان» « -افغان»
چند بحث تبارشنایس
 -۰۱افغان؛ آوهگان؛ اوغان -در متون ما
 -۰۱تبارشناش «اوغان»
 -۰۱تبارشناش «افغان»
«اوغان»« -افغان»
دو بحث ریشه شنایس
 -۰۱ریشهشناش «اوغان»
ریشهشنایس «افغان»
 -۰۱با نام ها چگونه کار یم کنیم؟
 -۰۱فغان -افغان
 -۰۹تاکنون یچ گزارش شده است؟
 -۲۲ریشهشناش افغان
 -۲۰اپوگان
 -۲۲افگانیتس
 -۲۱افتاب/افتاد
 -۲۱افغان -اببگان
 -۲۱افگان -افغان
 -۲۱ما همه افغان هستیم!

بوالعجب های خراسانم»
«بنده
ی
ابوالخی
ابوسعید
ر
ی
مروزی میمنهیک خراسای

۰۲
«چرم ساغری» خراسان!
یک وضعیت بسیار غریب در میان ما پیچانیده یم شود:
ی
از «خراسان را کوچک ساخت» ،تا «خراسان را دزدیده اند» ،و تا «خراسان ساسای»
همه رقم «خراسانزدیک» شعار داده یم شود.
ن
مستثت شده
در این میان خنده آورترین بیان این است که «خراسان بگوییم تا پښتون ها
باشند!»
ٔ
جناب رسول ر ن
رهي گفت«:احمد شاه ابدایل خراسان را کوچک تر ساخت» و برنامه جناب
ُ
رهي ر ن
رن
چني است که باید وطن ما «دو نامه» شود :افغانستان و خراسان!
مقصد جناب ر ن
رهي این است که نام افغانستان از طرف پښتون ها باشد و نام خراسان از
طرف تاجیک ها باشد!!
اینک به جناب پروفیسور رسول ر ن
رهي اطالع ما را یک برساند که
ی
نه افغانستان یک نام پښتوی است!!
و نه خراسان یک نام تاجییک است!!
()1

گییم:
در این رابطه ما دو رهیاب را در نظر یم ر
رهیاب اول آیا خراسان را با شاخص «کجا» جستجو کنیم؟
دهخدا با مراجعه به برهان یم نویسد:

ٔ
«کشور ،ترجمه اقلیم است که یک حصه از هفت حصۀ رب ع مسکون باشد .چنان که گویند
کشور اول ،و کشور دوم .ن
کوکب تعلق دارد:
یعت اقلیم اول ،و اقلیم دوم .و هر کشوری به ی
کشور اول  ،که اقلیم اول باشد  ،به زحل و آن هندوستان است.

سیانج و دیگران «اصبهبد خراسان» و«کوست خراسان» از ٔ
ن
خوری و گردیزی و له ی
اردشیبابکان موسس
دوره
 -۹موش
ر
ٔ
ساسای یمآورند؛ معنا این که اردشی مفهوم خراسان را از دوره قبیل ،از ٔ
دوره ی
ن
پاری ،تحویل گرفته است.
سالله
ر
ن
ن
ساسای» نه نوشته اند .غبار یم
حبیت ،هیچکدام« ،خراسان
خراسان یک مفهوم «ساسای» نه بوده است .نه غبار و نه ی
ٔ
نویسد  «:ر ن
چني تصور یم شود که خراسان معارص دوره ساسانیان بوده است» (غبار؛جغرافیا؛۹۰۲۱؛ص)۹
ی
پس «خراسان ساسای» نهیم نویسیم.

دوم به ی
مشیی و آن ر ن
چي و ختاست.
سوم به مری خ و آن ترکستان باشد.
چهارم به آفتاب ،و آن عراق و خراسان است.
()2

پنجم به زهره وآن ماورآألنهر
()3
اقصای بالد شمال است».

است .ششم به عطارد که روم باشد .هفتم به قمر ،که آن

پس کمربند خراسان وعراق را،که آذربایجان وشام (و مرص) را هم با این دو ضمیمه یم
کردند ،همه را «متعلق» به کوکب آفتاب یم دانسته اند.
آیا برای این بیان کدام شاهد در تأری خ داریم؟
بیل!
ٔ
در تاری خ سالجقه اناطویل که در ۳۶۷هق نوشته شده ،آمده است:
طغرل بیگ
«عراق وشام وخراسان تا آذربایجان به او (آلب ارسالن.روغ) داد .در زمان طغرل بیگ ،او را
ٔ
امی خراسان یم گفتند» )تاری خ سالجقه اناتویل؛ قرن هشتم هش؛ ص)۱۱
ر

ٔ
ی
تعبی معروف:
این پهنه بسیار گسیده گوایه یم دهد که دو ر
 خراسان به مرادف« آفتاب برامد»
 و خراسان به مرادف ر
مشق
ی
()4
منطق دارند(.)5
تعبی امتناع
هر دو نادرست بوده اند  .این هر دو ر
اما این که مفهوم خراسان از آذربایجان تا شام تمدید شده است ،چرا ر ن
چني بوده است؟
ٔ
در ٔ
دامنه ی
گسی ٔه خراسان یچ گزارش شده است؟
باره
ٔ
پرش سایکس در سفرنامه خود یم نویسد:
ّ
رن
مورخي مسلمان یم گویند ،جزو ترکستان نه بوده ،ویل بخش اعظم آن که سدۀ وحد طبییع آن
« -۲ماورآألنهر چنان که
ٔ
را از حمالت صحرانشینان مصوون و محفوظ نه یم داشته از لحاظ سیاش به زیر اطاعت اقوام ترک درآمده بوده...در
زمان هخامنشیان وتازیان رسارس آسیای میانه با آسیای مقدم یک واحد سیاش را یم ساخته؛ویل از آغاز قرن دهم م.این
ُ
ناحیه درزیر فرمان وحکومت اقوام (تورک.اینقلم)آسیای میانه قرارگرفته و در پیمان های صلیح که درمیان
ی
بیشی موارد آمو دریا مرز میان مناطق نفوذ شان اعالم یم
فرمانروایان ایران وترکستان بسته یم شده ،در
ُ
ن
ر ی
رسزمی ماورآ ألنهر که در آغاز توسط آریاییان مسکون بوده رنی دچار«ترک زده
گشته...ازلحاظ نژادی (قویم .روغ)
ی
یک»(!) شده و اکنون نه تنها صحرا نشینان آن جا ،بل بخش مهیم از مردم مقیم و اسکان یافته آن رنی به زبان تریک
سخن یم گویند.تا قرن دهم م .ساکنان این مناطق را بت پرستان (بوداییان .روغ) تشکیل یم دادند» /بارتولد؛ترکستان
نامه؛ صص ۹۶۳تا/۹۳۳
نگید هفت کشور  -سپاهش بر نتابد هفت گردون»
 -۰عنرصی« :صیدش ر
عدد هفت یک عدد ی
مییای است که شاید با نظر به هفت رنگ ر ی
رنگی کمان تقدیس شده باشد.
ی
 -۱اسدی طوش؛ لغت الفرس؛ ص« :۰۶۳خراسان ،و آن از مشق است»؛ خوارزیم و دیگران ر ن
نی «مشق» یم نویسند.
خید و در بحیهٔ
ن
رن
بحی ٔه
ر
کسپي بر یم ر
تعبی نتیجه شده که آسوری ها معتقد بوده اند آفتاب از ر
 -۷ازاسناد آسوری این ر
ٔ
ی
ی
ن
همين
مدییانه فرو یم نشیند .پرش سایکس که نقطه آغاز بحث خود در خراسان را ر
بحیه خرص قرار یم دهد ،رنی به ر
ٔ
ی
رن
کسپي اشاره است به این که نام خراسان از طریق پاری به ما
بحیه
تعبی از اسناد آسوری نظر دارد .توجه خاص به ر
ر
رسیده است.

«خراسان سابق بر این بسیار وسعت داشته و از بحر ی
خرص تا سمرقند و از جنوب تا ناحیه
سند ممتد بوده...مشهدکرش ر ن
نشي ایالت خراسان است»(سفرنامه سایکس؛صص ۲۶و)۰۳

ٔ
این بیان پرش سایکس را با مراجعه به بیان تاری خ سالجقه اناتویل ،تا شام تمدید یم کنیم.
و به تأیید این گزارش تاری خ سالجقه یک شاهد یم آوریم :معبد «زور»در زینداور ،نام خود
را به «دیرالزور» در سوریه ،داده است.
تأکید سایکس بر شمولیت ماورای سند در خراسان مهم است.
هندی ها باالتر از دریای سند را «خراسان» یم نامیده اند.
ابن بطوطه در قرن چاردهم یم نویسد:
ی
اسای یم خواندند»
« همه خارجیان را در هندوستان ،خر
و بابر در بابرنامه یم نویسد :
«مردم هندوستان به هر کشوری که خارج از آن باشد« ،خراسان» یمگویند ،همانطور که

عربها برای همه ر ی
مسی هندوستان به
چی به جز عربستان از «عجم» استفاده یمکنند.در ر
خراسان دو بازار بزرگ وجود دارد :ییک در کابل و دیگری در قندهار .کاروان های فرغانه،
ی
توقق یرصوری در کابل دارند» ...
ترکستان ،سمرقند ،بلخ ،بخارا ،حصار و بدخشان
( )Baburnama;pp4

ٔ
درباره «تجاوز اوغانیه از سند» ی
مسید یم شود.
پس نوشتهجات مندرآوردی جناب راوش
از این تذکرات سه ر ن
چی مسلم یم آید:
ن
خاقای یم گوید که در قدیم اقلیم به معادل کشور یم آمده
خراسان نام یک اقلیم است.
است:
ای خواجۀ ر ن
زمي و درت هفتم آسمان
در سایۀ تو کشور چارم نکو تر است
پس اطالق خراسان که تا شام وسعت داده شده ،و ی
حت شامل مرص قدیم یم شده است،
ً
افیای و مثال با شاخص «کجا» جستجو شود .در این جا یک
نهیمتواند با یک شاخص جغر ی
شاخص متفاوت در میان بوده است .این شاخص کدام بوده است؟
رسزمی های خالفت ررس یق نشان یم دهد که خراسان در ٔ
له ی
ر ی
دوره اسالیم
سینج در کتاب
در جغرافیای سیایس خالفت ،وارد ساخته شد .خالفت معنای قدیم خراسان را لغو کرد،
افیای مبدل ساخت .خالفت برای خراسان چار
و خراسان را بهیک نام برای یک قلمرو جغر ی
«حد» ،همان «چار رب ع» تعریف کرد :مرو؛ نشاپور؛ هرات؛ بلخ؛
در  ۰۳۷هق مقدش خراسان را «به دو جانب ،ماورا و مادون نهر جیحون» یم نویسد؛در
قرن  ۱م .خالفت ،بانظر به سامانیان ،ماورآألنهر«و» خراسان ذکر کرد .ن
یعت خالفت بخارا
ّ
و سمرقند را از خراسان متمایز ساخت .محمود غزنوی دریای آمو را حد شمایل خراسان

قرار داد .و بی ن
المعی ایل بالد ماورآألنهر»
وی نوشت«:آمویه
ی
ر
ّ
این مقیاس خراسان در ٔ
شناخت از حد و ی
ی
گسیه
دوره مغول مغشوش و متحول شد.مغول،
ی
و تاری خ خراسان نه داشت .مغول حد شمالشق خراسان را دریای آمو( )6قرار یم دهد .اما
ّ
اسان خالفت را نهیم شناسد:
جنوب
حد
غری خر ِ
ی
(َ َ )7
ٔ
«یساور گفت از خراسان به عراق روم» (تاری خنامه هرات؛ ص )۶۱۳

طوری که یمدانیم مغول هرچار رب ع خراسان را ویران وخایل از سکنه ساخت .مرو و نشاپور
ً
و هرات و بلخ ،که قبال شهرهای آباد و بزرگ و پر نفوس بودند ،ویران و خایل از سکنه
شدند.
جناب سید عسکرموسوی حق به جانب نیست ،آن جا که یم گوید مغول در خراسان ویر نای
و قتال عظیم نه کرده است:
«ممالک خراسانخراباست...خراسان خر یای تمام پذیرفته ودرآن ُع رشت عظیم است»
ٔ
در ٔ
دوره مغول دریای آمو از جانب سالله چغتاییان خط انفصال قرار داده شد .چغتاییان

()8

«پار آمو» را قلمرو خود دانستند .ن
عیه»
یعت در همه اسناد مغویل « ی
ّ
()10
حد وارد شدن به خراسان نامیده شد

()9

از آمو ،معادل

ٔ
آن چه از نظر مباحثات جاری جالب است ،این که سیف هروی در تاری خ نامه هرات به
وضاحت «افغانستان» را ییک از « ُملک های خراسان» یم نامد .پس ادعای جناب راوش
ٔ
«خراسان را دزدیده اند» ی
مسید یم شود .در همان کتاب تاری خ نامه هرات ،افغانستان از
« ُملک های خراسان» به شمار داده شده است.
ّ
اینک خود سیف هروی که در آغاز هرات را یک حد خراسان بهشمار یم دهد:
ی
بهی خراسان هرات است»
«شهری است در خراسان که آن را هرات گویندِ ...

غی از هرات را خراسان یم نامد:
اما پسانتر هرات را از خراسان جدا یم سازد ،و ر
«از مال هرات ر ی
چیی به خزینه معموره پادشاه نیم رسد ...مصلحت در آن است که مردم
ُ
ُ
این شهر را بهخراسان فرستیم و دروب و بروج او را خراب کنیم.تا منبعد هیچ آفریده از ملوک
ٔ
)
نامدار و رووس روزگار{ ،هرات را} مأوی و مسکن خود نسازد»(تاری خنامه هرات؛ص ۰۷۲
ٔ
 -۶تاری خنامه هرات« :از آب {آموی} بگذراند و به خراسان دراید»؛ ص۶۱۶
ُ
« -۳ایران نام عراق است؛ و عراق از ایران معرب است» اسدی طوش؛ لغت الفرس؛ ص۰۶۳
ٔ
 -۲تاری خنامه هرات؛ ص ۰۶۳
عیه کرد»/تاری خ شایه قراختاییان؛ ص/۲۲۳
« -۱براق اوغول آب جیحون را ی
« -۹۳عبور از آب آمویه و وصول به خراسان»/تاری خ شایه قراختاییان؛ ص/۲۲۳
ٔ
امی یساول در مقابل شاهزاده یساور شکست خورد
امیخراسان بود»؛/ص /۶۱۳ر
امی یساول که ر
 -۹۹تاری خنامه هرات «:ر
ٔ
اشاره ابوسعید بهادر کشته شد
به هرات کرت پناه برد و در هرات به

ن
امی خراسان» یم
امی یساول را « ر
و در حایل که اقتدار کرت هرات برقرار است ،دربار ایلخای ،ر
()11
نامد
ٔ
امی خراسان» ،وایل کابل و بلخ بوده و از
پسانتر تاری خنامه هرات واضح یم سازد که این « ر
قوشچ
امی یساول ،شیخعیل
ی
جانب ابوسعید مقرر شده بود.ابوسعید پس از کشته شدن ر
را با ر ن
امی خراسان ،وایل کابل مقرر یم کند.
همي عنوان ر
در ٔ
چغتای
دوره مغول این«جداسازی» هرات ،از خراسان ،دالیل سیاش داشت .دو ساللۀ
ی
ن
ایلخای درعراق عجم وعراق عرب مستقر بودند.خراسان میدان منازعۀ
در ماورآألنهر ،و
دایم در میان این دو سالله بود .و این از دو نظر:
ن
رن
خوني
ایلخای که خود را از خانات مرکزی مستقل ساخته بود و با چغتاییان رقابت
ساللۀ
داشت ،هرات را بهحیث «دروازۀ امن» قلمرو تحت سلطۀ خود یم دید .و پیوسته یم
کوشید که با کمک هرات ،چغتایان را در شمال دریای آمو نگهدارد .سلطنت آل کرت در
هرات و توابع آن ،در حکم یک «بفرستیت» درمیان ایلخانیان و چغتایان عمل یم کرد.
دلیل پیدای و اهمیت سیاش آلکرت هرات در دورۀ مغول درست از ر ن
همي نظر مطرح یم
ی
ر
شود .ایلخانیان به سند و هند عالقه ای نداشتند و اکی لشکرکش های مغوالن به سوی
چغتای صورت گرفت .چغتایان خراسان را حق خود یم دانستند،
سند وهند ،از ماورآألنهر
ی
رن
چنگیخان در زمان حیات خود سند و هند را به چغتایان یرلیغ کرده بود .چغتایان یم
زیرا
کوشیدند«خراسان=بلخ و کابل»را پیوسته دراختیار داشته باشند تا راه عبور به هندوستان
ً
برای شان باز باشد .مخاصمت درمیان ایلخانان و چغتاییان عمدتا بر رس کابل بوده است.
و این رقابت تا دوران تیمورلنگ و اوالده اش ادامه داشت.
نه ایلخانان و نه چغتایان ،هیچ کدام به خود خراسان اهمیت جداگانه قایل نبودند ،و از
خراسان یک ویرانه برجا گذاشتند و مردم را قتل عام کردند ویا به اسارت بردند تا خراسان
را «خایل» کرده باشند و به چراگاه اردو های خود مبدل بسازند:
()12
«لشکر براق در حوایل بادغیس چراخور ساخته»
«داودخواجه بن ُد ُووا بن براق  ...دارالملک ر ی
غزنی را به ضبط آورد و با لشکر یی عدد در آن
ٔ
حدود قرار گرفت» (تاری خ نامه هرات؛ ص)۶۳۱
ٔ
ن
کسای بمانند باتو ،و طاهر
حوزه ما در بادغیس دایر بود .و
و بزرگترین ُم َعسکر مغویل در
ٔ
بهادر و نکودر و دیگران در معسکر بادغیس مستقر بودند(تاری خنامه هرات؛ صص۹۲۱و)۲۶۳
ً
گرمسی را که قبال شامل قلمرو هرات بودند ،از هرات
معنا این که مغول ،بادغیس و فراه و
ر
جدا کرد ،و معسکر خود قرار داد.
 -۹۲تاری خ شایه قراختاییان؛ص۲۲۱؛ اسدی طوش؛ لغت الفرس؛ ص«:۹۶۰چراخور ،چراگاه باشد»

به این ترتیب است که خراسان در دورۀ مغول دچار چند تحول یم شود:
ٔ
اول مغول هر چار رب ع خراسان ن
یعت بلخ و مرو و نشاپور و هرات را ویران و سکنه آن را قتل
عام یم کند .در این میان فقط هرات این بخت را نصیب یم شود که باردگر بپا ر ن
خید .و
ن
شد،یعت
این به دو دلیل ییک این که هرات به یرلیغ خان مغول به شمس کرت بخشیده
ن
آبادای مجدد هرات به اهل کرت بر یم گردد ،و نه به مغول.
و دیگری این که ایلخانان برای دفع چغتاییان ،هرات را در مقام بفرستیت قرار دادند و این
ً
جریان هم مجال نو در برابر هرات گشود .ن
یعت هرات که در آغاز کامال ویران ساخته شد،
بنا به تعامالت داخیل مغول احیاء شد .به این ترتیب هرات از سایر توابع خراسان نه تنها
متمایز شد ،بل عمده نقاط خراسان به توابع هرات مبدل شدند .سیف هروی ،خودش،
ی
هرات و توابع کرت را از باق خراسان متمایز یم سازد.
ٔ
در حایل که منگو قاآن از آمو تا سند را به شمس الدین کرت یرلیغ داده بود ،اما تاری خنامه
هرات از حدود خراسان تعریف نهیم دهد ،ویل  ۱۱ملک را شامل خراسان یم نامد:
«به اندک ن
زمای ازحدود ُ ۱۱ملک خراسان 13از جبال ترکستان وشبورغان و تا افغانستان
ٔ
قرب پنجاه هزار مرد به هرات آمدند» (تاری خ نامه هرات؛ ص)۹۹۷

بعد این که مغول نواچ باالتر از هرات ،تا بلخ را خراسان نامید .سیف هروی در چند مورد
یم نویسد که مغوالن از هرات بهسوی خراسان برگشت کردند.
ی
بیشی زیر
مغوالن بلخ وتوابع آن را «خراسان» نامیدند .اگر که آبادی مجدد بلخ و کابل
ی
اخی کوشید باق
تاثی چغتاییان صورت گرفت که در راه هند بودند ،اما ابوسعید ایلخان تا ر
ر
امیان خود بسپارد .
توابع،منهایهرات و توابع هرات را ،تحت نام «خراسان» جدا کند و به ر
ی
گرمسی ر ی
نی جدا ساخته یم شوند و چراگاه اسپان
از جانب دیگر از غزی تا بادغیس و تا
ر
سواره نظام مغول قرارداده شدند ،که رسکردگان شان درمعسکرعمویم بادغیس مستقر
ٔ
ٔ
بوده اند .طایفه مغول که دراین نواچ مستقر شده بودند،طایفه مغویل«اوغان» بودند.
ٔ
به ر ن
همي ربط سیف هروی این منطقه را به نام جداگانه «اوغانستان» یاد یم کند .این که
جناب راوش«اوغانستان» سیف هروی را مرادف «افغانستان» سیف هروی یم شمارد،
اشتباه یم کند.
ّ
پس در قرن هفتم و هشتم هق دو تحول اساش در«چار حد» خراسان وارد یم شود:
ییک این که بلخ و مرو و ابرشهر(نشاپور) و هرات نابود یم شوند.
دیگری این که خراسان به سه قسمت تقسیم یم شود:
 -۹۰این «۳۳ملک خراسان» که سیف هروی یم آورد ،نشان یم دهد که خراسان چگونه در زیر پاشنه های مغول فرو
ریخته و فرو پاشیده است؛ ۲۱۳سال قبل از هجوم مغول به خراسان ،مقدش در احسن التقاسیم یم نویسد:
«اقلیم خراسان۱خوره و ۲ناحیه دارد»/مقدش؛ احسن التقاسیم؛ تهران۹۰۶۹؛ صص ۲۱۳و/۰۷۳

هرات؛ و هرات ،پس از ویر نای و قتال کامل ،به دلییل اجازه یم یابد دوباره رسپا شود ،که
بفرستیت یم شود ،در میان ایلخانان و چغتاییان.
ن
وگرمسی را شامل یم شود و ویران یم شود تا معسکر و
ازغزی تا بادغیس
اوغانستان؛ که
ر
جیفت کرمان تمدید یم شود.
چراگاه دام و کیام مغویل قرار داده شود.
گرمسی تا ر
ر
ین
جداساخي بلخ و کابل این که باالی
خراسان؛ که شامل بلخ و کابل و بقیه یم شود .و دلیل
حاکمیت بر آن در میان ایلخانان و چغتاییان پیوسته رقابت و جنگ جریان داشته است.
اینک امروز که یک عده باالی سالنگ ربیق آویخته بودند و نوشته بودند «به خراسان
اسان مغویل»
خوشآمدید!»،اینان به خراسانکماخراسان نظر نهدارند.و نادانسته «خر ِ
اسان خالفت یمنشانند:
را بهجای خر ِ
ی
یعب این عده خود شان خراسان را «کوچک» یم سازند
«کوچک» و«بزرگ» شاید بتواند به حدود یک اقتدار سیاش اطالق شود،اما خراسان نام
کدام اقتدارسیایس نه بوده است.
مرادف «خاور ر ی
حبیت صیب این
زمی» برای خراسان ،که دهخدا یم آورد ،دقیق نیست.
ی
اشتباه را تصحیح یم کند:
«در تشکیالت اداری قدیم قبل از اسالم،مقابل نام خراسان که مطلع الشمس بوده ،خوربران
(خاوران = خاور ر ن
حبیت؛جغرافیا؛ص)۰۹۳
زمي) مغرب آفتاب شمرده شده است»( ی

ن
زمی» ،هم دقیق نیست .امروزه ر ن
زمي دهخدا بلحاظ « ر ی
و خاور ر ن
کسای که یک سایت
نی
ی
انی ی
نیت با نام «خراسان ر ی
زمی» جورکرده اند ،به خطا رفته اند:
ً
خراسان نام کدام « ر ی
افیای» ،نه بوده است .در
زمی» ،و اصال خراسان یک«مفهوم جغر ی
ی
ن
ادبیات منظوم مایک بیت ازقول نارصخشو ن
قبادیای نقل یم شود و از آن به خراسان
بلچ
رن
تعبی شده است؛ اما در این مراجعه مشکل قرائت عاید است و باید تصحیح شود:
زمي ر
مرا مکان به خراسان ،ر ن
زمي به یمگان است
کش چرا طلبد در سفر خراسان را
نارص خشو خراسان را «مکان» یم نامد؛ و یمگان را « ر ی
زمی» یم نامد؛ نارصخشو«خراسان
زمي» نه نوشته است .خراسان کدام « ر ن
رن
زمي» نه بوده است.
ٔ
از این نظر بحث های که در ٔ
درباره وسعت و قبض و بسط خراسان دایر بوده
دوره اسالیم
ی
ً
ٔ
های هستند که به رپیوی از نسخه خالفت
و کم و زیاد بسیار برآن نوشته اند ،اصال بحث ی
ٔ
افیای تقلیل داد .خراسان یک
دایر شده اند .نسخه خالفت خراسان را در یک حد جغر ی
افیای نه بوده است .خراسان یک «اقلیم» بوده است.
مفهوم جغر ی

رهیاب دوم ما تاکنون در تبارشنایس و ریشهشنایس خراسان از کدام راه رفته ایم؟

تبارشنایس خراسان
ن
تاریچ خراسان را با این توضیح دهخدا خاتمه یم کنیم که یم آورد پارثوا ()14نام قدیم
سی
ر
ی
تر خراسان بوده است.منظور دهخدا این که «خراسان» ،که بهجای پارثوای پاری معمول
شده است ،از طریق ی
پاری به ما رسیده است(.)15
ٔ
ن
ن
دوره
روشت خراسان را به
خوری که یم نویسد «خراسان» را بابکان به کاربست ،به
موش
ً
ی
پاری حواله یمدهد .بابکان یک نایم را به کارگرفته است،که قبال موجود بوده است .منابع
ٔ
ٔ
ٔ
اروپای هم تأسیس کلمه خراسان را به پارت ها یم نویسند .پس کلمه خراسان کدام کلمه
ی
ُ
ً
ی
ی
ر ()16
ساسای ،و مثال پهلوی ساسای ،و یا کدام کلمه از «فرس» هخامنش  ،نیست.
ن
ن
ساسای نیست.خراسان با ر ن
ساسای شده است
همي هویت خود وارد اسناد
خراسان یک نام
ی
حبیت در مسکوکات هیپتالیان
«خراسان ساسای» نادرست است ،نه یم نویسیم .مطابق به ی
به تکرار نام «خوراسان خوتای» ظاهر بوده است .و ضبط نام خراسان در مسکوکات
ٔ
ن
ن
ساسای ،و یا«معارص» آن ،بوده است.
خوری و قبل از اسناد
هیپتایل قبل از نوشته موش
دو راه در ریشهشنایس خراسان
خراسان نام یک اقلیم بوده است.و اقلیم با یک استنباط نجویم مطابقت یمکند .یم دانیم
که درقدیم استنباط نجویم ،همزمان ،یک استنباط ی
آییب بوده است .پس وجه اطالق این
ً
اختصاصا یمتوانسته این باشد که این اقلیم مهد ر ی
آیی مهر بوده است.
اقلیم به «آفتاب»،
ٔ
کتیبه کیکویل ،از ر ی
خی یم دهد.کشف رسزم در
آیی مهر دراین اقلیم کم ازکم از ۹۱۷۳ق.م .ی
 ۲۳۹۰در تاجیکستان ،که همان سغد قدیم است ،معابد ر ی
آیی مهر در ۰۷۳۳ق.م .را ثابت
یم سازد .برای ر ن
آیي زرتشت کشف کاشغر به ۹۱۳۳ق.م .تأکید یم کند.
ٔ
گذشته ن
آییت در ریشه شناش خراسان دو راه یم باید گشوده یم شد:
اینک با نظر به این
ی
کنوی ییک هم این است که پارت و پارس را ی
میادف یم نویسند ،و رسشناسان شان با شوق
 -۹۱ازمشغله های ایر نایهای
مفرط به این مشغله ادامه یم دهند .اما پارت و پارس مناطق جداگانه بوده اند؛ از ی
ر ی
ژوستی نقل یم کنیم:
سیابو و
ٔ
ن
رسزمي بزریک نیست...در زمان پارسیان و ر ن
رن
رن
رسزمي( پارت .روغ)
طوالی مقدونیان این
نی پس ازان در یط سلطه
«پارتیا
ن
زمي های متعلق به پارتوئنه (اکنون) شامل
خراج هایش را با ر
هیکانیان پرداخت یم کرد...اکنون وسعت یافته است .رس ر
کومسنه ،خوارنه ،و در واقع تمام مناطق تا دروازه های کاست ،راگا و تپوری یم شود که پیش تر جزو ماد بودند ( ی
سیابو/
ی
ن
رن
رسزمي های درون
بابرچ از داهه ها...به پارتیا هجوم آوردند...رسانجام ارباب همه
سکای بود
«)۱،۹/XIارشک که یک
ی
فرات ( ن
ن
امیاطوری
یعت رسق آن) شدند و اکنون بر
رسزمي ها و مردمان یی شماری حکومت یم کنند و از نظر عظمت ر
ر
ی
شان رقیب رومیان هستند (سیابو»)۱،۲/XI/
«ارشک همانقدر برای پارتیان نام آوربود که کورشبرای پارسیان و اسکندر برای مقدونیان و رومولوس برای رومیان»
(۱،۷و)Justin;XI.I/۷،۶
ن
کنوی یم نویسد که «در زبان های ما کوچکترین نشانه ای
 -۹۷نوراحمد خالدی( )۲۲۱۳۹۱۲۳۲۲به نقل از منابع ایران
ن
از زبان پهلوی ی
کنوی بر هیچ بررش جدی متیک نیست.
پاری موجود نیست» .این بیان منابع ایران
ی
نام های اڅک (ارشک) و اڅکزی و کرت ،نام های پاری هستند .و مثال های متعدد بعدی.
ُ
ٔ
ٔ
ٔ
دوره هخامنش ،صادر شود.
عری نم تواند به عقب ،به
عری است و این کلمه ی
« -۹۶فرس» یک کلمه ی

راه اول همان بوده که خوراسان را رصف با عطف به خور=آفتاب گشوده اند.
پس «خور» را از«اسان»جدا کردهاند .دراین صورت «اسان» رصف یک تمدید و یا توضیح
برای «خور» است .این توضیح هر یچ که باشد.
طوری که یم دانیم متقدم ترین کوشش در ریشه شناش خراسان بر اساس خور  +اسان از
اسعد گر ن
گای در قرن  ۹۹م .است .اسعد در نام خراسان ،بند /اسان /را /آسان /یم خواند؛
ن
یعت/ا /را به/آ/تحویل یم کند،آسان/را به «آسیدن» فعل یم بندد و از مبنای دری آسیدن
تعبی یم کند ،و خراسان را «خورآیان» یم نویسد .پس «خور آسد»
را به آمدن و برامدن ر
بهمعنای «آفتاب آمدن» باشد .و هر منبع را که ورق بزنید ،با مشت و رضایت خاطر یم
نویسد که اسعد گفته که «آسد» به معنای برامدن باشد.
پس از اسدیطوش ،یاقوت حموی کهدر معجمالبلدان از خراسان سخن یمگوید ،در مقابل
ٔ
«ا سان» یک رسطیه «گویا» یم گذارد و یم نویسد«:گویا اصل و جای شء است».
به رپیوی ازحموی ،این سخن را ابوالفدا در تقویم البلدان یم آورد« :اسان ن
معت مکان شء
یم دهد»(غبار؛جغرافیا؛ص)۰؛ ابوالفداء مفهوم «مکان» را به رپیوی از نارصخشو یم آورد .دیگر
کدام عطف دقت در مفهوم «اسان» نم خوانیم.
دهخدا به زبان کردی رخ یم کند و یم گوید در کردی «خور هله سان» به آفتاب برامد یم
جوای ندارد که پس/ا /در وسط
گفته اند«.سان» کردی که دهخدا یم آورد به این سوال
ی
/خور /و /سان /از کجا آمدهاست؟
ٔ
جالب ترین بحث ها را استاد هاشمیان آورده ،که ایشان در رشته زبانشناش ی
دکیا دارد:
ُ
ُ
«اگر با کلمۀ «خر» پسوند «استان» را پیوند بدهیم ،ترکیب «خراستان» به دست یم آید،
ُ
به ی
ر ی
آفتای.و این «خر استان» به منظور سهولت تلفظ«خراسان» شده
معب
رسزمی یا ایالت ی
است» (افغانستان گلستان اقوام؛ص)۹۳۳

اینک حدودالعالم در قرن دهم میالدی جینستان را جینستان یم نویسد .و هندوستان را
هندوستان یم نویسد و ترکستان را ترکستان یم نویسد .اما خراسان را خراسان یم نویسد.
پس این/ت،/که پایان افتاده ،پیش از حدودالعالم پایان افتاده و یا بعد از آن؟
غیقابل عبور عاید بوده است:
یای نام خراسان دو مشکل ر
در این یط طریق برای ریشه ی
ٔ
کلمه خراسان از طریق « َ
خور» ،از «خور» به «آفتاب» ،و دقیق
مشکل اول این که تقطیع
تعبی تا دوران متأخر برجا بوده است.
تعبی یم کند و این ر
تر به«قرص» آفتاب ر
ً
با تحقیق دقیق تر یم یابیم که منظور از این بخش اول ،خور ،در کلمه خراسان ،اصال
«قرص»آفتاب نه بوده است!!
تاریچ حوزهٔ
ساخي تعبی خراسان به « َ
ن
خور» ،ر ن
ین
تبیي رسنوشت
عالوه یم کنیم که منحرص
ر

ٔ
ٔ
ما را به رسگذشت سالله ۲۷۳ساله هخامنش مقید یم سازد ،و به بن بست یم راند .در این
ٔ
حوزه ما به غفلت و سکوت برگزار یم شود(.)17
صورت ،تاری خ بسیار قدیم
ً
ٔ
هخامنشیان یک سالله بسیار متأخر بوده اند .ساسانیان اصال در تأسیس نام خراسان
ٔ
ً
ً
ٔ
گید ،اصال
رسکت نه داشته اند .و مثال در اوستا ،که نه از پارس ،بل از حوزه ما ،منشا یم ر
ً
ّ
ذکری از این هخامنشیان نیست .و از طرف دیگر حدگذاری های قدیم اصال خود پارس را
ٔ
ٔ
حوزه ما ربیون یم گذارد:
محدوده
از
ٔ
ٔ
ر ی
حوزه ما راکرمانیه یم
غریترین حد
ار
اتوستی در حدودی که برای حوزه ما وضع یمکند ،ی
ٔ
غری ،در برون از حوزه ما جای یم دهد.
شمارد ،و پارس را در کنج ی
درکتاب اول نوشتیم که کرمان بخش از اراتا=هرات بوده است.در کرمان نهاد های متعدد
ی
مهر ن
آییت تثبیت شده است.
ن
مشکل دوم این که تحویل دادن خراسان به« َ
ساسای ،راه را
خور= »Xwarهخامنش و یا
ً
یای «اسان» بسته است« .اسان» ملزم و متهم ساخته شده به این که حتما
برای ریشه ی
«فرس»باشد .فقط دوبار یک امعان نظر در ٔ
باره «اسان» یم خوانیم و پس از آن «اسان»
آسان گرفته شده است.
به این سوال توجه نه شده که اگر«اسان»ریشه فرس و ساسان نه دارد ،پس ریشه شنایس
کلمه خراسان چگونه دگرگون یمشود؟
ریشه شنایس خراسان با مراجعه به « َ
خور» ،نه تنها یک راه حل نه بوده است ،بل یک
ریشه شنایس مسدود بوده ،و کوشش برای ی ی
یافی رابطه در میان نام خراسان و تاری خ
قدیم ما را متوقف ساخته است.
ٔ
ن
ساسای رها بسازیم،آیا به چه نتایج بعدی یم رسیم؟
اگر «اسان» را از ریشه فرس و
«خور» را ،طوری که اسعد یمخواند ،جدا یم گذاریم ،پس «ا سان» را به احتماالت بعدی
آن تقطیع یم کنیم:
 -۰اسان/آسان
 -۲ا  +سان
 -۱ا  +سا  +ان
 -۱ا  +سو/شو +ن
ٔ
ٔ
ی
ٔ
ن
کنوی برای ی ن
تمدی ما به سالله ۲۷۳ساله هخامنش شایسته نیستند.
حوزه
بسي ناف
 -۹۳کوشش ایر نای های
ی
چییک پارسیان بر آسیا حدود۲۷۳سال دوام داشت .اما اکنون پارسیان هر چند دوباره دارای اقتدار
سیابو نوشت « :ر
ن
ن
های محیل هستند ،پادشاهای دارند که تابع پادشاهان دیگر اند ،پیش از این تابع پادشاهان مقدوی و درحال ن
حارص تابع
پارتیان هستند» ( ی
سیابو۰/XV/و( )۲۱هر چار بیان به نقل از رسوین وایت؛ از سمرقند تا سارد؛ ترجمه حمید رضا
پیغمیی؛ تهران)۹۱۳۳
ی

ٔ
احتمال ( )۹اسان/آسان همان است که اسعد گر ن
شیوه
گای یم آورد .پایان تر یم بینیم که
اسعد برای تأسیس «آسد» به یک بررش دقیق جواب داده نم تواند.
ر
جنبش»
بودای به معنای « یی
این احتمال به «آسانا» هم باز یم شود .آسانا در اصطالح
ی
آمده است(.الیاده؛۹۰۳۱؛ص)۱۲
ً
اساطی مرص در
بودای نیست .مفهوم یی جنبش در
اما« یی جنبش»یک مفهوم اختصاصا
ر
ی
اساطی مرص ،اقیانوس وضعیت اویل تفکیک
بحث آفرینش مطرح یم شود ،NUN .در
ر
ناشده و ی جنبش است) (Gadallah;2018;pp9که آفرینش از آن بر یم ر ن
خید .ر ن
همي اندیشه
ی
آریای آفتاب از یک بحر
آریای دارد .در
ر
اساطی ی
هم تنها مرصی نیست و ریشه های روشن ی
یجنبش بر یم ر ن
خید و دو باره در بحر فرود یم آید)D.Wolf;131(.
ی
در این مورد ما به دو شاخص مهم یم رسیم:
ر
اساطی مرص تا  ۱۲۲۲ق.م .قدیم است
جنبش در
یی
ر
ی
ی
مشیک هستند.
اساطی مرصی
آریای و هندی با
در مورد بحر ازیل
ر
ر
اساطی هوریب -ی
پس خور آسانا یم توانسته «خور برخاسته از اقیانوس آغازین» معنا بدهد .پس مفهوم
ی
هوریب
خوراسانا بسیار قدیمتر از ساسان و فرس است .قبل از هخامنش ها ما وارد دوره
ی
ی
هوریت
هوریب بوده باشد .اما در زبان
یم شویم؛ خورآسانا فقط یم توانسته یک مفهوم
َ
تعبی از خورآسانا نه تنها هر گونه
«خور» ،با/خ /و با فتح /و /شناخته نه بوده است .این ر
ً
ٔ
ن
ساسای را ی
مسید یم کند ،بل اصال بلحاظ ساختار کلمه نه یم تواند ریشه
رابطه با فرس و
ساسان و فرس داشته باشد.
ٔ
درباره »هلهسان» به این سوال جواب نه
احتمال ()۲راه حل رس راست ندارد .بیان دهخدا
ٔ
دارد که پس/ا /در میان «خور» و «سان» در کلمه خراسان ،چه مقایم دارد؟
ٔ
کلمه «سان» را یم آورد .الیاده در بحث از « ر ن
زمي -زن» از زبان رسخ-
میچاالیاده در یک جا
ر
ٔ
ی
اخوی( )18یک کلمه پیچیده را ذکر یمکند ،با پسوند «سان».
پوست نار ی
میچاالیاده این کلمه را  Naestsan19یم نویسد و ( sanالیاده؛۹۰۳۱؛ص )۹۶۹را ی
افق و خمیده ترجمه
ر
یم کند .این ی
افق را یم توان با تسامح به همواری برگردانید.
ٔ
ی
تعبی یم کنیم .اما /ا ،/بهحیث یک کلمه
باق یم ماند که /ا ،/در میان/خور /و/سان ،/را یچ ر
مستقل ،ما را وارد زبان سومری یمسازد  .در زبان سومری /ا /ن
معای متعدد دارد و ییک ازاین
اخوی یک شاخه از زبان های رسخپوست ها بوده است و تاری خ آن را از ۹۲تا۹۷هزار سال یم نویسند .یم
 - ۹۲زبان نار ی
ً
دانیم که در۹۲هزار ق.م .یخبندان االسکا قسما ذوب شده و یک راه عبور ازطریق « ربیینگ»به داخل صحرا های شمایل
امریکا گشوده شده است.احتمال داده یم شود که مردمان قدیم ر ن
دنیوانس از این طریق عبور کرده و وارد امریکا شده
ً
اخیا در صحرای «یوتای» امریکای شمایل یک نقش پای تثبیت شد که ۹۲هزار سال قدامت دارد.
اند .ر
ٔ
 -۹۱این « ن
غریت با کلمه «نیستان» دارد ،همان که موالنا هم یم آورد.
شباهت
،
الیاده
»
سان
یست
ی
ی

ن
معای «طرف و استقامت» است.
پس از این اساس ببینیم ،خور +ا  +سان به معنای همواری که خور از آن طرف آمد.
اخوی و زبان سومری حاصل آمده است.
اما این معنا با مشارکت زبان بسیار قدیم نار ی
ٔ
ن
با نظر به این دو احتمال ،برگردانیدن خراسان به « َ
ساسای ،و بعد
خور» از ریشه فرس و
همي ریشه ،یک خوش ن
ربط دادن «اسان» به آن از ر ن
گمای سخت ییپایه بوده است.
خور) +ا  +سا  +ان بهمعنای « َ
احتمال ()۰یک احتمال سومری استَ ( .
خور ازطرف مرکز
ٔ
آسمان» و یا « َ
خور ،تاج آسمان» از ریشه خالص سومری یم تواند ترجمه شود :
Sa = Center,middle, to reach the middle
An= Sky,Heaven
An,Ana=upper
An=Crown of a Tree
Anbad= Heaven,s Heights
Anki= The Universe,heaven and earth20

ً
ٔ
ن
قطعا ی
مسید شده است.
ساسای
در این صورت خراسان از ریشه فرس و
ٔ
ی
ی
هورریب -میتای ،به معنای «افق زرین» ،بوده که اکنون در
احتمال («)۱آسو» یک کلمه
کردی عقب نشسته است« .ن» ،در زبان سومری عالمت مصدری است .پس اگر/ن /را
ً
چني ن
مثال مصدر «کردن» بپذیریم ،در این صورت «خورآسون» ر ن
معت یم شود:
آفتاب را افق زرین کردن  .در آفتاب َس رریکردن تا پاک شدن ،و به کمال رسیدن
S(h)u= Totality;World
S(h)u nigin= to make a round Trip
S(h)en = pure;clear

ٔ
ن
ی
ودای ،و بعد سومری ،هرگونه مراجعه دادن خراسان
مداخله زبان های هوریت و میتای و ی
ن
ساسای ،را ی
مسید یم کند .و ما را دگرباره به سخن رودیک بر یم گرداند:
به فرس و
ِمهر دیدم بامدادان چون بتافت
از خراسان سوی خاور یم شتافت /رودیک ن
نسق
ر ی
خاورزمی» است!
رودیک دراین جا نهیمگوید کهآفتاب دیدم؛ و نهیمگوید که خراسان «

ٔ
ی
 -۲۳ر ی
ازحوزه ما به دوران آغاز کرده است.
هوریت است،و این دو مقوله
زمی وآسمان از مسایل اساش اسطوره شناش
ی
در رگ ودا( ،رگ ودا؛ص،)۶۳۹که یگانه اثر مکتوب اسطوره شنایس هوریب است ،یم خوانیم:
ٔ
«ای آسمان و ر ی
زمی که با رسود تجلیل شده اید ،ای زوج (جفت) رنیومند ،ما را افتخاری بزرگ و سلطه عایل و شاهوار
ٔ
ی
ی
ببخشید تا به وسیله آن ما بتوانیم خود را بر مردم بگسیانیم ،و ما را قدری فرستید که در خور ستایش مردمان باشد».
باال نوشتیم که در کتیبه های سومری «ان»«خدای آسمان» و«یک»«خدای ر ن
زمي» است.
اساطی مرص «نوت»Nutخدای آسمان و «گیب  » Gebخدای ر ن
زمي است؛ و این دو یک زوج رنیومند هستند.
در
ر
ی
ی
مشیکات برپا شده اند.
هوریب و هندی و سومری و مرصی بر مبنای
اساطی
ر

این چار احتمال را گشودیم ،تا دو حقیقت روشن شده باشد:
ن
ساسای حرکت کرده نه یم توانیمَ « .
ییک این که از هرچار احتمال بر محور« َ
خور»
خور»
ٔ
جای نهدارد .ریشه شناش خراسان،با کلمه خور ،یک بن بست است.
یای خراسان ی
در ریشه ی
ُ
ن
خراسان را برمبنای «خ َور »Xwarفرس وساسای گشودن ،اشتباه و سوءقصد خشن بوده
است.
ُ
ی
کلمه خراسان از زبانهای فرس وساسای بسیار قدیمتر است
ٔ
خور»فرس وساساین
کلمه خراسان به « َ
ین
یای
دیگری اینکه ارصار برای منحرصساخي ریشه ی
ی
ی
ن
تمدی حوزه تمدی
تصادق نهبوده است.این جریان با تالش خالفت برای حذف مضمون
ِ
ٔ
زرتشت در تاری خ ن
ی
ما؛ و بعد با تالشها برای غالب نشاندادن ر ن
حوزه ما؛ و باالخره
آییت
آیي
ی
ی
در ٔ
کنوی ،و با «عمق ی
سیاتژیک» پاکستان،
دوره معارص با باستانگر یای توسعهطلب ایران
پیوند داشته است.
ر
ر
ٔ
ی
باستانگر یای توسعهطلب،و ساسانمحوری خودساخته ایرانکنوی ،نام «خراسان» را به
گروگان گرفته اند.
ی
در حایل که اروپا در تالش افتیده تا اروپامحوری را ی
مسید کند ،در ایرانکنوی تالش برای
ر
ر
خوش خیایل مستانه است!
این ساسانمحوری یک
ٔ
« َ
خور» به این سوء تفاهم راه داده است که گویا خراسان یک کلمه فارش باشد.
و خیل «خراسان رسایان!!»که ر ن
چني رسوصدا دارند و خراسان را در هفت پوشش فرس و
ن
ساسای یتیک یم کنند ،ر ن
چني فهمیده اند که خراسان را در برابر افغانستان یم گذاریم:
به منظور این که دری ضد پښتو باشد ،پس خراسان ضد افغانستان باشد!
یای نه شده ،و مورد غفلت قرار گرفته است.
دقیق این است که نام خراسان ،به دقت ریشه ی
یای خراسان را بر اساس نو قرار یم دهیم.
کوشش برای ریشه ی
ٔ
یای کلمه خراسان یم گشاییم:
پس یک راه دوم در ریشه ی
ً
ن
ن
وساسای نیست .پس از « َ
ساسای
خور» فرس و
یافتیم که خراسان اصال یک کلمه از فرس
عقبتر یمرویم!
ٔ
ی
تا به کجا؟ تا به حوزه زبان پاری و زبان های همجوار آن-
ی
چرا؟ چون زبان ی
اروپای با گروه
پاری حد وصل است در میان گروه ررسق زبان های ایندو
ی
غری زبان های ایندو اروپای .این گروه غری شامل زبان ی
پاری و مادی یم شود ،و این زبان
ی
ی
ی
ن
ی
ها تا به زبان های اوراری و میتای عقب یم روند.و با گروه بسیار متنوع زبان های قفقازی
یم ر ن
آمیند:
ر ی
ی
هوریب ،و بقایای آن ،با
اروپای برکریس زبان
غری زبان های ایندو
ی
دو شاخه رسق و ی

ً
ٔ
ی
خروشت و
خانواده زبان های
ایندواروپای را اساسا باید
هم خویشاوندی دارند .زبان های
ی
ی
هوریت شمرد ،که در یط چند هزارسال اثرات سایر زبان ها را هم پذیرفته و بسیار متحول
شده اند.
ً
ٔ
ی
کلمه « ُه ُور» را با ر ن
همي وجه اطالق
در زبان پاری و زبان های همجوار آن مثال زبان آیس
ُ
ی
ن
خور» یم یابیم .پس « َ
« َ
ساسای ،از «ه ُور» پاری و آیس فراروییده است.
خور» فرس و
ً
ُ
قبال در زبان ی
« َ
پاری و زبان های همجوار آن
خور» صورت متحول «ه ُور» بوده است که
معمول بوده است.
چه حاصل بدست داریم؟
ٔ
ن
ُ ُ
َ
حوزه
رهای یافته ایم و به
الف -با عبور ازخور به هور ،ما از قید ساختیک فرس و ساسای ی
ُ
ٔ
ن
ن
تمدی ما رصف
حوزه
تمدی خود ما برگشته ایم .و با بررش دقیقتر یم یابیم که «ه ُور» در
«قرص» آفتاب نه بوده است بل یک شاخص بسیار قدیم ی
آییب بوده است!
با عبور از «خوراسان» به «هوراسان» ،از «قرص» آفتاب ،به یک میدان بسیار ی
گسیده
و پیچیده ی
آییب فرود یم آییم!
ٔ
ٔ
ٔ
ن
تمدی ما ،در زبان
حوزه
عمده
ب -یم یابیم که کلمه «هور» تا به هم اکنون در هر دو زبان
دری ،و در زبان پښتو ،موجود و مرسوم است:
شیی ینیسد ،ز یک دشت گور
که ر
ستاره نتابد هزاران ،چو هور (فردوش)
ز ربین فزون بود هومان به زور
ن
هی عیب گردد چو برگشت هور (فردوش)
ن
میت هور ده زلگیه
مینه اور دی زرگیه

(اجمل خټك)

ٔ
کلمه هور ،که در زبان دری و پښتو ی
مشیک است ،شهادت یمدهد که ریشهشناش خراسان
را باید به هور و هوراسان برگردانید.
ٔ
با مراجعه به کلمۀ «هور» وارد زبان آیس( ،)21یم شویم .پس آیا اسعد گر ن
گای کلمه «آسد»
را هم از زبان «آیس» برگرفته است؟
فرض یم کنیم که اسعد ر ن
چني کرده است .پس اسعد از کدام راه رفته است؟
اسعد با افزود عالمت مصدری دری/دن /از آش به «آسیدن» فعل بسته است .و بعد،
ٔ
از صیغه سوم شخص مفرد ،از آسیدن به آسد رسیده است.
وی یم آسد /خور یم آسد
 -۲۹زبان آش یک شاخه از زبان های رس یق ایندواروپای است .و در تصنیف زبان ها ،رس یق تر از زبان ی
پاری و در میان
ٔی
ٔ
گید .کلمه «اوس» ،به معنای اکنون ،در زبان پښتو ،و کلمه پښتو «ژغ» ،به
پامیی و زبان پښتو جای یم ر
گروه زبان های ر
ٔ
معنای صدا ،ریشه آش دارد.

این مصدر آسیدن که اسعد یم سازد ،یک ابداع است و در زبان دری پیش از اسعد شناخته
نه بوده است.اینک اما اسعد چگونه از «آسد» به «اسان/آسان» رسیده است؟
خود اسعد این /آسان /را با /آیان/معادله یم کند :خوراسان ن
یعت خورآیان.
وی یم آید /خور یم آید
آیان در این جا به تناظر «آیند» در خوشایند .پس بنا به ترتیب اسعد خورآسان به معنای
خورآیند باشد.
اسعد «ان» در«آسان» و«آیان» را به حیث یک وند نسبت و استمرار یم آورد« .ان» به
حیث وند نسبت و استمرار در پښتو و دری معمول است:
ُر یو ی
ش /روشان
دور /ی
ی
دوران
ساسای وند «ان» ،به حیث پیشوند ،ی
ن
منق ساز است؛ و ،به حیث پسوند،
اما در پهلوی
ترصیف جمع است/ .ان /به حیث وند ترص نیق جمع را در زبان دری هم داریم:
سوار /سواران
در فارش جدید پسوند /ان /درجای صفت فاعیل برای جانوران یم آید ،که معلوم نیست
ن
ساسای داشته باشد:
های هم در پهلوی
معادل ی
دوان
ناالن
گریان
گریزان
ٔ
ی
منطق داد.
این/ان /را نهیمتوان با کلمه خراسان ربیط
ی
کلمای مانند برق آسا و معجزه آسا ر ن
نی در نظر یم آید؛
پسوند /آسا/در
اخی در خراسان چیست؟
اینک هرگاه/خورآسا /بنویسیم ،پس سوال بوجود یمآید که/ن /ر
جمع یم کنیم:
ٔ
ن
ن
درپ هلوی ساسای کلمه آیس شناخته نه بوده است .در پهلوی ساسای وند «ان» به حیث
ن
وند نسبت و استمرار شناخته نه بوده است .ر ن
ساسای ،که به تأیید خود منابع
نی در پهلوی
ً
ایر نای « َ
خور» از آن یم آید ،این ترتیب که اسعد یم رود ،اصال شناخته نه بوده است.
احتماالت بعدی را ر ن
نی آزمودیم.
ی
ر
هخامنش ،برنهیمگردد
خوراسان به مبنای پهلوی ساسای ،کما این که «فرس»
ٔ
منابیع در دست نه شد( )22که بیابیمکلمه آش ،در خود زبان آیس ،یچ معنا یم داده است
 -۲۲دمحم آصف فکرت هروی در دایرة المعارف اسالیم یک نوشته دارد در ٔ
باره زبان آش ،اما در آن مقاله به فقه اللغه نه
مولفي روش هم در ٔ
باره زبان آش نوشته اند ،که متأسفانه در ی
رن
دسیس نهبودند.
یم پردازد.

ً
ٔ
هر چه بوده ،مسلم است که «آش» یک کلمه ،و اصال یک زبان( ،)23قدیم تر از زبان های
ن
ساسای است.
«فرس» و
این راه دراز را رفتیم تا یک حقیقت را مسلم ساخته باشیم:
ی
روشب ربط کلمه
اگر به رپیوی از اسعد/اسان /را به ریشه آیس بریمگردانیم ،پس ما به
ی
ساسای را ی
مسید کرده ایم.
خراسان با فرس و
ن
گید که با زبان
هوراسان هرگاه از زبان آیس پدید شده ،در گروه شاخه های زبای جای یم ر
ٔ
ن
ن
کنوی پښتو مروج نیست.
کنوی پښتو خویشاوند هستند ،اما کلمه آش در زبان
ٔ
ٔ
ی
آریای یم آید ،و این ریشه قدیم با شاخص
پس هوراسان از یک ریشه بسیار قدیم هوریب -ی
ن
های ن
کنوی ما ،نه قابل ی
دسیس است؛ و نه گشوده یم شود.
زبای
ٔ
دو کلمه«هور» و«آیس» شهادت یم دهند که هورآسان را با شاخص رصف یک زبان ،تنها
پښتو ،یا تنها دری ،نهیمتوان جدا کرد.
تالش ها برای «فاریس» نشان دادن کلمه خراسان /هوراسان
یک تحریف ،و یک دروغ ،بسیار خشن است.
ی ُ
ٔ
ٔ
ٔ
کلمه پهلوی « َ
پاری«ه ُور( ،»)24عقب یم نشیند .کلمه
خور» ،خودش درکلمه آش و
وانگیه
ن
ساسای بیاید ،چه از فرس هخامنش بیاید ،با مراجعه به «هور»
«خور» چه از پهلوی
ریشهشناش یم شود(.)25
رن
کسپي و وان از  ۷هزار ق.م .جماعتهای پیشفته داشته اند  .ارتا در ۷هزار
هوریتها در
ٔ
ی
سنگیاش داشته است وبررش های باستان شناش ثابت
پیش ازمیالد صنایع پیشفته
ی
کرده اند که درناگادا )26(II-محصوالت سنگیاش بسیار نفیس آرتا در مرص ظاهر یمشوند.
ن
مردمای که این تحول را وارد مرص کردند از جانب مرصیان هور ها نامیده شدند.
ٔ
تقریت ر ن
معي کرده یم توانیم؟
پس سوال این یم شود که آیا برای کلمه «هور» کدام قدامت
ی
ٔ
ی
ٔ
« -۲۰آش ،ن
سکای از زبانهای ایر نای شمالرسق است .این زبان ازمناطق
ایندواروپای و متعلق به شاخه
خانواده
زبای از
ی
ی
رس یق ایران به قفقاز رفته و با زبان سغدی که آثار آن در آسیای میانه و ترکستان ر ن
یغنای که
چي به دست آمده و با زبان
ی
امروزه در نواچ رس یق سمرقند رایج است و ر ن
نی با زبان خوارزیم مربوط است»/W/
 -۲۱وییک پیدیا ذیل زبان آش
 -۲۷وییک پیدیای فارش در بحث از «خور» ،و دهخدا در بحث از «شید» ،هر دو ،خور را به هور عقب یم برد.
ً
عموما به دو ٔ
دوره
 -۲۶تاری خ قدیم مرص را
پیشاسالله یی  ۷۳۳۳( Nagada-Iتا۰۷۳۳ق.م).
دوره سالله یی متقدم ۰۷۳۳( Nagada- IIتا  ۰۹۳۳ق.م ).جدا یمکنند.
ً
ٔ ی
ٔ
ٔ
ٔ
خدای است.
دوره زن
دوره پیشاسالله یی در مرص یک
دوره خالصا بویم است؛
دوره پیشاسالله یی یک
ی
ٔ
ٔ
دوره ی
ی
هوریب است؛هوریت ها ،که خود را خدایان نامیدند ،با ورود شان در مرص
مشیک بویم-
دوره سالله یی مقدم یک
ٔ
درباره هویت آن مرص ن
مومیای ها شناخته هستند ومشخصات
یای که به ما به رویت
در فوق مردمان بویم قرار گرفتند«:
ی
ً
ن
چني معلوم یم شود که آنان از کشور های اویل خود در آسیا به
آنان اصال قابل تردید نیست ،آنان قفقازی ها بودند و ر
مرص آمده بودند»()Doris Wolf;pp100

به رویت کتیبه های مرصی کلمه هور را تا  ۲۱۲۲ق.م .عقب یم بریم؛ و چون این کلمه
با نام هوریت ها ربط داشته است ،و هوریت ها را در  ۱۱۲۲ق.م .در سومر یم یابیم،
پس کلمه «هور» را از  ۱۱۲۲ق.م .یم شناسیم.
هوریت ها از آسیای میانه به استقامت جنوب تا به آراتا= هرات و هاراپا ،وبه استقامت
غرب تا به وان و به استقامت رسق تا به حوزه تاریم منتش بوده اند هوریت ها در۰۷۳۳
ٔ
مرحله اویل در تمدن سومر ن
یعت
ق.م .از آسیای میانه به سومر رسیده اند .ثابت است که
ٔ
ٔ
ی
هوریت است .راه به سوی سومر را هوریت ها هم از طریق
مرحله عبید Obaidیک مرحله
وان و هم ازطریق اراتا پیموده اند .پیوند اراتا با سومر به رویت کتیبه انمرکار ثابت است.
ی
کشت ر نای در خلیج فارس
هوریت ها به شوش ایالم هم رسیدند و در قبل از  ۰هزار ق.م.
وبحیه رسخ را یم شناسیم .ثابت شده است که هوریت ها با ی
کشت ها به مرص رسیده اند.
ر
مطابق به مطالعات نو ،سالله فراعنه در مرص ،در  ۰۹۳۳ق.م .با هور ها آغاز یم یابد.
ٔ
ٔ
هوریت ها سالله فراعنه مرص را بنیاد گزاردند.فراعنه خود را هور و پشان افتاب نامیدند.
درنام همه فراعنه اویل نام هور ضبط است.ایخناتون Nap Hurriaنامیده یم شد()D.Wolf;105
دوره سالله یی متقدم در تاری خ مرص یک دوره  Ari-Horبود .مرصیان بویم این مردمان تازه
های بودند که خدای
وارد را رپیوان هور  Shemsu-Horنامیدند( )D.Wolf;95اینان
آریای ی
ی
شان هور بود Ari .از نام هوریت ها در کتیبه های مرصی وارد شد مثل  Ari-Teshubیک
ی
هوریت که در سیمای یک گاو ()D.Wolf;102ظاهر یم شود.
خدای قدیم اری-
«اری» یک وصف خودی بوده است:
((D.Wolf;103

»Arier war eine Eigenbezeichnung «, ein Autonymous

ن
آریای یک نژاد نه بوده
آریای خطاب یم کرده اند .ی
یعت هوریت ها خودشان خود را آری /ی
است.
آریای نهبودند ،چون پارس ها هوریت نهبودند!
پارس ها ی
ما افغانان هوریت هستیم!
ما افغانان آری هستیم!
رن
اولي مقر هور ها در مرص در  Hierakonpolis Nekhen/Komel -Ahmarدایر شد .که آن
را شهر شاهینیان FalkenStadtیم نامیدند و طبقه نخبه شاهینیان Falken Elietklasse

ر ی
رسشاهی مطال  Göldene Falkenkopfتثبیت شده
در آن جای داشتند.در این شهر یک
است ()D.Wolf; 119-129
اساطی مرص«هورآها» یا «هوراس»
در مرص هور Hor/Hurدرنام هوراس تقدیس شد .در
ر
نام خدای آفتاب و آسمان است .هوراس پش خدای ایزیس و خدای ایزیریس است.

ر ی
شاهی یا شهباز  Horus Falkeyرا دارد.
هوراس یک مرد است که رسآن شکل مرغ فالکون یا
رن
رن
جانشي
جانشي شدن هوراس به جای ایزیس ،نماد
( )D.Wolf;107در اسطوره شناش مرصی
شدن مرد ساالری به جای زن ساالری است.
با این فشده مسلم یم آید که کتیبه های مرصی مهمترین منابع مکتوب درباره هوریت ها
رسزمي ما به سومر و به مرص رسازیر شدند .هوریت ها ر ن
رن
آیي مهر را با خود
هستند که از
به سومر و مرص رسانیدند .ایخناتون ر ن
آیي مهر را رسمیت داد.
مرصیان این مردمان را به رویت نشان که حمل یم کردند قوم شهباز Falkenstamm
نامیدند()D.Wolf;96
این قدیم ترین سندی است از  ۱۲۲۲ق.م .در این باره که هوریت ها نشان شهباز یا
ر ی
ر ی
شاهی در نزد هوریت
شاهی را حمل یم کرده اند؛و قوم شهبازیان نامیده یم شده اند.
جنگجوی بوده است.
ها هم نشان اعتقادی ،و هم نشان بلندپروازی ،و هم
ی
ی
ن
شاهي را «گالبت» یمنامیده اند و به ر ن
رن
همي نشانه قلمرو میتای را «هایگالبت-
آسوری ها
 »Hanigalbatیم نامیدند .معنای ن
ر ی
شاهی است .صورت اویل این
های گالبت قلمرو قوم
ی
هوریت گربت بوده است که تا کنون هم در زبان پښتو به حیث گربت به جا
گالبت در زبان
مانده است.گربتپښتو یک کلمه یی است که دستکم بهآن از۹۳۳۳ق.م .قدامت یم دهیم.
در رگودا اینگربت به شکلگروتمت  Grutmatوگروتمان ظاهر یم شود .گروتمت خدای
خدایان نیست ،اما ناظر به همه خدایان است:
ی
رن
شاهي  .روغ)؛ خورشید؛»(رگ ودا؛ص«)۱۲۷من
«گروتمان پرنده آسمای(شهباز یا
()27
ی
بودم همه نسل های خدایان را یم دیدم»( رگ ودا؛ص)۱۷۲
وقب که در رحم (مادر)

ً
این اصطالح ناظر بر همه خدایان،یا آن که خدا را یم بیند و از او بهما پیام یمرساند ،اساسا
ی
هوریت است.
یک مفهوم
هور در این زبان ها صورت اویل «مهر= ی
مییا» بوده است .ی
مییا به معنای «قرص» آفتاب
ی
نه بوده است .ی
رسخ بوده است که پیش از طلوع یم دمیده است.
مییا به معنای هاله
مهریان این پرتو را پیایم از خداوند یمدانسته اند(.)28پرتو رسخ صبحدم را عرب «مطلع
ٔ
29
عری شفق
الشمس» نامیده اند .درزبان دری سپیده دم و بامداد یم نامیم و با کلمه ی
30
ی
رن
تبیي یم کنیم « .رنگ رسخ رنگ دلخواه مییا ،و رنگ کیش مهر» است (انقطاع؛۲۳۹۱؛ص)۶۳
ی
ی
زنخدای) توضیح میدهیم که چرا این یادکرد از«رحم مادر» یک مفهوم کلیدی ن
زن ن
آییت است.
آییت(=
 -۲۳در بحث از
ی
ی
ی
ن
عي نور است .خورشید است وخورشید نیست.مییا پرتو خور(هور)
 -۲۲این بیان در اوستا هم رصاحت دارد«:مییا ر
ن
آسمای است .پیش از برامدن خور روی تخته سنگ
است که پیش از رسزدن آفتاب پدیدار یم شود...مهر گوهر پرتو
های تیغه های کوه پدیدار یم شود...او نه خورشید است و نه ماه .از ستارگان هم نیست .ویل با هزار گوش و ده هزار
چشم ی
گیت را زیر نگرش دارد...مهر در میان خورشید و ماه جای دارد»
ی
 -۲۱شفق [ .ش َ ف َ ] (ع ِا) رسخ شام و بامداد .دهخدا

ٔ
حبیت درسکوک هیپتایل نیم تنه یک زن با هاله ای از نور ضبط بوده است .این
مطابق به ی
ی
ٔ
زن ن
آییت» دارد؛ و هاله ای از نور داللت دارد به این که این هاله نور
ضبط داللت به «
ی
عقیدی قدیم است و
«زن» را احاطه کرده است .این ییک از شگرف ترین تحوالت در نظام
در بحث از ی
مهر ن
آییت توضیح یم دهیم که چگونه ر ی
همی احاطه شدن تندیس زن با هاله
حبیت صیب با قید/شاید /یم نویسد
ای از نور به
پیدای مفهوم «ایزد» انجامیده است .ی
ی
که این تندیس زن احاطه شده با هاله ای از نور« ،نشان» خراسان بوده است .ما یم
ً
دقیقا به اقلیم ی
مهر ر ن
آیي هوراسان متعلق بوده است.
نویسیم که این نشان
ن
کنوی فره ایزدی نامیده شده است؛
این هاله ای از نور همان است که در ضبط ایرانیان
ن
کنوی بیهوده کوشیده اند این فره ایزدی را یک نماد پارس ها نمایش بدهند .و این
ایرانیان
ٔ
ٔ
اوستای به شمار یم دهند؛ اما خوره یک کلمه
فره را از ریشه خوره یم گشایند ،و خوره را
ی
ی
هوریت است و ر ن
همي اکنون در زبان پښتو به شکل «خورا» زنده است؛ در زبان پښتو
«خورا» به معنای شایسته ،بلند ،و متعایل است.
زرتشب نیست ،بل یک نهاد ر
مهر ی
ی
آییب است.
فره ایزدی یک نهاد
گربت اگر که در زبان پښتو هنوز هم موجود است .در حایل که آگایه از معنای قدیم آن
رفته رفته کمرنگ شده است ،اما در شعر و ادب ما تا کنون هم حضور دارد:
ز مرغان مر آن را که ُبد نیک تاز
رن
شاهي گردن فراز(فردوش)
چو باز و چو
دوست دارم این وطن را
باز گردون تاز او را
در ینید قهر و توفان آیت اعجاز او را
بر فراز دور دست آسمان ،پرواز او را
(سلیمان الیق)
بال یی آواز او را

ر ی
شاهی بلند پروازترین پرنده شکاری است و به دورادور آفتاب طواف
هور یا شهباز یا
زمی فرود یم آید ،ی
یم کند و بعد به سوی ر ی
یعب از جانب آفتاب به سوی ما یم شتابد.
ی
ی
رن
هوریت است که در ادیان
شاهي «پیک»آفتاب است.مفهوم «پیک آسمای» یک مفهوم
بعدی ،در ن
معای و هویت های نو ،تکرار یم شود.
ی
کنوی ،که منظور شان تحریف و زدودن دقایق ر ن
آیي مهر یم بوده است ،به
نگارندگان ایران
خی ر ن
رن
چي» را گذاشته اند:
جای
شاهي و شهباز ،نام «کالغ ی
 -۰۳درواقع رنگ رسخ ،رنگ تشعشع قش ن
بروی آفتاب است که  Coronaنامیده یم شود ،و علم فزیک تاکنون هم این
ٔ
پدیده ناشناخته ومرموز یم شمارد.
تشعشع کرونا را یک

ی
خی
خی رسان فرشته خورشید برای مییا بود...کالغ یک پرنده ی
«کالغ یا پیک...کالغ پیک ی
31
ر ی
چی»...

شهباز به دورادور آفتاب یمچرخد و ازآفتاب بهسوی ما یم شتابد .کالغ یا زاغ ر ن
چني مقایم
نه دارد .به گفت موالنا:
ر ی
شاهی
چه نسبت زاغ را با باز و
رن
آیي مهر ذکری از کالغ نیست.32تاری خ ر ن
در ر ن
شاهي یم چرخد
آیي مهر به دور مرغ شهباز و یا
خی ر ی
رن
چی آفتاب نیست ،پیک و رسول آفتاب به جانب زمینیان است .این
شاهي و شهباز ی
همان است که موالنا یم آورد:
ن
ترجمای
چو رسول آفتابم ،بهطریق
ِپ ِنهان( )33ازو یبیسم ،به شما جواب گویم
شاهي ی
رن
وقت دوباره بهسوی آفتاب بر یم گردد ،به اصل خود بر یم گردد.
و
ما به خرمنگاه جان باز آمدیم
جانب شه همچو شهباز آمدیم
غریت و فراق
ر
سی گشتیم از ی
سوی اصل و سوی آغاز آمدیم
ن
ی
هوریت بوده است.
میتای زبان
میاث هوریتها به میتان ها یم رسد .زبان
یمدانیم که ر
ی
ن
میتای پیوند در میان میتان و مرص
قلمرو میتای را «اقلیم مهری» یم شمرده اند .در عرص
یافي ر ن
بیش تر تقویت یم یابد .رسمیت ی ن
تاثی میتان
آیي مهر در مرص عهد ایخناتون درتحت ر
پسي آدرس ٔ
صورت بسته است .ر ن
مو یثق که برای نام مهر ،و بنابران برای نام هوراسان ،در
ن
میتای است که کتیبه کیکویل از  ۹۱۷۳ق.م .به ما رسیده است ،و
دست داریم ،آدرس
«مهر= ر
مییا» در آن مذکور است.
در قدیم مرص و میتان ،به لحاظ اعتقاد ی
مشیک به ر ن
آیي مهر« ،وحدت» داشته اند.وحدت
ٔ
مرص و میتان در «هوراس  +ان» بیان یم شده است« .هوراس» یک کلمه مرصی است،
ٔ
به معنای خدای آفتاب؛ و «ان» یک کلمه هوررو -اکادی است به معنای خدای آسمان.
هوراسان بهمعنای «هوراس خدای آفتاب ،خدای آسمان».
 -۰۹نارص انقطاع؛حافظ و کیش مهر؛امریکا۲۳۹۱؛ص۹۹۶؛ ذکر مهر در اوستا ،به نقل از ر ن
همي کتاب آورده شد.
ن
مرغ را که بر ی
 -۰۲این اشتباه از شخص نارص انقطاع نیست؛ یک عده ی
مییا ناظر است ،زاغ نوشته اند.
مییاشناسان
مییای» ،یک اضافه گوی یمعنا است .گاو کش مهری معنای بسیار ی
«حضور» زاغ ،در«گاو کش ی
عمیق دارد که ر ن
تبیي
ی ی
ی
ٔ
ن
ی
ی
ن
نوشي درباره هوریت ها نه دارد .دلیل این امتناع
رغبت برای
دقیق آن در متون فاریس مفقود است .در ایران کنوی کش
ی
ن
آیي مهر
ذکر هوریت ها آمدجای مجهول پارس ها را بیشی زیر سوال یم برد .بر عالوه تالش شده که ربط هوریت ها با ر
و ربط هوریت ها با تأسیس تمدن مهری در مرص ناگفته بماند؛ و گویا ر ن
آیي مهر هم از «ایران»!!! به اروپا رفته باشد.
برچ نسخهها /بهنهان /آمده است .هر دو صورت ،ن
/- ۰۰پنهان /در ن
بیای از رازورزی در ر ن
آیي مهر است.

ُ
میاث میتان ها به اوراشتو ها رسیده است.میتان ها زبان
میاث هوریت ها به میتان ها ،و ر
ر
ی
ی
هوریت را که در نزد میتان ها بسیار متحول
هوریت داشته اند و اوراشتوها ،اورارتوها ،زبان
ً
ی
شد ،از میتان ها برگرفتند .زبان میتای ،عمدتا ،به زبان پښتو یم رسد.
میاث ُاوراشتوها به پارت ها و به مادها رسیده است .پارت ها و ماد ها ی
مهر ر ن
آیي بوده اند.
ر
ٔ
سند داریم که پارت ها «افغان» بوده اند .یم دانیم که پارت ها سه سالله اصیل داشته
اند :قارن ها؛ و سورن ها؛ و مهران ها .
از«افغان» بودن پارت های«سورن» به ما همان سیف هروی گزارش میدهدکه اینهمه رد
و تردید در ٔ
باره «افغان» و«افغانستان» به وی راجع ساخته یم شود.سیف هروی در
ٔ
تاری خنامه هرات یم نویسد:
«از قوم سورنا که ییک از زعماء افغان بود ،سندان نام؛ و این سندان هزار مرد دالور داشت؛ و
ُ
ٔ
مردی بود پر دل ،و کار دیده و گرم و رسد وقایع و بال چشیده (»...تاری خ نامه هرات؛ص)۲۱۷
پارت ها افغان بودند!
ن
رن
رسزمي ما تاجییک
مستثت شده باشد ونام
پس این دلخوش که «خراسان بگوییم تاافغان
شده باشد» ،یک تالش ییپایه و مضحک و یک فریب بزرگ است.
نام خراسان ،هوراسان ،برای تمام مردمان ما ی
مشیک است!
نام خراسان ،هوراسان ،یک نام «افغان» است!
ٔ
نام خراسان از ریشه «هوراسان» به دو معنای مزدوج یم رسد:
بهمعنای اقلیم ی
مییاییان
ر ی
رسزمی هوریتها
بهمعنای
رن
رسزمي هوریت ها» مرص و هالل خصیب و سومر تا آسیای میانه ،همه
در این مفهوم «
شامل یم شده اند.
ٔ
ٔ
ٔ
ی
دایره انتشار ر ن
هوریت
آیي
پهنه شمولیت اقلیم هوراسان ،که در آثار ما آمده است ،به پهنه
ی
مهر تناسب داشته است .ر ن
صغی و
آیي مهر در یک مرب ع از میتای به سوی غرب تا آسیای
ر
رن
فلسطي ومرص،به سوی جنوب تاشام وعراق()34و شوش 35به سوی رسق تاگوزگانان
وکاشغر رسیده است و بهکابل و زینداور و به سوی جنوب ررسق تا دریای سند انتشار
داشته است .زون که به قول مارکوارت یم بایست از هند وارد کاپیسا شده باشد ،برعکس
از قلمرو هور ها تا به بنگال و تا به شوش ایالم رسیده است.
اخی دوران ر ن
رن
بودای،و به دنبال آن دوران دین اسالم برآن افزود
آیي
همي اقلیم است که در ر
ی
ن
بندآی در موصل عراق ،از زیر آب ظاهر شد()۳۱۱۳۶۱۲۳۲۲
میتای زخیکو از ۹۷۷۳ق.م .در اثر پایان امدن سطح آب
 -۰۱شهر
ی

 -۰۷درمرداب های ر ن
نیارشوش ر ن
همي اکنون یک قوم بنام هورزندیک دارند ومارکوارت به اشتباه آنان را هندی یم نامد.

ٔ
ی
حوزه ر ن
رن
شده است .دوران ر ن
زرتشت به استقامت
آیي
رسزمي ما باعث شده که
بودای در
آیي ی
ٔ
حوزه مهری را فراگرفت.
غریتر ،به پارس ،کوچانیده شود .دین اسالم
ی
«خراسان» مکتوب ،صورت مبدل «هوراسان» است.
«خراسان» از «هوراسان» یمآید.
هوراسان بهمعنای اقلیم ر ی
آیی مهر بوده است.
کلمه هور بر زبان های ما مقدم است و در هر دو زبان دری و پښتو شمولیت دارد.
کلمه هور یک کلمه افغان است.
هوراسان از شواهد مهیم است که بیان یم دارد ما همه افغان هستیم.

ی
دیگری -خراسان در مقام یک حوزه تمدی:
ابوسعید ابوالخی مروزی میمنه یک خر ن
بوالعجب های خراسانم».
اسای گفت« :بنده
ر
ی
بوالعجب خراسان چیست؟
این
ی
در تاری خ نویش ی
وقت از«اقلیم» به «قلمرو» فرود آمده شد ،ازخراسان به ایران 36عبور
شد:
()37
«از آمویه تا به والیت روم که آن ممالک ایر ر ی
انزمی است» .
اما ایران مرادف خراسان نیست .ایران یک نام دیگر برای خراسان نیست.
در این گفت اسعد گر ن
گای که دقیق یم شویم:
خوشا جانا بر و بوم خراسان
درو باش و جهان را یم خور آسان
زبان پهلوی هر کو شناسد
خراسان آن بود کز وی خور آید
خور آسد ،پهلوی باشد خور آید
عراق و پارس را خور ،زو براید
خراسان را بود ن
معت خور آیان
کجا از وی خور آید سوی ایران
چه خوش نامست و چه خوش آب و خاکست
رن
زمي و آب و خاکش هر سه پاک است
گای بودن اسعد ،منظور اسعد از «پهلوی» بدون تردید « ی
با نظر به گر ن
پاری» است .اسعد
با وضاحت خراسان را از ایران متمایز یم کند .اسعد خراسان را به معنای یک «جهان» و
«رسچشمه» مطرح یم کند ،اما ایران را به معنای «قلمرو» مطرح یم کند.
ً
ً
مفهوم «اقلیم» ،که قبال یک استنباط نجویم را یم رسانید ،در یک استنباط کامال متمایزی
ٔ
ن
درباره «ایرانشهری» دقیق نیست.
کنوی
 -۰۶در تاری خ قدیم نام «ایران» به ندرت مطرح بوده است .ادعای ایرانیان
انزمي» را فردوش یم آورد و ن
 -۰۳تاری خ شایه قراختاییان؛ ص۹۲۲؛«/ایر ر ن
فرچ به رپیوی از فردوش یم آورد/

ی
تداوم یم یابد ،که امروز ما آن را استنباط تمدی یم نامیم.
ی
خراسان نام حوزه تمدی ما است.
ی
ی
ی
نامنامه های خراسای ،پیش از همه دو نام ابومسلم مروزی خراسای 38و باب خراسای،39
ً
ی
ٔ
حوزه سخن و معرفت بوده است .این
اساسا معرف حوزه تمدی ما هستند .این حوزه،
ی
ن
خاقای درخراسان نامه یم آورد«.روشنفکر» ما که چپ وغلط از خراسان
استنباط تمدی را
ن
ن
خاقای غافل شده است:
تمدی
دم یم زند ،اول بیاید وپاسخ بدهد که چرا ازاین استنباط
َر َ
هر َوم ،مقصد امکان به خراسان یابم
تشنهام ،ر
مشب احسان به خراسان یابم
گرچه رهرو نکند وقفه ،کنم وقفه از انک
کشش همت اخوان به خراسان یابم
نزد من کعبه کعبه ست خراسان که ز شوق
کعبه را مجمره گردان به خراسان یابم
حجره دل را کز کعبه وحدت اثر است
ٔ
َ
در به فردوس و کلید ان به خراسان یابم
گیم
ٔ
منی او بوسم و بر رس ر
پایه ی
که در این ناحیه ثقالن به خراسان یابم
محب الدین که سلیمان صفت است و خدمش
ر
ََ
دیو و ِانس و ملک و جان به خراسان یابم
گوی به َی َمن بوی دل و رنگ وفاست
آنچه ی
به خراسان طلبم کان به خراسان یابم
در جهان بوی وفا نیست و گرهست آنجاست
کاین گل از خار مغیالن به خراسان یابم
هفت مردان که منم هشتم ایشان به وفا
کهف شان خانه احزان به خراسان یابم
به خراسان شوم ،انصاف ستانم ز فلک
شهسواران را جوالن به خراسان یابم
َ
مرید د ِم رپیان خراسانم از آنک
من ِ
کان ستم پیشه پشیمان به خراسان یابم
شی است
درد و آتش که نیستان هزاران ر
شور صد رستم دستان به خراسان یابم
عشق خشکان عرب کان خنکان یمنند
نو کنم چون دم ایشان به خراسان یابم
غم ترکان عجم کان همه ترک ی ن
خياند
دم شادان به خراسان یابم
نخورم ،چون ِ
ٔ
َ ور مرا آینه در شانه دست ،آید ،من
ر
ی
سخیان به خراسان یابم
س عنقای
ف
ن ِ
ی
 -۰۲در تواری خ آمده است که ابومسلم خراسای را در قیاس با خدا یم پنداشته اند.
 -۰۱عبدالجلیل باب خر ی
اسای از رسشناس ترین مروجان دین اسالم در آسیای میانه تا دورترین نقاط دشت قبچاق

ی
ی
فلسق فلش و یونان همه یوی ارزند
ینق این مذهب یونان به خراسان یابم
نکنم باور کاحکام خراسان این است
گرچه صد هرمس و لقمان به خراسان یابم
جنس این علم ز دیباچهٔ ادیان بدر است
من طر ِاز همه ادیان به خراسان یابم
چون به تازی و دری یاد افاضل گذرد
نام خویش افش دیوان به خراسان یابم
چون ز من اهل خراسان همه عنقا بینند
من سلیمان جهانبان به خراسان یابم
گر ز ررسوان بدر انداخت مرا دست و بال
خی وان ،بلکه رس ِف وان به خراسان یابم
رِ
ترک اوطان ز یی قصد خراسان گفتم
عوض سلوت اوطان به خراسان یابم
رخت عزلت به خراسان برم انشاء هللا
که خالص از ری دوران به خراسان یابم
چند جویم به کهستان که نماند اهل دیل
آنچه جویم به کهستان به خراسان یابم
در بیابان سماوات همه غوالنند
40
دفع غوالن بیابان به خراسان یابم

ی
ن
خاقای یم توانسته مشخصه تمدی خراسان
حیت آور است که هشت قرن پیش
بسیار ر
روشت ببیند و بیان کند .و روشنفکر ما ی
ن
را به ر ن
حت امروز هم نهیمتواند این استنباط
همي
ً
ن
تمدی از خراسان را اصال دریابد ،و بشناسد!
حبیت صیب بحث خود در
یک روشنفکر پیشاهنگ افغان به این مشخصه توجه یم کند .ی
ٔ
باره خراسان را با این بیان زرین یم گشاید:
ٔ
ن
رن
تاریچ در میانه آسیا است که همواره پرورشگاه تمدن و فرهنگ
رسزمي وسیع
«این نام قدیم
ی
حبیت؛ جغرافیا؛
بوده و در تسلسل مدنیت انسای و انتقال فرهنگ موقعیت مهم داشته است»( ی
ص)۰۳۲

حبیت در فکر ما مسکوت برگزار یم شود.
اما این دیدگاه بسیار مهم و رهنمای ی
ن
حیتآور است که هشت قرن پیش خاقای یم توانسته تهدید از جانب «بیابان» را
بسیار ر
ی
از حیث یک تهدید تمدی دریابد .این همان است که بعد ابن خلدون عصبیت بدوی یم
نامد .رنه گروسه ،و دیگران ،در قرن ۲۳این تهدید را دریمیابد.
ن
بهر حال پیش ن
خاقای اجابت نه شد .بیابانیان خراسان را وحشیانه لگدمال
بیت ،و آرزوی،
ٔ
کردند .بیابانیان نه یم توانسته اند که در برابر وسوسه لگد مال کردن خراسان خود داری
ن
 -۱۳حسان العجم افضل الدین بدیل بن عیل رس ن
خاقای از رسوان واقع در اران و گنجه است؛ شاعر دربار رسوان شاهان گنجه
وای
ٔ
بوده است؛ فروزانفر یم نویسد« :ازاستادان بزرگ زبان پارش و در درجه اول از قصیده رسایان عرص خویش یم باشد .سبک وی از
ٔ
روش سنای منشعب است»/دیوان خاقا نی رس ن
جهانگی منصور؛ تهران /۹۰۲۱
وای؛ با مقدمه استادفروزانفر؛ به اهتمام
ر
ی

ٔ
ٔ
ن
کنند .ر ن
تمدی مایه اصیل نام «تازیک» بوده است.
همي وسوسه
ٔ
ی
تمدی خراسان یم شماریم .41و هم زمان یم دانیم که در هز ٔ
ٔ
ن
اره اول
حوزه
سغد را عقبه رسق
ی
ی
عي موقعیت و ی
ق.م .ساک های اورژان در ر ن
حت رسق تر ازآن جای داشته اند .و رسق تر
ن
ن
خاقای آدرس یم دهد.
های یم زیسته اند که
از آنان مردمای در همان «بیابان» ی
ی
شگوفای تمدی خراسان
در احوایل که با هجوم عرب و درست در اثر تصادم با دین اسالم
ی
ی
گید و «طراز همه ادیان» در خراسان آیینه یم
فرا یم رسد و کانون تمدی خراسان شکل یم ر
همي احوال با هجوم مغول این رسای مقصد امکان ،و این کانون ر
بندد ،در ر ن
مشب احسان
ویران ساخته یم شود و عطار در رثای رحلت خراسان گریه یم کند.
ی
مهمیین تفاوت در دو هجوم بزرگ از غرب و ررسق باالی خراسان است.
این مشخصه،
جناب نارص پور رپیار حقبهجانب است!
جناب سلیمان راوش حقبهجانب نیست!
ی
ی
ی
تمدی خراسان محصول دوران ر ی
زرتشب و مانوی و
شمب و
آیی های مهری و
کانون
بودای و اسالیم و سایر ر ی
آیی ها است.
ی
و اما خالفت با فرود آوردن خراسان در جغرافیای سیایس خالفت  ،از خراسان تمدن
ی
زدای کرد .خالفت خراسان را از یک حوزه تمدی به «حد» ،به «رب ع» ،و به «قلمرو»
ی
ساخي فرهنگ عرب بر حوزهٔ
ین
تقلیل داد .اگر خالفت «یک» اقدام کرده باشد برای غالب
ن
تمدی ما ،ر ن
همي اقدام بوده است.
در یط قرون بعدی همه گونه تحول در اندازه های این قلمرو وارد آورده شد .پس از شش
قرن بار نخست احمد شاه ابدایل بود که وحدت چار حد خراسان را احیاء کرد و قلمرو
ی
خراسان از آمو تا به سند را دوباره مستقر ساخت .احمدشاه در نای ،پس از۶قرن ،اقتدار خود
ٔ
42
بسنده خراسان را از زیر لگدهای ویرانگر زمانه ربیون کشید و دوباره به واقعیت آورد
گپ جناب رسول ر ن
رهي غلط است که احمد شاه ابدایل خراسان را کوچک تر ساخت.
جناب ر ن
رهي در این مورد« ،کوچک» ،را از دهخدا 43نقل کرده است.
احمد شاه در نای موفق شد که «چاررب ع» خراسان را پس از شش قرن فروپاش و پاره پارهیک،
دگرباره برپای کند.
ی
رن
یونانوباخیی
امیاطوری سکندر گشته (خوارزم دراین زمان شاه داشت) ،و بعددر قلمرو دولت
«-۱۹
رسزمي سغدیان نخست جزو ی
ن
نشي واقع شد و این تهاجمات الاقل ازقرن دوم ق.م .وشاید هم پیش تر آغاز گشت؛
قرار گرفت؛ و بار ها مورد تهاجم اقوام صحرا ر
ٔ
رن
دررسزمي سغد زمینه مساعد ومقتضیات-آنچنان که درخوارزم برای پیدایش سنت های استقالل سیاش وجود داشته-
بدین سبب
مفقود بوده است» /تاجیکان در قرن بیستم؛ ص /۱۲
ن
الحسیت المنش؛تاری خ احمدشایه؛بکوشش ح .نظری؛ نشآلمان؛ ۲۳۳۲؛ ص۶۹
 -۱۲محمود
ن
« -۱۰حدود ی
پامی و از سمت هند جبال هندوکش بود .ویل بعد ها این حدود هم
چي و ر
خارچ خراسان در آسیای وسیط بیابان ر
دقیق تر وهم کوچک تر گردید تا آنجا که یم توان گفت خراسان که ییک از ایاالت ایران در قرون وسیط بود/ »...دهخدا/

ٔ
منظور جناب ر ن
رهي این است که احمدشاه ابدایل مناطق مفتوحه نادر افشار را احاطه نه توانست؛این جریان بنا به قصد
احمد شاه ابدایل واقع نه شده است.

ٔ
رهي را ی
مسید یم کنیم .اما جناب ر ن
آورده جناب رسول ر ن
رهي دراین جا حقیقت مهم را که
گید ،ییک دیگر است:
نادیده یم ر
ی
این حقیقت که مضمون و هویت تمدی خراسان دیگر هیچگاه احیاء نه شد.
چرا؟
چون استعمار وارد شد!
رن
نخستي اندیشمند ما که این حقیقت را در یافت ،غبار بود.
ی
رن
دومي اندیشمند ما که این حقیقت را دریافت صالح الدین سلجوق بود.
رن
سومي اندیشمند ما که این حقیقت را دریافت صدیق فرهنگ بود!
و
ی
نهای درهم شکست .از این نظر است که
و استعمار ساختار تمدی حوزه ما را بطور ی
ً
اکیدا در نظر داشته باشیم:
ی
اندیشه حوزه تمدی ما ،یک اندیشه ضد استعماری است!
ی
اندیشه حوزه تمدی ما ،یک اندیشه پسااستعماری است!
ّ
گییم که تصنیف خالفت را بپذیریم،وخراسان را یک«حد» ویک «قلمرو»بنامیم .باز هم
ر
نشای بدهیم .و این ی نشاین
ن
نه یم توانیم با سوال «کجا» به جستجو براییم و از خراسان
ی
ّ
ّ
حد» خراسان نشان یم دهد ،که خراسان ر ن
چیی متمایز از یک «حد» بوده است.
«
پس آیا دیگر از خراسان سخن نگوییم؟
ً
کامال برعکس!
با تأکید و با ارصار ،و پیهم ،از خراسان سخن بگوییم
اما یک مانع سخت جان در میان یم شود .هوراسان قدیم شامل رستارس پاکستان امروز،
ن
کنوی آسیای میانه ،و دورتر شامل عراق و
شامل بخش مهم ایران امروز ،شامل پنج کشور
ٔ
های مقابل
شام ،یم شده است .پس شعار برگشت به خراسان با مانعه سیاش مرزبندی ی
یم شود که در جریان تعامالت استعماری ایجاد شده اند.
ٔ
ن
تمدی ما» مطرح کنیم؛ خراسان را از حیث ،و از مقام،
حوزه
خراسان را از حیث ،و از مقام« ،
ی
ی
«حوزه تمدی ما» ،به معنای یک اتحادیه از همه کشور های کنوی حوزه ما به دورادور
افغانستان مطرح یم کنیم!
ٔ
ن
تمدی ما» را از اندیشه به عمل پیاده کنیم ،آیا در اینصورت
حوزه
گییم که ما توانستیم «
ر
نام افغانستان را واگذار یم کنیم؟
ی
ی!
با تأکید و با ارصار ،و پیهم ،از افغانستان سخن یم گوییم
افغانستان نام کشور ما است .مردم افغانستان با نام افغانستان هیچ مشکیل ندارند.

نام افغانستان از آغاز تأسیس کشور ما در۹۲۲۳با ما بوده است.نه تنها افغانستان با ر ن
همي
ٔ
ٔ
ن
ن
ن
تمدی ما ،با
حوزه
تمدی ما» رسکت یم کند ،بل همه کشور های
حوزه
کنوی خود در«
نام
ٔ
ن
نام کنوی خود در این حوزه رسکت یم کنند .اداره استعماری برای کشور های متعدد در
جهان مستعمر یای نام وضع کرده است.این که این نام ها چقدر موجه هستند و یا نیستند،
دیگر یک موضوع برای بحث امروزی نیست .و باز نام «افغانستان» ،خودش ،کدام نام
«بریتیش» نیست .بریتانیا کاری که کرده ر ن
چني نه بوده که برای کشور ما یک نام بریتانوی
ً
ٔ
حوزه ما قبال موجود بوده اند ،یک نام را باال
بدهد .بریتانیا از میان نام های قدیم ،که در
یم کشد و جابه جا یم سازد .بریتانیارصف یم خواسته که این نیت وی عمیل شود که
«خراسان» حذف شود.
گید .تبدیل و یا تعویض نام ها دیگر کدام مرصف سیاش
هدف ما تعویض نام ها قرار نهیم ر
نه دارد .و به هیچ بهبودی هم نه یم انجامد.هدف ما تاسیس یک اتحادیه ریگیونال قرار
ٔ
حوزه ما را به حیث یک واحد کامل الوداد جدید وارد جهان گلوبال
گید که کشورهای
یم ر
یم سازد.
ٔ
ٔ
ن
حوزه
حوزه ما متکاثفتر یمشوند ،همانقدر تأسیس
کنوی در
هرقدر که تصادم های جهان
نن ٔ
ن
رهای بخش برای خود ما ،و یک واحد موازنه کننده برای جهان
تمدی ما بهمیله یک واحد ی
ن
کنوی ،رصوری تر یم شود.
ی
ٔ
ٔ
ن
حوزه چندین قویم وچندین زبای نیست.
تمدی ما» دیگر تنها یک
حوزه
ازاین نظرامروز«
ٔ
ٔ
ن
حوزه چندین کشوری هم است!
تمدی ما ،یک
حوزه
امروز
ن
این حقیقت،مبای بحث در مفهوم استقالل را دگرگون یم سازد .در قرن ۲۹استقالل به
ٔ
ٔ
ٔ
ن
ن
تمدی ما یک شاکله پسا-استعماری است
حوزه
تمدی ما مبدل یمشود.
حوزه
مقیاس ظهور
ٔ
ن
ی
ژیوسیاتژیک مطرح یم شود.
استقالل بهمعنای جایگاه مستقل حوزه تمدیما در معادله های
ً
ٔ
ن
شعار «یک» زبان به معنای ننق ر
تمدی ما ،و اصال به
حوزه
کیت فرهنیک ،و در واقع ننق
معنای ننق خراسان ،است .خراسان کشور هزار شهر و هزار زبان بوده است.
شعار «حق ر ن
تعیي رسنوشت برای فارش زبانان» نهتنها نهیم تواند به هیچ کدام از مسایل
ٔ
ن
ن
حوزه
هژموی ییک از کشور های
کنوی ما پاسخ بدهد،بل آشکارا بهمعنای لغزیدن در میدان
ما است .در یک کشوری که به تحقیق  ۰۳زبان و  ۲۳۳لهجه در آن موجود است ،به نام
ن
منی افر ی ن
حق ر ن
فریب
اخي،بدون تردید برای یک
تعیي رسنوشت یک زبان،هر زبای که باشد ،ی
ِ
ین
انداخي است.
چنی
پر از زیان ،ی
کثی و زبان
روشن است که این حوزه مهد زبان های ایندو-
اروپای بوده است.اقوام بسیار ر
ی
کثی به این حوزه متعلق بوده اند ،اما امروز و اکنون کشور های متعدد در این
های بسیار ر
حوزه حضور دارند که در برابر زیر سوال بردن حق حاکمیت شان مقاومت یم کنند.

ر
رهای ساخت
شعار زبان را نهیم توان پیشرسط برنامه ی
ی
شعار زبان را ی
حب نهیم توان پیش ررسط عبور از بحران کنوی افغانستان ساخت
بحران ما بسیار گ ی
سیده تر از خود ما است
امروز واکنون ،می ی
میین شعار رهاییبخش روشنفکری افغانستان وهمه کشورهای دورادور
ی
ی
افغانستان ،این است که «حوزه تمدی ما» را بهحیث مفهوم ،و به حیث برنامه سیایس،
از نو مطرح کنیم!
ی
خراسان نام حوزه تمدی ما است!
خراسان را در وجود اتحادیه کشور های دورادور افغانستان دگر باره برپا کنیم!
ی
گید!
افغانستان مرکز ثقل حوزه تمدی ما قرار یم ر
ً
ی
تأسیس حوزه تمدی ما همه انواع دست درازی به افغانستان،خاصتا دست درازی های
منطقوی را متوقف یم سازد!
ی
رهایبخش است ،و همه از آن سود یم برند!
حوزه تمدی ما یک برنامه ی
ی
جهان گلوبال در نمونه تأسیس حوزه تمدی ما بلوغ و فکر سلیم نشان بدهد!

سه نام چگونه به وجود آمده اند؟

آنچه به نام جغرافیای جعیل و تحمییل «افغانستان» ،وجود دارد،
به هیچوجه با تاری خ ،فرهنگ و زبان پاریس زبانان رابطه ندارد!
فیاض شاه نجییم
۲۱جوالی ۲۲۲۲

۰۲
نام «افغانستان» از کجا آمده است؟

نی یک ٔ
جناب سلیمان راوش ،و جناب عزیز آریانفر ،و ر ن
عده دیگر ،ارصار دارند که نام
افغانستان «برای بار اول» در کتاب تاری خ نامه هرات سیف هروی آمده است .و در
ن
نشای یم دهند که سیف هروی نوشته است.
بحث های خود حدود افغانستان را همان
ٔ
ٔ
حبیت صیب در مقاله
حبیت صیب ،و سایر مورخان خود ما ،است .ی
استناد این ادعاها به ی
«افغان و افغانستان» یم آورد:
«در تاری خ هرات ی
ر ی
رسزمی های
سیق هروی تألیف حدود ۱۲۰هق یم بینیم که وی هیم
ر ی
حبیت؛جغرافیا؛ص)۲۶۰
رسق افغانستان را تا مجاری سند به نام افغانستان یم خواند»( ی

حبیت صیب نوشته است ،خبط های بسیار خشن هستند.
این بیانات ،به شمولآنچه ی
این بیانات را ی
مسید یم کنیم ،چون این بیانات به یک سوال کلیدی پاسخ نهیم گویند:
خود سیف هروی نام «افغانستان» را از کجا آورده است؟
این سوال یک پاسخ دارد:
نام «افغانستان» بارنخست دریرلیغ منگوقاآن ظاهر یم شود .منگوقاآن۱۲سال پیش
ٔ
تر از سیف هروی ،افغانستان و چند ناحیه دیگر را برای شمس الدین کرت یرلیغ داد!
در این یرلیغ یم خوانیم:
َُ
«ملک شمس الدین ک رت را که از دودمان بزرگواری است و از خاندان نامداری ،و چون

ر ُ
سن روش یم کند ،به َم ِل یک شهر هرات و توابع او
آباء و اجداد خود بر طریق مستقیم ح ِ
فیوزکوه و
چون جام و باخرز ،و کوسویه ،و خره ،و فوشنج و آزاب ،و تولک ،و غور ،و ر
غرجستان و مرغاب ،وفاریاب و مرجق تا آب آموی ،و اسفزار و فراه و سجستان و ر ی
تکی
ُ
آباد ،و کابل و رتیا و بستستان وافغانستان تا شط سند و حد هند ،فرستادیم و زمام حل
ٔ
و عقد ( »...تاری خ نامه هرات؛ ص)۲۳۲

در ی ن
مي این یرلیغ است که بار نخست نام «افغانستان» ظاهر یم شود
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آریای  ،بیهوده است
 -۱۱از این نظر جستجو برای ریشه شناش نام «افغانستان» در زبان ها و یا منابع قدیم
ی
/نک.احمد جان (ماڼو):افغان ستان یا افغانس تان!/
 -۱۷گویا در یک اثر از بی ن
وی ،هم ،نام افغانستان گزارش شده باشد؛ ی
داکی حبیب هللا تږی دراین باره تحقیق یم کند و
ر
ٔ
ن
ن
ی
یم نویسد که در اصل اثر ربیوی این نام نیامده و باید افزوده لیدی توغان ،میجم کتاب ربیوی باشد.

ٔ
ٔ
حوزه بسیارنویس بوده است ،هیچ گایه پیش از این
حوزه ما که تا ورود مغوالن یک
در
نام«افغانستان» درج نه بوده است 45نام افغانستان از کتابت کاتبان مغول یم آید ن
یعت
ٔ
افزوده«ستان» باالی نام «افغان» از کتابت مغول است.
برای این سخن یک برگه داریم:
ُ
در ر ن
همي یرلیغ منگوقاآن «ب ستستان» هم به ذکر آمده است.
بست یک نام قدیم ی
پاری است.اصل آن«بیوت=(» BIYTخاراکش؛ ۹۰۲۳؛ص )۲۱بوده است
در حدودالعالم به نام « ُب ست» ضبط شده است .حدودالعالم دالیل اهمیت بست را
ُ
ٔ
حوزه ما هیچگاه «ب ستستان»«،بست» با افزود «ستان»،
هم ذکر یم کند .اما درمتون
درج نه بوده است:
ُ
«ب ستستان» از قلم کاتبان مغول صادر و مندرج شده است.
ُ
های را مراد یم
کاتبان مغول در تحت «بستستان» از افزودن پسوند «ستان» شاید جای ی
کرده اندکه درشمارملحقات بالفصل بوده اند .چون برای بیان «حوایل» 46لفظ«توابع»
را بکار برده اند.
سیف هروی «تاری خ نامه هرات» را به نقل از آرشیف مغویل آل کرت نوشته است ،و
به رپیوی از این آرشیف ،وبه رپیوی از یرلیغ منگو قاآن،نام افغانستان ،و نام بستستان،
را به ذکر آورده است.
نام «افغانستان» یک نام دری مغویل است.
ً
این یک حقیقت بسیار مهم است که تاکنون قصدا کتمان یم شده است .چون غالمغایل
ً
ن
دقیقا از ر ن
رسزمیت
همي مدرک یم آید که گویا نام
که باالی نام افغانستان برپا کرده اند،
ن
پښتوی » باشد.
«افغانستان» یک نام «
ی
اما افغانستان یک نام پښتوی نیست!
تکرار یم نویسیم :افغانستان یک نام دری مغویل است!
اگر افغانستان یک نام جعیل است ،پس این جعلکاری را مغول کرده است.
نام افغانستان به معنای یک جغرافیای قرن ۹۰م ،.و نام افغانستان بهمعنای نام یک کشور
در قرن ۹۱م .هیچکدام ،هیچ ربیط با کدام «زبان» ،به شمول زبان دری و پښتو ،نه داشته
است.نامگذاری «کشور» افغانستان ،در قرن  ،۹۱نه تنها ربیط با هیچ « ن
زبای» نه داشته
ً
است بل اصال این نام گذاری منشاء خودی نه داشته است.
ً
ن
قطعا و باید یمدانسته،جناب ی
داکی سید عسکر موسوی
کسایکه این حقیقت را
ییک از
ً
است .جناب ی
داکیموسوی نه تنها این حقیقت را کتمان یمکرده است ،بل رصیحا مدغ
 -۱۶خورد کابل از ملحقات بالفصل کابل است؛ اما لوگر که یک والیت مستقل است ،از حوایل و توابع کابل است.

هم یم شود:
«ما نام خوب خراسان را داشتیم{.پښتون ها} یم آورند و نام افغانستان را به جایش یم
مانند .چرا؟»

ً
ً
ٔ
این قلم این حقیقت را قبال درسایر نوشته ها متذکر شده ام .مثال در نوشته «یک برنامه
رهای میل» به ترصی ح ذکر کرده بودم که نام افغانستان یک نام مغویل است و بار
برای ی
ٔ
آورده این قلم جلب توجه
نخست در یرلیغ منگو قاآن ذکر شده است .خوشبختانه این
ً
ٔ
کرده و اینک مثال جناب خالق لعلزاد هم در برنامه َپ رکار یی یی ش متذکر یم شود که نام
افغانستان بارنخست در یرلیغ منگو قاآن آمده است.
ارزش نه دارد که جناب لعلزاد ذکری نه یم کند که این حقیقت را بار نخست این قلم بیان
همي بیان هم تا اخی نه یم رود و ی
کرده ام .مهم این که جناب لعلزاد در ر ن
معیف نه یم شود
ر
که پس نام افغانستان یک نام دری مغویل است و معذرت نه یم طلبد که در نوشته ها و
ن
بیانات قبیل ،با یک ارصار بسیار سوال بر ر ن
پښتوی قلمداد
انگی ،نام افغانستان را یک نام
یم کرده بوده است.
ٔ
ٔ
پس بیان مالفیض دمحمکاتب هزاره مورخ معروف افغان در وجه تسمیه کلمه افغانستان
سییم:
را به تدقیق یم ی
ن
ن
اعالحرصت نادر
اعالحرصت احمدشاه ،که بعد از انقراض سلطنت
«این مملکت..در زمان
شاه (افشار.روغ) درسال ۹۳۱۳م .مطابق به۹۹۶۳هش بر اریکۀ سلطنت جلوس نمود ،زیاد
تر موسوم به افغانستان شد .اظهر اینکه به اعتبار ر
کیت وانبویه مردم «افغان» که در این
اخینام «افغان» ،به افغانستان
مملکت ساکن ومتوطن اند ،به زیادت لفظ «ستان» در ر
47
نامزدگردیده است».

اخی نام افغان»از قلم کاتبان مغول در
اینک یم دانیم که «افغان به زیادت لفظ ستان در ر
قرن ۹۰م« .به افغانستان نامزد گردیده است».
باالتر دیدیم که کاتبان مغول که نام « افغانستان» را وضع کرده بودند ،مقصد شان از این
«ستان» «،ر
کیت وانبویه مردم«افغان»» نه بوده است،مقصد شان زبان پښتو نه بوده
است ،بل ر ن
چیی بوده است که ما امروزه «مربوطات» یم نامیم.
در قلمروشنایس قدیم« ،مردم» ،بلحاظ « ر
کیت و انبویه» منظور نه یم شد
«مردم» در قدیم یک ر ی
چیی بیش تر از یک شاخص حدودگذاری نه بوده است
ن
محققیت که فتوا داده بودند افغانان دزدی کرده اند و نام خود را بر این کشور تحمیل
پس
کرده اند ،تحقیق را در ضدتحقیق گنجانیده اند.
افغانان به تأسیس نام افغانستان نه نیازی داشته اند ،و نه ربیط داشته اند .مغول نام یک
 -۱۳کاتب هزاره :رسج التواری خ؛ ج۹؛ ص۹؛ ( به نقل از جاوید؛ اوستا؛ ص)۹۲۲

«جغرافیا» را افغانستان گذاشته است؛ و انگلیس نام یک «کشور» را افغانستان گذاشته
است.
و بعد الفینستون ی
معیف است که افغانان ٔ
ر ی
رسزمی افغان» یم نامیده اند.
موطن خود را «
رن
پایانتر نشان یمدهیم که در ر ن
رسزمي افغان» ،هم  ،افغان بهمعنای پښتون نه
همي نام «
آمده است!
تارییح هیچگونه قصدی برای ی
ی
ر ی
اعیاف نه
محققی ما در این حقیقت بسیار مهم
چرا
داشته اند؟
ی
ر ی
اکادمیسی ما در رشته تاری خ که در قید حیات است  ،و
چرا جناب سیستای  ،یگانه
کتاب «آیا افغانستان یک نام جعیل است؟» را هم نوشت ،نه در این کتاب و نه یط
ُ
ی ی
ساخی این حقیقت سیع نه کرده
رستارسحیات پ ربار اکادمیک شان  ،نه تنها به روشن
است ،بل این حقیقت را از فهرست «تحقیق» خود ربیون گذاشته است؟
چرا هزاره های ما با نام افغانستان مخالفت کنند؟
جناب فیاض نجیم یم نویسد:
« آنچه به نام جغرافیای جعیل و تحمییل «افغانستان» ،وجود دارد ،به هیچوجه با تاری خ،
فرهنگ و زبان پاریس زبانان رابطه ندارد.
افیای بهنام افغانستان» ،نه کشوری به نام افغانستان!»(فیاض شاه نجیم؛ ۲۱جوالی )۲۳۲۲
«جغر ی

اما جناب نجییم یمباید نام افغانستان را بر چشمان بماند و تاج رس خود بسازد!
ر ی
نخستی مدافعان نام افغانستان باشند!
هزاره ها یم باید
«افغانستان» از یرلیغ منگو قاآن به ما رسیده است!

!

چرا تاجیک های ما با نام افغانستان مخالفت کنند؟
افغانستان یک نام دری مغویل است!
چرا ازبیک های ما با نام افغانستان مخالفت کنند؟
جغتای به زبان ازبییک یم رسد!
جغتای  -دری یم نوشته است؛ و زبان
منگو قاآن به
ی
ی
ٔ
بر عکس تبلیغات جاری ،این حقیقت که پښتون ها ،شاید به شایبه ،و به سایقه ،ذکر نام
«افغان» در ترکیب افغانستان ،از نام «افغانستان» دفاع یم کنند ،این حقیقت نشان یم
ی
تارییح ما برخورد یم کنند!
دهد که پښتون ها از موضع تساهل با نام های
های که چند تا «محقق» ،در کار تحقیق دارند ،یک وطن
چرا بنابر ندانم کاری ویا غرض ی
و تاری خ یک وطن را تحریف یم کنیم و مردم را برعلیه یکدیگر تحریک یم کنیم؟
چرا توجه نه یم کنیم که بهانه به دست ما یم دهند تا مردم خود را به جنگ بیاندازیم؟

های یمگذاریم
چرا ما داوطلبانه خود را در اختیارگپ ی
که با یک هزار «ترفند» برای فریب ما فراهم آورده شده اند؟
ٔ
های در صورت و در حدود و حوایل آن ،در
پس از دوره مغویل نام افغانستان با تفاوت ی
ٔ
حوزه ما ظاهر یم شود.
نقشه های
ٔ
معاهده بریتانیا با دولت قاجاری در ۹۲۳۹نام افغانستان درج است .
در
استاد جاوید این تاری خ را ۹۲۳۷یمنویسد و به نقل از ص.فرهنگ اضافه یمکند که دراین
رن
رسزمي افغان» ذکر شده
معاهده هنوز «خاک افغانان» و یا «
استاد جاوید این بحث را عقب تر یم برد:
ی
فاسی در۰۱۱۱در کتاب
«جورج

است(.جاوید؛اوستا؛ص)۹۲۱

TRAVEL OVER LAND FROM BENGAL TO ENGLAND VIA AFGHANISTAN
کلمۀ افغانستان را بکار یم برد ،اما حدود آن را ذکر نه یم کند .این قدیم ترین سیاحت نامۀ
ی
ی
فاسی اشاره دارد و
خارخ است که درآن واژۀ افغانستان به کاررفته.الفینستون به کتاب
یم گوید من در آینده آن را (نام افغانستان را .روغ) به کارخواهم برد» (جاوید؛ اوستا؛ص )۹۲۰

ً
انگلیس حقیقتا در جا به جا سازی نام «افغانستان» نقش داشته است و انگلیس این نام
را وارد معاهدات با افغانان ساخته است .و برای این کوشش خود دلییل هم آورده اند.
ر ن
اکادمیسي جاوید با مراجعه به الفینستون ادامه یم دهد:
ً
««افغانان نام عمویم برای کشور خود نه دارند ،اما «افغانستان» ،که محتمال نخست
در ایران به کار برده شده  ،مکرر در کتاب ها آمده است ،و اگر بکار رود برای مردم آن
ر ی
رسزمی نا آشنا نیست»»( جاوید؛ همانجا؛ ص)۹۲۰

اما الفینستون دراین سخن دچار تناقض است .جای دیگر ی
معیف است که افغانان کشور
ً
خود را خراسان یم نامند .و رصیحا افزود یم کند که «این نادرست است».
رسزمي ما وارد مراودات ر ن
رن
بي الملیل ساخته یم شود.
و به این ترتیب نام افغانستان برای
ر ن
اکادمیسي جاوید اضافه یم کند:
«نام افغانستان بعد از امضای معاهده مکناتن...با شاه شجاع در قندهار در تاری خ ۱یم
ً
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۰۱۱۹رسما در مورد خراسان اطالق و تا امروز نام کشور ما محسوب یم شود»

در این گزارش ها چند ی
اعیاض وارد یم شود:
ییک این که پیوسته این تذکر به ارصار تکرار یم شود که «حدود آن زمان افغانستان» یک
رن
چی دیگر بوده است .این ارصار وارد نیست.

اخی؛ج۹؛ص۹۱۱؛/به نقل از جاوید؛ اوستا؛ ص/۹۲۲
 -۱۲صدیق فرهنگ:افغانستان در ۷قرن ر
 -۱۱طوری که دیدیم درمتون قدیم«،کشور» بهمعادل «اقلیم» آمده است؛«/کشور،اقلیم بود»/لغت فرس؛ ص/۹۷۲
ٔ
ن
دریای همان
تورج
ر
دریایت یم نویسد که کشور از ریشه پهلوی ساسای یم آید به معنای «مردم»؛ معنای اصیل این بیان ی
است که ما نوشتیم :مردم در قدیم یک شاخص حدگذاری بوده است.

برای قلمروهای قدیم «حدود محروسه» پذیرفته بوده است .در قدیم «مرز» شناخته نه
بوده و مفهوم «حدود » با اصول مدرن فهمیده نه یم شده است.
ً
به شمس الدین کرت ،که اصال در هرات مقام داشت،مطابق به یرلیغ قاآن خان از دریای
آمو تا دریای سند متعلق شد؛سیف هروی یم نویسد که در مراسم جلوس وی از ۳۳ملک
فرستادگان ن
حارص شدند؛ حاکم «هرات» مالک الرقاب همان محدوده ای شد که از قدیم
خراسان نامیده یم شد؛ اما ر ن
همي مغول خراسان را به بلخ وکابل و گندهارا محدود ساخت.
استاد جاوید ،و یک ٔ
عده دیگر بهشمول جناب راوش ،توجه نهیمکنند که مفهوم«کشور»
را با دقت بکار ببندند؟
«کشور» ،درمعارف سیاش معارص  ،49به یک قلمرو محدود به مرز ها اطالق یم شود.
در رستارس جریانات قرن ۹۱تا ،۹۲۲۳نام «افغانستان» به یک «قلمرو» اطالق یم شده
ٔ
که «حدود محروسه» آن پیوسته در تحول بوده است .این تحول درحدود ،شامل همان
نام اویل افغانستان از یرلیغ منگو قاآن ر ن
نی یم شود.
جنجال بعدی در رابطه با نام افغانستان این است که این نام یچ وقت و چرا و چگونه باالی
ٔ
ن
کنوی کشور» گذاشته شده است.
محدوده
«
جناب عیل یاور این سوال را دقیق تر مطرح کرده است:
ی
«کس نه گفته که لفظ افغان قدییم نیست ،بل اتالق کلمۀ افغانستان بر محدودۀ کنوی
ی
پاسیح
کشور مراد است که قبل از ۰۱۲۰سابقه نه داشته است .ویل کش به اصل سوال
نه یم دهد و توجه نه یم کند و همه یک حرف یم زنند که کلمۀ «افغان» قدامت دارد»

ٔ
جریده امید؛ ش ۳۲۰؛ ص)۷
(عیل یاور؛

به جناب عیل یاور پاسخ یم نویسیم:
ر ی
رسزمی
از «کشور» افغانستان به دلییل فقط بعد از ۰۱۱۲سخن یم گوییم ،که این
ی
قییح کاری
بعد از۰۱۱۲به مرزهای کنوی محدود ساخته شد .این وضعیت به دنبال ر
پالن شده یک پهنه بسیار وسیع ،که خراسان نامیده یم شد ،عارض شد.
امروز کوشش جریان دارد که ر ن
همي افغانستان هم تجزیه شود .جنگ زرگری بر علیه
نام افغانستان از ر ی
همی کوشش ها یم آید.
ی
فوسی به ذکر
افزون بر این استاد جاوید یم آورد که « افغانستان» بار نخست در کتاب
آمده است .نور احمد خالدی هم ،به نقل از استادجاوید ،ر ن
همي ارصار دارد.
ٔ
اما این آورده دقیق نیست .نام افغانستان را بارنخست یک فرانسوی در دهه ۹۳۶۳م.
ی
اروپای ،
ازفوسی،در کتاب خود ذکر کرده است .ذکر نام «افغانستان» درنگارش
وپیش تر
ی
ٔ
شاید به اقتباس از نقشه های متعدد وارد شده که در قرون قبیل از حوزه ما کشیده شده
ٔ
بوده اند .در متون دوران غلبه هوتکیان بر صفویان باربار «افغان» و«افغانان» ذکر شده
-۱۱

ن
افغای» نامیده شده که جاگزین پول رایج صفوی « ِق ران»
و ارز رایج هوتیک درایران«،پول
شده بود .ر ن
همي رپیوزی افغانان درآن دوران ،به یادبود گرفته شده ،وپول رایج افغانستان
در ٔ
ن
افغای » نامیده شد ،و « ِق ران» که واحد پویل صفوی بود ،نیم یک
دوره های بعدی «
ن
افغای»،نامیده شده است.50
«
مهم دراین میان یک حقیقت دیگر است.نام افغانستان بسیارسال ها پیش از این که بر
رسزمي ما اطالق شده باشد ،درمنابع اروپای به ر ن
رن
همي معنا مذکور بوده است .و به نقل
ی
ر ن
رسزمي ما تجویز شده است.
از این منابع از جانب الفینستون برای
دیگری این که الفینستون یم نویسد:
«افغانان یک نام عمویم برای کشور خود ندارند»
این بیان وارد نیست.
نخست این که الفینستون نهیمنویسد که منظور وی از«نامعمویم برای کشور» چیست؟
در قرن ،۹۲و ی
اروپای «نام عمویم برای کشور»
حت در قرن ۹۱م .هنوز در خود کشورهای
ی
از نادرات بود .نام های عمویم کشورهای اروپای در ی ن
مي استعمار ،و در جهان مستعمر یای،
ی
ظاهر شدند.
اروپا ،در عکس مستعمرات خود را شناخت.
مستعمرات نام های کشور های استعماری را با فرهنگ خود بیان کردند ،چنان که از نام
ٔ
حوزه ما «انگریز» جور شد.
انگلیس در
گید «کشور» ما «یک نام عمویم» داشته است .و این
جایکه به متون و آثار ربط یم ر
تا ی
امیاطوری احمد شاه
نام خراسان بوده است .غبار به تأکید این حقیقت را بیان یم کند .ی
در نای به «خراسان» حواله یم شد .و اعقاب وی تا اواخر قرن ۹۱م .نام «خراسان» را به
کار برده اند.
یک عده تا ادعا های «خراسان طلبان» را ی
مسید کرده باشند ،تا بدان جا پیش رفته اند که
ی
«خراسان ساسای» بنویسند!!
این یک کوشش نا بهجا و بیهوده است:
نادرست است که از خراسان انکار یم شود
اما در این میان دو سوءقصد وارد ساخته شده اند:
ن
ن
پښتوی ،و تاجییک
غی
سوءقصد اول این که«افغانستان» پښتوی نامیده شده و«خراسان» ر
داکیسیدعسکر موسوی باری دریک صحبت شان ی
 -۷۳ی
اعیاض داشت که بانکنوت هندی به چند زبان آن کشورنوشته
شده ،درحایل که بانکنوت های افغانستان تنها به زبان پښتو نوشته شده است.امااین اظهار شان دقیق نیست .بانکنوت
ٔ
ٔ
ن
ن
شی عیل
امی ر
های دوره افغای به چار زبان پښتو ،دری ،ازبییک و اردو نشای شده بود«.دولت خداداد افغانستان» از دوره ر
تا ٔ
ن
دوره امای در بانکنوت ها هم درج است.
ی
ی
پس از آن که دولت ناسیونال امای به دولت پښتوی تعدیل شد ،بانکنوت ها به زبان پښتو برگردانیده شدند.

نامیده شده است.
ن
پښتوی نیست ،بل یک نام مغویل است .مهم تر
درباال نشان دادیم که افغانستان یک نام
ً
ً
ن
غیپښتوی نیست .و یک نام اختصاصا تاجییک نیست.
که «خراسان» یک نام اختصاصا ر
ی
ی
ی
ی
هوریب است .پښتون
درباال نشان دادیم که «خراسان» یک نام پاری و اوراری و میتای و
ی
رن
باخیی،که پس از
دررسزمي ما اعقاب مستقیم پارت ها تا میتان ها هستند .زبان
ها
ی
عرب به زبان دری متحول شده است ،از تصادم زبان پاری با زبان های کانون هندوکوش
ٔ
به حصول آمده است.باالتر نشان دادیم که پارت وبلخ یک خطه متصل با هم بوده اند
رسزمی پارت تا به ررسق بلخ ر ی
ر ی
نیادامه یم یافته است»( بندهش؛مهرداد بهار؛تهران ۹۰۶۱؛ ص)۹۳۲
و«
رسزمي ما ،ی
رن
مشیک است .خراسان یک نام از
غیپښتون های
خراسان درمیان پښتون ها و ر
ن
رسزمیت مردمان ما است.
خود ما است و یک شاخص بسیار مهم وحدت
امتناع عنودانه در مقابل خراسان نادرست است.
سوءقصد بعدی که گویا پښتون ها نام خراسان را کنار زده باشند ،تا نام افغانستان را
جاگزین نام خراسان ساخته باشند.
حقیقت مسلم این است که پښتون ها امتنایع در برابر خراسان نه داشته اند .شاهان
ن
پښتوی بوده
پښتون همه خود را شاهان خراسان نامیده اند .برای آنان خراسان یک نام
است .خراسان را نه پښتون ها،بل انگلیس ها کنار زدند.نه کش دیگر،بل ر ن
همي جناب
رن
رسزمي ما مخالفت یم کند.
الفینستون درآغاز قرن ۹۱م .با نام خراسان برای
الفینستون ی
رن
رسزمي خود را خراسان یم نامند ،و بعد با وضاحت
معیف است که افغانان
ر ن
رسزمي «نادرست» است:
یم نویسد که نام خراسان برای این
ر ی
رسزمی بر تمام کشور اطالق یم شود خراسان است  .اما واضح
«نایم که توسط ساکنان
ر ی
رسزمی افغانان در محدودۀ
است که به کار بردن این نام درست نیست؛ از یک سو تمام
51
خراسان داخل نیست ،و از سوی دیگر در بخش مهم آن ایالت ،افغانان ساکننیستند»

پس تمایزی که درمیان«افغانان» و«خراسان» انداخته شده ،ازجانب انگلیس بوده است.
و
سفی انگلیس در تهران ،دولت قاجار را متقاعد کرد تا در تمایم قرارداد
«رس جان مالکم
ر
ها و نامه های رسیم از نام «افغانستان» به جای نام «خراسان» استفاده کنند و دیگر
52
این کشور را خراسان خطاب نه کنند»

پس این که در اواخر قرن ۹۲در مکاتبه در میان ابراهیم خان وزیر قاجاری و وفادار خان
میزا غالب
وزیر زمان شاه ابدایل نام «افغانستان» مذکور است؛ و این که در قرن  ،۹۱ر
 -۷۹الفینستون؛ ص۹۷۲
ٔ
 -۷۲وییک پیدیای فارش ،تحت عنوان «پیشینه نام افغانستان»

دهلوی در یک مکاتبه نام «افغانستان» را یم آورد؛ این موارد با «متقاعد کردن» های
انگلیس رابطه یم یابند .انگلیس آشکارا و پالن شده کوشش کرده است که افغانستان به
جای خراسان معمول شود.
رن
رن
رسزمي ما نام افغانستان را یمگذارند ،باز
درهمي حال که انگلیس ها خود شان برای
اما
اعیاض هم یم کنند .در همان قرن ۹۱م .ن
همي انگلیس ها ی
ر ن
هیی بیللو انگلیش (۹۲۰۱تا
 )۹۲۱۲برعلیه نام «افغانستان» ی
اعیاض یم کند:
ی
نادرسب افغان یم نامند»
«مردمان مختلف باشنده افغانستان را به طور
ٔ
باشنده افغانستان! هوش تان باشد که هیچ وخت
یچ معنا؟ معنا این که مردمان مختلف
با نام افغانستان موافقت نه کنید!!
این دو بیان سیاستگذاران انگلیش از ۲۳۳سال پیش به ما رسیده است .و طوری که یم
ٔ
دهه  ۹۱۲۳امریکای ها بار دگر ر ن
همي پیام را تکرار به گوش ما یم چکانند:
دانیم از
ی
افغانان دزدی کرده اند و نام خود را باالی این وطن تحمیل کرده اند!!!
اینک دوباره یم نویسیم:
«من افغان نیستم!!!»
«نام افغانستان غلط است!!!»
ً
انصافا یم پرسیم که آن « ُ ُ
رسنگ پر نای» انگلیش ها با این «جفنگ» پر نای که امروزه چند تن
و
پاش یم دهند ،چند چامپه فاصله دارد؟؟
الفینستون یم نویسد:
ر ی
رسزمی افغانان در محدودۀ خراسان داخل نیست ،و از سوی دیگر در بخش
«از یک سو تمام
مهم آن ایالت ،افغانان ساکن نیستند»

و ی
داکی مچ الدین مهدی یم نویسد:

«همه ی افغانستان در خراسان نیست ،و همهی خراسان در افغانستان نیم گنجد»

53

یچ تفاوت است در میان این دو بیان؟
مقصود مهدی را نهیم فهمیم ،اما مقصود الفینستون را یم فهمیم:
الفینستون ارصار داشت که نام خراسان را برای ما «نادرست» اعالم شود ،چرا؟
ن
اول چون خراسان شامل رستارس ماورای سند ،ن
کنوی ،یم شده است.
یعت رستارس پاکستان
رسپرش سایکس ،که خودش انگلیش بود ،یم نویسد:
ی
بحرخرص تا سمرقند و از جنوب تا ناحیه
«خراسان سابق بر این بسیار وسعت داشته و از
54
سند ممتد بوده .مشهد کرش ر ن
نشي ایالت خراسان است»
 -۵۰مچ الدین مهدی؛ افغانستان کدام و خراسان کجاست؛۹۹۱۱۱۲۳۹۳

ی
مناطق یمشده است که
انگلیس با نام خراسان بهدلییل مخالفت یمکند که خراسان شامل
ٔ
مجوزه انگلیس و روسیه برای «کشور» افغانستان جای
انگلیس نه یمخواسته دررسحدات
داده شوند.
ً
نظر انگلیس مخصوصا متوجه مناطق ماورای سند بوده است.انگلیس از مجاورت مستقیم
افغانان با هند هراس عظیم داشت.
اهداف و ی
رن
رسزمي
سیاتژی هند بریتانوی عبارت بود از ایجاد یک حدحایل در میان هند و
ن
رسزمیت ما در ماورای سند
افغانان .طوریکه جریانات قرن ۹۱ثابت ساخت ،بریتانیا توابع
ٔ
را گام بهگام جدا ساخت؛ و بعد در میان افغانستان و ماورای سند هم منطقه قبایل آزاد را
رن
رسزمي
حایل ساخت؛ قبایلآزاد را ایجنش نامید و از خود دانست،درمقابل افغانستان را
رن
رسزمي وحش قلمداد
وحش نامید .مفهوم«الین» در دیورندالین یم گوید که افغانستان
رن
رسزمي افغانان و
شده است .و بعد ،طوری که یمدانیم،پاکستان بهحیث حد حایل در میان
هند مستقر ساخته شد.
مقصد بریتانیا این بودهکه ظرفیتهای اتحاد در میان افغانان از ر ن
بي برده شود .افغانان هر
ن
زمای که متحد شده اند  ،بر هند هجوم برده اند گپ معروف از ِرس ی ن
لیي وایشای هند که
زمي باید صد پارچه گردد» ،از ر ن
«این رس ر ن
همي جا یم آید!
خراسان را بریتانیا پارچه پارچه ساخت .جناب رسول ر ن
رهي یمگوید خراسان کوچک ساخته
بگید!
شده ،شهامت نشان بدهد و برود و یخن بریتانیا را ر
مهمترین دلیل کشیده شدن خط دیورند ،و خط گلد اسمیت ،ممانعت از هجوم روس ها
ین
ساخي «استعداد»
بههند نه بوده است.مهمترین دلیل کشیده شدن این دو خط ،ساقط
افغانان برای هجوم به هند بوده است.
ٔ
پاکستان در ر ن
اخی
همي ماورای سند جابهجا ساخته شد و پاکستان که در یط جنگ۱۳ساله ر
با سماجت و وقاحت کوشید ر
کیت قویم درافغانستان را به سوی مقابله و خصومت سوق
بدهد ،مقصد اش این بوده است که پاکستان در برابر خطر یک افغانستان متحد و قوی
وقایه شده باشد.
بریتانیا تالش کرده است به هرقیمت هند را برای خود نگه دارد.
این تالش بریتانیا دالیل بسیار ساده داشته است:
درآن زمان هند گور ن
گای ثروتمندترین کشور جهان بوده است .و بررش های نو نشان یم
دهند که بریتانیا یط قرن ۹۱و۲۳معادل بیش تر از ۱۱تریلیون دالراز هند«خارج» ساخته
است!!!
ٔ
 -۷۱سفرنامه رسپرش سایکس؛ صص  ۲۶و ۰۳

بریتانیا  ۱۱هزار ملیارد دالر 55از هند « ربیون» کرده است!!!
ٔ
56
هندوستان فابریکه «الرد» سازی برای انگلیس های گرسنه و ژولیده بوده است
«تمدن!» ،دزد است!!
از این نظر آن چه جناب هاشمیان یم نویسد:
«درمعاهده سه جانبه بریتانیا رنجیت سنگ وشاه شجاع در۲۱جون ۰۱۱۱نام افغانستان
ذکر شده و نه نام خراسان» (موهن الل؛ ج۹؛ص)۰۲۰
ً
این بیان دقیقا به همان معنای تحمیل پالن انگلیس و هند بریتانوی باالی افغانان باید
فهمیده شود.
اما آیا بریتانیا از این بازی کدام مقصد اسایس تر هم داشته است؟
بیل!!
پس از استیالی بریتانیا باالی هند یک حادثه ای واقع شد که در تمام جهان مستعمر یای ،
و در رستارس رسق اسالیم ،سابقه نه داشت .انگلیس ها و روس ها در تعامل میان خود ،و
ٔ
برای جداکردن ساحه نفوذ خود ،یک قلمرو مرزبندی شده بوجود آوردند.
تکرار یم نویسیم :در رستارس رسق اسالیم ،و فراتر در رستارس جهان مستعمر یای  ،تا آن
زمان مفهوم «مرز» شناخته نه بوده است.
ً
کامال جدید در روابط ر ی
بی الدول ،یک نام جدید هم داشته
انگلیس یمخواست این پدیده
باشد.
دلیل اصیل معاوضه نام خراسان به افغانستان در ر ی
همی حقیقت نهفته است
تاثی مستقیم انگلیس و روس
طوریکه یمدانیم پس از استقالل افغانستان در ،۹۱۹۱تحت ر
ٔ
حوزه ما به دورادور رسحدات افغانستان تشکل داده شدند:
دولت های بعدی
ترکیه در ۰۹۲۰
دولت های آسیای میانه در فاصله میان  ۰۹۲۲تا۰۹۲۹
ی
ایران کنوی(پارس) در ۰۹۱۱
هند و پاکستان در ۰۹۱۱
در همه این دولت ها منازعات مرزی جاسازی شدند!
 -۷۷این بیان را در کتاب اول آوردیم ،به نقل از وزیر خارجه قبیل هند است .کتاب های متعددی هم در این موضوع
نوشته شده اند:
Shashi Tharoor;Inglorious Empire;2017
 - ۷۶فقط چار قرن پیش تر در۹۲۷۳م .دوامدارترین گرسنیک «همه شمول» هز ٔ
اره دوم میالدی در انگلستان عاید بوده
ن
تمدی قرار
شگوفای
گی انجامیده بود .در این دوران خراسان در کمال
می بسیار و شیوع امراض همه ر
است که به مرگ و ر
ی
ی
ن
بگید و دلیل بیاورد که به
داشت ،که در زیر ستور مغول ویران گردید .جناب رسلیي گرسنیک شایع در انگلیس را شاهد ر
ٔ
ٔ
حوزه وحش نامیده است.
حوزه ما را یک
کدام دلیل

مجموعه ژیوپولیتیک کشور های حوزه ما به دورادور رسحدات افغانستان شکل داده
شده است .دریط رستارسقرن بیستم با ارصار مراقبت شده است که افغانستان محاط
به خشکه باشد و محاط به خشکه بماند.
ی
ی
محاط به خشکه بودن افغانستان که مدت طوالی امکان حرکت وترق و انکشاف را از
ی
افغانستان سلب کرد ،اینک به حیث موتور تأسیس حوزه تمدی ما وارد عمل یم شود.
ی
ی
ی
ژیوسیاتژیک جهان کنوی،
تأسیس حوزه تمدی ما ،به حیث مهم ترین ساختار سیایس
افغانستان را در میان کشور های حوزه ما بیطرف یم سازد.
ی
«بیطرق» افغانستان یک مفهوم حوزه یی یم شود!
مشکل ما این است که افغانان نه یم توانستند ،و افغانان نه یم توانند،
معنای نقشه های استعماری را دریابند!
ٔ
رن
رسزمي به «افغانستان» این بوده که بریتانیا تجویز کرده است تا
پس دلیل تسمیه این
نام خراسان حذف شود .بعد از۹۲۲۳این نام افغانستان به «کشور» ما داده شد.
رن
اروپای و انگلیش به ذکر آمده،
رسزمي  ،پیش ازپیش در متون
نام افغانستان ،برای این
ی
و این نام از جانب الفینستون برای کشور ما پیشنهاد شده است.
ی
درمعاهدای که انگلیس با قبایل پښتون منعقد ساخته است« ،افغان»
اینک یم دانیم که
ی
خارچ ساخته شده است .این معاهدات با آن قبایل
به عوض «پښتون» وارد مراودات
پښتون منعقد شده است که بنا به تجویز هند بریتانوی «ایجنش» نامیده شده اند و
ٔ
های که
منطقه نفوذ انگلیس قلمداد شده اند .انگلیس یم خواسته است آن عده پښتون ی
شامل قلمرو هند بریتانوی قلمداد شده اند،منبعد پښتون نامیده نه شوند ،بل «افغان»
نامیده شوند .در این ابدال افغان به عوض پښتون هم منظور انگلیس نه ر
کیت بوده و
ً
اصال دغدغه ای نه داشته است که ر
کیت و انبویه
نه انبویه مردم بوده است .انگلیس
خاطره سیطرهٔ
ٔ
رن
رسزمي ما به کدام طرف باشد .انگلیس یم خواسته است که
مردمان در
ٔ
چند صدساله پښتون ها در هند زدوده شود.و ازطرف دیگر مستمسیک دردست داشته
باشد برای مداخله های بعدی درجریانات داخل افغانستان.
مهم ترین شکل این مداخله ر ی
همی جنجال پښتون = افغان است
طوری که شاهد هستیم این بازی تاکنون هم ادامه دارد.
در ر ن
همي احوایل که انگلیس در قرارداد با قبایل پښتون ،نام افغان را به جای ،و به معادل،
پښتون یم گذارد ،در ر ن
همي حال خود الفینستون در میان افغانان و خراسان تعارض برقرار
یم کند.
ی
ی
ما در ر ن
رسزمیب
همي کتاب ثابت یم سازیم که «افغان» از چند هزار سال شهرت مشیک
ر ی
رسزمی ما بوده است.
همه باشندگان

ی
رسزمیب است!
افغان یک مفهوم
«افغان» یک مفهوم قدیم تر از «پښتون» است!
ْ
خاصتا در دوران پس از استقالل افغانستان ،روسها هم در افغانستان بیش تر فعال شدند
ٔ
ر ن
ستالي برای حمایت ترجیچ از شمال افغانستان را
چیچرین ،وزیر خارجه روسیه ،نظر
مسید یم کند که ی
با این دلیل ی
دسیش به پښتون ها ،هم ،از نرصوریات سیاست روسیه در
افغانستان است ،تا پښتون ها یک رسه در دست انگلیس ها جا به جا نه شده باشند.
ٔ
طوری که یم دانیم ر ن
همي مقابله در میان انگلیس و روس در شکل «مسأله پښتونستان»
بر تاری خ رستارس قرن بیستم افغانستان سایه افگند.
تعداد بسیار کم از ما بخاطر داریم که سوال «نام افغانستان» بعد از ثور  ۷۳به حیث
یک سوال «داغ» جریانات سیاش رپیامون افغانستان مطرح شد!!

چرا؟

توکمه گوزیاشون عذاره ایلمه افغان اوغول یات

«آقای دکتور سید حمید هللا روغ
باز هم شلیک دارد که «اوغانستان» معادل «افغانستان» نیست
و «اوغان» معادل «افغان» نیست»
استاد س .خ .هاشمیان
ی
داکی در زبانشنایس

۰۰
نام «اوغانستان» از کجا آمده است؟
نام «اوغانستان» را به معادل «افغانستان» بار نخست بابر یم آورد ،در توزوک بابری.
همي ر ن
بابر چندبار«افغانستان»،و بعد،با ر ن
عي معنا ،چند بارهم «اوغانستان» یم نویسد.
ً
های راه باز یم کند که در نوشته های بعدی ،مثال در
و به این ترتیب به ییک از مغالطه ی
نوشته های جناب محتاط و جناب هاشمیان و جناب راوش جای یم یابد.
ٔ
دوره مغول دچار تقسیمات خود
باالتر در این باره بحث کردیم که چگونه خراسان در
خواسته مغول شد و چگونه یک بخش خراسان «اوغانستان» نامیده شد .اینک همان
ی
بیشی یم گشاییم.
بحث را
ٔ
ن
نام « اوغانستان» ،بارنخست در تاری خ نامه هرات سیق هروی درج یم شود .و جناب
راوش ر ن
چني قرائت کرده است که گویا سیف هروی «اوغانستان» و «افغانستان» را
به معادل یگدیگر آورده باشد.
سیف هروی دوبار «اوغانستان» یم آورد:
بار اول
«درسال ۶۶۳هق نکودر با پادشاه اباقاخان (ایلخان؛ پشهالکو .روغ) تخلف کرد ،و از
رن
تبسي اوغول را هدایت دادتا لشکر کشد و نکودر
مرغاب برفت؛اباقاخان برادرش
ر ن
تبسي اوغول چون به هرات رسید ،ملک
را به صلح یا به جنگ بازگرداند.شاهزاده
شمس الدین و مرکتای ولبلقای با هزاروپنجصد سوار پیش او رفتند  ...روز دیگر
ٔ
خی
از رودخانه هرات به جانب نکودر روان شد .نکودر در اندخای بود .چون ی
ر ن
تبسي اوغول با سپاه گران و مصاحب او ملک شمس الدین کرت را
شاهزاده
بشنید ،از اندخوی بگریخت و روی به طرف اوغانستان کرد .چون به شال و
ی
رن
تبسي اوغول و شمس الدین به او رسیدند ...نکودر بعد
بیب گاو رسید ،شاهزاده
ازچند حمله که با ایشان مقاومت نمود ،منهزم شد.ملک شمس الدین متعاقب
او پنج فرسنگ برفت ...
ُ
ملک تاج الدین کرد با دوهزارسپاه از مستنگ خارج شده به استقبال نکودر یم
آمد .در راه نکودر منهزم بدو رسید.

از این جانب ملک شمس الدین ،ملک اختیارالدین تولک،و پهلوان دمحم نیه ومجد
عرض را با دوهزار مرد فرستاده بود تا راه های مستنگ را محافظت نمایند .ملک
اختیارالدین تولک چون به هفت فرسنیک ی
بیب گاو رسید ،قبیله ای بود آن جا از
اوغانان قرب دو هزار مرد و ی
مهی شان را هرموزتری گفتندی.
ٔ
ملک اختیارالدین و پهلوان نیه ...مفاجا بر خیلخانه او زدند.
ی
هرموزتری ازخیمه ربیون جست ودو هزار مرد اوغای دیوصفت وآماده مقاتلت
بر درگاه او جمع شدند.
هرموزتری تیغ هندی برکشید وبه جنگ برامد ...برادر هرموزتری ملک تاج الدین
ُ
خیکرد .ملک تاج الدین ُک رد در ی
بیب گاو بود...ملک تاج الدین کرد با شش
ک رد را ی
هزارسپاه رخ به سوی ملک اختیارالدین و پهلون دمحم نیه کرد .چون شب درامد،
ُ
ملک تاج الدین ک رد مراجعت کرد.»...
در این ی ن
مي یم خوانیم:
ی
 -۰نکودر مغویل با اباقا خان ایلخای خالف یم کند .نکودر در اندخوی فاریاب پایگاه
غیی موضع یم دهد.در اوغانستان
دارد .نکودر اندخوی را ترک میکند و به اوغانستان ت ر
به شال و ی
بیب گاو یم رسد.
ُ
 -۲ملک تاج الدین ک رد طرفدار نکودر است .وی با دو هزارسپاه از مستنگ افغانستان
ی
خارج شده به پیشواز نکودر به سوی اوغانستان یم آید ،و در راه با نکودر مالق یم شود
ر ن
رن
تبسي اوغول برادر الجایتو ایلخان بود.
تبسي اوغول منهزم شده است.
که از برابر
ٔ
فرستاده ملک شمس الدین است .وی مأموریت دارد که راه مستنگ
 -۱ملک اختیارالدین
را قطع کند .تا از مستنگ ،که در افغانستان بود ،به نکودر،که در اوغانستان بود،
کمک نه رسد.
ٔ
ملک اختیارالدین در هفت فرسنیک ن
بیت گاو{اوغانستان.روغ} با یک طایفه اوغانان مواجه
یم شود که فرمانده شان هرموزتری است .هرموزتری یک نام مغویل است.
ملک تاج الدین کرد که از افغانستان به ی
بیب گاو اوغانستان رسیده بود ،هفت فرسنگ
از اوغانستان ن ن
میل یم کند تا برای مقابله با ملک اختیار الدین وارد جنگ شود.
گییم:
نتیجه یم ر
ی
غزی هستند .ی
ی
بیهق افغان شال با/ف /یم آورد ،ن
یعت
بیب گاو 57و افغان شال هر دو در
قبل از ورود مغوالن این محل «افغان شال» نامیده یم شده است.
ٔ
رن
ر ن
چنگییان
نخستي حمالت
دوقبیله مغویل نکودریان و اوغانان در قرن۹۰م ،.همزمان با
ٔ
ر ن
دوره قراختاییان کرمان تا کرمان یم رسند .این دو گروه
رسزمي ما یم شوند و در
وارد
ن
ن
جهای دقیق نیست «.ن
جهای یم نویسد « :ن
بیت گاو» فقط یکبار در جغرافیای
بیت گاو در مستنگ است»؛ این بیان باری
 -۷۳باری
ٔ
ن
بیتگاو باید با نام ن
حوزه ما و در غزی ذکر است .نام ن
بیتحصار و با نام کوه های بینالود سنجیده شود.

به نام فرماندهان شان ،هر یک اوغان و نکودر ،ر ن
چني نامیده یم شوند .پس از هجوم
ی
مغول ،از ی
گرمسی چراگاه اسبان سپاه مغویل بوده
بیب گاو غزی ،تا دشت های ناور و
ر
است .و امور این چراگاه ها به دوش اوغانان مغول بوده است؛ اوغانان و نکودریان
ی
در امتداد ی
گرمسی پراگنده بوده اند.
بیب گاو غزی تا معسکر مغویل در بادغیس و تا
ر
این حوایل از خراسان را سیف هروی «اوغانستان» یم نامد.
بار دوم:
ملک شمس الدین کرت در اوغانستان با نکودر یم جنگد و بعد بر یم گردد به خیسار.
ُ
ملک تاج الدین ک رد ازشمس الدین کرت آزردیک دارد .با سپاه اوغانان و نکودریان متحد
ٔ
فرستاده ملک شمس الدین کرت یم جنگد .از نکودر
یم شود ،به دفاع از نکودریان با یک
ُ
ن
محرص نکودر ،که در
گید که مستنگ به تاج الدین ک رد داده شد .تاج الدین از
یرلیغ یم ر
بادغیس است ،به قصد مستنگ عازم یم شود .در ر ن
تکي آباد از جانب طرفداران شمس
ٔ
ن
دروازه مستنگ یم رسد و به حاکمان آن
زندای یم شود .پس از خالیص از زندان به
الدین
جا اطالع یم دهد که برای حکومت مستنگ از نکودر یرلیغ دارد .و تقاضا یم کند که به
ر ن
تمکي کنند.
وی
از زعمای افغانستان {مستنگ}کش بنام هوبو با یک هزار مردافغان دعوت تاج الدین
ُ
ک رد را لبیک یم گویند و به او یم پیوندند .تاج الدین یم گوید:
امی نکودر با ده هزار سپاه
اینک هزار مرد«افغان» در رکاب من است .و متعاقب من ر
ً
ً
ٔ
یم رسد؛ بایدکه همه طبعا و رغبتا تن به فرمان من درآیید.اما سپهالر غوری که گماشته
رن
تمکي نه یم کند؛ وبا  ۲۷۳نفر از
شمس الدین در مستنگ است ،به تاج الدین کرد
ی
غوری و«اوغای »(؟) در برابر او صف یم کشد...تاج الدین وارد مستنگ{افغانستان}
یم شود(سیف هروی؛صص  ۲۱۱و ۲۱۷و ۲۱۶و)۰۳۰
یم دانیم که اوغانان مغویل در امتداد ن
غزی تا کرمان پراگنده بوده اند .شواهدی نیافتیم
که به استقامت مستنگ جابجا شده بوده باشند .اوغانان و نکودریان یط قرن ۹۷و ۹۶
م .به جانب مکران عقب یم نشینند ،که یک جریان متأخر است.
ازجانب دیگر عساکر غوری که در رکاب شمس الدین بوده اند ،ازجمله سپهالر غوری،
«اوغانان مغویل» را در رکاب خود نه داشته اند ،و بر خالف با ایشان جنگیده اند.
ُ
اوغانان مغویل ،طوری که خواندیم طرفدار تاج الدین ک رد بوده اند .و برعلیه تاج الدین
نه جنگیده اند.
پس در مورد سپهالر غوری ،باید «اوغان» را اشتباه و تصحیف بشماریم .و به «افغان»
تصحیح کنیم .این یگانه نکته ای است که در رستارس گزارش سیف باید تصحیح شود.
به این سان سیف هروی اوغانستان را متمایز از افغانستان یم آورد .و « اوغانستان» را

ی
گرمسی جای یم دهد ،اما «افغانستان» را در مستنگ جای یم
از غزی تا بادغیس و تا
ر
دهد.
گرمسی را همان نواچ کشور ما یم دانیم که بهسوی دشت های فراه گشوده یم شود
این
ر
گرمسی یم شمارد.58
جیفت کرمان را هم
ر
جالب است که رسپرش سایکس ر
گرمسی یک خطه بوده باشد که از دشت های فراه تا جنوب غرب کرمان ادامه یم
گویا
ر
داشته است .از یک نظر این بیان سایکس مهم است ،این که نشان یم دهد که اوغانان
طوالی از ن
ن
غزی تا غرب کرمان در ر ن
گرمسی جابهجا
همي
مغویل در امتداد یک خط بسیار
ر
بوده اند.
گییم:
نتیجه یم ر
های جای یم دهد که از طرف شمال
اوغانستان را سیف هروی به وضوح در دشت ی
ی
ی
ررسق تا به غزی یم رسند.
پس این اوغانستان ،همان «افغانستان» نیست که مرکز آن مستنگ در مدخل بلوچستان
بوده است .سیف هروی از رسگذشت مستنگ افغانستان با فتوحات شمس الدین کرت
جداگانه حکایت یم کند.
ً
در کتابت سیف هروی اوغانستان و افغانستان جای های کامال متفاوت بوده اند.
پس بابر که این دو نام را معادل یم آورد ،مغالطه کرده است.
ٔ
جناب راوش که به حواله سیف هروی افغانستان = اوغانستان 59یم آورد ،برود و
سیف هروی را دقیق بخواند.
سیف هروی ی
حت یک بار هم افغانستان را با اوغانستان مغالطه نه یم کند.

ٔ
گرمسی یم نامند»؛ سفرنامه سایکس؛ ص۷۳
جیفت که آن را
ر
 « -۷۲ر
« - ۷۱اوغانستان = افغانستان ،ییک از ایاالت مکران در سند»؛ راوش؛نام و ننگ؛ج۹؛ص۲۷۰

ی
«ذکر افغانستای ،خیانت به وطن است»
ویل احمد نوری
پوبلیسیست و محقق افغان

۰۲
ی
«افغانستای» از کجا صادر شده است؟
امریکای ها
خی شدین
در دهۀ  ،۹۱۲۳در کابل هم ،یک عده ربیق باال کردند که اونه ی
ی
کشفیات کرده اند که «افغانان» دزدی کرده اند .کشفیات کرده اند که افغان یک «نام
قویم» است .افغانان ،به غدر ،نام خود را باالی افغانستان تحمیل کرده اند.
این سخن تا ر ن
همي امروز تداوم یافته است.
بریتانیای صورت گرفته است.
نامگذاری افغانستان باالی کشور ما بنا به یک محاسبه
ی
در این محاسبه تقسیمات ژیوپولیتیک و مصلحت های استعماری در نظر بوده است.
مردمان شامل این محاسبه در مقام سامان بازی ته و باال انداخته شده اند ،بدون این که
گایه آگایه و یا نقش در این نقشه داشته بوده باشند.
ً
امروز بازی های ن
زبای که مردم افغانستان در ی ن
مي آن باهم جنگانیده یمشوند ،دقیقا از نوع
رن
همي گونه بازی ها هستند که ما افغانان نه از خاستگاه آن خود را مطلع ساخته ایم ونه از
مقاصد آن.
ی
از محصوالت این بازی ،ییک هم مفهوم «افغانستای» است.
ٔ
ٔ
مداخله ر ن
مفهوم «افغانستا یی» از محصوالت
بي الملیل و مداخله منطقوی و«کنفرانس
ی
ٔ
های ر ن
درباره افغانستان است .مفهوم «افغانستای » از ایران آمد و بارنخست
بي الملیل»
دراسناد سازمان نرص ،و بعدتر حزب وحدت،ظاهرشد .60همزمان اروپاییان هم ررسوع
ی
 -۶۳سید ذوالمجد عالمشایه نوشت« :من واژۀ افغانستای را از رسوع سال  ...۹۰۷۲شاید بار نخست در نشیۀ پیام
ی
مستضعفي ارگان نش یای سازمان نرصخوانده ام...درایران «کانون مهاجر»که یک انجمن فرهنیک بود ،ر ن
رن
نی«افغانستای»
ر
یمگفت ویمنوشت.این اصطالح بعد ها درتمام نشات حزب وحدت...کاربرد /»...افغانستان،گلستان اقوام؛ ص/۷۳
افغانستای» از تولیدات ی
ن
سیاتژیک ایران برای افغانستان است و با نقشه های دقیق به داخل افغانستان صادر یم
لفظ«
ٔ
شد .یک حلقه صاحب قدرت در حاکمیت ح د خ ا بود که پیوند مستقیم با ایران داشت ،انتقال دهنده رسشناس این
ٔ
ن
افغانستای به وسیله هزاره های مهاجر که از
مفهوم به داخل افغانستان بود .نور احمد خالدی که یم نویسد «مفهوم
ّ
ٔ
ی
ی
ایران عودت کرده بودند ،به افغانستان آورده شد» ،وی مضمون و مقیاس بسیار گسیده تعرض سیاتژیک ایران در
ٔ
ٔ
کثی روشنفکران هزاره که به مکتب نجف تشیع تعلق داشتند ،وبا نسخه قم والیت
گید .یک عده ر
افغانستان نا دیده یم ر
فقیه مخالف بودند ،قاطعانه در مقابل نفوذ ایران در افغانستان،ایستادند .ایران بیش از ۷۳۳تن از این شخصیت های
ٔ
میزاد بهسودی طبق
میفتح دمحم ر
وطندوست هزاره افغان را ترور کرد .شخصیت رسشناس مشوطه شهید فرقه مش ر
ٔ
ن
رن
کننده هردم شهید ندارد.
افغانستای» ربیط به چند تن عودت
همي نقشه ها به شهادت رسید .نشمفهوم «

ی
کردند که «افغانستای » نوشتند
ی
در دهه های  ۲۳و ۹۱۱۳مفهوم «افغانستای » بوسیلۀ یی یی ش به تکرار و ارصار تبلیغ
ً
ً
ن
مداوما از تعلق ن
رسزمیت تخلیه شدند و
وطت و
شد؛اخبار اشخاص و جریانات تعمدا و
با تعلق به قوم شان ضمیمه ساخته شد .معلومدار «سازمان های وابسته به استخبارات
رن
چنگی پهلوان ،که وی را از روی مطایبه «الرنس
ایران» به کمک یی یی ش شتافتند  .و
ایر نای » نامیده اند ،62درکتاب «افغانستان،عرص مجاهدین و برآمدن طالبان» با ارصار و
ی
تکرار مفهوم «افغانستای»را پیش کشید و «رهنمود» دادکه «نام افغانستان برازنده»
نیست63؛ به رپیوی از ر ن
همي رهنمود بود که جناب پدرام در کیهان لندن نوشت:
«نام افغانستان غلط است»!!
جناب پدرام اما نه گفت که یک «نام» چگونه «غلط» است؟؟
نام بیان یک رابطۀ قرار دادی با مدلول خود است« .نام» را شاید یم توان «ناساز» و
«نامناسب» و ی
حت «متناقض» اطالق کرد ،ویل مفهوم «غلط» بر مفهوم «نام» وارد
نیست .چگونه یم توان گفت که درخت «غلط» است؟ ن
یعت یچ ؟
تأخی زیاد ،این غلغله پردازی ها را «گپ نو»
اهل قلم افغانان هم،ولو مانند همیشه با ر
گفته ،باز هم مانند همیشه با یی احتیایط ،و «داوطلبانه» ،تحویل گرفتند و اینک در
ی
تداوم جنگ ،و به منظور تداوم جنگ ،مفهوم «افغانستای » وارد نوشته های اهل قلم
گیی ها رپیامون نام
خی شده باشند ،بیکباره جبهه ر
افغانستان شد ومثل این که همه نو ی
افغانستان آغاز شد و«سنگربندی!!» رسوع شد .و ما خود ما گپ لول دادیم:
من افغان نیستم!!
افغانستان غلط است!!
یچ توضیح داریم؟ یچ دلیل داریم؟
هیچ!!!
در یک نمونه دقیق یم شویم .ی
محیمه خانم نادیه فضل نوشتند:
ر ی
رسزمی نه تنها نیم تواند معرف همه باشندگان
«اتالق اسم «افغان» به همه باشندگان این
ی
آن باشد ،بل باعث زدودن هویت و اصلیت دیگر افغانستای ها یم گردد»( افغانستان،گلستان
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ً
ً
خوب پایان تر ثابت یم سازیم که کامال برخالف همه ادعاها ،و کامال بر خالف مشهور،
ر ی
رسزمی است.
نام «افغان» ُم َع ِّرف همه باشندگان این
ی
نی پناهندگان بلوچ کویته شنیده یم شودٔ :
نویت از دهان تاجیک های پناهنده به ی
چیال ،ر ن
« -۶۹واژه ن
واژه افغانستای»
ٔ
 /رپی سان لیور؛ نقشه جدید قویم افغانستان؛ پاپیل یزدی؛ افغانستان اقوام و ی
کوچ ها؛ مشهد؛ ۹۱۱۰؛ص/۲۹۱
رن
چنگی پهلوان را "الرنس ایر نای" یم نامد؛/افغانستان ،گلستان اقوام؛ ص/۹۷۳
 -۶۲عبدالعیل افضل در نوشتۀ خود
رن
چنگی پهلوان به تفصیل یاد کرده است/.افغانستان ،گلستان اقوام؛صص ۰۳تا/۱۳
 -۶۰م .نعیم بارز هم از این کتاب

اما گفتۀ ی
محیمه خانم فضل را به دلییل نقل کردیم که مفهوم«هویت» را به «اصلیت»
ً
ربط یم دهند .ربیط که در میان این دو مفهوم برقرار ساخته یم شود ،حقیقتا از دغدغه
های هستند که امروزه بسیار دامن زده یم شوند .و برگشت به قومیت اصیل شعار داده
ی
یم شود.
ی
و اما این «هویت و اصلیت» یک ترکیب بسیار بحث طلب است .هویت یک«امر ذای »
ی
کونسیوکت = برساخته» است .هویت به اصل راجع نه یم
نیست« .هویت» یک «
شود.
ً
برای توضیح بیش تر«آمیختیک»گروه های قویم در وطن ما ،مثال تخار افغانستان را در
گییم که نام ُپ ر افتخار تخاری و زبان تخاری از آن به ما رسیده است .و اما آیا
نظر یم ر
تخار را یم توان به عنوان یک کانون برای ر ن
تبیي مفهوم «اصلیت» مثال داد؟
تخار یک کانون بوده است که در آن نفوس بویم کوهپایه های هندوکش ،که عقب تر
لولوی ها و بوروشاسیک ها و هوریت ها و میتان
شامل نیاندرتال ها هم یم شده اند ،با
ی
ن
ها و آوار ها و چغان ها و ی
یونای ها و کوشان ها و خیونیت ها و
گیت ها و اویغورها و
والخان ها و هیپتال ها و ر ن
تبت ها و هندی ها و ن
نیک ها و ی
چیت ها و یهودی ها و ترک ها
و مونگول ها و عرب ها و پښتون ها با هم آمیخته اند و مخلوط شده اند.
پس آیا در تخار یم توان مدغ یک «اصلیت» شد؟
آن هم یک «اصلیت» پرخاشگر؟
مقصد ما چیست؟
ی
در مفهوم «افغانستای » دقیق یم شویم:
ی
افغانستای  ،مدغ است که یک بیان در ٔ
ی
رسزمیب است.
باره یک تعلق
مفهوم
ن
تعبی شده ،کدام
درگام نخست «تعلق
رسزمیت» ،برعکس آن چه که فهمیده شده ،و ر
ی
ن
بیان«قویم» ،ویا «زبای» و یا ی
رسزمیت یک مفهویم است
حت «فرهنیک » نیست .تعلق
که ما تاکنون آن را به دقت نه گشوده ایم.
ی
رسزمیب» ،برعکس معروف ،ازهمان آغاز تأسیس« کشورافغانستان»،
و مفهوم «تعلق
ن
رسزمیت را هم همان کش بار نخست مطرح کرد
پس از۹۲۲۳م ،.مطرح شد .این تعلق
که در متون قویم گری وی را «فاشیست پښتون!!» یم نامند.
امیعبدالرحمن خان بود:
این کس ر
«ای مردم افغانستان ،اگر شما ازبیک ،یا پښتون؛ یا تاجیک ؛ یا هزاره هستید ؛
شما مسلمان هستید؛ و متعلق به افغانستان هستید»

ی
رسزمیب تعریف شده است.
«کشور افغانستان» از همان آغاز برمبنای تعلق

از همان آغاز کشور افغانستان بنا بهتعلق به اقوام تعریف نه شده است .بر عکس اقوام بنا
تعریق تمایز قویم را ی
ی
بهتعلق بهافغانستان تعریف شده اند .ر ی
مسید یم کند.
چنی یک
رن
قواني اساش افغانستان ،تعریف تعلق به افغانستان ،یک
در یط رستارس قرن بیستم ،در
ن ی
ن
ن
رسزمیت بر
رسزمیت باق مانده است.این تعلق
رسزمیت بوده است ،و یک تعریف
تعریف
ی
مبنای اصل بودن در افغانستان ،باشنده افغانستان،در تعریف حقوق«تابعیت» و«اتباع»
جمعبندی شده است.
 - ۰نظامنامه اسایس دولت علیه افغانستان پادشایه امان هللا خان:
ماده هشتم« :همه افرادی که در مملکت افغانستان یم باشند ،بال تفریق ن
مذهت تبعه
دیت و
ی
افغانستان گفته یم شوند.
صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامه مخصوصه استحصال یا اضاعه یم شود »
 - ۲اصول اسایس دولت علیه افغانستان پادشایه دمحم نادرخان:
ماده نهم  « :همه افرادی که در مملکت افغانستان یم باشند بال تفریق ن
مذهت تبعه
دیت و
ی
افغانستان گفته یم شوند.
صفت تابعیت افغانیه مطابق اصولنامه تابعیت استحصال و یا اضاعه یم گردد »

قانون اساش سلطنت دمحمنادر نقل از قانون اساش سلطنت امان هللا بود.
درقانون اساش سلطنت دمحم نادرحقوق اساش وآزادی های مردم مرصحه درقانون اساش
ی
ی
سلطنت امان هللا حذف میشود .ن
مبای ر
مشوعیت
مبای حقوق تأسیس حاکمیت،وبنابران
از مردم سلب یمشود و به شاه و روحانیون منتقل یم شود.
ٔ
ٔ
دوره ن
امای«مملکت» افغانستان بهحیث «مملکت محروسه افغانیه»
درنظامنامه اساش
(ماده 64)۰تعریف میشود؛ پادشاه به حیث «پادشاه عموم تبعه افغانیه»( ٔ
ماده )۷تعریف
یم شود؛ و«ملت افغانیه؛ ملت نجیبه افغانیه»( ٔ
ماده  ،)۱به حیث «اهایل تبعه افغانیه»
ماده)۹۶؛ «عموم تبعه افغانستان»( ٔ
ماده)۹۹؛«کافه تبعه افغانستان»( ٔ
( ٔ
ماده  )۹۳تعریف
ٔ
نظامنامه ن
ی
ن
رسزمیت را ملت افغانیه
رسزمیب پابند یم ماند وتعلق
امای به اصل تعلق
یمشود.
یم نامد .از این نظر نه تنها جمع اقوام و قبایل افغانستان ،نه تنها جمع مذاهب افغانستان
ی
زرتشت و اهل هنود و اهل یهود و اهل مسیحیت که تابعیت افغانستان را دارند،
بل اهل
ری
نی «افغان» محسوب یم شوند.
ی
ی
مشوطه قرار دارد ،و از نظر ر
مبای ر
مشوطه به شاه یم نگرد.
نظامنامه دوره امای بر
اصول اسایس دوره دمحم نادر از ر
مشوطه سلب حیثیت میکند و ازنظر شاه و روحانیون
به ر
مشوعه یم نگرد.
 -۶۱در ٔ
دوره ن
امای که افغانستان در چارچوب مرز های مدرن جای داده شده بود ،بیان« محروسه» ،یک بیان دقیق نیست .یم
ٔ
ن
توان گفت که منظور از این بیان در نظامنامه امای ر ن
همي مرز های مدرن بوده است .باال در این موضوع بحث کردیم.

 - ۱قانون اسایس سلطنت دمحم ظاهر شاه:
ماده اول بند دوم  « :ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را
مطابق به احکام قانون دارا باشند  .به هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطالق یم شود»
 -۱قانون اسایس جمهوری شهید دمحم داود :
فصل سوم ماده بیست ویک:
«ملت افغان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را مطابق قانون دارا باشند .
به هر فرد از افراد ملت کلمه افغان اطالق یم گردد»

ی
رسزمیب باردگر مسجل یمشود
در قانون اساش سلطنت دمحمظاهراصل تعلق و تابعیت
ً
ً
و از ر ن
همي نظرمفهوم ملت رصیحا و دقیقا به افغانستان برگردانیده یمشود:
«ملت افغانستان» مسجل یمشود.
در قانون اساش جمهوری شهیددمحم داود از«ملت افغانستان» به «ملت افغان» عبور یم
شود،و این رصاحت تکرار یمشود که منظور از ملت افغان «تمام افرادی است که تابعیت
افغانستان را دارند .مفهوم «تمام» ،جاگزین مفهوم«عموم» یم شود.

.

 -۱قانون اسایس افغانستان جمهوری دکتور نجیب هللا:
مقدمه
«به منظور :
ن
تحکیم استقالل ،حاکمیت میل و دفاع از تمامیت اریص کشور.
ن
دستیای به مصالحه ،تحکیم وحدت میل با نظر داشت واقعیت های عیت ،عنعنات و رسوم
ی
ٔ
پسندیده مردم.
رن
تأمي عدالت اجتماغ و مساوات»...
ماده اول .بند دوم و سوم:
«حاکمیت میل در جمهوری افغانستان به مردم تعلق دارد .
مردم حاکمیت میل را توسط لویه جرگه ،شورای میل و شورا های محیل تعمیل یم کنند»
ماده ر ی
سیدهم:
کثی الملیت است .
«جمهوری افغانستان کشور ر
ی
دولت سیاست رشد همه جانبه تفاهم ،دوسب و همکاری همه ملیت ها ،اقوام و قبایل کشور
را بهمنظور ر ی
تأمی برابری سیایس،اقتصادی،اجتمایع،فرهنیک ،رشد و انکشاف رسی عتر مناطق
عقب مانده از لحاظ اجتماغ ،اقتصادی و فرهنیک تعقیب یم کند .
دولت زمینه ایجاد واحد های اداری را بر مبنای خصوصیات میل به تدری ج مهیا یم سازد».
ماده چهاردهم:
ٔ
میاث شایسته
«دولت به منظور رشد فرهنگ ،زبان و ادبیات مردم
تدابی الزم اتخاذ کرده ،ر
ر
فرهنگ ،رسوم ،زبان ،ادبیات و فلکلور تمام ملیت ها ،اقوام و قبایل را حفظ نموده ،انکشاف
یم دهد»

ماده یس و سوم  .بند اول و دوم :
«تابعیت جمهوری افغانستان برای تمام اتباع مساوی و یکسان است.
هر شخیص که تابعیت جمهوری افغانستان را طبق قانون دارا باشد افغان نامیده یم شود»
ماده یس و هشتم :
« اتباع جمهوری افغانستان اعم از زن و مرد بدون نظر داشت تعلقات ملیت  ،نژاد  ،لسان،
ٔ
عقیده سیاش ،تحصیل ،شغل ،نسب ،دار یای  ،موقف اجتماغ ،محل
قبیله ،دین ،مذهب،
سکونت و اقامت ،در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیت های مساوی یم باشند.
ی
ر ی
غی قانوی و یا تبعیض نسبت به حقوق و مکلفیت های اتباع ممنوع
تعیی هر نوع امتیاز ر
است».
ماده چهلم:
«در جمهوری افغانستان آزادی اجرای مناسك ن
رن
تضمي یم
مذهت برای تمام مسلمانان
دیت و
ی
گردد .
مذهت شان آزاد یم باشند».
رپیوان سایر ادیان در اجرای مراسم
ی

ٔ
از قانون اساش جمهوری شهید نجیب هللا به تفصیل بیش تر نقل کردیم تا چند مالحظه
اصیل را برجسته ساخته باشیم:
ی
رسزمیب به ترصی ح تکرار یم شود:
اول -در قانون اساش جمهوری نجیب هللا اصل تعلق
«هر شخیص که تابعیت جمهوری افغانستان را طبق قانون دارا باشد افغان نامیده یم شود»
دوم -در قانون اساش جمهوری نجیب هللا به حیث یک بند مستقل ترصی ح یم شود:
«تابعیت جمهوری افغانستان برای تمام اتباع مساوی و یکسان است.
ی
ر ی
غی قانوی و یا تبعیض نسبت به حقوق و مکلفیت های اتباع ممنوع
تعیی هر نوع امتیاز ر
است».

سوم -در قانون اساش جمهوری نجیب هللا برای بارنخست ترصی ح یم شود :
کثی الملیت است.
«جمهوری افغانستان کشور ر
ی
دولت سیاست رشد همه جانبه تفاهم ،دوسب و همکاری همه ملیت ها ،اقوام و قبایل
کشور را بهمنظور ر ی
تأمی برابری سیایس،اقتصادی،اجتمایع،فرهنیک ،رشد و انکشاف رسی عتر
مناطق عقب مانده از لحاظ اجتماغ ،اقتصادی و فرهنیک تعقیب یم کند.
ٔ
کرده،میاث شایسته فرهنگ
تدابیالزم اتخاذ
دولت به منظور رشد فرهنگ،زبان و ادبیات مردم
ر
ر
رسوم ،زبان ،ادبیات وفلکلور تمام ملیت ها،اقوام وقبایل را حفظ نموده ،انکشاف یم دهد»

چارم -درقانون اساش جمهوری نجیب هللا برای بارنخست در تاری خ افغانستان معارص،
مذهت برای تمام مسلمانان ترصی ح یم شود:
آزادی مناسک
ی

«در جمهوری افغانستان آزادی اجرای مناسك ن
رن
تضمي یم
مذهت برای تمام مسلمانان
دیت و
ی
گردد»

پنجم -درقانون اساش جمهوری نجیب هللا برای بارنخست ارگان های حاکمیت در سه

واحد تفکیک یم شوند:
«حاکمیت میل در جمهوری افغانستان به مردم تعلق دارد .
مردم حاکمیت میل را توسط لویه جرگه ،شورای میل و شورا های محیل تعمیل یم کنند
دولت زمینه ایجاد واحد های اداری را بر مبنای خصوصیات میل به تدری ج مهیا یم سازد »

ششم -در قانون اساش جمهوری نجیب هللا مفهوم «ملت» کنار گذاشته یم شود.
مفاهیم بنیادی «حاکمیت میل» و«شورای میل» درج یم شوند؛ اما مفهوم ملت ،که در آن
ٔ
درباره آن دیدگاه های متنازع را شایع ساخته بودند،به حیث یک وجهالمصالحه مهم
زمان
ی
حقوق کنار گذاشته یم شود.
مفهوم «افغان» ،بدون ذکر مفهوم «ملت» ،و در پیوند مستقیم با «تابعیت» افغانستان،
مسجل یم شود.
ی
حقوق برای ی ن
یافي چارچوببندی های
قانون اساش جمهوری نجیب هللا مهم ترین اجتهاد
ٔ
نو درپاسخ به مسایل متنازع افغانستان معارص بودکه یم کوشید از چنگال دژخیم مداخله
ی
رهای یابد.
خارچ و جنگ ،ی

و اینک نوبت یم رسد به قانون اساش دوران تسلط امریکا در افغانستان
 - ۱قانون اسایس جمهوری حامد کرزی:
ماده چهارم:
«حاکمیت میل در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود
آن را اعمال یم کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را دارا باشند.
ن
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ،تاجیک ،هزاره ،ازبک ،ترکمن ،بلوچ ،پشه یی ،نورستای،
قرغی( ر ن
رن
قرقی) ،قزلباش ،گوجر ،براهوى و سایر اقوام یم باشد.
ایماق ،عرب،
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق یم شود».

در قانون اساش جمهوری حامدکرزی دو اصل بنیادی قانون اساش دچار اعوجاج ساخته
شده است:
اول -اصل حاکمیت میل:
در قانون اساش جمهوری کرزی درج است:
« حاکمیت میل در افغانستان به ملت تعلق دارد»
تعریف«حاکمیت میل» ،مقتبس است از قانون اساش فرانسه .در قانون اساش فرانسه،
اصل سوم ،درج است:
پرش
میل ،مردم یم باشند كه حاكميت را توسط نمايندگان شان از طريق همه ی
«منشاء حاكميت ی
اعمال یم نمايند».

بند«حاکمیت میل در افغانستان به ملت تعلق دارد» که در قانون اساش جمهوری کرزی
رن
رن
قواني اساش
قواني اساش افغانستان سابقه نه دارد ،بل در تاری خ
درج است ،نه تنها در
یک بدعت بدترکیب است.
اروپای است و مفهوم ملت را فقط ورصف بر
«ملت» ،بهمعادل  ، Nationیک مفهوم
ی
ً
اروپای یم توان فهمید ،و بکار بست.
قطعا
مبنای
ی
ی
اندرسن در کتاب «اخیاع ناسیون» نوشت:
«ملت یک جامعه سیایس تصوری =  Imaginaireو محدود است که در خیال خود یک
65
ی
کسای خود را همپیوند یم دانند که نهیم شناسند»
استقالل یم پروراند؛ مردمان با
ی
دوالکامپای نوشت:
66
«ملت یک لباس است که بر اندام دولت پوشانیده یم شود»
ٔ
اروپای پیوسته
و توضیح کرد که چون دولت در رفع نابرابری های رو به تشدید در جامعه
ی
ی
بیشی ناکام یم برامد ،مفهوم ناسیون پیش کشیده شد تا تقویت پیوند های اجتماغ از
بگید؛
طریق یک مفهوم نو از برابری ،بر یک مبنای نو قرار ر
ٔ
بهگفت ن
نن
غری دست به ملت سازی
جیال
امریکای مکیی «امریکابا مدل شکست خورده ی
ی
در افغانستان زد»
الف -در تعریف قانون اساش جمهوری کرزی در این بیان که «حاکمیت میل در افغانستان
ً
به ملت تعلق دارد » ،از «مردم» رصیحا سلب مرجعیت یمشود .ذکر مفهوم «مردم» به
حیث مرجع حاکمیت میل کدام تعارف «مردیم» نیست.
ٔ
ٔ
ذکر مفهوم «مردم» در یک قانون اساش ،محور تعامل شاکله «حاکمیت میل» با شاکله
«حقوق ومکلفیت ها و آزادی های اساش» است« .حقوق و آزادی ها» از ر ن
همي نظر در
قانون اساش تحت عنوان «حقوق وآزادی های اساش مردم» ذکر یم شود .درخود قانون
اساش جمهوری کرزی ر ن
همي حقوق و آزادی های اساش مردم درج است.
ب -تعریف «حاکمیتمیل» با «به ملت تعلق دارد» ،مراجعه دادن حاکمیت میل است به
یک مفهوم که در خود حاکمیت میل مندرج است« :میل/ملت»
ج -تعریف حاکمیت میل با «به ملت تعلق دارد» ،تخلیه نهاد حاکمیت میل است از مبنای
«واقیع» ،که مردم باشد ،به یک مبنای «تصوری» ،که ملت باشد.
«مردم» یک مقوله است که به یک واقعیت اجتمایع عطف است.
67
«ملت» یک مقوله است که به یک واقعیت اجتمایع عطف نیست .
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ٔ
ٔ
ن
دوالکامپای؛فلسفه سیاست در جهان معارص؛ترجمه بزرگ نادرزاد؛تهران ۹۰۲۲
 -۶۶ک.
ن
مطمي باشند،
 -۶۳از این نظر که اعضای یک ملت بدون این که یگدیگر را بشناسند و اصال از موجودیت آن دیگری
ر
گیند و «از خود» یم شمارند.
«دیگری» را مفروض یم ر

ن
یعت تعریف حاکمیت میل با «به ملت تعلق دارد»،حاکمیت میل را از پایه های «واقیع»
تخلیه یم کند ،و در یک مبنای تصوری جابهجا یم سازد.
مبت برمردم ،یک واقعیت اجتماغ است که ٔ
یک حاکمیت میل ن
ابژه بررش ،و بنابران جواب
گید .اما یک حاکمیت میل ن
مبت بر ملت ،یک حاکمیت میل تصوری است که
دیه ،قرار یم ر
ی
خارچ نه دارد.
مابهازای
ً
د -تعریف حاکمیت میل با «به ملت تعلق دارد» اصال به این معنا است که حاکمیت میل
به دولت تعلق دارد و این مضاد تعریف است.
معنای را به دقت در نظر نهداشته ایم که در عقب
ما که پیوسته ملت را تکرار کرده ایم،
ی
ٔ
اروپای منظور یم شده است.
مفهوم ناسیون = ملت در جامعه
ی
ٔ
اروپای ،نه یم توانست ،و نه یم تواند ،نابرابری ها را برطرف
اما مفهوم ناسیون در جامعه
ی
ً
کند؛ ر ن
سیده نه شده بود .منطق ظهور «ملت» در اروپا
چني وظیفه ای به «ملت» اصال ی
ً
این بود که یک برابری نو را تمثیل کند ،که نابرابری های واقعا موجود را از یک طریق نو
«موازنه» کند.
ً
ٔ
خاصتا در رسق ،و باز در جامعه ما ،ر ن
چني انتظاری از «ملت» که سطوح بسیار متفاوت
ً
«زمان» ،وسطوح بسیار متفاوت «واقعیت» ،را «برابر» کند ،به این دلیل ساده ،اصوال
ی حاصل یم بوده است ،که «ملت» در اروپا بر یک مفهویم از «برابری» ن
مبتت است که
ی
در رسق ناشناخته است.
ٔ
ارصار یی پایه ما به تکرار مفهوم ملت مانع شد که ما در جستجوی راه های نو پیوند در
تأخی بسیار نا متناسب شویم .وقت زیادی تلف شد ،و کوشش
میان مردمان ما دچار یک ر
ی
بیشی نادرست سوق داده شدند.
ها ،به راه های هنوز
ً
ً
ٔ
ٔ
مهم ترین رشتهپیوند که کامال دستیاب است ،و اصوال ما را به یک مرتبه نو از مناسبات
ٔ
ٔ
متقابل در میان مردمان ما ارتقا یم بخشد ،رابطه شهروندی است.
ٔ
رن
ابطه شهروندی یم گوید که «همه» ،به دلیل تعلق به ر ن
رسزمي ،واجد یک مقام
همي
ر
واحد هستند :مقام شهروندی
هه -در تعریف حاکمیت میل با «به ملت تعلق دارد»« ،ملت» به حیث یک پیشفرض
مطرح یم شود.
حاکمیت میل را نهیمتوان با «به ملت تعلق دارد» ،تعریف و یا ر ن
تبیي کرد.
ی
رسزمیب
دوم -اصل تعلق
ن
رسزمیت را کماقبل مطرح یم کند:
قانون اساش جمهوری کرزی بحث تعلق
«ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را دارا باشند»

و بعد این اصل را ر ن
چني یم گشاید:

«بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق یم شود»
کیم به عقب یم نگریم.

ٔ
دوره دمحم ظاهر شاه خواندیم:
در قانون اساش

«ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را مطابق به
احکام قانون دارا باشند .
به هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطالق یم شود»

ٔ
دوره شهید دمحم داود خواندیم:
در قانون اساش
«ملت افغان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را مطابق قانون دارا باشند .
به هر فرد از افراد ملت کلمه افغان اطالق یم گردد»

ٔ
دوره شهید نجیب هللا خواندیم:
در قانون اساش
«تابعیت جمهوری افغانستان برای تمام اتباع مساوی و یکسان است.
هر شخیص که تابعیت جمهوری افغانستان را طبق قانون دارا باشد افغان نامیده یم شود»

ٔ
دوره حامدکرزی یم خوانیم:
اینک در قانون اساش
«ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را دارا باشند»
و بعد یم خوانیم:
«بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق یم شود»
ٔ
ی
ین
داشي«تابعیت» افغانستان
در هرسه مثال که باال ذکر کردیم شأن اطالق کلمه «افغان»،
شمرده یم شود .در قانون اساش جمهوری کرزی این رصاحت به حاشیه یم رود.
ی
ی
رسزمیب» ،بودن کلمه افغان ،یک لغزش خشن
تابعیب» ،و بنابران «
حذف رصاحت از«
رن
قواني اساش قبیل افغانستان است.
از نصوص
این یک لغزش خشن است ،چون از این طریق راه به دو بدفهم ومنازعه یی هموار تر شد،
ً
که دقیقا پس از جنگ۲۳ساله ،یک جنیک که تشدید تفرقه در میان افغانان از شاکله های
قطیع آن بوده است ،یم باید با مواظبت تمام ی
کمیین مجال به روی آن ها مسدود ساخته
یم شد.
این دو بدفهم همان ها هستند که یم شناسیم:
 ما ملت نیستیم!
 ما افغان نیستیم!
ٔ
امریکای ها بودند که
طوری که یم دانیم این دو بدفهم تازیک نداشتند .در آوان دهه۹۱۲۳
ی
«قاعده» وضع کردند:
«افغانان دزدی کرده اند و نام خود را باالی این کشور تحمیل کرده اند»

ً
اینک قانون اساش که در ٔ
دوره تسلط امریکاییان بر افغانستان روی کار شد دقیقا به رپیوی

از همان استنباط قبیل شان ظرفیت های تشدید تفرقه درمیان افغانان را ی
گسیده تر کرد.
«ملت سازی» معروف برای افغانستان ،یک بازی مکاره بود .ن
جیال امریکای ن ن
مکیی گفت:
ی
غری در افغانستان «ملت سازی کرد »!
«امریکا بر اساس مدل شکست خورده ی
به این ترتیب سه سوال برای تأمل بعدی گشوده یم شود:
ر ی
رسزمی و تابعیت را
اویل این که «ملت» آیا یم تواند یک مفهویم باشد که تعلق
بپوشاند؟
ً
ً
ن
رسزمیت
دویم این که «افغان» آیا حقیقتا یک مفهوم قویم نیست،بل اصال یک مفهوم
است؟
ی
ما ی
رسزمیب به میدان براییم
وقت  ،و در رساییط ،به جستجوی یک مفهوم برای تعلق
ٔ
ی
ی
و «افغانستای ! افغانستای!» فریاد بکشیم که ما از گذشته دور یک مفهوم قبیل که
ی
ر ی
رسزمیب را برساند ،نه یم داشته بودیم.
همی تعلق
ی
ما ر ی
رسزمیب «ما» داریم.
چنی مفهوم برای تعلق
این مفهوم ،مفهوم «افغان» است!
«افغان» یک مفهوم قویم نیست!
ی
رسزمیب است!
«افغان» یک مفهوم
ی
رسزمیب مفهوم «افغان» را در ر ی
همی کتاب ثابت یم سازیم!
و ما این معنای
رن
قواني اساش افغانستان روشن یم سازد که ما چند معضل اصیل
سویم این که مروری بر
را نادیده گرفته ایم:
رن
قواني اساش ما ناتمام است .از نظر ما دلیل این
معضل اول این که تعریف از دولت در
ناتمایم این است که دو مفهوم کلیدی وطن و هموطن در ر ن
قواني اساش ما مفقود هستند.
معضل دوم این که ارصار مداوم بر مفهوم ملت تا بدانجا جلو رفته است که باالخره ملت
به حیث پیشفرض مطرح شده است .این ارصار مداوم بر مفهوم ملت ،از ارصار بر مدل
«ملت  -دولت =  »Nation-Stateیم آمده است.
دریط یکقرن ما نه توانسته ایم راه های نهادینه شدن «ملت» را نشان بدهیم و در قانون
اساش مسجل بسازیم .ن
یعت دریط یک قرن ما نه توانسته ایم منازعه باالی نوعیت دولت
ن
قواني اساش ما ر ن
رن
تبیي
ناتوای ما به این انجامیده است که در
را به پایان برسانیم .این دو
رابطه در میان دولت و فرد ناتمام مانده است.
فکر سیاش ما هنوز هم«فرد» را نم شناسد!
ٔ
در این میان خود مدل «دولت -ملت» زیر سوال رفته است .نظریه سیاش در رسق مدل
اروپای یم شمارد که باالی رسق قابل انتقال نیست.
«دولت -ملت» را یک مدل
ی

ٔ
ی
نظریه سیاش رسق امروز مدل «دولت شهروندی» را در برابر مدل «دولت  -ملت» باال
ٔ
آیینه رسق) .
کشیده است(اشیش ناندی؛۹۰۲۱؛در
درچارچوب مدل دولت شهروندی به یک تعریف نو از رابطه دولت با فرد رسیده یم توانیم
ٔ
ن
هموطت» مطرح یم شود؛ و راه برای یک
در دولت شهروندی رابطه فرد با دولت برمبنای «
ً
جمعبندی اصوال نو گشوده یم شود:
«هر شهروند افغانستان ،افغان نامیده یم شود»
چرا در تعریف های ما «ملت» پیوسته مسبوق به «تابعیت» تحریر یم شود؟
ً
اساسا چرا مفهوم «تابعیت» یک مفهوم دقیق است؟
منظور ما از ارصار بر استمرار مفهوم «تابعیت» در مجموعه مفهویم باال چیست؟
«تابعیت» یک مفهوم خویشاوند با «رعیت» است.
در ررسق مفهوم «فرد» مفقود بوده است ،چون مفهوم «تابعیت» مانع اصیل تأسیس
«نهاد فرد» است.
چرا ما مفهوم ر ی
ستین = شهروند را نهیم شناسیم؟
ی
رسزمیب را چگونه جلوتر یبییم؟
بیان تعلق
مفهوم «هموطن» را پیشنهاد یم کنیم!
رن
قواني اساش افغانستان یط قرن بیستم که یم گوید
حقیقت این است که این بند همه
«ملت افغانستان به همه افرادی گفته یم شود که تابعیت افغانستان را دارند»،بلحاظ
ارصار بر ذکر مفهوم «ملت» ،و تناسب آن با مفهوم «تابعیت» نیاز به تدقیق دارد.
ی
ن
رسزمیت» یک استنباط نو از
رسزمیب نیست«.تعلق
ملت یک مفهوم معادل برای تعلق
ن
همگای » را پیش یم کشد ،که نزد ما تا کنون هم شناخته نیست.
مفهوم «همه» و«
ن
رسزمیت »در دو مفهوم «وطن» و «هموطن» منعکس یم شود.
«تعلق
ٔ
ٔ
همي دو مفهوم وطن وهموطن از ن
دردوره بعدی ،ر ن
مبای
امیعبدالرحمن ،و
اخی دوره ر
در ر
مهم نهضت مشوطیت شد.
ن
گییم.
کنوی
دررسایط
تفسی «شهروندی» را ما از دو مفهوم وطن وهموطن نتیجه یم ر
ر
ن
رسزمیت به مفهوم شهروندی یم رسد ،ومفهوم شهروندی ،دقیق ببینیم در مقابل
تعلق
گید.
مفهوم «ملت» جای یم ر
ن
کثیالملیت را با دولت شهروندی پیوند بدهیم ،باید
یعت اگر یم خواهیم مفهوم کشور ر
از راه وطن و هموطن برویم .و از راه قویم نه رویم.
وطن و هموطن یک راه نو یم گشاید که ما را از مقابله های قرن بیستیم ربیون یم
کشد که در آن ها لغزانیده شده ایم.
ً
ن
تاریچ برگشت به شعار «وطن و هموطن» دقیقا در ر ن
همي نهفته است!
اهمیت

سوم -ذکر نام های قویم
در قانون اساش جمهوری کرزی یم خوانیم:
«ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون  ،تاجیک  ،هزاره  ،ازبک  ،ترکمن  ،بلوچ  ،پشه یی ،
ن
قرغی( ر ن
رن
قرقی) ،قزلباش  ،گوجر ،براهوى و سایر اقوام یم باشد»
نورستای  ،ایماق  ،عرب،

ً
خواندیم که قبال در قانون اساش جمهوری نجیب هللا ترصی ح شد :
کثیالملیت است»
«افغانستان یک کشور ر

در قانون اساش جمهوری کرزی نام های قویم ذکر یم شود.
منطق و نرصورت درج نام اقوام در قانون اساش چیست؟
یک قانون اساش که در آن حاکمیت بر مبنای تعلق به ملت تعریف یم شود ،ی
وقت ر ن
چني
ن
تاریچ به عقب
قانون اساش نام چند قوم را درج یم کند ،معنای آن این است که بلحاظ
رن
خی بر یم دارد ،چون از «ملت» به نام های قویم عقب بر گشته است.
قانون اساش ی
دفی ثبت احوال نفوس نیست.
قانون اساش به دولت این وظیفه را تکلیف یم کند که مناسبات در میان اقوام را چگونه
سازمان یم دهد .ن
کثیاالتنیک ،قانون اساش به مساییل عطف یم شود
یعت در یک کشور ر
که به فضای میانقویم مربوط یم شوند .ذکر نام اقوام ،معنا این که قانون اساش دولت
را در ی ن
مي قوم پیاده یم کند.
ً
این ر ن
چني دولت از مکلفیت تنظیم مناسبات میان اقوام ،که اختصاصا در فضای میانقویم
صورت یم بندد ،عدول کرده است.
بعد ٔ
ماده  ۲۲در قانون اساش جمهوری کرزی ترصی ح یم کند:
«هر نوع تبعيض و امتياز ر ی
بی اتباع افغانستان ممنوع است .اتباع افغانستان اعم از زن و
مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوي یم باشند»

اما این اصل مرصح در قانون اساش جمهوری کرزی ،در فهرست نام های اقوام مندرج در
خود ر ن
همي قانون اساش نقض شده است.
به کدام دلیل نام اقوام مطابق به ر ن
همي ترتیب ،که در قانون اساش جمهوری کرزی ذکر
شده ،درست و دقیق شمرده شده است؟
معیار تقدم و تأخر دراین فهرست یچ بوده است؟ چرا در این فهرست امتیاز تحمیل شده
است؟
نام اقوام اگر قرار بوده در قانون اساش درج شود ،باید بر اساس الفبا فهرست یم شد .و
دراین صورت نام های ازبیک و ایماق و براهوی و بلوچ درآغاز یم آمدند و از ان به بعد هم
رصف به ر ن
همي ترتیب.

باالخره به کدام دلیل در این بند «سایر اقوام» درج شده است؟
ی
کثیالملیت شخصیت های حقوق برابر هستند .مطابق به مطالعات
اقوام در یک کشور ر
گیند .پس اگر الزم بوده که نام های اقوام در قانون
اروپای در افغانستان  ۷۳قوم جای یم ر
ی
ْ
اساش ذکر شوند ،باید و نرصور نام همه اقوام درج یم شد .خاصتا در یک قانون اساش،
یک خبط بسیار خشن بوده است که از شمار  ۷۳قوم ساکن در افغانستان ،نام  ۹۱قوم
ذکر شده و نام  ۱۳قوم بعدی تحت عنوان «سایر اقوام» ن ن
میوی و مسکوت گذاشته شده
است .چرا؟
ٔ
اخی در افغانستان این بوده است که اعتدال های
مشخصه اصیل رخداد های  ۷۳سال ر
ما را از ما گرفته شدند.
ن
ی
نابسامای هاى گذشته و مصایب
عدالت ها و
اینک یک قانون اساش که به نام«درک یی
رن
ی شمارى که برکشور ما وارد آمده» روی کار یم شود ،ر ن
نخستي
چني یک قانون اساش،
ی
و اساش ترین مکلفیت و رسالت را که یم باید در برابر خود قرار بدهد ،سوال دریافت و
بازیای اعتدال های ما یم بوده است .آن چه مسلم است این اعتدال ها از طریق ذکر نام
ی
های قویم در قانون اساش ،و بنابران از طریق قراردادن «قوم» درمقابل «ملت» ،نایل
و حاصل نه یم تواند آمد.
ٔ
ی
این ها کارزار های ضدافغان هستند و این کازار ها رسچشمه منازعای هستند که اینک در
وطن ما مشتعل ساخته شده اند.
ما باید باالی این کارزار های «ضد افغان» و «ضد افغانستان» رپیوز شویم.
ً
ٔ
ذکر نام های قویم در قانون اساش افغانستان تالش  ۱۷ساله خارجیان ،و خاصتا ایرانیان
ن
کنوی را برای زدودن نام افغانستان را وارد میدان تطبیق ساخت.
ٔ
مبارزه بزرگ ن
وطت تنها هستیم.
معلوم است که ما در این
ی
حقیق از این کارزار های «ضد افغان» و «ضد افغانستان» یچ است؟
اما مقصد
در بحث «جهان برعلیه افغان» به تفصیل از این مسایل سخن گفتیم.
این حقیقت را به یک سو یم گذاریم که «افغان» یک خطاب است که  ۱هزارسال سابقه
ی
ی
رسزمیب به مردمان ایران ررسق است.
دارد .وقدیمترین خطاب
ٔ
همي «کشورافغانستان» ،با ر ن
رن
همي قدامت۰۱۲ساله آن ،قدیمترین «نام کشوری» در
ٔ
ن
تمدی ما است.
حوزه
همه کشور های دیگر حوزه ما پس از افغانستان تأسیس و نامگذاری شده اند؛ چرا
بگیند؟
همه در جزع وفزع هستند که این دونام قدیم«افغان» و«افغانستان» را از ما ر
ٔ
ن
ن
جهای آنان یم
طلت های منطقوی و
چون این نام ها یک مانعه تاریچ بررس راه توسعه ی
بوده است.

چرا یم خواهند ما را مضمحل کنند؟
چون در جلریز ثروت های در زیر ر ن
زمي نهفته است که این جهان آشفته ،یم خواهد آن
ی
ثروت ها را در آبریز خود سفته است !
ی
ی
ساخی ما ،و چووور ما آسان تر یم
«افغان» و«افغانستان» که نه باشند ،مضمحل
شود!

«افغان» و «افغانستان» ،الگو های ما هستند!
های داریم ،که حق نه داریم و مجاز نیستیم که
همه به یاد داشته باشیم که ارزش ی
آن ها را تسلیم کنیم!

«افغان» – «اوغان»
چند بحث تبارشنایس

«افغان کش است که اوغان باشد!!»
افغان یا اوغان؟
نگایه بر تاریخچه و پیدایش کلمه افغان
افغانستان پرس
نوامی۲۲۲۲
۹
ی

۰۱
افغان؛ َ
آوگان؛ اوغان
در متون ما
باالتر صورت ذکر نام «اوغان» و خطاب «افغان» در متون را ذکر کردیم .در این بخش
ً
سه سوال کامال موجه مطرح یم شود:
ییک این سوال که این دو نام «اوغان» و«افغان» را ،با ر ن
همي تمایز وتفاوت که ما
در باال مطرح کردیم ،آیا در گذشتۀ قدیم ما ر ن
نی نشان داده یم توانیم؟
پاسخ مثبت است.
بیل!
در تاری خ قدیم ما ر ن
نی این دو نام ،متمایز از هم آمده اند:
حدودالعالم «افغان» یم آورد ،اما حدودالعالم «اوغان» نم آورد .حدود العالم «اوغان»
را نم شناسد .پروفیسور مارکوارت در دو کتاب معروف «ارانشهر» و«وهرود وآرنگ»
ً
توجه یم دهد که در تاری خ قدیم حوزۀ ما در دو استقامت کامال متباعد با دو نام متفاوت
ی
بر یم خورد .مارکوارت دربحث از جناح شمالشق حوزۀ ما یم نویسد که با نام«ایغان»
برخورده است .و یم نویسد که اگر که ریشۀ این نام را نم توانسته بیابد ،اما یم تواند
ن
نشای بدهد که این نام از کجا یم آمده است:
«مسعودی« ،باالرود» جیحون را ایغان  Aiganآورده ،در محیل که طایفه ای به ر ن
همي نام به
ر ی
یاسی و گلگیت بوده که به رود سند {یم ریزند}
رس یم برده...و مقصود از ان {باالرود} رود
ی 68
ن
مطمیت نم توان یافت .مسعودی مردم «وخان» را تبت ،
....برای ایغان مسعودی...توجیه
ُ
ن
و مردم ایغان را ترک یم داند واین را باید به حساب ناروشت مفهوم ترک در نزد اعراب گذاشت
 -۶۳تبت در جنوبشق واخان قرار دارد؛ ی
تبت ها تا واخان رسیده بودند؛ اما این که مردمان ساکن در «واخان» ،اصل
ن
ی
قرغی»ها اند
تبت داشته باشند ،باید تدقیق شود؛ ییک از اقوایم که از قدیم در واخان ساکن بوده اند « ر
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 ۶۲و  -۶۱جوزف مارکوارت« :وهرود و آرنگ»؛ ترجمۀ داود منش زاده؛ تهران۹۰۶۲؛ صص ۳۹و۳۲و۳۰و۳۷و۲۳؛
ن
یونای یمنویسد
الزم است ذکر شود که مارکوارت به منظور رعایت دقت در این لفظ ایغان /g/نهیم نویسد ،بل«گاما»
تا تلفظ /غ /دری حاصل آمده باشد .و بار دگر الزم است ذکر شود که جوزف مارکوارت افغان را به معادل پښتون  ،و
جداگانه یم آورد.

کای که بی ن
 ...تر ن
وی گفته ،همان ایغان های مسعودی اند.69».
ر

ٔ
تاریخنامه هرات یم آورد ،ر ن
نی به ر ن
همي
از این نظر نام «یغان سنقور» که سیف هروی در
70
«ایغان» بر یم گردد
ی
ن
پروفیسور مارکوارت جای اطالق این «ایغان» را هم نشای یم دهد که در ترکستان رسق
واقع بوده است« .ایغان» که پروفیسور مارکوارت یم آورد ،یک کلمۀ تریک است به معنای
ُ
ُ
«بیدار» و اصل آن «اویغان» است از مصدر «اویغان-ماق» 71به معنای بیدار کردن پس
تردیدی بهجای نهیم ماند که «ایغان» یک ترکیب مونگولو -توریک است.
همي کتاب نام «افغان» را ر ن
همزمان مارکوارت در ر ن
نی یم آورد و یم نویسد که در آن زمان
ن
کنوی مسکون بوده اند.
«افغان» ها از جنوبغرب تا جنوبشق افغانستان
ً
قبال ر ن
نی نشان داده اند؟
دیگری این سوال که آیا تاریخنگاران افغان این حقایق را
پاسخ به این سوال هم مثبت است.
بیل!
حبیت صیب این موضوع را به تفصیل یم آورد ،و یم نویسد:
ی

رن
چنگی معطوف میدارم
«...توجه شما را به چند کتاب تاری خ بعد از مغول و نزدیک تر به یغمای
ن
اوغای» ستوده اند وایشان را
که اغلب مؤرخان این عرص هزاره های افغانستان را بنام «
ی
ی
ی
اوغای»،و ی
حب به امالی کنوی« ،72افغای» نوشته اند.
«
رن
مؤرخي:
اینک -اشارات
ی
کتای بنام جامع التواری خ تألیف  ۳۳۷هق موجود بود...در این کتاب بار ها
 -۹در پیزبورگ ی
ی
73
«هزارۀ اوغای» و هزاره و افغان (اوغان.روغ)...و اوغانیان و احوالاوغانیان و سیورغتمش
ی
ن
اوغای .روغ) آمده است.
افغای(
ن
جرمای» و «هزارۀ خانه
-۲در مطلع سعد بن عبدالرزاق سمرقندی وقایع ۳۱۳هق «اوغان» و «
ن
ن
افغای» را به اضافت واضح یم
اوغای» و «هزارۀ
بدوش» آمده و در وقایع ۳۱۶هق «هزارۀ
نویسد؛
ن
ن
ن
-۰در تاری خ گزیدۀ حمدهللا مستوق «هزارۀ اوغای» و«اوغانیان»« ،سیورغتمش اوغای» و
ُ
ن
ن
یی
تاخی های
جرمای ذکر یم شوند که
اوغای و
«هزارۀ اوغان» و«احشام هزاره» و امرای متعدد
ُ
شیاز یم رسید و امرای آن سامان سال ها با ایشان در زد و خورد
ایشان در جنوب فارس تا ر
بوده اند»...

ٔ
 -۳۳تاری خ نامه هرات؛ ص ۹۲۱
نصیی؛ ص ۹۳۹
 -۳۹فرهنگ ر
ن
ن
ن
ی
حبیت صیب این بند«/:اوغای» ،و حت به امالی کنوی« ،افغای» /دقیق نیست ،چون
 -۳۲اینک یم دانیم که از قلم ی
«اوغان» معادل «افغان» نیست.
ُ
ی
ن
آشتیای؛ تاری خ مغول؛ تهران۹۰۶۱؛ ص  /۱۲۲؛ در
«...«- ۳۰سیورغتمش» ییک از امرای قوم اوغای بود»/عباس اقبال
ٔ
حوزه ما ،چار سیورغتمش ذکر هستند .در این باره در کتاب مباحثه با تاری خ؛ ص۷۱۰؛ بحث
تاری خ هجوم مغول باالی
کرده ایم؛

گید:
حبیت صیب از این مطالعات خود نتیجه یم ر
ی
ن
وجرمای و هزاره کیانند ،کار مقالۀ دیگری است ویل در این
«تحقیق این مسأله که این اوغانیان
جا ی ن
الیام و پیوستیک این نام ها با همدیگر ،کم ازکم ،نزدییک و همکاری و از یکسو بودن این مردم
74
را یم رساند»

تحسي بر ر ن
رن
انگی است.
حبیت
دقت بیان استاد ی
ن
نتایچ رسانیده است؟
تاریچ بعدی ما به چه
این مباحث درتحقیقات
ی
حبیت صیب در این موضوع بحث یم کند ،جناب حبیب هللا
چهرۀ رسشناش که پس از ی
ی
بیشی یم گشاید .آن چه وی
تږی است .تږی در کتاب «پښتانه» این بحث را به تفصیل
یم نویسد نقل یم کنیم:

ن
رن
چنګی له یرغل نه وروسته ددغ
«په ځینو هغو آثارو یک بیا یچ په افغانستان او ایران باندی د
ی
سیم د حاالتو په باره یک لیکل شوی ،افغانان او یوبل قوم یچ جرما بلل شوی اومعموال له
ُ
شوی ،له مغلو رسه خلط شوی دی.
افغانانو رسه څنګ په څنګ ذکر
ن
کتت «تاری خ آل مظفر» دی یچ په ځینو قلم نسخو
له دغو آثارو نه یوه دیر پخوای دمحمود ی
ن
یک د حمدهللا مستوق له تاری خ ګزیده رسه یوځای راغیل او د تاری خ ګزیده جزء بلل شویدی.
تاری خ مظفر په کال  ۲۲۰یک تصنیف ...شویدی .پدی اثر یک افغانان او مغل ی
بییح رسه ګد
شوی څه ،رخ دیر ځله ی
بییح یو ریس ګنل شویدی .لکه دا یچ« :عمادالدین محمود ...د
ی
ی
ن
طایق عسکر راتول کړل او اوغای او جرمای مغلو ته هم بلنه
داریجرد په سیمه یک د هری
ورکړه».
وای" :پدغه وخت یک یچ اوغانیانو او جرمانیانو حرکت کاوه ،نوروزیانو یچ هغوی
یو بل ځای ی
رسدسی یک میشته او له دوی رسه همسایه دی هیځکله هم
ګرمسی او
هم مغول او د کرمان په
ر
ر
ی
خپل اخالص پری نه ښود او ځکه نو په امان پای شول».
وروسته بیا لییک«:اوغانیانو جالغ الره ،او د مغلو له دود رسه سم یی د هغه پرستش کاوه او د
ن
قربای کویل».
بتانو په نامه یی
ی
ن
میخواند د روضه الصفا په مي یک هم د آل مظفر د پیښو د بیان په ترڅ یک افغانان او
د ر
ِجرمانیان په ډاګه له مغلو رسه ګډ شوی او داش به یک راغیل دی:
ن
خیونه راغلل یچ اوغان او جرما مغوالنو
امیدمحم...کرمان ته راغ او وروسته له څو ورځو نه ی
« ر
د والیت په شاوخوا یک بغاوت او چور پیل کړی دی»..
ن
افغای په یادداشتونو یک راوړی دی،عبدالرزاق سمرقندی بیا څو
لکه څنګه یچ دورن د مخزن
څو ځله افغانان او جرماییان له ترکانو رسه ګد کری دی .یو ځای لییک:
ښای اوغان او جرمای اتراک به د هغه تر مظفرانه
« ر
امی مبارز الدین مظفر ...پدی فکر یچ ی
جیفت په دښته یک واوړل»
ربیغ الندی راتول ش د بم په الره والړ او د ر
ن
یو بل ځای یک لییک یچ شاه شجاع پدی پش شو یچ د افغان او ِجرمای پوځ تباه کړی« .دوی
امی سیورغتمش دا قوی احتمال ګاڼه یچ رسګردانه قبایل او ترک
ترک نژاد دی» .بیا لییک « :ر
افغانان به وررسه یو ځای ش»
شمی مورخینو د یوی خایص دوری د وقایعو د بیان په ترڅ یک ،افغانان په
پدی ډول یو
ر
وضاحت له مغولو او ترکانو رسه ګډ کړی دی....

 -۳۱ع .ح .حبیت :جغرافیای تار ن
یچ افغانستان؛ کابل ۹۰۲۱؛ ص ۹۹۳
ی

په افغانستان او شاو خوا ملکونو باندی د مغولو له یرغل اوتسلط نه وروسته ،د افغانستان په
ګرمسی او شاوخوا سیمو یک مغولو په یوه یا بل شکل واګ ډاری کړی او د سییم له خلکو رسه
ر
ګډ شوی دی او په خپلو پوځونو او لښکرو یک یی هم ډیر زیات محیل خلک ،په رتیه بیا
پښتانه،ځای کری دی .د سیم د مولفینو او مورخینو ن
ښت یچ په ډیرو مواردو یک
لیکت داش ر
د پوځ د رس خلک مغول ُ
دی خو نور پوځیان ی ر
اکی افغانان دی او ،لکه څنګه یچ برنارد دورڼ
ی
ر ی
مولفی افغانان او
شمی
اتکل کری ،په ډیرغالب ګمان همدا اختالط ددی سبب شوی رخ یو ر
ر
مثال جرماییان هم مغول ی
د سییم ی
وګب .خپله د افغانانو له اصل اونسب رسه
ځب نور خلک
عدم بلدیت د دغو مولفینو قضاوت زیاتره متاثر کړی وی.
باید وویل ش یچ ددی مولفینو په آثارو یک افغانان او جرماییان ،په پرله پش ډول ،څنګ په
څنګ یادشوی دی او ترکوم حده یچ ما ته معلومه ده،د جرماییانو د اصل اونسب د څرګندولو
75
ن
څینه نه ده شوی»...
په باره یک تر اوسه هم کومه د یادوی وړ ر ړ

این بیانات که تږی گردآوری کرده است ،یی آن که نیازی به تعمق زیاد باشد ،به وضاحت
بیان یم دارند که تږی چون به تفاوت درمیان دو نام «اوغان» و«افغان» واقف نه بوده،
از این جهت نه توانسته است این کالوۀ رسدرگم را بگشاید.
جرمای ها اظهار یی اطالغ یم کند .اما جرما ها شناخته اند .مینو-
پروفیسور تږی درباره
ی
ٔ
یرسیک در تعلیقات حدودالعالم این جرما ها را در قرن ۲م .در پایانه تبت جای یم دهد و
ً
رصیحا ایشان را یک قوم مغویل به شمار یم دهد .و بعد در قرن  ۲م .جرما را در حوایل
امیان یا قوماندانان مغول
تاشکند جای یم دهد .بعد در قرن  ۹۰م .یم خوانیم که ییک از ر
منکی یی با وی جنگیده است« ،جرمیخون» نام داشته است.
اکی ی
که جالل الدین ی
ٔ
نوشته اینقلم تحت عنوان «اوغان معادل افغان نیست» ،و پس از ر
بحت که
پس از نش
سیستای داشتم ،بعد جناب باری جهاین
ن
اینقلم در این موضوع با جناب هاشمیان و جناب
یط نوشته ای با عنوان «دربارۀ "اوغان"» که در سایت افغان جرمن انالین نش شد،
بدون این که از قدامت اینقلم دراین بحث یاد کند،به این بحث پیوست و از کتاب پوهاند
تږی یادکرد و نوشت که دراین مورد با پوهاند تږی«بحثونه»کرده است.
ن
جهای هم ر
بحت را که یط نوشتۀ خود یم گشاید ،ر ن
چني پایان یم دهد:
خود جناب
«دوی خو مغوالن دی!!»
اما اینقلم این حقیقت را قبال نوشته بودم.
باالخره این سوال که پس سه نام«افغان»و«اوگان»و«اوغان» را که در شاهنامه فردوش
آمده است ،چگونه مستدل یم سازیم؟
آیا فردوش «افغان» به معنای «افغان» آورده است؟

پاسخ رصی ح و روشن است:
 -۳۷حبیب هللا تږی :پښتانه؛ صص  ۲۹و۰۷

بیل!
سپهدار چون قارن نامدار
نژادش ز افغان ،سپاهش هزار
این قارن /کارن نام ییک از سه خاندان مهم ی
پاری (سورن و قارن و مهران) بوده است که از
رن
موسسي ساللۀ پارتیان بوده اند:

ی
ی
ی
اشکای ر ی
بی النهرین کارنس
«قارن از خاندان های رارساق اشکای بود و در  ۱۲م .فرمانروای
76
نام داشت»

ٔ
این خاندان های ی
پاری بعد در اقتدار سالله ساسانیان منجذب شده اند و از ارکان مهم
سلطنت ساسانیان گردیده اند77؛ «اوالف کارو» نوشت که پارتیان«در شمار رسان دولت
78
ن
ساسای بوده اند»
ً
ً
و اما این بیت فردویس رصیحا ،تکرار یم نویسم رصیحا ،تأکید و تأیید یم کند که پارت
ها افغان بوده اند .و ،طوری که دربحث پارتیان یم آوریم ،چارقرن پس از فردویس،
سیف هروی در تاری خ نامه هرات بر این حقیقت تأکید یم کند.
آیا فردوش«آوگان» آورده است؟

پاسخ رصی ح و روشن است:
بیل!
جناب هاشمیان یم نویسد:
«در زبان های قدیم منطقه...کلمات ابگان ،اپگان ،اوگان ...ذکر شده ...در حدود العالم
کلمات «اوگان» یا «او -گانه» ذکر شده (»...افغانستان،گلستان
معرب
کلمۀ «افغان» به قسم
ِ
ِ
اقوام؛ ص)۹۳۷

این بیان استاد هاشمیان یک تهمت محض است باالی حدودالعالم .آن چه حدودالعالم
یم آورد ،نقل یم کنیم:
حد میان ر ن
رس تیل نهاده .و مر او را حصاری
«...گردیز شهری ست بر ِ
غزني و هندوستان ،بر ِ

محکم است.و سه باره دارد .و مردمان او خوارج اندَ .س ُول(بر وزن بساول .روغ) دیه ست بر
کوه .با نعمت .و اندر او افغانان اند .و چون از آن جا بروی تا به جینستان ،راه اندر میان دو
ین
گذشي { ی ن
ین
گذاشي آمده .روغ} و راهیست
درمي
کویه ست .و اندرین راه هفتاد و دو آب بباید
با مخاطره و بیم.
ن
جای ست ،پاذشاه او مسلمای نماید و زن
َحسینان شهری ست
ر
گرمسی،بر صحرا نهاده .بنیهار ی
بسیار دارد .از مسلمانان و از افغانان و از هندوان ،بیش از ش .و دیگر مردم بت پرستند .و
اندر وی سه بت است ،بزرگ (»...حدودالعالم؛ ص)۰۳۱

 -۳۶مینویرسیک :ویس ور ر ن
حبیت/
امي؛ تهران۹۰۰۳؛ ص /۱۰۹به نقل از ی
 -۳۳فرخ -سایه صحرا
حبیت/
از
نقل
به
/
۲۳
ص
ها؛
 -۳۲اوالف کارو :پتان
ی

حدودالعالم دوبار نام «افغانان» را در اینجا ذکر یم کند و بس.
ً
در حدودالعالم به صورت قطع نه «اوگان» ،و نه خاصتا «اوگانه/اواگانه» هیچ ییک نیامده
ُ
است .و حدودالعالم «افغان» را ه َو«افغان» آورده است .و«افغان» حدودالعالمُ ،م َع َّرب
ً
«آوگان» نیست« .افغان» ،اصال معرب نیست .
ٔ
در بارۀ کلمۀ «اوگان» جناب هاشمیان متأسفانه وقت نیافته اند که مطالعه دقیق کنند.
حبیت نام «اوگان» را یم گشاید و یم نویسد:
سال ها پیش عالمه ی
سپهدار چون قارن کاوگان
شیوی و چون آوگان
سپه کش چو ر
سپهدار چون قارن کاوگان
به پیش سپه اندرون آوگان
این آوگان ،سپه کش فریدون بود که او را منسوب به «آوه» دانسته اند .نام یک پهلوان
که پش«سمکنان» بوده است .در شاهنامه (این .روغ) دو نفر ،از پهلوانان کیخشو اند:
چو یکخشو آن رزم ترکان بدید
که خورشید گشت از جهان ناپدید
سوی آوه و سمکنان کرد روی
شیان پرخاشجوی
که بودند ر
ن
المای در کتاب «نام های ایر نای» یم آورد که اصل «آوه» از اوستا است به ن
ی
معت
یوست
حبیت؛جغرافیا؛ ص)۲۷۳
«مهربان و
ر
دستگی»( ی
پس این «اوگان» ،که فردوش یم آورد ،در اصل «آوه گان» بوده است ،و این «آوه گان»
صورت جمع است از«آوه».کلمۀ «اوگان» که فردوش یمآورد ،هیچ ربیط با نام «افاگانا»
پراکریت ،و نام «اپوگان» و خطاب «افغان» نه دارد .پس جناب خالدی آنجا که یمنویسد
افاگانا ،اپگان یم شه ،معلوم یم شود که چند فرسخ از بررش دقیق این مسأله فاصله دارد.
آیا فردوش«اوغان» آورده است؟

پاسخ رصی ح و روشن است:
ی
ی!
نام «اوغان»۲قرن پس از فردوش در حوزۀ ما ظاهر یم شود .در زمان فردوش مغولهای
چنگیی و «اوغان مغویل» درحوزۀ ما ن
رن
حارص نهبوده اند.
«اوغان» در ی ن
مي شاهنامه نیامده است .گنجور شاهنامه« ،اوغان» را نه یم شناسد.
ن
نشای داده یم شود ،تصحیف و یا تحریف
پس «اوغان» که درییک دوبیت از قلم فردوش
ً
است که بعدا به شاهنامه الحاق شده است.
ٔ
ٔ
«اوغان» در دو جای در منظومه کک کهزاد آمده است .امروز ثابت است که این منظومه

ٔ
ٔ
کک کهزاد از فردوش نیست .درکتاب اول نوشتیم منظومه کک کهزاد یک منظومه جداگانه
ی
نسبت با فردوش نهدارد.
است (مباحثه با تاری خ؛ ص  )۲۲۰و
ٔ
استادهاشمیان که منظومه کککهزاد را از فردوش یم نویسد ،ارصار نابهجا دارد.
ٔ
ٔ
،منظومه کککهزاد را تا۱۳۳سال پس از فردوش ن
نشای یم دهیم
بهمالحظه مفهوم «اوغان»
ٔ
از این نظر بررش منظومه کک کهزاد به لحاظ نسبت آن بهفردوش را کنار یمگذاریم و در
ین
مي خود این منظومه ،از قلم هرکش که باشد ،دقیق یم شویم:
رن
چني گفت دهقان دانش پژوه
رن
پیشي گروه
مر این داستان را ز
که نزدیک زابل به سه روزه راه
ییک کوه ُبد ،رس کشیده به ماه
به یک سوی او دشت خرگاه بود
دگر دشت زی هندوان راه بود
نشسته در آن دشت بسیار کوچ
ز افغان و ر ن
الچي و کرد و بلوچ
ییک قلعه باالی آن کوه بود
که آن ُحصن از مردم انبوه بود
مر آن حصن را نام مرباد بود
ازو جان نابخردان شاد بود
بدژ در ،ییک بدکنش جای داشت
که در رزم با اژدها پای داشت
نژادش ز افغان ،سپاهش هزار
همه ناوک انداز و ر ن
ژوبي گذار
ستی
به باال ،بلند و به پیکر ی
ی
شی و به پیکار َب یی
بحمله چو ر
دو رانش به مانندۀ ران پیل
گه رزم ،جوشان تر از رود نیل
ِ
به رنیو جدا کردی از کوه کمر
شی نر
گریزان ز رزمش بدی ر
ی
مردان مرد
جست ز
چو پیکار
ِ
ز مردان بر اوردی از گرز گرد
ورا نام بودی کک کهزاد
به ی
گیت بش رزم بودش به یاد
درین گفتگو بود با کوهزاد
که آمد خروش که ای بد نژاد

چه در دژ گزیدی بدینسان درنگ
که آمد همه نام اوغان به ننگ
پیاده همه پیش-باز آمدند
بر ی ن
پیلي در نماز آمدند
ِ
بدیدند کک را چنان بسته دست
گرویه ز افغانیان کرده پست
درین چند بیت دوبار«افغان» آمده ،و یکبار که نرصورت شده «افغانیان» آمده ،و ناظم
هر کس که بوده ،هیچ نرص ی
وری نه داشته که در جای که هیچ ی ن
الیام ن
فت ،به مانند رعایت
ی
قافیه ،هم وارد نه بوده ،در اینجا ،درمیان «افغان» و«افغانیان» ،بیکباره «اوغان» آورده
باشد.
از ر ن
همي ردیف است مورد بعدی که به نقل از فردوش عنوان یم شود:
نژادش ز اوغان ،سپاهش بلوچ
ابر دشت خرگاه بگزیده کوچ
«نژادش زافغان» از فردوش است
ً
و این اصل کامال رصاحت دارد.
اما «نژادش ز اوغان» از فردوش نیست.
ً
پس این بیت به تقلید از فردوش رسوده شده ،اما به یک حقیقت کامال متفاوت و متأخر
نظر دارد:
طوری که در باال نوشتیم اوغانها و نکودرهای قرواناس مغویل در برابر قیام مردم از کرمان
رن
درهمي مکران بلوچستان ساکن هستند
به بلوچستان ومکران عقب نشسته اند وامروز هم
و موسوم به هزاره های پاکستان هستند ن
وجیال دایر انگلیش در سال  ۹۱۹۷با ایشان قرار
داد بسته است(دایر؛مهاجمان رسحد؛ . )۹۰۳۲پس از رسکوب از جانب عبدالرحمان خان یک عده
از مردم هزاره جات خود ما ،هم مهاجر شدند و به هزاره های بلوچستان پیوسته اند.
ن
تاریچ است.پس ناظم کک کهزاد آگاهانه از
پس نسبت اوغان مغول با بلوچ ،یک حقیقت
«افغان» به «اوغان» عدول کرده است .این که این ناظم یک بوده است ،در این باره بررش
های شده است و در کتاب اول ذکر کردیم.
ی
و در این رابطه دو تذکر
فردوش،آنجا که رعایت قافیه وی را ی ن
ملیم ساخته ،ر ن
تغیی یای وارد آورده است:
چني ر
برین سان هم راند فرسنگ ش
پشت او قارن پاریس
پس
ِ
ِ

ً
کامال روشن است که فردوش« ی
پاری» را بنابر ی ن
الیام قافیه به «پارش» تعدیل کرده
درینجا
است.گو این که ،thکه در نام  Parthمضمر است ،ییک از مصوت های آن/ث /است.
چنان که خود ی
می ر ن
جمي ایر نای-
 Barthرا /بارث /ترجمه کرده اند.
و  Bosworthرا بوزورث ترجمه کرده اند.
پس بند «که آمد همه نام اوغان به ننگ» ،ممکن نیست که از فردوش باشد.
آشنای نهداشته است.
فردوش با مغوالن
ی
ٔ
ین
اما این ر ن
انگاشي نام «اوغان» ریشه در تاری خ دورۀ هجوم مغول باالی حوزه ما
چني شوم
ن
تاریچ اشاره به اشخاص است ،طوری که در باالهنگام
دارد .مراد از این نام در متون
بررش چارپارۀ سعدی از آن سخن گفتیم.
اوغان=افغان یک تحریف است که پسانتر ،و بهمنظور استخفاف و استهزاء ،وارد ساخته
شده است.
پس دو کتاب «نام و ننگ» از جناب سلیمان راوش ،و کتاب «ما همه افغان نیستیم!» از
جناب دمحم دمحمی ،که «اوغان = افغان» آوردۀ اصیل هردو کتاب است ،از بن و بنیان بر
یک مفکورۀ خودساخته و ییپایه استوار هستند.

در ر ن
فضای آلوده از کدورت و آگنده از خصومت بود که بار نخست اینقلم نوشتم:
چني
ی
«اوغان معادل افغان نیست»!!
و نوشتم که از وظایف هر تحقیق جدی ،ییک هم این است که مفهوم «افغان» را از نام
«اوغان» متمایز بسازد.
ً
ی
رن
محققي ایران کنوی وارد
این نرصور تنها بر محقق افغان وارد نیست .این نرصور خاصتا بر
ی
ٔ
گندیده «اوغان» به عوض «افغان»،
است .محقق ایران کنوی باید بداند که تکرارسمج و
ی
از محقق ایران کنوی در عرصه تحقیق سلب صالحیت یم کند.
ی
کنوی باید دست بدست هم بدهند و دامن این ر ن
چني
امروز فرهنگیان افغان و ایران
تحریفات را برچینند ،که وظایف و رسالت های ی
مشیک در برابر ما قرار دارد.

ٔ
گستاچ ی
ن
ن
شوچ يا جدی جمله «اوه،اوغان غول» را شنيده
تلق نشود ھريک از ما بارھا به طور
«اگر
ن
ھمي «افغان= پشتون» است ...
ايم ،در اين جا منظور از «اوغان» ،ر
ی
ی
«اوغان» و«افغان» ھر دو يیک است .و حت در ھزارسال پيش فردویس رنی کلمات «افغان» و
«اوغان» را بحيث بديل يکديگر استعمال کرده است»
آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
ی
م .اعظم سیستای
ر ی
اکادمیسی در تاری خ
کاندید
مقاالت افغان جرمن انالین
شماره ۱۲۱مورخ٣١٠٢/٤/٩

۰۱
تبارشنایس «اوغان»
ی
وقت اینقلم نوشتم«:اوغان معادل افغان نیست»! رسشناسان بنام ما قدراست ایستادند
و با فراست به اینقلم دشنام فرستادند:
ً
جناب استاد هاشمیان فورا نوشت:
«آقای دکتورسیدحمیدهللا روغ بازهم شله یک دارد که «افغان» معادل «اوغان» نیست .و
«افغانستان» معادل «اوغانستان» نیست»
ن
سیستای نوشت که این بار اول نیست که افغانان را به ناف مغول یم بندند !!!
جناب
و جناب استاد هاشمیان نوشت که به تکرار و به تأکید و به ارصار یم نویسم که تمام ر ن
چی
فهمان افغان دست بهقلم یبیند و به جناب روغ ،که نابلد است ،راه را نشان بدهند.
و اینقلم در همان زمان ،در پاسخ ،نوشتم:
ن
سیستای،
به اجازۀ جناب استاد هاشمیان ،و جناب
بیل!
ً
این قلم «به تکرار و به تأکید و به ارصار» یکبار دگر یم نویسم که این معروضۀ من کامال
جدی است« :اوغان معادل افغان نیست»!
ن
سیستای به این مسأله توجه همه
و پیش ازهمه و هرکش جناب استاد هاشمیان و جناب
جانبه مبذول بدارند.


با کلمۀ «اوغان» در جریان تاری خ قراختاییان کرمان ،و بعد در کتاب تاری خ آل مظفر بر یم
ن
ایلخای ،در کرمان
خوریم .قراختاییان با یرلیغ مغویل ،و آل مظفر در دوران فروپاش مغوالن
ی
که در رسق ایران کنوی و در جنوبغرب هرات = ارتا جای دارد ،اقتدار گرفتند.
ی
ی
ن
ایلخای ارغون به محافظت
جیمای از عهد
«...دو رتیه از ایالت مغویل به نام های اوغای و ر

ن
آشتیای؛ ۹۰۶۱؛ ص )۱۹۲
مسکون شدند» (

حدود کرمان...و مکران
ن
«تا زمان مرگ ایش خاتون ،مامورای که از اردو اعزام یم شدند ،فقط مدت کوتایه در ایالت
ها اقامت یم گزیدند  ...و پس از انجام کار شان به اردو باز یم گشتند .این وضعیت در کرمان
ً
کامال بهم خورد .فرستاده گان مغویل گایه وارد جمعیت این ایالت یم شدند .ن
بعیص از آنها در
این ایالت اسکان یم گزیدند .ییک از این گروه ها ن
یعت اوغانیان که از بازمانده گان فرستاده گان
ی
جیمای ها
رهیی اوغان بوده اند ،همراه با ر
مغولیه به کرمان در سال  ۹۲۲۱/۶۲۰/تحت ی
در جنوب این ایالت نارایم های زیادی به وجود آوردند.دراین میان نکودریان معروف به
قرواناس هم بودند که در حدود سال  ۹۲۳۲۱۶۳۳از سیستان به کرمان هجوم آوردند»
(ایلخانان؛ صص  ۲۶و)۲۳

ی
گذشت اوغان ها ،جناب استاد هاشمیان را به
جزییات رس
بیشی و ورود در
برای توضیح
ِ
ِ
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مروری بر کتاب مواهب الیه از دوران آل مظفر دعوت یم کنیم.
یا حوصله کنیم و تاری خ قدیم ما را بخوانیم ،یا حداقل بر خواننده مهربان شویم و از دل
خود تاری خ نه کشیم!
ن
اوغای»که برای امنیت کرمان مأمور شده بودند ،خیانت یم کنند و از سیورغتمش
لشکر«
رن
کردوجي زن سیورغتمش بیعت یم کنند:
اختای کرمان روی بر یم گردانند و به
شاه قر ی
مشیان ناموافق ومخلصان مماذق سلطان سیورغتمش را بر رأی و اندیشه
« ناصحان منافق و ر
ای که فرموده بود گذاشتند؛ و کس به اوغان فرستادند ...تا اوغان وچریک مغول تمام شوارع
کردوجي (زن سیورغتمش) مخفیانه از دروازهٔ
رن
و ممرات وطرق را برآن پادشاه بگرفتند...شهزاده
شهر ربیون آمد...و اوغان با هزاره {مینگان مغویل} بدیشان پیوست  ...لشکر بسیار در خدمت
ٔ
رن
کردوجي ،درحومه شهر نزول کردند ...سلطان دمحم شاه ...ودر راه اوغان
مهد اعیل خداوندزاده
با چریک مغول و لشکر تراکمه به خدمتش منضم شدند...
لشکرقرواناس{نکودری} بر اوغانیان زده بودند و غارت و نهب کرده به رودبار حرکت کردند ...
ی
و تیمور بوقا با محدودی چند از لشکر هزاره اوغای و طایفه بزرگان کرمان و نرصت الدین بر
ن
ظاهر شهر خیمه اقامت زدند» (منش کرمای؛ ۹۰۲۲؛صص۶۱و۳۶و۲۰و ۲۱و)۲۶

نکودرها ،به حمایت از سیورغتمش قراختای ،شاه کرمان ،با هز ٔ
ن
اوغای که متمرد شده
اره
ی
بودند یم جنگند:
ن
ایاچ گرکان با۲۳هزار لشکر قراوناس به والیت کرمان هجوم نمود ...ی
« ی
فوچ از لشکر یاغ بر
هز ٔ
ر
اره مغول زدند و اکی امرا و صدهها ونامداران لشکر را بقتل آوردند...لشکر قراوناس(نکودر)
باشالب80ایشان مبارکشاه نایم ،هجوم آوردند..لشکر قراوناس بر اوغانیان زده بودند و غارت
ن
کرمای؛ ۹۰۲۲؛ صص  ۱۲و ۲۱و)۱۳
و نهب کرده به رودبار حرکت کردند» (منش

این نکودر ها از دو استقامت یم آمدند:
از استقامت گرگان که باشالب شان ی
ایاخ بوده است؛ و از استقامت سیستان که باشالب
شان نوروز ،و پسانتر مبارکشاه ،بوده است:
 -۳۱ر ن
معي الدین بن جالل الدین دمحممعلم یزدی؛مواهب الیه؛ تهران۹۰۲۶؛ صص  ۹۳۹به بعد؛
ٔ
 -۲۳باشالب( .مغویل ِ ،ا ) رئیس .رسکرده ( .یادداشت مولف ) ( فهرست لغات سمط العیل )/دهخدا/

ُ
َ َّ
«جمیع از سیستانیان که به نکودریان مشهور بودند نوروز نامُ ،مقدم این طایفه ...گربه ،که
اسی شدند ...نکودریان قویم از نژاد مغول بودند که در سیستان و
هم از رؤؤس ایشان بود ،ر
ر ی
ی
جنوبشق خراسان یم زیستند و به رهزی و قتل مردم و غارت شهر ها و روستا ها یم
کتت؛۹۰۶۱؛صص۰۶و)۹۰۱
پرداختند ( »...ی

ن
رهزی پیشهکردند و به منفورترین گروه های تعدی
یط سالهای بعدی خود این نکودرها
ٔ
ر ی
مالعی لشکر
نویسنده تاری خ شایه قراختاییان این نکودرها را باربار«
و غارت مبدل شدند.
81
نکودر» یم نامد
مقابله های کرمانیان با این غایله گران از همان زمان قراختاییان آغاز شد و در دوران آل
ُ
مظفر ر ن
رن
سنگي ایشان بوده است.درکتاب تاری خ آل مظفر ک یتت یمخوانیم:
نی از دردرسهای

ن
خی رسید که اوغان و جرمان ،به اتفاق دست به تاراج برآوردند و مملکت
«...بعد از زمای ی
ٔ
دارند؛امی مبارزالدین
خراب یم کنند و جمیع از ارسار با ایشان ملحق شده اند و داعیه محاربه
ر
رن
حری عظیم در
متوجه شد با لشکری آراسته و در صحران خاون
فریقي با هم مقابل شدند و ی
کتت؛ ص)۷۶
گرفت»(محمود ی

در کتاب «روضه الصفا» یم خوانیم :
ی
ی
ین
جیمای که از مغوالن بودند،
امیمبارزالدین{آل مظفر}برای مطیع
ساخي قبایلاوغای و ر
« ر
روی به ایشان نهاد.
ی
ن
غایت استحکام بنای آن را به دیوان نسبت یم
وجیمای درقلعۀ سلیمان -که از
ا مرای اوغای ر
ِ
دهند -متحصن شدند» (الصفا؛ص)۳۱۳

و
ی
امی مبارزالدین پس از دفع فتنۀ هزارۀ شادی و قلع وقمع هزارۀ اوغای و
«در سال۳۷۳هق ر
ی
جیمای به اصفهان شتافت»( الصفا؛ص)۳۱۷
ر

در کتاب «تاری خ ایلخانان» یم خوانیم:
ی
ی
مای درحدود کرمان پرداخت»
جی
کوی ایالت مغویل بنام اوغای و ِر
مبارزالدین« ..به رس ی
(ایلخانان؛ صص  ۲۳۰و) ۲۳۱

و این جریان در دوران شاه شجاع پش مبارزالدین ر ن
نی ادامه یافت:
جیمانیان رفت»( الصفا؛ص)۳۱۳
«شاه شجاع به جنگ اوغانیان و ر
ن
ن
ناکردی
تاریچ ،و غایله ها وبغاوت ها و غارتهای باور
قصد ما ورود به تفصیل ماجراهای
آن دوران ،نه بود؛ قصد ما این بود که به رصی ح متون تواری خ کرمان ،که ۱۲۲سال
پیش از امروز نوشته شده اند ،تصدیق بیاوریم که «اوغان» یک نام مغویل بوده است.
سجل این «اوغان» مغویل هم در این تواری خ به رصاحت درج است.
 -۲۹تاری خ شایه قراختاییان؛ ص۲۲۶؛ در نسب مغویل این نکودریان تردیدی نیست/فارسنامه؛ص /۰۷این «مالعنه»
ن
روشت معلوم است که «افاغنه» در ایران به دلییل جعل
در کتاب «مرآت واردات» به آدرس «افاغنه» منتقل یمشود .به
ٔ
ن
تاریچ بوده است ،به «افاغنه» ممکن شده باشد .از «اواغنه مالعنه» به
شده است تا عبور از «اواغنه» ،که یک درج
ٔ
«افاغنه مالعنه»!!

ن
اوغای»
اوغان نام یک سپایه مغول بوده است ،و لشکر وی به نام وی «اوغان» و «
نامیده یم شدند:
« ...ی
فوچ از چریک مغولکه درآن سال به حکم یرلیغ به کرمان آمده بودند  ،باشالب ایشان
اوغان {بود} ،و تاکنون جروم و رصود کرمان از فساد ایشان مضطرب مانده است ،مصحوب
82
لشکر عجم گردانید»

ٔ
ن
اوغای های مغویل هم سان و هم سویه
منظور از «مصحوب لشکر عجم شدند» این که
لشکریان محل قرار داده شدند و اقامت شان در محل دایم ساخته شد:
«تا زمان مرگ ایش خاتون ،مامور نای که از اردو اعزام یم شدند،فقط مدت کوتایه در ایالت ها
اقامت یم گزیدند  ...و پس از انجام کار شان به اردو بازیم گشتند .این وضعیت در کرمان
ً
کامال بهم خورد.
فرستاده گان مغویل گایه وارد جمعیت این ایالت یم شدند .ن
بعیص ازآن ها درین ایالت اسکان یم
گزیدند.
ن
ییک از این گروه ها یعت اوغانیان که از بازماندگان فرستادگان مغولیه به کرمان درسال/۶۲۰
ی
جیمای ها درجنوب این ایالت نارایم های زیاد
رهیی اوغان بوده اند ،همراه با ر
۹۲۲۱تحت ی
83
به وجود آوردند .در این میان نکودریان معروف به قرواناس هم بودند که در حدود سال
 ۹۲۳۲۱۶۳۳از سیستان به کرمان هجوم آوردند»( ایلخانان؛ صص  ۲۶و)۲۳

ن
اوغای های مغویل و نکودری های مغویل پس از این که «مصحوب» کرمان شدند ،باعث
ٔ
مهیت کردند .یزدی درکتاب مواهب الیه از «فتنه» اوغانها و نکودریها
نهب و غارت ی
خی یم دهد:
ی
کثی از ارسار با ایشان
«از ترکتاز نهب وغارت ،راه را بر آینده و رونده بسته ،و بدین سبب جمیع ر
84
ملحق یم شوند؛ و سواد اهل عناد هر روز زیاده یم گردد »

ن
عنوای است که در همان دوران اتالق شده است .درتاری خ شایه قراختاییان
این فتنه یک
ی
بیشی یم خوانیم:
به تفصیل
«لشکری گران و سپایه فراوان از حشم نکودریان عزیمت ی ن
تاخي به کرمان دارند...لشکر رس در
والیت نهاده بودند و دست به غارت و تاراج بر گشاده به والیات فارس و کرمان و شبانکاره ...
خرای والیات ،و غارت و تاراج و ی ن
کشي مردم(... ،این) سوار ده هزار از جانب والیت سجستان
ی
(رسازیر شده بود) ...ی ن
کشي مردم وتلف کردن غله و راندن چارپای...از مال تجار به غارت بردن،
اسی ی ن
وخلق خدای ی ن
دستید تغلب و ...غارت کنان ،و
گرفي...،و
ی
کشي ،و زن و فرزند مسلمانان ر
ُ
اسی کنان...
شکارکنان ،و مردم کشان و ر
امی و رسخیل از گزینان لشکر نکودر...روی به خبیض داد ..در
سواری هزاری نامدار با چارنفر ر
چارپای که دیدند ،راندند و سپایه که دیدند کشتند؛
رستاق به غارت و تاراج مشغول گشتند...
ی
ُ
ی
اسی گرفتند...به والیت اندهجرد..تمام مردم آن والیت ازنعمت و رفاهیت ممتیل
و زن وکودک ر
ن
رسدسی/
گرمسی و
عری است ،به معنای
ر
ر
 -۲۲منش کرمای؛ همانجا؛ ص۷۲؛ «/جروم و رصود» ی
رن
مورخي بنام ما کش نوشته بود :منظور از نکودر همان نبوکدنرص است.
 -۲۰از
-۲۱

ن
و بر وساده 85آسایش و فراغت متیک؛ ناگاه آوازه در افتاد که لشکر یاغ رسید؛ همه را پای گریز
و دست آویز از کار بیکار گشت؛ َج یو ن
صیق دروده در خرمن وخود با زن و بچه در مقر و مسکن
ی
و در خانه ها فرو گرفتند؛ به نادر زی و کودیک از چنگال قبض ایشان خالص یافتند؛ هر چه
نرمینه و جامه بود...و هرچه برنجینه و آهنینه بود با خود بردند و هرچه کاش و ن
چیت و آبگینه
بود شکستند؛ و هر چارپای که دیدند راندند و زن و کودک اسی گرفتند و ی
شی تجار.....
ر
ی
رسی خر یای کردند در والیت پس کوه که در تواری خ قدیم و حدیث ،کش مثل آن نه دید و نه
شنید ...
و این فتنه ای بود که در این تواری خ مثل آن کس ندیده بود و از قدما وپیشینگان خود نه شنیده
گی در مدت یکماه بود...
 ...و این همه کشش و کوشش و غارت و تاراج و گرفت و ر
ن
و لشکر یاغ به دشت برگشتند...
ن
دلیوار روی به صحرا نهادند...
مردم فارس چون لشکر یاغ را اندک دیدند ر
ن
یاغ ر ن
وشمشی در ماعرف فارس نهادند و رود
کمي بگشادند و آنان را در میان گرفتند ...
لشکر
ر
86
خون در آن صحرا و وادی براندند»...

مقصد ما از ذکر این مطالب این بود که بنابر نص رصی ح تاری خ ،از هیچ نظر مجاز و
مستحق نیستیم اوغان را به معادل افغان قلمداد کنیم.
ی
پس آورده عایل جنابان هاشمیان ،محتاط ،سیستای ،راوش و دیگران که یم نویسند
ی
مسید یم شود.87
«افغان = اوغان» است با قطعیت
ی
وقب ما یم نویسیم که اوغان معادل افغان نیست ،مقصد ما این است که افغان از
نسل مغول نیست!
یی
دانسی
و اضافه یم کنیم کش که اوغان را با افغان مغالطه یم کند ،یا نه یم داند و نه
ی
ی
حب برای عزیزان عالیقدر« ،عذر» نیست ،و یا غرض دارد ،به مانند ایرانیان کنوی و
ی
چند تا «ایرای مأ آبان» خود ما !

ً
ِ « -۲۷وساده» ،جمع آن وسائد ،به معنای ناز بالش؛ بالش که برای راحت در میان زانوان یم نهادند ،خاصتا در مجالس
عری است و در فارش هم معمول شده است.
تغزل .ی
 -۲۶تاری خ شایه قراختاییان؛تهران ۲۷۰۷؛ صص  ۲۳۱و  ۲۳۷تا  ۲۳۲و۲۹۹
 -۲۳مغالطه در میان «افغان» و «اوغان» در سایر آثار هم وارد آمده است .رس پرش سایکس یم نویسد:
بگید و انها را رسکوب نماید؛ این عده در
جیفت رفت که از لشکریان «افغان» و جرمان انتقام ر
«شاه شجاع از بم به ر
اختای به این ناحیه امده و از ان تاری خ خار راه زمامداران محل
بادی امر به
تقاضای سلطان جالل الدین قر ی
ٔ
شدند»(سفرنامه سایکس؛ص)۲۳
طوری که در باال وضاحت دادیم منظور در اینجا همان «اوغان» های مغویل هستند.

«افاغنه» موهن ترین نایم است که بتوان به مردم افغانستان داد
دمحم کاظم کاظیم
کیهان؛ ۹۱اردی بهشت۹۰۱۱

۰۱
تبارشنایس «افغان»

ً
و اما در ر ن
همي دور ِان مغوالن ،ویل در یک بحث کامال متفاوت کلمۀ افغان مطرح یم شود.
ُ
و آن بحث از تاری خ آل ک َرت 88است.
ُ
ُ
ی
هوریت دارند و با پښتون ها و کرد
آل ک َرت از ساللۀ مندیش غوری 89بودند .غورها منشأ
های بعدی 90تاری خ ی
مشیک یم داشته اند.
ُ
ی
تشبیهایکهدربارۀ ترکبودن غوریان صورت
همانگونهکهکردهاترک نیستند،بههمانگونه
گیند ،ر ن
نی دقیق نیستند.
یم ر
امیاطوری صحرانوردان اثر رنه گروسه یم خوانیم:
در کتاب عظیم ی
«منگوقاآن در سنۀ۹۲۷۹حکومت هرات را که به تازه یک از زیر خرابه ها رس بدر آورده و ی
رونق

ُ
یافته بود به ییک ازامراء غور موسوم به شمس الدین دمحم کرت واگذار نمود .شمس الدین از
ی
لحاظ نژاد افغای و ازحیث مذهب مسلمان و س نت بود...نوۀ (نواسۀ)ییک از رجال دربار آخرین
ً
ی
رن
سالطي غور در افغانستان رسق بود و از سال۹۲۱۷ایالت غور ارثا به او رسیده بود»
این استقرار سلطنت خاندان {افغان} غوری از اینحیث جالبدقت استکه بنام ادارۀ مغویل و
با موافقت مغوالن صورت گرفت .منگوقاآن حکومت تمایم والیات هرات؛ جام؛ باخرز
پوشنگ؛ غور؛ خیسار{قیسار}؛ غرجستان؛ مرغاب؛ مروالرود؛ و فاریاب را تا کنار رود سیحون
واسفزار وفراه و سیستان و کابل تا کنار سند را به ملک شمس الدین کرت واگذار .91کرد .و
ملک شمس الدین از سال  ۶۱۲هق به بعد حکمران مستقل این والیات شد( ص)۶۲۹
گیوداری که ر ن
بي مغوالن روی داده بود ،توانست یی
...ملک هرات شمس
الدین کرت در این ر
ً
ن
طرق و مقام خود را نسبتا حفظ کند و این افغان زبردست برای حفظ هرات در برابر هجوم
جغتای...و با این رفتار و رنیوی اراده ای که داشت توانست هرات را از
شاهزاده گان خاندان
ی
تعرض و خر یای مصوون و محفوظ بدارد (.ص)۶۳۲

ُ « -۲۲ک َرت» یک کلمۀ ی
پاری است به معنای پایتخت .نام کرت نشان دارد از این که آل کرت از بازماندگان پارت ها بودند.
دربارۀ پارت ها در بخش مربوط در ر ن
همي کتاب سخن یم گوییم.
ٔ
درباره غوریان و مندیش غوری در جای دیگر بحث یم کنیم .تالش ها برای تاجیک نشان دادن و دری زبان نشان
-۲۱
ی
ی
ن
ازنخستي مراکز هوریت بوده
دادن غوریان و حت ترک نشان دادن غوریان ،بیهوده است .غور تاری خ بسیار قدیم دارد و
ر
است .دلیل انتخاب غور به حیث مرکز اقامت هوریان یک دلیل ساختمان طبییع بوده است .غور یک کوهبند است،
ن
یعت کوه های غور دورادور به هم بسته اند طوری که فقط یک مخرج به ربیون دارند.از این نوع کوهبندهای طبییع
چند تا داشته ایم :غور؛ دزونگاریا؛و یک کوهبند در مجارستان .کوهبند پارت ،پارائتونا ،را هم در ر ن
همي جمع شمرده اند.
ُ
امیاطوری ماد ،درقرن ۶ق.م ،.بطورجداگانه یاد یم شوند.از این رو یادآوری از کردها نسبت
 -۱۳کرد ها پس ازسقوط ی
به یادآوری از پښتون ها ،مؤخر و مابعد است.

ی
ی
گیودارها ،سلطنت افغای آل کرت در
این خاندان صاحب فراست افغای(ص...)۶۲۹در این ر
ی
رن
حسي  ۹۰۰۲تا
هرات و خراسان رسق استقالل کامیل یافت ...در دوران پادشایه معزالدین
ً
۹۰۳۳م .توانست سلطنت خود را به ی
دولت نسبتا قوی مبدل سازد و بییم نداشت که در امور
سالطی کرت از افغان های ی
ر ی
سب مذهب
ماورآألنهر هم گاهگاه مداخله کند(ص.... )۶۱۳
بودند و ملوک رسبداران از ایرانیان شییع مذهب»(ص)۶۱۹
«...فرمانروایان کرت ،اگرچه ن
ست مذهب بودند ،ویل با استخدام کار آزموده گان شییع مذهب
ی
در تشکیالت حکو ی
مخالفت نه داشتند(»...نادیا ابوجمال؛۹۰۲۲؛ص)۹۳۷
مت خویش

غری مستقر بودند
همچنان مطابق به تاری خ آن دوران یم دانیم که ایلخانان که در ایران ی
با کوشش های معزالدین ر ن
حسي کرت برای بسط حکومت وی در منطقۀ قباییل با تفاهم
برخورد یم کنند :
ر ی
حسی ،جنگ وی با قبیلۀ«اپردی»/افریدی /بود»( ایلخانان؛
«از جنگ های ملک معزالدین
صص ۲۹۷تا) ۲۹۱


ً
عی یک دوران سیایس ،و در ر ی
پس ما در ر ی
عی زمان ،در قرن چاردهم م ،.با دو نام کامال
متفاوت بر یم خوریم:
ییک نام «اوغان» است که یک نام مغویل است .و تاری خ این نام با تاری خ حرکات و
سکنات مغوالن و دست اندازی ها و عنف و قتال هول ر ن
انگی آنان در حوزۀ ما رابطه دارد.
دیگری خطاب «افغان» است .که یک خطاب به خود ما است و مطابق به رنه
رن
رسزمي ما برای دوباره
گروسه ،تاری خ این «افغان» ،در این دوران ،با تاری خ کوشش مردم
رسپا شدن از زیر قتل عام و وحشت یی مانند مغول رابطه دارد .این نام افغان طوری که
دیدیم تا حدود العالم از قرن دهم م .عقب یم رود.
طی تند و ر ن
بدین گونه است که در ن ن
تی انتقادی که در حوزۀ ما در آن زمان آشکارا متوجه
نیشگون ی ن
گرفي از مغوالن بوده است ،دو مفهوم موهن و دشنام گونۀ «اوغان» و«اوغان
ُ
اوغول» شکل گرفته است .و از این میان بند «اوغان (او)غول» ظریف تر است .زیرا این
ُ
بند از دو نام مغویل ترکیب شده است« :اوغان» و «اوغول».
ٔ
کلمه مغویل به معنای پش بوده است .ر ن
چیی معادل با «زاده» در زبان
این «اوغول» یک
دری ،و یا «زی» در زبان پښتو.
رن
تبسي» سخن
اوغول یک نام معمول مغویل بوده وبه تکرار آمده است .باال تر از «اوغول
رن
چنگیی طوری که تاری خ یم آورد «براق اوغول» بوده که در ۶۶۲
گفتیم .ییک از سپاهیان
رنه؛امیاطوری؛ص)۷۱۹
هق ازجیحون گذشت(روضه الصفا؛ص )۳۲۲و مونگکا با «اوغول قایمیش» (
ی
جنگید و ی
رنه؛امیاطوری؛ص )۷۷۹نایم هم بوده است
حت «شاه اوغول» (
ی
نن
درطی حوزۀ ما از این دو نام ترکیب «اوغان او غول» ساخته شده و بهاینسان ی
وقت
اینک
ن
از روی ن
طی و دشنام به مغوالن «اوغان اوغول» خطاب یم شده ،مغوالن نه یم توانسته

اند ر ن
چیی به مانند یک نیشخند و یا دشنام از ان مستفاد کنند ،زیرا در گفتار مغویل هر دو
ٔ
نن
درطی حوزۀ ما اما این
کلمه «اوغان» و«اوغول» 92دو نام معمول خود شان بوده است.
بند به معنای «اوغان ای تو غول !!» منظور یم شده است.
جناب هاشمیان آنجا که یم نویسد که غول یک کلمۀ فارش است ،دچار اشتباه فاحش
است .غول در زبان فارش یک کلمۀ وارده است و از ریشۀ «گولیات» تورات آمده است.
ن
سیستای ،مدافع قهار پښتون ها ،ی
وقت خودش یم نویسد که «اوغان غول که یم
و جناب
ن
رن
گویند،منظور ر ن
اکادمیسي
گستاچ نه شود!!» .ایشان  ،کاندید
همي افغانان است،البته اگر
ٔ
حوزه ما هیچ اطالغ نه دارد!
در تاری خ ،فقط ثابت یم سازد که از تاری خ
ن
به این سان ،پس از سقوط صفویان ،که با نفرت پر ن
کنوی و
اگت بر ضد افغانان در ایران
ٔ
دردوره کریم خان زند همراه ساخته شد (پرویز رحیم؛۹۰۲۱؛ص  ۳۹به بعد) این
با قتل عام افغانان
نن
طیضدمغویل «اوغان اوغول» برعلیه افغانان برگردانیده شد.
تحریف «افغان» به «اوغان» از ر ن
هميجا یم آید.
نام «اوغان» به این ترتیب وارد محاورۀ ما شده است و از یک خطاب به آدرس مغول،
ِ
ً
ً
یک خطاب به یک آدرس کامال دیگر ،به آدرس افغان ،جعل شده است .وخاصتا در کشور
های همجوار ما ،تا دست شان رسیده است در آثار و منابع و مأآخذ ،مغالطه و تحریف
اوغان= افغان را وارد کرده اند.
چارپاره ای را مثال یم آوریم که دهخدا به سعدی منسوب یم داند.
ازسعدی ،که از شاهدان ن
عیت «آزار و اذیت» مردم بدست «اوغان ها» در آن دوران در
جنوب غرب حوزۀ ما ،در پارس ،بوده است ،نقل یم کنند که :
ُ
سعدیا روز ازل ُحسن به ترکان دادند
عقل و دانش همه با مردم ایران دادند
عشوه وناز وکرشمه همه با مردم هند
ی
احمق و جهل به افغان دادند
خری و
ن
تاریچ معلوم است که سعدی ،هیچ مناسبت ناخوشایند و یا ناپسندی با
باهمه قراین
افغان نهداشته است ،و مسلم است که سعدی کلمه و نام خراسان را یم شناخته و از
ً
93
رن
تحسي یاد میکند و درمیان خراسان و پارس رصیحا تمایز یمگذاشته است
خراسان با
پس این لفظ «افغان» چگونه در این چارپاره آمده است؟؟
نصیی؛ص«)۹۳۹اوغان اوغول» نام کدام سپایه مغول بوده است.
« -۱۲اوغول به معنای پش است»(فرهنگ ر
 -۱۰از سعدی است:
صی از دل ما یمبرد
ُآن کیست کاندر رفتنش ی
ترک از خراسان آمدست از پارس یغما یمبرد
شعرش چو آب در همه عالم چنان شده
کز پارس یمرود به خراسان سفینه ای /و الخ

کارروای های
سعدی که ابیات زیادی در حکایت غایلۀ مغوالن دارد ،در اینجا آشکارا به
ی
شیاز اشاره یم کند .سعدی که خود شاهد ن
عیت چور و
«اوغان» های مغویل در کرمان و ر
غارت و نهب و قتال و عنف «اوغان» های مغویل بوده است ،آزار و انزجار و نفرت عامه
ً
اصال ر ن
چني بوده است :
در این زمینه را بیان یم کند .94پس خطاب سعدی
ی
احمق و جهل به اوغان دادند»
«خری و
ن
روشت تکرار همان خطاب «اوغان اوغول»است .و اما در متون بعدی به رپیوی
و این به
ازنیات مغرضانه کلمۀ«اوغان»،در این بیت به کلمۀ«افغان» تعدیل وتحریف شده است.
نی وارد ساخته شده است 95تا جای که دهخدا ر ن
این مغالطه و تحریف در سایر آثار ر ن
نی از
ی
تصحیح آن غفلت یم کند و خواسته ویا نخواسته بر این تحریف صحه یم گذارد :
«افغان ،همان اوغان است .و وجه اشتقاق مقنع برای آن نیافته اند».
ً
در زیر توضیح یم دهیم که یک وجه اشتقاق کامال مقنع برای خطاب «افغان» وجود
ً
دارد .توضیح میدهیم که وجه اشتقاق نام «اوغان» از خطاب«افغان» اساسا متفاوت
ی
کیلومی از هم فاصله داشته است.
بوده است .و مسند این دو نام هزاران
ی
سؤتفاهمای که در پارس معمول ساخته اند ،ر ی
انگیۀ و ریشۀ آن
و اما بنظر یم رسد این
ی
تارییح باشد که ۲۲۲سال پس از سعدی ،در رابطه با سقوط صفویان ایجاد
در معضل
تقصی به ن
نارسا یم بندد
کرده اند .تاری خ نویش رسم پارس ساللۀ افغان هوتک را به این
ر
و از «فتنۀ افاغنه» سخن یم گوید.
تقصی سقوط صفوی ها را
دراین رابطه نخست باید گفت که تاری خ نویش معارص جهان،
ر
به هوتکیان نم بندد ،برعکس امکان هجوم هوتیک ها بر صفویان را ،از پیامد های بحران
تسخی
حاکمیت صفوی یم داند .الرنس الکهارت در کتاب «انقراض سلسلۀ صفوی و
ر
96
امیاطوری صفوی را به تفصیل بریم شمارد و یم نویسد
افغان بر پارس» دالیل فرو پاش ی
که انقراض ساللۀ صفوی همه خاستگاه های نرصوری خود را در داخل حاکمیت صفوی
داشته و از رهگذر پوسیدیک ساختار نظام صفوی ُرخ داده است و در اینحال ر ن
خیش
هوتکیان در کندهار روند این انقراض و فروپاش صفویان را «تنها» رسی ع تر نموده است.
چنانچه این تحریف در نام ،و جابهجاسازی «اوغان» بهجای«افغان» ،در زمان حاکمیت
ً
ن
ن
آشتیای؛ص/۷۹۷
جویت؛طبقات نارصی؛گلستان سعدی تقریبا دریک زمان تألیف شده اند/
 -۱۱سه کتاب جهانگشای
ن
ن
مولفي روش هم
 -۱۷عزیزآریانفر که آثارمتعدد را از روش به دری ترجمه کرده است مینویسد که یط قرن ۹۱برچ
ر
«اوغانستان» نوشته اند.
/L.Lachart: The Fall of Safavi Dynasty and Afghan Occupation of Persia -۱۶
ن
مصطق قیل عماد؛ تهران۹۰۱۰؛ در ترجمۀ عنوان این
وتسخی افغان برپارس؛ترجمۀ
ل.لکهارت:انقراض سالله صفوی
ر
درمي کتاب ،ی
کتاب ،و ر ن
میجم ،امانت اصل ی ن
نی ی ن
مي نویسنده را رعایت نکرده و مفهوم «افاغنه» را مداخله داده است.
طوری که معلوم است این مفهوم را پارس ها جعل کرده اند؛ ل.الکهارت «افاغنه» نه نوشته است .در ذکر عنوان کتاب
«افاغنه» به «افغان» تصحیح شد .ر ن
نی در عنوان اصیل کتاب «ایام» نیامده است ،حذف شد.
ً
ی
میجم بعدی اسماعیل دولتشایه عنوان کتاب را کامال تحریف کرده و «انقراض سلسله صفویه» نوشته است.

صفویان هنوز شناخته نه بوده و پس از دورۀ صفوی جعل شده است .صفویان از ر ن
چني
ً
کاری شدیدا اباء داشته اند.
ٔ
به کدام دلیل؟ این دلیل را در بخش ریشه شناش کلمه اوغان به رسح یم آوریم .مهم این
که تاری خ این استنباط را تأیید یم کند:
ن
ن
تاریچ که دربارۀ سقوط اصفهان موجود هستند،
تاریچ آن زمان سه سند مهم
از اسناد
درهیچ کدام نام «اوغان» بهجای خطاب «افغان» آورده نه شده است.
در رسالۀ «سقوط اصفهان» به روایت پ .کروسینسیک پولندی یم خوانیم:

ی
ی
گسیدۀ خانواده های رسبازان افغایبه تختگاه صفویان
«...اقدام محمودافغان در کوچاندن
این بود که او خود را از جانب ایرانیان در خطر نه یم دید ،زیرا در فاصلۀ قندهار تا اصفهان
حت بر یک وجب از خاک ایران تسلط نه داشتند و سیستان و دژ مستحکم آن ر ن
افغانان ی
نی در
مسی کاروان ها قرار داشت ،اما ایرانیان در چنان وضع روچ اسفنایک بودند که هرگز جرأت
ر
ی
ی
آسیت برسانند  .بدینسان بر شمار رسبازان افغای
نکردند به کاروان های مهاجران افغای
ی
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افزوده شد و ر ن
همي امر موجب شد آنان به لشکرکش های جدیدی یبیدازند»

ن
ن
تاریچ نام
تاریچ این نقل کاری نه داریم ،اما طوری که یم خوانیم در این اثر
به محتوای
ی
های «افغان» و «افغای» و «افغانان» با امانت کامل و دقیق آورده شده است.
در کتاب« رارسف افغان برتختگاه اصفهان» نوشتۀ ویلیم فلور هالندی ر ن
نی در هر صفحۀ
ً
ن
ن
افغای» آمده،
افغای» و«سپاهیان
کتاب تقریبا دو بار«افغانان»و«افغان» و«بلند پایگان
اما در هیچ جای نه تنها «اوغان» نیامده است ،بل همان «افاغنه» ی معروف ر ن
نی نیامده
ی
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است
در کتاب «مرآت واردات» نوشتۀ دمحم شفیع طهر نای(وارد) متولد ۹۳۲۳هق .که در رسح
سقوط اصفهان و پیامد های آن و فرمانروای ملک محمود هوتک نوشته شده است ،ر ن
نی
ی
در همه جا «افغان» و «افغانان» آمده است.
ی
سفیعثمای از دربار
در مقدمه ای که مصحح بر این کتاب نوشته است ،از گزارش بازدید ر
ی
قسمت از این گزارش آمده است:
صفوی ذکر است ،و در
«...به تحقیق محمود افغان دشمن رسسخت آن ها است»
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ً
ن
عثمای هم این مردمان را رصیحا «افغان» یم نامیده اند .و مهتمم کتاب این
پس ترک های
بیت را که در آن زمان رسوده شده ،افزود یم کند:
ز افغان نیابد به ما گزند
ی
و لیکن بیسیم از این ارجمند (همانجا؛ ص)۷۹
سیدجوادطباطبای تهران۹۰۲۲؛ ص۶۱
 -۱۳پولیاک کروسینسیک«:سقوط اصفهان»؛بکوشش
ی
ً
 -۱۲ی
دکیویلیام فلور«:ارسف افغان برتختگاه اصفهان»؛ ترجمۀ ابوالقاسم رسی؛ تهران ۹۰۶۳؛این کتاب اساسا
ی
یادداشتهای دفیی نماینده یک هالند در بندر عباس آن زمان است.
 -۱۱دمحم شفیع طهر نای(وارد)؛«مرآت واردات»؛بکوشش م.صفت گل تهران ۹۰۲۰؛ مقدمۀ مصحح ؛ ص۹۰

و یا شفیع طهر نای یم آورد:
«طهران در یورش افغانان» (همانجا؛ ص)۹۲۱

درکتاب واردات،که پس از دورۀ صفوی نوشته شده ،باربار و بهارصار اصطالح «افاغنه»
ً
آورده یم شود .و ر ن
چني بر یم آید که در زمان پس از صفویان ،و خاصتا در دورۀ قاجاری،
از «افاغنه» نوغ استخفاف به آدرس افغانان منظور یم شده ،چنان که شفیع طهر نای به
تکرار «افاغنۀ مالعنه» یم آورد .این بند به تقلید از تواری خ کرمان جعل شده است که در
آن تواری خ به تکرار «نکودر مالعنه» و «اوغان مالعنه» ذکر بوده است.
ً
جای کلمۀ
هیچ
در
،
دارند
سندیت
قطعا
آنچه مسلم است این که در هرسه کتاب باال که
ی
«اوغان» نیامده است.
ی
جالب است که در نوشته ای که با ادعای«تصحیح عبارات و ابیای چند از مواهب
همی چندی قبل ر
ر ی
الیه در تاری خ آل مظفر» 100ر ی
مصححی»،
نش شده ،عالیجنابان «
ی
پس از تحقیق طوالی و مشقت بار در کتاب مواهب الیه ،و در کتاب تاری خ آل مظفر
کتب ،ر ی
همی «اوغانیه» را که به ترصی ح در این دو کتاب ذکر است ،به حیث «غلیط»
ی
ر ی
مصححی عایل جنابان صورت صحیح را هم یافته اند و
تثبیت کرده اند و لطف سخن
به جای «اوغانیه» صورت «افاغنه»( 101همانجا؛ ص )۹۱۱را درج کرده اند!!

ٔ
باالی؛ مجله بوستان ادب؛ /س/۱ش/ ۰۱۹۰۱۹ص۲۱
 -۹۳۳زهرا ریاچ و پیوند ی
عين
ن
 -۹۳۹پارس ها ،دردوره های بعدی این مفهوم «افاغنه» را به تکرار آوردند ،تا
جانشي شود؛چنان چه درکتاب ر
ر
الوقایع یوسف ن
ریایص هروی ،که آن را در ایران نوشته ،مفهوم «افاغنه» به تکرارآمده است/تهران؛۹۰۶۱؛ ص ۶وبعد/
رن
نی در«کتاب افغان نامه» ،اثر محمود افشار یزدی و سایر منابع ایر نای (فارش) که در قرن بیستم نگاشته شدند.
ن
امیعبدالرحمن خان رنی منتقل شده و وی ر ن
نی درییک دو
این اصطالح «افاغنه» از منابع ایرای (فارش) به تاج التواری خ ر
مورد در کنار افغان و افغان ها«،افاغنه» هم آورده است /صص ۲۶و./۲۳۲
فیض دمحم کاتب هزاره ر ن
گشای فرماندهان
گیی و کشور
نی در رساج التواری خ «سوانح پادشاهان افاغنه»/ص /۲و « ُملک ر
ی
افاغنه»
/ص /۰و«نسب نامۀ طوایف افاغنه»/ص /۰یم آورد؛ محتمل است که در مورد تاج التواری خ هم مفهوم «افاغنه» اثر
قلم کاتب باشد.
ن
ن
ن
چني یم آورد.
کتاب تاری خ افاغنه ،اثر شهاب الدین ثاقب جلوای؛ پاکستان الهور؛ رنی زیر ر
تاثی نشات فارش ،ر
درقرن بیستم پارس ها ،عالوه از رسانه ها ،این مفهوم «افاغنه» را در تراجم علم و اکادمیک هم نفوذ دادند؛ احمد
رن
رن
تغیی
سالطي افغان را نوشت؛ فارس ها عنوان این کتاب را به «تاری خ
یادگار در سال ۹۱۰۱تاری خ
سالطي افاغنه» ر
دادند و «استقرار افاغنه» و «تجمع افاغنه» وارد ترجمه کتاب ساخته شد/پاپیل یزدی؛ افغانستان ،جنگ و سیاست؛
صص ۹۶۶و/۹۶۲

«اوغان»« -افغان»
دو بحث ریشه شنایس

معنای لغت «اوغان»
را لغت شناسان باید در « ِسند» جستجو کنند
سلیمان راوش

۰۱
ریشهشنایس «اوغان»
تا کنون بحث کردیم که «اوغان» نام یک سپایه مغویل بوده است؛ و مینگان جنیک تحت
امر وی نام اوغان را به خود گرفته اند .به این ترتیب یک گروه جنیک با نام اوغان پیدا شده
ٔ
ن
اوغای» نامیده شده اند.
حوزه ما بقایای این گروه جنیک« ،
و در
اخی نام«اوغان» باالی نام «افغان» منتقل ساخته
بحث کردیم که یط جریانات چند قرن ر
ٔ
ن
جای که
شده و به اینگونه ییک از مغالطه های خشن در حوزه تمدی ما بهوقوع پیوسته ،تا ی
خود دانشمندان ،و رسشناسان ما هم به این مغالطه متوجه نهشده اند و نهتنها نوشته اند
بل ارصار هم کرده اندکه «اوغان» همان «افغان» است.
تکرار یم نویسیم استاد هاشمیان تأکید و ارصار داشت:
««آقای دکتورسیدحمید هللا روغ هنوز هم شلیک دارد که «اوغان»معادل «افغان»
نیست ،و «اوغانستان» معادل «افغانستان» نیست»»

این بیان «علم» از استاد هاشمیان ثبت تاری خ یمشود.
ٔ
یای و ریشه
اینک هرگاه «اوغان» یک نام مغویل است ،و ریشه مغویل دارد ،پس برای ریشه ی
شناش نام اوغان ما باید از خود منابع مغویل مأخذ داده بتوانیم .درذیل این کار را یم کنیم.
ٔ
ن
روزمره شان بوده
رسشناسای که وقوف از این حقیقت از لوازم مطالعات
سوال این است که
است ،چرا و چگونه تا کنون هم این حقیقت را پنهان کرده اند.
ً
بسیار تعجب آور است که ی
داکیسیدعسکر موسوی قطعا از این حقیقت آگایه داشته
و تا کنون آن را کتمان کرده است.
در زبان مغویل  -توریک که هنوز تا زمان صفویان َ
مروج بوده است ،102کلمۀ «اوغان» به
معنای نام «باریتعایل» بوده است .صفویان بهطور قطع از این معنای نام «اوغان»
نصیی103که از زمان صفویان به ما رسیده است «اوغان»،
مطلع بوده اند و درفرهنگ ر
مذهت
به معنای نام باریتعایل ،104ثبت و درج است .و صفویان که اهل افراط در عالیق
ی
ً
ن
تعبی «استخفاق» و یا « ُسخریه» از
بوده اند ،از بازی ها با نام «اوغان» ،و خاصتا از یک ر
 -۹۳۲صفویان ترک بودند .صناعت ها و شناعت های دورۀ صفویان به ترکان بر یم گردد ،و ربیط به پارس ها ندارد.
دکی ح .جوادی /ی
 -۹۳۰دمحم رضا و عبدالجمیل نصیی :فرهنگ نصیی؛ بکوشش ی
دکی ویلم فلور؛ تهران ۹۰۱۲
ر
ر

ً
این نام،اکیدا اباء و اکراه داشته اند .چون صفویان معنای مغویل اوغان را یمدانسته اند.
ٔ
ٔ
حوزه ما درهنگام هجوم مغول اطالغ نهداشته اندکه کلمه اوغان در زبان مغویل
اما مردمان
معناییمداشته است «اوغان»،منحیث نام باری تعایل،نهیم توانسته درحوزۀ ما شناخته،
یچ ی
و مروج ،بوده باشد .از این مدرک بوده است که مردمان ما به ن ن
طی و سخره و دشنام،
ُ
«اوغان» را «ا ُو ُو ُو -غول» خطاب کرده اند!
«اوغان» ،از ربیون وارد حوزه ما شده است.
پیش از حضور مغول« ،اوغان» ،که در زبان مغویل نام باری تعایل بوده ،نه یم توانسته در
حوزۀ ما شناخته ،و مروج ،بوده باشد.
مغوالن که به وحدانیت اعتقادی نه داشته اند ،از رواج شان بوده که نام باریتعایل را بر
شخص یم گذاشته اند.طوری که دیدیم یک سپایه مغول با نام «اوغان» ،بههمان معنای
باریتعایل ،وارد حوزۀ ما شده و لشکر وی به نام وی اوغان نامیده یم شدند و مردم حوزۀ
ن
اکبي وی را به ر ن
ما مر ر ن
اوغای» یم نامیده اند.
همي ربط «
105
این حقیقت هم در تاری خ ما ،و هم در فلکلور حوزۀ ما ،ثبت است
می -اوغان» متحول
پس از تحویل مغوالن به دین مقدس اسالم ،این نام «اوغان» به « ر
رن
همي اکنون هم یم یابیم .در کتاب
شده است .و ما این نام را در میان هموطنان هزاره
«نژاد نامۀ افغان» اثر مورخ نامدار وطن ،کاتب هزاره ،یم خوانیم:
.

«ییک از اقوام مغویل ساکن کرمان ایران...به نام «اوغان»یاد یم شدند .در هزاره جات افرادی
)
می -اوغان» نام دارند »(کاتب؛۹۰۳۲؛ص۱۲
را یم توان یافت که « ر

می اوغان» نادرست است.
استاد هاشمیان ایراد گرفته است که این « ر
ٔ
ن
ی
تمدی را نشان یم دهد
می اوغان یک تحول شگرف
اما با دقت بیشی دریمیابیم که کلمه ر
ٔ
می» یک کلمۀ مونگویل نیست .
که در حوزه ما صورت بسته است .در این ترکیب کلمۀ « ر
امی» است و در لغت فارش بهمعنای «باش» و «خلیفه»
می» صورت مصغر کلمۀ « ر
« ر
106
آمده و در زبان دری کاربست وسیع دارد
می باالی «اوغان» وارد ساخته شده ،تا نام مونگویل «اوغان»که به معنای باری تعایل
این ر
بوده است ،با شعایر اسالیم مطابقت داده شود و نام «خلیفۀ خدا» از آن جور شود.
نصیی ص ۹۷۳و ۹۳۱
« -۹۳۱اوغان و اوغون اسم هللا تعایل است»«/غان اسم خدای تعایل»؛فرهنگ ر
ن
چني بود .پس از
های داشته اند که برای ما ر
غیمعمول بوده اند بمانند «خر -بنده» که نام الجایتو ر
 -۹۳۷مغول ها نام ی
اسالم آوردن وی نام «خدا -بنده» را برگزید و «دمحم خدا -بنده الجایتو» نام گرفت .افسانۀ «خدای ربیدی» که تا کنون
ن
روشت ر ن
همي حالت ،و تکوین آن پس از اسالم آوردن مغوالن ،را بیان
هم در صفحات شمال افغانستان زنده است ،به
یم کند.
می نحل؛
می
دیوان؛می
می
می
بلوک؛می توپخانه؛ ر
ر
میمیدان؛ ر
عسس؛میسپاه؛ ر
ر
ر
میعدل؛ ر
مجلس؛میعرض؛ ر
رِ
 -۹۳۶به مانند ر ِ
می» چون در آغاز نام های خاص بیاید ،بهمعنای «خلیفه» است/.دهخدا /در نام های سالله های
می آب؛« ر
می رود؛ ر
ر
میها» ییک از سالله های «سادات» بوده اند.
«
ا،
م
حوزۀ
در
مذهت
ر
ی

«می -اوغان» یک نام سچۀ هزاریک است .نام «می -اوغان» از شواهد روشن ن
زبای است
ر
ر
میاوغان»
که شهادت یم دهد هزاره های افغانستان به ریشۀ مغویل متصل یمشوند .نام « ر
نشان از دوره ای دارد که مغول به دین اسالم مشف شده اند.
ٔ
با ارتباط به بحث «اوغان» در منظومه کک کهزاد نوشتیم که فردوش «اوغان» نه آورده
است .اضافه یم کنیم که به لحاظ اعتقادی ممتنع بوده است که فردوش «اوغان» آورده
باشد .و «اوغان» ،اولتر از همه بنابر معنای کلمۀ «اوغان= خدا = باری تعایل» ،ممکن نه
ٔ
ی
دخالت نه داشته است؛
بوده که با مفهوم «ننگ» وصف شود .فردوش درمنظومه کهزاد
ٔ
ٔ
ن
حوزه ما مرتکب شده اند ،به
اوغای» در
های که طایفه «
این مفهوم «ننگ» بنابر
کارروای ی
ی
کارروای ها ۰قرن پس از فردوش واقع شده اند .فردوش نه
ایشان خطاب شده است.این
ی
ٔ
ی
ن
دگردیت به وی نسبت داده
درباره
اتهامای که
تنها یک مسلمان بوده است ،بل با توجه به
ً
یم شده ،اصال در این زمینه ها بسیار حساس و محتاط بوده است.
ٔ
ٔ
حت کش که پس از فردوش ،و در ٔ
ی
دوره مغول ،کلمه «اوغان» را وارد منظومه کک کهزاد
کرده است ،ر ن
نی از معنای لغوی «اوغان» در زبان مغویل اطالغ نه داشته است ،و با نظر
به انزجار مردم از کارروا یی های «اوغانان مغویل»،آنان را به «ننگ» وصف کرده است.
ٔ
ٔ
معنای اوغان به حیث نام باری تعایل پس از ٔ
دردوره صفوی ،وارد فقه اللغه
دوره مغول ،و
ما یم شود.
پارس ها که در ٔ
دوره صفوی از معنای لغوی مفهوم اوغان (= باری تعایل) مطلع شده اند،
ٔ
مستمسک کار آمدی در نام همسایه «افغان» یافته اند و «اوغان» را بر «افغان» منتقل
کرده اند .ازاینطریق هم اوغان ،بهمعنای باری تعایل،از خط استخفاف ربیون شده و هم
عقده های پارس ها در برابر همسایه های«افغان» یک ُم ِفر یافته است؛ پس افغان ،غول
شده است ،چرا؟ چون افغان آمد و پوز صفوی را به خاک مالید.
این معادله آن قدر به هرطرف پاش داده شد ،که ی
حت ترکان مقیم ایران ،خود شان هم به
رن
همي غایله پیوسته اند .یک نفر از تریک زبانان یتییز در قرن بیستم شعری رسوده و در آن
«افغان اوغول» آورده است.107
پس شاد روان استاد عیل احمد کهزاد ،که خدمات عظیمش برای زنده کردن تاری خ قدیم
افغانستان از سنجش ربیون است ،و جنت ها نصیبش باد ،آن جا که یم نویسد
ً
«مردمان محیل،مخصوصا طبقۀ یی سواد،به جای کلمۀ«افغان» ،کلمۀ«اوغان» را استعمال یم
کنند ،و مردم هزاره از کلمۀ «اوغان»« ،اوغو» را ترجیح یم دهند» (استاد کهزاد؛ ۹۰۱۶؛ ص)۲۲۲
سیده
در اینجا اینک یم دانیم که این استنباط استاد کهزاد دقیق نهبوده و باید به تدقیق ی
 -۹۳۳غالمعیل اضغر باقری هوش یتییزی یک رسوده دارد با عنوان «توکمه گوزیاشون عذاره ایلمه افغان اوغول یات».
ن
کنوی عادت داده اند ،ی
حت توریک نویسان معارص مقیم ایران هم
طوری که یم خوانیم به رپیوی از مغالطه ای که درایران
/افغان /را به جای /اوغان /نوشته اند.

شود.
وجناب استاد هاشمیان که یمنویسدآقای روغ هنوز هم شلگ دارد که اوغان معادل افغان
عری سازی
نیست؛ و جناب عنایت سادات که یم نویسد اول اوغان بوده ،و بعد «در پرتو ی
کلمات»«،اوغان» به «افغان» متحول شده است،این عزیزان ما اول خود را مطلع بسازند
و بعد بنویسند!
ً
ٔ
درباره «اوغو»:
خاصتا
طوری که یمخوانیم استاد کهزاد هم یم نویسد که گویا «اوغو» صورت هزاریک ،به معنای
نصیی توضیح یم کند که در همان زبان
صورت بعدی« ،اوغان» بوده باشد؛ اما فرهنگ ر
مغویل« ،اوغو» ر ن
نی ،به مانند «اوغان» ،نام باریتعایل بوده است.108
ٔ
نخست «اوغان» خودش،به شهادت منابع متقن ،یک کلمه مغویل است و هرگاه «اوغو»
صورت مصغر باشد ،پس این صورت مصغر در خود زبان مغویل بوده ،و پسان تر ،و یا از
برون ،وارد نه شده است .مردم هزاره جات که «اوغان» و «اوغو» استعمال یمکنند ،دو
صورت مستعمل همان یک کلمه در همان اصل زبان مغویل را منظور یم کنند ،و ترجیچ
در این میان نیست.
َ
نصیی همچنان یم آورد که در زبان مغویل «اغو» ،به فتح الف ،به معنای یک
بعد فرهنگ ر
ُ
ُ
ٔ ُ
گیاه تلخ و زهری است .شاید کلمه «اغوز» که نام «اغوز غاقان» باشالب اغوز ها بوده ،از
ٔ
رن
همي ریشه مغویل «اغو» ،بهمعنای خار زهری ،آمده باشد.
به این ترتیب در گفتار مروج مردم هزاره جات ،آنچه که «اوغو» گزارش شده ،بیش تر
محتمل که « َاغو» بوده باشد و این «اغو» ،در این مورد بار ی
اعی ن
ایص داشته و اشاره است
امی که در برابر مردم هزاره مرتکب شده بود .بعد تحت ر ن
عي قرینه خطاب «اوغو»
بهمظالم ر
هم به عوض «اغو» وارد محاوره شده است.
ٔ
ٔ
چه بسا که مغوالن اویل ،که از کلمه «اوغان» باریتعایل مراد یم کرده اند ،ابا داشته اند که
ٔ َ
از «اوغان» به کلمه «اغو» عدول کنند ،که بهمعنای تلخ و زهری یمبوده است.
هزاره های افغانستان که به مغول ها وصل یم شوند ،و بدون تردید معنای «اوغان» ،به
معادل نام باریتعایل را یم دانسته اند ،نم توانسته اند که نام«اوغان/به معنای باریتعایل»
را به یک قوم،آن هم به یک قویم خطاب کنند که هزاره ها آن قوم را گویا «خوب» نه یم
دیده اند.
ن
تحقیی
پس نام «اوغان» در نزد خود هزاره ها نهیمتوانسته وجه استعمال استخفاق و یا
ر
می اوغان» را ساخته اند
داشته باشد .طوری که دیدیم خود هزاره ها از «اوغان» لفظ « ر
-۹۳۲

ن
استخفاق لفظ «اوغان» ی
احیاز شده باشد.
تا از کار بست
ن
«اوغان» ،در کاربرد استخفاق ،یک خطاب است که از جانب مردمان فارس و کرمان به
ن
آدرس یک بخش مغوالن مستعمل شده است .پس از ٔ
دوره صفوی این خطاب استخفاق
ٔ
از «اوغان» باالی «افغان» منتقل ساخته شده است و «افاغنه مالعنه» جور شده است.
ً
اما «اوغان» بهطور قطع یک نام مونگولو -تورک است« .اوغان» یک معنای کامال رصی ح
دارد« :اوغان» به معنای «خدا» است.
به اوغانستان «ملک خداداد» 109خطاب یم کرده اند ،و وجه این تسمیه در ر ن
همي معنای
نام «اوغان = باریتعاال» نهفته باشد .که پسان تر باالی نام افغان منتقل شده است.
ً
ٔ
به این گونه تثبیت کردیم که ریشه مغویل نام «اوغان» قطعا دقیق است.
ُ
ٔ
محی ن
همه ی
فرموده خود را به شست بسپارند.
مای که نوشته اند اوغان همان افغان است،
در پای حرف ناشسته ،نانشسته ِبه !
ازاین نظر دو نام «اوغان» و«اوغو» از بحث در بارۀ ریشهشناش «خطاب» افغان ،ربیون
یم شوند.

ٔ
ُ
شیعیل خان تا امان هللا خان درج بوده است.
امی ر
« -۹۳۱ملک خداداد افغانستان» ذیل ارز های کاغذی دوره ر

« رخ معنا که افغان یک نام نیست ،یک مفهوم است؟»
دهقان زهما
داکی در ی
ی
انیوپولوژی سیایس

ریشهشنایس «خطاب» افغان

نام افغان را ایرانیان باالی ما گذاشته اند
افغان را ایرانیان برای ما جور کرده اند
ی
صوق جمعه خان
۰۱جنوری۲۲۲۲

۰۱
با نام ها چگونه کار یم کنیم؟

ً
جناب سلیمان راوش در رستارس  ۱جلد کتاب «نام و ننگ» ،یکبار یک سوال کامال جدی
مطرح یم کند:
« پیش از آن که ما را افغان بگویند ما یک بودیم؟
ما را یک یم گفتند؟
و یا ما خود را یک یم گفتیم؟
این کلمه افغان چگونه پیدا شد؟
چطور مردم خراسان ر ی
زمی که از ده ها و صد ها قوم و قبیله متشکل اند
همه یکباره افغان یا اوغان شدند ؟» ( س .راوش؛ نام و ننگ؛ ج۹؛ ص )۲۲۹

سوال اصیل که جناب راوش پیش یم کشد ،این است که
«این کلمه افغان چگونه پیدا شد؟»
ی
درست را برای پاسخ به این سوال یم
طوری که معلوم است نه خود جناب س .راوش راه
پای که در این موضوع به راه انداخته ایم ،کدام
گشاید ،و نه رستارس غالمغالهای ییرسو ی
تمایل به گشایش داشته است.
ما هیچ توجه نهکرده ایم که از یک سوال،که جناب راوش هم مطرح یمکند ،یک مخمصه
جور کرده اند؛ و مخمصه را دور رس ما یم چرخانند ،و ما رسخوش و رسمست هم هستیم
که عجب یک بازی یافته ایم:
«افغان» را سامان بازی ساخته اند!
ر
ما همه را مرصوف «افغانبازی» ساخته اند!
ٔ
از این میان یک نفر پیدا شد که به این سوال جناب راوش از نفس مطمینه اکادمیک یک
ن
ی
حقیقت را بیان کرد که تاکنون هیچکش متوحه
پاسخ گفت؛ جناب جمعهخانصوق یک
نهشده بود:
ی
«افغان» را ایرای ها برای ما جور کرده اند!!
سایر رسشناسان یچ یم گویند؟
جناب استاد هاشمیان یم نویسد:

اوستای"اپگان"
«کلمه افغان از شمال افغانستان از منطقه خراسان توسط عرب ها از کلمه
ی
ساخته شده است»

و استاد هاشمیان این سخن خود را چگونه مستدل یم سازد؟
«در زبانهای قدیم منطقه...کلمات ابگان ،اپگان ،اوگان ...ذکر شده...در حدود العالم کلمۀ
کلمات «اوگان» یا «اوگانه» ذکر شده»...
معرب
«افغان» به قسم
ِ
ِ
س.خ .هاشمیان
ی
داکی در زبانشنایس
افغانستان،گلستان اقوام؛۲۲۲۱؛ ص۰۲۱

جناب نور احمد خالدی یم نویسد:
«فارس ها ،ترک تبار ها ،و اعراب به پشتون ها که بزرگ ترین قوم مناطق جنوب هندوکش
از غور تا دریای سند بودند ،لقب اوه گان  ،اپگان و باالخره افغان را که از زمانه های عتیق
ر ی
رسزمیها داده یمشد ،اعطا نموده و آن ها را «افغان»
به سوارکاران و نجیب زادگان در این
خطاب کرده ،و قلمرو شان را «افغانستان» نامیده اند»
نور احمد خالدی
ی
ی
داکی در علم نفوس و دموگراق
افغانستان ،مردم ،تاری خ و سیاست؛۲۲۲۲؛ ص۱۲

جناب خالدی این سخن خود را چگونه مستدل یم سازد؟

ٔ
«کلمه افغان از اواگانا گرفته شده که در اوستا آمده...اوه گان ،اپه گان یم شود ،ابگان یم شود،
باالخره عرب که یم آید/پ/نه دارد ،این کلمه افغان یم شود»...
خالدی  ۹اگست ۲۲۰۱

می عنایت هللا سادات یم نویسد:
جناب ر

ٔ
ر ی
اوستای اپگان گرفته
مؤرخی وارد به تاری خ وطن ما معتقد اند که نام افغان از کلمه
«امروز تمام
ی
ً
تغیی کرده است»
عریسازی کلمات ،به افغان ر
شده ،که به اوغان و بعدا ،در پرتو ی

عنایت سادات
پاینده باد افغانستان
 ۲۱جنوری۲۲۲۲

این سه سخن از رسشناسان ما را نقل کردیم ،تا چند سوال را پیش بکشیم:
استاد هاشمیان یم نویسد:

ٔ
ٔ
ٔ
اوستای
«...کلمه افغان از شمال افغانستان از منطقه خراسان توسط عرب ها از کلمه
ی
"اپگان"ساخته شده است.
ٔ
اما ریشه کلمه پښتون از مشق افغانستان از آثار زبان سانسکریت کشف شده است.
اوستای در خواهر زبانش سانسکریت ،هویت قویم به نام" پگهت" و"پکت" ثبت شده
اپگان
ی
ن
است .و این دو کلمه بسیار شباهت دارند .یعت صوت "ن" اوستا به صوت "ت" در
تغیی یافته و این نوع
سانسکریت بدل شده و صوت "ا" اوستا به صوت "هه" درسانسکریت ر
تغییات در همه زبان ها دیده یم شود.
ر
این بود توضیچ از زاویه معیار های علم زبانشنایس که چرا یک قوم دو نام دارد :پښتون و
افغان».....

اوستای است؟
کدام دلیل داریم که «اپه گان»
ی

ر ی
رسزمی بوده که «اپگان»
کدام دلیل داریم که در زمان ورود عرب ،کدام مردم و کدام
نامیده یم شده اند؟؟؟
چگونه عرب ها این مردمان را «افغان» نامیده اند؟؟؟
کلمات «اوگان» یا
معرب
کدام دلیل داریم که در حدود العالم کلمۀ «افغان» به قسم
ِ
ِ
«اوگانه» ذکر شده است؟؟؟
ٔ
کدام دلیل داریم که کلمه افغان در منطقه خراسان توسط عرب ساخته شده است؟
کدام دلیل داریم که خراسان کدام «منطقه از شمال افغانستان» بوده است؟
ن
ی
رن
کنوی ما شدند ،فارس و کتیبه هایآن در عقب شان مانده بود و
رسزمي
وقت عرب وارد
سپاه مهاجم عرب از ی ن
مي این کتیبه ها اطالغ نهداشت.
عرب ی
مسی حرکت شان «خاک افغان»
وقت از مرو و هرات به بلخ و ماورآألنهر رسید ،در ر
در زابل افتاده بود!!
ن
«افغان شال» در غزی ،بر رس راه شان فرش بود!!
ی
جنوی محکم در جای خود ایستاده بود!!
رسق تر «افغان شار» در
ی
هر گاه مقصد از «اپگان» ،قبایل پښتون بوده باشد ،پس کدام دلیل داریم که عرب ها
ً
اصال با قبایل پښتون مواجه شده اند؟
قبایل پښتون نه از طریق عرب ،بل بسیار پسانتر از طریق صفاریان و غزنویان اسالم
ُ
ی
اثی پښتون ها و غور ها تا قرن دهم «کافر»
آورده اند .مطابق به ع یتب و ربیوی و ابن ر
ٔ
بوده اند و در قرن ۹۳به وسیله محمود غزنوی به دین اسالم گرویده اند.
ی
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و مردمان مشق افغانستان در قرن  ۹۶و  ۹۳در دوران گورگانیان اسالم آورده اند
و بعد جناب خالدی یم نویسد:
«فارس ها ،ترک تبار ها ،و اعراب...
آن ها را «افغان» خطاب کرده ،و قلمرو شان را «افغانستان» نامیده اند
ٔ
«کلمه افغان از اواگانا گرفته شده که در اوستا آمده...اوه گان ،اپه گان یم شود ،ابگان یم شود،
باالخره عرب که یم آید/پ/نه دارد ،این کلمه افغان یم شود»...

کدام دلیل داریم که اواگانا  Avaganaدر اوستا آمده است؟؟
کدام دلیل داریم که درتأسیس خطاب «افغان» ،فارس و ترک و عرب رسکت داشته اند؟؟
مطابق بهکدام تحقیق یمگوییم که اوهگان ،اپگان یم شه ،ابگان یم شه ،باالخره عرب که
یم آیه/پ/نه داره ،ای کلمه افغان یم شه!!!
سیینگلینگ ردیف بسته است .خود
حبیت این قطار میان اپگان و ابگان و افغان را ی
مطابق به ی
ٔ
ٔ
ٔ
 -۹۹۳پاپیل؛ اقوام؛ ص۲۲۶؛ العتب ،دمحم ابن عبدالجبار خر ن
ی
دوره
درباره
یمیب
نویسنده تاری خ
اسای ۱۶۹تا ۹۳۰۶هق؛
ی
ی
ن
االثی،عزالدین؛ متوق ۹۲۰۰؛ صاحب کتاب الکامل ق التاری خ در  ۹۱جلد
غزنویان /ابن ر

حبیت هم به رپیوی از وی ر ن
سیینگلینگ را زیر
چني یم آورد .چرا ،امروز ،ما این قطاربندی ی
ی
سوال نه برده ایم؟
و بعد جناب عنایت هللا سادات یم نویسد:
ٔ
اوستای اپگان گرفته شده است»
«نام افغان از کلمه
ی
چرا جناب سادات پرسان نه یم کند استاد هاشمیان کدام دلیل دارد که یمنویسد «اپگان»
ٔ
اوستای است؟؟
یک کلمه
ی
«ابگان» درنقش رستم «اببگان» ضبط است .استاد هاشمیان این اببگان را ابگان یم آورد.
چرا جناب سادات از استاد هاشمیان ،که در زبانشناش ی
دکیا دارد ،پرسان نهیم کند که از
ٔ
زاویه معیار های علم زبانشناش این «بب» ،و یا «ابب» در «اببگان» یچ است؟
تغیی کرده
عری سازی کلمات به افغان ر
کدام دلیل داریم که اپگان ،به اوغان و بعد در پرتو ی
است؟
ً
کدام دلیل داریم که اوغان قبل از افغان بوده است؟ اصال افغان ره به اوغان یچ غرض؟
ٔ
درباره یک نکته به تأکید مکث یم کنیم:
و اما
ر ی
مؤرخی وارد به تأری خ وطن ما
می عنایت هللا سادات یم نویسد که «امروز تمام
جناب ر
ٔ
اوستای اپگان» ...
معتقد اند که نام افغان از کلمه
ی
ً
ما اساسا توجه نهکردهایم که نامشناش،و درتحت نامشناش هم چنان تبارشناش و ریشه
ٔ
ٔ
ی
تحقیق است ،و نه تنها روش و ضوابط خاص دارد
بسیارپیچیده
شناش نام ها ،یک رشته
ین
پرداخي به نام شناش اطالع اساش از علوم بسیار متفاوت و متعدد الزیم یم افتد
بل برای
و حداقل نه معنای تبارشناش ،و نه معنای ریشهشناش ،ر ن
چني نیست که ییدلیل و بدون
رن
مورخي معتقد اند» ،قطار بچینم!
نقد کار های قبیل ،آن چه را «تمام
از این طریق به هیچ درش و به هیچ آدرش نهیم رسیم.
رسشناسان ما ییآن که از نامشناش اطالع حداقل رشته یی داشته باشند ،و بدون این که از
تفاوتهای اساش در میان ریشهشناش و تبارشناش آگایه خود را تکمیل کرده باشند ،به
ٔ
کجاوه تبحر یم پردازند.و برخالف نیات صادقانهای که داشته باشند ،خود
شناوری دراین
ٔ
ٔ
کالوه جر و بنجری مبدل شده اند که سالها یم شود به اندیشه ما
شان بهیک گره کور در
افغانان«رسسام» صادر یمکند ،تا مرموزترین بخش جنگ یی وقفه برعلیه افغانان ،با دست
و دماغ خود افغانان ادامه بیابد !

رخ وخت متوجه یم شویم؟

این نام افغان چگونه پیدا شد؟
چطور مردم خراسان ر ی
زمی که از ده ها و صد ها قوم و قبیله متشکل اند
همه یکباره افغان یا اوغان شدند ؟
سلیمان راوش
نام و ننگ

۰۱
تاکنون رخ «گزارش» شده است؟

ی
ی!
مردم خراسان همواره «افغان» بوده اند!
پس گپ را به اول بر یم گردانیم:
چگونه شده که خطاب افغان پدید شده است؟؟
چگونه شده که خطاب افغان باالی پښتون منتقل شده است؟؟
عری ،/به یک نام شایع در میان
آیا ممکن بوده که یک نام ویا یک کلمه هندی /ویا هم ی
هموطنان خود ما مبدل شود؟؟
ٔ
ی
آیا ممکن بوده که پښتون ها بپذیرند یک کلمه فاریس ایرای وجه تسمیه ایشان قرار داده
شود؟
رن
مورخي ما که به تاری خ وطن وارد هستند به قصه پردازی های وایه تن داده اند؟
چرا تمام
ی
و باز ما بنابرکدام صواب دید این قصهپردازی های وایه را تکرار یمنویسیم؟
ٔ
آینده آگاه،این است که ما چندین گام از طومار تاری خنویش معمویل
مهمترین گام،بهطرف
ما کوتاه بیاییم!
اخی نوشته شده اند ،به مانند تاری خ فرشته و
تواری خ پښتون ها ،که رصف یط چار قرن ر
ن
افغای از ر ن
چني قصه پردازی های وایه ُپر هستند .و تا به امروز ما ،اعم از موافق و
مخزن
مخالف ،کار دیگری نه کرده ایم به جز این که از این تواری خ نقل کرده ایم .و خجالت هم
نم کشیم که از «قصص» این تواری خ توجییه برای تمسخر به پښتون ها بسازیم!
ٔ
چه دلییل داشته ایم که نه کوشیده ایم ما خود ما،و در میان خودما ،تبار و ریشه خطاب
«افغان» را جستجو کنیم؟؟

یْ

این نظر که گویا کلمه افغان بارنخست در قرن چارم هق .بوسیله کدام نگارنده عرب
آورده شده باشد ،به حقایق زیادی جواب داده نه یم تواند:
ٔ
بمبب آمده است،
 کاتب یم نویسد که «کلمه"افغان" برای بارنخست در تاری خ رٔ
حوایل  ۹قرن پیش تر» (کاتب؛ نژادنامه افغان؛ ص)۱۲
 درقرن  ۱هجری شاهنامه فردویس را داریم (۰۲۱-۱۹۹هق) که در آن خطابعری
«افغان» آمده است .طوری که معلوم است فردوش شاهنامه را با ِاکراه از ی
عری است ،فردوش بدون تردید
نوشته است ،و هرگاه معلوم یم بوده که «افغان» ی
ً
معادل های افغان را ترجیح یم داده است ،مثال طوری که ادعا یم شود «اپگان»
را وگنجور ذکری از این نهدارد که فردوش در شاهنامه «اپگان» آورده باشد.
ر ی
 در ر نسبکتگی 111وفات یافته است و در «افغان شال»
همي قرن چارم هجری
( ی
بیهق؛ ص )۶۳۶ر ن
تدفي شده است.
 «تاج خان افغان» درحوایل ر نهمي قرن  ۱نام ییک از ماموران سالله لودی در هند
بوده است. 112
 «قلعه افغان» نام دیه بوده است در کردستان.جای است در زابل.
 «خاک افغان» از قدیم نام یجای است در کابل.
 «ده افغانان» از قدیم نام ی «ده افغانان» نام یک قریه است در بدخشان. «افغانان» نام یک قریه است در تخار.تدقیق های تقویم را به وقت فارغ واگذار یم کنیم،ویل این ها نام های محیل قدیم هستند
ً
تغیی نام های محیل کاری نهداشته اند.
و مسلما اعراب با انتصاب و یا ر

ٔ
ن
برچ به این نظر هستند که کلمه افغان پس از حلول عرب پدید شده است ،ن
یعت پیش از
حلول دین اسالم ،وجود نهداشته است .گریگوریان این نظر را رد یم کند و یم نویسد که
مهیا در قرن۶م .به ذکر آمده است(.گریگوریان؛۹۰۲۲؛ص)۱۳-۱۶
«افاگانا/افغان» بار اول از قلم ر
این نظریات دقیق نیستند.
ٔ
درقرن ۱م ،.ن
درحوزه ما شناخته
مهیا ،نبوکان افغانیش
یعت پیش از ورود اسالم ،و پیش از ر
بوده و فردوش این افغانیش را یم شناسد:
ٔ
رن
ر ی
سبکتگي یک کلمه
سبکتگی نارصالدین نام پدرسلطان محمود غزنوی بود؛ وفات در ۰۲۶هق .جالب است ذکر شود که
-۹۹۹
مغویل است به معنای خوش قدم؛ نیک یی
 -۹۹۲دهخدا یم آورد ،به نقل از تاری خ شایه؛ صص ۹۲۲تا۹۲۷

رن
سالطي افغان درهند است از احمدیادگار؛این کتاب بار اول در۹۱۰۱در
منظور دهخدا از«تاری خ شایه» همان تاری خ
ن
کلکته به چاپ رسید؛درسال ۲۳۹۹ر ن
حسي در ایران هم به چاپ رسید؛ اما پارس ها
همي کتاب به تصحیح دمحم هدایت
ر
رن
رن
سالطي افاغنه»!!
سالطي افغان» ،نوشتند« :
عنوان کتاب را تحریف کردند و به جای «

ن
چغای شیه بد فغانیش نام
جهانجوی با لشکر و گنج و کام
خردمند و نامش فغانیش بود
که با گنج و با لشکر خویش بود
بفرمود نامه بخاقان ر ن
چي
فغانیش را هم بکرد آفرین
فردوش /ا /را حذف یم کند و فغانیش یم آورد .امروز به رویت اسناد ی
باخیی به تصدیق
یم دانیم که اصل این نام «افغانیش» بوده است.
ٔ
حوزه ما حضور نهداشته است .پس افغان نهیم توانسته از زبان
عری در
در قرن ۱م .زبان ی
عری گزارش شده باشد.
ی
تردیدی نیست که عرب ها در تذکره های خود از مردمان و محالت تحت استیالی شان
ً
عری بر گردانیده اند .نمونه ذکر یم کنیم:
نام برده اند ،و ایشان عادتا این نام ها را به ی
مسلمانان روم رس یق را «بالدالروم» ،و ی
مدییانه را «بحرالروم» ،گفتند.
صغی را ،پس از آن که در قرن  ۷هق بدست سالجقه افتاد« ،روم» نامیدند .در
آسیای
ر
صغی بود ،شهر بزریک بود به نام«ارزن» که پایتخت
مشف به آسیای
ر
غرب ارمنستان ،که ِ
کوماژن ها بود و کوماژن ها باربار رویم ها را درهم شکستند .در هنگام هجوم سالجقه این
شهر ویران شد .شهر را مردم بازساختند ،وآن را «ارزن روم» نامیدند .پسان تر ر ن
همي ارزن
عری «ارض روم» متحول شد.
روم به نام ی
عری را به
در میان مردم محل گرایش برعکس غالب بوده است ،مردم محل ،نام های ی
ی
ر
بیشی با نام های محیل
عری در افغانستان
زبان خودی برگردانیده اند و اکی آبده های ی
ً
شمشیه ویل» در کابل .ن
عری به دلییل در
کلمات
برچ
دو
شاه
مرقد
«
مثال
ضبط شده اند.
ر
ی
ً
زبان دری مستقیما برگرفته شده اند که درزبان دری معادل های دقیق برای همان مصداق
ً
ٔ
عری«ربض» بهمعنای مقطع عبوری از شهر به صحرا.
ها وجود نهداشته است.مثال کلمه ی
ً
ٔ
و اما قطعا مسلم است که کلمه «افغان» از این شمار کلمات نه بوده است.
ٔ
عری افاغنه برای آن
عری صیغه جمع ی
عری است چون از ی
این ذکر هم آمده که افغان ی
عری است و بار نخست در قرن چارم هجری (در کدام
درست کرده اند«...« :افاغنه» ی
عری) ذکر شده است».
مأخذ ی
ٔ
عری جمع
اما این بیان «افاغنه» فقط نشان یم دهد که کلمه افغان بر اساس دستور ی
ٔ
حوزه ما معمول بوده
عری پس از ورود اعراب به
بسته شده است .این صورت جمع به ی
ُ
است و شامل دستور زبان ما شده است .به این سان «برمک»را «برامکه» ،و«ترک» را
ُ
«اتارکه»» و بعدتر«اتراک» و «کرد» را «اکراد» جمع بسته اند ،درحایل که روشن است

عری نیستند .همان «اسواکانا» 113هم،که گفته یمشود افغان از ان حاصل
که این کلمات ،ی
عری است.
آمده ،خییل قدیم تر از ی
حبیت یم نویسد ،یک مالحظۀ اصیل را وارد یم کند:
غبار ،که پیش از ی
114
«نام افغان ،یک نام بسیار قدییم است»...
و اما «افغان» ،طوری که راوش یم پرسد ،چقدر قدیم است؟
اگر کلمۀ «افغان» دری نیست .فارش نیست .پښتو نیست .مونگولو -تریک نیست .هندی
ٔ
عری نیست .پس کلمهافغان از کجا آمده است؟
نیست .ی
مجموعۀ سوءتفاهم های بسیار رنگارنیک که در میان ما دامن زده یم شوند ،از ر ن
همي جا
ناش یم شوند که ما تاکنون در تبارشناش و ریشهشناش خطاب«افغان»کوشش نه کرده
ٔ
ایم.اما اگر کوشش نهکرده ایمو،بگفت دهخدا،وجه اشتقاق کلمه افغان را نهیم شناسیم:

ر َ
مویکنک داریم؟
پس رس رخ ،و چرا ،جنگ ناخونک و
ن
مطالت نوشته ،کارهای بعدی ما بسیار
حبیت صیب تحت عنوان «نام افغان»
ی
از زمای که ی
حبیت صیب را فشده یم آوریم:
تکراری و بسیار خسته کن بوده اند .گزارش ی
ن
«درکتیبه نقش رستم که در۲۶۳تا  ۰۳۱م.به ی
گوندیفی اببگان» ثبت
یونای نقرشده «
پاری و
ر
سینگلنگ انگلیش در ۹۱۱۳تحقیق کرده که این اببگان همان است که بعد «اپه گان»
است و ی
و بعد افغان شده است.
َ َ
در بری هت سمهیتا منجم هندی قرن  ۶م .در بحث از پهلوها وهیاطله «اوه گانه  -آوه گانه»
یم آورد که موسیو فوشه فرانسوی آن را یم گشاید.
ر ی
اپوکی و از آن جا
درسفرنامه هیون تسونگ که در ۶۱۱م .از راه کابل و لغمان و فلنه/بنو /به
به ن
ر ی
اپوکی همان افغاناست.
غزی یم رسدِ .رس کننگهم انگلیش یم گوید که این
در کتاب های فتوحات عرب وتواری خ قدیم عرب نام افغان نیامده زیرا فتوحات عرب در
ی
ن
کنوی و مناطق قباییل پښتون ها نه رسیده بود.
قرون اویل به جوانب رسق افغانستان
ن
حدودالعالم«،افغان» را با ر ن
کنوی یم آورد.
همي کتابت
ن
عتب درتاری خ ن
اثی در الکامل
یمیت«افغانیه» یم آورد و ربیوی افغان و افغانیه یاد یم کند و ابن ر
ی
ن
ن
حبیت؛جغرافیا؛ صص ۹۲۳تا)۹۲۰
ابغان یم آورد.در برچ کتاب های فاریس امالی اوغان رنی آمده» ( ی

حبیت صیب از ۲۶۳تا۰۳۱م .عقب یم رود .در این دوره در کتیبۀ نقش رستم
پس گزارش
ی
ن
ی
مکتوی است که بهما رسیده و
به زبانهای پاری و یونای «اپهگان/ابگان» نقر شده و سند
ی
سییگلینگ در میان این نام ها ردیف برقرار یم
نام «ابگان و اپه گان» درآن ثبت است .ی
سیینگلیگ نادرست
سازد:ابگان -اپه گان-افغان .پایان تر نشان یم دهیم این ردیف بندی ی
سیینگلنگ بهخطا رفته بوده و ابگان بر افغان مقدم نه
است .و پایانتر نشان یمدهیمکه ی
ً
غیقابل تردید و کامال متقن ،خطاب افغان از این
 - ۹۹۰درباره اسسا و اسواکا و اسساکینوی و این که به کدام دالیل ،ر
اسواکا نه یم آید ،در کتاب اول به تفصیل بحث کردیم؛ نک .مباحثه با تاری خ؛ صص صص ۹۰۳تا۹۱۰
-۹۹۱

ی
متفاوی آمده است.
بوده ،و مهمتر این که «اپهگان» از راه
ٔ
مهیا کتابش را به زبان سانسکریت نوشته ،اما استاد نوید یم نویسد که «افاگانا» یک کلمه
ر
ٔ
پر ی
اکریب است .ن
یعت افاگانا یک کلمه پیش از سانسکریت است .هرگاه تاری خ سانسکریت را
پس از  ۱۳۳ق.م .برشماریم ،پس افاگانا قبل از ۱۳۳ق.م .معمول بوده است .و هرگاه در
پیش از ۱۲۲ق.م« .اواگانا» ضبط شده و هفت قرن پسان تر درقرن ۱م .ا پگان و اببگان
ی
نسبت دارند .و آن طرف
ضبط شده است.پس این سه نام نه همزمان هستند ،و نه باهم
ٔ
تر در حوایل ر ن
حوزه هیپتایل افغانیش ضبط بوده است.
همي قرن  ۱م .در
ی
مهمیین ر ن
چیی که از استاد نوید یمآموزیم ،این است که «افغان» یک «لقب» بوده است
ی
خطای بوده که دیگران به این مردم وارد یم کرده اند.
یعب یک
ی
ین
ساخي مفهوم «افغان» باید پیدا کنیم که :
پس برای دقیق
-

یک این لقب را به این مردم داده است؟
چرا این لقب به این مردم داده شده است؟
این «لقب» به رخ معنا بوده است؟

«واژه افغان در فرهنگ فاریس بهمعناى فرياد ،درد و ناله آمده»
حامد نظری
فیوری ۲۲۰۱
/پرکار /یی یی یس ۰۱/ی

۰۹
فغان و افغان
115

این که لغت فغان بهمعنای واویال است ،از ده قرن پیش یم دانیم
ن
ن
همي تعبی را مخزن ن
افغای ر ن
رن
افغای
افغای هم به نقل از مخزن
نی یم آورد و سیدجمال الدین
ر
چني یم نویسد .ر ن
نی از ر ن
رن
همي ده قرن پیش یم دانیم که در ادب دری در میان فغان و افغان
ترادف برقرار بوده است .رودیک۲۱۱/هق /یم آورد:
روی کزو فغان کرد دلم
یوسف ی
چون دست زنان مرصیان کرد دلم
افغان خروس صبحگاه از غم تو
آه از غم تو هزار اه از غم تو
اما این ترداف از کجا آمده است؟
در زبان دری قدیم /الف /افزوده در آغاز اسم و فعل معنای آن را اشباع یم کرده است؛از
ملک الشعرا بهار نقل یم کنیم:
ی
ی
تمام آوردن ن
سید/؛ /اشنید/
اسید/به جای /ی
بعیص افعال واسایم/ :اشی/به جای/شی/؛ /ی
116
به جای /شنید/
دقیق تر یم شویم:
ی
اسید /و /اشنید /و /افغان /یم نوشتیم
در زبان دری قدیم/اشی /و  /ی
امروز چگونه یم نویسیم؟
ی
سید/و /شنید /و /فغان /یم نویسیم
امروز /شی /و /ی
ٔ
معه الف اتمام نه یم نویسیم .ن
ن
یعت امروز دیگر /افغان /به
یعت امروزه دیگر این کلمات را
ً
همان معنای فریاد و واویال را هم رصفا /فغان /یم نویسیم
اما اسپ را در قدیم هم اسپ یم نوشته ایم و هم اینک هم اسپ یم نویسیم.
خطاب افغان به معنای خطاب به یک مردم هنوز هم الف آغازین خود را حفظ کرده است
امروز هم ما «افغان» یم گوییم .و افغان ،به حیث خطاب به یک مردم ،را کماکان با الف
نفی و بانگ است»:اسدی طوش؛ لغت الفرس؛ ص۰۳۳
 « -۹۹۷فغان به معنای ر
 -۱۱۱ملک الشعرا بهار؛تاری خ سیستان؛ ص۰۰

آغازین ،و بهطور ثابت«،افغان» یم نویسیم و این همان است که ۹۹قرن پیش حدودالعالم
«افغان» را ضبط کرده بود/ .ا /آغازین از شاکله های اصیل مفهوم افغان است و به ر ن
همي
دلیل محذوف نهبوده است.
یچ معنا؟
معنا این که/ا /در خطاب افغان یک /ا /اتمام دری نیست /افغان را که با /ا /اتمام نوشته
یم شد امروز رصف فغان یم نویسیم.
معنا این که افغان در خطاب افغان یک اسم خاص است که تابع تحول در زبان دری نه
بوده است.
معنا این که افغان به حیث خطاب به یک مردم ،یک معادل در زبان دری نه دارد؛ پس
افغان اصال یک کلمه دری نیست.
ٔ
افغان که جناب نظری به معنای فریاد و واویال مراد یم کند یک کلمه دری است که امروزه
دیگر رصف به شکل/فغان /یم نویسیم .بر خالف تصور رایج ،مرادف آوردن فغان /افغان
اخی در شعر دری جاری بوده است:
تنها کار رودیک نهبوده ،بل این ترادف تا ر
موالنا یم آورد:
ای غم تو راحت جان چیستت این جمله فغان
تا بزنم بانگ و فغان خود حشی یم نشود
گویا ترم ز بلبل ،اما ز رشک عام
ُمهر است بر دهانم و افغانم آرزوست
حافظ یم آورد:
شیین کار شهر اشوب
فغان کاین لولیان شوخ ر
صی از دل که ترکان خوان یغما را
چنان بردند ی
شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست
بیدل یم آورد:
تو هم خاموش شو بیدل که من از یاد دیداری
حیت آیینه یم بندم فغان ها را
به دوش ر
بیدل امشب نیست دست آهم از افغان تیه
ن
ضعیق ییصدا ست
روزگاری شد که این تار از
اما افغان که خطاب به مردمان ما است را کماکان افغان یم نویسیم.
ٔ
پس خطاب افغان را با کلمه دری افغان معادل و مرادف شمردن به مانند این است که
بنویسیم بابه نانک همان بابه نان خورترک استکک دگه!!!

ما نهیم دانیم ،و ما نهکوشیده ایم بدانیم ،که «افغان» چیست؟
ٔ
درباره «افغان»،که گوش همه را خراش انداخته است.عجب
با اینهمه فغان و واویالی ما
این که غریو و واویال با تاری خ مردمان افغان رابطه داشته است.
ٔ
حوزه ما صورت یم گرفته ،یم خوانیم:
های که باالی بابل از
در تورات در مبحث هجوم ی

ُ
رن
رسزمي ارسائيل در حرکت اند تا آن را ...
شیان غران به سوی
«سپاهيان رنیومند شمال مانند ر
هياهوی لشكر بزریک که از سوی شمال یم آيد...صدايشان مانند خروش درياست»(عهد عتیق
ارمیا ۹۷:۲ ،و ۹۳: ۲۲و (۲۲:۹۶

ن
ٔ
دو نام «اسپ» و « ر ی
درباره این مردمان یم آورد ،تصادق نیستند ،این دو نام
نیه»که تورات
ٔ
مشخصه سکیت ها بوده اند .پس آن کاری که این مردمان یم کرده اند «فغان» و «ناله»
نه بوده است؛ این مردمان در هنگام هجوم و جنگ «هیاهو» و«خروش» و «غریو» یم
کرده اند؛ و این کار هجوم های آنان را ترسناکتر یم ساخته است.
دیگر مردمان هم در هنگام جنگ هیاهو یم کرده اند ،اما غریو سکیت ها باید چنان خاص
ً
بوده باشد که مثال تورات با تأکید و تکرار از آن یاد یم کند.
درسال۲۳۹۰در ستافروپول ،که از مراکز زیست سکیت ها بوده است ،باستانشناس روش
میاث سکیتها را تثبیت کرد ،و در ورق داخیل کاله خوود
کاله خوود و کاسههای طال یی از ر
ی
سکیت این مواد را در
یک قش چرس وسایر مخدرات تثبیت شد ،که نشان یم داد سپاهیان
ی
سکیت تحت
هنگام جنگ استعمال یم کرده اند .نتیجه ای که گرفته شده این که سپاهیان
تاثی مخدرات «غریو و هیاهو» یم کرده اند.117
ر
ی
اما بیشی محتمل است که سکیت ها رسم شان بوده است که هنگام هجوم و جنگ غریو
و هیاهو یم کرده اند.
در ٔ
جنوی یم آمدند و کار شان این
دوره شایه هنگام جشن استقالل تیم های سوارکاران از
ی
ن
ن
نشای های چوی ،ر ن
نشای ها را در تشله بازی «میش» یم گفتیم ،را سوار بر
چني
بود که
ی
اسپ با ر ن
نیه از ر ن
زمي بر یمداشتند.
به خاطر دارم که سوارکاران جنوی هنگایم که ر ن
نیه به دست ،اسپ خود را به تاخت بهسوی
ی
نشانه ها جوالن یم دادند ،صدا های بسیار خایص از حلقوم یم کشیدند.
پس این بیان فغان/غریو تا بهآنجا دقیق است که سکیت ها ر ن
چني غریو یم کرده اند .اما
این عادت سکیت ها با خطاب «افغان» ربیط نداشته است.
این حقیقت را نشان یمدهیم که مفهوم «افغان» قدیمتر از سکیتها ،و عادت های ایشان
است.
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«در آثار هرودت نمونه ای از افغان به مشاهده نه یم رسد»
عبدالحمید محتاط
تاری خ تحلییل افغانستان؛۲۲۲۱
ص۱۰

۲۲
ریشهشنایس «خطاب افغان»
گام اول :تا کنون رخ یم دانیم؟
وییک پیدیای ن
آلمای ( )Wزیرنام  Afghanسه معلومات بسیار جالب در بارۀ گذشتۀ مفهوم
افغان درج کرده است ،که تا کنون ی
کمی به این معلومات توجه شده است:
الف این که افغان یک  Fremdbezeichnungاست.
ٔ
ن
آلمای را به معادل  Xenonym118یم شناسیم .در زبان خود ما برای ر ن
چني
این کلمه
اروپای نه یم توان
مفاهیم رصف لفظ «بیگانه» را داریم.اما بیگانه را به معادل این دو نام
ی
ر
گذاشت .ما دو معادل « ر ر
غی -نام» و یا «غریبه -نام » را برای آن پیشنهاد یم کنیم.و
«اکزینونیوم» را ر ن
چني معنا یم کنیم که «افغان» یک خطاب است که دیگران این مردمان
را ر ن
تعبی استاد نوید که یم گوید «افغان» یک «لقب» بوده
چني خطاب یم کرده اند .پس ر
است ،تأیید یم شود .مفهوم«لقب» را به تکرار آوردیم ،تا توجه کنیم که «افغان» نام
ً
کدام قوم ،ویا اصال یک «قوم -نام» نه بوده است .افغان یک نام اجدادی نه بوده
ً
ٔ
قطعا ی
آورده ن
مسید یم کنیم که یم
قایص عطاهلل ،در کتاب پښتنوتاری خ را
است؛ پس آن
ً
نویسد «افغان نام جد پښتون ها بوده است» .پښتون ها اصال مردمان تک اجدادی-
رن
محققي پښتون رصاحت یم
 Monophylitischنیستند .در قوم شناش پښتون ،خود
ٔ
شجره اصیل و وصیل دارند.
دهند که پښتون ها
افغان یک لقب ،یک خطاب از جانب دیگران ،بوده است .ن
یعت دیگران این مردمان را ،که
ی
متفاوی داشتهاند ،بنابر قرینه های خاص ،ر ن
چني خطاب یمکرده اند.
بدون تردید نام اصیل
این قرینه ها رخ بوده اند؟
ب-
ی
ن
افغای یمآورد که این مردمان از عتاب بختنرص بابیل کلدای از موطن
اینکه مخزن
ن
افغای
خود ییجای شده وبه غور رسیده اند،این مفکوره همان است که سیدجمالالدین
 -۹۹۲در مقابل  Autonymousبه معنای نایم که شخص یا یک گروه مردمان خودشان خود را چنان خطاب کنند

ی
درتتمه البیان ق تاری خ االفغان نقل میکند ویمآورد که این مردمان از عتاب بختنرص به
گریان و افغان بوده اند.
ن
ی
تقریت را
مهمیین بند ،همان نام بختنرص است .زیرا یک زمان
افغای،
در این بیان سید
ی
برای جستجو بدست یم دهد ،که تاکنون درآن دقت نه شده است .چند سال بعد از سید
ن
شیدمحمخان ابراهیم
افغای،این اشاره به نام بختنرص ،درکتاب «تواری خ خورشید جهان» از ر
زی ،چاپ  ۹۰۹۹هق .تکرار آورده یم شود .وی اضافه یم کند که این طایفه ازصدمۀ قتل
ن
کلدای از ممالک شام و بیت المقدس جالی وطن گردیده اند و به
و غارت بختنرص بابیل
119
جبال غور رسیده اند طوریکه نوشتیم اوالفکارو این بیان را دقیقتر یمآورد و یم گوید
که «افغان» با حوادث آن زمان رابطه دارد.
این ربط رخ بوده است؟
اضافه یم کنیم که در این که بختنرص بیت المقدس را ویران ساخت و یهودیان را به بابل
اسی آورد ،مبالغه یم شود .بیت المقدس و کنعان به دست فرعون Merneptahدر ۹۲۳۲
ر
ی
ق.م .ویران شد.سواحل رسق ی
مدییانه پیوسته کانون جنگهای بزرگآن زمان در میان مرص
و هیتیت ها و هوریت ها و اقتدار های ر ن
بيالنهرین و سایر مردمان مهاجم بوده است.
ظهور مفهوم «افغان» در حوایل کوه سلیمان بااین جریانات رابطه داشته است .و این که
از «خاک افغان» زابل تا «ده افغانان» کابل و تا «ده افغانان» بدخشان ،مفهوم «افغان»
ً
منتش بوده است؛ و البی ن
وی اصال خود کوه هندوکوش را «کوه افغانان» یم نامد؛ پس
ر
تقسیمات خطاب «افغان» در این خطوط ،بیش تر از همه براین حقیقت تأکید یم کند که
آسوری ها همان سکیت های را که در ر ن
بي النهرین مقیم شده بودند ،همان سکیت ها را
ی
رن
رسزمي خودشان جابه جا یم سازند ،اما با این ماموریت که طال و الجورد و سایر سنگ
در
ی
قیمت را برای آسوری ها برسانند .این مردمان را آسوری ها «افغان» نامیده اند.
های
چرا؟
دقیق تر یم شویم:
جناب محتاط یم نویسد:
«در آثار هرودت نمونه ای از افغان بهمشاهده نهیمرسد»
مقصد جناب محتاط این است که لفظ «افغان» در هرودت ذکر نیست .این سخن به
نقل از محتاط ورد زبان یک عده شده است .این جوانان یم گویند «افغان» در هرودت
ذکر نیست ،چون محتاط ر ن
چني گفته است!
اما جناب محتاط خودش اطالع نهیم نویسد که این استنباط را از کدام دقت در هرودت
به قلم آورده است؟
 -۹۹۱صاحبنظرمرادی؛ پیدایش قبایل افغان (پښتون) در خراسان (افغانستان) ۲۲/قوس/۹۰۱۳

جناب محتاط کتاب «تاری خ تحلییل افغانستان» را بهحواله،و بهنقل،از منابع روش نوشته
ن
است ،وی در آغاز کتاب خود این منابع روش را معرق هم یم کند.
معلوم است که یک نویسنده به همان منابیع استناد یم کند که در ی
دسیس وی هستند .از
این نظر ایرادی بر جناب محتاط وارد نیست که چرا به منابع روش مراجعه کرده است.
اما جناب محتاط مجاز نه بوده که نگرش مستقل خود به حیث یک نویسنده را در گرو
ی
رن
نادقت های متعدد بوده اند.
رسزمي ما دچار
منابیع بگذارد که آن منابع در نگارش تاری خ
ٔ
نمونه روشن این وضعیت ر ن
همي بحث افغان در هرودت است .محتمل تر این است که
و
جناب محتاط این بیان را به نقل از کدام ٔ
مولف روش آورده است.
جناب محتاط ی
وقت ر ن
چني ادعای بزرگ را بهنقل یم آورد اول بایدخودشان بهدقت هرودت
گیی های خود را جمعبندی یم کرد .چرا باید ر ن
چني یم کرد؟
را یمخواند و نتیجه ر
چون «افغان» در هرودت ذکر است.
هرودت ر ن
چني یم نویسد-

ی
«هندیای که در کنار شهر کاسپاتوروس و کشور پاکتویکه هستند ،در مقایسه با بقیه هندیان،
ی
باخیی ها است»120
درشمال وهمسو با بادشمال زندیک یم کنند و روش زندیکآن ها شبیه

ج-
ر ی
رسزمی شمال است که تورات
«همسو با باد شمال»که هرودت یمنویسد ،همان
ٔ
ن
کنوی
جنوی روسیه
یم آورد .این بادهای شمال از عقبه های کوه های اورال و ستپهای
ی
رن
کاسپي -اورال ،که امروز آسیای میانه نامیده یم شوند،
و صحرا های کازاخستان و حوزۀ
ن
یم وزند .در آثار ما این بادهای موسم را به نام بادهای تابستای۹۲۳روزه یاد کرده اند که
بسیار گرم اند ،و با «ریگباد» های شدید همراه هستند...
ن
یونای «بوریا» 121یم نامد .اما  Wبه ما
هرودت ،خودش ،این «بادهای شمال» را به زبان

 -۹۲۳پاپیل یزدی؛ افغانستان ،جنگ وسیاست؛ مشهد۹۰۳۲؛ ص۲۲۶؛به نقل ازاوالف کارو هرودت؛ لندن ۹۱۷۲؛
صص۲۳و۰۲
ی
ن
یونای نام خدای باد بوده و یونانیان باد های رسق را  Borianیم نامیده اند؛ این باد ها دو شاخه
« -۹۲۹بوریا» درزبان
هستند :باد های شمایل که ازآسیای میانه به استقامت اروپا یم وزند؛ ذرات غبار این باد ها تا گروینلند ثبت شده اند؛
ن
یونای  ،Hyperborianیا بادهای باالتر ،یم نامیده اند؛ از۹۱۳۳به این سو در پیچیدیک های کوه های
این باد ها را به
ن
بوسیچ Bucigiرومانیا ،داالن های زیر زمیت تثبیت شدند که  Hyperborian Galleryنام داده شدند.این
کارپات ،در
ی
ن
اساطی محیل  Agathyrنامیده یم شوند .نام
داالن های زیرزمیت به سکیت ها در ۰۷۳۳ق.م .مربوط بوده اند و در
ر
ٔ
دهنده نام  Agarthaدر  Mustangهیمالیا است .عجب این که در ارتفاعات موستانگ هم داالن
 Agathyrبه یاد
ٔ
حیت آور موجود است.گفته یم شود که این داالن ها تا داالن های زیر ن
آبده بودا در بامیان افغانستان
زمیت
های ر
ن
امتداد دارند .داالن های همانند در مرص و در مکزیکو و در اکوادور موجود هستند .در ترکیه یک شهر کامل زیرزمیت
بوسیچ رومانیا Giant
در  Derinkuyuموجود است که طبق مطالعات تا ۷۳هزار نفر در آن زندیک یم کرده اند.در
ی
یعت تا  ۹۳ی
های تثبیت شده اند که تا  ۰۰فیت ،ن
می قامت داشته اند .این نظر تقویت یم شود که این داالن های زیر
ی
ن
اساطی این  Giantها را«فرا ن
ن
زمیت» یم نامند .یم دانیم که خدایان یونای هم عظیم
زمیت را  Giantها حفر کرده اند.
ر
الجثه بوده اند.

ی
یم نویسد که در آسیای میانه این بادهای ررسق را  Afghanetzیم نامیده اند.
چرا این باد ها را «افگانیتس» یم نامیده اند؟؟

رن
مجاني» ،و«داردار -تاریا،»122که صد
سوال اول ما این است که از این همه «عقالی
البته و صدمرحمت یی شمار داریم ،چرا تاکنون کش به این سه حقیقت بسیار ساده ،که
وییک پیدی یم آورد ،نظر نهکرده است؟؟
این سه معلومات در وییک پیدیا داده شده اند ،و در اختیار همه هستند.
و سوال دوم ما این است که ما از این سه دادۀ مهم در کوشش برای ریشهشناش خطاب
افغان کدام احتماالت نو را انکشاف داده یم توانیم؟؟
ری
دهلی میان آسیای میانه و بابل ،که باد
این سه داده به ما یم گویند که «لقب» افغان در
رن
دهلی یموزیده اند ،یط ۱۲۲۲ق.م .تا  ۱۲۲ق.م ،.شکل گرفته است.
های شمال در این
چگونه؟
گام دوم-
رن
،دردهلی«آسیای میانه تا بابل» یچ در جریان بوده است؟
بعد در۹۳۳۳تا۶۳۳ق.م.
کیمیها به جنوب و جنوبغرب دریای سیاه
در قرن نهم ق.م .شاهد هجوم سکیت ها و ر
مسی میتان ها را
هستیم  .یط این هجوم ها سکیت ها اورارتو را لگدمال یم کنند و بعد ر
یم پیمایند و تا بیت المقدس یم رسند .و فرعون مرص موفق یم شود به رنینگ و بخشش
صغی و سواحل
ازهجوم آنان به مرص ممانعت کند .سکیت ها۲۲سال در ماد و آسیای
ر
ی
صغی زیر فشار این هجوم به
مدییانه اقتدار برقرار یم کنند .بخش از مردمان آسیای
ر
ٔ
حوزه ما مهاجرت یم کنند .یا مهاجرت داده یم شوند .مثل فریغون ها ،که این نام را
سوی
پسان تر در آلفریغون جوزجان و فرغانه یم یابیم .ولیدی ها که لودی های غور هستند.
و این سکیت ها بهسوی ر ن
بي النهرین هم متوجه یم شوند .باری با بابیل ها و آسوری ها یم
ن
بابل،بلچ ها هم در کنار سکیت ها ن
حارص هستند و سپاه فیالن
جنگند .دراین هجومها بر
جنیک ن
بلچ به فتح بابل کمک زیادی یم کند.123
ٔ
ٔ
ی
میسیده اند ،و بنام باد
الیز ر
های که از آسیای میانه به استقامت جنوب یم وزیده اند و تا کاسه رسق ی
دسته دویم باد ی
ن
های که از آسیای
یونای  Hypoborianیم نامیده اند Hypo .به معنای
جنوی یاد یمشدهاند ،که به
های
پایان .پس باد ی
ی
ٔ
ن
کانوی یم
جنوی در کاسه هرات افغانستان
بادهای
این
.
اند
وزیده
یم
جنوب،
استقامت
به
پایان،
استقامت
به
میانه
ی
شوند؛این باد ها را  Afganetzیمنامیده اند .این نام تاکنون هم معمول است.
از نظر این قلم Hypoborianدر تأسیس استقامت شناش شمال وجنوب و  Hyperborianها در تأسیس استقامت
شناش ررسق و غرب رسکت داشته اند.نارصخشو ن
بلچ این دقت را در یم یابد و یم نویسد:
جنوی
جنوی ،شوی
با باد
ی
ی
با باد شمایل ،شوی شمایل
ی
رن
ستانیی که اصطالح جالب «مال -تاریا» را وضع کرده است!!
داکی زمان
 -۹۲۲به رپیوی از

باری هم این مهاجمان با بابیل ها و آسوری ها متحد یم شوند و در ر ن
بي النهرین مسکون یم
ی
رن
رسزمي
شوند .بابیل ها وآسوری ها این سکیت ها را در رسحدات رسق خود ،به سوی
های را برای امنیت
خودشان ،جابجا یم سازند .در اسناد آسوری آمده است که آنان پهره ی
ن
ن
بیکیت ر ن
همي کوه
بیکیت مستقر ساخته بودند.کوه های
آسور به طرف رسق در کوه های
های بامیان هستند.
ظهور «افغان» در کوه های غور و سلیمان از ر ن
همي جریان حاصل آمده است.
گام سوم:
در هزارۀ اول ق.م .از هجوم اقوام آسیای میانه به بابل هشدار یم دهد .در این
ن
ر ی
رسزمی شمال» یم نامد.
رسزمیت را که ازآن این هجوم ها فرود یمآیند «
هشدارها تورات
ً
ن
ر ی
رسزمی شمال رسازیر شدند و قسما در توابع بابل وآسور مسکون
مردمای که از
اینک این
غی» و «بیگانه» را یچ خطاب یم کرده اند؟
شدند ،اهایل بابل و آسور این مردمان « ر
رن
مهاجمي سوارکاری را که یط ۹۱۳۳تا ۹۳۳۳ق.م .از آسیای میانه تا هاراپا رسیدند
هندیان
و بعد تا  ۹۲۳۳ق.م .تا بنگال رسیدند ،اسواکا نامیدند.
رن
مهاجمي سوارکاری راکه در۹۳۳۳ق.م .وارد مرصشده بودند،هیسکوس نامیدند،
مرصیان
به معنای خالص «بیگانه».
بابلیان وآسوریان ،هم ،در۲۳۳ق.م .این سوارکاران را «بیگانه» یم پنداشتند،اما آنان را
بیگانه نه نامیدند ،چون این مردم دو خصوصیت داشتند که بارز تر بود:
ر ی
ر ی
رسزمی باد های شدید موسیم
رسزمی شمال »124یم آمدند.این شمال،
ییک این که از«
ُ
بود .این که این مردم از شمال یم آیند ،و تند و گزنده هستند .در تورات رصاحت دارد:
ٔ
«مرص مانند یک ماده گوساله زیبا است ،ویل یک خرمگس او را فراری خواهد داد .خرمگش
که از شمال خواهد آمد ...لشکر دشمن مانند دسته ملخ یی شمار اند .مردم مرص با
رسافگندیک مغلوب این قوم شمایل خواهند شد( »...عهد عتیق؛ارمیا ۱۶؛ص)٨١٨١

ً
هراس مرصیان حقیقتا بسیار بزرگ بود .اما سکیتها بهمرص هجوم نهبردند .فرعون مرص
ٔ
دروازه مرص عقبگشت داد.
با هدایا و رنینگ ها سکیت ها را از
ر
دیگری این که این سکیت ها «زن ر ی
آیی» بوده اند.و این اعتقاد خود را با عالیم بسیار
خاص نشان یم دادند:
ی
«رس رتی های ی
صغی تا
آسیای باشد که از آسیای
آهب یا مفریع...رس رب النوع مادر اقوام
ر
ی
 -۹۲۰رسوین وایت؛ از سمرقند تا سارد؛تهران۹۱۳۳؛ ص۶۹
 - ۹۲۱در ٔ
های شده است؛ و چند تن هخامنش َم ِنش« ،اشه»
بحث
است،
باره این که مقصود تورات از «شمال» کجا
ی
ُ
َ
ٔ
ی
بهشت پارس و بابل
کش و َپشهکش کرده اند تا به تیشه وخطکش نشان داده اند که مقصود از این شمال ،همان بیشه
ر ی
رسزمی شمال»
بوده است .این یک تحریف بسیار خشن است .تورات به وضاحت در کنار مفهوم «شمال» ،مفهوم «
رن
رن
رسزمي بادها.
رسزمي شمال ،به معنای
را یم آورد؛ پس منظور از شمال در تورات همان «باد» است.

شوش مورد پرستش بوده است .قطعه ای از این دسته اشیا ،رب النوع مذکور را نشسته ،در
حال زایمان نشان یم دهد .او پستان های خود را در دست گرفته است ...هزاران پیکره از
ً
مخصوصا درشوش ...ر ن
آیي او تحت عنوان «نانانیه»
این ها در امکنۀ ررسق نزدیک پیدا شده،
تا عرص پارت ها ادامه یافت و ما پیکره های سفایل متعددی یم یابیم که رب النوع مذکور را در
ی
گورستان های پاری در این نقطۀ مهم نشان میدهد...آیا این رب النوع مادر قدیم ،مظهر
ی
ری
سنکریتیم ،به صورت رب النوع اناهیتا
فراوای و باروری ،همان نیست که به طریقۀ
ً
(ناهید) در آمد؟...وآن اثری از ن
هی ایر نای است که سابقا در ظروف منقوش گورستان سیالک
ی
پاری ر ن
نی ادامه یافته است..
مالحظه شده و در بسیاری از مصنوعات بعدی عهد
هی «هورریان» ...ی
عنرصی ممتاز از ی
هی کهن سکاییان را،آن چنان که درحفریات جنوب روسیه
شناخته شده اند ،افشا یم کنند...
ن
کیمیی (سیمری)
مورچ دقیق درمیان آخرین واردان ،عنارصی ازهمۀ این دسته های
سکای و ر
ی
را تشخیص یم دهد .آنان پس از حمالت غارت گرانۀ خود از قفقاز تا رسحد های مرص و
صغی ،از زاگروس عقب رانده شدند و تحت حکومت مادها ،در ناحیه ای که
سواحل آسیای
ر
125
ی
سواران آنان با بهیین پرورشگاه اسبان مواجه شدند ،مستقر شدند»...

گیشمن در تورات مستند یم شوند:
این سخنان ر
ر ی
رسزمی شمال لشكری در حرکت است و قوم رنیومندی برای جنگ با شما برخاسته اند.
«از
ی
ايشان بهکمان و رنیه مسلح اند ،سنگدل و یی رحم هستند ...و عرابه های وی مانند گردباد و
اسبان او ازعقاب ر ن
تیتر اند...و ی
وقت بر اسب های خود سوار یم شوند ،صدای شان مانند
خروش درياست!» (عهد عتیق ،ارمیا) ۶۱۲۲ ،

گام چارم:
اینک یم بینیم که آن «دو خصوصیت» سکیت ها ،که باالتر آوردیم ،در زبان
آسوری -اکادی چگونه بیان یم شده است:
اول-
اسیینگ-
برای این که بررش را در راه درست قرار داده باشیم ،اول یم یم بینیم که ی
ً
لینگ اصال یچ خوانده است:
ٔ
ن
مهمترین ر ن
ساسای نقش
سیینگلینگ یم آموزیم این است که در کتیبه
چیی که از قرائت ی
رستم ،دوبار ،یکبار در ۲۶۳میالدی اببگان ،با /ابب ،/و بعد در ۲۳۰م .اپگان/ا -په-گان/
حبیت صیب ر ن
چني یم آورد.
ا -پو-گان نقر شده است .ی
مهم این که از هر دو قرائت که در اختیار ما است،دقت و تأمل در/اببگان/با/ابب /غایب
حبیت صیب.
است.نه ی
سیینگلینگ در این /ابب /تأمل کرده است ،نه ی
دوم-
ٔ
پس این نام به دو صورت «اپگان» و«اببگان» در کتیبه نقش رستم ضبط شده
ً
ٔ
۹
ترجمه دمحم ر ن
معي؛ تهران ۹۰۶۱؛ صص  ۹۳۰تا  .۹۳۲قبال نوشتیم که این ناحیه ای که
گیشمن :ایران از آغاز تا اسالم؛
 - ۲۷رومن ر
این مردمان در ان مسکن گزین شده اند ،لرستان بوده است؛ لر ها محل سکونت آنان را سکاوند نامیده اند .بحث کردیم که این
سکاوند را در لوگر و در سیستان دوباره یم یابیم .کتیبه های کرمانشا در لرستان نمونه های تحریر قدیم زبان پښتو هستند.

سیینگلینگ با قرائت آن نام ها ،خود را وارد تاری خ ما ساخت.
است .و ی
ً
اینک به دو دلیل ترجیحا صورت ضبط «اپگان» را دنبال یم کنیم:
اپوکی ی
ر ی
چیب مطابقت یم کند.
ییک به این دلیل که ا -په -گان /را که ا -پو -گان بخوانیم با
ن
و این مطابقت تصادق نیست.
دیگری بهاین دلیل که بعد تر توضیح یم دهیم اببگان ،با /ابب ،/یک صورت تحول یافته
است .ن
یعت اببگان ،با/ابب ،/یک صورت دویم و تایل است.
ٔ
پس از دو نام مذکور در کتیبه نقش رستم ،ما اپوگان را اصل قرار یم دهیم.
سوم-
ً
محتمال از همان آغاز ،آسوری ها به سکیت ها اپگان/ا -پو-گان خطاب کرده اند
پس چگونه است که صورت /اف/گان(یتس) محفوظ بوده است؟
رخ نسبت ،و رخ تفاوت ،است در میان اف/گان و اپو/گان؟
چارم-
هر گاه این دو خطاب از هم متفاوت باشند ،پس دو ر ی
چی یم آموزیم:
اول این که افگانیتس با نام اپوگان ،همان ییک نیستند.
هرگاه /گان/در هر دو کلمه را از ریشه سومری بدانیم،پس/اف/که در/افگانیتس/آمده
است ،رخ تفاوت دارد با /اپ /اپه/اپو؟
ی
ی
هرگاه این تفاوت به معای مختلف داللت کند ،پس این نظر «خاندای» که /افگان/
ی
ی
ی
معرب/اپگان/باشد ،در زبالهدای نادای زندای یم شود.

وستای است»
«اپگان ا
ی
استاد هاشمیان
ی
داکی در زبانشنایس

۲۰
اپگان  -اپوگان
خوب پس این سوال پاسخ یم طلبد:
آیا «افغان» و «ا -پو-گان» مرادف هستند؟
ٔ
یا اپوگان یک کلمه متمایز و متفاوت بوده است؟
اپوگان از کجا آمده است و به یچ معنا بوده است؟
ٔ
اوستای آمده ،مأخذ شان کدام است؟
استاد هاشمیان که نوشته است اپگان از ریشه
ی
اول
/گان/را جدا یم گذاریم و در/اپ/و/اپه/و/اپو/دقیق یم شویم.
ٔ
ٔ
کلمه «آته» به معنای پدر ،ر ن
همي
گییم که کلمه «آپه» به معنای مادر ،در مقابل
درنظر یم ر
ی
ن
کنوی معمول هستند .یم دانیم که «ننه» ،که به
اکنون در مناطق شمالشق افغانستان
معنای مادربزرگ در نزد ما معمول است ،در اصل نام زن خدای=  Goddesایالیم بوده که
ٔ
«نانانیه»نام داشته است.نام زن خدای «ننه»در کتیبه رباطک از قول کانیشکا مذکور
است.126
در رگ ودا /Apa/Apah/Apas ،به معنای /آب /آمده است.127
دوم
برای جستجوی بعدی باردگر به زبان های ر ن
میوپوتایم ،و زبان سومری ،دقیق تر یم شویم.
اول یم بینیم که آیا دو بند نخست «ا -په» ،در زبان های ر ن
میوپوتایم یکجای مستعمل
بوده اند ،و یا جدا جدا مستعمل بوده اند؟
«اپه = ،»appa/apaبه صورت یکجای ،را در زبان های ر ن
بي النهرین جستجو یم کنیم.
ی
ٔ
ی
ن
ن
مفهوم «اپه ،»appa/apa/به صورت یک کلمه واحد ،یعت بدون متمایز ساخي /ا /از
/په« ،/اپه ،»appa/apa/خودش یک کلمۀ ر ن
میوپوتایم است که از ریشۀ سومری وارد
همه زبان های ر ن
میوپوتایم شده است.
 -۹۲۶غیاث آبادی؛ ایران چیست؟ص۳۶
ٔ
ٔ
ودای دارد.
-۹۲۳در رگ ودا کلمه Apasaraبهمعنای رونده یا متحرک درمیان آب آمده است.پسکلمه دری آبشار ریشه ی

در زبان سومری «اپه »appa -به معنای «کدام»which-آمده است در مقابل « »hiبه
128
معنای «این »this -
بعد ر ن
همي «اپه» از سومری وارد زبان عیالیم شده و در زبان عیالیم به معادل «کدام-
 »welchesو « رخ »was -آمده و ر ن
نی در جای ربطیه به معادل « که »dass -و «زیرا -
 »weilآمده است.129
ی
ی
بعد ر ن
هیتیت به معنای «واپسwieder u. -
هیتیت و ماقبل
همي «اپه »appa -در زبان
ی
هیتیت را تحلیل یم کند و ریشۀ سومری آن را
 »zurückآمده است .و مولف این کلمۀ
ی
هیتیت چگونه متحول شده
اثبات یم کند و نشان میدهد که این کلمه پس از ورود در زبان
است.130
بعد در زبان های اناتویل«،اپه »apa -به معادل «این »dieser-و«آن کس »jener -آمده
ضمی سوم شخص «وی »er;sie;es -هم بکار رفته است.131
است و به حیث
ر
پس هرگاه «ا» و «په» را یکجا ،و «اپه» ،بخوانیم ،این کلمه را در زبان های ر ن
میوپوتایم یم
ٔ
ن
یای کلمه اپوگان را عدول نه یم
یابیم ،اما معای مفهوم «اپه» از ی
جانت چارچوب اویل ریشه ی
کند ،و از جانب دیگر به یک معنای دقیق هدایت هم نهیمکند.
به این نتیجه یم رسیم که «ا» و «په» را جدا از هم یم خوانیم« :ا -په».
در این صورت وارد زبان سومری شده ایم.
چرا؟
چون در زبان سومری کلمات مستقل در کنار یگدیگر یم آیند و یک سطر را یم سازند .و
ٔ
کلمه مستقل است و چندین معنا دارد .ن
زمای که
یم دانیم که «ا» در زبان سومری یک
ٔ
ٔ
ٔ
درباره کلمه اپگان به یک معنای روشن یم رسیم:
بگییم،
«ا» را یک کلمه مستقل در نظر ر

 /A/ر ی
اولی و مهم ترین معنای «ا» در زبان سومری «سالح» بوده است.

ی
ی
ی
چیی که از ربیون چنان معلوم
چی «.ر
/Pu/در زبان سومری به معنای ظاهر ربیوی یک ر
یم شود» .
از این نظر صورت دقیق/اپگان ،/که در کتیبه نقش رستم ضبط است« ،اپوگان» بوده
132

128-Th. Volkers - Martin David: Symbole ad Iura Orientis Antique Pertinentsia;1984;pp196
129- Krebernik Manfred: Elamisch;2005;pp168
130-A.Casaretto;A.Daues;J.L. Garcia Ramon;A.V. Sansalvador:Vom Bildzeichen zum
Buchstaben/Schriften im Antiken Mittelmeerraum des 2. u. 1. Jts. v.Chr.;2007;pp 26.
131-Papko Maciej: Völker u. Sprachen des Alten Anatoliens;2008; pp 45

اروپای همزمان به دو مصداق «سالح» و «دست» فرود آمده
 -۹۰۲از این جا معلوم یم شود که چرا  Armدر زبان های
ی
است؛ چون در قدیم «سالح» به «دست» گرفته یم شده و با «دست» بکار برده یم شده است.

اپوکی ی
ر ی
چیب مطابقت یم کند.
است .و این اپوگان با

 /گان=  / Ganدر زبان سومری دو معنای دیگر هم دارد.
اول-
شی
/گا =  /Gaبه معنای ر
 ،/n/عالمت مصدر
شی دادن .پستان ،سینه.
شیدادن و جای ر
 /Ga,n/به معنای ر
شی.
 Ga-o-iبه معنای سطل ر
ٔ
پس /گاو /یک کلمه سومری است.
دوم/ -گان= /Ganبه معنای /زن زاینده /طفل زاییدن/
بنابران به دو توضیح قناعتبخش یم رسیم:
اوستای نیست .این بابیل ها و
ا  -پو -گان یک «سطر» سومری است .ا -پو-گان

ی
آسوری ها بوده اند که به دالییل سکیت ها را «اپوگان» خطاب یم کرده اند.
ریشه شناش ا -پو-گان از راه افگانیتس نه یم گذرد؛ ا -پو-گان یی رابطه با مفهوم «افگان»
تأسیس شده است .اما چگونه؟
گیشمن ر ن
چني نوشته بود:
اینک دوباره یم بینیم که ر
ی
رستی های ی
آهب یا مفریع...رس رب النوع مادر...رب النوع مذکور را نشسته،
« ر
در حال زایمان نشان یم دهد .او پستان های خود را در دست گرفته است»...
و اینک دوباره یم نویسیم:
 – Aسالح {که باالی آن}
 – Puمعلوم یم شود
زن زاینده
 –Ganیک ِ
و  Ga,nبه معنای پستان ر ی
نی در این بیان سومری مضمر است:
«او پستان های خود را در دست گرفته است»
پس به یک معنای ر
مشح و متقن در باره «ا -پو-گان» رسیدیم.
لفظ اپوگان تا اواخر در در زبان دری زنده بوده است .اسدی طویس این کلمه را یم
تغیی قریب در معنا .اسدی طویس «بوگان» یم آورد و
تغیی صورت و یک ر
آورد اما با ر
«بوگان» را «زهدان» معنا یم کند.
ریشهشنایس لفظ ا -پو-گان را با مراجعه به فرهنگ زبان سومری که در سال  ۲۲۲۱در
پنسلوانیای امریکا 133تنظیم شده است ،پس از جستجوی دقیق ،استخراج کردیم.
133- Pennsylvanian Sumerian Dictionary 2007

۲۲
افگانیتسAfghanetz-
پس «افگانیتس» چیست؟
گفتیم که وییک پیدیا افگانیتس یم آورد.در این افگانیتس ،Afganetzبند آخری ،ن
یعت/etz/
ٔ
ریشه روش دارد .در زبان روش  /etz/پسوند تعلق است .پس/etz/متأخر است.چون
روس ها در آسیای میانه از قرن۹۶م ،.درپیگرد مغوالن ،ظاهر یم شوند .این پسوند/etz/
ی
را که کنار بگذاریم Afgan ،باق یم ماند.
طوری که یم خوانیم این «افگان» همان است که ما جستجو یم کنیم.
بادهای که از آسیای میانه به سوی جنوب یم وزیده اند ،یچ
اما این «افگان »Afgan-با
ی
ی
ی
نسبت یم توانسته داشته باشد؟
مناسبت یم توانسته داشته باشد؟و بعد با مردمان ما چه
ی
بیشی عقب یم رویم تا که به زبان سومری یم رسیم.
پیوسته
یک مشخصه را باالتر ذکر کردیم :هوریت ها به سومر و به مرص رسیده اند و ر ن
آیي مهر را
به سومر و به مرص آوردند.
ٔ
اما یک مشخصه دوم هم در نظر یم آید.
ورود هوریت ها به اکاد و سومر مظاهر متعدد به جا گذاشته است .ییک از مظاهری که
نشان یم دهد به ر ن
کیت است که
یقي هوریت ها به اکاد و سومر رسیده اند،
پیدای زبان تر ی
ی
ی
هورریت و زبان اکادی به
زبان هوررو-اکادی  Hurro-Akkadischنام گرفته است .زبان
ی
دلییل آسان تر باهم ترکیب شده اند،که هردو زبانهای التصاق Agglutinative language
بوده اند.
در زبان هوررو-اکادی ،که زبان اکادی ها و سومری ها و بابیل ها و آسوری ها بوده است،
بادهای وزنده به سوی جنوب را  GAN.AH.ME.Uیم نامیده اند.
پس ما یک معنا برای/گان=/Ganپیدا کردیم:
/گان /در زبان سومری به معنای «باد» بوده است
اگر«گان» در/افگان /به معنای/باد و شمال /بوده است .پس ما ن
زمای مجاز هستیم که
/گان/را به معنای سومری /باد/موکول کنیم ،ن
زمای که ثابت بسازیم که «اف» یک مفهوم
ً
ٔ
قطعا با /باد و شمال /ربط داشته است .ن
یعت «اف» در کلمه «افگان»،
جداگانه است که
باید یک معنای تکمیل کننده برای /باد و شمال /داشته بوده باشد.
ی
ی
ی
هوریت
هورریب بر یمخوریم .این « »Afرا در زبان
بیشی جستجو یمکنیم و با «»Afدر زبان
َ
ی
بهشکل« »-affن
هوریت همان
،یعت به شکل«پسوند» ،یم یابیم .این «اف=  »affدر زبان

ست که در زبان های امروزی پسوند تفضییل یم نامیم.
َ
ی
هورریت ،همان ادات تفضییل « -تر» در زبان دری است .این پسوند
«افف» در زبان
ٔ
تفضییل ،به ر ن
همي گونه پسوند ،هم اکنون در زبان دری موجود هست:
کم /کم تر/کم ترین
بیش/بیش تر /بیش ترین
ی
هورریت آمده
مسأله دراینجا است که پس «افف» در «افف/گان» نهیمتوانسته از ریشۀ
ی
هورریب«/افف»/پیشوند نیست .ن
یعت در پیشروی کلمه قرار نهیم
باشد ،چون در زبان
134
ی
هورریب پسوند است .ن
گید .
گید« .افف» در زبان
یعت در پایان کلمه قرار یم ر
ر
ی
بیشی جستجو یم کنیم .و برای این منظور در دو کلمۀ بسیار بدییه «افتاب» و
پس
«افتاد» دقیق یم شویم .این دو کلمه از کجا آمده اند؟ و«اف» در این دو کلمه چیست؟

134 - Wegener Ilse; Einführung in die Hurritische Sprache;2007

«آفتاب آمد دلیل آفتاب!»
موالنا

۲۱
افتاب/افتاد
موالنا گفت «:افتاب آمد دلیل افتاب !»
خود «افتاب» از کجا آمد؟
اما ِ
در زبان فارش ،در ر ن
تبیي کلمۀ افتاب یم گوییم که افتاب از مصدر تابیدن یم آید .و «دلیل»
این ر ن
اخی کلمۀ آفتاب.
تبیي ما هم روشن است« :تاب» در ر
َ
اما این «اف» یچ است و از کدام مدرک بر«تاب» افزود شده است تا که کلمۀ «افتاب»
َ
حاصل آمده است؟در زبان دری «اف» نداریم،نه به شکل پیشوند و نه به شکل پسوند.
غیمنتظره در نظر بیاید ،باید بپذیریم که کلمۀ آفتاب ،ریشۀ دری و فارش
پس هر قدرهم ر
ُ ََّ
ندارد .معنا این که کلمۀ آفتاب مفرس است.
دقیق تر یم شویم:
ً
ٔ
ٔ
اصال «تاب» در آفتاب از کجا یم آید؟ و یمیابیم که کلمه «تاب» یک کلمه سومری است.
در سومری تابTab/به معنای داغ  .پس تاب در کلمۀ آفتاب ریشۀ سومری دارد .و دو
ٔ
ٔ
رن
ازهمي ریشه سومری یم آیند .اینک «اف» چیست؟ و یم یابیم
کلمه دری/تب /و/تابه/
که «افف= »Affهمان صیغۀ تفضییل است .اما از ریشه سومری یم آید .چون فقط در
زبان سومری است که«افف» نه در مقام پسوند«-افف» ،بل در مقام پیشوند «افف»-
وارد یم شود.
پس  Tabبه معنای داغ.
ی
بیشی و بسیار داغ  .و سوزان.
و  Afftabبه معنای
ٔ
رن
گییم:
خود را
مطمي یم سازیم و کلمه «افتاد» را در نظر یم ر
ی
بیشی تیله شد .بسیار
در زبان سومری « »Tudبه معنای تیله شد و Afftudبه معنای
زمینگی شد.
تیله شد.
ر
پس «افف» در زبان سومری پیشوند تفضییل است .و اینک پیشوند تفضییل  Affرا در
ی
بیشی! باد های شدید!
جایش یم گذاریم و  Affganحاصل یم آید به معنای باد های
رسشناسان رسقشناش قدیم  ،Altorientalistikو رسشناسان مطالعات زبان های قدیم،
این سوال را گشوده نهتوانسته اند ،و بههمان «اسواکا» متوقف مانده اند.

استاد حامدنوید یم نویسد:
ٔ
ن
تاریچ ،کلمه افغان ریشه گرفته شده از اصطالح "اسوه
«با مراجعه به منابع دست اول
کان"  Aśvakanبه ن
معت سوارکار در زبان سانسیکریت ،اوه گانا در زبان پرکریت ،آوه گان در
ٔ
ن
ساسای میباشد که در ادوار اسالیم به گونه
اوستای ،و ابگان در زبان پهلوی
زبان کهن
ی
افغان تلفظ گردید و نگاشته شد و در هر دو زبان ن
یعت پشتو و دری معمول گشت ...
ن
رن
مؤرخي و زبانشناسان معروق چون جان مارتن John
اصطالح 'افغان' به اساس مطالعات
ین
نارویچ،
کریسي لیسن Christian Lassen
 ،Martinای -ریکلیوس E-Reclusفرانسوی،
ی
لقت بود
مک کرندل  McCrindleو الکساندر کنینگهم Alexander Cunninghamبرتانوی ی
که از دیر زمانه ها به سوارکارن داده میشد.این نظر را  Agrawalaآگره واال محقق
ٔ
معروف هند در زبان سانسیکریت ر ن
نی تائید کرده وبه نظر او کلمه افغان معرف نام قوم و
تباری خاص نه بود»...
این که «افغان» از «اسواکا» نه یم آید ،در کتاب اول بحث کردیم .اینک ثابت ساختیم که
پس «افغان» از کدام ریشه یم آید.
ن
تاریچ را،که تا به حال ناشناخته و ناگشوده بود ،برای
پس ما یک سوال مشکل نام شناش
بارنخست گشودیم.
افگانیتس در آسیای میانه ،به معنای باد های وزنده به سوی جنوب ،ریشه سومری دارد.
سومری ها یم گفتند که این باد ها از آسیای میانه به سوی آنان یم وزند.
پس به دو توضیح مهم رسیدیم:
ٔ
ییک این که «اف/گان» که آن را از کلمه/افگانیتس /حاصل آوردیم ریشۀ سومری دارد .و
در اصل سومری این کلمه «اففگان» یم بوده است.
ن
دیگری این که هرودت این باد های شمال را به زبان خود ،که زبان یونای بود« ،بوریا/
هیپوبوریا» نوشته است؛
ن
النهریت ها ر ن
رن
همي بادهای شمال را به زبان سومری «گان» و «اففگان» نامیده اند ،به
بي
معنای باد های شدید شمایل.
ی
هرودت این باد های شمال را ذکر کرده است ،اما به زبان یونای
ی
هرودت افگان را ذکر کرده است ،اما به زبان یونای
سوال در اینجا است که این افگان سومری یک نام است که به باد های شدید شمایل داده
ن
نشای یم دهد که«همسو با بادهای
شده بودند .این هرودت است که یک عده مردمان را
شمال» جای دارند .ن
رن
رسزمي
یعت هرودت بند «همسو با بادهای شمایل» را به معنای «
ن
رن
رسزمي باد های
مردمای که همسو با بادهای شمایل» زندیک یم کنند ،یمآورد .تورات هم
ن
رن
دهلی یم زیستند ،با حواله
مردمای که در این
شمال یمآورد .پس دو شاهد قدیم داریم که

ری
دهلی را نشان یم دهد که
به باد های شمال نامیده یم شده اند .هرودت یک داالن و یک
این باد ها درآن یم وزند .یم دانیم که این باد ها از آسیای میانه یم وزند و در هرات کاسه
ن
مردمای اشاره دارد
الیز را یاد یمکند و به
یم شوند .پس هرودت داالن میان هندوکوش و ی
که در امتداد این داالن جای دارند.
ی
حت یک ساده لوح نه یم تواند مدغ شود که این مردمان یم باید «یک» قوم ،و یا «یک»
زبان بوده باشند.
رن
الیز و هندوکوش که باد های شمال از آن یم
دو منبع قدیم به ما یم گویند که
دهلی میان ی
ن
رن
دهلی یم زیسته اند .این
وزیده اند ،یک وجه تسمیه بوده است برای مردمای که در این
رن
دهلی شمال پیش از هرودت و پیش از تورات وارد شده است.
نسبت به
هوریت ها که مردمان آسیای میانه بودند از راه آرتا (=هرات) و از راه جنوب قفقاز به
همواری سومر رسیدند.
ٔ
ٔ
ی
هوریب است .گیلگامش
در تاری خ سومر ،مرحله اول ،مرحله عبید ،Obaid135یک مرحله
ٔ
در حماسه خود تأکید یم کند که از ررسق فرود آمده است و همواری سومر را برگزیده
است .کرامر در کتاب «تأری خ از سومر آغاز یم شود» یم نویسد که این سومر ها از حوایل
رن
کسپي و وان قفقاز فرود آمدند .این مردمان هوریتها بودند .
یچ شواهد داریم؟
ی
هوریت  -اکادی  Hurro -Akkadischرا
سایر شواهد را که به یک سو بگذاریم ،تأسیس زبان
ی
هوریت -اکادی از مهمترین شواهد
کیب
برجسته یم سازیم چون با کار ما ربطیم ر
گید .زبانتر ی
ی
هوریت -اکادی نشان یم دهد که مردمان مقیم اکاد
ورود هوریت ها به سومر است .زبان
ورود هوریت ها را تحویل گرفته اند.
هوریت ها خود شان خود را هورها یم نامیده اند؛ این حقیقت را برویت نش آین مهر در
سومر یم دانیم.
مردمان اکاد هوریت ها را یچ ،و مطابق با کدام مشخصات ،خطاب کرده اند؟
خطاب اکادیان به این مردم ر ن
چني بوده است:
ی
رسزمیب یم آیند که از آن جا باد های شمال یم وزد
این مردم از
پس سومری ها یم توانسته اند ،با نظر به ورود هورریت ها ،هنوز در هز ٔ
اره سوم ق.م .به
ن
رن
رسزمي باد های شمال به آن جا وارد شده بوده اند ،نام «اففگان» را داده
مردمای که از
 -۹۰۷تاری خ سومر را به سه مرحله تقسیم یم کنند:
ٔ
اول مرحله Obaid
ٔ
دوم مرحلهUruk
ٔ
سوم مرحله Ur

باشند:
این مردمان از کجا آمده اند؟
ر ی
رسزمی باد های شمال آمده اند!
این مردمان از
ر ی
رسزمی اففگان آمده اند!
این مردمان از
ٔ
به این گونه وجه مشخصه «افگان» ،به معادل بادهای شمال ،شامل گفتار شده است.
حبیت صیب یم نویسد:
ی
ی
«افغان...الاقل ۰۱۲۲سال سابقه تارییح و اصالت میل دارد...تاری خ پښتون در
ر ی
حبیت؛جغرافیا؛ص)۲۷۳
این
رسزمی قدیمتر است و به عرص ویدی هم یمرسد»( ی
اینک ما یم نویسیم که «افگان» نه تنها نسبت به پښتون ،بل نسبت به بسیاری از نام های
ٔ
حوزه ما قدیم تر است .قدامت «افغان» از  ۰تا  ۷هزار ق.م .یم رسد.
مردمان هوررو  -اکادی قدیمتر از هرودت این نام را گذاشته اند ،چون باد های شمال از
قدیم به سوی ر ن
بي النهرین یم وزیده است.

««ابگان در کتیبه نقش رستم« ،اببگان» آمده است
و «اببگان» بهمعنای « ییخدا» است»»
عزیز آریانفر
ی
ماسی در ر ی
زمیشنایس
ی
دکیا از تهران
ی
میجم و پژوهشگر و آگاه مسایل آسیای میانه

۲۱
افگان/اببگان
سیینگلینگ
نوشتیم که ابگان در کتابت نقش رستم /اببگان /آمده است .و نوشتیم که نه ی
حبیت صیب در این /ابب /تأمل نه کرده اند.
و نه ی
جناب آریانفر در این /ابب /تأمل کرده است و یم گوید که /اب /به معنای یی/بدون؛ و
بگان به معنای خدا است؛ پس اببگان به معنای ییخدا است.
ٔ
ٔ
این بیان جناب آریانفر از نمونه های همان تالش است که کلمه افغان/اببگان را به ریشه
ن
ساسای بر یم گرداند.
پارسیک
ن
ساسای ادات ننق /اب /نه بوده است ،بل /اب ی /بوده است.
نخست این که در فرس
به معنای یی ،بدون ،ربیون:
ی
ابیر ی
اهیی/به یی راهه بردن
ٔ
حوزه ما/بگان/نامیده نه یم شده ،بغ نامیده یم شده و ر ن
همي کلمه
دوم خدا در زبان های
در زبان روش «بوگ» شده است.جناب آریانفر هم به ر ن
همي بوگ روش استناد یم کند.
در زبان سانسکریت بگوان آمده است.
سوم این که/اب /در ابگان بهمعنای/آب /به معنای آبرو و عزت نیست.
از این راه نه یم رویم.
این عالمت تفضیل /افف /در مراتب بعدی تحول زبان های ر ن
بي النهرین از زبان سومری
ی
هوریت وارد زبان مازیاری شده و از/افف/Affبه/ابب= /Abbمتحول شده است؛
و
میاث گرفته است ،ر ن
همي اکنون عالمت تفضییل
در زبان های مجاری که از زبان مازیاری ر
/ابب=  /Abbمعمول است.
خوب  -خوب تر  -خوب ترین
Jo- Jobb- Legjobb

ً
این  bbهمان پسوند تفضییل است .در زبان مجاری قدیم این  bbدقیقا همان Abbنوشته

یم شده است.
بااین توضیح دریم یابیم که «افف »-در آغاز کلمۀ «افگان» ،اویل بوده است« .افگان» را
ً
اصال«اففگان»یم نویسیم .و عبور از «افف »-به«ابب ،»-کما از«اففگان» به «اببگان»،
ی
حاصل یک تحول زبای بعدی و ثانوی است ،و متأخر تر است..
ً
ی
هورریب و سومری تکوین یافته ،متوجه یم
و حقیقتا با مطالعۀ شاخۀ آواری که از زبان
ٔ
شویم که «افف »-به «ابب »-متحول شده است .و زبان آواری که در شاخه مازیاری تا
ن
کنوی) رسیده است این تحول از «افف »-به «ابب  »-را حفظ
به مجارستان (هنگری
کرده است.
ی
هورریب است .ن
یعت در مازیاری ،و در زبان
این تحول در زبان مازیاری متیک بر کرش
مجاری« ،ابب» به شکل « -ابب» در جای پسوند یم آید .همان طوری که «افف» در
ی
هورریت در جای پسوند یم آمد.
زبان
پس «ابب» در «اببگان» ،چون در جای پیشوند «ابب »-آمده است ،از کریس سومری
ٔ
یمآید/.ابب/در/اببگان /ریشه مازیاری دارد.
ً
پس /اببگان /نسبت به /اپوگان /نه تنها به لحاظ ن
زبای متأخر است ،بل اصال از نسبت با
ا -پو -گان حاصل نیامده است .اببگان با اپوگان خویشاوندی نه دارد .اففگان موجود و
ٔ
ٔ
شده اببگان
ملفوظ بوده است که به حواله اففگان در زبان آواری -مازیاری صورت ابدال
ً
پدید شده است .اببگان مستقیما از کریس سومری اففگان یم آید.
ی
ی
حجب با معنای « ییخدا» ربیط
تحول از «افف» به «ابب» مبنای زبای دارد و به هیچ
نهیم رساند.

«چون عرب /پ /و /گ /نه داشت
پس عرب اپگان را /افغان /ساخته است»
نور احمد خالدی
ی
ی
داکی در دموگراق

۲۱
افگان/افغان
/گان /چگونه /غان /شده است؟
در سه نام زیرین از دامنۀ هندوکوش دقیق یم شویم:
پچغان ( َپاها /چغان)
َ َ
منچغان(مانا/چغان)
َ
پرچغان(پ َارا /چغان)
این سه نام باالی کرش «چغان» 136تأسیس شده اند؛«چغا/چغان» را بحث کردیم
ٔ
ٔ
که ریشه ایالیم دارد و تاری خ نوشته آن را تا به۹۲۷۳ق.م .عقب یم بریم .این «غان»
ی
ن
نوی ،از افریقای رسق ،همجواری داشته و خویشاوند
ایالیم باید با ماقبل خود یعت«قان» ی
137
نصیی؛ص ۹۳۳و )۹۳۱به معنای خدا
نوشتیم که در زبان مغویل «غان»(فرهنگ
بوده باشد
ر
است.
چغا/چغان به تدری ج تا هندوکوش یم رسد و درقرن۲م .در دامنه هندوکوش با نام «چغا»
و «چغان» و«چغانیان» بریم خوریم این چغان/چغوان پایان تر در درۀ ن
کی جا داشته و
ی
ی
قالع اصیل آن «چغان رسای» نام داشته که مسند ساللۀ چغای/چغوای بوده است.
این«چغان رسای» اکنون هم درمدخل درۀ ن
کی موجود است ،و با نام «چغه رسای» یم
شناسیم .بعد نام چغان و چغانیان تاشمال هندوکوش باال یم رود و تاری خ چغانیان در
ٔ
چغای است که در د ٔ
ن
وره سامانیان
شمال هندوکوش را یم شناسیم .آل محتاج نام سالله
در این حوایل اقتدار داشته اند.
ٔ
دوره مغول هم باری چغان ذکر میشود .رنه گروسه این چغان را به زغان تصحیح
درتاری خ
ٔ
« -۹۰۶چغان» در دامنه هندوکوش بدون تردید با نام «چغا» ربط دارد؛ که یک نام ایالیم از  ۹۲۷۳ق.م .است؛ نام
ن
ّ
تاریچ ،این «چغان»
مغویل ،به دالیل
«چغا» همان است که در دامنه هندوکوش «چغانیان» شده است؛ اما در زبان
نصیی؛ص /۰۲۹و این «چغان» مغویل همان است که بعد «صغان»
به معنای «سفید» شده است/فرهنگ ر
ٔ
ن
همي ریشه یم آید؛
و«صیغان» شده است؛و نام دره «صیغان» در بامیان از ر
ٔ
 -۹۰۳درکتاب اول/مباحثه با تاری خ /درباره «قان» ،که یک نام مهاجراست و از نوی تا مناطق مغول ر ن
نشي مهاجرت
ی
کرده است ،بحث کردیم؛ص۰۲۳

یم کند( رنه گروسه؛ ۹۰۳۱؛ص.)۶۹۰این زغان ،به معنای سفید ،همان صغان است که در بامیان
ی
افغانستان با نام صیغای یم شناسیم.
ً
پس /غ/شدن/گ،/که اساسا ایالیم است ،در نزد ما یک حاصلۀ دامنه های هندوکش
ٔ
ی
عقبه بورشاسیک وشینو -ی
چغای پیوند یم خورد و از ر ن
همي زمینه بعد به
تبب و
است و با
ی
به جناح رسق هیمالیا فرود آمده و به گروه زبان های مونگولو -توریک منتقل شده است.
به این سان:
قانغان به معنای مانده
ایدوغان 138به معنای کاهن
بلغان به معنای سمور
تروغان به معنای الغر
ایغان که در باال بحث کردیم
139
این ها نمونه های مونگولو -تریک هستند
ٔ
ٔ
ی
هورریت ما این گان را در نام
و اما «گان» را دیدیم که ریشه هوررو -اکادی دارد؛ از ریشه
ی
سکیت بوده اند که به شکل مدور در زیر ر ن
زمي
کورگان یم شناسیم .کورگان ها مقابر جمیع
حفر یم شده اند .باستان شناش به این کورگان ها در آسیای میانه ۹۳۳۳تا ۹۷۳۳ق.م.
قدامت یم دهد .و نوشتیم که در زبان اکادی سومری به سه معنای متفاوت کاربرد داشته
است.
پس«گان» سومری و«غان» ایالیم همجواری داشته اند؛ پس/گ /سومری ،که شاید
قدیم تر است ،یم توانسته با/غ/ایالیم پوشانیده شود .این عبور از قان به «گان» و به
ٔ
حوزه ما با هم
«غان» ،و برعکس ،در حوزه ما تحقق یافته است ،چون این زبان ها در
آمیخته اند .سومر تا عراق امتداد داشته است و طوری که دیدیم عراق و شام( و مرص)
عری
شامل خراسان بوده اند .بنابران/افگان/برای این که/افغان /شود ،به مساعدت زبان ی
ٔ
ن
درحوزه ما بسیار
عری
رصورت نه داشته است ،قبل از همه به این دلیل که حضور زبان ی
ٔ
درحوزه خود ما
پسان تر واقع شده است .این تحول/گ/به/غ/و /ی/به/ج ،/و برعکس،
صورت گرفته است.
دو نمونه را در کتاب اول بحث کردیم:
غرغشت که گرشسب شده است.
یهود که جهود شده است.
ٔ
یافته ر ن
همي «ایدوغان» است.
 -۹۰۲نام «اردوغان» صورت تحول
نصیی مراجعه شود
 -۹۰۱به فرهنگ ر

ما همه افغان «نیستیم!»
غالم دمحم دمحمی

۲۱
ما همه افغان «هستیم!!»
«افغان» یک کلمه هورری -اکادی (سومری) است!
«اپوگان» یک کلمه آسوری است!
«افغان» و «اپوگان» ،هر دو ،کلمات سومری هستند!
اکادی ها در  ۱۲۲۲ق.م .هورریت ها را «اففگان» خطاب کرده اند
آسوری ها در  ۱۲۲ق.م .سکیت ها را ا -پو -گان خطاب کرده اند
افگان و اپوگان از زمانه ها و راه های متفاوت آمده اند
من وجه التأسیس در میان اففگان و اپوگان  ۲۲۲۲سال فاصله بوده است
«افغان» از نظر ریشهشنایس معادل «اپوگان» نیست
«افغان» نه یک کلمه پښتو است.نه یک کلمه دری است .نه یک کلمه مونگولو -توریک
عری و یا معرب است .نه یک کلمه هندی است.
است .نه یک کلمه ی
عری و مونگولو -توریک در تأسیس
ودای و
زبان های
سکای و هندی و ی
ی
اوستای و ی
ی
خطاب «افغان» ،و خطاب اپوگان ،ررسکت نه داشته اند.
«افغان» از «اسواکا» نیامده است!
«افغان» معادل «اوغان» نیست!
«افغان» معادل «پښتون» نیست!
«افغان» یک نام اجدادی نیست!
ً
«افغان» اصال یک «قوم -نام »Ethnonymنیست!
«افگان» ربط مستقییم با «مردمان» نه داشته است .افگان اکادی نام یک آمد-جای
است:
ر ی
رسزمی باد های شمال یم آیند
اینان هورریت ها هستند .هورریت ها از
اما اپو گان یک خطاب بوده است که بر مبنای مشخصات فرهنیک و ی
آییب به سکیت
ها خطاب شده است.

اما در زبان سومری یک طریق عبور از اپوگان به افغان را یم توان نشان داد.
«افف» در کلمه «اپوگان» مضمر نیست .از این نظر است که «اپوگان» در ی ی
می نقش
رستم رصف همان «اپوگان» آمده است.
اما «افف» یم توانسته که باالی «اپوگان» افزود هم شده باشد:
دو باره یم نویسیم آن چه را تورات یم آورد:
«خرمگش که از شمال خواهد آمد...لشکر دشمن مانند دسته ملخ ییشمار اند»
پس این اپوگان ها «مانند دسته ملخ یی شمار بوده اند» .این شمار زیاد ،همان «افف»
است:
«افف -/ا -پو-گان».
و این «افف/ا/پو/گان »/یم توانسته به تدری ج به صورت مخترص /افگان /متحول
شده باشد ،چون در این تحول معنای اصیل حفظ شده است:
«از این گان های زاینده ،بسیار»
روشن است که مسقط قفقازیه و آسیای میانه که برای این هر دو گروه مردمان ،ی
یعب
ی
مشیک بوده است ،یک دلیل بوده است که عقبگرد و انتقال
هوریت ها و سکیت ها،
از اپوگان به افغان را سهل تر و موجه بوده باشد.
ی
ر ی
رسزمی خود برگردانیده شدند ،و در جبال سلیمان
مردمای که از جانب آسوری ها به
و به امتداد کوه هندوکوش جابهجا ساخته شده بودند ،به دلییل «افغان» نامیده شدند
ی
که در نظر آسوریان دو خطاب افغان و اپوگان همان یک مردم را نشای یم داده اند.
آسوری ها این بیگانگان را بانظر به همان نشان اعتقادی  -مذهب شان ،ی
یعب زن زاینده،
ی
«اپوگان» نامیده اند .شاید آسوریان ر ی
چنی یک عالمت اعتقادی این مردمان را باعث
استهزا هم یم دانسته اند .اما بهر حال خطاب «اپوگان» با نظر به نشان اعتقادی این
مردمان صورت بسته است.
این بیگانگان از کجا یم آمده اند؟
این هردو گروه مردمان ،ی
ر ی
رسزمی شمال ،از
یعب هم هورریت ها ،و هم سکیت ها ،از
ری
دهلی «اففگان» ،یم آمده اند.
داالن بادهای شدید که بهسوی جنوب یم وزیده اند ،از
این بیگانگان چه اعتقادی داشته اند؟
ر
این بیگانگان اعتقاد ر
زن ی
مهر ی
دیب داشته اند.
دیب و
ر
زن ی
دیب و
پس خطاب اپوگان به رستارسمردمان آسیای میانه وارد شده است،که اعتقاد
ر
ر
آیی زن ی
مهر ی
آیی مهر بوده است با ر ی
آیی غالب درآسیای میانه که ر ی
دیب داشته اند .ر ی
دیب
آمیخته است.
ر
ْ

این آمیختیک را در نشان زن در هاله ای از نور ،نشان دادیم.
ر
امیاطوری کوشان ررسکت کردند ،ر ی
نی اعتقاد زن
کیشان ها/کوشان ها که در تأسیس ر
دیب و اعتقاد ر
مهر ی
ی
دیب داشته اند .و کنیشکا در کتیبه رباطک با وضاحت هدایت یم
دهد که «ننه» خدای زن را در باالترین جای قرار بدهند.
ی
تاجیکان افغانستان کنوی که کنیت شان به کوشان ها یم رسد ،هم زنخدا بوده اند.
بنابران هر دو شاخیص که سومری ها در مفهوم «اپوگان» ملحوظ کرده بودند ،بر
ً
همه آن اقوایم هم وارد است ،که بعدا «تاجیک» نامیده شدند.
ی
افگان از جانب اکادی ها ،و«اپوگان» از جانب آسوریان ،بر همه مردمای اطالق یم
ری
الیز رسازیر شده بودند .
شده است که از
دهلی میان هندوکوش و ی
ی
کسایکه ادعا دارند «ما افغان نیستیم!»
این فرزندان ناخلف وزشگاه «باد ها و شمال ها»
اول بیایند و سند بدهند که از آسیای میانه نیامده اند.
ما همه «افغان» خطاب شده بودیم!
ما همه «افغان» هستیم!
ر ی
رسزمی باد های شمال آمده ایم!
چون ما از
چون ما همه از آسیای میانه آمده ایم!
این تصور «همه» و «همگان» ،همان است که نابغه همه زمانه ها ،فردویس افغان،
یم آورد .هیچکس از ما ،آنچنان «افغان» نه بوده است ،که فردویس بزرگ «افغان»
بوده است.
ی
تارییح تأمل یم کند :
فردویس بار نخست از کریس افغان در واقعیت تازه
ری
دهلی افغان ناگزیر شده است که حضور عرب و ترک را متحمل شود .و حضور
اینک
ترک و عرب در فرهنگ و زبان افغان تداخل کرده است .و فردویس یم گوید که ترک و
عرب را نهیم توان «رسخت» کرد .یک «همبود» نو شکل گرفته است!
ی
جویب با نظر به ورود مغوالن یک نظر نو برقرار یم سازد:
چند قرن پسان تر
ی
ی
هر گرویه از مردمان که وارد ایران شده اند ،ایرای شده اند ،و ایرای هستند.
ی
رسزمیب ،و بر مبنای مفهوم «همه» تعریف یم داده ایم.
ما از خود بر مبنای
ی
رسزمیب است
مفهوم «همه» یک مفهوم
ی
رسزمیب است
مفهوم «افغان» یک مفهوم
ی
مفهوم «افغان» یک مفهوم همگای است


پس ی
اوستای است»!
وقت جناب هاشمیان یم گوید« :اپگان
ی
ی
وقت جناب طاقت یم گوید« :افغانستان معنا پښتونستان»!
و ی
بگیند!»
قت جناب یون یم گوید« :تاجیکان باید مهاجر کارت ر
ی
وقت جناب پدرام مفهوم «غلط» را برمفهوم«نام» وارد یم سازد ،ویم گوید نام افغانستان
«غلط» است!
ی
وقت جناب دمحم دمحمی یم گوید« :من افغان نیستم!!!»
ی
ی
وقت جناب مچ الدین مهدی یم گوید همه باید با درج نام افغان در تذکره های برق
مخالفت بکنید!!!
ن
ی
سیستای یم گوید :افغان = پشتون است
وقت جناب
ی
وقت جناب سلیمان راوش به «ولدالزنا» سوگند یم دهد که بروید بروید ای عزیزان و زیب
و زینت «اوغان= افغان» را که وی نوشته است ،به یخن «همه» بیاویزید!!!
بگیند که
اینان همه در نظر ر
کش که بر برسم «افغان» گنجر کشید!
این کس آن ستم کرد که بهروی رستم خنجر کشید!
رستم یک افغان بوده است!
فردویس یک افغان بوده است!

ایجاد خط
صورت
ییسیایه نیست ،بیدل،
ِ
ِ
معب طرازان  ،رتیه ی
یکقلم ،ی
بخبزاده اند

منابع و مأآخذ
ن
آشتیای ۹۰۶۱عباس اقبال ؛ تاری خ مغول؛ تهران
-۹
-۲آهنگ  ۲۳۳۲دمحم آصف؛کابل قدیم؛کابل
ن
ن
ن
انزمي؛تهران
-۰آورزمای ۹۰۱۱فریدون؛جغرافیای تاریچ ایر ر
-۱ابوجمال  ۹۰۲۲نادیا؛ اسماعیلیان پس از مغول؛ترجمه دکتور م .رفییع؛ تهران
ی
رضا؛گسی ٔه اسطوره؛تهران
-۷ارشاد ۹۰۱۳دمحم
ن
-۶اسماعیلپور ۹۰۱۳ابوالقاسم؛اسطوره ادبیات و هی؛ تهران
-۳اسمیت ۹۰۱۲جرج؛گیلگامش؛ترجمه داوود منش زاده؛تهران
ٔ
توهیوای؛استعمارزدای از روش؛ترجمه احمد نادی؛تهران
-۲اسمیت ۹۰۱۷لیندا
ی
ٔ
ی
-۱اشمیت ۲۳۳۳رودیگر؛ کتیبه های پارش باستان در نقش رستم و در تخت جمشید؛ترجمه منوچهر نرصی؛المان
-۹۳الفنستون ۹۰۳۶مونت استوارت ؛ گزارش سلطنت کابل؛ ترجمه دمحم آصف فکرت هروی؛ تهران
ٔ
رن
محجوی؛ تهران
ناسیونالیم؛ ترجمه ابراهیم
درباره
-۹۹اورول ۹۰۱۱جرج؛
ی
ٔ
ٔ
ٔ
میچا؛ اسطوره،رویا،راز؛ ترجمه رویا منجم؛تهران
-۹۲الیاده ۹۰۳۱ر
ٔ
میچا؛ رساله در تاری خ ادیان؛ ترجمه جالل ستاری؛تهران
-۹۰الیاده ۹۰۱۱ر
ن
میچا؛ زالموکسیس -خدای ناپدید شونده؛ ترجمه مای صالچ عالمه؛تهران
-۹۱الیاده ۹۰۱۳ر
-۹۷انقطاع  ۹۰۱۲نارص؛ حافظ و کیش مهر؛ امریکا
ی
-۹۶اتینگهاوزن ۹۰۲۱اشپولر؛ پطروشفسیک؛لمبتون ومورگان  :تاری خ ایلخانان؛ ترجمه وتالیف دکی یعقوب آژند؛ تهران
ن
الحسیت؛تاری خ احمدشایه؛بکوشش ح .نظری؛ نشآلمان
-۹۳المنش ۲۳۳۲محمود
ن
سییلیک ن .کاویای؛المان
-۹۲ایوب زاد ۹۰۲۷سلیم؛ تاجیکان در قرن بیسم؛ترجمه از زبان ر
رضای؛ تاری خ زبان های ایر نای؛تهران
-۹۱باغ بیدی ۹۰۱۱حسن
ی
اکی عشیق؛تهران
میزا شمس؛ تاری خ بخارا،خوقند و کاشغر؛بکوشش دمحم ی
-۲۳بخار یای ۹۰۳۳ر
ی
 -۲۹ن
بلچ ۹۰۳۰دمحم بن خاوندشاه ؛روضه الصفا؛تهذیب وتخلیص دکیعباس زریاب؛ تهران
-۲۲بهار ۹۰۶۱مهرداد؛ بندهش؛ تهران
-۲۰بهار ۹۰۱۷مهرداد؛ از اسطوره تا تاری خ؛تهران
-۲۱بهروزی ۹۰۱۰عیل ینق؛ فارسنامه ابن ن
شیاز
بلچ؛ ر
رن
حاصلخی؛ تهران
-۲۷بهزادی۹۰۱۹رقیه؛ قوم های کهن در قفقاز تا هالل
-۲۶بهزادی۹۰۱۹رقیه؛ قوم های کهن درآسیای مرکزی و فالت ایران؛ تهران
ن
تاریچ ایران؛ ترجمه حمزه رسدادور؛تهران
-۲۳بارتولد ۹۰۲۶و  .و.؛تذکره جغرافیای
والدیمیوی چ بارتولد؛ترکستان نامه؛ترجمه کریم کشاورز؛ تهران
-۲۲بارتولد ۹۰۷۲واسییل
ر
ن
-۲۱پاپیل یزدی ۹۱۱۰م .ح.؛ افغانستان اقوام و کوچنشیت؛مشهد
-۰۳پاپیل یزدی ۹۱۱۰م .ح.؛ افغانستان جنگ و سیاست؛ مشهد
-۰۹پوپلزی ۹۰۳۷نیک دمحم؛کابل قدیم؛ړیشاور
-۰۲پیگولوسکایا ۹۰۳۲ن.؛ شهرهای ایران در روزگار پارتیان وساسانیان؛ ترجمه عنایت هللا رضا؛ تهران
ٔ
ین
تاکسي ۹۰۲۱ودیگران؛ایلخانان؛ترجمه یعقوب آژند؛تهران
-۰۰
ٔ
ٔ
-۰۱تاری خ سالجقه اناطویل از۳۶۷هق؛ مورخ ناشناخته؛ تصحیح نادره جالیل
ن
-۰۷تاری خ شایه قراختاییانٔ ۲۷۰۷
؛ازمو نلق ناشناخته دراواسط قرن هفتم هق؛به تصحیح ابراهیم باستای پاریزی؛ تهران
-۰۶تریا ۹۰۲۰داتا؛رسود رستگاری؛ ترجمه قاسم هاشم نژاد؛تهران
-۰۳تږی ۲۳۳۰حبیب هللا؛پښتانه؛پیشاور
-۰۲تنیوال ۹۰۱۹دمحم ظریف؛ د افغانستان عمویم جغرافیا؛ کابل
ٔ
-۰۱جاوید۹۰۱۹عبداالحمد؛ کابل در آیینه تاری خ؛کابل

-۱۳جاوید  ۹۱۱۱عبداالحمد؛ اوستا؛سویدن
ٔ
ن
ن
جوستين
خاقای رسوای؛بامقدمه استادفروزانفر؛ تهران
جهانگی ۹۰۲۱منصور؛ دیوان
-۱۹
ر
ر
-۱۲جونز ۹۰۱۱لوید ر ن
لولي؛ شاه و دربار در ایران باستان؛ ترجمه فریدون مجلش؛ تهران
ن
حبیت ۹۰۲۱عبدالچ؛جغرافیای تاریچ افغانستان؛ کابل
 -۱۰ی
ٔ
ن
حسي شاه جوادی؛کابل
-۱۱حدودالعالم ۹۰۱۳؛ ترجمه ر
می ر
ن
مرتیص؛ آرمانگر یای؛ از اسطوره تا تاری خ؛آلمان
-۱۷حقیقت۹۰۱۰
ن
 -۱۶ی
حقیق  ۹۰۳۱مای؛ رسگشتیک نشانه ها؛ نقد پسامدرن؛تهران
ن
-۱۳خاراکش ۹۰۱۲ایسیدور؛ ن ن
میز یای؛تهران
میلگاه های اشکای؛ترجمه عیل اصغر ر
اساطی ایران؛تهران
خدای ۹۰۱۳محبوبه؛ چپ و راست در
ر
 -۱۲ی
ی
 -۱۱خالدی ۹۰۱۱نور احمد؛ افغانستان ،مردم تاری خ و سیاست؛ اسییلیا
-۷۳خالدی ۲۲۱۳۹۱۲۳۲۲نور احمد ؛افغان؛افغانستان؛ آریانا؛ خراسان
ٔ
-۷۹دایر ۹۰۳۲رجینالد؛ مهاجمان رسحد؛ترجمه حمید احمدی؛تهران
ن
ن
حقای؛تهران
ساسای؛ترجمه آهنگ
امیاطوری
دریای  ۹۰۱۹تورج؛ ناگفته های ی
 -۷۲ی
ٔ
ن
ن
دریای  ۹۰۱۳تورج و خداداد رضا خای؛از جیحون تا فرات؛ ایرانشهر و دنیای ساسای؛ترجمه مریم بیجوند؛تهران
 -۷۰ی
بابای؛ نهاد پادشایه در ایران باستان؛تهران
دریای ۹۰۱۱تورج و مهناز ی
 -۷۱ی
ٔ
ٔ
ن
-۷۷دالکامپای ۹۰۲۲کریستیان؛فلسفه سیاست در جهان معارص؛ترجمه بزرگ نادرزاد؛تهران
ن
باستای هزاره ها؛ کابل
-۷۶دلجو۹۰۱۲عباس؛ تاری خ
امی ر ن
اساطی هند؛تهران
حسي؛ارسار
ر
-۷۳ذکر کو ۹۰۳۳ر
-۷۲راوش ۲۳۳۳سلیمان؛ نام و ننگ؛
-۷۱رحیم  ۹۰۲۱پرویز ؛کریم خان زند و زمان او؛ تهران
افیای یادداښتونه؛کندهار
-۶۳رشاد۹۰۲۱عبدالشکور؛جغر ی
-۶۹رشاد۹۰۱۱عبدالشکور؛ لس مقایل د خوشال خان ختک په اړه؛ کندهار
-۶۲رضا ۹۰۲۹عنایت هللا ؛ایران و ترکان در روزگار ساسانیان؛ تهران
-۶۰رضا ۹۰۲۶عنایت هللا ؛آذربایجان و اران؛ تهران
ٔ
ن
-۶۱رگ ودا ۹۰۲۷؛ ترجمه سید دمحم رضا جالیل نائیت؛تهران
-۶۷روغ  ۲۳۲۹سید حمید هللا؛ مباحثه با تاری خ؛ آلمان
ٔ
باالی؛ مجله بوستان ادب؛ /س/۱ش /۰ص۲۱
-۶۶ریاچ ۹۰۱۹زهرا و پیوند ی
خطیت؛تهران
-۶۳رینگرن ۹۰۲۲هلمر؛تقدیرباوری در منظومه های حماش فارش؛ترجمه ابوالفضل
ی
-۶۲زنر ۹۰۱۲آر.ش.؛زروان یا معمای زرتشتیگری؛ترجمه تیمور قادری؛ تهران
-۶۱زنر ۹۰۱۰آر.ش.؛ تعالیم مغان؛ترجمه فریدون بدره ای؛تهران
ن
ژبؤوهت ؤه رڼا یک؛ؤیشاور
-۳۳زیار  ۹۰۳۱مجاور احمد؛ؤښتو اوؤښتانه د
-۳۹ژینیو ۹۰۱۱فیلیپ؛ارداویراف نامه؛ ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار؛تهران
رن
حسي سعادت نوری؛تهران
-۳۲سایکس ۹۰۰۶رس پرش؛ سفرنامه یا ده هزار میل در ایران؛ترجمه
ن
ن
-۳۰رسفراز ۹۰۱۰عیل اکی؛ باستانشناش و ن
ن
تاریچ ماد ،هخامنش ،اشکای و ساسای؛تهران
هی دوران
ی
-۳۱رسکار یای ۹۰۲۷بهمن؛ سایه های شکار شده؛تهران
-۳۷ستاری ۹۰۱۲جالل؛اسطوره و رمز؛ترجمه؛تهران
سیابو ۹۰۲۲ی
 -۳۶ی
ی
رن
رسزمي های زیر فرمان هخامنشیان؛ترجمه همایون صنعت زاده؛تهران
سیابو؛جغرافیا،
-۳۳شاطر ۹۰۱۰احسان یار؛ تاری خ ایران از سلوکیان تا فروپاش ساسانیان؛ تهران
کیمیی ج؛ ترجمه حسن انوشه؛تهران
-۳۲شاطر ۹۰۱۰احسان یار؛ گردآوری ؛تاری خ ایران ی
ٔ
پیغمیی -مریم شفیعیان؛تهران
-۳۱رسوین وایت  ۹۱۳۳سوزان؛آمیل کورت؛از سمرقند تا سارد؛ ترجمه حمید رضا
ی
-۲۳طاهری ۲۳۳۱عباس؛ فرهنگ و روانشناش؛المان

ن
آشتیای؛ تهران
-۲۹طوش ۹۰۹۱اسدی؛ لغت الفرس؛به تصحیح عباس اقبال
-۲۲طهر نای( ۹۰۲۰وارد) دمحم شفیع؛ مرآت واردات ؛بکوشش م.صفت گل؛ تهران
ن
تاریچ افغانستان؛کابل
میغالم دمحم؛ جغرافیای
-۲۰غبار ۹۰۲۱ر
ی
-۲۱فرانکوپن ۹۰۱۱پیی؛ راه های ابریشم؛ترجمه حسن افشار؛تهران
ٔ
-۲۷فرای ۹۰۱۳ریچارد نلسون؛بخارا دستاورد قرون وسیط؛ترجمه محمود محمودی؛ تهران
-۲۶فرای ۹۰۱۶ریچارد نلسون؛سفری دور و دراز در ایران بزرگ؛ترجمه شاهرخ باور؛ تهران
-۲۳فرخ ۹۰۱۳کاوه ؛ سایه های صحرا؛ ترجمه شهربانو صاریم؛تهران
انجنی احسان هللا مایار؛پیشاور
اخی؛به کوشش
ر
می دمحمصدیق؛افغانستان در ۷قرن ر
-۲۲فرهنگ  ۹۰۶۳ر
آریای به حکومت الیه سایم؛تهران
-۲۱فشایه ۹۰۳۱دمحم رضا؛ از شهریاری ی
-۱۳فلور۹۰۶۳ویلیام؛ ارسف افغان برتختگاه اصفهان ؛ ترجمۀ ابوالقاسم رسی؛ تهران
-۱۹فهد ۹۰۳۲توفیق؛آتش در خاور نزدیک باستان؛ترجمه رضا جوادی؛تهران
شیاز
-۱۲غیاث آبادی۹۰۱۳رضا مرادی؛ایران چیست؟؛ ر
-۱۰کاتب  ۹۰۳۲فیض دمحم هزاره؛ نژاد نامۀ افغان؛مشهد
-۱۱کاکړ ۲۳۹۹دمحم حسن؛پښتون ،افغان ،افغانستان؛ پیشاور
ی
-۱۷کتت ۹۰۶۱محمود ؛ تاری خ آل مظفر؛ تحشیه ی
رن
عبدالحسي نوای؛ تهران
دکی
ی
ن
-۱۶کدکت ۹۰۱۱دمحم رضا شفییع؛ ادبیات فارش از عرص جایم تا روزگار ما؛ترجمه حجت هللا اصیل؛تهران
ٔ
ی
نرصی؛ آلمان
-۱۳کرامر ۲۳۹۱سامویل نوح؛ تاری خ از سومر آغاز یم شود؛ ترجمه
ن
ن
ی
-۱۲کرتیس۹۰۱۲جان؛ ر ن
باست؛ تهران
ساسای؛ ترجمه زهرا
اشکای و
بي النهرین و ایران در دوران
ٔ
ی
رن
باست؛ تهران
جان؛بي النهرین و ایران در دوران متاخر؛ترجمه زهرا
-۱۱کرتیس ۹۰۱۰
ٔ
-۹۳۳کریستنسن ۹۰۱۱آرتور؛ کارنامه شاهان در روایات ایران باستان؛تهران
سیدجوادطباطبای؛ تهران
-۹۳۹کروسینسیک ۹۰۲۲پولیاک؛ سقوط اصفهان ؛بکوشش
ی
ن
ن
للحرصةالعلیا؛ تهران
کرمای ۹۰۲۲منش؛سمط العال
-۹۳۲
می جالل الدین؛رویا،حماسه،راز؛تهران
-۹۳۰کزازی ۹۰۳۶ر
-۹۳۱کشوی ۹۰۱۳احمد؛ ترجمه؛ ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ؛ تهران
ن
یواخیم؛هی مانوی؛ترجمه ابوالقاسم اسماعیلپور؛ تهران
-۹۳۷کلیم کایت ۹۰۲۱هانس
-۹۳۶کهزاد  ۹۰۱۶عیل احمد؛ افغانستان در پرتو تاری خ؛ کابل
ٔ
انتس؛آیي پر رمز و راز ی
ن
رن
میی یای؛ ترجمه هاشم ریص؛ تهران
-۹۳۳کومن ۹۰۱۰فر
-۹۳۲کویر ۹۰۱۱محمود؛ پارش نامه؛نروژ
ٔ
-۹۳۱گروتسباخ  ۹۰۶۲اروین؛جغرافیای شهری در افغانستان؛ترجمه س.م .محسنیان؛مشهد
ٔ
ٔ
چهره آسیا؛ ترجمه غالمعیل سیار؛ تهران
-۹۹۳گروسه  ۹۰۳۷رنه؛ و ژرژ دنیکر؛
ن
ترجمۀعبدالحسي میکده؛ تهران
امیاطوری صحرانوردان ؛
-۹۹۹گروسه  ۹۰۳۱رنه؛ ی
ر
ن
-۹۹۲گریگوریان ۹۰۲۲وارتان؛ ظهور افغانستان نوین؛ ترجمه عیلعالم کرمای؛تهران
-۹۹۰گالیچیان ۹۰۱۱روبن؛ برخورد تواری خ در جنوب قفقاز؛ترجمه پروین دانشور؛تهران
ٔ
اسالم؛ترجمهدمحم ر ن
معي؛تهران
گیشمن  ۹۰۶۱رومن؛ایران از آغاز تا
 -۹۹۱ر
ٔ
ٔ
-۹۹۷الکهارت  ۹۰۱۰الرنس؛انقراض سلسله صفویه؛ ترجمه اسماعیل دولتشایه؛تهران
رسزمي های خالفت رس یق ی
-۹۹۶له ی
ن
رن
؛میجم محمود عرفان؛ تهران
تاریچ
سینج ۹۰۱۰گای؛جغرافیای
ٔ
-۹۹۳مارکوارت ۹۰۶۲ژوزف؛ وهرود و آرنگ؛ترجمه داوود منش زاده؛ تهران
رن
جاستي؛ تیمورجهانگش؛ترجمه داوود نعمت اللیه؛تهران
-۹۹۲ماروتش ۹۰۱۲
ٔ
ی
ماساچ  ۹۰۱۳اینووه؛ سفرنامه ایران؛ترجمه هاشم رجب زاده؛تهران
-۹۹۱
-۹۲۳ماسینون  ۹۰۶۲و لوییس و ایوانف؛ اسماعیلیان؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران
 -۹۲۹ن
الخی؛تهران
متیت  ۹۰۳۳جالل؛ کوشنامه ایرانشاه ابن یای ر

-۹۲۲محتاط  ۲۳۳۱عبدالحمید؛ تاری خ تحلییل افغانستان؛ روسیه
-۹۲۰دمحمعیل ۹۰۱۲دمحم؛مش و مشیانه؛تهران
ی
ی
نصیی؛ بکوشش دکی ح .جوادی/دکی ویلم فلور؛ تهران ۹۰۱۲
نصیی :فرهنگ ر
-۹۲۱دمحم رضا و عبدالجمیل ر
-۹۲۷دمحمی۹۰۱۳غالم دمحم؛ ما همه «افغان» نیستیم!کابل
-۹۲۶مقدش ۹۰۶۹دمحم بن احمد البشاری؛ احسن التقاسیم؛ تهران
شفای/تهران
-۹۲۳موسوی ۹۰۳۱سید عسکر؛هزاره های افغانستان؛ ترجمه اسدهللا
ی
امی دوست دمحم خان؛ ترجمۀ س.خ .هاشمیان
-۹۲۲موهن الل :زندیک ر
ٔ
ٔ
-۹۲۱ناندی ۹۰۲۱اشیش ؛در آیینه رسق؛ گفتگو با ر ر ن
امي جهانبگلو؛ ترجمه خجسته کیا؛تهران
-۹۰۳نوری  ۲۳۳۲ویل احمد؛ افغانستان گلستان اقوام؛ نش بامیان
نصیی؛ بکوشش حسن جوادی و ویلیم فلور؛تهران
نصیی ۹۰۱۲دمحم رضا وعبدالجمیل؛ فرهنگ ر
 -۹۰۹ر
ن
حسي؛ گات ها رسود های مینوی زرتشت؛ امریکا
-۹۰۲وحیدی۹۰۱۲
ر
ٔ
ن
ن
-۹۰۰ویدنگرن ۹۰۱۷گئو؛ مای و تعلیمات او؛ ترجمه نزهت صفای اصفهای؛تهران
رویاروی فرهنیک ایرانیان و سامانیان در روزگار پارتیان؛ترجمه بهار مختاریان؛تهران
-۹۰۱ویدنگرن ۹۰۱۳گئو؛
ی
ی
-۹۰۷ویزهوفر ۹۰۲۱یوزف؛ قیام گیوماته؛ ترجمه هوشنگ صادق؛تهران
ٔ
اساطی ایران؛ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضیل؛تهران
-۹۰۶هینلز ۹۰۳۳جان؛شناخت
ر
-۹۰۳هیوادمل ۹۰۲۱زلم؛ فرهنگیایل خوشال؛کابل
رن
مارتي؛اصل بنیاد؛ترجمه طالب جابری؛تهران
-۹۰۲هایدگر۹۰۱۳
ی
-۹۰۱هدریک ۹۰۱۲لری؛ گزنفون؛ کوروش بزرگ؛ میجم عیل شیعه عیل؛ تهران
ٔ
طباطبای مجد؛ تهران
-۹۱۳هروی :۹۰۲۰سیف؛ تاری خ نامه هرات؛ بکوشش
ی
ٔ
طباطبای مجد؛ تهران
-۹۱۹هروی ۹۰۲۰سیف :تاری خ نامه هرات؛ بکوشش
ی
-۹۱۲یزدی  ۹۰۲۶ر ن
معي الدین بن جالل الدین دمحممعلم ؛مواهب الیه؛ تهران
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