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 دفاع از حقوق فرهنگی
 بخش پنجم

 
هنگام زمامداری  به هرحال گذشته از اینکه چه نظریاتی در مورد موجود است موضوع اساسی درینجاست که در

آریایی غربی  میالدی زمینه ارتباط زبانهای هندو آریایی شرقی با زبانهای هندو 22۴ق.م. تا  2۴۸پارتها از سال  
شمالشرق ایران کنونی رواج  در پرتوهیا پهلوی شمالی در  پهلوی اشکانیزبان  در ادوار پیش از اسالم آمد.فراهم 

پهلوی اشکانی و  ،که آنرا پهلوی جنوبی میگویند پارسهایالت فارس یا   در جنوب یعنیپهلوی ساسانی  داشت و
 و فارسی دری قرار دارد بنام فارسی میانه یا پارسی باستان که  از نگاه فاصلهٔ زمانی میان را   پهلوی ساسانی

 دکیدر ابیات شعرای متقدم از رو پارتیکو یا  پارسیکیعنی زبان برخاسته از فارس نیز مینامند. اما کلمهٔ  پارسیک
 .شناسان معاصر ایران بکار میبرند ست که بیشتر زبانا اصطالحی و جامی دیده نمیشود سمرقندی  تا عبدالرحمن

افغانستان  ،ساحهٔ میان کشورهای آسیای مرکزی ین سند کتبی در رابطه با گسترش زبانهای هندوآریایی درباستانی تر
بزبان هندوآریایی سانسیکریت   Rig-Vida میخوریم کتاب ریگویدا امروزی شمال نیم قارهٔ هند و پارس بدان بر

یعنی کهنترین بخش اوستا قرابتهای بارزی با  The Gathas های گاتها  حوالهٔ زبان شناسان سروده است و ب
دتی م )بدخشان( که از توابع باختر یا بلخ بود« راغا» دارد. بنا بر مندرجات یسنا زراتشترا در  سروده های ریگویدا

)  نگاران بدین امر متفق القول اند که عقاید اوستایی نخست از بخدی در حوالی برد. اکثر تاریخ را حیات به سر
 Robert رابرت بیکس  .پخش گردیده است سپس به سرزمینهای دیگر  ق.م.( نشأت نموده و ۷00تا  1000

Beekes های گاتها نموده  که تحقیقات گسترده ای درمورد سرود 1پروفیسور زبانشناسی یونیورستی الیدن هالند
استاد  Helmut Humbach خاستگاه زبان اوستایی را بلخ کهن میداند. همچنین پروفیسورهیولمت هیومباخ 

طی سده  خوانده که در زبان هندوآریایی باختری را زبان نخستین اوستا یونیورستی گوتمبرگ آلمان زبانشناسی در
  وانند.خ پازندو  زندهای گاتها نوشته شد که آنرا  ازینرو در تیسفون تفسیری بر سرود ها بسوی غرب رفته است.

زند  گاتها بزبان باختری باستان پس از گذشت سده ها به آسانی میسر نبودهای  ه درک معانی  سرودک از آنجای
شناسان اصطالح  پازند را تفسیری بر زند  نگاشته شد. برخی از زبان  های گاتها سرود گونهٔ تفسیری بره اوستا ب

  میخوانند چنانچه ناصر خسرو قبادیانی بلخی گوید:
 ن زند تا کی و چند؟زین خواند    ای خوانده کتاب زند و پازند
 زردشت چنین نبشت در زند؟      دل پر ز فضول و زند برلب

در « زراتشترا سپیتما»هنگام زندگی  باختری کهن در های گاتها بزبان  سرود شناسان به اساس تحقیق باستان
یانه )زرنج( مروج، درنگ تا اراکوزیا )کندهار( و بخدی )بلخ( از این سروده ها  یعنی بلخ نگارش یافته و زریاسپه 

 آریا )هرات( تا به خوارزم در ترکمنستان امروزی گسترش یافت.  و از
 

                                                           
1 Dr. Helmut Humbach. The Gathas of Zarathushtra and the other Old  Avestan Texts  
Dr. Helmut Humbach ,The Heritage of Zarathustra, A new translation of his Gathas 
Published January 10th 1994 by Universidad Sverlag Winter 
Beekes Robert, A Grammar of Gatha-Avestan, Leiden: Brill, (1988)  
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متن از زبان اوستایی بزبان سانسیکریت موجود بود که سپس بزبان یونانی برگدانده شد وترجمهٔ  یونانی به انگلیسی وسپس به دری  ترجمهٔ این
 توسط نویسنده انجام یافت.
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 ترجمه:   از گاتها، دریسنا ی یک به خط زند باختری 2۸سرودهٔ 

مرا  به  مرز دانستن   «!خرد کامل»ای «  مزدا»ترا میجویم ای  سپهر دستان برافراشته بر با ارجگزاری  و 
  2دانایی من با دانش کائتاتی همآهنگ گردد. را و رهنمون  ساز  تا بیابم خود  رورزی و مه

ایجاد  بطور کل، ادعای پژوهشگران معاصر ایران وعده ای از خاورشناسان طرفدار شان این است که پس از
ش های  پیمیالدی چون این نام افغانستان باستانی نیست، پس وارث مدنیت 1۷۴۸سال  شاه ابدالی در دولت ا حمد

اسحاق بن محمد فارسی  دانان ادوار اسالمی  چون ابو آن گردیده نمیتواند، اما اگر به نقشه های جغرافیا از
 عصران فردوسی بود، دقت کنیم کشوری بنام ایران ابوریحان بیرونی که از هم اصطخری ، شریف  ادریسی و

ً   .دیده نمیشود نیز 19۳۵تا سال  اصطخری،  ادریسی  ون وسطی ترتیب یافته توسطبه نقشه های جهان قر لطفا
بسی خطه های دیگر ذکر ، هندوستان، چین وکنید که درآن نام خراسان، شام، عراق، عمان و البیرونی توجه

کشوری بنام ایران خبری نیست. همچنان در نقشه های  جغرافیا دانان  دیگر جهان اسالم مانند مقدسی ز شده، اما ا
دوره کشور  مستقل  مشهود نیست.  زیرا درین مملکت تهیه شده  اسم ایران منحییث یک  بشاری و ابن الحائک

 ایران وجود خارجی نداشث. 

 
 میالدی 9۵۷نقشهٔ ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری حوالی سال 

 ( میالدی از جهانی که میشناخت۱۱۶۶ء ۱۱۰۰نقشٔه الشریف االدریسی بن محمد )
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 قرن یازدهم میالدی نقشهٔ البیرونی

 
 رست که  ها طوریکه از این نقشه های قدیمی پیداست نام اکثر کشور های کنونی درآن وجود ندارد، ولی بدیهی

را احتوا میکند،  امروز افغانستان خطه ایکه جغرافیای درین میان  ، وبوده اند کدام دارای تاریخ تمدن و فرهنگی

های کهن  اکثر مدنیت جهت موجه است که  این نام بدین ، ویاد گردیدهسرزمین رودهای مقدس در اوستا بنام 

، مدنیت بین نیل جوار رود در به عرصهٔ وجود گذاشته اند، مانند تمدن مصر جوار رود ها و دریا ها پا در

 و تمدن آریانای باستان در رود سندجوار  تمدن موهنجو دیرو در فرات دجله ومیان دو رود پرآب  نهرین درال

این حوزهٔ  .مرغاب و هریرود های هیلمند و دریای میان رود های  آمو، دریای کابل و معاونینش ، ارغنداب و

را  از هزارهٔ دوم پیش از میالد تا ادوار اسالمی خصایل فرهنگی خود تمدنی قرار یافته های باستان شناسان

زراعت فراهم می  و کشت از یکسو زمینهٔ جهت اهمیت داشتند که  آن رودهای پرآب در روند تاریخ از .داشت

راه های طبیعی را برای مسافرت  دشتها و وادی ها  ،جلگه ها با گذشتن از میان دره ها، از جانب دیگر آوردند و

 الدرفت آمد انسانها میسر میساختند. بطور مثال ساحهٔ کندهار در جوار رود هیلمند در هزارهٔ سوم پیش از می و

تمدن سومری ها در بین  حوزهٔ سند و در دیرو بین  مدنیت موهنجو را در تی ارتباطینقش یک مرکز تجار

مطالعهٔ آن از نگاه شکل  و  دارد موضوع از نگاه جامعه شناسی تاریخی اهمیت فراوان النهرین  دارا بود.  این 

 شناسی انسان ویافته های  باستانشناسی  ست. درین ارتباط تحقیقات وا های انسانی الزمی یابی مدنیت

anthropology همچنان   الکساندر مارشاک و تیم باستان شناسان امریکایی به سرکردگی لویس دوپری و

مرغاب )مارگو(  بلخ تا از یانادی  افغان به رهبری ویکتور سیر شناسان روس و مطالعات هیأت  مشترک باستان

 سال پیش و ۷000تا  ۶000، حوالی قل سنگکه درین ساحه از عصر صی مردمانی نشان میدهد اکثر  و مرو 

سال پیش میزیسته اند روابط گستردهٔ فرهنگی، تجاری و  ۵000حوالی  عصر مفرغ در آغاز دوره زراعتی و

تاریخ دان  به عقیده الکساندر مارشک انتروپالوجیست و .شان زراعت پیشه بوده اند اکثر ، وداشته اقتصادی باهم

یکی از  19۵۷مال افغانستان به اساس مطالعات باستان شناسان ایتالیای در سال امریکایی اراضی حاصل خیز ش

ق.م. بوده ۸000ق.م. تا 1000گندم در دورهٔ میزولتیک )سنگ میانه( از  های زرع جو و باستانی ترین بستر

سال  فرانسوی ، رود هیلمند وارغنداب بنا به یافته های ژین مری کسال باستانشناس است. همچنان سواحل 
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معنی  آرهاژهٔ  و به عقیده عالمه حبیبی  .یکی از غنی ترین ساحات زراعتی در جهان کهن شمرده میشد 19۵9

شناسان  حوالهٔ زبانه . ب میخوانند« آره»دهقان را ارائه میدارد که تاکنون در ارغنداب مردم محل دهقانان را 

 . آن مشتق است از« آرین»و « آرن»واژه های  زبان اوستایی کهن معنی قلبه را داشته که  در« ار»کلمهٔ 

 در ریگویدا یاد میگردید Āryāvarta آریا ورته اوستا و در آره یانا ویجهاقامتگاه های نخستین شان بنام  ازینرو

ماکس میلور   Max Müller میدهد. مکان را معنی جای و« ویجه»و  «ورته»، « ورشه»چون کلمات 

 Old Hindu-Aryanهندو آریایی کهن را در زبان « آرن »و « آره» کلمات آلمانی زبانشناس معروف 

Language  ۳ دهقان تفسیر نموده نه به مفهوم نژاد یا یک نسل خاص انسانی معنی برزگر و به.  

ایران امروزی(  مرز عراق و ساحهٔ میان  کوه مرتفع پامیر تا کوه زاگروس )در از مطالعهٔ جغرافیای فزیکی  

یکی ساحهٔ تمدنی سطح مرتفع   :شرق به غرب  دو حوزهٔ تمدنی وجود داشته آید که درین بخش جهان ازبر می 

، هندوکش و کوه بابا )یعنی کهساران هره برزتی ، اندیکس و دامنه  های سلسله جبال پامیر  امتداد آریانا در

د وصحرای لوط در غرب هریر و فارس قدیم  که دشت کویر و دیگری حوزهٔ ثقافتی بین النهرین پاروپامیزاد( و

  و غدیر سیستان این دو حوزهٔ فرهنگی را از هم مجزا میسازد. 

نوب ج شمال حوزهٔ تمدنی آریانا ویجه ، فالت آسیای مرکزی ، در اگر به نقشهٔ پائین دقت شود میبینیم که در 

 آنسوی سلسله جبال صعب العبور پامیر واقع است ین دردراقصای شرق حوزهٔ تمدنی چ حوزهٔ سند یا هندوس و

 در سیر تاریخ  یک سرزمین کوهستانی زراعتی بوده است. که افغانستان کنونی در قلب آن موقعیت دارد و

 

 

 

 بندی های سیاسی به کشورهای امروزی نقشهٔ فزیکی حوزه های فرهنگی در ازمنهٔ باستان پیش از مرز

 

عالوهٔ آئین اوستایی ادیان برهمنی، بودایی، آفتاب  اسالم در جغرافیای کنونی افغانستان برهنگام ظهور دین  در

کشور  و یکی از تفاوت های بارز میان فرهنگ ادوار قدیم دو پرستی و پیروان کیش پرستش اجداد وجود داشت

یا ایران  در فارس قدیم کهاست،  در موجودیت ادیان برهمنی، بودایی در افغانستان همجوار ایران و افغانستان 

، آثار هنری معبد هده انآئین مانند پیکره های عظیم بامی به این دو هنری مربوط امروزی اثری از پدیده های

                                                           
۳  

   ۱۸۵۳لندن ا، چاپبیوگرافی واژه ها ومنزلگاه آریا ه،ماکس میولر
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باستان و بین النهرین قدیم بنا یافته  زیرا تمدن پارس ها بر پایه های تمدن ایالم )عیالم( . بینیم نمی وامثال آن را 

  رهنگی بین النهرین باستان را در خود عجین داشت.بیشتر ارزشهای ف و بود

سرزمینی که ساحهٔ افغانستان کنونی را احتوا میکند با به  به گواهی مؤرخین عرب ورود عساکر مسلمین  

زرنج تا پای دیوار های کابل  بادغیس و مقاومت های شدیدی مواجه بود. این مقاومت سرتاسری که از هرات و

اعراب به اساس  درآغاز ادوار اسالمی هویت تاریخی و ثقافتی باشندگان این سرزمین است.ادامه داشت مبین 

)رض( به خلفای اموی به ارث رسیده بود این خطه را بنام  تقسیمات اداری ایکه از زمان خالفت حضرت عثمان

نگارانی  تاریخ شتهای بنا بر یاددا .بخشهای جنوبی آنرا واحد اداری سیستان میخواندند خراسان یاد میکردند و

زندگانی متفاوتی با  طرز این خطه باستانی فرهنگ، عقاید، و ابن حقول باشندگان  چون طبری، ابن خلدون و

 فرهنگی خلفای اموی و و بزرگترین هسته های مقاومت علیه سلطهٔ سیاسی و مردمان شرق میانه و فارس داشته

وری امپرات ، سامانیان وحکومات مستقل طاهریان، صفاریان رعباسی از همین سرزمین برخاست تا منتج به ظهو

که عدهٔ از  لیکن از آنجای  گردید. داخل مرزهای افغانستان امروزی غوریان در های مقتدر غزنویان و

و یا از روی  دول شان، اکثر نویسندگان ایرانی یا بنا بر پالیسی های مطروحهٔ حکومات و خاورشناسان غربی و

این بحث در رد ادعای اینکه گویا نام  ؛یک کشور جدید التأسیس میپندارند العی افغانستان رابی اط عادت و

کلمهٔ افغان تنها به اقوام پشتون اطالق میابد ارائه  ها ساخته شده و توسط انگلیس 1۸۸0افغانستان در سال 

اسم بسیاری  حالیکه  را پذیرفته اند، درآن متأسفانه عده ای از هموطنان ما نیز آگاهانه یا نا آگاهانه زیرا  .میگردد

تی محروم از میراثهای طی زمانه ها تغییر یافته و این امر سبب آن نمیگردد تا مل از کشور های جهان در

را هنری ملتی دیگری  کلمات برداشته های علمی، ادبی و گردد و یا کشور دیگری با بازی با فرهنگی خود

با اتکا به اسناد تاریخی و مطالعات زبان شناسی از نگاه ریشه یابی واژه ها یا علم  .آزمندانه مهر تصاحب زند

در بخش ششم و نهائی   که برخالف ادعای وارده یک نام باستانیست.« افغان»کلمهٔ   Etymology  ایتومالوجی
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