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 زبان دری درازمنهٔ تاریخ
 

 قسمت اول

 
تاریخ جامعهٔ انسانی بما بوضاحت نشان میدهد که فرهنگها و آدات در سیر انکشاف خویش پیوسته  

انسانهابوده که گویندگان یک زبان  بین  این میان وسیلهٔ روابط  اند و زبان در  بر    از یکدیگرمتأثر 
و    بوسیلهٔ زبان خویش آگاهی، تفکرات، احساسات، تجارب عملی   عالوهٔ افهام و تفهیم در رابطه ها 

 اتفاقات ماحول خویش را ذخیره میکنند. 
   زبان شناسان زبانهای جامعهٔ انسانی را در سه دستهٔ بزرگ دسته بندی کرده اند که عبارت اند از: 

  و Languages Altaic   التایی   زبانهای   خانوادهٔ ،Languages Semitic  سامی   زبانهای   خانوادهٔ 
 . Languages European -Indo.    هندواروپایی  زبانهای خانوادهٔ 
  در   ساکن   مردمان   بیشترینه   میشود   شمرده  جهان   زبانهای   کهنترین از  یکی  که   سامی  خانوادهٔ   زبانهای 
  آرامی،   زبانهای   انواع  در  آن   به   ا افریق   شمال   تا  امروزی   فلسطین   و  سوریه   جنوب   میانه،   شرق   حوزهٔ 
  از   هم   هایی   کتیبه   و   آثار   و   اند   میگفته   سخن   قبطی  و   آشوری   سریانی،   عربی،  بابلی،   اکادی،   عبری، 
 است.  مانده  بجا   آنها

  مانند   امروزی(   )ترکیه  اناتولیا   و   مرکزی   آسیای   حوزهٔ   زبانهای   شامل   بیشتر  التایی   زبانهای   خانوادهٔ 
  میباشد   ترکی   و   تونگوزی   جغتایی،   تاتاری،یاکندی،   مغولی،   ازبکی،ترکمنی،  قرغزی،   ایغوری،   زبان 
 است.  مشهود   آنها در نیز کوریایی  و  جاپانی   زبانهای تاثیرات  که
  و   ترین   البنیاد   وسیع  ترین،  گسترده  هندواروپایی   زبانهای  خانوادهٔ   جهان،  زبانی   های   خانواده  میان   در

  میباشد.   است،   زنده  زبان   ۴۴۵  شامل  و   درمینوردد،  را   اروپا   و   آسیا   قارهٔ   که   زبانی   خانوادهٔ   بزرگترین 
  گسترش   هند   بحر   تا   غربی   اروپای   سایبریا،   از  مردمان   کتلوی   های   مهاجرت   اثر   در   زبانی   خانوادهٔ   این 
»اَریئَئو«      آنرا   کتربا   کتیبهٔ   که  اری  یا   دری   زبان  جهان  شناسان   نا زبو  شناسان  شرق   که  ،است   یافته 

     میشناسند. ،مینامد از کهن ترین زبان این خانوادهٔ زبانی معرفی میدارد 
آنرا فارسی مینامند و عدهٔ قریب   اینکه عدهٔ به غلط عمدی  بارهٔ نام زبان دری و  آنکه در  بر  قبل 

افغانستان مردم  میگویند،    اکثریت  فارسی  آنرا  امروزی  ایرانیان  جویانهٔ  سیطره  تبیلغات  تحت  در 
معتبر تاریخی تصریح کنم که سلسلهٔ پهلوی و خاصتاً رضاشاه  توضیح دهم میخواهم برویت اسناد  

خاصتاً   اروپایی  گران  استعمار  هدایات  تحت  و  تبانی  در  تحقق    انگلیسیمشاورین  پهلوی  بمنظور 
ایران    ۱۹۳۵  در سال  نام کشور پارس یا به قول اعراب فارس را  سیاست های استیال گرانه برمنطقه

  همه متفق القول به این باور اند که   دانشمندان حوزه های انسانشناسی و تاریخ در حالیکه  .  گذاشتند 
یادآوری    از آن   تاریخیفرهنگی  و سایر آثار     فردوسی که در شاهنامهٔ   تاریخی یا آریانای باستان   ایران 
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گردیده است، خطهٔ بوده که امروز بنام افغانستان یاد میگردد، و در همان آثار به کرات نام پارس یا  
 . فارس منحیث یک کشور غیر از ایران یاد آوری گردیده است 

سعید    مانند   حلقهٔ از ناسیونالیست های پارس یا بقول اعراب فارس، مشاورین دربار سلطنت رضا شاه 
در دوران سلطنت اول رضا شاه درتحت ارادهٔ مستقیم    زادهنفیسی، محمدعلی فروغی و سیدحسن تقی 

در    که تا این زمان بنامهای پرشیا، پرژن، پرسیا و فارسپارس را    کشور انگلیس پیشنهاد تغییر نام
بتاریخ شش    سئله بدون تأمل روی این م  به ایران مطرح کردند و رضا شاه هم مشهور بود،    جهان 

تغیر نام دولت پارس را به ایران طی فرمانی رسمیت    ۱۹۳۵دسمبر    ۲۷مطابق    ۱۳۱۳جدی سال  
 بخشید. 

با آنکه از یکطرف در میان دانشمندان جهان بار معنایی ایران حکایت گر جغرافیای بزرگ که قسمت  
و  بوده  اعظم آن شامل افغانستان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، بلوچستان بزرگ  

این ایران زمان رضا شاه هم  پارس آنروز گوشهٔ کوچکی از آنرا تشکیل میداد، بود. از طرف دیگر 
از لحاظ جغرافیه و هم از لحاظ مردم شناسی به هیچوجه صالحیت پذیرایی نام آریا، ایران و آریانا  

از همان تاریخ ببعد به مشورهٔ همین حلقهٔ ناسیونالیست که سردستهٔ شان سعید نفیسی  را نداشت، اما  
برخوردار  ودربار  ادارات علوم و فرهنگ  ،در حاکمیت   از مشاورین رضا شاه و از اقتدار فراوان 

، ادب، زبان و آبدات تاریخی خطهٔ  فرهنگ  ن،تمام دست آوردها تمد با تند رویی زایدالوصف    بود 
و سازمانهای  و درسازمان ها و مراجع علمی بین المللی مانند یونسکو    آریانا را بنام خود تسجیل کردند 

داشته های فرهنگی منطقه  سعی بلیغ مبذول داشتند تا همه  علمی و تحقیقاتی و انجمن بین المللی تاریخ  
ابو شعیب هروی ایرانی، بسام    حنظلهٔ بادغیسی ایرانی،و خاصتاً افغانستان را بنام خود ثبت کنند. حال 

ایرانی، فیروز مشرقی ایرانی، ابو شکور بلخی ایرانی، خواجه عبدهللا انصاری ایرانی، رابعهٔ بلخی  
ندی ایرانی، شهید بلخی ایرانی، معروفی بلخی ایرانی، منجیک ترمزی ایرانی،  ایرانی، رودکی سمرق 

ایرانی، فرخی   بلخی  ایرانی، عنصری  ایرانی، خیام  بلخی  دقیقی  ایرانی،  بلخی  ابوالخیر  ابو سعید 
، ناصر خسرو بلخی ایرانی، انوری ابیوردی ایرانی، مسعود سعد  فردوسی ایرانیسیستانی ایرانی،  

نظامی گنجوی ایرانی، مولوی ایرانی، امیر خسرو بلخی ایرانی، ابن سینای بلخی    ،سلمان ایرانی
سعید  ایرانی ابو  ایرانی،  ابوریحان  ایرانی،  بیهقی  ایرانی،  عوفی  محمد  ایرانی،  فارابی  ابونصر   ،

علما، داشمندان و داشته های تاریخی سرزمین ما را بنام خود ثبت  و هزاران تن از  گردیزی ایرانی
  داشته های تاریخی سرزمین  ما و های  دست آورد های مدنیت    روز تا روز دعوی بیشتر و بیشتر بر و  

افغانستان،   دولت مردان  این است که چرا  در ذهن ما خطور میکند  بزرگی  آنچه سوال  دارند.  ما 
ما   ادب کشور  و  قبال همچو مسایل سرنوشت ساز، مدنیت، فرهنگ  در  ما  دانشمندان و مؤرخین 

تیار کرده و در برابر نیات خصمانهٔ ایران وایرانیان و حساسیت های ایجاد شده مبنی بر  سکوت اخ
یکه تا هنوز هم در بسیاری از اسناد بین المللی  ل در حا  جعل تاریخ وفرهنگ منطقه صدا بلند نمی کنند؟

ریخ  ان و نوشته های شرق شناسان جهان و دانشمندان حوزه های انسان شناسی و تاهو موزیم های ج
 کلمهٔ ایران، آریا و اریانا را بر مدنیت های حوزهٔ افغانستان بلوچستان و ترکستان بکار میبرند. 

دربارهٔ نام تاریخی ایران، آریا و آریانا را وتعویض ماجراجویانه و سلطه گرایانهٔ نام پارس را به  
وسی و سایر شاعران  دادم تا مرور کنندگان این سطور بدانند که منظور فرد   توضیح   ایران بخاطری 

و دانشمندان گذشته کشور ما از ایران و آریانا و آریا همانا افغانستان با کمی اضافات  بوده نه پارس  
یا فارس زیرا همین دانشمندان در آثار شان به کرات نام فارس یا پارس را منحیث خطهٔ جداگانه از  

 افغانستان )ایران( ذکر کرده اند. 
اهنامه نام ایران و آریا دللت بر پهنهٔ جغرافیایی شامل نیمهٔ کامالً شرقی  هم در اوستا و هم در ش

  ایران امروزی ، تمام افغانستان، غرب پاکستان امروزی و جنوب آسیای میانه داشته است. در شاهنامه 
همان سرزمین ها ایران نامیده شده اند که استرابون تاریخ دان یونانی واراتوستن جغرافیه    فردوسی هم

و مراد شان از پهنهٔ    و  این سرزمین ها را آریا و آریانا نامیده اند   یونانی شاعر ، ستاره شناس ودان
 جغرافیایی که در بال از آن ذکر کردم بوده است. 
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دردراز منهٔ انکشاف زبان دری زمان حاکمیت و امپراطوری پارت ها زبان ما پارتی نام گرفته است.  
 گذشته برمیگردیم. نام پارتی کمی به غرض توضیح  
که از اقوام آریایی بودند بوسیلهٔ بنیانگذار این سلسله    یا پارتیان باختری  اشکانیان،  پارتها، سکایی ها

ارشک)اشک( که اشک آباد و یا عشق آباد پایتخت ترکمنستان بنامش نامگذاری شده است و برادرش  
ا نواحی هرات، سیستان ونواحی شهر  قبل از میالداز نواحی باختر یا بلخ امروزی ت  ۲۵۰تیرداد در  

نسا یا عشق آباد)اشک آباد( در برابرتسلط یونانیان باختری تحت فرمانروایی دیودوتس قد علم کرده  
و مدت    را بنیان گذاشتند   یا پارتیان باختری    و آنها را شکست داده و امپراطوری بزرگ اشکانی 

یا    ، اشکانیانسکایی ها  این   زبان شتند که  آریانا و پارس حاکمیت دا  باختر  پنجصد سال بر نواحی
پارت ها را پارتی مینامیدند وهمه دانشمندان تاریخ به شمول مؤرخین ایران امروزی همه تأیید میکنند  
که اوستا در نیمهٔ دوم عصر پارتیان بزبان پارتی نوشته شده است که هیچگونه تعلقیت به پارس یا  

شرق  (  ۱۹۹۹  –  ۱۹۱۴ل میخاییل میخایلیوف دیاکونوف)  معرب آن فارس نداشته و ندارد. به قو
همه اسناد و مدارکی که از ساحات باختر و نیسا منحیث اولین مرکزامپراطوری  شناس شهیر روسی  

اسناد تاریخی  اشکانیان باقیمانده میرساند که زبان پارتی زبان مسلط اشکانیان یا پارت ها بوده است.  
نیان به گرد آوری اوستا که بزبان پارتی بود پرداختند و این زبان از  بما میرساند که پارت ها یا اشکا

مؤرخین و  در سراسر قلمرو حکمروایی پارت ها از باختر سوریه و شام زبان عامه گردیده بود.  
این نام زبان پارتی را   خاصتاً جرمن ها و فرانسوی ها  دهٔ از اروپایانعتذکره نگاران عرب و قسماً 

پارسی تلفظ میکردند. ایرانیان امروز با سوء استفاده از مشابهت لفظی پارتی )پارسی( با پارس یا  
 تاریخ و فرهنگ پرداخته اند. خودشان به جعل  فارس  

کنیشکا فرمان میدهد تا رعیتش در مصاحبات،  این زبان پارتی همان زبان اری )اریئو( است که  
کتیبه های سرخ کوتل، رباطک، اسناد باختری  ، عبادات و اداره از آن استفاده کنند. که  مراودات مردم

که زبان اری باختری ) ارئیو(    ند او کتیبهٔ ایرتم هم اکنون در دسترس اهل تحقیق قرار دارد همه بازگو
 اول  قبل از میالد و کوشانیان سدهٔ   ۳۰۰پارت هایا دری امروز طی هزاران سال یا حداقل از زمان  

زبان مسلط آریانا یا محدودهٔ جغرافیایی که اکنون  بنام افغانستان مثمی است بوده و در کشاکش    میالدی
و امروز بنام زبان دری بما میراث    دهر، تهاجمات متعدد جهانگشایان هیچگاه از رونق نیافتیده است 

 مانده است. 
در  از منطقهٔ سرخ کوتل بغالن    ۱۹۵۷کتیبهٔ سرخ کوتل درنتیجهٔ کاوش های باستانشناسان درسال  

یک متر   سنگ نوشتهٔ چهارضلعیقالب   یادگار    با گسترهٔ  با ارزش ترین  بمثابهٔ  یونانی  بارسم خط 
دید  عصر کوشانیان بدست آمد که برای محققین و زبان شناسان از اهمیت بسیار فراوان برخوردار گر

و جعلیات آنعده زبانشناسان ایرانی که نام ایران وزبان دری را در قلمرو جغرافیایی شان جعل کرده  
شرق شناسان وزبان شناسان جهان  و خود را وارث مدنیت های آریانا وانمود میکردند برمال ساخت.  

یونانی نوشته    همه متفقاً با دیدن این سنگ نوشته که بزبان اری )اریئو( یا دری امروزو رسم خط 
افغانستان   جغرافیایی  محدودهٔ  یا  آریانا  را  دری  زبان  خاستگاه  مبسوطی  مقالت  طی  است  شده 

،  نوشته شده است   یباختر   -   ی ونانی  خته یرا که با رسم الخط آم   به یکت   ن ی ا  ۀترجم امروزتثبیت کرده اند.  
  ی مادر زبان در  ای نستان  افغا  ۀ » زبان دوهزارسالخویش زیر عنوان    ۀرسالپوهاند عبدالحی حبیبی در

بغالن(«   به ی کت  ل ی)تحل کوتل  تار منتشرهٔ    سرخ  مطبع  خ یانجمن  چاپ    سال  کابل  ی دولت  ۀ افغانستان، 
 : آورده است  ترجمهٔ این سنگ نوشته را چنین   یشمس  یهجر ۱۳٤۲

نامور کرد ) ساخت(    یشکایبهره ور : بغالن . که ) آنرا شاه بزرگ کان  یشکایاست مادژ کان  نیا»  
شد . )و(    ست ی( معبد آب ن نی( مادژ تمام  کرده شد . تا آنکه ) باالخره از نیشد و فورا )ا  ی . زود

مقدس آتش    یکوی ) شد( و ) چون( رب النوع ن   ستادیآب شد  ) خشک( ا  ی ( مادژ ب  نی) ا  نیچن
) خشک  ستادندیآب  ا  یهایپرستان  نوشاد تباه شدند ) رفتند(. چون جو    یمعطل ماند . پس خدا

) مقرراز طرف    یشدند پس ( آب اندک شد و مادژ پدرود گشت . تا که نوکونزوک منارنگ فرا خدا 
بوسر) ابن( شسزو  گرگ ارواشاد )    ک ی آب شاه فغفور ) شاه خداوند زاده ( لو  ستار یشهنشاه( فر 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ماه. به    سانیسال سلطنت  ن  کمیو   ی( به س ی)قو     ایمه  ۀامور باد . با ارادشاد روان ( که همواره ن
   ی چاه کند . و ازآن آب بر آورد و آن را به  تهداب سنگ  کی . تا که    دیمادژ را پرور  نیبغالن آمد وا

  ه مقدس آتش وجود داشت  ی کوین  و چون ربالنوع   ده یآب مادژ پوره شد  و آب  نه کاه  نیکرد .چن   میقا
پرستان  نوشاد  تباه نخواهند شد . ) نخواهند رفت ( ومادژ پدرود  نخواهد شد .    یباشد  پس خدا

چاه و صحن    ک یپرورده شد . و کی کرد  .همه مادژ ن  ز ی) پس چون( آن چاه خام کوب را خشت ر
کوزکاشک منم   . بورزومهر  منم   . )ساخت(  کرد   ر  یبزرگ  منم   . .    سم ییگیگانس  س ییپور  )؟( 

نوبخت . منم مهره من . منم    من یو ) به فرمان ( ا  ی. به فرمان خدا  کی کنارنگ مار   ی کینوکونز
 aryio   یاینوشته زبان بکاررفته در آن بنام  » زبان آر  سنگ  نیدر ا  بورزومهر پور امهره من

 « است.  شده  ادی« 
را باستانشناسان از تپهٔ کافر قلعهٔ در نزدیکی های شهر ایبک ولیت سمنگان    کتیبهٔ رباتکهمچنان  

این کتیبه در قطعه سنگی به عرض   به    شصت سانتی متر، ارتفاع    ۹۰کشف کردند.  سانتی متر، 
نوشتهٔ بزبان اری )اریئو( یا دری    کلمه  ۱۶۰و    سطر   ه سانتی متردر آن بیست و س  چهل  ضخامت  

امروز با رسم الخط یونانی فرمان کنیشکای بزرگ شهنشای کوشانی را در قبال ساختن معبد و پیکره  
و در آستانهٔ معبد گذاشته    های ایزدان و چگونگی پرستش را در این معابد بیان میدارد، نوشته شده

   شده بود.
  مات زبان دری با رسم الخط یونانی چنین نوشته شده است: چنانچه در قسمتی از این سنگ نوشته کل

(، شا ) شاه (، سات ) چاه (، ناموبرگ ) نامور(، مزوکرد ) تمام    یاریآب ) مامورآب ار یآب فرست»
(، نوسال ) نوشاد (، فرومان ) فرمان   همطلق اسم فعل کنند ی (، کند ) ما ض  ی) خدا  ی کرد (، خوت

 «(، بگ شاه ) شاه بزرگ (، بگ بوهر ) فغفور، بگ پور، برادربزرگ، شهزاده ( 
کشف این سنگ نوشته درتاریخ ادبیات و زبانشناسی کشور ما افغانستان و رد ادعا و جعل کاری  

ی یا پارسی که بوسیلهٔ  های فارسیان را در مبنی بر اینکه زبان دری یکی از لهجه های زبان فارس
این  مطالعهٔ پوهاندعبدالحی حبیبی بعد ازساسانیان ایجاد گردیده، نقش تعین کنندهٔ را ایفا کرد. چنانچه  

را که    حال مابه باور کامل میتوان گفت که فرضیه های اینکه زبان دری یا فارسی »نگاشت:   کتیبه 
از زبان پهلوی ساسانی بمیان آمده است ازریشه نادرست وباطل میگردد.    ایرانیان معمول ساخته اند 

دو هزار سال پیشتر از امروز یعنی حدودچهار صد تا پنجصد  بیشتر اززیرا حال روشن گردید که تا  
مانع نفوذ فرهنگ،    باختربه زبانی گفته و نوشته میشده که مدت صد ها سالسال قبل از ساسانیان در  

 پایان قسمت اول )ادامه دارد(      «زبان و سنت هخامنشیان در این دیار بوده است.
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