بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

خوانندۀ عزيز و عالقه مند،
با تقديم تمنيات نيک اينک اثر ديگری از عالمه کھزاد راخدمت
تان تقديم ميدارم .اميد است مورد دلچسپی تان واقع شده و ھم
ازمحتويات آن استفاده نمائيد .اين اثر را جناب استاد محمد نبی
کھزاد فرستادند که از لطف شان يک جھان تشکر.
متاسفانه ايرانی ھا در سالھای اخير با وضعيت نه چندان
دوستانه در مقابل مردم افغانستان روابط بين اين دو ملت برادر
را خدشه دار ساخته اند و اين خود نمايندۀ آنست که آنھا چقدر
از ذھنيت تاريخی خود دور شده اند و يا در گرداب خودبينی
خود را فراموش نموده اند .بھرحال اميد است آنھا ھم با
خواندن اين اثر در روابط شان با پناھنده ھا و مھاجرين
ھموطن ما در ايران تجديد نظر نمايند.

داکـتـر فـريـار کـھـزاد
بنيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی

افغانستان و ايران

متـن سـخـنـرانـی آقای کـھـزاد
در مـوزۀ ايـران باسـتـان

خوانندۀ محترم
اين کنفرانس آقای احمد علی خان کھزاد مؤرخ و
مدير کل موزۀ افغانستان ميباشد که بتاريخ 19،7،1330
در موزۀ ايران باستان در تھران ايراد کرده اند.
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متـن سـخـنـرانـی آقای کـھـزاد در مـوزۀ ايـران باسـتـان
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احـمـد عـلـی كـھـزاد

بنـيـاد فـرھـنـگی کـھـزاد

درفالت بزرگی که بين اندوس )سند( و تيرگرس )دجله( و اقيانوس و مجرای
اکسوس )آمودريا( و بحيرۀ خزر و سلسله قفقاز منبسط است ،دو کشور آريائی
افتاده که نژاد اجداد شان ده ھزار سال قبل ،از دامنه ھای پامير ،از بام دنيا ،فرود
آمده اند) .پامير و خاک ھای ماحول آن زادگاه آريائی نياکان افغانی و ايرانی
است (.آريايی ھا از دامنه ھای پامير به جلگه ھا و دره ھای افغانستان پراگنده
شده ،يک برادر اينجا ماند و برادر ديگر به طرف غرب رفت و در خاک ھای بين
سواحل جنوبی خزر و شمال اقيانوس تا کناره ھای دجله رحل اقامت افگند و
آھسته آھسته از احفاد ايشان آنجا قبايل افغانی و اين جا عشاير ايرانی منشعب شد
و نشو و نما پيدا کرد و بر تعداد ايشان افزود.
ساير اقوام آريائی که امروز در قارۀ اروپا و حتی آمريکا پراگنده شده اند ،نسبت
به زادگاه و پرورشگاه ھای فرعی و صورت مھاجرت ھای خود ھر چه از راه
حدس و خيال و تصور می گويند بگويند ،ما افغان ھا و ايرانی ھا در حالی که
کتابی مانند »اوستا« در دست داريم محتاج به ھيچ گونه حدس و خيال و تصور
نمی باشيم ،زيرا فرگاد اول »ونديداد« يا باب اول حصه سوم اوستا ،مھد نژاد
آريائی جمعيت افغان و ايرانی را با علت مھاجرت که سردی دامنه ھای مرتفع و
سردسير پامير باشد با مراتب حرکت و مھاجرت قوم قدم به قدم ،ناحيه به ناحيه،

عالقه به عالقه شرح می دھد و طور صحيح و صريح نشان می دھد که از آن
بھتر تصور نمی توان کرد.
به اساس شھادت اوستا ،نياکان مشترک افغانی و ايرانی از »آريانم ويجو« که
سرچشمه عليای »دائی تيک« و »داراگا« يعنی »آمودريا« و»سر دريا« را در
دامنه ھای پامير در بر می گيرد به علت زمستان طوالنی و سردی ھوا ترک گفته
به » سغده« و » مورو« يعنی »سغديان« وعالقه »مرو« فرود آمدند واز آنجا به
سواحل چپ رود اکسوس )آمودريا( عبور کرده و در» بخديم سريرام اردو و
درفشام« يعنی » بلخ زيبا دارای بيرق ھای بلند« مسکن گزيدند.
»بخديم سريرام« ھمان »بخل باميک« ادبيات پھلوی است که آن را »بلخ
درخشان« می توان ترجمه کرد و فرخی سيستانی عينا ً اصطالح پھلوی را به
زبان دری » بلخ بامی« ساخته و مسعودی ھمين مفھوم را به تازی » بلخ الحسنا«
گردانيده و اولين شاعر شاھنامه سرای بلخ ،دقيقی به زبان شعر آن را »بلخ
گزين« تعبير فرموده است» .اردو و درفشام« صفت ديگری است که »ونديداد«
به بلخ بامی داده و واضح می سازد که چطور بار اول درفش مجد و عظمت
آريائی در بلخ گزين افراشته شد.
پس اگر اوستا ،شاھنامه و ساير شعرای غزل گوی و چکامه سرای ما بلخ را
مرکز سالله ھای »پاراداتا« )پيشداديان( و »کوانی« )کيانی( و خاندان »اسپه«
شاھيان تا زمان گشتاسب شاه دانسته اند ،گزاف نگفته اند.
اوستا ،ورود آريائی نياکان افغان و ايرانی را در بلخ متوقف نمی سازد و بعد از
اين از مناطق » نيسايا« » ،ھرای وه« و »ويکره ته« يادآوری می کند که عبارت
از  :حوزۀ مرغاب  ،حوزۀ ھروی رود و حوزۀ کابل رود است.
سپس ،عالقه ھای » اوروه« و »خنـنـته« می آيد که اولی را به حدس بعضی
طوس و برخی غزنه تعبير کرده ولی به عقيده دانشمند جرمنی »گايگر« عبارت
از عالقه »روه« يا »ارگون« است که در واليت جنوبی افغانستان افتاده» .خننته«
را به علت باشندگان آن »ورکانا «» ،ھيرکانيا« يا » گرگان« تعبير کرده اند.
واضح می شود که برادر ايرانی از برادر افغانی جدا شده از ھمين معبر گرگان
عبور کرده و به طرف خاک ھای جنوب سواحل بحيره خزر رھسپار گرديده
است .پيشتر راه انتشار آريائی ھا را از »بخدی« تا منتھا اليه جنوب و شمال غرب
افغانستان ديديم ،اينک باز به »ونديداد« مراجعه کرده می بينيم که دسته ھای ديگر
عشاير آريائی چطور به »ھری وی تی« و »ای تومنت« يعنی حوزه ھای شاداب
و وسيع »ارغنداب« و »ھيرمند« پراگنده و مستقر گرديده اند .ھکذا از »کخره«
يعنی عالقه غزنه ھم اسمی درميان مناطق  ١٦گانه ونديداد است.

در ميان اين ناحيه ھا يکی در جائی مثل »ورنه« و »رانگه« ھم است که مدققين
در تعيين آنھا به صورت يقين موفق نشده اند .چيزی که باالخره در فھرست
اسمای خاک ھای اوستائی مبھم و قابل دقت است ،تذکار»ره گه« و »ھپته ھندو«
است که اولی را »ری« و دومی را منطقه »ھفت رود« يا »پنجاب« می دانند و
اين دو تسيمه خود واضح می سازد که باالخره چطور يک شاخه آريائی به »ری«
در حوالی تھران امروزی رسيد و شاخۀ ديگر از مسير رودخانۀ کابل و معاونين
آن »کرم«» ،گومل« و »سوات« )کرومو  ،گوماتی و سواستو سرود ويدی( از
»سندھو« يعنی »رودخانه سند« که خط فاصل و سرحد طبيعی و تاريخی خاک
ھای آريا نشين )آريانا انتيکوا( و نيم قاره ھند است ،عبور کرده و به خاک ھای
ھفت آب يا پنجاب فعلی منتشر شدند.
اوستا ،منحيث مطالب جغرافيايی از »پامير« تا »ری« و از حوزه اکسوس تا
اندوس مھد اوليه و پرورشگاه آريائی نياکان مشترک افغانی و ايرانی را
خوب می شناسد و به کوه ھا و رودخانه ھا و پيداوار و حاصالت آن بلد است.
شرح اسمای کوه ھا و رودخانه ھای متذکرۀ اوستا و تعيين موقعيت آن ھا مبحث
مفصل جغرافيائی ايست که در حدود اين مقاله کوچک نمی گنجد.
مخصوصا ً کوه ھا ی متذکرۀ اوستا خيلی زياد و متعدد است و واضح استنباط می
شود که سرزمين اوستايی يعنی  ١٦قطعه خاک ميمون آريا نشين که موقعيت اکثر
آن در ماحول سنگالخ عظيم ھندوکش تثبيت شده کوھستانی بوده ،خود اين سلسله
کوه که ستون فقرات افغانستان را تشکيل می دھد ،در فقرۀ سوم »زمياد يشت« و
در فقرات دو و يازده »يسنا«ی دھم به نام »يوپائی ری سنا« ياد شده است .اين
اسم که »بلندتر از پرواز عقاب« معنی دارد ،صفتی است که بلندی اين کوه سر به
فلک کشيده را ترسيم می کند.
اين کوه به ھمين اسم و صفت در »بنداھش« به صورت »اپارسين« تذکار يافته و
اپارسين شکل پھلوی نام اوستائی آن است .قراريکه از بنداھش و »زاد سپرام« بر
می آيد ،کوه اپارسين از سيستان تا سينيسان يعنی »از سيستان تا چين« انبساط
داشت و رودخانه ھای »ھرو« و »ھتومند« يعنی ھريرود و ھيرمند از آن
سرچشمه می گرفت .آيا بلندی و طول و موقعيت ھندوکش را از اين بھتر می توان
تعريف کرد؟ »سپيته گونه گيری« کوه ديگری است که در حواشی جنوب شرقی
افغانستان افتاده و اسم آن مرکب از سه کلمه است »سپيته« يعنی » سفيد« ،گونه
ھمين گونه و گون که بيشتر در مورد توجيه رنگ ھا استعمال می کنيم و »گيری«
يعنی »کوه« .در پارسی اين سه کلمه ترکيبی را »کوه سپيد گون« می توان ترجمه
کرد و تسميه » سفيد کوه« را امروز در مورد کوه مذکور استعمال می کنيم ولی
علی العلوم تسميۀ »سپين غر« بيشتر معمول و مرجح است و اين اسم پشتو است

که نظير اين دو کلمه ،صدھا بلکه ھزارھا کلمات »زند« يا اوستايی را در خود
حفظ کرده است.
در قطار کوه ھای متذکرۀ اوستا ،برخی ديگر ھم از لحاظ ترجمه لفظی و موقعيت
جغرافيائی مشخص است مانند :سيامکه »سياه کوه« ،فره يات »برف کوه« و
»سپيته ورنه« يعنی »کوه سفيد پوش« يا »سفيد کوه« که در مقابل سياه کوه بين
ھريرود و حوزه مرغاب افتاده و »پورانا« کوه پروان در صد کيلومتری شمال
کابل و »ستيرا« يعنی کوه »تيرا« که در حصص شرقی پشتونستان قرار دارد و
کوھی است که از بلندی سر آن به ستاره می خورد .در يسنای دھم اوستا اين جمله
اولی چنين ذکر شده» :اوی سيترا ستارو سارا « يعنی » به طرف کوه تيرا که سر
آن به ستاره می خورد« .کلمۀ » ستاره « در پارسی و »ستار« در پشتو موجود
است که ارتباط ھر دو زبان ملی ما را به زبان اوستائی وانمود می کند.
از رودخانه ھا ھم در اوستا نام ھائی است که برخی واضح و مشخص شده مانند
ھيتومنت )ھيرمند( ،ھری ويتی )ارغنداب( ،خواسپه )خسپاس(  ،ھواستره )خاش
رود(  ،فره داتا ) فراه رود( و غيره.
مطالب جغرافيائی اوستا که قسمتی در »ونديداد« و قسمتی در»يسناھا« تذکار
يافته نشان می دھد که اجداد ما در عصر اوستايی به کدام اندازه سرزمين مسکونه
خويش را به خوبی می شناختند و چه قدر به کوه ھا و دره ھا و جلگه ھا و
رودخانه ھا و خواص و مميزات آن آشنا بودند.
بنده اوستا و عصر اوستايی را در تمام مسايل مشترک علمی ،ادبی ،فرھنگی،
حماسی ،فلکلوری ،اخالقی که خوشبختانه ميان افغانی و ايرانی موجود بوده و
ھست ،مبدأ می دانم .مبدأ بزرگ ،مبدائی که سرچشمه معنويات و فرھنگ و ادب
ھر دو ملت بوده و از سه ھزار سال به اين طرف ،طوری افغانی و ايرانی را در
قالب واحدی در آورده که بايد گفت ايشان يک روح اند در دو بدن.
شبھه ئی نيست که اجداد افغانی و ايرانی به حيث دو برادر آريائی در حدود  ٦ـ ٧
ھزار سال ديگر را قبل از عصر اوستا در ماحول پامير گذرانيده و مشترکات
عرقی و نژادی آن ھا حتی درآن اوقات تثبيت يافته بود و مشترکاتی ھم که ميان
آريائی ھای افغانی و ايرانی و ھندی موجود است و شواھد بارز آن در کتب
»ويدی« و جزوه ھای »اوستا« ديده ميشود ،مربوط به ھمان ازمنه دور افتاده
است.

اين جا ،در اين مقاله که موضوع مشخصی دارد ،به مشترکات کتله ھای آريائی به
مفھوم »ھند و اروپايی« و»ھند و ايرانی« کار زياد ندارم .اين جا فقط در روشنی
اوستا ،کتابی که »زردھشت سپنتمان« در بلخ بامی در دربار »گشتاسب شاه« پديد
آورد و از مشترکات مذھبی و فرھنگی و ادبی و حماسی دو ملت افغان و ايران
است ،خطوط مختصه معنوی دو ملت برادر را جسته جسته و مختصر مطالعه می
کنيم و چيزھائی که اين رشته را به تدريج در دوره ھای بعدی قوی تر ساخت از
نظر می گذرانيم.
در روی زمين ملت ھای زيادی ديده ميشود که در مبدأ يا در يک دوره معين عمر
خود عرق ،خون ،دين ،ادب ،زبان ،ساحۀ واحد جغرافيايی طبيعی يا دوره
مشترک تاريخی يا مجاورت و يک رنگی اقليم ،مشترکاتی ميان ايشان توليد کرده
مانند اقوام و ملل اسالو يا ژرمن يا التين يا ملل ترکی نژاد يا اقوام شبه جزيره
بالقان يا شبه جزيره ايبريک يا ملل عربی زبان و يا حتی دو ملت التين ايتاليا و
فرانسه که در دو طرف کوه ھای آلپ دو خواھر التينی از آن ھا تشکيل کرده
است.
اين دسته ھای اقوام و ملل مشترکاتی بين خودشان دارند که تأثير آن در بعضی
موارد عميق ھم ھست ولی ملت افغان و ملت ايران از نظر تشابه و ارتباط باھمی
وضعيت خاصی دارند .
قراری که باالتر متذکر شدم ،بنده مبدأ اساسی ھمه مشترکات ادبی ،فرھنگی،
اجتماعی ،اخالقی ،رزمی ،حماسی ،فکری ،ھنری قبايل افغانی و عشاير ايرانی
را که از آن به طور متقابل ملت افغان و ملت ايران در مرور زمانه ساخته شده
است ،ھمان مقررات و اصول و اساسات اوستا می دانم که در تمام پھلوھای
زندگانی فرھنگی ،ادبی و اجتماعی ما تأثير افگنده و تأثيرات آن در دوره ھای
بعدی تاريخ زندگانی ما چه در افغانستان و چه در ايران در زمينه ھای مختلف
وجود داشته و درلفافه پرده ھای جديد به رنگ ھای مختلف که شناختن آن ھم در
ھمه جا خالی از اشکال نيست تا حال ديده می شود .داستان ھا و اشعار عاميانه
»فولکلور و فولک سانگ« که معرف ما تحت-الشعور اقوامی است ،بقايای اين
تأثير را معرفی می تواند.
افغانی و ايرانی چرا يکسان فکر می کنند؟ چرا زبان مشترک دارند ؟ چرا ادبيات
مشترک دارند؟ چرا داستان ھا و اسطوره ھای حماسی آنھا يک چيز است؟ چرا
دارای يک ذوق اند؟ از اين چراھا در تاريخ زندگانی چندين ھزار ساله ما زياد
است و در ھر قدمی به يکی از اين چراھا مواجه می شويم.

عالوه بر کوايف مشترک محيطی که ھر دو ملت در دو گوشه يک فالت زندگانی
داريم و از دوره ھای باستان در آن جا بوده و ھستيم و خواھيم بود ،عالوه بر
مميزات مشترک عرقی و نژادی که سلول ھای دماغ ما را يکسان تعبيه و پرورش
داده ،عالوه بر مشترکات دوره زندگانی باھمی در دامنه ھای پامير که آن را دوره
آريائی خوانند ،ھمين تمدن و فرھنگ مشترک اوستائی که مرکز آن بلخ بامی و
ساحه نشو و نمای آن قطعات  ١٦گانه خاک ھای اوستائی ماحول ھندوکش بود و
دامنه تأثير مذھبی و ادبی و فرھنگی آن تمام فالت را از منتھا اليه غربی ،از
سيحون تا دجله فراگرفت ،تأثير کلی و اساسی دارد.
آئين مشترک اوستائی ،فرھنگ مشترک اوستائی ،قوانين اجتماعی مشترک
اوستائی ،سالله ھای داستانی يا نيمه داستانی و نيمه تار يخی پيشدادی و کوانی و
اسپه که شاھنامه منظوم و منثور و ساير نامه ھای باستان صحنه ھای فعاليت و
قدرت نمائی آن ھا را در بلخ و کابل و زابل و سمنگان و سيستان قرار می دھند،
»يزاته ھا« و »امشه سپناتا« که ايشان را ارواح پاک جاويدانی می توان خواند،
با صدھا پھلوانان مشترک که به اصطالح غربی ھا اساس يک نوع ميتولوژی
مشترک دو ملت را تشکيل می دھد ،ھر کدام آن خاطره ای است که ياد آن ما را
به ھم نزديک تر می سازد.
مبارزۀ روشنی با تاريکی ،مبارزۀ »سپنته مينو« با »انگرو مينو« يا قوۀ نيکی با
قوۀ بدی» ،ھومته ،ھوخته ،ھورشته« يا »پندار نيک ،گفتار نيک ،کردار نيک«
ھر کدامش به جای خود اساسی است که روی آن شالوده کاخ مشترک عقايد و
افکار باستانی ما گذاشته شده و آن کاخ را معماران علم و ادب و فرھنگ مشترک
ھر دو ملت در طی ھزاران سال ديده بانی ،مراقبت و مرمت نموده و نگذاشتند که
از گزند باد و باران آسيب بيند .عقيده به جاويدان ماندن روح و احترام روح نياکان
متوفی که در اوستا به کلمه »فره وشی« ياد شده ،محبت به کانون خانواده ،عالقه
به خاک و وطن و قوم و مبارزه با زشتی ،با تاريکی ،با عنصر خبيث ،با عنصر
بيگانه و تشويق مردم به ھمکاری با »سپنته مينو« ،خرد نيک بر عليه
»انگرومينو« قوۀ مظلم ،روح حماسی و رزمی را در ميان دو ملت افغان و ايران
به اوج کمال رسانيد.
دستور اوستا مبنی بر صحت و سالمتی بدن ،مبنی بر پاکی تن و روح ،اھميت
زيبائی و تناسب و قشنگی اندام سبب شد که نژاد ما ھميشه صاف و نيرومند و
قوی باشد» .ياما« يا »جمشيد« در سالمتی بدن افراد اھميت بسيار می داد .
سينه فراخ ،شانه ھای عريض ،قامت بلند و مخصوصا ً چشم نافذ و روشن ،افتخار
مرد بود ،روشنی نگاه ،تيزی نگاه در موارد مختلف تعريف شده است .در جامعه

اوستائی نياکان ما به چشم و حفاظت و مواظبت آن توجه خاصی مبذول می
داشتند .بلندی قامت ،تناسب اعضا ،نيرو ،توانايی ،چشم روشن ،پاشنه کوچک،
بازوی رسا و طويل ،صفات با افتخاری است که اوستا نه تنھا برای مردھا بلکه
برای »يزعته ھا«) ،موجودات نورانی( ھم قائل شده است .ھمين قسم در موارد
ديگر ،زيبايی چھره ،بزرگی چشم ،سفيدی ساعد ،نازکی و لطافت انگشتان خانم
ھا ھم تعريف شده است و اين صفات ھمين اآلن ،امروز ھم مميزات نژادی ملت
افغان و ايران را تشکيل می ھد.
البته ،در شھرھا چه در افغانستان و چه در ايران مردم با پيشرفت مراتب اجتماع
کم و بيش به ھم خلط شده اند و در طی سه ھزار سال اخير از ماحول افق
عناصری وارد کشورھای ما شده ولی در ميان بعضی از عشاير و به خصوص
در ميان قبايل و کوه نشينان افغانی در نورستان و بدخشان و در دره ھای زيبای
سفيد کوه و کوه سليمان و در خم و شکن دره ھای فرح بخش و خوش آب و ھوای
ھندوکش عنصر نژادی ما صاف و پاک باقی مانده و آن چه مطلوب اوستا از نيرو
و قوت و تناسب اندام و زيبايی چھره و مميزات روحی و بدنی بود تا حال حفظ
شده و به ھمين جھت آقای سعيد نفيسی استاد محترم دانشگاه تھران در سخنرانی
ئی که در تاالر مطبوعات ،عصر روز  ٢٢اسد ايراد کردند ،فرمودند که ھنوز
خون صاف آريائی در نورستان و بدخشان باقی است .در واليت جنوبی افغانستان
که مرکز آن گرديز وطن عبدالحی ضحاک گرديزی است ،مردمان قبايلی ،وزيری
ھا ،مسعودھا ،جاجی ھا ،ورک زی ،شنواری و غيره بھترين نمونه نژآد آريا
محسوب می شوند .برادران ھمين قبايلی ھا که از کلگت تا حوزه زوب و از اينجا
تا سواحل بحيره عرب افتاده وسرزمين پشتونستان را تشکيل می دھند و قبايل
مشھور آن ھا اپريدی ،شينواری ،مھمند ،وزير ،مسعود ،يوسفزی ،ختک،
ورکزی ،بنوچی ،بنگش ،توری و غيره می باشند ،صاف ترين خون آريائی را در
خود حفظ کرده و مميزات عرقی ،نژادی ،ادبی ،فرھنگی ،اجتماعی ،آنھا با بوميان
ھند و پرورش يافتگان آن سرزمين به کلی مجزا است.
افغانی و ايرانی قبل از طلوع سپيده صبح تاريخ ،سلسله پادشاھان و جھان گشايان
و پھلوانان نامی داشتند که مقام و موقعيت آن ھا در بعضی از اصطالحات ادبی از
سطح بشر و بلندترين نوع بشر بلندتر بوده و به ارباب انواع می رسد .اين
خاطرات دور افتاده در ذھنيت اين دو ملت باستانی نقش عميق دارد ،و خاطراتی
است که مبدأ قدامت آن را نمی توان تخمين کرد .فراعنه و اقوام سامی حوزۀ بين
النھرين اگر سوابق چندين ھزار سالۀ خود را در ستون ھای سنگی و مھرھای
استوانه ای و خشت ھای گلی نقش کرده اند ،نياکان آريائی افغانی و ايرانی نام
نامی شاھان و پھلوانان و بزرگان خود را از آن دوره ھائی که عناصر آريائی
افغانی و ايرانی يکجا در دامنه ھای پامير می زيستند سينه به سينه حفظ کرده و به
حيث ارث معنوی خانواده به خانواده ،عشيره به عشيره ،قبيله به قبيله ،ملت به
ملت انتقال دادند.

بعضی از اين داستان ھا در سرود ويدی و شرح مفصل تر آن در اوستا آمده است.
يشت ھای اوستا اولين مآخذ کارنامه ھای پادشاھان و منبع اوليه روح حماسه
سرايی شاھنامه ھای ما است.
افغانی و ايرانی با داشتن دوره ھای مشترک و دوره ھای غيرمشترک تاريخی،
تاريخ طوالنی و پر ھنگامه ئی دارند ،ولی نقش دوره ھای تاريخ داستانی درشئون
مختلف اين دو ملت طوری عميق است که ھمه ادوار تاريخ را با تمام حشمت و
جالل آن تحت الشعاع قرار داده است.
اسمای با فر و شکوھی مانند »ياما« يا »جمشيد«» ،تری تونا« يا »فريدون«،
»کرساسپه« يا »گرشاسب«» ،ايريو« يا »ايرج«» ،منوچيترا« يا »منوچھر«،
»کوی کواتا« يا »کيقباد«» ،کوی يوسا« يا »کی کاووس«» ،کوی ھسراوا« يا
»کی خسرو« » ،طوزان« يا » طوس«» ،اروت اسپه« يا »لھراسب«» ،ويست
اسپه« يا »گشتاسب«» ،زری ويری« يا » زرير«» ،سپنتووانا« يا »اسفنديار« و
صدھا امثال آن ھا که در ادب پھلوی و دری و به خصوص درشاھنامه ذکر شده
است ،اسمائی است که نسبت به ھر اسم تاريخی بيشتر و به مراتب بيشتر در
ادبيات رزمی و بزمی دو کشور افغانستان و ايران تأثير افگنده و زبان باشندگان
اين دو کشور به حکم تحول لسانی ھر چه بوده و ھر شکلی که به خود گرفته چه
»زند« ،چه »پھلوی« ،چه »دری« اين نام ھا که نمايندۀ روح حماسی ما است ،در
ھر کدام آن تکرار شده و تا امروز باقی مانده والی ما شاء ﷲ باقی خواھد ماند.
ملل عالم ھر کدام کم و بيش بعضی قصه ھای داستانی ،بعضی روايات
ميتولوژيکی ،بعضی حکايات رزمی و بعضی پارچه ھای حماسی دارند ولی ھيچ
کدام از آن قابل مقايسه با گذشته رزمی باستانی »افغان و ايرانی« نيست .در
موقعی که نياکان ما از دامنه ھای پامير به دامنه ھای ھندوکش و از اين جا به
تدريج نظر به حکم تکثير نسل ساحۀ رھايشگاه خويش را وسعت می دادند ،در
شرق و غرب با عناصر بومی مقابل شده و آن ھا را عقب زده اند .نياکان قبايل
افغانی در حوزه اندوس )رودبار سند( با »دراويدی« ھا مواجه شدند و آن ھا را
آن طرف رودخانه راندند و اجداد عشاير ايرانی در جنوب سواحل خزر و شمال
سواحل خليج که بعدھا به خليج فارس شھرت يافت و در اراضی نزديک مجرای
دجله با مردمان محلی »تپورھا« و »کاسوھا« و سياه پوستان ديگر مقابل شده و
جاھای آن ھا را اشغال نمودند و به اين طريق آريا نشينان ھندوکش ساحه مسکن
اوالد و نسل خود را از سند تا دجله و از قفقاز تا آب ھای خليج فارس در يک
فالت بزرگ وسعت دادند که اين ھمان فالت جغرافيايی آريان است.

نياکان افغانی و ايرانی برای حفاظت مسکن مشترک خود ،فالت آريان ،از دوره
ھای قبل از تاريخ تا آغاز تاريخ و از آغاز تاريخ تا امروز مبارزه کرده و انعکاس
اين مبارزه در اوستا ،در »ياتکار زريران« ،در »خواتای نامک« و در شاھنامه
ھای منثور و منظوم ثبت است.
اگر ما در حوزۀ اکسوس با تورانی ھا ،در حوزه اندوس با دراويدی ھا )داسيوھای
متذکرۀ سرود ويدی( مبارزه کرده ايم ،ايرانی ھا با »تپورھا« و »کسی ھا« و
عناصر »سامی« جنگ ھا کرده اند .ما در چھار طرف افق فالت آريان با اقوام
بيگانه مقابله کرده ايم تا خاک ھا ،فرھنگ ،عرق ما و نژاد ما از لوث بيگانه
محفوظ و صاف بماند .مقابله با ديوھا و اھريمنان سر لوحه آمال زندگانی ما بوده
و ھست و به قوه روحانی يزدان پاک ھميشه بر عناصر بيگانه در ھر جا و در ھر
عصر و زمانی فايق آمده و فايق خواھيم آمد.
افغانی و ايرانی طوری که آقای سعيد نفيسی در طی سخنرانی در کابل فرمودند،
مميزات مشترک خويش را خوشبختانه حفظ کرده و سرد و گرم روزگار را
يکسان ديده و يکسان چشيده اند و شاھنامه ھا صحنه ھای مبارزات ما را عليه
بيگانگان ترسيم می کند .ايشان فرمودند ھمان وقت که افغان ھا در سمنگان
برعليه تورانی ھا می جنگيدند ،ايرانی ھا در سواحل دجله با سامی ھا پيکار
داشتند .انعکاس اين داستان ھای رزمی به اندازه ای در اعماق روح باشندگان
کشورھای ما ريشه دوانيد که بر ھر بلندی و تپه ای اسم »رستم« گذاشته ايم.
ھمچنان که در سمنگان و بلخ جاھايی به نام »تخت رستم« و »توپ رستم« موجود
است ،در ايران ھم در نقاط مختلف اين نام زنده است و از آن جمله يکی »نقش
رستم« است.
واقعا ً در ميان پھلوانان متعددی که اسمای ايشان در طی چندين ھزار سال در
اسطوره ھا و در ادبيات و تاريخ ھر دو کشور صدھا ھزار مرتبه تکرار شده
باالخره ھمۀ آن ھا و ھمۀ قوت و نيروی آن ھا به نام »رستم« در افکار ما مجسم
شده است.
در جھان رزم از اين اسم بلند آوازه تر و از اين پھلوان نيرومندتر سراغ نمی توان
کرد و اين پھلوان زابلی ،سمبول قدرت و توانائی و شھامت و بزرگ منشی و
دالوری مردمان کوه پيکر و نيرومند زابلستان و کابلستان است و شعور عامه
برای تثبيت روح حماسی و برای ياد بود نام بزرگترين پھلوان باستانی ،اسم او را
روی تپه ھا و خرابه ھای تاريخی گذاشته اند.
ھمانطور که امروز به افتخار مشاھير در ھر کجائی از جھان ،آبده ھای يادگار

می سازند ،شعور عامه در افغانستان و ايران اکثری از خرابه ھايی با عظمت
باستان را به نام نامی »رستم« مسجل کرده است و تا امروز و تا ھر روزی که
آفتاب از افق مشرق بر آمده بتواند اين اسم زنده و با آن ملت افغان و ايران زنده
خواھد بود و اسم او بر خرابه ھای سمنگان و بلخ و زابل و کابل و سيستان باقی
خواھد ماند.
تا جايی که قديمی ترين مآخذ دينی و ادبی نشان می دھد ،مبنای روحی افغانی و
ايرانی به رزم و حماسی گذاشته شده و قراری که از روی دساتير اوستا و
مقررات آن معلوم می شود نياکان ما با بيگانگان مبارزه ھای سختی در پيش
داشتند و با ھمين روحيات بلند رزمی توانستند که بر ھمۀ سختی ھا چيره شوند.
نياکان افغانی و ايرانی يا آرياھای شرقی و غربی که در دو گوشۀ فالت آريان
مسکن داشتند و دارند ،ھميشه در دوره ھای مختلف تاريخ ،حفظ سوابق مشترک
رزمی خودھا را از واجبات اوليه شمرده و در ھر دوره که بنا بر تسلط بيگانگان
و پارۀ عوامل ديگر خمود و جمود کاری شده است ،روح حماسی باستانی را
صيقل زده و تجديد قوا کرده اند .اوستا ،با يادآوری نام پادشاھان باستانی و
پھلوانان قديم ،دربار گشتاسب شاه را عظمت بخشيد و بخدی را کانون الھام نيرو و
فرھنگ ساخت و قلعه ھای سنگی ماحول ھندوکش ،سنگر مقاومت و پيروزمندی
ما گرديد .در اثر اين بدايات ،روح بزرگ ما بزرگ تر شد .آرياھای شرقی خاک
و فرھنگ و آئين خود را در مقابل دنيای »تورانی« و »دراويدی« حفظ کردند
وآرياھای غربی )امادی و پارسوا( با »آشوری ھا« مقابله کردند و در اثر ھمين
تربيۀ روحی بود که باالخره قبيلۀ »پاسارگاد« پرچم عظمت ھخامنشی را بلند کرد
و اولين امپراطوری تاريخی آريائی را تشکيل نمود و با ايشان فر آريائی از
بحيرۀ »اژه« و کناره ھای نيل تا حوزۀ سر دريا و اندوس انبساط پيدا کرد.
حملۀ اسکندر مقدونی و يونانی ھای او ،حمله ئی بود که تمام فالت آريان را به
خاک و خون نشاند .اگر آرياھای غربی در دو نبرد در ميدان ھای » گرونيک«
و»گوگامل« منھزم شدند ،آرياھای شرقی از سواحل ھريرود تا سواحل اندوس،
ھفت سال در مقابل ھجوم آوران مقاومت کردند و شھرھای باستانی ما
»ارتاکوانا«» ،پشاوران«» ،زرانکا«» ،دراپساکا«» ،ھزار اسپ«» ،اورنس« و
ده ھا قلعۀ ديگر در قله ھا و دامنه ھای کوه ھا ،بزرگترين کارستان ھای جنگی را
به يونانی ھا نشان دادند.
اگر پرچم سيادت آريان از دست »داريوش سوم« در »ھيرکانيا« افتاد» ،بسوس«
آن را در باختر بلند کرد .اين ھمان پرچمی است که بار ديگر ازدست »يزدگرد
ساسانی« در مرو می افتد و »ابومسلم خراسانی« آن را بلند می کند .تاريخ شاھد
است که اين پرچم ھر وقت از دست آرياھای غربی افتاده ،آرياھای شرقی آن را
بلند کرده اند و ھر وقت آرياھای شرقی ضعيف و ناتوان شده آرياھای غربی کسب
سيادت نموده اند و ھر وقت قوۀ عظيمی بر ھر دو طرف از لحاظ سلطۀ مادی
برتری يافته است ،معنويات و فرھنگ در اين طرف يا آن طرف فالت ،در ايران

يا در افغانستان به داد ما رسيده و اين فرھنگ با نيروی معنوی خود بيگانه را
اسير و محکوم ساخته است .
بعد از تجزيه امپراطوری اسکندر ،سلوسی ھا از شام بنای حکمرانی را بر خاک
ھای مفتوحۀ آسيائی گذاشتند .صدای استقالل خواھی بار اول از باختر بلند شد.
يونانی ھا دور از يونان و دور از شام ،خويش را در دره ھای سھمگين ھندوکش
و در قلعۀ جنگی که در پيرامون ھفت  -ھشت تای آن ،اسکندريه ھا ساخته بودند
مجزی احساس کردند و در مرحلۀ اولی غلبۀ مغلوب بر غالب آغاز يافت .تمدن
اوستائی آرياھای شرقی در دو طرف ھندوکش تأثير معنوی بخشيد» .اناھيتا« و
»ميترا« در قطار »زوس« و»ھرکول« روی مسکوکات وارد شد .ھمين قسم ،در
مقابل زبان و رسم الخط يونانی» ،پراکريت« و »خروشتی« پديدار گرديد و با
تأثير روح ھنری باختری و گندھاری ،مدارس ھنری »يونانو باختری« و »يونانو
بودائی« در شمال و جنوب ھندوکش به ميان آمد و قدم به قدم يونانيان فاتح حل و
مزج و مسحور شدند.
جنبش باختريان ،جنبش ديگری توليدکرد .ارساس بلخی و پارت ھای باختری
نژاد ،متعاقبا ً در »ھکاتومپيلوس« از »دامغان« يا از »عشق آباد« نعرۀ استقالل را
بلند کردند و با صرف مساعی پادشاھان بزرگ اين دودمان ،نفوذ »سلوسی ھا« از
خاک ھای ايران به کلی برچيده شد و بدين طريق يونانی ھا بدون اين که در
افغانستان و ايران مواجه به شکست در ميدان جنگ شوند ،تحت تأثير فرھنگ ما
به صورت غير محسوس از ميدان رفتند و زمينه طوری مساعد شد که در
حصص شرقی فالت ،کوشان شاھان در افغانستان به ميان آيند و در حصص
غربی فالت ،ساسانيان ظھور کنند.
شبھه ای نيست که اسکندر کوشش عمدی و قصدی به خرج داد تا اوستا را ناپديد
کند و »پرسه پوليس« را آتش بزند .اوستا و بارگاه »دارا« ،ھر دو در آتش بيداد
سوخت ولی به کلی از ميان نرفت.
اوستا و فرھنگ و آئين اوستائی را اگر آرياھای شرقی به وجود آوردند ،آريائی
ھای غربی بعد از طوفان وحشتناک يونانی ،تجديد کردند» .ولخش اول پارتی« که
معاصر »نرو« امپراطور رم می زيست در ربع سوم قرن اول ميالدی در جمع
آوری کتاب اوستا اقدام کرد و اقدام او را »اردشير بابکان« مؤسس ساللۀ
ساسانی ،تعقيب نمود و »تنسار« ،بزرگترين موبد عصر او در اين راه صرف
مساعی زياد نموده و »شاھپور اول« اين مفکورۀ عالی را به پايۀ تکميل رسانيد و
آتشی که قرن ھا در آتشکدۀ آذر وھران  ،در شھر نوازک در آتشکدۀ »نوش آذر«
در »بخل باميک« و درآتشکدۀ آذر برزين مھر در»ريوندتا« يا »ريوند« خراسان
می درخشيد ،در دورۀ ساسانيان در غرب فالت شعله ور شد و از آتشکده ھای
»آذر گنشسب« و آذر » فرويا« ،از آذربايجان و فارس زبانه کشيد.

در موقعی که آئين مزديسنا ،در ميان آريا ھای غربی تجديد می شد و حيات تازه
ئی به خود می گرفت ،بوديزم از کناره ھای سند گذشته و به طرف قلب افغانستان
پيش می آمد و در ميان آرياھای شرقی پراگنده می شد .
کوشان شاھان بزرگ در افغانستان و ساسانيان بزرگ در ايران سلطنت ھای
مقتدر و نيرومند تشکيل دادند و ھر دو دودمان سلطنتی در حالی که ميان خويش
روابط حسنه داشتند با بيگانگان می جنگيدند .ساسانيان ،با امپراطوران رم و
کوشانيان با پسران آسمان چينی زور آزمايی می نمودند که در ھر دو طرف،
موفقيت ھای درخشان نصيب ما شد.
در غرب شاپور دوم  ،امپراطور رم »والرين« را اسير ساخت و در شرق
کنيشکا ،شھزاده چينی » شن پان« را در سنکيانگ گرفت و به طور يرغمل
]گروگان[ به پايتخت خويش آورد .چنانچه ،بقايای معبد چينی معروف به
»شالوکيا« در پنج کيلومتری شرق بگرام ،پايتخت کوشانی ھا در  ٨٠کيلومتری
شمال کابل ،کشف شده است که يرغمل ھای چينی در آن جا می زيستند.
عصر ساسانی ،عصر شکوه ايران و دوره کوشانی ،دوره جالل افغانستان است.
ساسانی ھا در غرب خاک ھای آسيايی متصرفات رومن ھا را به کرات فتح کردند
و کوشانی ھا حدود قلمرو نفوذ خويش را تا قلب ھندوستان و سنکيانگ بسط دادند.
ساسانی ھا به ياد پيروزی ھای خويش بر امپراطور رم نقش ھايی در شاھپور
کندند که پيروزی شرق را بر غرب در »نقش رستم« و »نقش رجب« به چشم
جھانيان نشان می دھد و کوشانی ھا به ياد بود عظمت و آرامش عصر خود آثار
ھيکل تراشی جاويدانی در باميان به جای گذاشتند که با ھيکل ھای عظيم  ٥٣و
 ٣٥متری خود امروز اسباب شگفتی بينندگان است.
نقش رستم در شاھپور ،نماينده غلبۀ ساسانيان بر رم و تخت رستم در بلخ يادگار
بزرگترين استوپۀ معبد بودائی عصر کوشانی است .باميان ،نگارستان قلب
ھندوکش نقطه ئی است که ھمکاری ھای فرھنگی و ھنری »کوشانو ساسانی« را
در تصاوير رنگۀ ديواری بسيار زيبای طاق ھا و معابد نشان می دھد و وقتی را
يادآوری می کند که کوشانی ھا و ساسانی ھا ھر دو متوجه شرق شدند .با اين
توجه دامنه سلطنت افغانستان کوشانی در ھند انبساط پيدا کرد و دامنه سلطنت
ساسانی در خاک ھای افغانستان توسعه يافت و از ھمکاری فرھنگی و ھنری
افغانستان کوشانی و ايران ساسانی مدرسۀ ھنری ئی به ميان آمد معروف به
مدرسه »ساسانو بوديک« که تصاوير رنگۀ ديواری دختر انوشيروان
در باميان معرف آن است.
ھمه می دادنيم که »مانی« در عصر ساسانی آئين مزدکی را در ايران به ميان
آورد و اين آئين از طرف شاھان ساسانی مترود شد و پيروان مانی در کوه ھای
خراسان پناه آوردند .در آئين مانی معتقدات مسيحيان نسطوری بی تأثير نبود و در
شمال افغانستان ديانت بودائی در آن تأثيرات جديدی وارد کرد و ادبيات مذھبی آن

که به زبان سغدی و به رسم الخط اصالح شدۀ سريانی »سطر نجيلی« از عالقه
ھای »طورفان« کشف شده است ،ھمکاری ھای معنوی غرب و شرق و شمال
فالت آريان ،يعنی ايران و افغانستان و ماوراء النھر را نشان می دھد .نقاشی ھای
مدرسه مانی در خدمت بوديزم مظھر ديگری از ھمان ھمکاری ھای ھنروران
ساسان و کوشانی است که در رواق ھای باميان آثار جاويدان آن ھا باقی مانده و
سبک نقاشی استادان ھنرمند ما را در آستانۀ دنيای چينی وانمود می کند.
جنگ ھای ساسانی و ھياطله اگرچه به غلبۀ يفتلی ھا انجاميد ولی با اين جنگ ھا
قدرت ھای سياسی به تدريج در ھر دو مملکت افغانستان و ايران ضعيف شد و
جنگ ھای خسرو و پرويز با بھرام چوبينه و پناه بردن اول الذکر به امپراطور رم
»موريس« صدمۀ ديگری به نيروی ساسانی رسانيد .يفتلی ھا با گوپتاھای ھندی
گالويز شدند و به فتوحاتی در ھند نائل آمدند و باالخره گوپتاھا ايشان را از ھند
راندند .نيروی متمرکز دولت ھای افغانی و ايرانی ضعيف شده رفت و ترکان
غربی در افغانستان ھجوم آوردند تا اين که پيغمبر اسالم حضرت محمد صلی ﷲ
عليه و آله وسلم ظھور کرد.
ظھور حضرت به مثابۀ آفتابی از خطۀ حجاز ،جھان آفرينش را روشن کرد .در
زمان خالفت سيدنا حضرت عمر رضی ﷲ عنه در دو ميدان قادسيه و نھاوند سپاه
يزد گرد ساسانی منھزم شد و در زمان خالفت سيدنا عثمان رضی ﷲ عنه سپاه
مھاجم عرب به خاک ھای افغانستان تماس پيدا کرد و از سيستان تا رخد و کابل،
کابل شاھان کوشانو يفتلی که مؤرخين اسالمی بيشتر ايشان را به نام »رتبيل ھا«
می شناسند ،به شدت ھر چه تمام تر مقاومت کردند و جيش الطواويس ،بھترين
سپاه مجھز عرب در سر راه کابل ،پاشان و پراگنده شد و دو صد سال رتبيل
شاھان کابل و ديگر امرای محلی افغانستان به مقابله پرداختند ولی تعليمات عاليه
دين مقدس اسالم و نيروی معنوی آن باالتر از آن بود که سدی جلوی آن را گرفته
بتواند .اين سد باالخره از ھمه جا برداشته شده و راه مواخات و برادری و برابری
اسالم و قرآن در سراسر فالت باز شد  ،ولی اين بار اموی ھا با توليد روح دو
گانگی ،عنصر عرب و عجم را از ھم متمايز ساختند و اولی را بر دومی رجحان
دادند و اين مفکوره ،بيگانگی توليد کرد و عجم را بر آن داشت که روح استقالل
خواھی خويش را تقويت کند و از نيروی مادی ومعنوی باستانی خويش استمداد
جويد .در حالی که نفوذ خالفت اموی بر حصص غربی فالت حاکميت داشت،
شرق فالت يعنی خراسان )افغانستان( کانون جنبش ھای اداری و سياسی شد.
ھمان طور که آواز استقالل خواھی بعد از اضمحالل قدرت ھخامنشی به دست
يونانی ھا در خراسان بلند شد ،بعد از اضمحالل نيروی ساسانی ،بار ديگر اين
آواز در مقابل دولت اموی از اين جا بلند شد.
ابومسلم خراسانی دولت اموی را منقرض ساخت و ابوالعباس سفاح را به خالفت
عباسی برداشت .کاری را که ابومسلم به قوۀ شمشير انجام داد ،خاندان ھای با

فضل خراسان چون خاندان سھل و خاندان برمکی از راه قلم و دانش تکميل
نمودند.
خراسان و سيستان و ماورأالنھر و کابلستان و زابلستان در شرق فالت و فارس و
کرمان و خوزستان و کردستان و طبرستان در غرب ،دارای دولت و سلطنت
ھايی شد .يک طرف طاھر فوشنجی ،يعقوب ليث صفاری سيستانی  ،سامانيان
بلخی و ماورأالنھری و غزنويان ،يکی بعد ديگر به تشکيل سلطنت نيرومند و
مقتدر پرداختند و به جانب ديگر ديالمه يا آل زيار ،ديالمه آل بويه ،سالجقه و
اتابکان فارس و آذربايجان و ساالريان به تشکيل دولت ھايی موفق گرديدند .اگر
چه افغانستان و ايران در اين وقت ھا به مفھوم سياسی کلمه وجود خارجی نداشت
ولی تمدن و فرھنگ و ادبيات مشترک فالت آريان ،تمدن و فرھنگ و ادبيات
چندين ھزار ساله که شرح مختصرش گذشت ،روح و روان اين سلطنت ھا و
دولت ھا را در غرب و شرق و شمال فالت تشکيل داده بود که در مظاھر
فرھنگی و ادبی و ھنری آن ھمۀ ما يکسان سھم داريم.
يکی از عوامل بسيار مھمی که از زمانه ھای باستان تا امروز ،فرھنگ مشترک
ما روی آن پی ريزی شده است ،اشتراک زبان است .اھالی افغانستان و ايران که
به اصطالح جغرافيايی قديم ،در يک فالت آريان زندگانی داشته و دارند به زبانی
حرف می زنند که منشأ آن زبان مادری خانوادۀ »ھند و اروپائی« است که از آن
شاخه ھائی منجمله خانوادۀ آريائی يا »ھند و ايرانی« منشعب شده و در ميان دسته
ھای السنۀ ھند و اروپايی ،آن که از ھمه بيشتر شواھد کافی ،حتی متون ادبی از
خود باقی گذاشته دسته زبان ھائی است که به نام واقعی آريائی يا به اسم وضعی
»ھند و ايران« )ھند و آريائی( شھرت دارد .گويندکان زبان اوليه و مادری ھند و
اروپايی اگر در پرده ھای قبل التاريخ ملفوف می باشند ،متکلمين زبان ھای
خانوادۀ ھند و ايرانی ،در دوره ھای نزديک به آغاز تاريخ »پروتو ھيستوار«
)قبل از تاريخ( روی صحنه ،به خصوص در ماحول پامير و در حوزۀ اکسوس يا
سيحون در شمال افغانستان ديده می شوند.
سوابق زندگانی مشترک ايشان در اين نواحی باعث تشکيل زبان »آريائی« يا مبدأ
ھند و ايرانی )ھندو آريائی( شد که از آن زبان ھای ھندی مشترک و آريائی
مشترک به ميان آمد و قديم ترين شاخه ھای متقابله آن ھا سانسکريت ويدی و زبان
اوستائی است که خود آن ھا با شرايط موجود تحقيقات زبان شناسی مبدأ خانواده
السنه ھندی و ايرانی )آريائی( شناخته شده اند و طوری به ھم نزديک اند که با
اساس اصول صوتی و قواعد صرف و نحو می توان به سھولت پارچه ھائی را از
يک زبان به زبان ديگر برگردانيد .اين خود بزرگترين نشانه وحدت خانواده السنۀ
ھند و ايرانی است که اشتراک زندگانی نياکان ايشان را در ماحول پامير و
ھندوکش ثابت می سازد و بقايای السنه ھندی و ايرانی در دره ھای اين سلسله کوه
عظيم تا امروز ،مؤيد اين نظريه است .ھمان طور که مبحث جغرافيائی اوستا
»فرگاد اول ونديداد« نقطه به نقطه در خاک ھای ماحول ھندوکش تطبيق ميشود،
در ادب سانسکريت ويدی ھم از کوه ھا و رودخانه ھای افغانستان شرقی و جنوبی

تذکراتی به عمل آمده است .اين تذکرات در ادب دو زبان که خود آن ھا به ھم
شباھت ھای زيادی دارند ،ظاھر می سازد که مبدأ مشترک آن ھا کجا است .بقايای
لھجه ھای متعدد خانواده السنه ھند و ايرانی در افغانستان و به طور مثال وجود دو
لھجۀ متقابله در دو دھکدۀ مجاور يکديگر در بدخشان ،قوی ترين دليلی محسوب
می شود.
افغانستان ،نيمه شرقی فالت آريان ،ھمان طور که مبدأ انشعاب قبايل آريائی ھند و
ايرانی بود ،مبدأ انشعاب خانوادۀ السنۀ ھند و ايرانی نيز می باشد و ھندی مشترک
يعنی سانسکريت ويدی و ايرانی )آريائی( مشترک يعنی زبان اوستايی يا زند ،ھر
دو را ديده و ھنوز از بقايای آن ھا در حدود بيست لھجه در دره ھای کوه ھای اين
سرزمين باقی مانده است .که اين ھم به جای خود يکی از عاليم انشعاب قبايل
آريايی از خاک ھای اين مملکت به ھند و ايران می باشد.
بعضی از اين لھجه ھا مثل »دسته غلچه« يا زبان ھای پامير و »اورمری« و
»پراچی« جزو شاخۀ شرقی خانواده ايرانی می باشد و برخی مانند السنۀ
نورستانی  ،پشه ئی ،گاتی ،وايگلی ،اخشون و خووار ) (Khowarو پرسون ،به
لھجه ھای ھندی تعلق می گيرد .در جنوب ھندوکش شرقی يک دسته لھجه ھای
ديگری است که به نام »دارديک« ) (Dardicيا »پيشه چه« )  (Pisachaشھرت
دارد که مميزات ھر دو خانوادۀ ھندی و آريائی را دارا می باشد .لھجه ھای پامير
يا دسته غلچه ،عبارت اند از  :منجانی ،اشکاشمی ،زيباکی ،واخی ،شغنی،
روشانی و غيره که در دره ھای مختلف پامير و ھندوکش شمال شرقی تا ھنوز
باقيست .زبان ھای نورستانی مانند گاتی ،وايگلی ،اخشون و پرسون ،در مقابل
زبان ھای مذکور در دره ھای جنوبی ھندوکش شرقی معمول است .اورمری ،در
درۀ لوگر ،در برکی برک و در پشتونستان مرکزی در عالقه ھای خاک وزيری
در نزديکی»کانی گرام« باقی مانده است .پشه ئی ،از وايگل نورستان به طرف
شرق تا گل بھار ،دھن درۀ زيبای پنجشر ) ٨٠کيلومتری شمال کابل( حرف زده
ميشود و مرکز آن در واليت مشرقی افغانستان ،دره ھای کنر و لغمان است.
مقصد از اين تذکر اين است که وقتی در ده ھزار سال قبل ،قبايل آريائی افغانستان
و ھند و ايران در دو طرف ھندوکش زيست داشته و از اين جا به دو طرف
منشعب شده اند و مبدأ انشعاب السنه خانوادۀ »ھند و ايرانی« کوه ھای شمال
شرقی افغانستان می باشد .قرار تذکرات اخير آقای سعيد نفيسی در طی بيانيه ئی
در کابل ،قبايل نورستانی که در دره ھای جنوب شرقی افغانستان افتاده اند صاف
ترين عنصر بقايای نژاد آريائی می باشند.
اينجا بيشتر از اين به السنۀ خانواده ھند و ايرانی کاری نداريم و موضوع خاص
اين مقاله ايجاب می کند تا نظر مجملی به السنۀ خانواده ايرانی )آريائی( افگنده
شود .خانواده السنۀ ايرانی مانند خانواده ھندی از خود مبدأ مشترکی داشته که به
ظاھر از آن اثری در ميان نيست و اگر ھم است زبان قديمی ترين قسمت اوستا
يعنی »گات ھا« از آن نمايندگی می کند و محل نشو و نمای زبان گات ھا را با
قرابت خاصی که به سانسکريت ويدی دارد در سرزمين اوستائی در افغانستان

تعيين کرده و می کنند .مبدأ مشترک خانواده السنه ايرانی )آريائی( ھر چه باشد
زبان اوستائی که آن را معموالً به نام »زند« ھم ياد می کنند ،در قسمت شرق
فالت آريان در افغانستان و زبان فرس قديم در حصص غربی آن در خاک ايران،
در فارس مرکزيت داشت که دانشمندان اين دو دسته را به نام دستۀ شرقی و
جنوب غربی ھم خوانده و به دستۀ اخير اسم »پارسيک« ھم گذاشته اند .پارسيک،
يک دسته لھجه ھا و زبان ھائی را در بر می گيرد که قديمی ترين شکل آن فرس
قديم ھخامنشی و صورت متوسط آن پھلوی ساسانی است که در ايران در عالقۀ
»پرسيد« ظھور کرده اند .دستۀ شرقی ھم لھجه ھا و زبان ھائی از خود دارد که
قديمی ترين نمونه برای آن زبان اوستائی يا زند است.
امروز در افغانستان به زبان دری و پشتو يکسان اھميت داده می شود .زبان پشتو
از نقطه نظر مراتب قدامت و صرف و نحو و قواعد زبان در مطالعات السنه
آريائی مقام مھمی دارد  .شبھه ای نيست که مبدأ زبان پشتو به ھند و اروپائی و
ھند و ايرانی تعلق می گيرد ،ولی پايان تر از اين زبان شناسی تا حال به صورت
قطع مشخص نتوانسته است که پشتو جزء خانواده ھندی می آيد يا جزء خانواده
ايرانی يا اصالً شاخۀ تحول مستقلی است ،ميان السنۀ ھند و آريايی و ھند و
ايرانی .
»داکتر فردريک ميولر« نظريه داشت که پشتو جزء السنۀ ايرانی است» .داکتر
ترومپ« معتقد بود که پشتو جزء السنۀ ايرانی نيست بلکه جزء خانواده ھند و
آريائی است ،با اين تفاوت که عضو حقيقی خانوادۀ ھندی نبوده بلکه شکل مستقلی
دارد و مثال اولين تحولی است بين خانواده ھند و آريائی و ھند و ايرانی و به اين
لحاظ مميزات ھر دو خانواده را دارا می باشد ولی بيشتر به پراکريت ھا يعنی
خانواده ھندی شباھت دارد .اين نظريه از طرف جمعی از دانشمندان مثل »فن
سپيگل«» ،داکتر ھورنل« و »دارمستتر« قبول شد ،ولی بعدتر دانشمند اخير
الذکر از اين عقيده گذشته و پشتو را جزء دسته شرقی خانواده السنه ايرانی قرار
داد و اظھار نمود که اين زبان از »زند« يا از زبانی که شبيه به »زند« بود بر
آمده است .اين نظريه معقول است و چون »زند« يا زبان اوستائی در عصر
زردھشت در افغانستان معمول بود ،پشتو بايد موازی با آن يا از خود آن برآمده و
نشو و نما کرده باشد و قرابت آن به پراکريت ھا ھم دليل بر اين است که عامل
ارتباط ميان خانواده السنۀ ھندی و ايرانی بوده است .اين زبان به حيث يک نمونه
نشان می دھد که روزی السنۀ ھندی و ايرانی در خاک ھای افغانستان معمول بود
و از اين جا نشأت نموده .وجود لھجه ھائی که باال متذکر شديم و برخی به يک
خانواده و برخی به خانواده ديگر تعلق می گيرد  ،اين مفکوره را ثابت می سازد.
زبان پھلوی که تا چندی قبل آن را تنھا منحصر به پھلوی ساسانی می دانستند ،در
اثر تحقيقات جديد شکل قديمی تری ھم پيدا کرده که آن را »پھلوی پارتی« می
نامند .حتی صفت »پھلوی« را حاال منحصر به اين زبان کرده و پھلوی ساسانی
را »پارسيک« می خوانند .منحيث مبدأ ظھور و مبدأ نشو و نما ھم اين دو پھلوی
را از ھم سوا کرده اند و چون مھد پھلوی ساسانی در جنوب در عالقه »پرسيد«

بود ،آن را پھلوی جنوبی می نامند و پھلوی پارتی را که در شمال شرق يا در
خراسان ظھور کرده است و آثار آن بار اول از »طورفان« پيدا شده است ،پھلوی
شمالی يا شمال شرقی ھم گويند و مبداء ظھور آن سرزمين خراسان بود .از اين
جھت پھلوی پارتی که بنده آن را »پرثوی« می خوانم ،پيوستگی با زند يا زبان
اوستائی باختری دارد ،حال آن که پھلوی ساسانی لھجه ای از فرس قديم است و به
اين طريق می بينم که يکی از اين پھلوی ھا در افغانستان و ديگری در ايران
معمول و مروج بوده و پھلوی پارتی از شرق فالت به غرب با ساحۀ انبساط دولت
پارتی پراگنده شده و به اساس عقيده استاد »کريستن سن« بر پھلوی ساسانی تأثير
زياد وارد کرده است .بھترين نمونه ادب پھلوی پارتی »اياتکار زريران« است که
پيش از قرن سوم مسيحی وجود داشت و موضوع اين اثر حماسی منظوم ،جنگ
ھای گشتاسب شاه ،پادشاه بلخی و برادرش »زرير« و برادر زاده اش »بسته
واری« و پسر اخيرالذکر»سپندات« يا »اسفنديار« يا »ارجاسپ« خيونی تورانی
است در آن طرف آمو دريا که باالخره به غلبه دودمان شاھی بلخی خاتمه می يابد.
در مطالعات السنه در افغانستان موضوع زبان ھای اسکائی ،تخاری ،سغدی برای
فھميدن ظھور زبان دری بسيار مھم است .از يکی دو قرن قبل ازميالد ،قبايل
سيتی آريايی نژاد و به نام ھای »رزی يی « »پازيانی«» ،تخاری«» ،ساکارونی«
و »يوچی« وارد افغانستان شدند و در عالم ادب عموما ً زبان آنھا را به نام ھا ی
»اسکائی« يا »تخاری« ياد می کنند .بقايای لھجه ھای اسکايی در پامير موجود
است .زبان تخاری که ھستی آن در اثر مساعی پروفسور »ميه« و »سپيگل«
روشن شده است ،زبان قسمتی از قبايل »سيتی« ،منجمله کوشانی ھا است که مقدم
تر از ساسانی ھا امپراتوری با عظمتی در افغانستان تشکيل دادند که مرکز آن ھا
در بگرام در  ٨٠کيلومتری شمال کابل بود .زبان ايشان را »آريائی شمالی« يا
»ايرانی شرقی« ھم خوانده اند .اين زبان لھجه ای از ھند و اروپائی می باشد،
ولی جای تعجب اين است که نه در خانواده »آريا« بلکه جزء دسته »سانتم« در
خانواده »ايطالوستيک« قرار می گيرد.
گمان غالب چنين می رود که در اثر اختالط لھجه ھای زند به خصوص پرثوی يا
پھلوی خراسانی و لھجه ھای اسکايی و تخاری ،زبان سغدی در حوزه اکسوس
»آمو دريا « به ميان آمده و در سغديان و باختر نشو و نما يافته است و از ھمين
جھت بعصی از مؤلفين اسالمی آن را زبان بلخ و بخارا ھم خوانده اند .اين زبان
به عقيده استاد »کريستن سن« بعد از حوالی قرن دوم مسيحی برای چندين قرن
زبان بين المللی آسيای مرکزی بوده است .بودائيان ،مانوئيان ،نسطوريان باختر و
ماورأالنھر در آن آثار زياد نوشته اند تا اين که مانی در قرن سوم مسيحی از رسم
الخط سريانی ،خط »سطرنجلی« را اختراع کرد و از اين به بعد آثار زياد به زبان
سغدی نوشته شد.
وقت ،در زبان سغدی که در شمال افغانستان معمول بود برای مطالعه زبان دری
که بعدھا به فارسی شھرت يافته و تا امروز زبان مشترک افغانستان و ايران است
اھميت خاصی دارد .بعضی ھا به اين عقيده اند که زبان دری ھمان زبان سغدی

است و برخی ديگر معتقداند که اصالً در اثر آميزش پرثوی يا پھلوی خراسانی و
زبان سغدی و تأثير ديگر لھجه ھای زند ،زبان دری در باختر و تخارستان و
ماورأ النھر به ميان آمد .زبان دری را منحيث لغت دو نوع معنی می کنند يکی به
اساس کلمه »در« ،آن را زبان دربار می خوانند و ديگر آن را منسوب به »دره«
کرده و زبان کھستانی می شمارند و صفت »کبک دری« به اعتبار خوشخوانی در
مورد کبک کھستانی استعمال می شود.
برھان قاطع دری را زبان بلخ و بخارا و مرو و بدخشان می داند و ھيچ شبھه ای
نيست که پرورشگاه اوليه اين زبان در حصص شمالی افغانستان از پامير تا
ھريرود را در بر می گرفت و در ماورأالنھر ھم رواج داشت .بعضی ھا تصور
کرده اند که زبان دری معجونی است مرکب از زبان پھلوی ساسانی و لغات
عربی حال آن که يکی از صفات زبان دری حقيقی عدم دخالت زبان عربی است
و قرن پيش از ظھور زبان عربی در افغانستان تشکل نموده بود .از جانب ديگر
دری زبانی نيست که بعد از نابود شدن پھلوی ساسانی به ميان آمده باشد بلکه
پھلوی و دری دو زبانی است که موازی ھم يکی در ايران و ديگری در افغانستان
به ميان آمده و نشو و نما کرد و به زمان ھای معين يکی از آن طرف ،اين طرف
و ديگری از اين طرف ،آن طرف پراگنده شده است و عامل اساسی شباھت و
ارتباط لغات اين دو زبان ،عالوه بر قرابت خانوادگی از راه پرثوی خراسانی،
معاصر بودن و انتشار آنھا به ساحه ھای نشو و نمای يکديگر است.
شبھه ای نيست که پارچه ھای منظوم و منثوری که عجالتا ً در زبان دری در دست
است از نقطه نظر قدامت از قرن سوم ھجری تجاوز نمی کند .ولی اگر ھمين آثار
را با کتب معاصر آن به زبان پھلوی مقايسه کنيد آنگاه سالست و پختگی و روانی
دری بر پھلوی آشکارا می شود و اين محکم ترين دليلی است که زبان دری
يکدفعه بدون سابقه ،معاصر صفاری ھا و سامانی ھا به ميان نيامده بلکه چندين
قرن سابقه داشته که متأسفانه تعيين آن به صورت يقين عجالتا ً مشکل است ولی
اين قدر می دانيم که قديمی ترين پارچه ھای نظم و نثر دری که عجالتا ً در دست
است در شرق فالت يا در افغانستان يا در ماوراءالنھر به ميان آمده و زبان دری
در خاک ھای زيبای ماحول ھندوکش نضج و قوام گرفته و قديمی ترين آثار و
شواھدی که در دست است ،محصول قريحه و دانش شعرا و نويسندگان خراسان
است که ھمگان از نام ھای ارجمند و آثار جاويد ايشان اطالع دارند .زبان دری تا
جايی که شواھد نشان می دھد بعد از قرن  4ھجری در خاک ھای ايران کنونی
منتشر شده است و اگر در عصر ساسانی بنا بر بعضی عقايد مروج بوده باشد
منحصر به دربار و تشريفات بوده و در عالم ادب و فرھنگ از آن کار گرفته نمی
شد ،زيرا زبان علم و ادب ايران پھلوی بود و به زبان طبری ھم می نوشتند و
پھلوی تا زمان استيالی مغول در حصص غربی ايران کم و بيش باقی بود.
زبان دری بعد از طی دوره نضج و قوام ادبی خويش در چھار قرن اول ھجری
در افغانستان به طرف غرب انتشار يافته و زبان پھلوی را به نقاط غربی ايران
عقب زد و جای آن را اشغال کرد و به اصطالح مرحوم ملک الشعرا بھار »بعد

از تسلط دولت سلجوقی بر عراقين اين معنی قوت يافت« يعنی زبان دری کمال
انبساط يافت .
شبھه ای نيست که امروز در افغانستان به زبان پشتو که زبان ديگر رسمی ما
است اھميت زياد می دھيم و در نقاطی که اکثريت به زبان پشتو حرف می زنند،
محصلين به اين زبان تحصيل می کنند .اھميت زبان پشتو را از نقطه نظر مراتب
قدامت و صرف و نحو زبان پيشتر متذکر شدم.
چون از باشندگان افغانستان چندين ميليون به اين زبان صحبت می کنند و ميليون
ھای ديگر در ماورای خط تحميلی ديورند درسرزمين پشتونستان افتاده اند.
وزرات معارف افغانستان و انجمن زبان پشتو که ما آن را »پشتو تولنه« می
خوانيم در راه انبساط اين زبان که مزايای زياد روح مليت ما در آن نھفته است جد
و جھد کرده و می کنند .اصالً زبان پشتو را ھمه باشندگان افغانستان کم وبيش می
دانند ولی در زمينه ھای علمی و ادبی و فرھنگی کمتر سھم داشت و سعی وزارت
معارف و رياست مستقل مطبوعات اين است تا اين زبان ما ھم بيشتر دارای
ذخاير ادبی و علمی و فرھنگی شود و از اين راه ھم ساحۀ معارف در افغانستان
انکشاف کند و ھم سويۀ علمی بلندتر برود .زبان فارسی يا دری که مرکز ظھور و
نشو و نمای آن افغانستان بوده و سھم ما در افتخارات ادبی و علمی آن خيلی زياد
است ،کماکان به جا و به مقام خود باقی است و رابطه ادبی و فرھنگی ما و ايران
را منحيث اشتراک زبان نگاه داشته و نگاه خواھد داشت.
اين سير مختصر تحليلی که تا اين جا در سوابق ده ھزار ساله تاريخ و ادب و
فرھنگ به عمل آمد و دامنه آن را ھمان طوری که می خواستم به علت حرکت از
تھران ادامه داده نمی توانم ،نشان می دھد که افغانی و ايرانی از اصل مبدأ نژاد
تا امروز چه افتخارات مشترک داشته و دارند  ،افغانی و ايرانی از يک نژاد
ھستند و فرھنگ ايشان از يک منبع نور الھام گرفته اند .ما دوره ھای مشترک
تاريخ و دوره ھای غير مشترک تاريخ در ادوار پيش از اسالم و بعد از اسالم
داشته و داريم .بزرگان فرھنگی و ادبی آن ھائی که در افغانستان ظھور کرده اند
يا در ايران ھمه علی السويه رھنمايان فکری ما بوده و ھستند و در اين موارد و
در ميان ياران ما و شما ميباشند .در ھيچ خانه افغانی نيست که جلدی از ديوان
حافظ و سعدی نباشد .نويسندگان افغانستان و ايران در تعميم اين نظريه عھدۀ
بزرگ و باريکی بر دوش دارند .بنده در اين زمينه گفتنی ھای زياد دارم ولی
متأسفانه به واسطه تنگی وقت نمی توانم وارد شوم.
افغانستان و ايران ،افغانی و ايرانی بعد از چندين ھزار سال زندگانی در دو گوشه
فالت آريا نشين ،اينک زندگانی معاصر خود را در ھياھوی نيمه اول قرن ٢٠
طی می کنند .در اين  ٥٠سال و  ٤٠سال و  ٣٠سال اخير ھم وقايعی درتاريخ دو
ملت و دو مملکت واقع شده که بين خود بی شباھت نيست .اين ھر دو ملت مورد
ظلم و اجحاف دستگاه استعمار انگليس قرار گرفته است.

افغانی با آن روح شھامت و غرور ملی که دارد در صد سال اخير مشت ھای
سختی به دھان اھريمنان استعمارجو حواله کرده ،چنان مشتی که نظير آن را
تاريخ استعمار بريتانيا به ياد ندارد .دام افسون استعمار ھمان طور که به ايران
گسترانيده شد ،به افغانستان ھم شبکه ھای خود را دوانيد و در  ٥٠سال قبل دو
معاھده يکی بر ايران و ديگری بر افغانستان تحميل شد .در عصر ناصرالدين
شاه» ،دارسی« معاھده تحميلی خويش را بر گردن ايران نھاد و در نيم قرن ،خون
حياتی ايران را مکيدند و در دوره سلطنت امير عبدالرحمن خان» ،ديورند«
معاھده سرحدی را بر افغانستان تحميل نمود .اين خط مصنوعی و شوم که محض
به مفاد استعمار روی خانواده ھا و قبايل ما کشيده شده ،ھفت ميليون برادران ما را
از ما جدا کرده و اين ھر دو معاھده تحميلی ھر دو مملکت را در مضيقه حياتی
افگنده است .ھمان طور که متأسفانه نقطۀ نظر ايران را در مسأله ملی ساختن
نفت ،سياست مداران انگليس نمی خواھند بفھمند ،نقطه نظر افغانستان را ھم کاخ
نشينان لندن در مسئلۀ آزادی و استقالل پشتونستان نمی خواھند بفھمند وگرنه در
اصل اساس فھميدن ھر دو مسئله بسيار سھل و بسيط است .اما چون دستگاه
استعمار کور است و يا خود را به کوری می زند ،حقايق را نمی بيند .شرقی ھا
بايد بميرند  ،بايد لگدمال جور و ستم باشند تا ايشان راحت و آسوده زندگی کنند.
افغانستان به ھيچ وجه من الوجوه چشمی به خاک پشتونستان ندوخته و با اين که
آن سرزمين از دوره ھای قديم و متوسط و جديد جزء افغانستان بوده و بھترين
عنصر افغانی ما در آن کوه ھا زندگانی دارند ،ابداً به فکر الحاق آن نبوده و نيستيم
و صدھا و ھزاران مرتبه اين نظريۀ ثابت را مشھود ساخته ايم .ما می دانيم و
خوب می دانيم که عصر استعمار و برده سازی بحمدﷲ گذشته و ديگر انشاءﷲ
پس آمدنی نيست.
ما طبق اعالميه حقوق بشر و قرار منويات منشور اقيانوس»اطلس« و به اساس
مفکورۀ ملل متحد می خواھيم که ھر کتله و قومی سرنوشت خودش را به اراده و
نظريه خاص خودش تعيين بتواند .لذا ،منظور نظر ملت و دولت افغانستان اين
است تا به پشتون ھای پشتونستان که تعداد آن ھا به ھفت ميليون می رسد آزادی و
استقالل داده شود ،آزادی و استقالل فکری در تعيين سرنوشت خودشان داده شود.
غالمی و برده سازی خالف مقررات اسالمی و بين المللی است  ،به خصوص
ملت افغان ملتی که آزادی عين فطرت اوست به غالمی تن نداده و نخواھد داد.
سرزمين آزاد پشتونستان را که در صد سال سلطه خود بريتانيا عظمی اسيرساخته
نتوانست ،قدرت ديگری غالم ساخته نمی تواند و ھمين اآلن پرچم ھای آزادی آن
ھا به دست خودشان در کوه ھای بلند تيرا و در قله ھای شامخ سفيد کوه و سلسله
کوه سليمان بلند است.
افغانستان و ايران ھمان طور که در روزگاران باستان در مکتب مجادلۀ روشنی و
تاريکی درس گرفته و به کمک يزدان پاک بر اھريمنان غالب بوده ،در آينده ھم

حتما ً مظفر و پيروزمند خواھند بود .ما طرفداران روشنی بوديم و ھستيم و بر
عليه ظلمت و تاريکی ،ظلمت و تاريکی ھای استعمار مجادله خواھيم کرد و يقين
کامل دارم که با راھنمايی ھای پادشاھان منور و محبوب خود اعليحضرت
ھمايون المتوکل علی ﷲ محمد ظاھر شاه و اعليحضرت ھمايون محمد رضا شاه
پھلوی ،ملت افغانستان و ملت ايران به آرزوھای ملی خود حتما ً خواھند رسيد .
»انشاءﷲ تعالی«  ١٩/ميزان  -١٣٣٠تھران/

