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انسان در خط رشد و ت5امل
آن گونه Dه می دانیم محیط، پیرامون و گرداگردی Dه در آن موجود های زنده و از آن میان انسان، زیسته اند، اثر

دانشی Dه. عمیق و تعیینگر بر شWل دهی جسمی، رنگ پوست، خد و خال چهره، بدنش و حتا دستگاه عصبیش داشته است
.این بخش را بررسی می مناید، جغرافیه، جیو گرافی یا گیتی شناسی می گویند

از آن جایی Dه این بخش نقش مهمی را در شWل دهی وضع Dشور از دید طبعی تا انسانی داشته و هر دو بخش اثر
.نیرومندی بر هم گذاشته اند، برای بررسی پیشینه قوم ها باید در این بخش روشنی انداخت

از میان رده های گونه Homo Sapiens Sapiens    هموساپین آن گونه Dه روشن است، انسان هوشمند و خردمند یا
انسانی Dه از دست بهره H. Habilis ،همو هبیلیس: گونه جانداران، به ویژه موجود های انسانگونه و انسانواره هایی چون

انسانی Dه جسدش در دره H. Neanderthale همو نیدرتال انسانی Dه قد راست Dرد و H. Erectus ،همو اری5توس. گرفت
توانست تا در دوران بخش باالیی Dهن سنگی درست سه صد هزار  Dشف شد،جرمنی  در غربدوسلفدورف ، واقع درنیندر

. او در این دور اولین آوایش را سر داد، ابزار Dار به تر ساخت و مرده گانشسال پیش در افریقا، راه تWامل را به پیش بگیرد
را دفن منود.

: به بیرون از افریقا یا...سیر گسترش
گونه :  یا اصل و خاستگاه یگانه و دیگری به نامبیرون از افریقا:  یWی به نامد رمورد این سیر، دو دیدگاه وجود دارد

 در همبود های مربوط به  منطقه های مختلف.گونی رشد
، وهمو اری5توس ، در آسیاهمو ساپینان  این امر روشن گردیده است Dه در حدود صد هزار سال پیش  در افریقا

از دید اندام و هموساپینان  می زیستند. در حدود سی هزار سال پیش این گونه گونی پایان یافت وهمو نیدرتال دراروپا
رفتار، به انسان مدرن بدل گردیدند. دلیل این دگرگونی، بحث داغی را میان دو دیدگاه باال، به راه انداخت.

 Dوچید و جای همهایروشیا ، انسان به تازه گی در افریقا تWامل منود و بعد به بیرون از افریقابر اساس دیدگاه
انسان واره های پیشین از آن میان همواریWتوس را گرفت. همو ساپین، در آغاز به دگرگونی اندامی دست یافت و سپس

رفتاری. نWته جالبی را در این بخش، باستانشناسی Dه Dارش به شاهدهای عینی پیوند دارد، به میان Dشید. به این اساس،
چل تا چل و پنج هزار سال پیش دگرگونیی در رفتار انسان مدرن رخ داد. این امر در شیوه تغذیه، ابزار Dار و بیان مناد ها
صورت گرفت. این دگرگونی شگفت انگیز را می توان تغییر فرهنگی نامید. به این گونه رفتار انسان مدرن، خط جدایی روشن



 پروفیسر باستانشناسی وDonald C. Johnson دونالد جانسون میان او و سایر انسان منا ها می Dشد. این دگرگونی را
 . نام گذارده است به باور او این انفجار خالق دردانشگاه دولتی آریزونا در ا. م. ا.اصل و خاستگاه انسان مدیر انستیتوت

 خالقیت فنی، تشWل اجتماعی و پیچیده گی اندیشه یی تاریخی انسانانی را Dه هنوز Dارشان شWار و گردآوری مواد٫٫ امر
غذایی آماده بود، نشان می دهد.،، ساده تر این Dه همین رشد Dیفی است Dه ما موجود های انسانی امروز را شWل داده
است. شیوه زنده گی دوران Dهن سنگی باالیی یا برین، در همین قاره افریقا، پیش از هر جای دیگر رخ داد و سپس به اثر

Dوچ Dشی ها به بخش های دیگر جهان راه باز منود. Dار انسانان درست همین یازده هزار سال پیش، شWار و گرد آوری غذا
بود. دراین خط تWامل هم می توان دلیل اجتماعی و بیولوجی را همزمان دید. یافته های ژنی به روشنی نشان می دهند Dه

، اولین بار در افریقاهموساپین انسان ها به شدت همانند و یWسان اند. دانش ژن شناسی نیز این امر را تایید می مناید Dه
در صد تا چار صد هزار سال پیش، به تWامل دست یافته است. این دانش نشان می دهد Dه در حدور ده تا پنجاه هزار نفر،
افریقا را در میان پنجاه تا صد هزار سال پیش ترک Dردند. تا جایی Dه بررسی ها و داده های به دست آمده به ویژه دانش
بشر شناسی Dهن،  رشته یی از دانش Dه Dارش بررسی ریشه انسان می باشد، نشان می دهد Dه انان بنابر دلیل های گونه

 به اینگونه، از آن میان در جستجوی آب و هوای خوب و دست یافنت به سرچشمه های جدید زنده گی، دست به حرDت زدند.
گونه، تا شصت هزار سال پیش به سراسر آسیا و سی هزار سال پیش به استرالیا و امریWا رسیدند.

 به این گونه شاهد های متعدد از آن میان: اندام شناسی، باستانشناسی و ژن شناسی، دگرگونی های فرهنگی و
ذهنی منایشگر این واقعیت است Dه انسان هوشیار یا همو ساپین یا انسان عاقل، جای دیگر انسانگونه گان و انسانواره گان

  را در جهان ما پر منود.

  نگاه متفاوت
انسان خردمند، آن گاهی Dه هوشش خط متایز و درک را برایش میسر ساخت، در مورد حضورش در این پهنه بزرگ

اولین چیزی Dه نگاه اش را جلب منود، نشانه های تفاوت میان خودش و دیگران، صرف نظر از همسان و هم. هستی اندیشید
.  نوع بودنش با شWل دیگری، بود

نژاد، مفهومی به شدت Aهنه و رنگ باخته
.این نگاه، اما، آرام آرام، در وجود واژه و Dلمه نژاد، وارد فرهنگ انسانی گردید

رنگ جلد، اندازه بینی،: در این خط، تالش صورت گرفت تا انسان را بر اساس تفاوت های ظاهری و جسمی مانند
به گونه  لشم و یا پیچان، دارای رنگ تیره و یا روشن، چگونگی شWل چشم، به ویژه رنگش و اختالف چهره، رده: نوع موی

.بندی منایند

دشواری بزرگ در این دسته بندی آن بود Dه چگونه می توان این مرز ها را Dشید؟ به این دلیل دایره های بزرگ
بعد، زبان را. اما، این امر نیز مرز بندی را به شدت دشوار می ساخت. نژاد اروپایی، آسیایی و افریقایی، به Dار رفت: مانند

پس تر ها مساله رده بندی دینی. روی آوردند...  وارد این مساله منوده و به سوی رده بندی نژاد عربی، التین و دیگر و دیگر
.این امر بدون این Dه بتواند مرز روشنی بWشد، به مدت سه سده با بگو و مگو های بی پایان ادامه داشت. نیز سر بلند منود

.در سده بیستم برخی دانشمندان تالش Dردند تا تفاوت های بیولوجیی را معیار قرار بدهند

این امر، در جریان سده یاد شده، بحران های بزرگ تا به میان Dشیدن طرح نژاد بر تر و Dهتر را به میان آورد و راه
.، هموار ساختنژاد پست را برای باز شدن دهان Dوره های آدم سوزی برای از میان برداشنت

.بعد آرام آرام هر قدر Dه دایره دانش گسترده گی بیش تر می یافت، اندیشه اختالف نژادی، بیش تر رنگ می باخت
این امر، اDنون با تالش دانشمندان روشن گردید Dه هیچگونه تفاوتی میان انسانان در. تازه ترین منونه اش دانش ژن است

.بخش تقسیم بندی جسمی، منظقه یی، زبانی و دینی وجود ندارد

رنگ پوست، موی ، چهره و دیگر و دیگر همه: در نتیجه دانشمندان به این باور دست یافتند Dه خصوصیت هایی مانند
در این نگاه، روند. و همه را باید در خط تWامل تدریجی و اصل تطابق و یا همخوانی با دنیای پیرامون و یا گرداگرد دید

بسیار دراز و طوالنی  قدرت هم خوانی و تطابق انسان ـ دیگر موجو های زنده نیز ـ در محیط های گونه گونه، نقش و جایگاه
.بزرگ و تعیینگری دارد

به این گونه، ویژه گی های چهره ها و جسم ما، از این امر تطابق و دگرگونی رنگ می گیرد و بعد به گذشت زمان، در
البته در این جریان، می تواند ترDیب نو و یا حتا. لفافه ژن در هم می پیچد و Dار انتقال برخی ویژه گی ها اجنام می یابد

.انحرافی نیز پدیدار گردد

: وضع جیو گرافی، تولید، تطابق یا گزینش طبیعیبه این گونه تفاوت میان رده های گوناگون انسانی پیوند نزدیک با
و گونه گونی ژنی  دارد.

روشنی و تیره گی این رنگ، بسته به آن است Dه مردمان معین تا چی اندازه در. منونه روشن همین رنگ پوست است



تیره ترین رنگ ها را در منطقه حاره می توان دید و بعد آرام آرام هر. پرتو نور آفتاب قرار داشته اند و یا از آن دور بوده اند
خرسی Dه در قطب. قدری Dه از آن به سوی نیمWره جنوبی و یا شمالی نزدیک تر می شویم رنگ پوست روشن تر می گردد

.شمال رنگ سپید دارد، در منطقه آفتابی رنگ تیره یی به خود می گیرد

مردمانی با رنگ تیره Dه بیست و پنج تا پنجا هزار سال پیش از افریقا وارد اروپا شدند، ماده یی را Dه سبب جذب
.این دگرگونی، راه به هسته های ژن باز منوده و آرام آرام به یک خصوصیت وراثی بدل گردید. رنگ می گردید، از دست دادند

Dه جلد را تیره می سازد، توانایی آن را دارد تا پوست را در برابر شعاع Melanin دانش نشان داد Dه ماده مالنین 
یافته های تازه نشان می دهد Dه جلد تیره نی تنها تفاوت رنگ. ماورای بنفش خورشید Dه سبب سوختگی می گردد، نگه دارد

.این خصوصیت آن رااز گزیدن حشره ها نیز، به دور نگه می دارد. دارد، بل لـُــک تر است

در این راستا منونه های گوناگون تطابق با محیط را از درون بحر ها تا بلند ترین قله های Dوه، جنگل های پُـــرباران
انسانان در خط همین امر تطابق، در صحرای افریقا و خانه های یخی آالسWا، زنده گی. و دشت های سوزان می توان دید

.می منایند

.به این گونه باور به تفاوت نژاد ها چی رسد به برتری نژاد ها به گذشته تعلق دارد

.جهانی شدن و از میان رفنت آرام آرام مرز ها، دیگر این باور را از رنگ و بو می اندازد

باید برای روشن ساخنت هر چی بیشتر ذهنیت ها. باز هم هنوز هستند Dسانی Dه به این امر دو دست چسپیده اند
.روشنی انداخت

.نبرد میان نژاد باوران و آنانی Dه این پدیده را امر گذشته می دانند، هنوز هم به شدت جریان دارد

ما و قالب گیتی شناسی یا جیوگرافی
.آرام آرام، تقسیم بندی نژادی راه به سوی شناخت قومی راه باز منود

برای بررسی چگونگی حضور قومان گونه گونه در Dشور، بایست اول از همه به هستی و جایگاهی Dه آن ها را شWل
. این همانا هستی گیتی و یا جیوگرافی است.داده و یا ساDن ساخته است، نگاهی بیندازیم

این امر روشن تر از آفتاب است Dه  محیط زیست تعیینگر خصلت ها شWلی و حتا منش های گونه گونه Dرداری
Dار همین. پس برای درک رابطه میان محل زنده گی و مردمانی Dه در آن زیست می منایند، بایست به آن پرداخت. است

. بررسی را دانش گیتی شناسی و یا جغرافیه اجنام می دهد

.جیو، همان زمین یا گیتی و گرافی همان نوشنت و یا دانش معنا دارد. واژه جیو گرافی، ریشه در زبان یونانی دارد
 بغداد را Dه می توان آن را بزرگترین پژوهشگاه آن زمان خواند در سده هشتم عیسایی به وجودداراحل5مه عربان، بعد ها،

مامون با. Dه عالقه به فلسفه داشت، نقش مهمی را در این امر به دوش Dشید .)ع۸۱۳( مامون رشید  و به ويژههارون. آوردند
 Dه در گوهرش توجه به خرد و استدالل قرار داشت، خود در جر و بحث ها در این جا شرDتمعتزله عالقه به دیدگاه فلسفی

با درد Dه این Dار. در این جا، Dار برگردان منت های فلسفی و دانشی یونان و جای های دیگر، مورد توجه جدی بود. می Dرد
Dه از دیدگاه فلسفی، به ویژه معتزله، نفرت داشت، این. )ع۸۸۲( با روی Dار آمدن معتصم باهللا. بیش از یک قرن دوام نWرد

چون در دستگاه. در جریان Dار ترجمه، واژه جیوگرافی را معرب ساخته شد. نهاد از رونق افتاد و چراغ دانش خاموش گردید
من به این.  ساختند جغرافیه، وجود ندارد، گاف را به جیم  بدل منوده، آن را ژو گ. پ. چ صوتی و الفبایی شان آواهای

. بخوانیمگیتی شناسی باورم Dه وقت آن رسیده است تا به تلفظ نزدیک تر به آن Dه جیو گرافی است، بر گردیم و یا به ساده

در این خوانش. این دانش، خصوصیت های شWلی و جسمی زمین را و فضای وابسته به آن را بررسی می مناید
. همین وضع است Dه به انسانفعالیت انسانی و اثری Dه می گیرد و به صورت متقابل بر آن می گذارد، جایگاه ویژه یی دارد

شWل می بخشد، و چگونه گی زنده گیش را می سازد.
آن گونه Dه می دانیم افغانستان Dنونی در قلب ایروشیا، سرزمینی گسترده یی Dه از چراگاه های بی جنگل و نیمه

راه هایی Dه شرق. این ساحه از مدیترانه تا چین گسترده گی دارد. دشت، شWل گرفته و با آسیا و اروپا پیوند دارد، قرار دارد
از همین راه، تنها در. این بخش را به غرب و شمال را به جنوب پیوند می دهند، آن را به چار راهی بزرگی بدل منوده است
سوفیه بولبی، به باور. دوره های تاریخی مغالن، ساDاییان، یونانیان، هندوستانیان، پارسیان و دیگر و دیگر، گذر منوده اند

Sophia R. Bowlby نون می توان این قوم های گونه گونه را به روشنی در این جا دید٫٫Dباستانشناسی،،.همین ا )
)۹.ص افغانستان...

در این. رابطه و پیوند نزدیک و تنگاتنگ را میان این تنوع قومی و گونه گونه گی در هستی و طبعیت می توان دید
سرزمین از Dوه هایی سر به فلک Dشیده Dه در متام سال برف بر قله های شان آب منی گردد، گرفته تا دشت ها و صحرا

هم چنان صحرا.  می خواننددشت مرگ بی دلیل نیست Dه دشت سوزان در جنوب غرب را. های سوزان حضور روشن دارند
.های خشک از یک سو و وادی های سبز از سوی دیگر، خد و خال صورت این سرزمین را می سازند



  .  این تنوع محیط،هستی و جای زنده گی با خویش گونه گونی مردم را رقم زده است
این دانش بخش زیاد زمان و گروه های. از دید باستانشناسی است Dه می توان به ریشه های این مساله دست یافت

. آن چی در مورد دانش باستانشناسی از اهمیتقومی را از شیوه ابتدایی زنده گی تا ابزار فنی پیشرفته به بررسی می گیرد
بزرگ برخوردار است این می باشد Dه این علم از باور ها و عقیده ها به ساده گی اسطوره و افسانه زدایی می مناید و پرده

از روی  واقعیت بر می دارد.
به ساده گی می توان یاد آور شد Dه بخش زیاد انسانان در این جا، برای دست یافنت به مواد خوراDی، ابزار Dار،  

به همین دلیل دست یابی به منبع ها و سرچشمه های طبعی نقش. لباس و پناه گاه وابستگی نزدیک به محل داشته اند
عنصر دیگری Dه در این شWل دهی نقش بازی Dرده. تعیینگری را بر زنده گی شان داشته و شیوه اش را شWل داده است

.است چگونگی  آب و هوا و اقلیم می باشد

.خواند، توجه Dرد Physiographic در گام نخست به تر است تا به ساختار شWلی Dه می توان آن را گیتی نگاری

جیولوژی٫٫ ، چنین می نگارد۱۹۶۰  و Dریسسی در۱۹۶۶  دربرایس سوفیه بولبی، با توجه به بررسی های
همالیا  تاپیرنیه متام Dشور بخشی از سلسله Dوه هایی است Dه به تازه گی از. افغانستان هنوز هم بررسی Dامل نشده است

  ،،.Dشیده شده است

این واژه در اسطوره یونانی خدازن بحر، دختر اورانوس یا  ،Tethys  تتیس  در این راستا می توان گفت Dه بحر
دردانش گیتی شناسی یا جیوگرافی به بحری نامیده شده است Dه قاره گونداوانا. یا گیتی می باشد Gaia آسمان و گایا

Gondwana  و الور آسیا Laurasia نونی خواند. را از هم جدا می منودD آن را می توان، بحر پیشین مدیترانه .

یWی Dه از گره گاه پامیر شروع و با گذر از وادی. در سر زمین Dنونی افغانستان، دو سلسله Dوه را می توان دید
دیگری به دو شاخه جدا می شود Dه یWی آن به سوی هرات می خزد و به Dسپین می رسد و. سند، به خلیج پارس می رسد

تا جایی Dه روشن است، آب و هوا و اقلیم از این. دیگری از بلندیش Dاسته می شود تا در دشت های وادی هلمند گم می شود
. در این امر Dوه های سر به فلک Dشیده نیز نقش بزرگی بازیساختار به میان آمده و آن را بری یا خشWی ساخته است

منوده و سدی را در برابر وزش باد های تند می سازد. البته بخش شمال غربی را می توان جدا از این امر دانست. در آن جا
به گفته مردم محل، باد های صد و بیست روز از جوالی تا سپتمبر می وزد. به این گونه افغانستان دارای زمین Dمی برای

Dشت  و زراعت بوده است و به شدت به سرچشمه های آبی متWی است. با آن Dه داده های قابل باوری در مورد دگرگونی آب
و هوا در دست نیست اما، می توان یادآور شد Dه از زمان پیش از تاریخ،  تا Dنون دگر گونی ژرفی در این بخش رخ نداده و
وضع به صورت امروزی باقی مانده است. به یقین می توان گفت Dه این امر از  پنجصد سال پیش از عیسا تا حال دگرگونی

نیافته است.
به این گونه، افغانستان Dشوری باDوه های سر به فلک Dشیده و زمین های هموار، گذرگاه ها و میدان هایی در سطح

. این امر سبب شده است تا ما شاهد حضور شیوه های گونه گونه زنده گی چون:میانه، راه طبعی رادر این بخش می سازد
Dوچی گری، شWار، گرد آوری غذا و Dشاورزی باشیم. نشانه مهم دیگر، نزدیWی محیط های گونه گونه با هم می باشد. این

وضع به مردمانی Dه در در دوران Dهن سنگی Dه دسترسی به وسیله های فنی DوچWی داشتند و در این جا به سر می بردند،
یاری می رساند. نWته قابل توجه دیگر این است Dه همین تنوع آب و هوا در فاصله Dوتاه، به مردمانی Dه در دوران Dهن سنگی

در این جا می زیستند، امWان آن را فراهم می ساخت تا بدون زحمت زیاد، از یک جا به جای دیگر بWوچیدند.

ما و پیش و پس از تاریخ
پیش از تاریخ

این امر روشن است Dه دانشمندان تاریخ بشری را به دو مرحله پیش از تاریخ  و پس از تاریخ تقسیم بندی منوده
.اند

واژه پیش از تاریخ را به دورانی به Dار می برند Dه بشر با خرد و عقلی Dه درنتیجه جریان پیچیده تWامل به آن دست
یافته بود، راه اش را از انسان واره های گونه گونه جدا Dرد، و به ساخت ابزار Dه اول از سنگ بود و بعد فلز جای آن را

.گرفت و خط تWاملش هنوز هم جریان دارد، دست یازید
. به همین دلیل بایست اولدوران پیش از تاریخ، پیوند نزدیک با تاریخ سنتی مردمان  گونه گونه و از آن میان ما دارد

  به آن پرداخت.

تاریخ سنتی یا عنعنه یی ما
آن گونه Dه آگاهی داریم این بخش تاریخ سرزمین ما، در هاله یی از اسطوره، قصه و افسانه درهم پیچیده شده

. این امر ریشه در افسانه هایی دارد Dه سینه به سینه و به صورت شفایی برای ما رسیده اند. در منت این قصه ها،است
اثر های حماسی، یا شاه نامه ها ، این سرچشمه خدای نامگ   جلوه گر اند. مناد تازه ترش دراوستایی  وویدایی چهره های



تبلور یافته است.
)۷۵۷. ( این،  روزبه یا ابن مُـقفعبا وجود گسترش اسالم، این اثر به گونه های متعدد، جان سالم از تهاجم بدر برد

بود Dه آن را به عربی بر گرداند. این باور وجود دارد Dه Dسان دیگری هم به برگردان این Dتاب دست زده اند. پس تر ها،
برگردان های پارسی آن Dه بر پایه ترجمه ابن مقفع استوار اند، به شWل نثر و هم نظم نیز صورت گرفت. در میان این ها،

) صورت۹۶۰ ( در سالخراسان  حWمرانمنصور عبدالرزاق  است Dه به دستور مقدمه Aهن تر شاه نامهمعروف ترینش
) تWمیل شد، می۱۰۱۰ ( را Dه در سالفردوسی گرفت. همین اثر، پایه اساسی و ستون فقرات شاهنامه ها، به ویژه سروده

 می باشد. این اثر، گسترده ترین بیان تاریخخدای نامگ  برگردان ساده و جدیدشاه نامه سازد. آن گونه Dه روشن است واژه
سنتی به حساب می آید.

 را در بر می گیرد. درپیشدادی، Aیانی، اش5انی و ساسانی این تاریخ سنتی و یا عنعنه یی قصه ها و اسطوره های
این تاریخ سنتی ما، به جای بررسی نقادانه واقعیت ها، به ترDیبی از افسانه، اسطوره، قصه، تخیل، پندار گرایی، اخالق
 ...گرایی، بیان پـُـرمبالغه Dردار قهرمانان، وفاداری، بلند پروازی ها، قربانی ها، آرمان ها، آرزو ها و دیگر و دیگر بر می

خوریم. در این جا، انسان اسیر و در بند سرنوشت محتوم است.
 است Dه به آن شWلساسانی  آن چی در این تاریخ به ویژه در بخش پایانی، دیده می شود، نگاه قدرمتندان دوران

داده اند.
جای شگفتی این است Dه مورخان نامدار ما نیز بدون این Dه دید نقادانه یی به این امر بیندازند، این افسانه ها و

، شروع و Dسانی دیگری چون: احمد۱۹۱۲-۱۴ فیض محمد Dاتب ساخته اند. این امر ازتاریخ وارد اسطوره های اولی را
، در این راه۱۹۹۲ ،  و آخر نی آخرین محمد صدیق فرهنگ۱۹۶۷، عبداحلی حبیبی،۱۹۶۷ ، غالم محمد غبار،۱۹۴۴ علی Dهزاد،
گام زدند.

 دو دسته به این اسطوره ها چسپیده اند، و با آن ها به ماپژوهشگران جالب است Aه همین اAنون هم برخی از
حیث سند تاریخی بر خورد می منایند، نی اسطوره یی و افسانه یی.

 مردم ما و دَور و زمان های سنگی
آن گونه Dه بیان شد، داده ها و رقم هایی Dه در اثر Dاوش های باستانی در این دوران به دست می آید، چون در آن

:  مردمان، زبان شان و ساختار اجتماعینوشته و یا خطی وجود ندارد، به مشWل می توانند از وضع تاریخی، از آن میان
شان، به صورت مستقیم، حرفی به میان آورد.

: حضور مردمانی Dه دراما، این فرهنگ مادی Dه در اثر Dاوش های باستانشناسی به دست آمده اند، نشان می دهد
این جا زیست می Dرده اند، به گذشته دور پیوند تنگاتنگ دارد. در این جا ترDیبی از بهم آمیختگی میان رسم و رواج محلی و
نفوذ بیرونی وجود دارد. به روشنی پیوند محWمی میان شرق و جنوب شرق اففانستان از یک سو و وادی سند از جانب دیگر،

را می توان دید. از سوی دیگر، میان شمال و آسیای مرDزی این رابطه وجود دارد و در آخر جنوب غرب یا درست تر
 سیستان، با غرب به ویژه ایران، هم پیوند است. این امر، تنگنای مرز های سیاسی Dنونی را در هم می نوردد.

 پیش از عیسا، را می توان دوران پیش از۵۰۰  هزار سال پیش تا۶۰ به صورت فشرده در این بخش، زمان میان
تاریخ خواند.

 پیش از عیسا، به بعد، با به دست آمدن سنگ نوشته ها ـ البته تا Dنون ـ ما وارد تاریخ می گردیم.۵۰۰ از 
: یک ن5ته یادمان نرود Aه همه دیده به راه این امر اند تا طلسم و راز سنگنوشته هایی Aه در متدن وادییاد آوری

سند ـ هلمند، به دست آمده اند، بش5ند. آن گاه، این بخش می تواند وارد تاریخ گردد. Aوشش همه جهانی در این راستا،
همین اAنون جریان دارد.
این سیر دگرگونی، پیوند تنگاتنگ با توانایی سطح Dار Dرد و بازده ابزار Dار دارد، آن را می توان  از آن جایی Dه

:چنین رده بندی منود
Dه از ساخنت اولین ابزار Dار سنگی شروع و تا پایان آخرین عصر یخچال  Paleolithic  دوران Aهن سنگی: الف

: این دوره را به این زیر بخش ها رده بندی می منایند. ادامه می یابد )هشت و نیم هزار سال پیش(ها

در.(Dه با اولین شWل های انسانی و ساخت تبر دستی نشانی می گردد  A،  Lower Paleolithicهن سنگی زیرین- ۱
 .)حدود یک صد و بیست هزار سال پیش پایان می یابد

سی و پنج هزار سال پیش.(Dه با پیدایش انسان نیدرتال همزمان است  A  Middle Paleolithicهن سنگی میانی- ۲
 )پایان می یابد
Dه با پدیدار شدن تنها انسان عصری و مدرن Dنونی Dه آن را A،  Upper Paleolithicهن سنگی زبرین یا باالیی-  ۳

.می گویند نشانی می گردد Homo Sapiens Sapiens انسان خردمند



. این دوران رشد و تWامل تدریجی، میان دو تا دو میللیون سال را در بر می گیرد باید یاد آور شد Dه

:  به دورانی گفته می شود Dه ابزار سنگی را صیقل می  زدند. این را پایان دورانNeolithic:   دوران نو سنگیب
سنگ نیز می خوانند. نشان مهم این دوره رام Dردن چارپایان و بر گرداندن دانه ها و غله هایی چون گندم، جو و دیگر و

دیگر... از حالت وحشی برای استفاده  در Dشت و زراعت به صورت اهلی، می باشد. هم چنان در این دور، دگرگونی ژرف
 در سوریه به دست آمدهحلب  واقع بیست وپنج ک. م. شهرتل قرمل فرهنگی رخ می دهد. قدیم ترین نشانه ها به تازه گی در

است. این جا، میان ده هزار و هفتصد تا نه هزارو چار صد سال پیش از عیسا، قدامت دارد. باید یاد آور شد تا آن گاهی Dه
 در Dرانه شرقی دریای اردن را می توان Dهن تر جای خواند. تاریخ اینجری5و باستانشناسان بر این یافته مهر تایید بزنند،

  سال پیش از عیسا، می رسد.۹۵۰۰ جا به

حالت و وضع ما در این دوره ها
از شصت هزار سال تا سده هفتم  پیش از عیسا

: شصت هزارسال پیشAهن سنگی زیرین
به صورت فشرده باید خاطر نشان منود Dه در Dشور ما، تا پس از جنگ جهانی دوم، Dاوش در مورد دوران پیش از

فضای خالیی  در روی نقشه پیش از تاریخ می ماند.،، این را٫٫  افغانستان در این جایگاه بهریچارد داویس تاریخ به گفته
ع. بر زمین Dشور خورد.۱۹۲۲ می دانیم Dه اولین Dلنگ برای Dاوش باستانشناسی به صورت دانشی در سال

 :ع. به راه افتاد. چهره هایی چون اللچین،۱۹۵۱ اولین ماموریت برای Dاوش پیش از تاریخ در Dشور ما در سال
Dوون، پوگلیسی ودیگر و دیگر.. را می توان نام برد. اما، نقش دوپری در این میانه، از برجستگی ویژه یی بر خوردار است.
این امر را نباید فراموش منود Dه پیش از آن Dه Dلند Dاوش در زمینه Dهن سنگی زیرین به زمین بررسی بخورد، به

 برایشهر های گمشده  الف.)  به نوشنت مقاله هایی در مورد۱۹۵۰(نوشته دوپری برخی افغانان از آن میان احمد علی Dهزاد
  این امر تا مدت ها ذهن ها را از دریافت حقیقت، به دور نگه داشت.زدند. بزرگنمایی دست

Dهن سنگی زیرین یا حتتانی، به آن بخش Dاوش باستاشناسی پیش از تاریخ  به Dار می رود Dه از دیدگاه زمانی
 غزنی Dه دارای آب شور است وآب ایستاده  دردوپری.  این Dار برای باراول به وسیلهدیرینه تر ین دور را در بر می گیرد

ع. در ساحل شرقی و۱۹۷۴  واقع جنوب Dوه های هندوDش قرار دارد، صورت گرفت. او این Dار را در سالدشت ناور در
شمالی این دریاچه اجنام داد.  با آن Dه این بررسی بسیار Dوتاه بود، ابزار جالب Dهن سنگی زیرین مانند: وسیله های

تراشگری، بریدن و سنگریزه دار به دست آمد. با اندوه Dه این Dاوش ها و بررسی ها، بنابر دگرگونی سیاسی Dه پس از
، به میان آمد، ادامه نیافت و در همان نطفه باقی ماند. نزدیک ترین یافته ها در این راستا را می توان۱۹۷۸  و به ویژه۱۹۷۳

در آسیای مرDزی و بلوچستان دید. با آن هم، از بررسی های اولیه چنین بر می آید Dه مردمان شWار گر و گردآورنده غذا در
آن دوران، با مهارت شگفت انگیزی خویشنت را با حالت دورادور و پیرامون خویش همسانی بخشیده اند.

Dهن سنگی میان: از پنجاه تا سی هزار سال پیش
، نزدیکدره Aور ، در۱۹۶۸.  لویی دوپری در سالاین بخش با ابزار Dار Dوچک و حضور انسان نیندرتال، پیوند دارد

، در بدخشان، موفق به Dشف این بخش گردید. این بخش، پناهگاه بلندی است Dه از باالیش متام ساحهچنارگوجنوس خان
های پایینی دیده می شود. دوپری را در این ماموریت، داویس، باستانشناس دیگری همراهی می Dرد.

. تاریخ این ابزار Dار به سی هزارسال و باالتر ازنشانه و شاخص اساسی این بخش سنگ های تیغه دار می باشند
مرده گوسپند یا گوسپندمرده، وادی هزار سُم، قره Aمر و دشت ناور ، می توان از غاردره Aور آن می رسد. البته در Dنار

نیز نام برد. تعداد اثر های به دست آمده به هشتصد توته می رسند. در Dنار این ابزار Dار، تاDنون توته هایی از شقیقه یک
موجود انسانوار به دست آمده است. برخی بررسی های اولی ـ چون دیگر Dارمطالعه بیش تر متوقف شد ـ نشان می دهند Dه

این استخوان به انسان مدرن شباهت دارد تا نیندرتال.
 نام برد و هم چنان گوزن را به آن هاگوسپند و بز بازمانده چارپایانی Dه تا حال به دست آمده اند می توان از

افزود. این امر منایشگر آغاز دوران شWارمی باشد. در این جا انسانانی وجود داشته اند Dه شWار گران ماهری بوده اند.
: میان دواز داده های باستانشناسی بر می آید Dه در این دور و زمان، نفوس زیادی با مقایسه با جای هایی چون

آب و یا اروپا وجود نداشته اند. در این زمینه، دلیل های زیادی وجود دارند Dه اوردن شان در این تنگ جای منی گنجد.
: بیست و پنج هزار سال Aهن سن5ی زبرین یا باالیی

.این دور در افغانستان، زمان میان دوره شWار و گردآوری مواد غذایی آماده طبعی را نشان می دهد
قره Aمر یک و سه، دره Aالن، آق Aوپروک سوم، جای های مهمی Dه در این دور در آن ها Dاوش صورت گرفته اند

 می باشند.،۴۰ سوم الف، و سوم ب، Aاک جار و تاشقرغان
. مردم در این زماناز ابزارهای به دست آمده چنین بر می آید Dه بخش زیاد آن ها، آله های نوک تیزDن می باشند



گذران خویش را از گوشت گوسپند وحشی و اسپ می منودند. Dاوشگران در آق Dوپروک دوم، به آله سنگیی دست یافته اند Dه
منای چهره انسانی را در بر دارد. ممWن این را بتوان Dهن ترین پیWر، در آسیا خواند. به باور دوپری، رابطه و پیوند، Dنش و
واDنش میان انسان و گوسپند و بز وحشی در این دوره، راه را برای اهلی سازی این چارپایان فراهم ساخته است. در آق
Dوپروک اول و غار مار، اثر هایی از گوسپند و بز اهلی را می توان دید. این درست  زمانی بود Dه هنوز ظروف سنگی مورد

 استفاده قرار می گرفته اند و فن سفالیگری رایج نشده بود.

:نتیجه
از بررسی های بر می آیند Aه حضور انسانان در افغانستان به دوران Aهن و دیرین بر می گردد. این انسانان، 

گذران زنده گی را از راه ش5ار و گرد آوری مواد غذایی آماده در طبعیت می منودند و همیشه در روند دگرگونی اجتماعی
– فرهنگی، در واAنش به محیط زیست بوده اند. بخش زیاد زنده گی شان را تطابق و همخوانی با چار طرف شان در خط

اهلی سازی چارپایان و مم5ن دانه های Aشتی در بر می گرفته است.
.به همین دلیل، این دور را می توان سحرگاه دوران نو سنگی  خواند

: شش هزار سال پیش از عیسانو سنگی
این امر روشن است Dه پس از پایان دوران یخچال آخرین، انسانان از اتWا به مواد غذایی آماده در طبعیت به سوی

 می نامند. این امر به گفته ج. گ. شففرانقالب نوسنگی.  این را برخیرام Dردن چارپایان و Dشت غله روی می آورند
.) در حدود سده ششم پ.ع. صورت گرفت. در این دور، سنگ اما، با تراش بیش تر، هنوز هم۷۹  تا۷۱، ص. ص.۱۹۷۸(

نقش مهمی را به دوش می Dشد. بعد جایش را فلز ها می گیرند. نشانه های روشنی بر این امر گواهی می دهند Dه رشد
فرهنگ پیش از تاریخ در افغانستان، برخاسته ار این جای و یا محل بوده و نتیجه حرDت و جا به جایی مردم از غرب به این

Dشور منی باشد.
 (هر جایی وافغانستان مدرن  نخست: از همه حضور انسان در ساحه٫٫. گ. شففر، در مورد چنین می گوید،ج

گاهی Dه این اصطالح به Dار می رود، اشاره به افغانستان با مرز های Dنونی یا همین هستی و وجود سیاسی Dنونی است،
تا جیوگرافی یا جغرافیه یی، زیرا دومی ساحه فراخی را ـ از آسیای میانه تا دریای سند و از Dوه های پامیر تا سیستان ـ را
در بر می گیرد. ط.) تاریخ دیرین دارد. دوم: این Dه همین شWارچیان و گردآورنده گان مواد آماده خوراDی طبعی، همیش در

خط دگرگونی دایمی اجتماعی ـ فرهنگی برابر و در تطابق با محیط زیست شان بوده اند. سوم: این Dه همخوانی و تطابق شان
بهره برداری از چارپایانی Dه آرام آرام رام و اهلی می شدند، و سپس ممWن غله هایی Dه نیز Dشت گردیدند، قرار داشته

 )۷۱، ص.۱۹۷۸ اند.،،(شففر، باستانشانسی افغانستان،

دگرگونی های ژرف
- ساخت ابزاری Dه انسانان از۱: آن گونه مبرهن است، تاریخ تWامل انسان سه دگرگونی ژرفی را به خود دیده است

- اقتصاد صنعتی. دراین سه دوره ما شاهد دگرگونی های ژرفی در رابطه۳-  زنده گی شهری یا مدنیت.۲سنگ ساخته اند.
ها و مناسبت های شان با محیط زیست و هم چنان در پیوند با همنوعانشان می باشیم.

شاخص و سنجه مهم و چشمگیر دگرگونی و حتول در این مرحله، همانا اهلی سازی چارپایان و هم چنان غله
. این را می  توان مهم ترین دگرگونی در ابزار فنی و رشد فرهنگی دانست.هاست

. در این سیاهه چارپایانی بهدر این راستا، زمان آغاز اهلی سازی را می توان نزدیک به سی هزار سال پیش دانست
نام گوسپند ـ بز و بعد ها گوسپند و بز قرار دارند.

در بخش غله ها، نامی از گندم برده می شود، اما، هنوز روشن نیست Dه استفاده از آن در محل صورت گرفته است 
و یا وارد شده است.

. هم چنان شاخصدر همین دور است Dه ما شاهد پدیدار شدن ظرف ها، اسباب ها و وسیله های سفالی می گردیم
دیگر به گفته دوپری، پرستش بز می باشد. باز مانده هایی این امر را تا پایان سده نزدهم در نورستان دیده می توانیم. برخی

مناد ها  همین اDنون در چترال به مشاهده می رسد.
 موفق به Dشف این امر شد. در آن جا گوری را Dاوش Dرد Dه در آن بازمانده دره Aورع. در۱۹۷۲ دوپری در سال

 می پرستش بزگان استخوان های بز اهلی در Dنار توته هایی از اسWلیت دو Dودک یافت گردید. این را دوپری، جز مراسم
داند.

در این مرحله ما شاهد دگرگونی تدریجی میان زنده گی Dوچی ـ چراگاهی و آغاز دور اسWان یا Dشت و زراعت می
.باشیم

 زنده٫٫بارت،  جامعه شناس معروف Dه در بخش زیاد Dشور بررسی گسترده محلی را اجنام داده است، می گوید،



گی Dوچیان با چراگاه ها پیوند تنگاتنگ دارد. اینان توانستند تا از نظام های چند گانه مانند: Dوچیگری و هم چنان Dشت
 می توان به ساده گی یاد آور شد Dه روند دراز و طوالنی اهلی سازی چارپایان و غله ها، راه را)۱۹۶۱بهره بگیرند.(بارت.

برای آغاز مرحله مخلوط Dوچیگری و Dشت باز منود. این را از روی بازماند های اثر های معماری می توان درک منود. این
امر، راه را برای اسWان و آغاز Dشت باز منود و اما، در Dنارش نظام Dوچیگری ادامه یافت.

شهر یا مدینه، اساس متدن
. اینبرخی آغاز متدن را با شWل گیری جامعه و همبود  نا همسان، الیه بندی و قشر بندی شده، همردیف می دانند

را می توان یه نام همبود بشری، دولت ابتدایی و یا جامعه پیجیده خواند و این امر هنوز هم در جریان بحث داغ قرار دارد،
...چنان ساختاری است Dه در٫٫ چنین می نویسد،۱۸۶  به نشر رسید، در صفحه۱۹۶۹  در اثرش Dه در سالFriedاما، فرید

آن اعضای Dه موقعیت هم جنس و هم سن را دارند، به مواد اساس Dه زنده گی را تامین می مناید، دسترسی همسان نداشته
باشند.،، در این جا منظور ماده های اساسی غذا و ابزار نیستند، بل سرچشمه های مهم مانند زمین زراعتی، چارپایان و

منبع های مواد خام برای ساخت ابزار Dار، می باشند.
. فلزاز داده های موجود در افغانستان می توان یاد آور شد Dه وجود ابزار فلزی این خط دگرگونی را نشان می دهد

و ترDیب های گونه گونه اش، راه را برای تولید ابزار Dار با بازده باال، جنگ افزار، و چیز های پر بها باز Dرد. در افغانستان
 بهD  ۱۹۷۲ه دوپری در سال غار ماراین جایگاه ها در شمال و جنوب Dوه های هندوDش به دست آمده اند. مناد مهم آن

Dاوش در آن جا دست زد، می باشد. در این راستا می توان سیاهه بلندی را Dه با Dار برد فلز یعنی دوران های برونز و آهن،
نشانی می گردند، ترتیب داد. برجسته ترین جای هایی Dه تا حال Dاوش در آن ها ـ به مقدار Dمی به دلیل بحران های دهه

های اخیر ـ صورت گرفته است چنین اند:
دشت ناور، در غزنی.

ور، در تاشقرغانA دره.

۴۰تاشقرغان.

مرA قره.

الن، ساحه ایبکA دره.

وپروک، مزارA آق.

غار مرده گوسپند یا گوسپند مرده.

سال های  پایانی عصر پیش از تاریخ
. دگرگونیاین مساله واضح است Dه این دوره رامی توان با روند اهلی سازی چارپایان، نبات ها و غله ها دنبال Dرد

و گذر از دور شWار و گردآوری ماده های غذایی طبعی، به سوی Dشت مخلوط، از جریان ریزش تخم بر زمین Dه با Dوچیگری
این امر به شدت دقیق و درست است  Dه Dوچیان، سرچشمه و منبع پیوند٫٫همراه بود، می گذرد. شففر، به این باور است ،

میان گروه های گونه گونه و به شدت پراگنده Dشتگران ساDن بوده اند... این ها بعد، پیوند فرهنگی را میان افغانستان،
بلوچستان، وادی سند و تر Dمنستان در دور پیش از تاریخ، بستند.،،

 به صورت ناگهانیشهر سوخته  تاده موراسی.  متام بخش جنوب از تپهاز آن پس ما شاهد یک خال ژرف هستیم
خالی می گردند. این امر به گفته شففر، تا دور نهایی برونز و آغاز عصر آهن ادامه می یابد.

. چی بر سر سرنوشت متدن های موازی سند و هلمند Dهدر این مورد ما با پرسش های گونه گونه رو به رو هستیم
، گواه این امر است، در هزاره۱۹۷۷  و۱۹۷۱ گسترده اش تا دو Dنار دریای آمو می رسید و Dشف شورتوگی در سال های

سوم پ.ع. آمد؟ و دیگر و دیگر...
 پ.ع. ما با خالیگاه ژرف آگاهی رو به رو هستیم.۵۰۰ به این گونه از پایان هزاره دوم پیش از عیسا، تا

تنها و تنها بررسی های آینده ـ در صورت ثبات و آرامش همراه با نیت سیاسی در Dشور ـ می تواند بر سده های
. آخری دور پیش از تاریخ Dشور ما روشنی بیندازد و از رشد مهم فرهنگی انسان آن زمان گپ بزند

.این دوران با ایجاد خط و سنگنوشته پایان می یابد و وارد دوران تاریخی می گردد

آغاز تاریخ
: آغاز تاریخسنگ نوشته



. زمان پیش آز آن به دوراناین اصل روشن است Dه تاریخ برای هر Dشور و سرزمین، با سنگ نوشته آغاز می گردد
پیش تاریخ و یا به نوشته عربی گرایان ما قبل التاریخ یا اساطیر االولیه، تعلق دارد. آنانی Dه تاریخ را در سروده های ویدایی

راه به و اوستایی جستجو می Dنند، این مرز روشن را در خط غرور بی پایه قربانی می منایند. آنان باید بدانند Dه در این امر
  می برند.ترAستان

الف)، جنیب اهللا۱۹۵۳  و۱۹۴۶: ( احمد علی Dهزاد در نوشته هایی درسال هایما در این راستا، آدمان Dمی نداریم
).۱۹۶۷) ( دیگر  و دیگر... و حتا خارجیانی از گونه فرازر تیتلر۱۹۶۱توره ویانا(

.در جستجوی حقیقت باید به سراغ سنگنوشته ها Dه Dار Dاوشش به باستاشناسی تعلق دارد، رفت

سوراخ .ع. ما با یک نوعطوری Dه اشاره منودیم  پس از فروپاشی متدن های سند و هلمند، پایان هزاره دوم، پ
 در این زمینه رو به رو هستیم. در این مدت است Dه درجریان رشد آرام آرام در درون این همبود، جا به جاییسیاه آگاهی

ها، Dوچ Dشی ها، تبادله جتارت و جنگ ها، قومان گونه گونه ساDن این سرزمین می گردیدند.
سنگ نوشته ها و ما

در وجود و هستی بزرگ جیوگرافی یا جغرافیه یی افغانستان ـ نی تنگنای مرز های سیاسی Dنونی ـ ما  سنگنوشته
 پ.ع. حک شده باشد، در دست داریم. ما در این۵۱۶  پ.ع) Dه ممWن در سال۵۲۱-۴۶۸ (داریوش اول ، مربوطبیستون

سنگنوشته به نام والیت هایی بر می خوریم Dه در محدوده مرز های افغانستان مدرن، قرار دارند. این ها چنین اند:
اما، داریوش. بخش های غربی را تصرف منود، به سوی شرق روی آورد )ع. پ۵۵۹-۵۲۹( پس از آن Dه Dوروش

، پایه های این فرمانروایی را حتWیم بخشیده و بر والیت های زیر Dه در محدوده مرز های سیاسی Dنونی)۵۲۱ -۴۸۶( اول،
 حکD ، ۵۱۶ه در سالبیستون نام های این والیت ها را می توان در سه سیاهه سنگنوشته. Dشور قرار دارند، دست یافت

:گردید، و Dاخش در پرسپولیس و نقش رستم دید

 ،)هرات (Haraiva / Areia هریوا یا آریــا- ۱
 ،)بلخ  (Bacteria / BaxtishیاباAتر- ۲
 ،)غـزنی تا دره سند (Thatagush / Sattagydia ستاگیدیا- ۳
  )Dـــندهــار  (فراه، هلمند وArachosia / Harauvatish اراAوزیا- ۴
 )زرنــــج یـــا سیـــستان (Zarangiana-Drangiana / Zaranka رنگیانا- ز۵
 )Dابل و پشاور) (Gandara / Gandhara (گندهارا- ۶

(زبان بابلی) و نو عیالمی یا ایالمی می باشند. زبان این سنگنوشته ها، پارسی Dهن، اDادیی
در محدوده مرز های Dنونی افغانستان مدرن، اولین سنگنوشته به زبان آرامی ـ آن گونه Dه می دانیم زبان آرامی به

 در پـُـل درونتهـ در .ع. به بعد می زیستند، رایج گردیدوسیله آشوریان Dه در بین النهرین یا عراق Dنونی از آغاز هزاره دوم پ
 مربوط هند میانی، نیز با زبانPrakrit  ست Dه در آن زبان پراDریتآشوAا ع. یافت گردید. این یWی از فرمان های۱۹۳۲ سال

آرامی همراه است. ناگفته نباید گذارد Dه خط خروشتی از خط آرامی با برخی دگرگونی هایی Dه بر همانان به آن دادند،
 گرفته شده است.

 پ.ع.) هستیم. در جریان برخورد میان جانشینانش، پارتیا و باDتریا۳۳۱( پس از آن ما شاهد ورود السWندر بزرگ
یا باختر در سده سوم پ.ع. اعالم استقالل Dردند. بعد ها مدتی فرمانروایان یونانی ـ باختری بر این سامان حWم راندند.

پ.ع.،از مرز چین وارد آسیای مرDزی شده و جای ساDاییان را Dه مدت ها۱۶۰  در سالYueh-chi  یوهه ـ چییورشگران
 پ.ع.۸۰-۱۲۰  در سال یوهه ـ چیپیش در پامیر، Dاشغر، خنت تا هرات  و سیستان رسیده بودند، گرفتند. قبیله های بعدی

دریای آمو را گذر منوده در باختر ساDن شدند و جای فرمانروایان یونانی و باختری را پر منودند و سرزمین های یونانی ـ
باختر رادر شمال هندوDش تصرف Dردند.

ع. در همین زمان یعنی آغاز سده اول عیسایی به حیث یک قدرت در جنوب هندوDش پا در۲۵ هند و پارتیان در سال 
 ع.  شاهزاده گان Dوشانی وارد صحنه۷۸ میان گذاردند و تا وادی سند و پنجاب نفوذ خویش را گسترش دادند. در سال

سالنامه های چینی به صورت مفصل شرح می دهند Dه چگونه شاه Dوشان٫٫شدند. مک داوال، در این مورد چنین می نویسد،
  وP'u-ta (Dابل) را تصرف می مناید و پو تاKao-fo  (پارتی یا هندو پارتی) یورش می برد و Dاو ـ فوAn-hsi  آن ـ هسیبر

.)۲۳۳ (پنجاب و Dشمیر) را ویران منود.،، (دوال، دوران پیش از اسالم. باستانشناشی. ص.Chin-pin چین ـ پن

.  می باشیم.از آن پس ما شاهد نبرد میان Dوشانیان و ساسانیان در سده سوم ع

 در اهللا آباد هند بر می آید Dه Dابل و گندهاراSamudragupt  (۳۸۰-۳۳۵ ( سمودرا گوپتااز یWی از سنگنوشته های
 بنیاد گذاشته شده، وD  Yueh-chiه به دست شهزاده بزرگی از خاندان یوهه ـ چیChi-to-lo به وسیله خاندان  چی ـ تو ـ لو



شهر  پشاور پایتختش بود، اداره می شد.  بعد در پایان سده چارم عیسایی قبیله های گونه گونه هونان بر باختر یورش بردند.
ع. توانستند تا بر فیروز شاه، ساسانی دست۴۸۴  تعلق داشتند، در سالYueh-chi یفتلیان Dه به قبیله یوهه ـ چی  

بیابند و شاهنشاهی بزرگی را Dه از آسیای مرDزی تا وادی سند را در بر می گرفت، بر پا دارند. اینان پیوندی با Dوشانیان
 نیز داشتند.

آنان پس از دو صد. ساسانیان را شWست دادند. ع۶۴۲ آن گونه Dه می دانیم، عربان همراه با دین اسالم، درسال
اما، سیطره سیاسی آنان به صورت Dامل، چند. سال لشWر Dشی، با یاری مردم خود این جا، بر این سرزمین دست یافتند

مردم با یاری حس ع. به آیین Dهن خویش باقی ماندند.۱۸۸۶  است Dه تا سالنورستان.  منونه DوچWشروزی بیش دوام ننمود
از فرهنگ، به ویژه زبان های خویش، با... و دیگر و دیگر زنی یانغ امانیان،س طاهریان، صفارییان، آزاد خواهی، در وجود

.متام وجود دفاع منودند و بر سیطره خلیفه گان بغداد پایان دادند

 فرمان می ترAی و هندو شاهیدر جریان همین سده ها در Dوهستان شرق افغانستان، سلطنت مقتدر غیر اسالمی
.راند

به این گونه ما می بینیم Dه جریان رخداد های یاد شده، DاشیWاری زیبای قومی و زبانی را در این سرزمین به میان
.آورده است

، به بعد به بررسی این امر در)۱۹۲۴( ، زبان شناس معروف نارویایی، Dه از سالمارگن شترنی بی دلیل نیست Dه
.بی بهای، زبان و فرهنگ یاد می مناید  گنجینهDشور دست می زند، این جا را

Aاشی5اری قومی و زبانی
گفتار و مقوله قومی، به آن بخش از گروه مردم در یک جامعه بزرگ تر به Dار می رود Dه اعضایش با همدیگر از راه

. میراث  فرهنگی مشترک Dه در گوهرش زبان قرار دارد، پیوند می یابند

 این امر روشن است Dه تنوع  و چند گانگی قومی یWی از شWل های جامعه پیچیده بوده در متام همبود های Dنونی
 وجود دارند.

این امر، در گام نخست زاده و ارثیه Dوچ Dشی هایی است Dه قرن ها زنده گی انسان را تا آن گاهی Dه بر زمین
ساDن شد، در بر گرفت و بعد، جنگ ها و پیروزی هایی Dه گروه های متعددی را در قلمرو یک فرمانروایی قرار می دهد، به آن

. هم چنان می توان مهاجرت هایی را Dه بنا بر دلیل های گونه گونه صورت گرفته است، یاد منود. اضافه گردید

 با ویراستاری پاول م. لویتدانشنامه زبان در این Dشور به اساس آخرین بررسی هایی Dه از سوی موسسه
Paul M. Lewitشمار۴۹ع. چاپ شده و همه زبان های جهان رامورد مطالعه قرار می دهد، تعداد زبان ها را۲۰۰۹ سال  در 

منوده است Dه در این میان یWی در رده زبان های مرده حساب می شود. هم چنان  دو تای دیگرش تا Dنون رده بندی و طبقه
 بندی نشده اند.

. من در این جا آن ها بر اساس دیرین بودنشان دسته بندیاین همه زبان ها به پنج بخش جداگانه  تقسیم می گردند
می  منایم.

 Brahui:  براهوییالف
 پیوند دارد. مردم ما، به این زبان پیش از آن Dه گوینده گان زبان هند و اروپایی یا هند ودراویدی                به دسته زبان

 بخش زیاد آنان زیر فشار مهاجمان، به جنوب هند Dوچیدند، اما، گروههیت تیتی، وارد این حوزه گردند، به آن سخن می زدند.
DوچWی در بلوچستان و افغانستان باقی ماندند.

: هند و اروپایی یا هند و هیت تیتی.ب
Dه با خط میخی  Hittite هیت تیت  در سنگنوشته های به جا مانده از شاهنشاهی  در این زمینه باید یادآور شد Dه

به این سو در اثر Dاوش های باستانی بیش از سه هزار تایش به) ۱۸۸۷( از سال نوشته شده  و Accadian و به زبان اDاددی
این سرزمین گسترده از. دست آمده اند، منایشگر این واقعیت است Dه  در این جا شاهنشاهی سترگی وجود داشته است

 پیش از عیس،ا به اوج قدرتش دست یافته بود.۱۲۰۰  تا۱۷۰۰   پهنا داشته و در حدود میان سال هایسوریه تا میان دو دریا
.قرار دارد پایتخت ترDیه شرق انقره،. م.  ک۱۶۰ است و در بوگاز Aوی نامش. این محل اDنون به دهWده یی می ماند

هند و اروپایی  به باور زبانشناسان با این Dشف Dه به شدت Dهن تر و گسترده تر است،  زبانی را Dه مدت ها پیش
 نامید.هند و هیت تیتی خوانده می شد، می توان به نام

 Altaic:   التاییپ

 در سرزمین دشت گونه یا استپ های آسیای مرDزیAltaic به باور زبانشناسان، از دید  تاریخی مردمان التایی
 Dه معنایAltan  بوده است. این واژه از Dلمه مغولی التانAltaiمتمرDز شده بودند. محل اصلی آنان در سلسله Dوه های التای



 خواند. این Dوه ها در آسیای مرDزی واقع بوده روسیه، قزاقستان،Aوه طال  می دهد، گرفته شده است. می توان ان راطال
  شاخه های اصلی را میترAی، مغولی و مانچو ـ تونگوس مغولستان و چین را با هم پیوند می دهد. در این بخش، سه زبان

سازند. در بررسی های تازه، شاخه های دیگرش نیز پی گیری شده اند.
گسترش این زبان و شاخه های متعدد دیگرش در نتیجه مهاجرت ها به سوی غرب، شرق و جنوب Dوه های التایی،

. ناگفته نباید گذارد Dه وسیله اساسی این مهاجرت، اسپ بوده است. شاخه های دیگر این زبان به پنجاه تاصورت گرفته است
 میللیون گوینده دارند. این ها، در بخش زیاد آسیا از ترDیه تا پیWنگ، یا درست تر از شرق اروپا تا بحیره۱۳۵ می رسد و

 آرام حضور دارند.

در پایان سده چارم عیسایی، بار دیگر مردمانی از شمال در Dشور ما دست به یورش Dه بر آن ساسانیان فرمان می
. اما، این بار این مردمانی بودند Dه به زبان التایی سخن می زدند و از مغولستان سر بر آورده بودند. اولین گروهراندند، زدند
 وارد شمال Dشور شدند. اینان و گروهHephthalite  نام داشتند و به دنبال آنان مردمانی به نام یفتلChinonite شان چینونیت

 وچینونیتان ع.) علیه۳۰۹-۷۹ (های دیگر، از دید ویژه گی ها و خصوصیت ها به هونان می ماندند. ما، از نبرد شاهپور دوم
ع.) آگاهی مبنی بر سند های روشن داریم.۳۵۶ ( در سالAوشانیان

:  عربی.ت
. در این  جا گروه Dوچکبه گروه زبان های سامی تعلق دارد Dه با عبری یا یهودی و آرامی نو، پیوند نزدیک دارد

بازمانده گان عرب در بخش هایی از میمنه، آقچه و بلخ وجود دارند Dه با عربی پارسی شده گپ می زنند.
:زبان های اشاره یی.ث

 مردمانی درگرداگرد، پیرامون و اطراف ننگرهار، Dابل، مزار، هرات، Dندهار به آن گپ می زنند. این را به دسته
زبان Dران، نیز تقسیم بندی Dرده اند.

 تعلق دارند: هند و هیت تیتی یا هند و اروپاییدر Aشور ما این زبان ها به گروه
در بخش شمال غرب گویشگرانی دارد. نام های دیگرش بار باری یا بربری و چار ایماق اند. Aimaq-  ایماق۱
در وادی پیچ گوینده گانی دارد. Ashkun-  اشWون.۲
 در دشت های جنوب غربی در Dنار دریای هلمند و زرجن  گوینده گانی دارد.Balochi-  بلوچی۳
 شهری در Dنار دریای آمو.Darwazi-  دروازی۴
 لهجه یی است.Domari-  دوماری۵
  زبان رسمی و هم چنان میاجنی در میان زبان های گونه گونه Dشور.Persian - پارسی۶

  دردره Dنر.Gawar-Bati-  گاورـ باتی۷
 در دره پیچ گوینده گانی دارد.Grangali-  گرانگالی۸
 گوینده گان این زبان Dوچیان فصلی اند.Gujari-  گجری یا گگری۹
 لهجه پارسی است Dه در افغانستان مرDزی وجود دارد. به گونه های مختلفی تلفظ میHazaragi-  هزاره گی۱۰

گردد. در برخی Dشور های همسایه نیز مهاجرانی دارد.
 در جالل آباد و هم Dابل گوینده گانی دارد.Jakati-  جگتی یا ژگتی۱۹
 در Dامدیش گوینده گانی دارد.D  -Kamviriمویری۲۰
گوینده گانی دارد.  واقع در نورستانBashgal  دردره بشگلD  -Katiتی۲۱
 در دورا دور Dابل به آن گپ می زنند.D  -Kurdishردی۲۲
  در دهWده منجان و ممالگا مردم به آن گپ می زنند.Munji-  منجی۲۳

 در بره Dی برک واقع در لوگر به آن حرف می زنند.Ormuri-  اُرموری۲۴
 در جنراب و تگاب و هم چنان دره های نزدیک Dابل سخنورانی دارد.Parachi-  پراچی۲۵
 یا فهلوانی در چخانسور به آن گپ می زنند.Pahlavani-  پهلوانی۲۶
  نام های دیگر آن افغانان ناسفروش، افغانان سیاه روی و لغمانی می باشند.Parya-  پریا۲۷

 در بخش های مختلف Dشور چون: Dنر، دره پیچ، Dاپیسا و لغمان، الیشنگ و الینگر، دره نورPashayi-  پشه یی۲۸



و سروبی با گویش های گونه گونه Dه  برخی گپ همدیگر را منی دانند، گوینده گانی دارد.
 مانند پارسی یWی از دو زبان های رسمی Dشور است. با گویش های گونه گونه در میان گویندهPashto-  پشتو۳۰

گانش جریان دارد.
 در دره پراسون در باالی دریای پیچ در نورستان حرفگویانی دارد.Prasuni-  پراسونی۳۱
 در دره سنگلچ واقع اشWاشم برخی دهWده ها به سنگلچی وSanglechi-Ishkashimi-  سنگلچی ـ اشWاشمی۳۲

گروهی به اشWاشمی گپ می زنند.
 در دریای Dنر در دهWده ساو، گوینده گانی دارد.Savi-  ساوی۳۳
 در شمال اشWاشم در Dوه های پامیر مردمانی به آن گپ می زنند.Shughni-  شوغنی یا شوگنی۳۴
 در غرب وادی Dنر و جالل آباد مردمی به آن حرف می زنند.Shumashti-  شوماشتی۳۵
 در شمال شرق بدخشان و شرق درواز به آن گپ می زنند.Tangshewi-  تنگ شیوی۳۶
 در جنوب شرق جالل آباد و غرب گذرگاه خیبر در والیت جالل آباد، مردمانی با این زبان تWلم میTirahi-  تیراهی۳۷

منایند.
 در دره ترگام در نورستان گوینده گانی دارد.Tregami-  ترگامی۳۸
 در جنوب شرق نورستان و دره پیچ، مردمانی به آن سخن می زنند.Waigali-  وایگالی۳۹
 در گذرگاه واخان، دریای پنج و پامیر گوینده گانی دارد.Wakhi-  واخی۴۰
 خانوار به آن در Dتار قالی، گپ۶۰ ع. در حدود۱۹۳۵  در سالWotapuri-Katarqalai- وتاپوری ـ Dترقالی۴۱

 به یک خانوار رسید. حاال ممWن جز زبان های مرده به حساب رود.۱۹۵۵ می زدند. این رقم در
زبان های التایی

 مردمانی در شهر میمنه به این زبان تWلم می منایند.Uzbek-  اوزبک۱
 در بدخشان و آب باریک مردمانی به این زبان حرف می زنند.Uyghur-  یوغور یا یوگور۲
 سخنوران این زبان در فاریاب، بادغیس، هرات و اندخوی زیست دارند.Turkmen-  ترDمن۳
 در دهWده هایی Dوندور و Dاریز مال در هرات تعداد Dمی به آن هنوز سخن می زنند.Mogholi-  مغولی۴
 در پامیر بزرگ و Dمی در بدخشان به آن حرف می زدند. همه آنانی Dه در پامیر DوچکKyrgyz-  قرغز یا Dیرگز۵

ع. آن جا را ترک و به پاDستان و بعد به ترDیه رفتند.۱۹۸۲ زنده Dی می Dردند در سال
 در غرب Dندز، خان آباد  و اندخوی مردمانی به آن گپ می زنند.Kazakh-  قزاق یا Dزاخ۶
 درشمال مزار و در جنوب جالل آباد گروهی به آن گپ می زنند.Karakalpak-  قره Dلپاک یا Dره Dالپاک۷
 گروه DوچWی در چندول Dابل به آن گپ می زنند. نام دیگرش افشاری است. Azerbaijani-  آذربایجانی۸

:زبان هایی Dه دسته بندی نشده اند

 در Dنار دریای وردوگ واقع شرق اشWاشم مردمانی به آن گپ می زنند.Warduji:  وردوجی یا وردوژی الف
 در لوگر برخی به آن گپ می زنند.Malakhel:  مله خیلب

 است. این را جز دسته زبان های Dری میAfghan Sign Language  اشاره یا نشانه ییآخر نی آخرین زبان
شمارند. مردم در شهر های گونه گون مانند: جالل آباد، Dابل، مزار، هرات، Dندهار و دورا دورش به آن با هم گپ می زنند.
این امر را نباید فراموش منود Dه دسته بندی باال درجریان دگرگونی های زنده گی به ویژه آن زبان های DوچWی Dه

. نگرانی زبانشناسان این است Dه دو زباندر Dنار زبان های پر نفوس و نفوذ قرار دارند، به تغییر هایی رو به رو می گردد
مسلط پشتو و پارسی آرام آرام مرز های خاDستری دیگر زبان ها را می بلعند. هر قدری Dه را بطه ها گسترش پیدا مناید و

  Dشیدن راه ها مانع ها را از میان بر دارند، این درهم آمیختگی شدت بیش تر می گیرد.

رشWسپی هیاهوی برای هیچ،،٫٫
اگر با دقت به این مساله نگاه Dنیم دو دسته بزرگ زبان Dه هرDدام گوهر قوم را می سازند، در این جا وجود دارند:

. در دسته اولی  چل و یک زبان و در دومی  هشت زبان شامل می باشند. به این گونهالتایی  و دیگریهیت تیتی یWی هند و



دیده می شود Dه به راه انداخنت هیاهوی اختالف از دید زبانی تا چی پایه نا دقیق است. این مساله به ویژه در مورد زبان های
 این امر، ریشه در، می رسند. پارسوا !.پشتو و پارسی شگفت انگیز است از دید زبان شناسی هر دو هم ریشه اند و به واژه

نبرد قدرت دارد و حاال Dشور در این تب داغ می سوزد. در این راستا باید تالش منود تا روشنگری ژرفی صورت بگیرد.
: دید گاه هاحالت و وضع قومی

او بررسی های محلی را. ، قوم شناس، جامعه شناس و بشر شناس معروف استThomas Barfield  توماس بارفیلد
او پس از این Dه بحران سه دهه پایان سده بیست، از بررسی. Dه هنوز دانشجو بود، آغاز منود. ع۱۹۷۰ در Dشور از سال

سیاستشناسان در برسی های شان به فرد٫٫او چنین باوری دارد،. دوباره وارد Dشور شد. ع۲۰۰۲ محرومش منود، در سال
و احزاب سیاسی اهمیت ویژه یی می دهند و اما، جامعه شناسان  در این امر نگاه ژرف تر به گروه های مردم، Dه بخش

.،،اساسی یک همبود را می سازند، توجه دارد
در افغانستان به ویژه در بخش روستایی یا به بیان خود ما اطرافی یا دهاتی گروه های قومی و یا قبیله یی نقش مهم

همین هستی و وجود اولی ـ گر چی بسیار ساده به نظر می آید ـ چنان قدرت جذب نیرومندی. تر از فرد را به دوش می Dشند
داشته Dه هرگونه مردمان و فرهنگ های تازه  وارد را Dه پا در آن گذاشته، در درونش جذب منوده و به حیاتش در جریان سده

نهاد های سیاسی با آن Dه دگرگونی پذیرفته اند، اما، ریشه ژرف در همین ارزش. ها و هزاره ها هم چنان ادامه داده است
همین امر است Dه خارجیان، در بر خورد با این ساختار دچار اشتباه بزرگ شده. های فرهنگی و ساختار های اجتماعی دارد

.است

این واحد. ویژه گی های بارز اجتماعی در افغانستان در وجود تقسیم بندی محلی و قبیله یی و قومی تبلور یافته است
. تا قوم و  دایره وسیع تر را در بر می گیرد...  قومی به شدت انعطاف پذیر بوده از عشیره، طایفه، خیل

 را به Dار برد. این امر روشن است Dه واژه ملیتدر این جا باید یاد آور شد Dه منی توان به جای واژه قوم ، Dلمه
ملیت از مصدر جعلی ساخته شده  و اسم مصدر می باشد. این به معنای جمع صفت هایی است Dه یک ملت، نی یک قوم و

 محسوب می دارند. این دیگر روشن است Dه واژهملت طایفه دارد. به Dسانی به Dار می رود Dه خود را در جمله افراد یک
ملت به گروهی به  Dار می رود Dه با رابطه های قومی، قبیله یی و عشیره یی بریده اند و ملتی را ساخته اند. به باور من این

 می خواندند، زندان ملت هاDار برد از راه ادبیات چپ روسی Dه در آن جا ملت های جداگانه وجود داشت، و برخی آن را
وارد فرهنگ ما شده است. این اشتباه هنوز هم توسط برخی با جلاجت تWرار و تWرار می شود.

از سوی دیگر، مرز های قومی در برخی مورد ها چنان با هم درمی آمیزند Dه راه ارزیابی را دچار دشواری می
هر قدری Dه. در بسیاری مورد ها، این مرز ها یWی در درون دیگری داخل می گردند و خط مشخص را درهم می Dوبند. سازد

. سطح به هم آمیختگی بلند تر گردد، به همان اندازه مرز های جدایی Dمرنگ تر می گردند

در بسیار مورد ها ما شاهد هستیم Dه قومی در یک منطقه رابطه تنگ تر و نزدیک تر با همسایه خویش Dه مربوط به
.قوم دیگری است دارد تا قوم خویش در منطقه ها و بخش های دیگر Dشور

آن گونه Dه در بخش بررسی نوسنگی ـ حدود شش هزار سال پیش ـ دیدیم در Dنار Dسانی Dه در این جا می زیستند،
. این نو آمده گان جایی برایمردمانی از شمال و غرب در آن سرازیر شدند و با خویشنت زبان و فرهنگ نو به همراه آوردند

خویش دست و پای Dردند، اما، بیش تر با گروه های ساDن پیش از خود در وادی ها و دره هایی Dه در آن ها دریا های مهم
 جریان داشتند، و هم چنان مرDز شهر ها، با یWدیگر جذب شدند.

از سوی دیگر، دره ها و وادی های ژرف و تنگ، امWان آن را میسر ساخت تا زبان ها و قوم های Dهن تر خصوصیت
به همین دلیل است Dه Dوه های. های زنده گی خویش را دور از نفوذ فرمانروایان Dه در شهر های دور می زیستند، نگه دارند

. بهشامخ شمال شرق، همراه با دره های تنگ و ژرف، بهشتی را برای زیست زبان ها و قومان گونه گون فراهم ساخته اند
باورمن، برجسته ترین منونه اش نورستان Dه  نام Dهنش بلورستان بود، می باشد. السWندر بزرگ با همه توانایی جنگی از

ع. آیین Dهن خویشD ۱۸۸۶نارش گذشت. عربان در سده هفتم عیسایی وارد سرزمین ما شدند، ولی مردم این سامان تا سال
البته در جریان دگرگونی ها، برخی از این زبان ها، به ویژه گویش ها، به میان آمده و گروهی راه سراشیب را نگه داشند.

. در باال منونه هایی را مشاهده Dردیم.نابودی را در پیش گرفته اند
.در حافظه جمعی مردم خیال شبح آمیزی از این پیروزی ها و شWست ها ته نشین شده اند

سنجه هایی برای شناخت قومان
 معرفی گروه های قومی مرز های پـُرتشنج،،  Dه می توان آن را ژرف٫٫در اثرش به نام Fredrik Bart    فردیک بارت

تدوام زاد، ارزش های مشترک فرهنگی، پیوند و Dردار: ترین بررسی دانست، گروه های قومی را دارای چار سنجه می داند
همین سنجه.  ها ایشان رامی شناسندهمرنگ و در آخر تعریفی Dه از خود می منایند و دیگران به وسیله همان ویژه گی

. است Dه مرز ها میان قومان را روشن می سازنددیگر  وخود چارمی

دید گاه ها شمشیر به روی هم می Aشند



به باور بارفیلد، در این جا نیز دانش پژوهان سیاسی از یک سو و دانشمندان قوم شانس و بشر شناس از سوی
Primordial دانش پژوهان سیاسی گروه های قومی را دگرگون نا پذیر، ازلی و ابدی. دیگر، در برابر هم شمشیر می Dشند

ن را بر آمده از دل تاریخ Dهن دانسته و مرزها را دگرگون ناپذیر می دانند و از همین روی مناقشه را حل ناپذیر به. آمی دانند
.حساب می آورند

دانسته  آن را Circumstantial از سوی دیگر قوم شناسان و بشر شناسان، گروه های قومی را رخدادی و حادثه یی
.آنان در این نگاه به نقش فرد، اهمیت خاصی می دهند. در معرض دگرگونی و حتا گزینشی می دانند

.در افغانستان با آن Dه دید اولی هنوز نقش بر تر دارد، اما، عمل و Dردار در زنده گی رخ دیگر را می مناید

قبیله یی آنانی اند Dه خود را. قبیله یی و نا قبیله یی: در این جا گروه های قومی را می توان به دو بخش تقسیم منود
البته این خط شجره، همیشه از طریق پدر یا. به جد مشترک ـ حقیقی، یا خیالی، اسطوره یی  و یا افسانه یی ـ پیوند می دهند

.را می توان در این خط جای داد )پشتو زبانان( افغانان. همانا مرد، می گذرد

.در بخش دوم Dه جایی برای شجره وجود ندارد، آنان پیوند خویش را به جای و محل تولد و اقامت جستجو می Dنند
.هزاره گان با آن Dه دارای ساختار قبیله یی اند، اما، در بیرون از این ساختار Dوچک، خویشنت را به مغوالن می رسانند

.برخی زبان پارسی و مذهب شعیه را منادی برای هویت خویش می دانند

اما، در جریان. سعی می Dنند مناد ظاهر و جسمی به حیث مشخصه بر جسته بسازند )پشتو زبانان( برخی افغانان
.سده های اخیر Dه مرز های ممنوعه ازدواج میان گروه های قومی در هم شWسته است، این مفهوم آرام آرام رنگ باخته است

هر همبود اجتماعی توسط تاریخ و اندیشه،،:  تشWل ملت٫٫ در نوشته زیر نام Etienne Balibar به باور  اتنیی بالیبار
فرد در آغوش این ساختار، با نام مشترک و سنت هایی  Dه ردش را به گذشته های. Dردارد در نهاد تصوری، عمل می مناید

در پیوست به این امر، هویت رنگ می. دور Dه حتا  خودش و دیگران به خاطر منی آورند، پی می گیرد، زنده گی می مناید
این امر، در چارچوب تاریخ، ارزش های اجتماعی، Dردار و مناد های جمعی تبلور. به این گونه، همه هویت ها فردی اند. گیرد

.می یابند

زیست با هم و در Aنار هم
ان گونه Dه می دانیم و در باال به روشنی بررسی شد، در این سرزمین عشیره ها، طایفه ها و قومان گونه گونه در

. البته این امر روشن است Dه در جریان سده ها و هزاره ها بنابر دلیل های گونهخط تدوام زنده گی در Dنار هم زیسته اند
گونه اینان روزگار پـُــرتشنج و پـُـر برخوردی نیز داشته اند.

از آغاز تاریخ، Dه همانا با سنگنوشته، پا به میدان گذارده است، ما شاهد جنگ ها و لشWر Dشی هایی از همه سو
. در این فاصله ها، هم چنان، ما شاهد بر پایی یاد گارهای سازنده فرهنگی در خط متدن های گونه گونه  Dه حاصلبوده ایم

Dار خالق قومان مختلف است، نیز می باشیم. همین امر، تنوع بسیار پُــررنگ فرهنگی را در همه بخش های زنده گی از زبان
تا لباس، شعر، ترانه و آهنگ و دیگر و دیگر سر و سامان داده است. پاسخ و تطابق با نیاز های اولی انسانی است Dه پیوند
مشترک و همWاری گروهی رابه میان می آورد. در همین چارچوب است Dه زنده گی ادامه می یابد. آن گونه Dه روشن است

همین نیاز ها از راه های گونه گونه برآورده می  شوند. برای دست یافنت به تر در خط رفع این احتیاج ها، نهاد ها و موسسه
های شWل می گیرند. این ها می توانند شامل عشیره، طایفه، قبیله، خیل، قوم و در سطح عالیش، ملت گردد.

در Dشور ما، Dه چارچوب سیاسی Dنونیش در دهه هشتاد سده نزدهم، بسته شد ـ پیش از آن، ما شاهد گسترش و
Dاهش در این ساحه بوده ایم ـ و به هستی جدیدی دست یافت، رگه های دید تشWل یک دولت ملی Dه به پیوند های پیشین

. اما، این روند با بحران های سیاسی پس از دهه سی سدهعشیره یی، قبیله یی و قومی نقطه پایان بگذارد، شWل گرفت
بیستم، از هم گسیخت و زخم های خونین متعددی Dه از گذشته باقی مانده بود، و آرام آرام در جریان اصالح های آغاز سده

بیست، التیام می یافت، دهان باز Dردند.
. این امر، مساله قومانی Dه در این چارچوب می زیستند، به جای زیست برابر، به پَسخانه تاریک و پــُر عقده یی راند

: دو گونه بر خوردراه  های حل
اول ـ حل و حذف

سیاستمداران و جامعه شناسان بر آگاهی ملی تاDید می ورزند، اما، به باور من تا آن گاهی Dه مناسبت های پیش
. در این ساختار یک فرد همبودش را باالتر از هرملی ـ عشیره یی، طایه یی و قومی ـ وجود دارند، وضع به گونه دیگری است

 شمرده میوطن نهاد دیگر می داند. برای او دهWده اش، دور و پیش زادگاه اش، منطقه اش و هستیی Dه در آن قرار دارد،
شود. به همین دلیل، دیدگاه یک شهر نشین با ده نشین تفاوت ژرف دارد. اگر به دهی سری بزنیم در آن جا گونه گونی عشیره

 یی، طایفه یی و قومی را می بینید.

. این حWومت است Dه مهراین امر روشن است Dه گناه اصلی بحران قومی رابطه تنگاتنگ با دگرگونی سیاسی دارد



و نشانه این Dه  Dی دشمن است و Dی دوست، بر این روند می زند؟ همین نظام سیاسی است Dه بُـــرد باری را تشویق می
مناید و یا از دستگاه  امنینی ـ نظامی علیه این یا آن قوم و باالتر از همه فرهنگش Dار می گیرد. به حادثه های سیاسی و دگر

گونی هایش در جریان قرن های اخیر نگاه گذرایی بیندازید، تا به عمق و ژرفای این اصل دست بیابید.
 یازور و جنگ این امر روشن است Dه همبود ها و جامعه های انسانی از همان هنگام سر و سامان یافنت از یک خط

به عبارت دیگر از میان خون، آتش و آهن، بر سر مساله های گونه گونه زنده گی، گذشته است. در همین راستا، در چوDات
هستی و جیوگرافی با مرز های معین طایفه ها، عشیره ها، خیل ها، قبیله ها و قومان گونه گونه در درون یک دولت قرار گرفته

اند. آن گونه Dه روشن است، این امر در سده شانزدهم عیسایی در اروپا نطفه بندی شد. در این راستا سیاست مرDزی
چنان بود: قومی Dه بنابر دلیل های گونه گونه بر اهرم قدرت دست می یافت، تالش می منود تا همگان به ویژه قوم ها دیگر را
زیر فرمان و تسلط خویش قرار دهد. ما در پنهای تاریخ بشری و خود مان، شاهد روزگار پـُـر تشنج در این راستا بوده ایم. با

نگاهی به  بایگانی  و حافظه تاریخ، تراژدی Dوچ میللیون ها انسان در سده های هفتم و نهم پیش از عیسا Dه به وسیله
 صورت گرفت، را می توان نخستین فشار برای راندن قومی دید. در درازای تاریخ، این اولین حادثه و آخرینشآشوریان

، بهنازیان . نبود حلقه های این زجنیر به شدت طوالنی است. تا همین نیم قرن پیش، دود تن انسان از Dوره های آدم سوزی
چشم بخش زیاد مردم رسید. در همین دوران، Dوچ های اجباری Dه در اثر سیاست استالینی صورت گرفت، چنان زخم های

دردناک از خویش به جای گذارد Dه تا حال التیام نیافته اند.
 دوم ـ برخورد مردم ساالرانه

تا شروع سده بیستم، مساله چند گانگی قومی مشWلی را برای ساختار های شاهنشاهانه و امپراتوری، ایجاد منی
 و سپس دولت ملی، این مساله با آگاهی بیش تر قومی پای در میان گذارد.ملت.  اما، با شWل گیری مفهوم تشWلDرد

:معنای Dهن تر همانا.             واژه ملت در جریان دگرگونی های اجتماعی و ادبی ما، به معناهای متعددی به Dار رفته است
در غزلی از حافظ. پس تر ها پیروان یک مذهب راهم گفته اند. دین، آیین، Dیش و شریعت و بعد ها مذهب و حتا طریقت است

:به این شاه بیت بر می خوریم

جنگ هفتاد و دو  ملت، همه عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

به تازه گی ها با دمیدن نسیم دگرگونی های سیاسی در خط نوگرایی، عصری گرایی و  مدرنیته Dه در گوهرش مردم
امروز این Dار برد جای پای بزرگی در ادبیات سیاسی باز. ساالری قراردارد، این واژه به معنای مردم یک Dشور به Dار رفت

. منوده است

-Nation برخی به اشتباه واژه انگلیسی نشن ـ ستت. چارچوب ساختار سیاسی این امر را می توان دولت ملی خواند
State ه ما گفتار دولت ملی را داریمD را ملت ـ دولت بر گردانده اند، در حالی.

به باور من به زبان ساده، ملت به آن نهادی به Dار می رود Dه در چارچوب جغرافیای معینی ـ مرز های بین املللی ـ
مردمانی با ساختار های گونه گونه قومی، زبانی و فرهنگی در یک نهاد دولتی  Dه جهانیان آن را به رسمیت شناخته اند،

 این امر، هنگامی می تواند صورت بگیرد Dه خرده ساختار های یاد شده در.همین ساختار، سازنده ملت است. زیست منایند
 جریان یک دگرگونی اجتماعی ـ سیاسی و در چارچوب یک قرارداد اجتماعی وارد دایره گسترده تر ملی، گردند.

: چگونه می توان به  دشمنی قومی پایان داد؟ با استفاده از چی راه های می توان ازپرسش های اساسی این است
یک حالت نفرت و سر به نیست Dردن یWدیگر، به سوی بر خورد نیWو و پیوند های آرامش بخش رفت و فضای آشتی ناپذیری

را به محیط آشتی، یاری و همWاری بدل منود؟
پیش از آن Dه به این پرسش های پاسخ بدهیم، این امر را باید روشن بیان Dنیم Dه برخورد و مناقشه در مورد منفعت

. مساله اساسی این است Dه چگونه اینها در میان انسان، هرگز از میان نخواهد رفت، زیرا بخشی از هستی اجتماعی است
 بر خورد ها را Dاهش داد.

گروه های قومی گونه گونه می توانند به آرامش و در چوDات همWاری محدود زیست Dنند، اما، منی توان از آنان توقع
. مهم ترین نWته این است Dه گروه های قومی گونه گون Dه در Dنار هم قرار دارند،داشت تا به آغوش گرم همدیگر را بفشارند

به شیوه و روش زنده گی مختلف و دگرگون یWدیگر احترام بگذارند. مطلوب ترین و آرامانی ترین حالت آن است Dه آنان در
 روز های بحرانی همدیگر را یاری برسانند.

بخش زیاد جامعه شناسان در جریان دو تا سه سده اخیر توجه بیش تر به مناقشه و از آن میان قومی منوده اند، اما،
.اDنون توجه جدی در ماهیت همWاری، همیاری و زیست باهمی صورت می گیرد

پرسش اساسی این است Dه آیا برای از میان بردن و یا Dاهش برخورد های قومی نیاز است تا نگاهی به تاریخ
. درست است Dه امروز خود وجودبیندازیم؟ به باور بسیاری واقعیت اجتماعی امروز، حاصل و نتیجه رخداد های دیروز است

دارد، اما، باید آن را در وجود بخشی از گذشته و آینده دید.



. پایان فاشیزم،جتربه آرامش پس از جنگ جهانی دوم، برای رنگ دادن به این نگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار است
 به فشار و پیگرد در جامعه های گونه گون آن سامان، نقطه نهایی گذاشت.

.گوهر مرDزی این دگرگونی را باید در وجود تغییر نظام های سیاسی بر اساس های دید مردم ساالرانه جستجو Dرد
جتربه نشان می دهد Dه در اروپا، همین دستگاه دولت بود Dه بر شWل گیری مناسبت های زیست پُــرآرامش همه روز، میان

- Dردار۱ قوم های گونه گون مردم اثر نیرومند بر جای گذارد. در این راستا دو برخورد از اهمیت باالیی برخوردار است:
- توجه برای از میان بردن دلیل های برخورد. در این جا منی توان از نقش عملWرد سازمان های اجتماعی،۲برای زیست به تر.

   مدنی و حزب های سیاسی Dه در شWل دهی مناسبت ها، میان همبود های مختلف، پر توان اند، نام نبرد.

دگرگونی نو در سرزمین ما  
 دولت هایبا آغاز سده بیست و یWم، پیش از یک دهه می شد Dه افغانستان از دیدگاه ساختار سیاسی، شاهد

 یWی پی دیگر گردید. آخرین آن را چارمین یورش نظامی خارجی در جریان بیش از یک ونیم سده، از میاننا Aام و نا Aارا،
برد. دو بار جتاوز بریتانیا در قرن نزدهم عیسایی و یک بار روسیه شوروی در سده بیستم، با برنامه ویژه یی برای عوض

منودن فرمانروایی همراه بود.
این بار، امریWاییان در یک واDنش شرطی، در برابر زخمی Dه به اثر یورش دهشت افگنانه در تنش دیده بود، دست به

. این امر به شدت با شتابزده گی همراه بود و همین امر هم بعد ها اثر های بدی از خویش به جای گذارد.حمله بردند
. این ابرازآن چی در این جریان به مردم تعلق می گرفت، برای بخش زیاد ناظران سیاسی شگفت انگیز می منود

تعجب ناشی از این امر است Dه با وجود سی سال جنگ خارجی و داخلی، بافت به شدت پُــر رنگ قومی در این سرزمین Dه
هنوز راه به سوی ملت نWشیده بود، از هم ندرید!

. در این بخش، دیگر آن اصلی Dه دولت ملی، با گروهعلت را باید در ویژه گی ها و خصوصیت های این سامان دید
های قومی در خط آشتی ناپذیری قرار دارند، جای پایی نداشت. در این بخش از آسیای مرDزی و جنوبی، حضور شاهنشاهی

ها و امپراتوری ها، و وجود قومان گونه گون در درون آن ها، در جریان تاریخ، خود به یک اصل بدل شده بود.
در این وضع گروه های قومی در Dشور، در جریان بحران های تند، در خط همWاری با هم بیش تر احساس امنیت

. در جریان اشغال شورویان، گروه های قومی فرصت و امWان به دست آوردن آگاهی و توان بیش تر قومی را بهمی Dردند
ع. بر Dشور مسلط بود و در راس هرم آن افغانان (پشتو۱۹۷۸ چنگ آوردند. دیگر آن سلسله مراتب قومیی Dه پیش از Dودتای

زبانان) قرار داشتند، بر هم خورد.
 Dه سنگبنای ساختار سیاسی جدیدی را در Dشور گذارد، حضور همه قومان را بابن به همین دلیل ما در Dنفرانس

روشنی دیده می توانیم.
از سوی دیگر، این رهبران قومی Dه ریشه در منطقه معین داشتند، و بخش های دیگرش در آن سوی مرز می

زیستند، به ساده گی به این نتیجه رسیدند Dه اگر بخش خویش را جدا سازند، بخش آن سوی مرز، ایشان رابه ساده گی می
.بلعد

 آنانی Dه در مورد ترDیب یک حWومت نو عقب میز مذاDره نشستند، می دانستند Dه این یک٫٫ بارفیلد می گوید،
ازدواج پیش تر آراسته شده و اجباری بود تا ازدواجی همراه با عشق و دوستی.،،

پس از آن آن چی در دستور قرار گرفت، بازسازی در همه بخش ها به ویژه دولت بود Dه آرام آرام می بایست راه
.دگردیسی را به سوی یک دولت ملی، باز می گرد

 را رهبران نو و جامعه جهانی فراخواندند. اعضای جرگه برجرگه بزرگ برای مشروعیت بخشیدن به این ساختار،
 مهر تایید گذاردند و به  آن قیافه قانونی دادند. این امر، راه را برای شWل گیری قانون اساسی Dه بخش هایبن تصمیم های

، Dه آغاز گر دهه مردم ساالری در Dشور بود، تشWیل می داد، باز منود.۱۹۶۴ عمده اش را قانون اساسی
: اجراییه،این امر، آرام آرام پایه های یک ساختار مردم ساالرنه را Dه در گوهرش جدایی قوای سه گانه مانند

قانونگذاری و قضا می باشد، شWل داد.
اما، مشWل اساسی از همان آغاز، این بود Dه ساختار محلی را Dه به صورت تاریخی و سنتی در چنبره مرDز قرار

. به این امرنداشت، و جتاوز شوروی سابق و جنگ داخلی آن را بیش تر مرDز گریز ساخته بود، با دقت در نظر گرفته نشد
باید توجه صورت می گرفت Dه دادن اختیار بیش تر به منطقه های گونه گونه، به یک نوع خود گردانی Dه گوهر مردم ساالری
است راه باز می Dرد. این امر در یک Dشور دارای قومان گونه گونه از اهمیت بزرگ بر خوردار است. البته نظام فدرالی، به
باور من، پیش شرط هایی را نیاز دارد Dه در صدر آن خود آگاهی و خود آماده گی مردم قرار دارد. این Dار باید بر اساس

یک قرارداد اجتماعی آگاهانه صورت بگیرد و در آن تناسب میان مرDز و منطقه روشن گردد. این امر به بحث گسترده یی نیاز
دارد. اما، آن چی Dه همین اDنون باید گفت این است Dه نباید گفت و گو و جر و بحث در این زمینه را حرام دانست و آن را

    تابو خواند.



ببینید آن چی مهم است محتوی مساله است نی شWل. دو همسایه نزدیک ما پاDستان و هند هر دو نظام فدرالی را 
پذیرفتند. رهبران اولی، بر خط تفWر خویش، گزینه نظامی گری و استبداد را در پیش گرفت و رهبران دیگری باز هم در

چارچوب اندیشه شان، مردم ساالری را دنبال منودند. اولی با چنان بحران های گونه گونه رو به رو شد Dه بخشی از و جودش
را از دست داد و دومی، یعنی هند، با وجود داشنت صد ها گروه قومی و دینی، امروز به بزرگ ترین Dشور مردم ساالر در

جهان بدل شده است. باید آگاهان ما، چی سیاسی و اجتماعی به محتوی توجه Dنند، نی به شWل. سعدی در مورد می گوید:
حاجت به Aاله تتری داشتنت نیست

درویش صفت باش Aاله پره Aی دار
نگاهی به آینده 

شری بخیزد Aه خیر ما باشد.:  در میان مردم ماضرب متل معروفی وجود دارد مبنی بر این Dه
. م. ا.، فرصتی فراهم شد تا جهانیان به این Dشور Dه فراموشش منوده ، و آن را درپس از حادثه دهشت افگنی بر ا

چنگال بحران رها Dرده بودند، بار دیگر به آن توجه منایند.
این  توجه به صورت روشن در خط منفعت خودشان سازمان یافت، اما، فرصت طالیی هم برای ما به میان آورد تا

. آینده را با روشنی هر چی بیش تر به نفع خویش بیاراییم

، دیدگاه ها و نظام های گونه گونه را دیدیم و آزمودیم. آن چی برای آینده ما از۱۹۷۳ ما در جریان پس از Dودتای
اهمیت بزرگ به ویژه در خط همزیستی  نزدیک به پنجاه قوم در Dشوری Dه ارژنگ زیبایی را از دید فرهنگ ها، زبان ها، رسم
و رواج ها و رنگ ها و آهنگ های  گونه گونه می سازد، شWل دهی چنان نظام سیاسی است Dه این تنوع نی تنها حفظ و نگه

ا، آن را فرانسیس فوAویامشود، بل، به  بلندای نوی دست بیابد. این امر تنها و تنها در چارچوب نظام مردم ساالر آزاد Dه
 می  داند، صورت گرفته می تواند.پایان تاریخ و انسان،،٫٫

این ساختار بر بنای رشد اقتصاد سرمایه داری ـ به باور من حاال زمان آن رسیده است Dه همه چیز ها را به نامش
. دیگر با آن بیان دوگانه Dه به اثر استبداد ذهنی شWل گرفته است، خداحافظی مناییم ـسیاه را سیاه و سپید را سپید بنامیم

می تواند زمینه ها را برای نزدیWی هر چی بیش تر فرهنگ های گونه گونه قومی فراهم مناید و راه را برای دگردیسی به سوی
ملت باز مناید. از خط این رشد است Dه  شهرها چی خُــرد و چی بزرگ به میان می آیند. ما می دانیم Dه شهرها بر اقتصاد
پولی استوار اند و می توانند تعصب قومی و منطقه یی را با نیرو بخشیدن به فرد، Dاهش بدهند. به این گونه هر قدر شهر

بزرگ تر باشد، اثر تعصب زادییش نیرومند تر می باشد.
Liberal Democracy مردم ساالری آزاد

. این ساختار ـاین ساختار را می توان شWلی از مردم ساالری دانست Dه در گوهرش گزینش مناینده گان قرار دارد
در جریان بحث ها، جدل ها و مهم تر از همه گفتمان های فراوان در درازای سده ها، چنان سازمان یافته است Dه در آن
مناینده گان برگزیده و منتخب مردم به قدرت تصمیم گیری دست می یابند. اینان در چارچوب یک قانون اساسی عمل می

Dنند. در این ساختار اصل های اساسی اینان اند:
: آزادی بیان، گردهم آیی، آزادی اجرای آیین های دین های گونه گونه،آزادی فردی و حق اقلیت ها در جامعه مانند

حق ملWیت خصوصی و برابری همه در برابر قانون و باالتر از همه این Dه بر همه مساله ها و Dار ها قانون فرمان براند و
بس.

برای اجری این اصل ها، باید نهاد های گونه گونه بررسی Dننده، نگه دارنده و باز دارنده به میان بیایند و مهم تر از
. در این ساختار، نی تنها  حق اDثریتهمه این Dه نهادینه گردند تا از گزند باد و باران مستبد اندیشان به امان باقی مبانند

تامین می شود بل، باالتر از آن Dه حق اقلیت ها نیز نگه داری می گردد. البته این را باید یاد اور شد Dه ممWن در آغاز این
اقلیت و اDثریت  رنگ قومی داشته باشد، اما، آرام آرام اندیشه، تفWر و برنامه اجتماعی و سیاسی جای آن را پر می مناید.

. در پارسی جمع آنیWی از دست آورد های بزرگ این ساختار، تغییر فرد از حالت تبعه ـ این واژه جمع تابع است
تابعان می باشد. این واژه به معنای پیرو به Dار می رود ـ به شهروند می باشد. تابعان دیگر از خویش اراده یی ندارند و

تصمیم شان به پیر و ارباب شان بر می گردد، در حالی Dه شهروندان باشنده گان آزاد اراده یک Dشور اند.  همین امر است
Dه راه تغییر به سوی استبداد را می بندد. بیان دیگر این ساختار، جامعه باز می باشد. این ساختار به ترین ضامن و نگه

دارنده بر آورده ساخنت نیاز های فرهنگی و همبودی به ویژه برای گروه های قومی و زبانی و فرهنگی مختلف می باشد.
در همین چارچوب،  وسیله های دیگر بیان اراده آزاد مردم پیش بینی شده است Dه منونه اش مراجعه به رای مردم

. هرگاه  مساله های داغ و پـُــر جنجال به میان بیاید، مردم با اراده آزاد تصمیم می گیرند Dه Dدام راه حل برای شاناست
مفید است.

آخر و نی آخرین، این ساختار مهم ترین اهرم باز دارنده لغریدن جامعه به سوی استبداد را در اختیار دارد Dه همان



.حضور همه جانبه آزادی بیان به گونه های مختلف می باشد

***

 برخی دیدگاه ها برای جدل و بررسی  
این امر روشن است Dه اDنون بنا به هر دلیل، خواه داخلی و یا جهانی، ما در آغاز هزار سوم عیسایی، وارد مرحله

.نوی شده ایم Dه اثرش را می توان در همه بخش ها و زاویه های زنده گی دید

این مساله به ما امWان آن را میسر می سازد تا بر خی مفهوم ها را از سر و نو تعریف مناییم تا راه را به سوی
. حاال دیگر منی توان مانند Dبک، سر خویش را زیر برف ندیدن واقعیت ها گور Dرد، و آرام بودجامعه مردم ساالر باز مناییم

Dه در چارسوی ما چیزی رخ منی دهد. جهان را انقالب فنی و باالتر از همه ارتباطی، چنان به هم نزدیک منوده است Dه دیگر
Dسی و یا Dشوری منی تواند به دور خویش دیوار آهنی بWشد و دنیای DوچWش را به میل خویش بچرخاند.

من در این جا با توجه به این Dه این نوشته، بیش تر به مساله تابلوی رنگین قومی می پردازد، توجه ام را به این
. بعد می توان به مساله های دیگر نیز پرداخت.بخش متمرDز می منایم

 افغان: 
...  من در نوشته جداگانه یی به این Dار پرداخته ام. شما آن را می توانیددر مورد واژه افغان و زبان و دیگر و دیگر

  به زبان های پارسی و انگلیسی دریافت منوده و بخوانید. ما، اسطوره و واقعیت :در جال جهانی آگاهی یا انترنت زیر عنوان
گوهر استدالل من در آن نوشته، این بود Dه تالش برای این Dه واژه افغان را به همه قومان گونه گونه Dه تعداد شان

. گذشتنزدیک به پنجاه می رسند، به Dار برد، و یا به بیان دیروز تعمیم بخشید، یا درست ترش عمومیت داد، نا درست است
زمان، از دهه سی سده بیستم به این سو، به این امر مهر تایید گذارد.

 اگر با چشم های باز به روند آزادی بیان Dه گوهر مردم ساالری است و در جریانش مساله های ناگفته بیان شده
اند، در دهه اخیر نگاه Dنید، دیگر نیازی به آوردن Dوه استدالل در این زمینه نیست. به باور من باید این واژه را به Dسانی به

Dار برد Dه به یWی از قبیله های متعدد افغان تعلق دارند. بعد، به آنانی Dه  به زبان افغانی یا با بیان امروز، پشتو گپ می
زنند. البته این را نباید فراموش منود Dه بخش زیاد اینان با ساDن شدن در شهر ها به ویژه Dابل، این زبان را از دست داده
اند. Dاری Dه همین اDنون در نسل پناهنده گان ما در Dشور های خارجی جریان دارد. در این جای ها، زبان مادری شان،

صرف نظر از این Dه Dدام زبان بوده است، به زبان دوم بدل شده است. در این بخش دیگر زبان مادری منی گویند و به جای
 ...زبان مادری، واژه گان زبان اول، دوم، سوم و به Dار می برند.

: تاجیک
. از سده دهم به این سو، توسطاین واژه را در عربی تازیک، در پارسی تاجیک و در ترDی تاژیک تلفظ می منایند

ترDان به همه پارسی زبانانی Dه مخالف شان بودند و ترDی منی دانستند، به Dار  برده می شد. بعد سامانیان، غزنییان و
سلجوقیان آن را عمومیت دادند. این را باید یاد آور شد Dه ترDان این واژه را با یک نوع سبک نگری نسبت به پارسی زبانانی

Dه زبان شان را منی دانستند، به Dار می بردند. در همین خط بود Dه محمود غزنه یی، تالش منود تا زبان ترDی را دیوانی
بسازد.

بان  را به Dار برد. آن گونه Dه می دانیمپارسیبان  به باور من اDنون زمان آن فرا رسیده است Dه به جای آن واژه
 بودهپانه  و در اوستا و سانسWریتپان پساوند است Dه معنای دارنده، دارا، نگهبان، پاسدارنده و خداوند می دهد. در پهلوی

است. واژه پارسیبان، دیگر آن بار منفی واژه تاجیک را Dه ترDان به Dار می بردند، با خویشنت به همراه ندارد. در این مورد
می توان یک عمر سخن زد تا راه گزینش باز گردد.

:هزاره
. در پهلوی هزارک بوده است. همین اDنون ما در هزاره سوم عیسایی واین واژه به معنا هزار سال به Dار می رود

هزاره دوم هجری، قرار داریم.  همچنان به مراسمی Dه هزار سال از آن گذشته باشد، به Dار می رود. مانند:هزاره  ابوریحان
بیرونی و یا دیگر و دیگر...

 می باشد. در زبان مغولی ـ این را بایدMinggan  و یا مینگگانMing هم چنان ترجمه و بر گردان واژه مغولی مینگ
 بعد ها عربی شده و به مُــغول یا مـُـغل تبدیل شده است ـ به گروه و یا دسته جنگییمُــنگول یا مُــنگـُـل یاد آور شد Dه واژه

Dه  هزار نفر در آن شامل باشند، استفاده می شد. در این محل، گروهی از جنگجویان مغول در حدود اردوگاهی باقی ماندند.
هم اDنون در شمال اسالم آباد در پاDستان محلی به همین نام یاد می گردد. در دوره تیموریان در Dوهستان آن جا، گروهی از

سربازان، مامور نگه بانی این محل بودند.
به باور من و آن گونه Dه سند های تاریخی نشان می دهد، گروه هایی Dه به زبان التایی سخن می زدند، در سده اول

. به این دلیل منی توان اینان را تنها بازمانده گان چنگیز خان دانست. این گروه هاپیش از عیسا از رودخانه آمو گذشتند



همراه با موج های گونه گونه، وارد این سرزمین شدند. آنان بعد ها جذب زبان پارسی شدند، اما، در زبان شان واژه گان
مغولی و ترDی را می توان یافت. به همین دلیل زبان یا به تر، گویش هزاره گی، زبان مستقل نیست بل، گویشی از زبان پارسی

می باشد.
 Dه فیض محمد Dاتب، آن را نوشته است، چند بار واژه مغول و هزاره را مرادف هم به Dار سراج التواریخدر Dتاب

) به این عبارت بر می خوریم،۷۵ (برده است. او در این مورد بر واژه مغول تاDید بیش تر دارد. در جلد اول این اثر در صفحه
... بعد تیمورشاه، میدان جنگ راترک گفت و دوباره به قندهار آمد. او در آن جا توطیه های دیگری را Dشف منود و آنان را٫٫

از دم تیغ گذشتاند و  مغوالن Dه به هزاره معروف اند، در دسته جنگی غالمان شامل اند. اینان به چنان مردمی بدل شدند Dه
مورد اعتماد قرار گرفتند.،، او در همین جلد بیش از پنج بار واژه مغول را به Dار برده است.

: این را باید گفت Aه من این منت را از ترجمه این اثر به زبان انگلیسی، گرفته ام  و به همین دلیل شیوهیادداشت
زبانی را Aه Aاتب به Aار می برد، به همراه ندارد.

به باور من برای این Dه از یک سو به Dار برد نادرست هزاره Dه هزار تا و هزار سال معنا دارد، و از جانب دیگر، تا
. البته در ایناندازه معین بار نگاه نادرست را به همراه دارد، پایان بدهیم، واژه  مغول را به جای هزاره، می توان به Dار برد

باره نیز درب بحث و جدل باز است. امیدوارم این نوشته دروازه گفتمان دانشی و خرد گرایانه را برای دست یابی به راه های
بیرون رفت از درد سر های پیش رو، باز مناید. نی بحث هایی به گونه واDنش شرطی و احساسی Dه بیش تر بار سیاسی دارد

 تا خرد گرایانه.

به باور من اAنون زمان آن فرا رسیده است Aه مساله هایی را Aه در جریان سده ها، زیر فشار
استبداد، تراAم Aرده است، اول مورد بحث و جدل قرار داد و سپس به وسیله همه پرسی، راه حل نهایی

.را دریافت Aرد
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