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جالل متینی

گرفتم آن که دیگ شد گشاده سر
کجاست شرر گرهره ح ایراو ح
ملک لشعر ء ههار

تصور نفرمایید دردسرراای کره در شصرت افتراد سراا ریرر هررر
کشوراا ح هه حیژه امسایگانمان هر و کشور عزیز ما ،یر ن فر ام سارته ند ،تنها
دح ارز ر سراا

منحصر هه آن ست که ف لمثل نا رلیج فرار

ر  ،کره هریز

ست در هانهاو مختلف ها لفظ معادا امری

سرم رو نرده م شرود ،هرا یرک

نشست ح هرراست چند کشور عرب هان ،هه رلیج عره تغییر م داند ح هرر
سا مانهاو معتبر علم ح سیاس ح قتصادو رحپای ح مریکای نیز عمرً هرر
آن صحّه م نهند ح

رلیج فار

ها نامهاو رلیج عره یا رلیج یاد م کنند .یرا

 مجلّه مطالعات یر ن  ،د نشکدۀ دهیات ح علو نسان د نشگاه شهید ها انر کرمان ،ساا افتم ،شمارۀ
سیزدام ،ههار 1387
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کشورااو عرب هان ،ستان رو سرتان ر «عرهسرتان» م رو ننرد ح در کتاههراو
درس رود،

رو ستان ها امی نا م درآحردو یاد م کنند ح تأکید م نمایند

که رو ستان نیز همانند رلیج فار

هخش

میر ث پدرو عر ب ست!1یرا در

فغانستان ها تصویب قانون نا « هان فارس » یعن

هان رسم مشرتر

یرر ن ح

فغانستان ح تاجیکستان ر ر هه « هان درو» تغییر م داند تا چنی ح نمود سا ند که
یر نیان ح فغانان هه دح هان مختلف سخ م گوینرد2.ح یرا در شرماا آذرهایجران،
هخش

سر مینهاو شماا رحد ر

ر ناگهان «آذرهایجان» نامگرا رو م کننرد ح

جمهورو شورحو سوسیالیست آذرهایجان ر در آن منطقه هرپا م سا ند ،ح آن گاه ها
ستفاده

شتر

نا جدید ی سر می ها آذرهایجرانِ (آتورپاتکران یرر ن ح نیرز

امزهان ساکنان ی دح منطقه یک هار عمً هره تجزیر سرتان آذرهایجران

یرر ن

دست م نند(ماجر و پیشره حرو ح چرون تروفیق نصیبشران نم گرردد ،ینرک
سالهاست که آذرهایجان جدید لتأسیس رود ر آذرهایجان شرمال ح مرون صرل
یر نیان آذرهایجان م نامند ح آذرهایجان کهنساا یر ن ر آذرهایجان جنوه ! ح هر و
لحاق آذرهایجان یر ن هه آذرهایجان شمال کوششها ح دلسو یها م کنند3،چنان کره
در مااهاو ریر نیز هر و جرر و امران نرر در شرهرااو هراکو ،ستر سربور،،
نیویور  ،ح ح شنگت  ،هه صورت اماانرگ ح هرا هرررورد رو امایرت مرال ح
معنوو هعض

فر د ح مؤسسات  ،هه تشکیل «آذرهاجیان کولتور جمعیت » ( نجم

فرانگ آذرهایجان دست ده ند .شگفتا یر هرار ظراار در چرارچوب نروع
رح هط فرانگ آمریکا ح شورحو گرحه موسیق آذرهایجان شرورحو هره نیویرور
دعوت م شود ،ح سرپرست ی گرحه ،اسی ایردر  ،،در مصراابه و ارم هره
حجود مملکت هنا آذرهایجان پیز قرر رد د تررکم چراو در  . 1828ح سرسس
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تقسیم آن هه دح هخز شمال ح جنوه شاره م کند ح ام آذرهایجان یر ن که در
سالهاو ریر یر ن ر تر کرده ند دعوت م کند هه مون صل رود ،آذرهایجران
شمال ح هاکو ،ها گردند.

4

گرفتاریهاو ما در ی سالها منحصر هه امی دح سه مورد نبوده ست ،چه ار
یک ما در دحرۀ عمر رود سخنان ناصو ب دحر اقیقت دیگرو نیرز در امری
مینه اا شنیده یرم ح رو نرده یرم ،جملره آن کره محمردِ کریراو ر و (ر و
منسوب هه شهر رو ،امان شهر رو و که «رر هه ارایز نزدیرک تهرر ن سرت» ،
هوعل سینا متولد هخار ح صااب دح کتاب فارس د نشنام عًئ ح رسال نرب،،
اجه السً محمد غز ل نوس صااب کتاب معرح ،کیمیاو سعادت هره هران
فارس  ،هوریحان هیرحن

سر می رو ر مؤلف کتاب فارسر لتفهریم الح ئرل

لصناعۀ لتنجیم ح نظایر یشان ر نخست هه ترتیب د نشمند ن رحپرای ح سرسس
محققان عرب هان – هه تبعیت فرنگان« -عرب» رو نده ند تنهرا هره یر دلیرل
هسیار ستو ر علم ! که چون ینان تما یا هخش

آثار ررود ر هره هران عرهر –

هان علم مسلمانان در آن دحر ن نوشته ند -ما آثار یشان ر که هه هان عره ست
در یر عنو ن «علو عره » قر ر م دایم ح در نتیجه رود آنان نیز «عرب» هه شرمار
م آیند 5،در اال که لبته هرر نیز هروعل سرینا ح هوریحران هیرحنر ر فر نرد ن
رلق هکستان ح غیره م رو نند .یا امسرایگان ترر ح فغران مرا انرو در یر
موضوع هه تو فق نرسیده ند که موالنا جًا لردی محمرد هلخر رحمر صرااب
مثنوو معنوو که در قرن افتم اجرو م یسته «تر » هوده ست یا « فغان » ! یا در
کشور ترکیه سالهاست که «رلیج فار » ر «رلیج هصره» م نامند ،چرر الهرد هره
امان دلیل که تاریخ سا ن فغانستان نیز هجاو « یر ن» ح « یر ن » هجردّ م کوشرند
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هترتیب دح کلم «فار » ح «فارس » ر هه کار هبرند تا گمان رود ات یر ن مررح
ر تنها هه ستان فار

محدحد سا ند6 .یا نظام شارع هزر ،فارس

هان قرن ششم

اجرو ر که ال گنجه هوده ح تما شعارش هره هران فارسر سرت ،د نشرمندو
سرشنا

چون هرتلس «آذرهایجان » (مقصرود فر نرد آذرهایجران شرورحو سرت

م رو نند7ح نیز هرر

فضًو رح

دعا م کننرد کره اتر

شاعر تر هوده ست ح شاعر هیچاره فقط تر
ست رمسه ر هه فارس هسر ید.

هران مرادرو یر

پادشاه معاصرش مجبور گردیده

8

یا رحدک سمرقندو ،پدر شعر فارس ر که در قرن سرو ح چهرار اجررو
م یسته ست در جمهورو تاجیکسرتان شرورحو کره در سراا  . 1929تشرکیل
گردیده ست ،شاعر هزر ،تاجیک م رو نند .ح یا شاعر ن چون فخرو سیسرتان ،
عنصرو ،سنائ ح  ....ر که ح هسته هه درهار پادشااان غزنوو هوده ند ح تما شرعار
رود ر هه فارس (=پارس  ،پارس درو ،درو سرحده ند فغان ح مفارر «ملت
کنهساا فغانستان» م شمارند لبته ها تأکید هر ی مطلب که آنان ،شعرااو ررود ر
هه « هان درو» سرحده ند نه هه هان فارس .
حل چنان که م د نیم ح سناد معتبر موجود امه گو ه ست ایچ یک

یر

فر دو که نامشان ر هر شمردیم عالم ح شاعر ح نویسنده در مان ایاتشان ررود
ر عرب یا تر یا تاجیک یا فغان نخو نده نرد .ارر کرس در یر هراب کمترری
تردیدو د رد م تو ند هه آثار آنان مر جعه کند .هه عًحه تا امی شصت افتاد ساا
پیز ام ایچ کس – ات کسران کره در محردحدۀ جغر فیرای فعلر فغانسرتان،
آذرهایجان شورحو ،تاجیکستان ،ترکیه ،ح عر ق ندگ م کردند -آنران ر فغران ،
تر  ،تاجیک ،ح عرب نامیده ست .یر دعااراو ح ار ح یر تحریرف اقرایق
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تاریخ ر هاید تحف دا دح قرن هیستم مسیح (ادحد ساا  1300رورشیدو هه
هعد د نست ح رد م د ند که در سالهاو هعد چه دعاحو ه سرح ته دیگرو کره در
ی هاب نکنند .هه امی سبب هود که شادرح ن عبرا
د نشمندو آگاه ح یر ن دحست هود متجراح

قبراا آشرتیان کره هر سرت

چهرل سراا پریز در مقالر مفصرل

«غارت معنویات» نوشت« :ها ی سیرۀ مضحک که هعضر

امسرایگان مرا پریز

گرفته ند ،هیم آن م رحد که امسایگان عر ق ما ام هره یر عنرو ن کره شراپور ح
نوشیرح ن ح ههر گور ح رسرح پرحیز در کنار دجله ح نزدیک هغد د متولد شده ند
ح در آن ادحد سلطنت م کرده ند ،یشان ر عرب ح عر ق معرفر کننرد ح جرزء
مفارر آن سر مینشان هشمار آرند».

9

آنچه در کماا رتصار هه آن شراره کررد  ،عمومرا مرهرو هره کشرورااو
امسای ماست ح ممک ست فر د هسیار روش هری  ،دسرت سیاسرتهاو ررارج
مؤثر در منطقه ر هه ایچ حجه در نر

دعاااو آنها دریل ند نند ،حل کیسرت کره

هتو ند منکر ی ح قعیت شود که هرر

شرق شناسان هه حیژه در قررن نرو دام ح

هیستم مسیح  ،ح هه اتماا هسریار قروو در جرر و سیاسرتهاو ررا ،،ر انمرا ح
امکار ح یار ح مددکار امسایگان ما در نر ینگونه موضوعها نبوده نرد ،ح یرا هرا
جعل عنو نهای نظیر انر سًم 10،انر محمردو ،انرر عرهر 11،معمرارو سرًم ،
معمارو سًم یهودو ،معمارو سًم مسیح 12،علو عرهر یرا علرو سرًم
(مقصود د نشهای نظیر پزشک  ،ریاض  ،نجو ح  ....ست که مسرلمانان کتاههرای
در آن رشته اا نوشته ند 13،رقر

سرًم  14،دهیرات سرًم 15ح نظرایر آنهرا ح نیرز

تألیف کتاهها ح نگارش مقاالت متعدد هه هانهاو رحپای در ذیرل ارر یرک

یر

عنو نها ،در کار هزر « ،یر ن د ی گامهای هلند هرند شته ند ،ینان هه کار هردن ارر
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یک

هه

ی عنو نها مجعوا ،نا یر ن ر یا پس عنو ن صل (نظیر انر سًم

صورت «عنو ن فرع » قر ر م داند ،ح یا در هیشتر مو رد هه جاو نا « یر ن» یرکانه
فقط  ،هه ذکر نا شهر دگاه شاعر یا نویسنده یا انرمند کتفا م کنند ،در ارال کره
کثر رو نندگان ی گونه کتاهها ح مقاله اا یا مر جعان هه مو ه ارا یرا نمایشرگاه ارا
مطلقا نم د نند آن شهر یا داکده در چه کشورو قر ر د رد ،چنان که ات

ریرا

ریاض د ن ح شاعر معرح ،یر ن تنها ها عنو ن «شاعر سًم » یاد م کنند که ال
نیشاهور هوده ست ح اجره السرً محمرد غز لر ر د نشرمندو عررب معرفر
م نمایند که مولدش نو
نو

هوده ست ،ه کمتری شاره و هه ی کره نیشراهور ح

در محدحدۀ جغر فیای سیاس یر ن مرح قرر ر د رد ح یر دح تر فارسر

هان هوده ند.
هطورو که مًاظه م کنید در تما ی دعاااو امسایگان فغان  ،عر قر ،
تر ح قفقا و ،امر ه ها مد رًت ح تأیید ت عالمان هرر

شرق شناسان ،دعرو

هاصطً فقط هر سر لحا ،مً نصر لدی ست .هدی ترتیب که آنها یا م کوشرند
هرر

نامد ر ن تاریخ دب ح انر ح فرانگ یرر ن ر در قررحن گاشرته هره ررود

منسوب نمایند تا

ی ر ه هر و کشورااو نو پاو تا ه هره سرتقًا رسریدۀ ررود

شناسنامه و فرانگ ها تاریخ که هسا ند ،ح یا ها نرر هررر
مینه ر هر و نتز ع هعض

را

یر مسرائل ،

یر ن فر ام نمایند .در مقاهرل ،ارر کرس سرر

نصا ،سخ هگوید ،هه یقی ها نویسندۀ ی سطور امد ستان ست که در چند دا
 16ح د نشمند ن مرا درچنری ر ه
ریر  ،ارگز دحلتهاو ما – هه جز یک مورد ستثنای –
نادرست غیر علم گا هرند شته ند ح هزرگان متعلق هه سرر مینهاو دیگرر ر حلرو
آثارشان هه هان فارس هوده سته « یر ن » نخو نده ند .چنان که ارگز کسان ماننرد
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محمود نر و ( 1244-1312رورشیدو «پدر نثر معاصرر فغانسرتان» ،رلیرل هلل
رلیل (در گاشته هه ساا  1366رورشیدو شاعر نامرد ر آن کشرور ،صردر لدی
عین ( 1878-1945نویسنده ح شاعر معرح ،تاجیکستان ،قباا الاورو (-1289
 1357ه.ق شاعر معرح ،شبه قارۀ اند ر که تما یا هخشر

آثارشران هره هران

فارس ست « یر ن » ح امون رود ننامیده یم .امان نورو که در قررحن پیشری
نیز مسعود سعد الاورو ،میر رسرح دالوو ،اس دالوو ر شاعر ن فارس
اندو رو نده یم ح هیم ند ریم

هان

ی که آنران ر ارل الارور ح دالر ح انرد ح

پاکستان هخو نیم .ما ر ها د شت هیز دح از ر ح پانصد ساا تراریخ مکتروب ح آن
امه آثار ده ح انرو ح فرانگ رجمند چه نیا که هره میرر ث فرانگر دیگرر ن
«نارنک هزنیم ».درست ست که هُرد هان فارس تا ح سط قررن نرو دام مسریح
تمررا شرربه قررارۀ انررد ر در هررر گرفترره هررود ح در مسر نررورو عثمرران ح اتر در
سر مینهاو تحت تصر ،آن دحلت در شبه جزیرۀ هالکان فارس د نان هوده ند کره
آثارو هه هان فارس

رود هر جاو نهاده ند ،حل ینان فر دو هوده ند متعلق هره

سر مینهاو دیگر که تنها در یر سلط فرانگ یر ن ح هان فارس قر ر د شته ند،
امی ح هس .مگر جز ی ست که امو ره مر ااو فرانگ یرر ن هسریار فر ترر
مر ااو سیاس ح جغر فیای کشور ما هوده ست ح انو نیز ی مر مصد ق د رد.
موضوع قاهل توجه آن ست که غارت معنویرات یرر ن هتوسرط امسرایگان
هر در ح امکریز ،ح هرا هرررورد رو رانموداراو هررر

عالمران رحپرای ح

مریکای  ،ادّ یقف ند رد .شتهاو سیرو ناپایر آنان یک سو ح هیحال ح هیخیال
دحلتهاو یر ن در ی دحر ن شصت افتاد ساا ریر که امرر ه هروده سرت هرا هر
توجه کامل ما یر نیان در

رو نده هه ینگونه مسائل هنیادو که قومیت ح ملیت ما
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ح هسته هه آنهاست سوو دیگر ،امسایگان ما ر چنان گستاخ سارته ست که ارر
رح نغمهااو تا ه سر م کنند ح هه قصد جد سارت

هخش

میر ثهاو فرانگر

ما ح نتساب آن هه رود دست دن هه ایچ کارو فرحگا ر نم نماینرد .م پرسرید
مگر در ی

مینه چه موضوع تا ه و مطر گردیده ست کره نگارنرده ناچرار هره

نوشت ی مقاله شده ست .ربرو هه مر تب تکان دانده تر

ی که گر ف لمثل

م شنیدید فغانستان یا عر ق یا ترکیه یا آذرهایجان شورحو دعا کرده ست تهر ن ح
قم ح یزد ح کاشان ح صفهان هخش

را یک

ی کشورااست ح ساکنان ی

شهراا در صل ملیت فغان یا عر ق یا تر یا قفقرا و د شرته نرد ح پژحاشرهاو
محققان آنها نیز ثاهت کرده ست که اکومتهاو «فار » هریز چنرد ارز ر سراا
ست مرد ی شهراا ر مجبور سارته ند هه جاو هان فغان یا عره یا ترکر هره
هان فارس سخ هگویند ح شعر هسر یند ح نیز هه درحغ ح هررً ،میلشان رود ر
یر ن ام هنامند!
موضوع مرهو هه اکیم هو لقاسم فردحس نوسر شراعر هرزر ،اماسره
سر و یر ن ست ح شاانام ح که د نشمند ن ح صااب قلمان فغان درهرارۀ حو ح
کتاب رجمندش هه گونه و دیگر قلم م نند ح رحو کاغا سفید ر سیاه م کننرد.
آنان یکسره منکر هدیهیّات شده ند ح هررً ،تصور هنده ح شما ح ام محققران ح
مرد کتاهخو ن آشنا ها فرانگ یر ن ،شاانام فردحس ر اماسر ملرت کهنسراا ح
کشور هاستان فغانستان م د نند ،اماس ملت که تاریخ ستقًلز اد کثر ساا
 1161ه .ق . 1747 / .فر تر نم رحد .گمان نکنید سر ح صد و فغانان درهرارۀ یر
که فردحس فغان ست ح شاانام ح اماس ملت فغانستان ست مرهو هه امی
چند ساا ریر هرقر رو اکومت کمونیست در آن کشور ست .ریر ،ی قصه سرر
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در د رد ح ساهق آن هر م گردد هه دحر ن پادشراا در آن کشرور ح سرالهاو در
هرقر رو رح هط کامً اسن یر ن ها فغانستان ،هره حیرژه در دحر ن محمدرضرا شراه
پهلوو ح محمد ظاار شاه .در امان سالهای که دحلت یر ن ایچ گونه امکرارو
ح امدردو ح مساعدت ها هر در ن فغان رود مضایقه نم کرد ح ات ار سراا در
مر سم د رح پادشاه آن کشور ح رت فرانگ ح انرر مرا یرک یرا چنرد دسرته
انرمند ن یر ن  ،رو نندگان ح نو ندگان نر حا ،ر
م د شت تا هه نمایندگ

تهر ن هره کاهرل گسریل

نر ،ملت ح دحلت یرر ن در جشرنهاو ملر فغانران

شرکت جویند ،یا دحلت یر ن عًحه هر آن که سه ر ه تر نزیت در رتیرار فغانسرتان
گا شته هود ،نفت رود ر نیز هه ههاو هسیار کم (یعن هه قیمت تما شردۀ نفرت در
موقع ستخر ج چاه در رتیار آنان قرر ر مر د د ،ح یرا یکر

سرفیر ن دحلرت

شاانشاا که رود ال شعر ح دب هود م کوشید ها هه کرار هرردن « هران فارسر
درو» ح « هان درو» هجاو « هان فارس » در داِ سخت فغانان ر ا پید کند که کار
حو چیزو جز آا سرد کوهیدن نبود ح اُس نیت جناب سفیر ام آه گر نشد
ح داها مورد دیگر .آرو ،آغا ماجر هر م گردد هه آن سالها ،ح اکومت کمونیست
فعل فغانستان در ی موضوع ،در اقیقت میر ث رو ر دحلرت پادشراا سرت ح
مراون تحقیقات محققان ح تاریخ سا ن فغان ِ آن دحر ن .پیز آن که هحث رود
ر در ی هاب آغا کنم نخست هد نیست هبینیم نویسندگان د نشمند فغان درهرارۀ
ی موضوع چه م گویند:
غً ایدر یقی  ،در مقال « ندیشه ااو رنگی شاانامه»:
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«فردحس هخز عظم ندگانیز ]کا [ ر در سرحدن شاانامه صر ،کرد ترا
تو نست فرانگ ح هان ما ر

گزند او دث مصون نگهد رد ح چنان کار

نظم

آهاد کند که ایچ هاد ح هار ن ر یار و گزند رسانیدن هد ن نباشد:
هنااررراو آهررراد گرررردد رررررر ب

هررررار ن ح ترررراهز آفترررراب

نظررم کررار هلنررد

کرره هرراد ح هررار ن نیاهررد گزنررد

پرر فگنررد
ح

ی که هه ایاو مفارر مل قد کرده ح در ی کرار مهرم ح پرر ر ش

پیرح و یافته ست چنی گوید:
هس رنرج هررد در یر سراا سر

17

عجم نده کررد هردی پارسر . ...

(تأکید در تما مو رد در ی مقاله نویسندۀ ی سطور ست
ایأت تحریری مجل رر سان در سرمقال «ر ه رر سان» :
« ....کرره دررشرران چهررره ارراو هرران ح دب مررا امچررون رحدک ر  ،فردحس ر ،
ناصررسرح ،سنائ  ،مولوو ،هومنصور معمرو ،هلعم  ،موفق اررحو ،هر سرینا،
هیرحن  ،هیهق  ... ،سخنانشان ر هد نها آر سته

ند18» .

سار در مقال «ها تاب رح ح شب در شاانامه»:
« ...ی قافله سراالر شرعر ر مر ]=فردحسر [ امچنران  ....هره پریز مر رحد ح
سدهااو دیگر ام چونان فسرو ری هرر ترار
هالندۀ هان ما رو اد

دهیرات ح فرانرگ کهنسراا ح

دررشید19 ».

پوااد دکتور جاحید ،در مقال «کوتاه گفته اای پیر مون شاانامه ح سر یندۀ آن»:
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« ی عنو ن ]مقصود :داقان[ در مورد گوینردۀ هرزر ،اماسر میهنر مرا ]یعنر
فردحس [ کامً صادق ست  ....انو صطً داگان در قسرمت

فغانسرتان ح

هلوچستان در مورد درو هانان ح مرد شهرنشی ح ده نشی هه کار م

رحد20 ».

عبرررد لح ابیبررر  ،در مقالررر «کشرررف شررراانامه قبرررل دحرۀ مغررروا
614ه.ق=: 1217
«شاانام فردحس کتاه ست ها رج جهان ح اماسه و ست که کثر پهلو نران
د ستانهاو دا نگیز آن ،هه سر می آریاناو هاستان ح رر سان ما هعد ( فغانسرتان
کنون

تعلق د رد ح جوالنگاه ی گرد ن ح شااان نامور ام امری منرانق هلرخ،

تخار ،سمنگان ،کاهل ،غزنه ،هست  ،هل  ،نیمرح  ،ار ت ح مجارو المند ح غیره
هوده ست.
رود فردحس ام سر می نو

هرراسته که در آن حقت جزحو رر سران،

در تحت سلط فرمانرح یان غزنه هوده ح تما رح یات هاستان رحید دااو شاانامه
ر ام داقانان ح پیرمرد ن ی سر می شنیده ح ها قریح ستو ر ح نیرحمندو که
در شعر درو د شت ،آن ر هه رشت نظم آهد ر کشیده ست.
هناهر ی ام نظر تاریخ ح د ستان ح ام جهت رجاا شناس ح جغر فیای ح
ام پهلووِ ده ح لسان  ،هیشتر مو ریث در رور فتخار مرد ح سرر می مرا
شمرده م

شود21 »....

پوااند محمد رایم لها در مقال «هحث هر گشتاسپ نامر دقیقر هلخر ح
گرشاسپ نام سدو نوس » :
«گشتاسب نامه ح گرشاسپ نامه ار دح آثار رجمند اماس ملر مرا ح اراحو
کارنامه ااو فتخار آمیز نیاکان ماست« ،»....در آثار اماس مرا دح تر هره نرا
گرشاسپ یاد شده ست :یک گرشاسپ ح پسری فرمرانرح

سرًل پیشرد دیان

120

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 22 /

آریانا پسر ح  ....که  ....نه ساا فرمانرح و آریانا هود  .....ح دیگر گشتاسپ پهلو ن
نا آحر آریانا سر می

هل

رً ،جمشید هلخ ح

سرً ،رسرتم هلر

ست»« ،هدی سان م هینیم که مرد سر می هاستان ما آریاناو هزر -،رر سان ،
فغانستان -در ردمت هه یجراد تمردن ح فرانرگ ح علرم ح دهیرات یر منطقره
پیشتا ند .درتکوی کهنترری اماسره اراو ملر ح شناسراندن قهرمانران هرزر،
د ستان که عماا ح کارنامه ااو امه هه نحوو عبرت نگیز ح دالحیز ست سرهم
هزر ،د شته ح اماسه سر یان هزر ،ما دحره ااو حید ی ح حستای گرفته ترا
نویسندگان رد ینامه اا ح گرد آحرندگان شاانام هومنصورو ح هو لمؤید هلخر
ح دقیق هلخ ح فردحس ح سدو ح دیگر ن اقوق هزرگ هر ما

د رند22 ».

نکت قاهل توجه آن ست که د نشنمد ن محتر فغان تنها هه ذکر آر ء هدیع ح
عالمان رود درهارۀ فردحس ح شاانامه ش هسنده نکرده ند ،هلکه در نوشرته اراو
د نشمند ن یر ن نیز هه عمد دست هرده ح مت آنها ر دگرگون سارته ند ترا چنری
ح نمود کنند که یر نیان نیز ها آنان تفاق نظر د رند .چنان که اسی فرمنرد در مقالر
«جلوه ااو فولکلور در دهیات مکتوب درو» هه سر غ محمدعل سرًم ندحشر
رفته ح در نوشت ح درکتاب ندگ ح مر ،پهلو نان در شاانامه دسرت هررده ح آر ء
نادرست ح غیر علم رود ر

هان سًم ندحش ی چنی هیان د شته ست:

« ....ح یا حقت ندحش ضم شمارش حیژگیهراو هرجسرت شراانامه یر کتراب
گر نمایه ر سند قومیت ح نسبنام هاشندگان آریاناو کبیر م رو ند کره پیشرنی
آنان تا گاشته ااو فسانه و آگاا م هخشد  ...ح ایچ کتراب دیگررو هرا یر
امه رحشن ح دقت نتو نسته تسشهاو قلب آریاناو کبیرر ر در ررود ثبرت کنرد ح
معتقد ست که شاانامه ار چند آمیخته ها فسانه هاشد رجناک آن هر و شرنارت
آریاناو هاستان هیشتر تاریخ ست»... .

23
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ار کس هتو ند درار یک آثار سًم ندحش یرک سرطر مطلرب درهرارۀ
رتبا شاانام فردحسر هرا «آریانراو کبیرر»! ح «آریانراو هاسرتان»! (یعنر امری
فغانستان مشهور ح معرح ،رودمان پید کند ،م تو ند جایزه و کًن نویسندۀ
آن مقاله یعن اسی فرمند که یقینا هه شر فت علم سخت پایبنرد سرت دریافرت
کند! توضیح آن که د نشمند محتر فغان  ،ات در یرنویس صفح مرهرو هرا آن
مشخصات مأرا رود ر هدی شر ذکر کرده ست « :ندگ ]کا [ حمر ،پهلو نان
در شاانام  ،محمدعل ندحش  ،ج  ،3ب .ت »13 ، ،هه ی که نوشرت نویسرندۀ
یر ن ر تغییر د ده مطلقا شاره و نکرده ست.
گر ی مطالب ر که قطره و ست دریا نقل نم کرد  ،ممک هود کسان
گمان کنند هه غر ق پرد رته  ،ح یا هرر

اموننان تقریبا

یر ن هریده ،ح رنگ

هارت ما در هر هر رارجیان ،نویسندۀ ی سطور ح دیگر یر نیران ر کره در دفراع
میر ثهاو مل ح اویت یر ن رود در غرهت قلم م نیم ،هه تعصب ملر ح نرژ دو
متهم سا ند که چر چیزو م نویسید که فًن انرشنا

یا یر ن شرنا

فرنگر ر

روش نم آید!
موضوع هسیار جالب توجه دیگر آن ست که پوااند دکتور جاحید در امران
مقال «کوتاه گفته اای پیر مون شاانامه ح سرر یندۀ آن» کره ضرم آن فردحسر ر
گویندۀ هزر ،اماس میهن ما ]یعن فغانستان[ رو نده ست ،هرر و هیران امیرت
مقا فردحس ح شاانامه ،جمله هه ذکر آر ء چند ت

محققان سرشنا

رحپای

ح آسیای نیز پرد رته ست که نه تنها ها مطرالب کره قلرم نویسرندگان فغران ح
جمله رود حو در ی موضوع تر حش کرده ست تطبیق نم کند ،هلکه در تناق،
آشکار ها آنهاست .ی ست آر ء آن د نشمند ن:
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« رنست رنان متوف « :1892فردحس مظهر صالت نژ د یر ن ست».
«نولد که« :عشق فردحس نسبت هه شااان ح پهلو نان یر ن

ار یک هیت که هره

نا آنها م سر ید آشکار م شود».
«هرتلس :گنجینه ااو هد یع فردحسر هقردرو هرزر ،ح متنروع سرت کره ارگرز
نم تو ن در ضم یک رطاهه تما آنها سخ ر ند .هدیه ست ماد م که در
جهان مفهو یر ن حجود رو اد د شت نا پر فتخار شاعر هزر ،ارم کره تمرا
عشق سو ن قلب رود ر هه حن رویز حقف کرده جاحید رو اد هود»...
«مار :شاانامه منظومه و ست که آن ر م تو ن گنجین فصاات هران فارسر ح
رزین سخنورو نامید».
«اانرو ماسه :در اقیقت ایچ ثرو هه ند ۀ شاانام فردحس نمایندۀ رح یر ن
نیست ،محبت فردحس هه امه جز و یر ن می نجیب ترری ح ررال

ترری

صورت حن پرست ست».
«محمد سحق (پاکستان  :تنها چیزو که هه حسیل آن تهایب ح تمدن سًم در
اندحستان نشر یافته ،هان شیری فارس هروده سرت .شراانام اکریم هزرگرو ر
امو ره مورد مطالعه ح توجه اندیهاو ها ذحق هوده ح در دمراغ آنران ترأثیر عمیرق
هخشیده ست .انگام که دهیات یر ن در نقا شمال اندحسرتان سریر ح ترقر
م کرد فردحس پیشرح ی فتح ده هوده ست».

24

در ی جا هه عنو ن جمل معترضه ال م نماید که درکماا رتصار هه سؤ ا
مقدّر ام شما رو نندگان گر م پاسخ هدام ح سسس هحث صرل ررود ر دنبراا
کنم .در عبارتهای که د نشمند ن فغران نقرل کررد چنرد هرار نامهراو آریانراو
هاستان  ،آریاناو کبیر ،آریاناو هزر ،ح نیرز مملکرت رر سران هره عنرو ن نامهراو
هاستان ح پیشی امی کشور فغانستان دیو ر هه دیو ر رودمان هه کار رفتره سرت،
سؤ ا مقدر شما آن ست که چر ما تاکنون ی سام ر

کس نشنیده ح در اریچ
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کتاه که در رارج

فغانستان چاپ شده هاشد نیز آنها ر ندیده یم .هه یقی در ی

مورد اق ها شماست ،یر ی کشفیات محصوا دماغ محققران نامرد ر فغانسرتان
ست آن ام در امی چهل پنجاه ساا ریر که سیاست فغانستان

مان پادشاا

تا کمونیست هر نر چنی مطالب ستو ر هروده سرت .چکیردۀ پژحاشرهاو آنران
چیزو جز ی نیست که « فغانستان یک کشور هاستان ست  ....ح تقریبا پنج از ر
ساا (ق . .ام پیشتر هه عمق تاریخ قدیم پریز مر رحد ».ح « آن مران ترا اراا
دحلت فغانستان هه سه نا هزر ،ح معرح ،تاریخ یاد شرده سرت ماننرد :آریانرا،
رر سان ح فغانستان 25. »...آنان امچنی

کشور هاستان رود ها نا «فًت آریانرا»

نیز یاد م کنند26 .ح آن گاه ها تکیه هر امی سخنان ست که دحلت فغانسرتان د یررۀ
لمعارف نیز هه نا د یرۀ لمعار ،آریانا27چاپ کررده ح شررکت او پیمرای کشرور
رود ر ام آریانا نامیده ست .حل اقیقت ها نوشت ی د نشمند ن محتر

مری

تا آسمان فاصله د رد.
درهارۀ ینکه نا کشور فغانستان فعل در گاشته ااو هسیار دحر ح تا پیز
پنج از ر ساا ق« . .آریانا» هوده ست ،شادرح ن محمود افشارر يادد در کتراب
فغان نام یا مر جعه هه سناد ح کتب معتبر رحپای ح غیر رحپای ح نقل آنها جو ب
قانع د ده ست که چنی دعای هه ایچ حجه صحت ند رد 28 .یر آریانا نام سرت
که جغر فید نان یونان هه قسمت

یر ن ،یعن سر می آریایییهرا د ده هودنرد ح در

تعیی ادحد آن نیز ها یکدیگر رتً ،نظر د شتند.

29

ح ما دعاو دیگر د نشمند ن محتر فغان درهارۀ ی که نا «آریانا» سسس هه
«رر سان» یا «مملکت رر سان» تبدیل شرده30،ررود موضروع

سرت کرامً قاهرل

هررس  .چه نا رر سان دحرن ساسانیان تا هه مرح نده ست ح درگاشرته نرا
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یاالت هزر ،یر ن هوده ست ح قع در جنوب رحد جیحون که در قسمت

آن رر سانِ هزر ،،کشور فعلر فغانسرتان تأسریس گردیرده ،ح قسرمت دیگرر آن
امچنان در را

یر ن قر ر د رد ح هقی آن تا جنوب رحد جیحون هخشر

کشرور

تحاد جماایر شورحو هشمار م رحد .در متون جغر فیای فارس ح عرهر در دحرۀ
یاالت حسیع یر ن که هه چهار رُهرع تقسریم

سًم نیز رر سان هه عنو ن یک

م گردیده نا هرده شده ست31 .در اال که در امری کتاههرا هسریار هره نردرت هره
فغان ح فغانان شاره گردیده ست.

32

سوو دیگر هرر

د نشرمند ن فغران کره

در کار تاریخ نگارو ح تاریخ سا و فغانستان دست ندرکار ن ح صاابنظر نند نیز
تصریح کرده ند که نا فغانستان نخستی هار در قرن افتم اجرو تنها هه سرر می
ح قع هی قنداار ح غزن نًق گردیده ست نه هه تما فغانستان مررح و33 .ح نیرز
یک دیگر مؤلفان فغان که در مرۀ ی گرحه تراریخ نگرار ن نیسرت ،در کتراب
رود قسمت عظم فغانستان مررح و ح جملره ارر ت ر در یرر عنرو ن «هرًد
فارس شرق » نا هرده ،ح فغانستان ر تنها محدحد هه حالیتهاو فغان نشی یا پشرتو
هان نظیر قنداار د نسته ست.

34

در دح کلم مختصر ،ی کار د نشرمند ن محترر فغران در سرارت چنری
ساهقه و هر و کشور فغانستان هسیار شبیه ست هه کار کسان که در ادحد ده قرن
پیز ،جمله هر و سلطان محمود غزنوو فر ند سبکتکی ِ تر ( ترکان آسریاو
مرکزو که غًمان لبتکی هوده ست نسبنامه سارتند ح نژ د سلطان ر هه یزدگرد
شهریار ساسان رسانیدند35تا هر و حو در هر هر فرمانرح یران یر نر چرون یعقروب
لیث صفارو ح میر ن سامان ح شااان آا هویه ح آا یار که سلطان محمود آنران ر
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هر ند رته هود شناسنامه و معتبر دست ح پا کنند ح سلطنت «پرستار ده» هیگانه و
ر هر یر ن توجیه نمایند.
آن سؤ ا مقدّر ح پاسخ آن هگاریم ح هحث رود ر دنباا کنیم .هر و آن که
هبینیم تا چه ند ه نظر د نشمند ن فغان در نتساب شاانام فردحسر هره آریانراو
کبیر ح مملکت رر سان ح فغانستان مرح و درست سرت ههترری ر ه مر جعره هره
رود شاانامه ست ،چه فردحس ام گفتنیها ر در ی هاب ه پرده ها م گوید.
در شاانام فردحس نوس کلم «آریانرا» ( عرم آریانراو کبیرر ،آریانراو
هاستان  ،آریاناو هزر ،ات یک هار ام نیامده ست .لفظ «رر سان» ( نه کشور یرا
مملکت رر سان جمعا هیست ح اشت هار در ی کتاب آمده ست ،حل امه جا هه
عنو ن یالت

یر ن « .فغانستان» ام در شاانامه ربرو نیست ،ما نه آنچنان کره

مطلقا ات لفظ « فغان» ام در ثر گر نقدر فردحس نیامده هاشد ،ریر ،لفظ فغان در
شاانام فردحس آمده ست ،یک هار ،ح آن ام تنها هه معن فریاد ح فغران ح رو.
امی ح امی  .حل در مقاهل لفظ « یر ن» در ادحد افتصرد هرار در شراانامه آمرده
ست .کلمات یر نر  ،یر نیران ،هخرت یر نیران در اردحد سیصرد ح پنجراه هرار ،ح
ترکیبات مانند هزرگان یر ن ،هر ح هو یر ن ،تخت یر ن ،یر ن ح تور ن ،دلیر ن یر ن،
ر ه یر ن ،یر ن ح رح  ،یر ن می  ،شاه یر ن می  ،یر ن سرساه ،شراه یرر ن سرساه،
یر ن سسه ،سسهد ر یر ن ،سو ر ن یر ن ،شاه یر ن ،شهر یر ن ،شهنشاه یر ن ،گررد ن
یر ن ،یر ن گرحه ،مر یر ن  ،نامد ر ن یر ن ح غیره در ادحد افتصد هار.

36

توجه د شته هاشیم که فردحس  ،هاصطً عامیانه ،هسبب «تنگ قافیه» ناچار
نگردیده هوده ست لفظ « فغان» ر هه « یر ن» تبدیل کند ،یر امچنان که هر ال ف
آشکار ست ی دح کلمه نظر ح ن شعرو ها ارم هر هرنرد ،ح فردحسر هسرادگ
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م تو نسته ست در تما مو رد هه جاو « یر ن» کلم « فغان» ر هه کار هبررد ،هر آن
که ح ن هیاتز ههم هخورد .آن جمله ست در مو رد یری :

37

گفتار ندر هخز کردن آفریدحن جهان ر هر پسر ن:
یک رح ح راحر ،دگر ترر حچری

سیم دشت گرد ن ح یر ن مری .....

یرر دح نیاهررت هرره یرررج رسررید

مررر ح ر پرردر شررهر یررر ن گزیررد

اررم یررر ن ح اررم دشررت نیررزه حر ن

امرران تخررت شرراا ح ترراج سررر ن

گفتار ندر نامه فرستادن سا نریمان هه نزدیک شاه منوچهر:
چو در کاحا ی د ستان فاش گشت

سررر مر هرران پررر پرررراش گشررت

هر آشفت حسیندرت ر پیز رو نرد

امرره رشررم رحد هرره هررر حو هر نررد

چنی گفت کاکنون جز یر ر و نیسرت

که هرا شراه گیتر مرر پراو نیسرت

کرره آرمررت هررا درررت ناپررا ترر

کُشررم ر ترران هررر سررر نجمرر

یر رشرم ح کری

هرآسررراید ح ر گرررردد هرررر یررر

مگر شاه یر ن

در ی هیات ،مر هان مهر ب کاهل ست پدر رحد هه ،شاه گیت ح شراه یرر ن
منوچهر شاه ست ،ح مهر ب هه امسرش سیندرت عتر  ،م کند که تاب پاید رو
ح مقاحمت در هر هر منوچهر ر ند رد.
در هرگزیدن ررز هتوسط رستم:
چوپررران هسرسرررید کرررای ژدارررا

هه چند ست ح ی ر کره د نرد ههرا

چنرری د د پاسررخ کرره گررر رسررتم

هرررح ر سررت کر رحو یررر ن مر

مر یر ر هرر ح هرو یرر ن ههاسرت

هر ی هر تو رو ا جهان کرد ر ست
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یا در پیشنهاد صلح فر سیاب هه کیفیاد:
ما نبینند جیحون هره ررو ب

کس

ح یررر ن نیاینررد

یرر رحو آب

مگرررر هرررا درحد ح نویرررد ح پیرررا

دح کشور شود ی سرخ شرادکا

هررردی رح گرررار نررردر فر سررریاب

هیامررد هرره یررر ن ح هگا شررت آب

اقیقت آن ست که شاانام فردحس اماس قو یر ن سرت ،ح مقصرود
م

قو یر ن تنها یر نیان در هر هر تا و ح تر

ست ،ح یر ن در هر هر انردو ح

چین ح رحم که شامل ااا ساکنان مرح و یر ن ،فغانستان ،ح هخشهای

را

تحاد جماایر شورحو م شود .توجه هفرمایید شادرح ن محمردعل فرحغر ذکراء
لملک چگونه در موضوع مورد هحث ما آن جا کره فردحسر ح شراانامه سرخ
گفته ،اق مطلب ر د کرده ست ...« :ار قوم هر و ی که میان فر د دسرته اراو
مختلف ح نفاق ح تحاد ح امدردو ح تعاحن موجود هاشرد جهرت جامعره ،مرا هره
الشررتر

ال د رد ،ح ههتررری جهررت جامعرره در میرران قررو ح ملررل شررتر

در

یادگارااو گاشته ست گر چه آن یادگاراا اقیقت ح ح قعیت ند شرته هاشرد .چره
شر

صل آن ست که مرد هه اقیقت آنها معتقد هاشند ،ح یر نیان امو ره معتقرد

هوده ند که پادشااان عظیم لشأن مانند جمشرید ح فریردحن ح کیقبراد ح کیخسررح
د شته ح مرد ن نام مانند کاحه ح قارن ح گیرو ح گرودر ح رسرتم ح سرفندیار میران
یشان هوده که جان ح ماا ح عِرض ح نامو

جد دشان ر در مقاهل دشمنان مشتر

مانند ضحا ح فر سیاب ح غیره محافظرت نمروده نرد ،ح هره عبرارت رررو ارر
جماعت که کاحه ح رستم ح گیو ح هیژن ح یررج ح منروچهر ح کیخسررح ح کیقبراد ح
مثاا آنان ر

رود م د نستند یر ن محسوب هودند ح ی جهتِ جامعره ح رشرت
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تصاا ح مای تحاد قومیت ح ملیت یشان هوده ست38 ».گرر یر صرل تراریخ ر
گردن ننهیم ،ح مرح یر نیان ح فغانان ح تاجیکان که در سه کشرور جرد ح مسرتقل
هسر م هرند ار یک مدع گردند شاانامه فقط ح فقط ماا ماست نه دیگر ن ،ممک
ست د نشمند ن فغان هه ی سؤ ا جرو ب هدانرد کره گرر ررد و نراکرده فررد
سیاست قدرتهاو هزر ،قتضا کرد که فغانستان هه سبب جنگ د رل فعل هره دح
کشور مستقل تقسیم شود ،آن گاه شاانام فردحس

آنِ کد یک

ی دح هخز

فغانستان یا آریاناو کبیر رو اد هود!
موضوع قاهل توجه دیگر که د نشرمند ن محترر فغران هرد ن تأکیرد هسریار
م حر ند آن ست که یشان در عی ااا که رود ر صیل تری آریاییان م شمارند
ح هه امی سبب ست که نا حن آنان پنج از ر ساا قبل میًد مسیح آریانرا
هوده ست ،چون هه محمود غزنوو سلطان تر نژ د غیر آریای ح غیر یر نر  ،ح در
نتیجه غیر رر سان ح غیر فغان م رسند ،شیفته ح ر هان هه ستایز حو م گشایند
ح درهارۀ ی مرد که تاریخ هر ست د حرو رود ر کرده سرت ،چیزارا م گوینرد ح
م نویسند که ات ار د نشجوو تا ه کارو ر در ف دب ح تراریخ دچرار ایررت
م سا د .آن دحر ن نًی که ی د نشمند ن محتر معتقدند نا کشورشان آریانا
هه «مملکت رر سان» تغییر یافته هوده ست امری دحرۀ سرلطنت محمرود غزنروو
ست که پایتختز در شرهر غرزنی هروده ،امران غزنینر کره مررح در دا ررا
فغانستان قر ر د رد .هره گمران هنرده هرر و د حرو درهرارۀ صرحت ح سرقم دعراو
د نشمند ن فغان در ی هاب نیز هاید هه آثار شراعر ن ح نویسرندگان امری درهرار
سلطان محمود غزنوو که امه در غزنی هسر م هرده ند مر جعه کررد ح دیرد آنران
درهارۀ ممدح رود چه گفتره ح سرر می ح کشرورو ر کره حو هرر آن اکمر نر
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م کرده ست چه نامیده ند .هر و یافت پاسخ ی سؤ ا دیو ن چند ت
ی دحره ر

شراعر ن

نظر م گار نیم.

فرر سیستان شاعر معرح ،ح رر قرن چهار ح ح یل قرن پنجم اجرو،
تنها در قصایدو که در مد سلطان محمود غزنوو سرحده ست ارد قل هیسرت ح
شز هار محمود ها عنو ن «شه یر ن»« ،رسرح یر ن» « ،شاه یر ن»« ،سرِ شهریار ن
یر ن می »« ،ملک یر ن» یاد کرده که آن جمله ست:

39

در مد یمی لدحله سلطان محمود ه ناصر لدی :
رد حنرررد مرررا شررراه کشورسرررتان

کرره نررام هرردح گشررت حلسررتان

سرررر شرررهریار ن یرررر ن مررری

کرره یررر ن هدحگشررت تررا ه جررو ن

در مد امو:
هرره فرررر ح شرراا یررر ن شرراه

هرره مهرگرران هنشررت هامررد د پگرراه

در اسب ااا ح رنجز رانر سلطان ح نلب عفو:
یررر ام گفرررت فررررر ر دحش

سررب د ده سررت رسرررح یررر ن

شرراه یررر ن آن کریمتررر سررت

کرره دا چررون منرر کنررد پخسرران

در مد سلطان محمود:
یر ن چگونه شاد رو ادهودتور ن

پس چندی هً کآمد یر ن هرسر تور ن
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در ی دیو ن فقط یک هار لفظ « فغانیان» هه کار رفته ست آن ارم در چنری
عبارت :
هه گون شرل فغانیران دح پرره ح تیرر

چو دسته هسته هه ام تیرااو هر سروفار

عنصرو ملک لشعر و امی سلطان محمود غزنوو نیز در قصایدو کره در
مد سلطان یا ح یر ح رو جه امد ه اس میمنردو سررحده ،سرلطان ر «شراه
یررر ن» ( 249 ،119 ،ح «رسرررح یررر ن» ( 266 ،245 ،236 ،رو نررده ح
سر مین که محمود هر آن اکمر ن م کرده ست هرا کلمرات « یرر ن» (صرفحات
 ، 229 ،201 ،197ح « یر نشهر» ( 201 ،55 ،یاد کرده ست40.موضوع مهرم دیگرر
آن ست که عنصرو در یک

قصاید هسیار معررحفز ممردح ررود ر «رسررح

مشرق» ح «رد یگان رر سان» نیز نامیده ست حل دقیقا متر د ،ها «شاه یرر ن» .هره
ی چند هیت توجه هفرمایید:
یا شنیده انرااو رسرح ن هره ربرر

هیا رسرح مشرق عیان هبی تو انر

رد یگان رر سان هه دشرت پیشراحر

هه امله و هسر کند جمع آن لشرکر

حر ایانله گویم عجرب فرحمران

که شاه یر ن آنجا چگونه کرد سرفر

41

ی شاعر نیز همانند فرر در شعارش یک هار لفظ « فغانیان» ر آحرده ست
هه معن قبیله و ح گرحا که سلطان محمود هسربب هرر آنران ترارت آحرده هروده
ست .ح هدی سبب د نشمند ن فغانستان نباید سلطان محمود ر ی چنی تعظیم ح
تکریم کنند ،چه سلطان هر پدر ن ح نیاکان یشان امله هرده ح آنان ر منکوب سارته
هوده ست:
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شرره گیترر

غررزنی تررارت هرررد

هرره فغانرران ح هررر گبررر ن کهبررر

42

هو انیفه سکاف نیز مسعود غزنوو فر ند سلطان محمود ها لفاظ «رسرح
یر ن» یاد کرده ست:

43

گر چه قویدست غرّه گشت هره عصریان

رسرح یر ن توی ح هرودو ح هاشر

اکیم سنائ غزنوو شاعر معرح ،قرن ششم اجرو که رود ال غرزنی
هوده ست در قصیده و در مد رو جه یر نشاه که در درهرار غزنویران منصرب
میر المر ی د شته ح ظاار در یا دحلت سلطان مسعود سو م یسته ست ،حو
ر «ناصح شه یر ن» رو نده ست:

44

ناصح ملک شره یرر ن یر نشراه آن
ح

که نز د

نجبا دارر چنرو منتخبر

سر مین که ی سلطان هر آن اکومت م کرده هرا لفرظ « یرر ن» یراد

کرده ست:
تا در یر ن رو جه هاید رو جه یر نشاه هاد
اکم ح چون آسمان هر ال یر نشاه هاد
آن که تا چون دست موس نبع ر پر نور کرد
ملک یر ن ر چون انگا تجل نور کرد
ذکر شااد ح مثاا

دیگر شاعر ن ح دیگر کتاهها در ی هاب هحرث ر هره

در م کشاند ،در ی جا فقط هه یک سند هسیار مهم دیگرر شراره مر کنم کره
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رحش م سا د در قرن پنجم ح ششم اجرو «رر سان» دقیقرا هخشر
هوده ست ،ح نه سر مین مستقل ح جد
رسد هه ی که « یر ن» قسمت
مهم تاریخ یک

یر ن هه نا «مملکت رر سان» تا چره

«رر سان» یا « فغانستان» هوده هاشرد! یر سرند

قصاید نورو شاعر معرح ،نیمر دح قررن ششرم اجررو

ست .شاعر در ی قصیدۀ مفصل که در اقیقت نامه و منظرو سرت «
ال رر سان هه راقان سمرقند رک
هر و دفع ترکان غٌز که هخش
ست .ی

« یرر ن»

ست هرر

لدی قلج نمغاج ران پسررو ندۀ سرنجر»،

رر سان ر حیر ن سارته هودنرد سرتمد د کررده

هیات آن قصیده:

45

هر سمرقند گر هگارو و هاد سحر
نام ال رر سان هه هر راقان هر
کاراا هسته هود ه شک در حقت ح کنون
حقت آن ست که ر ند سوو یر ن لشکر...
ربرت است که

ار چه در ح چیزو هود

در امه یر ن مرح نمانده ست ثر
ربرت است کز ی
نیست یک پ
آرر یر ن که

یر ح هر شو غز ن

رر سان که نشد یر ح هر....
ح هودو فردح

هه رشک

حقف رو اد شد تا اشر هر ی شو اشر...
ههره و هاید

هران

عدا تو نیز یر ن ر

گرچه حیر ن شد هیرحن جهانز مشمر
تو رور رحشن ح است رر سان نًا
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نه هر نًا هتاهد چو هر آهاد ن رور
است یر ن ،همثل شوره ،تو هرو ح نه هر
ام هر فشاند هر شوره چو هر هاغ مطر..
رحش

ست آن که هر آن جمله که رور گردحن ر

هود یر ن ر ر یز امه عمر ندر رور....
ح ندر ی مملکت هناو رر سان گفتند
قص ما هه رد حند جهان راقان هر...
آیا م د نید در هر هر صداا ح از ر ن سند ح مدر در ی هاب که هه نمونه
و چند

آنها در ی مقاله شاره کرد  ،د نشمند ن فاضل فغان چه مر گوینرد.

در ی جا رشت سخ ر هه امد عل کهرز د د نشرمند فغران ح مؤلرف کتراب
فغانستان در شاانامه ،شاانامه در رر سان یا شاانامه در آریانا م سسار کره حو
درهارۀ موضوع مورد هحث هر ست شایست لقرب «معلرم حا» سرت یرر دیگرر
فاضًن فغان امگ در تاریخ نگارو

محضر حو کسب فی ،کرده ند.

در آغا کتاب فغانستان در شراانامه ،نخسرت نوشرته و سرت در کمراا
یجا

ح یرر نًعرات ح کلترور فغانسرتان در دحر ن پادشراا کره در ضرم

سیاست دحلت فغانستان ر نیز در موضوع مورد مطالع ما رحش م سا د:
«تاکر :کتاب فغانستان در شاانامه ،چنان که

عنو نز پید ست تحقیقر

ست جامع ح عالمانه درهارۀ آن چهره اا ح قصه اا ح سنتهاو دیرین مرد ما کره
هیشتر آمیزه و

تاریخ ح سانیرند  ....ح رت نًعات ح کلتور هرا چراپ یر

کتاب میدح ر ست که دحستد ر نز د نز  ....سهم مرد حن مرا ر در یکر
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هزرگتری ح دلنشی تری اماسه ااو جهان نیک هد ننرد .پواانرد دکترور نروی ،
ح یر نًعات ح کلتور».

46

سسس نوهت هه رود کهز د م رسد حو چون
در هر هر نا

فردحس سرخ م گویرد

دگاه ح ،نو  ،نشان پرسز( م گا رد هدی معنر کره مؤلرف

د نشمند نمینان ند رد فردحسر نوسر هروده سرت47،ح سرسس د جراو دیگرر
م فز ید فردحس «هیست ساا شاانام منظو رویز ر مخف نگهد شت تا هره
سلطان محمود غزنوو تقدیم نمود ».که لبته تاکنون دیگر محققان جهان هره یر
ر سر هه مُهر پ نبرده ند48.ح آن گاه درهارۀ شاانام فردحس م نویسد:
« کس که شاانامه ر سر تا ریر یک دفعه مرحر کرده هاشد ح ها عقل سلیم
کم در نر  ،نامهاو را ،ماک دقت نموده هاشد م د ند که یرر ن فرحسر
کجاست در میان ی

سماء یاد شده در شاانامه  95درصد آن نامهراو مختلرف

فغانستان ست« ،»....پس فردحسر مملکرت (رر سران یعنر کشرور ررودش،
(غزن

پایتخت کشور رودش ،سلطان محمود هل شاانشاه ررودش کره ح ر

شاانشاه یر ن م رو ند امه ر روب م شناسد ح
ست ح ی یک مر نبیع

ست ح غیر

جزئیات آن هکلر هرا ربرر

ی نور دیگرو نم تو ند هاشد».

49

سوو دیگر چون هه ار ااا ی د نشرمند فغران شراانامه ر مررحرو
کرده هود ح

ی ح قعیت نیز آگاا د شته ست که فردحس در تما شراانامه،

چنان که در صفحات پیشی گاشت ،امه جا
کبیر ح نه

کشور رر سان ح نه

یر ن نا هرده ست نه

آریاناو

فغانستان ،پس هر و ال ی مشکل ،هه ظهار

هدیع م پرد د که در عالم تحقیق ح پژحاز یگانه ح هیمانند ست:
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« در شاانامه ح سایر مأراااو قدیم ار جا که کلم یر ن هره کرار رفتره ح
مر د

آن سر می آریانا ست ح مر کز قدرت در آریانا ح کانونهاو فرانگ آن ح

ماکن که نهضتهاو هزر ،مل ح جتماع در آنها جا گرفته تقریبا امه در ررا
فغانستان هوده ست چون کلم یر ن در قدیم متر د ،ها کلم آریانا هود هه امی
سبب ست هزرگان شعر ح دب فرمانرح یان هزر ،کشرور مرا ر شاانشراه یرر ن
نامیده ند .فردحس ح فرر هه سلطان هزر ،رر سان محمود غزنوو (شاه یر ن
ح یر نشاه ح شاانشاه یر ن رطاب کرده ند .کلمر یرر ن در یر سرالهاو ریرر
متأسفانه معن

رتصاص گرفت ح تسمیه و

حل در ار ااا آنچه مسلّم ست ی
متد حلتر

نوع کل هر جرزء صرورت هسرت

ست که سر می

فتخار هرآحر آریانا که نا

آن در آثار سًم امان سم رر سان ست که را

مرح نمایندگ م کند »....

فغانسرتان

آن

50

مًاظه م فرمایید مورخ فاضل فغان هصر ات دعا م کند که در قردیم
یعن در دحر ن فردحس ح در عصر غزنویان دح کلم «آریانا» ح « یرر ن» مترر د،
ام هود ست ح هه امی سبب ست که شاعر ن« ،فرمانرح یان آریانا» ر «شاانشاه
یر ن» م نامیده ند! حل تا آنجا که م د نیم دح یا چند کلمه ر انگرام مترر د،
م شمارند که هر یک معن داللت کند ،ح آن کلمات در هان عام مررد یرا ارل
فضل در دحرۀ معین
هانان،

ستعماا هشود .گر ایچ یک

شاعر ن ح نویسندگان فارس

جمله شاعر ن درهار سلطان محمود غزنوو ،لفظ «آریانا» ر هه کار نبرده

هاشند الهد هد ن جهت ست که آن لفط ر مطلقا نم شنارته نرد ،ح هردی سربب
هحث متر د ،هودن آریانا ها یر ن در دحر ن مورد ستناد کهرز د ،هره کلر منتفر
م گردد .هه عًحه کهز د ح ام مسلکانز

ی موضوع هدیه سخت غافلند یرا

136

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 22 /

آن تغافل م کنند که اال ار مملکت ،کشور رود ر  ،هه هان رود ،هره نرام
م رو نند که در هیشتر مو رد ها نام که رارجیان ،آن کشور ر م نامنرد متفراح.ت
ست ،چنان که مورران ح جغر فید نان یونان در آثار رود

کشور یر ن ها لفرظ

 Persisیاد کرده ند ،در اال که ما یر نیان ارگز ی کلمه ر هه جاو « یر ن» هره
کار نبرده یم ،یا اال ژ پ کشور رود ر  Nippon/Nihonم نامند در اال کره
ف

لمثل یر نیان ح نگلیس

هانان ح عرب هانان آن کشور ر هه ترتیب «ژ پون»،

 ،Japanح یاهرران ،م نامنررد .ه51رردی جهررت نررر یر موضرروع کرره چررون فررًن
جغر فید ن یونان در کتاب رود نا سر مین ر آریانرا رو نرده سرت پرس نرا
کشور ما در آن مانها آریانا هوده ست ح نیاگان ما کشور ما یعن
امی نا م رو نده ند سرخن

سرت نادرسرت ح غیرر علمر .

فغانستان ر هره
سروو دیگرر

د نشمند محتر فغان رود هه نور ضمن نیز قرر ر کررده سرت منطقره و کره
مرح علماو فغانستان «مملکت رر سان» ش م رو نند ،در آن رح گار هخش
« یر ن» هوده ست .مگر معن عبارت «تسمیه و
ماکور جز ی

نوع کل هر جرزء» در عبرارت

ست.

امد عل کهز د ،هه ی اد هسنده نم کند ،چه فاد ت دیگرو نیز

ی
52

دست د رد« :آغا جنگ آریانا ح ترور ن ،ترتیرب لشرکر گشتاسرب ح رجاسرب»،
«گشتاسب شاانشراه آریانرا محر ،در ثرر پراره و مًاظرات شخصر هنراو
لشکرکش ر هه جانب سیستان  ....هرا نمود53 »....کره در ارر دح مرورد مقصرود
«آریانا» لفظ « یر ن» ماکور در شاانامه ست .حو امچنی درهارۀ صل ح نسب ر
ستم جهان پهلو ن نیز ی چنی عالمانه ح ه تعصب د د سخ د ده ست:
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«هدی قر ر رستم در کاهل متولد شده در راند ن کاهل می هزر ،شرده ،ح
مادرش رحد هه درتر پادشاه کاهل ست .ا شوار در هلخ آب یا در ( لبر کوه ح
یا در «چهل هد ا» غور پرحرش یافته ح چون هزر ،شد ایثیرت (سرسه سراالرو
غو.ر ر یافت .پس رستم جهان پهلو ن (رحتستخم «تهمت » پهلو ن نامرد ر کاهرل
ست ح کاهل عیار پهلو ن ح حرآحرتری تما پهلو نان دیار ماست».

54

هه نظر شما در هر هر ی سخنان اضرت امرد علر کهرز د کره هر سرت
پیشو و مسلّم مورران نیم قرن ریر فغانستان ست چه ح کنش هاید نشان د د!
یاد نبریم که نویسندۀ کتاب جغر فیای ادحد لعرالم مر

لمشررق لر

لمغرب در ساا  372که معاصر فردحس نوس هروده سرت اتر در هحرث
شهرااو کاهل ح غزنی که حل

مرح پایتخت فغانستان سرت ح دحم پایتخرت

سلطان محمود غزنوو هوده ست ،ارگز ات هه حجود گرحا معدحد
در ی دح شهر شاره نکرده ست ،امچنان کره در آنجرا کره
سخ م گوید مطلقا نام
که پیز
فغانستان

فغانران

رر سران هرزر،

آریانا ح فغان ح فغانان نبرده ست55،ح نیز امانطورو

ی گفته شد عبد لح ابیب د نشمند فغان نیرز معتقرد سرت لفرظ
قرن افتم اجرو هه هعد هه منطقه و

را فعل

فغانسرتان ح قرع

هی قنداار ح غزن تا درۀ سند نًق گردیده ست نه هه تما فغانستان فعل .

56

***
مًاظه م فرمایید که امسایگان ما در شرق ح غرب ح شماا یر ن

دا

سو قرن هیستم مسیح تاکنون چگونه ار یک علیه یر ن هه تکاپو فتراده نرد ح
سیاستمد ر ن ح گرحا

عالمران رحپرای نیرز آنران ر هره صرورتهاو مختلرف
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ر انمای یا تأیید م نماینرد ،ح کشرورااو عررب هران نیرز هرا تأییرد هررر
مؤسسات علم ح انرو ح سیاس ح قتصادو کشورااو غره ات
هان هست رلیج فار

سررآههاو

دست هر نم د رند .آیا ها ی امه قد مهاو رصرمانه هرا

هاید سکوت کرد آیا مان آن فر نرسیده ست که ار یک

ما در ارد تو نرای

در آگاه سارت اموننان رود ح دیگر ن

ارر حسریله و کره در دسرت د ریرم

ستفاده کنیم ایأتهاو ااکمه در ار یک

کشورااو امسایه ح غیر امسایه هره

دقت ح اوشیارو تما در چند دا ریر دعاحو رود ر  ،نه هه عنو ن دعا هلکه هه
عنو ن اقایق تاریخ  ،ها تباع رود در میان نهاده ند .ار یک

آنان ی مباارث

ر ات در کتاههاو درس کشورشان مطر کررده نرد ،هره کودکران رردسراا
نخستی رح و ک ه هه مدرسه رفته ند امی مباارث ر تعلریم د ده نرد ،سراکنان
فعل آذرهایجان شورحو آنان که ات در سنی هاالو شصت سالگ ارم اسرتند
هر ثر آنچه در مدرسره رو نرده ح یرا در رح نامره ارا ح مجلره ارا ح ر دیوارا ح
تلویزیونهاو رود رو نده ح یا شنیده ند در ی موضوع کمتری شک ند رند که
آذرهایجان شورحو ح آذرهایجان یر ن یرا آذرهایجران شرمال ح جنروه کشرورو
ح اد هوده ست همانند کرۀ شرمال ح جنروه  ،ح آنران حظیفره د رنرد در لحراق
آذرهایجان جنوه هه سر می
ر ن ح هخش
هاحرِ در

صل آذرهایجان (یعن آذرهایجران شرورحو امران

قفقا ساهق هکوشند .در فغانستان نیز حضع هه امی قر ر ست.

رو ندگان ی کشور چیزو جز ی نیست که نا کشورشان در قردیم

آریاناو کبیر هوده ست که هعد هه کشور رر سان ح سسس هه فغانستان تغییرر نرا
یافته ،ح نیز ام شاعر ن فارس

هران شراعر ن درو گروو اسرتند ح چنران کره

مًاظه فرمودید ات شاانامه نیز اماس ملت کهنساا فغانستان ست .در ترکیه
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ام ایچ در

رو نده ح فرد ها سو دو نیست که در ی موضوع تردیدو هه رود

ر ه داد که موالنا جًا لدی تر نیست ،ح یا هاحر کنرد کره رلریج هصرره نرا
نادرست ح مجعوا رلیج فار

ست57 .در کشورااو عرب هان نیز امه در یر
رح

چند موضوع متفقند که ساکنان ام آن کشوراا

ا «عرب» هوده ند ،نرا

صل ح صحیح ح تاریخ رو ستان یر ن ح رلیج فار  ،هه ترتیرب عرهسرتان ح
رلیج عره

ست ح ی دح منطقه نیز

جمله میرر ث پردرو عرر ب سرت .در

د نشگاه ااو هکستان ح تاجیکستان ح ترکمنستان نیز رشته ااو رتصاص شز
ساله هر و را تخص

در ار یک

گردیده ست ح هر سا

تعلیمات که هه امره د ده نرد ،ارم د نشرجویان ح ارم

ستاد ن

آغا ی

هانهاو فارس  ،درو ،ح تاجیک تأسریس

صل ر هیچون ح چر پایرفته نرد کره فارسر ح تراجیک ح

درو سه هان کامً متفاحت ست ها تفاحت در اد تفاحت هان درو هرا ترکر ح
58

اندو ح چین ح ژ پن .

ح ما یر ن در ی مدت نسبۀ در در هر هر ی امه تجاح چه ح کنش
رود نشان د ده ست ح دحلتهاو ما درهارۀ ینگونه مسائل هنیادو چه آگاای هه
فر ند ن یر ن می د ده ند .در یک کلمه :ایچ .در ی دحره که امسایگان ما ترا
دند ن رود ر علیه یر ن مجهز سارته ند ،یر ن تنهرا در یرک مرورد ،آن ارم در
دحرۀ محمدرضا شاه پهلوو درهارۀ تغییر نا رلیج فارس هه رلیج عره ح کنش
نسبۀ شدید در هر هر کشورااو عرب هان نشان د د ،امی ح هس .ح در دیگرر
مو رد ه

ستثناء هه ههان «افظ رح هط اسنه» ر که

در هر هر ار یک

آن در سا

ربرو نبود ر

ی کشوراا هاصطً کوتاه آمده ح سکوت کرده ح در نتیجره

اریفان ر جرو تر سارته ست.

جمله پیز

تغییر رژیرم در یرر ن ،در ارر
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کنگره و که در یر ن ح در رارج

یر ن شرکت م جستیم رصوص هه ما گفته

م شد که در هر هر فغانها ح سخنان آنها عکس لعمل نشان نداید .ح در مرو ردو
را ،ار یک

ما تنها هه عنو ن ح کنز شخص در هر هر سرخنان نرارح ح غیرر

علم آنان هه تر

جلسه ،آن ام هه صورت که ریلر چشرمگیر نباشرد ،هسرنده

م کردیم .ح یا سفارت دحلت شاانشاا

یر ن در کاهل ی مأموریت رفرت آحر

ر نجا م د ده ست که هه تا ه ح رد ن هخشنام ح رت مور رارج فغانستان ر
ر ئه هداد ،هخشنامه و که در آن تصریح شده هود فغانها
نار ات م شوند ح هر ما یر نیان ست که
را

شنیدن چره مطرالب

هره هران آحردن آن موضروع ارا در

فغانستان رودد رو کنیم.
ی مطالب ی هوده ست که کس نگوید ریا ح فردحس

یک
استند! 59ح

امه هدتر ح یانبخز تر آن که در مد ر

یر نر

یر ن ،چه در دحره ارای

که تعد د مد رسمان نگشت شمار هود ح چه در دحر ن که تعدد فر د تحت تعلیم
در سطو مختلف
سًم

اشت میلیون ( جمعیت س ح دح میلیون پیز

نقًب

متجاح هرود ،فر نرد ن یرر ن ر هرا یر گونره دشرمنیها ح تجاح اراو

امسایگان ح غیر امسایگان آشرنا نسرارتند ح در نتیجره نره
کتاههاو درس  ،ح نه

ر ه حسایل رتبا جمع کس

نریرق مدرسره ح

قد مات ی امسایگان

مز ام ها ربر نشده ست تا در رح مباد هر و مقاحمت ح نشان د دن عکس لعمل
آماده هاشد ،در اال که در کشورااو امسای ما سرا

آمرو ش هرر یر هروده

ست ح است که آنان دعاحو رود ر که هه آن شاره کرد هره مدرسره ح کرً
در

هرده ند ،آن ام

امان سالهاو حا تحصیل.
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تصور نفرمایید که گنااکار منحصر هه فرد در ی هاب دحلتهاو ما هوده ند،
ریر ال قل

شهریور  1320تا هه مرح که هه ار ااا گرحه ااو سیاس مختلف

قد در میان گا شته ح ار یک در دحره و کرّ ح فرّو د شته ند هخصو ،گررحه
ااو معرح ،هه چپ یا ملّ که در درج حا جو نان کم س ح ساا در ار دحره
و مشتاقانه هه سوو آنان کشیده م شدند ،تقریبا ارگز درهارۀ موضوعهاو مورد
هحث ما در ی مقاله ها عضا ح عًقه مند ن هه مسلک ح مر رود ح هه نور کل
ها ملت یر ن سخن نگفته ند .گر یک از ر مطالب ر که آنها ف

لمثل درهرارۀ

نادرست ر ه تیتو ح فر نکو اقانیت رلق کوهرا ح فلسرطی ح آنگروال ح مثراا آن
م نوشتند ح م گفتند درهارۀ ینگونه مسائل هنیادو کشورشان یر ن نوشته هودند ح
گفته هودند جو نان ما ح در نتیجه ملت یرر ن هرر و مقاهلره هرا دشرمنان یرر ن در
ینگونه موضوعها هسیج شده هود .ح ی رود  ،ردمت هزر ،ح فر موش ناشدن
ح دررور ارگونه تقدیر ح تجلیل .حل

ی گررحه اراو سیاسر ،

یر جهرت،

اماانگ ها اکومت یر ن ،د نسته یا ند نسته ،عمً امگا ها سیاسرتهاو متجراح
رارج  ،ملت یر ن ر
ست که

ستم که هر یر ن م رحد آگاه نسارتند ح هه امی جهت

ی نظر در پیشگاه تاریخ ،گنااشان کمتر

گناه دحلتهراو اراکم هرر

یر ن نیست.
در ی مرال هحر ن حظیف ما چیست حظیف ما یر نیان که در رارج
یر ن هسر م هریم ،ح ها رود م گوییم تعد دمان هیز

دح میلیرون تر

سرت ح

م فز ییم که کثریت ی گررحه ر نخبگران ح متخصصران ح صراابان ندیشره ح
در

رو ندگان ح فارغ لتحصیًن ههتری د نشگاه ااو جهان تشکیل م دانرد،

حظیف اتم ما در ی مراله چیزو جز ی نیست که تنهرا هره عنرو ن « یر نر »
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هودن -ه توجه هه مااب ح مسلک سیاس که هد ن پایبندیم-
یر ن ح

تمامیت رض

یر ن دفاع کنیم ،اموننان رود ر

سارته ح پرد رت رارجیان در ی
ح

میر ث فرانگ
تونئه هزرگر کره

مینه ااست هه صورتهاو مختلف آگاه نماییم

رسو سارت د یگان هیگان مهرهانتر

مادر نهر سیم ح ه پررده هگروییم ارر

گاه دحلت هیگانه ح یا یرادو آن دحلرت هرر و ملتر ح قروم ح قلیتر دیگرر دا
ست در یر کاسه نیم کاسه و هاشد.

م سو نند ها اتماا هسیار قوو ممک
پی نوشت ها

 .1جًا متین  « ،آذرهایجان تا رلیج فار »  ،یر ن نامه  ،سراا  ،5ش  ،2مسرتان -197 ،،1365
.232
 .2جًا متین « ،درهاره  ،»Farsi Langugeیر ن نامه  ،ساا  ،6ش  ( ،2مستان 171-199 ، ، 1365؛
«فارس  ،درو ،تاجیک » ،امان مجله ،امان شماره326-288 ، ،؛ پوااند دکتور جاحید در مقالر
« فغانستان یا مهد هان درو»  ،ساا  ،1ش (4سرنان  ، 1349ح رت نًعرات ح کلترور ،تصرریح
کرده ست که «لفظ درو ریر در فغانستان هموجب قانون هه جاو فارس تد حا یافته .76 ، »...
 .3ر  .یرنویس شمارۀ  1امی مقاله.
 .4ر  :لف« -گفت ح شنودو ها اسی ایدر ] »،مصااب محمدرضرا لطفر موسریقید ن ح انرمنرد
یر ن ها اسی ایدر  ،در نیویور [ ،مجل پر ،شماره ( ،39ساا  ، 4ش ، 3فرحردی ، ،1368
 . 46 ،19-20هرر

مطالب که اسی ایدر  ،در ی مصاابه ظهار د شته هدی قر ر ست..« :

نبق تاریخ عرب ح سنادو که هه هان ]در تاریخ[ نبرو در دست ست نشان م داد که در تاریخ
 1839میًدو ر ض آذرهایجان تشکیل م شد
کنون ح جنوب آن نجان کنون

ست .ی

محدحده و کره مر اراو شرماا آن د غسرتان

سناد ثبت شده ست ح مرح ه هه آن عتر ض نیسرت.

در ساا  1828نبق قر رد د ترکم چاو ر ض

ی مملکت هه دح قسمت شماا ح جنروب تقسریم

هندو شد که شماا آن هه رحسیه ح جنوب آن هه یر ن تعلق یافت .هعرد
جنوه یک االت دحر فتادگ
شدن آذرهایجانیها

یر ح قعره آذرهایجران

فرانگ پید کرد  ...« ،»...مرتبا در چند ساا گاشته ربرر ررارج

یر ن هه ما م رسید .ما فکر م کنیم که امی مهاجرتها هه ممالک رحپرای ح
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مریکای ح غیره هاعث رو اد شد که اموننان ما
شوند .اد ،ما ی
نگا ریم که

ست که هتو نیم در ی

مملکت ح

فرانگ ح هان رود کامً جرد

شخا ،اسّ عشق هه حن ح فرانگ ر نده سا یم ح

یکدیگر جد شویم ».نادرست هودن دعاو اسی ایدر  ،درهارۀ ی کره در 1839

مملکت هه نا آذرهایجان حجود د شته که شمالز د غستان کنون ح جنوهز هه نجان محدحد هروده
ست ،ح نیز ی که «مملکرت» ها قر رد د  1828ترکم چاو هه دح هخز شمال ح جنروه تقسریم
شده ،درحغ

ست هزر .،نگارندۀ ی سطور در مقال « آذرهایجان تا رلریج فرار » هرر سرا

سناد معتبر تاریخ نشان د ده ست که در انگا عقد قر رد دااو گلستان حترکم چاو ارگز ایچ
یک

سر مینهاو ح قع در شماا رحد ر  ،آذرهایجان نامیده نم شده ست.

شاید عبارت «هه هان ]در تاریخ[ نبرو» در مت مصااب فوق لاکر ،در صل هوده ست «هه هران
عره ».
ب -محمود گودر و« ،آفت نوظهور» ،امان مجله ،شمارۀ ( 40ساا  ،4ش  ، 4ردیبتز ، ،1368
.8-10
نویسنده در ی مقاله

جمله موضوعهاو یری ر مورد هحث قر ر د ده ست تشرکیل نجمنهراو

فرانگ هر محور تنگ ح محتدحد هستگیهاو جغر فیرای ح محلر  ،نره ملر

یرر ن در یر

ح ررر.

تشکیل «آذرهایجان کولتور جمعیت » در ستر سبور ،،هر محور آذرهایجان ح مسائل حیژۀ آن .چراپ
کتاب شکل گیرو اویت در یک جامع مسلمان ،نوشت سویتوچوسک  ،ترادح

(Swietochuwski.

) ، Tadeuzsستاد د نشگاه کمبریج ،مریکا مترجم :یاشار آیدی  ،ها کمک آن نجم در پراییز 1987
ه ذکر نا ناشر .سویتوچوسک کتاب رود ر ها عنو ن

Azerbaijan 1905-1920. The Shaping of

 Natural Identity in Muslim Community Russianدر سراا  1985چراپ کررده ح ازینره اراو
پژحاش تهی کتاب هتوسط « نستیتوو جرج کنان»

«مرکز هری

لمللر ححدرح حیلسرون» مریکرا

پرد رت شده ست .تشکیل نجم آذرهایجان نیویوریک ها ترًش ح پرایمردو یرک هرانوو صریل
آمریکای  ،ح دعوت

انرمند ن آذرهایجان شورحو هتوسط ی

نجم پایرفته شدن آن دعروت ح

آمدن گرحه موسیق آذرهایجان شورحو هه سرپرست اسی ایردر  ،هره نیویرور هرر و جرر و
هرنامه در ی شهر ح چند شهر دیگر آمریکا.
ج-عل سجادو« ،ههره هرد رو سیاس
 . 10-12نویسنده ضم

یک ضرحرت فرانگ » ،امان مجله ،امران شرماره، ،

شاره هه تشکیل نجمنهاو فرانگ آذرهایجان

جلسه در هاکو ،نیویور ،

ستر سبور ،،ح ح شنگت ح غیره در مااهاو ریر که شعار ترحیج هان ح دهیرات ترکر ر جرد
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هستر فرانگ یر ن مطر ح ادفهاو سیاس راص ر دنباا م نمایند ،هه توضیح درهارۀ چند کلمه
و پرد رته ست که در سالهاو ریر تکیه کً هرر
آنها «کثیر لمله» هودن یر ن ست ح مرکب هودن یر ن

در

رو ندگان یر ن شده کره یکر

«رلقها» ،حنیز تأکید هر «سرتم ملر » کره

سوو اکومت مرکزو یر ن هر ی رلقها عماا م شود .حو درهارۀ ساهق کرارهرد عبرارت ریرر
نوشته ست «سرچشم نظری «ستم ملر » کره هنیران فکررو «مشررحعیت» مردعیان رلقهاسرت،
ا ساسات ضد رحس مرد قفقا هود که در رحسی تز رو ح پیز
ح سسس فزحده ست که قیا

اکومت تز رو رح

مرکزو یر ن ،ح اموننان آذرهایجان ما قیا

نقًب کتبر حجود د شت»....

که قفقا ر شغاا کرده هود ها حضع اکومت

مع لفرارق سرت یرر حجروه شرتر

هری

ارال

آذرهایجان یر ن ح هقی اموننانشان در مینه ااو گوناگون نظیر جشنها ،عز د ریها ،آیری ح آد ب ح
رسو ح انر ح فرانگ آن قدر یاد ست که تنها مسأله رتً ،هان نم تو ند هه آن لطمه و ح رد
سا د.
 .5جًا متین « ،علو عره »  ،یر ن نامه ،ساا  ،5ش (1پائیز 1-11 ، ، 1365؛ ذهیح هلل صفا« ،نامه اا
ظهار نظراا» امان مجله ،ساا  ،5ش ( 2مستان 379 ، ، 1365؛ محمدجعفر محجوب« ،نامه ارا
ح ظهار نظراا» ،امران مجلره ،سراا  ، 5ش (3ههرار 547-546 ، ، 1366؛

« ،. .نامره ارا ح

ظهارنظراا»  ،امان مجله ،ساا  ،6ش ( 1پائیز .163-159 ، ، 1366
 .6ر  .ترجم تاریخ یر ن ،تألیف سرجان ملکم ،هه نقل

 :عبرا

قبراا« ،غرارت معنویرات» ،مجلر

یادگار ،ساا  ،3ش (10ررد د 11-1 ، ، 1326؛ جًا متین « ،رلیج هصره ح امسایگان رروب
امکیز ما»  ،یر ن نامه ،ساا  ، 7ش  (2مستان .285-273 ، ، 1367
 .7و  . .هرتلس ،نظام  ،شراعر هرزر ،آذرهایجران ،ترجمر اسری محمرد دۀ صردیق ،تهرر ن 2535
شاانشاا  .هرتلس در ی کتاب نوشته ست« :گنجه دگاه نظام  ،در آن مران هزرگترری مر کرز
آذرهایجان هود .ی شهر در دحر ن اکومت عرهها ،میان سالهاو  853-845هنا شده هود .نا آن نیز
مأروذ

شهر گتز

که پیز

شغاا عرب تختگاه آذریایجان هشمار م رفت  ....تا ح یرل سردۀ

 . 12گنجه امچنان تختگاه آذ رهایجان شمرده م شد چنان که قار سنقر ،میر آذرهایجان سرالها در
آن شهر کاخ اکومت د شت  ....« ، 22 ،( »...آذرهایجان جنوه نیز هه دست آق سقریلر م
که مر غه ر هه پایتخت هر م گزیند .تنها شیرح ن ر دحدمانهاو هوم
 .8درهارۀ پاسخ عبا

ریاب رئ هه ی

فتد

د ره م کنند. 5،(».

دعا که نظام م رو سته سرت رمسره ر هره هران ترکر

هسر ید ،ر  :محمد فشار یزدو ،فغان نامه ،تهر ن  ،1361ج 342/3هه هعد.
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 .9عبا

قباا آشتیان « ،غارت معنویات» مجل یادگار  ،ا  ،3ش (10ررد د  .11-1 ، ، 1326شاره

ست هه تیسفون که درهارۀ آن در د یرۀ لمعار ،فارس آمده ست :تیسرفون (یونران

Ktesifon

شهر هاستان ح قامتگاه مستان شااان شکان ح ساسان هر سراال چرپ دجلره  ،در اردحد 32
کیلومترو جنوب شرق هغد د قر ر د شته ح یک

شهرااو مد ی مقاهل سرلوکیه هروده سرت .در

ساا  14ه.ق .در دحر ن رًفت عمر که مد ی هه دست عر ب فتاد ،رز ی گر نبهراو تیسرفون هره
دست آنان تار ج شد.
 .10جًا متین « ،چر سًم !» یر ن نامه ،ساا  ،4ش ( 1پاییز 8-1 ، ، 1364؛ ذهیح هلل صفا« ،نامره
اا ح ظهار نظراا»  ،امان مجلر سراا  ،4ش  ( ،2مسرتان  1364؛ 330-329 ،؛ جرًا ررالق
مطلق« ،نامه اا ح ظهار نظر اا» امان مجله ،سراا  ،4ش ( 3ههرار 476-475 ، ، 1365؛ محمرد
غرحو« ،درهارۀ «چر سًم !» ،امان مجله ،امان شماره479-476 ، ،؛ جًا متین « ،پاسرخ هره
آقایان هو لعًء سودآحر ،سید اسی نصر ،ح  ...درهارۀ «انرر سرًم » امران مجلره ،سراا  4ش2
( مستان 345-337 ، ، 1364؛ هزر ،علوو« ،نامه اا ح ظهارنظرارا» ،امران مجلره سراا  ،5ش
(1پائیز 190 ، ، 1365؛ محمد غرحو« ،نامه اا ظهارنظراا»  ،امران مجلره ،امران شرماره، ،
190-191؛ جًا متین  ،امان مجله« ،انر سًم عل رغم یر ن ح سً » ،سراا  ،7ش (1پرائیز
« ،22-1 ، ، 1367چند فتوو درهارۀ کارهرد عنو ن «انر سًم » ،امان مجله ،امان شرماره، ،
.23-41
 .11جًا متین « ،انر محمدو» ،امان مجله ،ساا  ،5ش (3ههار .391-381 ، ، 1366
 .12مهدو هور هور « ،انر معمارو سًم  ،ضرحرتهاو تغییر یک عنو ن» ،یر ن نامه ،ساا  ،6ش (1پائیز
.145-112 ، 1366
 .13جًا متین « ،علو عره » یر ن نامه ،ساا  ،5ش (1پائیز .11-1 ، 1365
 .14د یرۀ لمعار ،جدید هریتانکیا ) (The New Encyctopaedia Britannicaدحرۀ س جلردو ،چراپ
پانزدام ،ساا  :1981مقالر ” “Islamic dance and theaterنوشرت  Jacob M. Landuسرتاد علرو
سیاس د نشگاه عبرو هیت لمقد .
 .15امان کتراب ،مقالر مفصرل ” “Islamic Literatureنوشرت ررانم  ، Annernarie Schimmetسرتاد
فرانگ اند ح مسلمانان ،در د نشگاه اارح رد.
 .16در رژیم پیشی

یر ن ،در جو ب ااو حاوو کشورااو عرب هان علیه یر ن کره رلریج فرار

ر

رلیج عره ح رو ستان ر عرهستان رو ندند ،دحلت یر ن نیز نا شط لعرب ر هه رحند رحد تغییر
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د د که

نظر علم کارو نادرست ح غیرقاهل دفاع ست همانند تغییر نا رلریج فارسر هره رلریج

عره ح مثاا آن .چه

جمله در شاانام فردحس آمده ست:

گرررر پهلرررو ن نرررد ن

هه تا و تو رحنرد ر دجلره ررو ن

هررران

شاانامه ،هکوشز رالق مطلق ،ضحا  ،هیت .294
 .17غً ایدر یقی  « ،ندیشه ااو رنگی شاانامه»  ،رر سان مجلر مطالعرات هران ح دهیرات (ناشرر
مجله :آکادم علو ج.د . .ر مرکز علم ح تحقیق

هانها ح دهیات ،دیسارتمت درو  ،ساا  ،2ش ،2

کاهل (اوت-امل.69-63 ، ، 1362- 1361
« .18ر ه رر سان»  ،امان مجله ،ساا  ،4ش (1امل-ثور.4،. 1363
 .19سار « ،ها تاب رح ح شب درشاانامه» امان مجله ،ساا  ،3ش (1جدو –دلو .91 ،،
 .20پوااند دکتور جاحید« ،کوتاه گفته اای پیر مون شاانامه ح سر یندۀ آن» ،امان مجله ،امان شرماره،
.67 ،
 .21عبد لح ابیب « ،کشف شاانام قبرل

دحرۀ مغروا 614ه.ق= ،1267آغرا پژحاشرهاو نروو در

شاانامه شناس » ،ضمیم مجل رر سان ،ساا  ،3ش  ( ،6مستان 1 ، ، 1363
 .22پوااند محمد رایم لها « ،هحث هر گشتاسپ نام دقیق هلخ ح گرشاسپ نامه .سردو نوسر »،
مجل دب ،ساا  ،24ش ( ،2سرنان-سنبله .58 ،36 ،31 ، ، 1355ی عبارت ر هار دیگر مررحر
هفرمایید .نویسندۀ محتر  ،دقیق ر که معلو نیست مولدش سمرقند هوده یا نو

یا هلخ« ،هلخر »

م رو ند یر هلخ در فغانستان قر ر د رد ح سمرقند در هکستان شورحو ،ح نو
«نوس » هودن فردحس ح سدو مطلقا نا نم هرد یرر رحشر

سرت کره مرون

در یر ن .حل
یر دح در

فغانستان مرح و نبوده ست.
 .23اسی فرمند« ،جلوه ااو فولکلور در دهیات مکتوب درو» ،مجل رر سان ،سراا  ،4ش(4میرز ن-
عقرب .18-13 ، ، 1363
 .24ر  .یرنویس  20امی مقاله.
 .25محمد کبر شورماج نورستان  ،جغر فیای عموم
 .7-1 ،هر سا
ساا پیز م رسد.

آنچه

فغانستان ،کاهل  ،1350مؤسسه نتشرار ت حرو،

ی محقق فغان نقل کردیم تاریخ فغانستان هره پریز

افرت ارز ر
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 .26پوااند دکتور جًا لدی صدیق « ،ها تاب ندیشه ااو غیر قبیلوو در شاانام فردحس ح مقایس
آن هه ندیشه ااو نظا قبیلوو» ،مجل رر سان ،ساا  ،3ش (4سرنان -سرد « :81 ، ، 1362در
رح گار ن که کشور ما در ادحد ریل حسیع قر ر گرفته هود که هنا فًت آریانا یا فًت یرر ن
یاد م شد.»....
 .27د یرۀ لمعار ،آریانا،

نجم د یره لمعار ،فغانستان ،کاهل،

ساا  1338رورشیدو هره هعرد.

در ی د یرۀ لمعار ،مطالب شگفت نگیزو م رو نیم درهارۀ تاریخ چند از ر سال فغانستان ،ح
تاریخ سه از ر ح پانصد سال یر ن ،ح غیر یر نر هرودن نااریران ح صرفاریان ح سرامانیان ح فرتح
قسمتهای

را

یر ن هتوسط ی سه سلسل الهد فغان ! ح سسس تشکیل یک دحلت مل

یر نر

هنا دیلمیان آن ام هر ثر تحریک «اس آ د ح ستقًا مل » یر نیان هتوسط کشور رر سان یعنر
فغانستان ح  ...هدی شر :
«آریانا :قدیمتری نا کشور ماست .چندی از ر ساا پریز کره تعیری آن عجالترا
سارته نیست ،شاره و
متعاقبا در او ۀ حسط
هر و تمیز رود

کسو

ح سرر دریرا ح

در (سند ح هارتر ظهورکرد هه دح نرفه (اندحکز منتشرر شرد

سائر شعب امنژ د ح هیگانگان رود ر (آریا  ...یاد کردند ».ج.249/1

« یر ن .... :یر ن م هد یک
میًد یک تعد د

قبایل (اند ح رحپای

که در جو ر سرچشرم کسرو

عهردۀ کسر

مدنیتهاو هاستان آسیاست .در ادحد یک از ر ح پنج صد ساا قبل

قبایل آریای

مون

صل رود در هارتر هطر ،غرب اجرت نموده در نقا

مختلف یر ن سکونت رتیار کردند .ی قبایل هتدریج هه دح دست هزر ،ماد ح پار

تقسیم شردند

 ...ح در قرحن دح ح سو سًم دحلتهاو مل که در رر سان ]مقصود آریانا = کشرور رر سران =
فغانستان ست[ تشکیل گردید مثل دحلت نااریان ،صفاریان ح یا سامانیان یرک قسرمت

ررا

یر ن ر نیز فتح نموده اس آ د ح ستقًا مل ر در آنجا ]کا [ هید ر سارت .متعاقب آن هعضر
دحلتهاو مل در یر ن نیز تشکیل شد که مهمتری آن دیلیمان ست .در قرن چهار  ،پنجم ح ششرم
غزنویان ،سلجوقیان حرو ر مشاایان هر یر ن اکمر ن نمودند تا ی که مغًن چنگیز

شرق هرر

ممالک سًم اجو آحرده یر ن ر نیز فتح کردند »....ج.16-14/4
 .28محمود فشار یزدو ،فغان نامره ،تهرر ن  ،1359ج  :58-56/1در الرح
 ،1968ج« :567/1آریان ،آریانا یا آریانه نام
شرق شاانشاا پار

هرزر ،ده جلردو چراپ

ست که در قدیم هر و تعیی حن

رینها یعن قسمت

( یر ن ح فغانستان ستعماا شده ست ،ح نظیرر امری مطلرب در د یررۀ

لمعار ،کلمبیاو آمریکای  ،چاپ  1950آمده ست؛ در د یررۀ لمعرار ،چمبرر

درهرارۀ هرارتر
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(هلخ « :یک یالت شاانشاا
دیگر شاانسشاا

یر ن قدیم هوده ح اد جنوه آن ر ( ریانا مر نویسرند کره یالرت

یر ن هوده ح ها ار ت یا ارو کنون منطبق م شود».

 .29در د یرۀ لمعار ،فارس  :آمده ست« :آریانا  arianaنام کره جغر فیرد نان یونران هره قسرمت
یر ن ،ین سر می آریاییها د ده هودند .ر نست آریانرا ر
پارحپامیو

ح کواهاو دیگر تا در هند هحر ررزر،

مواوم ح صل هی دریاو رزر ح داان رلیج فار
تا درۀ دجله ح

«ش» هره رحد سرند،

«ا» هره کواراو

«ج» هره دریراو عمران ح

مغررب هره ررط

محدحد م د ند .حل

غلب آریانا ر

شماا تا هلخ ح سند ممتد م شمردند ،که هدی ترتیب شامل ماد ح پار

ست .نًعات جغر فیون قدیم

هیشتر ی نو ا محدحد هره آنچره

غرب
نیز هوده

لشرکر کشریهاو سرکندر

مقدحن ح جنگهاو پادشااان یونان سوریه ح یا هتوسط سود گر ن هدست آمده هود».
 .30پوااند دحکتور یار« ،مختصرو پیر مون حجه تسرمی رر سران »...مجلر رر سران ،سراا  ،3ش 4
(سرنان -سد« :75-74 ، 1362رر سان

نگاه جغر فیاو تاریخ نام هود که ها ند تغییر هره

کشور هاستان ما نًق م شده ح ی رود جانشی نا میه عزیز مرا ،آریانرا ،ح یرا آریانرا حیجره
(سر می آریاییان هوده ست که مرح عًحه هر فغانستان ح یرر ن قسرمتهاو

مراحر و کسرسی ،

ترکستانهاو شورحو ح چین ح ماحر و شرق ح جنوه کشور ما ر در هر م گیرد»...؛ امرد علر
کهز د ،فغانستان در شاانام ۀ شاانامه در رر سان یا شاانامه در آریانا ،نشر ت هیهق کتاب ریر حلو
موسسه ،کاهل میز ن « :23-22 ، ،1355پس فردحس مملکت (رر سان یعن کشور ررودش ...
ر روب م شناسد».
 .31لسترنج ،جغر فیاو تراریخ سرر مینهاو رًفرت شررق  ،ترجمر محمرود عرفران ،تهرر ن ،1337
«رر سان» 408 ، ،هه هعرد؛ د یررۀ لمعرار ،فارسر  ،ذیرل «رر سران» « :رر سران ]=سرر می
رورشید نالع[ ،ناایه ح حالیت تاریخ در آسیا ،در قسمت شرق
ح قع در جنوب آمودریا(جیحون ح شماا اندحکز ،که

یرر ن ،مشرتمل هرر سرر مینهاو

جنب سیاس ماحر ء لنهر ح سچسرتان ح

قهستان نیز جزء آن هشمار م آمده ست .در دحرۀ ساسانیان ،رر سان هوسیل یک سساابا (ها عنو ن
پاذگوسسان د ره م شد ،ح چهارت مر هان تحت فرمان ح هودنرد ،کره ارر کرد یکر

چهرار

قسمت آن ر د ره م کردند-1 :مرحشااجان؛  -2هلخ ح نخارستان؛ -3ارر ت ،هوشرنج ،هرادغیس،
حمجستان؛  -4ماحر ء لنهر .رر سان دحرۀ سًم چهار شهر عمده –نیشاهور ،مررح ،ارر ت ،ح هلرخ
د شته ست که در مانهاو مختلف؛ جد گانه یا مشترکا پایتخت رر سان هودنرد .ح یر حالیرت هره
عتبار آنها هه چهار «رُهع» قسمت م شرده سرت .شرهرااو دیگرر رر سران نرو  ،نسرا ،هیرورد،
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سررس ،سفز ر ،هادغیس ،جو جان ،ح هامیان هوده ست .یالت رر سان یر ن در تشرکیًت د رو
ح رر دحرۀ قاجاریه فقط کمتر

حالیت رر سان قدیم ر در هر د شته سرت ،ح هراق

نیم

یر

حالیت در فغانستان کنون ح را شورحو ح قع ست»...
 .32در کتاب ادحد لعالم م
جغر فیای هه هان فارس
در دح جا

ست ،تنها در یر عنو ن «سخ

ندر ناایت اندحسرتان ح شرهرااو آن»

فغانان سخ هه میان آمده ست « :سوّا :دا

ست هر کوه ها نعمت ح ندر ح فغانانند

« ، 71 ،( »...هنیهان جای
فغانان ح

لمشرق ل

لمغرب که در سراا  372ترألیف شرده ح قردیمتری کتراب

اندح ن هیز

ست پادشاو ح مسرلمان نمایرد ح ن هسریار د رد،
س  72 ،( »...؛ مؤلف ی کتاب در یر عنو ن «سخ

رر سان ح مر ااو حو» ح «سخ

مسرلمانان ح
ندر ناایرت

ندر ناایت ادحد رر سان ح شهرااو حو» -یعن در هحرث

رر سان هزر -،ات در یک مورد نیز نام

فغانان نبرده ست؛ در تاریخ هیهقر کره مؤلرف آن

دهیر درهار غزنویان هوده ست تنها پنج هار

محل هنا فغان شاا یا فغان شال نا هرده شرده کره

کوشک محمودو در آن جا هوده ست « :میر هه کوشک محمودو هره فغران شراا هرا آمرد،( ».
 ، 355نیز ر .651 ،549 ،340 ،335 ، .
 .33عبد لح ابیب د نشمند فغان در تاریخ مختصر فغانستان نوشته ست « :هه انگا چنگیز ح مران
آا کرت ح غوریها نا فغانستان در دفع حا در تاریخ

امی حقت ذکر شده  ...در آن حقت کلم

فغانستان هر سر می هی قنداار ح غزن تا درۀ سند نرًق مر شرده ».ج172/1؛ محمرود فشرار
یزدو درکتاب فغان نامه درهارۀ ساهق ستعماا لفظ فغانستان م نویسرد « :در کتراب تراریخ نامر
ار ت تألیف سیف لدی محمد ه یعقوب لهرحو که در ح یل قرن افتم اجررو ترألیف شرده،
چاپ کلکته  ،1943در صفح  .... 169عنو ن فصل ی

ست « :در فرستادن ملک شرمس جرااو ر

هه فغانستان» ح در صفح  ... 221ذیل عنو ن «قتل نایف د د ن فغان» م نویسد« :چون شهور ست
رمس ح رمسی ح ستماثه در آمد در ی ساا هه ردمت ملک سً شمس لحق ح لردی نایفره
و

عما ح رؤساو فغانستان عرضه د شتند که هر نر ،جنوه هه افتاد فرسنگ جمراعت د د ن

ند

ی سطور هر م آید که فغانها در آن مان نایفه یا نو یف هوده نرد کره

ره م

نند»....

محل سکناو آنها ر امیشه یا گاا

فغانستان م نامیده ند».ج.71/1

 .34مؤلف کتاب سر ج لتو ریخ در ذکر ادحد کشور کنون

فغانستان ح در یر عنو ن «ذکر هًد فرار

شرق  ،ااا موسو هه فغانستان» نوشته ست « :ی هًد ح حالیات محدحد ست در جانب شامل هه
هلخ که جزء مملکت تاتار مستقله ست ح

نر ،شرق هه چی ح اند ح

جانب غرب هه کرمران
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مملکت یر ن ».حو درهارۀ ار ت نیز فزحده ست « :ی حالیت

ح رر سان

هًد فرار

شررق

ست ».ح در ذیل عنو ن «هلد ن ح حالیت مسکون نو یف فغان که معرح ،هه فغانسرتان نرد».....
قنداار نا م هرد ( ، 8-7 ،هه نقل  :محمود فشار یزدو ،فغان نامه ،ج163-162/1؛ در د یرۀ
لمعار ،فارس نیز در ذیل « فغانستان» ح سبب حجه تسمی ی کشور نوشته ست « :ح سط قرن
 . 18که نژ د فغان در ی سر می تفوق یافت هه فغانستان (=سر می

فاغنه موسو شد ،ح قبرل

آن ی سر می ح اد سیاس مشخص نبود».
 .35در د یرۀ لمعار ،فارس در نست غزنویان آمده ست « :سبکتکی  :هومنصور ناصر لدی سبکتکی
 387 ،ه .ق .مؤسس سلسل غزنویان آا ناصر .حو در آغا غً لبتکی هود »...؛ سرتاد ذهریح هلل
صفا در تاریخ دهیات در یر ن ،تهر ن  ،1338چاپ سو  ،ج  229/1مر نویسرد « :نترایج تسرلط
یک هر فتادن راند نهاو قدیم یر ن

غًمان تر

راند نهاو مشرق

ست چنان کره آا سربکتکی هره تنهرای تمرا

قبیل صفاریان ح قریغوریان ح رو ر مشاایان ح مر و چغان ح غیره ر

میان

هردند ح غًمان قدرت یافت تر در دحلت آا هویه آنها ر هه نهایت ضعف دچار سارتند ح مستعد
فنا ح ضمحًا نمودند ».درهارۀ نسبنام مجعوا آا سبکتکی (غزنویان نیز ر هه امان کتراب ،ح
امان مجلد.320 ، ،
 .36درهارۀ ستعماا ی کلمات ر :

Fritz Wolff, Glossar zu Firdosis Schahnama, Berlin 1935.

 .37شاانام فردحس  ،هکوشز جًا رالق مطلق ،نیویرور

 ،1366دفترر یکرم ،هترتیرب  :فریردحن،

هیتهاو 380-271؛ منوچهر  ،هیتهاو 1061-1057؛ حنهماسب ،هیتهاو 122-120؛ کیقبراد ،هیتهراو
.124-130
 .38محمدعل فرحغ « ،مقا فردحس ح امیت شاانامه»  ،ارز رۀ فردحسر  ،ح رت فرانرگ ،تهرر ن
.15-1 ، ،1321
 .39دیو ن فرر سیستان  ،هکوشز محمد دهیر سیاق  ،تهر ن  ،1335هیتهرا هره ترتیرب ،344 ،248 ،
.62 ،256 ،267-369
 .40دیو ن عنصرو ،هکوشز محمد دهیر سیاق  ،تهر ن .1342
 .41هه نقل

فغان نامه  ،ج .157/1

 .43هه نقل

فغان نامه ،ج .157/1

 .43هه نقل

فغان نامه ،ج .157/1

 .44دیو ن سنائ  ،هکوشز مدر

رضوو ،تهر ن  ،1341هیتها هه ترتیب .736 ،734 ،619 ،
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 .45دیو ن نورو ،تصحیح محمدتق مدر

رضوو ،تهر ن  ،1347ج .204-201/1

 .46امد عل کهز د ،فغانستان در شاانامه ،شاانامه در رر سان یا شاانامه در آریانا ،نشرر ت -هیهقر
کتاب ربر حلو مؤسسه ،کاهل  ،میز ن  ،1355صفح پیز

«فهرست» (شمارۀ صفحه ند رد .

 .47امان کتاب.16 ، ،
 .48امان کتاب.16 ، ،
 .49امان کتاب  ،هترتیب .23-22 ،21 ،
 .50امان کتاب .180-179 ، ،اقیقت آن ست که کهز د ح دیگرر د نشرمند ن محترر فغران تمرا
نًعات رود ر درهارۀ ی که نا فغانستان مرح و در گاشته ااو هسیار دحر «آریانا» هوده سرت
ح نه چیز دیگر ،مدیون مردو نگلیس هه نا  H.H.Wibonاسرتند .کهرز ددر یر هراب در کتراب
فغانستان در شاانامه م نویسد« :مستر حیلس معاحن نجم امایون آسیای هنگراا کره شرخ
نهایت مدقق هود ح معلومات دقیق ر جع هه مسایل آسیای د شت  ...کتاه هه عنو ن آریانا نت کو
نوشته که در آن عکسها ح نقشه اا ح آثار هاستان مملکت مرا ر جمرع نمروده  ...مشرار لیه هعرد
تحلیل ح تفح

نا

یباو قدیم «آریانا» ر پید کرده .ی نا سه قرن پیز

عهد مسیح هود ح آن

ر هه صورت «آریانا نت کو » یعن آریاناو عتیق ،آریاناو که  ،آریاناو قدیم نشر نموده ح هعرد
ح جمع

نویسندگان قرن  19-18تأیید کرده ند .178-17 ، ».نا کامرل کتراب مرورد سرتناد

کهز د عبارت ست :

Ariana Antiqua, A Descripuon Account of the Antiquities and Coms,

 Afghanistanکه در  . 1971در اند تجدید چاپ شده ست ،در ی نبرع

تراریخ چراپ صرل

کتاب ذکرو هه میان نیامده ست.
 .51ر « .درهارۀ  ، »Farsi Languageیر ن نامه ،ساا  ،6ش  (2مستان .176-175 ، ، 1366
 .52فغانستان در شاانامه.117 ، ،
 .53امان کتاب.182 ، ،
 .54امان کتاب .195 ، ،
 .55ادحد لعالم م

لمشرق ل

لمغرب  :کاهل  :شهرک

ست ح ح ر اصارو ست محکم ح معرح،

هه ستو رو ح ندر حو مسلمانان ند ح اندح ن ند.104 ،»....
 .56ر  .یرنویس 33امی مقاله.
 .57جلیل متین « ،رلیج هصره ،ح امسایگان روب امکیز ما!»  ،یر ن نامه ،سراا  ،7ش -273 ، ،2
.285
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 .58ر  .یرنویس ( 188 - 187 ، ،51هه نقل
.59

.

نام مورخ  18حت  1987مهدو مرعش .

« .نامهاا ح ظهارنظراا» ،یر ننامه ،ساا  ،6ش ( 1پائیز .160 ، ، 1366

