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حامد نوید

بحثی در رفع ابهامات تأریخی
قسمت ششم و اخیر
هرچند تالشهای سیاسی وطنپرستان ایران در راه نجات آنکشور از بن بست و زحمات دانشمندان
ایرانی در راه احیای تاریخ میهن شان در خور تمجید است ،اما ازنگاه فرهنگی واقعیت اینست که
درساح ٔه جغرافیایی گسترده از کاشغر وختن تا بین النهرین ،زبانها ،عادات ،رسوم ،مذاهب ،قبایل
مختلف انسانی ،ابداعات هنری و سبکهای موسیقی متفاوتی وجود دارد که نمیتوان هم ٔه آنرا بایک
دید سطحی وعمومیت گرایانه مربوط به "ایران بزرگ" یا هیچ کشوری دیگری خواند .اکثر اقوامیکه
در قار ٔه آسیا زیسته اند درطی زمانه ها باهم آمیخته و هیچ نسلی در منطق ٔه گسترده از رود جیهون
(آمودریا) تا آسیای صغیر (ترکیه) ودجله و فرات بطور مطلق خالص نمانده تا همه ابداعات هنری
و ادبی به یک نژاد انسانی تعلق گیرد .البته مشترکات فرهنگی درمیان کشورهای همسایه در هر
نقطۀ جهان یک امر طبیعی تلقی میگردد که در اثر آمیزش انسانها درطول زمانه ها پدید می آید.
شاهان غزنه وغور ولودیان برای سالهای متمادی درهند حکومت کردند ،و یفتلی ها و هوتکیان بر
فارس اما هیچ افغان صاحب خردی ادعا نمیکند که تمام مفاخر هنری و ادبی هندوستان و ایران ازآن
افغان هاست .البته از تأثیرات فرهنگی خطه های همجوار باالی همدگر نمیتوان انکار کرد که
امریست طبیعی ومتداول درهر گوشهٔ ازجهان .در ادوار گذشته کشورهای جهان به تعبیری که
امروز میشناسیم وجود نداشتند .جهان آنوقت به خطه های جغرافیایی و قلمرو امپراتوری ها تقسیم
شده بود ،مانند شاهنشاهی غزنویان قلمروغوری ها وسلجوقی ها وامثال آن ،ولی شهرها وخطه های
جغرافیایی تا اندازهٔ زیادی معین بودند .ازینرو شعرا ،متفکرین و ادبای سده های پیشین خود را بنام
شهر و یا منطقه ایکه بدان تعلق داشتند یاد میکردند ،مانند بوشکور بلخی ،رودکی سمرقندی ،سنایی
غزنوی ،بهزاد هروی ،حافظ شیرازی و دیگران.
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بهر حال ،اکنون که از انقالب اسالمی ایران و پایان رژیم پهلوی درسال  ۱۹۷۹چهار دهه میگذرد
و دیگر مفکور ٔه شاهنشاهی ایران طوریکه درزمان اقتدار محمد رضا شاه پهلوی ممثل نظام آنکشور
بود مطرح نیست ،صدور انقالب اسالمی نوع رژیم فعلی ایران وسیلهٔ نفوذ سیاسی اینکشور
برهمسایگان آنست .در ایران امروزی طوریکه مشهود است ،هنوز افکار برتری جویانه در برابر
پناه گزینان ،بخصوص افغانها واقلیتهای آنکشور چون ترکان آذری ،کردها ،لرها ،اعراب ساکن
خوزستان ،بلوچ ها ،ترکمن ها و اقلیتهای دیگر جریان دارد .به اساس مادۀ پانزدهم و شانزدهم قانون
اساسی نظام جمهوری اسالمی فارسی یگانه زبان رسمی اینکشور است و از قرار معلوم زبانهای
دیگر چون آذری ،کردی ،لری ،گلکی ،مازندرانی ،ترکمنی ،بلوچیُ ،مکری ،سنگسری وعربی
جایگاه زیادی در معارف و نشرات اینکشور ندارند .پالیسی زبانی جمهوری اسالمی مبنی بر سیادت
زبان «فارسی ایرانی» برزبانهای دیگر ،هنوز وسیل ٔه تبلیغات فرهنگی واعمال نفوذ سیاسی جمهوری
اسالمی بر ممالک همجوار آنست که از طرف فرهنگستان زبان وادب فارسی بخصوص درافغانستان
و تاجکستان تعمیم میگردد .ازینرو معتقدین برتری زبان فارسی مروج درایران زبان دری را لهجه
ای از زبان فارسی میپندارند و آنانیکه سختگیر تراند حتی اصطالح فارسی دری را دست کم میگیرند.
درحالیکه بقول اِب ِْن ُم َق َّفع دری درعهد شاهان سامانی وغزنوی زبان دبیری و شاعری بود و بگفت ٔه
وی در اخیر سد ٔه چهارم و آغاز سد ٔه پنجم هجری از مشرق به مغرب رفته است .چنانچه داکتر ذبیح
هللا صفا در مقدم ٔه کتاب گنج سخن (ص  )۳۳مینگارد " :تا اواخر قرن چهارم هجری شعر فارسی
(دری) منحصر به گویندگان خراسان و ماوراءالنهر بود که لهج ٔه دری لهج ٔه محلی شان شمرده میشد
لیکن ازآن هنگام به تدریج در ناحی ٔه قومس و ری به شاعرانی باز میخوریم که لهج ٔه پارسی دری
را که با لهجه محلی آنان نزدیک بود برای شاعری برگزیدند".
لیکن یک قرن قبل از به اقتدار رسیدن سلسلهٔ سامانیان برخاسته از دهکدهٔ سامان بلخ ،درعهد زمامدای
طاهریان درسدهٔ سوم هجری حنظلۀ بادغیسی نخستین سخنسرایی است که بزبان دری به سبک
خراسانی شعر میسرود .بقول نظامی عروضی سمرقندی نویسندهٔ چهار مقاله (قرن ششم هجری)
حنظلۀ بادغیسی به حجت احمد بن عبدهللا خجستانی ،دیوان مکملی داشت که دیگر دردست نیست و
درینجا بطور مثال چند بیتی از این شاعر متقدم را مینگاریم:
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مهتری گر به کاـم شیـر در است

شو خطر کن ز کام شـیر بجوی

یا بزرگی و عز و نعمـت و جـاه

یا چو مردانت مرگ رو یا روی

پس از حنظلهٔ بادغیسی رودکی سمرقندی ،بوشکور بلخی ،شهید بلخی ،دقیقی و رابعهٔ بلخی از
بنیانگزاران سبک خراسانی استند که این سبک در دربار سلطان محمود غزنوی با ظهور سخنسرایان
بزرگی چون عنصری ،عسجدی ،فرخی و فردوسی طوسی به اوج رسید .درعهد سلطنت وسیع
غزنویان که بخشهای شرقی ایران امروزی شامل آن بود ،اصطالح فارسی دری چناچه فردوسی
گفته « :بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه بشد داوری» در فارس رایج شد .زیرا از سدهٔ
پنجم هجری به بعد بود که ادبیات دری وسبک شعری خراسانی درفارس گسترش یافت و زبان
برخاسته از فارس را روانی بیشتر بخشید .اما از آنجایکه در نزد نویسندگان معاصرایران فارسی
زبان اصلیست و دری لهجهٔ آن ،پروین شکیبا استاد دانشکد ٔه ادبیات در دانشگاه تهران در( ص )۶۴
کتاب نگاهی گذرا برویژگی ها و دگرگونی های شعر فارسی مینگارد:
" دراین دوره ،زبان فارسی یعنی لهجهٔ دری که از اواسط قرن سوم لهجهٔ رسمی وادبی ایران شده
بود دارای ویژه گی های تازه ایست که در زیر آورده میشود :براثر خارج شدن نظم ونثر پارسی
دری از محیط محدودی که درقرن چهارم و اوایل قرن پنجم داشت و رواج یافتن آن درعراق و
آذربایجان و سایر نواحی ،لغات و ترکیبات متعددی از لهجات محلی دیگر ایران وارد لهجهٔ دری
شد".
درینجا دیده میشود که نویسنده برسم معمول در ایران ،ازبردن نام کشورهایی که زبان دری از آنجا
برخاسته ،مانند افغانستان و تاجکستان ،عمدا ً ابا می ورزد وهمچنان از ذکر نام ازبکستان زادگاه
رودکی سمرقندی ،ولی تنها به نام ایران اکتفا میکند ،اگر این ادعا موجه میبود و همه جا فارس
باستان یا ایران ،باید سبکی هم بنام «سبک فارسی» یا «ایرانی» مانند سبک خراسانی وهندی وجود
میداشت که ندارد ،و اما درسده های هفتم وهشتم هجری هنگامیکه ایران کنونی تحت تسلط مستقیم
خلفای عباسی قرارداشت سبک شعری عراقی از آنجا ظهورکرد که برخالف سبک خراسانی لغات
عربی درآن غلبۀ بیشتر داشت مانند این بیت ازحافظ شیرازی:
اال یــا ایـهـا الـساقی ادر کــأســـا و نــاولــها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
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البته باید باکمال صداقت یاد آور شد که سبک عراقی با وصف داشتن لغات عربی یکی از غنی ترین
سبک های ادبیست واز سرزمین فعلی ایران شعرا و سخنوران بزرگی مانند سعدی شیرازی ،خاجوی
کرمان ،خاقانی ،بابا طاهرعریان ،حکیم عمر خیام و بسی بزرگان دیگر برخاسته اند و در سبک
هندی صائب اصفهانی معروف به صائب تبریزی ،کلیم همدانی ،طالب آملی ودیگران داد سخن داده
اند ،و در هنگام رستاخیز ادبی اینکشور ،از دوره ایرج میرزا ،پروین اعتصامی ،میرزاد ٔه عشقی تا
محمد تقی بهار ،یغما ،شهریار ،وسخنوران معاصر دیگر ایران چون نیما ،شاملو ،مشیری ،نادرپور،
رهی معیری ،سیمین بهبهانی ،مهدی اخوان ثالث و بهمین تریب نویسندگان به نامی چون صادق
هدایت ،پرویز ناتل خانلری ،فروزانفر وبسی علما و ادبای دیگر برغنای فرهنگی ایران و کشورهای
همجوار افزده اند ،همانطوریکه از سرزمین ادب پرور افغانستان ازعهد بوشکور بلخی تا سنایی
غزنوی ،موالنا جالل الدین محمد بلخی ،خواجه عبدهللا انصاری ،حکیم ناصرخسرو قبادیانی بلخی،
مسعود سعد سلمان ،ظهرالدین فاریابی واز آن دوره تا عصر عبدالرحمن جامی وامیرعلی شیر نوایی
که تألیفات زیادی بزبان دری واشعار نابی بزبان ازبکی دارد ،و درین دوره از هرات باستان خطاتان،
نویسندگان و نقاشان بنامی چون موسی مصور ،جنید ،موالنا ولی هللا ولی ،روح هللا میرک وکمال
الدین بهزاد هروی ،آنقدر بزرگان ادب ،تصوف و هنر برخاسته که درین مختصر نمیگنجد.
همچنین فهرست شعرای زبان پشتو از بیت نیکه و امیرکرور جهان پهلوان تا خوشحال خان ختک،
رحمان بابا ،حمید ماشو خیل وگویندگان زن در زبان پشتو مانند نازو انا و زرغونه انا زینب هوتکی
ودیگران و در زبان دری عایش ٔه درانی ،مخفی بدخشی که هریک صاحب دیوانی بودند یاد کنیم سخن
به درازا میکشد .بهمین ترتب در دوران معاصر از دور ٔه واصل ندیم کابلی و ملک الشعرا قاری
عبدهللا ،آثار نغز بسمل ،استاد بیتاب ،صوفی عشقری ،شایق جمال ،ابراهیم صفا ،خلیلی ،نوید،
پژواک ،حیدر نیسان ،شامل ،واله ،بارق شفیعی ،محمود فارانی ،سلیمان الیق ،محمد سروردهقان،
سیالب ،بینوا ،جهانی ،شبگیر پوالدیان ،بهار سعید ،قهارعاصی نادیه انجمن وبسی شاعران نوخاسته
از سرزمین کهنسال افغانستان در زبان های پشتو ،دری و ازبکی گوشه ئی از غنای فرهنگی این
سرزمین را شرح میدارد.
درین مسأله شکی نیست که مردم هر کشوری این حق را دارند تا در راه احیای تاریخ و میراثهای
فرهنگی خود کوشا باشند ،ولی نه با پامال نمودن حقوق فرهنگی دیگران ،بخصوص اکنون که جهان
به دولت های ملی با سرحدات معین ،نامهای معین و منافع ملی واقتصادی معین انقسام یافته است
حرمتگزاری به حقوق فرهنگی ملتها نه تنها عملیست انسانی ،بلکه یک قاعدهٔ پذیرفته شدۀ جهانی
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میباشد .زیرا فروارده های هنری وادبی جوامع انسانی را با نسل ونژاد آدمی کاری نیست؛ تاریخ
شاهد است که برتری جویی های افراط گرایانهٔ ناسیونالستی وشونیزیم نژادی و زبانی قارهٔ اروپا را
در طی دو جنگ مدهش جهانی به میدان خونریزی وکشته شدن ملیون ها انسان مبدل ساخت .اکنون
که کشور های اروپایی و بسی ممالک دیگر پس از تجارب تلخ به این نتیجه رسیده اند تا با احترام
به حقوق فرهنگی وهویت ملی همدگر زمینۀ همکاری های علمی ،هنری و فرهنگی را فراهم آورند،
الزم است تا ما کشور های همجوار شرقی نیز با حفظ حرمت به ارزشهای معنوی و شناخت هویت
ملی همدگر زمینه رشد و پیشرفت را برای نسل های آینده محیا سازیم.
البته درین رابطه مسئوولیت ما افغانها بیشترین است؛ زیرا در نتیجهٔ عدم توجه جدی حکومات
افغانستان در راه رشد فرهنگ ملی ازیکسو ،و جبهه گیری های سمتی ،قومی زبانی مبنی بر سیاسی
عده ای از قلم بدستان معاصر ،ازسوی دیگر ،حقوق فرهنگی افغانستان بصورت کل درسطح جهانی
اغماض گردیده وخالیی را برای هجوم فرهنگی ممالک همجوار در میهن ما فراهم آورده است.
ازینرو ملت افغانستان درین مقطع خاص زمانی به شناسائی با تاریخ تمدن و فرهنگ خود ضرورت
مبرم دارد.
در نتیجه باید گفت ،صرف نظر از اینکه این سرزمین کهنسال ازدور ٔه صیقل سنگ و آغاز تمدن
زراعتی تا امروز چه یاد میشده وچه نامهای داشته ،ازنگاه جغرافیای فزیکی با داشتن کهساران
مرتفع و آبهای روان یعنی آمو دریا و رودهای خروشان ملحق به آن درشمال ،حوز ٔه زراعتی دریا
های پرآب هیلمند و ارغنداب درجنوب وجنونغرب ،دریای کابل ومعاونین آن درجنوبشرق و حوز ٔه
زراعتی مرغاب و هریرود در شمالغرب ،به گواهی مطالعات علمی و شواهد تاریخی درطی قرون
متمادی حوز ٔه تمدنی خاصی درمیان فالت آسیای مرکزی وحوز ٔه سند بوده که درجانب غرب کویر
نمک ،دشت لوط و صحرای بایر شمال کرمان آنرا از فالت فارس مجزا میساخت .بنا بر مطالعات
تاریخی این ساحهٔ باستانی یکی از مراکز مهم تجارتی جهان کهن تاعصر حاضر بشمار میرود که
از غنای فرهنگی خاصی برخوردار است.
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نقشهٔ طبیعی فالت مرتفع آریانا و حوزه های جغرافیای منطقه
بهرحال ،ازآنجایکه هنر و تفکرات ابداعی انسان درماورای مرزبندی های نژادی و قومی قرار دارد ،مبرهن است
که مدنیت آنرا اقوام وعشایر گوناگون انسانی درطی زمانه ها ایجاد نموده اند و روی همین دلیل است که در نشیب و

فراز زمانه ها پا برجا مانده است.

به امید آنکه روزی خورشید صلح ،برابری و آزادی درسرزمین ما بدرخشد.
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