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جشن امردادگان
گردآوری :فرناز گلشنی

مرداد مه است سخت خرم        َمی نوش پیاپی و دمادم
***************                        

روز مرداد مژده داد بدان         که جهان شد به طبع، جوان
                                         »مسعود سعد سلمان«

امرداد ماه فرا می رس��د و گرمی و پختگی همه سویه ی جهانش در اوج 
دلبر است.

طبیعتِ  س��بز در این ماهِ  بی مرگ��ی، تمامیِ  پاره های جگر خود را به 
بازار چشمان عرضه می کند.

فراوان��ی و فزون��یِ  آفریده هایِ  زمین، چش��م و دل عاش��قانِ  زندگیِ  
ش��اداب را آفتابی، نور می گستراند و ماهتاب را در شامِ  شبِ  شیدایان، 

برهنگی ماه را، چراغ، آویزان.
گلها، با پرهای رنگارنگینشان، خندان، در باغ ِ پر طراوت ِ انار، عصاره ی 

دل انگیز ِ جانشان را در هوا معطر می کنند.
چلچله ها جوجه هایشان را به پر ِ پرواز بالغ می کنند و خود در آسمان 
اوج می گیرند تا برای یافتن بهاری، به سرزمین ِ دیگر، مهاجرت کنند.

دریا ، آرام و رام، س��ینه ی آبی و نیلگونش را پذیرایِ  ازدحامِ  عاش��قانِ  
آب اس��ت و عطشِ  آفتابِ  داغِ  درونِ  جانِ عاشقان را در خنکیِ  خود، 

می شوید و رفع عطش می کند.
زیبا رویان، بال در گردنِ  عاش��قان، س��احلِ  خیسابِ  شاداب را خرامان 
خرامان، در زیر نور مهتاب، عشق افشان، بذرِ  زندگیِ  شادمان می پاشند 
تا عش��قِ  جوانِ  فردا بش��کفد و فرداهای دیگر را، عشقستانی از گلهایِ  

همیشه عاشق ببخشند.
کرم های ِ ابریشم پس از پختگی و رسایی زندگی ِ بیرونی، به گوشه ای 
در الی جایِ  برگ و شاخه ها پناه می برند تا دور از نگاه دیگران در پیله 

خود فرو روند و خوابی خوش تا بهار آینده را به چشمانش بیاورند.
طراوت ِ سرش��ار ِ کوهس��ار و جویبار، بی قراران ِ آب و چمن و چای زار 
را به خود فرا می کش��د تا در زاللیِ  آب، صفایِ  چمنزار و نس��یمِ معطر 
ِ چای زار، اکس��یژنِ  بی مرگی امرداد را در جانشان فرو دهند و شاداب، 
چون آینه و آب صمیمیت ِ دلدادگی ِ زندگی س��بز را، در س��ر س��رای ِ 

عاشقان ِ بی قرار، عشق افشان کنند.
س��تاره گانِ  بی شمارِ  آسمانِ  امردادگان، چون شهرهای پر زرق و برق 
جهان، تمامی س��طح آسمان را چراغ فرش می کنند و ازدحامِ  چشمک 
ِ س��تاره گان هر دلباخته ی بی قرار را نگار ِ رخ انار، در س��فره دل می 

نشاند.
هوایِ  مطبوعِ  نبمه ش��بانِ  امرداد ماه، ش��بِ  زنده دارانِ  عاشقِ  می و 
مستی را ُرخ، گلگون می کند و آواز ِ غزل ِ عشق را چون عسل در گوش 

ِ جان، شیرین و شکربار، شهد می ریزد.
آری:

امرداد ماه می آید تا زندگی ِ بی مرگ ِ عاطفه ی سبز را بر عاشقان ِ گل 



و آب و آینه، جاودان، عشق باران کند.

امرد    اد     بی مرگ س��رور گیاهان بی ش��مار اس��ت. زیرا او را به گیتی، گیاه 
خویش اس��ت. گیاه��ان را رویاند     و رمه ی خرد اد و امرد ادگوس��فند    ان را 

افزاید    . زیرا همه ی د    ام ها از او خورند     و زیست کنند    .« بند    هش

امرد    اد     پس از بهمن، ارد    یبهش��ت، شهریور، سپند    ارمذ و خرد    اد    ، هفتمین 
امشاسپند     است. اوستا، خرد    اد     و امرد    اد     را همیشه با هم و د    ر کنار هم نام 
می برد    . این د    و فرش��ته مظهر کمال و د    وام اهورامزد    ا هستند     و د    ر جهان 
ماد    ی پرس��تاران آب و گیاهان. د    ر اند    رز آتورپات مانسپند    ان آمد    ه است: 
»امرد    اد     روز، د    ار و د    رخت نش��ان.« ایزد     رش��ن و ایزد     اشتاد     و ایزد     زامیاد     
همکاران امرد    اد     هس��تند     و د    یو گرس��نگی ک��ه د    ر بند    هش زاریچ نامید    ه 

می شود     د    شمنش.

ام��ا د    ر تواریخ و کتاب های گذش��تگان به جز از اش��اره ای، چیز د    یگری 
د    رباره ی جش��ن ام��رد    اد    گان نمی یابی��م. گرد    یزی تنها اش��اره ای به نام 

امرد    اد    گان کرد    ه است.

یکی از جش��ن های دوازده گانه، جش��ن امردادگان بود که در روز هفتم 
امرداد ماه زرتش��تی برگزار می گردید.ولی امروز این جشن نه در هفتم، 

بلکه در سوم امرداد ماه برگزار می گردد.

دلیل این اختالف ِ زمان ِ بر گزاری ِ دیروز با امروز، تغییر س��ال ش��مار 
نیاکانمان در امروز اس��ت. زیرا در دوره باس��تان سال به دوازده ماه و هر 
ماه به س��ی روز تقس��یم می شد. اما امروز ش��ش ماه اول سال به سی و 
یک روز و پنج ماه بعدی به س��ی روز و ماه آخر س��ال به بیست و نه روز 
و اگر س��ال کبیسه باشد به سی روز تقس��یم می گردد. به همین دلیل 
جش��ن امردادگان، نسبت به سال ش��مار دیروز، چهار روز جلوتر، یعنی 
س��وم امرداد ماه برگزار می ش��ود که این روز منطبق با روز هفتم امرداد 

ماه، در دوران ِ نیاکانمان است.

 بیرونی د    ر آثار الباقیه تنها نوش��ته اس��ت که » مرد    اد    ماه، روز هفتم آن 
مرد    اد    روز است و آن روز را به واسطه ی اتفاق افتاد    ن د    و اسم با هم جشن 
می گرفتند    . معنای مرد    اد     آن است که مرگ و نیستی ند    اشته باشد    . مرد    اد     
فرش��ته ای اس��ت که به حفظ گیتی و تربیت غذاها و د    واها که اصل آن 
نباتات اس��ت و زایل کنند    ه ی گرس��نگی و ضرر و امراض می باشد     موکل 

است.« ]آثار الباقیه، ص 250[.

پس یکی از مواهب امرداد اهداء سالمتی و تندرستی به افراد است.
امرداد در نقش یک فرش��ته ش��فا بخش و ناجی انس��انها و زایل کننده 

میکروبها و عوامل بیماری زا بوده است.

د    ر میان زرتش��تیان رس��م اس��ت که د    ر روز امرد    اد    گان به باغ ها و مزارع 
خرم بروند     و پس از نیایش، این جش��ن را با ش��اد    ی و س��رور د    ر د    امن 
طبیعت برگزار کنند    . د    ور نیس��ت اگر بگوییم نی��اکان ما نیز د    ر این روز 

چنین می کرد    ه اند    .

متاسفانه باید گفت از امردادگان چیزی به یادگار نمانده است و در پس 
بی مهری های ما و تاریخ این جشن کهن هم فراموش شده است. اکنون 

که به خود و روزگار خود نگاه می کنیم جای خالی شادمانی هایی از این 
دست در زندگی روز مره مان را به شدت احساس میکنیم.

با گذر زمان و از دس��ت دادن این آیین نیکو فقط حسرت است که ما را 
همراهی میکند.

یکی جانیست ما را شادی انگیز

که گر ویران شود عالم، بسازیم

از اصل چو حور زاد باشیم

شاید که همیشه شاد باشیم

ما داد طرب دهیم، تا ما

در عشق، امیر داد باشیم

چون عشق، بنا نهاد ما را

دانی که نکو نهاد باشیم

واژه ی امرتات، از س��ه بخش درس��ت شده اس��ت: )اَ + َمر + تات(. بخش 
نخس��ت، اَ در زبان پارس��ي پیشوند نایش )نفی( اس��ت، بخش دوم، َمر 
از ریش��ه ی کنش��ي *مصدری( به چم مرگ و بخش س��وم، تات پسوند 
رس��ایی و تندرس��تي اس��ت، و روي هم رفته به چم )معنی( بی مرگی و 
جاودانگی است. یاد آوري مي شود که امرداد هم ریشه با واژه ي انگلیسي 

Immortal  است.
آمرت��ات پس از خرداد، کمال و رس��ایی و بهتری��ن آرزو می آید، یعنی 
همان پله ی هفتم و یا آخرین  درجه و رسیدن به جاودانگی و بی مرگی 
بهترین و بزرگترین، و دس��ت نیافتنی ترین آرزوی انسان که همیشه در 
آرزوی آن بوده  و می زیسته است.نشانه ی امرداد گل زنبغ است،همان 
گلی که نش��ان کهن س��لطنتی فرانس��ه اس��ت،همان گلی  که به ما یاد 
داده اند آن را اینگونه»زنبق«بنویس��یم ت��ا از یاد ببریم »بغ« را و »زن« 
را و»زنخدا« را، اما زمان آن رس��یده که ب��ه یاد آوریم و به یاد آوریم در 
فرهنگ ایران هر عملی چون زاییده و روییده می ش��ود جش��ن است و 

فرشگرد و نوشدن و نوزایی، کمال است.
و نظر دیگر: اگر هر امشاس��پند یک گل را در چنبره خود داش��ته باشد، 

گل زنبق)چنبک(ازآن امرداد است.

 قرار دادن هفت نوع گل، روییدنی، دانه و ... بر هفت سین اصوال به نیت 
تقدی ))هفت(( امشاسپند بوده است و امرداد مرز نهایی، آخرین نقطه و 
نوک قله کمال اس��ت. به عبارت دیگر یک فرد باستانی به جهت رسیدن 
به کمال، ترقی، س��عادت، خیربرین و رهایی از تعلقات باید هفت مرحله 
را طی می کرد و در مرحله اوصاف هر امشاسپند را می آموخت و پیروی 
م��ی کرد و ش��روط الزم را کس��ب و اجرا می نم��ود. هنگامی به مرحله 
هفتم میرس��ید بس��یار اهمیت داشت که صفات این فرشته را بشناسد و 
با پیروی از آن متخلق به اخالق امرداد شود. بنابر این پاکیزگی جسم و 
روح در روز جش��ن امرداد به سبب آنکه می خواستند پیرو امرداد باشند 
ش��رط اصلی بوده که هر فرد ش��رکت کننده در جشن می بایست از آن 



پیروی کند.

برای خرداد یعنی کمال و نو ش��دن و فرش��گرد می گرفتند، این آرزوها 
هستند که سبب رستاخیز و بازآفرینی می شوند نیاکانمان تمامی این نو 
شدن ها را جشن می گرفتند زایش انسان ها، زایش گیاهان، و برداشت 
خرم��ن، همه ی اینها به نوعی باز آفرینیس��ت حرکت و ادامه اس��ت نه 
سکون و نه تمام شدن و نه ایستادن، مردم که هستی آنها از تخم است و 
گیاهان نیز هستیشان از تخم است، و کمال پایانی آنها نیز با همان تخم 
است و فرش��گرد، خودزایی ماه در پایان هر ماهست و فرشگرد کرداری 
به ماه همانند بود که 15 ش��ب در افزایش و 15 شب در کاهش باشد و 
چون کاملن ناپیدا ش��د، باز از نو بزاید... در تاریخ آورده اند که چاه های 
استان فارس 15 سال بی آب وخشک می شده است و  15 سال پر آب 
می گشته است، رستاخیز جهان و بازآفرینی با این روش انجام می گیرد 
و این است مفهوم کمال و خرداد و اینچنین است که با خرداد  می توان 

به امرداد دست یافت.

خیام در نوروز نامه می نویسد:
“م��رداد ماه یعنی خاک، دادِ  خویش بداد از بَرها ومیو های پخته که در 
وی به کمال رسد و نیز هوا در وی مانند غبارِ  خاک باشد و این ماه میانه 

تابستان بود و قسمت او از آفتاب، مر برج اسد را باشد. “

” امردادِ  بی مرگی، س��رورِ  گیاهانِ  بی ش��مار است. زیرا او را به گیتی، 
گیاه خویش اس��ت. گیاهان را برویاند و رمه ی گوسفندان را افزاید. زیرا 
آفریدگان از او خورند و زیست کنند. به فرش کرت ) روز رستاخیز ( نیز 
انوش ) بی مرگی ( را از امرداد آرایند. کس��ی که گیاه را آرامش بخش��د 
یا بیازارد، آنگاه امرداد از او آسوده یا آزرده بود. او را همکار رَ شن ) ایزد 
عدالت ( اش��تار ) ایزد بانوی راستی و درس��تی ( و زامیاد ) ایزد زمین ( 

است.”
و در این باره در زراتشت نامه چنین سروده شده است:

چو گفتار خردادش آمد به سر
همان گاه امرداد شد پیش تر

سخن گفت در باره رستنی
که زرتشت گوید ابا هر تنی

نباید به بیداد کردن تباه
به بیهوده بر کندن از جایگاه

کزو راحت مردم و چار پاست
تبه کردن او، نه راه خداست

آری:

وقتی آب است، زندگی موج می زند
روییدنی سبز می شود

باغ و بوستان پر گل و بر
چارپایان سیر و پروار

آدمیان از شادی سرشار
و این است رمز جاودانگی

در فرهن��گ ایران، خدا، خرمی را هنگامی م��ی آفریند که گوهر و ذات 
خودش، خرمی باش��د، و این گوهر اوس��ت که می روید و می گسترد و 
گیتی و زندگی می ش��ود. این اس��ت که خدای ایران، خدایی نیست که 
خرمی و شادی را فراسوی وجود خود، خلق کند، و خودش بری و پاک از 
خرمی و شادی باشد، شادی از او می روید و در جهان پخش می گردد. 
در امرداد روان انسان همچون اناریست که در پوست خود نمی گنجد و 
سرانجام پوست را می شکافد و می خندد و قهقه ی سیمرغست بر فراز 
البرز و یا آن خوش��ه ی انگورست که آبدار و شیرین است و خوشه های 

گندم است که رسیده و زرین گشته اند و آماده ی خرمن شدن...

امرداد زمان لبریز ی و سرش��ار شدن اس��ت، و همین لبریزی و سرشار 
ش��دن است که سبب می شود که خدا خود را در گیتی و در انسان گم 
کند.و آنگاه خدایی که خود را در همه جهان، گم کرده است، خود را در 

هر انسانی می جوید، خود افشانی با جستجوی همیشگی خدا:

من گم شدم از خرمن آن ماه، چو کیله

امروز، مه، اندر بن انبار مرا یافت

این نام در اوستا، به ویژه گات ها فروزه اي )صفتي( است برای اهورامزدا، 
نماد جاودانگي و پایندگی او.

امرداد در باورهای ایرانی در جهان گیتیک )فیزیکي( نگهبان و سرپرست 
گیاهان و روییدني ها اس��ت و از همی��ن روي با خرداد در کنار هم جای 
دارند، چون رس��ایي یا ُهردات )کمال( و پایداري در جهان میُنوي از آن 
این دو امشاسپند است. از این روی این جشن را بیشتر در دامن نهاد یا 

پرهام )طبیعت( ،برپا می کردند.

به گفته ی گل نبش��ته ها بابلی در باره ی نخس��تین شاه»اتانا« خدایان 
در آس��مان گرد می آیند و به کنکاش می نش��ینند که  در روی زمین 
ش��اهی برگزینند که اتانا برگزیده می ش��ود پس از مدتی اتانا در آرزوی 
فرزند، پس از نظرخواهی با عقابی می پذیرد که از بال او آویزان ش��ده و 
به آسمان رود و از آنجا که گیاهی ایزدی در آسمان در سرزمین خدایان 
می روید که چون از آن خورد نیازش روا می شود. و فراموش نکنیم یکی 

از راه های جاودانگی انسان آوردن فرزند  و ادامه ی نسل است.

»گی��ل گمیش« چون یار و  همراه یکدلش »انکیدو« می میرد، از دیدن 
مرگ به اندیشه فرو رفته و کوشش می کند تا راز جاودانگی را بگشاید. و 
سرانجام درمی یابد که راز جاودانگی در خوردن گیاهیست که در ژرفای 

دریاهای ناشناخته می روید.

 یاد آوری می شود که زرتشتیان یا نیاکان ما شیفته نهاد )طبیعت( بودند 
و همیش��ه در چپی��ره ي )جامعه( آنان نه��اد از جای��گاه واال و پر ارجی 
برخوردار بود و در نگهداش��تن آن بسیار کوش��ا بودند. در آیین زرتشت 
نهاد بخش��ی از اهورامزدا اس��ت و پاداش کسی که در نگهبانی جانوران، 



نهاد و آبادانی آن می کوش��د از هزارها بار نیایش بیش��تر اس��ت. کوتاه 
سخن اش��و زرتشت می گوید: آسیب رساندن به نهاد برابر با ناسزا گفتن 
به آفریننده ی آن اس��ت. پیروان او در پی آیینهایش��ان پس از نیایش به 
درگاه اهورامزدا جش��ن امرداد را با شادی و فرخندگی در هوای پاک باغ 

و خرمیهای دلنشین می گذراندند.

امردادگان  و جشنی�ست  جاودان�ه

بی مرگی راِز  هستیست  در زم�ان�ه

هر آنچه  آفرید حق پای�دار  ا س�ت

تح�ول ها  ب�ه   ه�ر چی�ز  عادالنه

همانا کوشش و پویش ب�ه گیت��ی

زن�دگ�ی در ذره ه�ا  باش�د روان�ه

به هر ذره تکاپو هست  و  چ�رخش

که چ�رخ ذره ها  ه�ست در کمان�ه

چه حکمت ها در این ذره نهان است

به هر حکمت ت�و خواه�ی زد ّگمانه

ت�و یاب�ی در ّگم�ان�ه راه�ی بر او

که او و هر چه زوست هست جاودانه

ام��رداد را ن�ک�ن س�اده ب�ه مرداد

ن�ک�ن س�ادگی را ه�ر ج�ا ب�هان�ه

باین سادگ�ی ای�ن چ�م را َمپاشان

چمی از ن�و ن�ساز ب�ی هی�چ نشان�ه

بی مرگی را ن�کن تبدیل  به نیس�تی

نباشد ای�ن پس�ند در هی�چ زم�ان�ه

دگ�رگ�ون�ی ب�ه م�رداد از ام��رداد

ن�باش�د ک�اری ن�ی�ک و ع�اق�الن�ه

خیانت ب�اش�د ای�ن در ه�ر زب�ان�ی

زب�ان خ�ود کن�ی ب�ا خ�ود بی�گان�ه !

ب��ه ی�اد آور ب�ه�ر ج�ا ت�و ام�رداد

ب�گ�وی�ی و ب�خ�وان�ی عاش�ق�ان�ه

دگ��ر ب�اره ب�ت�و ف��رخ�ن�ده ب�ادا

ام�ردادگ�ان ک�ه م�ان�ده ج�اودان��ه.
-گودرز ماوندی-

این نوشتار عالوه بر نامهای دورن نسک، برداشتی ست از تالش گرامیانی 
که در زیر آمده :

فهیمه شکری
فروزان جهرمی-سحر رستگاری

احمدپناهنده
ابوالقاسم آخته

تارنگار میهن پرستان
تارنگار پارسه سرزمین مادری

تارنمای ویکی پدیا

امردادنامه یک ساله شد
با درود و شادباش

امردادنامه یک س��اله ش��د.اینک یک س��ال اس��ت که با شما 
هس��تیم و این کامیابی را به همه خوانندگان گرانقدر و ایران 
دوستان نازنین ش��ادباش می گوییم و خرسندیم که توانسته 
ایم با کار گروهی یک س��اله نخس��تین ماهنام��ه الکترونیکی 
ایرانپژوهی را به پیش��گاه دوس��تداران این س��رزمین هر ماه 

پیش کش کنیم.
گرامیان ارجمند, اما در س��ال دوم بر آنیم تا هر چه بیشتر با 
ش��ما خوانندگان امردادنامه در تماس باش��یم,با پیشنهادها و 

نگرشهای سازنده شما و حضور دلگرم کننده تان

با شما در فیس بوک
پی��ش از این در وب��گاه ماهنامه به این نش��انی و نیز در تاالر 
امرداد با شما عزیزان در ارتباط بودیم و از این پس با آمدن 
در برگه فیس بوک ش��ما می خواهیم هر چه بیش��تر در کنار 

شما و اندیشه و نگاه شما باشیم,چرا که

آنچه ما را به پیش می راند 
نگاه شماست

htt p://www.facebook.com/pages/
239237788426/amrdadnamh

http://www.amordad.org/emag
http://www.amordad.org/emag


اورارتو، تمدنی کهن در دل تاریخ
نویسنده: یزدان صفایی

در س��ده های آغازین هزاره نخس��ت پیش از میالد، دولتها و اقوامی را 
در غرب و ش��مال غربی فالت ایران مشاهده میکنیم که زمینه ی شکل 
گیری دولت ماد در س��ده هفتم پیش از می��الد را به وجود آورند. یکی 
از این دولتها و اقوام، اورارتو نام داش��ت که در حدود س��ده نهم پیش از 
میالد از یکپارچگی ش��ماری از طایفه ه��ا در پیرامون دریاچه ی وان با 
مرکزی به نام "توش��یا" سامان گرفت.گستره ی این دولت گاه تا حوضه 
ه��ای دجله و بخش باالیی فرات و همچنین بخ��ش هایی از آذربایجان 

کنونی را در بر داشت.
نام اورارتو نخس��تین بار در اس��ناد آشوری آمده اس��ت. در این اسناد از 
اتحادیه های اقوامی که در س��رزمین کوهس��تانی ارمنس��تان و در کوه 
ه��ای جنوبی دریاچه ی وان، وجود داش��ته با نام اوروآتری Uruatri و 
نائیری  Nairi یاد شده است.در تاریخ هرودوت از این دولت، به صورت 
آالرودی Alarodi  س��خن رفته اس��ت. یکی از شاهان اورارتویی به نام 
"ایشپویی نی  Ishpuini" در کتیبه های خود که به دو زبان آشوری و 
اورارتویی اس��ت و در متن اورارتویی آن، خود را "پادشاه سرزمین بیانی 
نی Bianini )li(" نامیده است و از اینجا آشکار میشود که آنها سرزمین 

خود را چنین می نامیده اند.

اورارتویی ها، نیاکان ارمنی ها

ن��ام اورارتو ب��ه گونه "اوراش��تو" در مت��ن بابلی کتیب��ه ی داربوش در 
بیس��توون به چش��م می خورد اما  در متن پارس��ی آن به جای آن نام، 
از واژه "آرمینا" اس��تفاده شده است که این خود نشان دهند یکی بودن 
ارمن ها و اورارتویی ها می باشد. البته افزون بر مردم کنونی ارمنستان، 
مردم دیگر س��رزمین های جنوبی قفق��از از میراث فرهنگی اورارتو بهره 

های فراوانی برده اند.
نامهای اورارتویی و به ویژه نام ایزدان آنها، به روشنی، ایرانی است که در 

زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
ُخلد یا خالد = ُخراد،خور.)نام ایزد(

ارد = ارت، ارد. )نام ایزد(
تیشبا = تیش بغ، تیشتر. )نام ایزد(

آرزاشکو )دژ( = ارزه، ارزاسپ.
و نامهایی چون "تیرآریا" که نام ش��هربانویی اورارتویی بوده و همچنین 
نام "منوئه" که یکی از پادشاهان زورمند اورارتو بوده است، همگی کاماًل 

ایرانی هستند.

فرهنگ و زبان اورارتو

دولت اورارتو از نظر فرهنگی تا اندازه ای زیر اس��تیالی فرهنگ آشوری 
قرار داش��ته اس��ت چنان که در کتیبه های این دولت، زبان آش��وری به 
کار م��ی رف��ت. بعدها با دگرگونی هایی، خط آش��وری را با ویژگی های 
زبان اورارتویی منطبق کردند و خط میخی اورارتوری را یدید آوردند که 
با خط میخی آش��وری تفاوت اساس��ی ندارد. در واقع می توان گفت که 

اورارتو ها از یک��ی از گونه های خط هوریانی به عنوان مبنای خط خود 
استفاده کردند که نزدیکی زیادی به خط آشوری داشت. این کتیبه ها به 
زبان اورارتویی نوشته میشد که چندان به زبان هوریانی) بر عکس خط( 
نزدیک نیست. این زبان را اورارتویی و یا به نام خدای بزرگ آنها "خالدی 
 Toprak می خوانند.از روی آثار یافت ش��ده در توپراق قلعه "Khaldi
kala که در نزدیکی ش��هر وان به دست آمده و به زبان اورارتویی است، 
در س��ال 1900 میالدی، س��ندلچیان Sandalchian دانشمند ارمنی 
مطالبی درباره زبان اورارتویی منتشر کرده است و در آن ها یاد آور شده 

که زبان اورارتویی از ریشه هند و اروپایی )آریایی( است.

گسترش و اوج اورارتو

گستره ی اورارتو)1(

در پایان س��ده ی نهم پیش از میالد، دولت اورارتو به س��رعت پیشرفت 
کرد. در این زمان، ایش��ان شروع به گس��ترش قلمرو خود کردند. بدین 
جهت ب��ه نبردهایی در زمینهای میان دریاچه ه��ای وان و ارومیه و در 
سرزمین های جنوب دریاچه ارومیه و آن سوی قفقاز دست زدند. بدین 

سان، بخش مرکزی کشور مستحکم شد.
 )Minua مینوآ( Menua اوج قدرت اورارتو در زمان پادش��اهی "منوآ
فرزند "ایش��پونی نی" بود که اورارتو به بزرگ ترین کش��ور آسیای غربی 
تبدیل گشت و شامل سرزمینهای کوهستانی ارمنستان شد. این پادشاه 
در بسیاری از بخش های کشور قلعه ها، قصر ها و پرستشگاه های فراوان 
س��اخت و آبادانی ها فراوان بکرد. این موضوع در کتیبه های زمان او، به 
خط میخی نوش��ته شده است. در این زمان پایتخت اورارتو، "توشپا" به 

درجه خوبی از استحکام رسید.
در س��الهای آغازین س��ده هش��تم پیش از میالد در دوران "آرگیش��تی 
Argishti"، فرزن��د منوآ، گس��ترش اورارتو ادامه یاف��ت. در کتیبه ای 
تاریخ��ی متعلق به او، بر روی صخره ی وان نبردهای بس��یاری گزارش 
داده ش��ده است که گسترش قلمرو اورارتو را نشان میدهد. در این زمان 

بخش های جنوبی ماورای قفقاز به قلمرو اورارتو پیوست شد.
قدرت اورارتو به آنجا رس��ید که در زمان پسر آرگیشتی، "سردوری"، در 
نیمه ی س��ده ی هش��تم پیش از میالد، س��خن از پیروزی های نظامی 
علیه آش��ور و گس��ترش قلمرو دولت اورارتو تا مدیترانه و چیرگی بر راه 
های مهم تجاری اس��ت. این چنین بود که اورارتو، آس��یای کوچک را از 
چیرگی آشور رهانید و آن را به صورت دولتی با مرتبه ی پایین تر نسبت 

به اورارتو در آورد.



هنر اورارتو

نمونه ای از هنر اورارتویی)2(

مهمتری��ن کارهای هن��ری اورارتو در آثار مفرغی و معم��اری آنها دیده 
میش��ود. این آثار به بیرون از س��رزمین اورارتو فرستاده می شده و این 
  Gordon در گوردونPhrygian  گون��ه آثار در گورهای فریگیایی ها

و اتروسکی در ایتالیا و در اولمپ یونان یافت شده است.
در سال 1859، مجموعه ای از اشیای عتیقه از ایروان به موزه ارمیتاژ در 
س��ن پترزبورگ فرستاده شد که شامل نُه شی مفرغی بود: یک دسته ی 
دیگدان به صورت پرنده با س��ر انسان، یک سر گاو که شی زیبایی برای 
س��ر دیگدان بود، بخش��ی از یک پایه به صورت پای گاو، سه زنگوله، دو 
رکاب، و بخش��ی از دس��ته ی ظرف یا یک دستبند. همه ی این اشیا به 
طور تصادفی از صخره ای که در ایران و در سمت راست رود ارس و در 

برابر پایگاه مرزی "الیشر Alishar" جای داشت، یافت شده بود.
در موزه بریتانیا و همچنین برخی موزه های فرانسه ، آثار هنر اورارتویی 
یافت می شود. دو تندیس مفرغی که از نزدیک دریاچه وان بدست آمده 
اکنون در موزه استانبول نگهداری میشود. این دو تندیس عبارتند از دو 

دسته ی دیگدان به صورت پرنده با بدن انسان.
در سال 1874 موزه ی بریتانیا نخستین تندیس کوچک مفرغی مربوط 
به اورارتو را به دس��ت آورد که به ش��کل خدایی ایستاده بود که کالهی 
مخروطی و قیف مانند داش��ت. تندیس مفرغی دیگری نیز به دست آمد 
که ش��یر بالداری بود و به این ش��یر یک سر انس��ان با شانه و دست ها 

افزوده بودند و دو دست شیر در جلو به هم بسته شده بودند.
معماری اورارتو بر معماری ارمنی نیز اثر گذاشته و افزون بر آن این گونه 
معماری را در س��اخت تخت جمشید و مسجد سلیمان میتوان مشاهده 
کرد. بدان لحاظ که س��نگهای بزرگ در دیوارهای پیرامون یک ایوان به 
کار رفته اس��ت بدون آن که از ساروج میان سنگ ها استفاده شود. این 
گونه بنا با س��نگهای بزرگ هنوز در کوه های ارمنس��تان دیده میشود. 
تاثیر فرهنگ و هنر اورارتویی بر هخامنش��یان، به ویژه در بناهای سنگی 

مانند زندان پاسارگاد و کعبه زرتشت در نقش رستم به چشم می آید.
از آن جا که کاوش های انجام شده برای یافتن اشیای اورارتویی پیوسته 
نبوده است در نتیجه هنر این مردم، به صورت دقیق بررسی نشده است 
و گاه با هنر آش��وری به اش��تباه گرفته شده اس��ت. این اشتباه به دلیل 
نزدیک��ی س��بک هنری ای��ن دو فرهنگ به یکدیگر بوده اس��ت. که این 
نزدیکی خود ناشی از همسایه بودن این دو کشور و تعامالت و کشمکش 

هایی که با یکدیگر داشته اند، بوده است.

نمونه ای از هنر اورارتویی)3(

تصاویر افراد تنومند که از نیمرخ و به صورت ناش��یانه نش��ان داده شده 
اند از ویژگی های هنر اورارتویی اس��ت. همچنین ایشان تیزبینی خاصی 
رد نش��ان دادن جانوران از خود نشان داده اند. در نقوش زینتی، خطوط 
مس��تقیم و اریب و موجدار و دایره های فراوان به کار رفته اس��ت. همه 

جانوران در هنر اورارتویی به صورت آرام نشان داده شده اند.
هنر اورارتویی افزون بر هنر آشوری با هنر هیتی ها نیز در پیوند بود. در 
دوره ای آنها را بازرگانی به س��وی مدیترانه را به تصرف خود در آوردند 

این پیوند شکل گرفته است.
همچنی��ن پیوندهایی میان هنر س��کایی و هنر اورارتویی بر قرار اس��ت. 
گنجین��ه ی س��قز و کاوش ه��ای کرمیر – بلور، اش��کارا پیوندهای هنر 
سکایی را از سریق هنر اورارتویی با شرق باستان نشان می دهد. سکایان، 
بدن جانوران به ویژه گاو را بسیار مانند به اورارتویی ها نمایش می دادند 



در بخش علیای غالف درخت سپندینه ای دیده می شود که بسیار مانند 
به درختان اورارتویی بر روی کمربندهای مفرغی اس��ت و دو پری بالدار 
به جای میوه دان کوچک، چیزی در دس��ت خود گرفته اند که مانند به 
چیزی اس��ت که در دس��تهای خدایان بر روی کمربندهای اورارتویی از 

ناحیه کرمیر – بلور وجود دارد.

دین اورارتو ها

دری��اره دین اورارتو ها ب��ا قطعیت نمی توان نظر داد اما بنا بر قاعده می 
بایس��ت با هم نژادان آریایی خود، دین را بر پایه پرس��تش و بزرگداشت 
مظاهر طبیعت آغازیده باش��ند. کیش اقوام اورارتو، ایزدان بسیای داشته 
اس��ت ک��ه در بخش " اورارتوی��ی ها، نیاکان ارمنی ها" ب��ه نام چند تن 
از آنها اش��اره ش��د. در کتیبه ی یافت ش��ده در نزدیکی وان نام ش��مار 
زی��ادی از ایزدان نر و م��اده به کار رفته اس��ت. نامورترین این خدایان، 
ایزدبان��وی آناهیتا Anahita اس��ت. ایزد بانوی عش��ق و زیبایی به نام 
"آس��دغیک ASdghik" و ".واهاگن" که خدای دالوری اس��ت.در میان 
این خدایان، "خالدی" که خدای جنگ اس��ت از مقام نخست برخوردار 
بوده و پادشاهان از ان خدا، کمک و یاری می خواسته اند و پیشکش ها 

نیز به او تقدیم میشد.
زی��ارت گاه بزرگ آنان در "آش��دیچاد Aschdichad"، "آکه س��یلنه 
Acesilne"، ج��ای گرفته در"تارون Taron"، بود که در آنجا در میان 
جنگل چندین پرستش��گاه ساخته شده بودکه پرستشگاه آناهیتا از همه 

بزرگتر و نامور تر بوده است.

انقراض اورارتو ها

در حدود س��ال 590 پیش از میالد دولت اورارتو به دس��ت ماد بر افتاد، 
اقوامی که تا این زمان تابع دولت اورارتو بودند، با مادها در شکست دادن 

اورارتو هم دست شدند.

پانویس:
http://www.armenian-history.com/Nyuter/ از  1.فرت��ور 
HISTORY/ArmeniaBC/Urartu/kingdom_of_urartu.

htm
htm.http://rbedrosian.com/Ref/Piot/au2 2.فرتور از

3. همان

بن مایه ها
1.قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رقیه بهزادی،انتشارات 

طهوری
2.ایران بزرگ، امید عطایی فرد، انتشارات اطالعات

3(اطلس تاریخ ملی ایران، سازمان نقشه برداری کشور



دوره  در  داری  ب�رده  و  ب�رده 
هخامنشی

Muhammad A. Dandamayev :نویسنده

http://www.iranica. - برگرفته از: وبگاه دانشنامه ایرانیکا
com/articles/barda-i

مترجم: م. روشنگر

در آغ��از دوره هخامنش��ی، مراکز ب��رده داری تا حدود کمی 
گس��ترش یافته بود. رس��می در این دوره برق��رار بود، بدین 

ایالمی تخت جمش��ید به صورت kurta آمده اس��ت. این اش��خاص در 
خانواده های س��لطنتی و اشرافی مانند کش��ورهای بابل و مصر کار می 
کردن��د.  اکثریت قری��ب به اتفاق افراد "کورت��اش" از خارجی ها بودند. 
ب��ا توجه ب��ه ترکیب و وضعیت حقوقی آنان، "کورت��اش" ها همه از یک 
جنس��یت نبودند. به احتمال قوی، در میان آن��ان تعداد قابل توجهی از 
اس��رای جنگی، تعداد کمی افراد آزاد که به طور داوطلبانه برای دریافت 
م��زد کار می کردن��د و برخی دیگر نی��ز که به طور موقت در مش��اغل 
خدماتی به کار می پرداختند، وجود داش��تند. بنابراین با گذر زمان واژه 

"کورتاش" مفهوم گسترده تری به معنای "کارگر" پیدا نمود.

در نس��خه ایالمی سنگ نبش��ه بهیس��تون "کورتاش" برابر با واژه کهن 
ایرانی māniya اس��ت.)این واژه در نس��خه بابلی به صورت اصطالحی 
به معنای "خدمتکار اجاره ای" آمده اس��ت(. Māniya شاید به معنای 

برده خانگی باشد.

سرانجام با گسترده ش��دن فتوحات هخامنشیان، تغییر قابل توجهی در 
خانه س��لطنتی و خانه های اش��راف ایرانی شکل گرفت و آن تغییر نظام 
بردگی از برده داری بدوی پدرس��االر به بهره برداری ش��دید از کارگران 
خارج��ی در امر کش��اورزی و تا حدودی در صنعت بود. بخش��ی از این 
کارگران خارجی به عنوان برده به کار گرفته ش��ده و با بقیه آنان نیز که 
در زمینهای س��لطنتی مستقر می شدند، به عنوان افراد نیمه آزاد رفتار 
می ش��د. آنان اغلب اس��یران جنگی بودند که در شورش علیه حکومت 

ایران شرکت داشته و یا در مقابل ارتش ایران مقاومت نموده بودند.

ادامه دارد...   

صورت که یک مرد فقیر می توانست خود را در اختیار یک مرد ثروتمند 
قرار داده و در ازای آن ش��خص ثروتمند مس��ئولیت تغذیه او را بر عهده 
گیرد. گفتنی ست که موقعیت این مرد فقیر به یک برده شباهت دارد.

بخش نخست

در آغاز دوره هخامنش��ی، مراکز برده داری تا حدود کمی توس��عه یافته 
بودند. رسمی در این دوره برقرار بود بدین صورت که یک مرد فقیر می 
توانس��ت خود را در اختیار یک مرد ثروتمند قرار دهد، به شرط آنکه به 
او غذا دهد. گفتنی س��ت که موقعیت این مرد فقیر به یک برده شباهت 
دارد. این ش��خص می توانس��ت هر وقت که می خواس��ت ارباب خود را 
ب��ه دلیل خوراک کمی ک��ه به او میداد، او را ت��رک نماید. هنگام ظهور 
حکومت پارس، پارسیان با چنین برده داری ابتدایی آشنایی داشتند، اما 

شغل بردگی هنوز به طور آشکار دارای وجهه اقتصادی نبود.

متداول ترین نامی که در ایران باس��تان برای بردگان به کار برده میشد 
واژه "بن��دک" برگرفت��ه از واژه بنده بود. این واژه ن��ه تنها برای بردگان 
واقعی، بلکه برای هرگونه وابستگی معمول نیز به کار برده می شد. برای 
مثال، در س��نگ نبشته بهیستون)بیستون( داریوش اول تمام ساتراپ ها 
و عم��وم مردم را "بندک" نامیده اس��ت. همچنین داریوش اول فرماندار 
خویش "گاداتس" در یونی را برده خویش دانسته است؛ تمام کشورهای 
شرق باستان، کلیه متعلقات شاه و حتی عالی رتبه ترین مقامات حکومتی 
همگان برده های شاهنش��اه به ش��مار می رفتند. نویسندگان یونانی نیز 
خاطرنش��ان کرده اند که جز شخص شاه، همه پارسیان به عنوان جمیع 
بردگان شاهنشاه به شمار می رفتند. در همین راستا، رفتار سران مقتدر 
خانوداه های مردس��االر نیز با اعضای خانواده خویش س��تمگرانه بوده و 

حتی می توانستند با فرزندان خود همچون بردگان رفتار نمایند.

یکی از واژه های کهن ایرانی که برای نامیدن بردگان اس��تفاده می شد، 
واژه gada ب��ود که مفهوم اصلی آن به معن��ای "برده خانگی" بود. این 
اصطالح در نامه های آرامی ارش��ام س��اتراپ مصر در قرن پنجم پیش از 
میالد، در متون بابلی دوره هخامنش��ی به شکل garda و نیز در اسناد 



تاریخچه ای از خط و دبیره
نویسنده: یزدان صفایی

»از زبان سومری واژه dipI به معنی کتیبه در فارسی باستان وارد شده 
که در فارسی دری به صورت »دب« در »دبستان« و »دبیر« و به صورت 

»دیو« در »دیوان« باقی مانده است.«)1(

واژه »دبیره« و »دفتر« نیز از همین ریش��ه اس��ت و دستیابی ایرانیان بر 
»دیپ« و »دبیره« در شاهنامه فردوسی به پیروزی بر »دیو« و »دیوان« 

بدل گشته است.)2(

»در زمان های کهن، به انگیزه هایی که هنوز به درس��تی آشکار نیست، 
هر یک از هفت س��یاره ی شناخته شده ی آن روزگار را با شغل و پیشه 
ای، همبس��ته می دانستند. یکی از این سیارات که به نام های »عطارد« 
و »تیر« می شناس��یم و در ایران غربی »نبو« خوانده می شد، با نگارش 
و نبیسندگی در پیوند بود. واژه های نبشتن )نوشتن( و نبی از ریشه ی 

»نبو« ایزد کتابت می باشد.«)3(

دبیره )خط( و نگارش، دورانها و مراتب گوناگونی را سپری کرده است تا 
امروز به این جایگاه رس��یده است. از زمانی نامعلوم، انسان نیاز به نقش 
کردن یا تصویر کردن اندیشه ها را در خود حس کرد. او این مرحله را با 
نگارش آغاز کرد. بدین منظور تصویر ها و نگاره هایی را بر تخته سنگها 
را ب��رای ارتباط مکتوب، حک کرد و بدین س��ان خط یا دبیره تصویری 

آغاز شد.

نخستین نگاره ها روی س��فال ها، نخستین گام برای نوشتن بوده است 
و برخی دانشمندان مانند گیرشمن زادگاه نخستین سفال های منقوش 
را نواح��ی ایران غربی می دانند، پس در آغاز، نگارش از س��رزمین ایران 

آغاز شده است.)4(

امروزه نیز کارواژه های "نگاشتن" و "نگاریدن" به جای کارواژه "نوشتن" 
در زبان فارسی به کار می رود."نوشتن" نیز در فارسی باستان دارای یک 
ریشه ی فعلی "پئیش paish" و یک پیشوند فعلی "نی ni”است.)5( و 

با نام ایزد "نبو" در پیوند است.)6(
س��نجش میان ریشه ی فعل نوش��تن در فارسی باستان، "پئیش" و واژه 
ی "پیچ" ، معنی واژه نوش��تن را آشکار می کند و آن ، پیچیدن توماری 

است که روی آن نگاشته شده است.)7(

»تع��داد ف��راوان تصویر ها و عدم ام��کان نقش کردن مس��ایل عاطفی، 
کمبودهای این روش نگارش بود.

کم کم تصویر ها ش��کل س��اده تر و نمادین تری به خود گرفتند و برای 
مفاهیم عاطفی، عالیمی قراردای وضع ش��د، مثاًل نقش دو پا نش��انه راه 
رفتن و چش��م اشک آلود نش��انه ی اندوه بود. مجموعه ی این تالش ها 

نوعی خط اندیشه نگار را در دسترس نگارندگان قرار داد.« )8(

این چنین بود که خط هیگرولیف پدید آمد که گس��تره ی انتش��ار آن 
بیشتر در مصر بود و این نام از سوی یونانیان به این خط داده شده است 

که در زبان یونانی به معنی نوش��ته ی نشانه های مقدس است و این نام 
را بدان دادند چون برای ایشان پر از شگفتی و راز و رمز های ناشناخته 
بود. پیش��ینه ی خط هیروگلیف تا هزاره  چهارم پیش از میالد میرسد. 
این خطر بر پاپیروس نوشته می شد.)9( این خط بیشتر افقی و از راست 
به چپ نوش��ته می ش��ود و به ندرت از چپ به راس��ت و گاهی از باال به 
پایین ، تصویر انسان ها و حیوانات رو به آغاز خط دارد. )10( که بعدها 
به سادگی می گراید و دو نوع خط هیراتیک )دینی( و دموتی )مردمی( 

از آن پدید می آید.)11(

خط بی نگاره یا خطی که مراحل تکامل خود را طی کرده و به خط معنای 
امروزین خط رسیده است در کاوش های دره هلیل رود بلوچستان پیدا 
شده است که زمان آن به پانسد سال پیش از آغاز خط های سومری می 
رسد.)12( سومری ها که ایرانیانی بوده اند که از سرزمینهای کوهستانی 
ش��مال ایران کوچیده )13( و در هزاره ی چهارم پیش از میالد به میان 
رودان رس��یده بودند، از نخستین اقوامی هستند که به ضبط گفتار ها و 
اندیش��ه های خود اقدام کردند و برای این کار، خط میخی را برگزیدند. 

)14(
خط میخی آغازین س��ومری ها به هیروگلیف ش��ابهت دارد و این یعنی 
ک��ه در اصل نوعی تصویر نگاری بوده اس��ت که آن را بر روی لوح نقش 
می کرده اند و رفته رفته تصویر ها حالت ساده تر و زاویه مانند به خود 
گرفتند و س��رانجام نشانه های تش��کیل دهنده ی آن به ریخت میخ در 

آمدند.)15(

»از خط میخی س��ومری نخستین، خط میخی ایالمی منشعب می شود 
که برای نگارش زبان ایالمی که جزو زبان های منفرد اس��ت به کار می 

رود.« )16(

»خط میخی اکدی )بابلی( نیز از منشعبات همین خط است. خط میخی 
به جز منطقه ی بین النهرین در گس��تره ی وس��یعی رواج می یابد: در 
آس��یای صغیر و بین النهرین ش��مالی و در میان هیت��ی ها، هوری ها، 

اورارتو ها، کاسی ها و غیره«)17(

»خط میخی کتیبه های فارس��ی باس��تان دوره ی هخامنش��ی از روی 
میخی بابلی و ایالمی درست شده است که نسبت به آن ها عالیم ساده 
ت��ر و کمت��ری دارد.)18( این خط از چپ به راس��ت و به ترتیبی که در 
سانس��کریت متداول است، نوشته می شود، و دارای 36 عالمت است. و 
همه ی این نشانه ها به جز سه نشانه صدا دار، هجایی هستند، و از میان 
این نشانه های هجایی، 22 نشانه دارای فتحه و چهار نشانه داری کسره 
و هفت تای دیگر دارای ضمه هستند. همه ی نشانه های پارسی باستان 
به صورت عمودی یا افقی رس��م میشده و هفده تا از آنها نیز دارای یک 
یا دو زاویه قائمه بوده اس��ت. همه واژه ها توس��ط یک نوع عالمت ممیز 
از همیدگر جدا می ش��ده، هرچند که در برخی کتیبه های کوچک این 
قاعده رعایت نش��ده است و به جز این نشانه ی ممیز، نشانه های مورب 
چنان که در خطهای میخی ایالمی و بابلی موجود اس��ت، دیده نمیشود.

)19(

خط میخی پارس��ی باستان تا اواخر سده هجدهم کاماًل ناشناخته بود تا 
این که در سال 1802 دانشمند آلمانی به نام "گروتفند" )20(  توانست 
ده نش��انه این خط را بیابد و در س��ال 1837 یک افس��ر انگلیسی به نام 



"راولین س��ن" )21( همه ی نش��انه های میخی پارسی باستان را خواند 
و برگردان کامل کتیبه ی بیس��تون را به انجمن آسیایی سلطنتی )22(  
در لندن ارائه داد و ده س��ال بعد، با تجدید نظر )راولین س��ن( منتش��ر 

شد.)23(

» در ه��زاره دوم پی��ش از میالد خط دیگ��ری در میان فینیقی ها که از 
کرانه های خلیج فارس کوچیده بودند)24( پا به عرصه وجود می گذارد 
و آن خ��ط فینیقی اس��ت. قدیم��ی ترین نمونه ی این خ��ط در کاوش 
های ش��هر گوبله، از شهرهای فینیقه باستان )حوالی سوریه کنونی( که 

یونانیان آن را بیبلوس می نامیدند، به دست آمده است.)25(
الفبای این خط 22 نش��انه داش��ت که تنها صامت ها را نشان می داد و 
از راس��ت به چپ نوشته می ش��د و نشانه هایی از خط مصری باستان و 
خطوط تصوی��ری را در آن می توان یافت. خط فینیقی بعد ها از طریق 
بون��ان به غرب رفت و با دگرگونی هایی مورد اس��تفاده قرار گرفت و بر 

اساس خط یونانی، خط التین پدید آمد.) 26(

خط آرامی نیز از فرزندان خط فینیقی است که به سرعت در خاور میانه 
پخش شد. )27(

خط و زبان آرامی که به سرعت در قلمرو گسترده ای رواج یافته بود در 
امپراتوری هخامنش��ی نیز به عنوان زبان دیوانی به کار رفت  و به همراه 
فارسی باستان و خط میخی در نامه ها و اسناد دولتی به کار گرفته می 
شد و بدین صورت بود که نام به زبان هر استانی خوانده می شود و دبیر 
آرامی زبان آن را به زبان و الفبای آرامی می نوش��ت و نامه به آن استان 
فرس��تاده میش��د و در آن جا دبیران، آن را به زبان همان اس��تان بر می 

گرداندند و می خواندند.
پس از دوران هخامنش��ی، در دوره ای کوتاه، زبان و خط یونانی در نامه 
های اداری به کار رفت تا این که در زمان اشکانیان، خط پهلوی اشکانی 
برای نوش��تن زبان پهلوی اش��کانی پایه ریزی شد و سپس خط پهلوی 
ساس��انی ب��ه وجود آمد که هر ک��دام گونه هایی کتیب��ه ای و تحریری 
دارند. این خطوط، صامت نگارند و شمار نشانه های آنها از الفبای آرامی 
کمتر هس��ت و از راست به چپ نوشته می شوند.)28( از میانه ی دوران 
اش��کانی خط پهلوی به عنوان خط ملی ایرانی، در مقابل خطهای دیگر 
مانند یونانی و برهمائی، ش��ناخته ش��ده بود و به همین سبب ساسانیان 
نیز آن را نگهداش��تند و ادامه دادند. خط پهلوی را می توان ش��امل سه 

نوع دانست:
1-پهلوی شمال شرقی که خط قوم پرثوی یا اشکانی بوده و بیشتر روی 

سکه ها و مهر ها ی شاهان این خاندان دیده می شود.
2-پهلوی جنوب غربی )خط پارس��ی میانه( یا خط ساسانی  همان گونه 
که دو صورت داش��ته: یک��ی خط کتیبه ها، یعنی خطی که در س��نگ 
نوش��ته و سکه به کار می رفته و دیگری خط تحریری که نام و کتاب را 

با آن می نوشتند.
3-خط پهلوی شرقی که تنها صورت تحریری از آن در دست است و در 

نوشتن بعضی از زبانهای شرقی ایرانی میانه استعمال شده است.)29(
حم��زه ی اصفهانی از قول محمد موب��د معروف به ایوجعفر متوکلی می 

نویسد)30(:
»خط فارس��ی گوناگون اس��ت و هفت نوع دارد، و گفته اند که ایرانیان 
در روزگار فرمانروای��ی خود انواع مقاصد خویش را به هفت نوع خط می 
نوش��ته اند که نام آنها :رم دفیره، نیم گش��ته دفیره، فرورده دفیره، دین 

دفیره، وسف دبیره بوده است.

ام��ا معن��ی »رم دفیره« خط عام اس��ت، و معنی »گش��ته دفیره« خط 
دیگرگون ش��ده؛ معنی »نیم گش��ته دفیره« خطی اس��ت که نیم از آن 
دیگرگون ش��ده باشد؛ و معنی »فرورده دفیره« خط فرمان و نامه است؛ 
و معنی »راز دفیره« خط اس��رار و ترجمه هاس��ت؛ و »دین دفیره« خط 
دینی اس��ت که به آن قرآن خود نوش��ته های ش��رعی دین خود را می 
نوش��تند؛ و معنی »وس��ف دفیره« مجموعه خطوط است که خطی بود 
شامل لغتت ملتهایی از رومی و قبطی و بربری و هندی و چینی و ترکی 

و نبطی و عربی«)31(
ابن ندیم نیز خطهای ایران باس��تان را هفت نوع دانس��ته که از قول ابن 
المقف��ع نقل میکند. از آن جمله "ویش دبیره" اس��ت که ش��اید همان 
"وسف" دبیره" باشد در نوشته ی حمزه باشد و می گوید که »آن سیصد 
و ش��صت و پنج حرف اس��ت که کتابهای فراس��ت وزجر )یعنی تأفل و 
تطیر( و خریر آب و طنین گوش و اشاره های چشم و ایماء و چشمک و 

آنچه بدین ماند، با آن نوشته می شود.« )32(
دبیره اوستایی که برای نوشتن کتاب دینی زردشتیان به کار رفته است و 
یکی از کامل ترین خط های جهان است، بر اساس خط پهلوی ساسانی 
ساخته شده است. این دبیره، آوانگار است و با 53 یا 58 نشانه صامت یا 
مصوت از توانایی نگارش��ی بسیار باالیی برخوردار است. از راست به چپ 
نوش��ته می ش��ود و به نامهای دین دبیره و دین دبیریه و دین دفیره و .. 
هم نامیده میشود.)33( در نخستین سده های اسالمی ، برای آسانی در 
خواندن متون پهلوی ، آن را به الفبای اوس��تایی برگرداندند و این نحوه 

ی نگارش پازند خوانده شد.)34(

در دوره ی میانه، مانی نیز خطی را بر اس��اس خط س��ریانی اختراع کرد 
که در آثار مانوی به کار رفته اس��ت و روش��ن و خوانا است. خط سریانی 

از فرزندان خط آرامی به شمار می آید )35(

نوشته هایی که از زبان سغدی )36( به ما رسیده است به خطوط سغدی 
مانوی، س��غدی مسیحی و سغدی بودایی نوشته شده که این خط نیز از 

فرزندان شاخه دیگر خط آرامی است.)37(

خط عبری نیز که پیش��ینه ی زبانی اش به س��ده چهارم پیش از میالد 
می رسد از اصل آرامی گرفته شده است و خط عربی نیز توسط نبطیان 

از خط آرامی گرفته شده است .)38(

»ایرانیان نیز در س��ده های نخس��تین پس از اس��الم، با افزودن حروف 
فارس��ی به الفبای عربی، خط فارسی را بر مبنای خط نسخ پایه گذاری 
کردند و سپس خط نستعلیق و خط شکسته و دیگر خطوط ایرانی ابداع 
ش��د.«)39( »نیز در اثر تفنن و هنرنمایی های خوشنویسان، گونه های 
مختلفی از خط فارسی و عربی پدید آمد که بعضی از آنها از راه تفنن با 
رعایت تناس��ب، به گونه ای از نوشته های غیر عادی همچون منشور ها 

یا کتیبه ها و مانند آنها اختصاص یافت.«)40(

پانویس
1.تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی ، رویه 43

2.زندگی و مهاجرت آریاییان، فریدون جنیدی، رویه 82
3.نبو: ایزد نویسندگی، مرز مزدایی، امید عطایی فرد،رویه 135

4.خط در استوره ها،زبان فرهنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه 406
5.راهنم��ای ریش��ه فعلهای فارس��ی دکت��ر محمد مق��دم و تاریخ زبان 



فارسی
6.نبو: ایزد نویسندگی، مرز مزدایی، امید عطایی فرد،رویه 135

7.زندگی و مهاجرت نژاد آریا، فریدون جنیدی رویه های 83 و 84
8.تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه 

17
9.تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه 

17
10.زبانهای خاموش، فریدریش، یوهان، ترجمه دکتر ثمره و دکتر قریب، 

رویه 5
11.تاریخچ��ه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ اس��طوره، ژاله آموزگار، 

رویه 18
12.زندگی و مهاجرت نژاد آریا، فریدون جنیدی، رویه 83

13.ایران بزرگ، امیر عطایی فرد، رویه 55
14.زبانهای خاموش، فریدریش، یوهان، ترجمه دکتر ثمره و دکتر قریب، 

رویه 10
15.زبانه��ای خاموش رویه 39 و همچنین اس��طوره ت��ا تاریخ از مهرداد 

بهار، رویه 258
16.تاریخچ��ه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ اس��توره، ژاله آموزگار، 

رویه 19
17.زبانهای خاموش رویه 48

18.تاریخچ��ه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ اس��توره، ژاله آموزگار، 
رویه 19

19.فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، َرلف نارمن شارپ رویه 2 و 3
1853-1775 Georg Friedrich Grotefend.20

1895-1810 .Sir Henry Creswicke Rawlinson.21
Royal Asiatic Society.22

23.فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، َرلف نارمن شارپ رویه 1
24.ایران بزرگ، امید عطایی فرد، رویه  91.

25.تاریخچ��ه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ اس��توره، ژاله آموزگار، 
رویه 19

26.تاریخچ��ه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ اس��توره، ژاله آموزگار، 
رویه 19

27.دایره المعارف فارسی، جلد 1، احمد تفضلی رویه 287 تا 289
28.زبان پهلوی، ادبیات و دس��تور آن، ژاله آموزگار و احمد تفضلی، رویه 

44 تا 50
29.تاریخ زبان فارسی، جلد اول، پرویز ناتل خانلری، رویه 288.

30. ب��ه نقل از تاریخ زبان فارس��ی، جلد اول، پروی��ز ناتل خانلری، رویه 
288

31.التنبی��ه علی الحدوث التصحی��ف. چاپ بغداد. 1387 . ه . رویه های 
64 و 65.

32.تاریخ زبان فارسی، جلد اول، پرویز ناتل خانلری، رویه 289.
33.تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرهنگ استوره، ژاله آموزگار رویه 

های 21 و 22.
34.ژاله آموزگار، »گزارشی از پازند«، مجله دانشکده ادبیات تهران، سال 

بیست و سوم، شماره چهارم 1355، رویه 14 تا 19
35.تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی، رویه 154

36.درباره زبان س��غدی نگاه کنی��د به مقاله "زبانه��ای ایرانی میانه" از 
نگارنده)یزدان صفایی( در شماره آبان 88 امردادنامه
37.فرهنگ سغدی، بدرالزمان قریب، رویه 24 تا 29

38.تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی رویه 155
39.تاریخچ��ه ای از ن��گارش و خط، زبان فرهنگ اس��توره، ژاله آموزگار 

رویه 23
40.گزارش��ی درب��اره ی خط و قلم در ایران، م��رز مزدایی، امید عطایی 

فرد، رویه 148

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

اثير: آتش-كره ي آتشين
اجابت : پاسخ ، پذيرش ، پاسخ دادن، برآوردن

اجابت شدن : برآورده شدن
اجابت فرما: برآور، بپذير

اجاره : سالك ، پافه
اجاره بها: مزد ، بهاي سالك

اجاره دادن : بمزد دادن
اجازه : پروانه ، رواداشت ، دستور

با اجازه : به دستوري
اجازه خواستن: فرمان خواستن

اجازه دادن : هشتن ، گذاشتن ، پروانه دادن
اجازه نامه : پروانه

اجاق : ديگدان ، آتشدان
اجانب : بيگانگان ، انيرانيان

اجبار: بزور ، ناگزير ، ناچار
اجتماع: انجمن ، گروه ، مردمان ، جرگه

اجتماعات : گردهمايي ها انجمن ها ، بهم پيوستگان
اجتماعيون : مردمي گرايان ، چپيرگان
اجتماع و ازدحام مردم: چپيره ، چبيره

اجتناب: پرهيز ، گريز ، دوري، انايش  
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پیش سخن:

دگرگونی های سیاسی که در سال های فرجامین ]تا 1995[ در افغانستان 
پدیدار گشته، از نگاه بینندگان باختری آشفته بوده و پیوسته در باره اش 
گفته ش��ده: »همه دارند با هم می جنگند!« اندیش��ۀ بنیادین نویس��نده 
با این س��خن همساز نیس��ت. من بر آنم که جنگ در افغانستان روزگار 
درازی است که اعالم شده، چون جنگی ست که از ساختاری برمی خیزد 
که رشدی تاریخی داشته و هم اینک پیش از هر کجا همراستای مرزهای 
قومی خود را نشان می دهد. قومیت، یگانه کلید دریافت درگیری نیست، 

اما البته که یکی از بزرگ ترین کلیدهاست.

البته بس��یاری از افغانس��تانیان واکاوِی درگیری در افغانستان از دیدگاه 
قومی��ت را، ب��ه دیدۀ بدگمان��ی می نگرند و بررس��ی آن را پس می زنند. 
آنان چنین اس��تدالل می کنند که بینندگان بیرونی با واکاوی های خود، 
درگیری کنونی را عمداً س��خت تر و ش��دیدتر می کنند و بس. نویسندۀ 
این جس��تار در ناهمسازی با آنان، بر این است که حل صلح آمیز مسئلۀ 
افغانستان برای زمانی دراز، تنها هنگامی شدنی است که به همۀ عامل ها 
و سرچش��مه های جنگ، نگرشی بایسته شود، به ویژه از ساختارهایی که 
بر جنگ کنونی چیره اند، نمی توان گذش��ت، چون همان ها هستند که از 
بُن با صلح ناس��ازگارند. اهمیت روزافزون قومیت، از پایان جنگ سرد در 
درگیری های درونی کشورهایی چون یوگسالوی پیشین، در رواندا یا در 
کش��ورهای بازمانده از اتحاد ش��وروی )برای نمونه قره باغ یا چچن( نیز 

بازتاب می یابد.

 
مفهوم قومیت

هنگامی که از قومیت در افغانستان سخن می گوییم، نخست باید مفهوم 
قومیت را روش��ن س��ازیم. فریدریش ِهکمن تعریفی از آن را به دس��ت 
داده اس��ت: »آگاهِی هویتی و همگانی گروهی نس��بتاً ب��زرگ از آدم ها 
که بر پایۀ باور داش��تِن سرچش��مه های مشترک و مشترکات فرهنگی و 
دین��ی و تاریخی و تجربه های زمان حال اس��ت و در کردارهای فردی و 
جمعی پدیدار می گردد.« در این میانه، نیز باید در نگر گرفت که قومیت، 
س��اختی موهوم اس��ت که با گذش��ت زمان از خود نیز گونه ای پویایِی 

درون��ی می آفریند. ما دوس��ت داریم خود را هم اکنون آلمانی احس��اس 
کنی��م، در جای��ی که در س��ال های 20 و 30، این هوی��ت- همان گونه 
که امروزه بس��یار مورد بحث است- س��خت زیر تأثیر هویت منطقه ای و 

گونه ای از هویت اروپایی بود. س��رانجام به این نیز باید درنگریس��ت که 
فردیت می تواند بیرون از گروه قومی نیز ش��مرده ش��ود، اما نباید حتماً 
برابر با گروه مربوطه باشد. بر پایۀ تعریفی که گفتیم، قومیت، دو گونه بر 

سامان مندی اجتماعی کارگر می افتد:

بیش��تر دولت ها ی امروزی، نام »دولت ملی« را بر خود می گذارند، یعنی 
دولتی که اش��تراکاتی چون زبان، دین، فرهنگ یا تبار را با هنجار )نُرم(
هایی معین در بر می گیرد، البته اگر س��خن بر س��ر یکدستی همۀ مردم 
نباشد. بستن دس��ت و پای هنجارها و معین دانستن شان در زمینه های 

فرهنگی، بی گمان شکل گیری اقلیت های قومی را شدنی می سازد.

اقلیت ه��ای قومی در هرم اجتماعی یک کش��ور به خاطر سرمش��ق های 
رفتارِی انحرافی شان در جامعه ته نشین می شوند، یا در کناره های اقتصاد 
اجتماع��ی جای می گیرن��د. هنگامی که دولت از ای��ن اقلیت های قومی 
می خواه��د که خ��ود را با هنجاره��ای جامعه برابر س��ازند، یا در حالت 
بحرانی اش، هنگامی که اقلیت ها اجازه نداش��ته باش��ند از دستمایه ها و 

نعمت های اجتماعی بهره مند شوند، کار به درگیری می کشد.

اگر این گونه طرِح درگیری در افغانس��تان را بپذیریم، آنگاه پرسش های 
زیر پیش می آید:

نیروی نهفتۀ درگیری های قومی در افغانستان تا چه اندازه است؟
آیا دولت افغانستان، هنجارهایی را تعیین می کند که در شکل گیری یک 

اقلیت قومی یا اقلیت های قومی کارگر افتد؟
قومی��ت در برش ه��ای زمانی گوناگون، چ��ه ارزش و اهمیتی در جامعۀ 

افغانستان داشته است؟
قومیت در درگیری های کنونی افغانستان چه نقشی بازی می کند؟

 
نیروی نهفتۀ درگیری های قومی در افغانستان



در افغانس��تان گروه های بی شماری هس��تند که از نگاه دین، زبان، یا در 
مش��خصه ای دیگر، بسیار با هم توفیر دارند. ش��مارمندِی قوم ها در این 
منطق��ه از دو ج��ا آب می خورد. یک��ی این که پهنۀ طبیعی افغانس��تان 
زیر چیرگی هندوکش و رش��ته کوه های همس��ایه اش اس��ت. نبوِد راه و 
گذرناپذیری و س��اختار این کوهستان های بلند که گویی اتاق های کالن 
جداگان��ه ای را س��اخته اند، زمینۀ هس��تِی طاقچه های زیس��ت محیطی 
پرشماری را به دست می دهند که گروه های باشندگانی که در اشتراکات 
فرهنگی و دینی خود با اکثریت جامعه هماهنگ نبوده اند، می توانسته اند 
و می توانند به درونش��ان واپس نشینی کنند. یکی هم آن که، هندوکش 
برش��گاه پهنۀ فرهنگی ایران و هند و آسیای میانه است. از اینجاست که 
گروه هایی دینی ای از مردمان در آنجا به هم برمی خورند که س��نت های 

فرهنگی، زبان و تبارهایشان از هم گوناگون است.

جدول یک که تنها ویژۀ معیارهای زبانی و دینی است، نشان می دهد که 
درآمیزۀ قومی مردم افغانس��تان تا چه اندازه رنگارنگ اس��ت. این جدول 
همچنین نمایی از گروه های قومی که از نگاه ش��مار، مهم ترند را نیز در 
بر می گیرد. در پایان س��ال های 70، پشتون ها بزرگ ترین قوم افغانستان 
بودند و در جایگاهی پیش از تاجیکان، ازبکان، و هزاره ها جای داش��تند، 
هرچند که س��ِر درستِی این ش��مارها هم گفتگو و جنجال هایی هست.  

جدول

پرسش��ی که فرارو می آید این اس��ت که با یک چنین گوناگونی قومی، 
چگونه کشوری توانسته است پدید آید. در اینجا باید به نقش قدرت های 
اس��تعماری بریتانیایی-انگلیس��ی اش��اره کرد که در اواخر سدۀ واپسین 
]نوزدهم[ با آنچه بازی بزرگ )Great Game( نام گرفته کش��ور حائل 
افغانس��تان را بنیاد گذاش��تند و با آن برای نخس��تین بار در این منطقه 
مرزهای استواری ساختند. این مرزگذاری تنها تولیدی از سیاست منافع 
استعماری بود و نیروی نهفتۀ درگیری های قومی بسیار سختی را در خود 
نهان داش��ت. آمودریا ]جیحون[ مرز شمالی افغانستان شد، کاری که به 
معن��ی تکه کردن پهنه های بودوباش ازبک ها، ترکمن ها و تاجیک ها بود. 
خط دیورند مرز میان افغانس��تان و هند بریتانیایی شد که پهنۀ بنیادین 
بودوباش پشتون ها را بدون نگرش به تعلقات قبیله ای دو بخش می کرد. 
درست همین خط دیورند بود که میان سال های 1955 و 1979 جستار 
پشتونس��تان را همیشه و هموار مایۀ درگیری با پاکستان می کرد، چون 
افغانس��تان خواستار یکی شدن همۀ قبیله های پشتو در زیر درفش خود 
بود. قدرت های استعماری، خود در همان آغاز سنگ بنای درگیری های 

قومی را در افغانستان گذاشته اند.
 

پیدایش دولت ملی در افغانستان

اگر بخواهی��م ارزش و اهمیت قومیت را در جامعۀ افغانس��تان دریابیم، 
نخست باید ببینیم که مردم افغانستان پیش از بنیاد گرفتن دولت ملی، 

چه تعریفی از خود داشته اند.

مردمی که در میانۀ سدۀ هجدهم در افغانستان می زیستند، به قبیله ها و 
جامعه های روستایی بخش می شدند. در جامعه های روستایی- برای نمونه 
ن��زد تاجیکان- تنها یکان)واحد( های بومی مانند روس��تا یا دره، منطقۀ 

 .)83 .b, S 1986 ,Orywal( هویت یا منطقۀ کاروکرد را می س��اختند
در جامعه های قبیله ای- برای نمونه نزد پشتون ها یا ترکمن ها- هویت و 
کارکرد به کلیت انتزاعی قومی که به تکه های س��ازندۀ قوم برمی گشت، 
بس��ته بود. اما اگ��ر تعیین هویت خویش با کلیت جزءها رو به کاس��تی 
می نهاد، تعیین هویت با طایفه جان می گرفت، که البته قوم بزرگ از آن 
چندان تأثیری نمی پذیرف��ت 8f .S ,1970 ,Poullada((. از این روی 
برای دوره ای که تا به هنگام مرزگذاری استعماری می رسد، روشن است 
که یکان های کوچک قومی و یا روستاها یا دره ها، یگانه چیزهایی بودند 
که پیوندهای هویتی و کارکردی را نسبتاً هویدا می ساختند، اما در برابر، 
گروه های قومی با تعریفی که آوردیم، ارزش��ی نداشتند. عامل های قومی 
در فرمانروای��ی افغان ها که از س��ال 1747 هس��تی یافت و زیر چیرگی 
طایف��ۀ س��دوزیی و محمدزیی از اتحاد قوم های پش��توی ُدّرانی بود، نیز 
هماهنگ با آنچه یاد کردیم، نقش��ی دس��ت دوم بازی می کرد. چون آن 
فرمانروایی، کشور موّکالنی بود که ناتوان، و فاقد مرزهای مشخص بود و 
در عمل از توان دولتِی بایس��ته برای چیرگی بر خان نشین های باج پرداز 
و قوم ه��ا برخوردار نب��ود )S .1986 ,Shahrani. 29-36(. از این روی 
چیره گران درانی توان آن را نداشتند که هنجارهای معین یا اندیشه های 
مل��ی را در همۀ س��رزمین پیش برن��د. چنین بود ک��ه گروه های قومی 
پش��تون ها که خانوادۀ فرمانروا را هم در ب��ر می گرفت، جایگاه ممتازی 
نداش��ت. چیره گران به قوم کوچک و شیعی قزلباش متکی شدند، قومی 
که کارهای فرمانروایی را می گرداند و دری )پارسی( را زبان دربار و زبان 

.)188 .S ,1990 ,Rathjens( میانجی گردانید

نخس��ت عبدالرحمان خان، یک محمدزیی که هنگام مرزگذاری یادشده 
به دس��تگاه رسید، بر آن ش��د که با یاری های مالی کالن هند انگلیسی  
سازمان دهی فراگیری در کشور پدید آورد و هنجارهای معینی را استوار 
س��ازد. چنین بود که عبدالرحمان در پی عملیات نظامی پرشمار، بنیاد 
قدرت را در کش��ور گذاش��ت. عبدالرحمان خودگردانی پشتون ها، گروه  
قومی خودش را بر ایش��ان واگذاش��ت و تنها هنگامی که تیره های پشتو 
نافرمانی می کردند، به سرکوبش��ان می رفت. این سیاس��ت آزادی عمل 
دولت افغانس��تان در برابر قوم های پش��تویی که در درازای خط دیورند 
 .S ,1969 ,Froehlich( .می زیس��تند تا س��ال های 70 بر جای مان��د

)34-26 .S ,1978 ,Barfield ,187-177

عبدالرحمان برای شکس��ت دادن و پیرو س��اختن منطقه های غیرپشتو، 
از قوم های پش��تو یاری دریافت می داش��ت، چون خود نیز سپاهی خرد 
داش��ت. جنگ ها چ��ه به عم��د و چه نه، با احس��اس هویت مش��ترک 
پشتون ها، دستاویز خود را یافت، چرا که خودتعریفِی پشتون ها از رهگذر 
همبس��تگی ب��ا تیره های دیگر نیرو برداش��ته بود. لیکن پیوست س��ازی 
زورآلود قوم های غیرپش��تو که تا آن هنگام کیس��تِی مشترکی نداشتند، 
به ش��کل گیری هویت های قومی انجامید. بهترین نمونۀ بررسی شدۀ آن 
 )1987 ,Bindemann ,1985 ,Grevemeyer( هزاره ه��ا هس��تند
چون تازه این شکست آنان در جنگ پشتون های سنی که جهاد در برابر 
هزاره های شیعه خوانده شد، بود که هزاره ها را هشیار ساخت از ارزش ها 

و هنجارهایی برخوردارند که دیگرانی از بیرون با آن سر جنگ دارند.

آماج سیاس��ت عبدالرحمان این بود که در افغانس��تان دولتی ملی بر پا 
س��ازد. اما عبدالرحمان شالوده ای ویژه از دولت ملی در سر نداشت، بلکه 
همین برایش بس بود که ارزش هایی را که خود بدیهی می شمرد، هنجار 



همگان گردد. این ارزش ها تعلق به همبس��تگی سنی که وی مشروعیت 
دس��تگاه خ��ود را از آن می جس��ت، و نیز تعلق قومی به پش��تون ها بود 
که تصمیم های سیاس��ی اش را پیش از هر چی��ز دیگر راهبری می نمود 
)S ,1986 ,Sharani ,1013 .S ,1984 ,Meier. 38( ای��ن دو پارمتر 
بنیاد دولت ملی افغانستان و بزرگ ترین عامل های تعیین الیه های جامعۀ 
آن سرزمین را می ساخت. جانشینان عبدالرحمان تا داوود این هنجارها 
را در سیاس��ت نگاه داشتند. چنین بود که هر کدام از قانون های اساسی 
افغانس��تان، مذهب س��نی را دین ملی کشور ش��مرده، همان چیزی که 
میان سنی ها از یک سو، و هزاره ها و قزل باش ها و هندوها از سوی دیگر 
ش��کاف می اندازد. همزمان با آن، جایگاه برتری پشتون ها با تبصره هایی 
در قانون اساس��ی اس��توار ش��د، چنین بود که در عمل پش��تون ها ملت 
افغانس��تان شمرده گش��تند و در کمابیش همۀ کارهای سیاسی برتری 

داده شدند.  

 
ارزش قومیت در جامعۀ افغانستان پیش از سال 1978

اگر ساختار جامعۀ افغانستان پیش از تازش اتحاد شوروی را در نگر بکشیم، 
گونه ای از توزیع نعمت ها را همراستا با مرزهای قومی بازمی شناسیم. در 
اینجا خواهیم کوش��ید که با نگرش بر سیاس��ت اسکان دهی و الیه های 

اجتماعی این جستار را روشن سازیم.

سیاست اس��کان دهی در دگرگونی سیاست دولت ملی، دستاویزی مهم 
بود. زیرا چیره گران می پنداش��تند که با اس��کان دهی، جمعیت کشور را 
یکدس��ت توانند ساخت. اس��کان دهی پش��تون ها در بیرون از پهنه های 
بودوب��اش جن��وب و خ��اور افغانس��تان از روزگار عبدالرحم��ان یکی از 
بنیادهای سیاس��ت افغانستان بود. از آن جایی که اداره ها در منطقه های 
مورد نگر، پیوسته پشتون ها را بر مردم بومی برتری می دادند، می توان از 
»پش��تونیزه« کردن منطقه ها سخن گفت. منطقه ای که برای انجام این 
سیاست بهتر دیده می شد، شمال افغانستان بود که مردم بسیاری نداشت. 
در آنجا الیه ای از ازبک ها که س��نتاً چیره بود، در پی سیاست استعماری 
آماجمندی از منطقۀ واحۀ خود به سوی زمین های دیم کم حاصل رانده 
 ,1972 ,Groetzbach( شد. پهنه های تهی شده به پشتون ها داده شد
S ,1982 ,Shalinsky ,95 .S. 79(. این سیاس��ت اسکان دهی مایۀ آن 
ش��د که شمال افغانستان در پایان س��ال های 70 به یک قالی پُر از لک 
بماند، چون پش��تون ها، ازبک ها، تاجیک ها و ترکمن ها اغلب روس��تا به 

روستا دیده می شدند.

یکی از چهره های سیاس��ت اسکان دهی، گشایش چراگاه های هزاره جات 
به روی چادرنش��ینان پش��تو بود. آنان با جایگاه برتری که داشتند، پهنۀ 
اقتصادی هزاره های بومی و کش��اورز را تنگ س��اختند و همان گونه که 
کالوس فردیناند )1962( نخستین بار آگاهانده، حتی هزاره های بومی را 
از نگاه اقتصادی وابسته به خود نیز ساختند. پیامدش این بود که بسیاری 

از هزاره ها در پی تنگنای اقتصادی و اجتماعی به شهر کوچیدند.

هزاره ها در زمینۀ بهره مندی از نعمت های اقتصادی و امکانات سیاس��ی 
کشور نیز گرفتار محدودیت های قومی بودند.

پشتو ن ها قومی شدند که گویی باید فرمانروایی را بر دوش داشته باشند. 

آنان از روزگاری کهن و دور با خاندان درانی ش��ان بر چکاد کش��ور جای 
داش��تند. نخبگان سنتی هم بیشترش��ان از اشراف پشتو بودند. نهادهای 
دولتی عموماً کارکنان پش��تو را به دیگ��ران برتری می دادند، چنین بود 
ک��ه آنان باالتری��ن رده ها و کلیدی ترین جایگاه ه��ا را در کارهای دولتی 
 ,62 .u 39 .S ,1972 Sawitzki( و نظام��ی در چنگال خود داش��تند

.)83 .S ,1991 Rubin

تاجیک ها بیشینۀ الیۀ میانی را می ساختند. این را باید به آنجا برگرداند 
که آنان مردم شهرنش��ین روزگار کهن بودند و زبان مادری ش��ان، دری، 
زبان میانجی بود، پش��تون ها و مردمان ترک، دری را همچون زبان دوم 
می آموختند. تاجیکان در پهنه های اقتصادی و آموزش��ی در همس��نجی 
با دیگر قوم ها از پیش��ی و برجستگی هنگفتی برخوردار بودند، از همین 
روی، س��اخت زیرین اداره ها را شمار باالیی از تاجیک ها فرا گرفته بود و 
آنان بیش از نیمی از فروش��ندگان و دکان داران را هم در بر می گرفتند 
)f 186 .S ,1982 ,Sawes.(. ازبک ه��ا و ترکمن ه��ا در ناهمس��ازی با 
تاجیکان، کمتر در دس��تگاه دولتی و جایگاه های قدرت یافت می شدند. 
تنها ازبکانی که زمین بس��یار داش��تند ی��ا بازرگان��ی می کردند روزگار 
اجتماعی بهتری را به خود می دیدند. راه امکانات سیاس��ی و نعمت های 
اقتصادی به خاطر شیعه بودن بر هزاره ها یکسره بسته بود. آنان آشوب گر 
هم خوانده می ش��دند. اقلیت های قومی چون نورستانی ها، قزلباش ها، و 
هندوها جایگاه های ویژه ای را در اجتماع می داشتند که با آن گوشه های 
جداگان��ه ای از اقتصاد و اداره ها را می پوش��اندند یا گاه همۀ بخش هایی 
 75 .S ,1982 .u 108 .S ,1978 ,Wiebe( از آنه��ا را فرا می گرفتن��د

.).ff

الیه ه��ای اجتماعی، خود را در رفتار اجتماع��ی هم بازمی نمودند. پیوند 
زناشویی زیر تأثیر سلسله مراتب سخت گیرانه ای بود که اغلب با الیه های 
قوم��ی هماهنگ و برابر بود )S ,1969 ,Froehlich. 187(. برای نمونه 
پشتون ها کمتر به قوم های دیگر دختر می دادند و پیوند زناشویی، بیشتر 
در میان خودش��ان انجام پذیر می ش��د؛ دختر دادن به یک هزاره، نه تنها 
برای پش��تون ها بلکه برای تاجی��کان و ازبکان هم پنداش��ت ناپذیر بود. 
این آیین های زناش��ویی تنها در الیۀ میانی و باالی شهرنش��ینان درزی 

می یافت.

با ارزش یابی خودفهمی قومی افغانس��تان در اواخر سال های 70 می توان 
به این برآیند رس��ید ک��ه درآوردِن آگاهانۀ مردم به یک سلس��له مراتب 
اجتماعی به دس��ت دول��ت، تکان��ۀ تعیین کننده ای را در روشن س��ازی 
هویت از رهگذر تعلق به قومی ویژه را پدید آورده. روی هم رفته می توان 
گفت که پیوس��تگی به قوم در جامعه ه��ای طایفه ای، برای نمونه جامعۀ 
پشتون ها یا ترکمن ها، بیش از جامعه های روستایی مثاًل جامعۀ تاجیکان، 
از تبارپرستی متأثر می باشد. روشن است که بیشتر افغانستانیان نیز آگاه 
بودند که جایگاه اجتماعی ش��ان، برآیند وابس��تگی قومی شان است. اما 
س��خن اینجاس��ت که جایگاه قومی را از پیش، داده ش��ده و تعیین شده 

می دیدند. یک قوم نمی توانست در این زمینه چندان کارگر باشد.

ریش��ۀ نبوِد س��ازماندهی فرامنطق��ه ای در پهنۀ قوم��ی را باید در ذات 
طبیعت افغانستان جست. سخت گذرِی هندوکش و نبوِد یک زیرساخت 
که خود برآیند همان س��خت گذری است، راه را بر کنش و واکنش های 
تعیین کننده می بست. از دیگرس��وی، روستاها یا طایفه ها که همیشه با 



زندگی روزمره در پیوندند، همانند گذش��ته جایگاه ارزشمند دادوستد و 
هویت بودند و با پیوندهای مستقیمی که با مردم داشتند، بهتر برانگیخته 
می ش��دند. چنین بود که وابس��تگان یک گروه قومی ک��ه در منطقه ای 
قومی، همچش��م شمرده می ش��دند، بی آن که با مخالفتی روبرو گردند، 
با گروه های منطقه هم پیمان می ش��دند. پی یر س��انت لیوره و میش��لین 
س��انت لیوره-دوما )S ,1988. 243( از شمال افغانستان آگاهی داده اند 
که یک روس��تای هزارگی، برای رویارویی با یک روستای هزارگی دیگر، 

با روستایی پشتو همبسته شده بوده است.

از اینجاست که قوم و قومیت در افغانستاِن پیش از دست اندازی شوروی، 
نقش بزرگی در کیستِی انتزاعی مردم داشت که به خوبی دریافته می شد، 
اما بسیار اندک به برانگیختگی عملی می انجامید. لویی دو پره جامعۀ آن 

روز افغانستان را جامعۀ درون نگر )S ,1973. 248( می نامد.

دورۀ اشغال از سوی شوروی )1979 تا 1989(

درآمدن ارتش ش��وروی در س��ال 1979 به چرخش ه��ای بنیادینی در 
جامعۀ افغانس��تان انجامید. ساختارهای سنتی هویت و رفتار به دشواری 
می توانس��تند همچنان سر پا بایستند، چون افغانس��تانیان در رفتارها و 
کاروکردهایش��ان- چه گریز بود، چه همدست شدن چه پایداری- وادار 
بودند که جنبش و تکاپو و پیوندهای خود را گس��ترش دهند. س��اخت 
بجایی که تا آن زمان بنیادی برای همزیس��تی سازش آمیز افغانستانیان 
بود، به زور از میان برداش��ته ش��د. در اینجا می خواهیم کوش��ید نشان 
دهیم که قومیت در کوچ و نیز کاروکردهای سیاسی چه اهمیتی داشته 

است.

گرچند باورش ساده نیست اما پشتون ها از همه بیشتر پناهنده شده اند. 
بزرگ تری��ن قوم در میان پن��ج هزارهزار پناهنده به کش��ورهای بیگانه، 
جای��گاه یکم را، آن ه��م با فاصله ای زیاد از نزدیک ترین همچش��م خود 
داراس��ت. پیامدش این ش��د که در افغانس��تاِن میانۀ دهۀ 80 تاجیکان 
دست کم از نگاه شمار، با پشتون ها برابر شدند. کوچ گستردۀ پشتون ها از 
افغانستان از سال های 80 بزرگ ترین استدالل در برابر برتری پشتون ها 

بود.

گریز پش��تون ها به پاکستان در ناهمسازی با همۀ گروه های قومی دیگر، 
بیش��تر »یک تخلیۀ برنامه ریزی ش��ده ب��ود )... ( تاگریزاندن��ی به زور« 
)S ,1992 ,Grevemeyer. 58( ، چ��ون یکان های قبیله ها پیوس��ته 
به پاکس��تان می کوچیدند. پشتون های با این گریز سازمان یافته، سامان 
اجتماعی خود را به اردوگاه های پناهندگان بردند و کیستی و یکان های 

سازندۀ ایل و قبیله شان را همچنان استوار نگه داشتند.

کوچ پش��تون ها بیش��تر از منطقۀ س��نتی قبیله ها به دیگر جای ها انجام 
گرفت، هرچند بیشتر پشتون هایی که در پی سیاست استعماری در شمال 
افغانستان باِشش داده شده بودند، نیز به پاکستان گریختند. پشتون های 
شمال افغانستان، بیشتر ناامنی را ریشۀ کوچ خود شمرده اند و از واکنش 
 ,Roy( همسایگان غیرپشتون خود در وضعیت سیاسی تازه یاد کرده اند
S ,1992 ,Pohly ,76 .S ,1985. 81(. چادرنیش��نان پش��تو نیز وادار 
ش��دند دست از چراگاه های تابس��تانی خود در مرکز افغانستان بشویند، 

چون همۀ افغانس��تان مین گذاری شده بود و دیگر نمی شد راه دوری را 
در پیش گرفت.

از آغاز سال های 80 پناهندگان هم تبار در چادرگاه خود جای داده شدند. 
از آنجایی که از زمان پدیدار شدن این سامان تازه، در هر اردوگاهی تنها 
ی��ک حزب پایدار )مقاومت کننده( توان و دس��تگاه داش��ت، این خود به 
معنی هماهنگی گس��تردۀ س��اخت های قومی و حزب های سیاسی بود 

.)143 .S ,1987 ,Wiebe ,405 .S ,1992 ,Pohly(

پای گرفتن حزب ها

قومیت  در میان پش��تون ها روزبه روز نقش مهم تری می یافت. چنین بود 
که نیروهای بیگانه، پیش از همه ش��وروی، آمریکا و پاکستان کوشیدند 
از نی��روی نهفت��ه در قومی گری افغانی بهره جوین��د و آن را برای منافع 
خود فعال سازند. آنان آگاهانه می کوشیدند، قومی گری را در میان برخی 
از قوم های غیرپش��تو بپرورند، و در میان قبیله های پش��تو هم خواستار 

جستِن هویت خویش در مقوله های قبیله ای شوند.

شوروی در پی از هم گسستن دولت ملی افغان بود تا دست کم به بخش 
ش��دن افغانستان به منطقۀ شمالی، منطقۀ شوروی، جنوبی، و پاکستانی 
دس��ت یابد، یا اصاًل درگیری را تا پاکس��تان گس��ترش دهد. بزرگ ترین 
دس��تاویِز رس��یدن به این آماج، سیاست ملیت پروری بود. چنین بود که 
فرمانروایی کابل از الیۀ قومی جامعۀ افغانستان بهره گرفت و به قوم هایی 
چون ازبک، بلوچ، و هزاره که همیش��ه پس زده شده بودند، تأیید هویت 
بخش��ید. این کار از رهگذر ارزش گذاری ب��ر زبان آنان تا به جایگاه زبان 
مل��ی، راه ان��دازی روزنام��ه به زبان ایش��ان، یا بزرگ داش��تن فرهنگ و 
تاریخشان انجام پذیرفت )Bhattacharay, 1984( . فرمانروایی کابل 
اف��زون بر ای��ن از برخی از قوم ها پش��تیبانی کرد ک��ه یکان های جنگی 
خود را بس��ازند، این یکان های جنگی پس از آن هم همچون پایگاه های 
س��ازمانی قومی کاروکنش می کردند، یکی از نمونه هایش��ان میلیشیای 
ازبک ژنرال دوس��ُتم است )Freigang, 1992(. از آن سوی، فرمانروایی 
کابل در میان پش��تون ها خواس��تار آن بود که اختالفات قبیله ای نیروی 
بیش��تری بگیرد تا کیستِی پشتون ها و از راه آن مقاومت در منطقه های 

.)75 .S ,1989 ,Roy( مرزی و استراتژیک پاکستان سست گردد

گروه های پایدار هم در راس��تای مرزهای قوم��ی و تیره ای پای گرفتند. 
هزاره ه��ا حزب هایی از خود داش��تند که از نگاه اندازۀ وابستگی ش��ان به 
ایران از همدیگر متمایز می گش��تند، اما در سال 1989 در حزب وحدت 

به هم پیوستند. حزب  سازی برای

پایداری برون مرزی پیش ازهرچیز از تولیدات اندیش��ه های پاکس��تانی ها 
برای امنیت خود بود: پاکس��تان برای آن که مسئلۀ پشتونستان را برای 
همیش��ه یکسره کند و پرونده اش را ببندد، در پی سست ساختن هویت 
پش��تو بود. از این روی بیدرن��گ حزب های پرش��ماری پدید آمدند که 
پش��تون ها بر آنها چیره بودند. این حزب ه��ا در اصل به خاطر تباری که 
 .)1992 ,Pohly( در طایف��ه ای داش��تند از هم بازش��ناخته می ش��دند
نیز باید راه به دس��تگاه رس��یدن دوبارۀ پش��تون های درانی که جستار 
پشتونس��تان پیش از دیگران به ایشان برمی گشت، بسته شد. از این روی 



در رهب��ری هیچ حزبی در براب��ر درانی ها ش��کیبایی و بردباری ورزیده 
نمی شد. »جمعیت اسالمی« همچون انبار همۀ غیرپشتون ها پایه گرفت، 
اما به زودی »حزب برتری تاجیک ها« )S ,1988 ,Roy. 205( گش��ت. 
ازبک ها، ترکمن ها، نورس��تانی ها و بلوچ ها حزب  وی��ژه ای برای پایداری 
نداش��تند. این ریش��ه در پایین بودن خودآگاهی قومی آنان یا برداشت 
مثبت شان از فرمانروایی افغانستان نداشت، بلکه ریشۀ آن بیشتر در این 
نهفته بود که برون مرز، دلبس��تگی چندانی به چنین سازمان هایی نشان 

نمی داد.

 
عملیات نظامی

پافش��اری روی نخس��تینه های قوم��ی در س��اختارهای س��ازمانی در 
کاروکنش ه��ای نظامی به روش��نی خود را پدیدار س��اخت. جنگ ها- با 
هس��تِی پافش��اری روی ایدئولوژی در این جنگ- بیشتر میان وابستگان 
قوم های گوناگون، در مورد پش��تون ها میان تیره های بدخواه هم، انجام 
می گرفت. به ویژه ش��وروی خوب دریافت که باید میلیشیای افغانستان 
را در جای های بیگانۀ کش��ور درنشاند. میلیش��یای ازبک در استان های 
 ,Adam( خاوری افغانس��تان، بیشتر با مجاهدین پش��تو درگیر می شد
Steele ,1992, 1992(. گروه ه��ای گوناگ��ون پای��داری ب��ا یکدیگ��ر 
خانه جنگ��ی راه انداختن��د و با ای��ن کار، پیش ازپیش دش��منی قومی و 
تی��ره ای را پیش روی همه به نمایش درآوردند. نمونۀ شناخته ش��دۀ آن 
درگیری دورودراز جمعیت اس��المی تاجیکان و حزب اسالمی حکمتیار 
که بیش��تر پشتون های غیلزیی بودند می باش��د که به ویژه به سال های 
80 برمی گردد. تاخت ازبک ها به یک روس��تای پش��تو، این فشار قومی 
جنگ ها، دش��منی قوم ها و یا دشمنی قبیله های پشتو را به خوبی نشان 

می دهد:

»آنان باش��ندگان را از بسترهایش��ان بیرون کش��یدند. پول، س��اعت، و 
گوهریش��ان را گرفتند. قالی و سامان خانه و چند بز را بار زدند و سپس 
سوی یگان خود برگشتند )... ( مردان جوان روستای تاخته شده که همه 
پش��تون بودند، تفنگ های تازه ای فراهم نمودند و سوگند خوردند از آن 

.»)1992 ,Doerler( ازبکان کینی خونین بجویند

می توان به روش��نی دید که قومیت در دورۀ تصرف شوروی رشد کالنی 
کرد. در پی پدیدار ش��دن حزب های نظامی که از آِن قومی ویژه بودند، 
نیز در پی سیاس��ت ملیتی و سیاست جنگِی همراستای مرزهای قومی، 
در می��ان هموندان )اعضا( همۀ قوم های بزرگ ناپش��تو مانند تاجیکان، 
هزاره ها و ازبکان، گونه ای هویت و آمادگِی به کنش درآمدن در زمینه های 
قومی پدیدار گش��ت. عامل دیگر این بود که ش��مار باالیی از ناپشتون ها 
سر کشتزار ها ماندند، چنان که در هزاره جات یا در بدخشان ساختارهای 

.)69 .S ,1990 ,Janata( اداری و سازماندهی خود را ساختند

آگاهی به برای نخس��تین بار تصمیم گیرنده و صاحب اختیار خود بودن، 
احس��اس یگانگی با قبیل��ه را فراهم آورد. س��ندهای نیرو گرفتن هویت 
قومی در کاالهای س��اختۀ قوم ها خود را نش��ان می دهند. رولف بیندمن 
)1988( بر ما هویدا می  سازد که ترانه های هزاره از آغاز جنگ، نشانه های 
ملی گرایی را بر خود پدیدار س��اخته اند. اولیور ُری در بارۀ آگاهی قومِی 
روبه رش��د تاجیک ها می نویس��د: »پارسی زبانان س��نی پیش از این واژۀ 

تاجیک را که هم ش��وروی ها و هم قوم شناس��ان باختری در موردش��ان 
ب��ه کار می بردند بر زبان نمی آوردند، اما هم اینک گرایش به تعریف خود 
همچون یک گروه قومی پیدا کرده بودند )S ,1989. 760. روش��ن است 
که پش��تون ها نیز خود را از دیگر قوم ها جداتر می یافتند. اما پش��تون ها 
هویت قومی را در برابر احس��اس یگانگی با تیره، در پایۀ دوم می دیدند. 
ازاین روی س��اختارهای قومی س��نتی در اردوگاه های پناهندگان، روی 
رهای��ی را دیدند. مجاهدان پش��تو برای هویت طایف��ه ای خود، هواخواه 
حزبی ویژه بودند. پشتون هایی که با فرمانروایی کابل همکاری می کردند 
نیز به خاطر دشمنی های طایفه ای با رژیم همدست می شدند. نشانه های 
دیگر از سستی همبستگی پشتون ها آن است که پشتون های پاکستانی 
از پشتون های افغان تنها تا آن جایی پشتیبانی می کردند که پشتون والی، 

ساختار ارزش های سنتی و هنجارهای پشتو از ایشان می خواست.

در این جا باید اندکی هم س��ر اهمیت اس��الم در پایداری سخن بگوییم. 
اس��الم از نگاه بس��یاری از افغانستانیان مترادف با س��اختاری اجتماعی 
و س��نتی اس��ت، در جایی ک��ه اش��تراک گرایی )کمونیس��م( دگرگونِی 
س��امان مندِی اجتماعی می باشد. خواس��ت بنیادین مجاهدان افغانستان 
در جنگ، تنها پدافند از خودگردانی  و روش سنتی زندگی شان بود که با 
اعالم جهاد مش��روعیت دینی هم یافت. پیش کشیدن ذهنیت اسالمی-

بنیادگرایانه عاملی دس��ت دوم بود و نیازمند به پشتیبانی مالی و نظامی 
عربس��تان سعودی و ایران. این که جبهه های ایدئولوژیک براستی تا چه 
اندازه درز داش��تند، از اینجا روش��ن می شود که میان فرمانروایی کابل و 
حزب های پایدار پیوندهای بس��یاری بود که از ارتباطات خویش��اوندی، 
 333 .f, u 323 .S ,1992 ,Pohly( طایف��ه ای یا قومی آب می خوردند

.).f

 
جنگ درونی افغانستان از سال 1989

با برآمدن ارتش شوروی در سال 1989 بند ایدئولوژیک از هم گسست. 
جنگ روزبه روز بیش��تر و بیشتر از سوی قدرت طلبِی هر کدام از رهبران 
حزب ها، چون دوس��تم، مسعود، یا حکمتیار و یا خریده شدن مجاهدین 
تعیین می ش��د. اما اینها برای بررسی س��اختار کاروکرد در درگیری های 
افغانس��تان بس نیست. باید به این نیز درنگریست که کاروکنش رهبران 
نام برده با اندیش��ه و احساس قومی تعیین می شد. از این گذشته به این 
نیز باید اندیش��ید که ساختارهای س��ازمان سیاسی تاجیکان، هزاره ها و 
ازبک ها با گروه های قومی ش��ان کم وبیش یکس��ان بود و حزب اسالمی، 



ح��زب اس��المی 2 )خالص(، اتحاد اس��المی )س��یاف( و حرکت انقالب 
اس��المی )محمدی( تنه��ا نمایندۀ طایفه هایی ویژه از پش��تون ها بودند. 
البته حزب های گوناگون کیستِی قومی خود را به نمایش نمی گذاشتند- 
آری، حتی اغلب آن را با جنجال پس هم می راندند. ریشۀ این رفتار آن 
اس��ت که پول دهندگان برون مرزی ای که حزب ها به آنها وابسته بودند، 
می خواس��تند تنها خط های دینی یا غیردینی را در درگیری افغانس��تان 
ببینند، اما دلبستگی به اظهارات قومی نداشتند. از این گذشته هر حزب 
ب��ا فراخوانی قومی وی��ژه ای در دامان این خطر می غلتید که در کش��ور 
چندمردمۀ افغانس��تان راه رس��یدن به دس��تگاه مرکزی را ببندد. قومی 
کردن درگیری افغانستان در شش سال واپسین، خود را در درگیری های 
نظامی و نیز درگیری های س��ِر تقس��یم منطقه ای قدرت نشان می دهد. 
چون کم وبیش همۀ نبردهای ش��ش س��ال واپسین، در راستای مرزهای 
قومی و طایفه ای هس��تند، این جنگ را می توان نخست »جنگ قومی« 
نامید. این را باید در دو رویداد کلیدی درنگریست. نجیب اهلل، رییس دولت 
اشتراک گرا، پش��تونی از تیرۀ احمدزیی بود که در آوریل سال 1992 از 
تخت فرو آورده شد، چون گمان برده شده بود که وی سِر برپایی دوبارۀ 
 ,Saeed( سلسله مراتب پشتون ها با حکمتیار غیلزیی به گفتگو پرداخته
S ,1993. 125(. میلیش��یای ازبکی دوستم در کودتا در برابر نجیب اهلل 
دست داش��ت، دوستم بزرگ ترین پشتیبان نظامی فرمانروایی کابل بود، 
جز وی جناح تاجیک فرمانروایی کابل و نیز مجاهدان تاجیِک مسعود هم 
در این کار دس��ت داشتند. این که در سقوط نجیب اهلل، تنها همبستگی 
گذرای تاجیکان و ازبکان را می توان دید، از نمونۀ دوم روش��ن می گردد. 
دوس��تم در ژانویۀ س��ال 1994 پیمان خود را با ربانی و مسعود، رهبران 
تاجیک گسس��ت. دوستم این جبهه گردانی خود را با اشاره به قوم مداری 
تاجیکان و آرزوی جمعیت اس��المی در پاگرفتن »تاجیکس��تان بزرگ« 

.)1995 ,Danesch( مستدل ساخت

روی هم رفته می توان بازشناخت که جنگ قدرت سر چیرگی بر افغانستان 
در کابل تمرکز یافت، چون این ش��هر مرکز قدرت کش��ور بود. پیش از 
همه تاجیک ها، پش��تون ها و هزاره ها با هم درگیر می شدند، چون کابل 
برخوردگاه جایگاه های باش��ندگی این قوم ها بود. افغانستان با سرنگونی 
نجیب اهلل به منطقه های خودگردانی تبدیل شد که آمیزۀ ساختار قدرت 
قوم��ی و طایفه ای در هر کدام از بخش ها با مردم مربوطه هماهنگ بود. 
چنین بود که دژ بزرگ مسعود در پهنه های بودوباش تاجیکان، به ویژه در 
بدخشان و دره های شمالی کابل جای داشت. دوستم پهنۀ میان میمنه و 
قندوز را که مردمش بیشتر ازبک اند در دست داشت. مرکز افغانستان از 
سال 1979 به خاطر هستِی پیمانی با فرمانروایی کابل، استوار در دست 
هزاره ها بود. باختر افغانس��تان حالتی ویژه داشت، چون مردم آنجا خود 
را پیش از هر چیز هراتی می دانستند. هراتی ها چون تاجیکان اند و اغلب 
در ش��مار آنها می آیند و به خاطر زبان و فرهنگش��ان، بس��یار به ایشان 
نزدیک اند. اسماعیل خان رهبر سیاسی باختر افغانستان- که سر پشتون 
و تاجیک بودنش بحث اس��ت- در جمعیت اسالمی است. حزب اسالمی 
2 بر منطقه های پشتون نشین خاور افغانستان چیره است. هواخواهان آن 
تنها از طایفه های پش��توی منطقۀ مرزی پاکس��تان اند. اما رهبران حزب 
اس��المی 2 در عمل در مرکزهای اس��تان ها توان و ق��درت دارند، چون 
قبیله ها در منطقۀ خود می توانس��تند خودگردانی س��نتی خویش را نگه 
دارند. در جنوب افغانس��تان تا خزان س��ال 1994 گونه ای خالء  قدرت 
منطقه ای، هس��تی داشت. همین وضعیت مایۀ پیشروی و جهش طالبان 
ش��د، حزبی ک��ه می نماید هواخواه اس��الم گرایی بنیادگرایانه ای اس��ت. 

می نماید که پاسخَوران طالبان بیشتر پشتون های درانی باشند، هموندان 
همان اتحاد تیره های پش��تو که خانوادۀ فرمانروایان افغانستان را ساخته 
ب��ود و به خاطر وتوی پاکس��تان تا آن هنگام پایگاه س��ازمانی در جنگ 
نداش��ت. نشانۀ تأثیر بس��یار درانی ها بر طالبان این است که این حزب، 
نخست در قندهار که منطقۀ بنیادین بودوباش درانی هاست، پدیدار شد 
و توانس��ت از همان جا پرش��تاب خود را در پهنۀ درانی بگس��تراند، اما 
نتوانس��ت بر پهنۀ بودوباش تاجیکان، هزاره ها و نیز در منطقۀ تیره های 
پش��تون های خاوری گام نه��د. طالبان در میان پش��تون های غیلزیی با 
پیشواز خوبی روبرو شدند که این می تواند نشانۀ باالَروی احساس هویت 
بس��یاری از غیلزیی ها باشد. در اینجا باید جویا شد که جنبش طالبان تا 
چه اندازه براس��تی دینی است، و آیا پیش کشیدن اسالم کوششی برای 
نیروبخشی به پش��تون والی، سنت پشتون ها نیست؟ باید شکیبید و دید 

که آیا طالبان می توانند پاسخوران ناسیونالیسم پشتو شوند یا نه؟

چشم انداز آینده

در بخش واپس��ین، در پی ب��رآورد اهمیت قومیت در آیندۀ افغانس��تان 
هستیم. آماج تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها این است که برای گروه های 
قومی خود حق قدرتی تا می ش��ود زیاد، را اعتبار بخش��ند تا وادار نشوند 
دوباره در کش��ور افغانستان جایگاه دست دوم و سوم را داشته باشند. از 
آن سوی، پش��تون ها تا هم اینک نتوانسته اند برخورد و برنامه ای مشترک 
را در رویارویی با اختالفات طایفه ای شان در پیش گیرند، این چیزی ست 
که خود را در درگیری های میان خودشان و همدست شدن با ناپشتون ها 
)ب��رای نمونه همبس��تگی اتحاد اس��المی با جمعیت اس��المی( پدیدار 
می نماید. اما اگر پش��تون ها بتوانند با هم هم��کاری قومی کنند، دوباره 
خواس��تار قدرت مرکزی خواهند ش��د. آنگاه چیرگی 150ساله و باالیِی 
جمعیت شان نس��بت به جمعیت کل افغانستان را دلیل مشروعیت خود 
خواهند دانست. سرانجام باید درنگریست که بسیاری از قوم های کوچک 
مانند نورس��تانی ها، آیماق ها یا قزل باش ها از افغانستان آینده، پنداره ای 
ویژۀ خودش��ان دارند. این قوم ها دست کم خواستار برابرحقوقِی قضایی و 

اقتصادی و نیز خودگردانی در زمینه های فرهنگی خواهند بود.

در اینجا بس��یار دشوار می توان گفت که همزیستی این گروه های قومی 
چگونه ش��دنی خواهد گش��ت. اگر جنگ در آینده ه��م پرهیزناخواهانه 
دنبال��ه یابد- چیزی که هیچ بعید نیس��ت- به دش��واری می توان پیش 
روی فروپاش��ی افغانس��تان و تبدیل آن به کش��ورهایی کوچک که خود 
را ب��ا مناس��بت های قومی تعریف کنند، گرفت. بیگانه ش��دن از کش��ور 
افغانس��تان می تواند پیش از هر کجا در ش��مال این کش��ور رونما شود، 
چون ازبک ها هم اینک در آنجا گذرنامه هایشان را پس می دهند و دوستم 
هم پیوس��ته با به میان کش��یدن بنیادگذاری کشوری مستقل به تهدید 
برمی خیزد. ُگداِزش )ذوب( افغانس��تان در میان کش��ورهای همسایه یا 
پیوس��تن آنها به منطقه های همس��ایه را می توان نشدنی دانست، چون 
قدرت های منطقه خود می دانند که پیوس��تن بخش های افغانس��تان به 
آنها با نگرش بر خودس��ری افغانس��تانی ها بیش��تر زیان دارد تا سود. از 
ن��گاه باختری اگر بخواهیم به راه حلی صلح آمیز در افغانس��تان دس��ت 
یابیم، دولتی فدراتیو یا کنفدراسیونی که بتواند حق چندگونگی قومی را 
بپردازد، بخت آمیزترین راه حل است. اما اگر افغانستان بخواهد همچنان 
اینچنین پا بر جای بماند، باید پرسید که آیااصاًل ارزشی مشترک هست 



که همۀ افغانس��تانیان باورش داشته باشند تا بتواند سنگ بنای احساس 
هویتی مش��ترک ش��ود یا نه؟ نویسنده بر آن اس��ت که تنها ارزشی که 
هس��تۀ بنیادین اندیش��ه های مردم افغانستان را می س��ازد این است که 
هی��چ نی��روی بیرونی نمی توان��د همچون بیگانه، چیرگی همیش��گی بر 

افغانستانیان داشته باشد.

نگرش فرجامین

این نوشتار کوشید درگیری افغانستان  و پشت پرده اش را از نگاه قوم پژوهی 
روش��ن سازد. بی درنگ دست به کمان پیش درآمد تئوریک قومیت برده 
شد. روشن گش��ت که قومی گری در افغانستان و اشتراکیت های برآمده 
از آن، تازه پس از س��اخته ش��دن دولت ملی پدید آمده. نشان داده شد 
که پیدایِی جنبش های قومیتی بس��ته به هس��تِی س��اختارهای مرکزی 
اس��ت. قومیت، خود زیر تأثیر پروسه های پویایی است که از دخالت های 
برون مرزی تأثیر می پذیرند. نمونۀ افغانستان نشان داد که چگونه قومیت 
در دورۀ دگرگون��ی ک��ه بی گمان در پی دس��ت اندازی ش��وروی آغازید، 
ب��ه توزیع تازۀ نعمت ها و دس��تمایه ها آن هم در اندازه ای گس��ترده، به 
انگی��زه ای برای درگیری های جنگی، و به ش��کافی چی��ره بر طرف های 

جنگ تواند انجامید.

آیا م��ی خوایی��د الیک باک��س فیس بوک 
امردادنامه را به سایت خود اصافه کنید؟
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انقالب ، تحولی ساختارشکن 
) بخش سوم - انقالب انگلستان (

نویسنده : امیر هورنام

در راس��تای بررس��ی انقالب هایی که برای نزدیک ش��دن به جمهوریت 
 Glorious ( پدید آمده اند به انقالب انگلستان یا همان انقالب باشکوه
Revolution ( می رس��یم . انقالبی که نظریه پردازانی چون مارکس ، 
انگلس ، مور ، آندرسون و ... تا مدتها پیرامون آن به ارائه ی رویکردهایی 

می پرداختند .
 

در سال 1640 و در پی یورش پادشاهی انگلستان و اسکاتلند به سازمان 
های مذهبی و اش��رافی اسکاتلند ، ارتش اس��کاتلند وارد انگلستان شد 
. پادش��اه وقت ، چارلز اول ، که ادعای مالکیت زمین های اس��کاتلند و 
همچنین وضع قوانین جدید مالیاتی برای آنها را در کارنامه ی حکومتی 
خود داشت برای مقابله با اسکاتلند از پارلمان درخواست پول کرد که در 
مقابل ، تنها هجوم اعضای پارلمان به کابینه و فهرستی بلند از شکایات 
در خصوص س��وء حکومت خود را بدس��ت آورد . در پی مقاومت پادشاه 
، لندن و س��ایر نواحی انگس��تان و همچنین  سراس��ر ایرلند شاهد بروز 
ش��ورش هایی بود که ش��اه را وادار به خروج از لندن کرد . پادشاه جمع 
آوری ارتش را برای بدس��ت آوردن اختیارات س��ابق خود آغاز کرد . در 
همین حین ، پارلمان نیز بیکار ننشس��ته و ارتش��ی برای دفاع از حقوق 
پارلمان انگلستان تدارک دیده شد که سرانجام این ارتش که رهبری آن 
را اولیور کرامول ، یکی از خرده مالکان ، بر عهده داش��ت ارتش پادش��اه 
را شکس��ت داد و یک حکومت انقالبی برپا کرد . در این س��ال ، 1649 ، 

پادشاه چارلز استوارت اول دستگیر و اعدام شد .
پس از آن و به دنبال اعالم جمهوریت ، کرامول رییس جمهور انگلستان 
ش��د و تا س��ال 1658 به شکلی اس��تبدادگونه و بدون توجه به خواسته 
ه��ای طبقه ی ضعیف جامعه حکومت ک��رد . پس از مرگ وی عامه ی 
م��ردم که برای رس��یدن به وضعیتی مناس��ب خود را ن��اکام می دیدند 
دست به شورش هایی زدند و در نتیجه پارلمان که در اصل به پایگاهی 
برای س��رمایه داران و مالکان تبدیل ش��ده بود را وادار ساختند تا برای 
خواباندن این غائله به بازگش��ت حکومت خاندان استوارت تن در دهند . 
سلطنت استوارت ها تا سال 1688 به درازا کشیده شد تا اینکه بار دیگر 
پارلمان س��رمایه دار انگلس��تان ، کودتایی آرام را علیه خاندان سلطنتی 
ب��ه راه انداخت و حکومت را با به قدرت رس��اندن یکی از خویش��اوندان 
دور خاندان ، ویلیام اورنج ، از آن خود س��اخت که بعد ها این سرنگونی 
ب��ا عنوان انقالب آرام نیز ش��ناخته ش��د زیرا بدون هرگون��ه درگیری و 

خونریزی صورت پذیرفت .
یکی از بزرگترین دس��تاوردهای انقالب آرام ، از بین رفتن فئودالیس��م 
و جایگزین ش��دن آن با نظام س��رمایه داری بود و به همین دلیل به آن 
انقالب بورژوازی نیز می گویند . انقالب بورژوازی نخس��تین بار توس��ط 
مارک��س و انگلس مطرح ش��د . به اعتقاد آنها ، ظهور س��رمایه داری به 
ظهور طبقات بورژوا منجر ش��د که از محدودیت هایی که آریستوکراسی 
فئودال بزرگ و پادش��اه بر فعالیت هایش��ان تحمی��ل کرده بود عصبانی 
بودند و در نتیجه ، منازعه میان طبقات سرمایه دار رو به رشد و طبقات 
فئ��ودال یک��ی از بزرگترین دالیلی ب��ود که به این انقالب منتج ش��د . 
مارک��س و انگلس با ملقب س��اختن نیروهای پارلم��ان به عنوان عناصر 
س��رمایه داری و بورژوازی و همچنین نیروهای سلطنت طلب به عنوان 
عناص��ر فئودال ، پی��روزی پارلمان را در اصل پیروزی س��رمایه داری بر 

فئودالیسم خواندند .
در این حال ، نظریه پردازان دیگری همچون التون علت شکس��ت را در 
ناتوان بودن پادش��اه و وزیرانش برای پیاده سازی هرگونه نظام سیاسی 
م��ی دیدند . از این رو ، سیاس��ت ها ی اش��تباه و مش��اورانی که چارلز 
انتخاب نموده بود باعث تس��ریع بحران سیاس��ی دهه ی 1640 ش��د . 
به اعتقاد ش��ارپ ، این بحران مش��اوران بود که ب��ه عنوان بحران اصلی 

حکومت استوارت به شمار می آمد .
جان الک ، فیلسوفی که او را پیامبر انقالب انگلستان نامیدند ، فردی بود 
که در نزاع سلطنت طلبان و مش��روطه خواهان انگلیسی، جانب حکومت 
پارلمانی را گرفت و از به ثمر نشس��تن انقالب باش��کوه در انگلس��تان به 
وجد آمد . او فیلس��وفی محافظه کار بود که در س��اختار نظام س��لطنتی 
انگلستان از آزادی فرد در مقابل اقتدار دولت دفاع کرد و به گاه اضطرار 
حتی حامی انقالب ش��د و برداشتن سالح در مقابل دولت محدودکننده 
آزادی را جایز دانست . رساله مشهور الک تحت عنوان  )) فهم بشری (( 
که یک س��ال قبل از انقالب 1688 انگلستان و در دوران تبعید نویسنده 
در هلند منتش��ر ش��د ،  نوش��ته ای بود که بر مبنای آن  می توان او را 
پیام  آور انقالب آرام در انگلس��تان دانست. از این رو ، انقالب انگلستان را 

مستقیما تحت تاثیر تفکرات جان الک قلمداد می کنند .
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