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تاريخ افغانستان در سند هــــای روشن
ت77ا ج77ای77ی ک77ه دی77ده م77ی ش77ود ،ب77رخ77ی از ن77وی77سنده گ77ان و ی77ا  ٫٫م77ورخ77ان،،
م 77ا ،ب 77ه وي 77ژه در دهٔ 7 7ه س 77ی س 77دهٔ بیس 77تم ،روی ب 77ه ن 77وش 77ت ت 77اری 77خ ک 77شور ـ
بیرون از رخدادنامه نگاری ها ـ دست یازیدند.
ب 77رای درک ب 77ه ت 77ر ک 77ار پ 77ردازش ب 77ه ت 77اری 77خ ،ب 77ه وی 77ژه پ 77یون 77د و راب 77طه اش ب 77ا
س77یاس77ت و ش77کل ده77ی اش در ای77ن رده ،ب77ایس77ت ای77ن ن77کته را ی77اد آور ش77د
که در این راستا دو مفهوم تاریخدانی یا تاریخگـزاری
 History writingsو ت 77اری 77خ ن 77گاری ی 77ا ن 77وی 77سی  Hsitorygraphyاز
هم تفاوت ژرف و عمیق دارند.
در ب 77 7خش اول ،گ 77 7روه 77 7ی از ن 77 7وی 77 7سنده گ 77 7ان وج 77 7ود دارن 77 7د ک 77 7ه داده ه 77 7ای
ت7اری7خی را ب7دون آن کــ7ه پ7یون7د س7ند ه7ا را ب7ا م7حیط اج7تماع7ی  -ت7اری7خی،
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در ن 77ظر ب 77گیرن 77د ،ب 77ه آن م 77ی پ 77ردازن 77د و ت 77اری 77خ گ 77زارش گ 77ون 77ه ی 77ی را ارای 77ه
می دارند.
در ب77خش دوم ،ت77اری77خ ن77گاری ب77ه م77فهوم ع77لمی اش ن77ی ت77نها ب77ررس77ی ت77اری77خ
اس7ت ،ب7ل ن7وش7نت ت7اری7خ ب7ه ح7ساب م7ی آی7د .در ای7ن ام7ر ت7اری7خنگار ب7ایس7ت
ح 77ادث 77ه را از زاوی 77ه ه 77ای گ 77ون 77ه گ 77ون ب 77ر اس 77اس ٫٫س 77ند ،،ب 77ررس 77ی ن 77مای 77د.
م 77هم ت 77ر از ه 77مه ای 77ن ک 77ه ب 77ه ش 77گرده 77ای ک 77ار ب 77ه ص 77ورت ه 77مه ج 77ان 77به ورود،
داشته باشد.
در ای77ن راس77تا ،ت77اری77خنگار ب77ا ت77مام ن77یرو ت77الش م77ی ن77مای77د ت77ا م77یان گ77زارش
ه77ا و داده ه77ای77ی ک77ه ب77ه درس77تی و ح77قیقت ن77زدی77ک ان77د و آن ه77ای77ی ک77ه ن77یمه
درس77 7ت ان77 7د ،م77 7رز روش77 7نی بکش77 7د .او ،در ای77 7ن راه س77 7عی م77 7ی ن77 7مای77 7د ت77 7ا
م77شاه77ده ه77ای ش77خصی اش را ب77ا ن77گاه دن77یای77ی ،گ77یتيان77ه و خـِ7َ 7رد گ77رای77ان77ه
ه7مراه ب7سازد و اُس7طوره ه7ا و اف7سان7ه ه7ا را درج7ای7گاه م7ناس7ب ش7ان ق7رار
بدهد و به آن ها رنگ واقعیت نبخشد.
او ه77مچنان ب77ا ن77گاه پُ77ر از ن77قد ب77ه آن چ77ی در دس77ترس77ش ق77رار م77ی گ77یرد،
م7ی ن7گرد و در پ7ای7ان از ک7نار دی7دگ7اه ه7ا و ان7دی7شه ه7ای آن7ان7ی ک7ه در م7نت
ح 77ادث 77ه م 77عینی ق 77رار ن 77دارن 77د ،ول 77ی در ای 77ن و ی 77ا آن م 77ورد اب 77راز ن 77ظر ن 77موده
اند ،به ساده گی و بی تفاوتی نمی گذرد.
ب 77ه ای 77ن گ 77ون 77ه ،در ت 77اری 77خنگاری از دی 77دگ 77اه دان 77شی ،ن 77ی ن 77تها روی 77داد ه 77ای
ت 77اری 77خی م 77ورد ب 77ررس 77ی ق 77رار م 77ی گ 77یری 77د ،ب 77ل ،ن 77گاه دق 77یق در خ 77ط ن 77وش 77نت
تاریخ صورت می یابد.
ب 77ا دی 77د ام 77روزی و م 77درن ،ای 77ن اص 77طالح ب 77خش ه 77ای گ 77ون 77ه گ 77ون را در ب 77ر
م7ی گ7یرد .ب7ا ای7ن ش7یوه ،م7رزه7ا م7یان داده ه7ای دان7شی و ع7لمی و آن چ7ی
ب 77رای ٫٫خ 77وش خ 77دم 77تی ،،در ن 77ظر هس 77ت ،ب 77ه ش 77دت روش 77ن م 77ی گ 77ردد .در
ای 77ن ش 77یوه ،ت 77اری 77خنگار ت 77ا ج 77ای 77ی ک 77ه ام 77کان و ت 77وان 77ای 77ی وج 77ود دارد ،ت 77الش
م7ی ن7مای7د ت7ا در خ7ط س7ره ن7مودن ک7ارن7ام7ه ه7ای م7هم از ن7ا م7هم ،ش7کل ت7بلیغ
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س7یاس7ی و ح7تی ش7کل ده7ی آگ7اه7ی م7لی ،ب7ه روش7نی و وض7اح7ت دس7ت ب7ه
کار شود.
چ77نین ب77اور وج77ود دارد ک77ه ت77اری77خ ب77ه م77ثاب77ه دان77شی اس77ت ک77ه ت77الش دارد ت77ا
ح 77قیقت را از راه ب 77ررس 77ی ک 77ردار آدم 77یان در زم 77ان 77ه ه 77ای گ 77ذش 77ته ،ب 77رپ 77ای 77ه
سند ها و شاهد ها ،دریافت نماید.
ب 77 7ا ای 77 7ن دی 77 7د ،هـِـ 77 7رادوت 77 7وس  ۴۲۵-۴۸۴) Herodotusپ.ع ،(.نخس 77 7تین
ک 77 7 7سی ب 77 7 7ود ک 77 7 7ه دس 77 7 7ت ب 77 7 7ه ای 77 7 7ن ک 77 7 7ار زد .ام 77 7 7ا ،ای 77 7 7ن ت 77 7 7وس 77 7 7ی دی 77 7 7دی 77 7 7س
 ۴۰۰-۴۶۰ ) Thucydidesپ.ع ،(.ب 77از ه 77م م 77ورخ دی 77گری از ی 77ون 77ان ب 77ود
ک7ه ب7رای ب7ار اول ،ب7رخ7ورد دان7شی ب7ا ت7اری7خ ن7مود .او پ7دی7ده ه7ای ت7اری7خی
را ن 77تیجه ش 77ادی و قه 77ر خ 77دای 77ان آس 77مان 77ی و ن 77یمه خ 77دای 77ان زم 77ینی ،ن 77می
دانس 77 7ت .او اث 77 7ر پُـ 77 7رآوازه ی 77 7ی ب 77 7ه ن 77 7ام ٫٫ت 77 7اری 77 7خ ج 77 7نگ پ 77 7لوپ 77 7ون 77 7یزی 77 7ای 77 7یان
 ،،Peloponnesiansک 77 7ه ب 77 7یان 77 7گر ن 77 7برد م 77 7هم وت 77 7اری 77 7خی م 77 7یان آت 77 7ن و
اس7پارت )  ۴۰۴-۴۳۱پ.ع (.م7ی ب7اش7د ،ن7وش7ت .در ای7ن ج7نگ ،اس7پارت7یان
پ77 7یروز ش77 7ده و دوران ط77 7الی77 7ی ی77 7ون77 7ان ب77 7ه س77 7ر آم77 7د .او در ای77 7ن اث77 7رش ،ب77 7ه
جس77 7تجوی ع77 7لت ه77 7ا ،ن77 7تیجه ه77 7ا و اث77 7ره77 7ای آن ج77 7نگ م77 7ی ب77 7رآی77 7د .او در
چ 77ارچ 77وب ک 77ارش ب 77ه روی 77داد ه 77ا و پ 77دی 77ده ه 77ا ،ن 77گاه 77ی در خ 77ط زم 77ان و ه 77م
چ7نان ب7یطرف م7ی ان7دازد .او ای7ن ح7ادث7ه ه7ا را ن7تیجه ک7رداری م7ی دان7د ک7ه
از انسان در روی زمین ،سر می زند.
در ش 77رق م 77ا ،ای 77ن اب 77ن خ 77لدون ب 77ود ک 77ه در اث 77ر ت 77اری 77خی اش ــ ب 77ه وی 77ژه در
م77قدم77ه و ی77ا پ77یش درآم77دش ـــ ب77ه ت77اری77خ و ت77اری77خ ن77وی77سان پ77یشینش ،ن77گاه
ن7قادان7ه و ه7م چ7نان ج7ام7عه ش7ناس7ان7ه م7ی ان7دازد .او ب7ه ای7ن ب7اور اس7ت ک7ه
ب7رای درک ت7مام ُب7عد ه7ای ی7ک پ7دی7ده ت7اری7خی م7عین ،ب7ایس7ت ب7ه ف7ره7نگ آن
دوره ت 77وج 77ه ن 77مود .او ب 77ه ای 77ن ام 77ر م 77عتقد اس 77ت ک 77ه ب 77ا ای 77ن ن 77گاه ،م 77ی ت 77وان
ح7ادث7ه ه7ای ت7اری7خی را ارزی7اب7ی ن7مود و روی7داد ه7ا را ب7ر اص7ل س7نجه ه7ای
ِ
خـــ َ7رد و ع7قل ب7ه داوری گ7رف7ت .او ب7ه روش7نی ه7وش7دار م7ی ده7د ک7ه ن7بای7د
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 ٫٫روای77 7ت ه77 7ا ،،را رن77 7گ ت77 7اری77 7خی داد و ب77 7ای77 7د ب77 7ه آن ه77 7ا ب77 7ا ن77 7گاه پُ77 7رن77 7قد
نگریست.
م 77ورخ 77ان دی 77گر اروپ 77ای 77ی ت 77ا آرن 77ول 77د ت 77وی 77ن ب 77ی ،(۱۹۷۵-۱۸۸۹) Toynbee
آن را دنبال نمودند و تکامل بخشیدند.
ب 77ا ای 77ن دی 77دگ 77اه ،ک 77ار در ح 77وز ٔه ت 77مدن 77ی و ب 77ه وی 77ژه ک 77شور م 77ا ،در مح 77دوده
ج7غراف7یای س7یاس7ی ک7نون7ی ،در اول وص7ف ق7رار دارد .م7سال7ه ی7ی ک7ه چ7ون
س 7ِ 7د س 77کندر در ب 77راب 77ر م 77ا ق 77رار دارد ،ای 77ن اس 77ت ک 77ه م 77ا ب 77ه ش 77یوه گ 77زارش
سنتی در تاریخ عادت نموده ایم.
از س7وی دی7گر ،م7ان7ع دی7گری ک7ه در س7ر راه ق7رار دارد ،ای7ن اس7ت ک7ه م7ا ب7ه
ت7اری7خ ش7فای7ی ی7ا ن7ا ن7وش7ته ک7ه س7ینه ب7ه س7ینه ن7قل م7ی ش7ده و ه7ر ب7ار زی7ر
ف 77شار ق 77درت ،رن 77گ دی 77گری ب 77ه آن داده م 77ی ش 77ده اس 77ت ،خ 77وی ن 77موده ای 77م.
ن7مون7ه ب7ارز آن ری7گ وی7دا و ه7مزاد دی7گرش اوس7تا س7ت ک7ه ب7ه گ7فته ک7ریس7نت
س77ن و ی77ار ش77اط77ر ،در آن ه77ا ت77ار و پ77ود روی77داد ه77ای ت77اری77خی ب77ا اُس77طوره
ها ،افسانه ها و قصه ها درهم تنیده شده اند.
در ای 77ن دای 77ره ،م 77ا ت 77اری 77خ دان 77ان و گ 77زارش 77گران ت 77اری 77خی داری 77م ک 77ه ت 77نها
روی77داد ه77ا را گ77زارش داده ان77د و ت77وج77ه ک77م ت77ری ب77ه س77ند ه77ای ت77اری77خی از
آن میان باستانشناسی نموده اند.
ب77ازن77گری و ب77ازخ77وان77ی ت77اري77خ و از آن ج77مله ت77اري77خ اف77غانس77تان ي77کی از
ن 77 7ياز ه 77 7ای م 77 7برم م 77 7رح 77 7له ک 77 7نون 77 7ی اس 77 7ت ک 77 7ه ع 77 7طف ت 77 7وج 77 7ه ش 77 7ماری از
پ 77ژوه 77شگران و م 77حققان را ب 77ه خ 77ود ج 77لب داش 77ته اس 77ت .از چ 77ندی ب 77دي 77نسو
ت7الش ه7ای م7وف7ق و ن7ام7وف7ق در اي7ن ع7رص7ه ادام7ه دارد .ف7قدان ژرف ن7گری
و ب 77رخ 77ورد ه 77ای س 77ليقه ي 77ی و ت 77ماي 77ل ه 77ای گ 77روه 77ی ،ق 77وم 77ی ،زب 77ان 77ی و ح 77تی
مح77لی ک77ه م77ی ت77وان ب77ه آن  ٫٫دره ن77گری ،،گ77فت ،م77ان77ع ج77دی س77ر راه اي77ن
روند بوده است.
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ت7أري7خ از ن7گاه م7ا ب7يان ن7قش ان7سان در رون7د اج7تماع7ی ب7وده و در ح7قيقت
عامل تدوين تاريخ ،خود انسان ميباشد.
ه77رگ77اه ب77پذي77ري77م ک77ه ت77اري77خ زادهٔ ک77ردار ان77سان اس77ت ،در آن ص77ورت م77ناف77ع
ان77سان را ن77می ت77وان در ت77دوي77ن ت77اري77خ ب77ی دخ77ل دانس77ت ،ي77کی از دش77واری
های تدوين تاريخ همني نکته است و خواهد بود.
ب 77ه ب 77اور م 77ا ،رخ 77دادن 77ام 77ه و واق 77عه ن 77گاران اف 77غانس 77تان از آن م 77یان ج 77ام 77ی
ح 77 7سينی ،م 77 7نشی اح 77 7مد اب 77 7دال 77 7ی و ف 77 7يض مح 77 7مد ک 77 7ات 77 7ب ،م 77 7نشی ام 77 7یر
ح 77بیب اهلل س 77راج ،دو س 77رچ 77شم ٔه ب 77ی ب 77دی 77ل ب 77رای ک 77سان 77ی ان 77د ک 77ه در س 77ر
ه7وای ب7ررس7ی ت7اری7خ ک7شور را دارن7د .ال7بته ب7رخ7ی ن7وی7سنده گ7ان م7ا ،س7عی
ن7موده ان7د ت7ا گ7وش7ه ه7ای از ت7اري7خ اف7غانس7تان را در ع7رص7ه ه7ای س7ياس7ی
و اج7تماع7ی ت7دوي7ن ن7ماي7ند ،ام7ا ،ب7ه ب7اور م7ا م7شکل اس7اس7ی در ای7ن م7ورد،
ع7دم ب7ررس7ی ن7قادانٔ 7ه ای7ن گ7ون7ه اث7ر ه7اس7ت .ب7ه ای7ن دل7یل ،ت7اري7خ اج7تماع7ی و
ف7ره7نگی اف7غانس7تان در ي7ک ح7وزه ت7مدن7ی ـ در ای7ن راس7تا ب7استان7شناس7ان
ه77رگ77ز در چ77ارچ77وب م77رز ه77ای س77یاس77ی ک77نون77ی م77نطقه ،در ب77ند ن77مان77ده ،ب77ل
در پ 77ی دری 77اف 77ت پ 77یون 77د رخ 77داد ه 77ا ،ب 77یرون از ای 77ن چ 77ارچ 77وب ت 77نگ ن 77گاه م 77ی
ن77مای77ند ـ اي77جاب ک77اوش ب77يش ت77ر را م77ي ن77ماي77د ک77ه اي77ن ت77اري77خنوي77سان ک77متر
ب 77ه آن پ 77رداخ 77ته ان 77د .ک 77ه اي 77ن ه 77مه ب 77سنده  ،ک 77مال م 77طلوب و پ 77اس 77خگوی
مرحله کنونی نمي باشد.
اک77 7نون ک77 7ه روزن ٔ 7 7ه ام77 7يدی ،ب77 7ا ان77 7سجام نس77 7بی ش77 7ماری از دان77 7شمندان و
م77حققان اي77ن ع77رص77ه ب77ه ب77رک77ت ج77ال آگ77اه77ی ج77هان77ی ی77ا ن77يت و ش77بکه ه77ای
اج 77تماع 77ی ب 77ه م 77يان آم 77ده اس 77ت ،الزم م 77ي دان 77يم ک 77ه اي 77ن درخ 77ت ام 77يد ب 77ه
شگوفه بنشيند!
در اين خط چند اصل در برابر ما قد بر افراشته اند :
ـ الزم اس77ت روش77ن گ77ردد ک77ه زم77ان رخ77داد ه77ای ت77أري77خی ت77ا ک77جا گس77ترش
می يابد و پيش از تاريخ کجاست؟
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در ای7ن م7ورد ب7ای7د ای7ن اص7ل پ7ذی7رف7ته ش7ود ک7ه ک7شوری ک7ه ب7ناب7ر دل7یل ه7ای
گ7ون7ه گ7ونٔ 7ه س7یاس7ی ،ت7ازه ب7ر ن7قش ٔه ج7هان ظ7اه7ر و ش7ناخ7ت ب7ین امل7للی را ب7ه
دس7ت م7ی آورن7د ،ح7ق ای7ن را داش7ته ب7اش7ند ت7ا ت7مام دس7تآورد ه7ای پ7یش ت7ر
ت7اری7خی و ح7تی پ7یش از ت7اری7خ  ٫٫م7لک ِطلق ،،آن س7رزم7ین ش7مرده ش7ود.
 ای77ن دی77د ب77ای77د ب77ه روش77نی ب77یان ش77ود ک77ه ت77فاوت ژرف م77یان ق77لمرو پ77یشینس7رزم7ین ه7ا و م7رز ه7ا ـ از س7د ٔه ش7ان7زده7م ش7کل گ7رف7ته ان7د ـ وج7ود دارد و
ما این را در بررسی های خویش در نظر داشته باشیم.
 ن 77گاه ب 77ه ت 77اري 77خ اف 77غانس 77تان از دي 77د ب 77اس 77تان 77شناس 77ی ک 77ه ب 77ه ص 77ورتروش 77ن اف 77سان 77ه واس 77طوره را از ت 77اري 77خ ج 77دا م 77ی س 77ازد و ه 77رگ 77ز در پ 77ی آن
نيس77 7ت ک77 7ه رخ77 7داد ه77 7ا را درچ77 7ارچ77 7وب س77 7ياس77 7ی ام77 7روز و دي77 7روز درب77 7ند،
ببیند ؟
در اي 77ن راس 77تا ب 77اس 77تان 77شناس 77ان م 77عروف ج 77هان 77ی ،از ۱۹۲۴ب 77ه اي 77ن س 77و و
اف 77 7غان 77 7ها ه 77 7مچنان ک 77 7م ک 77 7م ،ک 77 7ار ه 77 7اي 77 7ی پُ 77 7رارزش 77 7ی را ن 77 7موده ان 77 7د ک 77 7ه از
آورل ش77تاي77ن  Aurel Steinش77روع ت77ا ل77وي77ی دوپ77ری  -ب77ه وي77ژه ن77گاه پ77يش
از تاريخ  -مستمندی ،پروفیسر زمریالی طرزی ادامه می يابد.
ب 77ا ان 77دوه ک 77ه پ 77س از بح 77ران  ،۱۹۷۳اي 77ن ب 77خش در خ 77ط س 77رآش 77يبی ت 77ندی
م 77ی اف 77تد و ت 77ا پ 77يش از  ۲۰۰۱ادام 77ه داش 77ته اس 77ت و ح 77ال ه 77م س 77ينه خ 77ز،
گام های لرزان بر مي دارد.
ام 77ا دل 77گرم 77ی ف 77راخ 77وان ده 77نده گ 77ان اي 77ن اس 77ت ک 77ه ت 77ا رس 77يدن ب 77ه ث 77بات و
اس77تقرار در ای77ن راس77تا ،ج77نبش و ح77رک77تی را در خ77ط پ77ژوه77ش ت77اري77خی ب77ر
اس77 7 7اس داده ه77 7 7ای دان77 7 7شی و س77 7 7ند ،ب77 7 7ه وج77 7 7ود ب77 7 7ياورد ،زي77 7 7را ش77 7 7تاي77 7 7ن
ب 77اس 77تان 77شناس م 77عروف گ 77فته ب 77ود ک 77ه ه 77رم 77غاره و ک 77اوش 77گاه در اف 77غانس 77تان
ص77 7 7د ه77 7 7ا س77 7 7ند روش77 7 7ن ت77 7 7اري77 7 7خی دارن77 7 7د و ع77 7 7مر ی77 7 7ک ک77 7 7اوش77 7 7کر دان77 7 7ش
باستانشناسی را در بر می گیرد ،تا به آن ها بپردازد.
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ب7ه گ7ونٔ 7ه ن7مون7ه در ای7ن راس7تا س7ند ه7ای ب7ه دس7ت آم7ده از م7ندي7گک ک7نده7ار
و ل 77شکرگ 77اه و آزم 77ای 77ش ٫٫ک 77ارب 77ن  ،،۱۴آن ن 77شان م 77ی ده 77د ک 77ه م 77جسمه
ه77ای ب77دس77ت آم77ده ،ب77ه خ77صوص پ77یکرهٔ ه77يکل زی77بای زن77ان ک77ه ب77رخ77ی م77وی
ه7ای آرای7ش ش7ده و ن7گاه پُٰ7ر اث7ر دارن7د ،ق7دام7ت  ۴۰۰۰س7ال پ7يش از ع7يسا
را نشان ميدهد .اين امر يک دگرگونی عميق را در قبال دارد.
ش7ناخ7ت م7رزه7ا وت7فاوت ه7اي7ی ک7ه م7يان ت7اري7خنوي7سی ،ت7اري7خنگاری و
ت7اري7خسازی وج7ود دارد ،ب7اي7د روش7ن ت7ر گ7ردد ،زي7را اي7جاب پ7ژوه7ش ب7يش
تر را مي نمايد.
روی چ77نني ن77يازم77ندی ،ن77اگ77زي77ري77م ب77ه ت77اري77خنگاران ،ت77اري77خ ش77ناس77ان ،ت77اري77خ
پ77ژوه77ان و ع77الق77مندان م77ساي77ل ت77اري77خی م77راج77عه و ن77دا ب77ر آوري77م ک77ه دي77ن و
رسالت ما در اين عرصه هنوز نا تمام مانده است.
ط77 7 7وری ک77 7 7ه ش77 7 7ماری از دان77 7 7شمندان وع77 7 7الق77 7 7مندان اي77 7 7ن رون77 7 7د در ب77 7 7رگ 7 7 7هٔ
 ٫٫ف7ره7نگ وان7دي7شه ،،ه7مسيوي7ی ه7ای ش7ان7را ت7بارز دادن7د ،اي7ن ام7ر ب7اع7ث
ش7د ک7ه ب7ه م7سال7ه ه7ر چ7ی ب7یش ت7ر دل7گرم ش7وی7م و اي7ن آه7نگ را رس7ات7ر ب7ه
آگ7اه7ی ع7ام7ه ب7رس7ان7يم ت7ا اه7ل ک7ار و ف7ن ت7اري7خشناس7ی ،ب7ه خ7اط7ر ي7ک ام7ر
م77هم م77لی و س77ترگ ،ب77ه ص77ورت رض77ا ک77ار دور ه77م ب77ياي77ند وب77ا ن77گاه ه77ای
ژرف اين روند را غنا بخشند.
با حرمت
نام ها به ترتيب الفبا:
 -۱غفوری ،شیما
 -۲ملر ،احسان
 ۳ـ وفا ،صدیق
 -۴طرزی ،صدیق رهپو
 - ۵یوسفزی ،یعقوب

فراخوان

تاریخ افغانستان بر خط سندها

به ابتکار صديق رهپو طرزی و صديق وفا
 ۱۹نوامبر .۲۰۱۸
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