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کـرده می تواند کـه جبال هندوکش در »افغانسـتان 
نیسـت« و کـی می توانـد کـه بگویـد اجـداد اصلـی 

اقـوام مذکـور »افغان« نیسـت؟!.«۳
2. »اگـر کسـی بـر ایـن مقتـدر شـود کـه جبـال 
دیگـر  بـه  برداشـته،  افغانسـتان  از  را  هندوکـش 
زمیـن نقـل بدهـد، بریـن هـم مقتـدر خواهـد شـد 
همیـن  نپندارنـد.  آریـان  اجـداد  را  افغان هـا  کـه 
ثقلـت زبـان افغانـی نیـز، دلیـل اجداد بودن اوسـت 
و مـرور زمـان و ترقی تمـدن، آن را نزاکت و لطافت 
بخشـیده، لهـذا، زبـان افغانی بر همان حـال ابتدایی 

خـود قایـم مانـده اسـت.«۴
۳. »همیـن قـدر می گوییـم کـه مـا حکـم قطعـی 
نمی دهیـم کـه زبـان افغانـی اجـداد زبان هـا و ملت 
افغانـی اجـداد اقـوام آریایی ها باشـد، زیـرا چنان که 
برخـی ایـن سـخن مـا را بر تعصـب ملتی مـا حمل 
بنـی  بـه  را  افغانـان  کننـد، همچنـان بعضـی کـه 
اسـرائیل و یـا عـرب نسـبت می دهنـد، نیـز بـر مـا 

سـنگ اعتـراض خواهنـد انداخـت.«۵ 
توضیـح: در مقالـه ی مذکـور، نویسـنده هـم ادعـا 
دارد و هـم دوسـت دارد کـه زبـان افغانـی و مـردم 
افغـان را مبنـی بر فرضیـات خودش، اجـداد بقیه ی 
زبان هـا و مردمـان معرفـی کنـد، امـا ایـن را هـم 
شـواهد  حتـا  ادعایـی  چنیـن  بـرای  کـه  می دانـد 
تاریخـی در دسـتش نیسـت. او از یـک سـو صریحاً 
می گویـد کـه »ایـن روایـات بـر حقایـق تاریخیـه 
مسـتند نیسـت« و از سـوی دیگـر ادعایـش را ثابت 
شـده می پنـدارد. او در سـال 129۴هــ سـال پنجم 
شـماره ی دوم همـان جریـده، دوبـاره اثبـات ایـن 
موضـوع را یـاد می کنـد و خواننـده گان را به همین 
مقالـه ارجـاع می دهـد و می نویسـد: »در سـال اول 
سـراج االخبار افغانیـه، یـک مقالـه نوشـته و ثابـت 
کـرده بودیـم کـه زبـان افغانی اجـداد زبان هاسـت. 
قارئیـن کـرام مـا آن مقالـه مخصوصـه ی مـا را، بـاز 
یـک بـار از نظـر بگذرانند، تـا بدانند که زبـان اصلی 
ملتـی افغـان مـا، تا چه درجـه، یک زبان بـا اهمیت 

و طبیعـی و قدیـم یـک زبانـی اسـت.«۶
بـاز در بنـد سـوم مقالـه ای کـه در بـاال نقـل کردم، 
نمی دهیـم  قطعـی  حکـم  »مـا  می گویـد:  صریحـاً 
افغانـی  افغانـی اجـداد زبان هـا و ملـت  زبـان  کـه 
اجـداد اقـوام آریایی هـا باشـد«. بـا ایـن حسـاب بر 
اهـل تحقیـق واضـح اسـت کـه ایـن گونـه برخورد 
بـا مسـائل مهـم علمـی و ملـی، فاقـد اعتبار اسـت. 
البتـه الزم بـه یـادآوری اسـت کـه او بـرای اثبـات 
دیگـر،  مقـاالت  و  مقالـه  ایـن  در  خـود،  ادعـای 
اسـتناد  منبعـی  هیـچ  بـه  مشـخص  به صـورت 
نمی کنـد. بـه ایـن دلیـل حرف هـای او در حـد یک 

می کـرد، چنیـن نقـل می کننـد: 
و  غنی تریـن  زیباتریـن،  از  یکـی  ترکـی  »زبـان 
بنابرایـن هـر  آسـان ترین زبان هـای جهـان اسـت. 
تـرک بـه زبـان خـود عشـق مـی ورزد و در جهـت 
ارتقـای آن تـاش می کنـد. زبـان ترکـی همچنـان 
یـک خزانـه ی مقدس بـرای ملـت ترک اسـت؛ چرا 
کـه ملـت تـرک می دانـد کـه ارزش هـای اخاقـی، 
عـادات، خاطـرات، عایـق و خاصه تمـام چیزهایی 
کـه آن هـا را یـک ملـت می سـازد، در زبـان آنـان 

نهفتـه اسـت.«1
اهمیـت دارد  نکتـه بسـیار  بـاال دو  نقـل قـول  در 
کـه همانـا مقـدس دانسـتن زبـان ترکی و مسـاوی 
پنداشـتن آن بـا قـوم ترک اسـت. نکات یاد شـده ی 
فـوق، در مقاالت محمود طرزی نیز برجسـته اسـت. 
چنان کـه او در مقاالتـش در سـراج االخبار افغانیـه، 
ضمـن اینکـه زندگـی یـک ملت را وابسـته بـه زبان 
و حفاظـت از زبـان را بـا حفاظـت از زندگـی برابـر 
می دانـد، چنیـن می نویسـد: »مـا را ملـت افغـان و 
خـاک پـاک وطن عزیـز مـا را افغانسـتان می گویند 
و چنانچـه عـادات، اطوار و اخاق مخصـوص داریم، 
زبـان مخصوص را نیز مالک می باشـیم کـه آن زبان 
را زبـان افغانـی می گوینـد. ایـن زبـان را مانند حرز 
جـان بایـد محافظـه کنیـم، در ترقـی و اصـاح آن 
جداً کوشـش ورزیـم. تنهـا مردمـان افغانی زبان نی، 
بلکـه همـه افـراد اقـوام مختلفـه ی ملت افغانسـتان 
را واجـب اسـت کـه زبـان افغانـی ملتی خـود را یاد 

بگیرند.«2
دیـده می شـود که نـکات برجسـته ی تفکـر اتاترک 
در قـول محمـود طرزی نیـز وجود دارد، امـا او یک 
گام  نسـبت بـه اتاتـرک جلوتـر می نهـد و یادگیری 
زبـان »افغانـی« را بـر دیگران واجب می کنـد. اینکه 
هـر قومـی، حـق دارد زبان خـود را پاسـداری کند، 
یـک سـخن منطقی و خوب اسـت، اما فـرض کردن 

فراگیـری آن بـر دیگـران توجیه علمـی ندارد. 
در  او  نمی کنـد.  اکتفـا  حـد  ایـن  بـه  امـا  طـرزی 
سـراج االخبار،  129۶هــ  سـال  نهـم  شـماره ی 
افغانـی، اجـداد  مقالـه ای دارد زیـر عنـوان »زبـان 
زبان هاسـت« کـه در آن قـوم افغـان را جـد تمـام 
اقـوام آریانـی و زبـان افغانـی را »اجـداد زبان هـا« 
دانسـته کـه از هندوسـتان تـا اروپـا پراکنده انـد. او 
امـا بـر این قـول خود مطمئـن نیسـت و آن را فاقد 
مـدارک تاریخـی می دانـد. او چند مثال از شـباهت 
واژه هـای پشـتو با زبان هـای دیگر مـی آورد و فرض 
می کنـد کـه گویا تمـام آن واژه های مشـابه، ریشـه 
در زبـان پشـتو دارنـد. او محل سـکونت اجـداد قوم 
»آریانـی« راـ  کـه بـه بـاور وی افغان هـا اسـتـ  در 
سـمت غربـی کوه هـای هیمالیـا و سـپس در جـوار 
کوه هـای هندوکـش می دانـد و اسـتنباط می کنـد 
کـه چـون کوهـای هندوکش در افغانسـتان اسـت، 
پـس »افغان هـا« نیـز جـد سـایر اقـوام بـه شـمار 
مـی رود. بـه این سـه بنـد از مقاله ی او توجـه کنید: 
1. »مـا این سـخنان را از کتاب هـای معتبر این فن، 
در این جـا درج نمودیـم. ایـن روایـات اگـر چـه بـر 
حقایـق تاریخیه مسـتند نیسـت، زیرا قبـل از ایجاد 
تاریـخ و تحریـر چیزهای اسـت که بر اسـتدالالت و 
تتبعـات عمیقـه ی فکریـه بنـا یافته اسـت. احتمال 
دارد کـه چنیـن نباشـد! امـا اگـر کیفیـت همچنین 
باشـد، کـه از کتاب هـا نقـل کردیـم، آیـا کـه انـکار 

اشاره
هـدف از ایـن بحـث، طـرح یـک گفتمـان علمی در 
باره ی مسـأله ی زبان در کشـور اسـت. ایـن مقاله با 
درنظرداشـت اصـل »کثرت گرایـی زبانـی« و ارائه ی 
شـواهد الزم، می خواهد به این پرسـش پاسـخ دهد 
کـه پشـتون های افغانسـتان بـا زبـان فارسـی چـه 
پیونـد و نسـبتی دارنـد و چگونـه می توان مسـأله ی 

اختاف برانگیـز زبـان را حـل کرد.
بـرای دسـت یافتـن بـه پاسـخ مناسـب، پیونـد و 
پیشـینه ی زبان فارسـی با مردمان پشـتون در سـه 
سـطح شـاهان، شـاعران و نویسـندگان بـه بحـث 
گرفته شـده اسـت. چـون باورمنـدی به زبـان برتر، 
مانعـی در برابـر مباحث علمی اسـت، ایـن مورد نیز 

در مقالـه گنجانده شـده اسـت. 
بخـش یکـم ـ در بـاره ی زبـان برتـر و آرای 

محمـود طـرزی
در سـال های اخیـر مسـأله ی زبـان در افغانسـتان 
هـم بـه شـکل علنـی و هم به  صـورت مضمـر، اقوام 
سـاکن کشـور را به گونه هـای متعـدد در رویارویـی 
قـرار داده و بـه یک مسـأله ی حسـاس تبدیل شـده 
برجسـته ترین  از  پشـتو  و  دری  زبان هـای  اسـت. 
مـوارد جنجالـی میـان مردمـان کشـور اسـت و در 
بسـا مـوارد به عنـوان ابزار سیاسـی در دسـت افراد 
سیاسـی  منافـع  بـرای  و  گرفتـه  قـرار  گروه هـا  و 

است. اسـتخدام شـده 
تـا زمانی که تفکـر ملی گرایی افغانی بـا تأثیرپذیری 
شـعار  بـر  مبتنـی  ایرانـی  و  ترکـی  ملی گرایـی  از 
»زبـان واحـد، ملت واحـد« و یا »ملـت و زبان برتر« 
بـه آن حـد شـکل نگرفتـه بود، زبـان در افغانسـتان 
موضـوع نـزاع نبـود. چـون شـاهان افغان تـا آن دم، 
هویـت زبانـی را خطـری بـرای هویت تبـاری حس 
پیـش  روال شـاهان  بـه  بی دغدغـه،  و  نمی کردنـد 
از خـود، زبـان فارسـی را بـرای امـور دولـت داری و 
کتابـت برگزیده بودند. تاریخ گواه شـاهان، شـاعران 
و نویسـند گان پشـتون تبار فارسـی زبان بسـیار است 

کـه در ادامـه بـه آن خواهـم پرداخت. 
موضـوع »ملـت و زبـان برتر« در اواخر قـرن نزدهم، 
ترکیـه(  19۳۳م  )وفـات  طـرزی  محمـود  توسـط 
یـک  بـه  افغانیـه،  سـراج االخبار  در  همفکرانـش  و 
مسـأله ی جـدی و بحث برانگیز تبدیل شـد. محمود 
طـرزی بـا آنکـه تمام آثارش به زبان فارسـی اسـت، 
زبـان »افغانـی« را »اجـداد زبان هـا« دانسـت و ادعا 
کرد کـه ملـت »افغان« »اجـداد ملت هـای آریانی« 

اسـت کـه از هنـد تـا اروپـا گسـترش یافته اند.

ایـن شـیوه ی برخـورد بـا پدیـده ی زبان، بـا رویکرد 
مصطفـی کمال اتاترک، بی شـباهت نبـود. باب کارتر 
و  اقـوام  »زبـان،  مقالـه ی  در  سـیلی،  الیسـون   و 
هویت هـا« از آتاتـرک )وفـات 19۳8م( منحیث یک 
سیاسـتمدار ملی گـرا که ماننـد بقیـه ی ملی گرایان، 
از زبـان بـه عنـوان ابـزار اتحاد ملـت تُرک اسـتفاده 
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نــام »حالنامــه«8  بــه  نیــز  دیگــر وی  کتــاب 
ــد  ــود بایزی ــط خ ــمتی از آن توس ــه قس ــت ک اس
ــوده اســت.  ــان فارســی ب ــه زب ــًا ب انصــاری و کام
ــاب  ــه را از کت ــن جمل ــورد، ای ــن م ــی در ای حبیب
ــل  ــور نق ــاب مذک ــاره ی کت دبســتان مذاهــب در ب
کــرده اســت: »و حالنامــه کتابــی دارد کــه در 
ــول  ــه ق ــذارده...«9  ب ــاز گ ــا احــوال خــود را ب آنج
ــام  ــه ن ــخصی ب ــب، ش ــد اورنگ زی ــی، در عه حبیب
علی محمــد مخلــص )وفــات 10۶9ه.ق/1۶۵9م( 
ــوده  ــد انصــاری ب ــی بایزی ــدان خانواده ــه از مری ک
اســت، کتــاب مذکــور را تکمیــل نمــوده و برخــی 
ــر  ــاری را ب ــواده ی انص ــاره ی خان ــات در ب از معلوم
ــاب  ــن کت ــف ای ــخ تألی ــت.10 تاری ــزوده اس آن اف
نیــز 10۵9ه.ق تعییــن شــده اســت کــه نســخه ی 
خطــی آن دارای ۵2۶ صفحــه و 1۵ بخــش اســت. 

ــزه )1۵۳۳/1۵۳۴ـ  ــد دروی ــا وی، آخن ــان ب همزم
ــه  ــش را ب ــار خوی ــر آث ــز بیش ت 1۶۳8/1۶۳9( نی
ــوان  ــه می ت ــت ک ــته اس ــی دری نوش ــان فارس زب
االشــرار«،  و  »تذکره االبــرار  کتاب هــای  از 
و »شــرح  »ارشــادالمریدین«، »ارشــادالطالبین« 

ــرد.11 ــام ب ــی« ن ــده ی امال قصی

پــس از آن نیــز شــواهدی از آثــاری بــه زبــان دری 
ــه  ــل توج ــک قاب ــحال خان خت ــان خوش در دودم
ــز  ــک نی ــه خــود خوشــحال خان خت اســت.12  البت
بــه شــاعران و شــعر فارســی بســیار توجــه داشــته 
ــی از  ــه ترکیب ــتارنامه« ک ــه در »دس ــت؛ چنانک اس
نظــم و نثــر بــه زبــان پشــتو اســت، از نظــم فارســی 

نـد.  جداگانه ا
۳. هیـچ زبانـی مقـدس نیسـت؛ چـرا کـه پدیـده ی 
پویا اسـت. چیزهـای مقدس اما ثابت و همیشـه گی 
اسـت و مقـدس پنداشـتن زبـان، جلـو رشـد آن را 
می گیـرد. برخـی از کتاب ها از نظر دینـی می توانند 
مقـدس پنداشـته  شـوند، نه زبان آن کتـاب؛ به طور 
مثـال: قـرآن بـرای مسـلمانان کتاب مقدس اسـت، 

امـا زبـان عربی مقدس نیسـت. 
۴. محمـود طـرزی بـا آنکـه نویسـنده ی پـرکار بود، 
امـا در قبال سـخنان خود وسـواس یک نویسـنده و 
محقـق مسـئول را نداشـت. خواننـده گان می توانند 
بـا رویکـرد علمـی و انتقـادی بـه مقـاالت او رجـوع 
شـود.  روشـن  برای شـان  موضـوع  ایـن  تـا  کننـد 
ادعـای زبـان »افغانـی« به عنـوان »اجـداد زبان ها« 
اوسـت. در نخسـت  بی احتیاطـی علمـی  از  ناشـی 
»زبـان افغانـی« یـک نـام متأخـر اسـت و در ثانـی، 
ادعـای مذکـور نـه تنهـا بـرای زبـان افغانـی، بلکـه 
بـرای هیچ زبانی درسـت نیسـت. در ضمـن، کاربرد 
واژه ی جمـع »اجـداد« بـرای زبان »افغانـی« مفرد، 

از نظـر دسـتوری هم درسـت نیسـت. 
و اکنون دو پرسش:

زبانـی مکالمـه،  بـه  اگـر زمامـداران یـک قـوم   .1
را  آنـان  می تـوان  آیـا  کننـد،  مشـاعره  و  مکاتبـه 

دانسـت؟ زبـان  آن  اهـل  و  پاسـدار 
2. نویسـند گان و شـاعران پشـتون تبار )افغـان( بـا 

زبـان فارسـی چـه نسـبتی دارند؟ 
از  مختصـری  بررسـی  بـه  پاسـخ،  دریافـت  بـرای 
پیونـد و نسـبت زمامـداران، شـاعران و نویسـندگان 
پشـتون تبار کشـور با زبـان فارسـی دری می پردازم.

بـرای وضـوح بیش تـر مطلـب، هـر کـدام از مـوارد 
سـه گانه ی قابـل بررسـی را تحـت عنـوان جداگانـه 
آورده ام. در نخسـت به پیوند حاکمـان افغان با زبان 
فارسـی دری، سـپس شـعرای دری گوی پشتون تبار 
و در فرجـام نسـبت نویسـندگان پشـتون تبار را بـا 
زبـان فارسـی در حـد لـزوم توضیـح خواهـم داد، تا 

باشـد که چـه حاصـل آید. 
بخــش دوم ـ زبــان دربــارِی زمامــداران 

ــان افغ
ــن اســت  ــداران در ای ــان زمام ــت بررســی زب اهمی
کــه آن هــا چــون مرجــع قــدرت و دارای صاحیــت 
ــاب  ــذا در انتخ ــد، ل ــرای تصمیم گیری  ان ــل ب کام
ــرای  ــی را ب ــا زبان ــر آن ه ــد. اگ ــز مختار ن ــان نی زب
دولــت داری  امــور  و  شــعر  کتابــت،  صحبــت، 
برمی گزیننــد، بیان گــر ایــن اســت کــه آن هــا 
ــلط  ــر تس ــای دیگ ــش از زبان ه ــان بی ــه آن زب ب
داشــته اند یــا اینکــه امــکان پیش بــرد  امــور 

ــت.  ــوده اس ــهل تر ب ــان س ــا آن زب ــت ب دول
الــف ـ پیونــد پشــتون ها بــا زبــان فارســی 

قبــل از احمدشــاه درانــی
حــدود دو قــرن پیش از زمــان زمامداری احمدشــاه 
درانــی، آثــاری بــه زبــان فارســی از بایزیــد انصــاری 
معــروف بــه پیــر روشــان )1۵2۵ـ1۵81یــا 1۵8۵( 
و برخــی از روشــانیان دیگــر در دســت اســت. 
تألیفــات  از  »ســراط التوحید« و »عریان الغیــب« 
ــان فارســی  ــه زب ــل ب ــد انصــاری به طــور کام بایزی
دری اســت. کتــاب مشــهور او بــه نــام »خیرالبیان« 
ــی و  ــی، فارس ــتو، عرب ــان )پش ــار زب ــه چه ــز ب نی

ــی( نوشــته شــده اســت.  پنجاب

باقـی می مانـد کـه شـاید  اکادمیـک  ادعـای غیـر 
منظـور اصلـی اش، نـه آن چیـزی اسـت کـه ادعای 
اثبـات آن را کـرده اسـت، بلکـه صرفـاً می خواهد تا 
»یـک قـدری از زبـان افغانی بحـث برانـد«؛ چنانکه 

می خوانیـم:  او  از 
»منظـور اصلـی مـا از »مبحـث زبان« این اسـت که 
یـک قـدری از زبـان افغانی بحـث برانیـم، چونکه از 
ایـن زبـان نسـبت بـه زبان هـای دیگـر خیلـی کـم 
بحـث بـه میـان آمـده اسـت و بـه سـبب محـدود 
بـودن در خود افغانسـتان، بـا دیگر زبان ها تا بسـیار 
وقت هـا کم تـر آمیختـه شـده اسـت و قواعـد اصلی 

خـود را بـه تمام هـا محافظـه کـرده آمده اسـت«.۷
تضـاد دیگـر در کارهـا و تاش هـای محمـود طرزی 
ایـن اسـت کـه او بـا تمـام عشـقی کـه بـه زبـان 
»افغانـی« داشـت و آن را آب حیـات می دانسـت، 
خـودش از آن بی بهـره بـود و اگـر چنیـن نمی بـود 
حـد اقل یکـی از آثار یا ترجمه هایـش را به آن زبان 
می نوشـت. او در خانواده ی پشـتون تبار فارسـی زبان 
زاده شـده بـود و پـدرش سـردار غام محمـد طرزی 
و بـرادرش محمدامیـن عندلیـب از پیـروان موفـق 
شـعر بیـدل در افغانسـتان بودند که بعـداً در همین 

مقالـه توضیـح می دهـم.
مشـکل در ایـن اسـت کـه رویـه طـرزی و باورهای 
او نسـبت بـه زبـان، بـه صـورت یـک طرفـه و بدون 
بررسـی علمی، پـس از وی نیز به اشـکال گوناگونی 

ادامـه یافته اسـت. 
واضـح اسـت کـه اصِل جنجـال بر سـر زبـان، میان 
فارسـی زبانان و پشـتو زبانان همانـا تأکیـد بـه بـاور 
مردمـان  ناخواسـته،  یـا  خواسـته  کـه  اسـت  بـاال 
اسـت.  کشـانده  خـود  دنبـال  بـه  را  احساسـاتی 
مسـأله ی برترپنـداری زبـان و قـوم، اکنـون در اثـر 
کشـور  مـردم  تمـام  دامن گیـر  واکنـش،  و  کنـش 
مـا شـده و بـه یکـی از شـگاف ها و موانـع در برابـر 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  ملت سـازی 
ایـن  از  عبـور  جهـت  در  نخسـت  گام  عنـوان  بـه 
تنگنـا، الزم اسـت بدانیـم کـه در حـال حاضـر بـا 
بـه  بایـد  قانونـی،  و  علمـی  اصـول  درنظرداشـت 
مسـأله ی زبـان چگونـه دیـد و بـا ادعاهایـی کـه در 
گذشـته شـده اسـت، چگونـه برخـورد کـرد. بـرای 
فهـم موضـوع، توجـه خواننـده گان را به مـوارد آتی 

می کنـم:  جلـب 
1. از آنجـا کـه مـاده ی شـانزدهم فصـل اول قانـون 
اساسـی افغانسـتان، زبان هـای دری و پشـتو را بـه 
اسـت،  دولـت شـناخته  زبان هـای رسـمی  عنـوان 
نشـان می دهـد  کـه قانـون مـا تکثرگـرا و حافـظ 
کثـرت زبانـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه هـر گـروه 
 زبانـی حـق دارد بـه زبـان خـود توجـه کنـد و آن 
را رشـد دهـد. بنابـرآن، تـاش برای همسان سـازی 
زبـان مردمـان کشـور و اعمال فشـار بـرای ترویج یا 
توقیـف زبان هـای دیگـر، در قانـون جایگاهـی ندارد 
و در عمـل نیـز ناممکن اسـت و چنانچـه گروهی بر 
گـروه دیگـر اعمـال فشـار کند، نـه تنها کـه مفید و 
مؤثـر نیسـت، بلکـه در اثـر واکنش منفـی، نتیجه ی 

وارونـه خواهد داشـت.
2. زبـان و ملـت لزومـاً یکـی نیسـتند. چـه بسـیار 
مردمانـی در جهـان وجـود دارنـد کـه بـا زبان هـای 
بسـا  چـه  و  سـاخته اند  را  واحـد  ملـت  مختلـف، 
ملت هـای  واحـد،  زبان هـای  بـا  کـه  مردمانـی 
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از  پایتخـت  انتقـال  اثـر  در  سـپس  و  شـد  آورده 
قندهـار بـه کابـل، او نیـز بـه کابـل آمـد و حیثیـت 
ملک الشـعرای دربـار را از آن خـود کـرد. غبـار از 
شـاعرانی چون لعل محمـد عاجز، میرهوتـک افغان، 
راسـخ، عیـدی و صوفـی عبـداهلل )دیوان بیگـی( یاد 

کـرده اسـت کـه در عهـد او بوده انـد.1۷  
میـر محمدصدیـق فرهنـگ از یک انجمـن ادبی در 
دربـار تیمورشـاه یـاد کـرده اسـت کـه در آن عاوه 
از شـاعرانی چـون میرهوتـک افغـان و لعل محمـد 
عاجـز، شـاعرانی از کشـورهای همسـایه هـم گـرد 
آمـده بودنـد، امـا خیلـی دوام نیـاورد. وی مجلـس 
نقـل  چنیـن  تیمورشـاه  دربـار  در  را  مشـاعره ای 
سـال  در  غزنـوی  مـراد  ولـد  »عبـدی  می کنـد: 
1۷8۷م بـه دربـار تیمورشـاه بـه کابـل آمـد و در 
مجلـس مشـاعره ی او شـرکت نمـود. وقتـی شـاه 
مصـرع خنـک انشـاء کـرده بود و از شـعرا خواسـت 
تـا آن را بـا مصـراع دیگـری تکمیـل کننـد، مصرع 
مذکـور ایـن بـود: »زسـردی های آهـم اشـک انـدر 
دیـده یـخ بنـدد«. عیـدی مصـراع اول را انشـا کرد 

کـه بیـت آتـی از آن بـه دسـت آمـد: 
شـنو عیـدی کـه شـاه از طبـع اعلـی ایـن چـه در 

سفته
ز سردی های آهم اشک اندر دیده یخ بندد«18

از روابـط حسـنه ی تیمورشـاه بـا شـیخ سـعدالدین 
احقـر  میـرزا  پای منـار(،  صاحـب  )پاچـا  انصـاری 
بدخشـی و شـهاب ترشـیزی و شـاعران دیگـر نیـز 
بسـیار یـاد شـده اسـت؛ چنانکـه شـاعران در هـر 
مناسـبتی بـرای او شـعری تقدیم کرده اند و شـهاب 
ترشـیزی در سـوگ تیمـور ترجیع بنـدی را سـروده 

19 بود.
علی محمـد منـگل در کتـاب درانـی تیمورشـاه کـه 
به زبان پشـتو نوشـته اسـت، چند شـاعر ذیل را نیز 
به لیسـت بـاال می افزایـد: عبداهلل خـان وکیل الدوله، 
مذکـور(،  عبداهلل خـان  )فرزنـد  محمدعلم خـان 
اهلل یارخان راسـخ )بـرادر کوچک میرهوتـک افغان(، 
غـام محمـد شـاه جـی، عیدمحمد  خـان عیـدی و 

میـرزا علی عسـکر خان وصفـی.20
تیمورشـاه بـه »خوبـان پارسـی گو« می بالیـد، خود 
چنیـن  ابیاتـی  در  و  می دانسـت  سخن گسـتر  را 

اظهـار کـرده اسـت:
سبزان هند دارند گرچه بسی ماحت
خوبان پارسی گو زیشان بسی زیادند21

سخن رواج ز من یافت در جهان تیمور
که طبع زیرک من در تاش مضمون است22

تیمـور بـا آنکه یک شـاه صاحب لشـکر و سـتیزه جو 
دل شکسـته،  عاشـق  یـک  غزلیاتـش  در  امـا  بـود، 
باده نـوش و متواضعـی کـه گاهـی بـه یـاد آن دلربا، 
سـلطنت را از یـاد می بـرد؛ چنانکـه در بیـت زیـر: 

تیمور چون کنم پس از این فکر سلطنت
تاب و توان و هوش مرا دلربا گرفت23

شـاه شـجاع کـه میـان سـال های )1۷8۴-18۴2( 
می زیسـت و دو بـار بـه حکومـت رسـید نیـز بـه 
زبـان فارسـی دری سـخن می گفـت، می نوشـت و 
آن را بـه رسـمیت می شـناخت. بخـش اول و دوم 
کتـاب »واقعات شـاه شـجاع« که یا بـه قلم خودش 
نوشـته شـده یـا کسـی دگـر آن را تحـت نظـر وی 
و از زبـان وی نوشـته اسـت، نیـز برهـان روشـنی 
اسـت کـه نسـبت و پیونـد او را با زبـان دری تعیین 

سـردار خوشـدل خان،1۵ میـرزا احمد، میـرزا حنان، 
صدیـق  جمعـه،  مـا  قلیج آبـاد،  شـمس الدین 
آخونـدزاده ی هوتـک، مامیـران و دیگـران از ارکان 
هرکـدام  اشـخاص  ایـن  بوده انـد.  ادبسـتان  ایـن 
بـه زبـان دری یـا پشـتو، صاحـب دیوان انـد. ایـن 
ادبسـتان بـر اسـاس مکتـب ادبـی میـرزا عبدالقادر 

بیـدل بنـا نهـاده شـده بـود.1۶
تیمور شاه فرزند احمدشـاه درانی )1۷۷2ـ1۷9۳م( 
نیـز شـاعر بـود و از وی دیوانـی بـه زبـان فارسـی 
 1۶۶ دارای  وی  فارسـی  دیـوان  اسـت.  موجـود 
صفحـه، 219 غـزل و 1۵ رباعـی اسـت و بـه خـط 

غام محمـد کابلـی نوشـته شـده اسـت. 

تیمورشـاه درانی در شـعر همیشـه خودش را »شـه 
تیمـور« یا »تیمور شـه« یـاد کرده اسـت و احتماالً 
القـاب »درانـی« و »افغـان« بعداً به نام شـعری وی 
اضافـه شـده اسـت. او بـا آنکـه در زمـان حیاتش به 
شـاعری مشـهور نبود، اما دربار وی مجمع شـاعران 

بوده اسـت. 

واقـف بتالـوی )الهـوری( در زمـان او بـه قندهـار 

بســیار اســتفاده کــرده اســت. 

ب ـ زبان دربارِی شاهان افغان
احمدشـاه درانـی در هـرات و بنـا بـه روایتـی در 
ملتـان زاده شـد. او در قندهـار بـه حکومـت رسـید 
و پادشـاه خراسـان یـا افغانسـتان کنونـی )1۷۴۷ـ 
1۷۷2م( گردیـد. او شـاعر نیـز بـود و در کنار اینکه 
بـود،  دری  فارسـی  زبـان  دولتـش،  رسـمی  زبـان 
خـودش نیـز به زبان پشـتو و دری شـعر می سـرود. 
بـه قـول ُکهـزاد، دیوانـی بـه پشـتو از وی موجـود 
اسـت و بـه زبـان فارسـی نیـز دیوانـی سـروده بوده 
اسـت، امـا اکنون بـه دسـترس نیسـت. دو بیت زیر 

از اشـعار فارسـی را بـه او منسـوب کرده انـد:
ما به صلح ایم و فلک در پی جنگ است اینجا

دل از این حادثه بسیار به است اینجا
ما تباهی زده گانیم در این بحر فنا

اسـت  نهنـگ  پشـت  مـا  کشـتی  تختـه ی 
اینجا1۳   

کتـاب »تاریـخ احمدشـاهی« کـه وقایـع سـال های 
1۷۴۷ـ1۷۷2م را روایـت می کنـد، توسـط محمـود 
منشـی در دربـار احمدشـاه درانی و زیـر نظر وی به 
زبـان فارسـی دری نوشـته شـده اسـت. او بـه مدت 
بیسـت سـال )1۷۵۴ـ1۷۷۳م( در خدمت احمدشاه 
درانـی بـود و در ایـن مـدت در سـفر و حضـر وقایع 
را ثبـت می کـرد. این کتاب اکنون در دسـت اسـت. 
احمدشـاه درانـی کتابخانـه ی سـلطنتی را در سـال 
1۷۵۶م در قندهـار تأسـیس کـرد کـه آثار و اسـناد 
ملـی در آن گـردآوری می شـد و از آن جملـه آثـار 
میـرزا عبدالقـادر بیـدل نیـز در زمان او از سـرزمین 
هنـد بـه همـان کتابخانـه انتقـال گردید و سـرآغاز 

بیدل خوانـی در قندهـار شـد.1۴
مشـرقی  مهردل خـان  سـردار  قندهـار،  در 
)1۷9۷ـ18۵۵م( پسـر پاینده خـان )رییس قبیله ی 
ابدالـی عهـد احمدشـاه و تیمورشـاه( خانـه ی خـود 
بـود.  داده  قـرار  ادیبـان  و  در خدمـت شـاعران  را 
حبیبـی آن قصـر را بـه نام »ادبسـتان قندهـار« یاد 
کـرده اسـت. در رأس ایـن ادبسـتان، خـود سـردار 
مهردل خـان کـه یک شـخص شـاعر، ادب دوسـت و 
آشـنا بـا تصـوف بـوده قـرار داشـته اسـت. پسـرش 
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شـاعر بودنـد، تاریـخ ادبیـات فارسـی گواه شـاعران 
پشـتون تبار بسـیاری اسـت کـه بـه زبـان فارسـی 
دری شـعر سـروده اند. در ایـن مقالـه نـگاه کوتاهـی 
بـه چند تـن از برجسـته ترین آن شـاعران می اندازم 

تـا بـه مثابـه ی »مشـت نمونـه ی خـروار« باشـد.
میرهوتک افغـان: یکی از آن شـاعران برجسـته، 
میرهوتـک افغان )1۷۶1ـ 182۷م( اسـت؛ شـاعری 
کـه بـه دربـار تیمورشـاه درانـی بلندتریـن مناصب 
دولتـی را داشـت و در شـعر، خـوِد شـاه شـاگرد او 
بـود. افغـان در شـعر فارسـی و بـه صـورت ویـژه 
موفق تریـن  از  یکـی  بیـدل،  سـبک  از  پیـروی  در 
شـاعران از آن زمـان تـا کنـون اسـت. ایـن ویژه گی 
او را همـه ی مؤرخـان و سبک شناسـانی کـه آثـار 
او را خوانده انـد تأییـد می کننـد کـه از آن جملـه 
کلیـات  )مصحـح  خسـته  خال محمـد  از  می تـوان 
بیـدل( نـام برد که نوشـته اسـت: »افغان در اشـعار 
از میـرزا بیـدل پیـروی می کنـد و در ایـن سـبک 

سـرآمد روزگار خـود اسـت«.29
انـواع  شـامل  و  بیـت   92۶8 حـاوی  او  دیـوان 
قالب های شـعر کاسـیک اسـت. در دیـوان او غزلی 
را شـاید نتـوان یافت که بـه پیروی از بیدل نباشـد. 
مثنـوی  بیـدل،  »عرفـان«  مثنـوی  از  پیـروی  بـه 
سـروده اسـت بـا عیـن عنـوان )عرفـان(. بـه پیروی 
از محیـط اعظـم بیـدل، سـاقی نامه سـروده اسـت. 
بـه پیـروی از ترجیع بندهـای بیـدل، ترجیع بنـدی 
سـروده اسـت که دارای 1۳ بند و 2۳0 بیت اسـت. 
بنابرایـن، هویـت او بیـش از آنکه به تبـارش برگردد 
بـه آثـارش برمی گـردد و در چهـره ی یـک شـاعر 
فارسـی زبان و فراقومـی جلـوه می کنـد کـه متعلـق 

بـه همـه ی جامعه ی بشـری اسـت.
شـاعران  از  دیگـر  یکـی  طـرزی:  غالم محمـد 
بـزرگ، غام محمـد طـرزی )پـدر محمـود طـرزی( 
اسـت. توجـه به اینکـه او پـدر محمود طـرزی بوده 
اسـت، بـرای کسـانی کـه تنها بـه برخی از سـخنان 
فرزنـدش اقتـدا می کننـد، خیلـی اهمیـت دارد. او 
در سـال 1829م در قندهـار زاده شـد. تـا سـن 2۷ 
سـالگی در همان جا زیسـت و سـپس بـه دالیلی راه 
مسـافرت در پیـش گرفـت و در سـال 1900م در 

درگذشت. دمشـق 

کلیـات اشـعار او دارای 80۷ صفحه اسـت که آن را 
پسـرش محمدزمان خـان طـرزی بـا خط نسـتعلیق 
نوشـت و در سـال 1892م در پاکسـتان چاپ شـد. 
رباعـی، ۴2  ایـن دیـوان شـامل 9۳۶ غـزل، 1۶2 
مخمـس، 10 ترکیب بنـد و ترجیـع بینـد، 18 رقعه، 

پـس از وی نیـز زبـان شـاهان، فارسـی دری بـوده 
اسـت کـه محمدظاهرشـاه  و حتـا معـروف  اسـت 
)191۴ـ200۷م( کـه بـرای ترویج زبان پشـتو، مثل 
محمـود طـرزی تاش های فـراوان کرد، خـودش از 
ایـن نعمـت بی بهـره بـوده و تنهـا زبـان فارسـی را 
می دانسـته اسـت. این شـباهت او بـا محمود طرزی 

قابـل توجه اسـت. 
کشـور  پیشـین  رییس جمهـوری  کـرزی  حامـد 
)2001ـ 201۴( نیـز گاهـی مجالس شـعرخوانی در 
ارگ برگـزار می کـرد کـه شـعرای فارسـی و پشـتو 
در آن مجلـس شـعر می خواندنـد. او بـه زبان هـای 
ملـی و به ویـژه بـه زبان فارسـی دری، فصیح سـخن 

می گویـد.
)رییس جمهـوری  غنـی  اشـرف  محمـد  دکتـور 
را مثـل زبـان  نیـز زبـان فارسـی  کنونـی کشـور( 
مـادری صحبـت می کنـد. از جملـه ی آثـاری کـه 
وی بـه زبـان دری نوشـته اسـت، می توان بـه کتاب 

»روزنـه ای بـه نظـام عـادل« اشـاره کـرد. 
در نتیجه:

توضیـح داده شـد کـه زمامـداران افغـان، بـا اراده و 
میـل خویـش زبـان فارسـی را بـرای اداره ی امـور 
دولـت داری برگزیـده بودنـد و تـا همیـن اواخر، آن 
را در تضـاد بـا هویـت قومـی خویش نمی دانسـتند. 
اکنـون نه آن شـاهان پشـتو ن تبار را می تـوان صرفاً 
پشـتوزبان دانسـت و نـه آثـار و متـون باقی مانده از 
دوره ی آنـان را می تـوان به سـادگی بـه زبـان دیگـر 
ترجمـه کـرد. آن شـاهان از نظـر تبـاری، پشـتون 
و از نظـر زبانـی، دوزبانـه و حتـا بیشـتر در ردیـف 

می گیرنـد.  قـرار  فارسـی زبانان 
جـدال بیهـوده برسـر تقسـیم بندی اقـوام کشـور بر 
مبنـای زبـان، ره بـه جایـی نمی بـرد. ایـن مسـأله 
تنهـا در مـورد پشـتون ها صـادق نیسـت، ازبک هـا، 
و سـایر اقـوام کشـور نیـز در ایـن نـوع دسـته بندی 

نمی گنجنـد. 
و در ادامـه بـه سـراغ چند شـاعر بزرگ پشـتون تبار 
فارسـی گوی می رویـم تـا ببینیـم کـه آن هـا در این 

قفس جـای خواهند شـد یـا خیر.
بخـش سـومـ  برخی از شـاعران برجسـته ی 

فارسـی گوی پشـتون تبار 
اهمیـت بررسـی زبـان شـاعران نیـز در ایـن اسـت 
کـه زبـان در شـعر به حد اعـای آن تجلـی می یابد 
و در واقـع زبـان خیـال و خلـوت شـاعر می شـود. 
زبـان خیـال و خلـوت، جبـر و اکـراه را برنمی تابـد 
و شـاعر در زبـاِن سـرایش، آزاد و مختـار اسـت و به 
هر زبانی که بیشـتر دسترسـی داشـته باشـد، آن را 

زبـان خیـال خویـش قـرار می دهد.
زمـان  در  افغانسـتان  دولـت  تأسـیس  از  پـس 
خـود  کـه  شـاهانی  از  عـاوه  درانـی،  احمدشـاه 

می کنـد. 
کهـزاد در تاریـخ ادبیات افغانسـتان، از دو »شـهزاده 
نـادر« نیـز نـام بـرده اسـت کـه یکـی بـرادر شـاه 
شـجاع بـوده و دیگری پسـر وی که دومـی »دری« 
تخلـص می کـرده اسـت. ابیاتی نیز از شـهزاده »نادِر 

دری« در کتـاب مذکـور نقل شـده اسـت.2۴
میـان  وی  پادشـاهی  کـه  شـیرعلی خان  امیـر 
سـال های )18۶۳ـ18۷9م( بـود، گـر چنـد دچـار 
جنگ هـای متعـدد داخلـی شـد، امـا در زمـان وی 
نخسـتین جریده ی رسـمی به زبان فارسـی دری به 
نـام »شـمس النهار« آغـاز بـه فعالیـت کـرد کـه هر 
هفتـه در شـانزده صفحـه با خط نسـتعلیق منتشـر 

می شـد.
امیـر عبدالرحمـان )1880–1901( نیـز بـه زبـان 
فارسـی می نوشـت و تمـام اسـناد رسـمی دولـت او 
بـه ایـن زبـان بـود. در مـورد بقیـه کارنامـه ی  او در 
اینجـا مجـال صحبـت نیسـت، امـا آنچه که مسـلم 
اسـت، زبـان رسـمی او نیـز زبـان دری بوده اسـت؛ 
چنانکـه جلـد نخسـت کتـاب »تاج التواریـخ« را بـه 

قلـم خود نوشـته اسـت.
او زبـان فارسـی را زبـان علمـی می دانسـت چنانکه 
نوشـته اسـت: »السـنه ی مفصله ی ذیـل را می توانم 
تکلـم نمایـم و خطـوط آن هـا را هم بخوانـم: افغانی 
کـه زبـان قدیم افغانسـتان اسـت و فارسـی که زبان 
علمـی می باشـد و روسـی و عربـی و هندوسـتانی. 
ولـی  نمی دانـم،  کامـًا  را  آخـری  زبـان  دو  ایـن 

می فهمـم.«2۵
پسـران امیـر عبدالرحمان، هـر یک امیـر حبیب اهلل  
)1901ـ 1919م( و نائب السـلطنه سـردار نصـراهلل  
نیـز کـه در محیـط ادبـی ماوراءالنهـر بـزرگ شـده 
بیـدل  شـعر  عاقه منـد  و  فارسـی گوی  بودنـد، 
یـک  خـود  دربـار  در  نصراهلل خـان  سـردار  بودنـد. 
انجمـن ادبـی داشـت کـه در آن بیدل خوانـی هـم 
می کردنـد.2۶  در آن انجمـن، شـاعران بزرگـی چون 
قـاری عبـداهلل، محمدانـور بسـمل و دیگـران حضور 
داشـتند. نخسـتین چاپ کلیات بیدل تـا ردیف دال 

توسـط همیـن انجمـن انجام شـد.2۷
)18۶2ـ19۳1م(  هـزاره  کاتـب  محمـد  فیـض 
امیـر  دربـار  در  را  سـراج التواریخ  کتـاب  نـگارش 
حبیب اهلل خـان و بـر مبنـای اسـناد دولتـی ـ کـه 
بـه زبـان فارسـی بودنـد ـ آغاز کـرد. کتـاب مذکور 
بـه زبـان فصیـح فارسـی دری و یکـی از پخته ترین 
از  تاریـخ، پـس  متن هایـی اسـت کـه در موضـوع 
تاریـخ بیهقـی، بـه نـگارش درآمده اسـت. جریده ی 
سـراج االخبار )سـراج االخبار افغانیـه( نیـز در سـال 
در همیـن  مدیریـت محمـود طـرزی  بـه  1911م 

زمـان و بـه زبـان فارسـی دری شـروع شـد. 
امان اهلل خـان نیـز آن چنان کـه از کتـاب »نطق هـای 
اعلی حضـرت امـان اهلل خـان غـازی« بـر می آیـد، با 
آن کـه به قول خـودش زبان »افغانی« را می دانسـته 
و آن را دوسـت داشـته اسـت، امـا سـخنرانی های 
رسـمی اش بـه زبـان فارسـی بـوده اسـت. او در یک 
نطـق خویش در قندهار می گویـد: ».. خواهش دارم 
کـه بـا شـما بـه زبـان افغانـی که نـزد مـن محبوب 
اسـت سـخن بگویـم، ولـی چـون کـه زبـان اکثـر 
مأموریـن فارسـی اسـت، به فارسـی تکلـم می نمایم 
تـا همـه بداننـد مقصـد مـن از ایـن آمـدن قندهـار 

سـاعت تیری و تفریـح نیسـت...«28
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تـا  می رویـم  فارسـی نویس  پشـتون تبار  بـزرگ 
ببینیـم کـه آن هـا در کـدام دسـته قـرار می گیرند.
از  برخـی  ـ  آخـری  و  چهـارم  بخـش 
پشـتون تبار  برجسـته ی  نویسـنده گان 

یس سـی نو ر فا
محققـان و نویسـندگان نیز در انتخـاب زبان نگارش 
دو اصـل کلـی را در نظـر می گیرنـد؛ یکـی تسـلط 
خودشـان بـر زبان، دو دیگر مخاطبـان و خوانندگان 
آثـار. بدیهـی اسـت کـه یـک پژوهش گـر بـه زبانی 
می نویسـد کـه در نخسـت بتواند بـا آن، حق مطلب 
را ادا کنـد و در ثانـی، آن مطالـب، مخاطـب داشـته 

باشد.
مجمـوع قریـب به اتفـاق تاریـخ افغانسـتان از زمان 
زمامـداری احمدشـاه درانـی کـه تـا کنـون توسـط 
نویسـندگان پشـتون تبار و یـا مورخـان دیگـر، امـا 
زیـر نظـر آن هـا، نوشـته شـده اند، بـه زبان فارسـی 

دری اند. 
آثـار برخـی از شـاهان چون »واقعات شـاه شـجاع« 
کـه بـه قلم شـاه شـجاع یا زیر نظر وی نوشـته شـد 
خودنوشـت  زندگی نامـه ی  کـه  »تاج التواریـخ«  و 
امیـر عبدالرحمـان اسـت نیز قبـًا یـادآوری گردید. 
از  برخـی  نسـبت  موضـوع،  شـدن  روشـن  جهـت 
نویسـندگان بـزرگ پشـتون تبار را بـا زبـان فارسـی 

باهـم می خوانیـم. این جـا  در  دری 

کـه  نویسـندگان  آن  از  یکـی  طـرزی:  محمـود 
سراسـر بـه فارسـی نوشـته اسـت، محمـود طـرزی 
)18۶۵ـ19۳۳م( است. او از کودکی در تمام سفرها 
بـا پـدرش بـود و نخسـتین مقدمـه ی دیـوان پدر را 
او بـه زبـان فصیـح فارسـی نوشـت. طـرزی، عـاوه 
می نوشـت،  سـراج االخبار  جریـده ی  در  آن کـه  بـر 
مترجـم و شـاعر نیز بـود. »مقاالت محمـود طرزی« 
کـه مجموعـه ی مقـاالت نشرشـده ی او را بـه مدت 
هفـت سـال )1290ـ129۷ه.ش( در سـراج االخبار 
افغانیـه شـامل می شـود، در ۷۵۷ صفحـه گردآوری 
شـده و از آنجـا کـه ایـن مقـاالت تمامـاً بـه زبـان 
تردیـدی  جـای  شـده اند،  نوشـته  دری  فارسـی 
باقـی نمی مانـد کـه او یک نویسـنده ی پشـتون تبار 

بزرگ تریـن بانـوان شـاعر در تاریـخ شـعر فارسـی 
تـا  تیمورشـاه  پادشـاهی  زمـان  از  او  اسـت.  دری 
شـاه شـجاع می زیسـت. دیـوان او را کـه احمدعلـی 
اسـت،  کـرده  یـاد  »گنـج شـکر«  نـام  بـه  کهـزاد 
دارای انـواع گوناگـون نظـم اسـت. ایـن دیـوان بـار 
نخسـت در سـال 1۳0۵ش/192۶م تحـت عنـوان 
»دیـوان عایشـه« و سـپس در سـال 1۳8۶ه.ش در 
۳۶۶ صفحـه توسـط انتشـاران عرفـان تحـت عنوان 

»دیـوان عایشـه درانـی« چـاپ شـده اسـت.

اهمیـت عایـش درانی در شـعر فارسـی دری به این 
جهـت اسـت کـه دیـوان او از نظـر حجـم و تعـداد 
ابیـات، تـا زمان خـودش بی پیشـینه اسـت؛ چنانکه 
دوره ی  »تـا  اسـت:  نوشـته  گرجـی  ابراهیـم زاده ی 
زندگـی عایشـه افغانـی درانـی از هیـچ شـاعره ای 
دیوانـی بدیـن حجـم و کم تـر از آن در تمـام حـوزۀ 
زبـان فارسـی )و مهم تر از همه ایران( کسـی نشـان 

اسـت«.۳1 نداده 
و در فرجام:

در  وجـه  هیـچ  بـه  شـد،  معرفـی  کـه  شـاعرانی 
دسـته بندی زبانی، پشـتوزبان محسـوب نمی شـوند؛ 
دیـوان  و  آثـار  همـان  آن هـا  شناسـنامه ی  زیـرا 
کسـی  هیـچ  نیـز  تبـاری  لحـاظ  از  آن هاسـت. 
شـود.  آن هـا  پشـتون تباری  منکـر  کـه  نمی توانـد 
پـس وقتـی شـاعرانی می توانـد هـم هویـت تبـاری 
خـود را حفـظ کنـد و هم هویـت زبانـی خویش را، 
ضرورتـی نیسـت کـه آن هـا را در قفس تنـگ قوم و 

زبـان زندانـی کنیـم. 
آن هایـی کـه بـه برخـی از سـخنان محمـود طرزی 
اقتـدا می کننـد، باری بـه دیوان پـدرش غام محمد 
طـرزی و بـرادرش محمدامین عندلیـب نیز مراجعه 
کننـد تـا دریابنـد کـه آن هـا در کجـای این مسـأله 
قـرار داشـته اند. بـه همیـن ترتیـب، عایشـه درانـی 
را در کـدام ردیـف زبانـی قـرار می دهنـد. بـه بـاور 
مـن آن هـا شـاعران بزرگ پشـتون تبار فارسـی گوی 
بوده انـد و نبایـد در حق شـان جفـا صـورت گیـرد. 

و اکنـون به سـراغ برخی از محققان و نویسـنده گان 

8۳ قصیده و ۴۶ قطعه اسـت. او در پاسـخ یا پیروی 
۳۴ شـاعر بزرگ پیشـین فارسـی دری غزل سـروده 
و از آن جملـه، بیـش از ۳00 غزل به شـیوه ی میرزا 
عبدالقـادر بیـدل، 1۶۴ غـزل در جـواب صائب، ۴۷ 
غـزل در جـواب کلیـم، ۳۶ غـزل در جواب شـوکت 
بخارایـی و ۳0 غـزل در جواب حافظ سـروده اسـت.

او در نثرنویسـی نیـز دسـت باالیـی داشـته اسـت؛ 
چنانکـه از نامه هـای او بـر می آیـد، او قـادر بـوده 
اسـت تـا با زبـان، بازی هـای هنری گوناگونـی انجام 
دهـد. او نامـه ای دارد کـه در آن تنهـا از حـروف 
بـا  هـم  نامـه ای  اسـت،  کـرده  اسـتفاده  نقطـه دار 
اسـتفاده از حـروف بی نقطـه، نامـه ای با اسـتفاده از 
واژه هـای دو حرفـی و نامه ای با اسـتفاده از واژه های 
بنابرایـن،  حرفـی.۳0  سـه  و  حرفـی  دو  از  ترکیـب 
طـرزی نیز مثـل میرهوتـک افغان، هویـت فراقومی 

دارد. او یـک پشـتون فارسـی زبـان اسـت.
محمدامیـن عندلیـب: فرزنـد ارشـد غام محمد 
طـرزی و بـرادر محمـود طـرزی، در سـال 18۵۵م 
سـالگی  بیسـت  سـن  در  و  شـد  زاده  قندهـار  در 
او  درگذشـت.  شـهر  همـان  در  سـال18۷۵م  در 
بـود و در  اسـتعداد سرشـار در شعرسـرایی  دارای 
غزل هایـش از بیـدل پیـروی می کرد. در نثر نویسـی 
هـم دسـت باالیی داشـته اسـت؛ طوری کـه از یک 
متـن چـاپ شـده در اخیـر دیوانـش هویداسـت، او 
در نثـر نویسـی، احتمـاالً بـه کتـاب »چهـار عنصر« 

بیـدل نظر داشـته اسـت.
از عندلیـب دیوانـی مشـتمل بـر ۳12 غـزل و چند 
مثنـوی و رباعـی نیز موجود اسـت. نازک خیالی های 
بیدالنـه در غزل های او بسـیار اسـت و اگر سـن کم 
عندلیـب را در نظـر داشـته باشـیم، شـعر او بیش تر 
قابـل تحسـین خواهـد شـد. اهمیـت معرفـی او در 
ایـن اسـت کـه وی بـا چنـان سـن کـم بـه پختگی 

زبانـی رسـیده بود. 
از  یکـی  1853م(:  )وفـات  درانـی  عایشـه 
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»غزنه در دو قرن اخیر«، »دارالقضا در افغانستان«، 
»خزینه االشراف/ مجموعه ی از خطاطی افغانستان« 

و »تاریخ خرقه ی شریفه ی قندهار« نام برد. 
از  برخی  دیوان  تصحیح  بر  عاوه  فوفلزایی  وکیلی 
به خطاطی  تیمورشاه درانی،  از جمله دیوان  شعرا، 
نیز معروف بود و از طرف دولت آن وقت افغانستان 
لقب »خطاط هفت قلمی« را نیز از آن خود کرده 
کتاب  در  وی  خطاطی  انواع  از  نمونه هایی  بود. 

»خزینه االشراف« موجود است.
و کالم آخر

بـا شـواهدی کـه ارائـه شـد، پشـتون ها تـا همیـن 
اواخـر، هویـت تبـاری خویـش را »افغـان« و زبـان 
خویـش را »زبـان افغانی« می گفتند. مدارک نشـان 
می دهـد کـه آن هـا در مکاتبـه و مکالمه ی فارسـی 
خویـش، ایـن زبـان را نیـز »فارسـی« می گفتند، نه 
»دری«. بـا آنکـه »دری« و »فارسـی« دو نـام برای 
یـک زبـان اسـت، امـا اخیـراً تأکیـد می شـود کـه 
دری و فارسـی دو زبـان جداگانـه و »دری«، زبـان 
افغانسـتان اسـت. این ادعا نـه مبنای علمـی دارد و 

نـه پیشـینه ی تاریخی. 
پشـتون تبار  خواننـده گان  بـرای  مقالـه،  ایـن  در 
روشـن شـده اسـت که پیوند زبان فارسـی بـا تاریخ 
و  عمیـق  چقـدر  گوناگـون  سـطوح  در  پشـتون ها 
طوالنـی اسـت. فارسـی زبانان نیـز بداننـد کـه چـه 
غنـای  در جهـت  فارسـی زبان  پشـتون های  انـدازه 
زبـان فارسـی متن تولیـد کرده اند. زمان آن رسـیده 
اسـت کـه نخبه گان مـا با رویکـرد علمـی و منطقی 

بـه ایـن مسـأله نظـر کنند.
تنـش بـر سـر زبـان یـک امـر غیرعلمـی و خـاف 
در  تنـش  ایـن  اسـت.  مـدرن  جهـان  ارزش هـای 
بـرای  سیاسـی  ابـزار  یـک  خـود،  حالـت  بهتریـن 
از  برخـی  نفـع  بـه  زبانـی  گروه هـای  تحریـک 
گروه هـا و افـراد اسـت. دوام چنیـن امـری، آسـیب 
دوسـویه در قبـال خواهـد داشـت؛ بـه ایـن معنا که 
آثـار  بـا  را  پشـتون ها  روابـط  می توانـد  یک سـو  از 
فارسـی نیاکان شـان قطـع کنـد و از سـوی دیگـر، 
فارسـی زبانـان نیز با قـرار دادن آن آثار در حسـاب 
پشـتون ها، در واقـع در حـق آنانـی کـه متـن تولید 

کرده انـد جفـا خواهنـد کـرد.
کـه  کـرده ام  احسـاس  تحقیـق،  جریـان  در  مـن 
شـاعران بـزرگ پشـتون تبار فارسی سـرا، مهجـور و 
گمنـام مانده انـد. آن هـا در نـزد اکثـر پشـتون های 
کنونـی بـه دلیل این کـه به زبان پشـتو نسـروده اند، 
بی اهمیـت جلـوه می کننـد و در نـزد فارسـی زبانان، 
بـه دلیـل اینکـه تبار آن هـا پشـتون بوده اسـت، به 

شـعر فارسی شـان نیـز توجهـی نشـده اسـت.
اکنـون با درک این پیشـینه ی مشـترک زبانی میان 
اقـوام کشـور، می توان از آن به عنـوان نقطه ی وصل 
اسـتفاده کرد. مانند سـایر کشـورهایی که سیاسـت 
کثـرت زبانـی را دنبـال می کننـد، بایـد زمینه هـای 
برابـر برای رشـد تمـام زبان های موجود مهیا شـود. 
در اسـناد ملـی بایـد از هـر دو زبان رسـمی کشـور 
اسـتفاده گـردد و هیـچ کسـی بـرای زبـان دیگـران 
تعییـن تکلیـف نکننـد و کثرت گرایـی زبانـی، جـز 

این نیسـت.
حسن ختام با این بیت از میرهوتک افغان:

رنگ دویـی بـه پرده ی قـانون عیش نیست 
هرچند نغمه هاست مخالف، صدا یکی ست

تاریخ نـگاری وی ایرادهایـی وجـود دارد، امـا تعـداد 
آثـاری کـه وی به زبان فارسـی دری نوشـته اسـت، 

فـراوان و شـگفت انگیز اسـت. 

درانـی، ضمـن  تیمورشـاه  دیـوان  مقدمـه ی  در  او 
اینکـه زبـان دری را زبـان مکالمـه و تحریـر طوایف 
افغـان می دانـد، پشـتون ها را صاحـب هـردو زبـان 
می دانـد و چنیـن می نویسـد: »دلیـل شـاعر بـودن 
]تیمـور شـاه بـه زبـان[ دری این نیسـت کـه حتماً 
مـادر بایـد غیر طایفه ی پشـتون باشـد؛ و پشـتون ها 

صاحـب هـردو زبان انـد«.۳۶ 
از جمله ی آثار فارسی دری وکیلی فوفلزایی می توان 
و  وارث  »احمدشا،  کتاب های   از  مثال  عنوان  به 
»تیمورشاه  2جلد«،  افغانستان،  امپراتوری  مجدد 
شاه«،  امان اهلل  غازی  »سفرهای  2جلد«،  درانی، 

فارسـی نویس بـوده اسـت. 
طـرزی در کنـار نـگاه ویـژه اش بـه زبـان پشـتو که 
در بخـش اول بررسـی گردیـد، به یـک ادبیات ملی 
»فارسـی ـ افغانی« باور داشـت و در مقاالتش بارها از 
آن یادآوری کرده اسـت. او در یک مقاله اش نوشـته 
اسـت: »ادبیـات ملـی هـم طبعـاً بـه زبان فارسـی و 
افغانـی بایـد بـود و نیـز چـون زبـان رسـمی دولـت 
زمان هاسـت  بسـیار  از  مـا،  مقدسـه ی  متبوعـه ی 
کـه بـه فارسـی متـداول اسـت، از آن رو ایـن هـم 
یـک تقـدم اعـزازی را بـر آن افـزوده اسـت«.۳2 او 
پـس از توضیحـی در بـاره ی زبـان عربـی و ترکـی 
چنیـن می نویسـد: »ثالثاً زبان فارسـی اسـت که در 
تمـام قطعـه ی ایـران و افغانسـتان و منحیث لسـان 
بودنـش، در تمـام ماوراءالنهـر و بخارا و هندوسـتان 

معـروف و متـداول اسـت«.۳۳
متعـددی  مقـاالت  در  آنکـه  بـا  طـرزی  محمـود 
دربـاره ی اهمیـت احیـای زبـان پشـتو سـخن گفته 
اسـت، امـا در کنـار آن، همیشـه زبان »فارسـی« را 
بـه عنوان زبـان ملـی، فرونگذاشـته اسـت. مقاالت، 
ترجمـه ی داسـتان ها و حتـا یـک مجموعه شـعر او 
نیـز  یـا »ادب در فـن«  بـا عنـوان »محمود نامـه« 
بـه زبـان فارسـی دری اسـت. او در مقالـه ی »قـدر 
شـماره ی  در  بشناسـید!«  را  فارسـی  اخبارهـای 
دهـم سـال 1291 سـراج االخبار می نویسـد: »یکـی 
از زبان هـای بسـیار مهمـه ی عالـم اسـامی، زبـان 
زبـان  از  بعـد  کـه  می باشـد،  فارسـی  شـیرین بیان 
دینـی عربـی مبیـن، یـک رکـن بسـیار عالـی زبان 

می دهـد«.۳۴ تشـکیل  را  اسـامیان 
زبـان  فارسـی  خانـواده ی  در  طـرزی  محمـود 
پشـتون تبار بـزرگ شـده بـود. آن گونـه کـه قبـًا 
گفتـم، شـاید به زبان پشـتو تسـلط نداشـته  اسـت؛ 
زیـرا اگـر آن زبـان را بـه درسـتی می دانسـت؛ بـه 
احتمـال قـوی، برخـی از آثـارش را به آن زبـان نیز 

می نوشـت.
کشـور،  پُـرکار  تاریخ نـگار  حبیبـی:  عبدالحـی 
عبدالحـی حبیبی، متولد قندهـار )1289ـ198۴م( 
نیـز بـا آنکـه بـه زبـان پشـتو نیـز می نوشـت و در 
احیـا و رشـد آن زبـان، قدم هـای بزرگـی برداشـت، 
امـا اکثـر آثـار خویـش را بـه زبـان فارسـی دری 
نوشـته اسـت. بـا آنکـه نقدهایـی بـر آثـار او وارد 
اسـت، امـا او محقق پرتـاش و نویسـنده ی پرکاری 
افغانسـتان را مهـد پـرورش و گسـترش  بـود کـه 
قـول  بـه  و  می دانسـت  فارسـی  ادبیـات  و  زبـان 
ادب پـرور کـه می تـوان وطـن  ایـن کشـور  او: »از 
ادبیـات فارسـی اش نامیـد، سـبک های مختلفـی در 
محیط هـای همسـایه نشـو نمـا نمـوده بـه جوانی و 

دوره ی نشـاط ادبـی رسـید.«۳۵
کتاب هـای  از  نمونـه  طـور  بـه  او  فارسـی  آثـار  از 
»تاریخ افغانسـتان بعد از اسـام« در 108۷ صفحه، 
»تاریـخ خـط و نوشـته های کهـن افغانسـتان« در 
۳19 صفحـه، »جغرافیـای تاریخـی افغانسـتان« در 
۴00 صفحـه، »هنـر عهـد تیموریـان و متفرعـات 
آن« در معرفـی 2۶۴۵ اثـر هنـری عهـد تیموریـان 
و تصحیـح کتـاب »طبقـات ناصـری« می تـوان نـام 

. د بر
)فوفلزایـی(:  پوپلزایـی  وکیلـی  عزیزالدیـن 
متولـد 1900م نیز یکی از پرکارترین تاریخ نویسـان 
رویکـرد  در  گرچـه  اسـت.  افغانسـتان  معاصـر 
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