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 دکتور لعل زاد

 ٢٠١٩لندن، مارچ 
 

 »افغانستان«توضیح کوتاه پیرامون کاربرد واژه 
============================== 

 نام یک والیت بھ نام یک کشور) غییرچگونگی ت(
 

صحبت می شود، باید متوجھ بود کھ منظور  »افغانستان«وقتی در باره  ،در مباحث علمی

ھا معنا و » واژه«بسیاری از جغرافیایی،  -کدام افغانستان است؟ چون از نگاه تاریخی 

مفھوم مشخصی در زمان و مکان معین داشتھ و با تغییر زمان و مکان، ممکن است معنا 

 -مال متفاوت تاریخی دو معنای کا »افغانستان« تغییر کند. از این نگاه، واژه ھاو مفھوم آن

، افغانستان بھ حیث (نام) یک والیت در کوھھای سلیمان (در پاکستان یک :دارد جغرافیایی

درست ، افغانستان بھ حیث (نام) یک کشور در جغرافیای سیاسی جھان (دوامروزی)؛ 

بھ حیث (نام) یک امپراتوری (ایران کھن) و یا بھ حیث (نام) » پارس«مانند کاربرد واژه 

 .تان/والیت در جنوب ایران امروزی)ک اسی
 

  . افغانستان بھ حیث نام یک والیت در کوھھای سلیمان:١
 

 واقع در کوھھای سلیمان والیتیک نام سال پیش بھ حیث  ٧٠٠واژه افغانستان کھ حدود 

در منابع م ذکر شده و  ١٣٢١در تاریخنامھ ھرات سیفی ھروی در  (در پاکستان امروزی)

، روضات ١۴٧١، مطلع سعدین ١۴٢۶، زبدت التواریخ ١۴٠۴تزوک تیمور مانند (دیگر 

، اکبرنامھ ١۵٩۶، منتخب التواریخ ١۵٣٠، بابر نامھ ١۴٩٨، روضت الصفا ١۴٩١الجنات 

، ١۶۴٢، ذیل عالم آرای عباسی ١۶٢٧، توزک جھانگیری ١۶١۵، تاریخ فرشتھ ١۶٠٢

 مفھومھمین بھ  ١٩تا سده  وغیره) ١٧۶٧، تاریخ رحمت خانی ١۶٧١شرح مخزن االسالم 

 ).۴ - ١( استتکرار شده » کوھھای سلیمانمناطق بودوباش افغان ھا در «
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  . افغانستان بھ حیث نام یک کشور در جغرافیای سیاسی جھان:٢
 

واژه افغانستان کھ امروز بھ حیث نام یک کشور در جغرافیای سیاسی جھان شناختھ می 

» برتانیھ و روسیھ«است کھ حدود اربعھ آن توسط » حایلیا دولت ھ منطق«شود، ھمان 

 توسطاستقالل آن تعین و مرزبندی گردیده و  )١٩٠١ - ١٨٨٠ ،در زمان عبدالرحمن(

 .)۵( از برتانیھ گرفتھ شده است) ١٩١٩( »امان هللا«
 

روی  بر عالمھ گذاری ، یعنی»خطوط مرزی«مفھومی بنام اصطالح یا قابل ذکر است کھ 

. اما پیش از آن، ددر اروپا بوجود آم ١٩در سده کشور ھا شناسایی برای زمین یا نقشھ ھا 

د کوھھا، دریا طبیعی مانن یا موانع نسبتا پھناور وجود داشت، یعنی نوار» سرحد«ھوم مف

را از ھم جدا می کرد یا دولت ھا سرزمین ھا والیات،  دشت ھا وغیره کھ مناطق، ھا،

 دیده شود). ۵ - ١(نقشھ ھای 
 

 
 )امپراتوری مغول( ١۶۵٢ قدیمی نقشھ در و پتان وانغاھای  واژه. ١نقشھ 
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 )آسیا( ١٧۵١ قدیمی نقشھ در(کوھھای سلیمان) . واژه اغوانستان ٢نقشھ 

 

+  +  + 
 

کھ چھ از یک والیت بھ یک کشور است  نام تغییرآنچھ در اینجا مغشوش است، پروسھ 

است (چون تاریخ سازان درباری مانند غبار، حبیبی و کھزاد  گرفتھوقت و چگونھ صورت 

 در بعضی معاھداتافغانستان  نام ذکرتعدادی  برای آن تاریخ پنج ھزار سالھ ساختھ اند)!

در این پروسھ حالیکھ  در ؛دانندمی بھ افغانستان)  خراساناین تغییر نام (از  مبدایرا 

ادامھ داشتھ؛ اما پس از اعالن » منطقھ حایل«د ایجا و ١٩در سده  »بازی بزرگ«جریان 

 :تشده اس» کشور«استقالل توسط امان هللا پایان یافتھ و افغانستان (بدون نظرخواھی) نام 
 

یکی از کارمندان کمپنی ھند برتانوی (کھ با منابع تاریخی، نقش قبایل افغان  جورج فاستر

شناسایی کامل داشتند  ی قدیمیدر نقشھ ھاافغانستان ھای افغان و در منطقھ و کاربرد واژه 

 -مسیر پشاور از  ١٧٨٣ در زمان سلطنت تیمورشاه در یده شود))د ٢و  ١ھای (نقشھ 

در لندن بھ نشر می  ١٧٩٨عبور نموده و سفرنامھ خود را در  ھرات -قندھار  - کابل

را » ستانافغان«او نخستین فردی است کھ واژه قرار معلوم، . دیده شود) ٣(نقشھ  رساند
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معرفی می کند. او بدون اینکھ حدود افغانستان را توضیح دھد، کابل  در ادبیات انگلیسی

 . )٣ - ١( را پایتخت امپراتوری افغان و بلخ را پایتخت تاتار ھای ازبک می گوید
 

 
 )١٧٩٨ھرات ( -کندھار  -کابل  -پشاور  -کشمیر  نقشھ فاستر، مسیر. ٣نقشھ 

 

 ١٨٠٨پارس و حملھ بھ ھند، ھیئتی را در  -ی با ترس از اتحاد فرانسھ برتانوکمپنی ھند 

معاھده ای با شاه شجاع  ١٨٠٩در  لفنستونبھ پشاور می فرستد. ا الفنستونتحت ریاست 

خود را در اثر مشھوری ماھھ  ٩و تحقیقات مطالعات نتایج امضا نموده و » شاه کابل«بنام 

تا ھنوز یکی او می کند (این کتاب نشر در لندن  ١٨١۵در » گزارش سلطنت کابل«بنام 

 در دنیای غرب محسوب می شود)! »افغانستان شناسی«از عمده ترین منابع 
 

ولی گاھی عمومی برای کشور شان ندارند،  افغانان نام«می گوید:  این اثرالفنستون در 

اطالق می شود،  منطقھ نامی کھ توسط ساکنان بر تمامنام افغانستان را بھ کار می برند... 

این نام {افغانستان} را برای من اما کاربرد این نام درست نیست... لذا … است خراسان
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تا  »جنوب ھندوکش«او مناطق  ».را شرح دادم د کھ حدود آنری بھ کار خواھم بقلمرو

نامد کھ  مییا قلمرو افغانان  افغانستانحدود  را و سیوستانکوھھای سلیمان رود سند و 

 . )۴ - ١( دیده شود) ۴(نقشھ  است» سلطنت کابل«مربوط 
 

 
 )١٨١۵(الفنستون » سلطنت کابل«نقشھ افغانستان در جنوب ھندوکش در . ۴نقشھ 

 

» افغانستان« واژه، یھو روس) ١٨٣٩(تھاجم  برتانیھپیشروی  و» بازی بزرگ« تشدیدبا 

وارد ترمینولوژی سیاسی ، »)جنوب ھندوکش(«جدیدی کھ الفنستون گفتھ بود  مفھوم بھ

ھمین بھ  اروپایی/خارجی ھانویسندگان تمام  تانیھ و روسیھ گردیده و در ادبیات سیاسیبر

گاھی شامل کابل و قندھار بوده و گاھی پشاور یا ھرات بھ آن ( تکرار می شود مفھوم

، راورتی ١٨۴۴، میسن ١٨۴٣، برنس ١٨۴١ ، ویلسن١٨٢۴مورکرافت  افزوده شده:

، حیات افغانی ١٨۵٨، انگلز ١٨۵٨؛ فیریر ١٨۵٧، بیلیو ١٨۵۶، علیقلی میرزا ١٨۵۴

ترکستان «بنام ھا و بعد » ترکستان«بنام در اوایل  ھندوکشچون شمال ؛ وغیره) ١٨۶۵
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ھندوکش در . در نقشھ ھای این دوران، واژه افغانستان در جنوب نامیده می شود» افغانی

 .)٣ - ١دیده شود) ( ۵قرار دارد (نقشھ » کابل سلطنت«
 

 

 )١٨۵۵( »کابل«کشور ھندوکش، در جنوب  افغانستان. ۵نقشھ 
 

 امیران این سرزمینو  کھ در رابطھ نزدیک یا زیر نظر شاھان داخلی/فارسیاما در منابع 

والیت ھا (کابل، قندھار، ھرات یا پشاور) نوشتھ شده، تا زمان عبدالرحمن، ھیچ یک، یا 

ھ ھمھ ب(مانند سامانیان، غزنویان، تیموریان وغیره) امیر یا شاه افغانستان گفتھ نشده؛ بلکھ 

، تاریخ حسین شاھی ١٧٧٣ده شده اند (تاریخ احمد شاھی نامیان /ایرخراساننام شاه یا امیر 

، گلشن امارت ١٨۵۵، نوای معارک ١٨۵٠، تاریخ احمد ١٨٣۵، واقعات شاه شجاع ١٧٩٨

 :)۴می خواند (» ایرانشاه «خود را  ،. چنانچھ محمود غلجیوغیره) ١٨٧٠
 

 دولت سلطان حسین نابود شد + شاه ایران عاقبت محمود شد
 

کھ زیر نظر احمد شاه نوشتھ شده، واژه افغانستان وجود  ١٧٧٣ تاریخ احمد شاھیدر 

 است:درج  )١٧٧٢ - ١٧۴٧قندھار توسط احمد خان ابدالی ( در بنای شھرندارد. بیت زیر 
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 شد این تازه بنا + ز حادثات زمانش خدا نگھ دارد خراسانجمال ملک 
 

 شود:، چنین گفتھ می )١٧٩٣ - ١٧٧٢(در کابل در تاج گذاری تیمورشاه 
 

 امروز خراسانکابل امروز بھ آئین کیان جشن گرفت + کھ نھد تاج بھ سر شاه 
 

کھ بھ فرمان زمان شاه نوشتھ شده، نیز واژه افغانستان دیده  ١٧٩٨ تاریخ حسین شاھیدر 

 خراسانتا مورخان « ،نوشتھ می شودتوسط خود او  ١٨٣۵ واقعات شاه شجاعنمی شود. 

 .)٧( »و تاریخ جویان آن اوطان را بواقعی حاصل شود
 

عطا محمد شکارپوری کھ معاصر امیر دوست محمد است و رابطھ نزدیک با او دارد، در 

... رونق ١٨۴٢/  ١٢۵٨امیر دوست محمد در ): «٨خود می نگارد ( ١٨۵۵ نوای معارک

افزای جالل آباد گردیده... بعده مستعد کابل گردید... روز دوم شمع مجلس آرایی روشن 

ساختھ، تمامی سرداران کابل را با احضار داده، از روی کشاد پیشانی بھ سرداران کابل 

مداخلت نیست، ھر ھیچ  خراسانمخاطب گردید کھ: الحال ما را بھ حکومت و ریاست 

نحوی کھ صالح و مرضی تمام سرداران اقتضا نماید، عین مدعاست و ھر کھ را حاکم 

خود مقرر نمایند، اختیار دارند... سرداران کابل... از جان و دل، امیر بی نظیر را بھ 

اختیار نموده، زمام نظم و نسق جمیع مھام بدست امیر بی نظیر  خراسانحکومت و ریاست 

 ». ...جلوه استقرار گرفتھ خراسانند... امیر بی نظیر بر جلوس سریر ریاست وا گذاشت
 

 است: پدر امیرعبدالرحمن درج) ١٨۶۶بیت زیر در ُمھر محمد افضل (
 

 محمد افضل شد خراساندو فوج مشرق و مغرب ز ھم مفصل شد + امیر ملک 
 

 گلشن امارتنورمحمد نوری کھ معاصر امیرشیرعلی است و رابطھ مستقیم با او دارد، در 

در آن زمانی کھ خاقان مغفرت پناه امیر بی نظیر علیین ): «٩د (خود می نگار ١٨٧٠

در دارالسلطنت کابل ارم تقابل نزھتگھ  خراسانمکان امیر دوست محمد خان در والیت 

لکھ غره ناصیھ شخص جھان است، بر اورنگ امارت  خراسانروحانیان و مردمک دیده 

 و جھانبانی نشستھ...؛ در ذکر ارتحال اعظم خان: 



	 8	

 امیر آن + فغفر لھ بفضلک یا منشق القبور خراسانیارب بحق شاه 
 

در مورد بھ قدرت رسیدن دوباره امیرشیرعلی: امروز الحمد � تعالی خالیق ربع مسکون 

 شکر ھای بسیار واجب است:  خصوصا خراسانو بر اھل 
 

 بر جھان شکر ھای بسیار است + کھ جھان را چنین جھاندار است
 

جنت  خراسانکھ مالک الملک بیچون و چرا و صانع مصنوعھ کن فیکون مفاتیح ممالک 

 »....نشان بر وفق آیھ... خاقان فریدون نشان امیرالمومنین امیر شیرعلی خان
 

ایجاد و بھ ویژه پس از در کابل  »عبدالرحمن«نصب  و انگلیس ١٨٧٩ تھاجمپس از اما 

افرستان، ک در »نامیر آھنی«و پیروزی توسط برتانیھ و روسیھ  »دولت حایلمنطقھ یا «

ز . پس امی شودشناختھ » شاه افغانستان و ملحقات آن«بھ حیث او  ھزارستان و ترکستان،

 »پادشاه افغانستان و ترکستان«م بنا) ١٩١٣(امیر حبیب هللا در سراج التواریخ خودش ، او

زبان «مقالھ  ان توسط محمود طرزی (با نشرفاشیزم افغانی در این دور. می شودخوانده 

))، ١٩١٣در سراج االخبار (» افغانی اجداد زبان ھا و قوم افغان اجداد اقوام آریایی است

 ١شامل نصاب تعلیمی مدرسھ حبیبیھ می شود ( ١٩١۵وارد دربار شده و زبان افغانی در 

حذف ، واژه ترکستان )١٩١٩( هللامان  توسطپس از اعالن استقالل از اینجاست کھ  ).۵ -

شده و با اسکان ناقلین افغان نام عمومی کشور  (بدون نظرخواھی) »افغانستان«واژه  شده،

کشور برداشتھ می » افغان سازی«در شمال ھندوکش، نخستین گام ھای عملی در جھت 

 !شود

 

 نتیجھ گیری
 

سالھ پیشین آن  ۵٠٠بھ این ترتیب، می توان الفنستون را پدر تغییر نام افغانستان از مفھوم 

قلمرو («)، بھ مفھوم جدید آن ١٣٢١در » حل بودوباش افغانان در کوھھای سلیمانم(«

) دانست. برتانیھ و روسیھ پدر جغرافیای کنونی ١٨١۵در » افغانان در جنوب ھندوکش

است کھ حدود آن را در زمان عبدالرحمن » منطقھ یا دولت حایل«افغانستان یا ھمان 
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) (و ١٩١٩از حصول استقالل توسط امان هللا ( ) تعین می کنند. اما پس١٩٠١ - ١٨٨٠(

بدون نظر خواھی) نام عمومی » (افغانستان«نقش فکری محمود طرزی) است کھ واژه 

آغاز می شود. لذا می توان امان هللا را پدر استقالل و » افغان سازی«ده و کشور گردی

 دانست!معرفی نام افغانستان بھ حیث یک کشور در جغرافیای سیاسی جھان 
 

بھ اصل فرھنگ و تمدن خراسانی دو باره ما  دور نخواھد بود کھ مردمروزی آن اما 

 بھ قول موالنای بزرگ:زیرا، خویش برگردند. 
 

 وصل خویش ،ھر کسی کھ دور ماند از اصل خویش + باز جوید روزگاری

 

 سرچشمھ ھا
 

	٢٠٠٨لندن، نومبر ». چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان«. لعل زاد. کنفرانس ١
 

http://www.khorasanzameen.net/archive/history/alalzad04.pdf	
 

https://www.youtube.com/watch?v=kMSyeEYCMws 
 

	٢٠١١. لعل زاد. افغانستان در منابع تاریخی. نومبر ٢
 

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad05.pdf	
 

 ٢٠١۶. لعل زاد. سیر تاریخی واژه ھای افغان و افغانستان در نقشھ ھا... لندن، جون ٣
 

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad17.pdf 
 

 ٢٠١٩. لعل زاد. زمینھ ھای ایجاد کشور افغانستان. پرگار بی بی سی. لندن، فبروری ۴
 

https://www.youtube.com/watch?v=RGhnySbn3X0&fbclid=IwAR0tXyXoS6nEfe8tzxn

CMklKY-YuTpzE8cJsR4AbokheIDOhBRSVE02Yr2M 
 

-persian-bbc-.facebook.com/notes/pargarhttps://www

-%D9%87%D8%A7%DB%8C-tv/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87

-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF

-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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-%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D8

-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%84

-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C

%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%D9%87/2460133144014688/-%D8%A8%D8%AD%D8%AB 

 

 ٢٠١۶کشور افغانستان. لندن. اکتوبر  . لعل زاد. شکل گیری مرز ھا و ایجاد۵
 

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad23.pdf 
 

 ١٩١٧کتاب اول افغانی. کابل. صالح محمد (مولف و معلم افغانی مدرسھ حبیبیھ). . ۶
 

 ١٣٨٢شاه شجاع. کابل. انتشارات میوند. چاپ سوم. . شاه شجاع. واقعات ٧
 

(تصحیح و تحشیھ و تعلیق عبدالحی  . نوای معارک، منشی عطا محمدشکارپوری. ٨

 ١٩۵٩ کراچی. .حبیبی افغانی)
 

 ١٣٣۵امارت. کابل. انجمن تاریخ افغانستان. سنبلھ . گلشن ، نورمحمد. نوری٩

 

	


