
 

 

 بـنـيـاد فــرھـنـگـی کـھـزاد

 

  خوانندۀ عزيز،

اينک  يکی ديگر از آثار خيلی مھم ع مه احمد علی کھزاد خدمت تان تقديم ميگردد تا مورد 
  . استفادۀ علمی تان قرار گيرد

 آن بنيانگذاری شده است برای اولين بار نام باستانی کشور ما  اين  اثر بر کهاثر و مقاله ئیاين 
. د در کشور ما احيا کرًو نام ھای مربوطه آنرا بعد از تقريبا ھزار سال دو باره» رياناآ«يعنی 

بدين ترتيب اين اثر يکی از کارھای بسيار مھم علمی است که مانند ديگر آثار بکر ع مه کھزاد 
اين نام زيبا و . در روشن ساختن تاريکی ھای تاريخ کشور رول بس مھمی بازی نموده است

يحد مورد توجه مردم افغانستان قرار گرفته است چنانچه از ين نام در شرکت ھوائی تاريخی ب
  .آريانا، تلويزيونھا، موسسات اجتماعی، مغازه ھا، نشريه ھا و ده مورد ديگر استفاده شده است

 صورت ھای مختلف اين نام يعنی بصورت بايد مورد بحث قرار گيرد آنست که که یيک چيز
و پسوند وغيره به شکل آريا، آريائی، آريانی، آريانا وغيره بکار رفته است نام، صفت، پيشوند 

و اين ھا ھمه مربوط به تاريخ کشور ما ميباشد ولی کلمۀ آرين از اين نوع کلمه ھا نمی باشد و 
ًآرين نام و اصط حی است که معموT در مورد گرايشھای . ه نمودادنبايد آنرا به اين معنی استف

منظور نازی ھا و  . زی بکار گرفته ميشود و ربطی با تاريخ افغانستان نداردجرمن ھای نا
 از کلمۀ آرين تفوق طلبی ھای فاشيستی آنھا ميباشد که حتی در اروپا مورد توجه  ھااروپائی
. آنھا کلمۀ آرين را بصورت وضعی استعمال ميکنند و کدام ثبوت تاريخی ندارند. نمی باشد

يائی در وطن ما جزء تاريخ ماست و ربطی با جرمن و مسايل برعکس استعمال کلمۀ آر
فاشيستی آنھا ندارد و استعمال اين کلمه در افغانستان بشکل وضعی نبوده بلکه ثبوت تاريخی 
دارد و ھمين اثر نشان دھندۀ آنست که اين نام و مشتقات آن نامھای تاريخی کشور ما بوده اند و 

 داری نمائيم زيرا در آنصورت بايد تمام دورۀ تاريخی قبل از ما نمی توانيم از استعمال آن خود
. اس م را که چندين ھزار سال را در بر ميگيرد لغو سازيم که به ھيچ صورت عملی نمی باشد

زيبا وخوش آيند اند بلکه جزء افتخارات تاريخی ماست که افتخار ما اين نام ھا نه تنھا برای 
ھمچنان قابل ياد آوريست که . ه ع مه احمد علی کھزاد ميرسدباحيای دوبارۀ آن در افغانستان 

چقدر معلومات اين اثر از طرف اکثر محققان مورد سؤ استفاده قرار گرفته است بدون آنکه از 
محقق اصلی آن نام برده باشند ولی مواد آن در ھر جا و از طرف ھرکس بنام خودش نشر شده 

يد که چگونه اين معلومات ھا به نام ھای ديگران به به ھر حال خوبست اينرا ھم درياب. است
اين اثر ھمچنان درس خوبی برای آن عده دانشمند نماھا ميباشد که از نام . نشر رسيده است

تاريخی آريانا و مشتقات آن در کشور ما انکار ميکنند و آنھا را ساختگی و فرمايشی تصور 
کبار ديگر خدمت مطالعه ع قمندان تاريخ  سال اين اثر ي68بھر حال اينک بعد از . ميکنند

  .آريانا، خراسان، افغانستان تقديم ميگردد
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  ريشی ھا
  يات قومیو پرورش روح

  

  

 پسنديده ئی که مخصوص  ھای دانا و فرزانۀ ما با رويۀ ميمون و»ريشی«
، چندين ھزار سال پيش از خود، از خاک خود، از رھايشگاه و خودشان بود

سرزمين مسکونۀ خود، از صافی خون، از نجابت نژاد، از توانائی قوم، از کانون 
خود با کلمات ساده و بی آTيش خانواده، از عشيره و قبيله، از عظمت پادشاھان 

  .بياناتی داده اند» سرود« و »شعر«در زيبا ترين قالب سخن يعنی 
  

که آن ھم مخصوص کتلۀ » آريا«ھا باز در اثر يکی از عادات نيک اين سرود
 که بذات هبما رسيدو  ، به طرز مخصوصی محافظه شدهاست» آريائی باختری«

  .خود يکی از غرائب دنيا است
  

 مصر با الفبای تصويری و ھيروغليف قصه ھای خود را در ستون ھای فراعنه
و کلدانی ھا، آشوری ھا، . سنگی ميکندند و يا روی ورق ھای پاپيروس مينوشتند

بابلی ھا در احجار کوه و لوايح سنگی و پارچه ھای گل پخته حکايات خود را نقل 
نه در سنگ نوشتند، . نداز ين کارھا يکی را ھم نکرد» آريا ھای باختر «.ميدادند

ه پوست درخت ولی به مراتب بيشتر موفق شدند که تمام جزئيات قنه روی ور
زندگانی مادی و معنوی خود را در لباس چندين ھزار سرود زيبا و قشنگ و 

  .خوش آيند بما نقل دھند
  

 ھزار سال از زبانی برخاست و در دلی نشست و  چنديناين سرودھا در طی
راز تاثير اين سرود چه از جنبه ادب و چه از نقطه . نرا نقل دادآ» دل«به » دل«

نظر حقايق ھم ھمين است که ھر فرد آن ميليون ھا مرتبه تکرار شده و در مرور 
ازمنۀ طوTنی با حرارت دل فرزندان آريائی پخته گرديده تا اينکه باTخره در 

  . روی صفحه کاغذ برآمد18اوائل قرن 
  

ھای فرزانه که نه تنھا شاعر بلکه ھمه معرفت » ريشی«يا گويندگان اين سرود 
 با نظر دقيق و سنجيده تمام مسايل حياتی خويش و ،زمان به ايشان منحصر بود

ًسرزمين مسکونۀ خود را مطالعه کرده و ضمننا يکی از مسايل مھمی که ھميشه 



:  استمطمح نظر ايشان بود و روی ھمرفته از خ ل تمام سرود ھا انعکاس يافته
  .است» تلقين روحيات آريائی«
  

صافی خون، پاکی : سرودھا را مطالعه کنيد و خواھيد ديد که مسايلی از قبيل
، نيروی قوم، تناسب اندام، زيبائی انواده، عروسی به وقتعرق، حرمت کانون خ
 نشاط روح، قوۀ جسمانی، پاکی، زيبائی، مقبولی، دTوری، چھره، صحت بدن،
  .يره چقدر و به چه پيرايه ھای قشنگ و لطيف ذکر شده استجنگجوئی وغيره وغ

  

سرودھائی خواھيد يافت که در آن ريشی ھا از خاک مسکونۀ خود، از محاسن و 
زيبائی ھای طبيعی آن، از کوه ھای بلند، از رودخانه ھای خروشان، از تابش 
برقک، از غرش رعد در کوھساران، از گياه ھای مفيد و گل ھای خود روی 

وھی با الفاظی صحبت ميکنند که تا امروز ادبيات بشر نظير آنرا بميان نياورده ک
  .است

  

خواھيد ديد که در آن شعرای مقتدر اين سرزمين از تشکي ت حيات را سرودھائی 
کانون مقدس «اجتماعی و مراتب آن سخن ميرانند و ديده ميشود که چطور 

قانی ترقی کرده به تدريج مراتب ده و نيمه دھو زندگانی نيمه مالداری » خانوادگی
نشينی و قريه نشينی و شھر نشينی سپری ميشود و اقتدار و قوۀ اداره از رئيس 

 به رئيس قبيله و رئيس قريه و رئيس شھر مستحکم و ،خانواده که پدر است
باTخره به پادشاه ميرسد و چطور در اثر احتياج و انتخاب قوم، پادشاھان بزرگ 

  . آريائی و بنای حکمفرمائی و دادرسی را ميگذارندما اساس سلطنت
  

سرودھا اگر يک قسمتش تلقينات مذھبی است، قسمت ديگرش مجموعۀ قوانين 
زندگانی فردی و اجتماعی بشمار ميرود و آئينۀ درخشانی است که آريائی نسل بعد 
نسل ھميشه خود را بدان ديده، محاسن و مزايای نژاد و خون و خاک خود را از 

 تنميه شده ،ست ندھد و آنچه که اختصاصات روحی آريائی را تشکيل ميدھدد
  .برود

  

ًيا دانايان قديم آريائی کوشش داشتند فرد جسما توانا، قوی، نيرومند، » ريشی ھا«
 اين ھمه ور و پر نشاط بار آيد و با داشتنًا با فرحت، مسرحزيبا، با صحت و رو

به عرق . بميان آيد» فرد آريائی«مزيات ظاھری و باطنی از روی معنی يک 
ئی نژاد خود، به خود، به نسل خود، به خون خود، به استعداد خاک خود، به توانا

  . به عظمت پادشاھان خود عقيده داشته باشدنيروی پدران خود و
  



و دره ھای خوش آب و ھوای دو طرفه » بخدی«صفحات » دانايان ويدی«برای 
» سنگری «،گاه عنعنات ايشان بشمار ميرودو پرورش» مھد تولدی«ھندوکش که 

در غرب و » سامی ھا«در شمال، » تورياھا«بود که از آنجا با سه نقطه ديگر 
در شرق مقابله ميکردند و خود ملتفت شده ميتوانيد که برای » دراويدی ھا«

. بکار بود» روحيات بلند«کاميابی در چنين مبارزه حياتی اول تر از ھمه چقدر 
صيلی که تاريخ کشور ما نيست، با تف» ويدی« تنھا منحصر به دوره اين موضوع

 نشر شده است، کاردانان ويدی 1320 ام و در سالنامه در يک مقاله جداگانه داده
يعنی زنده نگھداشتن روحيات قومی در مملکت ما چندين مرتبه تکرار شده که سه 

رن چھارم ق«و » دورۀ اوستائی«، »عصر ويدی«. تای آن خيلی مھم است
  .»ھجری

  

رش شاھنامه ھا کار ديگر نکردند بزبان ديگر شعرای قرن چھارم ھجری با نگا
 اينکه عادت پارينه را تازه کرده و ندای چندين ھزار سال پيش ھمکاران خود جز

  .را بزبان و مقتضيات زمان خود سنجيده و به نسل معاصر خود برسانند
  

زرگ در ضمن يک سلسله م حظات و ريشی ھا برای عملی ساختن چنين مرام ب
ام ھای وده و نسنجش ھای ديگر به اين فکر بودند که قبايل شان ھر قدر متعدد ب

مختلفی داشته باشند، بيک نام واحد ياد شده و در نتيجه خاک مسکونۀ آنھا ھم 
 زيرا بزرگترين وسيلۀ تميز خود از بيگانه داشتن نام دارای نام و نشان معين گردد

  .است
  

  

  

  آريا
  

  

مطالعات جغرافيائی اقوام قديمی شمال غرب «، در کتاب »وی وين دوسن مارتن«
قبايليکه سرود ويدی به ايشان : "مينگارد» ويدی«به اساس تذکرات سرود » ھند

قبايل «متعلق است، يعنی آنھائی که در صفحات گذشتۀ مطالعات خود به صفت 
ط بيک نام ياد کرده اند که عبارت ياد کرديم در القاآت مذھبی، خود را فق» ويدی
اين کلمه در سانسکريت از خود اشتقاقات ندارد و نام نژادی . است» آريا«از نام 

 نگاه کنيد )1("…است که اصليت آن را به زمانه ھای مجھول سراغ بايد نمود
: مدقق مذکور با چه دقت نظر مورد صحيح استعمال اين کلمه را يافته و ميگويد

تنھا نام قبايل ويدی » آريا«ياد ميکردند و » آريا« تنھا خود را به نام قبايل ويدی"
  ."به ايشان متعلق است» سرود ويدی«و يا قبايلی است که 



  

دانايانی که در ميان قبايل ويدی بودند بخوبی ملتفت مسئلۀ قومی و قبيلوی خود 
رد کتلۀ شده و شعرای ايشان ھميشه کوشش نموده اند که يک نام مشخص را در مو

  .خود استعمال کنند
  

اين نام، نامی است که آنرا ميتوان ع مۀ فارقۀ تمام اختصاصات قومی خواند که 
و بی مفھوم و يک » خشک«سرود ويد به ايشان تعلق ميگيرد زيرا اين نام يک نام 

 معانی در بر دارد و اگر يک کلمه است ولی يک عالم. نيست» اسم بی مسمی«
ھا نھفته است و معانی اصط حی آن تمام محاسن اخ قی سروددر مفھوم "بگوئيم 

  ."مبالغه نخواھد بود

  

آمده و مفھوم » قربانی دھنده«، »معتقد«، »پرستنده«از نقطه نظر مذھبی » آريا«
، شريف، بادار، آقا، مالک، اختياردار است که با کثرت استعمال در  آناصط حی

جوان مردی، مھمان نوازی، رشادت، موارد مختلف يکعده صفات ديگر از قبيل 
دTوری، وطن دوستی، جنگجوئی وغيره به آن پيوست گرديده است و در ھر 

  )2(.کدامی از ين صفات مفھوم نجابت به آن ھم اھنگی دارد

  

در باختر و نقاط دو طرفه ھندوکوه تمرکز داشتند و » قبايل ويدی«تا زمانيکه 
ه بود، قبايل ب استثنا خود را به نام ھنوز مفھوم طبقات اجتماعی بميان نيامد

يب آريا نج  . نام ديگری بر خود نمانده بودند،ياد ميکردند وغير از ين نام» آريا«
تمام قبايل يکسان اط ق   پرستنده معنی داشت و بهو نجيب زاده و اختياردار و

ل ک مشپس ميتوان گفت که اين نام را در قديم ترين زمانه ھائی که تعين آنھم. ميشد
پيشتر از زبان مدقق فرانسوی . بر خود نھاده بودند» آريائی باختر« کتلۀ ،است

در ساسکريت اشتقاقی ندارد و اسم نژادی يک کتلۀ » آريا«ذکر نموديم که کلمۀ 
اين زمانه . بزرگی است که اصليت آنھا را در زمانه ھای مجھول سراغ بايد نمود

  .مجھول ھم تا اندازه زياد معلوم ميشود
  

 ظھور اصلی آريائی در اينجا کاری نداريم، اينقدر ميدانيم که آريائی ھا دأما به مب
پس واضح ميتوان گفت که . پيش از استقرار در باختر به اين نام ياد نشده اند

  .استعمال شده است» کتلۀ باختری«بار اول در مورد » آريا«
  

 آئين  فرھنگ، زبان ون نام مدنيت، سلطنت، حکومت،آريائی ھای باختری با اي
مشخص بميان آورده مراتب حيات مادی و معنوی را سپری نمودند که ياد آن 
دورۀ مسعود از خ ل سرودھای ويدی جسته جسته و از نگارشات اوستا روشن 
تر معلوم ميشود و شھنامه ھا در قرن چھارم ھجری خاطره ھای چندين ھزار ساله 



 چون تابلوئی مقابل چشم ، مرور زمانه استًرا با مختصر تصرفاتی که طبعا زادۀ
  .ما گذاشتند

  

پيشداديان «که اوستا اسم ميبرد و شھنامه ھا بنام » کاوی«و » پاراداتا«س لۀ 
 دو دودمان سلطنتی کتلۀ باختر اند که حق ،تذکار ميدھند» کيان بلخی«و » بلخی

، ھنگرنيت، فقسم مدھمين . به ايشان ميرسد» آريا«تسميۀ خانواده ھای سلطنتی 
، زبان و عنعنات ھنگر ف،تلۀ باختری را ميتوان بنام مدنيتزبان و عنعنات ک

  .ناميد» آريا«
  

زمامداری دو دودمان فوق که کشور در اثر تدابير خردمندانۀ ايشان بعد از دورۀ 
 مھاجرت آھسته آھسته و بصورت غير محسوس ،آباد و نسل نيرومند آريا زياد شد

بايل بطرف شرق و غرب به خاک ھای ھند و فارس کنونی شروع شده و پارۀ ق
  .منتشر شدند

  

  

  

   داسيو–آريا 
  

  

در ين شبھه ئی نيست که با انتشار شاخه ئی از آريائی ھای باختری در ھند، نام 
ھم با آنھا در آنجا نقل يافت ولی مفھوم آن آھسته آھسته با مرور زمانه » آريا«

رداف و معادل آن پيدا شد که بيشتر مختص فرق کرد و حتی بعضی کلمات ديگر م
رات مفھوم کلمۀ آريا در ھند پرداخته يپيش از اينکه به تشريح تغي. به ھند است

 بيک نکتۀ مھم ديگر متوجه ميشويم و آن عبارت از نامی است که مھاجرين ،شود
  .يا پنجاب فعلی داده اند» سپته سندھو«آريائی برای بوميان منطقۀ 

  

سرازير شده و » بخدی« وقتيکه از ماورای شمال ھندوکش از )3(یآريا ھای ويد
» گوماتی«، )ُکرم(» کرمو«، )کابل(» کوبھا«از راه ھای طبيعی و ک سيک دره 

پيش رفتند بعد از عبور از اين رودخانۀ بزرگ ) سند(» سندھو«بطرف ) گومل(
اب را به که سرحد طبيعی و تاريخی کشور ما و ھند ميباشد بوميان مسکونۀ پنج

  .ياد کرده اند» داسيو«نام 
  

به کرأت ذکر شده و برای اينکه عين احساسات ريشی » سرود ويدی«اين نام در 
  :)4(شود بعضی جم ت سرودھا را ترجمه ميکنم معلوم » داسيو«ھا راجع به کلمۀ 

  



اندرا از صبح باينطرف از چاشت باينطرف جنگ کرد و با تيرھای خود کشت و "
را که گمان ميکردند قلعه ھای آنھا » داسيو«با آتش خود ھزاران » یاگن«مانند 

  ."ر دادَغير قابل تسخير است و در آن پناه برده ميتوانند د

  

 اين قبايل بی دين را ،اين داسيوھای ناچيز را بخاک افگندی! پس تو ای اندرا"
ازيد دشمنان خود را خراب کنيد، معدوم س» ای اندرا و توسوما «،محکوم ساختی

  ."تا به زير س ح بيفتند و اجساد خود را تسليم دھند

  

اگر با قوای خود موفق شويد که گاوھا، اسپھا، خزاين و زمين ! ای اندرا و سوما"
ما گرفته اند بما اعاده کنيد کار عادTنه و قابل ستايشی » دشمنان«ھای ما را که 
  ."کرده خواھيد بود

  

ت آرياھای ويدی مھاجر نسبت به بوميان از روی اين چند پارچۀ فوق احساسا
 معلوم ميشود و اگر به حاوليه ماورای شرق اندوس و صحنۀ مقابله ھای آنھا واض

 جزئيات مميزه زيادی بدست می آيد که در اينجا ،سرودھای ديگر مراجعه شود
محض اين نکته را خاطر نشان ميکنم که قراريکه از خ ل . بدان کاری نداريم
در جنگ ھا به طرفداری قبيلۀ » اندرا «،ی ديگر معلوم ميشودبعضی سرودھا

که يکی از جنگی ترين قبايل آريائی ويدی » پختانه«يعنی » پارت ھا«يا » پکتھا«
سھم بزرگی » پکتھا« مداخله کرده از ين رو خالی از امکان نيست که قبيلۀ ،بود

بين خود قبايل که » ده ملک«گرفته باشند چنانچه در جنگ » داسيو«در مقابلۀ 
 ذکر جنگ مذکور در اينجا از .ورای اندوس واقع شد، شامل بودندآريائی در ما

  .]اثر احمد علی کھزاد مراجعه شود" تاريخ افغانستان"به کتاب [ .موضوع خارج است

  

داسيو ھا در مقابل تھاجمات آريائی چيزی عقب نشينی کرده و چيزی ترک خاک 
بھر . شده و چيزی ھم بجای خود مانده اندد پايان و زمين گفته به نقاط جنوبی ھن

حال وقتيکه آرياھا به اراضی شرق اندوس پيش رفته و در خاک آنھا استقرار 
از تصادم . يافتند وضعيت ميان آنھا آھسته آھسته بھتر و اص ح شده رفته است

است که » کست«يا » طبقات« مسئله ،آنھا يک چيز مھمی که بميان آمده است
خود . »آريا«يرات مفھوم خود کلمه يبيائيم به تغ. ی محيط آنرا بميان آورداقتضا
چيزيکه . ھم با مھاجرين در ھند به مفھوم قديمی و اصلی خود نماند» آريا«کلمه 

وقتيکه . يا طبقات بود» کست « بيشتر به آن تاثير انداخت مسئلهاز ھمه
ی جنگجو، روحانيون، يعنی نجبا» سودرا«و » ويسيا«، »برھمانا«، »کشاتريا«

از بقايای بوميان اوليۀ ھند بميان آمد، خود » اچوت«اھل حرفه و پيشه و طبقه 
» برھمانا«از اين رو مدتی کلمۀ . يرات پيش شديتغ» آريا«بخود در مفھوم 
  .مترادف آن شده بود



  

بود و » اتک«ًکه اص  از » سانسکريت«عالم صرف و نحو » Panini پانی نی«
که » اريا«را بشکل » آريا« در عصر خود ،ميزيست. م.چھارم قدر وسط قرن 

يعنی سومين طبقۀ »  Vaicyaويسيا« باشد، مرادف هالف اول کلمه مد نداشت
از ين جا بنظر می آيد . شود» بورژوازی«جامعه ميداند که به اصط ح اروپائی 

بقات  مخصوص ط،که کلمۀ مذکور بشکل اصلی خود که الف اول آم مد داشته باشد
با انتشار ديانت . يعنی طبقه پست به اين نام ياد نميشد» سودرا«عالی بوده و 

شده را » روشن«و » منور«بودائی اثر ديگری بر کلمۀ آريا وارد شد و معنی 
بدان شھرت » بودا«يا » بدھه«است که » بودھی«حاصل کرد و اين عين معنی 

 فارسی ،در زبان ھای کشور مااين مفھوم خارج از معنی مذھبی ھنوز . يافته است
  .گويند» بدھه«و پشتو موجود است و بعضی پيره زن ھای با تجربه را 

  

  

  

  امادی و پارسوا
  

  

بعضی شاخه ھای ديگر آريائی کتلۀ باختر که نسبت به شاخۀ شرقی پسانتر 
 با سامی ھا از قبيل آشوری ھا، بابلی ھا، و بعضی سياه ،رھسپار غرب شدند
تا جائيکه کتيبه ھای آشوری شھادت . ليچ فارس مصادف شدندپوستان سواحل خ

يعنی » پارسوا«و » ماد«يعنی » امادی«ميدھند، معروفترين اين قبايل بنام 
چنانچه وقتيکه از سلطه آشوری رھا شده و به . به کرأت ياد شده اند» پارسی«

 تدريج يکی پشت ديگر در اراضی بين سواحل خزر و خليج فارس به سلطنت ھم
و » مادھا«رسيدند خود را به نام ھای خود ياد کرده و تاريخ ھم ايشان را بنام 

  .شناخته و تا امروز ھمه جا به ھمين نام ھا ياد ميشوند» پارسی ھا«
  

به ھند مھاجرت کردند، جزء در ين شبھه ئی نيست که ايشان ھم مانند قبايلی که 
ند و بعضی عنعنات را با خود از ين جا مھاجرت کرد. بودند» ی باخترئرياآ«کتلۀ 

. ًبردند ولی تصادم و مخصوصا سلطۀ چندين قرنۀ سامی بر ايشان بی تاثير نماند
  )5(.شرح اين مطلب موضوع طويلی است که بدان در اينجا کاری نداريم

  

  

  

  مسکن آريا



  

  

 يعنی برای تنميه ، برای تعميل مقصدی که در صفحات اول متذکر شديمريشی ھا
ئی در نسل و بلند نگھداشتن معنويات افراد و باTخره برای پاکی روحيات آريا

نام » آريا«عرق و خون و تميز کتلۀ آريائی از ديگران ھمانطوريکه بر خود 
ًگذاشته بودند حتما برای مسکن خويش ھم نام داشتند تا خود شان از ديگران و 

  .خاک شان از خاک ديگران تميز شود
  

ھا » ريشی«ويدی معلوم ميشود مصنفين آن يعنی  سرودھای لقراريکه از خ 
خاک مسکونه خود و نقاطی را که سر راه مھاجرت آنھا واقع بود با خاک ھائيکه 

سرودھا ھر چيز دارد و . تازه در آن توطن گزيدند به کمال خوبی ميشناختند
معلومات جغرافيائی خيلی زيادی از آن ميتوان بدست آورد چنانچه تبصره ھائيکه 

شعرای ويدی .  نوشته شده کتب ضخيمی گرديده استننقطه نظر جغرافيا برااز 
رھايشگاه خود و نقاط ھمجوار و متصل آنرا بدقت ديده و جزئيات آنرا بلد بودند و 
چون آئين اوليۀ آنھا يکنوع پرستش مظاھر طبيعی و حيات آنھا بيشتر در دامان 

خط . د خيلی ھا آشنا بودند به ساختمان و اسرار طبيعی خاک خو،طبيعت ميگذشت
بارھای دکوه ھا، قلل شامخه، سرچشمه آب ھا، جريان رودخانه ھای بزرگ، رو

 سمت حرکت رودخانه ھا، راه ين رودخانه ھا، ريزشگاه ھای آنھا،کوچک، معاون
ھای بزرگ مھاجرت، تقسيمات سال، فصل ھای باران، بادھای مختلف، نباتات و 

ای خودرو، محل نشو و نما و تاثيرات آنھا در درختان، گياه ھای کوھی، گل ھ
امراض وغيره بر ھمه آگاھی داشتند و برای ھر کدامی نام ھا وضع کرده اند که تا 

  .امروز باقی مانده است
  

ھای دانای » ريشی«در کشور ما ھمان طوريکه اکثر کارھای مفيد و حياتی 
مطالعات جغرافيائی در دوره ھای آينده مرتب تعقيب و تکرار شده » ويدی«عصر 

يگر عصرھای دو » اوستائی«و اسم گذاری نقاط مختلف ھم خوشبختانه در دورۀ 
بزرگ تاريخ ملی تکرار شده رفته و از ين نقطۀ نظر کشور باستانی ما يگانه 
مملکتی است که نام ھای نقاط مختلف آن از چندين ھزار سال باينطرف سلسله وار 

ری متصل است و ميتوان محض به تذکار نام چون حلقه ھای زنجير يکی به ديگ
ھای مختلف يک نقطه، اعصار بزرگ، مدنيت ھای باستانی و عمر کھن آن را 

مرام اساسی اين اثر ھم ھمين است ليکن به پيمانه بسيار محدود يعنی . وانمود کرد
فقط تحقيق اصليت و مراتب تاريخی يک نام که عبارت از قديم ترين اسم کشور ما 

  .ميباشد
  



اين موضوع بر ھمگان معلوم و حاجت تکرار نيست که اکثر رودخانه ھا، کوه ھا، 
که بر خود » آريا«و قبايل کشور ما در سرودھا ذکر شده ولی آيا مثل نام عمومی 

و اين مانده بودند برای خاک مسکونۀ خود ھم کدام اسمی وضع کرده بودند يا نه؟ 
و » آريا«ه برای ادای اين مطلب از اسم اسم چه بود؟ در ين ھيچ شبھه ئی نيست ک

ترکيب آن با کدام کلمۀ ديگر که مسکن، خاک، سرزمين، رھايشگاه، مھد وغيره 
» مسکن آريا«، »خاک آريا«معنی داشت، اسم مرکبه ئی ساخته بودند که معنی آن 

  .بود» آريا ورته«وغيره ميشد و آن عبارت از 
  

 و ، يافتحکه پيشتر شر» آريا «اسمی است مرکب از دو کلمه» آريا ورته«
ھم ساخته اند » ورشه«آن  آرياھای ھندی از . که خاک و جای معنی دارد»ورته«
  .ش از آن ذکر خواھد شد در موقعکه
  

ز اسمای ترکيبی خيلی قديم آريائی باشد و يکی ا» آرياورته«ين می نمايد که چن
ای انتشار و مھاجرت را زمانی را ياد دھانی کند که کتلۀ آريا ھنوز از باختر بن

ھم است که سرچشمۀ حوزه » اوستا«نگذاشته بود زيرا معادل اين اسم ترکيبی در 
اکسوس را در بر ميگيرد و آريائی ھای مھاجر ھندی به ترکيب و وزن آن کلمات 

  .خته اند که ذکر آنھا پسانتر خواھد آمدمتعددی سا
  

» Manu Samhita و سمھيتهمان«در آن ذکر شده » آريا ورته«اولين مأخذی که 
در عنعنات » منو«يا » مانو«.  فصل دوم آن تذکار رفته است22است که در شعر 

دارد و آرياھا » قوانين مانو«است و از خود قوانينی بنام » پدر آريا«اولی آريائی 
را يکنفر مدقق » آريا ورته«معنی اسم مرکبه . ھم ذکر شده اند» اوTد مانو«بنام 

  :چنين ترجمه و تفسير نموده است» Kulluka Bhatta بھاتا ولوکاک«موسوم به 
  

  )6(."سرزمينی که آريا در آن نسل بعد نسل تولد شده است"

  

، »مھد تولدی«سرزمينی که يک قوم در آن نسل بعد نسل تولد شده ميرود، 
ض به اساس تفسير فوق ميتوان حلذا م. و موطن اصلی آن قوم است» زايشگاه«

 در شمال ھندوکش بوده و با »مھد آريائی«در اول وھله » ا ورتهآري«گفت که 
به دو طرفه سلسله جبال مذکور در مورد کل خاک بين » آريا«انتشار نسل 

  .حقيقت پيدا کرده است» اندوس«و »  اکسوس«
  

 و اين )7(ھم ترجمه کرده اند» مسکن مردان جليل«را » آريا ورته«اسم مرکبۀ 
بخدی زيبا و جوار سرچشمه «ت به شمال ھندوکش به تعبير باز ما را سر راس
متوجه ميسازد زيرا قراريکه اوستا شھادت ميدھد » اکسوس يعنی آريانا ويجو



نه تنھا بھترين، زيباترين، قوی ترين مردھا و » آھورا مزدا«قرار ھدايات » ياما«
 خود جمع» محوطه«زن ھا، بلکه بھترين جنس انواع حيوانات و پرندگان را در 

پايتخت » بخدی«کرده بود و چون مشاراليه اولين پادشاه آريائی پيشدادی است و 
ًحتما در شمال ھندوکش بوده و » مسکن مردان جليل« لذا ،شاھان پيشدادی بود

 مھاجرين شاخۀ با» آريا«ھمان طوريکه کلمۀ . رفتوزۀ اکسوس را در بر ميگح
 آن پارۀ تغيرات پيش شد، شرقی در ھند انتشار يافت و در مرور زمان در معنی

  .ر نموديھم بدانجا انتقال يافت و معنی آن تغي» آريا ورته«
  

ير شده و بطرف پوشيده نيست که آرياھای مھاجری که از دره ھای ھندوکش سراز
 اراضی بين اندوس و گنگا را يکدفعه و بيک ،بسته اندجنوب و شرق رخت بر

ج در مرور زمانه پيش رفته اند و اين وقت اشغال نکرده اند بلکه کم کم و به تدري
 رفتار تدريجی و توسعه افق جغرافيائی آنھا از خود مراتب مختلف ادبيات ويدی

قبايل ويدی بعد از عبور اندوس مدتی در پنجاب مسکون ماندند و . معلوم ميشود
را » يامونا«و » ستلج«باز قدمی پيشتر  گذاشتند و در مرحلۀ دوم خاک ھای بين 

بيشتر محسوس » کورو«چون در ين دوره فعاليت ھای قبيلۀ .  شغال نمودندکم کم ا
ياد » ميدان کورو«يعنی » Kuruksetra کورو کشترا«سرزمين فوق الذکر . بود

انتشار يافته و آنجا را » گنگا«و » يامونا«سپس به اراضی بين . شده است
و برھمن موسوم ساختند ) سرزمين وسطی(يعنی »  Madhyadeceaمدھياديسه«

از . شھرت دادند» برھمنا ورته«ھا با تفوق روحانی خود نقطۀ مذکور را بنام خود 
آريا «کلمۀ . اندين بعد به تدريج در قسمت ھای وسطی و سفلی گنگا پراگنده شده 

ًبيک ساحۀ بسيار وسيعی که تقريبا کل ھند را در بر ميگرفت عموميت » ورته
جرين آريائی ويدی که خلص و عاری از ھر  اين بود مراتب انتشار مھا)8(.يافت

دست داريم عين اين گونه پيرايه ترسيم شد و پايان مربوط به موضوعی که سر 
  . ميدھيمح از پھلوی تاثير نام ھائی که در ھند گذاشته اند شرمطلب را

  

در ميان قبايل آريائی که از مناصفۀ جنوب کشور ما به ھند مھاجرت کرده اند يکی 
 است که بعضی يادگار ھای عبور ايشان را در )9(»بھاراته«يا » رتبھا«قبيلۀ 

. ميتوان سراغ کرد)  ويدی و ھراويتی اوستا)10(سراسواتی(سواحل ارغنداب 
صحنۀ حيات رزمی آنھا را » مھاباراته«ايشان چون قبيلۀ مھم و مقتدری بودند و 
ام خود مسمی  را بن)11(ھند» سندھو«ترسيم ميکند با انتشار خود در ماورای 

» بھاراته ورشه«يا » بھاراته ورته«آنجا را » آريا ورته«ساختند و بوزن اسم قديم 
  .شود» مسکن بھاراته ھا«ه معنی آن ياد کردند ک

  

اين اسم در ھند و ادبيات قديم ھند شھرت زياد دارد و ميتوان آنرا اسم ملی آن ديار 
و انتشار آنھا از » بخدی«به » ابھاراته ھ« برای تائيد نظريۀ ارتباط )12(.خواند



اينجا به جنوب ھندوکش و باTخره به پنجاب و ماورای آن معلومات دقيقتری ھم 
يا » مھاباراته«بزرگترين منبعی که در ين حصه بما کمک ميکند . در دست است

ّ است که صحنه جنگجوئی قبايل و عشاير مختلف و  ئیبزرگترين مجموعۀ رزمی
ثر و تحقيق در اطراف نامھای مطالعۀ اين ا. را ترسيم ميکندپھلوانان نامی آنھا 

ن، اعم از اينکه اسم محل و يا شخص باشد برای تاريخ باستانی کشور ما خاص آ
اھميت فوق العاده دارد و در اطراف قبايل قديم ما روشنی معتنابھی می اندازد و 

تبعين جوان را اين سومين مأخذی است که توجه مت» اوستا«و » ويد«بعد از کتب 
  .بدان معطوف ميسازم

  

 ماMala« ،»T م «از عشايری مانند » مھاباراته«ًمنابع سانسکريت مخصوصا 
Malas « وا«ياTما Malavas « واله دو «صحبت ميکند که قرار نظريۀ
 مادرا«، »Maddavas ماداوا«، »Maddas مادا« قرابت زيادی به )13(»پوسن

Madras « مادراکا«و Madrakas «سمای ديگری که دارند و اين نام ھا ھم به ا
آمده اند شباھت زيادی بھم » Bhallas بھاT«و » Bhadras بھادرا«بصورت 
   .ميرسانند

  

ًقرار نظريۀ مدقق مذکور تمام اسمای فوق با يکعده قبايل و عشاير ديگر اکثرا 
بيات در اد» باھيکا«ياد شده اند و »  Bahikaباھيکا«بصورت مجموع به نام 
از . است» بلخ«ھم آمده و اين نام، نام »  Bahlikaباھليکا«سانسکريت بصورت 

ھر دو به »  J. Przyluskiپرزی لوسکی«ين رو مستشرق مذکور و پروفيسور 
اين نظريه اند که با احتماTت زياد باھليکا ھای پنجاب و بلخ در حقيقت يک چيز 

جا به دو طرف اندوس انتشار يافته بودند و از بلخ به جنوب ھندوکش آمده و از آن
  .اند
  

برق زده و روشنی خوب تری در ين زمينه » مھاباراته«جرقه ئی که باز از خود 
»  Madrasمادرا«جدۀ داستانی قبيلۀ » Bhadra بھادرا«می اندازد، اين است که 

کلمۀ . بود»  Vyushitacevaويوشيست اسوه« عيال راته ذکر شدهکه در مھابا
آخر نام شاه، واضح نشان ميدھد که مشاراليه از احفاد دودمان شاھی در » اسوه«

  .اسپه بلخ بود
  

خيلی ھا پيشتر از تھاجمات : "نتيجه گرفته ميگويد» پرزی لوسکی«به اين ترتيب 
ھند و سيت ھا و اسکائی ھا، حتی خيلی ھا پيشتر از لشکر کشی ھای اسکندر، 

ًويش در ھند راه باز کرده اند و اق  برای خباختری ھا از افغانستان پايان شده 
)14(."پنجاب را تسخير نموده بودند

  

  



از حشو و زوايد و اولين مخترع کلمۀ » بھاشا« صفا کنندۀ زبان  Paniniپا نی نی
برای اسم آن، در صرف و نحو خود قبايل » سانسکريت«
يعنی » باھيکا«را در جملۀ »  MalavasماTوا«، » Kshudrakasکشودراکا«
 Arjunayanasارجونايانا«و »  Yaudheyasيودھيا«. حساب ميکند» بلخی ھا«

اين قبايل . ًقرابت نزديکی داشتند طبعا بشمار عشاير آنھا ميروند» مالواما«که با » 
در ھمان زمانه ھای باستان به شجاعت و جنگجوئی معروف بوده و شغل آنھا 

  .جنگجوئی بود و با اين پيشه زندگانی ميکردند
  

ات فوق که با اختصار ذکر شد اگر تشريح داده شود بذات خود مبحث بزرگی نک
مقصد از ثبوت انتشار قبايل . ميشود ولی به شرح و بسط آن در اينجا کاری نداريم

بھاراته و ديگر عشاير بخدی به جنوب ھندوکش و رفتن يک حصۀ آنھا به ھند 
بھترين نھجی بدان و ديگر منابع سانسکريت به » مھابھاراته«است که خود 

  .روشنی می اندازد
  

با انتشار خود » ويدی کتلۀ باختری«ھا يکی از مھمترين قبايل »بھاراته«خ صه 
» بھاراته ورشه«يا » بھاراته ورته«، خاک ھند را بنام خود، »سندھو«در ماورای 

که خود را طبقۀ روحانی و ممتاز و » برھمن ھا«موسوم ساختند و به تقليد آنھا 
ته ميدانستند و کليد دانش و فھم در دست آنھا بود، از طرف خود و بنام خود برجس

را وضع کردند و اين اسم برای ھند بی » مسکن برھمنی«يعنی » برھمانا ورته«
شده » آريا«در مفھوم و معانی مرادف » برھمانا«ھمانطور که کلمۀ . مناسبت نبود

آريا «ھم پھلوی » مانا ورتهبرھ«بود و در يک عصر ھم پايۀ آن بشمار ميرفت، 
عرض وجود نموده نه تنھا در معنی اول الذکر تغيرات پيش کرد بلکه جای » ورته

نسبت به آن عموميت حاصل کرد » بھاراته ورشه«آنرا ميخواست اشغال کند ولی 
و شکل نام عمومی را برای ھند بخود گرفت و علت آنھم نيرو و زور بازوی قبيلۀ 

  . آنھا بودو متفقين» بھاراته«
  

برھمانا «و » بھاراته ورشه«ال مھاجرين ھندی به دو اسم فوق حبا وصف اين 
راتی که ظھور طبقات و مفکوره ياکتفا نکردند بلکه با مرور زمانه و تغي» ورته

 ميکرد، به وزن کلمات فوق، اسمای ھای جديد مذھبی در حيات اجتماعی توليد
» آريا دسا«. وغيره» آريا خاندا«، »ريا دساآ«مرکبه بميان آمده رفته است از قبيل 

استعمال کرده و » Rajataranghini راجا ترانگينی«را بار اول اثری موسوم به 
جين «در کتب » آريا خاندا«کلمۀ دومی يعنی . است» کشور آريا«معنی آن 

  .برای خاک ھندوستان استعمال شده است»  Djainsھا
  



ائی به ماورای اندوس نقل دادند با تطبيق کلمات و اصط حاتی که مھاجرين آري
در محيط جديد خواه در تلفظ و خواه در مفھوم پاره ئی تحوTتی را پشت سر 

حروف » ماTبار«در سواحل . گذشتانده و اين از اقتضاآت طبيعی ھر محيط است
يا »  Aryamآريام«را محض به اين جھت » سانسکريت«يعنی » ديوانگاری«
ويند که از جانب شمال وارد شده است و به ھمين جھت گ»  Aryakaآرياکا«

  . آنجا پايان شده اندوانده ميشوند زيرا از شمال ھند بهخ» آريا«برھمن ھای دکن، 
  

ًھم شد و مخصوصا به » بھاراته ورشه«، »بھاراته ورته«در باT متذکر شديم که 
» ورشه«، »ورته«يعنی کلمۀ . ھمين شکل اخير در مورد ھند اط ق گرديده است

اين مسئله پوره معلوم نيست که اين تغيير تلفظ چه وقت پيش . ھم تلفظ شده است
شايد آنقدر ھا زياد قدامت نداشته باشد و اگر ھم داشته باشد وابسته به . شده است

شايد در شمال ھندو کوه اين . نقاط مختلف و صورت تلفظ اھالی آنجا بوده است
» بھاراته«تلفظ ميشد و چون قبيلۀ بزرگ » شهور«و در جنوب آن » ورته«کلمه 

انتشار يافته است، خالی از ) سند(بيشتر از وادی ارغنداب بطرف حوزۀ سندھو 
 چنانچه. امکان نيست که اين تلفظ را آريائی ھای آنجا با مھاجرت خود برده باشند

» ورشه«بھر حال کلمۀ  .ھنوز از اختصاصات آنجا است» خ«بجای » ښ«تلفظ 
در پشتو مرتع و چراگاه » ورشو«. پشتو يافت» ورشو«وز ميتوان در کلمۀ را ھن

  .معنی دارد
  

چراگاه از کلماتی است خيلی ھا قديم که مفھوم آن با اولين مراتب زندگانی آريائی 
بود » مالدار و زراعت پيشه«ارتباط دارد و زمانی را بياد ميدھد که اين قوم ھنوز 

گله ھای گاو بھترين دارائی آنھا و تعداد .  داشتو جنبۀ مالداری آن ھا عموميت
به اين صورت . گاو و ديگر حيوانات معيار ثروتمندی ايشان بشمار ميرفت

يا چراگاه به نظر آنھا بصورت مادی و معنوی اھميت خاصی داشت و » ورشو«
ھيچ از امکان بعيد نيست که در صفحات شمال ھندوکش و حوزۀ ارغنداب که ھر 

ول در مورد بار ا» آريا ورته «Tيۀ حيوانات خيلی مساعد استای تربدو بر
ل شده باشد و با فرق لھجه در جنوب ھندوکش و سواحل استعما» چراگاه آريا«

با » بھاراته« و وقتيکه قبيلۀ شده» آريا ورشه« ھمان مفھوم خود ارغنداب با
بھارته «د سرازير شدند، آنجا را بنام چراگاه خو» سندھو«حيوانات خود به حوزۀ 

  .ناميده باشند» ورشه
  

با نگارشات فوق مفھوم حقيقی و اصط حی يک دسته نام ھا شرح يافت و ھويدا 
شد که بعضی شاخه ھای مھاجر آريائی بطرف شرق چه نام ھا را با خود بردند، 
کدام را منحيث مفھوم و کدام را از نقطۀ نظر تلفظ تغيير دادند و ھم وزن آن چه 



ًحاT مختصرا به اين می پردازيم که شاخه ھای . يان آورده رفتنداسمای تازه بم
  .خاک مسکونۀ خود را به چه نام شھرت دادندمھاجرين غربی 

  

بستند يلی که از باختر بطرف غرب رخت برپيشتر ذکر شد که مھمترين قبا
اين دو قبيله با عشاير و فروعات خود مدتی در . بودند» پارسوا«و » امادی«

در جنوب و » امادی«اگاه و مسکن گشت و گذار داشتند تا اينکه جستجوی چر
قسمت ھای جنوبی تر را که در امتداد » پارسوا«غرب بحيرۀ خزر متوطن شد و 

و » مديا«سواحل خليچ فارس افتاده است، اشغال و خاک ھای خود را به نام خود 
 امروز در اين قسمت ھا در تمام دوره ھای تاريخ تا. خواندند) فارس(» پارس«

عد از ب. ياد شده است» فارس«و » مديا«ن به اسم پيش خود اقوام مذکور و بيگانگا
عموميت » مديا «،به سلطنت رسيدند» مادھا«فته و اينکه سلطۀ آشوری از ميان ر

داشت و فارس در پردۀ خفا بود و زمانيکه پارسی ھا حکومت را از مادھا گرفتند، 
را جزء خود ساخت و نام يک مملکت » مديا«و عموميت پيدا کرد » فارس«کلمۀ 
 به معنی جامع و بزرگ خود ھيچگاه از بھر حال سرحد شرقی اين کلمه حتی. شد

خطی تجاوز ننموده است که از سواحل جنوب خزر به خليچ فارس منتھی ميشد و 
)15(.از آن بيرون می ماند» کرمان«و » پارتيا«

  

  

  

  

  روشنی اوستا
  

  

اسباب دلگرمی متتبع ميشود، اين ) آريانا( قديم افغانستان يک چيزيکه در تاريخ
متذکر ميشود و » سرود ويدی«است که در زمانه ھای باستان يک موضوع را که 

  .به آن روشنی می اندازد و آنرا تکميل ميکند» اوستا«نا تمام يا تاريک ميگذارد، 
  

روع و در چون قسمت قديم سرود ويدی مجھول و قسمت معلوم آن در اينجا ش
 اگر تنھا به آن اکتفا شود، طبيعی بعضی مسايل طور ،کنار گنگا خاتمه يافته است

کمک شايانی نموده خاليگاه ھا را » اوستا«در اينجا است که . دلخواه حل نميشود
چون اين ھر دو گل يک باغ اند، در . پر ميکند و بر تاريکی ھا روشنی می اندازد

 به آنھا آب داده است ولو که رنگ مختلف دارند يک زمين روئيده اند و يک دست
از ھر دو ميتوان سراغ يک بو ميدھند و بوی کسی را که ما در تجسس آن ھستيم 

  . که ھر دو يکجا بو شوندًخصوصا. کرد
  



و » ويد«غير از کشور ما ديگر ھيچ مملکتی در جھان نيست که معلومات 
 معلومات ويدی با پنجاب يک قسمت. ھر دو در مورد آن تطبيق شود» اوستا«

ارتباط دارد، بعضی اشارات اوستا به خاک ھای جنوب خزر سر ميخورد ولی 
سرزمينی که ھر دو يکجا برای تکميل يک ديگر در آن تطبيق ميشود، فقط قلمرو 

و اين بجای خود امتياز يگانه و بزرگی است که ديگران از . طبيعی کشور ما است
 و تخارات کتلۀ آريا ھم به ھمين مسئله ارتباط داردآن محروم اند و راز تمام اف

  .گترين دليلی ھم مبنی بر قدامت، اصليت و مرکزيت خاک ما ميباشدربز
  

 زبان اوستا، زبان ودا - ارباب انواع اوستا، ارباب انواع ودا -آئين اوستا، آئين ودا 
 –، خاک ودا  خاک اوستا- کانون اوستا، کانون ودا - ادبيات اوستا، ادبيات ودا -

 و باTخره مربوط به – پادشاھان اوستا، پادشاھان ودا –مدنيت اوستا، مدنيت ودا 
  .جغرافيه اوستا، جغرافيه ودا است: موضوعی که سر دست داريم بايد گفت

  

ملتفت بايد بود که اين جملۀ اخير محض برای وزن بيت ذکر نشده و صد در صد 
  :ايان از آن بحث ميکنيمحقايق مسلم در آن نھفته است که در پ

  

در جمله » ودا«ع و بر اينکه معلومات جغرافيائی اوستا بصورت عمومی مانند 
سراسر يک » ونديداد«ھای سرود متفرق است، باب اول حصۀ سوم اوستا يعنی 

 تاريخ،  قطعه زمينی بحث ميکند که از نقطۀ نظر16مبحث جغرافيائی است و از 
يت آريا قديم ترين قلمرو سلطنتی آريا دارای اھميت جغرافيه، مھاجرت آريا و مدن

  .فوق العاده بزرگ است
  

ًاگر چه با مطالعات مخصوصی که اينجا سر دست گرفته ايم اساسا و بصورت 
سر و کار داريم » آريانا ويجو« گانه يعنی 16مستقيم به اولين حصۀ اين زمين 

راجع به کوه ھا و ولی چون اکثر قطعات ديگر و ديگر معلوماتی که اوستا 
رودخانه ھای ديار ما ميدھد، متمم آنست و شرح آنھا در حقيقت شرح قطعات و 

به معنی جامع است، اول به ذکر عموميات پرداخته و » آريانا ويجو«نقاط مختلف 
  .بعد به نقطۀ اساسی مراجعه ميکنيم

  

 معين و در پرتو تحقيقاتی که تا حال بعمل آمده اکثر قطعات خاک اوستائی طوری
  .تثبيت شده که در آن شبھه و ترديد راه ندارد

  

  )سغديان(سغده 
  )حوزۀ مرغاب(مورو 
  )بلخ و باختر(بخدی 



  )نسا يا ميمنه(نيسايا 
  )حوزۀ ھری رود، ھرات(ھريو 

  )حوزۀ ارغنداب(ھراويتی 
  )ھلمند و پشت رود(ھيتومنت 
  )حوزۀ کابل(ويکرتا 
  )ککرک غزنی يا کرخ ھرات(کخره 

  )پنجاب(و ھپته ھند
  

ايوروا، وارونا، خننتا، راغا، رانگا که آنھا ھم ھر : باقی ميماند پنج قطعۀ ديگر
  .طوريکه تعيين شود داخل قلمرو طبيعی و سياسی حدود آريانای قديم اند

  

ھشتمين قطعه زمين خوب اوستائی است که علف فراوان، خاک و غرور : ايوروا
  .ميباشد» روه «باشندگان آن ياد شده و عبارت از ع قۀ

  

از روی داستان ھای مربوطۀ آن مثل قصۀ ضحاک، فشار بربرھا، تولدی : وارونا
و جنگ ھای ضحاک وغيره معلوم ميشود که عبارت از ) فريدون(» تری تونا«

  .اراضی باميان و بند امير وغيره ميباشد
  

، ع قۀ در آن بود و باش داشت» وھيرکانا«اينجا را از روی قومی که بنام : خننتا
  .ھيرکانی يا گرگان تعين کرده اند که داخل قلمرو آريانای قديم است

  

 تعبير نموده اند و محل ديگری را در »ری«اين محل را بدون کدام دليل : راغا
بدخشان چه از حيث شباھت نام ، چه به » راغ«حال آنکه . آذربايجان ھم می پالند

 مثل بخدی، سغده وغيره، و چه از مناسبت پيوستگی به ديگر ع قه ھای اوستائی
   )16(.بيشتر به اين قطعۀ اوستائی مطابقت داردنقطۀ نظر زيبائی و سرسبزی 

  

» رانگه«رانگا قطعه زمينی است که قرار شھادت اوستا در مجاورت رود : رانگا
  .ن ھنوز بصورت صحيح تعين نشده استمحل آ. واقع بود

  

ود، خاک اوستائی سراسر خاک کشور قراريکه از روی قطعات فوق استنباط ميش
بزبان ديگر شانزده قطعه زمين خوب، وTيات مملکتی بود که . ما بوده و ھست

پادشاھان بزرگ و نيرومند اوستائی کشور ما بران سلطنت داشتند و در آن آئين، 
  .زبان، اخ ق، فرھنگ، عنعنات و مدنيت خود را پخش نموده بودند

  



فوق در حواشی خارج سرحدات امروزی ما افتاده امروز اگر بعضی از قطعات 
است، علتش وقايع تاريخی و سياسی زمانه ھای مابعد است که نظير آن در ھر 
مملکتی رخ داده و ميدھد و اين باعث شده نميتواند که نظام خاک اوستائی يا قلمرو 

  .اولين پادشاھان بخدی ما را برھم زند
  

 ،ا به صفت خوب و ميمون ياد کرده است گانه ر16 قطعات ماگر چه اوستا تما
حوزۀ (، »ھری ويتی«ًمث  . بعضی ھا را امتيازات ديگری ھم بخشيده است

بصفت ) حوزۀ ھلمند و پشت رود(» اتومنت«، »قشنگ«بصفت قطعۀ ) ارغنداب
بصفت ) ککرک غزنی يا کرخ ھرات(» کخره«، »درخشان و با افتخار«خطۀ 

 به  استياد شده » و دارای بيرق ھای بلندزيبا «به صفت » بخدی«و » توانا«
با داشتن بيرق ھای بلند کانون اوستائی و » بخدی زيبا«وضاحت معلوم ميشود که 

  .مرکز خاک آريائی نشين و پايتخت پادشاھان بزرگ ما بود
  

ع وه بر قطعات متذکره که حيثيت تقسيمات اداری و داخلی امپراطوری 
 يک سلسله کوه ھا و رودخانه ھای اين سرزمين شاھنشاھان اوستائی را داشت، از

  .ھم تذکراتی داده شده که شرح آن در اينجا بی مورد نيست
  

  

  

  کوه ھای آريانا
  

  

  :معروفترين کوه ھای کشور ما که اوستا ذکر ميکند قرار آتی است
  

  » Upairisaenaيوپائی ری سنا«
  » Kusradaکوسرادا«
  » Kusro-Patadaپاداتا کوسرو«
  » Pawranaپورانا«
  » Spita-gaona-gairiسپی تا گونا گيری«
  »Staêra ستيرا«
  

نين شرح وم يشت دوم ذکر شده و چاين کوه ھا ھمه در فقرۀ يازدھم يسنای دھم يا ھ
 آورده )Haraithi «)17ِھارتھی«را از فراز » ھوما«يافته که پرندگان آسمانی گياه 

قعيت صحيح کوه ھای مذکور را اسم و مو. و بر کوه ھای مذکور پراگنده ساختند
» زند اوستا«دارمستتر در پاورقی ھای ترجمۀ . جمعی از مدققين مطالعه نموده اند



 جلد دوم معانی تحت اللفظی و موقعيت آنھا را معين نموده 101خود، صفحه 
 در ھفتمين کنگرۀ بين المللی مستشرقين  Sir Aural Steinسر اورل استن. است

ا در طی منعقد شده بود، مطالعات خود ر) ويانا(» وين« در 1886که در سال 
 که از نظريات مدققين مذکور نتائج آتی بدست می )18(راپور مبسوطی تقديم داشته

   :آيد
  

باTتر از «بصورت تحت اللفظ . اسمی است خيلی زيبا و ادبی :»يوپائی ری سنا«
ياده »  Aparsinاپارسين«، »بنداھش«اين کوه در . معنی دارد» پرواز عقاب

 خوانده و عبارت از سلسله کوه ھندوکش» پاروپاميزوس«شده، يونانی ھا آنرا 
متصل است که در »  Shkataشکته«ا کلمۀ در اوستا اسم اين کوه بلند ب. است
شده و يکی از معانی که دارمستتر برای آن ميدھد »  Shkaftشکفت» «بنداھش«

ھم ترجمه » و پر از غرايبکوه شگفت «فارسی است و آنرا » شگفت«ھمين 
کوه بلندتر از پرواز عقاب و پر «ميکند که با معنی و خود اسم آن ميتوان آنرا 

»  Zad Sapramزاد سپرام«و » بنداھش«قراريکه از . خواند» شگفت و غرايب
» سيستان تا چين«يعنی از » سيستان تا سينستان«از » اپارسين«برمی آيد کوه 
)19(.انبساط داشت

  

  

از روی نام زيبائی که اوستا به اين کوۀ باشکوه داده است، معلوم ميشود که تنھا 
» باTتر از پرواز عقاب«سلسلۀ ھندوکش را چقدر بخوبی می شناخت و 

اصط حی است که به پيرايۀ خيلی ادبی ارتفاع بلندترين کوه آريانا را ترسيم 
  .ميکند

  

چنانچه مبارک . ور ميباشد با اکثر احتماTت عبارت از کوه ھای غ:»کوسرادا«
ًدر غور ذکر کرده و اين نام عينا ھمان نام قديم » کوراسون«شاه غوری از کوه 

اوستائی است که تا زمان او از بين نرفته و شايد ھنوز ھم نزد اھالی معروف 
  .باشد

  

است که بر کوه و کوتل و دره اط ق » پروان« واضح عبارت از :»پورانا«
 Aviاوی پورانا ويشپاتھا«:  اين اسم چنين آمده استدر نص اوستا. ميشود

Pawrana vishpatha « . و ) ه باز ؟را(ويشپاتھا را دارمستتر با ع م، سواليه
بطرف معبر « بصورت مجموعی ميتوان جملۀ مذکور را  و)20(معبر ترجمه نموده

  .ترجمه نمود» پروان
  

اسم مرکب از سه کلمه  طوريکه واضح معلوم ميشود اين :»سپی تا گونا گيری«
که » کوه«يعنی » گيری«و » گون«يعنی » گونا«، »سفيد«يعنی » سپيتا«: است



مشرقی » سفيد کوه«ميشود و عبارت از » کوه سفيد گون«معنی مجموعی آن 
  .محافظه کرده است» سپين غر«است که پشتو عين کلمات قديمی آنرا بصورت 

  

به ) St(ظ باشندگان دامنۀ شمالی سفيد کوه است که با تلف» تيرا« نام قديم :»ستيرا«
)T (تبديل ميشود.)يه است ينجا بصورت خصوصی کوه بلند اين ناح مقصد در ا)21

اوی «: زيرا در نص اوستا باز اسم اين کوه در يک جملۀ خيلی ادبی آمده و ميگويد
م حظه . »بطرف کوھی که سر آن به ستاره ميخورد«يعنی » ستيرا ستارو سارا

در  يعنی ستاره عين شکل اوستائی خود را» ستارو«مائيد که در ين جمله ميفر
  .پشتو محافظه نموده است

  

اين » ھوم يشت دوم« در فقرۀ دوازدھم يسنای دھم، :» Pauavatavaپورواتاوا«
حال آنکه اين ھم اسم خاص . ترجمه کرده اند» باTی اين کوه«کلمه ھم آمده و آنرا 

)22(.ياد ميشود» پروت«فتاده و ھنوز ھم بنام کوھی است که در مشرقی ا
  

  

 ميتوان ،ائيکه از حوزه ھای آنھا صحبت شدهدر باب رودخانه ھا ع وه بر آنھ
گفت که چھار معاون رودخانه ھلمند که عبارت از خاش، خسپاس، فراه و ھاروت 

»  Fradataفراداتا«، » Hvaspsھواسپه«، » Hoactraھواکترا«باشند بنام ھای 
  .ذکر شده اند»  Hvarenuhaitiوارنوھيتیھ«و 
  

  

  

  کلمۀ آريا در اوستا
  

  

در قسمت ھای اول مطالعات خود ديديم که قبايل ويدی نام مشترکی بر خود نھاده 
ات صوتی اين کلمه ير تغي.بود که الف اول آن مد داشت» آريا«و آن نام عبارت از 

ل اصلی آن بکلی از بين را در ھند ھم مطالعه کرديم ولی در زبان سانسکريت شک
  .نرفت و به ھمان صورت و لھجه و مفھوم قديم خود ھم ضبط ماند

  

يعنی زبان اوستا که بيشتر » زند«با رفورم دورۀ اوستائی و تقويت يافتن لھجۀ 
رات جزئی که محض در صوت و ي و تغي)23(اختصاص به آريانای جنوبی داشت

در مھد ظھور و پرورش خود » آريا«لھجۀ کلمات، نه در معنی آن پيش شد، کلمۀ 
که الف اول »  Aryaآريا«يعنی شمال و جنوب ھندوکش ھم جزئی تغيری کرد و 

چون ھر دو زادۀ ادبيات » ايريا«و » آريا«. شد»  Airiyaايريا«آن مد داشت، 
 يافت با دستۀ مھجرين حاولی قراريکه شر. قديم اين ديار بود، در اينجا باقی ماند



و دومی با انتشار . نتشار يافت و در آنجا دچار تبدTت ديگری شدشرقی به ھند ا
آئين و مدنيت اوستائی و با کشور گشائی ھای پادشاھان کيانی و اسپه باختر 

  .بطرف غرب نشر يافت
  

  

  

  ايرياناويجه يا ايريانم ويجو
  

  

با تذکار مبحث جغرافيائی اوستا ارائه نموديم که خاک کشور ما خاک اوستائی و 
و مھد و پرورش و نشو و نمای کتلۀ آريائی باختريی » ويدی« اوستا قلمرو خاک

ولی مقصد اساسی تری که تذکار . است که بطرف شرق و غرب مھاجرت نمودند
يا اولين قطعۀ خاک اوستائی است » ويجه ايريانا«آنرا برای آخر مانديم، موضوع 

 از آنجا آرياھا  گانه قرار داشت و به بعضی تعبيرات16که در رأس قطعات 
  .ًتدريجا به قطعات ديگر منتشر شده رفته اند

  

ايريانم «يا » ايريانا ويجه«اولين قطعه زمين اوستائی » ونديداد«قرار فرگاد اول 
  .است» مسکن آريا«ياد شده و معنی تحت الفظی آن » ويجو

  

لف تحقيقات زياد نموده و نظريات مخت» ويجه ايريانا«علما در باب تعين قلمرو 
 گانه و بعضی اشاراتی که در 16ليکن از روی ترتيب خاک . پيش کرده اند

 قطعه زمين بلند و» ويجه ايريانا« چنين معلوم ميشود که ،شده است» بنداھش«
تماTت ميتوان در ح موقعيت آنرا با اکثر اچشمه خانۀ بعضی رودخانه ھا بود که

  .جوار سر چشمۀ اکسوس معين کرد
  

. قرار ميدھد» وانگوھی ديتيا«را کنار رودخانۀ » ريانا ويجهاي«اوستا سرزمين 
  .اين اسم کمی تفصيل ميخواھد و از آن پايان ذکر ميکنم

  

و بعضی »  Kondrasکوندراس«نام ھای بعضی کوه ھا مثل کوه » بنداھش«
و »  Daitikدائی تيک«ميگذشت از قبيل » ايريانا ويجه«رودخانه ھائی را که از 

  .برداسم مي»  Dragaدراگا«
  

که در خود اوستا ذکر شده » وانگوھی ديتيا«در ميان اين رودخانه ھا، رودخانۀ 
اسم . است» ايريانا ويجه«تعين محل جريان آن تعين عين خاک . مھمتر است

که اصل نام رودخانه » ديتيا«مرکب از دو کلمه است يکی » وانگوھی ديتيا«



ذکر شده است، و ديگر » دائی تيک« بنداھش ھم بنام است، چنانچه در
که قانون معنی دارد و بصورت اصط حی از آن اين معنی کشيده » وانگوھی«

زرتشتر «ميشود که در جوار آن آئين و قوانينی بميان آمده که عبارت از آئين 
  .باشد» سپنتمان

  

آريانا «را در » دراگا«و » دائی تيک«پيشتر متذکر شديم که بنداھش دو رودخانۀ 
اين نکته را تزئيد ميکند که در سواحل آن » دراگا«در باب . ار ميدھدقر» ويجو
اين . اقامت داشت)  زردھشت(»زوراتشتر«پدر »  Posushaspپوروچسپ«

» وانگوھی ديتيا«مفکوره نظريۀ فوق الذکر را که آئين اوستائی در کنار رودخانۀ 
  .بميان آمده است، تائيد ميکند» آريانا ويجه«يا در جوار قطعۀ 

  

 History ofتاريخ افغانستان«در »  Sir Percy Sykesپرسی سايکس«سر 

Afghanistan «)24(خانۀ اصلی «راجع به ":  تحت عنوان خانۀ آريائی مينويسد
اران «جر و بحث زيادی شده حال آنکه روايات آنھا واضح از » آريائی
-Vahiواھی داتيا«عه زمين بين رودخانۀ اين قط. بت ميکندحص»  Eranvejوج

Datya « ارانگ «وArang « واقع بود و اين ھا نام ھای قديم رودخانۀ
  ."ميباشند» ايگزارت«و » اکسوس«

  

عبارت » آريانا ويجه«پس با تذکار مراتب فوق ھيچ جای شبھه و ترديد نيست که 
از قطعه زمين مرتفعه و خوش آب و ھوائی است قريب سر چشمۀ اکسوس يا آمو 

 بر ميگيرد  و دامنۀ آن در سواحل اکسوس تا نزديکی ھای دريا که بدخشان را در
ھم زمين بلند است، ھم چشمه خانۀ رودخانه ھا است، ھم آب و . بلخ ادامه داشت

ھوای گوارا دارد، ھم زيبا و قشنگ است، ھم آئينی در مجاورت آن بميان آمده، ھم 
 15با وست قوانين عدل و داد و درس انصاف به عالم داده است، ھم متصل و پي

  ]در آثار ديگر و بعدی خود استاد کھزاد اينجا را فرغانه نيز مينامد[. قطعه زمين ديگر آريائی است

  

و صورت » آريا ورته«پيشتر نام ويدی . بيائيم به ترکيب نام و معانی کلمات آن
ًعينا به ھمين » آريانا ويجه«. ترکيب و معانی کلمات و مفھوم مرکب آنرا ديديم

ًبه ھمين آھنگ ساخته شده و ھر دو اص  و اساسا نام يک قترکيب و  طعه و يک ً
صحبت ميکنند، به شھادت » مھد آريا«لفين که از خاک بود، چنانچه اکثر مؤ

و » ويد«پيشتر گفتيم که جغرافيه . اين ھر دو اسم را می آرند» اوستا«و » ويد«
 ھر دو اول يکجا يکی متمم ديگر است چون ھر دو چراغ يک محفل اند،» اوستا«

. را روشن کرده و از تابش نور آنھا قطعات مجاور ھم از تاريکی برآمده است
 بخود »اوستائی«است که با مختصر تغيرات صوتی شکل » ويدی«چقدر اسمای 

د و چون روح و عنعنات آريائی تغير نکرده مفھوم اصط حات قديم در نميگير



ن گذشته چون در دورۀ اوستائی به بلند از ي. تمام زمينه ھا پا بر جا مانده است
بردن روحيات قومی و ملی و تشئيد مبانی آن احتياجات بيشتری حس ميشد و حتی 

عبارت از تجديد روحيات قديم آريائی بود، بنأ بران » رفورم اوستائی«بيک تعبير 
برای » آريا ورته«به وزن و ترکيب » ايريانا ويجه«به جرئت ميتوان گفت که 

  .بميان آمده و معنی آن ھم ھمين است» سکن آريام«تعين 
  

. »ويجه«و ديگر » ايريا«ھم مرکب از دو کلمه است يکی » ايريانا ويجه«
است که در مفھوم و معنی » آريا«قراريکه پيشتر شرح داديم ھمان کلمۀ » ايريا«

شده » ايريا«ھيچ فرق ندارد و در اثر لھجۀ عصر اوستائی و زبان زند اين ديار 
آمده و معنی آن » ورشه«يا »  ورته«کلمه ايست که در عوض » ويجه«. تاس

ھما » ايريانا ويجه«است که معنی مرکبۀ » مھد« يا »جای«و » مسکن«ھمان 
  .ميشود» مبدأ آريا«يا » مسکن آريا«، »آريا ورته«مانند 

  

ديده ميشود، ظھور » ايريانم ويجو«و » ايريانا ويجه«تنھا چيزی که در ترکيب 
است که حتی در عصر اوستائی ھم در » نم«و » نا«يا پسوند ھای » ن«ف حر

ايريانا «و » ايريان ويجه«ھم نيست و در ترکيب » ايريا«خود کلمه اسم خاص 
ظھور کرده است که در زبان اوستائی باختر يا زند معنی نسبتی دارد و » ويجو
نرا خاطر نشان بھر حال ظھور آ. ساخته است» مسکن آريائی«را » مسکن آريا«

نموديم تا زير نظر باشد زيرا پسانتر در نامی که مطالعه ميکنم، رول مھمی بازی 
  .ميکند

  

  

  

  در يک عده نام ھا» آريا«ريشۀ 
  

  

برای وحدت قوم » آريا«از روی سرود ويدی و شھادت اوستا معلوم شد که کلمۀ 
 بميان آمد بيک نام مشترک، بار اول در خاک کشور ما» ويدی«و تشخيص قبايل 

رات يو باز در عصر اوستائی که از ھر نقطۀ نظر ادامۀ عصر قديم تر است با تغي
با تحريفات مختلفی که » آريا«نام . در آمد» ايريا«تلفظ، عين اين کلمه بصورت 

 مقتضيات نقاط مختلف است، در يک عده نام ھای خاص نقاط کشور ما زادۀ
 است که عموميت اين کلمه را در ين محافظه شده و اين بجای خود دليل بزرگی

  .سرزمين نشان ميدھد
  



. داده است نامی است که اوستا برای خطۀ شاداب ھری رود : Haroyuھرويو
زمانه کلمات گنجانيده شده که از آن در مرور » آريا«در ين کلمه ريشۀ قديم 

  . آريا، ھرات وغيره بميان آمده استھری، اری،
  

ام را اوستا به قطعه زمين قشنگ ارغنداب داده  اين ن: Hravaitiھراوی تی
در کلمۀ . را نمايندگی ميکند» آريا«ريشۀ قديم » ھرا«اينجا ھم کلمۀ . است
که يونانی ھا در مورد اين منطقه استعمال کرده اند، ريشه قديم شکل » اراکوزی«
در » ارا«شوری ھا ھم باT برويم ود گرفته است و حتی اگر به دورۀ آبخ» ارا«

  .ديده ميشود» اراکوتی«و » اراکوتس«اسم 
  

» آرياکی« شھری بود در وTيت مارجيان که باشندگان آنرا : Aiakaآرياکا
با شکل کامل » آريا« و ديده ميشود که در نام شھر و باشندگان آن کلمۀ )25(ميگفتند

  .خود موجود است
  

» آرين«ۀ  يکی از شھرھای مھم درانجيان بود و قرار نظري: Ariaspaآرياسپ
» آريا ھای سوارکار«يعنی » آرياسپه«اھالی آنرا . کنار رود ھيرمند وقوع داشت

در نام شھر و باشندگان آن ھر دو بدون جزئی تغير و » آريا«ميگفتند و کلمۀ 
  .)26(تحريفی ديده ميشود

  

مردمانی بنام » پاروپاميزاد« بطرف غرب وTيت : Aristohylesاريستوفيل
» اندره برتلو«انی ميکردند که بطليموس از آنھا اسم برده و زندگ» اريستوفيل«

 يشان را مردمان نجيب نژاد خواندهرا به اين کلمه داده و ا» آريا«عين مفھوم 
  .ظاھر است» اری«بصورت » آريا«در اول اين اسم کلمۀ . )27(است

  

وزۀ شاداب ھريرود شھر ح يکی از شھرھای خيلی کھن : Artakanaرتاکاناآ
. )29(بيليو ميگويد که قصرھای شھزادگان آريا در آنجا بود. )28(است» کانارتاآ«

  .در اول اين اسم ھويدا ميباشد» آر«ريشه کلمۀ آريا بصورت 
  

که در اين اسم » اری«يا » ار«. است» ھری رود« نام رودخانه : Ariusآريوس
  .است» ھريوا«يا » آريا« تحريفی از کلمۀ ،م حظه ميشود

  

س شود از ين قبيل نام ھا در ميان اسمای شھرھای قديم و رودخانه ھا پس اگر تجس
يا بصورت کامل يا با جزئی تغير و » آريا «و قبايل کشور ما زياد است که کلمۀ

  .تحريف در آن ھا موجود است و ريشۀ آن بيک نگاه شناخته ميشود
  



  

  

  آريان
  

  

وم قديم چندين ھزار سالۀ که در ديگر کلمات نشان داديم، با مفھ» آريا«ريشۀ قديم 
خود از بين نرفته و در زبان و عنعنات و اسمای نقاط مسکونۀ باشندگان اين ديار 

بود که در » ن«چيز نوی که در دورۀ اوستائی به آن ع وه شد . باقی مانده است
ھم » ويجه«به م حظه رسيد و آھسته آھسته با مرور زمانه » ايريان ويجه«کلمۀ 

باقی ماند که به تلفظ اصلی و قديم جزء اول » ايريان«ض حتاده و ماز آخر کلمه اف
يعنی لھجۀ اولی که بعضی ھا » ودا«ع وه بر ين در سانسکريت . شد» آريان«آن 

 خوانند و با سرود ويدی از کشور ما بطرف شرق نشر يافت» آريا«آنرا زبان 
نجبا و شرفا » آريان« نجيب و »آريا«. بود» آريا«صورت جمع کلمۀ » آريان«

شد و معنی » آريانا«، »آريا«نسبتی در آخر آن » الف«ئيد معنی داشت و با تز
 مرکب از دو جزء به عبارت ديگر اين اسم. اده مينمودجای و مسکن نجبا را اف

که صورت اسم خاص ھمان نام قديم چندين ھزار ساله است که » آريا«است، يکی 
ای خود وضع نموده بودند و بصورت مشترک بر» ويدی«بار اول قبايل 

اخير عصر اوستائی است که مفھوم » ن«که در حقيقت ھمان » نا«ديگرکلمۀ 
را در بر » مسکن آريائی«نسبتی پيدا کرد و با شکل خلص و کوتاه، مفھوم قديم 

پسان ھا به اين وزن و آھنگ اسمای زيادی عرض وجود نمود مانند . گرفت
، »بکتريانا«، مسکن زرنجی ھا، »انجيانادر«، مسکن اسکائی ھا، »ساکستانا«

  .مسکن باختری ھا و غيره که جزء وTيات آريانای باستان اند
  

آخر فتحه داشته  » ن«که » آريان«باشد يا » الف«به لھجۀ که آخر آن » آريانا«
ھم نوشته شده، مدت مديدی نام عمومی کشور ما » آريانه«باشد و بعضی اوقات 

حينی که در ين » آرياھا«ی نظريه ھا ميتوان گفت که حتی موافق با بعض. بود
» مسکن نجبا«يعنی » آريان« ھندوکش را قطعه متمرکز شدند، اراضی دو طرفۀ

صورت » آريا« صرفی کلمه کار خيلی آسان است زيرا حو تشريمسمی ساختند 
که نون آن  زبر داشته باشد، اسم  »آريان«. معنی داشت» نجيب«مفرد کلمه و 

ت که ھمه از يک کلمه ساخته شده اند و به ھمين علت بعضی ھا شکل مکان اس
را با فتحه نون در مورد کشور ما استعمال کرده اند ولی » ايريان«با » آريان«

با کثرت استعمال و سھولت تلفظ » آريانا«شکل . تلفظ آن مشکل و عموميت ندارد
و نسبت » کن آريامس«بھر حال در ين ھيچ شبھه ئی نيست که مفھوم . مرجح است

آن به خاک ھای مستعد دو طرفۀ ھندوکش از يادگارھای استقرار آريائی است که 
، »آريا ورته«حدود بشکل پيش از انتشار و عموميت آنھا به ھمه جا، در قطعات م



ظھور کرده و باTخره قلمرو » ايريان ويجه«، »آريان ويجه«، »هآريا ورش«
ھای پامير و ھندوکش آب ميخورد تا بحر بنام وسيعتری را که از جريان رودخانه 

به اشاره » ويد«پادشاھانی که که سرود . )30(مسمی ساخته اند» آريانا«يا » آريان«
» آريانا«مفصل تر از شکوه و ج ل آنھا حکايت ميکند ھمه پادشاھان » اوستا«و 

انا  وTيات آريمتذکر ميشود» ونديداد«بودند و شانزده قطعه زمين زيبائی که 
 .بود» امپراطوری آريانا«پايتخت » بخدی زيبا با بيرق ھای بلند«بشمار ميرفتند و 

اين اسم در عصر پيشدادی ھا و کوانی ھا علم بود و نام کشور آباد آنھا به شمار 
با دورۀ درخشان سومين دودمان دودمان شاھی آريانا يعنی خاندان اسپه . ميرفت

 است و سوارکاری و سلحشوری نماينده که سومين دورۀ رزمی قديم کشور ما
روح کشورگشائی اين پادشاھان بزرگ اشت، قوانين مدنی اوستا با لشکرکشی ھا 
و مبلغين آريائی بطرف غرب در خاک ھای مديا و فارس انتشار يافت و از ين 

کم . تاريخ به بعد آئين باختری کم و بيش در ميان مادھا و پارس ھا انتشار پيدا کرد
ز ين جھت گفتيم که بعضی مؤرخين ھخامنشی ھای پارس را معتقد آئين و بيش ا

نميدانند و اين مسئله حقيقت دارد زيرا اديان قديم آشوری و بابل و آئين » زرتشتر«
افغانستان در "در مورد کلمۀ ايران به کتاب [ .ماژھا در آنجا ھا ھنوز بکلی از بين نرفته بود

  ]جعه شوداثر احمد علی کھزاد مرا" شاھنامه
  

آھسته آھسته » اسپه«يعنی اسفنديار عظمت دودمان  »سپنتو داتا«بھر حال بعد از 
يکنوع ملوک الطوايفی پيش آمد و يک سلسله شاھان در نقاط س له . کم شده است

ھای باستانی پيشدادی و کوانی و اسپۀ بلخ از آنھا ھم کنده کنده اسم ميگيرند، از آن 
داشتند و به نام  ه زابلی که از کابل تا نيمروز سلطنتجمله است س لۀ کورنگ شا

احتمال . ھای شيدسپ، تور، طورک، شم، اطرط، گرشاسپ وغيره معروف بودند
تسلط يافته و در بعضی نقاط » توريا«دارد که در ين وقت در شمال ھندوکش 

ھستانات جنوبی و مرکزی و حواشی شمال غربی شاھان ديگری سلطنت نموده وک
مقصود من در اينجا عبارت از . ه تحقيق آن مطالعات عليحده ئی بکار داردباشند ک

نشان دادن تاريکی وضعيت کشور و روی کار آمدن يکنوع ملوک الطوايفی است 
در عين . که باTخره منتج به سلطۀ ھخامنشی ھا و فتوحات اسکندر يونانی ميشود

عدم معلومات و مشکل زمان اين را ھم ميخواھم وانمود کنم که تاريکی وقت و 
شدن تشخيص شخصيت ھای شاھی دليل شده نميتواند که شيرازۀ سلطنت در اينجا 

اگر تشخيص نامھا قدری مشکل است در وجود آنھا و . بکلی گسيخته شده بود
طبيعی سلطنت واحد مبدل به يکنوع ملوک . سلطنت ھای شان شبھه ئی نيست

 عشيرۀ است و گرنه زمانيکهن درک الطوايفی شده و ضعف آنھا ھم از ھمي
ھخامنش فارس در اثر فشار Tينقطع آشوری، سرگونی، ماد بيدار شده و باTخره 

دام آنھا از سيروس  ھر ک،به سلطنت ميرسند و به کشور ما دست درازی ميکنند
تا اينکه خود سيروس در . ش به مشک ت فوق العاده مواجه ميشوندگرفته تا داريو

 خود دليلی است بزرگ که با وجوديکه پراگندگی و زندگانی اينجا درگذشت و اين



ملوک الطوايفی باز ھم نيروی سيروس وداريوش در اينجا به آسانی رخنه 
چنانچه . نتوانست و باز اگر رخنه کرد امور اداری بدست خود امرای کشور بود

ظھور اسکندر در مقابل داريوش سوم ھخامنشی و عکس العمل آنھا در موقع 
نی ھا به دو رنگ خاصی جلوه کرد يعنی ھمان امرا دست بھم داده شاه يونا

بيعت کرده و او را بياد عظمت » بسوس«ھخامنشی را کشتند، بيکنفر امير خود 
  . قديم خود در بلخ پادشاه ساختند و با اسکندر يونانی به مقابلۀ جدی قيام نمودند

  

قابله کردند چھار سال با  سال با سيروس و داريوش م6ھمان امرائی که پيش از 
اين ارقام با زبان فصيح نشان ميدھد که روح سلحشوری، . پسر فليپ در آويختند

کمفرمائی، رو آمريت حروح نجابت، روح سوار کاری، روح حاکميت، روح 
از بين نرفته و افکاری که ريشی ھای دانا » لھراسپ«و » کيقباد«، »يما«اوTدان 

فقط اينقدر . مدی نيامده بود، تحت اثر ھيچ پيش آيده بوددر دماغ پدران آنھا پروران
بود که بی اتفاقی، پراگنده گی، ملوک الطوايفی، بنيان وحدت آنھا را متزلزل 

  .ساخته و کوششات آنھا عقيم ماند
  

  

  

  آريانا و نويسندگان کCسيک يونانی
  

  

 با در پايان يک دورۀ خاموشی که علت عمدۀ آن عروج ھخامنشی در فارس است
فتوحات اسکندر در شرق راه برای يکعده نويسندگان، مؤرخين، جغرافيه نگاران 

 شرقی ھا داشتند ھر کدام در يونانی باز شده و با دلچسپی که به خاک و مميزات
 متاسفانه با سير حوادث روزگار ھا از خود آثاری گذاشته اند که بعضی آنزمينه ئی

روشنی ھای زيادی است و مجموع آن از بين رفته و بعضی ھای ديگر در دست 
ن، قبايل وغيره می اندازد و از  جغرافيائی،عرف، عادات، زبابه مسائل تاريخی،

 است که يک دفعه با حدود و سرحدات »آريانا«آن جمله يکی نام باستانی کشور ما 
معين با قبايل و اقوام مسکونۀ آن در نگارشات جمعی از نويسندگان يونانی ظھور 

ً از بيانات آنھا چنين حس ميشود که گوئی جمعی قصدا اين نام و مفھوم ميکند و
 ھخامنشی ھای .جغرافيائی، نژادی، سياسی و تاريخی آن را مخفی نگھداشته است

فارس چون از سابقۀ تاريخی کشور آريانا و عظمت س طين و نفوذ سياسی آنھا 
اريکی ھای فراموشی مطلع بودند، کوشش کردند که اين نام و مفھوم آن را در ت

ناپديد سازند و برای اينکه خاک آريانا را بصورت اياTت مجزی و پراگنده نشان 
داده باشند، در کتيبه ھای خود در جملۀ اراضی مفتوحه ھر گوشه ئی را عليحده 

حال آنکه اين .  نياوردندنبصورت مجموعی ذکری بميا» آريانا«نام بردند و از 



ک سيک يونان چه در عصر ھخامنشی و چه در زمان نام به شھادت نويسندگان 
ز حافظۀ باشندگان  داشت و ياد خاطره ھای عظمت آن افتوحات اسکندر وجود

  .اينجا محو نشده بود
  

اولين مؤرخی که به شھادت خود نويسندگان يونانی در پايان يک دوره خاموشی 
ست، مؤرخ يونانی را از باشندگان آن شنيده و قيد کرده ا»  Aryanaآريانا«اسم 
 )31(.ميزيست. م.است که در نيمۀ اول قرن سوم ق»  Eratashensاراتوس تنس«

، » Straboاسترابو«در دست نيست بلکه » راتوس تنس«اصل نگارش خود 
را » آريانا«از زبان او کلمۀ )  م19 –. م. ق60(جغرافيه نگار و مؤرخ يونانی 

  : مينويسدتذکار داده و به حوالۀ او حدود آنرا چنين
  

بحر (، حد جنوبی آن اقيانوس بزرگ )سند(رود اندوس » آريانا«سرحد شرقی "
، خط شمالی آن کوه پاروپاميزوس و يک سلسله کوھستاناتی که از شمال ھند )ھند

» مديا«را » پارتيا«تا دربند خزر ميرود، قسمت غربی آنرا خطی معين ميکند که 
پايان تر ." جدا ميسازد»  Paraetakeneپارتاکنه«و » فارس«را از » کرمان«و 

و سغديان  انبساط يافته بعضی حصص فارس، مديا، باکتريا» آريانا«نام : "ميگويد
  .)32("ًرا ھم احاطه کرده است زيرا اين اقوام تقريبا بيک زبان متکلم اند

  

اند که دامنۀ آن سرحد را کوھی ھم تعبير نموده » پاروپاميز«سرحد شمالی يعنی 
 Appolodorus ofاپولودورس ارتميس «)33(.ھند را معين ميکندشمالی 

Artemis « صص فارس و مديا و شمال حبم حظه ميرساند که اين نام بعضی
ًباختر و سغديان را در بر ميگيرد و مخصوصا تذکار يافته که بکتريانا قسمت 

مرواريد  « و بزبان زيباتر بيان ميدارد که باکتريانا)34(عمده آريانا بشمار ميرود
  .است» آريانا

  

ض با حپرداخته شود م پس بدون اينکه اينجا به تفسير نظريۀ نويسندگان اروپائی
معلوماتيکه از نويسندگان ک سيک يونان بما رسيده ميتوان گفت که سرحدات 

 و جنوبی آن دات شرقیحبه اين تفصيل که سر. خيلی مشخص است» آريانا«
) سند(از گلگت تا اوقيانوس ھند، رود اندوس شرق آنرا . طبيعی معين شده است

 دود ساختهحيا بحيرۀ ھند م» اوقيانوس بزرگ«سمت جنوبی آنرا . معين ميکند
و مرواريد اين کشور زيبا خوانده شده » آريانا«چون بکتريانا قسمت عمدۀ . است

نه تنھا جزء Tيتجزی آن بلکه بھترين وTيت و مرکز آن بود و سغديانا نيز ھميشه 
در ادوار باستانی ضميمه و جزء باختر محسوب ميشد، پس سرحد شمالی آن رود 

  .بود» سير دريا«يا » سيحون«خانه 
  



می ماند قسمت غرب آن و آنرا خطی . اين سه طرف با خطوط طبيعی معين است
مربوط ميسازد » آريانا«را به » مکران«و » پارتيا«و » کرمان«معين ميکند که 

را بطرف غرب ميگذارد که به اين ترتيب م حظه » مديا«و » فارس«و 
و مؤرخين ک سيک و معتبر » اوستا«ميفرمائيد که حدود آريانا از نقطۀ نظر 

  .يونان طوری بود که شرح يافت
  

  

  

  وDيات آريانا
  

  

دھد، بطليموس آريانا را به ھفت وTيت تقسيم نموده قراريکه بيليو شرح مي
  :)35(.بود

  

  )ابحوزۀ مرغ(مارجيانا  -1
 )بلخ و بدخشان(بکتريانا  -2
 )ھرات(آريا  -3
ھزاره جات،و کابل تا سواحل اندوس معۀ نورستان و (پاروپاميزوس  -4

 )ستانددار
 )سيستان و قندھار(درانجيانا  -5
 )غزنی و سلسلۀ کوه سليمان تا اندوس(اراکوزيا  -6
 ).کچ و مکران يا بلوچستان( جدروزيا  -7

  

سانتر از نگارشات اعراب ھم پ. تقسيمات بطليموس اساسی و خيلی خوب بود
يکنوع تقسيمات استنباط ميشود که مجموع آن ھمين خاک آريانای قديم يا خراسان 

اگر چه تقسيمات مذکور اساسی نمی باشد ولی تذکار . آن زمان را در بر ميگرفت
  :آن در اينجا خارج از موضوع نيست

  

شمال شرقی را بعضی ھا حصه ھای شمالی را کابلستان، جنوبی را زابلستان، 
باختر، شمال غربی را غور، جنوب شرقی را روه، و جنوب غربی را نيمروز 

  . خواند اند

  

  

زابلستان . يزوس، بکترياناممارجيانا، آريا، پاروپا: در اين تقسيمات کابلستان شامل
باختر فوق الذکر بکتريانا و . بود) گدروزيا(درانجيانا، اراکوزيا و جدروزيا : شامل



مناصفۀ غربی : غور شامل. رقی پاروپاميزوس را در بر ميگرفتمناصفۀ ش
در روه تمام اراکوزيا و مناصفۀ شرقی . پاروپاميزوس، آريا، و مارجيانا بود

درانجيانا و جدروزيا يا قندھار و کچ داخل بود و باTخره نيمروز مناصفۀ غربی 
  .درانجيانا و جدروزيا يا سيستان و مکران را در بر ميگرفت

  

ن تقسيمات را اعراب ھم از خود نه تراشيده اند بلکه تقسيماتی است که در دوره اي
بعضی نام ھا و صورت تقسيمات فرق . ھای اس می بين اھالی اينجا وجود داشت

کرده ولی واضح ديده ميشود که خراسان شامل ھمان خاکی بود که آريانا در زمانه 
  .ھای قديم بدان منسوب ميشد

  

  

  

  اناباشندگان آري
  

  

و ديگر نويسندگان ک سيک يونانی و Tتين مثل بطليموس و » استرابو«
خارجی آريانا اکتفا نکرده اند بلکه ع وه بر  تنھا به تعيين سرحدات  Plyniپلينی

قرار نگارشات . تعداد وTيات، از باشندگان و اقوام مسکونۀ آن نيز حکايت ميکنند
  :ل اندار ذيراسترابو، اقوام مسکونۀ آريانا ق

  پاروپاميزادی -1

  Ariiاری ئی -2

 درانجی -3

 اراکوتی -4

 جدروزی يا گدروزی -5

  

  :پلينی خصوصی تر از اقوام ذيل صحبت ميکند
   Ariiاری ئی -1

  Dorisciدوری سی -2

 درانجی -3

  Evergetaeاورجتئی -4

 زرانجی -5

 جدروزی -6

  Methoriciمتوری سی -7

  Augutturiاوگوتوری -8

  Urbiيوربی -9



  Daritisاھالی داری تيس -10

  Pasiresپازير -11

  Ichthyohagiايکتيوفاجی -12

  

عبارت از ھمين ھائی نميباشند که اسم » آريانا«پوشيده نماند که ھمه اقوام مسکونه 
اول تا . اقوام ديگری ھم است که بطليموس از آنھا تذکار داده است. گرفته شد

جائيکه امکان پذير است، معلومات مختصری در اطراف بعضی اقوام فوق الذکر 
نا گفته . می پردازيم» آريانا« المقدور به ذکر برخی اقوام ديگر داده و بعد حتی

نماند که با ذکر ھر قوم مربوط به حوزۀ وTيات مسکونه آنھا اسمای شھرھای آنجا 
ًقرار تذکار مؤرخين يونان و Tتين، مخصوصا جغرافيه نگار معروف ک سيک، 

 و ميزان آبادی بطليموس، بصورت فھرست داده ميشود و چون شھر نمونۀ عمران
از ھر وTيت » شھرھای آريانا«، در آخر اين مبحث تحت عنوان يک مملکت است

يکی دو شھر را انتخاب نموده و کمی تفصيل ميدھيم تا با چند تمثال برجسته 
  :قدامت عمرانی اين کشور کھن معلوم شود

  

 ،»استرابو«نام برده و سپس » ھرودوتس« از ين قوم بار اول : Ariiاری ئی
اين کلمه از روی تلفظ و . به نوبۀ خود از آن تذکار داده اند» آرين«و » پلينی«

 شباھت يعنی نام ھائی» آريا«و » ری يوھ«، »ھری«، »اری«آھنگ به کلمۀ 
. استعمال ميشد) وTيت ھرات(دارد که در مورد اھالی و خاک و ع قۀ ھری رود 

د، اين کلمه مفھوم جامعتری تذکر ھرودوتس را تعبير ميکن» ولسن«قرريکه مستر 
ريانا ھم استعمال آمۀ شبيه به آن در مورد باشندگان ھم داشته که خود آن يا کل

ه شبھه ئی باقی صحيح اين کلم در مفھوم] مؤرخ[» آرين«ولی با نگارشات . ميشد
يعنی وTيت ھرات » آريا«نميماند و واضح معلوم ميشود که مقصود از آن اھالی 

صحبت » آريا«يرا در ھر موردی که مؤرخ مذکور از اھالی امروزه ميباشد ز
: ياد مينمايد چنانچه بطور مثال يکجا ميگويد» اری ئی«ميکند ايشان را بنام  

رسيد و اط ع يافت که » اری ئی ھا«وقتيکه اسکندر بيکی از شھر ھای "
حکمران آنجا سرکشی نموده و نمايندۀ او را بقتل رسانيده است، مردم را به 

در انجا آباد بود جمع » آريا«که قصر شھزادگان »  Artakaanaارتکانا«
و نمونۀ کوچکی از آريانای » آريانا« آريا يکی از وTيات معروف )36(..."کرد

از ) ھری رود (»اريوس«اين قطعۀ شاداب و حاصل خيز که رود . بزرگ است
قرار . ادان بودوسط آن عبور ميکند خيلی پر چمعيت و دارای شھرھای متعدد و آب

و »  Nisaioiنيسايوا«نگارشات بطليموس در شمال اين وTيت زيبا مردمانی بنام 
در امتداد . بود و باش داشتند»  Astabênoiاستابنو«يا »  Astauênoiاستنوا«

»  Masdoranoiمسدورانوا«مردمانی به اسم » کرمانيا«و دشت » پارتيا«حدود 
قسمت ھای مجاور به درانجيان را .  بودندافتاده»  Mazorunoiمزرورانوا«يا 



در حصه ھائی که به وTيت . اشغال کرده بود»  Kaseirôtaiکسی روتی«قبايل 
، » Parautoiپروتوا«پاروپاميزاد تماس داشت قبايل متعددی به نام ھای 

ايتی «، » Drakhamoiدراخامی«، » Obareisاوباريس«
. پھلوی ھم زندگانی داشتند»  Borgoiبورگوا«، و » Aitymandroiماندروا

)37(:را که بطليموس نام ميبرد قرار ذيل اند» آريا«بعضی شھرھا و قصبات 
  

  

   Distaديستا -1

  Nabarisنباريس -2

  Tauaتوا -3

  Augaraايوگارا -4

  Bitaxa بی تاکسا -5

  Sarmaganaسرماگانا -6

 êSipohar سيفاره -7

  Rhaugaraروگارا -8

  Zamoukhanaزموخانا -9

  Ambrôdaxامبروداکس -10

  Bogdiaاديابوگ -11

  Varnaورپنه -12

  Godanaگودنه -13

  Phorauaفوروا -14

  Khatriskhêختريسخه -15

  Khaurinaخورينا -16

  Orthianaاورتيانا -17

  Taukianaتوکيانا -18

  Astaudaاستودا -19

  Artikaudnaارتی کودنا -20

  Aria Alexandriaاسکندريۀ آريا -21

  Babarsanaبابرسانا -22

  Kapoutanaکپوتانا -23

  Areiaآريا -24

  Kaskêکسکۀ -25

  Sôteiraسوتيرا -26

  Ortikanêاوتيکانه -27

  Nibisiنی سيی بی -28

  Parakanakêپاراکاناکۀ -29



  Sariga سريگا -30

  Darkamaدرکاما -31

  Kotakêکوتکۀ -32

  Tribazinaتری بازنيا -33

  Astasanaاستاسانا -34

  Zimyraزی ميرا -35

  

ساخته شده و اين » پاروپاميزوس« اين اسم واضح از روی کلمۀ :پاروپاميزادی
» پاروپاميزاد«. افتاده است» آريانا« که در وسط )38(نام کوه بزرگ ھندوکش است

يانا اط ق ميشد که حصۀ زياد آن در ربحيث وTيت بيک حصۀ بزرگ مرکزی آ
بطليموس حدود وTيتی آنرا بين . آمده است] 1320[تقسيمات وTيت کابل فعلی

» پاروپاميزادی«. معين ميکند» اراکوزی«و » بکتريان«، )وTيت ھرات(» اری«
اط ق ميشد که در وTيت پاروپاميزاد ومی است و يکسان بر تمام کسانی اسم عم

در » کرندل«. يا بعبارت عام تر در دامنه ھای جنوب ھندوکش بود و باش داشتند
قبايلی که بصورت : " مينگارد"جغرافيۀ قديم ھند به اساس نظريۀ بطليموس"

نه ھای شرقی سلسلۀ ياد ميشدند، در جنوب و دام» پاروپاميزادھا«مجموعی بنام 
)39(.ھندوکش اقامت داشتند

  

  

خصوصی تر اگر ببينيم اقوامی که تحت عنوان پاروپاميزادی ياد شده اند عبارت 
اريستوفيل « در کھستانات شمالی، » Bôlitesبوليت ھا«: اند از

 » Parsisپارسی ھا« بطرف غرب در درۀ عليای ھريرود، » Aristophylesھا
در »  Parsuetesپارسوئت ھا«الی دره فراه رود، ،وحبطرف جنوب غرب در 

 Ambautesامبوتاس ھا«راکوزی و پاروپاميزاد و باTخره حواشی سرحدات ا

«.)40(
  

  

 بطليموس تا شانزده شھر و »آريانا«از نقاط آبادان معروف اين وTيت مرکزی 
» استفانوس«و » پلينی«، »استرابو«دداشت ھای قصبه را اسم ميبرد و اگر يا

 تا اندازۀ زياد روشنی بر شھرھا و نقاط پرجمعيت اين ،بيزانتی به آن ع وه شود
نام ھای شھر ھا و بعضی قصباتی را که بطليموس در وTيت  .وTيت می افتد

)41(:پاروپاميزاد قرار داده قرار آتی است
  

   Parsianaپارسيانا -1

  Bazaurzبارزورا -2

  Artoartaارتوارتا -3

  Baboranaبابورانا -4

  Katisaاکاتيس -5



  Niphandaنی فاندا -6

  Drastokaدراستوکا -7

  Gazakaگازاکا -8

  Naubilisنوبی ليس -9

  Parsiaپارسيا -10

  Lokharna)لوگر(لوکرنا  -11

  Daroakanaداروکانا -12

  Karoara)کابل(» اورتسپانا« يا »کارورا« -13

  Tarbakanaتربکانا -14

  Bagrada)وردک(بگرادا  -15

  Argouda)ارغنده(ارگودا  -16

  

انجی ھا در ميان باشندگان آريانا چيز مشکلی نيست و  تشخيص در:درانجی ھا
ی گرد و نواح بدون فکر ميتوان گفت که ايشان ساکنين وTيت درانجيانا و خاک ھا

، » Zarangiزرنجی«ايشان را به نامھای » آرين«. ھامون سيستان ما اند
و استرابو و بطليموس به اسم »  Drangeiدرانجی«يا »  Zarangeزرانجی«
، طرف »اری«طرف شرق آنھا خاک وTيت . ياد کرده اند»  Drangiیدرانج«

»  Zarankaزرانکا«و جانب جنوب » کرمانيا«جانب غرب » اراکوزی«شرق 
نام ايشان از کلمۀ زند » بورنف«قرار نظريۀ . ھم خوانده شده است

 که درياچه معنی دارد، اشتقاق » Zarayanghaزرايانگه«يا »  Zarayoزرايو«
بود که غدير معنی »  Zarehزره« اصل کلمه در زبان اوستائی باختر .شده است

اين کلمه . داشت و ھامون سيستان مرکب از درياچه ھا و آب ھای ايستاده است
والی درياچه ھا  ديده شد در مورد اھالی باشندگان حآھسته آھسته به اشکالی که

 بودند که اسلحۀ ئی ی، زرنجی ھا قوم جنگجو نظريۀ يونانی ھارقرا. استعمال شد
يکی . شان عبارت از کمان و نيزه بود و در موقع جنگ بيشتر سواره می جنگيدند

دارای حيات مرتب و » آريائی ھای سوارکار«يعنی » آرياسپه ھا«از عشاير آنھا 
قوانين منظم بودند و خرابه ھای متعدد شھرھای قديمه بر فعاليت و آبادانی اين 

  .ديار حکم ميکند
  

و »  Ariasرياسپآ«، »پروفتازيا«را » درانجيانا«س شھرھای عمدۀ بطليمو
فقط شھرھای » درانجيانا«در خود » ايسيدور«. مينويسد»  Pharazaraفارازارا«
ًکه محققا » ساکستانا«را ذکر ميکند ولی در »  Korokکوروک«، » Parinپارن«

باقی مانده » انسيست«حصه ئی از درانجيانای قديم است و نام آن تا امروز بشکل 
، » Minمين«، » Bardaباردا«: است چندين شھر ذيل را نام ميبرد

  .که مرکز آن ميباشد» سيگل« و )Palakenti «)42پ کنتی«



  

)43(:فھرست شھرھائی که بطليموس در ين وTيت قرار ميدھد قار آتی است
  

  

   Prohthasiaپروفتازيا -1

 Rhoudaرودا -2

  Innaاينا -3

  Arikadaاريکادا -4

  Xarxiarêيارهاکزارز -5

  Nostanaنوستانا -6

  Pharzanaفارازانا -7

  Bigisبيگس -8

  Ariaspآرياسپ -9

  Aranaآرانا -10

  

ل مسکونۀ آنھا ھم مشکل نيست زيرا  تعيين اين قوم آريانا و مح:اراکوتی
» ويدی«اين رودخانه در سرود . واضح نام ارغنداب است» اراکوتی«
و در يونانی » ھروواتی«يم ، در فارسی قد»ھاراوی تی«، در اوستا »سراسواتی«
بيشتر در ميان آشوری » اراکوتی«تلفظ اين کلمه بصورت . شده است» اراکوزی«

. ساخته اند» الرخج «اب از يکی از اقسام تلفظ کلمۀ فوقھا معمول بوده، اعر
در نام امروزی آن ترکيب شده، خشمگين و تيز معنی » آب«ارغند که با کلمۀ 

پس . خواند» رودخانۀ خروشان« ميتوان آنرا  و بصورت اصط حی)44(دارد
ھم شکلی از ھمين نام است که خواه از مردم آنرا شنيده و » استرابو» «اراکوتی«

در » الکوزائی«ناگفته نماند که ھنوز ھم . يا به تلفظ خود چنين ادا کرده است
. قندھار وجود دارد و در سواحل ارغنداب در مورد قبيلۀ مھمی استعمال ميشود

» اوTد الکو«يعنی » زائی«و » الکو«چه نظر به تجزيۀ لفظی امروز آن را گر ا
پس بدون وارد . ميدانند ولی باز ھم نام قديم در حصۀ اولی اين نام بی دخل نيست

دگان تمام باشن» اراکوتی«از » استرابو«شدن در جزئيات ميتوان گفت که مقصود 
 ، معلوماتی که بطليموس ميدھدمعذالک از روی. حوزۀ وسيع ارغنداب بوده است

مثل . نام ھای قبايل وTيت اراکوزی را بصورت جزء ھم ميتوان معين کرد
پايان تر از . که در شمال وTيت مذکور می زيست»  Parsyêtaiپارسيه تی«

بود و باش داشت و بعد از آنھا در باقی »  Sydroiسيدروا«ايشان قومی به نام 
. زندگانی ميکردند»  Eoritaiاوری تی«و »  Rhôpoutaiروپلوتی«حصص 

  :شھرھا و قصبات اين وTيت در جغرافيای بطليموس به نام ھای ذيل ياد شده است
  

1- »Tيا » اوزو»Tازو«   Ozola, Azola  



  Phôklisفوکليس -2

  Arikakaاری کاکا -3

  Alexandreiaاسکندريه -4

  Rhizanaری زانا -5

  Arbakaارباکا -6

  Sigaraسيگارا -7

  Khoaspaخواسپه -8

  Arakhôtosراخوتسا -9

  Asiakêازياکه -10

  Gammakêگمکۀ -11

  Malianêمليانۀ -12

  Dammanaدمانا -13

  

. به عقيدۀ ھمه متتبعين عبارت از بلوچستان امروزی است» جدورزيا «:جدورزی
و ديگر نقاط تا کنار سواحل مربوط خاک » مکران«اين حصه قراريکه ديديم با 

ام عمومی اھالی بلوچستان و  ھا بدون تعيين جزئيات نپس جدورزی. آريانا بود
گرفته بطرف بلوچستان در امتداد سواحل ) سند(ديگر قبايلی است از دلتای اندوس 

  .زندگانی ميکردند
  

اربی «لی مجاور ريزشگاه اندوس به بحر زندگانی داشتند احکسانيکه در مناطق س
  .خوانده شده اند»  Arbitaiتی
  

ور اندوس قبايل ديگری به اسم بطرف شمال اين وTيت در امتداد اراضی مجا
بطليموس در حصص غربی اين وTيت . بود و باش داشتند»  Rhamnaiرامنی«

. صحبت ميکند»  Pasidaiپارسيدی«از مردمانی به نام » کرمانيا«در امتداد 
، » Moursanaموسارنا«، » Badaraبادارا«شھرھای معروف اين وTيت 

  .ه استوغير»  Omizaاوميزا«، » Parsisپارسيس«
  

چندين قبايل ديگر را نيز در جملۀ باشندگان » پلينی«ع وه بر اقوام فوق الذکر 
 Augutturiايوگوتوری«، » Methoriciمتوريچی«آريانا حساب ميکند، مانند 

، » Pasiresپازی رس«، » Dartisدارتيس«، » Urbiيوربی«، »
  .قيقات مزيد بکار داردکه تح»  Ichthyohagiايکتوفاجی«
  

واضح به اسم آريانا نسبت داده اند، ھمين اقوامی » پلينی«و » استرابو«ه که آنچ
چون چوکات و سرحدات آريانا برای ما معلوم است بسھولت . بودند که گذشت



ميتوانيم از روی نگارشات بطليموس جغرافيه نگار يونانی و ديگر ھا بقيۀ اقوام 
ياد نمی پيچيم زيرا مرام ًعجالتا در ين موضوع ز. اين سرزمين را معين کنيم

اصلی اين اثر کمی دور است و کتب بسيار ضخيم جداگانه بکار دارد تا موضوع 
برای . از سرود ويدی و متن اوستا قرن به قرن و عصر به عصر تعقيب شده برود

 ديگر آريانا بی تذکر نماند به تعقيب کسانی که دو نفر اينکه بعضی اقوام مھم
  .وق الذکر اسم برده اند بعض ھای ديگر را نام ميگيريممؤرخ يونانی و Tتين ف

  

 باشندگان آنھم ."باختر مرواريد آريانا ست: " قراريکه استرابو ميگويد:باختری ھا
ز اين افتخار نه چيز تازه و نه چي. با افتخارترين تمام فرزندان اين خاک اند

بان و آئين  کانون پرورش مدنيت، مبدأ زچون مھد نژاد آريا،. مصنوعی است
در آنجا بود و از آنجا آريائی ھا به سائر نقاط کشور و خاک ھای بيگانه » آريا«

و تقسيمات » آريانا«پراگنده شده است، طبيعی آن دسته قبايلی که در چوکات 
ؤرخين و جغرافيه نگاران ک سيک يونان و بعدھا بنام وTيتی آن تا زمان م
من در موضوع باختر و باختری . بزرگ اند حايز افتخارات ،باختری ياد شده اند

حق اين موضوع به کتاب ادا نميشود، دائرة المعارف . ھا بيشتر چيزی نه مينويسم
کدام » باختری ھا«ت عنوان حمحض برای اينکه کمی معلوم شود که ت. بکار دارد

  :اقوام و قبايل می آمدند، به معلوماتی که بطليموس گذاشته مراجعه ميکنيم
  

دستۀ غربی و : ه نگار يونانی باشندگان باختر را به دو دسته تقسيم نمودهجغرافي
  .دستۀ شرقی

  

  :اقوام دستۀ غربی قرار ذيل اند
   کنار سواحل اکسوس SalataresساTتار ھای -1

  کوم ھايايا Chomares  کومارھا  -2

  Akinakesاکی ناک ھا -3

   Tamarusesتماروزھا -4

  :اقوام دستۀ شرقی
» شاجوی فعلی«بدور اين شھر باستانی يعنی در زريسپ ھا و کسانی که  -1

  .نزديک بلخ اقامت داشتند
 تخارھا -2

 . که بطرف جنوب تخار ھا افتاده بودند Marukêesماروکه ھا -3
  Khoresdخورد ھا -4

  Ouarnesوارن ھا -5

  Avadresاوادر ھا -6

 سبادی ھا -7



  Orefsitesاورفيست ھا -8

 . Amareisاماری ھا -9
 فھرست شھرھای باختر را مفصل داده که بطليموس مانند ساير وTيات آريانا

)45(.در پايان اسمای آنھا را متذکر ميشويم
 

  

  :در مجاورت اکسوس
   Kharakharta خره خرته -1

  Zari(a)spaزری اسپه -2

  Khoanaخوانا -3

  Sourouganaسوروگانا -4

 . Partouپرتو -5
  

  :در مجاورت سائر رودخانه ھا
   Alikhhordaالی خوردا -1

  Khomaraخومارا -2

  Kouriandraکورياندرا -3

  Kauarisکواريس -4

  Astakanaاستاکنه -5

  Tosmouanassaتوسمواناسا -6

  Bactra باکترا -7

  Estobaraاستوبارا -8

  Menaiaمناپيا -9

  Eukratidiaايوکراتيديا -10

  Marakandaمارکندا -11

   Marakondraماراکودرا -12

  

ت دو  يکی از کھن ترين قبايل ويدی کتلۀ آريائی باختر است که حين مھاجر:پکتھا
ده «ده، حصه ئی در بخدی ماند وشاخه ئی با قبايل ديگری که در جنگ صه شح

» سپين غر« به جنوب ھندوکش فرود آمده و در دامنه ھای ،ذکر شده اند» ملک
ھرودوت . اين شاخۀ جنوبی را از نقطه نظر ھرودوت مطالعه ميکنيم. جای گرفتند

يا » پکتيکا«ھا و از خاک مسکونۀ آن» پکتويس«يا » پکتيس«يا » پکتی«از قوم 
 )46(محفوظ مانده ذکر کرده» بخدی«يا » بخد«که در ريشۀ اين نامھا کلمۀ » پکتيا«

و رسم الخط يونانی اين نام ھا واضح نشان ميدھد که مؤرخ مذکور از قومی بنام 
استرابو و .  ياد مينمايد»پښتيخا«و از قطعۀ خاک مسکونۀ آنھا به اسم » تښپ«

برد زيرا آنھا بيشتر نام ھای عمومی را استعمال کرده اند پلينی از ايشان نام نمی 



بطليموس از آنھا ضمنی اسم . که ھر کدام آن بيش از چندين قوم را در بر ميگرفت
» پاروپاميزاد«را از » راکوزی«ميبرد زيرا در تعريف اراکوزی ميگويد که 

جستجو را » پکتی ھا«يعنی خاک » پکتين«يعنی از خطه ئی که بجنوب آن بايد 
  .جدا ميکند»  Persuetesپرسوتس«کرد، کوھی موسوم به 

  

لباسی »  Pactycesپکتيس ھا«: "ھرودوت در باب لباس و اسلحۀ آنھا مينويسد
رئيس . داشتند از پوست و تير و کمان آنھا بشکل و نمونۀ محلی خود شان بود

  ." ميناميدند»  Ithamatreايتھامتر«پسر »  Artynteارتينت«ايشان را 

  

» پشتون«ھای ھرودوت عبارت از کتلۀ » تښپ«در ين ھيچ شبھه ئی نيست که 
سه چھار صد سال قبل و » پښتيخواه«او عبارت از » تيخاپښ«امروزی و 

  .است که تا امروز از بين نرفته است» پشتونخواه«
  

 مفھوم جغرافيائی قديم آنرا در چوکات ، باستانی اين کلمه را يافتيمحاT که شکل
ًمتذکرۀ ھرودوت از نقطۀ نظر جغرافيائی عينا قطعه » تيکاپک«. ا ذکر ميکنيميانآر

پشتونخواه امروزی را در بر ميگيرد و شامل اراضی ئی است که شاخه ھای کوه 
. سليمان و سفيد کوه در آن منبسط ميباشد و از آب ھای جاری آنھا سيراب ميشود

 و پنجکوره و سواحل جنوبی بيليو حدود شمالی اين قطعه را نقاط مرتفعۀ سوات
 ع قه پشين و شال و ،حد جنوبی آنرا کاکر. رودخانۀ لوگر و کابل تعيين ميکند

حد شرقی آن جريان اندوس و فاصلۀ . درۀ بوری ميداند که به اندوس منتھی ميشود
غربی آن نقاط منتھا اليه غربی کوه سليمان بود و سمت جنوبی امروزه يا ع قۀ 

  .د خاک مذکور را در بر ميگيردروه يک قسمت زيا
  

در بخدی و تخارستان مانده که بعد ھا بسوی » پکتھا«نا گفته نماند که شق ديگر 
» پارت«منتقل گرديده و ايالت و دولت » ارساس«غرب و ھيرکانی با پادشاه شان 

اين امپراطوری فارس را تسخير نموده در مرور قرون . را تشکيل نموده اند
اند و چندين بار قوای  ی کردهنو بين النھرين جھانداری و جھانبامتمادی در فارس 

  .رومی را شکست دادند
  

يکی . پھلوی ھم زندگانی داشتند» پکتيکا«قرار تذکار ھرودوت چھار قوم در 
، سوم » Aparytaeاپاريتی«، دوم » Gandariiگنداری«
ی اول. يا تاجيکی»  Dadicaeداديکی«و چھارم »  Sttagyddaeستاگيدی«

ھا، سومی مردمان نواحی مرکزی و » افريدی«عبارت ار اھالی گندھارا، دومی 
زندگانی » کاکرھا«يا تاجک ميباشد که در ميان » دادی«چھارمی عبارت از قبيلۀ 

» ستاگيدی ھا«داشتند و محل بود و باش آنھا بجنوب حواشی خاک قديم مسکونۀ 



ق که از وTيات، شھرھا و  بطليموس صاحب جغرافيای ک سيک قديم شر)47(.بود
 –پکتيکا «قبايل آريانا مفصل صحبت ميکند، در تقسيمات جغرافيای خود از 

 اسم نميبرد بلکه آنرا داخل وTيت اراکوزی آورده است و اين وTيت »ښتيخاپ
شايد يک .  آريانا شامل ع قۀ امروزی غزنی و سلسله کوه سليمان تا اندوس بود

پاروپاميزاد ھم آمده باشد زيرا خاک قطعۀ اخيرالذکر گوشۀ شرقی آن جزء وTيت 
دستان را راز ھزاره جات و کابل تا سواحل اندوس انبساط داشت و نورستان و دا

)48(.ھم دربر ميگرفت
  

  

پښتيخاه حصۀ از جنوب شرقی =  معلوم ميشود که پکتيکا حتفصيل فوق واضبا 
در . اک اراکوزی بودآريانا بوده و در تقسيمات جغرافيائی ک سيک داخل خ

حکومه اداره ميکرد و در لتقسيمات اداری قبايل چھارگانه آنرا يک نفر نايب ا
  .سوقيات عسکری قوماندان ھای عليحده داشتند

  

 گنداری ھا مھمترين قومی اند که در قديمترين زمانه ھا در شرق :گنداری ھا
مام منابع قديم شده و تدر سرود ريگ ويد ذکر » گندھارا«. آريانا بود و باش داشتند

 را به اراضی ئی ميدھند » Sindhu Gandharaو گندھاراسندھ«سانسکريت اسم 
 درۀ کابل مگندھارا به معنی جامع خود تما. که بين اندوس و معاونين آن افتاده است

  .در بر ميگيرد) سند(را تا اندوس 
  

ه آمده يک دفعه اسم گندھارا بصورت يک جملۀ معترض» ريگ ويد«در سرود 
من برای او مانند بز : " است، زيرا زنی از شوھر خود صحبت کرده ميگويد

از روی حوادث تاريخی چنين معلوم ميشود که اين قوم ھميشه ".  گندھارا ميباشم
صۀ اصلی خود مسکون نمانده بلکه در قديمترين زمانه چيزی از حًو کام  در 

از آن جمله به نقاط . کان نموده اندايشان به ديگر نقاط ھم مانند سائر شعب نقل م
ماورای شمال ھندوکش حتی ماورای آمو در سغديان، در حوزۀ ارغنداب و بعضی 

» کنداری«ميگويند آنھائيکه به سغديان منتشر شده اند به نام . نقاط خراسان
چون وادی . ًاين نام عينا در سواحل ارغنداب ھم معمول است. معروف شدند

ديم از سرود ويدی گرفته تا زمان نشر دين مقدس اس م و ارغنداب قراريکه دي
ورود اعراب از خود نام ھای مشخص و معين داشته، واضح معلوم ميشود که 

که در اول کلمه استعمال ميکند » ک«نام نو و جديد است که پشتو با » کنداری«
طبيعی غير از ين مھاجرت جنبش ھای . صورت تلفظ صحيح آنرا ارائه مينمايد

يگری ھم بوقوع پيوسته و شايد پيمانۀ آن وسيع تر بوده باشد از آنجمله يکی د
اين قوم وقتيکه از تخارستان و باختر فرود آمدند . جنبش عصر کوشانی است

آھسته آھسته در جنوب ھندوکش مستقر شدند و بيشتر جای گنداری ھا را اشغال 
ی ھا بطرف غرب از گندھار  مسيحی حصه ئی6 و 5کردند تا اينکه در قرن 



 را که يکی از يادگارھای مھم بوديزم بود با » Foفو«رخت بربستند و کاسۀ آب 
» قندھار«از ين جا وجه تسميه نام .  بردندخود از اندوس عليا به وادی ارغنداب

  .موجوده روشن ميشود
  

 يکی از کھنترين اقوام کشور ما است که ھرودوت و بطليموس ھر :استاگيدی ھا
نام ميبرند و حتی نزد عي می ھا و بابلی ھا شھرت داشتند زيرا نزد آنھا دو از آن 

ياد شده »  Saatgousouستاگوسو«و »  Saatdakouisستاکوی«به اسمای 
 ھرودوت آنھا را با گنداری ھا مربوط و جزء يک وTيت شمار نموده )49(.اند

اندره «يۀ قرار نظر. استاگيدی ھا با اھالی اراکوزی ھم تماس داشتند. است
وزۀ عليای ھلمند و نقطه ئی که ح ايشان در کوه ھای پاروپاميزوس و )50(»برتلو

چنين اظھار ميدارد » راولنسن «.حاT غزنی در آن آباد است، بود و باش داشتند
که قرار احتمال ايشان در منطقۀ مرتفعه ئی رھايش داشتند که از يکطرف از کابل 

  .ل ھلمند انبساط داشتحل تا سواتا ھرات و از جانب ديگر از سرپ
  

ماده «به معنی » گيدی«و » صد«به معنی » ستا«: در اسم آنھا دو کلمه می بينند
 از روی ترجمۀ نام )51(.ميشود» مالکين صد ماده گاو«که ترجمۀ مرکب آن » گاو

حدود » راولنسن«و » برتلو«معلوم ميشود که مردمان مالدار بودند و قراريکه 
 معين کرده اند، معلوم ميشود که کھستانات مرکزی آريانا رھايشگاه مسکن آنھا را

حصۀ باTی بدن و . ری ھا داشتنداز روی لباس شباھت زيادی به گندا. آنھا بود
شمشير کوتاه و راست استعمال ميکردند . ًان ھای خود را اکثرا برھنه ميگذاشتندر

  .و بند آنرا از شانۀ چپ خويش ميگذرانيدند
  

ً اپاريتی ھا قومی است که محتم  در يکی از دامنه ھای جنوب :ھااپاريتی 
 بطليموس »Paryetae پاريتی ھای«بعضی ھا ايشانرا با . ھندوکش ميزيست
معنی دارد زيرا در زند و سانسکريت کوه به » ستانیھک«نام آنھا . مقايسه کرده اند

ين قبيله در يافتن ا. ھم آمده است»  Paruhپاريوه«و »  Pouruپوريو«صورت 
موجوده ) افريدی(» اپريدی«نيست و عبارت از ميان باشندگان آريانا چيز مشکلی 

ستانات جنوب گندھارا بود و وھميباشد که با ھمان نام در مسکن قديم خويش در ک
  .ھرودوت ايشان را با گندھاری ھا و ستاگيدی ھا ملحق نوشته است. باش دارند

  

رودوت ايشان را يکی از شعب پکتی ھا  ھ):تاجيک ھا ( Dadicaeداديک ھا
ميداند و متصل با گندھاری ھا ذکر نموده و با اھالی صفحات شرقی آريانا، 

 Dardaeدردی«سترابو از قومی به اسم ا. ندًمخصوصا گنداری ھا پيوستگی داشت

تذکار داده اند و » اندیدار«يا »  Darradraeدارادری«و بطليموس به نام » 
دارادری «بطليموس خاک مسکونۀ . د که مقصد از يک قوم باشداحتمال زياد ميرو



» اراکوزيا«و ) وTيت ھرات(» آريا«بين » درانجيانا«را در شمال غرب » ھا
افتاده » آريا«قرار ميدھد و ميگويد در ححصۀ که بطرف ) وTيت قندھار(
و در حصۀ که بطرف اراکوزی واقع شده »  Darandaiداراندی«
 Tatakênêتاتاکنه«بود و باش دارند و خاک بين آنھا بنام »  Bactrioiبکتريوا«

)52(.موسوم است» 
  

  

صۀ اول جلد چھارم تاريخ ھرودوت خود، شرح ح 7 در ضميمۀ کتاب» سننراول«
احتمال دارد که در عصر جغرافيه نگار مصری به اين منطقه : " داده ميگويد

شرق در حدود غزنی و مھاجرت نموده باشند ولی خاک اصلی آنھا بيشتر بطرف 
اطراف رودخانۀ آن بود و يا بکدام حصۀ ديگر دامنه ھای پاروپاميزوس مسکن 

  .داشتند و با گنداری ھا مجاور و در تماس بودند
  

که مؤلفين يونانی و Tتين از آنھا ياد کرده اند از قبايل قديم و از » داديک ھا«اين 
يعنی به ھمان نام » تاجيک«شاخه ھای آريائی اين کشور اند که امروز بنام 

باستانی خود در نقاط مختلف آريانا زندگانی ميکنند و از قديمترين زمانه ھا تا 
  .امروز با سائر قبايل مسکونۀ آريانا بکمال ھمرنگی و ھم آھنگی زيست کرده اند

  

 داديک ھا يا )53(.انده برتلو ميگويد که اسلحۀ داديک ھا شبيه به باختری ھا بود
آريانا که بيشتر مرکز » زند« عبارت ھمين مردمانی ھستند که در زبان تاجيک ھا

يعنی . ياد شده اند»  Daqyouداکيو«ثقل آن صفحات جنوب کشور بود بنام 
م حظه مينمائيد که کلمۀ . کسانيکه بيشتر به زمين و کشت و زراعت ع قه داشتند

 قرن اول اس می دھقان در. بميان آمده است» داکيو«از ھمان کلمۀ » دھقان«
بلندترين عنوان نجابت و فضيلت بشمار ميرفت و صفحات تاريخ و ادبيات مملکت 

  .گواه آنست
  

يکی از اقوام معروفی که در صفحات شمال آريانا، چه در باختر و : تاھيه يا داھه
بت شده است، حاز آنھا در موارد مختلف صچه در تخارستان و چه در مارجيان 

خوانده و »  Daesداھه«بطليموس ايشان را . است» داھی«يا » داھه«، »تاھيه«
  .نام برده اند» تاھيا« به اسم )54(مؤرخين و منابع چينی

  

قراريکه از مأخذ چينی معلوم ميشود، تاھيا پيش از ظھور کوشانی ھا در صفحات 
جنوب اکسوس مقيم و مردمان خيلی مدنی و تجارت پيشه بودند و عدۀ شان بيک 

شھرھای آبادانی داشتند که ھر کدام آن از طرف رئيسی اداره . غ ميشدميليون بال
، شھری بود که موقعيت آنرا در بدخشان قرار »Tن شی«ميشد و مرکز آن ھا 

)55(.ميدھند
  .)ترجمۀ احمد علی کھزاد مراجعه شود" تايان"غرض معلومات بيشتر به رسالۀ ( 



قومی بودند »  Derkibesدرکب ھا«ھا يا » دربيک «: Derbikkesدربيک ھا
که در حواشی شمال غربی آريانا در حوزۀ سفلی مارجيان زندگانی داشتند و با 

که در ماورای شمال آمو مسکون بودند تماس و ھمبستگی » مساجت ھا«
)56(.داشتند

  

  

دربيک ھا مردمان خيلی رشيد و دTور بودند و به بعضی روايات سيروس 
  . آريانا نمود، از دست آنھا کشته شدھخامنشی در طی تجاوزاتی که بخاک

  

 يکی از قبايل باستانی کشور ما که در حوزه ھای رودخانۀ : Lambatiلمبتی ھا
» لمبتی ھا«. بودند» لمبتی ھا«اليشنگ و الينگار يعنی در لغمان زندگانی داشتند، 

ًاص  جزء قبايل آريائی ويدی بوده و در ھمان زمانه ھای باستان که مھاجرت 
ل آريائی بطرف شرق شروع شده بود، چيزی در وادی ھای دو رودخانۀ فوق قباي

الذکر جای گرفته و چيزی بيشتر بطرف شرق رفته و در خاک ھای ماورای 
بنام » مھاباراته«از ين رو در مجموعه رزمی . اندوس پراگنده شدند

رده ياد ک» تیبلم«بطليموس ايشان را به اسم . ذکر شده اند»  TLampakaمپاکا«
» لمبتی«کننگھم انگليسی . موجود است» لمتی«و ھنوز ھم قريه ئی در لغمان بنام 

  .تصحيح کرده است» لمبگی«متذکرۀ بطليموس را 
   
Tن «زاير چينی در نيمۀ اول قرن ھفت مسيحی لغمان را بنام » ھيوان تسنگ«
بود و » مبالو«يا » Tمبا« آريانا ميگويد که تلفظ اصلی نام اين گوشۀخوانده و » پو

گفت که بطليموس ھم ديده ميشود و با اکثر احتماTت ميتوان » لمبتی«اين کلمه در 
  .را در بر ميگرفت» لومبا«اين اسم متذکرۀ او اھالی 

  

» Tمبا«و » Tمپاکا«، »Tن پو«از ھمان نام ھای باستانی » لغمان«اسم موجودۀ 
  .بميان آمده است

  

م خيلی قديم کشور ما بوده و در حاشيۀ شرقی  دارد ھا از اقوا: Dardsدارد ھا
آريانا مسکن داشتند و ھنوز ھم در ع قه ھای دشوار گذار نورستان و چترال و 

صحبت کرده و »  Dardaeداردی«پلينی از ايشان بنام . داردستان زندگانی دارند
  .موسوم اند» تاجيک«ھائی ميباشند که احفاد آنھا امروز بنام » داديک«غير از 

  

» ده ملک«در ميان قبايلی که در جنگ » ريگ ويد«ناگفته نماند که در سرود 
ًھم تذکار رفته که مدققين معموT آنھا » الينا ھا«شرکت داشتند، از قومی موسوم به 

  .را عبارت از نورستانی ھای موجوده ميدانند
  



رد دا«واله دوپوسن اظھر ميدارد که از روی بعضی ع يم چنين معلوم ميشود که 
از زمان ھای خيلی قديم از جای خود شور نخورده »  Daradasدارادا ھا«يا » ھا
زبان آنھا خيلی قديم است و بعضی کلماتی در آن يافت ميشود که شکل ويدی . اند

ناميده و علت » پيساکا«زبان » گريرسن«زبان ايشان را . را محافظه کرده است
ت ھائی دارد که در کتب صرف و آن اين است که شباھت زياد بيکی  از پراکري

خوانده شده ولی بصورت عام تر زبان آنھا نزد علما » پيساکا«نحو ھندی بنام 
)57(.شھرت بيشتری يافته است» دارديک«بزبان 

  

  

 ھرودوت در دو مورد از ين قوم ):تيمنی ھای امروزه ( Thamaniتھامنی ھا
قرار »  Utiansی ھايوت«و » زرنجی ھا«يک دفعه ايشان را بين . نام ميبرد

زرنجی «تھامنی ھا را با »  Acesاسز «يدھد و دفعۀ ديگر موقع ذکر رودخانۀم
از مؤلفين . يکجا نام ميبرد» خوارزمی ھا«و » ھيرکانی ھا«، »پارتی ھا«، »ھا

که او ھم در حقيقت گفته ھای ھرودوت را تکرار ميکند، از آنھا » استفن«قديم 
تا حال موجود » تيمنی« مختصر تحريفی بصورت اين اسم با. يادآوری مينمايد

ًاست و ايشان تقريبا در ھمان منطقه ئی که ھرودوت معين نموده يعنی در جنوب 
  . ھزار خانواده ميباشند20ًغربی غور فعلی بود و باش دارند و تقريبا در حدود 

  

و ديگری » قبچاق«تيمنی ھا به دو شاخۀ بزرگ تقسيم ميشوند که يکی را امروز 
ياد  » Derusiaiدروسی ئی«گويند و از شاخۀ دومی ھرودوت بنام » درزائی«را 

» تيوره«نام داشت که حاTybara  « Tتی باره«شھر معروف آنھا . کرده است
که ) تنگی عذاب(» تنگی آزو«خوانده ميشود و در شمال آن، در محلی موسو به 

 ھا کتيبه ئی در صخرۀ فاصله دارد در ين تازگی» شھرک«ًتقريبا ده کيلومتر از 
) 58(.کوه کشف شده که در شعبۀ تاريخ تحت مطالعه و تحقيق است

جھت معلومات مزيد (
  .)مد علی کھزاد مراجعه شودحاثر ا" در امتداد کوه بابا و ھريرود"به سفرنامه 

  

  

  

  شھرھای آريانا
  

در ميان اکسوس و اندوس و اوقيانوس و خط غربی که بين کرمان و فارس، 
 خزر را از گوشۀ جنوب شرقی به خليچ فارس وصل ميکند، سرزمين سواحل

رخين و جغرافيه نگاران ک سيک يونان و Tتين ؤمستعد آريانا منبسط است که م
به بعد حدود جغرافيائی سرحدات، اقوام و قبايل . م. ق4قراريکه اشاره شد از قرن 

  .و شھرھای آبادان ھر وTيت آنرا با جزئيات ثبت کرده اند
  



ھرچه در دوره ھای تاريخ و قبل التاريخ عقب تر برويم، ميبينيم که وضعيت 
ساختمان طبيعی اين قطعه خاک برای ھر دورۀ زندگانی بشر مساعد بوده و در 
يک دوره ئی که مدققين بعلت کثرت باران ھا و فراوانی آب آنرا دورۀ بارانی 

 نداشت کوه پايه ھای آريانا گويند و زندگانی جزء در نقاط مرتفعه کھستانی امکان
بھترين رھايشگاه بشمار ميرفت و زندگانی در مغاره ھای قبل التاريخ کمال 

پسان که باران ھا کمتر و آب ھائی که در جلگه ھا متمرکز شده . عموميت داشت
بود رو به خشکی نھاد و زندگانی در دره ھا و بعد از آن در جلگه ھا امکان پذير 

در سواحل و دلتای رودخانه ھای بزرگ اکسوس، اندوس، شد و حيات زراعتی 
ًاتی ماندروس، کوبھا، ماگوس، ھراويتی، آريوس، مخصوصا سه رودخانه اول 

رين نقاط مسکونۀ الذکر برای زندگانی آنوقت خيلی ھا مساعد افتاده بود و از قديم ت
  .شرق بشمار ميرفت

  

و دلتای ھيرمند و ھامون قرار تحقيقاتی که کم و بيش تا حال در حوزۀ اندوس 
 ھزار سال 5عملی شده در ) بلوچستان(سيستان و حوزۀ سفلی مرغاب و جدورزيا 

مدنيت بزرگی در ين قطعه وجود داشت که با مدنيت قبل از سومری ع قۀ . م.ق
بين النھرين شباھت زياد بھم ميرسانيد و با عموميت شواھد آن در تمام آسيای 

  .ولی تيک ياد ميکنندقريب آنرا بنام مدنيت کلک
  

 شاھنشاھان بزرگ و مدبری ،قراريکه سرودھای ويد و متن اوستا شھادت ميدھد
که بار اول اساس حکمفرمائی آريائی را در ين قطعه گذاشتند ھر کدام در آبادی و 
سرسبزی کشور و غرس درختان و انبساط زراعت و بنای قريه ھا و شھرھای 

يوپائی «و سر زمين آريا نشين دو طرفۀ کوه مستحکم صرف مساعی زياد نمودند 
  .به اندازه ئی آباد و خرم و شاداب شد که ھمگان آنرا فردوس ميخواندند» ری سنا

  

در دوره ھای تاريخی ھر قدر که بلند تر بروئيد خاطره ھای آبادی و عمران در 
پيش از ينکه اسکندر و داريوش و سيروس ظھور . ين خاک مساعد مشاھده ميشود

اراکوتس، فرا، زرانکا، ارتاکانا، آرياسپ، پروفتازيا، : ند شھرھای آبادانی مثلکن
کسپاتير، کاپيسی، کارتانا، آرياکا وغيره در حوزه ھای رودخانه ھای خروشان 

پيش از ينکه نينوا و بابل سحر انگيز ترين شھرھای آشوری و . آريانا وجود داشت
. مستحکمترين حصار دنيای آنوقت بود» ابکتر«بابيلون در بين النھرين بميان آيد، 

بنأبران ميتوان گفت که آريانا کشور مردان جليل آبادترين قطعۀ دنيای قديم بوده و 
مدنيت ھای چندين ھزار ساله در پای ديوار ھای حصار و کنگره ھای بلند 

شمت و ناز آن کھنه شده رفته و تعداد پنجھزار شھر که در عصر حشھرھای با 
ر دورۀ حکمفرمائی ايوکراتيدس يکی از شاھان يونان و باختری تذکار ًنسبتا اخي

ميدھند خود بخود وانمود ميکند که شھر ھا و قصبات و نقاط آبادانی در ين مملکت 



 چون موضوع تحقيق شھرھای قديم آريانا خودش بذات .تا کدام اندازه زياد بود
حقيق ھر شھری به خود يک موضوع مھم و بزرگ و عليحده است و شايد برای ت

 در ين اثر از تفصيل مزيد در عموميات صرف ،رساله ھای عليحده محتاج شويم
نه از ھر وTيت مملکت يکی دو د آوری بصورت نمونظر نموده محض به حيث يا

  :ًمثال برجسته را مختصرا ذکر ميکنيم
  

 به يکی از نام ھای» بلخ« تاريخ مملکت کھن ما دوره ئی سراغ ندارد که :بلخ
ھرچه به دوره ھای باستانی عقب تر نگاه شود قديم . خود در آن ياد نشده باشد

ترين ماخذ، قديم ترين روايت، قديم ترين افسانه از بلخ، از شکوه بلخ، از عظمت 
بلخ، از زيبائی بلخ، از شھرت بلخ، از آبادی بلخ، از مرکزيت بلخ، از سر سبزی 

دان بلخ، از قريحۀ شعرای بلخ، از نبوغ بلخ، از معرفت اوTدان بلخ، از دانش مر
زعمای بلخ، و باTتر از ھمه از بسط نفوذ و حکمفرمائی پادشاھان بلخ حکايت 

  .ميکند
  

بلخ شھری است قديم، قديم ترين شھر آريانا، و شايد قديم ترين شھر مشرق و قديم 
يامده ھنوز در صفحۀ ھستی ن» بابل«و » نينوا«در زمانيکه . ترين شھر دنيا باشد

ظمت ترين شھر دنيای معلوم و مستحکم ترين، مقتدر ترين، باع» ابکتر«بود، 
بلخ شھری . دياد کرده ان» ام الب د«مدنی آنوقت بود و بيجا نيست که اعراب آنرا 

 در اذھان علمای فرنگ تاثير افگنده که آنرا است قديم و قدامت آن به اندازه ئی
بلخ مرکز باختر با مفھوم و . يخوانندم» ھمعصر دنيا«قرار اصط حات خود 

معنی جامعی که دارد از چوکات يک شھر، يک کشور، يک مملکت گذشته و در 
دوره ھای مختلف تاريخ حيثيت کانون نژاد، کانون زبان، کانون آئين، کانون 

کمفرمائی حادبيات، کانون ثقافت، کانون تھذيب، کانون علم، کانون اداره، کانون 
ه و اشعۀ تابان آن فراز کوه ھای بلند آريانا به ماورای افق تابيده و آمريت  داشت

  .است
  

که يکی از کتب چھارگانۀ سرود » اترويد«بلخ در اولين مظھر ادبيات ملی ما، در 
که دامنۀ ادبيات ويدی » مھاباراته«ياد شده و در » بلھيکا«ويدی است به اسم 

انتشار » سندھو«به ماورای » يکابلھ«بشمار ميرود، قبايل مختلف آريائی که از 
  .يافته اند يک بيک اسم برده شده است

  

 اوستا در مدح اين جمله ايست برجسته که نص»  و درفشامبخديم سريرام اردو«
خوانده و از آن » بخدی زيبا دارای بيرق ھای بلند«شھر با عظمت سروده و آنرا 

و قشنگ بود مرکز واضح معلوم ميشود که بخدی بر ع وۀ اينکه شھر زيبا 
سلطنت اولين شاھان آريائی بشمار ميرفت، زيرا بيرق ھای بلند تنھا امتيازی است 



ريائی نشين که در حقيقت  شانزده قطعه زمين خوب يا اراضی آکه اوستا در ميان
داده و از ين » بخدی«وTيات قلمرو شاھان آريائی باختر را تشکيل ميدھد به 

اداری اراضی اوستائی و پايتخت شاھان آريائی بوده معلوم ميشود که بخدی مرکز 
بيرق ھای بلند بخدی ھمان بيرق ھای اولين . که اوستا به اسامی آنھا رنگين است

پادشاھان آريائی خاندان پيشدادی و کوانی و اسپه است که فراز ارگ شھر در 
» انیدرفش کاوي«بود و » درفش«کلمۀ بيرق در زبان اوستائی باختر . اھتزاز بود

ھمان بيرق ھای شاھی  ،که تا امروز در ادبيات و روايات تاريخی شھرت دارد
است که ھميشه در دوره ھای تاريخ، سپاه » کاويانی بخدی« و »کاوی«دودمان 

مظفر آريانا آنرا با خود داشته و ع مۀ فارقۀ عظمت بخدی و س له ھای شاھی آن 
  .بشمار ميرفت

  

 از کلمۀ ،ه بيشتر در فارسی قديم ديده ميشود ک»باختريش«يا » باختری«اسم 
»  A-pactraاپاکترا« کلمۀ ديگر محلی که اوستائی يا از روی  يک» بخدی«

باکترا، باکتر، بکتر، باکتريان، .  بميان آمده است،معنی دارد» شمالی«ميباشد و 
که يونانی ھا به مفھوم شھر، وTيت وحتی مملکت استعمال نموده اند بيشتر از 

  .زياده تر شباھت بھم ميرساند» اپاکترا«مۀ باختريش گرفته شده ولی به کلمۀ کل
  

 اللغت هبخلی، بخل، باخل، بھل که در فارسی متوسط ديده ميشود قرار اصول فق
آخرين شکل نام اين شھر باستانی » بلخ«. تحريف شده» بخدی«ًمستقيما از کلمۀ 

  .صحبت ميکننداست که ادبيات و تاريخ عصر ھای اس می از آن 
  

شھری بود در پای دامنه ھای شمالی » ادراپسا «):اندراب ( Adrasaادراپسا
» اندراب« منتھی ميشد و امروز بنام نًھندوکوه که عموما راه خاواک و کوشان بدا

متذکرۀ بطليموس را ھم در ھمين »  Phratosفراتس«بعضی ھا شھر . ياد ميشود
ندراب از زمانه ھای قديم دارای اھميت سوق ا. محل اندراب فعلی تعيين کرده اند

الجيشی خيلی مھمی بوده و روی راه طبيعی واقع بود که بطرف قندوز و بلخ  و 
  .خلم رھسپار ميشد

  

ھستانی آسمائی و شيردروازه و تپه ھای شيرپور و  کابل که بين حصار کو:کابل
وغ و شاخ برنتی مرنجان افتاده و دورادور اين حصار، کوه ھای بلند پغمان و قور

حلقۀ سنگی ديگری تشکيل داده است، شھری است قديمی که قدامت آن در مرور 
  .زمانه ھای گذشته خيلی ھا عقب رفته است

  

چندين مرتبه در سرود ھای ريگ ويد ذکر » کوبھا«چون رودخانۀ کابل به نام 
 قرار ميدھند،. م. ق1400 و 1900شده و سرودھای مذکور را بطور متوسط بين 



. ئی شده استاست که اين اسم داخل ادبيات آريا سال 3500ًميتوان گفت که اق  
در اکثر زبانھا » کو«ھم تا يک اندازه معلوم است زيرا » کوبھا«معنی کلمۀ 

آمده بلکه بعضی رودخانه ھای » کوبھا«معنی دارد و نه تنھا در سر کلمۀ » آب«
ھم به اين » گومل«و » کرم= کورم «، »کنر= کونر «ديگر جنوب ھندوکش مثل 

  .کلمه شروع ميشود
  

بصورت » کو«ھمين قسم در نگارشات مؤرخين ک سيک يونان و Tتين ھم کلمۀ 
، » Khoesکوئس«عمومی در سر نام ھای رودخانه ھای مذکور ديده ميشود مثل 

که عبارت از رودخانه ھای »  Khoaspesکواسپس«، » Kophesکوفس«
رودخانه و شھر کابل در تمام نامھای مختلف . شندپنجشير، کابل و کنر ميبا

را » کو«تاريخی خود کوبھا، کارورا، کابورا، کوفن، کاپل و کابل اصل کلمۀ 
گاھی بصورت درست و گاھی ھم با جزئی تحريف که بيشتر زادۀ لھجه و صوت 

» آب«ًمعموT نام کابل امروزی را مرکب از دو کلمه . است، محافظه نموده است
.  ميدانند که قسمت اول آن به تجزيۀ تاريخی نام ھای قديم موافق است»گل«و 

معلوماتی تا حال نزد نويسنده » بھا«يعنی » کوبھا«قسمت دوم کلمۀ راجع به 
)59(.نيست

  

  

در اوستا در جملۀ شانزده قطعه خاک زيبای آريائی، کابل در مرحلۀ ھفتم بنام 
در قسمت عليای رودخانۀ کابل بطليموس . ياد شده است»  Vaekeretaويکرئتا«

ذکر کرده که بعضی مدققين به اين عقيده »  Bagardaباگردا«شھری را به اسم 
باشد که اسم موجود » ويکرئتا«ی بطليموس عبارت از ھمان »باگردا«اند که شايد 

 )60( و قراريکه کننگھم انگليس ميگويدحلقۀ اتصال آنھا را کامل ميکند» وردک«
اسمی باشد که به ورود اين قبيلۀ آريائی در حوزۀ » ويکرئتا« که احتمال زياد دارد
  .کابل اشاره ميکند

  

ر وTيت پاروپاميزادی مصری جغرافيه نگار معروف ک سيک دبطليموس يونانی 
، » Karouraکارورا«در امتداد رودخانۀ کابل و معاونين آن از شھر ھای 

 ، و» Argudaگوداار«، » Ortespanaتسپاناراو«، » Kabouraکابورا«
ھر دو اسم يک » کابورا«و » کارورا «)61(. ذکر کرده است» Locharnaرنالوک«

را ھم نام ديگر » تسپاناراو«ميباشد و چون » کابل«شھر است که عبارت از 
. ھم ياد ميشد» اورتسپانا«ميداند، معلوم ميشود که شھر کابل بنام » کارورا«
فعلی است که بطرف » لوگر«و » ندهارغ«عبارت از » لوکرنا«و » ارگودا«

در نگارشات مؤلفين يونان و Tتين » اورتسپانا«. جنوب و غرب شھر واقع اند
  .نسبت به دو نام ديگر بيشتر ديده شده است

  



 Urdhasthanaيوردستانا«بعضی مدققين به اين فکر اند که شکل اصلی اين نام 

ًتقريبا در مورد تمام قلعه معنی داشت و » صار بلندح«بوده که در سانسکريت » 
پس احتمال زياد دارد که کابل در . ھای مستحکم فراز کوه ھا استعمال ميشد

يا شھر مستحکمی بخود » باTحصار«خوانده ميشد، شکل » اورتسپانا«زمانيکه 
  .داشت و فراز يکی از پوزه ھای حصار اطراف خود آباد بود

  

رکب از چھار دسته مردمانی ميداند را بطليموس مباشندگان وTيت پاروپاميزادی 
ھم »  Kabolitaiکابوليتی ھا«ھستند که بنام »  Bôlitaiبولی تی ھا«که يکی آن 

  .يا کابل ميباشند» کارورا«ياد شده اند و عبارت از اھالی شھر 
  

 کيلومتری شرق 15 کيلومتری شمال کابل و 60ً به فاصله تقريبا :کاپيسی
نه ھای غوربند و پنجشير، در سواحل راست ، در محل تقاطع رودخاچاريکار

رودخانه يک سلسله خرابه ھای بزرگ افتاده که امروز بنام بگرام ياد ميشود و 
اين شھر را . موقعيت يکی از شھرھای باستانی کشور ما را نمايندگی ميکند

، جغرافيه نگاران يونانی و Tتين بنام »کی پن«يا » کی پيش«مؤرخين چينی 
اسم » آرين«را که » نيکايا«بعضی از مدققين شھر .  نموده اندياد» کاپيسی«

    .ميبرد، در بگرام قرار ميدھند

  

يکی از شھرھای خيلی مھم و قديم » کاپيسا«مرکز قلمرو و سلطنت » کاپيسی«
حاصل خيزی زمين کاپيسا و . م. ق4پانی نی در قرن . جنوب ھندوکش است

 تاکستان ھای قشنگ و لذت انگور ًکثرت ميوه جات آنرا ياد کرده و مخصوصا
آنرا تعريف ميکند و چون تاريخ دو ھزار و پنجصد سالۀ اين باغ زيبا از صفت 
. انگور پر است، ميتوان برگ تاک يا خوشه انگور را ع مه فارقه آن قرار داد

  .چنانچه عين ھمين ع ئم روی ظروف اينجا کشف شده است
  

اشت و باشندگان آن در مقابل سيروس ھم وجود د. م. ق4کاپيسی پيش از قرن 
خرابه ھای شھر کاپيسی قديم و بگرام . ھخامنشی مقابله ھای سختی نشان دادند

يکی برج عبدهللا که موسيو فوشه آنرا : فعلی رويھمرفته عبارت از دو حصه است
کمپ عسکری يونانی ميخواند و ديگر خرابه » گيرشمن«و موسيو » شھر شاھی«

جديد «ف جنوب برج عبدهللا افتاده و موسيو ھاکن آنرا شھر ھای بزرگی که بطر
  .ياد کرده است» شاھی

  

 تا حال بصورت مادی اثری بدست نيامده و قديمترين خرابه 6 – 5از کاپيسی قرن 
که دست . م. ق150بعد از . ھای موجوده بنای دست يونانی ھا را نشان ميدھد

شد، بگرام مدتی مرکز جنوبی آنھا شاھان يونان و باختری از صفحات شمال کوتاه 



 قرن سوم، بگرام مدت بعد از اوائل عھد مسيح تا مناصفۀ اول. بشمار ميرفت
از روی نتايج .  سه صد سال پايتخت بھاری دودمان بزرگ کوشان بودًتقريبا

له در اينجا بعمل آمده به ثبوت قطعی ح باينطرف ھفت مر1936حفرياتی که از 
کی از مراکز خيلی مھم صنعتی، مذھبی و تجارتی جنوب پيوسته است که بگرام ي

ھندوکش بشمار ميرفت و تا سال ھای قريب انتشار دين مقدس اس م در درۀ کابل 
  .يکی از محتشم ترين ب د آريانا محسوب ميشد

  

 شمال غربی چاريکار فعلی يا بعبارت ديگر بين چاريکار و پل بطرف: اوپيان
ياد » اوپيان«غندی ھائی موجود است که بنام متک در دامنۀ کوه يک سلسلۀ 

اوپيان تا جائيکه مدارک در دست است در زمان ھای باستان ھم اسم يک . ميشود
بود، از » بيزانس«که از اھل » استفانوس«. منطقه و ھم نام شھری بوده است

: اوپيان اسم برده ولی اينجا را به حيث يک منطقه ياد کرده زيرا ميگويد
 تسنگ زاير چينی به لھجه خود نھيوا". قفقاز شھری است در اوپيانهاسکندريه "

ذکر کرده و آن را شھر بزرگ ميخواند و ميگويد که »  نا- پی-ھو«اينجا را 
.  و پنجاب در آنجا تولد يافته استايونانی، شاه بزرگ کابل و گندھار» مناندر«

زرگی نبوده و اگر بوده احتمال زياد ميرود که حين ورود اسکندر به اوپيان آبادی ب
آنقدر اھميت زياد نداشته ولی پسان کسب اھميت نموده و با شھر اسکندريه قفقاز 
ًيکجا توسعه يافته  و در عصر يونانی ھای باختر و مخصوصا شاھان يونانی 

  .جنوب ھندوکش و باز در عصر کوشان ترقی کرده است
  

» يسنای دھم« در اوستا در يث معبر و کوهح پروان من:يه قفقازرپروان يا اسکند
ذکر شده و اين دليلی است روشن بر » پوران«بصورت » ھوم يشت دوم«يا 

چون موقعيت عسکری پروان خيلی مھم و کليد چندين .  قدامت و اھميت اين نام
 بزرگ ھندوکش به حساب ميرود، اسکندر در اينجا به تعمير شھری ۀدرواز

ست و قفقاز را از اين جھت استعمال پرداخت که به اسکندريه قفقاز معروف ا
 مدققين 19در تمام قرن . نموده اند که ھندوکش را يونانی ھا قفقاز ھم ميخواندند

بعضی آنرا در . در اطراف تعيين موقعيت اين شھر اظھار نظريه ھا نموده اند
ًبگرام، برخی در اوپيان و برخی در مدخل درۀ غوربند قرار ميدادند ولی اخيرا در 

ظريه شبھه ئی نمانده که موقعيت شھر اسکندريه در پروان بوده و در جبل ين ن
السراج امروز بقدر کافی مسکوکات يونانی و کوشانی يافت ميشود که اين نظريه 

  .را خوب تائيد کند
  

که ) ھری رود( يکی از شھرھای باستانی حوزۀ اريوس : Artakanaارتکانا
ا در آسيا بحيث مرکز و شھر عمدۀ اين پيش از ظھور اسکندر مقدونی و يونانی ھ

وجود و آبادانی چنين شھری پيش از . است» ارتکانا«وTيت آريانا آباد بود، شھر 



نشان ميدھد که در حوزه ھای رودخانه ھای بزرگ آريانا شھرھای . م. ق4قرن 
شھر » آرين«و » استرابو«به عقيدۀ . معمور و آبادی وجود داشت

بطليموس اين شھر باستانی را . بود» آريا«رکز وTيت م»  Artakoanaارتکوانا«
ياد کرده و در شمال غرب »  Artikaundaارتی کودنا«با کمی تحريف بنام 

 از ين معلوم ميشود )62(.قرار داده است» اسکندريه ھرات«يا » اسکندريه آريان«
ه که موقعيت اين شھر از مجاورت شھر اسکندريه که در اينجا اسکندر آباد نمود

، »ارتاکوانا«ولسن به اين عقيده است که شھرھای . بود، چندان دوری نداشت
)63(.ھر سه در ھرات موجوده جمع شده اند» آريا«و » اسکندريه«

  

  

 در سواحل چپ رود ھيرمند باTتر از محل اتصاق ھيرمند و ارغنداب :بست
ن در دوره ًاين شھر يا اق  موقعيت آ. خرابه ھای شھر باستانی بست وقوع دارد

يا »  Biütبيوت«اينجا را بنام » ايسيدور«. ھای قبل از اس م شھرت داشت
خوانده و موقعيت آنرا کنار »  Besteبست«ياد کرده و پلينی آنرا »  Bivtبيوت«

ھياطله بدخشان . قرار داده است) ھيرمند(»  Erymanthusاری مانتس«رودخانه 
مقدس اس م از  وقتيکه دين. نبساط دادندنفوذ خود را بدانجا ا.  م6در اوائل قرن 

با » بست«راه سيستان بطرف وادی ارغنداب و غزنی و کابل منتشر ميشد، 
 حواشی غربی مملکت موقعيتی که داشت نظير يک دسته شھرھای ديگر ما که در

  .تر با قوای عرب مصادف شدواقع بود، زود
  

 کابلی بود که از ھای» رتبيل«ط به قلمرو سلطنت مربو» بست«در ين وقت 
بست بين ھرات و زرنج و قندھار موقعيت خيلی . ھامون تا سند حکمفرمائی داشتند

)64(.مساعد داشت و خرابه ھای بزرگ شاھد عظمت و ج ل آن است
  

  

بعد از اينکه عبدالرحمن بن سموره آنرا اشغال کرد، از موقعيت مساعد شھر 
 عليه دودمان رتبيل ھای کابلی و گاه عسکری خود برراستفاده نموده و آنرا قرا

)65(.ديگر روئسای ملی خراسان قرار داد
  

  

ذکر »  Faradathaفراداتا«را به اسم » فراه رود« پيشتر ديديم که اوستا :فراه
از ين معلوم ميشود . کرده و سائر معاونين ھيرمند را ھم يکه يکه نام گرفته است

سابقه خيلی » فرا«ناخته و کلمۀ گوشه آريانا را اوستا خيلی خوب می شکه اين 
ياد » اوفرادوس«و پلينی بنام » فرادوس«يونانی ھا اين رودخانه را . قديمی دارد
اسم »  Phraفرا«کنار رودخانه مذکور از شھری به نام » ايسيدور«. کرده اند

اين مسئله از م حظه نماند . ميبرد که غير از فراه موجوده چيز ديگر بوده نميتواند
که در اوستا قسمت اول نام » فرا«يا » ايسيدور«نام شھر متذکرۀ » راف«که 



رودخانه را تشکيل داده و اصل ريشه و شکل اسم خاص مذکور را تشکيل ميدھد، 
  . در آخر کلمه پسان ھا بعمل آمده است» ه«يکنوع تلفظ شده و ايزاد 

  

ورت گرفته ه رود که اسم شھر ھم از جزء اول آن ص نام اوستائی فرا»فراداتا«
است که اولی فر و ج ل و شکوه و » داتا«و » فرا«است مرکب از دو حصه 

دومی داد و عدل معنی دارد و بصورت اصط حی اشاره به آبادی و حاصل 
. خيزی ھائی ميکند که در اثر آب رودخانه، مذکور نصيب اين ع قه ميشد

وزۀ حه شھر ديگری در ک» پروفتازيا«بطليموس و استفانوس بيزانتی با تذکار اسم 
تعين کرده اند، معنی باستانی و » پشاوران«سفلی فراه رود است و محل آنرا در 

)66(. ادا کرده اند منفعت بخش، ترقی و انبساط ترجمه ورا» فراداتا«قديم 
  

  

 بطليموس اين شھر را در جملۀ اعاظم ب د : Prophthasiaپروفتازيا
. کند و حتی آنرا مرکز اين وTيت ميخوانديعنی سيستان ما حساب مي» درانجيان«

 1600 يا 1500 پروفتازيا » Eratosthenesاراتوس تنس«قرار نظريۀ 
موقعيت » ويلسن«. يا ھرات فاصله داشت» اسکندريه آريان«از شھر » استاديا«

فاصلۀ : سيستان قرار ميدھد و ميگويد»  Peshawarunپشاوران«اين شھر را در 
 روی خاکی دTلت ميکند که اينجا محل شھر است و شواھد ميل 183آن از ھرات 

يعنی کمی بطرف » فراه«و » دوشک«بين » پشاوران«اين . بزرگی بوده است
کرندل چنين نظريه دارد که خرابه ھای پشاوران آنقدر . شمال درياچه واقع است

ندر قديم معلوم نميشود و بھتر است که پروفتازيا را فراه تعبير نمائيم زيرا اسک
)67(.ھمين نقطۀ اخير الذکر را پروفتازيا خوانده است

  

  

واقع بوده و ) ارغنداب(» اراکوتس« اين شھر کنار رود : Arachotusاراکوتس
 استاديا که 200استرابو موقعيت آنرا به فاصله . مرکز اين ناحيه بشمار ميرفت

در شمال  ميل انگليسی ميشود، از نقطه ئی مينويسد که سه راه 230مساوی به 
بھم يکجا ميشوند ولی پلينی اين فاصله را طور ديگر نوشته که » اورتسپانا«

به اين حساب بايد .  ميل انگليسی ميشود606 ميل دريائی و معادل 225مساوی به 
 ميلی کابل سراغ 225موقعيت شھر مذکور را به شمال ق ت غلزائی به فاصلۀ 

م شھر ضحاک کنار ارغنداب عليا در ين حدود خرابه ھای شھر بزرگی بنا. کرد
 ميل از کابل فاصله دارد و فاصلۀ آن 200 ميل به شمال ق ت واقع و 25افتاده که 

  .ساب پلينی برابر می آيدحًاز کابل عيننا به 
  

Dيا وزو DازوAzola, Ozola : يکی از شھر ھای عمده و معروف حوزۀ عليای 
شھر موصوف . ھم ياد شده است» وزوT«است که بصورت » ازوT«ھلمند، شھر 

را به اين اسم و نشان بطليموس ذکر کرده و قرار تقسيمات جغرافيائی خود در 



فعلی قرار داده است چنانچه امروز ھم حوزۀ ھلمند ) وTيت قندھار(اراکوزی 
»  لو– سا –ھو «احتمال دارد که اين شھر عبارت از . جزء وTيت قندھار است

.  ين قسمت مسافرت نکرده استئر چينی، ھوان تسنگ به، اما زازائر چينی باشد
ميداند و موقعيت آنرا در » گذارستان«يا  »گذر«کننگھم اين شھر را عبارت از 

  .ار ميدھدرھلمند عليا ق
  

که بطليموس ) وTيت قندھار( از شھرھای معروف اراکوزی : Phoklisفوکليس
، بين »ترنک«ار رود موقعيت اين شھر را کن. است» فوکليس«ذکر کرده يکی 

کننگھم به . موجوده قرار ميدھند» ق ت غلزائی«ًغزنی و قندھار، تقريبا در نقطۀ 
است که » دمترياس«اين عقيده است که اين شھر عبارت از ھمان شھر 

 پادشاه يونان و باختری بنا کرده بود و »ايوتيدموس«پسر » دمتريوس«
  . ترين شھر اين ناحيه خوانده استاز آن ذکر کرده و آن را مستحکم» ايسيدور«
  

 اصلحيکی از از شھرھای معروف و باستانی وTيت » نيسايا «: Nisaiaنيسايا
خذ است که از اين شھر اسم ميبرد و آنرا بين اوستا اولين مأ. خيز مارجيان است

  .قرار ميدھد) بلخ(» بخدی«و ) مرو(» مورو«
  

شھرھای مشھور مارجيان از بطليموس جغرافيه نگار يونانی مصری در ميان 
» نيسايا«که بنای آن به اسکندر نسبت ميشود و شھر » مروشاق«يعنی » تيوشان«

از آن به اسم » ياقوت«اين شھر تا قرون وسطی ھم از بين نرفته و . اسم ميبرد
نا گفته نماند که به . ياد ميکند و موقعيت آنرا ميتوان در ميمنه تعيين کرد» نسا«

ر ھای ديگر در کرمان، و فارس و ديگر نقاط عرض وجود کرده اين نام بسا شھ
  .ئی است که اوستا از آن صحبت ميکند» نيسايا«است ولی قديم ترين ھمه ھمان 

  

يکی از شھرھای مھم منطقه » ناگارا«يا » نگارا«، يا »نگار «: Nagarنگار
 نام اين بود و احتمال زياد ميرود که در اثر شھرت» ننگرھار«يا » ناگاراھارا«

افسانه . ته باشدعموميت يافته و يک منطقه را در بر گرف» ناگاراھارا«شھر اسم 
» نگار«يا » ننگر«يا » نگر« در درۀ کنر نقل ميکند که ًھای محلی مخصوصا
در آخر اکثر » ھار« کلمه  اگر اين مسئله حقيقت داشته باشد،ًاص  پادشاه بود و

» نگارا«يا » نگار«يا » نگر«. خواند»  نگارشھر«شھرھای ما آمده و ميتوان آنرا 
يا »  Nagنگ«ه را بعضی ھا محض شھر ترجمه کرده و بعضی در آن کلم

مده و چندين معنی نسکريت برآاس»  Nagaناگا «را می بينند که از»  Nakنک«
را که » نکرکوتی«بعضی ھا شھر . فتاب، کوه، مار، و فيلآ: دارد از قبيل

. ميدانند» نگار«کابل ذکر نموده عبارت از ھمان ی البيرونی در سلسله شاھ
 قدم بلندی داشت در نيم ميلی جانب غرب شھر 200استوپه بزرگ آشوکا که 



 انگليس به فاصله سه فرسخی شرق يا جنوب شرق »مسن«. مذکور واقع بود
به صفت » نگار«. بت ميکندحص» نغاره غندی«از توپی بنام » صخره نگر«

کننگھم پايتخت عصر ھيوان تسنگ را که . م ياد شده استپايتخت اين ع قه ھ
. باشد در مقام بگرام در دو ميلی غرب ج ل آباد قرار ميدھد» نگار«عبارت از 

موقعيت آنرا کمی بطرف غرب بگرام در بلندی ئی ميداند که » سن مارتن«
  .مشرف بر محل تقاطع رود کابل و سرخ آب ميباشد

  

گويند » ناگاراھارا«که به تلفظ قديم تر آنرا » رھارننگ«در سرزمين  : Hiloھيلو
ھم ياد کرده » Na-Kie-lo-hoناکی لو ھو«و ھيوان تسنگ زيائر چينی آنرا بنام 
ميخواندند و با تحقيقاتيکه در اطراف » ھيلو«شھری وجود داشت معروف که آنرا 

ی زائر قراريکه در يادداشت ھا. موجوده ميباشد» ھده«موقعيت آن شده عبارت از 
 لی احاطه داشت و باTی بلندی ئی 5 الی 4مذکور شرح داده شده شھر موصوف 

ناگفته نماند که در عين ھمين وقت . واقع و اطراف آن را باغ ھای زيبا گرفته بود
ھم به آن ھمسری ميکرد و ھر دوی آن مھم بود » نگار«آباد بود، شھر » ھيلو«که 

پايتخت » نگار« اند و احتمال زياد ميرود که و حتی ھر دو بنام پايتخت ھم ياد شده
  .مرکز عصر بودائی بوده باشد» ھيلو«زمان قديم تر و 

  

گھم کنن. عبارت از ھده باشد» ھيلو«که از نتيجه تحققيات مدققين چنين بر می آيد 
به معنی » ھده«انگليس به اين خيال است که اين اسم از کلمه سانسکريت 

چون استخوان جمجمه بودا در يکی از استوپه ھای . ستاشتقاق يافته ا» استخوان«
به معنی » ھدوکه«آن بود، به اين نام شھرت يافت چنانچه در پشتو ھنوز ھم 

  .استخوان است
  

 کيلومتری جنوب شھر ج ل آباد موجوده افتاده و آبادی آن امروز 8ھده به فاصله 
 معابد بودائی ًخرابه ھای قديم شھر و مخصوصا. شکل قريه بخود گرفته است

. بقايای بعضی استوپه ھا ھنوز ھويدا است. بصورت برجسته گی ھا معلوم ميشود
 در آنجا از طرف فرانسوی ھا آغاز شد، آثار 1922از در نتيجه حفرياتيکه بعد 

سائر تپه . کشف شد» تپه ک ن«ًخيلی گران بھا از گرد و نواح آن مخصوصا از 
تپه کافری ھا، باغ :  شده اند، عبارت اند ازھا و نقاطيکه حفريات و علم آوری

  .گاھی؛ شاخيل غندی، غار نو، ده غندی وغيره
  

 يکی از شھرھائيکه در يادداشت ھای زائر چينی ھيوان تسنگ در : Nakieناکی
» ھيلو«اين شھر نزديک . است» ناکی«ع قه ننگرھار ذکر شده عبارت از شھر 
واقع بود زيرا » ھيلو«و » اشوکا«ستوپه يعنی ھده يا بھتر بگوئيم ميان فاصله ا

تنگ «ميرفت در راه به شھر » ھيلو«وقتيکه زائر مذکور از استوپه اشوکا بطرف 



» ناکی«ميگويند اين شھر عبارت از ھمان . برگشت»  Têng-Kuangکوانگ
يکی از نام ھای ديگر اين . است و کمی بطرف غرب ج ل آباد حاليه واقع بود

بعضی چينی ھا آنرا . بود» شھر گل نيلوفر«يعنی »  Padmapurپادماپور«شھر 
  .است» شھر گل«خوانده اند که به معنی »  Hua-shi-chengھوا شی شنگ«
  

 در قلب ھندوکش يا در آغوش دو سلسله کوه بزرگ آريانا : Bamikanباميکان
يعنی ھندوکش و بابا يکی از شھرھای با شکوه ما افتاده بود که مدت ھزار سال 

  .رستان صنايع زيبا و کانون دين بوديزم بشمار ميرفتنگا
  

بک و اصول تعميرات و چه در مفھوم باميان با سائر شھرھای کشور چه در س
ياتی فرق کلی داشت و بقايای آنھم که تا امروز موجود است با خرابه ھای سائر ح

قطه باميان از نقطه نظر مذھب يک معبد بزرگ بودائی، از ن. شھرھا سر نميخورد
 شھری ،نظر صنعت يک مدرسه ھيکل تراشی و نقاشی و از نقطه نظر تعميرات
  .بود مرکب از ھزاران سموچ پر نقش و نگار که در دل کوه کنده شده بود

  

 Fan-Yangفان ينگ«به بعد به اسم .  م494باميان در قديم ترين ماخذ چينی از 

تذکار رفته » اميکانب«در بنداھش معاصر ھمين زمان به اسم . ياد شده است» 
مؤرخ ارمنی ھم آنرا به ھمين اسم خوانده و در اواخر » مويز دو خورن«. است
. بميان آمده است» باميان«تبديل شده و از آن کلمه » ی«اسم به » ک«.  م5قرن 

عبور کرده اند، باميان » معبر بزرگ«مؤرخين چينی که پسانتر به تدريج از ين 
  .وغيره ياد کرده اند» فان ين«، »فان ين نا«را به اسمای 

  

ھنوز در باميان ده .  م7در نيمۀ اول قرن » ھيوان تسنگ«قرار يادداشت ھای 
 متری و 35مجسمه ھای . معبد بودائی و بيش از چندين ھزار راھب وجود داشت

ن ا متری بودا که امروز اسباب حيرت سياحين جھان را فراھم می آرد، زائير53
 بلخ )68(ی»نيوويھارا«باميان در جنوب ھندوکش با . خته بودچينی را ھم بيخود سا

ھمسری ميکرد و نمونه ھای ھيکل تراشی و محصول دست استادان ھنرور آنجا 
)69(.را اھل ذوق و دوستان صنعت به ديار چين ارمغان می بردند

  

        

  

  

  

  آريا و آريانا
  

  



 ما بخوبی ملتفت فرق يکی از مسايل قابل دقت اين است که نويسندگان و متتبعين
يا ھر دو را يک . نشده و در استعمال آنھا اشتباه ميکنند» آريانا«و » آريا«ميان 

چيز می شمارند چنانچه اين سھو لفظی بعضی اوقات در نگارشات متتبعين 
نامی نيست که قبايل » آريا«در اينجا مقصد از . خارجی ھم ديده شده است

و » ريواھ« است که بنام ھای »آريا«ه وTيت خود داده بودند بلکبرای » ويدی«
  . آنھا پيشتر گذشتح شروغيره ھم ذکر شده که» ھری«
  

در صفحات گذشته نوشتيم که بسا نام ھای نقاط و شھرھا و قبايل آريانا در خود 
نام » آريا«از آن جمله . را با تحريفات مختلف آن محافظه کرده اند» آر«ريشه 

ال ھای ما است که قديمترين نام آريائی را باTخص وTيت ھرات از بھترين مث
برای خود محافظه کرده و موازی با اسم آريانا از قديمترين زمانه ھا شھرت دارد 

بشکل اصلی خود ديده ميشود » آريانا«و » آريا«و بشھادت تاريخ ميتوان گفت که 
َ بيشتر از ھمين درک است که يک،و بعضی ھا که دچار سھو ھم شده اند  کلمه در َ

معذالک بايد مفھوم جغرافيائی آنھا را زير نظر داشت . ھر دو اسم دخالت دارد
آريانای «گوشه ئی از » آريا«. است» آريانا«فی الواقع يک وTيت » آريا«زيرا 
» آريا«: " مينويسد138صفحۀ " ھند قديم بطليموس"مکدونالد در . است» بزرگ

 اصل اينکه حوزۀ ھريرود قسمتی از چون در". »آريانا«وTيت کوچکی بود در 
از . آريانا بود شبھۀ نيست بلکه سرحد آريانا در ين قسمت تا سواحل خزر ميرود

تفصي ت بی مورد خود داری کرده محض از نقطۀ نظر شباھت نام به ھمين قدر 
  .»آريانا«کشور نام يک وTيتی است از » آريا«اکتفا ميکنم که 

  

  

  

  آريانی
  

  

به تعبير » آريانا« به دفعات اين پرسش بميان آمده که آيا از کلمۀ در مجالس تاريخ
بدون » آريانا«و لھجه امروز چه صفتی ميتوان ساخت که در مورد تمام باشندگان 

بگمان من حاجت به . استثنا و در باره مدنيت و ديگر امتيازات آن استعمال شود
ثر شرح داديم در ين شبھه اختراع و ساختن چيزی نداريم قراريکه در اوائل اين ا

تشکيل شده يعنی اول اسم قوم و باز نام » آريا« از »آريانا«ئی نيست که اسم 
مفھوم قديمی دارد و زمانی را در » آريا«مسکن آنھا بميان آمده است ليکن چون 

بر ميگيرد که تمام آريائی ھای ھند و فارس در اينجا جمع بودند بنابران خود آن 
صفتی » آريانا«زھای مربوطۀ آن وقت بايد گذاشت و از کلمۀ کلمه را برای چي

  .بميان آورد



  

ًاست ولی فورا بايد متذکر » آريانی«ساخته شود طبيعی » آريانا«صفتيکه از اسم 
شد که اين صفت را ما حاT نمی سازيم بلکه خودش در مرور زمانه ساخته و 

م که در صفحۀ اول اثر را ذکر ميکن» بيليو«استعمال شده و اينجا بطور مثال 
اين صفت را به شکل طبيعی و " تجسسات نژادی در افغانستان: "خويش موسوم به
  .استعمال نموده است» آريانی«مطلوب يعنی 

  

  

  

  آريانا و نويسندگان اروپائی

  19 و 18قرن 

  

  

 کلمۀ آريانا را نويسندگان و مؤرخين يونانی در يکی دو قرن پيش و ھمان طوريکه
 مسيح از حافظۀ توده و خاطرات باشندگان اين سرزمين بيرون آورده بعد از عھد

و در نگارشات خود ضبط کردند، اياTت، وTيات، حدود سرحدات، اقوام، قبايل و 
شھرھای آنرا معين کرده و ثابت نمودند که اين حصۀ دنيا نامی و نشانی، 

 به 19 و 18 موجوديتی و مميزاتی دارد، نويسندگان اروپائی حينی که در قرن
خاک ھای کشور ما نزديک شدند و به مطالعات پراختند، طبيعی نگارشات 
ًنويسندگان ک سيک يونان توجه آنھا را جلب نموده و بعد از تقريبا ھزار سال 

اين طور نبود که . مورد استعمال پيدا کرد» آريانا«فراموشی و سکوت باز کلمۀ 
و تشکي ت سياسی وجود نداشت، کومت حدر ين عرصه ھزار سال در کشور ما 

. برعکس اکثر جنبش ھای ملی، آزادی خواھی و سياسی از ين جا برخاسته است
را نويسندگان ک سيک يونان از حافظه و خاطرات مردم گرفتند ولی » آريانا«اسم 

بعد از فتوحات اسکندر، سلطنت . در زبان و نگارشات آنھا قيد و مستور ماند
در ين وقت طبيعی رسم . ختر جز دو قرنی بيش دوام نکردمستقل يونانی ھای با

الخط و زبان يونانی کم و بيش معمول شده بود آنھم بيشتر در صفحات شمال زيرا 
در جنوب ھندوکش ھمه » خروشتی«عکس العمل زبان و رسم الخط خود کشور 

  .سوس است، چه در کتيبه ھا و چه در چپه مسکوکات وغيرهحجا م
  

  انی ھای ما رسيد، امپراطوری ئی ساختند خيلی وسيع که خاک نوبت که به کوش

آريانا سراسر در آن آمده بود و حتی بجانب ھند و ترکستان چين خارج سرحدات 
و » تارم«طبيعی ھم نفوذ يافته بودند زيرا قلمرو ايشان در ين قسمت ھا حوزۀ 

ور دلخواه اگر چه کتيبه ھای عصر ايشان ھنوز ط. را ھم در بر ميگرفت» گنگا«



مطالعه و تدقيق نشده و نميتوان گفت که آيا کلمۀ آريانا در آن ھا مورد استعمال 
داری آنھا جلب توجه ميکند يافته يا نه ولی يک چيزی که در قلمرو نفوذ کشور 

اين است که با صرف مساعی نفوذ خود را اول از ھمه در چوکات طبيعی آريانا 
.  بيشتری بطرف ھند و ترکستان چين کردندانبساط دادند و بعد از آن فتوحات

سپس با ھياطله و زمان جنگ ھای آنھا با ساسانی ھا و در عصر کوشانی ھای 
خورد و کابل شاھان و برھمن شاھيان وغيره سلطنت وجود داشت ولی نه به آن 
عظمت که کل خاک آريانا را در بر گرفته بتواند تا اينکه دين مقدس اس م انتشار 

در ين وقت . انق بی بس عميق در افکار و آئين و زبان وغيره بميان آمديافته و 
باز کانون جنبش آزادی خواھی ھمين خاک پرشور است و طاھريان، صفاريان، 

ولی طوريکه پيشتر ذکر نموديم . سامانيان اولين مشوق روح آزادی بشمار ميروند
ن بنام يکنند از آ حينيکه از کشور ما صحبت ممؤرخين و جغرافيه نگاران عرب

 انای زمانه ھای قبل از اس م کلمۀيعنی عوض آري. ياد کرده اند» خراسان«
بميان آمده و به اندازۀ زياد استعمال شده که ميتوان آنرا جانشين » خراسان«
  .خواند» آريانا«
  

ه غزنی ساختند بزرگ و اين دفعه در حاليکغزنوی ھای ما باز امپراطوری ئی 
ريانا باز بنام امپراطوری غزنوی تشکيل يک مملکت واحد داد مرکز بود، خاک آ

 آنھم در خاک ھند عملی  خارج سرحدات،و مثل زمان کوشانی ھا فتوحات مزيدی
ًاين وضعيت مجددا در عصر غوری ھا، تيموری ھا، ھوتکی ھا تحت پاره . گرديد

وم و تغيرات آمد و دفعۀ ديگر در زمان سلطنت اعليحضرت احمد شاه درانی مفھ
  .وسعت آريانی قديم تشکل پذيرفت و مرکز آن اين بار شھر قندھار بود

  

و اضمح ل مراھته بدست قشون احمد شاه بابا، » پانی پت«بعد از جنگ بزرگ 
نفوذ انگليس در ھند انبساط يافته و بيشتر انگليس ھا به کشور ما تماس و رفت و 

 دو قرنی است 19 و 18د و قرن آمد پيدا کردند و در ھر مسئله داخل مطالعات شدن
 بعضی کسانيکه .در نوشته ھای مدققين عرض وجود نمود» آريانا«ًکه عم  کلمۀ 

  :اين کلمه را استعمال نموده اند قرار ذيل اند
  

 صفحه است و از 452ولسن کتاب بزرگی را که دارای . اچ. اچ -1
" نتيکواآريانا ا"مسکوکات و آثار باستانی افغانستان صحبت ميکند بنام 

ِيعنی آريانا باستان يا آريانای عتيق موسوم ساخته و در داخل کتاب خود 
 در اطراف اين کلمه و حدود و وTيات  وغيره121 و 120در صفحات 

يکجا » آريانا«و » افغانستان«در پشت اين کتاب نام . آن صحبت ميکند
 در آثار ذکر شده و معلوم ميشود که نام اولی تازه بميان آمده و مولف که

 ميداند که اين خاک نام قديمی ئی ھم داشته و ،باستانی مطالعه دارد



ادا » آريانا«حدودی را که او تحت مطالعه قرار داده خوب تر به کلمه 
  .را استعمال کرده است» آريانا«ميشود، لذات کلمۀ 

 که متن )70("تجسس در باب نژاد افغانستان"بيليو در کتاب . دبليو. اچ -2
و در نھمين کنگره بين المللی مستشرقين در لندن ميباشد و در نظريات ا

صحبت ميکند و » آريانا« به طبع رسيده خيلی مفصل از کلمۀ 1891سال 
با تذکار مؤلفين ک سيک يونان، حدود، قبايل و وTيات اين کشور را 

 .متذکر ميشود
ه  در لندن بطبع رسيد1912که در " بکتريا"راولنسن در کتاب . جی. اچ -3

: استعمال نموده ميگويد» استرابو«را از زبان » آريانا« کلمۀ 2صفحه 
 ."استرابو باختر را فخر آريانا خوانده است"

صنعت گريک و " جلد دوم کتاب 408موسيو الفرد فوشه در صفحه  -4
را در مورد خاک کشور ما استعمال » آريان«کلمۀ " بوديک گندھارا

مرواريد "را » بکتريان«ين اثر  ھم429مشاراليه در صفحه . نموده است
 .خوانده است" آريان

در مورد خاک کشور ما " نژاد ھای افغانستان« کتاب 59بيليو در صفحه  -5
 :ميگويد

بھتر است اول نگاھی به وضعيت جغرافيائی قديم کشوری بياندازيم که نزد "
 و بعد ھا به» آريانا«، نزد يونانی ھا به اسم »آريا ورته«فارسی ھا به اسم 

شھرت » افغانستان«معروف بوده و در ين تازه گی ھا بنام » خراسان«اسم 
    ."يافته است

  

  انتھا

-------------------- ---------------------------------------------------------  

  :موأخذ و تبصره ھا
، "مطالعات جغرافيائی اقوام قديمی شمالغرب ھند"وی وين دوسن مارتن،  -1

  .83ص 
ًونھا بعدا اين صفات را در ضمن صفات پشتونوالی خود شامل ساخته پشت -2

بنياد .[اصل آن از اقوام آريائی و مربوط به ھمه آريائی ھاست. اند
 ]فرھنگی کھزاد

3- L’Inde civilisatrice, par Sylvain Levi, 37, 36. 

" مطالعات جغرافيائی اقوام اوليه شمال غرب ھند "98ترجمه از صفحه  -4
 .وی وين دوسن مارتن: تاليف. سرود ويدیبه استناد 

تاريخ "احمد علی کھزاد : جھت معلومات مزيد در اينمورد به کتاب -5
 . اول مراجعه شودجلد" افغانستان

 .58صفحه " ھندريک ويدی"داس،  -6



 .121صفحه " آريانا انتيکوا"ولسن  -7
 39و صفحه . 10جلد اول صفحه " تاريخ شرق اقصی"رونه گروسه  -8

 . تاليف سيلون لوی L’Inde Civilisatrice"ھند مدنيت خيز"
» حاصل خيز«ًاص  اسم کدام مل » بھاراته«پروفيسور ولسن ميگويد که  -9

 .سردار و بادار و فايق معنی داشت» بھارتی«بود و 
ورت معنی دارد و بص» آبدار«رودخانل » سراسواتی« -10

 اين نام را بعضی.  بزرگ ترجمه نموداصط حی ميتوان آنرا رود خانۀ
خودش بنام مخصوص خود » سند«ھم داده اند ولی ) سند(ھا به اندوس 

ميگويد که اين اسم به » واله دوپوسن«. ت تذکار يافتهرأبه ک» سندھو«
ًبعضی ويد شناسان مخصوصا . ھم داده شده است» اراکوزی«رودخانه 

» ھراويتی«ريگ ودا غير از » سراسواتی«عقيده دارد که » ھلبرانت«
 ھند تا – ھندو اروپائی و ھندو ايران 210صفحه (  نميباشديعنی ارغنداب

 )تاليف واله دوپوسن. م. سال ق300
نام ھند از روی اسم رودخانۀ سند که سرحد طبيعی آن قطعه و  -11

رود خانۀ سند در سرود ويدی سندھو يعنی . آريانا است بميان آمده است
وز در پشتو ھن» سين«محض رودخانه خوانده شده مثليکه عين اين کلمه 

يا اوستائی با قاعدۀ عمومی که دارد » زند«زبان . رودخانه معنی دارد
يونانی ھا که نسبت به کشور . ساخت» ھندو«آنرا برداشته و از آن ) س(

» ھندو«از کلمۀ . ھمسايۀ شرقی از اھالی مملکت ما معلومات ميگرفتند
و عموميت عت ساختند و اين اسم به تدريج » کشور ھند«يعنی » انديکه«

 ھند مدنيت خيز تاليف 38صفحه (را در بر گرفت يافته و کل آن قطعه 
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