
 
  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن و دانشمندان افغانستان نامھای تاريخی را جھت روشن گذشته مؤرخادر 
 علمی تاريخ کشور مورد بحث قرار ميدادند و در مورد آن تحقيق می نمودن

اينکار امروز از شکل تحقيقی و علمی آن بيرون شده و بيشتر به . نمودند
  . بھره برداری قرار ميگيردمقاصد سياسی مورد بحث و

  
  بھر حال بدسترس قرار دادن اين معلومات ھا از طرف بنياد فرھنگی کھزاد

   به عالقمندان آن بيشتر به ھدف علمی آن ميباشد تا عالقمندان
   تاريخ کشور ما به دوره ھای تاريخ اين سرزمين

  .  معلومات بيشتر پيدا نمايند
  

  نه استفاده ميشود مربوطاينکه از اين معلومات تاريخی چگو
   . به خوانندگان گرامی ميباشد

  
  
  
  
  
  
  

  زادـريار کھـر فـداکت
  زادـنگی کھـرھـاد فـبني

  پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی
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  انـراســخ
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  ناـراسـخ
  

   تقريظتعليق و
  

                   بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد                       زادـلی کھـد عـمـاح
  

ای مختلف تاريخ يا آمد و رفت اين امر مخصوص به افغانستان است يا دوره ھ نميدانم
.  در ھر مملکتی نقش عميق در اسمأ و اعالم جغرافيائی تاريخی باقی گذاشته استمردم که
سلم و عمومی و ثير دوره ھای تاريخی به تناسب عمر و بقای آن امری است مالبته تا

 و اعالم ھم در اسمأ عمرانی و تھذيبی آن دوره بيشتر بوده تاثير آن ھرچه مظاھر حياتی،
نميدانم کسانيکه به تاريخ افغانستان آشنائی دارند تعداد اسمأ نقاط . تاريخی زيادتر است

نقاطی که به تناسب دوره ھای مختلف دارای نام . ر ميکنندمختلف مملکت ما را چه تعبي
نام پايتخت . را مثال می آورم» بلخ«و » کابل«اينجا . ھای متعدد اند خيلی زياد است

ھمين . کاپل، کابورا، کوفن، کوبھا وغيره: افغانستان، کابل، اشکال ديگری ھم دارد، مثل
اين دو مثال، دو . ميباشند» البالدم ا«انه قسم بلخ، بخل، بکتر، بخدی و بلھيکا اسمای جداگ

نمونه ايست که برنگ آن ميتوان نام ھای متنوعه اکثر نقاط مملکت را ثبت کرد و آشکارا 
نمود که افغانستان کشور کھن آسيای مرکزی با نام و نشان مختلف در اعصار گذشته 

ير در حوزه تاريخی موجوديت داشته و از روزگاری که بشر کوھی از ھندوکش و پام
ھای رودخانه ھای آمو و سند و ھيرمند مستقر شده و به زندگانی زراعتی پرداخته است تا 
امروز دوره ھای بزرگ و مشخص مدنيت را طوری سپری کرده که خاطره ھای اسمای 

  .در کھساران مملکت باقی مانده است آن کالنقش فی الحجر
  

دی ھا و شھرھا به يادبود ھر دوره صاحب ھمانطور که رودخانه ھا، کوه ھا، کوتل ھا، وا
اسمی شده و باز صفحۀ مدنيت  جديد با ايجابات مختلف ادبی و ذھنی و مدنی نام نوی به 
آن داده است، مجموعۀ خاک مملکت ھم در دوره ھای  بزرگ تاريخی به شھادت منابع و 

نگارش ًوثايق دارای اسمای متمايزی شده که شناختن آنھا ھمه وقت مخصوصا حين 
مطالب تاريخی ضروری و حتمی است زيرا جغرافيه قالب و چوکات تاريخ است و تاريخ 
يک منطقه سوانح عمری آنجاست که بنامش بايد ثبت شود و از نامش شناخته و تميز 

  .گردد
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کشور کھستانی ما با خاک ھائی که به چھار گرد افق از آب ھای ھندوکش آبياری ميشوند 
و جديد آن » آريانا«سه نام مشخص ياد شده که قديم آن آسيا به در تاريخ اين گوشه 

» خراسان«است و در ادوار ميانه يعنی در دوره ھای قرون وسطی به اسم » افغانستان«
  .مسمی و معروف بود

  
ؤرخ و اند، آقای غبار متتبع دانشمند و ممطالعه کرده » آريانا«قراريکه خوانندگان مجلۀ 
نوشته » خراسان«واخر يک سلسله مقاالت سودمند تحت عنوان ھمکار بزرگ ما در ين ا

ًاخيرا » انجمن تاريخ«در قطار نشريات » آريانا«و نظر به اھميت موضوع مديريت مجلۀ 
  .مقاالت مذکور را بصورت اثر مستقل طبع و نشر کرده است

  
که مرداف آريانا و » خراسان«روشن کردن حدود جغرافيائی و سابقه تاريخی اسم 

فغانستان است، برای تاريخ مملکت ما کمال اھميت داشته و دارد و چوکاتی است که تمام ا
  .تاريخ قرون وسطی کشور بر آن استوار ميباشد

  
مشرق «و » مشرق«معنی خراسان قراريکه مؤرخ دانشمند ھم در مأخذ خويش ديده اند، 

کلمه ايست ترکيبی ًاصال » خراسان«شبھه ئی نيست که . ميباشد» مطلع الشمس«و » زمين
آن حذف ) واو(بوده و در اثر کثرت استعمال و سھولت تلفظ » خور«که جزء اول آن 

که بايد در اطراف معنی و مفھوم و اشتقاق آن » آسان«ميماند جزء ديگر آن . گرديده است
 تصور نشود که اين کلمه را عرب ھا به ميان )1(.اگر داشته باشد، دقت و تفحص شود

 اول در متون عربی و فارسی قرون اول اسالمی در مورد مملکت افغاستان آورده و بار
در قرون پيشتر مورد استعمال داشته و ساخته و پرداخته قرون قبل . استعمال گرديده است

  .تر بوده و در مأخذ عربی و فارسی صدر اسالم دوام کرده است
  

زرگی دقت شود که اعالم اگر به دوره ھای تاريخ قديم افغانستان، به آن دوره ھای ب
 تا اندازۀ بسيار قريب تاريخی و جغرافيائی بيشتر مولود ذھنيت و زبان و تمدن آن ميباشد

  .تصريح ميشود» خراسان«عصر ظھور کلمۀ 
  

در دورۀ تسلط ھخامنشی ھای بزرگ که . در دورۀ ويدی و اوستائی از ين نام نشانی نيست
ذکر شده باز از کلمۀ » ھرودت«و در نوشته ھای نقاط مفتوحۀ آريانا در کتيبه ھای آنھا 

 بيشتر شکل يونانی دارد تا  اسم ھادر دورۀ يونانی ھای باختری. اثری نيست» خراسان«
ميرسيم به عصر پارت ھا و کوشانی ھا و باالخره کوشانی ھای خورد و تجاوزات ساسانی 

 تاليف استاد ،»اسانيانايران در عصر س«دو سه روز پيشتر کتاب . ھا و مقاومت يفتلی ھا
 را باز کردم، در فھرست اعالم جغرافيائی و تاريخی اسم ،دنمارکی» کرستن سن«
از روی تحقيقات مؤلف آن چنين ظاھر ميشود که . را در چندين صفحه ديدم» خراسان«

در زبان پھلوی ساسانی در مورد کشور کوشانی ھا که در مشرق ايران » خراسان«کلمۀ 
 يعنی افغانستان عصر کوشانی استعمال شده و منحيث لغت مفھوم ،بودساسانی افتاده 

ًعجالتا » کرستن سن«پس به استناد نوشته ھای . مشرق و مشرق زمين را داشته است
ً اصال پھلوی است و پھلوی ،که دارد ھر ترکيبی» خراسان«اينقدر گفته ميتوانيم که کلمۀ 

عموميت تام داشت و زبان دری از » دری«ساسانی که در افغانستان پيش از تشکيل زبان 
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 پھلوی نشئت کرد و کمتر بود که از زبان» خراسان«اين جھت در اوايل امر منحصر به 
  )2(.زبان عرب را در آن مدخليتی بود

  
و » اسان«اين کلمه ترکيبی است و از جمله اجزای آن مفھوم کلمه باالتر عرض کردم که 

 ن ب«م چند روز بعد که پروفيسور اميدوار. ستاشتقاق آن ھنوز پيش بنده تاريک ا
و اروپائی فرانسوی به کابل می آيد، اين موضوع روشن  سنۀ ھندلمتخصص ا» ونيست

شبھه . رسانيده بتوانيم» آريانا«شود و نظريات دانشمند موصوف را بنظر خوانندگان مجلۀ 
چند ولی تا . رفته استئی نيست که متون پھلوی بسيار کم باقی مانده و آنچه بوده از بين 

اين کلمه چه از راه زبان و چه از راه .  اول ھجری ھم آثاری به اين زبان نوشته شدهقرن
 ؤرخين عربی رسيده و قيد و استعمالآثار تحريری به گوش اولين جغرافيه نگاران و م

  .شده است
  

خی وسيع شبھه ئی نيست که حدود جغرافيائی خراسان را بعضی از منابع محدود تر و بر
بين » کشور مطلع  آفتاب«چون خراسان يا . تر که کل افغانستان را احتوا کند، قيد کرده اند

ی قديم و افغانستان معاصر را اًتاده بود، طبعا حدود آريان يا عراق عجم و ھند افعراق و
چون ساسانی ھا در تھاجمات و تجاوزات خود در بعضی حصص افغانستان . احتوا ميکرد
نی ھای خورد تسلط يافتند، مفھوم خراسان در آن دوره ھا کم و بيش در نظر عصر کوشا

 حدود ،آنھا فرق ميکرد و بعضی منابع که سير فتوحات ايشان را تا بعض نقاط قيد کرده
اين تفاوت . واقعی داخلی خراسان را ھم نظر به حدود تجاوز آنھا متفرق نشان داده است

برخالف بعضی مأخذ ديگر که نقطه . ی باقی مانده استًحدود، طبعا در قرون اوليه اسالم
نظر آن موجوديت واقعی خراسان بوده نه فتوحات ساسانی، حدود و واليات و شھر ھا و 
قبايل و اقوام آنرا طوری شرح داده اند که آريانای قديم و افغانستان معاصر به آن منطبق 

  .ميشوند
  

لفين و شعرای افغانستان از قرون اوليه ؤمخراسان و خراسانی و خراسانيان در تاليفات 
اسالمی به بعد مرتب و به مفھوم جامع و خصايص نژادی باشندگان آن استعمال شده و 
نويسندگان و مؤرخين ما بايد حين تماس به قرون مربوط تاريخ مملکت آنرا به مفھوم 

  . آن عام سازندصحيح و اساسی و تاريخی آن استعمال نمايند و آنرا با مفھوم کلی و جامع
  

تشخيص نام ھای مختلف افغانستان و تعيين حدود صحيح جغرافيائی و عمر و بقای آن 
ز آغاز کار به صحت و اھميت و تاثير آن پی برده و اموضوعی است که متتبعين افغانی 

 نواميس تاريخ نويسی و تتبع در عموميت آن ھا کوشيده اند و ھدف اساسی نظر به احترام
ايشان از ين کار اين است تا تاريخ به محور واقعی خود دور کند و افتخارات مدنی و 

ه مسجل شده است ًتھذيبی و ضمنا وقايع تاريخی ھرجا و ھر محل بخودش و به اسمی ک
 يکجا بجای ديگر اشتباه پيش نشود و در وقايع  در اسمأ و نسبت آن ازنسبت و ثبت گردد تا

  .تاريخی خلط و التباس واقع نگردد
  

ًرا ورق ميزدم، اتفاقا چند جا » تاريخ بيھقی«معروف به » تاريخ مسعودی«چند شب پيش 
استاد ابوالفضل بيھقی کاتب ديوان رسالت عصر محمودی . برخوردم» خراسان«به کلمۀ 

ات که در مسايل تاريخی و اعالم جغرافيائی عصر خويش با آن دقت نظر و احاطۀ معلوم
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را طوری استعمال کرده است که » عراق«و » خراسان«دارد، در موارد مختلف کلمات 
ه ابوالفضل بيھقی نيست، اين کار منحصر ب. امروز افغانستان و ايران را استعمال ميکنند

ًنا به ھمين مفھوم کلمات  ھم عين،خ بزرگ ديگر افغانستان، عبدالحی ضحاک گرديزیرؤم
  .را استعمال کرده است» عراق«و » خراسان«
  

که استادان  فارسی مراجعه شود، ديده ميشود ناگر در عالم ادبيات و سبک اشعار زبا
خراسانی، : ًبی فعال از چھار مدرسه و چھار سبک حرف ميزنندسخن و آشنايان رموز اد

ھای معمولۀ قرون وسطی ص جغرافيائی نام اين چھار اسم خا. عراقی، ماورالنھر و ھندی
و ) بخارا زمين(خذ عربی و فارسی در مورد افغانستان، ايران، پار دريا است که در مأ

ھندوستان استعمال ميشد و اگر خوبتر ميخواھيد حدود خراسان و عراق برای شما معلوم 
ن او را در شود، قدری دقيق تر شده و شعرای مربوط به ھر سبک را اسم ببريد و موط

  .نظر بگيريد، آنوقت مفھوم واقعی جغرافيائی خراسان و عراق بشما روشن خواھد شد
  

انتخاب موضوع و روش تدقيق و عمق » آريانا«بھر حال بنده بحيث يکنفر خوانندۀ مجلۀ 
رخ بزرگ افغانی، آقای غبار، را تقدير نموده اميدوارم اين اثر او عه ھمکار محترم مؤمطال

خوانندگان . قبول گردد» تاريخ افغانستان« جغرافيائی درتمھيد جلد سوم بحيث چوکات
گرامی با قرائت آن کشور خويش را به نام و نشان قرون وسطی آن بشناسند و به ديگران 

  .بشناسانند
  
  بنياد ،2011 برنشر مجدد اکتو//، کابل1326 ، اول جوزا53، شمارۀ مجله آريانا/

  /فرھنگی کھزاد
  
  
  

  :ی بنياد فرھنگی کھزادياداشت ھا
  

به مقالۀ ديگر عالمه کھزاد که در پايان کاپی شده » اسان«برای روشن شدن کلمۀ  .1
در آينده نوشتۀ مفصل ديگری نيز در اين مورد به نشر  (. مراجعه شود،است

  )خواھد رسيد
تاريخ ادبيات  «جھت معلومات مفصل و جديدتر در مورد زبان دری به کتاب  .2

  .احمد علی کھزاد و ديگران مراجعه شوداثر » افغانستان
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 خراسان
  خیـرافيائی و تاريـوی، جغـنی لغـر معـاز نظ
  ورهـراسان خـواتای، خـراسان خـخ

  

  زادـنگی کھـرھـاد فـبني                                                زادـلی کھـمد عـاح

 در ادب، تاريخ و فرھنگ ما استعمال يکی از اعالم جغرافيائی بسيار مھمی که قرن ھا
است که بيک مفھوم در مورد حصه ئی از خاکھای کشور ما و به ) خراسان(شده، تسميۀ 

ھمانطور که . مفھوم عامتر در مورد تمام سرزمين افغانستان امروزی استعمال شده است
م خراسان کشور ما در دوره ھای باستان بنام آريانا خوانده ميشد، در قرون وسطی به اس

 به اينطرف اسم افغانستان جانشين نامھای قديم شده 19ياد ميشد و بعدتر از اوائل قرن 
  .است

و ) خور(يا ) ُخر(کلمۀ خراسان از نظر لغت و فيلولوژی عبارت از دو چيز است، يکی 
بود، ازنظر ) خور(که شکل قديم صوت آن ) ُخر(جزء اول اين کلمه يعنی ). آسان(ديگر 

آمده و ) ھور(ميرسد که در اوستا به شکل ) زند(دوره ھای اوستائی و به زبان قدامت به 
اين مفھوم در ادب پھلوی و فارسی دری محافظه گرديده است و . است) آفتاب(معنی آن 
در اين . آمده است) جمشيد( به وزن ،که آفتاب درخشان معنی دارد) خورشيد(در کلمۀ 

را پادشاه درخشان و باشکوه معرفی ) جم(است که ) درخشان(به ھمان معنی ) شيد(کلمه 
  .ميکند

ترجمه کرده و ميکنند ولی از ) مطلع(ُرا معموال به معنی ) آسان(جزء دوم اين کلمه يا 
يکی از دانشمندان پارسی بمبئی . نظر ادب باريکی ھائی دارد که تعبير و توجيه ميخواھد

را ) آسان(لومات بسيار دارد، کلمۀ که در تاريخ و ادب زبان پھلوی مع) آنوال(موسيو 
نھفته ) سای(ُترجمه نموده و ميگويد که اصال ريشۀ اين کلمه در فعل ) قرارگاه(و ) مسند(

به معنی نشستن، ) سای. (ميباشد) نشستن(يا ) جلوس(مقصوره معنی آن ) ی(است که با 
ھم ) شآساي(جلوس کردن، قرار گرفتن، استراحت کردن وغيره که در کلمۀ ترکيبی 

مسند و گاه معنی ) سان(پيشوند است و ) آ. (ھم قابل تجزيه است) آسان(کلمۀ . موجود است
ھم ديده ميشود که محل و مقر کوه را وانمود ) کھسان(در ) سان(اين معنی کلمۀ . دارد
  .ميکند

را مسند الشمس، مقر خور، جايگاه آفتاب، ) خراسان(در تابش اين معلومات ميتوان 
و ) مطلع الشمس(شبه ئی نيست که از لحاظ ادب ميان .  خورگاه تعبير نمائيمآفتابگاه و

کمی فرق است و برای مفھوم اولی که عبارت از شرق باشد در زبان ) مسند الشمس(
ميباشد که نقطه مقابل ) خاوران(و ) خاور(پھلوی و فارسی کلمۀ ديگر داريم که عبارت از 
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فرق ) خراسان(و ) خاوران(پس ميان دو کلمۀ . دميگفتن) خوربدان(يا ) خوروران(آنرا 
  . است

در باب قدامت کلمۀ خراسان چنين بايد پنداشت که اين کلمه در قرون اوليه ھجری 
ُمخصوصا بعد از قرن دوم با نويسنده عرب بالذری معمول نشده بلکه به مراتب پيشتر از 

و در علم جغرافيا استعمال آن در دوره ھای قبل از اسالم در وطن ما معمول و مروج بود 
  .ميشد

قراريکه اشاره نموديم اجزأ کلمه ترکيبی خراسان در اوستا استعمال شده اما نه خود اين 
.  مسيحی نوشته شده، ديده شده است9 و 8کلمۀ خراسان در ادب پھلوی که در قرن . کلمه

 احتمال از. از خراسان و حدود آن حرف ميزند) Moise de Khoren( موئيز دو خورن 
بيرون نيست که دبيران عصر ساسانی در طی قرن سوم مسيحی کلمۀ خراسان را به معنی 

 5وجود و مفھوم جغرافيائی اين کلمه در قرن . استعمال نموده باشند) خاک ھای شرقی(
مسيحی از مسلمات است زيرا يفتل شاھانی که به سلطنت رسيدند، در مسکوکات خويش را 

پادشاه (يا ) خراسان شاه(، )خراسان خدا(يعنی ) خراسان خواتای(يا ) خراسان خواتاو(
کلمۀ پھلوی است که بادار و خدا معنی ) خواتای(ھمه ميدانند که کلمۀ . خوانده اند) خراسان
) خدای نامه(نام يک کتاب تاريخی پھلوی بود که در فارسی آنرا ) خواتای نامک. (داشت

  .درآمده است) شاھنامه(ورت بص) خدای نامه(ميگفتند و بعد تر ھمين 

ُکه اصال ) خواتی(ھانری ماسه يک نفر از خاورشناسان فرانسوی معتقد است که کلمۀ 
ھم استعمال شده و اين اصطالح ) پادشاه(معنی داشت، در قرن اول ھجری به معنی ) خدا(

بل و مخصوص خراسان و واليات مربوطه و خاکھای مجاور آن بود چنانچه پادشاھان کا
به ھمين ). بخار خدای(  و،)کابل خدای(از قبيل . ميگفتند) یخدا(ل و مرو و بخارا را زاب

 مسيحی در خاک ھائيکه امروز افغانستان ناميده ميشود، 5ترتيب يفتل شاھانی که در قرن 
ميخواندند که به تعبير ) خراسان خدای(سلطنت داشتند، خويش را در سکه ھا به لقب 

  .ميتوان خواند) خراسان شاه(ايشان را ) زابلشاه(و ) کابلشاه(

خراسان در طی قرن پنجم مسيحی عالوه بر اينکه در القاب شاھی پادشاھان يفتلی داخل 
يا ) خراسان خوره(ھم داشت که آنرا ) موکلی(يا ) ژنی(يکنوع ) ربته النوع(بود، به صفت 

ھای نور از ميخواندند و او را بشکل ھيکل نيم تنه دختری که شعله ) فر خراسان(
  .دورادور سرش اشعه پاشی ميکرد، نمايش ميدادند

اين ھيکل در حقيقت امر سمبول آفتاب طالع بود که آنرا پادشاھان يفتلی خراسان بحيث فر 
و شکوه خراسان و به معنی آفتاب طالع و حامی جالل و عظمت سلطنتی خود در 

  .مسکوکات خويش ھم نمايش ميدادند

به ) خراسان شاه(يعنی ) خراسان خواتای(سان به مفھوم سياسی به اين ترتيب کلمۀ خرا
بحيث عالمه فارقه فر و شکوه خراسان در ) خراسان خوره(حيث لقب شاھان خراسان و 

 مسيحی در عصر يفتلی ھا معمول و مروج بود و خاطره اين اسم از دوره ھای 5قرن 
فرھنگ مملکت ما وارد شده پيش از اسالم تجاوز کرده و به دوره ھای اسالمی تاريخ و 

  /1337 سنبله 13/. است


