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 عالمه عبدالحی حبیبی

 
   15/09/2017 

 افغان و افغانستان عنوان 
 

 هجری شمسی13٤٨سال  - 3، شماره آریانامنتشرۀ مجله 
 

یخی رتأک واحد مستحیل االنفكاك را در تحت تمام شروط یكلمۀ افغان كه امروز نام ملی تمام مردم افغانستان است و 

ی و ریختأست كه الاقل یك هزار و هفتصد سال سابقه ا كند، نامی یو اقتصادی و اجتماعی در قلب آسیا نمایندگی م

 .اصالت ملی دارد

دست احمد شاه ه سیس مجدد دولت افغانی بتأن نام ها بعد از ید كه انكن یبرخى از مردم در داخل و خارج تصور م

پرسند  همواره می دنندارریخی اطالعی تأهاى  انی، و هموطنان ما كه از جراست افتهیابدالی در قرن هجدهم رواج 

 ا نه؟یكهن دارند  تأریخها  ن نامیكه آیا ا

 .میمى نماخوانندگان ارجمند  تقدیمرا  ریخ ملی خودتأن موضوع یاختصار تمام اه ن گفتار بین دریبنا بر

درین مبسیار طوالنی دارد كه ه ، سابقۀریختأ معلومست در كه به صورت واضح و غیر قابل انکار ییافغان تا جا نام

 یستبكه  : تفصیلن یاه داشته اند ب زندگانین نام یاه ب مردمیند ن جریان دو رودخانه بزرگ هلمند و س  یسرزمین ب

 کعبۀ درهای نوشتۀ آنجا ن سنگ ی، ب"شیرازرستم "در نقش كاگو یش شرقی باستان شناسان مؤسسۀ هیأتقبل سال 

خاندان  ادشاه دوم، كه آنرا شاپور اول پونانى كشف كردندی ( وپارتیآشكانى ) پهلویدو زبان ه به را بیك كتی "زردشت"

بر سنگ  ینجاا سه دریدی( در جنگ  ا1) "نیریوال"امپراتور  روم  گرفتاریو شكست و  یالدیم 260بعد از  ساسانی

ن كرده اند. )ترجمه ناقص ییتع یالدی م 273تا  260ن یسال ب سیزده به راین كتینوشتن انوشته است.  دیوارهاى 

 .شود( دیده مسیش 133٨از  شیرازببعد طبع  1٨1ص  ٤به در گزارش هاى باستان شناسى جلد ین كتیا فارسی

 مذکوركوشان  مملکتعنى ی( 3كوشان خساتر ) رقیشى یسرحد نها حیثه ( ب2به دربند دوم نام شهر پشكابور )ین كتیدر

ن یپرشاپور _ و پرشاور مْورخ نى ویون تسنگ چیو پو _ لو _ شا _ پو _ لوه ونانىیكسپاپوروس  است كه آنرا با

                                                           

1 Valerian 
2 PashkaBur 
3 Kushan-Khsatr 
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 6از 2

رزمه  "ند فرن ابكانیو"به در جمله رجال سلطنت شاپور نام ین كتیهم 6و در قسمت  كرده اند.  تطبیق یاسالم دورۀ

 .كرده تطبیقنام افغان كنونى  دوم ابگان را حتماً با محققی( نام 5نگ )یاست كه سپرنگ ل مذکور( ٤ود )

به  لقبیو  صفتیرانده  حکم یالدیم 379تا  309كه هفتاد سال از  ساسانیادشاه پنام شاپور سوم  كه با گویدو هم 

طور ه ل همان ابگان سابق الذكر شمرد، كه بیتوان از قب ین كلمه را هم میاست كه ا مذکور Apakan شكل اپگان

ن موضوع است كه برخى از ی. و هماى نژادى آورده شده باشدا رشته هیمسوغ دالورى و رشد و نجابت و  صفت  

 ساسانیان  در جمله سران دربار یوسفزائیو  درانیاناسالف  موجودیتفكر ه را  ب "رویاولف ك سر"رخان مانند ؤم

نده یعنى وی "نده فرن افغان رزم بدیو"را  مذکور(  و ما نام ٨0ها ص  پتهان انگلیسیهم افگنده است )رجوع به كتاب 

نام  هم دوبار فردوسیكى از سپه ساالران افغان باشد. در شاهنامه ی شایدكه  توانیم یفرن ساالر جنگ افغان گفته م

 : دون بودیاوگان آمده، كه  از سپه ساالر كشان عصر فر

  

 چون آوگان روى ویسپه كش چو ش  ارن كاوگانـــون قــپـهـدار چـس

 (ماسکوشاهنامه طبع  1ج  110ص )

 

 

 : گوید چنین دیگردون جاى ین داستان فریهم در

 کاله زرینن عمود و به یبزر ه سپاهیوان دو رویهمه كرده ا

 پاه اندرون آوگانـش سیبه پ دار چون قارن كاوگانــسپه

 (1ج  116ص )

 تایادبن یآن نهفته است. مثالً در هم كهن هم در حقایقندارد ولى برخى از  خیرتأت یهاى شاهنامه حج اگر چه داستان

 فرمانروای یالدیم 50بود و در سنه  اشکانیان دورۀ اشرافیهاى  كى از خاندانیرفته  كه خاندان قارن  ذکراز قارن 

 (ش 1337طبع تهران 3٤1) نارسكىیم رامین س ویداشت )رجوع به مقاله و نام  Carenes ن كارنسین النهریاشكانى ب

                                                           

( 19٤0امریكا  سامی ۀر سپرنگ لنگ )مجلوحوالت پروفیسه كتیبه را از روى متن یونانى آن ب ۀ(  این سه كلم79ها  لف كیرو )پتانسراو -٤
ر وولى در ترجمۀ فارسى آن كه از روى متن انگلیسى پروفیس  Goundifer ABgan Rismaud : نوشته : گوندیفر _ ابغان _ رسمود چنین

ابه كان _ رزمى ید _ است.   Vindapharn  ( این سه كلمه وینده فرنشیرازطبع  ٤شناسى ج   سپرنگ لنگ تهیه شده )گزارش هاى باستان
 ار ميیونانى قرلمۀ دوم ابه گان در مقابل ابگان یونانیست. در ك "گوند یفر" و پهلوی "وینده فرن"االر جنگ است ۀ اول كه علم این سدر كلم
 اند وود = بیذ امال هاى مختلف یك اصل اغلب احتمال رزمه + پت = رزمه ود = رزم پت بود كه پت = بد = بذ = ه سوم ب ۀا كلمگیرد. ام

 .گردند معنى بادار و صاحب( بر ميه اوستا )بو به پتى قدیم ویدى و سنسكریت 
هفت سردار بزرگ  : در زمان بشتاسب كیانىگوید( 6٨3ر  1)ج  طبریدر مقابل رزم + ود یونانى هم نظایرى دارد. مثالً  "رزمى ید"امالى 

معنى صف ه ب  Rasma اوستاو در   Razma باستان پارسیرزمه در  ۀذ در دهستان گرگان بود. چون كلمآنها مهكابی بودند كه یكى از
كنون هم در پشتو ازین ریشه زنده است. پس رسمه + ود.  یا رزمى + ید. یا  سنسكریت )رده = صف(  تا  Raji جنگ بود ورجه مطابق

 .خواهد بود صحیح طبریبرمهگابیذ  قیاسرزمه پت = رزم بد ، سردار جنگ و ساالر رزم باشد. و امالى رزمى ید هم 

 

5  Sprengling 



  
 

 

 6از 3

را منسوب به آوه  دون  بود كه اویم سپه كش فریقد روایاتمى ماند ولى در  ساسانین اوگان هم بهمان ابگان عهد یا

ست  ید : كه آوه صلش از اوستائیانى" گوریهاى ا در كتاب خود "نام المانیوستى  یپسر سمكنان و   پهلوان  دانسته اند نام 

ن دو نفر از پهلوانان یش( ولى در خود شاهنامه ا1320طبع  12)فرهنگ شاهنامه ص  دستگیرمعنى مهربان و ه ب

 : شوند ینام برده م چنین افراسیاببا  خسرو اندك ه در جنگ بزرگ اویعصر ك

 

 دیخسرو آن رزم تركان بدیك چو

 ناپدیدجهان  گشت از خورشیدكه 
 

 وى آوه و سمنگان كرد روىـس

 جوى خاشران پریـكه بودند ش

 (5ج  2٨1شاهنامه ص )

و شاهنامه ها جاى داشت و اگر  آریائیم یقد روایاتكه آوه _ آوگان در  : آیدمى  پدید چنین تذکارن یبهر صورت از

ان امى در خور پهلوانن چنینخواهد بود كه  ندهدستگیر. معنى آن مهربان و بدانیم اوستائیوستى اصلش از یقول  ه ب

 .شده باشد بعدى نداردتى یو جمع قومیم بوده، و اگر پسانتر نام یقد

تى در خور اعتبار یاى عهد ساسانى اهمیم و بقایات قدیابگان _ و اپه گان و اوگان را در روا بارى اگر ذكر كلمات

ه با صفت افغان یكه نام  توان ادعا كرد یپس مبدین تمایل اند  "رویگاولف "و  "نگیسپرنگ ل"شود و چنانكه داده 

یان بوده شاهنشاهان و اهل اداره و فرمانروا ىیالدى هم مورد استعمال و شناسایقرن سوم م شكل  ابگان و اپه گان از

 .ته آنسیشبیات باستانى هم ن نام ذكر توان كرد. كه اوگان رواین سند قدمت ایتر میكنون قد ن سند را تایا است.

ل اوه شكه ن نام را بیست كه ایه هندیم مربوط به كتب و آثار باقین نام در دست دارین سند كهن ترى كه از ذكر ایدوم

 : میابیل مى یل ذیست در آثار هندى به تفصیهمان اشكال ابگان و اپه گان عهد ساسانه بك ی( كه نزد6)گان 

 505ا آمد و در حدود ین هند به دنیالدى در راجیست  كه در اواخر قرن پنجم می( منجم و شاعر هند7را )یورهامى ه

از پنج كتاب علم نجوم بود، و هم او كتابى منظوم  ىی( خالصه ٨كا )ید ها نتیافت. كتاب عمده اوپنچه سیم شهرت تمام 

گر بحث كرده است. و یاى هند و موضوعات  كار آمد دیس و جغرافیدر احكام نجوم دار دكه در آن از سنگهاى نف

( مذكور است 10آن نام افغان به شكل اوه گانه) 31_  16_ و  61_  11ات ی( نامند كه در اب9ته )یته سنهیآنرا بهر

_  235_ ص  19٤7س یال )طبع پاریم هند و باختر به تكسیو فوشه در كتاب راه قدیكه  محقق فرانسوى  مسیو قرار

م از  5٨7را منجم هندى در یهیرا ورهامیم افغان در اواسط قرن ششم باشد. زین ذكر قدی( شرح داده ا17نوت  252

ل بود، و دو مورد ین قایبه كروى بودن زمونانى داشت و یند كه اطالعات نجومى او مبداء یجهان رفته است و گو

 .اعتماد دانشمندان بوده است

سال قبل هم شهرت داشته و مولفان هندى آنرا ذكر كرده  1٤00ان الاقل یخى كلمه افغان نزد هندین سند تاریپس بنا بر

 .اند
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 یدند و ما میشرقاً در هند شنم غرباً در پارس ساسانى و یسند قد هاى قبل از اسالم شهرت نام افغان را در دو در قرن

 ى در بالد افغانىیى در افغانستان شرقى و شمالى رواج داشت، و معابد بزرگ بوداین بوداین زمان دیم كه در همیدان

ن ینابرى بودند بیناً بودایز دین نین بود. و چون مردم چیسا _ هده _ لغمان و غزنه تا قندهار كایمانند بلخ _ قندوز _ كاپ

 .مد و رفتى داشتندآ ارتیقصد تبرك و زه ار بین دینى همواره بدیى چیبوداران یزا

ش از فتوح اعراب به افغانستان آمد، یمقارن ظهور اسالم اما پ یالدیران كه در نصف اول قرن هفتم مین زایكى ازی

مارچ به  20 سمرقند  وه مارچ ب 5انگ چو حركت كرد و یم از ل 629خ اول اگست یتاره است كه ب "ون تسنگیه"

راه بر برف هندوكش روز دهم مى  زیان بود، و ال در بامیاپر 30ل در بلخ و به ی_ اپر 20خ یتاره د، او بیخلم رس

اگست   15ن دوام داد :  یآن سفر خود را چن تخت كابلشاهان بماند و بعد ازین پاید و تا آخر تابستان دریرسیسا به كاپ

اول دسمبر در صفحات  زن اآ نومبر گندهارا كه بعد از 1توقف دو ماه  ه هاره بااگست نگر 20لغمان با توقف سه روز 

د. یال رسیل به تكسیاپر 10اى سند سفر كرد و روز یاى دریم در مجارى عل 631پشاور بود، و در اول جنورى سال 

ل افغانستان یباز بالد ذ ال آمد ویم واپس به تكس 6٤3دسبمر  15هند ماند و در راه بازگشت روز  ( سال در12) او مدت

 : دیرا  د

ماه _  كینجا مدت یدن به لغمان و توقف با شاه ایم رس 6٤٤مارچ  15ل _ یف ۀیلوسه اى سند بیدسمبر گذر از در 25

  1جوالئى اندراب  _  20سا  _ یجوالئى كاپ 5عنى كابل _ یعنى بنون اورتسپانه یدن به فه _ له _ نه یجون رس 15

 .اركند و ختن گذشتیر كه بعد از  آن به یدسمبر پام 12ستمبر بدخشان _  ٨و  اگست  توخاره

ترجمه  سىیانگله نى بیداشته و از چیعنى خاطرات ممالك غربى شهرت و _ كى یبه نام سى _  "ون تسنگیه"سفرنامۀ 

اسى ینى _ سیى _ دار مغتنمى از اوضاع جغرافین كتاب گرانبها معلومات بسیك قسمت ایو بارها طبع شده است. كه 

نى عیت فه _ له _ نه یكه وى در بازگشت خود از هند به والی_ اجتماعى آنوقت مردم و بالد افغانستان دارد و هنگام

( 11) نینام او _ پو _ كه نى را بیسى( سرزمیو _ كى )ترجمۀ انگلیجلد اول  سى _  265د، در صفحۀ یرس یبنون م

گر یر دیش ازو زایكند. كه پ یفه _ له _ نه و جنوب شرقى غزنى ذكر مغرب طرف شمال ه ن بنون و غزنى  بیب

ن را محققان و مخصوصاً ینى او _ پو _ كی( ا13( آورده بود )12عنى روه )یلو _ ئى نام ه آنرا ب "انیفاه"نى یچ

ون یه"د كه یدهد و گو یق می( با كلمۀ اوه گان )افغان( تطب٨9م  هند )ص یاى قدیسندۀ جغرافینو "كننگهم"جنرال 

ن یا بر هاى هند بود. و بنا با زبانقول او درى شباهت كوچكى ه داند. ولى ب ین مردم  را هندى نمیزبان ا "تسنگ

حتم گفت  كه  د باین هجاهاى ا _ وه _ كان كهن را دارد، باینى عین چیمراد زبان پشتو باشد. و چون او _ پو _ك

ن یاى  سند و غزنه مسكن از بنون به غزنه آمده البد از همین درین  بیسرزمن ین افغان است كه اكنون هم همیمراد هم

 .شد ین  نام خوانده میهمه عنى افغان بود و بین یا گذشته كه مسكن او _ پو _ كیت پختیكوهسار كرم و گومل به وال

ن در دورهْ اسالمى یو بعد ازم. ینى داریم ساسانى هندى و چین سه سند قدیدر زمان قبل از اسالم راجع به نام افغان هم

هـ از طرف  372ف یلأحدود العالم ت رم تر آن دید كه ذكر قدین نام در كتب درى و عربى مكرر مى آیهمانا ذكر ا

جانى غون جوزین دربار آل فریا مربوطیو  را از خانواده د اویدانشمند فق "نارسكىیم"ست كه یكنفر جوزجانى گم نامی

خ یدر تار "محمد بن عبدالجبار عتبى"آن  زعد ان مورد آمده است و بیذكر افغان در چندن  كتاب یمى شمارد، و در

م  یامالى قده ر در الكامل آنرا بین اثیكند و حتى ا یها ذكر م بار ن و آل اویع عصر سبكتگینى، افغان را در وقایمی
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 "قاضى منهاج سراج جوزجانى"الشجاعه و در آداب الحرب و  "فخر مدبر"ابغان هم مى آورد، و مْورخان مابعد مانند 

ى ل افغان و اوغانیگران هم از قبایو د "محمد قاسم فرشته"ده و یخ گزیدر تار "حمدهللا ستوفى"در طبقات ناصرى و 

 .بارها ذكر كرده اند

لكه باشند بشاه ابدالى خلق كرده  حمدست كه در عصر این نام محدثى نیاما در باره كلمۀ افغانستان هم توان گفت كه ا

)حدود  فیأفى هروى تیخ هرات سین موجود و مستعمل بود. و ما در تاریش ازیسال پ 700عنى یو ا ها قبل از قرن

ن یخواند و از ینام افغانستان مه مجارى سند ب ن  هاى شرقى افغانستان را تاین سرزمیم كه  وى همینیهـ( مى ب 721

 انیاسى غزنویبود و مملكت بعد از سپرى شدن دوره هاى وحدت س "آل كرت"تخت یكه هرات پای: در زماندیبر مى آ

رفت نام افغانستان در آنوقت هم رواج داشت. ولى  یرانى میه و ویسوى تجزه ان بیزیسبب تجاوز چنگه ان بیو غور

 شاهى كسب كرده بود.  وسعتى كه در زمان امپراتورى احمد نه با

ا آمده یدنه در هرات ب هـ  ٨16كه در سنه  "ن عبدالرزاق سمرقندى هروىیموالنا كمال الد"ان هرات یموریدر زمان ت

ن خود را ین و مجمع بحریخ مطلع سعدیاست دربار هرات بود، تاریكى از دانشمندان و مْورخان و رجال قضا و سیو 

ر رراً مذكوشناخت مك یفى مین كتاب افغانستان را با همان وسعت جغرافى كه سیز دریوى ن هـ نوشت.  ٨75در سنه 

هم در روضات  "ن اسفزارىین الدیمع"نام خراسان بود. كه ه ان هرات بیموریع تیدارد. كه جزوى از مملك توس یم

 .كند یالجنات افغانستان را مكرراً ذكر م

بنا نهاد، در  ه هند را در دهلىیطرف هند رفته و امپراتورى مغوله از افغانستان ب هـ   932در سنه  "بابر"كه یهنگام

همان مفهوم جغرافى محدود خود زنده و مستعمل است ه ن نام افغانستان بیم كه همینیمى ب رآل باب ۀخ دوریاكثر توار

 وجنگ زندگانى ه ران بیان ایان هند و صفویموریقواى متجاوز و امپراتور تن همواره در مقابل ین سرزمیو مردم ا

ام مردانۀ یق ن افغانستان  بایجه مقاومت هاى طوالنى دو قرن در همیدر نتتا كه  ش سرگرمند. ینگهدارى آزادى خو

ك ما نیو ا ن خاك به مفهوم افغانستان بزرگ موفق آمدند. یاسى ایات و وحدت سید حیشاه باز به تجد س و احمدیرویم

افتخار و وحدت ملى و  كهزار و هفت صد سالْه افغان و هفتصد سالۀ افغانستان رام بداءً یاكنون نام هاى پر افتخار 

 (15( )1٤م. )یشناس یخى خود میسوابق تار

 ذــاخــم

1. Valerian 
2. PashkaBur 
3. Kushan-Khsatr 

 
( 19٤0كا یسر سپرنگ لنگ )مجلْه سامى امریونانى آن بحوالت پروفیبه را از روى متن ین سه كلمْه كتی(  ا79رو )پتانها یسراولف ك .٤

سر یسى پروفیولى در ترجمۀ فارسى آن كه از روى متن انگل  Goundifer ABgan Rismaud : _ رسمود_ ابغان فرین نوشته : گوندیچن
د _ است. یابه كان _ رزمى   Vindapharn  نده فرنین سه كلمه ویراز( ایطبع ش ٤ه شده )گزارش هاى باستانشناسى ج  یسپرنگ لنگ ته

رد. یگیم ونانى قراریست. در كلمۀ دوم ابه گان در مقابل ابگان  یونانیفر ینده فرن  پهلوى وگوند یاست  و ن ساالر جنگیدر كلمۀ اول كه علم ا
ك اصل  اند وبه پتى یذ امال هاى مختلف یاما كلمْه  سوم باغلب احتمال رزمه + پت = رزمه ود = رزم پت بود كه پت = بد = بذ = ود = ب

 .گردندینى بادار و صاحب( بر مت  و اوستا )بمعیدى و سنسكریم  ویقد
انى  هفت سردار بزرگ ید : در زمان بشتاسب كی( گو6٨3ر  1رى دارد. مثالً طبرى )ج یونانى هم نظاید در مقابل رزم + ود یامالى رزمى 

بمعنى صف جنگ   Rasma و در اوستا  Razma ذ در دهستان گرگان بود. چون كلمهْ رزمه در پارسى باستانیكى ازآنها مهكابیبودند كه 
ا رزمه ید. یا رزمى + یشه زنده است. پس رسمه + ود.  ین ریت )رده = صف(  تاكنون هم در پشتو ازیسنسكر  Raji بود ورجه مطابق

 .ح خواهد بودیذ طبرى صحیاس برمهگابید هم قیپت = رزم بد ، سردار جنگ و ساالر رزم باشد. و امالى رزمى 
5.  Sprengling6.  
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6.  Avagana7.  
7.  Varha-Mihira 
٨.  Pance Siddhantika  
9.  Bhrita-Sanhita 
10. Avagana 
11.  O-Po-Kien 
12. Roh 

ده اند، ین قسمت شرقى افغانستان را تا حسن ابدال روه نامیهـ اكثر مورخان هم 900ن بابر بعد از یرالدیدر عصر شاهى دودمان ظه  .13 
زمان  ن نام ازیقت  ایار مستعمل است. در حقین نام بسیات پشتو هم همید. و در ادبیتا حسن ابدال گوهرات  زقاسم فرشته طول آنرا ا كه محمد

كنون هم در هند موجود است. در  تا ،ل كهند گفته اندكیرا در آنجا روه شانیو مسكن ا له یم آمده، و در هندوستان افغانان را روهیار قدیبس
ت مان اسیهاى سل عنى سلسله كوهین یاز كوهسار غربى آن سرزمجات روه به معنى كوه عبارت  رهیلهجه پنجابى جنوبى ملتان و بلوچى د

 .(٤39رو طبع لندن یف سراولف كیلأها ت )پتان
ً افته شده كنونى نوشته ام، و حتمیمن  از روى اسناد  ها را ن سالیا .1٤  .ستا نیمتر ازینام افغان قد ا
 

 .٦_  ١، ص ٣، شماره ١٣٤٨انا، سال یمجله آر

 

 

 

 

 

 

 


