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حامد نوید

شرحی در رفع ابهامات تاریخی
طوریکه میدانیم سالهاست عدۀ زیادی از نویسندگان معاصرایران در تالش اند تا تمام مفاخر ادبی ،هنری و
فرهنگی افغانستان و خطهٔ بزرگی از قارهٔ آسیا را که ازماورآلنهر و ختن تا کشمیر ،و از آنجا تا خوارزم و
بسوی غرب تا عراق و سوریه گسترده ،بنام فرهنگ " ایران زمین" یا " ایران بزرگ" یاد کنند و از آن خود
بشمارند .ازینرو اکثر پدیده های هنری ،شخصیت های فرهنگی وآثارادبی کشورهای منطقه بشمول افغانستان
درسطح جهانی بنام کشورکنونی ایران معرفی گردیده است .از آنجایکه این مسأله باعث ایجاد ابهاماتی درمیان
یکتعدادی ازهم میهنان ما نیزگردیده ،ناگزیریم تا نگاهی به پس منظر موضوع بمنظور رفع ابهامات تاریخی
بیاندازیم .البته باید متذکر شد که مراد ازین بررسی هیچگونه کوچک نگری وسوء نیت درمورد فرهنگ غنی و
بارور ملت ایران نیست ،بلکه شرح حقایق تاریخی واصطالحاتی میباشد که درطی زمانه ها تعابیر متفاوتی را
بخود اختیار نموده و با ترجمه های نادرست بخورد جهانیان داده شده و هنوز هم این برخورد یکجانبه با
استداللهای عمومیت گرایانه وغیراکادمیک دوام دارد .با آنکه تالش وپشتکار فراوان نویسندگان ،پژوهشگران
ودانشمندان معاصر ایران ،پس از تبدیلی نام این کشور از فارس به ایران درسال  ،۱۹۳۵در راه احیای تاریخ
سرزمین شان چشمگیر است ،اما به مصداق مقول ٔه " آن قدح بشکست و آن ساقی نماند" دیگر نمیتوان با اتکا به
لشکرکشی های  ۲۵۰۰سال پیش کوروش هخامنشی واشعار حماسی فردوسی پدیده های هنری و فراورده های
ادبی یک خطهٔ بزرگ را با بازی با کلمات مهر تصاحب زد .اگر مراد از تعریف تاریخ هنر و فرهنگ لشکرکشی
های جهانگشایان باشد چنگیز نیزدرنیمهٔ اول قرن  ۱۳میالدی بربخشهای بزرگ قارهٔ آسیا بشمول ایران امروزی
حکومت کرد و خالفت بغداد را سقوط داد .به همین گونه ترکان عثمانی بر نیمی از قار ٔه اروپا برای چندین قرن
تسلط سیاسی داشتند که بدین لحاظ نمیتوان فرهنگ و مدنیت اروپا را ازآن ترکیه خواند .ازجانب دیگر تاحال
ثابت نگردیده که آیا واقعا پای کوروش به بلخ رسیده یا خیر؟ زیرا بنا برگزارش هرودوت مورخ بزرگ یونان،
کوروش درحوالی سال  ۳۳۰ق.م .درنبردی درنواحی سیردریا بدست جنگجویان ماسکات ازعشایر ساکه ها
کشته شد و به امر ملکه تهمرییش  Tomyrisسربریدهٔ او به انتقام مرگ فرزند دلیرملکه تهمرییش درمشک
خونینی فروگشت وهمرهان کورش پیکر خونین او را گرفتند و ازمعرکه بدر رفتند .ساکه ها قبایل باستانی ای
بودند که در قرون اولی از نواحی آسیای مرکزی ،باختر و مرو تا زرنج واراکوزیا میزیستند و با اسکندر مقدونی
نبردهای خونینی داشتند .البته در مورد کشته شدن کوروش روایات دیگری نیز موجود است ،اما معروفترین آن
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گزارش هرودوت میباشد که درهنر و ادبیات کالسیک اروپا بازتاب گسترده ای دارد .مانند تابلوی نقاش معروف
عصررنسانس پیترپال روبنز .

مرگ کوروش اثرروبنز)(Death of Cyrus by Peter Paul Rubens

ازینرو واقعیت تاریخی آرامگاه کوروش درپاسارگاد که درسال  ۱۳۵۰بمنظور برگزاری جشن شاهنشاهی
۲۵۰۰سالهٔ ایران ومراسم تاج پوشی محمد رضا شاه پهلوی از بقایای سنگهای مسجد جامع پاسارگاد مربوط عهد
اتابکان فارس (قرن ۱۲میالدی) نوسازی شد ،ازنگاه عدهٔ زیادی از تاریخنگاران سوال برانگیزاست .زیرا در
اسناد تاریخی دور ٔه اشکانی وساسانی معلوماتی درمورد مقبر ٔه کوروش وجود ندارد .در آثار مورخین ادوار
"مقبره کوروش کبیر"سند معتبری به چشم نمیخورد .درین رابطه باید گفت که
اسالمی نیز ازجایگاه خاصی بنام
ٔ
ابن بلخی مؤلف «فارسی نام ٔه» بقایای این ابنی ٔه باستانی واقع در پاسارگاد را بنا برمعتقدات محلی مردم «مشهد
مادر سلیمان» خوانده است .لیکن به اساس تحقیقات دانشمندان معاصر ایران در یادداشتهای تاریخنگاران یونانی
مانند اریستوبولوس از همهرهان اسکندر ،استرابو ،وپلوتارک تشریحات مفصلی در مورد آرمگاه کوروش وجود
دارد که به اساس آن این بنای باستانی به امر محمد رضا شاه پهلوی درجریان برگزاری جشن  ۲۵۰۰سا لهٔ
شاهنشاهی ایران اعمار مجدد شد ،اما کتیبهٔ باستانی ای درین آرمگاه وجود ندارد تا این تشریحات را مستند تر
سازد .آنچه موضوع را سوال برانگیزتر میسازد ،سبک معماری این بنای تاریخی است که بیشتر به عمارات
یونانی شباهت دارد تا به یک ابنی ٔه شرقی.
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نمایی از مقبر ٔه مادر سلیمان درپاسارگاد ،آرامگاه احتمالی کوروش
درمورد زندگانی و کارنامه های "کوروش کبیر" نویسندگان ایرانی تفاسیر زیادی نوشته وحتی مقام اورا به
اسکندر ذوالقرنین و حضرت سلیمان پیغبر نسبت داده اند ،اما یگانه سند معتبر درین میان استوانۀ کوروش است
که درسال  ۱۸۷۹از ویرانه های باستانی شهر بابل واقع در عراق با رسم الخط اکادی (بابلی نوین) کشف شد
و سندی برای موجودیت تاریخی کوروش بمیان آمد .هرچند بقول نویسندگان ایرانی "کوروش کبیر" بنیان گزار
تاریخ ایران باستان" تلقی میگردد ،اما درکتیبهٔ او که بنام "منشور کوروش " یا استوانهٔ کوروش مشهوراست ،و
به زعم پژوهشگران ایرانی مبدأ تاریخ "ایران باستان " و زبان پارسی میباشد ،یک کلمهٔ فارسی و نامی از فارس
ویا ایران وجود ندارد ،بلکه این کتیبه بزبان بابلی در  ۴۵سطربه خط میخی نگاشته شده و کوروش در آن خودرا
بنام شاه توانمند «بابـِل» (با ء بی ء لیم)« ،سومر» (شوء مـ ِ ء ری) و «اَکـد» یاد کرده است .به اساس معلومات
درج یافته درین کتیبه کوروش اعتقاد خودرا به «یرموک» یا «یرموخ» ایزدی از ایزدان بین النهرین اعالم
نموده است ،ولی باگسترش آئین اوستایی از باختر بسوی فارس نام اهورا مزدا در سنگ نبشتهٔ داریوش اول دیده
میشود که در حوالی سال  ۵۲۲پیش از میالد نگارش یافته است .درین سنگ نبشته نمونه های نخستین پارسی
باستان ) (Old Persianرا آمیخته با زبان عیالمی نیز میبینیم ،ولی بیشترین متن این کتیبه بزبان بابلی با خط
میخی تحریر گردیده است .کتیب ٔه داریوش اول بر پیکرۀ کوه بیستون در نزدیکی کرمانشاه نگارش یافته و از
زمر ٔه اسناد مهم تاریخی بشمارمی آید .چنانچه از یافته های باستانشناسان پیداست اکثر کتیبه های این دور ٔه پارس
به خط میخی آرامی نگاشته شده که از نگاه علم زباشناسی شامل دسته بندی زبان های سامی میگردد .خانواد ٔه
زبانهای سامی که از بابل و کنعان تا به مصر و از آنجا تا حبشه گسترش دارد و شامل زبان های آرامی ،اکادی،
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بابلی ،عربی،عبری ،سریانی ،آشوری و قبطی می باشد ،از خانوداهٔ زبانهای هندواروپایی که زبانهای هندوآریایی
یا به قولی هندوایرانی شامل آنست ،تفاوت کلی دارد .این اتصال فرهنگی نه تنها درقسمت زبان بلکه در آثار
هنری این حوز ٔه ثقافتی مشهود است .بطور مثال پیکره های عصرهخامنشی که با پیروی از سبک پیکرتراشی
بابلی ها وسومری های باستان ایجاد گردیده بیانگر امتداد تمدن بین النهرین در فارس قدیم میباشد.

تصاویر دست راست باال وپائین :نمونه از هنرقدیم بین النهرین.
تصاویر دست چپ باال و پائین :نمونه هنر دوره هخامنشی فارس.
بصورت عمومی با آنکه در کتیبه های عصر هخامنشی نمونه های پارسی باستان به تناسب متن های بابلی
بسیارکمتراست ،اما با آنهم گسترش این زبان هندوآریایی را از دامنه های کوه پامیر به پارس گواهی میدهد.
ادوارد کولین برون  Edward C. Brownمحقق انگلیسی که کتاب تاریخ ادبیات

فارس A Literary History of

 Persiaرا درآغاز قرن بیستم در برابرجلوگیری از نفوذ روسیهٔ تزاری درآذربایجان به تأسی از سیاست وقت
دولت برتانیا به رشت ٔه تحریر درآورد با وصف آنکه در راه معرفی تمدن فارس قدیم عالقمندی مفرطی داشت،
خاستگاه زبان هندو اروپایی فارسی را دامنه های کوه پامیر یعنی نواحی بدخشان ،سغدستان ،تخارو بلخ میداند.
درسنگ نوشتهٔ نقش رجب داریوش اول بدین مباهات دارد که نسبش به ویشتاسپ شاه بلخ از سلسلهٔ کی شاهان
میرسد که زردشت باحمایت او آئین اوستایی را درسرزمین آریانا ویجه پخش نمود.
بهر حال دولت هخامنشیان درهنگام پادشاهی داریوش سوم درسال  ۳۳۰پیش از میالد بدست اسکندر مقدونی
سقوط کرد و اسکندر امپراطوری بزرگی را ایجاد نمود که ازیونان تا به شمال هند و مصر وسعت داشت .با
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آنکه درسدهٔ سوم ق.م ارزشهای فرهنگی مدنیت یونان درساحهٔ وسیعی ای از جهان کهن گسترش داشت ،اما هیچ
یونانی ای را سراغ نخواهیم کرد که تحت عنوان فتوحات اسکندر ،فراوده های ثقافتی وپدیده های هنری مدنیتهای
دیگر را از آن خود بشمارد.
با گذشت سده ها ،پهلواها ،پارتها ،سیتی ها ،یوشی ها و ساکه ها در باختر ،کابل ،زابل و کندهار در محدو ٔه
افغانستان کنونی و شمال نیمقار ٔه هند فرمانروایی کردند و ارشک باختری  Arsacesو برادرش تیرداد در
جغرافیای ایران امروزی و ارمنستان سلسل ٔه اشکانیان را بنا نهادند .درسد ٔه اول ق.م .آزیس اول فرزند مایوس
ازعشایر ساکه های جنوب در اراکوزیا شالود ٔه فرمانروایی مقتدری را اساس گذاشت که با اشکانیان برای دفاع
از آریا ( هرات) نبردهایی داشتند .ازآنجایکه تاریخ ملل پراز نشیب و فراز است ،پادشاهی اشکانیان ،درعهد
اردوان پنجم بدست اردشیر بابکان سقوط نمود و دورهٔ زمامداری ساسانی ها درسال  ۲۲۴میالدی آغاز یافت که
همعصر با فرمانروایی سلسله مقتدر کوشانی ها در افغانستان بود.
درین عهد تفاوت های کلی از نگاه شکل ،محتوا وپیام هنری میان پدیده های هنری ایجاد شده در افغانستان آنوقت
و پارس بخاطر موجودیت افکار بودایی در قلمرو امپراتوری کوشانی ها و نفوذ موبدان زردشتی در دربار
ساسانی ها وجود داشت .موبدان دربار ساسانی با برداشت و تعابیر خاصیکه از این آئین داشتند با پیروان مذاهب
دیگر شدیدا مخالفت میورزیدند .درسنگ نوشته ایکه در کعبهٔ زرتشت از کریتر موبد مقتدر و سختگیر عهد
ساسانی بجا مانده وی بخود میبالد که کشتار یهودیان ،مسیحیان ،برهمنان وحتی پیروان مذهب زردشتی را که
عقاید متفاوتی با روش مذهبی موبدان دارند اعالم نموده است .ازینرو اختالفاتی که درعقاید مذهبی ریشه داشت
باعث بروز جنگهایی میان کوشانیها و ساسانی ها گردید وساسانیان در اوسط سدهٔ پجنم م .بر کوشانیان کوچک
یا کیدار شاهان فایق آمدند ،اما یفتلی های برخاسته از تخار و بدخشان علیه لشکر کشی های پیهم شاهان ساسانی
به مجادله برخاستند .بهرام گور درسال  ۴۲۷میالدی برقلمرو هپتالیان حمله برد ،خاقان هپتالیان را درجنگی
شکست داد وتاج مرصع او را به آتشکد ٔه آذربائیجان تحفه داد .به تعقیب او فیروز اول شاه ساسانی درسال ۴۸۰
میالدی ،برقلمرو اخشنوارشاه یفتلی که مقر فرمانروایی اش در زابل بود ،با لشکربزرگی حلمه کرد؛ ولی اخشنوار
یفتلی او را در هرات شکست فاحش داد و پسرش قباد را اسیر گرفت .پس از کشته شدن فیروز اول اخشنوار
فارس را فتح نمود ودرسال  ۴۴۸میالدی درپیشاپیش لشکر بزرگی وارد تیسفون پایتخت ساسانیان شد .درسال
 ۵۶۱میالدی خسرو انوشیروان با ائتالف با سنجیبو  Sinjibuرئیس مقتدر قبایل ترکان آسیای مرکزی براپتالیان
حمله برد .اپتالیان درین حمله شکست خوردند ،اما بطور کامل ازصحنهٔ روزگار محو نگردیدند.
به حوال ٔه بابا جان غفوروف  Bobojon Ghafurovمؤرخ بزرگ تاجکستان ،یفتلی های مستقر در بلخ فرمانروایی
را بنام افغانش به پادشاهی برگزیدند و برای مدتهای مدیدی خود مختاری خود را در باختر و تخار حفظ نمودند.
دسته ای از آنها با انقیاد به خسرو اول در وادی زرافشان تاجکستان مقیم شدند .بازماندگان دیگر آنها درهرات،
زرنج وزابل در ادوار اسالمی بنام ابدالیان یاد شدند که همانا اخالف اپتالیان یا یفتلی های تخار و بدخشان اند.
پس ازسقوط امپراتوری یفتلی ها که از کوهپایه های بدخشان به جانب غرب تا تیسفون مرکز اقتدارساسانیان
فارس و بسوی جنوب تا اندوس گسترده بود ،کابل شاهان که بازماندگان یفتلی ها و کوشانیان کوچک بودند
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درحوزهٔ فرهنگی کابل ظهورنمودند .اما دامنهٔ اقتدار شان تقریبا بخشهای مهم افغانستان امروزی و حوزهٔ سند را
احتوا میکرد .درینوقت آئین برهمنی پیروان بیشتری داشت و دین رسمی دربار کابلشاهان بود .البیرونی در یاد
داشتهایی این شاهان را بنام هندوشاهییان ،یا « برهمن شاهیان» وترکی شاهان وافغانان یاد کرده است ،اما
ازآنجایکه همه درکابل حکومت نموده اند ،بطور کل بنام کابل شاهان یاد میگردند .گسترش آئین برهمنی که
پیروان آن از کابل تا بلخ و از گردیز تا زابل وغزنه گسترده بود عقاید و ارزشهای معنوی مردم افغانستان
آنوقت را از فرهنگ پارسیان تفاوتهای کلی میبخشید.
مقارن ظهور دین اسالم پس از شکست خسرو پرویز بدست هراکلس قیصر روم درسال  ۶۲۷میالدی دولت،
مقتدر ساسانیان رو به تضعیف گذاشت .سپس درسال  ۶۴۲میالدی درعهد پادشاهی یزد گرد سوم سپاه مسلمین
پارسها ها را درجنگ نهاوند شکست دادند وامپراتوری ساسانیان مواجه به سقوط کامل گشت .پس ازفروپاشی
این دولت مقتدر بدست سپاه مسلمین کشور کنونی ایران جزئی ازمتصرفات خالفت اسالمی ،بخصوص خلفای
اموی و عباسی گردید.
درعهد خالفت حضرت عثمان بن عفان (رض) تقسیماتی ازنگاه اداری در ممالک مفتوحه صورت گرفت که
تا پایان دورهٔ خالفت عباسیان تا اندازهٔ زیادی بجا ماند .به اساس این تقیسمات نواحی پاسارگاد (شیراز کنونی
ودشتهای اطراف آن) تا تنگهٔ هرمز درشمال خلیج فارس بنام «الفرس» یاد شد که شامل بخشهای اداری شیراز،
ارجان ،استخر (پارسه پولیس) و دارابجرد بود .در قرون وسطی ناحیه مرکزی ایران کنونی بنام عراق عجم یاد
می گردید که شامل کرمانشاه ،همدان ،قزوین ،اصفهان ،گلپایگان ،ری ،تفرش ،کاشان و قم بود .این ساحه در
جنوب کوههای البرز شرق کوهای زاگروس و غرب کویر قرار داشت .درجنوب شرق هرمزگان وکرمانیا
(کرمان) واقع بود که پس از آن بجانب شرق ساحهٔ تاریخی سیستان و فراه که مرکزآن شهر تاریخی درنگایانا
(زرنج) بود موقعیت داشت .طبرسیان نیز درشمال عراق عجم قرار داشت که با خراسان وخوارزم متصل بود.

نقش ٔه عراق عرب وعراق عجم یا (ایران امروزی) از منابع عربی ،قرن نهم هجری
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درسده های نخستین ادوار اسالمی هنگامیکه ایران امروزی جزء از مستملکات دائمی خلفای اموی و عباسی
بود ،نهضت های آزادیخواهی باظهور استقالل طلبانی چون رتبیل شاه کابلی ،قارن هروی ،نیزک بادغیسی،
ابو مسلم خراسانی و سیس هروی از محدودهٔ خاک افغانستان آغاز شد .ازینرو دولت های مستقل طاهریان،
صفاریان ،سامانی ها ،غزنویان ،غوری ها ،سلجوقیان ،لودیان و خوارزمشاهیان یا از جغرافیای افغانستان
امروزی برخاسته اند و یا از آسیای مرکزی  .از آنجایکه سند معتبری مبنی بر موجودیت کشور مستقلی بنام
ایران در ادوار اسالمی در دست نیست ،ازینرو پژوهشگران معاصر این کشور از بدو تبدیلی نام آن از فارس
به ایران بگفتهٔ حضرت حافظ " چون ندیدند حقیقت رهٔ افسانه زدند" بیشتر باالی اشعار حماسی فردوسی اتکا
نمودند .درست است که شاهنامه فردوسی سخنسرای بزرگ سدهٔ پنجم هجری در دربار غزنه اثر یست جاودان،
اما وقتی فردوسی از سرزمینهای ایران و توران صحبت میکند مرادش از قلمرو شاهان افسانوی پارینه است نه
ایران امروز که برخی مانند فریدون برای  ۷۰۰سال و برخی چون ضحاک ماردوش برای هزار سال پادشاهی
نموده اند .بدیهیست که تصورات شاعرانه ومبالغه آمیز فردوسی مانند نبرد رستم با دیو سپید و اژدها میتواند
بخش مهمی از ادبیات اساطیری یک خط باشد ،اما نه تعیین کنندهٔ حدود اربعهٔ یک کشور .اگردر نقشه های
تاریخی جغرافیا دانان معروف ادواراسالمی مانند أبوعبدهللا محمد اإلدریسي و أبو إسحق إبراهیم بن محمد الفارسی
دقت گردد کشورمشخصی بنام «ایران» درین نقشه های تاریخی دیده نمیشود ،درحالیکه نواحی خراسان،
ماورالنهر ،کرمانیه ،آزربیجان ،فارس وبسی ساحات دیگر مشخص اند .لطفا به نقشه البیرونی که ازهمعصران
فردوسی بود توجه کنید.

نقشه ابوریحان بیرونی ،کتاب التفهیم( ،شرح علم احکام نجوم)
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واژهٔ ایران به اساس تحقیقات زبانشناسی برگرفته شده از نام باستانی آریاناست که در ادوار اسالمی پس ازگذشت
قرون متمادی ،به تلفظ و امالی ایران درادبیات قرن یازدهم ،بخصوص در ابیات فردوسی درعهد سلطنت محمود
غزنوی ظاهر گشت .تحقیقات زبانشناسی وباستانشناسی نشان میدهد که این خطه درعهد ویدی و اوستایی دارای
تمدن وثقافت خاص خود بوده( .یما) نخستین فرمانروای بُخدی درریگویدا که بزبان سانسکریت نوشته شده به
تلفظ یمه آمده و دودمان او َپ َرداتَ ) (Para-dāta؛ ولی دراوستا تلفظ اوجمه (جمشید) است و خاندانش
پیشداد ) (Pēš-dādبه معنی مقدم وپیشگام که درفارسی دری ( پیشدادیان) نگاشته و خوانده میشود .دومین
سلسله شاهانی که در بلخ حکمروایی نموده اند دودمان کواکواتا (کی قباد) یا کی شاهان بلخ است که به سلسلهٔ
اسپه یا اسپه گان نیز مشهورند .اسپه گان درسانسیکرت به تلفظ ) (Aśvakanبمعنی سوارکار و در زبان
پراکریت به تلفظ  Avagānāآمده که همانا (اوه گان) اوستایی میباشد .ویشتاسپ فرمانروای بلخ اساس مدنیت
کهنی را که پیشدادیان بنا نهاده بودند دوام داد.کوه هره برزتی ( Harā Bərəzaitīپامیر و البرز بلخ) به حوالهٔ
یشت اوستا مقر زندگانی پیشتانو Pəšōtanūپسر گشتاسپ بود .عده زیادی از تاریخ نویسان عقیده دارند که
شهرزری اسپه (بلخ) زادگاه زرا تشترا بوده است .زرا تشترا یا زردشت کسی بود که آئین اوستایی را بنا نهاد
واین آئین بنام او کیش زردشتی یاد میگردد .درینجا باید ذکرکرد که بخشهای زیادی از اسطوره های باستانی
ونیایشهای سرود های ویدی ،همراه باعقاید آئینهای کهن وایزدانشان درکتاب اوستا نیز آمده است .بطور مثال
درسروده هفت دریا سپاته سندهو در ریگویدا ازرود کوبها (دریای کابل) رودگومانی (گومل) کرومو(کرم)،
سویتی (سوات) ،ورکه (کنر) ودره های بهاالنه (بوالن) وگنده هاره دردهانه خیبریاد گردیده است .سپاته سندهو
دراوستا به تلفظ هپاتا هندو  hapta hənduآمده ولی درینجا بجای اندیرا ایزد آئین ویدی ،اهورا مزدا یزدان آئین
اوستایی این گذرگاه بزرگ آبهای روان را خلق کرده است.
ساح ٔه تاریخی آریانا در اوستا بنام آریانا ویجه  Airyanem Vaejahو در ریگویدا بنام آریا ورته

Āryāvarta

وآریه ذکر یافته که افغانستان امروزی در قلب آن قرار دارد .این ساحهٔ حاصل خیز باستانی درشمال با رود آمو
وخشو یا آکسوس درجنوب وجنوبغرب با هره اسکتی ( Haraxvaitīارغنداب) و ایتومنت ( Haētumantهیلمند)
که ازسلسله جبال پاروپامیزدا بمعنی کهسارانی بلندتر از پرواز عقابان سرچشمه میگرفت ,دراوستا بنام سرزمین
رودهای مقدس یاد شده .به اساس اسطوره های اوستایی «آبان یشت» اردوی سورآناهیتا انه-هیتا فرشته ای
بود که این آبهای روان را نگهداری میکرد و گردون ٔه اورا چهار اسپ مقدس باد ،باران ،ابر وتربرف به پیش میراند.
به اساس تحقیقات باستانشناسی ایکه در ساحه بلخ و مرو توسط ویکتور سیریانادی محقق روسی ،ساحه نادعلی
وزرنج در والیت نیمروز و مندیگک کندهار به سرکرده گی جان ماری کسال و گریشام باستانشناسان معروف
فرانسوی ،وهمچنان هیأت باستانشناسان امریکایی انجام یافته ،قدامت ایندوره به عصر برانز ( Bronze Ageهزارهٔ
دوم ق.م ) میرسد ونمایانگر تداوم وتسلسل یک فرهنگ باستانی دریک دائره تمدنی خاص ،یعنی گسترده ازفالت
شمالی کوه هندوکش تا اراضی جنوبی این سلسله جبال شامخ وکوه بابا میباشد.
آئین زردشتی درمراحل نخستین درحوزه فرهنگی باختر و سغدیانه پرورش یافت و سپس به شهرهای دیگر«آریانا
ویجه» که در وندیداد آمده گسترده شد.به اساس مندرجات اوستا سرزمینی که در نخست آئین اوستایی در آن
گسترش یافته بنام آریانا ویجه یاد شده ،بنا بر بررسی های علمی ایکه در وندیداد صورت گرفته سرزمین آریانه
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از بلخ کهن بجانب شمال تا سغدیانه ،درسمت غرب تا راگا یا ری درجنوب کسپین وبسوی جنوب شرق تا ایالت
گنده هارا وپرشوپورا (ناحیه خیبروپشاور) امروزی وسعت داشته؛ مرزهای جنوب غربی آن تا درنگیانا (زرنج)
و بخشهای از سیستان و بلوچستان گسترده بود که سرزمین افغانستان کنونی ساحۀ اصلی آن تشکیل میداد ،زیرا
از جملۀ ۱۶شهریکه بنام سرزمین نخستین اوستا یاد شده دوازده شهر آن در داخل سرحدات فعلی افغانستان موقعیت دارد.
در نوشته های مؤرخین یونانی ،مانند ،پولیبوس  ،Polypusسترابو ، Straboپتالمی  ، Ptolemyاپلیدوس Applauds

وپلینی  Plinyمؤرخ رومی که در آنوقت علم تاریخنگاری) ( Historiographyیعنی تشریح وقایع ورویدادهای
تاریخی درقید زمان و مکان آغاز یافته بود این ساحه بنام آریانا ذکر یافته و در نقشه های تاریخی جغرافیا دانان
وقت از جمله اراتوس تینیس  Eratosthenesجغرافیا دان یونانی تثبیت گردیده که همانا برگرفته شده از واژه
های باستانی ،آریا ورته ،آریه و آریانا ویجه میباشد .گرچه برخی از محققین ایرانی اصطالح ( ایرانو یج یا
ایرانویژ) در پهلوی اشکانی را که کمتر معمول است بخاطر نزدیکی آن به واژهٔ ایران ترجیح میدهند ،اما حقیقت
امر اینست که این اصطالح نیز با اندکی تفاوت از نگاه تلفظ برگرفته شده از همان کلمه باستانی آریانا ویجه
میباشد که در متون کهن اوستایی ذکریافته است.

نقش ٔه «آریانا» توسط اراتوس تینس سال ۲۲۰ق.م ،.برگرفته شده از کتاب جیوگرافیکا اثر سترابو سال  ۴۴ق.م.
بهرحال مراد ازین صحبت طوالنی در مورد فرهنگ آریانای باستان این بود که این تمدن بنا بر تحقیقات علمی
در ساحهٔ زبانشناسی وکاوشهای باستانشناسی از بلخ ودامنه های پامیر آغاز یافته و درطی قرون متمادی بسوی
جنوب تا نیمقار ٔه هند و بجانب غرب بسوی فارس رفته است ،نه از سواحل دجله و فرات بسوی شرق که شهر
تیسفون پایتخت ساسانیان درآنجا قرار داشت و بقول پژوهشگران ایرانی خاستگاه این تمدن بزرگ میباشد .اما
داستانهای حماسی فردوسی که در آن وقت علم باستانشناسی وزبانشناسی مانند امروز مطرح نبود ،نمیتواند
جوابگوی همه سوالهای مهم تاریخی باشد.
(باقی دارد)
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