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 صفحه 5 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 28/06/2017         حبیبی عبدالحی عالمه

 و افغانستان افغان

 هجری شمسی13٤8 سال - 3شماره  ،آریانا منتشرۀ مجله

 یادو اقتص یخیراالنفكاك را در تحت تمام شروط تأ لیك واحد مستحیتمام مردم افغانستان است و  ملیكلمۀ افغان كه امروز نام 

ك هزار و هفتصد سال سابقه یست كه الاقل می اكند، نامی ندگى یا نمایو اجتماعى در قلب آس

 دارد. یو اصالت مل یخیتار

س مجدد دولت افغانى یسین نام ها بعد از تأكند كه امی برخى از مردم در داخل و خارج تصور 

خى یرهاى تأ انیافته اند، و هموطنان ما كه از جریبدست احمد شاه ابدالى در قرن هجدهم رواج 

 ا نه؟یند یخ كهن داررها تأ ن نامیا ایپرسند كه آمی د همواره از من ناطالعى ندار

مند یم خوانندگان ارجتقد را خود ملیخ ین موضوع تاریاختصار تمام اه ن گفتار بین دریبنا بر

 م.یمى نما

دو رودخانه بزرگ ان ین جرین بین سرزمیدارد كه همدر طوالنیار یسابقه بس تأریخ كه به من معلومست در ینام افغان تا جائ

 شیکاگو قیشرسسْه ؤت باستان شناسان مأیست سال قبل هی: كه بلین تفصیاه ن نام زندگانى داشته اند بیاه ب یهلمند و سند مردم

نانى كشف وی به را بدو زبان پهلوى آشكانى )پارتى( ویك كتیزردشت  ۀن سنگ نوشته هاى آنجا در كعبیراز، بیدر نقش رستم ش

( در جنگ  1ن )یریامپراتور  روم وال گرفتاریم و شكست و  260بعد از  ساسانیادشاه دوم خاندان پاول  شاپور كردند، كه آنرا

 فارسین كرده اند. )ترجمه ناقص ییم تع 273تا  260ن یزده سال بایبه راس ین كتیوار نوشتن اینجا بر سنگ هاى دیا سه دریدیا

 ده شود(.یش د 1338راز از یببعد طبع ش 181ص  ٤به در گزارش هاى باستان شناسى جلد ین كتیا

كوشان مذكور است كه  مملکت عنیی( 3كوشان خساتر ) شرقی نهاییث سرحد یحه ( ب2بند دوم نام شهر پشكابور ) به درین كتیدر

ق یطباسالمى ت ۀن دوریرخؤم و پرشاپور _ و پرشاور نى یون تسنگ چیونانى و پو _ لو _ شا _ پو _ لوهیكسپاپوروس  آنرا با
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 5از 2

( مذكور است كه سپرنگ ٤ند فرن ابكان رزمه ود )یرجال سلطنت شاپور نام و ۀبه در جملین كتیهم 6و در قسمت  كرده اند. 

 ق كرده.ینام افغان كنونى تطب ( نام محققى دوم ابگان را حتماً با5نگ )یل

 Apakanبه شكل اپگان  لقبیو  صفتیرانده  حکمم  37٩تا  30٩كه هفتاد سال از  ساسانیدشاه پانام شاپور سوم  د كه بایو هم گو

و رشد و  دالوریمسوغ  صفتیطور ه شمرد، كه ب الذکرل همان ابگان سابق یتوان از قبمی ن كلمه را هم یمذكور است كه ا

بود  بفکررو را  یمانند سراولف كرخان ؤن موضوع است كه برخى از میآورده شده باشد. و هم نژادیا رشته هاى ینجابت و 

(  و ما 80ها ص  سى پتهانیهم افگنده است )رجوع به كتاب انگل ساسانیان  در جمله سران دربار یوسفزائیان و یاسالف دران

 انكى از سپه ساالران افغید یم كه شایتوانمی نده فرن ساالر جنگ افغان گفته یو یعنینده فرن افغان رزم بد ینام مذكور را و

 :دون بودیعصر فر کشاناز سپه ساالر بار نام اوگان آمده، كه  هم دو فردوسیباشد. در شاهنامه 

 كاوگان ارنــقون ـدار چـسپـهـ

 چون آوگان روى ویسپه كش چو ش

 (ماسکوشاهنامه طبع  1ج  110)ص 

 

 د :ین گویگر چنیدون جاى دین داستان فریدر هم

 ه سپاهیوان دو رویهمه كرده ا

 ن كالهیبه زرن عمود و یبزر

 ارن كاوگانــسپهدار چون ق

 ش سپاه اندرون آوگانیبه پ

                                                                 

( 1٩٤0حوالت پروفیسر سپرنگ لنگ )مجلهْ سامى امریكا ه ( این سه كلمهْ كتیبه را از روى متن یونانى آن ب7٩ها  سراولف كیرو )پتان -٤ 

ولى در ترجمۀ فارسى آن كه از روى متن انگلیسى پروفیسر سپرنگ  Goundifer ABgan Rismaudچنین نوشته: گوندیفر _ ابغان _ رسمود: 

ابه كان _ رزمى ید _ است. در كلمۀ  Vindapharnطبع شیراز( این سه كلمه وینده فرن  ٤شناسى ج  لنگ تهیه شده )گزارش هاى باستان

به گان در مقابل ابگان  یونانى قرار می گیرد. اما گوند یفر یونانیست. در كلمۀ دوم ا این ساالر جنگ است وینده فرن  پهلوى وعلم اول كه 

به پتى  غلب احتمال رزمه + پت = رزمه ود = رزم پت بود كه پت = بد = بذ = ود = بیذ امال هاى مختلف یك اصل  اند و كلمهْ  سوم با

 معنى بادار و صاحب( بر می گردند.ه قدیم  ویدى و سنسكریت  و اوستا )ب

هفت سردار بزرگ  ( گوید : در زمان بشتاسب كیانى683ر  1ل رزم + ود یونانى هم نظایرى دارد. مثالً طبرى )ج امالى رزمى ید در مقاب

معنى صف جنگ ه ب  Rasmaو در اوستا   Razmaآنها مهكابیذ در دهستان گرگان بود. چون كلمهْ رزمه در پارسى باستان  بودند كه یكى از

كنون هم در پشتو ازین ریشه زنده است. پس رسمه + ود.  یا رزمى + ید. یا رزمه پت  صف(  تا سنسكریت )رده =  Rajiبود ورجه مطابق 

 = رزم بد ، سردار جنگ و ساالر رزم باشد. و امالى رزمى ید هم قیاس برمهگابیذ طبرى صحیح خواهد بود.

 

5 Sprengling  



  
 

 

 5از 3

 (1ج  116)ص 

ات از قارن ین ابیق كهن هم درآن نهفته است. مثالً در همیندارد ولى برخى از حقا یتأریخت یهاى شاهنامه حج اگر چه داستان

ن ین النهریب اشکانی فرمانروایم  50در سنه بود و  اشکانیان ۀدور اشرافیهاى  كى از خاندانیرفته  كه خاندان قارن  ذکر

 نارسكىین میس ورامیداشت )رجوع به مقاله و نام  Carenesكارنس 

 ش(. 1337طبع تهران  3٤1

را منسوب به آوه دانسته اند  دون  بود كه اویم سپه كش فریات قدیمى ماند ولى در روا ساسانین اوگان هم بهمان ابگان عهد یا

بان معنى مهره ب ستید : كه آوه صلش از اوستانی" گوایرانیهاى  وستى المانى در كتاب خود "نامیپسر سمكنان و   پهلوانینام 

اندك ه در  کیخسرون دو نفر از پهلوانان عصر یش( ولى در خود شاهنامه ا1320طبع  12ر )فرهنگ شاهنامه ص یو دستگ

 شوند :ی ن نام برده میاب چنیبا افراس جنگ بزرگ او

 دیآن رزم تركان بد کیخسروچو 

 دیناپد د گشت از جهانیـكه خورش

 وى آوه و سمنگان كرد روىـس

 ر خاشجوىـران پید شـودنـكه ب

 (5ج  281)شاهنامه ص 

قول  ه و شاهنامه ها جاى داشت و اگر ب آریائیم  یات قدید : كه آوه _ آوگان در رواید مى آین پدیچن تذکارن یبهر صورت از

گر م بوده،  و این نامى در خور پهلوانان قدینده خواهد بود كه چنریم. معنى آن مهربان و دستگیبدان اوستائیوستى اصلش از ی

 ندارد. بعدیشده باشد  جمعیتیو  قومیپسانتر نام 

در خور اعتبار داده شود و  اهمیتی ساسانیعهد  بقایایم و یات قدیابگان _ و اپه گان و اوگان را در روا کلمات ذکربارى اگر 

قرن  از ابگان و اپه گان شكله ب ا صفت افغانیكه نام  توان ادعا كردمی ل اند  پس ین تمایرو بدینگ و اولف كیسپرنگ ل چنانکه

 نقدیم تریكنون  ن سند را تایان بوده است. و ایى شاهنشاهان و اهل اداره و فرمانروایالدى هم مورد استعمال و شناسایسوم م

 ه آنست.یهم  شب باستانیات یتوان كرد. كه اوگان روا ذکرن نام یسند قدمت ا

( 6شكل اوه گان )ه ن نام را بیست كه ایه هندیم مربوط به كتب و آثار باقین نام در دست داریا ذکرن سند كهن ترى كه از یدوم

 م :یابیل مى یل ذیفصبه ت هندیست در آثار یابگان و اپه گان عهد ساسان اشکالهمان ه ك  بیكه نزد

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

ى از پنج كتاب علم نجوم بود، و هم او كتابى منظوم در احكام نجوم دار ی( خالصه 8كا )ید ها نتیافت. كتاب عمده اوپنچه سیتمام 

                                                                 

6 Alagna 
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8 Pance Siddhantika 



  
 

 

 5از ٤

( نامند كه ٩ته )یته سنهیگر بحث كرده است. و آنرا بهریاى هند و موضوعات  كار آمد دیس و جغرافیدر آن از سنگهاى نف دكه

و فوشه در یسومكه محقق فرانسوى ی( مذكور است و قرار10) آن نام افغان به شكل اوه گانه 31_  16_ و  61_  11ات یدر اب

م افغان در اواسط ین ذكر قدی( شرح داده ا17نوت  252_  235_ ص  1٩٤7س ی)طبع پار الیم هند و باختر به تكسیكتاب راه قد

ونانى داشت یند كه اطالعات نجومى او مبداء یم از جهان رفته است و گو 587را منجم هندى در یهیرا ورهامیقرن ششم باشد. ز

 ل بود، و دو مورد اعتماد دانشمندان بوده است.ین قایو به كروى بودن زم

 سال قبل هم شهرت داشته و مولفان هندى آنرا ذكر كرده اند. 1٤00ان الاقل یى كلمه افغان نزد هندتأریخن سند یس بنا برپ

 م كهیدانمی دند و ما یم غرباً در پارس ساسانى و شرقاً در هند شنیسند قد هاى قبل از اسالم شهرت نام افغان را در دو در قرن

ى در بالد افغانى مانند بلخ _ قندوز یغانستان شرقى و شمالى رواج داشت، و معابد بزرگ بوداى در افین بوداین زمان دیدر هم

نى همواره یى چیان بودائرن زایى بودند بنابریناً بودایز دین نین بود. و چون مردم چیسا _ هده _ لغمان و غزنه تا قندهار كای_ كاپ

 مد و رفتى داشتند.آ  ارتیقصد تبرك و زه ار بین دیبد

نگ ون تسیش از فتوح اعراب به افغانستان آمد، هیمقارن ظهور اسالم اما پ یالدیران كه در نصف اول قرن هفتم مئن زایكى ازی

 20 تأریخه د، او بیمارچ به خلم رس 20سمرقند  و ه مارچ ب 5انگ چو حركت كرد و یم از ل 62٩اول اگست  تأریخه است كه ب

ن ید و تا آخر تابستان دریرسسا یر برف هندوكش روز دهم مى به كاپپراه  زان بود، و ایبامل در یاپر 30ل در بلخ و به ی_ اپر

 اگست نگره هاره با 20اگست  لغمان با توقف سه روز  15ن دوام داد :  یآن سفر خود را چن تخت كابلشاهان بماند و بعد ازیپا

م در مجارى  631اول دسمبر در صفحات پشاور بود، و در اول جنورى سال  زن اآ نومبر گندهارا كه بعد از 1توقف دو ماه 

 15هند ماند و در راه بازگشت روز  سال در دوازده د. او مدتیال رسیل به تكسیاپر 10اى سند سفر كرد و روز یاى دریعل

 :دیدل افغانستان را یال آمد و باز بالد ذیم واپس به تكس 6٤3دسبمر 

جون  15كماه _ ینجا مدت یدن به لغمان و توقف با شاه ایم رس 6٤٤مارچ  15ل _ یلهْ فیوسه ى سند بایدسمبر گذر از در 25

 8و  اگست  توخاره  1_   جوالئى اندراب 20سا  _ یجوالئى كاپ 5عنى كابل _ یعنى بنون اورتسپانه یدن به فه _ له _ نه یرس

 و ختن گذشت. اركندیر كه بعد از  آن به یدسمبر پام 12ستمبر بدخشان _ 

سى ترجمه و بارها یانگله نى بیداشته و از چعنى خاطرات ممالك غربى شهرت یو _ كى یون تسنگ به نام سى _ یسفرنامۀ ه

قت اسى _ اجتماعى آنوینى _ سیار مغتنمى از اوضاع جغرافى _ دین كتاب گرانبها معلومات بسیك قسمت ایطبع شده است. كه 

 د، در صفحۀیرسمی عنى بنون یت فه _ له _ نه یكه وى در بازگشت خود از هند به والمی و هنگامردم و بالد افغانستان دارد 

طرف شمال  ه ن بنون و غزنى  بی( ب11) نینام او _ پو _ كه نى را بیسى( سرزمیو _ كى )ترجمۀ انگلیجلد اول  سى _  265

ه عنى روینام   لو _ ئى ه ان آنرا بینى فاهیگر چید رئو زاا ش ازیكند. كه پمی غرب فه _ له _ نه و جنوب شرقى غزنى ذكر 

( با كلمۀ 8٩م  هند )ص یاى قدیسندۀ جغرافین را محققان و مخصوصاً جنرال كننگهم نوینى او _ پو _ كی( ا13( آورده بود )12)

                                                                 

٩ Bhrita-Sanhita 

10 Avagana 

11 O-Po-Kien 

12 Roh 

ـ  ٩00در عصر شاهى دودمان ظهیرالدین بابر بعد از  -13 افغانستان را تا حسن ابدال روه نامیده اند، كه  شرقیمورخان همین قسمت  اکثره

یقت  این نام از زمان هرات تا حسن ابدال گوید. و در ادبیات پشتو هم همین نام بسیار مستعمل است. در حق قاسم فرشته طول آنرا ا ز محمد

كنون هم در هند موجود است. در  را در آنجا روهیل كهند گفته اندك ه تا ایشان مسکنبسیار قدیم آمده، و در هندوستان افغانان را روهیله و 



  
 

 

 5از 5

اراى شباهت كوچكى دقول او ه داند. ولى بمی را هندى نن مردم یون تسنگ زبان اید كه هیدهد و گومی ق یاوه گان )افغان( تطب

ن هجاهاى ا _ وه _ كان كهن را دارد، ینى عین چین مراد زبان پشتو باشد. و چون او _ پو _كیهاى هند بود. و بنابر با زبان

اى  سند و غزنه مسكن از بنون به غزنه آمده البد ین درین  بین سرزمین افغان است كه اكنون هم همیكه مراد همد باحتم گفت یبا

 د.شمی نام خوانده ن یهمه عنى افغان بود و بین یا گذشته كه مسكن او _ پو _ كیت پختیكوهسار كرم و گومل به والن یاز هم

ن در دورْه اسالمى همانا ذكر یم. و بعد ازینى داریم ساسانى هندى و چین سه سند قدیدر زمان قبل از اسالم راجع به نام افغان هم

نفر جوزجانى گم  كیهـ از طرف  372ف یلحدود العالم تأ م تر آن د رید كه ذكر قدیآ ن نام در كتب درى و عربى مكرر مىیا

ر ن  كتاب ذكیغون جوزجانى مى شمارد، و درین دربار آل فریا مربوطیو  را از خانواده د اوینارسكى دانشمند فقیست كه ممی انا

ن و یع عصر سبكتگینى، افغان را در وقایمی  تأریخدر  آن محمد بن عبدالجبار عتبى زن مورد آمده است و بعد ایافغان در چند

ابغان هم مى آورد، و مْورخان مابعد مانند فخر مدبر در م یمالى قد ر در الكامل آنرا باین اثیكند و حتى امی آل اوبارها ذكر 

ده و محمد قاسم یگز تأریخآداب الحرب و الشجاعه و قاضى منهاج سراج جوزجانى در طبقات ناصرى و حمدهللا ستوفى در 

 ل افغان و اوغانى بارها ذكر كرده اند.یگران هم از قبایفرشته و د

ا قبل ه شاه ابدالى خلق كرده باشند بلكه قرن حمدست كه در عصر این نام محدثى نیاما در باره كلمۀ افغانستان هم توان گفت كه ا

م كه ینیهـ( مى ب 721)حدود  فیفى هروى تالیهرات س ختأرین موجود و مستعمل بود. و ما در یش ازیسال پ 700عنى یو ا از

كه هرات  ی: در زماندین بر مى آیخواند و ازمی نام افغانستان ه مجارى سند ب هاى شرقى افغانستان را تان ین سرزمیوى هم

ه ان بیزیسبب تجاوز چنگه ان بیان  و غوریاسى غزنویتخت آل كرت بود و مملكت بعد از سپرى شدن دوره هاى وحدت سیپا

 شاهى وسعتى كه در زمان امپراتورى احمد رفت نام افغانستان در آنوقت هم رواج داشت. ولى نه بامی رانى یه و ویسوى تجز

ا یدنه هـ در هرات ب 816ن عبدالرزاق سمرقندى هروى كه در سنه یان هرات موالنا كمال الدیموریدر زمان تكسب كرده بود. 

ن خود را در ین و مجمع بحریمطلع سعد تأریخاست دربار هرات بود، یْورخان و رجال قضا و سكى از دانشمندان و میآمده و 

دارد. كه می شناخت مكرراً مذكور می فى ین كتاب افغانستان را با همان وسعت جغرافى كه سیز دریهـ نوشت. وى ن 875سنه 

ن اسفزارى هم در روضات الجنات افغانستان را مكرراً ین الدینام خراسان بود. كه معه ان هرات بیموریع تیجزوى از مملك توس

 كند.می ذكر 

 خیه هند را در دهلى بنا نهاد، در اكثر تواریطرف هند رفته و امپراتورى مغوله هـ از افغانستان ب ٩32كه بابر در سنه می هنگا

ن ین سرزمیده و مستعمل است و مردم اهمان مفهوم جغرافى محدود خود زنه ن نام افغانستان بیم كه همینیمى ب ردورْه آل باب

 ،دش سرگرمنیو نگهدارى آزادى خوجنگ زندگانى ه ب فارسان یان هند و صفویموریهمواره در مقابل  قواى متجاوز و امپراتور ت

ت ات و وحدید حیس و احمدشاه باز به تجدیرویام مردانۀ میق ن افغانستان  بایجه مقاومت هاى طوالنى دو قرن در همیتا كه در نت

كهزار و هفت صد سالْه افغان و ینك ما اكنون نام هاى پر افتخار ین خاك به مفهوم افغانستان بزرگ موفق آمدند. و ایاسى ایس

 (15( )1٤م. )یشناسمی ى خود تأریخبداء افتخار و وحدت ملى و سوابق م هفتصد سالۀ افغانستان را

 

 

 

                                                                 

ست سلیمان ا هاى کوهسلسله  یعنیآن سرزمین  غربی کوهسارعبارت  از  کوهدیره جات روه به معنى  بلوچیملتان و  جنوبی پنجابیلهجه 

  (.٤3٩ها تالیف سراولف كیرو طبع لندن  )پتان

 ست.ا ینا از روى اسناد یافته شده كنونى نوشته ام، و حتماً نام افغان قدیمتر از ها رامن این سال -15 -1٤ 


