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مفاھيم و اصطالحات
* افغان يا پشتون نام يکی از چھارقوم بزرگ افغانستان )ازبک ،ھزاره ،تاجيک و افغان(
است )فکر نميشود درھيچ جائی ،تحميل نام يک قوم باالی ساير اقوام قابل قبول باشد(.
* افغانی :فعال واحد پول افغانستان و قبال به زبان “پشتو” ،زبان “افغانی” ميگفتند.
* افغانستانی :شھروندان افغانستان )يا کسانيکه از افغانستان ھستند(.
* افغانستان تاريخی يا اوغانستان )مسکن اوغانھا( با سابقۀ  700ساله )مطابق تاريخنامه
ھرات( ،نام واليتی است جدا از کابل ،غزنين ،کندھار و سيستان؛ يعنی اطراف

کوھھای سليمان در پاکستان امروزی.
* ايران شرقی :برای تشخيص تقريبی “افغانستان کنونی” بکار رفته است.
* ايران غربی )گربۀ ملوسک( :برای تشخيص تقريبی “ايران کنونی” بکار رفته است.
* ايران تاريخی -فرھنگی :ساحۀ بين رود سند ،بحرھند ،رودھای دجله و فرات ،کوه
ھای قفقاز و بحيره ھای کسپين و ارال)قالين رنگارنگی که امروز چندين پارچه شده است(.

* فالت ايران :سرزمين ھای مرتفع در بين رود ھای سند و دجله ،بحيرۀ کسپين و
زمينھای ھموار آسيای ميانه؛ يا سرزمين ھای متشکل از سلسله کوھھای ھندوکش
)تيراجمير  7700متر( ،کپه داغ )سياه خوانی؟  3200متر( ،البرز )دماوند  5700متر(،
زاگروس )زردکوه  4500متر( و سليمان )تخت سليمان  3500متر(.

* قوم يا تبار يعنی افرادی که دارای مشترکات زبانی  -فرھنگی ميباشند.
* نژاد :نشاندھندۀ ويژگيھای ظاھری افراد يعنی رنگ )جلد ،چشم و موی( و ساختمان
چھرۀ آنھاست که نميتواند امتياز يا توھين پنداشته شود )دراينصورت فکرنميشود درتمام
جھان بيش از  5نژاد بشری داشته باشيم :سياه ،سپيد ،زرد ،سرخ و مخلوطی از اينھا(.
* تاريخ سازی و عظمت طلبی :انبارسازی جعلياتی بنام “افغانستان” يا کشوری با
تاريخ  5ھزارساله )آريانا  -خراسان  -افغانستان(؛ بازسازی اسطوره ھا ،سمبولھا و...
بربنياد يک قوم )افغان = پشتون( وحذف سايراقوام )تاجيک ،ازبک ،ھزاره و(...؛ ادعای
ارضی برخاک پاکستان؛ پارسی ستيزی و پشتونيزه سازی افغانستان کنونی:
وی نياکان غيورت مرد و راد
قوم من! ای تودۀ واال نژاد
تا ز اسرار حيات آگاه شوی
با تو دارم گفتگوی محرمی
حافظ کھسار و قلب آسيا
بشنو ای پشتون با صدق و صفا
اوال پشتو زبانت زنده ساز ھم براين شالوده کاخت بر فراز
قصر ملت را برآن تعمير کن
تا توانی تکيه بر شمشير کن
عبدالحی حبيبی

* تاريخ ديروز :تاريخ حاکميت خانواده ھا يا قوم ھای خورد و بزرگ )ھخشامنشيان،
يونانيان ،اشکانيان ،ساسانيان ،عربان ،طاھريان ،صفاريان ،سامانيان ،غزنويان ،سلجوقيان ،غوريان،
خوارزمشاھيان ،مغوالن ،تيموريان ،صفويان ،غلزائيان ،افشاريان و (...با قلمروھای متفاوت،
مراکز متغير و نبود مرزھای مشخص سياسی )با پذيرش خطبه ،سکه و جزيه( بوده که

امروز تاريخ مشترک دھھا کشور اين حوزۀ بزرگ فرھنگی ميباشد.
* تاريخ امروز :تاريخ حاکميت دولت ھا يا کشورھا بر اساس مرزھای معين ،ارگان
ھای سياسی قدرت و حاکميت بر قلمرو ميباشد.

موضوع پژوھش
)اھداف اصلی(

ميخواھيم نشان دھيم که:
* پيوند ھای زبانی و آثار باستانی نشاندھندۀ ارتباطات قبلی اقوام مختلفی اند که روزی يکجا بوده ولی در
اثر مھاجرتھا و سايرعوامل از ھم جدا شده ،زبان و فرھنگ آنھا تغيير نموده است.
* مردمانی که دراوايل ھزارۀ دوم الی اوايل ھزارۀ اول ق م از مناطق آسيای ميانه وارد فالت ايران و
شمال ھند شدند ،در ريگويدا بنام "اريا" ،در اويستا بنام"اي َيريا" و درکتيبه ھا بنام"ارييا" ناميده شده اند.
* واژه ھای اريا ،اييريا و ارييا درانگليسی "آرين" ترجمه شده اند ،اما نازيھا آنرا با طرح "نژاد آرين"،
به مفکورۀ نژاد پرستی تبديل ميکنند .واژۀ آرين در فارسی "آريائی" ترجمه شده و درتطابق با نظريات
نازيھا در آنزمان وارد تاريخ و ادبيات افغانستان کنونی ميشود.
* واژه ھای اريا )ھندی( ،اييّريا )ايران شرقی( ،ارييا )ايران غربی( و حتی آريانا )يونانی( بيشتر مفھوم
زبانی -تباری دارند :يعنی اقوامی که تقريبا بيک زبان صحبت ميکردند )با لھجه ھای متفاوت(.
* محل زندگی ارياھا در ھند “اريا ورته” و نخستين سرزمين مردمان اويستائی بنام “اييّريانا ويجه”
خوانده شده که ھر دو بمعنی سرزمين آريائيھا است .واژه ھای “آريانا”ی يونانيان و “ايران” نياکان
خودمان از ھمين واژه ھا مشتق شده اند.
* واژۀ “ايران” بار اول در کتيبه ھای اردشيراول ،موسس سلسلۀ ساسانی )نيمۀ اول سدۀ سوم( و واژۀ
“خراسان” در کتاب شھرستانھای ايرانشھر در زمان قباد اول )اواخر سدۀ پنجم( ديده ميشود.

پيشگفتار

* انسان امروزی محصول پروسۀ طوالنی تکامل ،مھاجرت و سازگاری با شرايط
اقليمی بوده است .بعبارۀ ديگر انسانھا منشای واحد داشته و گسترش آنھا در نتيجۀ
مھاجرتھا )به علل مختلف( بوده است.
* حدود  10ھزارسال قبل يا پايان آخرين عصريخ ،دنيای مسکون فعلی شکل گرفته و
حدود  6ھزار سال قبل ،اولين نشانه ھای تمدن ھای اوليه در کنار رود ھای دجله و
فرات ،نيل و اندوس ،ينسی و اکسوس بوجود آمده است.
* گذار بشريت )گروھھای معين انسانھا در ساحات معين( از مرحلۀ بربريت به مرحلۀ بشر
متمدن شامل سه دورۀ فوق العاده مھم بوده است:
* گذار از زندگی کوچيگری به زندگی مسکونی،
* گذار از شکار و ماھيگری به زراعت،
* گذار از زندگی روستائی به زندگی شھری )ايجاد شھرھای اوليه(.
* اولين شھرھا دربين النھرين حدود  3.5ھزارسال ق م ،مصرحدود  3ھزارسال ق م،
وادی اندوس حدود  2.5ھزارسال ق م و چين حدود  2ھزارسال ق م بوجود آمده و
انکشاف آن با آغازنوشتن)تاريخ( وايجاد خط )بشکل تصويری و ميخی(ھمراه بوده است.

مراکز تمدن ھای اوليه

ھندو  -اروپائی ھا
* زمانيکه پای يکتعداد دانشمندان اروپائی به ھند باز ميشود ،با آشنائی به زبان
سانسکريت متوجه ميشوند که مشابھت ھای زيادی ميان زبان سانسکريت و زبان
ھای يونانی و التينی )انگليسی ،فرانسوی ،آلمانی ،ايتالوی ،اسپانوی ،روسی ،سويدی ،نروژی،
ھلندی ،لتونی ،ليتوانی و (...وجود دارد .اين موضوع باعث ايجاد نظريۀ پيوند زبانھا
ميشود )اين زبانھا بايد اصل واحدی داشته باشند(.
* پيوند ھای زبانی وآثارباستانی )بقايای ساختمانھا ،گورستانھا ،ظروف ،وسايل و بخصوص
تکنولوژی اسپ و ارابه( سبب ميشود که نظريه مھاجرت يکتعداد اقوام از نواحی ميان
درياچه ھای ارال و سياه )در اثرحوادث طبيعی ،انشعاب تدريجی کشاورزان از مالداران ،رشد
جمعيت ،پيشرفتھای زراعتی و تکنولوژيکی و (...در حدود  2ھزارسال ق م بوجود آيد.

* دانشمندان ھمين اقوامی را که دربين سالھای  5تا  2ھزار ق م در منطقۀ ميان
جنوب روسيه ،شرق رود خانۀ دنيپر ،شمال قفقاز و غرب کوھھای اورال زندگی
ميکردند و زبانی را که با آن صحبت مينمودند ،بنام "ھندو -اروپائی" مينامند.

شيمای مھاجرت ھندو -اروپائيھا از 4000تا  1000ق م
)ساحۀ بنفش استقرار آنھا را تا  4000ق م ،سرخ تا  2500ق م و نارنجی تا  1000ق م نشان ميدھد(

الف

ب

الف :مجسمۀ طالئی ارابه و اسپ از گنجينۀ "اکسوس" درموزيم بريتانيا،
ب :نقشۀ تاريخ تخمينی توسعۀ ارابه ھا بين سال ھای  500 - 2000ق م:
سرخ  -قديم ترين ساحۀ شناخته شدۀ ارابه ھا،
نارنجی  -ساحۀ فرھنگ اندرونو ،توسعۀ سريع تکنولوژی،
زرد  -ساحۀ صحرا ھای بزرگ ودشتھای آسيای ميانه؛ نمونه ھای اول ارابه ھا دراناتوليه يافت ميشود،
سبز روشن  -اوايل دوران توسعه در ماورای صحرا ھا،
سبز/سبزآبی  -دورۀ بين النھرين ،معرفی به چين و احتماال پنجاب و گنگ )ريگويدی( و اروپای شرقی و
شمالی،
آبی  -عصرآھن ،توسعۀ ارابه به اروپای غربی با مھاجرت سيلتھا.

توزيع تخمينی زبانھای ھندو -اروپائی در زمان حاضر)در آسيا و اروپا(

يونانی ھندو-ايرانی

ايتالوی

سيلتی

جرمنی

ارمنی

بالتی

سالوی

البانی

غيرھندو-اروپائی

ھندو  -ايرانی ھا
* اقوامی را که طی اين مھاجرتھا بسوی فالت ايران و ھند
روی آوردند بنام ھندو -ايرانی يا آرين )آريائی( ناميده اند.
دستۀ ازاين اقوام درفالت ايران اقامت گزيده و گروھی به شمال ھند ھجوم ميبرند.
اين اقوام پس از استقرار و تشکيل سازمانھای سياسی و مذھبی زمان خود ،اساس
دو تمدن و فرھنگ مجزا از ھم ،ولی خويشاوند را در ھند )ويدا( و ايران شرقی
)اويستا( بنياد مينھند.
* اين مھاجرت يا ھجوم ھندو -ايرانيھا اولين مھاجرت مستند و بزرگ از آسيای
ميانه به فالت ايران و ماورای آن بوده و در سده ھای بعدی توسط سکائيان ،ھون
ھا ،ترک ھا ،مغول ھا و ازبيک ھا ادامه مييابد.
* اصطالح "ھندو -ايرانی" دربرگيرنده دو شاخۀ فرعی"ھندی” )يا ھندو-آريائی( و
"ايرانی" است که شامل زبانھای ھنديان )ھندی ،بنگالی و نيپالی( و ايرانيان )فارسی،
کردی ،پشتو ،بلوچی وغيره( ميباشد.

* مھاجرت شاخۀ ھندی ) 1300 - 1700ق م( در اثر حوادث و علل مختلفی به
ساحات مسکونی شمالغرب و بعدا شمال ھند باساس شواھد زبانی ،مراسم مذھب
ويدی ،تنظيم اجتماعی و تکنولوژی ارابه دريافت شده است .از توزيع اين زبانھا
ميتوان نتيجه گرفت که اين شاخه قبل از شاخۀ ايرانی آمده است.
* مھاجرت شاخۀ ايرانی به فالت ايران بايد حد اقل دراواخرھزارۀ دوم آغاز شده
باشد ،چون منابع آشوريان از اواخر سدۀ نھم ق م به سرزمين ھای مادھا و پارسوا
)ميدھا و پرشيای باستانی( اشاره ميکند .فرگرد اول وبخصوص فرگرد دوم ونديداد
تائيد کنندۀ مھاجرت بسوی جنوب است.
* زبان ھای "ھندو -ايرانی" يکی ازشاخه ھای مھم زبان ھندو -اروپائی حامل
فرھنگ اندرونو و شامل صحراھای اروپا -آسيا ميباشد که ھم مرز دريای اورال
درغرب ،تيانشان در شرق و ماورالنھر و ھندوکش در جنوب است.
* اين زبان شايد با خط ميخی در حوالی  2000ق م بوجود آمده و منشای فرھنگ
ھای ويدی و اويستائی )کھن ترين آثار سانسکريت ويدی و گاتای اويستا( باشد که بسيار
مشابه اند .گسترش اين فرھنگ با معرفی اسپ و ارابه ھمراه بوده است.

فرھنگ ھای باستانشناسی مربوط به مھاجرت ھندو -ايرانيھا
فرھنگ ھای جنوب ھندوکش نامزد ھجوم شاخۀ ھندی و شمال ھندوکش غالبا با
مھاجرت شاخۀ ايرانی ارتباط دارد.

کھن ترين منابع نوشتاری ھندو  -ايرانی:
 .1متن ھای ميتانی )حوالی  1400ق م(
* کھن ترين سند نوشتاری در بارۀ زبان ھندو -آريائی در شمال سوريه مربوط به
عھد نامۀ بين شاه "ھيتی" و شاه "ميتانی" ميباشد .ميتانيھا درحوالی نيمۀ ھزارۀ دوم
ق م تشکيل دھندۀ يک قلمروی وسيع و دارای تماسھای نزديک با ھيتی ھای فالت
اناتولی و مصريھا در وادی نيل بودند.
* آنھا در پرورش اسپ و توليد ارابه معروف بوده؛ اصطالحات اسپ سواری در
يک رھنمای تربيۀ اسپ ،تاليف "کيکولی ميتانيان" دربرگيرندۀ واژه ھای ھندو-
ايرانی و بخصوص ھندو -آريائی است .ارابه ھای که حاال در موزيم ھای مصر
در قاھره وجود دارند ،شايد ازميتانيھا مشتق شده باشند.

سلطنت ميتانی درسالھای  1300 - 1500ق م

* نام ھای خدايان ميتانی در يک متن ھيتی از  1380ق م نشان دھندۀ رابطه با
معبودان ھندو -ايرانی و بخصوص خدايان ھندو -آريائی است .اين خدايان شامل
می ايت را )ميترا( ،آرونا )ورونا( ،اندارا )اندرا( و نساايتا )نساتياس( ميباشند.
* وجود چنين متونی در حوالی  1400ق م ،فرضيۀ سرزمين اصلی اقوام آريائی
درمنطقۀ شمال درياچه اورال و دريای سياه را تقويه نموده و نظريه کوچ آنھا از
شرق به غرب را زير سوال ميبرد.
* اگرآنھا را نتوانيم ھندو-آريائی بناميم ،کمترين چيزيکه درمورد آنھا ميتوان گفت
اينستکه ھوريتھا/ميتانيھا در تماس )مستقيم يا غيرمستقيم( با گروه ھای ھندو -آريائی
بوده و آنھا دربين اشيای ديگربا توليد ارابه ھا ،تکتيکھای وسايل جنگی ارابوی،
اسپ پروری و نامھای بعضی خدايان آشنا شده اند.

 .2ويداھا )حوالی  1500ق م(
* ويداھا در يک شکل سانسکريت قديمی )در چھاربخش ريگويدا ،ياجورويدا ،ساما ويدا و
اتارويدا( تصنيف شده و کھن ترين بخش آن يعنی ريگويدا )مربوط به نيمۀ دوم ھزارۀ دوم
ق م( يکی از قديم ترين اثر اقوام ھندو -اروپايی است .ساحۀ جغرافيائی آن محدود به

شمالغرب نيم قارۀ ھند و تخمينا معادل شمال پاکستان امروزی است.
* اين فرھنگ با زبان و مراسم جديد و استعمال اسپ و ارابه ھای دوچرخه پديدار
ميشود که بنام “تھاجم آريائی ھا” از شمالغرب وادی اندوس ھمراه است .اين ادعا
توسط ريگويدا تقويه ميشود که آريائی ھا را بحيث اشغال گران شھرھای مردمان
بومی با جلد سياه ارايه ميکند.
* صرفنظر از منشای ايشان ،سانسکريت که از زبان ھندو -آريائی انکشاف ميکند
درشمال ھند توسعه می يابد.

 .3اويستا )حوالی  1000ق م(
* اويستا مجموعۀ متنھای عتيق و بسيار بزرگی که در زمان ھخامنشيان روی 12

ھزار پوست گاو نوشته شده و توسط اسکندر سوزانيده ميشود.
* يکقسمت آن در زمان اشکانيان -ساسانيان جمع آوری گرديده ،با خط جديد ميخی
"دين دبيری" نوشته شده )شامل  21نسک يا نسخه( ،کتاب مقدس زرتشتيان ،دين
رسمی ساسانيان و قديم ترين اثر جغرافيائی جھان ميباشد.
* پس از استيالی اعراب قسمتھای مھمی ازآن نابود شده و آنچه امروز در دست
داريم قسمت کوچکی از آن است.
* دانشوران و اويستا شناسان بر اساس جامعه شناسی و زبان شناسی باين نتيجه
رسيده اند که زمان زندگی زرتشت ميان  1500تا  800ق م بوده و بيشتر حدود
 1000ق م را ياد آوری ميکنند که تا اندازۀ با دوران کوچ آريائيان از سرزمين
ھای آسيای ميانه به فالت ايران نيز ھمزمان است.

* اکثريت زبانشناسان معتقد اند ،مشابھت بين زبان گاتا )کھن ترين بخش اويستا( و
ريگويدا )کھن ترين بخش ويدا( ،زمان زندگی زرتشت يا حداقل گاتا را نزديک به
زمان معمولی ريگويدا ) 1200 - 1500ق م( يعنی سالھای  1100ق م و قبلتر
ممکن ميسازد.
* مراسم مذھبی ترسيم شده در ريگويدا و اويستا دربرگيرندۀ معبود مشترک ميترا
و مشروب مذھبی )"سوما"ی ريگويدا و "ھوما"ی اويستا( ميباشد .بآنھم "ديوه" خدای
ھندو -آريائی ھمريشه "دايوه" ،اھريمن ايرانيان است .بعين ترتيب" ،اسورا" نام
گروه مشخص خدايان )اھريمن( ھندو -آريائی نيز ھم جنس "اھورا" يا خدای ايرانيان
است که بعقيدۀ مولفان سده ھای  19و  ،20تجلی خصومت مذھبی ھندو -آريائيھا و
ايرانيھا است.
* اختالف بين دو قوم آريائی ھند و ايرانی در زمان نزديک به زرتشت يا عصراو
در حدود ھزارۀ اول ق.م شکل گرفته و در اين دوره است که سکنۀ ايران اھورا-
پرست و غالب سکنۀ ھند ديوا -پرست ميشوند.

 .4کتيبه ھای ھخامنشی )حوالی  500ق م(
* کتيبه ھای ھخامنشی يا زبان سنگ نبشته ھای شاھان ھخامنشی که با خط ميخی
نوشته شده و از سده ھای  6تا  4ق م باقی مانده ،بنام پارسی باستان ناميده شده،
پس از زبان اويستائی )ايران شرقی( ،دومين زبان ايرانی کھن ميباشد.
* پارسی باستان با زبان اوستائی بستگی نزديک داشته و ميتوان گفت که اين دو
زبان در حکم دو گويش از يک زبان اند )ھرگاه دو شخص بھنگام گفتگو با يکديگر به
مترجم محتاج نشوند ،ميتوان گفت که آنھا ھمزبان اند(.
* پارسی ميانه دوران زبان ھای ايرانی از آغاز پادشاھی اشکانيان تا ظھور اسالم
را در بر ميگيرد ،اما بعضی از زبانھای اين دوران تا قرن سوم ھجری نيز رواج
داشته است.
* پارسی معاصر يا پارسی دری به زبانھا و گويشھای اطالق ميشود که از آغاز
دورۀ اسالمی تا کنون رواج دارد.

شيوۀ پژوھش
)بررسی منابع(

منشای واژۀ آريائی
* اقوام ھندو -اروپائی خود را در ريگويدای ھند بنام "اريا" ،در اويستای ايران
شرقی بنام "اي َيريا" و درکتيبه ھای ھخامنشی ايران غربی بنام "ارييا" ناميده اند.
ھر سه واژۀ اريا ،اي َيريا و ارييا به يک مفھوم پنداشته شده و در منابع اروپائی
"آرين" ترجمه شده اند.
* در سدۀ ھجده ،با دريافت قديم ترين زبانھای ھندو -اروپائی ،پذيرفته ميشود که
واژۀ آرين نه تنھا برای مردمان ھندو -ايرانی بلکه به گويندگان ھندو -اروپائی آن
)البانيھا ،ارمنيھا ،يونانيھا ،التينھا ،جرمنھا و (...ھم اطالق گردد .لذا تمام گروھھای تباری
ھندو -اروپائيان و اوالدۀ ايشان نيز بنام "آرين" ناميده شده و کاربرد اين واژه در
اواخر سدۀ  19و اوايل سدۀ  20در اروپا بسيارعام ميشود.
* اما نازيھا با اختراع "نژاد آرين" بحيث يک "نژاد برتر" ،آنرا بيک مفکورۀ نژاد
پرستی تبديل ميکنند .تعويض نام پارس به "ايران" در  1935و اختراع "آريانا"
برای افغانستان در  ،1942بازتاب ھای پيروی از اين مفکورۀ نژاد پرستی ھتلر
توسط حاکمان "پارس" و "افغان" است.

* واژۀ "آريائی" و "آريانا" در گنجينۀ بزرگ ادبيات فارسی وجود نداشته ،درسال
 1942با نشر رسالۀ "آريانا" توسط کھزاد بخاطر ھمنژاد نشان دادن "پشتونھا =
افغانھا" با "نازيھا" وارد مطبوعات افغانستان کنونی ميشود )زيرا پشتون ھا نژاد خود
را "بنی اسرائيلی" ميگويند(.
* کاربُرد اصطالح "نژاد آرين" پس از شکست نازی ھا در اروپا تا اندازۀ زيادی
منسوخ گرديده و از نگاه سياسی نادرست پنداشته ميشود )اما ھنوزھم کسانی ھستند که
پيرو اين نظريۀ نژادی ميباشند(.
* اما اگر درک نژاد پرستانۀ آريائی توسط نازی ھا و پيروان آنھا را کنار بگذاريم
و "آريائی" را ترجمۀ واژۀ آرين )بدون بار نژادی آن( و معادل واژه ھای اريا ،اي َيريا
و ارييا بپذيريم ،درمنابع زيرخواھيم ديد که مفھوم وسيع تباری ،زبانی و حتی
اخالقی )شريف و نجيب( دارد:

 .1ريگويدا )حوالی  1500ق م(
* واژۀ اريا  36بار در ريگويدا آمده ،درسايرمذاھب ھند تکرار شده ،نشاندھندۀ
يک زبان قديمی و يک گروه تباری بوده ،در حماسه ھای اوليۀ ھنديان مفھوم
اخالقی نيز داشته که مردم را بر حسب رفتار نيک و زشت شان بنام ھای "اريا"
و "غير اريا" ناميده و با گذشت زمان بمفھوم شريف و نجيب بکار برده ميشود.
لذا واژۀ اريا در ريگويدا مفھوم تباری  -زبانی  -اخالقی دارد:
ص  :195من زمين را به "آريه" بخشيدم ،و باران را به مردی که برای من نذر ميآورد...
ص  :248آن مردانی را که تحت حمايت تو بر رقيبان خود پيشی گرفته اند ،ھمان گونه که
"آريا"ھا بر "داسيو"ھا غلبه کردند ،احترام نماييم...
ص  :517داسه و آريا را تشخيص داده بر ھمه ناظر کرده ميروم .من بر عاقالن )با لطف(
مينگرم ،و شيرۀ سومای پرستنده ساده دل را مينوشم .اندرا بر ھمه سرور است.
ص  :535حتی آن فرد آسمانی که برای ھمراھی آمد ،ويشنو به اندرا خدايی به خدايی تر که
سازندۀ صاحب تخت در سه جھان مردم آرين را کمک ميکند...

* در ريگويدا از سرزمين ھای آبائی اريا ھا چيزی گفته نشده ،ولی در جائيکه
فرھنگ آنھا بنياد گرديده )مناطق شمال و مرکزھند( ،بنام آرياورته )سرزمين آريائيھا(
خوانده ميشود.

ساحۀ تخمينی تمدن ويدی و آرياورته
)نام کھن ھند شمالی و مرکزی يا مرکز فرھنگ ھندو -آريائيھا(

* جغرافيۀ ريگويدا عمدتا دراطراف ھفت دريا )ازشرق افغانستان کنونی تا جلگۀ گنگا(
متمرکزاست .يکتعداد نامھا را ميتوان از نام جاھا و رودھای موجود در مرزھای
افغانستان کنونی و پاکستان تشخيص داد:
* گوماتی )گومل( ،کوبھا )کابل( ،سواستو )سوات( و سندھو )اندوس(،
* گندھاری که ميتواند گندھارا )نواحی پشاور و کابل( باشد.
* آرياھا اشارۀ به سرزمين اجدادی خويش نکرده اند ،اما متن ھا بطور واضح
نشان ميدھند که آنھا مردمان نسبتا تازه وارد به نيم قاره اند .زيرا آنھا در بارۀ
جنگ ھای ظاھرا با مردم بومی و ارابه ھای خويش صحبت ميکنند که نقش
مھمی در مراسم مذھبی آنھا داشته اند )ص  583 - 580 ،577 - 573و.(...

جغرافيه ريگويدا با نام درياھا وفرھنگھای سوات وگورستان ايچ )تمدن اندوس(

 .2اويستا )حوالی  1000ق م(
در اويستا واژۀ "آريائی" )بارتباط تبار ،مردم و سرزمين( حدود  50بار و نخستين
سرزمين آنھا بنام "اي َيريانه ويجه“ حدود  13بار )توران حدود  20بار و غيرآرين 3
بار( ذکر شده و بعدا از آفرينش  15سرزمين )و يکتعداد ديگر( خبر داده ميشود:
 .1اي َيريانه ويجه درکنار رود دايتيا با ده ماه زمستان و دو ماه تابستان )؟(
سغدا )سغد(
ُ .2
 .3مورو نيرومند و پاک )مارگيانا ،مرو(
 .4بخدی زيبا با درفش برافراشته )بکتريا ،بلخ(
 .5نيسايا در بين مورو و بخدی )فارياب ،ميمنه(
 .6ھريوا غنی از آب )ارييا ،ھرات(
 .7وايکيرتا مسکن سايه ھای بد )گندھارا ،وادی کابل -پشاور(
 .8يوروا با چراگاھھای سرشار)غزنی؟(
 .9خنينتا مسکن ويھرکانا )ھيرکانيه يا گورگان؟ ،نواحی نزديک اراکوزيا مانند
پاريکاناس ،باريکانا؟(

 .10ھراکسويتی زيبا )اراکوزيا ،ارغنداب(
 .11ھيتومانت درخشان و روشن )درنگيانا ،ھيرمند(
 .12راغا که متشکل از سه نژاد )قبيله( است )راغ در بدخشان يا ری تھران؟(
 .13کخرا قوی و پاک )بين غزنی و کابل ،لوگر؟(
َ .14ورينا چھار گوشه زاد گاه ترايتاونو)فريدون( کشندۀ اژی دھاک )بونير؟(
 .15ھپتا ھندو )پنجاب(
 .16سرزمين سرچشمۀ رود "رنگا" با مردمان بدون روسا )؟(
ص  :301او را بستود آفريدگار – اھورامزدا – در اي َيريانه ويجه در کرانۀ )رود( "دايتيا"ی نيک
زبان خرد و "منثره" با انديشه و گفتار و کردار )نيک(...
با ھوم آميخته به شير ...با
ِ
ص  :356نخستين ايزد آسمانی قبل از دميدن خورشيد جاودانه ...برفراز کوه حرا می برآيد و از
قلۀ زيبای آن برسرزمين آريائی ھا مينگرد ...جائيکه کوھھای بلند با مراتع سرسبز و سيراب،...
جائيکه جھيل ھای عميق آب شور وجود دارد؛ جائيکه رودھای خروشان و پھناور بسوی ايشکاتا و
پوروتا ،مرو و ھرات ،سغد و خوارزم می شتابد.

ص َ :426ف َر َوشی ھای اَ َش َون مردان )و زنان( سرزمينھای آريائی را می ستايم.
َف َر َوشی ھای اَ َش َون مردان )و زنان( سرزمينھای تورانی را می ستايم.
َف َر َوشی ھای اَ َش َون مردان )و زنان( سرزمينھای سايريمی را می ستايم.
َف َر َوشی ھای اَ َش َون مردان )و زنان( سرزمينھای ساينی را می ستايم.
َف َر َوشی ھای اَ َش َون مردان )و زنان( سرزمينھای داھی را می ستايم.
آن کسی است که خاستگاه شھرياری وی ،جای فرو ريختن رود "ھيرمند"
ص َ ) :497فری( که از ِ
به درياچۀ "کيانسيه" است؛ آنجا که کوه "اوشيدم" سر بر کشيده است و از کوھھای گرداگرد آن،
آب فراوان فراھم آيد و سرازير شود.

+++
* جليل دوستخواه در ترجمۀ اويستا از انگليسی به فارسی ،متن آنرا به  6دفتر
)گاھان ،يسنا ،يشتھا ،ويسپرد ،خرده اويستا و ونديداد( تقسيم نموده ،درحاليکه متن انگليسی
آن شامل  4بخش يسنا )دربرگيرندۀ گاتا( ،خرده اويستا )دربرگيرندۀ يشت ھا( ،ويسپرد و
ونديداد ميباشد.
* دراين ترجمه ،اي َيريانه ويجه را "ايرانويج“؛ کوه حرا را “کوه البرز”؛ آرين را
"ايرانی" و غيرآرين را “انيران” ترجمه نموده است )آرين را آريائی درنظرگرفتم(.

* فرگرد اول ونديداد شامل نام  16سرزمين )معلوم و نامعلومی( است که توسط خدای
عمدۀ زرتشت ،اھورا مزدا آفريده شده است .دراين ليست اشارۀ به مادھا و پارسھا
نشده و اين بدين معنی است که اين ليست در دورۀ قبل از ظھور مادھا )حدود 650
ق م( تصنيف شده است.
* با درنظرداشت نامھای  16سرزمين داده شده در ونديداد و ساير نامھای تاريخی
)ھوشنگ پيشدادی ،جمشيد خوب رمه ،طھمورث زيناوند ،اژی دَ ھاک سه پوزه ،فريدون پسرآتبين،
گرشاسب ،افراسياب تورانی ،کاووس ،کيخسرو ،کيقباد ،گشتاسب ،جاماسپ و (...و جغرافيائی
)ھفت کشور ،جريان رودھای خروشان به سوی ايشکاتا ،پوروتا ،مرو ،ھرات ،سغد و خوارزم(
که عمدتا در يشت آمده ،باين نتيجه گيری ميرسيم )فوگيلسنگ(:
جغرافيائی اويستا ) 16سرزمين( قلمروی است که سلسله کوه ھندوکش در مرکز
آن قراردارد؛ سرحد غربی آنرا نواحی مارگيانا ،آرييا و درنگيانا؛ و سرحد شرقی
آنرا مرز ھای مناطق ھندو -ايرانيان مانند گندھارا ،بونير و سرزمين ھای "ھفت
دريا" تشکيل ميدھد؛ مرز شمالی آنرا سغديانه )و احتماال خوارزرم(؛ و مرز جنوبی
آنرا سيستان و بلوچستان ميسازد.

جغرافيای اويستا – دايرۀ تخمينی )خط سرخ( دربرگيرندۀ  16سرزمين اويستا به دور
کوھھای ھندوکش )فوگيلسنگ( .نظرات ديگری نيز وجود دارد که يکتعداد اين
سرزمينھا در قسمتھای شمالی و شمالغربی ايران غربی موقعيت دارد.
www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/aryans/airyanavaeja.htm

 .3کتيبه ھا
 - 1کتيبه ھای ھخامنشيان ) 331 – 559ق م(
* اين کتيبه ھا بصورت عام به سه الفبای متفاوت و سه زبان عمدتا فارسی باستان،
عيالمی ،بابلی و ندرتا آرامی در کنارھم قرار دارند.
* اقوامی که خود را در ريگويدا بنام "اريا" و در اوستا بنام "اي َيريا" خوانده اند در
کتيبه ھای ھخامنشيان بنام "ارييا" ناميده شده اند:
* در کتيبه نقش رستم )به مفھوم تباری( :من داريوش ھستم ،شاه بزرگ ...آريائی،
از تبار آريائی.
* درکتيبه بيستون )به مفھوم زبانی( :اين ھمان متنی است که من به آريائی
برگرداندم؛ و روی لوح و روی چرم نيز برگردان شده بود...

بيستون )زبان(

کعبۀ زرتشت درمقابل نقش رستم )تبار(

* کتيبه ھای شوش – من داريوش ھستم ،شاه بزرگ ،شاه شاھان ...پسر ويشتاسپه،
ھخامنشی ،پارسی ،پسرپارسی ،آريائی ،از تبار آريائی...
* کتيبه ھای تخت جمشيد – من خشيارشاه ھستم ...پسر داريوش شاه ،ھخامنشی،
پارسی ،پسرپارسی ،آريائی ،از تبار آريائی...
* کتيبۀ ھمدان – اين شھرياری است که من دارم ،از سکاھا که آنسوی سغديانه
ھستند تا حبشه ،از ھند تا ليديا.

قلمروی ھخامنشيان از  550الی  330ق م

 .2کتيبه ھای کوشانيان ) 300 - 1م(
* در کتيبه رباطک )حوالی  127م( که به زبان بلخی و خط يونانی در نزديکی سرخ
کوتل بغالن کشف شده ،حاوی  23سطربوده ،از کنيشکا ،امپراطورکوشانی و زبان
ھای آيونی )يونانی( و آريائی نام ميبرد:
...منجی بزرگ ،کنيشکای کوشانی...،
فرمانروای مطلق ...،کسيکه سال نخست
را گشود ...فرمانی به يونانی صادر
کرد ،سپس آنرا به آريائی ترجمه کرد...

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/38813880101.pdf

 - 3کتيبه ھای ساسانيان ) 652 – 224م(
* سنگنوشته ھای ساسانی )از اردشير تا يزدگرد سوم( اکثرا بسه زبان )پارسيک،
پھلوانيک و يونانی( است:

* کتيبۀ اردشير بابکان در نقش رستم :اين پيکر خدايگان مزدا پرست اردشير،
شاھنشاه ايران...
* کتيبۀ شاپوراول در نقش رجب :اين پيکر خدايگان مزداپرست ،شاپور ،شاھنشاه
ايران و انيران ...اردشير شاھنشاه ايران...
* سنگنوشتۀ از شاپور اول در کعبۀ زردشت شامل فھرست استانھای شاھنشاھی:
در مغرب ،ارمنستان و گرجستان و سراسر درۀ رود کرتا معبر االنان و د در
قفقاز را شامل بوده و در مشرق و شمالشرقی به رود سند ميرسيده و بلوچستان و
کابل و قسمت اعظم کشور پيشين کوشان تا شھر پيشاور را فرا ميگرفته و در
شمالشرقی تا مرز کاش  -يعنی کاشغر جديد  -ميرسيده است.

بصورت عام:
* درکتيبه اردشير بابکان درنقش رستم :شاھان شاه ايران
* درکتيبه شاپوراول درنقش رجب ،حاجی آباد ،بيشاپور و نقش رستم :شاه ايران و
انيران
* درکتيبه ھرمزد در نقش رستم :شاه ايران و انيران
* درکتيبه نرسه در زير نقش برجستۀ بھرام اول در بيشاپور و در کتيبه شاپور دوم
در تاق بستان :شاه ايران و انيران
* درکتيبه شاپور سکانشاه :شاھان شاه ايران و انيران
* درکتيبه شاپورسوم در تاق بستان :شاھان شاه ايران و انيران

قلمروی ساسانيان از  224الی  637م

 .4منابع يونانی
 .1تاريخ ھرودوتس ) 425 – 484ق م(
* ھرودوت ميگويد که ماد ھا را سابق براين آريائی ميناميدند .شاه ماد در سال
 610ق م دولت آشور را منقرض ساخته ،نخستين دولت آريائی را در ھگمتانه
)ھمدان فعلی( تشکيل ميکند.
* ھرودوت ميگويد که داريوش  20حاکم نشين در پارس برقرار کرد که پارسھا
آنرا ساتراپ نشين مينامند.
* ھرودوت درھر ساتراپ تعدادی ازملل و اقوام نزديک ،ولی گاه بسياردور و
ناھمگون را گروه بندی ميکند .درھرساتراپی يک قوم جايگاه حکمفرما را دارد،
چون يک شھر اصلی مقر شان است:

ساتراپی  .1يونھا ،مگنتھای آسيا ،ايوليھا ،کاريھا ،ليکيھا ،ميليھا ،پامفيليھا.
ساتراپی  .2ميسيھا ،ليديھا ،السونيھا ،قباليھا ،ھيتيھا.
ساتراپی  .3فريجيان ،تراکيائيھای آسيا ،پافالگونيھا ،مارياندينھا ،سريانيھا.
ساتراپی  .4کيليکيھا.
ساتراپی  .5فنيقيان ،سريانيھای فلسطينی ،قبرس.
ساتراپی  .6مصر ،ليبيائيھا.
ساتراپی  .7ستگيديان ،گنداره ايھا ،داديس ھا ،آپاريتھا.
ساتراپی  .8شوش}عيالميان{ ،کيسيھا.
ساتراپی  .9بابلی ،آشور ،آشوريان.
ساتراپی  .10مادھا ،پاريکانھا ،اورتوکوريبانتھا.
ساتراپی  .11کاسپيھا ،پوزھا ،پانيماھا ،داريتھا.
ساتراپی  .12باختريان ،تا ايگلھا.
ساتراپی  .13پاکتيھا ،ارمنيان.
ساتراپی  .14سگرتيھا ،سرنگيھا ،تمنيھا ،اوتيھا ،ميسيھا ،جزايردريای اريتره.
ساتراپی  .15سکائيان ،کاسپيھا.
ساتراپی  .16پارتھا ،خوارزميھا ،سغديان ،ھراتيھا.
ساتراپی  .17پاريکانيھا ،حبشيان آسيا.
ساتراپی  .18ماتينھا ،ساسپيريھا ،االروديھا.
ساتراپی  .19موسخيھا ،تيبارنيھا ،ماکرونھا ،موسينکھا ،مارھا.
ساتراپی  .20ھنديان.

امپراطوری ھخامنشی نشاندھندۀ  20ساتراپ )ايالت( متذکره توسط ھرودوت

در مورد اين تقسيمات سواالت جدی وجود دارد:
* طورمثال او سرزمين پاکتيھا را با ارمنستان در ساتراپ  13قرار داده و آنھا را
قوم حکمفرما در آنجا می گويد ،اما بعدا محل آنرا يکجا با شھر کاسپاتيروس ذکر
ميکند که بايد در جوار رود سند و نزديک ساتراپ  7بوده و آنھا را ھنديانی ميداند
که طرز زندگی شان با باختريان شباھت دارد؛
* مشکل ديگر عدم ذکر نام يکتعداد اقوام مھم مانند اراخوزيھا ،مکيھا وغيره است
که در فھرست ھخامنشيان آمده ،ولی در ليست ھيرودوتس نيست؛
* از طرف ديگر اين تقسيمات با ھيچيک از اسناد و مدارک مھمی مانند کتيبه ھای
بيستون ،تخت جمشيد و نقش رستم موافقت ندارد؛
بآنھم ذکر نام اين اقوام جھت مقايسه با ليست ھخامنشيان و ساير منابع يونانی
ضروری و دلچسب است.

 .2جغرافيای سترابو) 63ق م –  24م(
* جغرافيای آريانا فقط توسط سترابو )و از قول ايراتوس تينز( تشريح شده و پلينی ھم
فقط نام آريانا را بدون محدودۀ آن ذکر کرده است .آنچه دانشمندان اروپائی در قرن
 19درمورد آريانا نوشته اند ،توضيحات سترابو است .به استثنای بيليو که از قول
پتوليمی و تقسيم آريانا به ھفت واليت سخن گفته و واقعيت ندارد.
* سترابو از قول ايراتوستينز) 194ق م( چنين ميگويد :آريانا درمشرق محدود است
به رود سند .درجنوب به دريای بزرگ .درشمال با کوھستان پاروپاميزادی)ھندوکش( و
دنباله ھای آن تا حوالی دروازه ھای دريای کاسپين .نواحی غربی آن مطابق است با
ھمان مرزھای که پارتيا را از ماد جدا ميسازد و کرمانيا را از پارس و پريتيکانيھا
)اصفھان( ...مولفينی ھستند که...اسم آريانا را بر بخشی از پارس و ماد و ھمچنين
قسمتھای از باکتريا و سغديانا درشمال اطالق مينمايند .زيرا مردم اين نواحی با زبان
واحد ،که لھجه ھای آن تفاوتھای اندکی با يکديگردارند ،سخن ميگويد.

* واژۀ آريائی در جغرافيای سترابو بترتيب زير بازتاب يافته است:
ص  :31چون از دريای ھيرکانيه عازم شرق شويم در دست راست رشته کوھھای است
که تا دريای ھند ادامه دارد ...در بخش نخستين شمالی اين کوھھا پيش از ھمه گليھا و
کادوسيھا و امرديھا زندگی ميکنند و ھمانگونه که گفتيم پارۀ از مردم ھيرکانيه و بعد از آن
قبيله پارت ھا و مارگيانی ھا و آريائيھا ...فاصله از دريای ھيرکانيه تا سرزمين آريائيھا
تقريبا  6ھزار استاديا است .آنگاه نوبت به باکتريانا و سغديانا و سرانجام بيابان گردھای
سکائی ميرسد .مقدونيه ای ھا تمام کوھھای را که تا کشورآريائيھا گسترش دارد ،قفقاز
ناميدند .اما مردم بومی دورترين اين کوھھا را در شمال با نامھای جداگانه پاراپاميسوس و
امودا و امائوس ميشناسند...
ص  :32در ميان دائی ھا اپارنه ای و ھيرکانيه و پارتيا تا سرزمين دوردست آريائيھا
بيابان بزرگ بی آب و علفی است که آريھا با راه پيمائی طوالنی پيمودند و ھيرکانيه و نسا
و دشت ھای پارتيا را تصرف کردند .اين قبيله ھا راضی شدند که باج بپردازند و با
پرداخت باج موافقت شد که در وقت ھای معين آريائيھا به سرزمين آنان سرازير شوند و
غارت کنند و آنچه را غارت ميکنند با خود برند.

ص  :35آرخوتی و ماساژتی در کنار باکتريانھا در جھت مغرب و طول رود اوکسوس
زندگی ميکنند و سکاھا و سغديانھا با تمام سرزمين خود در برابر ھند واقع اند .اما
باکتريانھا در فاصله ای اندک .زيرا ميگويد بخش عمده آنان در طول پاروپاميسوس قرار
دارند و رود ياکساتس سکاھا را از سغديانی و رود اکسوس سغديانی را از باکتريان جدا
ميسازد .تپيری در ميان ھيرکانيان و آريائيھا زندگی ميکنند.
ص  :39خالصه آنکه اپولودروس ميگويد باکتريانا مايه افتخار تمام آريانا است ...در
روزگارھای نخستين سغديانھا و باکتريانھا از نظر رسوم و عادات تفاوت چندانی با
بيابانگردھا نداشتند ھرچند که باکتريانھا اندکی متمدن تر بودند ...آنچه باکتريانھا ميکنند به
رسم سکاھا بيشتر شباھت دارد...

محدودۀ تخمينی آريانای بزرگ )آبی( و کوچک )سرخ( توسط سترابو

 .3جغرافيای پتوليمی يا بطليموس) 168 – 90م(
* جغرافيای پتوليمی شامل  8کتاب و  29نقشۀ قديمی در مورد اروپا ،افريقا و
آسيا است.
* درجغرافيای پتوليمی واژۀ آريانا وجود ندارد ،اما يکتعداد مورخين خارجی
)مانند بيليو( و داخلی )مانند کھزاد ،جاويد و (...در بارۀ ھفت ايالت آريانا )مارگيانا،
باکتريانا ،آريا ،پاروپاميزوس ،درنگيانا ،اراخوزيا و گيدروزيا( از قول پتوليمی سخن
گفته اند که بی بنياد و فاقد اعتباراست.

 .5شھرستانھای ايرانشھر)حوالی  500م(
يکی ازمنابع مھم جغرافيای عصرساسانی به زبان پھلوی بوده ،ايران را درچھار
جھت )شرق ،غرب ،شمال و جنوب( تقسيم کرده وھرناحيه را "کوست" ناميده است:
* کوست خوربران :ناحيۀ غرب شامل  9استان )تيسفون ،نصبين ،اورھا ،بابل ،حيره،
ھمدان ،ماد و ناحيه نھاوند ،موصل ،شام ،يمن ،افريقا و،(...
* کوست نيمروج )نيمروز( :ناحيۀ جنوب شامل  19استان )کابل ،رخود ،بست ،فره،
زابلستان ،زرنگ ،کرمان ،استخر ،بيشابور ،ھرمزد ،شوش و شوشتر ،جنديشاپور ،ھماوران و،(...
* کوست خراسان :ناحيۀ شرق شامل  26استان )سمرقند ،سغد ،بلخ ،خوارزم ،مرورود،
مرو ،ھرات ،پوشنگ ،توس ،نيشاپور ،قاين ،گرگان ،قومس و،(...

* کوست کپکوه)آذربايجان( :ناحيۀ شمال وکوه قفقازشامل 13استان )گنزک ،اَمُل و.(...

قلمروی ايرانشھر و شھرستانھای آن
www.humanities.uci.edu/sasanika/pdf/Shahrestan.pdf

نتيجه گيری

 .1آريائی
* شواھد زبانی ،مراسم مذھبی  -فرھنگی و آثار باستانی )ارابه ھا ،ساختمان ھا،
گورستان ھا ،ظروف و وسايل باقيمانده( نشان دھندۀ پيوند قبلی و مھاجرت اقوامی بنام
“آريائی” به فالت ايران و ھند شمالی ازمناطق آسيای ميانه است )مگراينکه کشفيات
آينده ،خالف آنرا ثابت سازد(.

* معاھدۀ ميان شاه ھيتی و ميتانی )اواسط ھزارۀ دوم ق م( حاوی نام خدايان آريائی
است .رسالۀ اسپ شناسی بزبان ھيتی نيز شامل اصطالحات فنی و اعداد آريائی
است .اين موضوع يکی ازعاليم مھاجرت آريائيھا از ماورای قفقاز است.
* واژۀ "آريائی" درھيچيک ازمنابع قديمی وجود ندارد .اين واژه درسال  1942م
با نشر مقالۀ آريانا )توسط کھزاد( و ترجمۀ واژۀ “آرين” با روحيۀ برتری خواھی و
ھمنژاد نشان دادن "پشتون ھا" و"نازی ھا" وارد تاريخ و ادبيات افغانستان کنونی
ميشود .چون پشتونھا تا اين زمان خود را "بنی اسرائيلی" ميدانستند.

* اگر"آريائی" را ترجمۀ واژۀ آرين )بدون بار نژادی آن( و معادل واژه ھای اريا،
اي َيريا و ارييا )متذکره در ريگويدای ھند ،اويستای ايران شرقی و کتيبه ھای ايران غربی(
بپذيريم ،اقوام ھندو-اروپائی که به فالت ايران وشمال ھند آمدند ،خود را "آريائی"
گفته اند که مفھوم زبانی  -تباری  -اخالقی داشته است .به اينترتيب واژه آريائی
ھيچگونه بارنژادی )برتری خواھی( نداشته ،شامل اقوامی دارای مشترکات زبانی-
فرھنگی بوده ،فرھنگ ساز و تمدن آفرين بوده اند:
* واژۀ اريا  36مرتبه در ريگويدا )اواسط ھزارۀ دوم ق م( آمده و آريا ورته )سرزمين
آريائيھا( مرکز فرھنگ آنھا بوده که نام قديمی شمال و مرکز ھند است.

* واژۀ اي َيريا حدود  50بار در اويستا )اوايل ھزارۀ اول ق م( ذکر شده ،نخستين
سرزمين خويش را اييريانه ويجه )سرزمين آريائيھا( ناميده که حدود  13بار تکرار
شده )يک منطقۀ کوھستانی و دارای اقليم شديد  10ماه زمستان و  2ماه تابستان( .بعدا از
آفرينش  15سرزمين ديگر)از سغد درشمال تا پنجاب درجنوب( سخن گفته ميشود که
احتماال بآنجاھا مھاجرت نموده و مستقر شده باشند.

* شاھان ھخامنشی درکتيبه ھای خويش ،خود را آريائی و از تبار آريائی گفته اند.
دراين کتيبه ھا آريائی بمفھوم زبان نيز بکاربرده شده است.
* کتيبۀ رباطک ھم واژۀ آرياو= آريائی را بمفھوم زبانی بکار برده است.
* ھرودوتس ماد ھا را آريائی و بنيانگذار نخستين دولت آريائی خوانده است.
* سترابو نيز از اقوام آريائی ،ھمزبان بودن آنھا و سرزمين آنھا سخن ميراند.

 .2پارس )پرشيا(
* طوريکه شاھان ماد را بنام تبار يا محل شان ميشناسيم ،شاھان ھخامنشی نيز در
کتيبه ھای خود بنام تبار و محل شان )آريائی ،پارسی ،شاه در پارس و شاه شاھان مردمان
ديگر( خوانده شده اند .شاھان ساسانی خود را شھنشاه ايران و انيران گفته اند ،اما
ھرسه امپراطوری ھخامنشيان ) 330 - 550ق م( ،پارتيان ) 247ق م  224 -م( و
ساسانيان ) 637 - 224م( که حدود  1100سال بر قلمروی بزرگی از آسيای ميانه
تا ھند و از غرب چين تا شمال افريقا و يونان حکومت کردند ،در منابع خارجی
بنام "امپراطوريھای پارس" ناميده شده اند )صرفنظرازاينکه “پارس” نام ايالت کوچکی
ازاين امپراطوريھای بزرگ در جنوب آن بوده است(.
* در کتاب مقدس نيزکوروش ،کمبوجيه يا اخشورش ،برديا يا ارتحشستا ،داريوش،
خشايارشاه يا اخشورش و اردشير يا ارتحشستا پادشاه فارس خوانده شده است .در
تورات آمده است :کوروش پادشاه فارس ،يھودی ھا را از اسارت بابل نجات داده و
بآنان کمک کرد تا معبد ويران شدۀ يوروشليم را دوباره اعمار کنند.

 .3آريانا
* جغرافيای اريانا بحيث يک منطقه يا سرزمين ،فقط توسط سترابو ) 24م( از
قول اراتوستينز ) 194ق م( گزارش شده است .مطابق او دو آريانا وجود دارد:
آريانای کوچک  -ساحۀ بين رود سند ،ھندوکش و کرمان؛ و آريانای بزرگ -
ساحۀ از رود سند تا بحرھند و پارس و ماد و سغد.
* به اينترتيب آريانای کوچک دربرگيرندۀ نيمۀ کشورھای امروزی پاکستان،
افغانستان و ايران است .اما جغرافيای آريانای بزرگ که عمدتا شامل بخش ھای
از کشورھای کنونی قرغزستان ،تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،پاکستان،
افغانستان و ايران ميشود )نه کشورخاصی(.
* آريانا نشان دھندۀ اقوام ھمزبان )با لھجه ھای متفاوت( نيز بوده است...

 .4ايران
* واژه "ايران" باراول در کتيبه ھا و سکه ھای ارد شيراول موسس ساللۀ
ساسانيان )اوايل سدۀ سوم( بکار رفته که دربرگيرندۀ قلمروی فالت ايران است.
* اما شاپور اول )پسرارد شيراول( و شاھان بعدی ساسانی خود را شاه ايران و
انيران خوانده اند.
* واژۀ "ايرانشھر" نيزبه قلمروی شاپوراول اطالق شده که دربرگيرندۀ تمام
قلمروی ايران و انيران است .وسعت ايرانشھردر سدۀ پنجم و ششم نيز اين
موضوع را تائيد ميکند.
+++
لذا واژۀ ايران بايد تغير شکل بعدی يا اشتقاقی از ھمين واژه ھای اريا ،اييريا،
ارييا ،اييريانا و اريانا باشد.

 .5خراسان
* واژۀ "خراسان" بار اول در اواخر سدۀ پنجم )حوالی  (500ميالدی بحيث بزرگ
ترين حوزه )کوست( به مناطق شمالشرق قلمروی "ايرانشھر" ساسانيان )سمرقند،
سغد ،خوارزم ،بلخ ،مرو ،ھرات ،توس ،نيشاپور ،گرگان و (...و "نيمروز" به
مناطق جنوب شرقی آن )کابل ،بست ،فراه ،زابلستان ،زرنگ ،کرمان و (...در اثرمشھور
"شھرستانھای ايرانشھر" اطالق شده است.
* ھمچنان گفته ميشود که شاھان يفتلی ) 567 - 420م( نيز در ھمين سده ،خود را
"خراسان خوتای" خوانده اند و اين لقب را در مسکوکات خود بکار برده اند.

من ھم ايران را دوست دارم .اما ايران من فراخ تر از “گربۀ ملوسک” شما است .تاريخ ايران من
در شھنامه فردوسی ،رودکی سمرقندی ،نظامی گنجوی ،موالنای رومی ،حافظ شيرازی ،ناصر
خسروبلخی ،سنائی غزنوی ،بيدل دھلوی ،اقبال الھوری و ...و جغرافيۀ ايران من درحوزۀ فرھنگی
زبان پارسی قرار دارد که گسترۀ آن )روزی( از استانبول تا کلکته بوده است:

پارسی
غوغای کوه ،ترنم درياست پارسی
گل نيست ،ماه نيست ،دل ماست پارسی
رو برمراد و روی به فرداست پارسی
از آفتاب ،معجزه بر دوش می کشد
آئينه دار عالم باالست پارسی
از شام تا به کاشغر ،از سند تا خجند
خون من و کالم مطالست پارسی
تاريخ را ،وثيقه ای سبز شکوه را
چتر شرف ،چراغ مسيحاست پارسی
روح بزرگ و طبل خراسانيان پاک
جغرافيايی معنوی ماست پارسی
تصوير را ،مغازله را و ترانه را
پيدا بود ازاينکه ،چه زيباست پارسی
سرسخت درحماسه وھمواردرسرود
سخن راست پارسی
پيغمبرھنر،
بانگ سپيده ،عرصه ای بيدارباش مرد
ِ
ما را فضيلتی است که ما راست پارسی
دنيا بگو مباش ،بزرگی بگو برو
قھارعاصی

ســــبز و شــــــاداب باشــــــيد!

