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 پروفيسوردکتورلعل زاد
2010 جنوری –لندن   

 
افغانستان خيالی آريانای جعلی و  

يا اشتباه تاريخی؟آگاھانه سازی  تاريخ  

 مقدمه
 

 با درنظر" چگونگی ايجاد کشوری بنام افغانستان"مقا#ت و بحث ھای راجع به در
 یی بين المللقراردادھا داشت منابع تاريخی، نقشه ھای جغرافيائی، معاھدات و

):3-1( ه بودچنين نتيجه گيری بعمل آمد  
 

 بحيث يک) مصنوعا(روس   افغانستان کشوری است که توسط انگليس و-*
زمان  عمدتا در )با ايجاد مرزھای معين(جغرافيای آن : ساخته شده" حايلمنطقۀ "

زمان  در )بحيث کشورمستقل(استقSل آن   وبوجود آمده ) م 1893(عبدالرحمن 
.حاصل شده است) م 1921 نومبر22 ش مطابق 1300 عقرب 30(امان هللا   

 
بشکل امروزی آن در   بنام افغانستان درتاريخ و"کشوری" قبل ازعبدالرحمن، -*

 مربوط به خانواده ھا ِاين سرزمين، شاھانبخشھای ازولی در: جغرافيه وجود ندارد
وريان، غزنويان، مغو#ن، تيم صفويان، افغانان، شيبانيان، مانند(يا تبارھای مختلف

با قلمروھای متفاوت حکومت کرده اند که امروزتاريخ مشترک تمام ) ...سامانيان و
.است) افغانستان امروزی(کشورھای ھمسايه   

 
نقشه ھای قديمی   در"منطقه" قبل ازعبدالرحمن، واژه افغانستان بحيث يک -*
 "و,يت" يکی ازواژۀ افغانستان بحيث نام . وغيره ديده ميشود" سراپ"، "کابل"

 در ھای سليمان اطراف کوهبرگيرندۀ مناطق درو ھای مربوط آل کرت ھرات 
.   ساله دارد700پاکستان امروزی سابقۀ   

    
پس ازايجاد دولت مرکزی توسط اميرعبدالرحمن، مفکورۀ ناسيوناليزم قومی در 

يدا نموده ودر زمان اميرحبيب هللا بوجود آمده، درزمان اميرامان هللا جنبۀ قانونی پ
تاريخ سازی، اسطوره سازی، :  ظاھرشاه جنبۀ عملی پيدا ميکند- زمان نادرشاه

 ازاقوام  حذف ساير ھای ملی براساس يک قوم و ايجاد سمبول قھرمان سازی و
) ن(پروسۀ افغانستانسازی خراسان بپايۀ اکمال رسيده و روند پشتو. مظاھر آنست

). 4( سازی افغانستان ادامه دارد  
 

درسال " ايران"س ازتغييرنام پرشيا يا فارس به  پمظاھرتاريخسازیاين يکی از
بقدرت رسيدن  تشويق جرمنھا پس ازه  م توسط زمامداران آنکشور، بنا ب1935
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بمنظوراتحاد " نژاد پاک آريايی"حزب نازی برھبری ھتلروايجاد تيوری دروغين 
 ، دولتمردان افغانستان نيزانراه افغانست دست يابی به ھند ازفارس و  با ترکيه و

  م وقدردانی از1936پس ازسفرھاشم خان صدراعظم به آلمان ومSقات با ھتلردر(
  م توسط سردار1938پيشرفته ترآرين خود، ايجاد انجمن تاريخ در و برادربزرگتر

 در )تدوين تاريخ افغانستان به پيروی ازنظريه نشنليزم نژادی نعيم وزيرمعارف و
 .)5 (منحيث نام قديمی افغانستان قلمداد کنند را" آريانا"ند تا کلمۀ ميشوصدد آن 

منحيث نام ھای تاريخی "  افغانستان– خراسان –آريانا "ھمانست که غلط مشھور
. دانشگاھھا ميشود درج نصاب درسی مکاتب و ايجاد و کشور  

 
ن گرديده و صرف به بررسی اي ارزيابی مسايل سياسی صرفنظر دراين مقاله از

که چگونه جغرافيای آريانای جعلی با مرزھای افغانستان (مسئله پرداخته ميشود 
تا گام ديگری باشد در ) ادبيات کشورميشود ق داده شده و وارد تاريخ ويخيالی تطب

). 6( "ما کيستيم واينجا کجاست؟" جھت پاسخگوئی باين انديشۀ بزرگوارانه که  
 

نواقص باشد، لذا از  جه نميتواند خالی ازقابل يادآوری است که اين پژوھش بھيچو
تمنا دارم درجھت  تاريخی کشور عموم پژوھشگران وعSقمندان مسايل سياسی و

دارم که  تکميل آن ھمکاری نمايند، زيرا من باين موضوع سخت باور غنامندی و
 مقاله سعی بعمل دراين. ھيچ اثرپژوھشی نميتواند بدون اشتباه يا پايان حقيقت باشد

:گرددنکات زيراثبات ده است تا آم  
 

.وجود ندارد" آريانا"، واژۀ )بطليموس( درجغرافيای پتوليمی -*  
 

.، جعلی است)تقسيمبندی آريانا به ھفت و#يت ازقول پتوليمی(  آريانای بيليو-*  
 

.متذکره توسط بيليو يک فرضيۀ پژوھشی و خيالی است" افغانستان "-*  
 

سلطنت "بعوض خراسان برای " افغانستان" نام  ھمانطورکه الفنستون مخترع-*
. است" افغانستان"بحيث نام باستانی برای " آريانا"است، بيليو مخترع نام " کابل  

 
درتاريخ و ) آريانا(، ترويج کنندۀ اين نام )علی احمد کھزاد( مورخ مشھورکشور-*

. ادبيات کشوراست  
 

توسط بيليو و ترويج ) آريانا(ی بريک نام جعل) افغانستان(  تطبيق يک نام خيالی-*
سازی آگاھانه است يا  آن توسط کھزاد موضوعی است قابل سوال که آيا اين تاريخ

   ؟يک اشتباه تاريخی
 

+ + + 
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اثرعلی احمد کھزاد در " تاريخ افغانستان"بنياد فرھنگی کھزاد درمقدمۀ معرفی 
غانستان است که قبل از آريانا نام باستانی اف"...: )7 (سايت آريائی چنين مينگارد

پنجھزارسال درمورد اين خطه آسيا استعمال  از اسSم خراسان برای مدت بيشتر
 طی يک مقاله کوچک توسط استاد احمدعلی 1320اين نام باراول درسال . ميشد

.کھزاد احيا شد و دوباره برسرزبانھا افتاد  

ميکردند که تاريخ قبل از نشر اين کتاب حتی تعدادی از علما و دانشمندان فکر 
.ازخود کدام تاريخ مستقلی ندارد ھند بوده و افغانستان جزء تاريخ فارس و  

استاد کھزاد تقريبا شصت سال قبل با نشر اين کتاب برای بار اول بصورت علمی 
تاريخ افغانستان قديم يا آريانای کھن را روشن ساخت و چنان تھدابی گذاشت که تا 

ندان بعدی به جزء پيمودن اين راه وادامه آن چاره ديگر برجا بوده ودانشم امروزپا
  ..."نديدند

  در1320که درسال ( بنياد فرھنگی کھزاد بازھم درمقدمۀ نشردوبارۀ رسالۀ آريانا
اثر و مقالۀ که "...: )8 (ويسد چنين مين2009درجون ) مجلۀ کابل نشرشده است

اين اثرھمچنان ... ا احيا کردر" آريانا"برای اولين بارنام باستانی کشورما يعنی 
نماھا ميباشد که ازنام تاريخی آريانا ومشتقات آن  درس خوبی برای آنعده دانشمند

..."درکشورما انکارميکنند وآنھا را ساختگی وفرمايشی تصورميکنند  
 

 پنجھزارسازی وتاريخ (گفته شده استآنچه دربارۀ اھميت اين رساله  از صرفنظر
دست ، باساس منابعی !)که شايد شکسته نفسی ھم نموده باشند افغانستانبرای ساله 
اوايل سدۀ اول  در برای باراول توسط سترابو" آريانا"واژۀ که  تذکردادبايد  داشته

م به مطبوعات انگليس راه  1840درسالھای   ورفته ميSدی درمنابع يونانی بکار
. استباز نموده   

 
 1320سال  اين نام باراول درنی براينکه مبکھزاد بنياد فرھنگی قسمت اول ادعای 

 7(هطی يک مقاله کوچک توسط استاد احمدعلی کھزاد احيا شد}  م1942مطابق {
دورۀ امانی نشان ميدھد که  آثار زيرا يک بررسی مختصر. واقعيت ندارد ،)8 و

صرفنظر(آشنا بودند " تقسيم يونانيھا" و نام اينبا  دوره نيزاين يکتعداد دانشمندان   
:)ھاآناين نام يا برداشت مفھوم جغرافيائی  معنی و از  

 
) م1923مطابق  ( ش1301 درسال "جغرافيای افغانستان"چنانچه محمد حسين در

 )ديده شود 1شکل ( بکاربرده است  کابلطق ھرات ومنا درمورد را " آريانه"واژۀ 
تصويب  هکه ب" افغانستان" بنام يشاثرخو 57 صفحۀ بعدا محمد علی خان در. )9(

 )م1927مطابق  (ش 1306فيض محمد خان وزيرمعارف نيز رسيده است، درسال 
ملک افغانستان به يونانيھا معلوم  ":را نام قديمی افغانستان گفته است" آريانا"اژۀ و

اما موصوف در  .)10) ( ديده شود2شکل  ("آنوقت آريانا بود بوده ولی اسم آن در
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خوانده و ماخذ آنرا ذکرنموده، گفته " ی افغانستانجغرافيا"ديباچۀ اين اثر که آنرا 
بيشترين اساس آنرا منابع انگليسی تشکيل ميدھد، نميتواند مسئوليت   چون–است 

. درستی و حقانيت بعضی موضوعات آنرا بعھده گيرد  
 

 
 

،  ش1301 جغرافيای افغانستان، نوشتۀ محمد حسين در7 الی 4 صفحات – 1شکل 
بالھيک ديس، (قبيل تقسيم يونانيھا، نامھای قديم  سبی ازدربرگيرندۀ نکات دلچ

)9(ميباشد افغانستان  حدود اربعه و) زابلستان، باختر و خراسان  
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)10(  ش1306 اثرمحمد علی خان درسال ، آن57 عنوان کتاب وصفحۀ – 2شکل   
 
 

برای }  آريانامقاله{با نشراين کتاب"ولی ادعای بنياد فرھنگی کھزاد مبنی براينکه 
تا ، " تاريخ افغانستان قديم يا آريانای کھن را روشن ساختبصورت علمیباراول 

 "تاريخسازی"استوارميبود نه " علمی"اگرواقعا برمبنای پيدا ميکرد اندازۀ واقعيت 
رياست " کرسی آنھم از وزيرا کھزاد با نشر مقالۀ آريانا . )که بعدا خواھيم ديد(

طوريکه !) درآنزمانمرکزعلمی وتحقيقی کشوره يگان ("انجمن تاريخ افغانستان
دانشمندان  برجا بوده و پا که تا امروزرد گذاميچنان تھدابی  "،خودش ادعا ميکند
س ازاين پ، واقعا ."نديدند ادامه آن چاره ديگر ودن اين راه وبعدی به جزء پيم

" ان افغانست- خراسان -آريانا "غلط  تيوریاست که " مستند"گويا سازی تاريخ 
درمکاتب و دانشگاھھا تدريس و ترويج ، تبديل شدهعلمی رسمی و فکورۀيک مب

بيکی ازسمبولھای تاريخی  ،تا اندازۀ زيادی مورد قبول ھمگان قرارگرفتهگرديده، 
 امروزه تا ب) تا جائيکه اطSع دارم( و) ... ومانند شرکت آريانا(ملی تبديل شده  و

 وبشمول مورخين ( استبرداشته نه ه غيرعلمی بودن اين تيوری پرد ازکسی 
  :) آگاھی کامل داشتند نيزسازی رژيم تاريخجعل کاری و که از  یدانشمندان
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ربھای ُاثر پ در) 11(ميرغSم محمد غبار کشور مورخ شھيرشخصيت مبارز و 
ترين نام   آريانا را قديميک فقره  فقط در"افغانستان درمسيرتاريخ"خويش بنام 
منبع عمدۀ  دانسته و) ميSد تا قرن پنجم ميSدی ھزارسال قبل از از(افغانستان 

 در) 12(ميرمحمد صديق فرھنگ . خويش را ھمين رسالۀ جناب کھزاد داده است
ه راجع ب": اينباره ميگويد  در"پنج قرن اخير افغانستان در"خود بنام  مشھور اثر

ان ذکرشده، سوا#تی اصطSح آريانا که بعضا بعنوان نام اين سرزمين درعھد باست
. "وارد شدن درآن صرفنظرميشود از...موجود است  

 
کتاب   درموضوع قابل تامل دراينمورد، موضعگيری شادروان عبدا#حمد جاويد

موصوف دراين اثربا وجود اينکه مانند جناب ). 13(ی اواست"اوستا"گرانسنگ 
با چشم پوشی ازحقايق، کھزاد ازمنابع سترابو، ويلسن، بيليو وغيره استفاده نموده، 

 از و#يتتقسيم آريانا به ھفت (ھمان اشتباه بيليو و کھزاد را مرتکب گرديده است 
کوشش ...مخلوط نمودن واژۀ آريانا با ايران و دکتورجاويد پس از). قول پتوليمی

 سازد ولی ازطرف ديگربخاطر روشننموده ازيکطرف بعضی حقايق تاريخی را 
نامھای ، )131صفحۀ (خSصۀ کتاب خويش  نشود، دراينکه لب وحدت ملی کج 

تاريخی کشورقبل ازافغانستان را آريانا، آريان، ايرينه، ايران، باکتريا، گندھارا، 
ترکستان  کابلستان، زابلستان، تخارستان، خراسان، روه، پشتونخوا، افغانستان و

!گفته است  
 

ی است که واژۀ آريانا تاجائيکه بخاطردارم شھيد محمدطاھربدخشی نخستين متفکر
اميدوارم ياران .  زيرسوال برده بود"آريا بازی آريانا و"را دررسالۀ خويش بنام 

. بدخشی درصورتيکه اين رساله را دراختيارداشته باشند، دررسانه ھا منتشرسازند
باين ارتباط عملکرد يکتعداد دوستان دانشمند و بزرگواری که تا اندازۀ زيادی از 

اھی دارند ولی ھنوزھم مقا#ت خويش را با واژه ھای ظاھرا زيبا اين موضوع آگ
مزين ميسازند، " آريانای باستان، خراسان کھن وافغانستان معاصر" وخوش آھنگ

!تعجب آوراست  
  

َارتباط آن با واژه ھای آريا، اييريانم،  دراين مقاله ازبررسی منشای واژۀ آريانا و
، بعSوه جزئيات )د بحث قرارخواھد گرفتمقالۀ ديگری مور که در... (ايران و

درمنابع جغرافيای آن  وآريانا  ۀواژتاريخچۀ رسالۀ جناب کھزاد صرفنظرنموده، 
 ارزيابی نموده و)  جناب کھزاد نيزميباشنداخذکه تعداد زيادی ازآنھا م(را  قديمی

 قرار تاريخی کشور وسياسی عSقمندان مسايل  دوستان ومعرض قضاوت  در
: دھممي  

 
) م 24 – ق م 63( آريانای سترابو  

 

 از سترابو"): 14(بارتباط آريانا معلومات ذيل داده شده است  درجغرافيای سترابو
رود ... به ھند حمله کرد زمانيکه اسکندر...ميگويد} ق م195{قول اراتوس تينس
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بعدھا . سند مرزميان ھند وآريانا واقع درغرب ھند، زير فرمان پارسيان بوده است
خش عمده آريانا به تصرف ھنديھا درآمد که آنرا از تصرف مقدونيان درآورده ب

پايانه ھای کوھستان  ھند درشمال محدود ميشود به آريانا تا دريای شرقی و...بودند
تاروس که بوميھای محل آنھا را با اسمھای پاروپاميسوس، امودوس، ايمائوس و 

درمغرب با . مينامند} ھندوکش{قفقازيه اما مقدونيان آنھا را . ديگرنامھا ميشناسند
...رود سند  

 
ھای تحت تصرف  نخستين بخش ازسرزمين. بعد ازھندوستان آريانا قراردارد

. ھای عليا که درآنسوی کوھھای تاروس واقع اند پارسيان بعد ازرود سند وساتراپی
دود کوھھای که ھندوستان را فرا گرفته مح آريانا ازجنوب وشمال با ھمان دريا و

مرزآريانا . ميشود وبا ھمان رودخانه سند که درميان آريانا وھندوستان جريان دارد
اين رود، درسمت مغرب، تا خط فرضی که ازدروازه ھای کاسپين تا کرمانيا  از

بنابراين بشکل چھارضلعی است ضلع جنوبی آن ازمصب . کشيده شود، ادامه دارد
آريانا نخست زيستگاه ... فارس پايان مييابدسند و پاتالنه آغازشده ودرکرمانيا وخليج

که حد فاصل ميان  رودی. اسم آنان ھمانند اسم رودخانه اربيس است. اربيھا است
اما اين ناحيه را ھنوزبايد جزو ھندوستان ...آنان وقوم بعدی، يعنی اوريته ھا، است

... است سپس ايختوفاکيه... آنگه به طايفۀ خود مختار اوريتيه ميرسيم. حساب کرد  
 

گدروزيه با#ی سرزمين ايختوفاکيه قرار ...سرزمين ايختوفاکيه ھم سطح درياست
به  ھيداسپ براه افتاد وازسرزمين ارختی و درنگه گذر کرد وازکراتروس ...دارد

شش روزپس ازترک سرزمين اوريتی ھا، سپاه به مقرنايب السلطنه ...کرمانيا رسيد
.ستراحت کوتاھی درآنجا راھی کرمانيا شدسپاه پس از ا. نشين گدروزيا رسيد  

 
 کرانه ھای گدروزيا و و#يت ،چنين است وضع جغرافيائی نواحی جنوبی آريانا

خود . وسيع سرزمينی است بسيار. اوريتی ھا که پشت ساحل دريا سکنی دارند
گدروزيا آنقدردرخشکی پيش ميرود که به درنگيانا و اراخوتی و کوھستان 

. سدپاروپاميزادی مير  
 

بھترازاونميتوانم آن سرزمين را وصف (دربارۀ آريانا اراتوس تينس چنين ميگويد 
درشمال . درجنوب به دريای بزرگ. آريانا درمشرق محدود است به رود سند): کنم

دنباله ھای آن تا حوالی دروازه ھای دريای  و} ھندوکش{با کوھستان پاروپاميزادی
با ھمان مرزھای که پارتيا را از ماد جدا نواحی غربی آن مطابق است . کاسپين

ميگويد پھنای آن سرزمين . }اصفھان{ميسازد وکرمانيا را ازپارس و پريتيکانی ھا
... به درازای رودخانه سند است از کوھستان پاراپاميزادی تا دھانه ھای آن رود

 از اسم آريانا را نيزبربخشی ازپارس و ماد وھمچنين قسمتھای...مولفينی ھستند که
زيرا مردم اين نواحی با زبان واحد، که . باکتريا و سغديانا درشمال اطSق مينمايند

.لھجه ھای آن تفاوتھای اندکی با يکديگردارند، سخن ميگويد  
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 جستجوی بيشتر ،برای آشنائی نزديکتربا اين سرزمين ھای کوھستانی بھترين راه

رزمين پارتھا بسوی دربارۀ راھی است که اسکندرھنگام تعقيب بيزوس از س
... آنگاه به ميان مردم درنگيانا رفت. اسکندرنخست به آريانا آمد. باکتريا طی کرد

اسکندرازسرزمين درنگيانا به  ميان قبيله اورگتيھا که کوروش آنانرا چنين ناميده 
ازسرزمين کوھستانی ...بھنگام غروب . بود رفت وسپس به سراغ اراخوتيھا رفت

نواحی جنوبی ... گذرکرد...درآن فصل از برف پوشيده بودپاروپاميزادی که 
اما سرزمين ھای واقع در . کوھستان پاروپاميزادی به ھندوستان وآريانا تعلق دارد

آنچه درمغرب است ازآن باکتريانا وآنچه درمشرق است به : شمال اين کوھستان
... ا گذرانداسکندرزمستان را در اينج. بربرھای ھم مرزبا باکتريانا تعلق دارد

پانزده روزپس ...شھری را بنياد گذاشت، آنگاه ازکوھھا گذرکرد و وارد باکتريا شد
 در} اندراب{ادراپسا  ترک قرارگاه زمستانی به شھر و بنياد گذاشتن شھر از

."باکتريانا رسيد  
 

) م1841(آريانا دراثر ويلسن   
 

ش قدامت و سکه ھای گزار: آريانای باستان"بنام ) 15(اثربسيارارزشمند ويلسن 
 درلندن به نشررسيده، حاوی معلومات بسيارمفصلی 1841که درسال" افغانستان

که اين اثررا دراختيار جناب کھزاد . درمورد آريانای باستان درمنابع يونانی است
 را دررسالۀ خود ذکر" آريانا"دربارۀ ) 121-120 (آنحتی صفحات مھم داشته و

يا چشم پوشی نموده عمدا ناديده گرفته  )120زصفحۀ ا(آنرا  اين نکتۀ مھم ،کرده
:است  

 
"Ariana has not mentioned by Herodotus, …Ptolemy takes no notice of Ariana, it is 
fully described by Strabo, and is mentioned as including the Arii with other people by 
Pliny. 

 
پتوليمی دربارۀ آريانا ھيچ چيزی نگفته، ... ده،آريانا توسط ھيرودوتس ذکرنش

} آريانا{بطورکامل توسط سترابوتوضيح گرديده وپلينی ھم گفته است که}آريانا{
."با مردمان ديگراست} ھرات{دربرگيرندۀ اری   

 
اينکه ويلسن نام افغانستان را دراين اثرخود ذکرکرده، بمفھوم منطقوی آن آگاه بوده 

افغانستان  و ھای باستان سترابو جغرافيای آريانا قی ازميشود درک عمي فکر و
 119زيرا موصوف درصفحۀ !). نه يک کشور( دارد" منطقه"آنروزی بحيث يک 

ميداند که دراين باحتمال قوی  آوری نموده و  ياد"سلطنت معاصرکابل" اثرخود، از
 یھا حکومت و) 123صفحۀ (شمال ھندوکش مربوط بخارا بوده ) م 1840(سالھا 

 ديده 4 و  3 ھای شکل( برقراراست... وھرات ،  درکابل، کندھارنيمه مستقلی
  ).شوند
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" مناطق"  نامبحيث" افغانستان"تاريخی واژۀ  سير نيکه ازکساطوريکه فوقا گفتيم، 

 بیافغانستان امروزی " کشور"تا نام اطراف کوھھای سليمان درپاکستان امروزی 
ميبينند،  اميرعبدالرحمن سالھای قبل از دررا تان خبراند، درھرجائيکه واژۀ افغانس

 درمنابعی هواژاين درحاليکه . استامروزی  افغانستان ھمين آن فکرميکنند منظور
 مناطق  خاصتاو(جنوب افغانستان فعلی  در" طقامن"ه بعمدتا عبدالرحمن،  قبل از

  )!3(استعمال شده است ) پاکستان امروزی اطراف کوھھای سليمان در
 

ِ حاکمان که يکی ازديده نشده ی  يا مدرکھيچ سندتا کنون ليل اثبات آن اينستکه د
، خود را امير، )احمد شاه درانیبشمول ( ھادراين سرزميناميرعبدالرحمن  قبل از

موجوديت چنين  دوستانی از اگر )!3( خوانده باشد" افغانستان"شاه يا زمامدار
  .اشته وھموطنان را درجريان گذارندسند يا مدرکی درجائی مطلع باشند، منت گذ

 
 

 
 

 افغانستان منطقه ايست در( ميSدی 1828کابل درسال  پرشيا ونقشۀ  – 3شکل 
)16) ( شمال ھندوکش مربوط بخارا است.کابلکشورجنوب   
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افغانستان ( مي)دی 1838بخارا، کابل و بلوچستان در سال نقشۀ  – 4شکل 
. )16) ( شمال ھندوکش مربوط بخارا است.کابلکشورمنطقه ايست درجنوب   
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  م1854منتشرۀ سال " فرھنگ جغرافيای يونانيھا وروميھا"آريانا در
 

آريانا نه " :)17 (چنين ميخوانيم نيز اين اثر متن انگليسی جلد اول 210صفحۀ در
، } م146{نه درگزارش تاريخی ارينذکرگرديده، } ق م425{درتاريخ ھيرودوتس

ھنگ جغرافيای ستيفانوس بيزنتينوس و نه در فر}  م168{ای پتوليمینه درجغرافي
 }م79{پلينیتوضيح گرديده و} م24{سترابوآريانا بطورکامل توسط . } م6قرن {

. شامل اری با قبايل ديگراست }آريانا{ھم ميگويد که  
 

در  برداشت سترابو ازوسعت و قلمرو آريانا را ميتوان ازمقايسه نظرات متفاوت او
: مورد مرزھای شرقی و جنوبی آريانا نظر واحد دارد او در. ۀ آن بدست آوردبار

مرزجنوبی را بحرھند از دھانه اندوس تا خليج  و} سند{مرز شرقی را اندوس 
درمورد اول مرزغربی را يک : نظر دارد اما درمورد مرزغربی دو.  ميداندفارس

 از(غربی را  مرزدروازه کسپين تا کرمانيا و در مورد دوم  خط فرضی از
يک خط جدا کننده پارتينی ازميديا، و کرمانيا )  ق م، نقل ميکند194تينز،  ايراتوس

که شامل تمام يزد و کرمان معاصر باستثنای فارس ( ميداند فارساز پاريتاسينی و 
درمورد اول مرزھای شمالی : نظرميدھد در مورد مرزھای شمال نيزدو). ميشود

ميداند که ادامه آن مرزشمالی ھند را } ھندوکش{وپاميزانھا آريانا را کوه ھای پار
نام آريانا را نه تنھا شامل )  ق م120(در مورد دوم، مطابق اپولودوروس . ميسازد

. ا، بلکه شامل بکتريانھا و سغديانھا درشمال نيزميداندادھ و مفارسھابعضی مناطق 
. صحبت ميکنندچون باشندگان تمام اين مناطق تقريبا با يک زبان واحد  

 
پلينی چھارايالت غرب رود سند يعنی گيدروزيا، اراکوزيا، اريا و پاروپاميزوس را 

دليل سترابو . "مربوط ھند ميداند درحاليکه سترابوآنھا را متعلق به اريانا ميداند
وابستگی زبانی آنھاست، صرفنظرازاينکه اين مناطق گاھی تحت تصرف پارسيان 

.  يا اشغالگران ديگربوده استوگاھی تحت تصرف ھنديان  
 

: دو آريانا وجود داردسايردانشمندان بعدی،  مطابق گزارشات سترابو وباينترتيب 
ساحۀ (وآريانای بزرگ ) ساحۀ بين رود سند وھندوکش وکرمان(آريانای کوچک 

درسدۀ اول ( ھای آن توسط سترابو که مرز) پارس ازرود سند تا سغد، ماد و
 –زبانی " کامS مفھوم معلوم ميشود که واژۀ آريانا  شده وتوضيح داده) ميSدی

دلچسب اينکه مرزھای ھيچيک از دو آريانای سترابو با مرزھای . دارد" فرھنگی
:تطابق نداردنيزافغانستان امروزی   

 
 اگرمرزھای آريانای کوچک را درنظرگيريم شامل نيمه ھای کشورھای امروزی 

اگرجغرافيای آريانای بزرگ را درنظرگيريم  ود وايران ميش پاکستان، افغانستان و
حداقل شامل کشورھای تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان بعSوه پاکستان، ايران 

.افغانستان ميشود و  
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) م1891 و 1880( آريانا درآثاربيليو  
 

پژوھشی در "و" نژادھای افغانستان"مھم بنام ھای  فوق العاده گرانبھا و اثر بيليودو
م و 1880ھای  سال دارد که بالترتيب در" بارۀ اتنوگرافی يا تبارشناسی افغانستان

توسط  م  2009 و  2008ھای  خوشبختانه درسال رسيده و م درلندن بنشر1891
ت متنھای انگليسی وفارسی آن درانترني به فارسی برگردان شده وسھيل سبزواری 

.)21-18( قابل دسترس است  
 

 "نژاد ھای افغانستان" )20(  متن انگليسی59صفحۀ  را ازمطلب کھزاد اين 
نقل رسالۀ خويش با خط درشت  آخر در) 18()  ترجمۀ فارسی46صفحۀ مطابق (

بھتر است اول ": ستتاکيد برآن ونتيجه گيری مقالۀ موصوف نشاندھنده  که کرده
اسم ه ھا ب قديم کشوری بياندازيم که نزد فارسینگاھی به وضعيت جغرافيائی 

معروف " خراسان"بعدھا بصورت  و" آريانا"ھا باسم  ، نزد يونانی"آرياورته"
."شھرت يافته است" افغانستان"ھا باسم  اين تازگی در بوده و  

 
ترجمۀ  (49 و 11، 10ازصفحات  گراف ديگررا نيزََرايکاش کھزاد عزيزاين سه پ

:)18( وزين درج رسالۀ خويش مينمودند اين اثر) فارسی  
 

 که افغانستان شامل تمام مناطقی است که فرض نمائيمبرای اين پژوھش کافيست "
، درجنوب توسط بلوچستان، درشرق توسط جريان }آمو{درشمال توسط اکسوس

لذا باشندگان اين . وسطی اندوس و درغرب توسط دشت پارس احاطه شده است
ک اصل ونسب نبوده؛ آنھا نه منافع سياسی مشترک دارند ساحه، يک قوم متحد ازي

قبايل متنوع با منافع  اقوام مختلف و برخSف، آنھا متشکل از. نه قرابت قبيلوی و
بيليو مرزھای افغانستان {"جاه طلبی ھای متضاد بمقابل ھمديگرميباشند دشمنانه و

.}ين نشده بودمرزھای افغانستان مع) م1880(آنزمان  را فرض نموده، زيرا در  
  
اقوام مختلفی است که بطور  آنچه بنام قوم افغان گفته ميشود ترکيب غيرمتجانس و"

کمک و پشتيبانی يکقدرت  آنھم تا زمانيکه يکی ازآنھا با ضعيفی يکجا ساخته شده و
 سال گذشته، اين 130درجريان حدود . خارجی درموقعيت قوم حاکم نگھداشته شود

" افغانستان"کشور و"افغان"قوم افغان بوده؛ نام قوم مخلوط موقعيت مسلط دراختيار
".ھمينجا ناشی شده است از  

 
ھمانند ... ميگويند" افغان"بشکل نادرستی  مردمان مختلف باشندۀ افغانستان را"

دوستانی . "را انگليس خطاب کنند}بريتانيا{آنستکه مردمان مختلف باشندۀ انگلستان
بخوبی ميدانند که ھيچ ايرلندی، سکاتلندی و ويلزی که دربريتانيا زندگی ميکنند 

.آنرا بزرگترين توھين واھانت بخود ميپندارند  وحتی تصورننمودهرا چنين مطلب   
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 در" پژوھشی دربارۀ اتنوگرافی يا تبارشناسی افغانستان"دومی خود  اثر بيليودر
ن ناميده منطقه ايکه حا# افغانستا": )19(آن مينگارد) ترجمۀ فارسی (9صفحۀ 

."ميشود آريانای قديم يونانيھا است  
 

بيليو . است" آريانا"کدام  و" افغانستان" کدام بيليو ولی دلچسب است بدانيم منظور
} فرض ميکنم{بمقصد پژوھش خويش": )19 () ترجمۀ فارسی10صفحۀ ( ميگويد

، در جنوب به )از گيلگيت تا بحر(افغانستان من محدود است در شرق به اندوس 
درشمال به رود اکسوس تا به خواجه  کرمان و حيره عرب، درغرب به خراسان وب

 نام افغانستان طوری. صالح و از آنجا از طريق دشت خوارزم تا خراسان پارسيان
که به مناطق فوق اطSق گرديد بصورت عام توسط مردم آن، نه شناخته ميشود و 

اين نامی است که باين مناطق . )نه درمجموع و نه درقمستی از آن( نه کاربرد دارد
خراسان نامی ...آن داده شده توسط ھمسايگان و بيگانگان بارتباط نام قوم غالب در

ھا آنرا  است که مردمان اين منطقه برای کشورشان بکارميبرند در حاليکه خارجی
."افغانستان ميخوانند  

 
مرغاب يا ( مارگيانا پتوليمی آريانا را به ھفت و#يت": دافزايين صفحه ميھمدربيليو
، )ھرات(، آريا )بلخ و بدخشان و حا# ترکستان افغانی(، باکتريانا )مرو

، درنگيانا )ھزاره و کابل تا اندوس بشمول کافرستان و دردستان(پاروپاميزوس 
و گيدروزيا ) غزنی و کوھھای سليمان تا اندوس(، اراخوزيا )سيستان و کندھار(
  ! اما ماخذ پتوليمی را ذکر نميکند."قسيم ميکندت) کاچ و مکران يا بلوچستان(
 

 آرياورته
 

ی که "آريانا"فرضی يا خيالی و" افغانستان"درمورد  پس ازتوضيح برداشت بيليو
 توضيح مختصری درجعل نموده #زم است ) آگاھانه يا نا آگاھانه(ازقول پتوليمی 

ين سرزمين درکجا  تا برای خواننده معلوم گردد، اارائه گردد" آرياورته"مورد 
محدودۀ آريانا،  از) صرفنظرازتعلقات نژادی يا تباری(جغرافيای آن  قرارداشته و

.داردفاصله  چقدرافغانستان  خراسان و  
  

درھمين اثرويلسن که يکی ازماخذ عمدۀ جناب کھزاد است، دربارۀ آرياورته چنين 
سرزمين "ته يا باساس مانو، آرياور" :)15 () متن انگليسی121صفحۀ (ميخوانيم

ازعين عرض البلد  ھای ھيماليا و ويندھيا قرارداشته و دربين کوه" مردمان نجيب
."تا بحيرۀ غربی وسعت دارد  

 
" مسکن آريائيھا"آرياورته : )22(تشريح شده استدرويکيپيديا چنين اين سرزمين 

ا آريائيھ-مرکزی است، جائيکه فرھنگ قديمی ھندو نام قديمی مناطق ھند شمالی و
 ھای ھيماليا و ساحۀ بين کوه"مانو سمريتی اين نام را مربوط به . متمرکزبود

. ديده شود5شکل  ."ويندھيا، ازبحيرۀ غرب تا شرق ميداند  
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)22 (قلمروی تخمينی آرياورته -  5شکل   
 

)م 168( جغرافيای پتوليمی  
 

 29و) جلد(شامل ھشت کتاب بارتباط جغرافيای پتوليمی بايد اظھارکرد که اين اثر
): 23( نقشه است  

 

بارۀ اروپا، کتاب چھارم  سوم در  حاوی معلومات عمومی، کتاب دوم وکتاب اول
کتاب ھشتم دربارۀ معلومات  بارۀ افريقا، کتاب پنجم الی ھفتم دربارۀ آسيا و در

اقوام، (بارۀ  کتاب ششم شامل توضيحات مھمی در. اضافی درمورد نقشه ھاست
 کرمانيا، عربستان، سوسيانه، پارس، پارتيا، دشت) دھکده ھای درياھا، شھرھا و

اريا، کرمانيا، ھيرکانيا، مارگيانا، بکتريانا، سغديانا، ساکارا، سکايتيا، سيريکا، 
اينجمله ميتوان پنج   که ازگيدروزيا ميباشد درنگيانا، اراکوزيا و پاروپانيساديس،

را ) بکتريانا، اريا، پاروپانيساديس، درنگيانا و اراکوزيا(منطقۀ متذکره توسط او
.) ديده شوند8 الی 6 ھای شکل(قلمروی افغانستان امروزی دانست شامل   

  

+   +   +    
 

 تکرارروم   و درفرھنگ جغرافيای يونان وصريحا اظھارنمودهکه ويلسن يلذا طور
 وجود ندارد، چه رسد به تقسيمات و#يات "اآريان"ده، درجغرافيای پتوليمی، واژۀ ش

پژوھشگران بعدی کشورما مانند  مورخين وآريانا که منبع مھمی برای بسياری از
 و اين واژۀ را بکاربردهيکی ازآثارديگرخود دراگرپتوليمی ( شده است ...کھزاد و

. )دنھموطنان را درجريان بگذارنموده و لطف ، ه باشندخوانددوستان آنرا   
 

 ممکن است ،ازاينکه بيليوچنين اشتباه بزرگی را دراثروزين خويش مرتکب گرديده
، جغرافيای ی جعلیبعدا باساس ھمين آرياناچون او. اشتباه پنداشت  نا آگاھانه وآنرا

 اما از. کندميتطابق  که با آريانای او) بمنظور پژوھش(ِافغانستان را فرض نموده 
دانستن اين مسئله که پتوليمی ذکری  ويلسن و اينکه جناب کھزاد با دست داشتن اثر

، بازھم آريانای )آن قراردارد  اين موضوع درکهۀ حتی ذکرصفح( آريانا نکرده از
اساس رسالۀ خويش قرارداده، تاريخسازی آگاھانه را  وبيليافغانستان خيالی وجعلی 
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  نيزافغانستان زمان او و آريانا ھای سترابوحتی کھزاد را  جنابنيست؟ اگرمنظور
.گيريم، طوريکه فوقا گفتيم، بازھم با ھم تطابقی ندارند نظر در  

 
سازی  واندن رسالۀ جناب کھزاد ميتوان نکات ديگری را جھت اثبات تاريخبا خ

که اين مقاله گنجايش آنرا (برای دستگاه حاکم و بوی نشنليزم قومی دريافت نمود 
: )8(توجه کنيدرسالۀ آريانا  31صفحۀ ازپراگراف خنده آورطورمثال باين ). ندارد  

 
رآريانا وعظمت سSطين ونفوذ سابقۀ تاريخی کشو ھخامنشی ھای فارس چون از"

مفھوم آنرا درتاريکی ھای  سياسی آنھا مطلع بودند، کوشش کردند که اين نام و
برای اينکه خاک آريانا را بصورت ايا#ت مجزی و فراموشی ناپديد سازند و  

پراگنده نشان داده باشند، درکتيبه ھای خود درجملۀ اراضی مفتوحه ھرگوشه را 
."بصورت مجموعی ذکری بميان نياوردند" آريانا"از  عليحده نام بردند و  

 
ابتکاری ) الفنستون(ميتوان اظھارداشت که شايد مانند سلف خود  درمورد بيليو

که (را " سلطنت کابل"زيرا ھمانطورکه الفنستون نام کشوری بنام . نموده باشد
د آريانای نتوانبيليوميگذارد، چرا " افغانستان) "ساکنانش آنرا خراسان ميخواندند

.ق نمايديآنرا با افغانستان فرضی خود تطب جعلی ايجاد نموده و  
  

 
 

)23( درنقشۀ پتوليمی... مناطق سغديانا، بکتريانا، مارگيانا و-  6شکل   
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 گيدروزيا، اراکوزيا و پاروپانيساديس درنقشۀ پتوليمیدرنگيانا،  اريا، – 7شکل 
)23(  
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)23( س، اراکوزيا وھند درنقشۀ پتوليمی پاروپانيسادي مناطق– 8شکل   
 

" گزارش سلطنت کابل" سال قبل ازبيليو، دراثرمشھورخود بنام 70حدود الفنستون 
سيستان، بخشی از  افغانستان و"شامل  سلطنت کابل رابا وجود اينکه ) 25و 24(

با  کيSن، کتور، کابل، کندھار، سند، کشمير خراسان و مکران، بلخ با ترکستان و
نام عمومی برای } پشتونھا{افغانھا": ، عSوه ميکند"ملتان ميداند و خشی از#ھورب

 کشورشان ندارند، اما افغانستان که احتما# نخست  در فارس بکار برده شده و
را } افغانستان{لذا من اين نام. درکتابھا آمده، برای ساکنين آن نا آشنا نيست مکرر

. "ا شرح دادمکه حدود آنربرای اين کشورميگذارم   
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نام عمومی  }پشتونھا{آنان": موصوف دليل اين نامگذاری را اينطور بيان ميکند
نامی ...برای کشور خويش ندارند ولی گاھی نام فارسی افغانستان را بکار ميبرند
 اما که توسط ساکنان اين سرزمين بر تمام کشوراطaق ميشود خراسان است

 زيرا ازيکطرف تمام سرزمين افغانھا. ستبطورواضح کاربرد اين نام نادرست ا
از طرف ديگردر قسمت بزرگ آن  ندارد و درمحدودۀ  خراسان قرار} پشتونھا{

   . ديده شود9شکل  ."سکونت ندارند }پشتونھا{، افغانھا}خراسان{ايالت
 

درجغرافيای پتوليمی وجود ندارد، ولی " آريانا"درآخربايد گفت ھمانطورکه واژۀ 
" تاريخ احمد شاھی"ت تقسيم کرده اند، دراثرمشھورو#ينا را به ھفت ازقول او آريا

وجود " افغانستان"واژۀ  نيز) که زيرنظراحمدشاه درانی برشتۀ تحريردرآمده است(
 ھای کشور سرکاری برای مکاتب و دانشگاهھای  درتمام تاريخ، ولی )26(ندارد 

" افغانستان"بنام  }امپراطوری{موسيس کشوری" بابا"احمد شاه  درج نموده اند که
  !است

 

 
 

 منطقۀ افغانستان در( م 1815درنقشه الفنستون در" سلطنت کابل"نقشۀ  – 9شکل 
)25() جنوب کشورکابل ديده ميشود  
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نتيجه گيری   
 

جغرافيۀ پتوليمی، جعلی   فکرميشود پس ازدرک عدم موجوديت واژۀ آريانا در-*
صرفنظرازاين  (او ثابت گرددبودن آريانای بيليو و خيالی بودن افغانستان فرضی 

 "افغانستان خيالی" در رويا ھای  ديگر، مانند جناب کھزاد، ھم يکتعداد که ھنوز
  )!ھند تشکيل دھد بسرميبرند که مرزھای جنوبی آنرا رود سند و بحر

 
، )آنھم با وجود دانستن آن(خيا#ت  روی جعليات و  آيا اتکای جناب کھزاد بر-*

سازی  تاريخ از ادبيات کشور، ميتواند بجز تاريخ و ن درو ترويج آمستند سازی 
 درصورتيکه جغرافيای(گردد؟ محسوب چيزديگری وفرمايشی يا ساختگی  آگاھانه

آرياناھای سترابو و  با مرزھای ھيچيک ازنيز زمان کھزاد  "واقعیافغانستان "
)!تطابق ندارد حتی بيليو  

 
 ادبيات کھن و  در"آريانا" واژۀديت ، ھمين عدم موجوشدبعSوۀ آنچه فوقا ذکر -*

يا عدم ذکربزرگان ما ازاين کلمه  فرھنگ فارسی و بيمثال تاريخ و گنجينۀ عظيم و
قاطع ديگری باشد مبنی بر  دليل محکم وميتواند موجود منابع قديمی  درھيچيک از
  که در"خراسان"  و"ايران"نسبت به واژه ھای  (اعتبارکلمۀ آريانا عدم اصليت و

نامھای باستانی اين سرزمينھا  حيث يکی ازب) الۀ ديگری به بحث خواھيم گرفتمق
ھا واژه آريانا را شکل تلفظ يونانی واژه ھای ايران،  اينکه بعضی از صرفنظر(

.)ميدانند...َاييريانه و  
 

چو در بندی سر از روزن برآرد+ + + حقيقت تاب مستوری ندارد   
 
 
 

 که درمتن نقل ه استۀ اين مقالکار رفته است، نظرنويسندب{} درجاھائيکه قوس : ياد داشت
. شده استهقول ھا افزود  
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