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 .است كرده سپري و دیده دیگر بعد یكي را مختلف هاي مدنیت و اقوام مهاجرت و بوده، مساعد

 و افغانستان خاك كه است، ساخته واضح نیز شناسي باستان تحقیقات كلي، اساسات همین با موافق

 النهر ماوراء خاك(امروز شوروي مركزي آسیاي هاي جمهوریت و ایران آن مجاور هاي سرزمین

 قدیم هاي دوره همگي چین خاك و هندوستان قاره نیم اراضي )ترانزوكسان یا جیحون ماوراي یا

 با اروپایان ه راك اعصاري و التاریخ قبل هاي دوره و (نیولیتیك) حجر جدید هاي مدنیت و حجر

 توانیم، مي كرده ترجمه تاریخي عصر بر همقدم دور آنرا و ویندگ هستریک( پري) علمي صطالح

 بنا بوده ها مدنیت این گاه پیدایش یا و گذرگاه افغانستان چون و است كرده سپري و دیده را همه

 .دارد ها دوره این تاریخي تحقیقات در فراوان اهمیت برین

 در سمنگان حوالي  Qara Kamarكمر قره غار در حفاري نتیجه در تازگي به آثاریكه از یكي

 هزار پنجاه و سي و ده بین حدود زندگي اندعالیم كرده تحلیل آنرا علما و شده، آشكارا هندوكش دل

 افغانستان وسط در حجر قدیم مدنیت اولین مراتب در را شكاري نشینان غار، میالد از قبل سال

 آخرین قندهار غرب شمال متري كیلو پنجاه ،(مندیگك )تپه در دیگر كشفیات از هم و سازد مي ظاهر

 هزار پنج و .مق. سال هزار سه درحوالي رونزب مفرع دوره آغاز با را صیقلي سنگ مدنیت مرحله

 آغاز میان كه آید مي پدید ازین و میكنیم مشاهده ارغنداب و هیرمند مسیر بین در امروز از قبل سال

 سال هزرا سي یا بیست قریب حتمالا با ما كشور در صیقلي سنگ اخیر دوره و حجر قدیم دوره

 عناصر از موجي. مق. سال هزار ده حدود در یعني دوره این سوم ثلث آغاز حوالي در و گذشته

 نواحي از آنها نقل مركز تدریج به كه شده پیدا دریا آمو و دریا سیر علیاي حوزه در اروپایي و هند

 با داشته سكونت نواحي درین سال هزار چندین مردم این است، شده منتقل آمو حوزه سردتربه

 خویش گاه جوالن را باختر و بلخ است سرزمین این فارقه عالمه كه اسپ مخصوصا   اهلي حیوانات

 .اند شده پراگنده افغانستان هاي رودخانه وادیهاي در ازآن بعد و داده قرار

 نموده جودیرو موهن و هرپه در سند وادي در مارشل سرجان قبل سال پنجاه درحدود كشفیاتیكه از

 شهرهاي و بوده عالي مدنیت داراي سند حوزه ازین قبل سال هزار شش حدود در كه آمد، ثابت چنین

 مي جو و گندم و بوده مترقي ایشان بین در زراعت و داشته حمامها و سركها و ها باجاده منظم

 گوسفند و اندار كوه قوي بسیار هاي گاو و دار كوهان هاي شتر و قاطر مانند اهلي حیوانات كاشتند،

 و نقره طال، زیورات و گرفتند مي كار نیرومند نرگاوهاي از ها عراده نقل براي و داشتند وغیره

 رسم داراي و داشتند، روي و مس از كار آالت و جنگي اسلحه میساختند، مهارت كمال در را مس

 مصر تا و النهرین بین و ایران و افغانستان به اندوس وادي مدنیت همین سلسله كه بودند، هم الخطي
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 و مرو قریب انو و بلوچستان محمد گل قلعه و وان، جاله و نال در آن مشابه آثار و شده، كشیده هم

 است، شده كشف مصر و عراق خاك و ایران جنوب و قندهار دمراسي و مندیگك و افغاني سیستان

 نفیس، هاي زیور ظروف، هاي نقش ابنیه، اطاقهاي پخته هاي خشت ملون، تیكرهاي آنجمله از كه

 تمام در وغیره مادر النوعرب  هاي ،مجسمه الجوردین آالت و زیورها و آثار تصویردار، مهرهاي

 سال هزار شش حدود در بشر كه میكند حكم مارشل جان بنابران و است یكدیگر مشابه سرزمین این

 در و(١.داده انبساط را خود مدنیت یكسان اندس و هلمند و كارون و فرات و نیل هاي حوزه در قبل

 را مدني خاص اهمیت خود جغرافیایي مساعد موقعیت با سیستان و هلمند وادي ستین سراورل نظر

 .است داشته تیك كلكولي مدنیت پهلوهاي انتشار در التاریخ قبل ادوار در

 فكر و دیانت شكل كه میرساند نیل تا سند وادي ازحفریات مادر االهه هاي مجسمه پیدایش كثرت

 .است بوده یكدیگر نزدیك و مشابه سرزمین این سرتاسر در دوره آن انسان

 كشف مشابه آثار و ها مجسمه اینگونه عموما   وسیستان قندهار-باختر سرزمین از افغانستان در چون

 و كشورها بین مدني عواید و دیانت و افكار مبادله و انتقال تنها نه كه گفت میتوان بنابران شده،

 آن با افغانستان مردم و داشته جریان باستاني عصور در نیل تا اندوس وادي از التاریخ قبل مردم

 این پرورش و انتقال محل سرزمین این بلكه .اند بوده دارا را تامي پیوستگي مهم بسیار و قدیم تمدن

 .است هابوده مدنیت

 :آریایي دوره   

 آن در مردمیكه و بود، بشر مسكون التاریخي قبل اعصار از افغانستان شد فتهگ بال در طوریكه

 مردم با و بوده كلتورخاصي و عقاید و افكار و مدنیت داراي بودند، ساكن سرزمین دراین ازمنه

 .داشتند تمدن و كلتور و زندگاني در مشتركاتي النهر ماوراء و ایران و سند وادي

 مفصلي معلومات آن فرهنگ و كلتور و زبان باره در وقتي شاید ،كه تاریخ از پیش دوره از بعد

 آغاز آریائیان مهاجرت روشن بسیار دوره دستیم، تهي باره درین امروز و برسد، انسان بدست

 انباه در ادبي كهنسال آثار و بوده اقوام انتقال و حركات این مهم مركز افغانستان باز كه میشود،

 به تر خصوصي ولي .میتوانند كرده استفاده آن از اروپایي و هند اقوام همه العموم علي كه داریم

 این و-اند قدیم آریاناي یا افغانستان مردم كه دارد، بارزي تعلق مردم این مخصوص شاخه یك

 .میگیرد خود به درتاریخ مهم موقیعت آریاها مهد و گاه قرار حیث به سرزمین
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 :ویجو آریانه   

vaeo-Aryana ویجو آریانه بنام سرزمیني در المیالد قبل سال هزار چهار حدود در آریا مردم

 ).۳(است اصیل مردم و پاكزادان و نجباء سرزمین معني به تسمیه این و(۲) میزیستند

 سرزمین آن بجاي ولي بوده نیز هند یي آریا مهاجران بین در– ویجو آریانه اصطالح كه نماند ناگفته

 قرن در كه گفتند مي )4(ورته آریایا  varsha -Aryaورشه آریا –آریا باستاني وپرورشگاه قدیم

  )5.(است گردیده ذكر samhita -Manuسمهیتا منو در نام این المسیح قبل سوم یا دوم
 

  :آریاها انتقال وخطوط مهاجرت

 سبب به اوستا توضیح بقرار  -میزیستند ورشه آریانه یا ویجو آریانه در كه آریا سفید نژاد مردم

 تا قدیم بخدي یا باختر در (آمو) كسوس یا دریا چپ ساحل به -خوردني مواد قلت و هوا برودت

 زندگاني یادگارهاي اوستایي و ویدي سرودهاي قدیم قسمت كه اند شده پراگند هندوكش هاي دامنه

 فیاللوژي تاداس P.Giles گایلس پي دكتر بقول و میدهد، نشان افغانستان  سرزمین در را آنها باستاني

 نیز را ها گیاه از بعضي و ساختند اهلي را حیوانات از برخي مردم این كیمبرج پوهنتون مقایسوي

 زندگي دستي صنایع از برخي با افغانستان شمال بخدي سرزمین در م.ق۲5۰۰حدود  در و میشناختند

 .میكردند

 كه خود مركزي مهد و آرامگاه از طبیعي، دیگر عوامل و نفوس تزیید باثر اصیل آریایي مردم این

 شمالي هاي وادي و بخدي) كنوني افغانستان به بوده جغرافیایي ناحیه یك شامل كنوني افغانستان با

 -غر سپین كهسار شرق هاي راه از و نموده مهاجرت غرب و شرق به ازآن بعد و مدند( آافغانستان

 ایران به كنوني هرات و خراسان شمال هاي راه از همچنین و-اند رفته پنجاب و اندس هاي وادي به

 و افكار و ادیان و زبان بخدي، مشترك خانه در زندگاني او بعد كه .اند رسیده صغیر آسیاي حتي و

 مشخصات این و اند، برده باخود وغرب شرق به را خود فرهنگ و فولكلور و حماسي داستانهاي

 آریایي كتاب دو هر انواع ارباب و مضامین و زبان چنانكه. دارد یكدیگر با كلي تشابه ایشان مشترك

 پایتخت محل از كه هیتانیان مكشوفه كتیبه روي از نیز ودارد  باهم تامي نزدیكي ویدا و اوستا یعني

 شده پیدا كوچك آسیاي  Boghaz-Koi كوي بوغاز از ق،م١4۰۰ سال مربوط ریوم ت - پ ایشان

 نامهاي كه داشتند، سكونت آریا نژاد از Maitani میتاني نام به مردمي نیز آنجا در كه گردید ثابت

 میگیریم نتیجه ازین. است مشترك اوستا و ویدي آریایان با ایشان اساطیر و انواع ارباب و شهزادگان

 مشتركي دیانت و فرهنگ و مدنیت صغیر آسیاي تا هند از )آریایان هم (ق،م١5۰۰ حدود در كه
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 )6.(اند داشته

  

 :مركزي یا بخدي هاي آریایي   

 هندوكش دامنهاي و باختر و بخدي خود در قبایل آن از جمعي بخدي، مركز از آریایان هجرت از بعد

 وهمین اند نامیده پشتون - پشت -پكهت-بخدي) بخدي خویش سرزمین نام به را خود كه-اند باقیمانده

 پكتهه بنام و كرده شركت Parushni پاروشني دریاي كنار بر آریایي قبیله ده جنگ در مردم

Paktha مردم - پكهت مكررا نام ویدا یعني آریایي متون ترین قدیم در همچنین و)7(اند شده ذكر 

 و زندگاني اوضاع م.ق١4۰۰ حدود در كه )8( آمده ایشان رجال و شهزادگان و شاهان و پشتون

 از بسي قدیم هاي نام لهمآنج از ومیگرداند  ثبت راوي كنار تا را پشتون قبایل انتقال و فرهنگي

 نام  Turayanaوایانا تور مانند موجوداست پشتون قبایل بین در تاكنون آریایي قبایل و رجال

 .است زن شمشیر یعني وهوني توره نام این معني هم كنوني پشتون در كه )9( پكهت پادشاه

 كه Paravata پاراواتا و pani پاني و Brisaya بریسایا و  Dasaداسا قبایل نامهاي همچنین

 نامهاي به تاكنون()١۰( بودند(كنوني قندهار )اراكوزي مردم از  Hillebrandtسراسوتي كنارهاي بر

 .)١١(موجودند پشتونها ژوبي و زابلي قبایل بین در بریچ و  Parvatپروت و داسووپاني

 اكسوس حوزه از آریایي قبایل كه بینیم، مي (مهابهارته) تا بعدي ادبیات و ویدي سرود متن شهادت به

 (وبها)ک كابل هاي رودخانه مسیر امتداد در آنجا از و منتشرشده آن جنوب به هندوكش شمال از و

 سرزمین به آنجا از و رسیده (سندهو)سند كنارهاي به (سواستو) سوات( گوماتي) گومل( كرومو) كرم

 پراگنده هند قلب طرف به سپس گشته، واصل دریا هفت یعني (هندو هپته) یا سندهو - سپتهپنجاب

 .اند رانده جزیره شبه جنوب بطرف را محلي اقوام و گردیده

 قدیم مسكن كه میدانند بهتر خود اند، گذرانیده نظر از را سنسكریت قدیم متون كه هندي دانشمندان

 بود؟ كجا( بهارته) قباي مهد یا شمالي خانه یا (اندرا)

 بهارته قبایل مهد كه گفت توان مي صریحتر اروپایي دانشمندان از برخي تحقیقات روشني در

 آریایي باستاني مهد و پرورشگاه این نام.اند كرده انتقال غرب و  شرق به آنجا از و بوده بلخ آریایي،

 مهابهارته در و آمده،Atharva-Veda واویدا اتهر در كه بودBalhika  بلهیكا ویدي ادب در

 میالدي چهارم قرن حدود در سنسگریت شناس دستور دانشمند ني پاني و بوده Bahlika بهلیكه

                                                           
(10)  
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 آن چهارم آریایي كشور شانزده جمله از اوستا خود در و )١۲(است نامیده بلخیان را بهلیكه قبایل

 اوستا حقیقت بقرار و داشت را (زیبا بلخ) ام مسریر بخدي صفت كه )١۳( بود  Bakhdiبخدي

 نام منشا كه است بخلي و بخل پهلوي ادب در كه بوده( ي-ذ-خ-ب)نام یاین عنصر حروف شناسان

 هشتم قرن تحریر)اوستا پهلوي نسخه در  Jacksonجیكسن قول به و)١4( میشود شمرده باختر

 باقي بامي بلخ دري ادب در كه بود،( بامیك بخل) نام این- شده كشف سمرقند از كه (میالدي

 كرده تایید نیز  Vale De Poussinدوپوسن واله اروپایي دانشمند را عقیده همین عین و)١5(است

 بختي و بخدي ریشه همین از هیرودوت پكتوبس و ویدي پكهت نام گفتیم، پیشتر طوریكه و است

 در را بزرگي ملت یك اكنون و گردیده، پشتون و پشت  و بحت زمان مرور به كه است اوستایي

 .است داده تشكیل آسیا وسط

 قبایل از عده انتساب و ارتباط كه میآید بدست هم دیگري مطالب مستقیم غیر بصورت مهابهارته از

 بهادرا كه است شده گفته مثال، باب من-سازد مي ظاهر باختر و بلخ به را هندي مهجر آریایي

Bhadra ویوشتاسوه بنام بود كسي زن (مادار) قبیله هیي اسطور جده)Vyushit-Acva شباهت كه 

آن اسپه   پشتوي صورت یا اسوه)كلمه و-میگیرد تعلق باختري و تاریخي رجال از بیكي نباشد، تام

 .بود مروج بسیار بلخ رجال گذاري نام در پسوند بصورت

 مقابل در اباسین و كابل دریاي ملتقاي در كه ق،م) چهارم قرن بزرگ دانشمندان از یكي ني پاني

 لكچر هشت یعني Asht-Adhyaya نام به را ویدي گرامر و میزیست خانه رود كنار بر اتك

 شده اصالح و تهذیب یعني آنراسنسكریت نام گرامري ترتیب و تهذیب به را ویدي زبان وي .نوشت

The Perfected ١6( گذاشت(. 

 بلهیكه قبایل از وي ذكر بران بنا برخاسته اباسین شرقي سواحل و پشتون سرزمین از پاني چون

 مهاجر و عشایر میان در و اند، بلخ مردم یقینا   بلهیكه كه دارد عقیده هم دوپوسن واله و است معتبرتر

 .داشتند شهرت هندي آریایي

 قرن در نیز Herodotus هیرودت یونان مورخان پدر سنسگریت قدیم متون و برماخذ عالوه

  Paktiuke  پكتیك بنام افغانستان قبیله چند از ذكري است ني پاني معاصر كه المیالد قبل چهارم

  Aparutaiاپاروتي و  Dadikaiدادیكي و  Sattagudoiوستاگودي  Gandarioiگنداري و

  Gadaraگدارا )گندهاري و پشگتون و پشت از اند عبارت محقق علماي راي بقرار كه)١7(نموده

 مردم از تاكنون كه افریدي و كتاج و هخامنشي Thatagushگوش تته) وشتك (داریوش كتیبه

 خود تاریخي مساكن همان در تاكنون آریایي مهاجرت زمان از و میشوند شمرده افغانستان آبرومند
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 Hecataeusهیكاتویس هاي نوشته در پشاور یعني قبایل این مركزي شهر یك ذكر و برقرارند،

 اركیو قراریكه و است موجود گندارا در Kaspapuros كاسپاپوروس بنام (م.ق5۰۰) حدود

 حدود)فارس رستم نقش در شاپوراول یوناني پارتي كتیبه در تازگي به امریكا شیكاگوي لوژستهاي

-وپو سنسكریت برشاپوره پسانتر كه )١8(است  Pashkibouraصورت به پشاور نام اند یافته م۲6۰

 وپشاور فرشاور فرشابورو و پرشاپور و چیني ایرز  Huan-Tsang تسانگ هیون-لو-پو-شا-لو

 زمان از خود سرزمین در مردم این كه آید برمي ازین و اند، ساخته آن از را اسالمي هاي دوره

 بركنار قبیله ده درجنگ اریایي قدیم قبایل جمله در اگر و بوده، قرار بر مسیحي عصر اوایل تا قدیم

 .اند مانده( افغانستان)باستاني سرزمین در ایشان بقایاي باشند كرده شركت هم راوي

 از قبایل Pank-Jana جانا پنكه شكل به سنسكریت است اصطالحي كه پنجگانه قبایل دسته در

 شامل Paurus پورو Anusانو Turvashas واشا تورYadus یادو Druhus دریوهو قبیل

 است معتقد كلكته پوهنتون در هند قدیم تاریخ استاد Chandra-Dass داس چندره پروفیسر -اند

 است( پورو) – پنجگانه قبایل مهمترین باشد شامل جمله درین بهارته معروف كتله همه باید كه

 پنجگانه قبایل این و داشتند، قرابت و نزدیكي (بهارته)كتله با Pouravas پوراوا یعني او واوالد

 شمال از یعني .اند نموده دنبال-اند كرده تعقیب ها مهاجرت مسیر در بهارته قبایل كه راهي همان

 خاك و پنجاب سرزمین بر باالخره و آمده فرود آن جنوب به و برخاسته باختر و بلخ از هندوكش

 .اند شده پراگنده هند پهناور

 مطلب واین ، میدهد قرار گندهارا حواشي در اندوي علیاي دره را پورو قبیله مسكن پروفیسرداس

 دورهاي بر اگر ولي-بودند پنجا در آریایي مهاجرت هاي دوره از یي دوره در ایشان كه دارد حقیقت

 نژاد هم عشایر و شعب سایر مانند هم را آنها مسكن باید شود، رسیدگي آریایي مهاجران قدیمترین

 و ویدي حماسي داستانهاي و پورانا و مهابهارته اگر .كنیم جستجو افغانستان هاي وه درك ایشان

 دریافت خواهیم كنیم، تطبیق بهم مقایسوي فلكلور و ادب باساس و كرده مطالعه را شاهنامه و اوستایي

 كسوس وحوزها هندوكش شمال در ایراني و هندي مهاجرت آریایان قدیم و اولیه زندگي كانون كه

 .بود یوناني و هندي سانسكریت منابع و ویدي سرود ما استناد و گاه تكیه گفتیم چه هر اینجا تا .بود

 روي از نیست دست در قدیم اوستاي بااینكه و میتوانیم، شده اوستاي متوجه مطالب همین عین بتایید

 و بلخ جایگاه و توانیم مي كرده استخراج مهمي مطالب پهلوي كتب سایر و بعد ما اوستایي متون

 پهلوي تازه منابع از آن افتاده دور هاي خاطره كه بلخ قدیم قطعات اكثر كه را افغانستان والیات سایر

 معاینه تر وروشن تر واضح بصورت است شامل آن در نشین آریا گانه شانزده است رسیده بدست
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 یكي (وندیداد) اول فرگاد به مندان عالقه و میكنیم، نظر صرف آن جزئیات شرح از اینجا. میكنیم

 .میتوانند مراجعه (یشتها) به و اوستا اجزاي از

 و فرهنگي و اجتماعي تشكیالت و آریایي قبایل و اقوام و جغرافیه و تاریخ نظر از اوستا مطالعه

 اوستایي و ویدي متون مقایسه و دارد، مداخلیت ما تاریخ در ویدي متون از مراتب به مذهبي و ادبي

 افغانستان تاریخ كلي و اساسي مبادي همدیگر با آن حماسي و تاریخي و جغرافیایي محتویات تطبیق و

 .میسازد روشن غرب و شرق و شمال در مجاور هاي كشور با آن تعلقات با را

 باید قدیمتر زبان یك هاي لهجه را زبان دو این كه است حدي به ویدا زبان و اوستا زبان شدید تشابه

 دیار یك و خانه دریك روزي( اوستا و ویدا) پیروان كه میكند، حكم زبان شدید تشابه این .شمرد

 این قدیمترین كه است دریا آمو وسیع حوزه همان – كسوس حوزها دیار این و خانه باشند، زیسته

 و (بلهیكا) و (سریرام بخدیم) و (گزین بلخ) و افتاده آن مسیر طرفه دو در نشین آریا خاك قطعات

 مام و .دارد حوزه این در وسیعي جایگاه(الحسناء بلخ) و (بامي بلخ) و (بامیك بخل) و (باختر)

 .شمارد مي آریایي زندگاني مظاهر ترین قدیم گاه جلو را آنجا ایران و هند باستاني هاي اسطوره

 در(جیان) و (سیالك)  هاي تپه و (مندیگك) و (انو) هاي وتپه (موهنجودیرو)كشفیات طوریكه همان

 ادبیات-میدهد نشان بما را آریایي از قبل زندگاني شواهد ایران و هند و النهر ماوراء و افغانستان

 .میكند معرفي بما را آریایي پوست سفید قبایل امواج و حركت و جایگاه اوستایي و سانسكریت

 هنوز را قدیم آریایي احفاد كه است وسطي سرزمین مركزي آسیاي و ایران و هند میان در افغانستان

 میتوانیم، مشاهده مثال طور به افغاني هاي وادي و هندوكش هاي دره البالي در آن هاي كوه دل در

 باشندگان و اند كرده حفظ بزرگي پیمانه ا رات خود قدیم هاي لهجه و ومدنیت فرهنگ مردمان این

 عالوه كه است آن بارز هاي نمونه وغیره كوه سفید باشنده هاي قبایلي و شرقي مركزي هندوكش

 .است موجود تاكنون آن سنگالخهاي وادیهاي و ها دره در محلي لحجه بیست درحدود پشتو بر

 

 

 .فرگردا- وندیداد -اوستا- (۲)

 .7۳ص١ج اندیا هسترىاّف وكیمبرج ازگیگرالمانى ح64-7۰ خاورى ایرانیان تمدن)۳(

 ولىم نداری كارى وغرب شرق افكاردانشمندان باتناقض اّن موقعیت تعین به درینجا)4( 

 گیگر ویلم داكتر قول وبه اّمده، ریگویداهم در اّن ذكر كه واّرین اّره كامه كه– همینقدرمیگوییم
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W.Geiger وبنیاد ونژاد اصل معنى به هم درسانسگریت كه است( اّر) از اّن اشتقاق المانى محقق 

 ومحاوره پشتو قدیم درادب كلمه   همین وعین راداشت، وپارسا ونجیب اصیل مفهوم( اّریا) وكلمه   بوده

 پشتوى كنونى درمحاوره   ویجه ویجویا كلمه   وهمچنین است ومستعمل موجود معنى همین به -كنونى

 است باقیمانده گاه واّرام وجایگاه سرزمین مفهوم به خود یى اّریا قدیم معنى همان قندهاربه

 .(4ص١پانیكارج قدیم وهند۲۰7ص۳ریگوداج)

 شكل به كلمه همین كه۲۲ شعر۲فصل سمهیتا مانو بحواله١ج١5اندیاص اف هسترى كیمبرج)5.(

  .باشد ومرتع خوب كاه اّن ومعنى است موجود پشتو درزبان تاكنونVarsho ورشو

 .۲6ص6 اندیاج اّف هسترى كیمبرج)6.( 

 .8۲ص١ اندیا اّف كیمبرهسترى)7( 

-8حصه۲۲سرود١5-ص۲وج-7حصه١7سرود-١8ص۲ویداج)8(

 .لندن طبع١.حصه6١سرود465ص۲وج8حصه١سرود۲6۰ص۲وج

 .١۰ حصه64١ سرود65ص۲ ویداج)9( 

 .87 ص١ ج اندیا اّف هسترى كیمرج (١۰)

 .۲58-۲4١-١56-١١8افغانىص حیات)١١( 

 .درنظرپانىنى هند كتاب به رجوع)١۲( 

 .فرگرداول-وندیداد)١۳( 

 .١١۰ص اوستا فرهنگ)١4( 

 .۲7١ص زردشت)8ص١ اوستاج ترجمه  )١5( 

 شده تهذیب معنى همان پشتوعین درزبان (سم) كلمه954ص١9وبرتانیكاج8۰اندیاص ویدك)١6( 

 .رادارد

 .85و١۲7ص اول وكتاب66ص7 وكتاب9١،9۳،94،١۰۲ص۳ كتاب هیرودت تاریخ)١7(

 .۳۳كیروص ازسراولف پتانها)١8(

 

 پایان


