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 هندوُکش هیوجه تسم
 

بدخشان تا  تیآن مناطق کشور ما را از وال یغرب ۀاست که سلسل یبزرگ و بلند یاز سلسله کوه ها هندوکش
بدخشان  تیوال« وه خان» یولسوال هیسلسله در ناح نیا قلهٔ  نیو شامخ تر نیاست. بلند تر دهیدر نورد انیبام تیوال

در خاک افغانستان امتداد  انیبام تیآغازد تا وال یم نسلسله که از وه خا نیاست. ا« نَوشاخ» ای« نُه شاخ»به نام 
پاکستان و  انیاست که در مرز م «ریتراجم»آن به اسم  ۀقل نیسلسله کوه، بلند تر نیا ید. در بخش شرقدار

بام  ای ریپام نیبزرگ که سرزم یرشته کوه ها نیاست. منشأ و آغاز ا دهیافغانستان و در کشور پاکستان واقع گرد
و « اورست»قله آن  مسما به  نیکه بلند تر کنند یم ادی ایمردم هندوستان به نام همال تر آن را یشرق ۀسلسل است،یدن

 .دارد تیموقع پالیدر کشور ن
دو جزء  بیاسم از ترک نیمعلوم است، ا که یهندوُکش است و طور یبیاسم ترک یو معن هیهدف ما تجز جا نیا در

ساخته  یها تیواو بدون تعمق و با در نظرداشت ر ینگاه اجمال کیساخته شده است: هندو + ُکش= هندوُکش. با 
هند(.  نیهندو ها )باشندگان سرزم ایهندو  ۀندُکش شود، یآن م یسلسله کوه، معن نیو پرداخته شده در رابطه به ا

در گذشته ها و قبل  یهندو بوده اند، ول نیآئ رویآن مردم پ شتریهند است که ب ۀالبته که هندو اسم باشندگان شبه قار
بوده  یشبه قاره به نام هندو مسم نیا یغرب و شمال غرب ۀحوزه توسط مردم باشند نیاز اسالم تمام باشنده گان ا

بوده است که هر  یدر حال نیو رابطه داشته است. ا وندیسندهو پ ایسند  ۀهندو با واژ ۀواژ یدیترد چیه یکه ب ،اند
  .شان داشته اند انیدر م زین یمشخص و معلوم یشبه قاره هند از خود اسم ها ۀباشند لیاز اقوام و قبا کی

دور از جهت شمال به جنوب صورت  یها ها از گذشته مهاجرت شتریشاهد است، ب خیو تار میدان یم که یطور
 نیشبه قاره هند رهسپار شده اند که داستان ا ایاز سمت شمال به جنوب  ییایآر یگرفته است و اکثر اقوام و دوده ها

موضوع  نیو بر سر ا دهیبه ما رس دادیچون وند یُکتب پهلو زیتوسط افسانه ها و ن مایها را از زمان  مهاجرت
شکل ¬چه به ،یکه هندو ها به طور دستجمع میستیرا شاهد ن یدادیرو خی. برعکس، در تارستیشک و شبهه ن

ر شان ما گذشته و عبو یاز گذرگاه هندوکش به سمت شمال کشور امروز ت،یو مجبور ازین یو چه از رو یورشی
راه توأم بوده  یها یمشقات و سخت ایاز برودت هوا و  یناش یریکوه با مرگ و م هرشت نیدشوار گذر ا یاز اراض

باشد. با آنکه از مهاجرت جت  دهیگرد یگذار نام« هندوها ۀُکشند» اینام هندوُکش  سلسله کوه به نیکه از آن بعد ا
هندوکش در رفت و  یسو نیا هب خیهند که در طول تار نیسرزم گرید لیاقوام و قبا رهیها، قوال ها و غ یها، جوگ

که بعدش به مناطق  یامروز رانیا نیبه سرزم انیلول ایمهاجرت جت ها  نیتوان کرد و اول یآمد بوده اند، انکار نم
ار و نه همو یاز راه ها ادیبه احتمال ز دند،یغرب و شمال کشور ما پراگنده گرد زیو ن انهیم یایچون اروپا، آس

 یاز شاهان ساسان یکی« بهرام گور»است که به اساس درخواست  یدشوار گذر صورت گرفته است و آن مهاجرت
 یامروز رانیا نیبه سرزم فهیطا نیاز ا یریاش، تعداد کث یاز شاهان هم عصر هند یکی« شنگله» ای« شنگل»از 

  (انیلول  ۀ. مقالیانسان ،ی، نه غرب ی. نه شرقنیکوب، عبدالحس نی. ر. ک ) زردندیگرد نیجاگز
با عبور از  شتریشود گفت که ب یاند، م دهیرا در نورد یمرکز یایکه امروز سراسر اروپا و آس یها قوم جت

پراگنده شده باشند.  اینقاط دن یو بعد به اقص رانیا نیگذرگاه کابل به جانب غرب و سرزم ایبلوچستان  نیسرزم
مهاجرت از شبه  نیا ۀنس.( برعالو کلمه     ۀمقال ،یو پهلو ییاوستا ۀچند واژ یمعن ر.ک: )محمد صالح گردش.در

گذشته صورت  خیاز شرق به غرب در توار زین یگرید ینقاط جهان، مهاجرت ها یو بعد اقص رانیقاره هند به ا
  .به آن خواهم پرداخت گریو زمان د گرید یگرفته که در جا

سند را در گذشته، به  یای. هم چنان درنامند ینام سند م را به ایآن در ن،یاباس یایکابل به در یایدر زشیاز ر بعد
 نیاند و هنوز مردم پاکستان ا کرده یم ادی زیمهران رود و هنودگان رود ن ینام ها به یدوران پهلو خصوص

 یاز نام ها رگید یکیقلم(  نیزردشت. هم زادگاهنامند. ر.ک: )وه رود و  یبزرگ را به نام مهران رود م دریای
 یم ندونهیکه جمع آن س ندیگو یم «ندیس»را  ایدر زبان پشتو در میدان یکه م یاست و طور «ندوسیا»رود  نیا

 یبعد یرود ها بوده باشد که در زبانها یبه معن دیشا ندوس،یس أتیاز ه کلمه نیممکن است که اصل ا اریشود. بس
 یکیو  کلمه نیبه ا بیقر یزیچ ایو  شهیر نیدر زبان پشتو ممکن است از هم ندیس أتیو ه ستشده ا ندوسیا
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معلوم است  که یهندو شده است. قسم ،یامروز یآن در زبان ها ۀبرجا ماند أتیکه ه بوده تیسانسکر یها کلمهاز
را  یلیتبد نیا که ده است چنانیابدال گرد« هـ»به یبعد یبه مرور به زبان ها میزبان قد یها کلمهاز« س»حرف 

 یمتوجه م گرید یها کلمه اند و بسا دهیسند که به هند بدل گرد زیسور و آسو که به هور و آهو و ن یها کلمه در
 نیپشتو بوده که امروز به ا میسند در زبان قد ۀبرجا مانده از صورت جمع واژ یأتیهندو ه ۀ. ممکن است واژمیگرد

 بایز یبیاسم ترک نیقلم ا نیهم ۀ. از روزنندیگو «نیابا س»پشتو رود سند را  یامروز باندر آمده است. در ز أتیه
 ۀواژ افتهی رییتغ یکم أتیکه ه «نیس»باب و بابا است و  یمعن که در آن زبان به« ابا»متشکل از دو جزء است: 

 نیرود سند در میدان یکه م یرو طو«. ها دریاپدر »  شود یآن م یخواهد بود و معن یبیاسم ترک نی( درای)درندیس
چنان  رود باشد. هم نیبه ا ییاسم با مسما تواند یم ینام نیهاست و چن ایدر نیو بزرگتر نیاز پرآب تر یکیحوزه 

امر است که پشتون ها و هم  نیا یایو گو اندینما یم ها نیسرزم نیها را درا پشتون یستیقدامت ز یبیترک ۀواژ نیا
و  یو با تالق دهیگرد یحوزه سکن نیتبار بوده باشند که در ییایآر نیمهاجر نیخستها ن یابها به شمول پنج یگجرات

 .را بوجود آورده باشند یدیو ۀسند، تمدن بزرگ دور ۀحوز میبا باشندگان قد زشیآم
عنوان  ریز یی در صفحه فسبوکش در نوشته شیپ یدانشمند زبان شناس کشور ما چند «یزیزمان ستان» محترم

سلسله را  نیدانسته و ا «شیهندوک»را  هندوُکش، آن یبیاسم ترک هیدر رابطه به وجه تسم «شیهندوک ایهندوُکش »
اما مرا در  و معقول است؛ دهیو پسند بایز اریاستاد بس هیتوج نیهندو دانسته اند. ا نیو د یزردشت نیحد و مرز د

 یبیاسم ترک نیو نظر نگارنده در ا دیز د: جزءُکش انگارم یکه در رابطه م ستیگرینظر د یبیاسم ترک نیمورد ا
جا با  نینگاشته ام و در یگرید یدر جا« واورو َکش» ۀمورد  در مقال نیکه در هم در اصل َکش بوده است چنان

« واورو کش» ایبحر هند  یرودها ۀسلسله کوه ها که سرچشم نیبه ا وندیدر پ انیزردشت نشید و بیاستناد از عقا
هندوُکش  أتیو بعداً به ه دهیسلسله کوه به هندو َکش مسما گرد نیکه چرا ا نگارم ینظرم را م ست ییاوستا ۀدور

 .در آمده است
آمده  ردیگ یکه از البرز سرچشمه م یدو رود ۀرود هاست، در بار یچگونگ ۀبخش نهم بندهشن که در بار در

به خاوران)غرب( شد  یکی: دیبرز، فراز تازاناز ال مه،یدو رود را هرمزد از اپاختر ن نیکه ا دیگو نیدر د»است: 
به  دند،یرود از همان سرچشمه فراز تاز جدهیه شانیبه خراسان)شرق( شد که وه خوانند. از پس ا یکیکه ارنگ، و 

 دهیشمار فراز تاز اریبه بس شانیرود ها از ا گریآمدند، که د یدائیبه پ رسیفرو شدند، به خون نیهمان البرز به زم
را از آغاز )از پس هم(  یاشم رهوئ یکه مرد دندیبتاز یگریاز پس د کیکه چنان زود زود هر  دیگو نیاند. چن

فراخکرت به هم  یایشوند و سپس هر دو به در رابیکشور ها از آن زهاب ها س ۀها گذرند و هم ایگردند و به در
 دیبه البرز در آ یمانگونه است که روشنبه ه نیکه ا دیگو نیرسند که از آن بتازند. چن یرسند و باز به سرچشمه ا

 «.و به البرز برود
 دیو حد اقل به عقا یزردشت نییدور از آ یشان به گذشته ها دیآن طرز د دیکه شا انیاساس باور زردشت به پس

آب رود ها  شده، یو به البرز فرو م خاسته یاز البرز بر م یگونه که روشن همان وست،یمهر خواهد پ نییآ روانیپ
ما در رابطه به  اکانین دیاست. بناً با توجه به طرز د شده یخاسته و دو باره برگشته و به آن فرو م از البرز بر زین

 «یتیهرا برزئ»شک و شبهه همان سلسله کوه  چیه یآب و رود ها و با توجه به اسم سلسله کوه هندوکش که ب
 ۀاست، اسم خاص سلسل یو البرز دوران بعد یپهلو ۀوراپارسن د ،ییاوستا ۀدور «نَ یسئ یریاوپائ»دوران ماقبل، 

ً قبل یدر زبان ها زیهندوُکش ن رود ها( بوده که  ای ندونهیس ندو،یس ندوس،یسۀدر اصل هندوَکش)َکشند ینسبتا
مصادر  نیاست. بنابرا افتهی تیهندوُکش در زبان مردم شمال کشور ما متحول و عموم یامروز أتیه به جیتدر¬به
  .در هر دو زبان خواهد بود« کش»جزء  نیدر پشتو از هم «دلیکش»و  یدر فارس «دنیکش»
 أتیبه ه «ریکشم»اسم هندوکش، در اسم  بیدر ترک« ُکش»که جزء  نستیشود ارائه داشت ا یکه م یگرید لیدل
 کلمهٔ  نی. اری= کشمریقلم از دو جزء ساخته شده است: َکش + م نیاز روزن ا ریکشم ۀموجود است. واژ« َکش»

 یو افغانستان است، به معن نیو چ انمنقسم به چهار کشور هند و پاکست ییبایبزرگ و ز نیکه اسم سرزم یبیترک
از البرز بر  یهمان گونه که روشن ،یخواهد بود، چنانکه بنا به استناد ُکتب پهلو دینور خورش ایو  دیَکشنده خورش

 شده یخاسته و دو باره برگشته و به آن فرو م از البرز بر زیآب رود ها ن شده، یو به البرز فرو م خاسته یم
خواهد  دینور خورش ایو  دیخورش ۀَکشند یبه معن ریکه کشم دیگرد یتوان مدع یو باور م دگاهید نیاست. با ا

 یاز اوستا به معن «ثرایم ای ترایم» ۀواژ ۀبرجا ماند أتیمقال ه نیا  ۀو نظر نگارند دیاز د ریم ۀواژ رایبود؛ز
 نیهم ۀبرجا ماند أتیه زین دیخورش یبه معن یدر زبان پارس« مهر» ۀخواهد بود و واژ دینور خورش ای دیخورش

 .در آمده است ریم أتیبه ه ریاسم کشم بیست که در ترک ییاوستا ۀواژ
موجود  زیو مادر زِن رستم ن «یمهراب شاه کابل»زِن  «ندختیس»اسم  بی( در ترکندی)سنیس ۀقلم واژ نینظر ا از

 .است
سلسله کوه البرز در  زیو ن یامروز رانیکه سلسله کوه البرز در ا مینما یقدر اشاره م نینوشته فقط هم نیا انیپا در
 نیکه سرچشمه بزرگتر ییاوستا ۀدور نیسئ یریو اوپائ میقد یتیبلخ هرگز آن سلسله کوه بزرگ هرابرزئ تیوال

در آن دوره  دیبوده است، نخواهند بود و شا هیبلخ رود، مرو رود، کنر رود و آمو رود،یچون هلمند، هر یرود ها
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سلسله بزرگ  نیا یاز شاخه ها زی( را نرانیدو رشته)البرز در بلخ و ا نی( ایپهلو ۀبعداً )بخصوص دور ایها و 
نگارنده  دیده باشند. از دبوده است، مسما کر یبعد یدر زبان ها یتینام البرز که شکل متحول هرابرزئ دانسته و به

 گریاز نقاط د یکی ایبلخ و  نیسرزم دیباب داشته ام، شا نیدر یئاشاره ها ام یقبل یدر آثار و نوشته ها که نانچ
در  را دشیو عقا نی)اسپه ها( دیانیک نیسلسله شاهان پس تیبوده باشد که زردشت با حما یمهد نیکشور ما، نخست

برخاستگاه و زادگاه زردشت بلخ نبوده است. بعد از کشته شدن زردشت و  یمردم آشکار و برمال ساخت، ول انیم
به  یاهورائ نیبوده و از آنجا د ستانیس نیسرزم یزردشت نیئمرکز آ نیدوم ان،یتوران ورشیشکست اسپه ها از 

 یها و بعداً سلسله ها یله هخامنشسلس تیبا حما روزیفارس د نیسرزم ژهیو به و یامروز رانیا یها نیسرزم
 .است افتهیگسترش  انیو ساسان اچون پارت ه یگرید
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