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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې: يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ١٣/٨                                                                                               کانديد اکادميسين سيستانی

  

  وموقعيت آنزابلستان يازابل وجه تسميۀ  
  

 پردازان عھد در مورد کلمه زابل يا زابلستان محققين ، مؤرخين ، جغرافيه نگاران و فرھنگ نويسان و حماسه
برخی آنرا نام سرزمينی بين غزنه و بست می شمارند و بعضی آنرا نام طايفه . اس�می ، نظريات و آراء مختلفی دارند

که درقرن پنجم مي�دی آنجا را اشغال کرده اند، عده يی زابل يا زابلستان را ھمان سيستان ) ھپتاليان(يی از ھونھای سفيد 
ھم زابل را غير از آنچه بدان اشاره شد می دانند، بصورت فشرده اين آراء و نظريات را تدقيق قلمداد کرده اند و گروھی 

  .می کنيم

 بضم ثالث بروزن کابل ، نام و_يت سيستان است ُزابل: مولف برھان قاطع نخست در مورد کلمه زابل می گويد 
بضم ثالث » زاول «: می گويد» زاول«ر کلمۀ سپس د). ١(و نام قومی و جماعتی ھم ھست و نام شعبه ايست از موسيقی 

بر وزن و معنی زابل است که و_يت سيستان باشد و نام قومی و طايفه بود و نام شعبه ئی از موسيقی ھم ھست و يکی از 
  )٢.(جمله ھفت زبان فارسی باشد که آنرا زاولی می گفته اند و اکنون متروک است

نام و_يت سيستان باشد و آنرا نيمروز نيز ) ؟(با_م مضموم زابل « : مؤلف فرھنگ جھانگيری می گويد
  )٣(»....خوانند

ُزابل، بضم و فتح ھر دو و زاول با واو، ھر دو يک لغت است : (عبدالقادر بغدادی در لغت نامه شھنامه می نويسد
  :وابع نيمروزقبيلۀ رستم است و به و_يت نيمروز ھم اط�ق می شود و اصل آن نام شھری است از ت) لقب(و 

  )٤(برون رفت مھراب کابل خدای             سوی خانه زال زابل خدای

  
و ) ٧(و مؤلف مجمع الفرس) ٦(مؤلف مويد الفض�) ٥(عين مطلب با_ را با اندک تفاوت مؤلف فرھنگ رشيدی 

 مؤلف فرھنگ و) ١١(و مؤلف چراغ ھدايت) ١٠(و مؤلف بھارعجم) ٩(و مؤلف غياث اللغات) ٨(مؤلف شمس اللغات 
ًو ساير فرھنگ نويسان متذکر شده اند که ظاھرا ماخذ ايشان ھمانا استنباط از ) ١٣(و مؤلف برھان جامع)  ١٢(انندراج

  .را يکی از نامھای تاريخی سيستان می داند» زاول «شھنامه فر دوسی خواھد بود و يا روايت تاريخ سيستان که 

ۀ زاول باشکال و ام�ی زابل و زابلستان و زاولستان ضبط شده و در آثار زبان دری و ادبيات حماسی ، کلم
 بار کلمۀ ٩٠و در حدود » زابل«  بار کلمۀ ٥٠فردوسی به ھمه اشکال فوق آنرا در شاھنامه بکار برده بطوريکه بيش از 

  )١٤.(را استعمال نموده است » زابلی « بار کلمه ٢٥و بيش از » زابلستان«

 :ان محمود را شاھنشاه ايران و زابلستان وکابلستان ميخواندفردوسی در بيت ذيل، سلط

ــستان            ز قـــنـوج تــا مــرز کابلـستان  شــھنـشاه ايــران و زابل

 :ناصرخسرو گويد

 ُبه ملـک تـرک چرا غره ايد ياد کنيد        جـ�ل دولـــت محمـود زابـلــستان را

  بود         چنانکه کعبه است امروزاھل ايمان راپـرير، قـــبلـه احـرار زابلــستان

 )٢٩اوستا،ص (

اين دوبيت منسوب به . سلطان محمود غزنوی رابدان سبب که مادرش زابلی بود، محمودزابلی ھم خوانده اند
 :فردوسی است

 خجسته درگۀ محمود زابلی درياست       چگــونه دريا کان را کناره پيـدانيست

 ُ  زدم ، نـديدم در        گناه بخت منست اين، گناه دريانيستشدم بدريا، غــوطـه

  :فردوسی گويدجای ديگر

  )١٥(چنان بود کز رستم زابلی  در انديشه مھتر کابلی 

  :و يا
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  )١٦( کابلی           بزير اندرش چرمۀ زابلی ۀکه آمد فرستاد

  :و در اين بيت پادشاه زابل را فردوسی زابل خدای ناميده است 

  )١٧(فت مھراب کابل خدای        سوی خيمه زال ، زابل خدایھمی ر

  

  :و ھمين اصط�ح را اسدی طوسی ھم در گرشاسپ نامه اش آورده است 

  )١٨(ُبگرشاسپ کين جوی کشورگشای          جھان پھلوان گرد زاول خدای 

  

  :ھمينگونه اسدی کلمات زاولستان و کاولستان را در يک بيت اينطور می آورد

  )١٩( بار بندم بزاولستان           بگيرم شھی تا به کاولستان کزين

  

و آنگاه که تابوت رستم را از کابل بزابل انتقال می دھند، فردوسی با استعمال کلمات زابلستان و کابلستان اينطور 
  :بازگو می کند

  ...   ز بد خواه و از شاه کابلستان   خروشی بر آمد ز زابلستان 

ـلستان تا   ... زمين شد بکردار غلغلستان       بزابلــستان ز کاـب

  :فردوسی غم مردم را در ماتم رستم چنين بيان ميکند

  )٢٠(       ھمه جامه ھاشان سياه و کبود  بيک سال در سيستان سوگ بود 

 از ابيات با_ نيک پيداست که از نظر فردوسی بين زابلستان و سيستان عھد حماسی مرزی وجود ندارد و بنابر
اين ھرگاه که از زابلستان نام می برد، مقصودش ھمان سيستان وطن جھان پھلوان رستم است و به ھمين دليل، زمانيکه 
اھل زابلستان از مرگ رستم به حيلۀ شغاد و چاره گری شاه کابل آگاه می گردند، خروش بر می آورند و غلغله بر پا می 

  .جامه ھای سياه و کبود به بر می کنند) رستم زابلی (وان کنند و اھل سيستان تا يک سال در سوگ جھان پھل

در وجه ) ٢١( ياد کردهسيستان و زاول و زرنگ و نيمروزتاريخ سيستان آنجا که از نامھای سيستان به اشکال 
  :منحيث يکی از نامھای تاريخی سيستان می آورد» زاول« تسميه 

 عالم يا بلب دريا کردند يا به نزديک کوه، زيرا که جوھر و اما زاول از آن گويند که ھمه شھرھا که کردند بدين«
مقصود مؤلف تاريخ سيستان از لفظ بنا کردن (چيزھای بزرگ از دريا خيزد و معادن از کوه باشد، اينجا که بنا کردند 

 کاف باشد اينجا يک حرف بگفتار اندر فروشد که. گفتند ھمه چيزھای ما از آب و گل بايد ساخت) بنای شھر زاول است
  )٢٢(» .زاول گفتند

اين وجه تسميه در حالی که بيشتر به افسانه شبيه است ولی چنان می نمايد که در سيستان قديم شھر زاول در کنار 
پس از آن در بارۀ عمل سيستان وخراج آن . کوه نبوده، بلکه در ميان سرزمينی ھموار و نزديک به دريا واقع بوده است

َدرھم بوده، سجستان و بست و رخد و کابل و زابلستان و نوزاد و زمين داور و اسفزار و ) ليون يک مي(که ھزار ھزار  ُ
و اين می رساند که ھر کدام از اين نواحی يکی از بخش ھای ) ٢٣( رابر ميشمارد ) گلستان درست است(خجستان

  .سيستان بوده است 

سپس جای ديگر . شانزده گانه سيستان ميشماردھای )و_يت(زابل را از کوره ) ٢٤(پس از آن باز جای ديگر
استي�ی رتبيل را بر کابل و زابل شرح ميدھد و در چند جای ديگر اين مطلب را تکرار کرده است و جای ديگری ) ٢٥(

ھمچنين در جای ) ٢٦.(در وقايع زمان عمروليث از حکمران زابلستان بنام محمد بن عبدهللا بن حمدون ياد آور می شود
که سخن از فرستادن عھد ولواء از جانب خليفه معتضدعباسی به عنوان عمروليث رفته ، از زابلستان در ) ٢٧(ديگری

  يکجا بست با زابلستانباز ) ٢٨(رديف خراسان و سيستان و زابلستان و کابل، نام برده می شود و در سه جای ديگر
ست واقع بوده است و در ارتباط به اين مطلب مرحوم بھار ذکر شده و چنين وانمود گرديده که زابل يا زابلستان بعد از ب

زابلستان نام مملکت نيمروز است که عبارت از سيستان و زمينداور و طوران و قندھار و غزنه تا کابل : می نويسد
يتخت بوده ولی اينجا که بعد از بست ياد شده مراد از آن ناحيه ايست که شھر غزنين قصبه آن بوده و بعدھا آباد و پا

  )٢٩(.سZطين غزنوی شده است و بدين جھت محمود غزنوی را زابلستانی خوانده اند

ًزمينداور را اص� به منطقه ايکه زابلستان ناميده می شد متعلق ميداند، ولی  ) ٣٩- ٣٧ايرانشھر،ص (مارکوارت 

مداد کرده و از توضيح آن مينورسکی در حواشی حدود العالم، اصط�ح زابلستان را يک اصط�ح مبھم جغرافيای قل
  )٣٠.(خودداری نموده است

 غزنين«: در مورد موقعيت زابل يا زابلستان اينطور اشاره شده ) حدود العالم (در قديمترين اثر جغرافيايی کشور 
  )٣١(».و آن ناحيت ھا که بدو پيوسته است ھمه را بزابلستان باز خوانند
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َّنوشته فتح آنرا پس از رخج ) زال (ر حاليكه زابلستان را ھمه جا با  واقعه نگار فتوحات اوليه مسلمين دبZذري ُ
  )٣٢.(و پيش از كابل بيان مي كند و آنرا جزو قلمرو رتبيل شاه مي داند) قندھار(

سرزمين گشاده ايست ) بضم ب(زابلستان «:مي داند و مي نويسد» غزنه «ياقوت حموي پاي تخت زابلستان را 
لخ و طخارستان و ھمان زابل است و آن منسوبست بزال و جد رستم بن دستان و سرزمينی است كه در با_ي آن جنوب ب

  )٣٣(» .كه پاي تخت آن غزنه شھر معروف و بزرگست 

رادرکتاب » کابل«اکادميسين داکترجاويد از قول سيدعلی کاتبی، درياسا_رترک روايت ميکند که او 
باھزاران ب� از ميان قوم ھزاره گذشتيم ) لغمان(سپس به لمغان«:  استپايتخت زابلستان خوانده) مرآت الممالک(خود

اکادميسين جاويد، اوستا، (»...وبباختر زمين يعنی و_يت زابلستان  رسيديم وبه پايتخت زابلستان يعنی شھرکابل آمديم 
  )٣٩ص 

ان عبدهللا بن طاھر ابن خرداذ به، زابلستان را از نواحي سجستان شمرده آنجا كه از خراج خراسان در زم
 ) ٦٧٧٦(...صحبت ميدارد، خراج رخج و زمينداور و زابلستان را از مجموعه خراج سيستان مي كاھد و بقيه مبلغ آنرا 

  )٣٤.(در ھم مي شمارد

زاول و_يتي « :را در يك باب وارد كرده مي نويسد) ب� د قھستان و نيمروز و زابلستان (حمداله مستوفي 
و درو ميوه ھا بسيار و شكارگاه ھاي خوب و ) ؟(مملكتي بوده، زاول شھري بزرگست و گرمسير عريضست و طويل و 

  )٣٥(»علفزار بسيار

به نظرميرسد كه حمدهللا مستوفي زابلستان را عبارت از ق�ت غلزائی دانسته باشد زيرا وصفي كه او از 
بل ياد ميشود، بيشتر تطابق دارد تا زابلستان كه زابلستان مي كند با خصوصيات ک�ت غلزائی که امروز بنام و_يت زا

  .بگفته ياقوت و حدود العالم پاي تخت آن غزنه بوده است 

) ٣٧)(بستان السياحه (و) ٣٦)(رياض السياحه(مولف فرھنگ انجمن آراي ناصري كه معلوم مي شود از كتاب 
: كرده باشد، در مورد كلمه زابل مي نويسد استفاده  ) ھجري ١٣ھر دو از زين العابدين شرواني در نيمه اول قرن (
زابل به ضم با ، مملكتي است عريض محدود است از سمت شرق بو_يت كابلستان و غرب به سيستان و از جنوب «

بيابانش بيش از كوھستان . طولش بيست مرحله و عرضش پانزده مرحله. درياي سند از شمال بجبال ھزاره و خراسان
مسكن افغان و ھزاره و قليلي ترك و تاجك و از ب�د زابلستان قندھار و ] سرسبز[ و مراتع مشتمل بر چمن ھاي خوش

ًبست و غزنين و زمينداور و ميمند و شبرغان و فيروزه كوه و فراه از شھرھاي آنجاست و اغلبا از اقليم سيم و قليلي از 

ييستان و سند در زير حكم گرشاسپ و زال و رستم در زمان كيانيان آن و_يت با س. جبال ھزاره داخل اقليم چھارم است 
بوده بدين سبب رستم را زابلي مي گفتند و سلطان محمود را كه در غزنين تختگاه داشت نيز زاولي ميناميدند، چنانكه 

زاول ھمان زابل است كه مرقوم : بعد در مورد كلمه زاول گويد» خجسته درگه محمود زاولي درياست «:فردوسي گفته 
كه سه فرسخ عرض داشته و ھشتاد كاريز جاري در آن بوده ) اسفزار( ديگر نام بلوكي بوده از و_يت سبزوار شد و
  )٣٨(».است

بود كه اين ) ھپتاليان ( نام قبيله ئي از ھونھاي سفيد »زاول«از جمله محققان غربي ماركوارت ، بر اين است كه 
  )٣٩. (سرزمين را در قرن پنجم مي�دي اشغال كردند و بنام ايشان بزابلستان مشھور شد

مؤرخ و باستانشناس دانشمند فرانسوي ، گيرشمن نيز  اين نظر را تاييد كرده ع�وه مي نمايد كه زابلي ھا بزباني 
اين زبان با رسم الخط تخاري كتابت مي . تكلم مي كردند. اميدند و از زبانھاي ھندي متاثر بودمي ن» زابلي «كه آنرا 

  )٤٠.(شد

  :پوھاند حبيبي در مورد قدامت تاريخي زاول بر اسم قبيلۀ زابلي نظريات جالب و پذيرفتني ارائه كرده مي نويسند

ي شمرده گفته اند كه اين سرزمين بنام ايشان را يكي از قبايل ھفتال» زاول«گرچه اكثر محققان امروزي غرب، «
كه ھنگام خروج ھفتاليان در اين سرزمين است انجام يافته )  مي�دي ٤٠٠(تسميه شده است و اين كار بايد در حدود 

قديمتر از قرون مي�دي است زيرا در خط پھلوي نام شاھان زاول ) زابل (» زاول«باشد، ولي من دليلي دارم كه نام 
  )٤١.(باشد) زابل خداي (يا ) زاب شاه (است كه ملكاھو زوارش آرامي ) لكازوب م(

پس ممكن است نام زابل ، زاول در قديم موجود بود و ھنگامي كه قبايل ھفتالي در قرن پنجم مي�دي از شمال 
ن در ھمين سرزمين مانند يك قبيله ھزاره كه اكنو. ھندوكش در اين سرزمين ساكن شدند بنام آن زاولي شھرت يافته باشد

ناميده مي شود و ما نمي توانيم گفت كه اين سرزمين بنام ايشان تسميه شده است، بلكه نام زاولي را از اين » زاولي«
  )٤٢.(سرزمين گرفته اند

زوبن = داستان زاب : پوھاند حبيبي در اثبات نظر خود به تحقيق خود ادامه داده اينطور استد_ل مي نمايند
 ، بدوره قديم شاھان پيشدادي و روايات كھن داستانھاي آريايي تعلق دارد و در Uzavahستا اوزوه  طھماسب در او



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئيکه ټينگه کړله موږ سره اړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

و )  فقره پنج ٣٣فصل (و بندھش ) ١٣( فقره ١٣ بود كه با افراسياب جنگ ھا كرد و در يشت Hazabپھلوي ھوزاب 
:  مجمل التواريخ والقصص تصريح مي كند شاھنامه فردوسي و ديگر كتب پھلوي و دري نام و داستان او آمده است و در

  )٤٣."(پارسيان او را  زو خوانند" زاب "

ًاين داستانھاي كھن آريائي بدوره تاريخي مخصوصا بعد از فتح اسكندر كه وقايع آن در تواريخ يوناني ، ھندي ، 

=  را به سرزمين زاب بنابر اين ما زاب شاه مسكوكات پھلوي و جبوله ھندي. چيني و غيره ضبط است ربطي ندارد
بنام ھمان پھلوانان داستاني كھن (زاو منسوب  پنداريم كه تا اكنون ھم بطرف شرقي آن سرزمين بنام زوب و پشين = زو

ماقبل مفتوح در تشكيل اسماي امكنه به نظر مي ) ل (افتاده است و _حقه ) زاب و كي پشين روايات اوستائي و پھلوي 
  :آيد، مانند

= زاب = زو= كابل ، زاو= در تشكيل اسم كاول ) سردار و در ادب قديم پشتو دانا و سرور(كي = كاوي = كاوه 
پس نام زاول را ). نزديك مصب درياي سند(ديبل = ديوا در تشكيل نام ديول = زاول ، ديوه = زوب در تشكيل نام زاول 

 و قدر مسلم اين است كه ھفتاليان به سبب سكونت و بدين دليل قديم تر از خروج ھفتاليان در قرن پنجم مي�دي بايد دانست
  )٤٤.(استقرار خود در اينجا بايد باين اسم شھرت يافته باشند

بوده و » زابل« شكل قديمي و اصيل زاولكلمه :از آنچه در مورد زاول گفته آمديم مي توان چنين نتيجه گرفت كه 
  . كھن آريايي است يكي از عناصر حماسي عھد" زاب= زاو = زو" ماخوذ از نام

سرزمين بين غزنه و ھامون ) كيكاوس و كيخسرو وكي گشتاسپ(ظن قوي مي رود كه در عھد كيانيان بلخ نشين 
بوده و اين نام از دوران فرمان روائي ) زال و رستم (ھلمند بنام زاولستان در تحت سلطه وادارۀ خانواده گرشاسپ سام 

 اين ناحيه اط�ق و اع�م گشته باشد و قديمترين نام سيستان ھم ھمين زاول  زاب پور طھماسب پيشدادي بر– زاو –زو 
  .و زاولستان بوده كه بنابر تغيير لھجات به زابل و زابلستان نيز شھرت يافته است 

با اندك تأمل ، در برابر اين پرسش كه آيا سرزمين سيستان قبل از دوران زرتشت و قبل از آنكه اينجا بنام رود 
 در اوستا نام گذاري شود، بچه نامي ياد مي شده ؟ ھيچ پاسخي بھتر و منطقي تر از اين نمي توان ارائه كرد كه ھيتومنت

يكي از پھلوانان عصر پيشدادي آريانا در اين نواحي پادشاه يا بزرگ مردم بوده پس قلمرو او » زاو= زو « چون زماني 
  .تسميه شده است » زاول « يبي آنرا تصريح كرده بصورت ھم بنام خودش بدانگونه كه دانشمند كشور پوھاند حب

 بمعني وسيع جغرافيايي اش در ازمنۀ باستان شامل سيستان زاول: پس در اين صورت  با جرأت مي توان گفت 
 ناميده  زابلستانيازابل ھم مي شده و ھرگز خطا نيست كه در آثار و متون ادب دري و روايات كھن حماسي سيستان را 

  .باشند

از لحاظ مدارك و شواھد تاريخي ، نيز اين ادعا درست مي نمايد، زيرا پس از ورود قبايل ساكه ھا در سيستان 
بتدريج قلمرو سيستان پھنائي گرفت تا آنجا كه از ھامون ھلمند تا سند و پنجاب را در بر مي )  ق ، م ١٣٠در حدود (

رت و سلطه سياسي دو قرنه سكائي ھا در جنوب ھندوكش چون قد. ًوطبعا زابلستان را ھم شامل مي شد) ٤٥(گرفت
بنابرين مؤرخين شاھان سكائي را )  ٤٦(بيشتر از سيستان بطرف شرق در قندھار و زابل و سند و پنجاب متمركز بود

  )٤٧.(بنام ھندوسكائي نيز ناميده اند

ود كه كشمكش ھاي دو سه فرنه تأثير و يكپارچگي دو قرنه مفھوم جغرافيايي سيستان و زابلستان بقدري عميق ب
» زابلي«بنام » ھونھاي ھفتالي «كوشانيان و ساسانيان نتوانست آنرا از اذھان مردم پاك كند و بالنتيجه تمكن شاخه ئي از 

در قرن پنجم ) ٤٨) (وبصورت دقيق تر در حوزه رود غزنين و آب ايستاده (در سرزمين بين غزنه و ق�ت غلزائي 
ًمجددا سرزمين بين غزنه و ) ٥٠(»مھراكو_«و » تورامانا«آوردن دو شخصيت مھم زابلي ، چون و سربر ) ٤٩(مي�دي

ھامون را به مفھوم زابلستان بھم باز پيوست  كه ادبيات ھزار ساله زبان دري آنرا فراموش نكرده و در متون ادبي و 
  . زابلستان بكار رفته است جغرافيايي اس�مي چنانكه ديديم زابلستان بمعني سيستان و سيستان بمعني

ھر دو سرزمين پھلوان پرور و مرد خيز و تاريخ ساز بوده اند و ھستند و در دوران اس�مي اين حقيقت را در 
  پايان.                آنطرف بست صفاريان و در اين طرف بست غزنويان به كرسي نشانده اند

 

  :مآخذورويکردھا
  .٣٧٥ برھان قاطع، چاپ ھند، ص - ١

  .٣٧٧ ھمان اثر، ص -٢

  .١، ج ١٥٦ فرھنگ جھانگيری، طبع لکنھوی ھند، ص -٣



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئيکه ټينگه کړله موږ سره اړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 و نيز رجوع شود به معجم شھنامه تصحيح و تاليف و ترجمه ١١ عبدالقادر بغدادی ، لغت نامه شھنامه ، ص -٤
  .١٦١حسن خديو جم ،ص 

  .١ ج ٣٦ فرھنگ رشيدی، چاپ کلکته ھند، ص -٥

  .١ ج ٤٨٥  مؤيد الفض�، چاپ ھند، ص-٦

 . مجمع الفرس ، زير کلمه زابل ديده شود-٧

  .١ ،ج ٣٦٣ شمس اللغات ، طبع ھند، ص -٨

  .٤٠٢ غياث اللغات ، طبع ھند،ص -٩

  .٤٤ ص ٢ بھار عجم، طبع ھند، ج - ١٠

  .٢٦٢بحواله حاشيه غياث اللغات، ص - ١١

  .٢٦١ و ص ٢٥٦ ص ٢ فرھنگ انندراج ،ج - ١٢

 .ه زابل ديده شود برھان جامع ، زير کلم- ١٣

  .٧ -٥حبيبی ، ھفت کتيبه قديم ، طبع کابل، ص - ١٤

  شاھنامه فردوسی ، چاپ دبير سياقی، داستان شغاد و شاه کابل- ١٥

  .١٧٢ ھمان اثر، جلد اول، ص - ١٦

  .١٥١ ھمان جا، ص - ١٧

  .٣٢٩ اسدی طوسی ، گرشاسپ نامه چاپ حبيب يغمانی، ص - ١٨

  .٢٠٣ ھمان اثر، ص - ١٩

 .اھنامه ، فردوسی داستان مرگ رستم به حيله شغاد  ش- ٢٠

  .٢١ تاريخ سيستان، ص - ٢١

  .٢٢ تاريخ سيستان، ص - ٢٢

  .٢٨ تاريخ سيستان، ص - ٢٣

  .١١٤ تاريخ سيستان، ص - ٢٤

  .٢١٦ - ١١٧ - ١١٤ ھمان اثر ص - ٢٥

  .٢٥٥ ھمانجا، ص - ٢٦

  .٢٤٩ ھمان اثر، ص - ٢٧

  .٣٤٨ -  ٣٠٧ ھمانجا ،ص - ٢٨

  .١ ، ح٣٠٨ن اثر، ص  ھما- ٢٩

  حواشی حدود العالم طبع پوھنتون کابل١٨٨ ص - ٣٠

  .٦٤ تھران، ص ١٣١٧ حدود العالم، طبع - ٣١

  .٣٩٧-٣٩٦ فتوح البلدان، متن عربي، ص - ٣٢

  .٣٦٥، ص ٤ معجم البلدان ياقوت حموی،ج - ٣٣

  .٢٤٣ - ٣٩ابن خرداد به، مسالك و ممالك، ص  - ٣٤

  .١٤٢نزھت القلوب، ص  - ٣٥

  .١٩٩ گلستان دوم، ص - ٣٦

  .١١٤٩، ص ٣، تعليقات سعيد نفسي بر تاريخ بيھقي، ج ٣٠١ بستان سياحه، ص - ٣٧

 . زير نام زابل و زاول ديده شود- ٣٨

  .٧ پوھاند حبيبی،ھفت كتيبه قديم ،ص - ٣٩

  .١١٥٢، ص ٣ سعيد نفيسی، تعليقات تاريخ بيھقي ،ج - ٤٠

نفيسي نيز نظري مشابه نظر پوھاند حبيبي داشته و نوشته اند در سكه ھاي دانشمند فقيد ايراني مرحوم سعيد  - ٤١
اين ناحيه بزبان و رسم الخط تخاري كه از خط يوناني بيرون آورده اند نام و عنوان شاھان اينجا را شاھو زابو_ نوشته 

آرامي است و در زبان ھاي ھوزارشو از زبان ) ملكا(آمده و پيداست كه كلمه ) زاب ملكا(اند و بزبان و خط پھلوي 
بوده و زابل ضبط ) زاب (بايد گفت در اين صورت ترديدي نيست كه اصل نام زابل در پھلوي ) زاب شاه (ايراني 

  ) .١١٥١، ص ٣تعليقات تاريخ بيھقي، ج . (تخاري اين كلمه است 

  .٧ ھفت كتيبه قديم، از پوھاند حبيبي، ص - ٤٢

 )حبيبي  (٢٨مجمل التواريخ، ص - ٤٣



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئيکه ټينگه کړله موږ سره اړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  .٨ - ٧ھفت كتيبه قديم، ص  حبيبی، - ٤٤

 .، فصل سكائي ھا و پھلواھا٢ کھزاد، تاريخ قديم افغانستان، ج - ٤٥

  .٣٧٢ھمانجا ونيز ديده شود تاريخ تمدن ايراني، ترجمه عيسي بھنام، ص - ٤٦

  .١١٥١، ص ٣ تعليقات تاريخ بيھقي،  از سعيد نفيسي، ج - ٤٧

  .١١٥٢، ص ٣ تعليقات تاريخ بيھقي، ج - ٤٨

  .٧ حبيبی،ھفت كتيبه قديم ،ص - ٤٩

، كھزاد از قول مارتن لقب تورامانا را برويت كتيبه ٤٦٥ – ٤٦٤ ،ص ٢ كھزاد، تاريخ قديم افغانستان، ج - ٥٠
مضروب در مسكوكات عصر كوشاني برسم الخط  Zobalخوانده كه شكل ديگري از كلمه زوبل ) Jaulaھند (كيورا 

اكثر  ) ٥٠٤ -٤٦٥ھمان اثرص ( آمده Jabula  يا  Jabuvala برھمي اين كلمه بشكل جبولهيوناني باشد و در رسم الخط
اين مسكوكات در ھده ج�ل آباد از ستوپه بزرگ آن بدست آمده كه بقول داكتر جونكر اين مسكوكات در بلخ ضرب شده 

د بھرام پنجم دارد و آن را در و ھمچنان مسكوكات ديگر زابلي يافت شده كه شباھت تام با مسكوكات مضروبه مرو عھ
  ) .٧ھفت كتيبه قديم ص (مرودر قرن چھارم مي�دی ضرب كرده اند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


