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 50/00//05/                                            صالح گردش محمد

 کلمٔه نیاک

از  /ه در پارۀ کلمکه این  معنی پدر بزرگ استتتتتتتتت  ور  در آثار و کتب زردشتتتتتتتتیان به« نیاک»

در زبان پشتتتتتو موجود استتتتت. « نیکه»هیأت  ه بهکلمدوازدهمین فرگرد وندیداد آمده استتتتت که الاته این 

هنوز کاربرد دارد. « نیا»هیأت  ه در زبان پشتتتتتتو بهکلممعنی مادر بزرگ استتتتتت و این  نیز به« نیاکا»

ه بعد از تلخیص و فشتتتترده شتتتتدن در زبان کلم)کاکا( استتتتت  و این  معنی برادر پدر به« توئیریه»ۀ کلم

و  «ترور»ها   هیأت ه بهکلمبه معنی خواهر پدر)عمه( استت و این  توئیریا»شتده استت. « تره»پشتتو، 

(. 20ۀ اوستتتتا، همین  ل    واژرود. ر.ک: )ریشتتته و معنی  کار می هنوز در زبان پشتتتتو به« توَر »

که پستتر کاکا را گویند از ریشتته همین  دو « تربور»که در پشتتتو دختر کاکا  و « ترله»ۀ کلمگونه  همین

 بود.ه خواهند کلم

)مقصودش گرشاسب میااشد نه پدر بزرگ رست (  بندهش چنین آمده است: سام 02از فصل  7در فقره 

اعتنایی و  بآئین مزدیستتتتنا یر تورانی  گفته شتتتتده استتتتت که یکی از جاویدانی هاستتتتت اما بواستتتت ه بی

ر زده خواب غی)نیهاو و نیاک نیز خوانده شد( او را در دشت پیشانسی با یر تیر زخ   موسوم به نیهاک

 (0/2 ایعی بوشاسب را بر او مسلط داشته است. ر.ک:)یشت ها جلد اول.   

آبان یشت آمده است که گرشاسب در کنار دریا  پیشین فدیه نیاز ناهید نموده است... بقول  27در فقره 

نتت اا  ه  گرشتاستب در پیشتین که در زابلستتان در جنوب غزنه و مشترا  ندهار وا ب استت بخو  ابستن

 ) همان اثر همان  ( رفته است. ر.ک:

با  خواب برندۀ گرشاسب ۀ نیهاک، اس  کشنده یا بهکلمکه معلوم گردید بسیار ممکن است که  پس  ور 

که نیهاک، در ستترزمین پیشتتین یر تورانی بوده که توستتط او  ۀ نیاک از یر بنن و ریشتته باشتتند. اینکلم

)بوشاسب( برده شده است،  ابل تعجب نیست؛زیرا در همان  خواب غیر  ایعی گرشاسب کشته و یا به

«  توِر »نام  برند که آن  وم را به ها از گذشتتته ها تا به امروز یکی از ا وام پشتتتون بستتر می ستترزمین

ها  پهلوانی و استتتتتتتا یر  این اوزۀ  نظر من تورانیان  دی  و اماستتتتتتته آفرین دوران کنند. به یاد می

جو ترین  مردم یکی از جن   آور خواهد بود. این مین  وم ستتتتتتیزه جو و جن فرهنگی نیز استتتتتال  ه

 هخواست غرض فتواات ب ست که اتا امیر تیمور گورگانی و تی می ها  این اوزه جغرافیایی باشنده

ستترزمین هند برود، از هران نتوانستتت از ستترزمین تور  ها بگذرد و بنابراین راه دیگر  را در پیش 

 (/02ک )من  تیمور جهانگشا،  گرفت. ر.
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هندیها  »ها  دارد: هرودت  دی  ترین مورخ دنیا  باستتتتان نیز در باب این مردم در تاریو خود ستتتخن

دیگر  هستتتتتتند که در نزدیکی  شتتتتتهر کاستتتتتپاتیرون و پکتیکه ستتتتتکونت دارد.  رز زندگی آنها ب رز 

اند و همینها هستتتتتند که بجستتتتتجو   ال زندگی باختریان شتتتتااهت دارد. اینها جنگآور ترین مردمان هند 

ر.ک: )تاریو هرودت، جلد ستتتتتوم، ترجمه هاد  هدایتی، تهران: دانشتتتتتگاه تهران، « بنقا  دور میروند.

 (//0،  4221مؤسسه انتشارات و چاپ، 

 Kaspatyros افزاید: کاستتتتپاتیرونمترج  همان اثر برا  مزید معلومات در پاور ی همان صتتتتفحه می

کند ولی در اینجا آنرا کاستتتتتتتا از کتاب دوم خود بار دیگر ازین شتتتتتتهر صتتتتتتحات می 11هرودت در بند 

  Paktyqueیا پاکتیر Pakyke نامیده. و باز در ادامه افزوده استتتتتتتت، پاکتیکه Kastapyros پیرون

 وا ب در ناایه کوه ها  سلیمان که  ومی بنام پاکتوم در آنجا میزیست.

نویستتتد، با کمی تغییر همین  ایفۀ پختون  دان  که پاکتوم استتت   ومی را که هرودت می  ابل یاددهانی می

رستد که است  شتهر باستتانی و  دی  کاستتا پیرون نیز شتهر  بوده استت که امروز آن  نظر می استت و به

نامند و در نزدیکی شتتتهر پکتیکه هرودت که همین ستتترزمین پکتیا بوده باشتتتد،  می« خوستتتت»شتتتهر را 

 داشته و این دو ناایه نیز با سرزمین توِر  ها نزدیر بوده است.  رار

ها در ستتتتااات این اوزه جغرافیایی و دهنده  دامت زیستتتتت پشتتتتتون خود  گواه و نشتتتتان م الب با  به

 تواند.نام افغانستان مسماست، بوده می یی که امروز به ویژه جغرافیا  سیاسی فرهنگی به

ارستتتتتتی کاربرد دارد، از مادِر پ)نیاکان( در زبان نوشتتتتتتتار   ک که هیأت جمب آنۀ نیاکلمنظر من  به  

ومی، امروز بزرگان   ها تا بهدان  که پشتتون یافته استت.  ابل یادکرد می زبان پارستی ره زبان پشتتو به

 نمایند.خ اب می« بابا»و ه  « نیکه»را  پیشوایان و رهاران شان

ها، داستتتان نام نیاک،در ملحقات شتتاهنامۀ فردوستتی، یکی از داستتتان گذشتتته از شتتخصتتیت افستتانو  به

 که این شخصیت اسا یر  نیز در همین نواای پشتون نشین می« سرگذشت رست  با کر کهزاد است»

 آغازد:زیسته است و آن داستان با این ابیات می

 مر این داستان را ز پیشین گروه –چنین گفت دهقان دانش پژوه 

 یکی کوه بد سر کشیده بماه  -زابل بسه روز راه که نزدیر 

 دگر دشت ز  هندوان راه بود –بیکسو  او دشت خرگاه بود 

 ز افغان و  چین و کرد و بلوچ -نشسته در آن دشت بسیار کوچ

 بلندیش افزونتر از چون و چند –کجا بود آن که بغایت بلند 

 رسیده سر تیغ او بر ملر –زده کنگرش  عنها بر فلر 

 که آن اصن از مردم اناوه بود -یکی  لعه با   آن کوه بود

 ازو جان نا بخردان شاد بود –مر آن اصن را نام مرباد بود 
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 که در رزم با اژدها پا  داشت -بدژ در یکی بد کنش جا  داشت

 همه ناوک انداز و ژوبین گذار -نژادش ز افغان سپاهش هزار

 و شیر و به پیکار باربحمله چ -به با  بلند و به پیکر ستار

 گه رزم جوشان تر از رود نیل -دو رانش بمانندۀ ران پیل

 گریزان ز رزمش بد  شیر نر -به نیرو جدا کرد  از که کمر

 گه جن  و پیکار هشیار بود -کهن سال و با زور و بیدار بود

 ز مردان برآورد  از گرز گرد -چو پیکار جستی ز مردان مرد

 بگیتی بسی رزم بودش بیاد -ورا نام بود  کر کهزاد

این چند بیت که در آغاز داستتتتتان آمده استتتتت، معلومات خوبی استتتتت در راب ه به رزم آور ،  بیدار ، 

نمایندگی از  وم و نژادش.  ها  جستتمی چون با  بلند  و ستتتار  کر کهزاد، به گی دلیر  و نیز ویژه

فلر جنوب کشور امروز  ما  ها  بلند و سر به گردد که کر کهزاد در کوه از چند بیت با  معلوم می

ها  هموار آن کوه ها نیز این  ایفه با  وایف دیگر  چون کنرد و بلوچ و زیستتتتته استتتتت و در دامن می

  چین زیست باهمی داشته اند.

در داستان مذکور آمده است که اسال  رست ، کسانی چون گرشاسپ و سام و زال با همه جن  آور  

وا ب « کوه خواجه»شتتتتتتتان، از جملۀ بان گذاران کر کهزاد بوده اند.  لعۀ کر کهزاد در  و زورمند 

سرزمین سیستان در مرز بین افغانستان و ایران نیز گواه موجودیت تاریخی شخصیت کر کهزاد و ه  

 تواند. پس این  ایفه از )زادگاه و زیستتتگاه اجداد رستتت ( بوده می ااکمیت و  با   ستترزمین ستتیستتتان

ها  دور تاریخی در همین اوزۀ فرهنگی و جغرافیایی زیسته اند و یکی از  وایف بومی و  دی   گذشته

خا ر  یادآور گردیدم که بعضتتی ها بر پایه برداشتتت ها   این ستترزمین اند. این موعتتو  را باز ه  به

)پیش از  دیرنادرستتتت تعصتتتاات  ومی و زبانی، موجودیت این  ایفه را در گذشتتتته ها  دور و اتا نز

نام افغانستان بدون آگهی از تاریو، و با سؤ تعایر از  سه صد سال( در سرزمین امروز  و کشور  به

 ورزند. افسانه ها و اسا یر مشترک این اوزۀ فرهنگی، انکار می

  ها  دیگر  چون سمنکنان گذشته از دو شخصیت افسانو  که در با  یاد  از ایشان رفت، شخصیت

ها رفته استتت، از  ایفه و نژاد پشتتتون آوه و آوگان نیز که در شتتاهنامۀ فردوستتی یاد  از آن )ستتمکنان(،

گردیدند، دستتت  بوده اند و شتتاهان کیانی هر از گاهی که از جن  با تورانیان در شتتمال ورشتتکستتت می

  همینهمین  ل (  4/2نمودند. ر.ک:) ریشته و معنی واژۀ اوستتا.    ستو  این مردم دراز می کمر به

)زهاک، ستتهاک(، کاکو ، پشتتن ، شتتنگل، جندل، کتایون،  ها  دیگر  چون عتتحاک گونه شتتخصتتیت

ها یاد گردیده است،  )وه من(، سورگ و ... که در کنتب داستانی و شاهنامه از آن )هومن(، بهمن هومان

 ااتمال بسیار از افراد همین  ایفه و نژاد بوده اند. به

نمای  بر ستتر شتتخصتتیت افستتانو   ر رفت، درین جا مکث کوتاهی میبا  تذکها  که در  گذشتتته از استت 

یی که در ابتدأ، عمداً و یا ستهواً توستط محققان عربی، عرب  )زهاک(: این شتخصتیت است وره عتحاک
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زاده و عرب نژاد دانسته شده و از آن به بعد مؤرخان غربی و نیز ایرانی به آن مهر تأیید گذاشته اند را 

. ها بوده استتت ادعایی که دارم از نژاد و تاار پشتتتون دان . زهاک نیز بنا به استتان و بنیاد می کامالً بی

 )َج ( می ۀ یَ کلمۀ اَیماا را از ریشتتته کلمدر تاار نامۀ ایماا ها نیز زهاک نیا  اولین شتتتان استتتت و ه  

است که خود این وابستگی « جمشید »نام  ۀ ایماا، یکی از چهار شاخۀ  وم ایماا بهکلمدان . برعالوۀ 

ها آمده  که در افستتانه ستتازد. و چنان هویدا می« یمر»یی یما و یا خواهرش  را با شتتخصتتیت استت وره

 است، عحاک بعد از برچیدن  درت یما، دو خواهر او را نیز به زنی گرفته است.

ستتوالی ها  آن و یت استتت، که یکی از ول« میر زکه»در ستترزمین پکتیا در ناایۀ مشتتهور  مستتما به 

 ها  اخیر از آن چشمه آثار تاریخی زیاد  به همین نام در آن محل بوده است، در سال یی نیز به چشمه

آید این چشتتمه،  می که بر ها  مختلف گذشتتته بدستتت آمد و  ور  شتتمول ستتکه ها  متداول از دوران

دم باورمند و معتقد بوده استتتتتت، که با تأستتتتتف آن یکی از اماکن مقدن و معتاد به اخذ نذور و هدایا  مر

دستتتتور باداران شتتتان، تاران و در بازار ها  مافیایی بیرون از  آثار توستتتط دزدان و مافیا  داخلی و به

ۀ زهاک، همان کلمدر استت  این چشتتمه از ریشتته « َزکه»ۀ کلماران گذاشتتته شتتد. از نظر من  کشتتور به

ۀ نیاک بعد از ستیر و ستفر ها در زبان کلمگونه که  بود و همانعصتر یما خواهد  شتخصتیت افستانو  ه 

 ه در زبان پشتتتو، بهکلمۀ زهاک نیز با گذشتتت زمان و تحول این کلمهیأت نیکه در آمده استتت،  پشتتتو به

 هیأت َزکه در اس  محلی با ی مانده باشد. 

مورد نخواهد بود تا باز ه  یادآور  ام، ولی بی ام نوشتتته که موعتتو  زیر را در یکی از آثار  الی با آن

در با   « ده مرده»اس     به گردم که در کوهستان ولسوالی سانچارک مربو  و یت سرپل در  ریه

نام میرزکه، که زمین آن ناایه مربو  خانواده ها و ا ارب نزدیر به مادر  ایستتتتتتتتت بهناایه بلند کوه

 بوده باشتد. و اگر چنان کلماتی دو ناایه مشتت  از یر مناب دان  که است  این باشتد و ممکن میبزرگ  می

دهندۀ ااکمیت زهاک افستتانو  تا ستترزمین ها  اینستتو  تیربند ترکستتتان نیز  باشتتد، این موعتتو  نشتتان

 خواهد بود. 

آمده است. جزء دوم این اس  اگر دهاک « اژ  دهاک»هیأت  یی در اوستا به اس  این شخصیت اس وره

هیأت زکه در استتت  دو ناایه  که آن جزء به نظر من برعالوۀ این و یا ه  چیز دیگر ، به بوده یا ذهاک

ۀ کلمدر استتتتت  یکی از ا وام پشتتتتتتون با ی مانده استتتتتت، « ستتتتتهاک»هیأت  در جغرافیا  کشتتتتتور ما و به

زیرا  ؛بین  یی در پیوند می معنی  درت را نیز با استت  این شتتخصتتیت افستتانه در زبان پشتتتو به« ځواک»

مثل و مانند عصتر است وره دراین اوزۀ فرهنگی  عتحاک یکی از شتخصتیت ها   درتمند و توانا  بی

 بوده است.

  ه با استتتتکلماستتتت  ستتتتمکنی که یکی از ولستتتتوالی ها  و یت پکتیاستتتتت باید افزود که این  در راب ه به

نزدیکی دارد و بستیار  یی در شتاهنامه فردوستی  ربت و ستمنکنان)ستمکنان(، یکی از پهلوانان است وره

همین نام، برجا مانده و از ریشه اس   ممکن است که اس  این ناایه و نیز یکی از نواای شهر پشاور به

 همان پهلوان عصر اس وره باشد.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 منابب:

 4227. مزارشریف: م اعه صورتگر. واژۀ اوستاگردش، محمد صالح. ریشه و معنی 

 4277، چاپ اول، تهران: انتشارات اسا یر 4پور داوود، ابراهی . یشت ها. جلد 

تاریو هرودت. جلد ستتوم، ترجمه از هاد  هدایتی، تهران: دانشتتگاه تهران، موستتستته انتشتتارات و چاپ، 

 خورشید  422۱

  42۳4شاهنامه فردوسی. کمیته دولتی،  اب و نشر ن. د. ا. کابل: م اعه دولتی 

آورنده: مارستتل بریون فرانستتو . ترجمه و ا تاان ذبیح   گورکانی، تیمور. من  تیمور جهانگشتتا. گرد 

 هـ 4272منصور . پشاور: انتشارات کتب، چاپ هفده ، 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

