
 ه������
�� ا در �ادـ�ـ�� �ـ� �ـ�ـان ���� ا��د ا� �دروۀ����ا��  ����� ه

دا�" %��زان، دا�" دو��ن، دا�" $��ن، دا�" #��ن، دا�" �زان، 
دا�" �)�ان، دا�" وران، دا�" *&ا�ن، دا�" #()�ان، دا�" '&دان، 

 و دا�,��اران و+� دا�" �&دان، دا�" ز�ن، دا�" �ران، دا�" �زان
 و �1م دا�,/- ه، دا�,.�- ه، دا�" �&اه، دا�" $ه، دا�" '�� ه

، %��ز��ه� و و56&- ��4(ت #2وه,/ه�، %��ز�/ه�، دا�,/ه�
8+& ه�7�ن �)� دا�,(�ن (�/� و �� %رزو> ا�;ددا�,(�ن ا:9

ن�1)� از  1@��? �5 و ادب :ر�� در>، :&ه)=$��� ز �� /&دد 1
ن �&A&ار *&دد �)�ن و :&ه)= در ا:9�5�� ��اBC ز� &D� �E@�

�5 ��د> (F د ا�;� �.��B:&,5# ر و ���" درن �� در>:ر��  ز
�� و$�د %�� 1 در #2وه"، �����،- و ����G2رت *5&د <��&� H�  

پ 1&$��،F و &,�  ?�� J��8� <ر ر��� هK% و ،�.��دا�" �Fن #
د، ا�;)5&>، L�Aژ>، ا�C�5� ،5�5� ،H��: ،�N��)���، ر�

ر>، �O� ،<&�&1ز>، و�&ق، �85�H5، ��ر، ���1�5P��  ،�@5&،داو�
5ر>، ه%وا�ورز>، %,� ،��، �5&و> %ب، ژ>،�Cو�ر�ز، ��5(,�' 

د، �5&و> %:�ب، ���ن، ه�ا��رد>، �C�5$$�، �5&و> A ،ق�@�
5ت،��&�5ت، د( ،��ن �)�ن �)��، ز��� ،Rر�1 ،��@� ،SاهT� 

�A ه�� ر��� ه> ��? و دا�" �� *)�%وران، ��&دم �)��، و 
ن، *�()��� ،�5O7��� ،�5@@U� ،ن، دا�دا�,�)�ان,�ران، دا�,;��

�5�LUدان�&* ، %واز'�ا�ن، ���5@� ��ازان�&ان، ه)&�)�ان، �، �
A�� د�/&  �)�انو H�� <5��، ه� ،<�(O� ،<د�C، ارز>، ��

����  و :&ه)/� ، ����ا$���� .  
B5C هO: &/و د� ��7 ه، ����� هL� ،ه&اتD1<��Aرت > و�L� 

��.� ا�;د  B:&* رت ��8اه��G W5ه ��$�ا*�� و دور از ه? $�X را 
 ه? دور ��� ا�B �� ه�� �$ Y.,1 5د، ��د �(��H ��4(�، ا�;��، 

5�� و ��5@� از ه& ��ع �@�5-�  �A&1 و B:&,5# &+8� و G&ف 
 � B��N و ��(� B�Aر &+' ��ن :ر�� در> ا�;د *&دد و ه? �� �ز

ن د�/&�  .��ام ز
5د (� ا�;د ه�\� ��د $��� :&ه)/� ���اد�د>  � H�� ع�� W5از ه

  .و �O)�> در�[ ��8اه� �&د
  

�ادـ�ـر �ـ&�ـ:  
5(��ادـ�ـ/� �ـ)ـ&هـ:د ـ 
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ن %1" $1939در �ل �*�  ���,�YO �� و دا�)ۀ %ن از �)ر- ه> )= دوم $�

ط $�ن �)�,& *&د�� و » رن«��ا�Y رود @� &X� ��ر د*& اEN&اب و �
در �5C.� ��5ۀ $�ن در 'e و '�ن �� +�5P و ��5ۀ . &ا*&:1B,��" د�5 را :

 ا�&از �5�B  د�/& %ن�ن �)�در اEN&اب ���� د�B و *&�7ن ��د، ا:9
�E5&:� درB)��ن .   ا�� و ��م �5���ت @5@U1 �.5Cر �ل $)= در ��F در

 ����د، ا:�9) JA��� �5م رو> ز���د �� ا�� در �1 �X(fا�� ن 1)��)�
�,� gA� ��.�ت در %ن @5@U1  .  

  

����ن �	��� ��ا��1 �  :ه�2

ن �)�� :&ا�(�> �&ا> ) J. Hackin(» ه��«#&و:5(�ر ��� Bj5ه &���
 ه�ا$&� "��' ��� J�kا> وO�� �Cو B:ا�(� ر&: ��ران '�د . "�;� ُ7A
�Y *&د�� و در ) Girshman (»*5&���«,�)� د�/& :&ا�(�> ����5 دا�وارد �

 <��1941 و �1940ل ه� *5&��� دا�,�)� ��8Cرد- .  در #��B8 �,�ر �
 <ر�R در �P1 ه�Cا Y7A <ت او در ز�5)� ه@5@U1 ��»�و » 5$ن« ، »ن�

»HC5� «<��5 داغ«و » �&خ داغ «در 'e ا�&ان و در �P1 ه� « �Cدر ��ا
»qن » زر��)��B '��" در ا:9Aل ا��A? در �5(�ن ���Oم ا�B، در +� دو �

 ?�� �E@� �� در»rج ��7ا&�د«و » �/&ام«، »�ر��- ��ه(�ن �� ه& » �Gق %
)5#� �A�� وا،�� در Y�ت  در ��ل ��&�وش ه و �� ��)�� H� �� Bا� uA

ن �)�� ����Y ��و���ت @5@U1 . <ل ه� �� �K&ۀ 1;((ت او �� �&��ط 
5ر ��? �,& ��$)= ا�)���Lرت دو ��ب  BBت «:  �.�.- ا�@5@U1 ،ام&/�

�� ه��� �� u$ر��8 ران �)�� و 1��� «)Begram. Recherches 
archeologiques et Historiques sur les Kauchans (<&/���5«: و د�' 

���� ه-ه�  «)Les Chianites - Hephtalites .(  
  



�Y در 6%ز �ل �B در �Aل ا�� :&ا�(� �5���1943 *5&��� ��O از دو � 
yژ-«ر �� و '7& 1@&ر ����5 ا�&��� �D. Schlumberger ( z5(» ���م 

ن�)�ن �)�� :&ا�(� در ا:9��� Bj5ر�����5& ه Y�� ���Fن 1@&ر او . ، 
�Y در ل ا'5& $)= ��د و %��ن او ���1 �� ��O1} ا:�د، ��زۀ �� ��دف L�
 Bد� ،����H ر��� ��? د�/& �� �7رت از *Tا��� ا�س �H ��زۀ ا1)�*&ا:� 
5ر ��5{ ا7C(� و '�H دوز> ه و ا��اع )� <زد و ��:} �� �� ��.(�5ن ه

:B و دو'B از �@ط ��ن ���B %ورد�)�ر در . J��8 ا:9K% ق در �16;��ع ا+
�G�L8� رتر���F �1ر�� �O&ض ���" ، در � -�&ا> ��ت �.� Y�� 

B:&* ار&A �$ر  .*Tا��� �� و ��رد د�P)\C ز�د ���A �)�ان دا'�� و '
  

 ر��5ن� و ه�.ران $��� و yا� &�� �(F و %وردن Y�� �� ����5 ���م �&ژ- 
Y5.,1 در �OCE� ن��8�� و ��ن �)�� :&ا�(� �& و 1946 ����� Bj5ه 

  .�Gرت $���> ��8د *&:B و دارا> �H #&و*&ام $���> ��
  

ت :&ا�(�> در �ل ه> Y7A از $)= �&�� <ت هBj5 ه@5@U1 �� B)5� �X �7�
 ��دا�X 17در ��ت 7�&@1ُ Rر���دا�X و ه)& و 1 �5X% �� &LU(� &�,5�ل � 

%ت 1@&�7ُ �.Y �.)�ا'�� دا�Bا:9(fا�� &L�8� �ن �� ��د و �)� . ���$ &���
ر و ا�)د :&ا�(� K% ��هBj5 در #&و*&ام $��� '�د �� ��� %�&ا در ا�د�� �

)L’Academie des Inscriptions et Belles Lettres (ارش داد�*، 
Yذ� <ن �� دور- ه�)�ت '��" را در ا:9@5@U1B'� S1&�� :  

1- Rر��Cا Y7A  
2- �� ��1ن ���

3-  &GO� ن�)��� در 6&ب ا:9���دا�X در �&ق و :&ه)= � B5���
 .ه?

 ��1ن و S�T�1 ا���� -4

  
1952( 1 ا�&وز 1947�� ا�س ا�� #&و*&ام از �ل  ( H� ل �5,�د� B��� ه

Yf� �+ت ��? �&��ط �� دور- ه> :�ق در �@�&���R، ��� د��، : ��(�� �
&.,C ،از ه& �5&ز�� "�;�-، �)��/H، �&خ ��Y1 و A)�وز �Y�O %ورد �� *

  .��ام ��B7UG -�U5 '�اه� ��
  

ن �� �F1952ن در �ل �)�ت :&ا�(�> ه در ا:9�&��C ا$ز- �� �� ���� 
�� ا$ز- � B@:ن و :&ا�(� ��ا�)�ن �5&��5، در اK& ��ا:@B��.� B ا:9�#

ت �&ا> �&��م . �ل د�/& �30�� ���;1� BAد- �� +&:�5 ه& و� H� �5X�1 � 
�Y را %*- '�اهل #5,�& +&ف �@� H� �(��'A R):(B&ارداد را دا��� � �.  

  
  : 1949ه�2� ;7زۀ ��ر96 ��8�� ���67ر5 در ��ل 

 ا��ام �(�& � eر��5� �O57+ Rر� .Walter A(»:5& �&و�{«��زۀ 1

Fairservis, Jr ( ت را@5@U1 -ز�Y ا$� ��در دور- ه> �;& و دور- ه> او5Cۀ 
�N�� �OCع ا$ز- E� از �O�ن '�ا�B و �)�رف ا:9O� از وزارت Rر��Cا Y7A



�ت در �5(�ن @5@U1 ه��,� ��Uدورۀ ا�� H� �5 ��زۀ ار6)�اب و ه5&�)� و
ل 1950 �&ا> %'& �ل ه��ن� YXر داد- ��1951 و اوا��T� زۀ�� ��  . &�)�

 �H  در +�)�X�C «)Louis Dupree دو#&>«ر او �(�&:5&�&و�{ و ه�.
���8�(�ر 1@&�7ُ *&دش +�F و :&ا- و H�&* �5� 60 Y7A �� �@�E را $�ء ا�

�,&> در ا'5& دورۀ  "�ر�B7K R �&د�� و ��اه� ره�Cا»H51 �Cاو �Cدورۀ ( »#
=(� ?��A ( ن دورۀدر 'e ه> ) دورۀ $��� �)=(» ��5 اوH51 �C«در $&�

ن %�.را ���)� �X�C دو#&> �.� از 1951در ا'5& �ل . $)�ب 6&�� ا:9
 ُ�7)� �Cو HF�� <وش ه� eر��5� �O57+ Rر�> $�ان هBj5 ��زۀ 1yا�

 ��20 ه& دو در #);�ا�X، در » 5& 6ر��,«و » د- �&ا�� 6)�>«��? در 
�� ��Y %ورد�����5& ،Bا� uAر وا  .> $)�ب 6&�� A)�ه

  
  :��A ;7زۀ دا�@��? <	�.7ا���ه�2� ا;�6=
ر �ل ��- #)(��ا�5 وارد  ���& ��زۀ دا�,/(Renny)»ر�)�« �(�& 1952در 

ن، A&ارداد> �&ا> �H دورۀ �)�رف ا:9O� وزارت ��Y �� و ��O از �1س �
�&ا> +&:5 R): -�A <زاد% ���5 ��زۀ�6 �,&ط ا+�ع �U� &56 ��7Aود  -�  

 -�Y و ��زۀ دا�,/وش �� &L�8� <ر#)(��ا�5 �@� �� و در '�ان �ل $
B:&* رت�G R��  .ه�X از +&ف هBj5 ��زۀ ���Tر در A)�وز و 

  
�A ه? در �5ت ا1�,� ��)�� H� ا�&وز �)E&ف 1� ��از �ل ه> $)= دوم $�
 ،��)� �,F J)��� ه�ار �(.��ت در �5&ز�� *&د�� Bا� -��% Y�O�ن �)�ا:9

<J,� ،�C ���75 ه> �,J ���75 ه�� B�� ن ه7&و در �6ر�ن ه&ات و ��.
�ا�� �(.��ت �O�A زال در A)�وز و ' J,� ،ن���� در ارز*� ����� �����

-&56.  
  

�- از &ن +�6�Cت �-?
  ��8�D �1 در ��ل ه��  	# و 
  

Eج ,�-ا�
:  
�9#ن و #);,5& و  <��5 ر��� ��ه Y� �� در ��ل واد> �)5#��- ��زۀ �

ر رود'�� '&و�ن�F د- و�� ا:�' &5' Y1�� و �:G <�6ر�)�، ��Y، : ه
5ر> �5.)�، از A&ن � ه8.م. ق�5C)= و #);,5& %�&ا %� �),� ه  �� %ر�ه

�� %�5X ا���� را وارد �&د�� �8;د�C دا��)�، 1 A&ن &� < �(��2C �� �U5ن ه
را « �ل �& را- ��R و  1300در ��ود /�}5C�#و� Nagara(» د���5

Dionysopolis  ( <��� و A)�هر و در %���ۀ در- ه�د و 1��O)� $�ل %
�� را- ا�&�,? �� از ��E.� R&ف �($ �'ه)�و�" ��B5OA ���� دا�B و �
 6��� و A)�هر ا���اد دا�B، از ا�); S���� و +&ف د�/& $�1 S�$

B�T/5� .در ���� < #&وان، �/&ام، او5#ن، �ر �.)�ر> در �� ��ز- '&ا�� ه
 H5��� ران��د- �� $9&ا:�5 �/ �X �E@� نو $ه> د�/& ا:�د- و �&�� %ن ه�

م (�»�ر1� «)Cartana( �)5#�� ا�? � 5)�F �5'(، �4رKapisi ( ا��- و�'
 &�TCق ا�: ��ر رود'�F قL1ورت ا75�� �� در �;� ��O: ام&/�7رت از �



A. ��G&ار دارد�� rج ��7ا&� 600 �(�ل �/&ام در �@�E ا��&اe �6ر�� <&�� 
 �5��� �� Bا� ��U� و -�� uA(» :���«و #);,5& روب #�زۀ �)/� واA. 

Foucher ( B�L�ه�«%�&ا � &�� «Bل . '�ا��- ا���Lرت � rج ��7ا&�
ر +&ف %ن ��اه� �F �� �� Bا� ��.,Cا u�&� HF�� �+�U� رت از7� &N�

  .�اره> ����A د��- �5,�دد�
  

���&5* �5���(R. Girshman) ل در دو�@�E �.� در و�g ��5ۀ 1940 در �
�Y�O %ورد �Xوش ه� �A&� ۀ $)�ب��* <. �&�A و د�/&> در #> د��اره

 Hد��� �.�&* BO(G �Fر�ء �.� دو #$ �Cاو �E@� در)bas relief de l’art 

Greco-boudhique (�X -&@� ۀ.� H� و دوم و&)' )Khosraes II ( �5F
B:ر �&ج ��7اr دو ��ع د��ار ����D ���د. د�/&> �5L� <. در #> د��اره

ر> %ن رو> ��1اب �L�8&> ا� B,' �� �Xز �)= ه> در��X �.� د��اره
�رگ %ن ��ون دا��� ��1اب رو>  و د�/&> د��ارهT*B,' �� �Xا��� ��- ��د� 

��و- رو> ��yO از ',B ه> ���Tر ����� �&. ز�T* �5ا��� ��- ��د
ه�- �&د,� ����� <7�Cاز �&وف ا �'&���Lرت  . B,' ���&5* �5���

ر> ه> رو> ز��5 را �� �;�� �X �� ا�.)�ر در �ر د:ع دا�B7)� ،B داد- �
 <&�'� ����� &L� �5ر> �� �ت د�/& در �5(�? %D��� �X -رو �� ا�س #

&�9� ���@ۀ ��A? و ��� ا�).� �� rج ��7ا&�ت دارد �� ا�� ��5� �;5&�� �� 
�� در %1&> دا��� در D� ۀO�A Y.,���را دو#�5«ورد- ��- و �L& ا�.)�ر )Cا «

)Alasandra duipa ( �(O�»�5 دو%ب�ز �� در » ا�.)�ر�� @�A < ا�.)�ر�� #�
�� '��" را در �#&وان و�AعD� B5OA�� ،Bدا� )5# در ��'Y در- ه> �زۀ �

B'  .ه)�و�" �(�U.? و ا���ار �
  


��ام:  
'�&> در � ��هن ���� &@� ،)5#� ��&� ،�(5F T'�� ۀ&�T�� �)5#�/&ام، �
 ُ7�&@1 �Cاز ��ا ،�رگ �)5,.� -ن ���� ���)�1 B8��$)�ب ه)�و�"، #

120 �)� �CرF ر اول�ل �� ا�)E&ف �� � )Charles Misson )5�/(� ا�
ن �F)��� ه�ار �.� از *&د و ��اح %ن ���B %ورد، �O&وف ا�B و ه)� �)
ن �)�� و ���م 1ر��8 و @� B5ن از اه�ارو#�X و دا�,�)�ان '�د ه)�و��

5ر ��? ����5 . $9&ا:5�X %ن ا+�ع دار��)�ت �&���O از �»�� .J(» ه

Hackin ( <ر *&ا1939 و 1938 ، 1937در �ل هK% ��  ����� ،����� <�7�
F ه)�> و ،<&L� �8����B %��، در $�ن S�T�1 و :&ه)= �@م � 5)� از %�;

Bا� ��'� �(6 B��� ���Y را  ا�); . ا�&از �&د- و ��زۀ �� zU��Fن در 
ت �ل ه> Y7A از $)= ��TC B)5� Yا �/&ام را در رو�)� �&�ت و �@5@U1

ت ����5 @5@U1 ت و�&��»�&5*�� «?5(.5� �OCE� ُا&L�8�.  
  

 ��G: ��.  ��&> �.��/& A&ار دار��600�&ج ��7اr و �/&ام ��YL ه? 
��& «و دو�� را » ��& �ه�«دا�,�)�ان :&ا�(�> A&ار�.� ���T& ��م او�C را 

ر> ����5 . ��85ا�)�» $��� �ه��ن �)�� و ����ت D��� &Kدر ا



»���&5* « <�Cد> 1942 و 1941در +� �� در ��& $��� �/&ام �� +7@� %
Bر��5- ا� �D��� ��.  

ه -1� &L� ����ط &� ?��A B�)A� �� <&�'� �� ورود ا�,ن از ن ���
�.�&ا«��&  «)Bactra ( &5'ا ت ��ل ه)�و�" �� $)�ب �)� ��- و 1U�G در

5�س«��C�� &L اول ����� �O)� در دورۀ :�� «)Kadphises ( دوام دا���
  .Bا�
�{ دود�ن ��ط �� ��Cۀ دوم ����� ا�B و ��4&��ۀ دوم ��& �� �& -2

��75� &57� < .���Tر �)5,.

رم ����� در %ن ا��@&ار دا�B و  -3�F ۀ ��م وC�� �� &�� ۀ ��م��&�
C�� م �ا��(�ن �)�� در 1ر�R ا:9ُ��O� را و ) Kidarite(ه » ��5ار>« ه

�� ه> '�رد �د �5.))����. 

  
ه� �/&ام را � ���$ &�� <(�دت �f&ت �(.��ت �� ��هن *5&��� � ��

'�&> در A&ن دوم ق� ��ز> ����� %�&ا . م.���� �,@� &D� �5ه� و از� B7)�
Bد- ا�&� ���> ��85ا�� �� ��5�ات '�د را ��&� <�� . او�5C ��&> در 5�%

ظ #�ن، ��& ��G �)5#رت UC دام«�@�5- او از�P5ه «)Hippodam ( �(O�
5E�)� Y.�u�N &ه gاز و� �F�� و دو Bدا� �� u+ $�ا ��- و در و�g %ن 1@

�5 �#5(� و ��& � &D� �E@� �� د��را ارو#�س«�5.&د و از «)Dura 

Eurapas ( م ��$�د1 Bه5�%> دا'�� ��د، �7 ����� <�� �.� از ��&ه
Bظ �.. ا�UC و از ��ر '�د ��& �#5(� از �D& #�ن ���L� ت�.Uا�� Y

 "5# � �  دا��� �&ج ه> در �)q ه��&ا��*� ه> �&S1 در ا���اد د��اره و 
 �(�G& '�د در '�ارزم �O� <زار �O�A«��&ه���? » ا�ز �O�A«و »  Bه7�

�E&ف $)�ب  <&�'� ��5&��� و �Fن '�ارزم Y7A از �).� �هن ����
رتD� BU1 ،���� ن�'�& و  ا�,ن ��ده)�و�" #� ��U� ت�.Uا�� Y.� ،

��? %���85 ��- و ��& �L� ?��A �)5#& '�ا ��رز�� و #�ن ��&�ز> ���
��'�&> را � �����Bن %ورد- ا�ه& ��1ن از +&ف. 5D� ن�F &/د� 

 <&�'���ن(����&�.��� در ��&�ز> ه? ) *&�.� �در %رت و ه)& ���دار ��- 
ت ه& دو ��1ن را �,ه�- �)5?�  .ا�;

  
ت ����5 �&�� B55&���«اه�* «Bا� �5F دو �� &LU(� ام&/��.� �5O1 : در 

5ت �Tه� �OCE� &/5(� و د�#د> ��& ��% J��8� <�7 و ���� �&اS1 دور- ه
����� J��8� <  .و ا$���� اه�C %ن در دور- ه

  
 �� #�)5 را �� ا�(;� ��' &,A ��&1 ?��A <د> ه�% ،?��� &�T�� ��A&ار�.� 

د» 1�/&ام ��&- «�م �� ��'�&> �(B7 ��5ه� �� 1 اوا'&  �5(.5? ���هن ���
Bادا�� دا� ��ت و> '�� ا�. ���C اول ���OCE� س&�� <�/&ام« �� ه 

 -&��1 « <�� ه' �»����1 «)Taxila (د���O)� در ه& دو $> در . �.(ن 
�ل ���Oم �5,�د از '�د ز�& ز�5)� ه�X ه? (� H� <دارا g@: �� ه' �.5C�

 �\�(F �(دا��»��.  م��44 در �ل  )Apollomias de Tyane(»ا#��5��Cس 51
��� را د��- و �ر او �Philastrate ( �� �)��(5(» ت:����5&ا«1/(Uا���



 �C�(� H� <�� ه' ����د��- �� ه& ��ام از '�د ز�&ز�5)� را ��7&د- در 1
Bام ��&- . دا�&/���د�1)زل  ��:� �(� S51&1 �5ه� �� ُ((5� .  

  
 <&�� ،��:� �(�  دود�ن دوم ����� و ا�P&ا+�ر �)5,.���& دوم �/&ام �� 

ن �)س :&ا�(�> در F)��� ا+ق د��اره> %ن ��د- �� د���ت D��� ر ��ود
Gا ��د ��- ��د و *5&���رو> �)= �ر> ��1اب � �5A :&ض F)�5 �ل ��8# %� 

Bوع ��- ا�&� .,5(� �  .�D&�� دارد �� ا�Gل ��8# �ر> 
  

 � رم ����� �O)� ��5ار> ه�F ن ��م و��& ��م �/&ام ��&�(B �� دود�
ر م����F ن&A &'اوا �� ه> '�رد 1 . ���&�5- *5@O�در %ن ز�B) دا���( و 

 Y�7A ورود &K���5 «در ا'–�����  «)Chianites-Hephtalites ( -��� eو&��
و �� �D&�� او ��& �#5(� را 1@&�7ُ دو�A ?5&ن ��O از ��&وe ��ن ��& ��م 

�� �,J ��دزا�& 5F)� د��-، �YU د�/&> ا  »ه�5ان 1()=«�/&ام � �� B� .
 ����» 6)�> #5(�«ا���ل دارد ��B5OA %ن در ���U ����م �.  

  
5� ���� �� درF &زل ��& ه(� �� B)(ا� ،Bا� �D��� Y�A ام&/� ��& ��م 

 �� ��د- �� �O1اد %�� �Xد��اره> ا+ق .  �5&��6 – ��5ام دارا> د��� ا+ق ه
 از �ُ���� م و ��1اب %��' B,' ازB5& ��- ا��O1 �Xا+ق ه . )= ه> در�

��د- �X ���. :@H� H� g درواز- دا��� و ه& �)�ل دارا> #{ 'A �\�% Y
Bا� �X��ۀ ه& ����D ا�B و$�د �U&اب هA در ��  در ه��5 #{ '�� ه
ه�- ر��5,� �� �X*5&��� رو> ��81 �)= ه در ��yO . ��ام ��81 �)= ه

ر هY.5 1&ا�� K% )��� را ��اردCارد د�/& �;(�ۀ رب ا�� �'&���دا�X و در 
م (�:�� ا�B و واArdokhsho ( �N(» اردو',�«� ��* <و �F �yO&اغ ه

ن ����� ��& ��م �/&ام در +� A&ن *�(��رب اC)�ع .  م4 و 5�3,�د �� 
د- و ��G�L8 دا��)�� <��O� زل '�ددر . ���Tر را �P5&�����5 و در �)

��);� Y��5D& ا�� .  و �U&اب �7د1/- '�د F&اغ ه> *�� رو�� �5.&د���@
ق ه را ����5 +»=�&5� «)Seyrig ( &�� 5&«در�C# «)Palmyre ( ?ه
Bد- ا���� �D���.  

  
  :H-ق &
�د

 &5,;(# ��ن �� در ��ا��F Y رود'�)�� -�د ده.�- ا�(B در ر���Gق %
Bد- ا���G %ن از �/&ام رو> �g' H ه�. ا:�: �N&: �X7-6ا ��75� &����5� 

 -�� Y� در اK& 1942در �ل . �/&ام ا:�د- ا�e&�� «B«و » #���ان«و در �@
 &7A در �.� دو <&L�8� ت�&��&ا> �H روز � g@: ت��.)� �yO� J,�
 J,� ت�Y�O %�� و در ��5;� دو $�;��، �k �yO&وف ��&غ و *�� و �(.��

�� .� ا�).� ��ت �وش در �Gق %� �:�,.� <�� �H روز و ا�5&LU(� د
ر K% ز�&ا ���Y �1$� ز�د �75A B5اه� &D� از HCاTO� Bود ا��U� ر5)�
��، رو�)� �� � ن �� دورۀ ����� ه�)�1ر�R ا:9 Hر��H5 دورۀ 1 �:�,.�

ت '�د در �G. ا��ازد@5@U1 �� u$در *5&��� را ��د ���ه&- �� 1948ق %A در 
� -�5�ت �u7+ <&L�8 ر����O� س �5,�د�7�Aا ا�Aام ����� '��" را : "از %�;



م (��� دو د��� 1@(5? �5,���. �د �5.&د��» '���5« ���� ه«�.� . '���5 ه� «
 د��� ���C و د�/& �» د��� $)��� �� در ��ل و $)�ب ه)�و�" » زا��� ه�

�(�: '�ب ��د�� و �&ا> '���5 ه �&د�ن $)/;�، دارا> ا���U. ا��@&ار �
ل �5.&د���Oار> ا�� ا���� . eت ��ل ه)�و�" �E&ف 'U�G از ���� ه�

 �S ه)� *�#�;��� ���$� ���� و زا��� ه در $)�ب ه)�و�" �ه> ا�&ان �
�� و . :����1 ���د����1س و $)= ه و :���ت ��1ن � &Kدر ا �Cاو Y�7A در

ن . در دو�� ���B5 ه)�> 5K�1& �&د��� و در ز�� <���# ،ن ����� ه�در ز
�(.&�5K�1 B& ���د�   ".زا��� ه

  
�5 %:�ب #&��� دا��)�X% <��&� <��O از ا�)/� . '���5 ه �)�ا�Cرود از 5�%

��1 رخ داد�U1 -ر# ��% �� ���� در %�5X و �@��� ا�� �O)� �� . وارد 'e %ر�
ت ��ل ه)U�G در �� ����� Y�7A �Xدا�� �5X% �� ���� ��&��� &�,5��و�" 

 B��1�Y #�5ا �&د�� و ��ا:u د�� ���Tر ���� و زا��� ه در $)�ب ه)�و�" �� د�
ب #&��� '�د اG&ار ورز�:% &L� در » �5&ا ����«���� و ا�� اG&ار %��

رو> ه�&:�� '���5 ه در ا��ر . 'E&> ا�;د �&د» *)�هرا«�&ا> ��د��م در 
�\� در دورۀ %�� �Tه�7 �(F را ا��&ام �5)��د�� SهT� <5.&د�� و %زاد� �U�)

 �U5)� و د�� ��� �5X% ،���&# ب��د��م، زورا��&��م، %:� �در 'e %ر�
Bر> ه�� رواج دا��E)�.  

  
Bدا� B��� د $�ل و���5 1 ا��ازۀ ز�' &L� . ،�X -&@� و �X�+ B57Cس اا�

�,�&� ا7C(� �&دا�� و ز��� ا� ��O� ،دوز>، ز��رات و $�اه&ات H�� و '
���2- در  ،Y�و��«�.�- %:�ب #&��� زا.� «)&*�C ( �5- از��# <و ا���#� ه

د> �,�رL�Aت ا5� ��د> و ا�7(ط #��& K&وت و % B��5 ا�Cدر +� ه& ��ام د 
�1م ��A&و �Fن ا�,ن ��5 �&در� و %��در� در ��ل و �. �L& ا�,ن }P

��� <ر را- 1;ر5�% �1�F م�� ه را در $)�ب ه)�و�" ا�9ل �&د��، �1
 BU1 و&��A رEA�5 و ه)� از اF رگ�� <��د و �روان ه ��% Bدر د� ��5�

B�T/5� ن��د.  م6 و اواA YX&ن 5دورۀ �.�- ����� ه %'& A&ن . ادار- ا�, .  
  

�5 1 �&��ات :رسF نe در �� ز�ن '���5 ه از 1&�(�' �(� �� و ده
436 -451��L8ص ��O از .  م5در اوا�A g&ن . و��O5 را در L1&ف دا��)� 
ر�1 از �,�ر ;1 Bj5ه ��»�F�� « رگ�� <(ه�'�� ) %ر�� ،B:�5 رF ��

 BAرگ در �� و�� <k&وف ��X �,5 در �5F رواج #�5ا �&د و �,�ر ���F ه
��د '� �X از  �� ا��7- ��L1ت ه. ه�ن �,�ر ����� ه� �ر �5,� �� ����� ه

ر �8&ب ���B5 �� #)�ا��)� �ل %�.� .��& و '&ا&�ه� ه ه(�)� و ا�,ن را 
ت �/&ام �&���دا�X *&ا���5X در –� �5X% ��ن ��5ه� �� ����� ه �Fن ,� �)5#� 

5ر �&د��)�ه�ات ;� ��O� ۀO��1 و Bk� �Fن ��A&و ا�P&ا+�ر> '���5 .�
 در 1&�(�ن �5F و ا�&ان و ه)� ا�7(ط دا�B، در ا��,ر و ��و- �& %ر��

�ا *&:�)�)���دا�X . ا���اج :&ه)= ��?  �5X% ات %رت ا�&ا�� را در�ا�,ن ��5
 ار�9ن %ورد�� �> ه)�> را از ه)� �� %ر��#�* BO(G 9& وارد �&د�� و��

5ت �& اورل ا��� �,� �\�(F)Sir Aurel Stein(5ت  در '�� و ���9& و �,



�(.5� �5Xت را 1�&D� ن ا���)A�(: و e&.� ن و5��ت ه�� در D��� و .
 �X5ن .  م��727 در �ل ) Hauei tchao(» ه�> 1\او«راهS ��ر���وارد 
- ر5X{ ا�Aام �� د��B �� $�اه&«:*&د��، �5)��(����O� ارد وT/5� و  ا��&ام 

5ن در �L& .»راه�57 �� �O1اد ز�د و$�د دارد��ن ��5ه� �� ,� ��&D� ا��
��ظ �/��ا��� ��دU� رگ د�)� '�د را�� BC�م و �)@� ���� ه� . ��در ز�ن '�5

5ن �� %�5X ا����) �L(�)775 – 751ر ���اد- �� H� <ا&�ز � �C�5 وXا&* 
 g@: 5" �,� و# �,���دا�X در درۀ ���Tر 591& : B�A&ن د�/& در وB5ON د�

ول و � ه> راه�57 در درۀ ���Tر �Fر و'�.  م870ل در �PF و B��&ان �� و 
��5A <��9اد :&��د�� ��ه ��ل �ار +��X را � ��fCا u5� ه;&> 257 در �- ر

رچ (� -��9اد ر��5.)  م�871 &�� �� . ��&D� س�& ا�»�C�1&� «)Barthold (
 B8��ر«#�«5ن �� �� $)�ب 6&ب هY.5 ه�� <�رگ ��داA �X&ار ه� <

 ��> %�&ا *&:B �� در �ل » ��9�6«دا�B، و�&ان *&د�� و ��& $��� �O&وف $
5� و�&ان *&د��.  م1221/(F B���.  

  
 ��1&�ن 6& B��� -&'�� �� ه�� �5�� ���� Bو���O از �@ ���� ه�

ت در ���: ��)�� H� از �O�، �YU�y ���� و زا��� ه را �#�* &L� �(ه
> �2اد> %�� در &ب ه از #> در��@���� �� و ;1 %ورد�� و ا�P&ا+�ر> %��

ن، $�)Cن در 6&$(�ن، ��)�ن �@ط �J��8 ا:9�)�� -��6ر>، ارز*ن، ر�
�L8� ه)�ز ه? در ��ود و &�TCا'5& ا �E@� در �\�(F ��� �A�ن ,'�� در ُG

�B)5 ه�ار ��& از ا�,ن ز��*�� دار��.  
  

� H��� دو J,� ،Bذ�& ا� Y�A ���� ه� zU7� ���7 ����� ��5ۀ د�/& �� �&��ط 
 ��G: ����5 ��ل A)�هر واuA ا�B و F)� 150ا�B در �&�� ارز*ن �� � 

 &�)� g��1 Y7A �����5ار«ه «)A. D. H. Bivar ( رد���& ��A} $�ان %�((.�
 �75�� �5Cو او B:&* رت�G <ن در ������ ا�B �� در 'e ا:9�ه�) �A�

��.زا�Y �.,�ف ��- ا����� ����� g8Cر�? ا �� :�� - ا�� ���75 ه� &�&U1 -��
و �H �1 از » زا�Y«و اه�B5 %ن از �D& $9&ا:5 و 1ر�R در �� ا�B �� ا�? 

م � �� ����هن ��»? «Bا� ��:ر ��T1 در %ن.  
  

 �1هن ����� ��57A زا��� در ه)� #رۀ :���� �� B)5� �X ��7ا�� . �&د��� B5اه�
��� "�;� ��D� &D� ت از���: . ?��,5� &�T�� ر�A �5ه� B�ا�); از �D& د�

: � �,�ر�� ���L8ص  ���ت �هن زا��� <�X ه,�»�» �1را�
)Toramana (B:�5 %:�ب #&��� در ه)� ز�د ��5ع �X% . B�ا��7C ��5ا�5? �� د�

و��ا�«%:�ب #&��� A&ار �T1&ات �� #�را� «)Bhaviohya Purana ( در
ر اول وارد ه)� ��� �X�7 %:�ب . �L& ا�.O� ن در ����ل �1را�� &��

 ���&#»5��&» ��5&ا ���«را �)� �&د و #)&ش Mihira Surya ((» ا ��ر�
)Mihira Kula (داد �O��1 و �A&1 &�,5��5 %:�ب . %�&ا X% ط�(B7 دادن ا�7(

� ��.� '���5 ه %�&ا از #&��� �� e&1 ه Bا� -�� ه ا��7��� �  ه)�> ه
 q5,�& را���� ه)�  ��  و از %�;� '��" %ورد- ا�� و در %ر�� <��&� <5�%

�(�'�.  



  
 9.
1947:  

 ��5��، ا$����، اد� Rر�1 < �� در �1م دور- ه� ����� &�� R��ام ا�7Cد 
�F در دور- ه> Y7A ?��A ا���م ه�� و :&ه)/� ���.�F B در �L& ا��م و 

ر ز�د داردDاز %ن ا�� ��ن �)��� �� B)ا� �E@� ،Bا دا��)�. وBA ��&ت 
رت #&و:5(�ر 1922در D� BU1 �)ا�&: ��ن �)��� Bj5ت ه�&�� �5Cاو 

�&د :���«Cا« )A. Fouscher ( از �O� �Cو ��% Y�O� ر 18در %�;� -� 
B:&5� رDر�.� ا���+��5� B��� �;�'�& و�u5 و دا�)� .  ���ت U�G ن�F

 "5�5ت '�د ���ُ �? و � J��8� <'&ا�� ه �)g)7 ا�B و ��& ��R در دور- ه
B)5� ��ت �ر %��&�ط ���Eب �&ا> �@� ��:� ،Bداد- ا� YU� &591 . ����

 B7�ن �)�� :&ا�(�> ���$� ��R �� و�25)��� Bj5ر د�/& ه� �O�ل �  
�P1  «در D. Schlumberger (�5O� �E@� &�F(» ���م �&ژ-«����5 
ر«، »زر*&انL���« ،»�A ��� درواز- $)��� و �)E@ۀ » ��ا�C درواز- �

 <- هF رت�L�وش ه�X را � ��)�� H� ���$ R���> در ��ا�C ��5ان �&�
-  60 و در ��ود 6%ز �&د ،�&�Y.� u �� +�ل ه& u�N %ن �H و �5? ��& ��دF

 �Gرت *&:B، ا�)@�ر 1947در ��5;� ا�� �وش ه �� در �ل . ��& ���د
ر �)E@� :�ق اA &�TC,& '&ا�� ه> �P1 زر*�F ن&ان  �5,�& وا�N �� �� در �5

��  ا��م دارد و ا�� �P1 اAُ� �.� از ��اد دور- ه> #5" از��� &L� R��ا�1ل 
ر �5&ود�,�.  

  
  :��1 د�1
5ر ��? '��" را ) A. Godard(» *�دار«��5  �� ��1923��O از )�ت �&��

د 6%10در �P1 ��ن ه�- در � ه�ار 23ز �&د و �5" از  �����5&> $)�ب $�ل %
�Fر#�� J,� Hد���ر ه)&> ��ر�ۀ *&�.�K% }5�ل ، �� 1 1948 B�� در و

��د -��5� Y�O�ت د�/& �&�ن ��ام ��)�ل �A&,� .5 �5��� Y7A ا:9� »&��C «
)Luber ( در <�)ت :&ا��&�� Bj5د��«��)�س ه ��� « �)HF�� د�� ( &�� ��
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