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  م١١/٠٧/٢٠٠٨                       کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  

  کابل در سيستان و) خورشيد مهر،(آئين ميترا 
  غزنويان تکريم جشن مهرگان در عهد و

  
  :مدخل

هردوره از تمدن بشردارای دينی متناسب به . برای پيدايش دين نميتوان به طورقطع ويقين دوره خاصی را معين کرد
افيائی واجتماعی خود بوده است ،و الزمه شناسائی خدا وآگاهی به معتقدات دينی هردوره از حيات بشر، محيط جغر

از زمانی که انسان به تشکيل واحد های مسکونی . شناخت خود انسان وجامعه ای ايست که به آن خدا معتقد بوده اند
ی گرديد و از اين دوره از زندگی بشراست که پرداخت،ووسايل توليد ورفاه خود رافراهم کرد، وارد زندگی اجتماع

خود را درشکل گيری باورهای ذهنی اوبرجای  دين درذهن بشرمتولد ميشود ونيروهای فوق قدرت بشرنقش
بشرازآنچه نمی شناخته ،هراس داشته و وحشت، . وحشت، ترس واحتياج، عاملين اوليه پيدايش دين اند . ميگذارند

  .ن شيئی ناشناخته ميشده استباعث ايجاد احترام وستايش آ
بشراز اولين مراحل زندگی، با عوامل طبيعت برخوردميکند، به طلوع وغروب آفتاب ،شب وروز، سرما وگرما،  
رعد و برق ،باران وباد وطوفان وبيماری ومرگ می انديشد ودرصدد يافتن راهی برای حفاظت خود در برابر خشم 

. بع ومنشاء هريک از اين پديده ها را کشف وبا آنها ارتباط برقرارنمايداو ميخواهد من. عوامل طبيعت برمی آيد
ونظرمساعدهريک از عوامل را به خود جلب کند، تادر مواقع لزوم ودربرابر حمله سايرعوامل از او حمايت 

پويائی بيحد بشر،تفکرو کنجکاوی درکشف علل بروزحوادث، به منظور برآوردن احتياجات مادی . ومحافظت کند
واقتصادی در وهله اول،وحفاظت او در برابر عوامل طبيعی از قبيل سرما وگرما،گرسنگی وبيماری ومرگ، 

بشرخالق وسازنده، همانگونه که . درمرحله بعدی، اورا به راهی سوق ميدهد که منتهی به آفرينش خدايان ميگردد
می پرداخت،در باب مذهب نيز از ادامه برای رفع نيازمنديهای خود به اختراع وتکميل وسايل کار وتوليد ابزار

تفکرات بازنمی ايستد وفعاليت مغزی خود را، عليرغم فقرعلمی، همچنان گسترش ميدهد و دامنه تخيالت وميدان 
افسانه سازی خود را آنقدر باال می برد تاجائی ميرسد که چون کرم ابريشم،در درون پيلۀ افکار ومعتقداتی که خود 

  . شود، وابداعات وافسانه های اختراعی اش، ارباب وفرمانروائی ذهن او ميشوندتنيده بود، گرفتارمي
طبقه ای . اعتقاد به وجود روح و تاثيرارواح برحيات بازماندگان، موجب پيدايش طبقه جديدی دراجتماع قبيله ميشود

بيماران وکسانی که از . ر آورندکه مدعی بودند که ميتوانند با ارواح ارتباط برقرارنمايند وآنان را تحت اختيار خود د
ناراحتی های روانی رنج می بردند، به تصوراين که ارواح خبيثه در وجود آنان النه کرده اند، برای معالجه به اين 

دراثراعتمادی که اکثريت افراد قبيله به جادوگران، شمن ها وساحران،پيدا کرده . طبقه از افراد قبيله مراجعه ميکردند
همين دستورات واعمال ساحران وجادوگران پايه وريشه . ات آنان را بدون چون وچرا اجرا ميکردندبودند، دستور

  .اعتقادات اوليه دينی بشر را تشکيل دادند
روحانيون قبايل که بعدها به نام های برهمن وکشيش وموبد وآخوند والقاب گوناگون ديگر در اديان ومذاهب پيدا 

 دسترسی به خدا واجابت درخواست بندگان دراختيار وانحصارآنان می باشد ومی شدند،مدعی بوده واستند که راه
توانند با تقديم قربانی وهدايا وبا ذکر اوراد ودعاهای خاص، توجه خدايان را جلب نمايند،تابندگان را مشمول عنايت 

 توسط ساحران وجادوگران تقديم قربانی به خدايان برای پاک کردن گناهان با خون قربانی،. والطاف خود قراردهند
،يکی ازمراسمی بود که دربين اقوام هندوها، يونانيها، روميها ويهود مرسوم بوده، وحتی امروز يکی از واجبات دين 

  .اسالم، را تشکيل ميدهد
بايد نوجه داشت که آنچه اساس هردينی را تشکيل ميدهد،اعتقاد به وجود نوعی خدا ويا خدايان است وآنچه هردينی را 
ازساير اديان متمايز ميکند، نوع خدا ويا خدايان موردپرستش وميزان قدرت وصفاتی است که مؤمنين ومعتقدين به آن 

به وجود آمدن هرخدا وميزان اقتدار او نيز رابطه مستقيمی با نظام توليدی وويژگی های . خدا برای معبود خود قايلند
چنانچه خدايانی که انسان در دوره شبانی . ط زندگی می کرده اندمحيط وشيوه زندگی انسان هايی داشته که درآن محي

بطور کلی پيروان همه اديان معتقد اند که خدای . آفريده وپرستش کرده، باخدايان دوره کشاورزی از هرحيث  متفاوتند
پرستش آن خدا، موجب خوشحالی ورضائيت . موردپرستش آنان واجد قدرت مرموز مافوق قدرت بشری است

خدا وبالنتيجه سعادت فرد خواهد بود و برعکس نافرمانی از اوامراو، غضب وعتاب الهی وبدبختی بشر  را به خاطر
  ) ١. ( دنبال خواهد آورد
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  :پرستش ميترا، مهريا خورشيد
درمقاله ايکه قبًال پيرامون زرتشت وکيش زرتشتی ارايه کردم، توضيح شده بود که آئين زرتشتی ، آئين يکتا پرستی 

زرتشت با اين هدف .يت از راستی ونيک انديشی ونيکو کاری ومبارزه با دروغ واهريمن وفساد استوحما
  .برضدخدايان طبيعيون برخاست ودراين راه تا آنجا مبارزه نمود که سرانجام جانش را دراين راه فدا کرد

 طبيعت برنداشته بودند،و  طبيعی است که درپهلوی انجام آئين زرتشتی، برخی از مردم هنوزدل از پرستش عناصر
يکی از اين عناصر طبيعی که درحيات انسان وحيوان ونبات همواره  . نيايش وستايش از آن عناصررا بجا می آوردند

تاثير قابل لمس داشته ودارد، ميترا يا مهرياخورشيد است که از ازمنه باستان مورد توجه وستايش بسياری ازجوامع 
نيز اين عنصر قبل از مهاجرت بسوی ايران وافغانستان وهند وپيش ازراوج اديان در جامعه آريائی . بوده است

زرتشتی وبودائی، وهندوئی ، مورد پرستش بوده وحتی تاچند قرن پس از اسالم نيز درسيستان وکابل و لوگر 
  .ومولتان، عبادت ميشده است

 ميترا ياخورشيد پرستی بخوانيم، ميخواهم تأملی قبل ازاينکه به سراغ اوستا برويم ويا نظريات دانشمندان را درزمينه
داشته باشم بريکی دو مورد از تاريخ سيستان، که از اعتقاد مردم سيستان وبخصوص خانواده زال ورستم درعصر 

  :اينست متن تاريخ سيستان راجع به آئين قديم مردم سيستان. زرتشت وپس از آن به آئين مهرپرستی پرده برميدارد
نبيرگان او تا فرامرزبن رستم همه برآن طريقت بودند که آدم عليه سالم آورده بود،بامداد وبوقت زوال گرشاسپ و«  

نمازکردندی وپرستش ايزدتعالی وديگربه همه اوقات که بشغل دنيائی اندک ) غروب آفتاب(شبانگاه). نيمروز( آفتاب
وزنا ولواط ودزدی وخون ناحق ميان شان حرام وبسيارخواستندی شد،پيشترنماز کردندی،پس از آن بدان شغل رفتندی 

بود ومردار نخوردندی، تا ذبيحت نکردندی آنچه حاللست اکنون خوردن آن نخوردندی، وصدقه بسيار دادندی 
وهميشه ميزبان بودندی ومهمان را نيکوداشتندی واين همه از جمله فرايض داشتندی برخويشتن، دختر وخواهر ومادر 

يکار که ميان رستم واسفنديار افتاد سبب آن بود که چون زرتشت بيرون آمد ودين مزديسنان را بزنی نکردندی، وپ
  )٢(»....آورد، رستم آنرا منکرشد ونپذيرفت وبدان سبب از پادشاه گشتاسپ سرکشيد وهرگز مالزمت تخت او نکرد

اجرای مناسک آئين مهرو با تاملی دراين روايت وگزاردن نماز در اوقات طلوع خورشيد وظهروغروب که بيانگر 
پرستی را ) آفتاب(باورهای کهن مردم سيستان در دوران زرتشت وقبل ازآن است، ميتوان به وضاحت سنت خورشيد

چنانکه جنگ رستم با اسفنديارنيز به دليل اختالف مذهب وعدم پذيرش آئين زرتشت صورت پذيرفته . مشاهده کرد
  : به سيستان رفت،رستم او رانماز برد، اسفتديار گفتگرديزی نيز برآنست که چون اسفنديار . است

مرا فرمان شاه چنانست که يا دين زرتشتی بپذيری ويا با من جنگ کنی ويا دست دهی تا ترا بندکنم وپيش شاه « 
اکنون دين ديگری . دين زرتشتی نپذيرم که ازروزگار کيومرث تا بدين غايت اين دين داشتم: رستم گفت .... برم

زشت . اما دست به بند دادن هم واجب نکند که دشمنان ايران زمين را من و پدرمن و جدمن به بند آورده ايمنگيرم، 
توپسرشاه گشتاسپی و از دوده ] چون[وحرب کردن هم با تو روا نباشد، . باشد چون من مردی دست ببندد

  )٣(»...کيانی
 مبنی براينکه کی گشتاسپ برای پخش کيش زرتشتی فردوسی در داستان حمله ارجاسپ تورانی بربلخ دليلی می آورد

ارجاسپ تورانی با استفاده از غيابت طوالنی کی گشتاسپ بربلخ . به سيستان رفته بود ومدت دوسال درآنجا ماندگارشد
حمله کرد و روحانيون و آتشکده ها ومعابد زرتشتی را از ميان برد وکی گشتاسپ از اين واقعه توسط زنش کتايون 

  : را از بلخ بسواری اسپ به سيستان رسانده بود، آگاه شد، زيراکه خود
  

  برآمد بسی روزگـــاران بـروی         که خسرو سـوی سيستان کردروی
   روا          کــنـــد مــوبـــدان را بـدان بر گوازنــد وُاســتـاکه آنجا کــند 

  ــدش پـهــلوان ســپاهچــو آنجا رسيد آن گرانمايه شاه         پـــذيــره شــ
  شه نيمروز آنکــه رستمــش نام          ســوار جـهــانـديـده همـتــای نـام
  ابـاپــيـردســتان که بـودش پـدر         ابـا مــهـــتــران وگـــزيـــنــان در
  بــزابلـــش بردند مهمـان خويش         هــمــه بــنـده وار ايـــستـادند پيش

  )۴(بــيامـوختـنـد         نشــستـند وآتش بر افـروختندـد وُاســتا زناز او 
  

ار اين روايت شاهنامه معلوم ميشود که، رستم وپدرش زال، ازکی گشتاسپ پذيرائی کرده اند و آئين زرتشتی رانيز 
ته بود و اگر پديرفته مگر از داستان جنگ رستم با اسفنديار برمی آيد که رستم آئين زرتشتی را نپذيرف. فراگرفته اند

می بود،حتمًا شاه گشتاسپ را درحمله انتقام جويانه برارجاسپ تورانی همراهی ميکرد، وچون درآن جنگ شرکت 
نکرد، اين امر سبب خشم کی گشتاسپ نسبت به رستم شد که پس ازگرفتن انتقام از ارجاسپ تورانی و رهائی 

نگ  رستم ميفرستد که يا دين زرتشی را پذيرد ويا او را دست دخترانش از اسارت وی ، پسرخود اسفنديار رابه ج
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بسته به حضورش حاضرنمايد،ولی اسفندياردر نتيجه جنگ به دست رستم کشته ميشود، وپسرش بهمن که دست 
  .پرورده رستم بود، به کين پدرخود، خاندان زال را از سيستان برمی افگند واوالده رستم را اسيرکرده به بلخ می برد

 رويکار آمدن بهمن برسريرسلطنت در بلخ يا باختر، تاريخ ايران از مرحله حماسی وارد مرحله تاريخی خود با
  .ميگردد

به هرروی، پس ازحمله اسکندرمقدونی برايران وبه آتش سپردن قصرسلطنتی که گفته ميشود کتاب اوستا که بروی ده 
با از هم پاشيدگی . ی ميشد، نيز دراين آتش سوزی سوختهزارپوست گاونوشته شده بود و درکتابخان سلطنتی نگهدار

امپراطوری هخامنشی درمبانی دينی ايرانيان نيز تغييراتی رونما گرديد و آنچه بنام دين زرتشتی تبليغ ميشد، شباهت 
ب خرافات ومعتقدات اديان ديگر، به ويژه معتقدات قديم آريائی ها، درقال. مختصری با بخشی ازآئين زرتشتی داشت

  . دين زرتشت به مردم عرضه ميشد
برخی از مغها وکاهنان ) ۵)(م٢۴١-٢٢۶(،درعهداردشيربابکان موسس سلسله ساسانیاوستادر هنگام تدوين دوباره 

قوای طبيعت که درگاتاهای زرتشت پديده . اديان پيشين، درلباس موبدان زرتشتی، به انتشار عقايد کهنه خود پرداختند
تقديم قربانی های فروان، پرستش ايزدها ونوشيدن مسکرات، . د ستايش وپرستش قرارگرفتندهای طبيعی بودند، مور

الهه های متعددی .بدين سان آئين زرتشی و انديشه های يکتا پستی دچار انحرافات وتغييرات بسياری شد. رونق گرفت
 ايکه زرتشت به نام معنويات الهی صفات عالبه. پديدار شدند اهورامزدا با قدرت ونيروی ماوراء الطبيعة ، دراطراف

در دين " ايزدان"فرشتگان ديگری بنام . تعليم ميداد،پروبالی گرفتند وصورت فرشتگان همکاراهورا مزدا در آمدند
خدايان باستانی آريائيان به آئين . هرعنصر خوب وسود رسان و زيبائی، جزو ايزدان محسوب شد. جديد ظهور نمودند

ايزدان ، همانند خدايان هندوها،درانتظار تقديم قربانی از طرف . د ستايش قرارگرفتندزرتشت واردشدند و مور
جلب رضائيت ايزدان، فقط با تقديم رشوه به دالالن و واسطه ها يعنی موبدان . نيازمندان وتعظيم وتکريم آنان نشستند

در کتب مقدس زرتشتی . ر نميگيردنيايش بدون حضور موبد و کاهن مورد قبول خدايان قرا. وروحانيون ميسرميگردد
. خدای نور و روشنائی است) خورشيد(نام بسياری از ايزدان ذکر شده که، يکی از مهمترين  ايزدان، مهريا ميترا

  ) ۶.(اوستا از مهربه نام خدای مقتدر و جنگ آورنام می برد که به اورمزد، برای غلبه براهريمن، کمک ميکند
زبا اديان باستانی آريائی روابط پنهانی داشتند، پرستش ميترا يا خورشيد را جزئی از مغان وموبدان زرتشتی که هنو

کيش زرتشت قلمداد کردند و در اوستا داخل ساختند  ويکی از يشتهای اوستا را به ميترا يامهربنام 
  .اختصاص دادند"مهريشت"

وحامی وياری دهنده درست کاران وراست ،رب النوع پيمان، دارندۀ چراگاه های وسيع، نگهبان مهر" مهريشت"بنابر
. رب النوعی است که هزاران گوش وهزاران چشم دارد وهيچ چيزی از نظر تيزبينش پنهان نمی ماند.پنداران است

مهرنرم دل وصميمی نسبت به نيکان وبی رحم وسخت دل برای شريران . چشم روز ومظهر خورشيد بی زوال است
کشت وزرع واحشام ومحصول .  گرانش راغرقه در برکت ولطف خود مينمايدپرستندگان ونيايش. وبدکاران است

  )٧.(شانرا زيادگی می بخشد و باران حيات بخش را بيدريغ برزمين های شان فرومی ريزد
زيراروشنائی عالمت ونشانه حقيقت است وبه همين جهت است که آفتاب . ، خداوند حقيقت وراستی است)آفتاب( مهر

رامزدا ناميده شده واو همه جا را بوسيله اين چشم ديده بانی ونظارت ميکند وآنچه راست ويادروغ در اوستا چشم اهو
  )٨.(مهر خدای روشنائی است ونگهابانی حققت وعدالت در اوستا به عهده وی گذاشته شده است. باشد درک مينمايد

پرستی مقام ارجمندی ) خورشيد(ميترا . پس ازتماس روميها با ايرانيها، افکارمذهبی زرتشتيان به روم سرايت نمود
معابد ميترا، .  برپاشد که تاقرن پنجم همچنان پرشکوه باقی بودمعبد ميترادر روم . دربين روميها وتمام اروپا پيدا کرد

ازسقف مدور اين معابد، . بسيار کوچک و به نحوی ساخته ميشد که مشابه معابد اوليه بشر در درون غارها باشد
مقابل راه ورودی، نقش .  ميشد و دراطراف معابد جای برای نشستن ميتراپرستان درنظرگرفته شده بودآسمان ديده

موضوع نقش، تقريبًا درتمام معابد يکسان وميترا درحال . برجسته ميترا، معموًال بروی سنگ گردی قرارداده ميشد
ميترا با . ی سم راست گاو قرارداشتقربانی گاوبود، طوری که زانوی چپ ميترا، برپشت گاو،وپای راست، بررو

سگی درحال . دست چپ، با تمام قدرت سرگاو را به باال ميکشيد و با دست راست دشنه را دربدن گاو فرو می برد
 ٢۵جشن تولد ميترا،درتمام امپراطوری روم،در روز . جهيدن به طرف خونی که از گلوی گاوجاری بود، نقش ميشد

د از قبول مسيحيت  از طرف کنستانتين امپرطوری روم به عنوان دين رسمی بع. دسامبر هرسال برپا ميشد
 دسامبر، يعنی روزجشن تولد ميترا، به حيث روزتولد ٢۵،ميتراپرستی نيزبه تدريج از خاظره ها محوشد، ولی روز

 عيسی پذيرفته شد وهنوزهم درکليه کشورهای کاتوليک وپروتستان، اين مراسم با تشريفات خاصی برگزار
  )٩.(ميگردد

برعکس تصورروميها که، ميترا را درسيمای يک هيکل پرقدرت درحال قربانی کردن گاو تجسم ميکردند، در 
هنرگندهارا، ميترا در سيمای يک زن زيبای سواربرگردونه ای که آن را چهار اسپ بالدار بسوی آسمان ميکشد، 
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 )  خورخانه-ُخرخانه(ن بيستم در دامنه کوه خيرخانهدانشمندان باستان شناسى در نيمه دوم قر.  تصوير کرده اند
ربة النوع سوريا بشکل يک زن سوار . شدند) خورشيد(درکابل ، موفق به کشف مجسمه مرمرين ربة النوع سوريا 

  )١٠ (.برگردونه خورشيد درحالى که گردونًه اورا چهاراسپ بالدار بسوى آسمان ميکشند، ديده مي شد
تم نيزدر دامنۀ های جنوبی کوتل خيرخانه، افسران قطعات نظامی شوروی مستقر درآنجا به  دردهًه هشتاد قرن بيس

کشف مجسمه سنگی ديگری از ربة النوع خورشيد دست يافتند که آنرا به موزيم ملی کابل تسليم دادند وخبرآن در 
ر آثار هنری انتيک در دوره همان زمان از راديو وتلويزيون کابل پخش شد، مگرمتاسفانه که اين مجسمه ها با ساي

  .حکومت مجاهدين برکابل از موزيم ملی افغانستان بسرقت برده شدند 
قول داد که اورا نکشد " سيمون"به ) م٣٧٩ -٣٠٩(شاپوردوم ساسانی: محقق دانشمند دانمارکی کريستن سن مينويسد

 قسم به آفتاب، خدای بزرگ که از :"ويزدگرد دوم به اين عبارت سوگند ميخورد.بشرط آنکه آفتاب را ستايش کند
مستشرق مذکور می افزايد که، در ) ١١(».پرتوخويش جهان را منور واز حرارتش جميع کاينات راگرم کرده است

ايستاده ) ميترا(نقش اردشيردوم طاق بستان که اهورا مزداحلقه سلطنت به پادشاه اعطا ميکند، درپشت سرشاه مهر
يک مهرساسانی هم درموزه برلن محفوظ است که . ردسرش هاله بسته، شناخته ميشوداست و از انوار اشعه ايکه برگ

است ودرقسمت ديگر هيکل نيم " هوم مهر"دريک قسمت روی آن اسم صاحب مهربخط پهلوی نقر شده است ونام او 
درنقوش قديم . تتنه ميترا را با تاجی نورانی نقش کرده و ارابۀ  آفتاب را دو اسپ بالدار ميکشند، طرح ريخته اس

يونانی ارابه آفتاب را معموًال چهاراسپ ميکشند، الکن درنقشی که برمهر مزبورهست وهمچنين درپارچه ايکه 
بروکسل ديده ميشود آن ارابه را دو اسپ ميکشد ومعلوم ميشود که درعهد ساسانيان عوض " سنکان تنر "درموزه 

  )١٢.(چهاراسپ، دو اسپ را متداول کرده بودند
 درموزه کابل ١٩٩٢کشف شده و تا اوايل ) ُخرخانه( رب النوع خورشيد، که از معبد سوريا واقع کوتل خيرخانههيکل

واما جالب ترين تصويری که دريکی ازنقاشی های ديواری باميان در . نگهداری ميشد،نيز توسط دواسپ کشيده ميشود
بدوطرف آن ربة (لنوع خورشيد يا آفتاب را  متری متعلق به عهدکوشان ويفتلی کشف شده، رب ا٣۵رواق بودای 

ملبس به البسه ساسانی وسوار باالی گاری ايکه چهاراسپ سفيد بالدار آنرا کش ميکنند، ) النوع بادجلب توجه ميکند
در عقب رب النوع خورشيد نقش يک تابه بزرگ دندانه دار که سمبول آفتاب است ديده ميشود وآن از . نشان ميدهد

تا کنون اين نوع نقاشی ساسانی به جز . انی که الهامات هنر يونانی را منعکس ميسازد، حکايت ميکندطرز نقاشی ساس
تابۀ زرين دندانه دارمنحيث سمبول خورشيد اصوًال از . درجای ديگری ديده نشده بود" دختر انوشيروان"درنقش 

 موضوع هنری نسبت به پخش هنر موضوعات هنری يونانی بوده که اکثرًا درهنرهای پارتی ظاهرشده است واين
  .پارتی آن در باميان بسيار طراحی شده است

طوريکه درهنرگندهارا ومتهورا، نمونه های آن ديده شده، با نقاشی )خورشيد(طرح نقش رب النوع سوريا
. ددقت به نشان دادن روبروی يا ارابه ايکه توئسط اسپها درحال پرش اند، دار: حاليه،بعضی نقاط مشترک مانند

تاثيرات هنريونانی درعصر کوشانيهای کيداری درباميان نفوذ کرد وکوشانيان بزرگ عنعنه يونانی را به کيداريها به 
دراواسط قرن سوم ميالدی باظهور ونفوذ ساسانيان درغرب کشور که مقدمه يی بود برای سقوط . ميراث گذاشتند

 ٣۵رونقی پيدا کرد ونقاشی های هنری رواق بودایدربين مردم ارج و) خورشيد(کوشانيان بزرگ، پرستش ميترا
  )١٣.(متری تحت تاثيرقوی هنر ساسانی صورت گرفت

بگفته مرحوم کهزاد، مدققين به اين نظراند که در دوران کوشانيان بزرگ و يفتلی ها که دين بودائی درنيمه شرقی 
آئين زرتشتی بشمار ميرفت ويکی از درشمال وجنوب هندوکش تسلط کامل داشت، سيستان بازهم يکی ازمراکز مهم 

بود که بيشتر درسيستان عبادت و ستايش ميشد ) آفتاب( فروعات عمده کيش زرتشتی در دوران عروج ساسانی ميترا
واز آنجا آهسته آهسته بطرف شرق از طريق وادی رودبار، زمينداور وزابلستان ودرۀ رودکابل جانب هند پيشرفته 

  .بازنموده استوراهش را تا اقصای شرق نيز
 ١٩٣۶که در" تحقيقات باستان شناسی کوتل خيرخانه"مرحوم کهزاد يادآورميشود که پروفسورهاکن درکتاب 

رب النوع آفتاب درکوتل خيرخانه ميباشد، متذکرشده که " معبد سوريا"درپاريس بطبع رسيده وموضوع مطالعه آن
تان شيوع يافته وآهسته آهسته بطرف هند پرستش خورشيد وآنش که بقايای آئين زرتشت ميباشد، از مدتها قبل در سيس

دراوايل قرن هفتم ميالدی معابد مجلل اين مذهب را درقنوج ومولتان " هيوان تسنگ"پيشرفته است و زاير چينائی 
بيشتررواج داشته ) سيستان" (ساکادوپيا"معلوم ميشود که مذهب آفتاب پرستی در" بهاويشاپورانه"از روی . ديده بود

  )١۴.(اسم برده شده اند" ماگه"و" بهوجگه"ن آن بنام هایوبعضی از موبدا
کهزاد می افزايد که از قرن چهارم ميالدی به بعد اين مذهب در سيستان وزابلستان وزمينداور وکابل معابد وپيروانی 

ويفتلی اين ادعا را مسکوکاتی از عهدکوشان . برای خود داشته است که آنها را برهمن های آفتاب پرست ميتوان ناميد
اين مسکوکات را داکترهانريش جونکرآلمانی مطالعه کرده ودر روی آنها پيکره نيم تنه . ميالدی تائيد ميکند٧ -۶قرن 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٩از  ٥ :تعداد صفحات

 اس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تم. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

: رب النوع خورشيد رادر حالی که شعله آتش از پشت سرآن زبانه ميکشيد نقش شده ودر بعضی ديگرنام محالتی مثل
خوانده ميشود واين صريح ترين وواثق ترين شهادتی )لوگر(،سگاوند،زابلستان)هيرمندسفلی(،رودبار)زمين داور(داور

  )١۵. (ميتواندبه حساب آيد که پرستش آفتاب را درافغانستان جنوب غربی يعنی سيستان وزابلستان تا کابل حکم ميکند
نداور عالوه برشهادت مسکوکات، تذکرات منابع عربی وفارسی هم معلوماتی در دست ميگذارد که در نيمروز وزمي

عبدارحمن بن سمره سرلشکر سپاه : بالذری ميگويد. برای نيايش اين آئين معابد وبتکده هايی وجود داشته است
 مجسمه ای طالئی با چشمانی ار ياقوت سرخ  معبد جبل الزوردر زمينداوراز ) م۶۵٣( هجری٣٣عرب،درسال 

 آفتاب ومنسوب به کيش خورشيدپرستی که بدون شک اين مجسمه رب النوع) ١۶.(بدست آورد وآنرا خورد ساخت
  .بوده است

معروف است ومعلوم ميشود که اين ده به سبب " ده زور"در زمينداورامروز هم يکی از روستاهای موسی قلعه به نام 
  .به اين نام مسمی شده است" بتکده زور"نزديکی با 

هنگامی که . رستی نيز سراغ داده ميشودهجری در ناحيه گرمسير هيرمند معابدی برای خورشيد پ۵١ظاهرًا تا سال 
زرتشتيان سيستان عليه اقدامات تخريب کارانًه حکمران عربی عبيد بن زياد صدای اعتراض شان را بلند کردند 

جواب آمد که نبايدکه ايشان معاهدند، و آن معبد جای ايشانست و  "وحکمران مجبورشد دوباره از شام هدايت بگيرد،
را که داريم نه بدان داريم که گوييم )  خورشيد( خدای پرستيم و اين آتشخانه  را که داريم و ُخرشيدايشان ميگويند که ما

] برکندن[اين را پرستيم، اما بجايگاه آن داريم که شما محراب داريد و خانه مکه، چون برين حال باشد واجب نکند 
تشتی وخورشيدپرستی همانند معابدنصارا ويهود زيراکه همه معاهد اند وچون معابد زر) ١٧(».چيزيکه ديرينه گردد

است،پس نبايدميان معبدجای ايشان فرق گذاشت ،يعنی که اگرمعابد يهودی ونصارا را تخريب نميکنيم، معابد زرتشتی 
  . را نيز نبايد ويران نمود

  
بتی از روی  بست و زمينداورهجری عمروليث در بالد ٢٨٣درسال : پوهاند حبيبی از قول مسعودی مينويسد که

اين بت مجسمًه زنی بود دارای چهار دست که دو دست آن از برونز طالئی وگردن بندی مرصح . بدست آورد) صفر(
های کوچک ديگری که بر روی آنها زيور وجواهرکار شده  عمرو آنرا درجمله بت . با جواهر سرخ و سپيد داشت
ربة النوع زور، زون،  به نيزمتعلق بدون شک اين مجسمه ها  )١٨.(بودبه دارالخالفه فرستاد

وبه نظرميرسد که تا پايان قرن سوم هجری، آئين خورشيد پرستی پيروانی .اندبوده ) خورشيد(سون،سول،ميترا
  . دربخش شرق سيستان تا کابل برای خود داشته است

  
ل قرن هفتم دراواي(تانگ -،محقق صاحب نظرانگليسی، مدعی است که بنابرگزارش زايربودايی هسوانبوسورت
توضيح کرده " زون داذ"را بصورت "  تا-شون"مارکوارت تلفظ باستانی .بوده است" تا -شون"، لقب زنبيل )ميالدی
زُون (»ُزن داتبر«آمده است وريشه آن به) زون( وی اين کلمه را واژۀ مرکبی ميداند که دربخش اول آن نام خدا.است

 احتماًال درنام جغرافيايی -داتبر بخش -درموردنخست.يانه ميرسد درفارسی م)ُزون داده(»ُزن داذ«يا)داددهنده
( به باور بوسورت،زنبيلها زمستان را در گرمسيرالرخج. بازتاب يافته است) زمين داددهنده(داتبر -زمينزمينداور، 

گی پادشاهی در قشالق ميکردند و ييالق تابستانی آنها بلنديهای سردسير زابلستان بود، اما مرکز دينی وفرهن) قندهار
که هيوان تسنگ با شيفتگی وتفصيل ازآن توصيف ) خورشيد(سون يا زور= زونپرستش ايزد . زمينداور قرارداشت

درگزارشی دربارۀ فتوح يعقوب :بوسورت عالوه ميکند. کرده است، بريکی از تپه های اين ناحيه صورت ميگرفت
 ياد ميشود که برسرکوهی  زونور روی داد از پرستشگاهليث که دوقرن پس از حمله عبدالرحمن بن سمره برزميندا

ميخواندند و برتخت زرينی که دوازده نفرآن راحمل ميکردند، ازيکجا به جای ديگری " خدا"دراينجا شاه را. نهاده بود
.  درجايگاه مقدسی جانشين ايزدی کهن گرديدزونتوضيح ميدهدکه هيوان تسانگ : بوسورت ميگويد. ميرفت

. درملتان پيوند داشت"  خدای آديتا-خور" احتماال به پرستشگاه کهن بنيادزونعقيده داشت که پرستش ومارکوارت 
)١٩ (  
  

امکان پيوند :  باستان شناس معروف ايتاليائی ميگويدتوچیخود ازقول پروفسور" سيستان"بوسورت در پيوست کتاب 
 پاره ای سونا وشيوا گردان چينائی، ميان پرستش  قابل بحث است، بنابگفته جهانشيوا، و ايزدهندی زونميان ايزد 

هيچ چيزی پای اين باورما را سست نميکند که « :پروفيسر توچی نتيجه ميگيرد که . همانندی های مهم بچشم ميخورد
 با ايزدی محلی است که ازهند به کاپيسی شيوابرگرفته از شکل شيوا يا انطباق دادن ) ياسونا(سون)= يا زونا(زون

  )٢٠(» .انتقال يافته است)جاغوری، در غرب غزنی(=آورده شده و سپس به جاگوند)کابلشمال (
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HINDU-SHAHI MARBLE STELE OF DURGA - Afghanistan ٨th Century 

  ".AfghanHindu.com” wwwبرگرفته از سايت 
  

از افغانستان عبور کرده، ) اوايل قرن هفتم ميالدی(بگفتًه غبار،هيوان تسانگ زايرچينايی که درسال ششم هجری
 با سوناسخن ميگويد که روحانيون پيرو آئين ) آفتاب= سون، سور، زور(= "سونا"ازمعبد ) شمال کابل(درکاپيسا

  )٢١. (ای از استخوان جمجمه در دست داشتندبدنهای نيمه برهنه وخاکستر ماليده ، زنار ه
ناميده » سون، زون، زور، سور و سول« به نامهاى خورشيد بايد توجه داشت که در زبان هاى هند واروپائى، 

واين امر بيانگر اين واقعيت است که . مجسمًه ميتراياربة النوع خورشيد بوده است)يا سور (بت زوربنابرين . ميشود
برای خود معابد وپيروانی ) بودايی ، شيوايی و زرتشتی(دراين مرزها درکنارساير اديان) تاب پرستیآف(دين ميترايی 
  . داشته است

  

  :جشن شب يلدا وجشن مهرگان، بازتابی از آئين مهرپرستی
دات بنابر معتق. شب يلدا، طوالنى ترين شب سال يا آخرين شب پائيز است . ايرانيان تاهنوز شب يلدا را جشن ميگيرند

زرتشتيان اين شب را با . زرتشتيان، شب يلدا شب تولد خورشيد، يعنى شب پيروزى نور بر تاريکى و ظلمت است 
افروختن شمع و آتش و خوردن انار و هندوانه و چهار مغز و هسته زردآلو و گفتن حکايات دلپذير و شوخى هاى با 

 اند که خوردن اين ميوه ها بيمارى را از تن شان تا مزه جشن ميگيرند و به شادمانى وخوشى مى پردازند و معتقد
اين رسم نيز از بقاى آئين خورشيد پرستى است که به رنگ وصبغه خاص تاکنون در ميان . بهار آينده بدور ميدارد

خرم «را نيز جشن ميگرفتند و آن را » دى«ايرانيان قديم روز فرداى شب يلدا يعنى اول . ايرانيان بجا آورده ميشود
  .مى ناميدند» وزر

 را با تشريفات خاصى تجليل مهرگانجشن ناميده ميشود، » مهرگان«درشانزدهمين روز مهرماه که وامازرتشتيان 
بدون ترديد اين جشن ها از بقاياى آئين مهرپرستى در ميان آريائيان بوده که بعد در ديانت زرتشتى چنانکه . ميکنند

هاى که در باره ميترا پرستى ارائه شد، ميتوانيم بپذيريم که جشن مهرگان ، با آگاهى . شرح يافت جا داده شده است
 . برگزار ميشده است ) مهرپرستان(برآيند جشن هاى پراکنده اى است که گاه و بيگاه از سوى ميترا پرستان 

زرتشتى مهرگان جشن خجسته وبسيار قديمى پيش از دوره : دکتر جمشيد پروانه پژوهشگرايرانى، معتقد است که
ميترائيان پيش . بوده، معناى اصلى آن روشنى، دوستى وپيمان وشادى است، نياکان ما آنرا پيوسته انتظار ميکشيده اند

همه تن خويش وپوشاک خويش وخانه خويش راتميز . از همه به شستشوى بيرون و درون اقامتگاه خودآغاز مينمودند
آنان کينه و عداوت نسبت به همسايه واشخاص را از خود . دندکرده ودلشان را ازبدى ها وزشتکاريها پاک ميکر

ادبيات قديمى گواهى ميدهدکه .دورساخته آشتى ميکردند وبا شادمانى فرارسيدن جشن مهرگان را انتظار ميکشيدند
  .بيشتر مردم درجشن مهرگان پوشاک ارغوانى دربرميکردند، و بر همديگر گالب مي پاشيدند

سفره مهرگان با پارچه اى سفيد وپاک :  مهرگان نکات جالبى بيان ميکند و ازجمله ميگويد اين محقق درباره سفره
دربين اين پارچه، نشان خاص مهر را . روى آن پارچه گردسرخ رنگ يا ارغوانى پهن ميشود. آماده ميگردد

برگردآن گل ، . يکنداين نشان عبارت است ازگل پا نقش گلى که دوازده برگ دارد وخورشيد را تداعى م. ميگذارند
عالوتًا به ياد شش يارهستى يعنى امشاسپندان شش تاشمعدان روشن را نيزبرسفره .دوازده شمع روشن ميکنند

نيشکر، انگورسفيد، ليمو، نارنج ، سيب و : افزون براينهاهفت نوع ميوه نيز بر سفره چيده ميشود، چون. ميگذارند
سه سبزه . برروى پارچه سفيد ميگذارند) ريان که هميشه سبز وزيباستدرخت ويژه مه(سه گلدان از درخت سرو. انار

شش گلدان باگلهاى زردآفتاب گردان . هم سفره مهرگان را زينت ميبخشديا سدر) پودينه(يا سه شاخه گياه مورد 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٩از  ٧ :تعداد صفحات

 اس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تم. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ل سفره بجز آئينه ، تخم مرغ رنگ شده ، جام پرآب با ماهى سرخ و هفت گونه شيرينى مکم. ازملحقات اين سفره است
البته چنين جشنى را بدون ساز وموسيقى نميتوان رونق بخشيد، پس ساز وآواز و رقص و .جشن مهرگان ميباشد

  )٢٢(»همايون بادبرتوجشن مهرگان«: پايکوبى با اين جشن همراه ميگردد و مهريان به همديگر ميگويند
 خورشيد است ، در چنين روزى ظاهرشد، به گويندمهر، که اسم« : ابوريحان بيرونى در مورد جشن مهرگان مينويسد

پادشاهان در اين جشن تاجى بشکل خورشيد که در آن دايره اى مانند چرخ . اين مناسبت اين روز بدو منسوب کرده اند
چون در . و گويند در اين روز فريدون بر بيوراسب، که ضحاک خوانندش، دست يافت. نصب بود به سر ميگذاشتند

به ياد آن روز، در جشن مهرگان ، در سراى پادشاهان .  از آسمان به يارى فريدون فرود آمدندچنين روزى فرشتگان
بسوى دنيا بشتابيد و جهان را از گزند ! اى فرشتگان : مرد دليرى مى گماشتند که، بامدادان به آواز بلند، ندا در مى داد

اوند در اين روز زمين را بگسترانيد، ودر اجساد، گويند خد. وازاين جهت دراين روز جشن گرفتند! اهريمنان برهانيد
از . و دراين روز کره ماه، که تا آن وقت گوى تاريکى بود، از خورشيد روشنائى و نور کسب نمود. روان بدمانيد

ما در زمان ساسانيان قايل بوديم، از آنکه خداوند، ياقوت را در روز نو روز : سلمان فارسى نقل شده است که او گفت
راى زينت مردمان بيافريد و زبرجد را در روز مهرجان ، و اين دو روز را بر ساير ايام سال فضيلت داد، چنانکه ازب

در آخرين روز اين جشن، که بيست و يکم ماه باشد، فريدون، ضحاک را . ياقوت و زبرجد را بر ساير جواهرات
 الجرم در اين روز عيد گرفتند، و افريدون مردم را .درکوه دماوند به زندان انداخت و خاليق را ازگزند او برهانيد

چون مدت . امرکردکه کستى به ميان بندند و واج زمزمه کنند و در هنگام خوردن و آشاميدن لب ازسخن فرو بندند
استيالى ضحاک هزارسال طول کشيد و ايرانيان خود مشاهده کردند که عمرانسان اين همه طوالنى گردد، از اين 

زردشت فرمودکه، آغاز و انجام جشن ! هزارسال بزى :دعاى خير شان، در حق يک ديگرچنين بودروزبه بعد 
از اين پس هرمزبن شاپور در تمام . مهرجان در عظمت و شرافت مساوى است، پس هردو روز را عيد بگيريد

دت سى روز، مانند بعد پادشاهان و مردمان ايرانشهر از آغازمهرجان تا م.... روزهاى مهرجان جشن بر پاداشت 
و هر پنج روز را به يک طبقه از شاهزادگان و موبدان و بزرگان و بازرگانان و رزميان و . نوروز عيد ميگرفتند

  )٢٣(» .دهقانان و اهل حرفه و صنايع مخصوص نمودند
دانشمند عهد اين روايت، اگر از داستان اصلى پيدايش مهرگان بدورهم باشد، بازهم در برگيرنده دانستنى هاى يک 

سلطنت غزنويان در سده پنجم هجرى از جشن مهرگان است و البد که در زمان ابوريحان روايات زرتشتيان در مورد 
   .برگزارى جشن مهرگان همين ها بوده اند

  

 :تکريم جشن مهرگان درعهدغزنويان
 ميشويم که رسوم وآئين های دراين روايات متوجه.شرح برگزاری جشن مهرگان درتاريخ بيهقی چندين جای آمده است

اين جشن، چون نشاط کردن وسرور وشادمانی کردن وشراب خوردن وموسيقی شنيدن واهدای هدايا وتهنيت گفتن 
  .وعرضه کردن قصايد ستايش آميز همراه باصله بخشيدنها به شعرا همراه بوده است

امير [امير رضی اهللا عنه .  مهرگان بودروزبيست وچهارم ذی القعده،: " مينويسد۴٢٧بيهقی ضمن شرح حوادث سال 
نخست درصفۀ سرای نو درپيشگاه، وهنوز تخت زرين وتاج ومجلس خانه راست . به جشن مهرگان بنشست] مسعود

نشده بود که آن زرگران درقلعت راست ميکردند وپس از اين به روزگار دراز راست شد وآن را روزی ديگراست 
داوندزادگان واوليا وحشم پيش آمدند ونثارها بکردند وبازگشتند وهمگان را درآن وخ. چنانکه نبشته آيد بجای خويش

صفه بزرگ که برچپ و راست سرای است به مراتب بنشاندند، وهديه ها آوردن گرفتند از آن والی چغانيان وبا 
حاضرآمدند وبزرگان دولت به مجلس ..... پس امير برخاست وبه سرايچۀ خاصه رفت ... کاليجار والی گرگان 

می خوردند وشراب )تا تۀ ظرف خوردن(ونديمان نيز بنشستند ودست به کارکردند وخوردنی عنی طريق االستالت
 - ومطربان زدن گرفتند وروزی بود چنانکه چنين پادشاه پيش گيرد-روان شد به بسيارقدح ها وبلبله ها وساتگين ها

 واميرتا نزديک نماز پيشين ببود چندانکه نديمان يک دو دور شراب بگشت، او بازگشت. ووزيرشراب نخوردی
  )٢۴.... "(بيرونی بازگشتند

به جشن مهرگان نشست واز آفاق مملکت هديه ها درساخته بودند پيشکش را،در آن وقت :".... ونيز درجای ديگرگويد
دشعر ميخواست وبرآن بياوردند، اوليا وحشم نيزبسيار چيز آوردند وشعرا شعر خواندند وصلت يافتند، که اين خدون

  ) ٢۵."(وپس ازشعر بسر نشاط وشراب رفت وروزی خرم بپايان آمد...صلتهی شگرف ميفرمود
و روزدوشنبه، دو روزمانده از ماه رمضان اميربه جشن مهرگان  بنشست وچندان :"بيهقی درجای ديگر مينويسد

سوری صاحب ديوان بی نهايت چيزی و. نثارها وهديه ها وطرف وستورآورده بودند که از حد واندازه بگذشت
هم چنان وکالء بزرگان اطراف، چون خوارزم شاه التونتاش وامير . فرستاده بود نزديک وکيل درش تا پيش اورد

  )٢۶."(چغانيان وامير گرگان ومازندران وُوالت قصدارومکران وديگران بسيارچيز اوردند وروزی با نام بگذشت
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مهرگان درادبيات گوناگون بگونه هاى متفاوت بيان شده ، برخى آنرا جشن به هرحال سبب هاوزمينه هاى جشن 
پيروزى فريدون برضحاک ماردوش اين نماد ظلم واستبداد ميدانندوبعضى آنراجشن جمع آورى حاصالت کشاورزى 
وعده يى آن را جشن آغاز فصل زمستان بزرگ وگروهى عقيده دارند که جشن مهرگان ، جشن خورشيد ، جشن 

  . ى ، پيوند وپيمان استدوست
درادبيات عهدسامانى وغزنوى ازجشن مهرگان به نام جشن خسروان يادشده و چنان مينمايد که شاهان و سالطين 

   :رودکى گويد. خراسان آنرا درموقعش هرچه پرشکوه تر برگزارمينموده اند
 

  ملکا جشن مهـــــــرگان آمد             جشن شاهان وخسروان آمد
 

  :منوچهرى در مدح سلطان مسعودغزنوى گويد  دربارغزنه نيز از اين جشن يادکرده اند واز جملهشعراى 
  

 آمدخجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان          نارنج و نار و ارغوان آورد از هـرنـاحيه
  

ه وبا فرخى سيستانى ، درتوصيف حسنک ميکال وزيرمعروف سلطان محمودقصيده اى دارد که با مهرگان شروع شد
   :نام جشن مهرگان پايان يافته است، و معلوم ميشودکه مهرگان درآن سال با ماه رمضان مصادف شده بود

 
 مهرگان امسال شغل روزه دارد پيـــــش در            خواجه از آتش پرستى توبه داد او را مگر    
  )٢٧( ته مهرگان از روزها فرخنده تروين خجس روزه اش پذرفتــه باد          روز او فرخنده باد و       

 
   : مسعود سعد سلمان به اين معنى اشارتى روشن داردو 

 
 روز مهر و ماه مهروجشن فرخ مهرگان
 مهــر بفزا اى نگـاِر مهر چهِر مـهربان

  
  پايان

  
*****************  

  
  :مآخذ ورويکردها

  ١٢ -٢وانسان خدا را آفريد، صفحات : الف،ب -١
  ٣٣ن، ص تاريخ سيستا-٢
  ١٢ -٩ زين االخبارگرديزی، تحشيه وتصحيح حبيبی، ص -٣
  ٣٠۵ -٣٠۴ شاهنامه فردوسی،چاپ اميرکبير، ص -۴
شاه اشکانی،  تالشی برای جمع آوری  وتدوين اوستا صورت گرفت، )م٧٨ -۵١( در روزگارپادشاهی  بالش اول-۵

 راه  اردشيربايکان، موسس سلسله مگر در دوران ساسانيان کار جمع آوری اوستا سامان گرفت و دراين
 روزگار خويش فرمان داد که اوستا را از روی حافظه گرد آوری کند موبدان موبد" تنسر"به ) م٢۴١-٢٢۶(ساسانی

) م٣٧٩ -٣١٠(ودر روزگارشاپوردوم. واو اين کار را باکمک گروهی از روحانيان وخبره گان سامان بخشيد
دراواخرعصر ساسانی، يعنی دراواخر سده . نوشته شد)  گفته ميشودزندکه ( گزارشی بربخش های نا مفهوم  اوستا

جليل .( برای نگارش اوستا اختراع  وتمام بخش های اين کتاب نوشته شد) دين دبيره(ششم يا هفتم ميالدی خط اوستائی
  )دوستا خواه، اوستا،،ص پانزده پيشگفتار

  ٧٢ب، ص / الف-۶
   وغيره١٠٧ ،١٠٣ تا ٩۵مهريشت، فقرات: رک -٧
  ۴۴٨ دکترموسی جوان،تاريخ اجتماعی ايران باستان، ص-٨
  ۵۵وانسان خدا را آفريد، ص ... الف، ب،-٩
  ۵٧۵ ص٢ کهزاد،تاريخ افغانستان ج -١٠
  ٩١ - ٩٠ کريستن سن،ايران در زمان ساسانيان،ترجمه رشيد ياسمی، ص -١١
  ١٠۵ -٩١ همان اثر،ص -١٢
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  ٩از  ٩ :تعداد صفحات

 اس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تم. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 متری باميان را مرحوم احمدعلی معتمدی باستان شناس کشور ٣۵ مطالب مربوط به نقاشی رواق بودای -١٣
  .دراختيارم گذاشتند که از ايشان متشکرويادشان را گرامی ميخواهم

  ۵٧۶، ص ٢ تاريخ افغانستان، ج-١۴
  ۴٠٠ اريانا افغانستان،ص -١۵
   ٢۶٧، ترجمه فارسی فتوح البلدان، طبع تهران، ص ۴٠١فتوح البلدان بالذری،متن عربی، ص -١۶
  ٩٣ تاريخ سيستان، ص -١٧
، ص ٢ ، مسعودی، مروج الذهب، ترجمه فارسی ج ٢٧١ پوهاندعبدالحی حبيبی،افغانستان بعد از اسالم ص -١٨
۶٣٢  

       ٢٧١،فتوح البلدان،ترجمًه فارسی، ص٨١ ، ٨٠ بوسورت، سيستان، ص -١٩ 
  ٢۵٧بوسورت، سيستان، ص  -٢٠
    ۶۶، ص١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج-٢١
  ٩٠ ،٨٩، ص ١ مجله پژوهش های ايرانی، شماره -٢٢

  ١٣٧٢،نوشته موبد اردشير آذرگشسب ، چاپ انتشارات فروهر٢٣۴ مراسم مذهبی واداب زرتشتيان ،ص - ٢٣ 
  ۶۵۵، ص١٣۵٠ تاريخ بيهقی، چاپ دکترفياض، -٢۴ 

  ۶٩٧ تاريخ بيهقی ، ص -٢۵
 ٣۵٩ تاريخ بيهقی، ص -٢۶
  ١٢٣، ص١٣٣٧انی ، چاپ دبيرسياقی ،تهران،  ديوان حيکيم فرخی سيست-٢٧

 
 


