
کابل و زابل
دويا انن از سمام معای تروفيخار ا ارکتسی از منه بسيۀ  کهار مستعمن    بلدر و صفحوتود  تاتيارنيخ ز

زنده ماند واکنون هم مردم آنرا می شناسند.
نظرگا بریکته آ و کهارثب بينن  يدازممبينيی   کمسهميرز ز يبن کایبار در ويل کتدايگ بابستا ناآر ئيايی ان

بن کامبهو )ذ۱ار اوشرک) ستده آ درنا جملرا  نۀمزدهآر ويايرز يکی ترهنهميا دهVaekereta(۲)نمو تیروی از وان
تحقيق گفت که نام کابل بصورت کنونی خويش در کدام عصر شهرت يافت.

ئيکاجات  بهمرپايدا نيانويتسدار ا شهنيان وال در را مياپاروپزیکرمتير دا شمیملخزادی نرددره و د
 ياد کرده اند.Kohphenهای کابل بنام کوفن 

جغ فيرا نايومعس يروفنوبطليمان    و زخورموس ان شهانمان کربارا بنل کامباوراKavytliaeا هکدنآورده
م ي بطل    بوسشنا گدآ ومانیمKabolitaeیتیلوباکرانان ازخربد منطی  طامجق کاوربابنل مها ار رداگای

غن(ار (لدهکونر) بگر)گولا (وردگ) ميکناديردا   )ا۳د ازخربهچرگ) علمی  ز و شنانباء ساقانيدا سمم را معلا  ول
بعلت   نمی دا نستنی   و تحليیلد   هلفيای لالجوژیيدا فکنيد از را بير بنو و قترد کیدا نشمنه   ز شنانبدان ر يشاس ه
کلمایه  ز در را نهابات مختلای   مطف لعا کهنرد،بسد از کلمی  ا لسنات  مختلفه    از را ريه يشک د ونديه معلد  ول

علتی دانستند.
نيامرگا ا فکنيز تحليلر    را قبی کنيول  روی از و مطم لعا تهيارنخمها بایتالديخار ا را تحقيقهتوبدرنی    را ی

دق هيرار بمنته يامثبتج   خیهيوا ر سيم ا و يند مکا مقنيدرنن لااز هميت  راه مهانن کایبازا و رابل تحل غتو ور
مطالعه می اندازيم.

يک قاعده :
اوا مهانرخدر بسای از ابا و يخارتنکامالد يید (ل) ميشدهيک  کودز در نهابه آر دريايای طبيعی   ا نيت

عنص  مفهر  ظومفير متکذا زسور پتانبت  بسو از کلمی  را بهميات   صنتورتکنا حفون کظا ننامتسرده د
(اجورب تمگاقل  و مسکاه  ،(کتن ) بضل و اول فتحم  ثهنامقتی  و مسلل  در (شخ)، وخدمل روفظربالوهعل)

مک در زمان نيیناموارد ال مهز اوا مفهرخای  ظومفير در را دابت ازانکت.شر جمله  کلمه  ) =مه مهال و هبال
مخفورتص  مفاد در بيل) قاتيدتمپ  ا در سمو ز اومای و ملحاتقان  مقشیمدننا بدمر) پيشيل   (لنمرل

(ديگر)، تر مل (شام).
ک نارغدویشوریعاترپ  ز دربو سلطاربان  معان لزايدغن) هج٦۰۰دودحوری در قصيکيری)  خدهيوش

چنين گفت :
که برير وي که غرمه وي که بر مل وي

)۴که لرمل که لمر لوېده که ترملونه(
د شهاب جگرن به نه کېني له زغلو
نه به پرېدي دا زلمي خپل بهېرونه

جمرت در" : صبحه  و وشاچی پيشيت   و نمن د يگاز و مغر و لشکامشرب  شهر از نخازبتخاتاب هواد
نشست و اين جوانان سلسله رفتار خود را نخواهند گسيخت".

ز ستورنانبدر نانيی آ (ل) مفرخز هوظمفير دارد ابهکت لحه ياقاوا در (گ) اخک آمنکامر ننامديی د
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دگورن و وگويل غيل ا کنره بونساهمياس  قنعاندهمها کایبازا و رابل ضبل هطکهنای  ا دويه مطامنن لعا ه
ميکنيم.

ضبط های اين دو نام :
اد بيدر کشات موريااننمها باصهکنور نوآن منقی  ا فتول و بصیلاده کورتزاول و نياول مضبز  ا تسوط

امثله اتی را مالحظه فرمائيد زابل از فردوسی :
دزگنبدان بود راهش يکی
)۵دگر سوی زابل کشيد اندکی(

زابلستان از فردوسی :
هم اندر زمان ديد بانش بديد
)٦سوی زابلستان فغان بر کشيد(

کابل و کابلستان از فردوسی :
بخواری شوم سوی زابلستان

بنالم زساالر کابلستان
عمیسردوف موا دوياً رانن بصام کنورت نومیآورد چنی نچا ا از مثله  فهظوقهاا و۷ت(سر درل) نسی خ

 هـ) بهر دو صورت منقول و مضبوط است.۴۵۸گرشاسپ نامه حکيم اسدی طوسی (
:مثال

بشد تا مرمرز کابلستان
)۸به کين جستن شاه زابلستان(

کاول و زاول از اسدی :
مرو را بزاول فرستاد باز

شد او سوی کاول بکين رزم ساز
زاولستان و کاولستان از اسدی :

کزين باد بندم بزاولستان
)۹بگيرم شهی تا به کاولستان(

اياز مثلن  پهيدمدآ آلبهکديی سبکتگيدوران     هندو اصر مهاننيورت معما  اد ازباءبول ضبود هطا نيای
مهان ز در االيا خبن گاريردو مجمزی  ا لتل يوارآ و اثخ لبيار  نروو سيستخيارتی   و احان لعدود لانيم رو اشز هکتسن
وبزا (باکل احومایبهبل بجده (بيشتد   از (کر زاول و واوباول وبروجموز)هه الود آنناثالیمی شتونمهی ه
چندشیم نچا در نسخه  مطبۀ  توعيارگخيزحمده دال مسته  فوکیچنه يدصنسدبعال از اسردوفد و درسی دی

 هـ نوشته نيز (زاول) ضبط گرديد انجا گويد:۷۳۰
)".۱۰"محمود زاولی : مادرش دختر رئيس زاول بود و او را بدين سبب زاولی خوانند(

چني  بننظه مرآ اکديی اکالیمه ازقاول زاول و دصدام يگورت آن زشابر ايد ربورصنيرا يشه ا صله آن ی
نزديکتر است که شرح آن می آيد.

ريشه های اين دو نام :
ابرگا کلمورکذمدهعاقاسسر  کاتبازا و را رابل تجل يزکنيه  الم و اواهم کلمتيرخای    آدات از را یفرظن
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شمهب يارپماز (نس اول دونامیماب)کام از و ميد ا و (زاب) آن هميرگن  ا لفن باظقامینارا يعنلصابده  ی
امالی قديم برگردانيم (کاو و زاو) را بوجود می آورد که بفکر من ريشه های اصلی کلمتين عبارت ازينها است:

اکنون هر دو عنصر را تحت مطالعه تاريخی و فياللوژی قرار ميدهيم و از آن نتيجه بدست می آوريم:

کاو – کو – کاوه :
ريا يشن ز در نهابه بایستا ناآر ايی هميتا   در و دادر تشکيی   نلمها معای ادوار کهروف بننظه مرآ دريی د

هنرف شگهنا ماميگه  يو" :کد: بعمناو   بیقزرگيدکمماویگفتنی   بعد کدشیمدهننا کيکد  ،کاوسقبی کياد هام
)".۱۱به همان معنی است کو هم در شاهنامه همانست و لف کاو را بمعنی ارزش و ارجمند گفته(

هناشدر ماا سمه کایگاو) منسان  بوبخهناکدانو (کاو) آناوه هنگام  کرمعنه  آن ابی وطبرمت)سزرگ
بدين ريشه است کاوه نامه آهنگر در شهنامه :

خروشيد و زد دست بر سر زشاه
که شاها منم کاوۀ داد خواه

کاويان در شهنامه :
زديبای پر مايه و گوهران

بران گونه گشت اختر کاويان
کاوگان در شهنامه فردوسی :

سپه دار چون قارن کاوگان
سپهکش چو شير و چون اوگان

هموراست :
سپه دار شان قارن کاوگان
په بيش سپه اندرون آوگان

ادبطنياب در –کیسارپور –کاوه کيی – –کان –گاو مستعموگان    بلو الود ريی يشن پيه از ودجوبش
زمآ اسارپانبدن وسی آنيارتینامزبت ميخ سرکدهنه موزآر درنیيايردم ختابژاد مرنيد رو شنت دا شتنی  او ستد. ا
عننيا را وبوان يشته  ساپپشادبلاه ميخ هدکداز وگددمه نگهباران   نازدرد اوا۱۲ود(بتشان در و اي) سمل ای

معانمدود شروفهابلان کخياویکانوايیکيا نايیمخفا  آن آمیکف (ناخهبهکد.می =ياوکدان کيان = ان
کيانيان) و غيره معروف بودند.

ريا يشن در کته و نيداياب بصز ) آکوی،کورت معنهکودبدهماوی)  دا پيشايانی  ر و هبوا را مير )و۱۳داد (
).۱۵) در سنسکريت (کاويه) بمعنی شاعر و سراينده موجود بود(۱۴برخی از ارباب انواع را نيز کاوی ميگفته اند(

معلنياز  موتيکا  ز از نهابه بایستا ناو اويی و ستدا ياو کتاد قابيدممکذفورهراآورده چنيدشم  نتيجن   ه
آمتسدب ازکديی از منه بسيۀ  قاريدکمآر ئيايه در گهان موارۀنيد ختيوبهش ميم يستنز   ) =کد =نواکاوی یکی
مفهاوه)ک=  دا ونوم وسا پيشرور  دا را وشوا هميت  ر درشن کلمه  ) زکۀ پتانباوه)  نيو بنظز  مرآ بمعنهکديی   ی
وئاندا وگزربی ادبسی در ايدقروری زيم مستعمانبن    بلا "درجومنيود : شيـه۴۰۰دودحب ر ودیلیضخ
شيرادرب حميخ  پدشادملتاه  بانتبليرای   ا سليموهکهبامسغ   ر فتان بها آنود نجدر شنا کديبهاش نصرادرزاده ر
لحاب گادئيرا د و راخنيد تغيود  ا داده ویسر سبيربت  شکل يابيتت  چنی بدبهاش سترفرادرزاده کادا بينيه ت

از آنجاست:
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نصره نه مويې له کهاله
)۱٦لودي نه يې په کاوه(

معن  ای" : آن نصی از ! نيستامدانناخر   و دابی وئانه ننامروریسی لدنودیيه."پیز در پتانبس  کواز ه
بق ياا لسنای  قۀيدآر ايايم نيتسی مز) معنهباوه)کادۀ  دا ويانی وبودجومروریسی عقيهبود  مدهجناول امنزو
گفتمهاول)کهکلباک(  ميشه  عبد از هميارت  ر يشن قۀيدآر ايايم درچت.سی فقون ا للغه  آر قلیيايه و (و) ب

خيل(ب)  مطی ا (پتسرد اولکس کلماو)  به) تباب)که يدشلا ستده بوا قلهنوگنيرای مثب لها ز دريای ادی
سما ا و آرعاء داريايالم آکميی از نجمله   ) اکه يکمسوات) از بلميدقانهاشادپی ) قبخ (گاديردا (و)سده و هبت

تب(ب) يدشلکدهلذا) از آنکاوس)کک اول در هميه  منمادهجوا (سود ختاسوس)باقت شهکدهنظيه  خروب
تبديل (کاول) به (کابل) است.

اپ رمرگس يشا ههکلمای  از را نقطات  نظۀ معر ناقیيددر آن نظم بگير  يربمياندکامبارا يگاجهبل اه
داياوک و ويانان جمرترورانسان کنيه  آ و هنگسترفرانم    يانپاشگرور دا وئاناه بگروریسی ئير چماول در امنه
بهوک( و (يار) و نيینانوير)فوکدی همز ) محفاو)کوکان  ا شبهالبهکتسوظ  قهمداا ريت يشن را یمديدپه
ونرداگ زچد در پتانبون  نيو هميز  ر يشن محفه  بوظپودهدال داردقتلس اکوی ريه يشن ا و آرننيه یيايام

محض و بومی خالص است.
دوديارتونچ بلانياوکانمخ نيخ خيلز  قیيدا وسم عصهبت و اوير و ستدا تقا يبر ًساو نيه همسزارقبال ل

عهنياز ميد سربند بانرانکامو راباکاول هميهبمهل  عصن هرا نتسا  داده ميتاب  نيوا از و بينيم فتسردونيی ز
ميتوان دريافت که فرهنگ را در ريشۀ (کو = کاو) راهی بوده است:

نديدند جز پور طهماسپ زو
که فرکيان داشت و فرهنگ کو

زو، رآب، زاو:
کنا ر يشون قهمدنيزا و (زاول زبام را آورمورغريل) ايی آگم الم رافرظرخر بقيميرداربی  = (زاو آن ه
شههبهکدنامیمزاب) مادتخورزاو) زو)يان پسودبیهاشادپامنا تهمر  ساپسپ نراز اهاشوزر طياسان ری

ئيايآر کانطبه زو را او تهمنبری  سابپمنن چهو مرشمی و منهارد  ساج))گ)۱۷راجيوا" ايد: در زو زاصن بسل ت
و چون پادشاه شد گرشاسپ را که از بنو اعمام او بود لشکرکشی خود کرد...".

درننيا بيام آر ئياين بانختا )ز۱۸ری گفتهبهکادي)  محققه   ز شنانبان ساشکی قليد(اوزاوه) آن وبم ود
گويا بمعنی گرامی و عزيز داشته آمده، فردوسی راست:

يکی مژده بردند نزديک زو
که تاج فريدون بتو گشت نو
بينداخت شاهی و برخاست زو

)۱۹بيايد نشست از برگاه نو(
دريا زاب) = (زو دايارتن تخ س نابیدودۀ يه ک سان ن م  سو ب ا و اديت ين ب فاتسردويی ن حزکااز نيی

مدعاست:
چو بر تخت بنشست فرخنده زو
زگيتی يکی آفرين خواست نو
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کسی بايد اکنون زتخم کيان
به تخت کی بر کمر برميان

ه ب صر(زاو) (زو)يورت قهکا ب مولدا نشمنورخ   هد من  ساججراججوزناهمی ا (زاب) اسان از المعت
مع آر ئيايروف بانختا بیکوددر سنسکه   يرهتکلمم  جهوjnمفه  آ وبا،قوم دايزعادار و۲۰ت(شز هم) (ز) ابواره

قل(ج) مبيیفا.پتا روی از ايس سنن تاديخار و لسی ناگفتی  ميته  نيوا کمزا زاوليلبه نيا بمعنز   جیيگا اه
وياقآ وبان ميراگاداران و شگرورپان عاهيزبزانا زسوده ايت ميرزسنيرا همن در ستابخيارتواره نامهی پهلد  نواان
شگرورپو باهگزرو نيان منرو بدانحتود در ايارتی فغخ نستا  دورۀ حکمان  زاو ليداری معان فسرو ا و قبيلنيت   يکه ی
مهمتاز   يرقبن يايفتلل   ا فغی نستا  بانا وسهکتسوده اگزربران يفاطنيان در عصه ا خشنر  پورشادباهيفتلزرگ   ی

حکم  مشهران  بورینودو بعد آن از سلطنهبد   ا ميرزسنيت نين ر سيز ا (ناموراتهکدنده معنا  تحی ا للفت  در آن ظ
پت  شمشيو   ا شمشورهتهچتسری  ا وسر ادآتمت از نسبن  ا وست مهت) کرااز) آناخوال فتدان چابدر پته  و
بمعنولک   خیناا ازسواده مشت) هيا شرهاا يفاطنيان ا زاوکد.نه در لسته  سلطنان   دا شتنت  و هميد  دو نفن کره
مهان شایهانتمپ  ا درسو کتيبت   ههو مسکا  کوخاتيشتو  از را قبيلن   جيه و رکJauvlaهلو در اسه لخم يطنونای

عص کرشوزو) ابان انواختسل) ا۲۱د(نده و اي) سنن تاديخار نيی دال ربتلز يشر ههفایموقنمی ياکدسهبقا ًا
).۲۲شرح داديم(

ماخذ :
.۵۲۲، ص ۱ريگويدا، ج 

.۲، ج ۱۰زند اوستا، ص 
.۸۰، ص ۱تاريخ افغانستان، ج 

.۵۵په خزانه، ص 
شهنامه فردوسی.
شهنامه فردوسی.

سبيربیهاگ  نلزاول درهدرت شهنم  مافهسردود ميشدهيی  مودننا : گلد ههچربهبودشلستزاو  * بيلان  ور
دولختی زکاولستان.

گرشاسپ نامه.

گرشاسپ نامه.
، طبع لندن.۳۹۵تاريخ گزيده، ص 

.۲۱۵فرهنگ شهنامه، ص 
.۲ – ۵۳ و ۱٦ – ۵۱ و ۱۴ – ۴٦يسنا، 

.۳۳۸، ص ۲دين ويدی، ج 
.۹۳گاتها، ص 

.۵۵قاموس هندی، ص 
.۷۱په خزانه، ص 

.۲۴۰، جلد اول، ص ۷٦طبقات ناصری قلمی، ص 
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.۱۵۸فرهنگ شاهنامه، ص 
شنامه.

.۲۹۵قاموس سنسکريت، ص 
.۴٦۵، ص ۲تاريخ افغانستان، ج 

.۳۷۷ – ۳٦۷ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 

٦


