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 افغانستان امروزی در نقشه های ديروزی

 
وسابقه " افغانستان"و " افغان"ازمدتی بدينسو بحثهای داغی بين صاحبنظران کشوربرسر کلمات 

= افغان "بدين باوراند که کلمه " تاريخی"اد و شواهد گروهی باساس اسن. تاريخی آنها جريان دارد
نامی قومی است که مسکن اصلی آنها اطراف کوههای سليمان در جنوب کشوراست و " * پشتون
بکار " کابل"نيزدرنيمه اول قرن نزدهم برای باراول توسط خارجيها برحکومت " افغانستان"کلمه 

تبديل " نام رسمی کشور"دهم و اوايل قرن بيستم به رفته وآهسته آهسته دراواخر نيمه دوم قرن نز
، در حاليکه حتی تا نيمه ) مشروعیمرجعبدون هيچگونه نظرخواهی ويا تصويب (گرديده است 

.ياد ميگرديد" ترکستان افغانی"های دوم قرن بيستم نيز شمال کشور بنام   
 

کشورقلمداد نموده و " يخیتار"رامنحيث نام " افغانستان"گروهی ديگری نيزکوشش دارند که نام 
 هرکس از " ایمقولهبنياد بر  برسانند و) ميالدی1747 ( احمدشاه ابدالی بدوره های سوابق آنرا

" تحميل" اين کشور رابرهمه اقوام) پشتون= افغان ( يک قوم    نام،"افغانستان است افغان است
مقاالت متعددی ).  ديگری است حرفی–باشد درميان توافق و يا پذيرش همگانی اگر البته(نمايند 

.درين زمينه برشته تحرير درآمده که لست يکتعداد آنها درآخراين مقاله داده شده است  
 

بايد يادآورشد که تاکنون مبنای تمام تحقيقات دانشمندان و صاحبنظران دراين زمينه ديوان شعرا و 
 باعث  آن  درک اين کمبود.  است بعمل آمده  استفادهاز منابع جغرافيايیرکمت بوده وکتب تاريخ  

) وبرحسب تفنن، نه تخصص(گرديد تا منحيث يکی ازعالقمندان مسايل سياسی و تاريخی کشور 
.   بدون اينکه آنرا بمسايل سياسی و تاريخی ارتباط بدهم؛جستجو کنم" جغرافيه"اين مسئله را در 

 گرد  بها  با قدامت چند صد سالهگران  نقشه تاريخی با ارزش و60لذادراين کاوش هدفمند بتعداد 
اين نقشه ها . آوری شده که تا اندازه ای زيادی خوانا بوده وبمقياس بزرگ نشانداده شده ميتوانند
بنا برآن سعی . برای فروش درانترنيت موجود بوده ولی سالهای طبع آنها ميتواند قابل سوال باشد

درکنارآن نيزدرج گردد تا واقعيت  ) تدرصورت موجودي(بعمل آمده تا سال طبع روی نقشه ها 
:درمطالعه اين مقاله بايد درنظر داشت که. سال طبع آن دقيقا نشان داده شود  

 
نامهای محالت واصطالحات کابل، کندز، بلخ، کندهارو غيره شهرها وواليات امروزی کشور . 1

ا مشاهده  ساحه تخمينی کامال متفاوت با معانی و ساحه آنها دراين نقشه های تاريخی است و فقط ب
آنها دراين نقشه ها ميتوان درک نمود که اين ساحات تخمينی هيچگاهی ثابت نبوده ودرطول تاريخ 

.چقدرتغييرخورده است  
 

وجود نداشته، ... ) داشتن استقالل، سرحدات  مشخص  و (نيز بمفهوم  امروزی آن "  کشور. "2
ده  و يا  وابسته  بوده  که قلمروهريک ازآنها  محلی خودمختار،  دست نشان" خانهای"حکومتهای 

، بيعت کردنها )اشغال يا فتح(براساس قدرت وساحه نفوذ  آنها تخمين گرديده وباالثر لشکرکشيها 
.وباجدادنها درتغييردايمی بوده است  
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نقشه ها باساس قدامت تاريخی آن گردآوری شده که اوال اصل نقشه با ويب سايت آن وتوضيحات 
بطورتخمينی بمقياس بزرگتر نشانداده شده تا نامهای " ساحه فعلی کشور"اده شده و بعدا مختصرد

هرنقشه حاوی معلومات فراوان و فوق . محالت و مناطق بطور واضح و خوانا درآن  ديده شود
مورد )  بعالوه آنچه دراينجا مطرح بحث است(العاده ارزشمندی است که ميتواند درسايرموارد 

طورمثال هرنقشه ميتواند مضمون يک مقاله مفصل (شمندان و صاحبنظران قرارگيرد استفاده دان
ولی آنچه  در ). درمورد نامهای تاريخی مناطق آن، ساحه، حکومت و مردم آن در آن ادوار باشد

وساحه آن " افغانستان"و" افغان"اين مقاله مورد عالقه وبررسی بوده همانا دريافت نام و کلمات 
لذا از تبصره های سياسی و تاريخی و اهميت هريک  ازاين نقشه ها . خ بوده استدر طول تاري

.تکيه مينمائيم "بگذارتصاوير و حقايق خود سخن گويند" نموده و بر اين اصل که صرفنظر   
 
درين مقاله به استناد نقشه های داده شده فقط به چند نتيجه گيری ذيل دررابطه به موضوع مورد  

:ميگذارموعمق قضايا ه وقضاوت بيشتررا به بينندگان نقشه ها بحث اکتفا نمود  
 

درايالت کندهار درنقشه ) ويا اقوامی؟(نشاندهنده  مناطقی "   هاپتاون"و "  هاووانغا"کلمات  . 1
. ميالدی ميباشد1662سالهای   

 
نوب کابل در ج) ويا اقوامی؟(نشاندهنده مناطقی "   هاپتان" و "اغوان ها"، " هاانغاو"کلمات . 2

. ميالدی ميباشد1723 الی 1700و جنوبشرق کندهار درنقشه های سالهای   
 

در اطراف  ) ويا اقوامی؟(نشاندهنده  مناطقی "  هاپتان"و"  هاووانغا"، " هاانغاو"کلمات . 3
. ميالدی ميباشد1724کوههای سليمان در نقشه سالهای   

 
 1799الی  1751 سالهای  هایزابلستان درنقشهنشاندهنده مناطقی  درايالت " وانستانغا"کلمه . 4

.ميالدی ميباشد  
 

درنقشه های " ** کابل"نشاندهنده مناطق وسيعی درجنوب کشوريا حکومت؟ " افغانستان"کلمه . 5
ستکه شمال هندوکش شامل آناکثريت نقشه ها نشاندهنده .  ميالدی ميباشد1855 الی 1827سالهای 

.نيست" کابل"  
 

در جنوب هندوکش درنقشه های سال " ** کشوری يا حکومتی؟"نشاندهنده " انافغانست"کلمه . 6
 ميالدی ميباشد که ساحه آن گاهی دربرگيرنده دو ايالت کابلستان و کندهار 1875 الی 1856های 

.و گاهی شامل پنج ايالت کابل، کندهار، سيستان، هرات وغورات بوده است  
 

بدون  کافرستان  و (درشمال هندوکش "   يا حکومتی؟کشوری"نشاندهنده "  افغانستان"کلمه . 7
 1893 الی 1881وساحه بزرگی درجنوب هندوکش درنقشه های سالهای ) قسمتی از بدخشان

.ميالدی ميباشد  
 

 ميالدی وبعد آن 1897درنقشه های سالهای " محدوده فعلی کشور"شامل " افغانستان"کلمه . 8
. کستان افغانی نشانداده شده استميباشد که درآنها شمال هندوکش بنام تر  

 



 
مناطقی دراطراف  کوههای سليمان  نشاندهنده  مسکن اصلی : نتيجه گيريهای فوق گواهی آنستکه

 و  "پتاون" ، "انغاو " ،"ووانغا" است که الی قرن هجدهم  بنامهای ) پشتون= افغان ( اقوامی 
درنيمه اول قرن (خيلی ها  بعد " افغانستان "کلمه. ناميده شده است" وانستانغا"و بعدا بنام " پتان"

 اطالق  )که شمال هندوکش شامل آن نيست" (کابل"بمناطق وسيعتری درجنوب حکومت ) نزدهم
" کابل"کلمه جانشين ) **  ازطرف خارجی ها ؟(   درنيمه دوم قرن نزدهم گرديده وآهسته آهسته

.يده استتبديل گرد" نام رسمی کشور"ساخته شده و بدينترتيب به   
 

 دراکثريت نقشه های ، درنيمه های اول قرن نزدهم" کابل"ذکر است که تا ظهورحکومت تقابل 
شامل پرشيا، قسمتهای )  هرات الی کندهار(  محدوده فعلی کشور تاريخی آسيا، قسمتهای غربی

 وقسمتهای شرقی) حکومت بخارا (شامل ترکستان) بدخشان الی بلخ( شمال محدوده فعلی کشور
.شامل انديا نشان داده شده اند) کابل الی ننگرهار(  کشورحدوده فعلیم  
 

 که اين تحقيق بهيچوجه نميتواند جامع وکامل پنداشته شود بلکه گامی نخستی درآخربايداظهارکرد
دراين زمينه و مدخلی برای تحقيقات آينده  بوده واميدوارم که سايرمحققين و صاحبنظران دراين 

ومقايسه  آنها در جهت ) ازمنابع مختلف(ی نقشه های بيشتر تاريخی وآرشيفی مسايل با گرد آور
زيرا صرفنظر ازينکه . غنای  اين  بحث علمی  در پرتو ساير اسناد و حقايق  تاريخی  بپردازند

واين معلومات بطور دقيق و يا غير (واقعی اين مناطق درآن وقت ها  چگونه بوده است " تاريخ"
در ) سانی و چگونه بمنابع خارجی انتقال يافته ويا توسط  خودشان  ساخته شدهدقيق  توسط  چه ک

يک پديده بسيار " تاريخسازی و جعل تاريخ"زيرا (ايشان اينگونه انعکاس نموده است " جغرافيه"
درين نقشه ها   بر آنستکه   بوده است  ولی اميدواری  تاريخ  افغانستان معمول و مروج در طول

ين علت دب! صورت نگرفته باشد ويا کمترصورت گرفته باشد" ی و جعل جغرافيهجغرافيه ساز"
بحثی بعمل هيچگونه دراين مقاله درمورد صحت داشتن، درست بودن ويا دقيق بودن اين نقشه ها 

).نيامده که ايجاب تحقيقات ديگری را مينمايد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.انیاصطالح معمول درمقاالت محترم کانديد اکادميسين سيست*   
لست ( دراينموارد بايد باسناد تاريخی وساير مقاالت مورد مطالعه دراين زمينه  مراجعه کرد ** 

خراسان ويا کابل،  " شاهان يا اميران" حاکمان کابل خود را که درآن ادوار) يکتعداد آنها داده شده
ين مناطق درطول آن درکجای ا" کشور"افغانستان ناميده اند، استقالل آنها چگونه بوده است وکلمه 

.ادوارقابل تطبيق است  
 



 فهرست نقشه ها
 

. ميالدی1570  آسيا درسال -) 1(نقشه   
 

.قسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر نشان داده شده است.  ميالدی1650 آسيا درسال –) 2(نقشه   
 

... اياالت کابل، خراسان، کندهار، اتک، حجاکان و –) 3(نقشه   
 

اياالت تخارستان و کندهار .  ميالدی1662ارمينيا، ناتالی و عربيا درسال  پرشيا،–) 4(نقشه 
 در ايالت کندهار"  هاووانغا"و "  هاپتان"بمقياس بزرگتردر پايين نشانداده شده که درآن کلمات 

.ديده ميشود  
 

. در ايالت کندهار"  هاووانغا"و "   هاپتاون" کلمات – )5(نقشه   
 

.قسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر نشان داده شده است.  ميالدی1676 آسيا درسال –) 6(نقشه   
 

  قسمتهای از ترکستان، پرشيا و انديا–) 7(نقشه 
 

اياالت خراسان، زابلستان، سجستان، کندهار، آينگران، .  ميالدی1700 آسيا در سال –) 8(نقشه 
"  هاپتان"و "  هاانغاو"مات حجاکان،کشميرو پنجاب بمقياس بزرگتر درپايين نشاندهده شده که کل

.دران ديده ميشود  
 

 اياالت خراسان، زابلستان، سجستان، کندهار، آينگران، حجاکان، کشميرو پنجاب که -) 9(نقشه 
.درجنوب کابل و جنوبشرق کندهار ديده ميشود"   هاپتان"و "   هاانغاو"کلمات   

 ياالت خراسان، زابلستان، سجستان،ا.  ميالدی1701 ترکيه، عربيا و پرشيا در سال – )10(نقشه 
و "  هاانغاو"تخارستان،بلخ، کندهارو حجاکان بمقياس بزرگتردرپايين نشانداده شده که کلمات 

.در جنوب کابل و جنوبشرق کندهار ديده ميشود"  هاپتان"  

 اياالت خراسان، زابلستان، سجستان،تخارستان،بلخ، کندهارو حجاکان که کلمات –) 11(نقشه 
.در جنوب کابل و جنوبشرق کندهار ديده ميشود"  هاپتان"و "  هاناغاو"  

قسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر نشان داده شده .  ميالدی1706 ترتاری در سال –) 12(نقشه 
.ديده ميشود" اغوان ها"که درآن کلمه   

 
.ديده ميشود" اغوان ها" قسمتهای ازايالت کابل که درجنوب آن کلمه - )13(نقشه   

 



 ميالدی که قسمتی از اياالت باکتريانا و آريا 1721  امپراطوری پرشيا در سال -) 14(نقشه 
. درپايين بمقياس بزرگترنشانداده شده اند  

 
   قسمتهای از بکتريانا و آريا– )15(نقشه 

 
قسمتی ازين نقشه بمقياس بزرگتر در .  ميالدی1721 ترکيه، عربيا و پرشيا در سال -) 16(نقشه 

ديده درجنوب کابل و جنوبشرق کندهار"  هاپتان"و "  هاانغاو"يين نشانداده شده که درآن کلمات پا
.ميشود  

 
.درجنوب کابل و جنوبشرق کندهار"  هاپتان"و "  هاانغاو" کلمات –) 17(نقشه   

 
اياالت سمرقند، بلخ، خراسان، سجستان، کندهار، .  ميالدی1723 آسيا در سال –) 18(نقشه 

 پتان"و"  هاانغاو"، کشميرو حجاکان در پايين بمقياس بزرگتر نشانداده شده که کلمات زابلستان
.در جنوب کابل و جنوبشرق کندهار ديده ميشود" ها  

 
اياالت سمرقند، بلخ، خراسان، سجستان، کندهار، زابلستان، کشميرو حجاکان که  –) 19(نقشه 

.شرق کندهار ديده ميشوددر جنوب کابل و جنوب"  هاپتان"و"  هاانغاو"کلمات   
 

 ونشاندهنده دارالسلطنه های بخارا، سمرقند، بلخ، تبت،  ميالدی1724 پرشيا در سال -) 20(نقشه 
، " هاانغاو"مناطقی در اطراف کوههای سليمان نشاندهنده کلمات . کندهار، کابل وغيره است

.اده شده استميباشد که درپايين بمقياس بزرگتر نشان د"  هاپتان"و "  هاووانغا"  
 

"  هاووانغا"، " هاانغاو"که درآن کلمات اياالت کندهار، کابل، زابلستان و حجاکان  –) 21(نقشه 
.دراطراف کوههای سليمان بمشاهده ميرسد"  هاپتان" و   

 
اياالت خراسان، زابلستان و سجستان در داخل آن و .  ميالدی1736 پرشيا درسال –) 22(نقشه 

.آن ديده ميشود که درپايين بمقياس بزرگترنشان داده شده استبلخ و کابل در خارج   
 

 اياالت خراسان، زابلستان و سجستان در داخل پرشيا و بلخ و کابل در خارج آن ديده –) 23(نقشه 
.ميشود  

 
.  ميالدی1743 آسيا درسال –) 24(نقشه   

 
ابل درخارج آن در  ميالدی است که کندهار درداخل آن و ک1747  پرشيا درسال -) 25(نقشه 

 قسمتی ازين نقشه بمقياس بزرگتردر پايين نشان داده شده است که .قراردارد" دارالسلطنه بلخ"
.سلطنتهای سمرقند و بلخ بوضاحت ديده ميشوند  

 
. قسمتهای که سلطنتهای سمرقند و بلخ بوضاحت ديده ميشوند-) 26(نقشه   

 



ی مهم اين نقشه که دربرگيرنده کلمه قسمتها.  ميالدی1751  آسيا در سال -) 27(نقشه 
.ميباشد در پايين نشانداده شده است" وانستانغا"  
 

در ايالت "  وانستانغا"کلمه .  اياالت خراسان، بخارا، بلخ، سجستان و زابلستان–) 28(نقشه 
.زابلستان از شمال بجنوب ديده ميشود  

 
  ميالدی1752 آسيا در سال –) 29(نقشه 

 
قسمتهای .  ميالدی1753طوری پرشيا، اوزبيک، عربيا و مصر درسال  امپرا–) 30(نقشه 

. ازاياالت بخارا، خراسان، بلخ، کندهارو زابلستان درپايين بمقياس بزرگتر نشانداده شده است  
 

. قسمتهای ازاياالت بخارا، خراسان، بلخ، کندهارو زابلستان–) 31(نقشه   
 

قسمتهای از سغديانا، .  ميالدی1753يا ؟ در سال  امپراطوری مسادونيا و الکساندر–) 32(نقشه 
بکتريانا، مارگيانا، آريا، پاروپاميزوس، پارتيا و اراکوزيا درپايين بمقياس بزرگتر نشانداده شده 

.است  
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.ميباشد" بخارا"کندز و بلخ مربوط   
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.وقسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر نشانداده شده است  
 



" غلزی ها"، "، بارکزی ها"پوپلزی ها" قسمتهای از نواحی کندهار که درآن کلمات –) 56(نقشه 
.ديده ميشود" درانی ها"و   

 
رد ودر پايين بمقياس بزرگتر که ساحه افغانستان درجنوب آن قراردا( پرشيا وکابل –) 57(نقشه 
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  کابل–) 73(نقشه 
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تصويرسمت چپ نشاندهنده منارها و قلعه های . نشانداده شده که افغانستان در جنوب آن قرار دارد
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http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/spartak.html
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/nail.html
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/alem.html
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/bezhanpoor.html


. ميرزايیشتهنو. بنام بی گژيهای زمانه. 15  
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/merzai.html 

 
. ميرعبدالواحد ساداتشتهنو. موجوديت افغانستان درگرو وحدت ملی آنست. 16  

http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/sadat.html 
 

. نصيرسهامشتهنو. افغانستان يا خراسان. 17  
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/saham.html 

 
. محمد آصف خواتينشتهنو. دربيان حقايق واقعبين بود نه کجبين. 18  

http://www.ariayemusic.com/dari2/siasi/khawati.html 
 

. غالم سخی ارزگانیشتهنو .ی و حل بحران ديرپای افغانستانتحقق نظام دموکراس. 19  
http://www.ariayemusic.com/ketab/orozgani/orozgani.html 

 
. آدم خان يوسفزیشتهنو شتون يا افغان سوک دی؟ پ. 20  

http://kabulzameen.persianblog.com/1384_10_24_kabulzameen_archive.html 
 

.ريابی دکتور همت فاشتهنو. نبايد از فرهنگ قلم عدول کرد. 21  
http://kabulzameen.persianblog.com/1384_12_6_kabulzameen_archive.html 

 
. ثريا بهاشتهنو. پرنده مردنيست، پرواز را بخاطر بسپار. 22  

http://kabulzameen.persianblog.com/1385_1_12_kabulzameen_archive.html 
 

. انجنير خليل اهللا معروفیشتهنو .انی، افعانستانیغافغان، اف. 23  
http://payamewatan.com/Articles/kh.marofi.htm 

 
. ميرزايیشتهنو. از کنکاش آقايان بيژنپور ووحدت چنين به نتيجه رسيديم که. 24  

http://www.ariayemusic.com/dari2/ejtemai/merzai.html 
 

. ولی احمد نوریشتهنو .جرم است" فغانستانیا"استعمال نام . 25  
http://www.ago-data.de/walinouri_afghan.pdf

 
. کانديد اکادميسين سيستانیشتهنو. خراسان، ايران و افغانستان.  26 

http://www.ago-data.de/sistani_khorasan_iran_wa_afghanistan.pdf 
 

). قسمت سوم(و فدراليسم ) قسمت دوم(، افغانستان ومسئله ملی )قسمت اول(افغانستان درمسيروحدت ملی . 27
.نوشته عبدالمجيد اسکندری  

http://www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari2.html
 
http://www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari3.html
 
http://www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari4.html

 
:ويب سايت ذيل. مباحث روی هويت ملی و زبانهای افغانستان . 28  

http://www.afghan-german.de/pd/Maqalat_Tahlilha/Tahlilha/MatalebFarhangi.asp 

http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/merzai.html
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/sadat.html
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/saham.html
http://www.ariayemusic.com/dari2/siasi/khawati.html
http://www.ariayemusic.com/ketab/orozgani/orozgani.html
http://kabulzameen.persianblog.com/1384_10_24_kabulzameen_archive.html
http://kabulzameen.persianblog.com/1384_12_6_kabulzameen_archive.html
http://kabulzameen.persianblog.com/1385_1_12_kabulzameen_archive.html
http://payamewatan.com/Articles/kh.marofi.htm
http://www.ariayemusic.com/dari2/ejtemai/merzai.html
http://www.ago-data.de/walinouri_afghan.pdf
http://www.ago-data.de/sistani_khorasan_iran_wa_afghanistan.pdf
http://www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari2.html
http://www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari3.html
http://www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari4.html
http://www.afghan-german.de/pd/Maqalat_Tahlilha/Tahlilha/MatalebFarhangi.asp


 
 

http://www.raremaps.com/cgi-bin/map-builder.cgi?Asia+Asia+9337
 

. ميالدی1570؟   آسيا درسال -) 1(نقشه   
 

http://www.raremaps.com/cgi-bin/map-builder.cgi?Asia+Asia+9337


 
 

 
 
http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000TN-1&nav=1 
 

قسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر نشان .  ميالدی1650 آسيا درسال –) 2(نقشه 
.داده شده است  

 
 
 
 
 
 

http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000TN-1&nav=1


 
 

... اياالت کابل، خراسان، کندهار، اتک، حجاکان و –) 3(نقشه   
 

 
 
 
 



 
 
http://db.lib.unimelb.edu.au/mrsid-
cgi/map_view.cgi?initview=yes&get_title=951786322&client=walker_collection&image
=w026_30_5.sid&browse_by=DATE
 
http://memory.loc.gov
  

اياالت تخارستان و .  ميالدی1662 ؟ پرشيا،ارمينيا، ناتالی و عربيا درسال– )4(نقشه 
 ووانغا"و "  هانوپتا"ندهار بمقياس بزرگتردر پايين نشانداده شده که درآن کلمات ک
.  در ايالت کندهارديده ميشود" ها  

http://db.lib.unimelb.edu.au/mrsid-cgi/map_view.cgi?initview=yes&get_title=951786322&client=walker_collection&image=w026_30_5.sid&browse_by=DATE
http://db.lib.unimelb.edu.au/mrsid-cgi/map_view.cgi?initview=yes&get_title=951786322&client=walker_collection&image=w026_30_5.sid&browse_by=DATE
http://db.lib.unimelb.edu.au/mrsid-cgi/map_view.cgi?initview=yes&get_title=951786322&client=walker_collection&image=w026_30_5.sid&browse_by=DATE
http://memory.loc.gov/


 
 

.  در ايالت کندهار** " هاووانغا"  و * " هانوپتا" کلمات – )5(نقشه   
 
 
*  Pataones 
**  Aguvanes 



 
 

 
 
http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000WA-1&nav=1 
 

قسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر نشان .  ميالدی1676 آسيا درسال –) 6(نقشه 
.داده شده است  

http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000WA-1&nav=1


 
 

  قسمتهای از ترکستان، پرشيا و انديا–) 7(نقشه 
 



 

 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 

اياالت خراسان، زابلستان، سجستان، .  ميالدی1700 آسيا در سال –) 8(نقشه 
کندهار، آينگران، حجاکان، کشميرو پنجاب بمقياس بزرگتر درپايين نشاندهده شده که 

.دران ديده ميشود"  هاپتان"و "  هاانغاو"کلمات   

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


 

 اياالت خراسان، زابلستان، سجستان، کندهار، آينگران، حجاکان، کشميرو -) 9(نقشه 
درجنوب کابل و جنوبشرق کندهار " **  هاپتان" و *"  هاانغاو"پنجاب که کلمات 

.ديده ميشود  

 

 

 

 

 

 

* AUGANS 
** PATANES 



 

 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 

اياالت خراسان، .  ميالدی1701 ترکيه، عربيا و پرشيا در سال –) 10(نقشه 
و حجاکان بمقياس بزرگتردرپايين  بلخ، کندهار تخارستان، زابلستان، سجستان،

دهار در جنوب کابل و جنوبشرق کن"  هاپتان"و "  هاانغاو"نشانداده شده که کلمات 
.ديده ميشود  

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


 

و  بلخ، کندهار تخارستان،  اياالت خراسان، زابلستان، سجستان،–) 11(نقشه 
در جنوب کابل و جنوبشرق کندهار " **  هاپتان"و " *  هاانغاو"حجاکان که کلمات 

.ديده ميشود  

 

 

 

 

 

 

 

* AUGANS 
** PATANES 



 
 

 
 
http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000XX-1&nav=1 
 

قسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر .  ميالدی1706 ترتاری در سال –) 12(نقشه 
.ديده ميشود" اغوان ها"نشان داده شده که درآن کلمه   

 
 
 

http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000XX-1&nav=1


 
 

. ديده ميشود*" اغوان ها"لت کابل که درجنوب آن کلمه  قسمتهای ازايا- )13(نقشه   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Aguanes 
 

 



 
 

http://www.loc.gov/rr/geogmap/pub/afghanistan.html
 

از اياالت  ميالدی که قسمتی 1721  ؟  امپراطوری پرشيا در سال-) 14( نقشه 
. ترنشانداده شده اندگباکتريانا و آريا درپايين بمقياس بزر  

 
 

http://www.loc.gov/rr/geogmap/pub/afghanistan.html


 
 

   قسمتهای از بکتريانا و آريا–) 15(نقشه 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
http://memory.loc.gov
 
http://alabamamaps.ua.edu/historicalmaps/asia/middleeast.html 
 

قسمتی ازين نقشه .  ميالدی1721  ؟ ترکيه، عربيا و پرشيا در سال-) 16(نقشه 
 در"  هاپتان"و "  هاانغاو"بمقياس بزرگتر در پايين نشانداده شده که درآن کلمات 

.ديده ميشود جنوب کابل و جنوبشرق کندهار    
 
 

http://memory.loc.gov/
http://alabamamaps.ua.edu/historicalmaps/asia/middleeast.html


 
 

 درجنوب کابل و جنوبشرق **"  هاپتان" و *"  هاانغاو" کلمات –) 17(نقشه 
.کندهار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* AUGANS 
** PATANES 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 
 

اياالت سمرقند، بلخ، خراسان، سجستان،  . ميالدی1723 آسيا در سال –) 18(نقشه 
و حجاکان در پايين بمقياس بزرگتر نشانداده شده که کلمات  کندهار، زابلستان، کشمير

.در جنوب کابل و جنوبشرق کندهار ديده ميشود"  هاپتان"و "  هاانغاو"  

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


 
 

 و اياالت سمرقند، بلخ، خراسان، سجستان، کندهار، زابلستان، کشمير –) 19(نقشه 
در جنوب کابل و جنوبشرق کندهار " **  هاپتان"و " *  هاانغاو"حجاکان که کلمات 

.ديده ميشود  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Augans 
** Patanes 



 
 

 
 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 
 

شاندهنده دارالسلطنه های بخارا،  ون ميالدی1724 پرشيا در سال -) 20(نقشه 
مناطقی در اطراف کوههای سليمان . سمرقند، بلخ، تبت، کندهار، کابل وغيره است

ميباشد که درپايين بمقياس "  هاپتان"و "  هاووانغا"، " هاانغاو"نشاندهنده کلمات 
. بزرگتر نشان داده شده است  

   
 

 
 
 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


  
 

 انغاو"که درآن کلمات  و حجاکان  تاناياالت کندهار، کابل، زابلس –) 21(نقشه 
.دراطراف کوههای سليمان بمشاهده ميرسد" ***  هاپتان"و " **  هاووانغا"، "*ها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* OUGANES 
** AGUANES 
*** Patanes 
 
 
 



 
 
http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 
 

اياالت خراسان، زابلستان و سجستان .  ميالدی1736  ؟ پرشيا درسال–) 22(نقشه 
در داخل آن و بلخ و کابل در خارج آن ديده ميشود که درپايين بمقياس بزرگترنشان 

.داده شده است  
 
 
 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


 
 

 اياالت خراسان، زابلستان و سجستان در داخل پرشيا و بلخ و کابل در –) 23(نقشه 
.يشودخارج آن ديده م  



 
 

 
 
http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000SL-1
 

.  ميالدی1743 آسيا درسال –) 24(نقشه   
 

 

http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000SL-1


 
 
http://www.loc.gov/rr/geogmap/pub/afghanistan.html 
 
http://memory.loc.gov
 

 ميالدی است که کندهار درداخل آن و کابل 1747  ؟  پرشيا درسال-) 25 (نقشه
گتردر  قسمتی ازين نقشه بمقياس بزر.قراردارد" دارالسلطنه بلخ"درخارج آن در 

.پايين نشان داده شده است که سلطنتهای سمرقند و بلخ بوضاحت ديده ميشوند  
 
 
 

http://www.loc.gov/rr/geogmap/pub/afghanistan.html
http://memory.loc.gov/


 
 

. قسمتهای که سلطنتهای سمرقند و بلخ بوضاحت ديده ميشوند-) 26 (نقشه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 
 

قسمتهای مهم اين نقشه که دربرگيرنده .  ميالدی1751  ؟  آسيا در سال-) 27(نقشه 
.ميباشد در پايين نشانداده شده است" وانستانغا"کلمه   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


 
 

  *" وانستانغا"کلمه .  اياالت خراسان، بخارا، بلخ، سجستان و زابلستان–) 28(نقشه 
. ميشوددر ايالت زابلستان از شمال بجنوب ديده  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* AGVANISTAN 



 
 
http://www.raremaps.com/cgi-bin/map-builder.cgi?Asia+Asia+11916
 

  ميالدی1752  ؟ آسيا در سال–) 29(نقشه 
 
 
 

http://www.raremaps.com/cgi-bin/map-builder.cgi?Asia+Asia+11916


 
 

 
 
http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 

 
.  ميالدی1753 امپراطوری پرشيا، اوزبيک، عربيا و مصر درسال –) 30(نقشه 

قسمتهای ازاياالت بخارا، خراسان، بلخ، کندهارو زابلستان درپايين بمقياس بزرگتر 
. نشانداده شده است  

 
 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


 
 

و زابلستان اياالت بخارا، خراسان، بلخ، کندهار قسمتهای از– )31(نقشه   



 
 

 
 
http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm 

 
قسمتهای .  ميالدی1753 امپراطوری مسادونيا و الکساندريا ؟ در سال –) 32(نقشه 

 پاروپاميزوس، پارتيا و اراکوزيا درپايين بمقياس از سغديانا، بکتريانا، مارگيانا، آريا،
.بزرگتر نشانداده شده است  

 
 
 

http://www.davidrumsey.com/Afghan.htm


 
 

 قسمتهای از سغديانا، بکتريانا، مارگيانا، آريا، پاروپاميزوس، پارتيا و –) 33(نقشه 
.اراکوزيا  



 
 

 
 
http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000TT-1 
 

. ميالدی1778آسيا درسال ) 34(نقشه   
 

 
 

http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000TT-1


 
 
http://www.raremaps.com/cgi-bin/map-builder.cgi?Asia+Asia+0859
 

  ميالدی1785  ؟يا در سال آس–) 35(نقشه 

http://www.raremaps.com/cgi-bin/map-builder.cgi?Asia+Asia+0859


 
 

 
 
http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000ST-1
 

. ميالدی1791 آسيا درسال –) 36(نقشه   
 

http://library.usc.edu/uhtbin/idaimg?uscid=USC-1999-0000ST-1


 
 
http://library.mcmaster.ca/maps/rcmaps.htm#7756
 

قسمتهای ازاياالت .  ميالدی1794  ؟  امپراطوری پرشيا درسال-) 37 ( نقشه
.خراسان و سجستان درپايين بمقياس بزرگترنشانداده شده است  

 
 
 



 
 
.وند قسمتهای که درآن اياالت خراسان و سجستان ديده ميش-) 38(شه نق  



 
 

 
 
http://lcweb2.loc.gov/cgi-
bin/map_item.pl?data=/home/www/data/gmd/gmd7/g7400/g7400/ct000739.sid&style=gn
rlmap&itemLink=D?gmd:3:./temp/~ammem_Cs1r::&title=Asia+and+its+islands+accordi
ng+to+D'Anville.+ 
 

قسمتی ازآن درپايين بمقياس بزرگتر .  ميالدی1799 آسيا درسال –) 39(نقشه 
.درايالت زابلستان ديده ميشود" اغوانستان"درآن کلمه نشانداده شده که   

 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl?data=/home/www/data/gmd/gmd7/g7400/g7400/ct000739.sid&style=gnrlmap&itemLink=D?gmd:3:./temp/~ammem_Cs1r::&title=Asia+and+its+islands+according+to+D'Anville
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl?data=/home/www/data/gmd/gmd7/g7400/g7400/ct000739.sid&style=gnrlmap&itemLink=D?gmd:3:./temp/~ammem_Cs1r::&title=Asia+and+its+islands+according+to+D'Anville
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl?data=/home/www/data/gmd/gmd7/g7400/g7400/ct000739.sid&style=gnrlmap&itemLink=D?gmd:3:./temp/~ammem_Cs1r::&title=Asia+and+its+islands+according+to+D'Anville
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl?data=/home/www/data/gmd/gmd7/g7400/g7400/ct000739.sid&style=gnrlmap&itemLink=D?gmd:3:./temp/~ammem_Cs1r::&title=Asia+and+its+islands+according+to+D'Anville


 
 

 قسمتی ازاياالت تخارستان، خراسان، سجستان و زابلستان که درآن –) 40(نقشه 
.ازشمال بجنوب ادامه دارد" * اغوانستان"کلمه   

 
 
 
 
 

 
* AGVANISTAN 
 


