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 وستائیاعصر آریانا درپهلوانان  سالح
 

 

 احمـد عـلی کهـزاد                                                بنیـاد فـرهنگی کهـزاد

 
 

دورۀ »دورۀ اوستائی در تاریخ کشور ما دوره ایست که می توان آن را به تمام معنی یک 

ا نیکو، ببا بد، زشت یک دورۀ ستیز و مقابله است. خوب خواند. دورۀ اوستائی  «نبرد

با شام، نور صبح ا روز، ب، شب ا بیداریببا ناجوری، خواب ، سالمتی ا بدشکلیبزیبائی 

ا هدایات ببا دروغ، خواهشات نفسانی با ظلم، راستی با فراوانی، عدالت با ظلمت، قحطی 

وجدان پنجه داده و کوچکترین صحنۀ زندگانی هم مانند یک میدان بزرگ و حقیقی جنگ 

طمینان قطعی در میان است که نور بر ظلمت غلبه خواهد یافت و اتصویر شده ولی یقین و 

وزان وجدان تاریکی های اغوا و وسوسۀ خواهشات نفسانی را از میان خواهد مشعل فر

 برد.

 

الیت و جنبش در مملکت ما ق م یک دورۀ فع 0111با اوستا و شروع دورۀ آن در حوالی 

که نتابج آن از هر رهگذر به سود باشندگان آریانا تمام گردید. دورۀ اوستائی در  آغاز شد

ک کلمه فرق بارز دارد و آن کلمۀ م از دورۀ ویدی فقط بیتاریخ حیات افغانستان قدی

آنچه ما رفورم اوستائی می گوئیم، آنچه ما درین دورۀ تجدید زندگانی، است.  «نبرد»

یات، تجدید عنعنات نام می تجدید مفکوره، تجدید حیات، تجدید نصب العین، تجدید روح

ی ما را ت زندگانی عصر ویدفقط نتیجه مفهوم مقابله و نبرد است که ممیزا گذاریم

 دگرگون کرده و در هر زمینه شکل تازه و جدیدی بدان داده است.

 

کشور ما بر کلمۀ چون در عصر اوستائی اساس و شالودۀ حیات اجتماعی باشندگان 

مربیون جامعه چه در کانون کوچک خانواده و چه در قریه ها و  ،وضع شده بود «نبرد»

بزرگ مملکت پیوسته بیک نقطه متوجه بودند که فرد و دهات و شهرها و چه در چوکات 

جامعه را برای پیروزی بر مشکالت حیات از هر قبیلی که باشد فعال، نیرومند، مقتدر، 

تربیه کنند و چون فتح نور بر ظلمت حتمی و  «پهلوان»دار، جدی، آماده ... و بیک کلمه بی

 اطمینان کامل داشتند.پهلوانان به زور بازو و نیروی روحی خود  ،یقینی بود

 

عالوه بر نبرد روحی و مقابله با مشکالت حیات، مبارزه و پهلوانی و رشادت و جنگ به 

زما آت زیاد داشت و مردان رشید و رزم مفهوم اصلی این کلمات در عصر اوستائی اهمی

 خیلی محترم بودند.

 

وقت تازه در  در میان طبقات اجتماعی زارع و روحانیون و اهل حرفه و پیشه که درین

کاران و رزم آوران بود که آنرا ، یکی هم طبقه پهلوانان و سوارمملکت ما بمیان آمده بود

کسانی را دربر می گرفت که با عراده  ،عراده را گویند «رت»می گفتند و چون « رتشتر»

 جنگ می کردند و مقصود از همان طبقه پهلوانان و جنگ آوران است.
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ۀ اوستائی جنگ وظیفۀ مخصوص یک طبقه نبود بلکه به استثنای ناگفته نماند که در دور

 بل جنگ هر خانوادهزنان و پیر مردان همه در آن شرکت می جستند و جوانان و مردان قا

گرد هم جمع شده و قشونی مرکب از پهلوانان تشکیل می دادند و برای کشور خود می 

 جنگیدند.

 

در دورۀ اوستائی پهلوانان آریانا بکمال ترتیب و انتظام می جنگیدند و ازین رهگذر بر 

 مخالفین مانند توریاها و غیره برتری و تفوق داشتند. 

 

زبان ما که هنوز در  «سپاهی»و  «سپاه»می گفتند و کلمات « Spadahسپاده »قشون را 

دسته های سپاه درین وقت دارای بیرق و مشتق شده.  «زند»، از همین کلمۀ مستعمل است

مملکت ما  «زند»در زبان  «Drafsha درفشه»ند. دیگر عالیم و ممیزات عسکری بود

حال در زبان ما باقی مانده تا  «درفش»ا می گفتند و عین خود همین کلمه پرچم و بیرق ر

صر به است که اوستا منح ییکی از ممیزات «پرچم های بلند»یعنی  «مو درفشادار»و 

جرمنی آن را عالمۀ قدرت و مهارت  «گایگر»، کرده بود و پایتخت قدیم آریانا ،بخدی

 نظامی باشندگان باختر تعبیر می کند.

 

متذکر می شویم که آریاهای  ،مربوط به بیرق و پرچم و درفش که تماسی بدان واقع شد

را می شناختند و این آن ،آریانا از قدیم ترین زمانه ئی که عنعنات ما معلومات داده می تواند

پادشاه ساخته و « یاما»دختر « آریا»ی معلوم می شود که ریشی ها بنام موضوع از سرود

، گنجانیده شده و در حالیکه «اراتهبمها»، قسمتی از «Harivangsha هری وانگشه»در 

 چنین ذکر شده: ،طرف خطاب دختر یاما است

 

 «ندایاو»ش می کنی، تو در کوه "تو در تمام جهان دنیا با بیرق های پر طاوس گرد

زندگانی داری و اطراف ترا پرندگان و بز و گوسفند و شیر و ببر فرا گرفته. در میان 

م های روی نیزه آواز دائمی زنگ نیزه سه سر بدست گرفته ئی و آفتاب و ماه عالیم پرچ

های تو می باشد."
(0)

 

 

عصر اوستائی در دورۀ ویدی نیز  به این ترتیب درفش و پرچم را آریاهای آریانا پیش از

هد بال شبه دچنین بیرق هائی نسبت  مادختر یا «آریا»شناختند و در حالیکه عنعنات به  می

بیرق و پرچم های مخصوصی  ،خود پادشاه که موسس اولین ساللۀ پادشاهی آریانا بود

ی است داشت. بهرحال از موضوع بیرون نشویم، مطلب ما اینجا بیشتر به پرچم های نظام

و گفته می توانیم که قطعات سپاه و دسته های پهلوانان هر گوشۀ کشور از خود بیرق ها و 

 عالیم ممیزه داشتند.

 

در اوستا تصادم دو سپاه در جنگ به امواج خروشان دریا تشبیه شده و از کلمات جناح و 

ده مرکز سپاه و خطوط و صفوف و غیره معلوم می شود که فنون نظامی ترقی خوبی کر

 بود. 
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اوستا راجع به تجهیزات عسکری، انواع اسلحه، هجوم و تدافعی و اقسام البسه ئی که 

معلومات کافی می دهد. پهلوانان روی هم رفته درین وقت به سه  ،پهلوانان می پوشیدند

دسته تقسیم شده بودند. دسته عراده سوار، دسته سوار و دسته پیاده. جنگ با عراده از 

 تر عصر ویدی است که در عصر اوستائی هم معمول و محتمالا یادگارهای قدیم 

مخصوص شهزادگان و نجبا و بزرگان قوم بود. در دورۀ وید اوستا دو نفر درعرادۀ جنگی 

جای می گرفت، یکی پهلوان جنگی و دیگری عراده ران. چون حیات و پیروزی سرباز 

وکر بلکه ران نه به حیث نبه مهارت و وفاداری عراده ران ارتباط زیاد داشت، عراده 

که پهلوان عراده سوار معنی دارد، آهسته آهسته  «رتشتر»بمثل رفیق تلقی می شد. 

یعنی دسته سوار هم  «رساله»مفهومی پیدا کرد که طبقۀ رزم آوران را در بر می گرفت. 

معروف بود ولی زیاد از آن کار نمی گرفتند. به این ترتیب گفته می توانیم که عراده های 

ای جنگی کشور ما رول مهمی در کارنامه ه ،جنگی و پهلوانانی که در آن سوار می شدند

وستا راجع به پهلوانان این عراده ها و البسه و تجهیزات آنها هنوز هم ابازی کرده اند. 

قرار ذیل  کردیک نفر ازین پهلوانان در بر می معلومات دقیق تری می دهد. البسه ئی که 

 بود:

 

هم از  «زره»ه کلمۀ همی گفتند و بالشب «Zradha زراده »"زند" زره که در  -1

است و در  «Zrad زراد»بمیان آمده است. ریشۀ این کلمه  همین کلمۀ باستانی

است و  []؟ژ اغژمی باشد و معنی آن غ« Hrad هراد»معادل آن سانسکریت 

 فلزی یا از پارچه ها ه زره این زمان از مجموع حلقه هاپوره معلوم نمی شود ک

 ساخته می شد.

اه و زره و درفش اسمی است قدیمی زیرا در پخود: خود کلمۀ )خود( هم مانند س -2

 خوده»( بصورت 45فقره ) 14شت ی( و 54فقره ) 11یشت در متن اوستا 

Khaodha »برای آن کلمۀ دیگری هم ذکر کرده که عبارت  (2)ذکر شده. کایگر

ساره »کب از دو جزء است: می باشد و مر «Saravara  ساره واره»از 

Sara»  واره »به معنی )سر( وVara»  وار »که از فعلVar»  مشتق شده و به

فظۀ سر( می )محا ،«ساره واره»معنی کلمۀ ترکیبی .معنی حفاظت کردن است

شود و این کاری است که از خود گرفته می شد. بهر حال این کلمه اگر در 

که به شهادت « خوده»بین رفته حال آنکه بعدها از  هعصر اوستائی معمول بود

کلمه ایست که تا حال مانده  ،شت های فوق الذکر وجود آن در اوستا ثابت استی

فراواشی »بمیان آمده است. از روی اوستا معلوم می شود که  «خود»و از آن 

Fravashis» نی روح مردگان که در میدان های جنگ به استعانت می آمد، ژ

رب النوع آفتاب، خودهای طالئی و  «میتهرا»لنوع باد ورب ا «Vayuوایو »

-Ayoایوخوده » یشتی که ذکر کردیم چنانچه در همان دو .نقره ئی می پوشیدند

Khaodha»  زرینو خوده »)خود نقره ئی( وZaranyo-Khaodha » خود(

ازین چیزها واضح می شود که ساختن و پوشیدن خود فلزی  .طالئی( ذکر شده

 ان آریانا در عصر اوستائی معمول و مروج بود.در میان پهلوان
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( که گلو و گردن را محافظه کرده و خود را به زره وصل می Kuiriکویری ) -1

 کرد.

)نوار  «پتی»در این اسم مرکب دو کلمه معروف  .(Paiti-danaپیتی دانه ) -5

)دهن( دیده می شود که بصورت تحت اللفظ می توان از آن  «دانه»باریک( و 

سفلی روی را  ۀیکنوع نقاب مشکی بود که حصساخت و عبارت از  «پتی دهن»

 محافظه می کرد.

(: کمربند را می گفتند و آن را بردار و عریض می ساختند. Kamaraکمره ) -4

کمر و استواری بدن بود و در عین حال شمشیر را  تمقصود اساسی از آن حفاظ

 در آن آویزان می کردند.

ا مجهول نبود. ( یعنی سپر در عصر اوستائی نزد پهلوانان کشور مSapraسپره ) -6

در  ا کلمات دیگر جنگی مفهوم لغوی و ریشۀ قدیم خود راسکلمه سپر هم مانند ب

بشکلی که  45فقرۀ  11شت یو  24فقرۀ  11یشت مملکت ما از دست نداده و در 

ذکر شد، ذکر است. اگر چه قراریکه گفتیم سپر در دورۀ اوستائی نزد پهلوانان ما 

ال نمی کردند زیرا سپر بیشتر سالح تدافعی معروف بود ولی آن را زیاد استعم

بود و پهلوانان فاتح آریانا بیشتر از هجوم و نیزه های تیز و عراده های برق 

آسای خود کار می گرفتند و موقع استعمال سپر کمتر برای ایشان پیش می شد. 

که اوستا برای اسلحۀ تعرضی دارد و باز از ی ئاین مساله از روی کثرت اسما

رت تذکار آنها خوب تر آشکار می شود که ملت آریائی در عصر مدنیت روی کث

 اوستائی نسبت به دفاع برای هجوم و حمله و تعرض بیشتر مساعد بودند.

 

 وادار»مهمترین اسلحه تعرضی پهلوانان و رزمجویان آریانا گرز بود که آن را 

Vadare» کریت در سانس .ذکر شده 11فقره  12شت یه در گات و می گفتند. این کلم

خوانده می شد. گرز   «وادهار»( dhبه ) dا تشدید حرف بو عیناً به همین کلمه یاد شده 

یکی از ادوات  ،مخصوصاً با شکل اولیۀ خود که هر چوب گره داری این کار را می داد

ن آن پارچه های فلز را برای وزمین ساختتعرضی خیلی قدیمه است. در عصر اوستائی 

. گرز در اوستا سالح ارواح نورانی و پهلوانان معروف بود ۀ چوب می گرفتندبه دور کل

بصورت  «وادرا»رب النوع آفتاب بیشتر آن را استعمال می کرد. کلمۀ  «میتهرا»و 

در صحنه  .شده « وجرا»ر سانسکریت دوره های اخیر ده و دهم آم «Vazarوازار »

ا بودا یکنفر ی اوقات بضعنقاط مختلف افغانستان کشف شده ب های حیات بودا که از

است مسلح « رعد»با گرز مخصوص یا سالحی که عالمۀ محافظ هم دیده می شود که 

کمی  «وادار»با « وزره»گویند. « گرز بردار»یعنی « واجرایانی»می باشد و او را 

فرق داشت. اول الذکر گرز کوچکی بود که در مورد استعمال بر دشمن پرتاب می شد و 

 «کرماسیه»و عموماً از فلز ساخته می شد و هم بود و برنده دارای رخها و دم های تیز 

پهلوان معروف کابلی یا سیستانی که در اوستا کارنامه های درخشان او زیاد توصیف 
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که از آن بالشه « Chakusha چکوشه»شده به استعمال این سالح بیشتر شهرت داشت. 

ای دو دم بود بمیان آمده و چون از روی تعریف آن معلوم می شود که دار «چکش»کلمه 

 «Chakuچاکو »و  «Akuاکو »خواند. گایگر می گوید که  «تبرزین»می توان آن را 

بذات خود  مکه آنه «چاقو»هم سالحی از همین خاندان بود و احتمال زیاد می رود که 

ازین کلمه برآمده باشد. فلخمان که در جملۀ قدیم ترین سالح  ،سالح تعرضی است

ر و کمان خیلی ما خیلی معمول بود. تی تعرضی می رود در عصر اوستائی در کشور

می گفتند و از چوب های قابل انعطاف می  «Thanvanتهان وان »باب بود. کمان را 

ساختند و در دو منتها الیه چوب کمان شاخ حیوانات را وصل می کردند و آواز دم دادن 

هه کشیدن اسپ های عراده های جنگی تشبیه می یزه کمان را پیش از شروع جنگ به ش

 ند.کرد

 

تبررا معموالً از نی یا خمچه های رسای درختان می  .می گفتند «Eshuئی شو »را  تیر

را که از  می نامیدند. نوک تیر «پای»ساختند. قسمت پایان آن را از شاخ می ساختند و 

می نامیدند زیرا خون دشمن را می مکید. یک نفر پهلوان  «دهن»شد چدن ساخته می

 اشت.عدد تیر با خود می برد 11معموالً 

 

تیر و کمان در عصر ویدی هم در صحنه های رزمی کشور ما رول مهمی بازی کرده و 

خیلی ها مورد استعمال بود و مخصوصاً تبر را بهترین سالح می پنداشتند و در یک فقره 

"تیر وسیلۀ تسخیر اراضی و کسب افتخار است و در دست تعریف تیر چنین آمده: 

 باقی می ماند." پهلوان متوفی تا آخرین لحظۀ مرگ

 

استعمال نیزه هم در دورۀ اوستائی در میان پهلوانان سپاه کشور ما خیلی رواج داشت و 

 نیزه ها خیلی صفت شده است.می گفتندت و تیزی سر  « Arshtiارشتی»آن را 

 

می گفتند. بعضی ها درین   « Karetaکارته»مورد استعمال زیادداشت و آن را  شمشیر

کارد و شمشیر به  ن نظریۀ آنها حقیقت دارد زیراای کلمه اسم )کارد( را هم می بینند و

. خنجر هم در عصر تناست خورد و کالنی و کمی هم با شکل تیغۀ خود فرق کرده اند

اوستائی معمول و مروج بود و یکی از اسلحه های مخصوص یاما پادشاه موسس دودمان 

 (1)پاراداتا )پیشدادی( باختری بشمار می رفت.

 

رامی مالحظه می کند اسمای اسلحه و ادوات جنگی چه تعرضی و چه قراریکه خوانندۀ گ

در مملکت ما فرق کرده. اکثر نام های قدیم تا از عصر اوستائی تا حال بسیار کم تدافعی 

بیک نگاه و به اندک  که دهاست و بعضی هائی هم جزئی فرق کر حال زنده و موجود

یکنواخت حیات رزمی و پهلوانی و تامل شناخته می شود. این مسئله بیشتر به مداومت 
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سالح و پهلوانی و  تاست. حفاظ شطارت هائی تعلق دارد که روح ملی ما را تشکیل داده

جنگ جوئی از زمانه های باستان ویدی و اوستائی و دیگر دوره های بزرگ رزمی 

، اول 8شمارۀ  آریانا، ۀمجل/را تشکیل داده است.  ستانگرفته تا امروز ممیزۀ ملی افغان

 /، کابل1122سنبلۀ 

 

 ها:یاداشت 

  Arthur and Ellen Avalonتالیف  Hymns to the Goddess    81حه صف (1)

تالیف گایگر ترجمه انگلیسی « مدنیت ایرانی های شرقی» 21صفحه  1اورقی پ (2)

 دربار دستور پشوتان سنجانا.

در زمان  مدنیت ایرانی های شرقی»جرمنی( در نگارش این مقاله از تحقیقات "ایگر 1)

 ( استفادهشده.11تا  15)صفحه  جلد دوم« قدیم


