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 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

     ۶۰/۶۰/۶۰/                                                                                                 جیمز کولز پیچرد 
 رحمت آريا: ژباړه

 پلټنهأريخ کی يوه د بشريت په فزيکی ت
 ید اروپا او آسیا اتنوګراف

(۳) 

 اتنولوژيکي پلټنه : یمه برخه ريد
له دې کبله موږ نو ته نه بیايې چې د تأريخپوهانو ريکارډونه موږ ددغو پلټنو د سکالو له َپیر څخه کوم بل لیرې پړاو  دا

پهه چهورلیک کهې     ې پاملرنېبه توپیر ولري ؛ په دې پلټنې کې به موږ د خپل وچې له نورمخه کړو بلې پلټنې ته  داسېبايد 
پهر تهأريخ    پهار  آثار او میتالوژۍ راونغهاړو چهې کیهداي شهي د      ادبي نوشیبې او د لرغونو مهالو نوژبې، د لرغونو مهالو
   .روڼا واچوي يېاو استوگنو پرگنو 

 

 ژبې –توپوگرافیکي ويشونه  –نوم : لومړي پیراگراف 
 

په دغه نامه کهې وهوپ پارسهي نهااد او     . هد Αριοι 1 آريوې د لرغونو مادانو د نامه َوړنده نومیزه تسمیوي وجه آريايان يا
يونهاني جغرافیهه پوههان    . چې د مادي ژبې په گړدودونو يا لهجو يهې خبهرې کهولې    راشمیرپ کیږييا د ملتونو هغه وولگه 

ظهاهرا  پهه خپهل ارتهوالي کهې       آريانها  ،پهه نامهه بهولي    3او آريانها  2په ختیک کې يهوه پراخهه سهیمه يهادوي چهې دوي يهې د آريها       
د آريانهها پههه نامههه سههیمه د لههومړي  ههل لپههاره د    5.پههه نامههه يههاده کههړې ده  4هماغههه سههیمه ده چههې ختیوههو لیکوارنههو د ايههران  

په دغه کتاب کهې  . نومیږي [ 7د ژوند او ژواک وړ نړۍ پولې ]چې په يوه اخک کې ياده شوې کې په کتاب  6ايراتوستینز
ويهل شهوي چهې آريانها د يهوې متهواالي ارههدر بدهه درلهوده چهې           .  آريانا له هندوستانه وروسته لويه سهیمه يهاده شهوې ده   

کرمهانیې تهر وروسهتې څنهوې پهورې       دکرښه يې اند  جوړوله او لويديزه پولهه يهې د کسهپیه لهه درواالو راپیهل او       ختیوه
د آريها پهه    آريانها آريانها تهه د همدغهه ارتهوالي پهه ورکولهو،        8سهترابو  .د فار  له خلیج سره نښهتله پوله يې همدا غویدله او 
سترابو وايي آريانا لهه سهويله د ختهیک    .  یر روښانه او څرگندې کړيسترابو هڅه کوي د آريانا پولې په ډير . نامه يادوي

پر لور د هندوستان د  مکني پسور په شان پولي لري په دې مانا چې د هندوستان يوې خواته هندي سهمندر او بلهې خهوا    
خبهرې کهې    سترابو په خپلهې دغهې  . اړخ کې هم هماغسې د غرونو لړۍ لري خپل ته يې د غرونو لړۍ غویدلې ده، او په

موږ ته وايي چې د هندوستان د شماپ غرنه  لهړۍ، د همهاغو غرونهو د لهړۍ دوام دي چهې غهواړي د ايهران شهمالي پولهه           
د وهولې آريانها شهکلي     [.د آريانا ختیک ويش د اند  سیند دي چې آريانا لهه هندوسهتانه بیلهوي    ]: سترابو وايي . جوړه کړي

                                                             

1 Herod, lib. 7. c. 02 

2
 Aria 

3
 Ariana 

4
 Iran  

5
  Geogr. lib. 2. p. 78. Ed. Cataub 

6
    Eratosthenes  : نوموړي يوناني رياهیپوه، غیږ نیوونکی، ستوري . کي مړ شوي دي. ال. م ۶۹۱کاپ کې اليږيدلی او په . ال. م ۰۷۶په

 [ژ].. دي لومړنی پوه وو چې په د جغرافیې نړۍ ته يې طوپ البلد او عرض البلد ور وپیاانده. پیاندونکی، شاعر او جغرافیه پوه وو

7 Division of the Habitable World  

8   Strabo  : ال کاپ کې مړ شوي  ۰۶ال کاپ کې اليږيدلی او په . م ۶۶يا  ۶۳د سترابون په نامه هم ياد شوي او يو يوناني جغرافیه پوه وو چې په

  [ژ] .ووکو کې لیکلی دي ۶۷د جغرافیکا په نامه يې کتاب په . دي
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بده يوه څلورڅنويز ته ورته ده چې له اندسه پیل او بیا د کسپیه له درواالو نیولې تر کرمانیې پورې د يوې خیالي کرښهې  
د سهترابو دا سهپړنه غهواړي د آريانها لهه  مکنهي چاپیريالهه نهه يهواالې د پارسهي سهترواک  يهو              .په جوړولو پر مخ درومهي 
مگهر سهترابو   . ه د پرشیا شمالي وريتونه هم دباندې وباسي چې هماغهه وگهړي پهه کهې ديهره دي     شمیر لويديز وريتونه بلک

پراخ دي؛ له همدې کبله ده چهې نومهوړي جغرافیهه پهوه     ر له اتنولوژيکي اړخه تر دې هم د آريانا حدود وینگار کوي چې 
سههیانو او مههادانو لههه منوههه راغلههی دي؛ هغههه  نههوم د ختیههزو بههاکترانو او سههغديانو او همداشهان د پار  [9اريههاني ]وايهي چههې د  

د دغه وکي د الباد لپاره مهمتريه وکی دا دي چې په دغه چاپیريهاپ کهې اسهتوگه ملتونهه د يهوې ژبهې        ته الياتوي چې موږ
بل دا چې موږ د نورو سرچینو له مخې پوهیږو چې پارسیانو همدغه نوم د خپل نااد د پیااند   10.په گړدود خبرې کوي

د ساسانیانو د ايیکیو پر مخ په پهلهوي لیکهدود ومونهدپ چهې د      11ايم  سیلوستر دي ساسي. وگې هم پیاندلی وود نښې په ت
شهاهانو پهه نامهه يهاد کهړي چهې د ايهران او د         [13 انهاريي  ]او  [12 اريهي  ]همدې کورن  شاهانو خپل القاب د شهنشهاه او د  

 ]نهوم هماغهه نهوم دي چهې يونانیهانو د       [16 ايريها  ]په وينها د   15برنوف. د م .14مانا ښندي وسدطیند لیرې پرتو هیوادونو 
يها د لرغونههو   [19ايهريه ويجههو  ]ويهل شههوي او   [18ايهريه   ]دا نهوم پههه پهلهوي کههې    17.پههه بدهې يههاد کهړي دي  او آريانها   [آريها 

 20د آريهايې نهااد لهومړنی لرغهونی اسهتوگنوی دي چهې د کیهومر         [کهره ايهران   ]پارسیانو د سپیڅلو آثارو د پهلوي برخو 
 .بچیان دي

                                                             

9 Ariani 

 

10 Strabo, p. 724. : εσι Περσαι Μηδοι ,Βακτρτοι προσαρκτοι και Σγδιανοι πως δμογλωττοι παρα μικρον . 

 

11
  M. Silvestre de Sacy  :بشپړ نوم یې انتیون آیزک بارون سیلور دي ساسي  Antoine Isaac, Baron Silvestre de Sacy  دي چې په

 [ژ]. فرانسوي ژبپوه او ختیځپیژندونکی وو نوموړی. ز کال کې مړ شوی دی ۸۱۸۱کې په فرانسې کې زیږیدلی او په  ۸۵۷۱
 

12 Arii 

13 Anarii 

14 Silv. de Sacy, Mem.Sur les Inscr, de Nakschi Roustam. Ritter, Erdkunde, v. As. B. 6. s. 33 

 

15  M. Burnouf   کره نوم يې ايوژن ُبرنوفEugène Burnouf  ال کاپ کې مړ  ۶۰۱۰ال کاپ کې په فرانسې کې اليږيدلی او په  ۶۰/۶چې په  دي

همدا رنگه د . نوموړي د فرانسې الښت نامتو عالم او ختیوپوه وو چې د فار  د میخي لیکنو په لوستنه کې يې ډير کار کړي دي. شوي دي

 [ژ]سانسکر  يو شمیر آثار يې فرانسوي ژبې ته ژباړلي دي

16 Airya  

17 The name of Airya, in Zend, corresponds with the Aria and Ariana of the Greek geographers. It is Eeriene, in Pelhvi 

18 Eeriene 

19 Eeriene Veedjo 

20 Kaiomorts  



  

 

 

 11تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

وگهړو پهه يهوې ژبهې      يايران گدې د دغو کتنو له شواهدو څخه موږ د آريايي نااد لرغونی نوم او هغه حقايق راوولوو چې
ور ههم پههر مههخ  ددغهې ژبههې د تههأريخ لهه مخههې بههه مهوږ دا وړتیهها تههر رسهه کههړو چهې ددغههه نههااد پهه اړونههد نهه       . خبهرې کههولې 

  .دغې موخې ته د رسیدا لپاره موږ بايد دا لړۍ له معاصرو مهالونو را پیل کړو. ودرومو
 معاصر پارسي گړدودونه: دويم پیراگراف 

 

بل داسې لیکواپ ونه موندپ شي چې لید لهوري يهې د    په پرتله [21هر ون همر]  د معاصرو لیکوارنو په منک کې دښايي 
ددغهه نهامتو ختیوپهوه    . درونهد پیټهی پورتهه کهړي وي     دومرهتړلو ژبو د فارسیانو په ژبو پورې  يومعاصرو او منونیو پیړ

   .يبريښالما واکل شوې موخې ته اړينې د فارسي ادب په اړوند په يوه يادښت لیک کې اله يو شمیر کتنې وينم چې 
 

: راپیلوي چې هیڅ څوک ورڅخه انکار نه شي کوري؛ نوموړي وايهي    [بحث] ون همر خپله کتنه په داسې يوې وراشې
پهه   22جرمانیهک  –سهکدوو   –معاصره فارسي ژبه د ژبو په يهوې سهترې کهورن  پهورې تړلهې ده چهې دي يهې د اينهدو          -

د نهورو  دده پهه وينها فارسهي ژبهه      پهه لهړ کهې دومهره پهر مهخ  هي چهې         وراشېخپلې د په بل  اي کې ون همر . نوم يادوي
     .ژبو ته  ان نیږدې کوي 23سیايي ژبو په پرتله جرمانیک او توتنیکآ

ُمغهانو د کتهابونو او د میخهې ډبهر      ]د نوموړي وايي مهوږ بايهد فارسهي ژبهه د مهادانو يها آريايهانو لهه ژبهې څخهه بیلهه وگنهو؛             
 لهې ده ژبهې پهه تهوگې راغ    د يهوې سهپیڅلې دينهي   النهد پرشهیا تهه    د ون همر د خبرې مانها دا ده چهې   د شواهد له مخې  [لیکو

    . فارسي له الند څخه د توپیر په لرلو له الند سره يواالې په څو برخو کې نیغې اړيکي لري ؛ او بل دا چې
 

دلته دا کتنه بايد پهه پهام کهې ونیهوپ شهي چهې د ون همهر دغهه لیهد لهوري پهه څرگنهده د هغهو پوههانو لهه لیهد لهوري سهره پهه                    
ه د خپلهې څیړنهې پهه تهر  کهې      به اړوپیچ تا تناقض کې دي چې د الند د ژبې په اړونهد يهې  هانگړې پلټنهې کهړي دي؛ مهوږ       

 .عاصرو ژبو تر منک پراخ اړيکي موندلي ديوگورو چې نوموړو پوهانو د پارسي سترواکي د لرغونو او م
 

ژبهه   [َدري ]ژبې وې، ختیوه يها   ېدوکې  په لرغوني ايرانلیکنو له مخې پوهیږو چې  کدسیکوښاغلی ون همر وايي د 
بلهخ، مهروې، بدخشهان، بخهارا او      :َدري ژبهه لهه اکسهو  يها آمهو کښهته د پاروپهامیز  پهه لمنهو          . او لويديزه يا پهلهوي ژبهه  

ـیجان پهه  ئآذربا د پهلوي په وولې میديا، د َرې په ښارگووو، همدان يا ايکتابانې، اصفهان، نهاوند او. کې ويل کیدله بامیانو
وي د هلههپ. او خبههرې پههرې کیههدلیژبههه وه و تههر راتههر پههورې ژونههدۍ نپهلههوي د مسههلمانا. پدالمینههې تبريههز کههې ويههل کیدلههه 

د اړيکهو  ورڅخهه  پهه شههنامې کهې    د نقش رستم د ډبر لیکهو پهه شهان    تأريخي کتابونو ژبه وه، دا هغه ژبه ده چې فردوسي 
 فردوسي له پهلوي پرته د کومې.  24لوستل کیږيپهلوي لیکنې د ساساني ايیکیو پر مخ  له بلې خوا او کرښه راباسي

                                                             

21 Herr Von Hammer 

22
 Indo-Sclavo-Germanic 

23
  Teutonic  :دوي په . چې کمبريان دي او له تأريخي اړخه د اوسپنې د مهاپ وگړي دي يا توتونان په شمالي اروپا پورې اړوند نااد دي

 [ژ]. تأريخي سرچینې ددوي اليږنده واووبی معاصر دنمارک ښیي. جرمني او سلیتي نااد ورگويږي

 

سهوبې وروسهته پهلهوي او د ساسهاني ايیکیهو الفبها خپهل  هاي کهوفي تهه پريهږدي چهې تهر پنومهې                [ژ – مسلمانانو لهه  ]د  24
دا يهو طبهي   . کهې مونهدپ کیهږي    [Persian MS] هجري پیړۍ پورې کاَروپ کیدله او په اروپا کې په  لرغوني پارسهې لیکنهې  

  [لیکواپ ]. ال کاپ کې لیکلی دي ۶/۱۱الوي په [ Esedi] قامو  دي چې  د شاعر اسدي
 

يها مفتهول لیکنهې پهه نامهه ههم يهاده        سهرياني ژبهه د سهجرنجیلي    . د کوفي لیکنه له سرياني ژبې څخه سرچینه اخلي:  یادونه
شوې چې ډيره ښايسته لیکنزه بده لري او هم د خط الثقیل يا د کدسیکي سرياني په نامهه يهاده شهوې او تحريرالمحقهق يهې      

کهوفي لیکنیهزه   . د گردۍ يا ُمَدورې لیکنې په نامه هم يادوي چې په عربي کې د خط الرقار پهه نهوم يهوه لیکهدوديزه بدهه ده     
دا لیکنه په حقیقت کې د حضر  عمهر رض پهه وخهت کهې د کهوفې د ښهار لهه        . ن عظیم الشأن لومړن  لیکبده دهبده د قرآ
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د  يها  اوله سوبې او راتر مخکهې د کهوم پارسهي تهأريخي څلهي       [ژ –اسدم  ]د نه لرغوني پارسي ژبې نوم نه يادوي؛ او 
ة کتابههـ ]النههد او میخهي   دلتهه  ددې کتنهې پهر بنسههی بايهد پهوه شههو چهې     . يکههو نهه  بههر لیکهي او يها الفبهها يادونهه   ډکهومې پارسهي   

محهههاوَروي  ]د پارسهههي د نهههوم گړونهههو    [25قهههامو  لیکهههونکي   ]ويهههي کښهههاندي   .ډبرلیکهههي مسهههتثنی دي  [ژ -ة ممارسیهههـ
د جهانگیري پهه قهامو    . ژبو ته لوړيږي[ ۷]ې شمیر يې اوو په کتار کښې له پینوو نور ژبو ياَدونه کوي چ [مصجحاتو

واړو ژبو څخه ياَدونه شوې خو ون همر ورباندې پینوه نورې  ورالياتوي او په دې تهوگې د ايهران د    ۷کښې له همدغو 
  -: ژبې په رندې دوپ دي  [ژ–دولس واړه  ]دغه . سترواک  د ژبو نوملړ بشپړوي

 

   لويديز گړدود لرغون: پهلوي  – ۶

 لرغون تريه پیاندپ شوې ختیک گړدود، د غزني د دربار ژبهتر وولو :  26َدري  – ۰

 د خراسان گړدود په  انگړې توگه د هرا  او طو  ژبه – ۳

 سغدي ژبه يا ماوراالنهري گړدود، د سمرقند او سغد ژبه – ۶

 .توگنو بلوڅي ژبهد ون همر په وينا د بلوڅستان د اراس. سگزي، سجستاني گړدود – ۱

 په الاولستان يا الابلستان کې الاولي ژبه – ۶

 .فارسیانو بنسی دي ودا د معاصر. 27 د فار  د وريت ژبه: فارسي ژبه  – ۷

 . خوارالمي ژبه چې په خوارالم په  انگړې توگې خیوې کې ويل کیږي  - ۰

 گیدني ژبه چې په گیدن کې ويل کیږي  - ۹

 . قزويني ژبه چې په قزويه کې ويل کیږي – /۶

 کرماني ژبه چې په کرمان کې ويل کیږي – ۶۶

 . کې ويل کیږي 28 طبرستاني ژبه چې طبرستان – ۶۰
                                                                                                                                                                                              

نیولو وروسته رامنوته شوه او له هماغې نیټې وروسته يې د کوفي لیکنې نوم غوره او د قهرآن راوهولې شهوې نسهخې يهې      
 [ژ] ئمي  او د سجرنجیلي لیکدود تأريخ ولولـد ر الياتو مالوماتو لپاره د نبجي او آر. په همدې لیکبدې ولیکلې

  

25 Lexicographers 

26
ري په حقیقت کې د دساتیر او په دې ټینگار کوي چې َدبولي ژبه  Desatir ون همر خپلې خبرې ته د اعتبار بخښلو په موخې دا ژبه د دساتیر   

  [لیکوال ] .ژبه ده چې محتمالً  په بامیان کې ویل کیدله

 

په لرغونو کتابونو کې د همدې سیمې د لرغونو غیر مرسل پیغامبرانو ژبه د دساتیر په نامهه يهاده شهوې چهې د     :  یادونه 

  [ژ ] او ون همر گومان کوي چې َدري د دساتیر د نامه رالنوه شوې بده ده. هغو له ډلې څخه يو يې الرتشت دي

  [لیکواپ ]. ددغه وريت پدالمینه د شیراال ښار دي  27

 

 يسويل لويديز فارسد نوموړي گومان کوي چې َدري . پوهاند رسک دغه ژبنی ويش تر يوې کچې په بل ډوپ مني  28
 : وگورۍ. وريت ژبه وه

Some remarks on the Zendavesta, by Professor Rasmus Rask, Tr. of Roy. As. Soc. of London, vol. 3 
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 [ژ–پښهتو   ]چهې د کوردانهو او افغانهانو     هم شهته بنسټیزو ملتونو دوې نورې ژبې  سترو د پرشیا پولو ته نیږدې د دوه وو

دې چهې دواړه يهاده شهوې ژبهې يهو شهمیر       لهه  ژبي دي؛ دا دواړه ژبهې د فارسهي ژبهو پهه نهوملړ کهې نهه را هي،  کهه سهره           
 . فارسي ويي يا لغا  کاَروي مگر د دواړو ژبو بنسی فارسي نه دي

 

دا ښههايي د نومونههو پههه  . نومههوړي وايههي چههې فارسههي ژبههه د جرمنههي ژبههې ژبجوړښههت تههه الښههت نیههږدې ورتههه والههی لههري    
وروسهتاړي چهې د    [enَ ن  ]او  [anآن  ]ريز وروستاړي کې د لرغوني انگريزي په څیر يو ورتهه والهی وي ؛ لکهه د    شمی

چههې پههه   [sisteran]د بیلگههې پههه توگههه پههه لرغههوني انگريههزي کههې خوينههدې    . کیههږي [َ ن  ]پههه جرمنههي کههې   [آن ]انگريههزي 
د تصههريفي  [ keit]او پههه جرمنههي کههې د    [bar ]کههې  د کیههږي؛ يهها د انگريههزي نومونههو پههه پههاي      [schwestern]جرمنههي کههې  

د . همدا شان د فارسي ژبي کـَهـړونه يها افعهاپ ههم جرمنهي او انگريهزي تهه ورتهه دي        . گردانونو يو بل تقريبي نیږدې والی
ويیکو يا د لغاتو د ترادف په اړوند هم ويل شوي چې د پارسي کورن  د لغاتو يو په دريمه برخه په هغو يو بل تهه ورتهه   

د پارسي ژبې د لغهاتو وولهه شهمیره دولهس الره ده؛ پهه دغهو دولهس        . کاَروپ کیږي لغاتو بدپ شوي چې جرمانیک ژبو کې
 . لغا  دييا گو الرو لغاتو کښې نیږدې څلور الره يې په پارسي او جرمه کې يو ډوپ 

 

 د الند او پهلوي په اړوند : دريیم پیراگراف 
 

د همدې کورن  د سهدطینو  . د پرشیا ژبه وي پهلوي ، يا پهلوي ته همجوله او نیږدې گړدود، ښايي د ساسانیانو پر مهاپ
  پر مهاپ په  جوړو شويو څلیهوکې د ډبهر لیکهو پهر مخونهو د پهلهوي الفبها تهوري         مند ايیکیو پر مخونو او د هغوي د واک

داسې بريښي چې د اسدم له راتر او د مسهلمانانو لهه سهوبو مخکهې پهلهوي د څهو پیړيهو لپهاره پهه دې سهیمې           . لیدپ کیږي
په يهوې   هروحانیونو په خپلو رسونو کې لرغون کتابونه درلودپ، دا کتابون [ژ –ُمغي  ]. ن  ژبه تیره شوې ويکې يواالي

بولي، مگر تفاسیر او تقريظونه يې پهلوي دي چې لهه مخهې يهې د لرغونهو      29الړې ژبې لیکل شوي وپ چې او  يې الند
یهوم د سهترواکي لیکهوارن لهه فارسهي ژبهې څخهه ياَدونهه         کلهه چهې د بیزانت  . کتابونو د ژبن  سرچینې پهه مانها پوهیهدري شهو    

الښت توپیر لهري پهه دې مانها چهې کهه پهلهوي        څخه دا ژبه د پارسیانو له لرغونې ژبې. کوي د هغوي موخه تل پهلوي ده
خو پهه بهل اړخ کهې سهیريانې يها سهامي ژبهې د پهلهوي ژبهې د           ده کورن  يوه څانگه د جرمانیک –په يوه اړخ کې د ايندو 

دا ژبههه د هغههو ژبههو . ډيههر ژبنههي تههوکي يههې ورکههړي ديالښههت ښههت پههر ډيريههو برخههو بانههدې پراخههه اغیههزه شههیندلې او  جوړ
شهته لغها     ښهې پهه دې ژبهې ک  .  انگړتیاوې په  ان کې نغښتې لري چې د بهرنیو ناادونو له پلوه په کښې دود شهوي دي 

 لهه يهو بهل سهره     ېد ونهې څهانگ   په څیر داسې له يو بل سره نښلوپ شوي لکه چې د سويلي اروپا د معاصرو ژبوکی می 
اړتیها   يتقريبه  د همهدغو ژبهو گرانهي تصهري  تهه     لهو کهـَړونو يها افعهالو پهه پهاي کهې        ي ؛ پهه بهل اړخ کهې د خپ   وپیوند شهوې  

   .30لري
 

دا چې د ساسانیانو تر راتر پورې څومره نهوره شها تهه  هي او     : له تأريخي اړخه. پهلوي د پرشیا د منونیو پیړيو ژبه وه
بايهد يهو پهړاو تیهر کهړي وي      يهې  کاريدله روښانه نه ده؛ مگر دا ويل په کار دي چې په لرغونهو ناڅرگنهدونو مههالونو کهې     

ه ده چې همداشان يو شمیر رسوندونه د يوې بلې ژبې شتون ته نغوته کوي، دا يوه لرغونې ژب. ترڅو د الند  اي ونیسي
دا ژبه د میخې ډبر لیکو ژبه ده؛ نوموړې ډبر لیکې . ژبې نوم ورکړ شوي ديد  [ژ –تخت جمشیدي  ] 31د پرسیپولیته 

                                                             

29 Zend 

 

30 Burnouf, Nouv. Journal Asiatique, Num. 3. VOL. IV. C.  

 

31 Persepolitan 
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د پرساپولیس يا تخت جمشید په معابدو کې لیدپ شوې، ددې ژبې لیکبده نه يواالې د تخت جمشید په ډبر لیکو کې بلکه د 
دا هغهه سهرچینې دي چهې لهه     . د څلیهو پهر مخونهو ههم لیهدپ شهوې دي      پايڅوړو  دلرغونو پارسیانو او د مادانو د سترواک  

د روايهاتو او   32 اله د خپلې پلټنې پیل د الند اوستاپه دې اړوند . مخې يې د اوسن  پلټنې لپاره اړيه مالوما  راووري شو
 .ومسپړنو له مخې راپیل

 

د الند اوستا آر يا اصلي متون لیکل شوي، هغو تهه د النهد نهوم ورکهړ شهوي، خهو هماغسهې چهې ايهم اي          چې په هغې ژبې 
کهه   پهه يهوې ژبهې پهورې اړه لهري      جهرړو اصجدل د لرغونو ژبجوړښهتیزو  آيا دا برانوف گومان کوي څرگنده نه ده چې 

وپ په الورواسهتر يها الرتشهت پهورې تهړاو      الند اوستا د مغانو د لرغونو سپیڅلو کتابونو يوه برخه ده چې په وولیز ډ. 33نه
چههې نومههوړي اورگههروهه د خلفههاوو د  همههومي او تههر هغههه مهالههه د پرشههیا د اور گرهنههو پههه مههنک کههې سههتايل او پالههل کیدلهه  

په شړپ شويو کې يواالې روحانیون او د همدې ډلې د لهوړې پهاړکې کسهان    . لښکرو په ر  له دغه هیواده و شړپ شوپ
شهړپ شهويو   . راووړ وپ، حهاپ دا چهې د وهولنې اکثهرو وگهړو پهه اسهدم ايمهان        شه تو ته پالیالهه پهاتې   راتلل چې لرغونو خرافا

کسانو د پرشیا ختیک ته کوه وکړه او هلته د گبرانو په نامه ياد شوپ؛ حاپ دا چې نور يهې د هندوسهتان پهر لهور وخو یهدپ      
تهه د پرسیسهانو سهپڅلي کتابونهه      35روپايهانو ا .پهه نامهه يهاد شهوپ     34او په گجهرا  او سهور  کهې ديهره او هلتهه د پرسهیس       

لهه دوي څخهه د يهادو کتهابونو پهه ر  لیکهل       کهې  پهه گجهرا     36یهل دو پیهرون   تانکوي چې دومره ډير څرگند نه وپترهغو 
ال  ۶۷۷۶او د موبدانو يا  په هند کې د پارسي روحانیونو په مرستې يې له ژبهاړلو وروسهته پهه    شوې څو نسخې تر رسه 

ددغهه  . پاڼه په څلورو وړو وووو ويشل شوې وه هکې خپاره کړپ، په دې توگې چې د کتابونو هر نوووکو کاپ کې په درو
رښتونی سوچه والی يا حقیقي توب او لرغونتوب دواړه تر يوې مودې پورې د نانديزو شخړو او وراشو ډگهر جهوړ    کار

و او د سهفر د مهوخې يهوه برخهه يهې همهدا       کړي وو؛ مگر د پوهاند رسک له پلټنو وروسته چې ختیک ته يهې سهفر کهړي و   
 څهو  ، دوي او واوښهت بورنوف او نورو پوهانو پام د لرغونهو پیرونهو څیړنهو تهه     . څیړنه وه، او له هغې مودې چې د ايم

بورنهوف د النهد اوسهتا تهر     . کهړ کسانو د پرسي موبدانو د کار پر رښهتوني سهوچه تهوب او لرغونتهوب شهک ښهکاره        نورو
ی  لکتنه وړاندې کوي، نوموړي د کتابونو پر يوې برخې بانهدې چهې د کتهابونو وهولیزه گوولهه يها تهأ        وولو ښه شننه او کره

د النهد د  . وړاندې کوي چې ر وختي يې خپره کهړي ده  هم ژورې نیوکې تر څنر يوه عالمانه کره کتنه خپلې رانغاړي د

                                                             

32 Zendavesta 

 

33 Burnouf, Commentaire sur le Yaςna.—Avant-propos. 

 

34 Parsees 

35
ې ، الند اوستا ياَدوي؛ هايد د رسي متونونو په ډله کې د الند اوستا يهوه برخهه لهري چه    Hydeالموږ عالم هیوادواپ هايد   

. نهومیږي؛ ددغهو رسهي نَسهخو پهه مهنک کښهې يهوه يهې د النهد الفبها لهري             [ژ –يڅنهه  ۰ يسنه ] Yaςnaيا يشنه   Izeschné ا یشنه
رانغهاړي چهې دريهواړه يهې د النهد      Vispered په  ان کې ونديداد او ا یشنه يا يسنه او ويسهپرد    Vendidad Sadéساده ونديداد 

پهه نامهه يهوه انگريهز تهر رسهه        Geo. Bouchierاوستا بنسټیزې برخې دي او د دا دريواړه نسخې په سهور  کهې د گوبوشهیر    
ال کهاپ کهې انکويتهل دو پیهرون پهه پهاريس کښهې د سهاده         ۶۷۱۶پهه  . ال کهاپ کهې راوړې   ۶۷۰۳کړې او انگلستان ته يې په 
شوې پاڼې ولیدلې او پهه آکسهفورډ کهې يهې پريکهړه وکهړه چهې پهه دې اړونهد بهه پلټنهو تهه دوام              ونديداد له مخې څلور کاپي

 . ورکړي
 [لیکواپ ]. هايد د پرشیا د لرغونو ژبو په سپړنه کې ظاهرا   د جهانگیري پر قامو  ډيره ډډه لگوي

 

36
 Anquétil Du Perron 
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ه يههواالې پرسیسههیانو تههه بلکههه پههه خپلههه  مههته لههه مخههې ښههکاري چههې بايههد يههوه ډيههره لرغههوني ژبههه وي چههې نهه   [اصههلي۰ آر  ]
داسې بريښي چې په يوه لیهرې نها څرگنهد    . پرسیسي موبدانو يا روحانیونو ته تر ډيرې الياتې مودې پیچلې او ناڅرگنده وه

مته ماناوې د راوروسته مهاپ ژبې ته د تفسیر او تقريظ په بدهې را اړوپ شهوې وي، او يها کیهداي      اصليوخت کې دې د 
ژبهې پهه نامهه    د پهلهوي   کهې راوروسهته مههاپ    دغه ژبهه پهه  ناڅرگند وخت کې په خپله يوه ژوندې ژبه وي؛ شي په هماغه 
پهه دې کهې ر تهر اوسهه شهک ښهکاري چهې پرسیسهیان دې ان د راوروسهته مههاپ و ژبهې تهه د اړوپ شهوي              . ياده شوې ده

همههدوي څخههه تههر رسههه شههوې او  تفسههیر او تقههريظ پههه بشههپړې مانهها پههوه وي؛ خههو لههه دې ژور شههک سههره سههره دا بدههه لههه     
 [ژ –ژبهاړپ شهوې    ]اوسهن     .انکويتیل دو پیرون د موبدانو پهه مرسهتې وکهوري شهوپ فرانسهوي ژبهاړه يهې جهوړه کهړي         

شرحه او تفسیر په خپلې تر وولو ښې او غوره ترينې بدې کې بیا ههم نهه شهي کهوري د النهد د اصهلي مهته کهی مهی او پهه           
د همهدغو لرغونهو متنونهو بیدبیلهې     . کهړي او نهه پهلهوي کهوري شهي دا چهاره تهر سهره کهړي          تهه پهه ر  را   یر بدهه مهوږ   

. اي. برخې په  انگړي ډوپ د يسنې برخه په دې وروسهتیو کهې يهو  هل بیها ژبهاړپ شهوې چهې لهړۍ يهې همهدا او  د ايهم            
تهه د اعتبهار    ا اصهدحاتو يه  داسې ښکاري چې دغسهې رامنوتهه شهويو َسهَمونو     .بورنوف له پلوه د خپريدلو په درشل کې ده

انکويتیهل دوپیهرون د النهد د ژبهې څهو پهه شهمار ويهي يها لغها            . پ د چا په ر  کې نشتهئورکولو لپاره تر اوسه کافي وسا
ژباړلي او د خپلې ژباړې په پاي کې يې د الند او پهلوي لغاتو يوه لنوه ډيکشنري ورالياته کهړې، لهه دغهه کهار پرتهه هغهه       

هغې سهرچنې چهې ايهم بورنهوف     . کې ويل شوي، د هغو د ماناوو په اړوند څوک نه دي پوه شويڅه چې په خپله په الند 
وړتیا ور په برخه کړې سانسکريت ته د يسنې يوه ژباړه ده چې درې سوه کالهه مخکهې    سمونته يې د يسنې د شرحې د 

پهلهوي بدهې لهه مخهې شهوي؛ النهد او       دا ژبهاړه ههم د   . پهه نامهه يهوه پارسهي موبهد کهړې ده       37ـي کې د نیريو سینگهـ ئپه بمبـ
بورنهوف آشهناي  هغهه تهه دا وړتیها ور پهه       . سانسکريت دواړه په خپلو منوهو کهې خپلهوي لهري، لهه سانسهکريت سهره د ايهم        

، او کهه اجهااله ولهرم نهو ويهدي شهم چهې نومهوړي يهوه مهړه ژبهه لهه بشهپړو              يبرخه کړه چې اصلي مهته بیها راژونهدي کهړ    
 .ړه، داسې يوه ژبه چې د پیړيو پیړيو لپاره هیڅ انسان پرې نه پوهیدهراژوندۍ ک يو  اي تلفظونو سره

 

، دغهه رسهته راوړنهې د پارسهي نهااد د      پرانیهزي نهورو رسهته راوړنهو تهه رره      د الند پیاندنه په خپله ددې رمهل شهوه چهې   
اوچتولهو تههه رره   دغههو رسهته راوړنهو پهه لههومړي سهر کهې د لههوړو گهامونو      . تهأريخ د پیانهدنې پهه اړونههد الښهتې اړينهې دي     

او پرشیا کهې د نهورو مونهدپ شهويو ډبهر لیکهو پوهیهدنې تهه رره          [تخت جمشید]  38پرانیستله، دغو گامونو په پرسیپولیته 
پهه دويهم سهر کهې     . داسې بريښي چې په دغو ډبر لیکو کې دې د لرغونو تأريخي پیښهو ريکارډونهه نغښهتي وي   . پرانیستله

اروپهايي ژبهو لهه نهورو سهټو سهره د لرغونهو پارسهیانو يها د           –ا برخه کړ چهې د اينهدو   دغې موندنې موږ ته دا لید لوري ر
دا موندنې همدا شان د ُمغانو د لرغونو دوکتورينو پر تیارو سکالو روڼها اچهوي او گومهان    . آريايي نااد تړاو ته پام وکړو

په راتلونکې برخې کهې وربانهدې نهوره     اله به. د تیولوژۍ په ډلو کې يوه لرغونترينه بده وي 39کیږي چې دا دې د پگان 
خو بايد په اوسمهاپ کې ورغبرگه کړم چې اله د خپلې غوره شوې سهکالو لپهاره يهواالې فیدلهوژيکي برخهې      . روڼا واچوم

ته ډير ژمه يم او غواړم د الند په ژبې پورې اړوند خورا اړينې  انگړتیاوې راوولې او دلته يې وړانهدې کهړم او غهواړم    
 . و په پلټنې کې د موندپ شويو حقايقو په اړوند يو لنويز وړاندې کړمد میخي ډبرلیک

 

                                                             

37
 Neriosengh 

38
 Persepolitan 

39  Pagan   ياPaganism  :په رتیه کې پگانس . دهة عربي معادپ يې وثنیـPaganus  کلیواپ يا په کلي کې د استوگه مانا ښندي يا د انگريزيrustic 

پگان يوه عمومي مذهبي اصجدل ده چې د غیر ابراهیمي اديانو رررويانو او د . چې په فارسي کې روستا يا روستايي ورڅخه جوړ شوي دي

مخکې له دې چې اروپا او د افريقا شماپ عیسويت ته واوړي عیسويانو دا اصجدل د . نو گروهنوالو ته ويل شوې دهخدايانو د تعدد اراستوگ

دا اصجدل تر . همدغو سیمو وگړو ته ور په برخه کړه او همدا شان د گريگو رومه د خدايانو د تعدد گروهنه هم په همدغه نامه ياده شوه

دا اصجدل په وولیز ډوپ هغو گروهنوالو ته ويل شوې چې د خدايانو په تعدد گروهنه لري، . ته کاَروپ کیږي اوسه د ختیک غیر ابراهیمي اديانو

يا د شمنیزم گروهنواپ چې د ارواحو د راغوښتلو له ررې غواړي د يو شمیر ناروغیو درملنه وکړي او يا پنتیزم يا ووپ خدايي گروهنه چې 

مسلمانان . ، يا انیمیزم چې رول باوري ده او په دې گروهه دي چې د طبعیت ووپ عناصر اروال لريوايي خداي او طبیعت دواړه سره يو دي

 [ ژ ] دغو گروهنوالو ته يوه عمومي اصجدل لري چې د کافر او مشرک په نوم يې يادوي 
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  د پرشیا له گړدودونو او د ايندو اروپايي نورو ژبو سره د الند اړيکي -: څلورم پیراگراف 
 

دا ر تر اوسه د يوې رنجمنې سکالو پهه توگهه نهه ده روښهانه شهوې چهې کلهه او د پرشهیا د سهترواک  پهه کهوم وريهت کهې              
ښهاغلی ايرسهکايه چهې    . هوکومې ژبې د النديش ژبجوړښتیزه بده په  ان کې د يوې ژوندۍ او وتلې ژبې په توگه سهاتلې  

خال  دي، دا بهاور وړانهدې کهوي چهې النهد اوسهتا کیهداي شهي         د الند اوستا د ريښتوني سوچه توب او لرغونتوب بنسټیز م
يو وريتي ژبنیز گړدود وي چې د هندوستان د پولو په شهاوخوا کښهې او يها کیهداي شهي د هندوسهتان پهه گړدودنهو کهې يهو           

نومهوړي پهر دې وکهي بانهدې د وینگهار ډيهر دبهاو راوړي چهې د جههانگیري پهه فرهنهر کهې د             . نستبا   معاصر گړدود وي
مگر پوهاند رسک ورته ښه کتنهه کهړې او وايهي چهې     . ي گړدودونو په نوملړ کې الند په بشپړ ډوپ ايستل شوي ديپارس

که په لنويز يې ووايو، وهولې لرغهونې میهديا    او ـیجان وريتونو ته، ئد جهانگیري په فرهنر کې د شیروان، گیدن او آذربا
تهر  هیواد دي چې خاوره يې پهه خپلهه سهپیڅلي تهوکي اليهږوي او      ـیجان هغه ستر ئآذربا .ته کومه ژبه نه ده  انگړې شوې

هغههه  ههاي دي چههې د پوهانههد رسههک پههه وينهها  دا پههه خپههل نامههه کههې د اور لپههاره د لرغههوني النههديش نههوم سههاتلی،   اوسههه يههې 
 همهدا لیهد لهوري د انکويتیهل دوپیهرون     . 40وده کړې او الند اوستا همدلته تصهنی  شهوي دي  په کې  [الرتشت ]الوراواستر 

وو او هم يې د خپلو پارسي ررښوونکو له ادراک څخه په اغیزې را اخیستلی وو ، همدا شان پوهاند هايد هم همدغه  هم
دا په وولیز ډوپ منل شوي چې ُمغان د میديا او پرشیا ، په بله وينا د ايهرن د لهويې سهترواک  د لويهديزو     . لید لوري درلود

د  واک مرکزونه وپ؛ داسهې   ښکاري چې دا پیاندپ شويو پیرونو له مخېاراستوگني وپ او موږ ته د لرغونو  وريتونو
يکهو لهه مخهې  انتهه مدتهړ مهومي،  کهه ويهل شهوي چهې           ړښکاري چې همدا لید لوري د مهادانو او بابیلیونهانو تهر مهنک د ا    

و بهل دا چهې   مادانو له بابیلیونهانو څخهه د لیکنهې هنهر الده کهړي دي؛ وروسهتنی کهاَروپ شهوي لیکهدود میخهي لیکهدود دي ا           
 » اپووهه  خو نامتو پوه روډ چې د مبتکرو خدقیتونو مؤل  دي بل. او بنسټونه درلودپ دودونهمادانو، بابیلیونانو ته ورته 

لید لهوري لهري، د روډ پهه کهار کهې د لرغونهو مغهانو د دوکتورينهو او افسهانو تهر وولهو ښهه او بهې سهارې شهننه                 «معکو 
روډ وايي چې د خپل پايلنیوي پايلې يې په ونديدا کې د ويهل شهويو جغرافیهوي يادښهتونوله مخهې را اخیسهتی       . 41نغښتې ده

دا د روډ او  .کیداي شي روډ په خپل ما فی الضمیر کې د شهنامې او د ختیوو افسهانو تهر اغیهزو رنهدې راغلهی وي      . دي
او  ماتهه دا شهیبه پهه    . 42لکه د باکتريا او سهغديانې ژبهه وه  وو چې الند د میديا ژبه نه بلید اي بورنوف نړۍ . ظاهرا   ايم

    . ر  راغلې چې دې پوښتنې ته د پايلې او جاج لپاره بیرته راوگر م

                                                             

40 Rask, das Alter und die Echtheit der Zendavesta, &c. Deutsch-uebersetzt. 

 

41 Die heilige Sage und das gesammte Religions-system der alten Baktrer, Meder, und Perser, oder des Zendvolks, Von J. G. Rhode. 

Frankfurt, 1820. 

 

دا چې الند د باکتريا ژبه وه الباد يې د پوهاند لسه په وينا دومره پیاوړي دي چې نور د شک  اي په کښې نهه پهاتې      42
لسهه د خپلهې خبهرې البهاد د     ، [ ,es ist jetzt nach Buruouf 's schönen Untersuchungen nicht mehr zweifelhaft]:  لسهه وايهي   کیږي

ايم بورنوف د هغه پايلنیوي له مخې وړاندې کوي چې نوموړي د ونديداد په يوه څپرکي کې پر يادو شويو نومونو باندې 
 .  ه دغه څپرکي کې د جغرافیوي يادښتونو يوه وولگه رانغاړپ شوې دهژوره کره کتنه لیکلې وه، د ونديداد پ

 : بورنوف وايي 

" Il est sans doute difficile dans l'étât actuel de nos connaissances, de fixer même approximativement les limites géographiques de cet 

idiome. Mais on peut déjà avancer, qu'au nord le nom de la Sogdiane (Çughdha), au nord-onest celui de l'Hyrcanie (Vërkhâna), au midi celui 

de l'Arachosie (Haraqaite) sont dus preuves aussi incontestables que nouvelles de la nationalité du Zend dans ces provinces. Le triangle que 

formerait une ligne passant par ces trois points, laisserait certainement au midi, à l'ouest, et au nord-est plusieurs pays où cette langue a dû 

fleurir. Mais il embrasserait déjà la plus grande partie des contrées, où les renseignemens que nous a conservé l'antiquité classique placent 

une nation puissante, celle des Ariens,nation dont le nom se trouve en Zend comme en Sanscrit, et pour laquelle le Zend dût êtré l'idiome 

national, comme it fut plus tard pour les Perses, proprement dits, l'idiome de la religion et des lois. Il comprendrait, en un mȏ t, non 

seulement ce que les anciens appelaient l'Ariane dans son amplitude la plus étenduo mais encore quelques contrées plus on moins célébres, 
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گومهان  ډيهره مهوده مخکهې    خپور شهوي قهامو  لهه مخهې     د د انکويتل دوپیرون له پلوه  د الند او پهلوي  43سنت بارِثلیمې 

او نههورو نههامتو   44الښههته نیههږدې اړيکههه لههري؛ همدغههه لیههد لههوري د ډاکټههر لیههدن    کههړي وو چههې النههد لههه سانسههکريت سههره   
دا يواالې پهه دې وروسهتیو وختونهو کهې وپ چهې د نهړۍ پهه         .له پلوه په ډيرو غښتیلو وکیو هم ويل شوي دي 45فیلولوگانو

 يهې  مهنک اړيکهه  دې لويې وچې کې سانسکريت په پراخ ډوپ تر څیړنې رندې ونیوپ شو او ددغو دواړو لرغونو ژبو تهر  
او  منهل شهوې چهې النهد او سانسهکريت ډواړه دومهره يهو بهل تهه نیهږدې دي چهې دواړه ژبهې             . په هر اخیهزه توگهه وپلټلهه   

شهته وو  نهورو  اروپهايي سیسهتم د    –د اينهدو  ددغهو دواړو ژبهو تهر مهنک اړيکهه،      په وينها   46 پوپ. د ايم .خويندې بلدي شو
الښته ډيره نیږدې ده، دا اړيکه کیداي شي لهه رتهیه سهره د يونهاني ژبهې د نیهږدې        ،ژبنیو څانگو تر منک د اړيکو په پرتله

ايم بورنهوف او نهور د خپلهو کتنهو      .اړيکي پرتله شي 49سره د لرغوني نور  48گاتیک 47سوئوالي او اړيکې او يا له مو
چهې د سانسهکريت مهور    په لړ کې نور هم وړاندې  ي او وايي چې الند له يوې بلې ژبې سهره ډيهره نیهږدې خپلهوي لهري      

د هندوسههتان د تههأريخ او فلسههفې د الښههتو نههامتو او   .او يهها د همههدې ژبههې لرغونترينههه بدههه ده چههې د ويههدا ژبههه بلههل شههوې ده  
دي، دده پهه وينها ويهدا ښهايي لهږ تهر لهږه د عیسهوي پیهړۍ لهه پیلهه             50پیاوړو لیکوارنو په ډله کې يو يې ښاغلي کهولبروک  

ي وي؛ د کولبروک د خبرې په پام کې نیولو سره موږ يو شهمیر تهأريخي نښهي تررسهه     څوارلس پیړۍ وړاندې تألی  شو
د ژبو په تأريخ کې يو بل د الښت اهمیهت وړ واقعیهت دا دي    .او پر بنسی يې د الند د شوني لرغونتابه اوکلنه کوري شو

اروپايي ژبو د ونې د سترو ډډو په منک کې د يوې ډډې په سر کې دريږي حهاپ دا چهې سانسهکريت د     –چې الند د ايندو 

                                                                                                                                                                                              

soit par leur fertilité, soit par le rȏ le qu'ils ont joué dans l'histoire, et qui pour la plupart portent des noms dont la languc Zende seule pent 

rendre complétement raison." 

بورنوف په خپلې دغې وروست  کتنې کې هڅه کوي ووايي چې د هرود ، بجلمیو  او نورو يوناني لیکوارنهو لهه پلهوه    
يونو ياد شوي نومونه چې ډيري يې د ونديداد پهه جغرافیهوي څپرکهي کهې     د لرغوني پار  په سترواک  کې د سیمو او  ا

د بورنهوف د پلټنهې پهايلې څرگنهدې دي او     . ويل شوي دي دې ته په کافي او پوره انداالې نغوته کوي چې ژبه يې النهد وه 
 :  ۍوگور. ه ژبې په لرغونو مهالونو کې د پار  د سترواک  ملي ژبه وهښښیي چې الند او له الند سره همري

Burnouf, Commentaire sur le Yaςna; Notes, p. xciii et. seq. 
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47 Bopp, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend u. s. w.: Berlin, 1833. Vorred. 

 

48  Mœso-Gothic  :سو د اوسن  سربیا سويلي برخه، د مقدونیې شماپ، شمالي بلغاريا او د رومي ماردوا سیمې دي او گاتیک د ختیوې ئمو

گاتیک ژبه د . جرمني قومي ډلو ته ويل کیږي چې په همدغو سیمو کې يې ژوند کاوه او ژبه يې د جرمانیک د کورن  يوه لرغونې برخه ده

 [ژ]. ږمې اليږديزې پیړۍ کې ويل کیدلهجرمني يوه مړه ژبه ده چې په شپ

49  Norse  : [ژ]د سکاندويي وگړو ژبه 

50
 Mr. Colebrooke  
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په لومړۍ ډډې کښې معاصرو پارسیانو، همداشان جرمانیهک  . همدې ونې په بلې ډډې کې لرغونترينه ژبه شمیرپ کیږي
خهو هماغسهې چهې مخکهې مهو ولیههدپ د      ژبهو او د شهمالي او لويهديزې اروپها يهو شهمیر نهورو ژبهو تهه د تهړاو نغوتهه کیهږي             

کښههې د ايههم بورنههوف د   ېد ژبههاړې پههه چههار . سانسههکريت سههټه د يونههان او روم لههه کدسههیکو ژبههو سههره همپیونههده کیههږي    
د ژبهاړې پهه لهړې    لیکل شويو سپیڅلو آثارو د ښکیلیدلو له مخې په گوماني ډوپ پوهیدري شو چې د مغانو د الند په ژبې 

تههه پههه الښههت  یههر پاملرنههه  وې د النههد د ژبههې جوړښههت او د هغهې د ترکیبههي ويیکههو ريښهه  چهه کهې نومههوړي دې تههه هڅیههدلی 
 ]داسهې بريښهي چهې د سانسهکريت     . رندنی لنويز د الند د پورتن   انگړتیا په اړوند د هغهه د کهار پايلهه رانغهاړي    . وکړي
يښههو ډيههرۍ برخههه پههه رانغههاړي؛ خههو ددغههو رپههه تقريبههي ډوپ گههان يهها ريښههوي لغهها  پههه  ههان کههې د النههد ريښههې   [51دهههاتو

د دغهو ريښهو ډيهرۍ برخهه يونهاني او      . کدسیک سانسکريت کې نه ده کاَروپ شوې او يواالې په ويدا کښې مونهدپ کیهږي  
د پورتنیهو کتنهو پهه پهام کهې      . رتینو ژبو ته پَردۍ وه؛ يواالې ددغو ريښو يوه برخه په جرمانیک ژبو کې پیاندپ شهوې ده 

 -: نسکريت د ريښو وولیزه وولگه په رندنیو ډلو ويشلې ده سره ايم بورنوف د الند او سا ونیول
 

د الند هغه ريښوي لغا  چهې تقريبها  يهواالې او يهواالې پهه النهد او د ويهدا پهه ژبهې او پهه الښهت لرغهوني سانسهکريت               – ۶
 .پورې اړه لري، په يوناني او رتیه ژبو کې الښت ډير کم پیدا خو په جرمانیک ژبو کې ډير گو دي

   
د هغه ريښوي لغا  چې په کدسیک سانسکريت پورې اړه نه لري مگهر بیهاهم د ريښهوي لغهاتو پهه نهوملړ کهې        د الن – ۰

هغهه بهې شهمیره ريښهې چهې      . ياد شوي، په ډاډ چې په همدې ژبې او ښايي د هغې له ډيرې لرغونې بدې سره تړاو ولهري 
 .په همدې ډلې کې را ي، د اروپا په پیاندپ شويو ژبو کې کم پیدا دي

 

د الند هغه ريښوي لغا  چې د سانسکريت په وولهو تهأريخي پړاونهو پهورې اړه لهري پهه يونهاني، رتهیه، جرمانیهک،           – ۳
دغههه څانگههه د نههورو څههانگو پههه پرتلههه پههه  ههان کههې د ژبههو ډيههرۍ شههمیره     . سههدويک او سههیلتیک ژبههو کههې گههو او دود دي 

 . رانغاړي او ويدي شو چې دا څانگه د وولو ژبو گو بنسی جوړوي
 

پیاندپ شهويو ژبهو لهه     –چې د پورته ويل شويو را ي د الند هغه ريښوي لغا  وروستی وکی دا چې په دې ډلې کې  -۶
 . ريښوي لغاتو سره نه شي تړپ کیداي

 

 . تقريبا   ووپ ياد شوي وکي په فارسي قاموسونو کې د څه نا څه بدلون په راوړلو نومیرپ شوي دي
 -يهواالينی بنسهی بريښهي چهې لهه مخهې يهې اينهدو        مهوږ تهه    بورنهوف لهه دغهو حقهايقو را يسهتلی     هغه وولیز پايلنیوي چهې ايهم   

اروپايي ژبو سره ددغو ژبو په تړاو پوهیداي شو، او دا الما له هغه لیدلوري سره په همغږۍ کې دي چې ما د څهو کتنهو   
پلټنهو دا وکهی پهه     "ورنهوف وايهي    ب. د لړۍ له منوه په يوه يا دوه وو  هايونو کهې د وړانهديز پهه تهوگې وړانهدې کهړي دي       

الباد رسولی هغو بیدبیلو ژبو چې د سانسکريت گوه کورن  يې جوړه کړې نبايد داسې وانگیرپ شهي چهې دوي دې د يهو    
بل له منوه مشتق شوي وي لیکه داسې دې ههم ونهه انگیهرپ شهي چهې گدهې ددغهو ژبهو د فرهنگهي پړاونهو پهه نهه پهام کهې               

ژيکي او يو په بل پسې لړۍ جوړه کړې ده، نهه د اسهې نهه ده، دا ژبهې پهه      ولنیولو سره دوي په خپلو منوو کې يوه کرونو
خپهل ژبنهي تهوکي يها عناصهر پهه       څخهه  اړه لري چې هرې يوې له هماغې لومړن  ډډې  پورې يوې او لومړن  َورته سټې
لهږ او ډيهر   برابرتهوب، چهې د ريښهوي لغهاتو پهه کهاَرونې کهې الښهت څرگنهد دي، ههم د            دا نا. نابرابره کچه را اخیستي دي

يهو شهمیر ژبنه     . پرمختر په لرلو په هغو  ايونو کې لیدپ کیهږي چهې پهه بیدبیلهو ژبهو کهې پهه ريښهو بانهدې تیهر شهو دي           
ريښې چې په سانسکريت کې شنوې پاتې شوې، خپله سرچینه يهې پهه النهد کهې بهې شهمیرو ژبنیهو نیهالگیو تهه ورکهړې ده؛           

بو دډلې پهه يهوې ژبهې کهې لیهدپ  شهوي، خپلهه َوده او پرمختهر         حاپ دا چې يو شمیر نورې ريښې، هماغسې چې ددغو ژ
يې په نیمايي رره کهې پهرې ايښهی او يهواالې د پرمختهر لهومړي پهړاو يهې وهلهی دي؛ حهاپ دا چهې پهه نهورو حهارتو کهې                
پهه  ريښو د خپل پرمختر په وروستي پړاو کې په يهوه لغهت کهې، مشهتقا  او همهدا راال ريښهوي لغها  پهه وولهو ژبهو کهې            

له عمومي گو سرچینوي بنسهی څخهه يهو څهه     د همدغه يوگړي قانون پر بنسی ويشلي دي چې په دې کې  ېتوگ ېبرنابرا
   . مشتق شوي دي

 

                                                             

51 dhatoos,/dhatus   
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کې د خپلو څو خپرو شويو مقالو کې په لړ کې که په يهوې خهوا کهې     Nouveau Journal Asiatiqueهمدغه لیکواپ د پاريس په 
بهل اړخ کهې يهې د النهد اړيکهه لهه جرمانیهک ژبهو سهره ننهدارې تهه وړانهدې             د الند او سانسکريت اړيکي روښانه کهړي پهه   

د رتیه، يوناني او سانسکريت ژبو په پرتله د جرمانیک د ژبې د پهام وړ خاصهیتونو پهه مهنک کهې هغهه غهوره         .52کړې ده
بیواکهو او سهاده سهايیز غږونهو څخهه يهې جهوړوي حهاپ دا چهې           [ملفهو  ]او سهايیزو   [حلقهي  ]توب دي چې له نرم تالويیزو 

دا . ههم لههري [ صهامته بیواکهه غږونهه    ]بیواکهه غږونهه لهري او ان دا چههې هغهوي غړونهدي       [هیسهي  ]نهورې ژبهې صهفیري    
 : لښتنیک لرو  نیله دې کبله موږ رند.  انگړتیا په توتونیک او الند کې گوه ده

 

  گاتیک الند رتیه يوناني سانسکريت

Pra προ Pro fra fra  

Prat’hama πρωτος primus frathema fram لومړي 

tuam (tu) τν tu thwam tu  

tri τρεις tres tri threés  

 
 : هیښنده دا ده چې دا اړيکي موږ ته په رندې ډوپ معکوسا   په ر  را ي 

 

  گاتیک الند رتیه يوناني سانسکريت

bhratri φρατωρ frater brater brother ورور 

bhu φν fu ûb bim  

bhri φερε ferre bar baira  

 
که موږ ددغو ژبو د خپلوۍ په اړوند نورې فیدلوژيکي پلټنې ته دوام ورکړو دا کار به موږ د اوسني کهار د واکهل شهوې    

يواالينی اړيه وکهی چهې بايهد پهه پهام کهې وسهاتل شهي هغهه د النهد او سانسهکريت او همهدا             . موخې له کرښې دباندې وباسي
ريايهانو يها د لرغهوني پارسهي نهااد ژبهه وه پهه دې کهې شهک نهه           دا چې الند د آ. شان د جرمانیک د ژبو نیږدې اړيکي دي

يد شوي چې معاصرې فارس  سهره  ئهماغسې چې پورته مو ولیدپ دغه لید لوري د ايم بورنوف په هغو کتنو کې تا. شته
 . د الند د ريښو په تړاو يې وړاندې کړي دي

 
ديهغه مالوما  چې له میخي ډبرلیکو اخیستل شوي  -: پینوم پیراگراف   

 

دا يوه وتلې او منل شوې خبره ده چې په  انگړو تورو لیکل شوېو ډبر لیکو باندې لیکل شوي توري د غیشي ککرې ته 
َوِرقو تهورو پهه نامهه يهاديږي؛ پهه يهادو شهويو تهورو لیکهل شهوې           ورو يا د پاڼې بدې ته ورته د ُمـتـَـمیخي تد د ورته تورو، 

. آسیا په بیدبیلو برخو کې موندپ کیږي چې د ډبرو او کله نا کله د خښتو پر مخونو کیندپ شوي دي  ډبر لیکې د پورتن
، ارمنیا او د پرشیا لويهديزه برخهه پهه  هان کهې رانغهاړي،       53په هغو سیمو کې چې دا ډبر لیکي موندپ شوي بدد الرافديه

                                                             

52 Affinité du Zend avec les dialectes Germaniques, par E. Burnouf, Nouv. Jou. Asiat. tom. 9, 1832. See also, Extrait d'un Commentaire sur le Vendidad Sadé, par M. E. 

Burnouf, Nouv. J. As. 3. And in the same number of the Journal, a paper entitled, Analyse comparée du Sanscrit et des langues qui s'y rapportent. Bopp, Berlin, 1829. In the 

Vergleichende Grammatik of the same writer, the grammatical peculiarities of the Zend are illustrated. 

 

53
  Mesopotamia  : دا سیمه په عربي کې د بدد الرافديه او فارسي کې میان رودان ويل شوې چې په  ان کې ووپ معاصر عراق، د معاصر

دا سیمه د برونز د تأريخي . فار  يا ايران سويل لويديزې ډډې، د تورکیې سويل ختیوې برخې او د سوريې شماپ ختیوې خواووې رانغاړي

 [ژ  ]. سومري ، اکادي، بابیلیون او آشوري سترواکیو په کښې  ان راښکاره کړي ديپیر د تمدن الانگو بلل شوې چې د 
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وړانهدې نهه غویهږي چهې دماونهد       ۍغرونو له هغهې لهړ   او يا د شماپ پر لور د 54دا سیمه د ختیک پر لور د کوير له دښتې
او  56لههه تههور سههمندرگيدواړه  55پهه کههې خپلههه دنگهه غرنهه  څوکههه جههوړوي او لويهديز لههور تههه فههرا  او د وان سهمندرگی     

يها ايشهتوويگو د    58د آسهتیاگس  57دا ډبهر لیکهي د همهدان پهه شهاو خهوا کهې، د ايکتابهانې         . کسپیه څخه برابر واوه جوړوي
ارنو او د پرسه پولیس يا د تخت جمشید د صالون د ستنو پر مخونو او په پورتهه يهادو شهويو حهدودو کهې پهه       ماڼیو پر ديو

همدغو ډبر لیکو ته ورته ډبر لیکې له يادو شويو حدودو دباندې هم مونهدپ کیهږي چهې     .نړيدلو ښارونو کې موندپ کیږي
هخامنشهیانو د واکمنه  د پراخیهدو پهر مههاپ لیکهل شهوې وي لکهه د          ۰اخامنشهیانو  ښايې د هغو آثارو پاتې شوني وي چهې د 

پوهانهد لسهه وايهي     59. هغې خاورينې نرۍ کرښې په اوږدو کې چهې د آسهیا او افريقها لهويې وچهې لهه يهو بهل سهره نښهلوي          
  د يوه منوگهړي پهه تهوگې رانغهاړي چهې پهه لويهديز کهې د سهامي          په  ان کې میخي لیکدود له جغرافیوي اړخه هغه سیمې

 ]دا دريههواړه لیکنیههز سیسههتمونه . لیکههدود او پههه لیههرې ختههیک کههې پههه بیدبیلههو هنههدي لیکنیههزو سیسههتمونو کههې مونههدپ کیههږي  
په  ان کې د پورتن  آسیا او د لرغهونې نهړۍ وهولې الفبهاوې رانغهاړي او د غیشهو ککهرو تهه          [ژ –میخي، سامي او هندي 

سیسهتم   61ا په توگې رامنوته شو چې له مخې يهې د آسهیا د پهالیوگراف    الفباتي لیکنیز سیستم ددې لپاره د يوې اړتی 60ورته
   . 62ور بشپړ کړي

                                                             

54
  Great Salt Desert  :دا دښته د معاصر ايران په منون  غرن  برخې کې د . په عربي کې يې صحراء کوير او فارسي کې يې دشت کوير بللې ده

 [ژ]. کیلومترو په پسور پرته ده /۳۰اوږدو او د  کیلومترو په //۰لوط د دښتې او د البرال د غرونو پر منک د 

 

55  Lake Van  : دا د تورکیې د وان په وريت پورې اړوند په تورکیې کې تر وولو جهیلونو لوي جهیل يا سمندرگی دي او د تورکیې د لیرې ختیک

ک  او هم د الپ ارسدن پر مهاپ د سلجوقیانو د دا سیمه د تأريخ په اوږدو کې د ارمني سلجنت، د بیزانس د ستروا. د وان په وريت کې دي

 [ژ]. سترواکي تر ولکې رندې راغلې ده

56 Euxine  

57  Ecbatana  : [ژ] .ال کې ونیو. م ۱۶۹دا ښار فارسي سلجان کوروش په . يوناني تأريخ لیکونکي وايي چې دا ښار د میديا پدالمینه وه: هگمتانه 

 

58  king Astyages  : م /۱۱کوروش په . ال پورې د مادانو د سترواک  وروستی سلجان وو، پدر يې هوخشتره نومیده. م /۱۱ال تر . م ۱۰۱له .

په يوناني لیکنو کې نوم يې په همدې ډوپ آستیاگ لیکل شوي او په پارسي لیکنو کې ايشتو ويگو لیکل . ال کې د نوموړي سلجنت ړنر کړ

  [ژ] .شوي دي

 

لیکو ته ورته په آشوري تورو لیکل شوې ډبر لیکي دي او شک نه شته چې داريوش د سايتیانو پر واندې د خپل کمپايه په لړ همدغو ډبر   59

 [لیکواپ ] کې د بوسفور د تنگي پر غاړې د يوې ستنې پر مخ د يادښت په توگې لیکلې ده
 ۶ ۳دا تنگی . کی دي چې آسیا او اروپا له يو بل سره نښلويد بوسفور تنگی چې نه د استانبوپ د تنگي په نامه ياديږي هغه و:  یادونه

 [ژ]. کیلومتره اوږد او درې کیلومتره پسور لري
 

60 arrow-headed 

61 palaeography 

62 Die Alt-persischen Kcil-Inschriften von Persepolis. Entzifferung des Alphabets und Erklärung des Inhalts, &c. von D. Chr. Lassen. Bonn. 1836. 
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ددغو تورو يوگړيتوب او کم پیدايښت معاصر سفر کوونکي له نه څخه په لږ وړانهدې مههاپ کهې پهه ههک پکهوالي  انتهه        

د . راکاږلي او د ډيريو ډبر لیکو کاپ  يې په دې هیلې له  هان سهره را اخیسهتي چهې پهه راتلهونکي کهې يهې روښهانه کهړي          
وپ چهې پهه راوروسهته مههاپ کهې ، سهر        64کرسهته نیبههور  او  63دغو ډبرلیکو لومړني راوولوونکي کورنیلیس لهه بهرويه   

راوولهه   66وروسهتن  تولگهه الره ور شهولتز   . پهر لهومړن  وهولگې بانهدې نهورې وهولگې وراليهاتې کهړې         65رابر  کړ پارتر
کړې وه چې د کوردستان په ررې د خپل يون په لړ کې مړ شو، نوموړي د میخي ډبر لیکو دوه څلويښهت کهاپ  راوهولې    

لهه هغهې نیټهې ډيهر     . 67وهولیز ډوپ پهه لرغهوني میهديا کهې د تیريهدلو پهر مههاپ ورتهه پهه ر  ورغلهې وې           کړې وي چې پهه  
کلونه وروسته په همدې  انگړتیا او پهه ورتهه تهورو لیکهل شهوې مگهر پهه بیلهې ډلهې ويشهل شهوې ډبهر لیکهې د بهابیلیون د               

 . خښتو پر مخ د لیکنو له مخې په اروپا کې خپرې شوې
 

بیدبیلهو بدهو پهه لرلهو مونهدپ شهوې دي، يهوه يهې ظهاهرا             ه وورته تورو لیکل شهوې ډبهر لیکهې د دو   د غیشو ککروته په و
ساده بده لري چې به بنسټیز ډوپ په پرسه پولیته يا تخت جمشید کې لیهدپ شهوي او دوې نهورې بدهې يهې پهه گومهاني ډوپ        

روښانولو لپهاره لهومړني   ر بر لیکو د په همدغې لومړن  بدې کې وپ چې ددغو ډ .مادي او آشوري بدې نوموپ شوې دي
او ددې لوستنې لهومړنی   نومونه ولوستل شوپيا خشايارشاه او داريوش  68د الارکیسزاوچت شوپ چې  هغه مهاپ گامونه

سهنت مهارتیه د لوسهتنر پهه لهړ      . دا نومونه په دوه وو ډبر لیکو کې وموندپ شوپ. 70ته ورکړپ شو 69وياړ ډاکټر گوتفند

                                                             

63 Cornelius le Bruyn 

64 Carsten Niebuhr 

65 Sir Robert Kerr Porter 

66 Schultz 

67 E. Burnouf, Mem. sur deux Inscriptions Cunéiformes tronvées prés d'Hamadan. Paris, 1836.—Ritter, Erkunde von Asien. B. 6. s. 74. 

 

68
  Xerxes  : نوموړې د ستر داريوش له لور اتوسې سره . ال کاپ پورې د هخامنشي کورن  څلورم پاچا وو. م ۶۶۱تر  ۱۶۹له : خشايارشاه

وايي چې شاهي جنراپ ارتابانس په   کې[ Politics 5.1311b]ارسجو په خپل کتاب سیاست . واده وکړ او دغه کار ورته لوړ دريک ورپه برخه کړ

لومړي سر کې لومړي داريوش وواژه او بیا يې خشايارشاه په دې موخې وواژه چې د هخامنشي د شاهي کورن  لړۍ نوره پاي ته ورسوي او 

ه او د هخامنشي د شاه  واگې يې په ر  کې واخیستلې خو په دې لړ کې دده ملگري میگابیز  د خیانت په کولو هخامنشیانو ته مخه کړ

ژ ] . کورن  سلجنتي تاج يې بیرته دغې کورن  ته ورکړ چې په دې توگې يې د هخامنشي سلجنتي کورن  له مرگوني ړنگیدنې څخه وژغورله
] 

  

69 Dr. Grotefend 

70 The discovery of Grotefend was made known in an appendix to Heeren's Ideen, in 1805.—See also Bellino. 
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پهه بدهې    73دا نهوم پهه سههي توگهه د اقهامنوش      72د نوم د خاپ لهړې ونیولهه مگهر وروسهته پوهانهد رسهک       71کې د اخیمنیانو
ويیکهی ومونهدپ شهو چهې د النهد او       75 [انهم  ] لقب لپهاره د  [شهنشاه ]ويیکی او د  [74 خشا ]د شاهي لقب لپاره د  .ولوست

سهههنت مهههارتیه د   .77يههها د مضهههاف د نامهههه د پهههاي جمعهههي تصهههريفي گهههردان جهههوړوي     76سانسهههکريت پهههه شهههان د تولنهههوم  
دا نومونههه پههه وههولیز ډوپ داسههې    .پههه ډوپ ولوسههت  80پههه ډوپ او گراتفنههد د گوشتاسههپه   79 نههوم د ويشتاسههپه  78سهیشتاسههپ

 ايونهه يهې   وموندپ شوپ چې پلټونکي په ډبر لیکو کې د همدغو نومونو پهه تکهرار پسهې گر یهدپ او د نومونهو د تکهرار       
وموندپ؛ د نومونو موندنې پورتن  يادې شوې دوه کتنې رامنوته کړي، توري د غیشهو ککهرو تهه ورتهه بدهه درلودلهه، پهه        
دغو نومونو کې د پام وړ غږيږ او نا غږيز تهورې پهه نښهه شهوپ او د نیکمرغهو انگیرونهو پهه لهړ کهې الښهتې ډيهرې هلهې             

يرې ډبر لیکې شته چې په لوستنې يې څوک نه دي بريهالي شهوي، د   ر تر اوسه ډ.  لې وشوې او کرار کرار سهي شوپ
بیها ههم د    خهو  ډبرلیکو پرمخ د لیکنو ژبجوښتیزه بده سره له دې چې ظاهرا   د الند د ژبې ژبجوړښت ته ورتهه ښهکاريدله  

م وړ د بورنههوف پههه پلټنههو کههې څههو ډبههر لیکههي را ههي چههې د پهها   . ايههم بورونههوف تههر پلټدههې پههورې نهها پیانههدپ شههوې پههاتې وه  
تهه  د غره په لمنهه کهې ومونهدپ شهوه چهې پهه دې ډبهر لیکهې کهې د غیشهي ککهرې             81لومړن  ډبره د ايلوند. اوږدوالی لري

. يهها د سههنر خههارا د يههوه لههوي گههی پههرمخ لیکههل شههوي دي   82ورتههه تههوري د دوه اسههتوو تههورو د ډلههې پههه ډوپ د گرينیههی   
ولهو سهاده بدهه لهري؛ دوه نهورې ډلهې سهره لهه چهې تهر اوسهه            درېواړه ډلې بیدبیلې لیکنیزې بدې لري؛ لومړۍ ډله يهې تهر و  

سمې نه دي پیاندپ شوې او سره له دې چې د لیکنو په اړونهد دومهره ډيهر مالومها  نهه دي تهر رسهه شهوي، خهو انگیهرپ           
کیږي چې د ډبر لیکو پر مخ لیکل شوي ويیکي يا لغا  دداسې ژبې استااليتوب کوي چې له سامي يها آشهوري ژبهو سهره     

لومړن  ډبرلیکه يوه دوه استوې ډبر لیکه ده چې شهل کرښهې لهري، ددې ډبرلیکهي پهه يهوه اسهتوي کهې         . وي ولريدې خپل
 ېهغه  راله نه غواړم د دغو شلو کرښو په اړوند يو  ل بیا په . دداريوش نوم او په بل استوي کې يې د خشايارشاه نوم دي

يادښهت لیهک کهاپ      هيود ملگر دلته به د هغه  ې پل ايښیباند ېرر ربورنوف يې د پوهیدنې پ. چې ايم ې گام کښیږدمرر

                                                             

71 Achæmenes 

72 Rask 

73 Aqámnȏ sâh 

74 khshah 

75 anam 

76 genitive 

 [لیکواپ]. سره همغږي لري orumله  او د رتیه wvد انم د تولنوم د پای جمعي تصریفي گردان د یوناني له   77
 

78 Hystaspes 

79 Vyshtaspa 

80 Goshtaspa  

81  Mount Elwand  : د ايلوند غر د اورنتس په نامه هم ياد شوي چې د ايکتبانې په سويلي ډډ کې د همدان شا ته پرو  دي چې يوې خواته يې د

 [ژ ]سنیگر او بلې خوا ته يې د گوران د غرونو لړۍ دي او د گماسب په نامه پیاندپ کیږي 

82
 granite 
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وړاندې کړم چې د کوروش او داريوش په ژبو د لومړيو موندپ شهويو متهداومو ډبهر لیکهو پهه بیلگهو کهې تهر رسهه شهوي           
 : له فرانسوي ژباړې سره د ډبر لیکې بیلگه  .دي
 

 هکتیب تحت اللفظي مانا[ فرانسوي] 

L’être divin ormuzd  izrk âhurmzdâûB 1 

il le Homa excellent  ah ȏ mâm buíȏ m 2 

a donné ;il ce ciel dâ ah âimςmâmuâ 3 

a donné ; il l’homme dâ ah mrtȏ hmâ 4 

a donné ; il la nourriture dâ ah chȏ hâtâmâ 5 

a donné à l’homme; dâ mrtȏ hohââ 6 

il Daruis Roi, ah dârhium khchâhyȏ hm 7 

a engendré ce aqûuu âȏ im 8 

des braves Rio dlunâm khchâhyȏ hm 9 

ce des braves- Im plâmâȏ 10 

Chef ceci est frmâtrâm âȏ im 11 

Daruis Roi, dáchiuch khchâhyȏ h 12 

divin Roi izrk khchâhyȏ h 13 

des Rois khchâhhyȏ h ânâm 14 

Roi des provinces  khchâhhyȏ h ȏ ahunâm 15 

qui produissent les braves Roi pl âzuâ nâm khchâhy 16 

du monde excellent  khchâhhyȏ h âahâha buiȏ hâ 17 

divin; redoutable Izrkâhâ rurȏ h 18 

protecteure de Gȏ châςpa pȏ h gȏ chtâcpahââ 19 

fils  Achéménide pup akhâmnȏ chȏ h 20 

 
بورنوف د لرغوني ايران د ژبې او ادب په اړوند د پورته ويل شوي . رندې هغو بنسټیزو پايلنیويو ته نغوته کوو چې ايم

  . لښتنلیک او د پرسه پولتیه يا تخت جمشید د ډبرلیکو د روښانولو لپاره د يوه پايلینوي په توگه را ايستلي دي
 

د تخت جمشید لیکنې د يوې ژبې لپاره د وولو هغو ژبجوړښتیزو توکو يا عناصرو استااليتوب نه کوي چې د وينها د   – ۶
د . پهه ويیهو يها لغهاتو پهورې اړه لهري      ظهاهرا    مانا او مفهوم په رسهولو کهې يهوه ژبهه ورتهه اړتیها لهري، لیکهل شهوي تهوکي           

وي چې غږيز توري يا واولونهه تهر دې انهداالې پهورې لهږ او يها       بورنوف د لید لوري پربنسی دا وکی په خپله په الباد رس
په نست دي چې د تخت جمشید د څلیو د لومړۍ ډلې پر ستنو د لیکنیز سیستم سرچینه دې لهه سهامي ژبهې راکټیهدلې وي؛     

فارسهي کهورن  پهه هغهو ژبنیهو ډلهو پهورې اړه لهري چهې پهه کهې د گردانهي تصهري  د               -مگر ژبهه يهې پهه څرگنهده د اينهدو     
منوهي تهړاو او مانها پهه     خپل ولو لپاره د بشهپړو او د وولوعهادي غږيهزو تهورو څرگنهدوپ يهو حتمهي شهرط دي او د لغهاتو         ښو

ادب تهر مهنک د    83د بورنهوف د لیهد لهوري پهر بنسهی دغهه اخهتدف پهه پهورتن  آسهیا کهې د سهامي او جپتیهک             . الباد رسهوي 
خکې دومره پوهه نه درلوده چې تهوري وکهاروي،   بورنوف گومان کوي چې فارسیانو له کوروش م. تعارض له کبله دي
 . 84آشوريانو الده کړپ او هغه يې ومنل لهدوي د تورو کاَروپ 

                                                             

83  Japetic  : [ژ ]جرمانیک ژبن  کورن   –ايندو 

فارسهي شهاهان پهه لیکنهو      –ه رسوند په توگه دا خبره د هرود  له شاهدۍ څخه تصديق کیهږي چهې وايهي، مهادو     د يو  84
د تنگي په اوږدو کهې   Thracian Bosphorns هرود  موږ ته وايي چې داريوش د تراقي بوسفر . کې آشوري توري کاَروي

د يوه پله پر سر د يوې ستنې د يوې ډډې پرمخ په يوناني تورو د وولو هغو قومونو نومونه ولیکل چې دده د لښکر لیکي 
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بورنوف ښودلي چې د ډبر لیکو پر مخ لیکنې د الند له ژبې سهره الښهت نیهږدې    . ددغو ډبر لیکو د ژبو په اړوند ايم – ۰
نومههوړي . ې بدههې ډيههرو وړوکههو برخههو تههه هههم غویههږي والههی راڅرگنههدوي او دا  انگړتیهها ان د لغههاتو د جوړښههت د ظههاهر 

او  موږ په مثبت ډوپ تصديقوري شو چې د تخت جمشید د ډبر لیکو په لومړۍ ډلې کې کاَروپ شوې ژبه،  ]: الياتوي 
هغه ژبه نه ده چې د الرتشت په سپیڅلیو کتابونو کې کاَروپ شوې ده؛ مگر په عیه وخت کې بايد ډاډه اوسو چې دا ژبهه  

تقريبهي   تهه دا ژبهه النهد   . ې سرچینې راکټیدلي چې د الرتشت د سپیڅلو کتابونو ژبن  سرچینه ورڅخه راکټیدلې دهله هماغ
ژبهه يهې ورسهره     85نیږدې والی لري، خو الند ته يې نیږدې والی او ورته والی دومره دي چې سانسکريت يا د برهمنهانو 

لهې سهرچینې د وولهو گرامهري بدهو لهه منوهه وړولهو تهه د          دا ژبه خپله داسې يوه  انگړې  انگړتیا لهري چهې د خپ  . نه لري
د تخهت جمشهید    [.لیوالتیا په لرلو غواړي يو ژبنی بنسی کښیږدي په بلې وينا غواړي د معاصرې فارس  َپیر راپیل کهړي 

 چېلکه د ډبر لیکو ژبه له خپل ووپ وحشي توب او شولتابه سره سره ما ته د هغه څه په پرتله ر په الړه پورې ښکاري 
د تخهت جمشهید د لیکنهزې ژبهې موندنهه مهوږ تهه د هغهې         . ويدا لیکنې کی می د الند اوستا په ريښتوني ژبې لیکل شوې 

ژبې په اړوند هیڅ هغه مالوما  په ر  نه راکوي چې د عیسوي پیهړۍ لهه پیلهه پینوهه پیهړۍ مخکهې وگهړو پهرې خبهرې          
ې په خپله د النهد د ژبهې او د هغهه مهذهبي سیسهتم لپهاره يهوه        مگر دا ډبر لیکې موږ ته دا وړتیا را په برخه کوي چ. کولې

دا ډبههر لیکههې د يههو شههمیر هیښههندو    .نیټههه ووههاکو چههې د تخههت جمشههید پههه ډبههر لیکههو کههې د پههاتې شههونو پههه تههوگې پههاتې دي      
جغرافیوي او قومي نومونو د يادولو له ررې چې يواالې د الند د ژبې لهه ررې د توههیو وړ دي پهه ختیوهې آسهیا کهې د       

غوي د پراخهو اغیهزو څرگندونهه ههم کهوي چهې تصهديق يهې د هغهو لرغونهو لیکوارنهو د شهواهدو لهه مخهې شهوي چهې د                 ه
  .د سترواک  په کړۍ کې دننه د دجلې او  سر دريا تر منک په سیمو پورې تړلي وپ فار 

 "Aujourd'hui les doutes qu'on a élevés sur l'authenticité de la langue Zende ne sont plus fermes: et il faut bien admettre que 

cette langue a vécu quelque part en Asie, puisqu'au 5éme siécle avant notre ére elle avoit commencé a vieillir en Perse." 

  

يههرۍ مخکینهه  ډ ،بورنههوف پلټنههو. پههه ډبههر لیکههو کههې د لیکههل شههويو محتويههاتو پههه اړونههد وروسههتی وکههی دا چههې د ايههم    – ۳
د خاصهو نومونهو د رمزونهو پهه     . يهادو شهويو انگیرنهو وراليها  کهړپ      رانگیرنې پهه البهاد ورسهولې او نهور مالومها  يهې په       

يها خشايارشهاه نومونهه     89او الارکسهیز  88، داريهوش 87، هیشتاسهپ 86لوستنه کې څلور نومونه په ډاگه شوي چې د اخامنیز
دوه  90بورنوف ظاهرا   د ايلوند پرته له دې چې  ،ددې ترڅنر. ديتر اوسه څرگند شوي هم دي؛ يو شمیر نور نومونه 

ددې تر  .دي کړي وو ډبر لیکو ته نغوته وکړي، د ايلوند د غرونو دوې ډبر لیکې يې په بشپړې توگې لوستلي او شرحه
کهړې وه،  څنر بورنوف د نورو ډبر لیکو رمزي جرړې را ايستلې، يوه يې هغه ډبر لیکه ده چې کرسته نیبهر ورته ور

                                                                                                                                                                                              

بورنههوف گومههان کههوي چههې دغههه  . يههې جههوړولې او همههدا لیکنههه يههې پههه آشههوري تههورو د سههتنې د بلههې ډډې پههر مههخ ولیکلههه  
بده يې د غیشو ککرو ته ورته وه او په هماغه مهاپ کهې فارسهیانو تهه لهه نینهوا      آشوري توري بايد هغه توري وي چې مخ

 [ژ  ] .او بابیلیون څخه د مادانو له ررې فارسیانو ته ورپیاندپ شوي وپ
 

85 Burnouf, Mem.sur deux Inscriptions, &c.—Resumé, p. 165. 

 

86 Achaemenes 

87 Hystaspes, 

88 Darius, 

89 Xerxes 

90
 [ژ ]د ايلوند د غرونو شرحه څو پاڼې وړاندې په يوه لمنلیک کې ويل شوې ده   
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جغرافیهه وي   هغهه په دې ډبهر لیکهي کهې د هغهو هیوادونهو نومونهه راغلهي چهې دداريهوش د واکمنه  تهر غمهي رنهدې وپ،              
د نو کیداي شواي له هغهو پارسهي سهاتراپیو سهره      ،لنو نه واينوملړ يې دومره  که ډبر لیکه کې ويل شويپه  چې نومونه

د ډبههر لیکههو لیکنیهزه بدههه د ختیوههو   .ې ورڅخههه يادونههه کهړې ده چههې هههرود  پهه خپلههو لیکنههو که  پرتلهې وړ گدههل شهوي واي   
د الههي مشهیت    "،"شهنشهاه  "شاهانو برم و پرتم په يو شمیر القابو کې نندارې ته وړاندې کوي چې په کې الارکسهیز  هان   

 "نکههو د شهرحې لههه مخههې د پاچها گردچههاپیره د غیږنیوو  . بههولي "اتههل اليږوونکههو وريتونهو پاچهها  "او  هان د   "لرونکهی شههاه 
شپوپ راتاو دي؛ دا هغه ننداره ده چې په وولي آسیا کهې پهه لرغونهو پیرونهو کهې سهدطینو د خپهل بهرم لپهاره لهه            "پهلوانانو

 انه ښکاره کړې ده، دا د اتدنو هغه يادونه ده چې پرتمیه انوورونه يې د پرسه پولیس يا د تخت جمشید د سهلجان گهرد   
، سهتر داريهوش چهې د همهدې کهورن  بنسهی يهې        گرد چاپیره  بل سلجان دده مخکې چاپیره راتاو دي ، همدې ته ورته له 

ډبر لیکهي مهوږ تهه د فارسهي سهدطینو د پهرتم پهه        . راتاو کړې وه  خپله کړۍ ترې همداسې اتلوالو ساتونکو ،ايښودلې وو
د هغوي د لرغونو ماڼیو په په ر  راکوي چې ر تر اوسه د پیړيو پیړيو په تیريدو سره سره  تړاو يو شمیر يادښتلیکونه

د تأريخي ارالښت له اړخه د معتبر البهاد پهه توگهه د ډبهر لیکهو لهه         .ورانو پاتې شونو کې په تلپاتې توگه ژوندي پاتې دي
 92او سهپیڅلې همها   91د اورمزد. ارکسیز پر مهاپ د اورمزد د گروهنې شتون ديالد داريوش او منوه يوه بله مهمه پايله 
له پلهوه لیهږپ شهوي نعمها  شهمیري چهې داريهوش او الارکسهیز يهې د           [لوړ  واک ]هغوي د هغه : يادونه داسې شوې ده 

     93. خپلې  انگړي ساتنې تر سیوري رندې غوره کړي دي
  

د  ايم بورنهوف د پلټنهو پهايلې د پوهانهد ايهم لسهه د راوولوشهويو مالومهاتو لهه پهايلو سهره همغهږي لهري  د دواړو پلټونکهو د               
 [ 94رسهم الخهط   ]لسه هم د بورنوف په شان د ډبرلیکو د ژبې او لیکهدود   ده يوه کاپ کې خپرې شوې؛ پوهانپلټنې پايلې پ

پوهاند لسه د کرسته نیبههر پهه ر  د مونهدپ شهوېو ډبهر لیکهو پهه مهنک کهې د هغهې ډبهر            . په اړوند پلټنې پر مخ بیولې دي
لیکې په اړوند هم پلټدې کړي چې پر مخ يې جغرافیوي نومونه لیکل شهوي او دا نومونهه يهې د هغهو فارسهي سهاتراپیو لهه        

ورڅخه يادونه کړې ده او په دې توگې د ډبرلیکهو د لیکهل شهوي     نومونو سره پرتله کړي چې هرود  په خپلو لیکنو کې
  . يدويئمته له مخې د نوموړي تأريخپوه د يادو شويو نومونو سنديت تا

 

د ډبر لیکو په منک کې لومړۍ ډبر لیکه لوستل شوې او مانا يې را ايسهتل شهوې مگهر د دوه وو نهورو ډبرلیکهو برخلیهک       
سههه او بورنههوف پههه وههولیز ډوپ انگیرلههي چههې د ډبههر لیکههو ژبههه د النههد پههه پرتلههه بايههد     تههر اوسههه روښههانه نههه دي ؛ پوهانههد ل 

يها مشخصهه  انگړتیها     نهه بیها ههم خپلهه نومیر   يهې  پهه لرلهو سهره سهره     يت تهه نیهږدې وي مگهر د همدغهه نیږديهوالي      سانسکر
کهې نهه بلکهه پهه يهو شهمیر        د ډبرلیکو ژبه په وولهو ډبهر لیکهو   . ساتلې او بايد له سانسکريت څخه بیله يوه  انگړې ژبه وي

يوه به هغه ژبه وه چې خلک پهه وهولیز ډوپ وربانهدې    چې شک نه شته . يکې  ان د معاصرې فارسي بدې ته نیږدې کو
پوهیدپ او يا عامه ژبه وه او بله هغه ژبه وه چې بده يې د پرسه پولیس د ماڼیو د ديوالونو د ستنو پر مخونو لیکل شهوې  
                                                             

91  Ormuzd  : د اورمزد اړوپ شوې بده اوهرمزدOhr·mazd او اورموالد ،Or·muzd نورې بدې يې آهوره مزده، هورمزده، هورمزد، هرمز، . ده

لق اهرامزد او ارالندرا ده، دا يو اوستايي نوم دي چې د لرغونې آريانا په ديه کې د داسې خداي لپاره ويل شوي چې مجلقه ذا  يې چا نه دي خ

داسې بريښي چې د مزده نوم . يا ريښتا پنووونکي خالق دي [ارتا  ]آهورامزده د . آهورا د روښنايي او مزدا د عقل او پوهې په مانا ده. کړي

  [ژ  ]. چې د پوهې او عقل په مانا ده همريښه ويسره  medhāدې د سانسکريت له مدها  

 

92  Homa  : فارسي کې کرگس او په عربي کې نسر  –هما يا هوما د يوه مارغه نوم دي چې په پښتو کې پوو او کجیر ويل شوي او په دري

د کونر په اپووه چې د بد مرغ  نښه ده هما د آريانا په ادب کې د نیکمرغ  د نښې په توگه بلل شوي او ويل شوي چې که . ويل شوي ملتحي

همدغې باوري  انگړتیا ته په کتنې هما يا هوما چې د هومم او هَون په نامه هم ياد شوي . سیوري يې په هر چا پريو  نو پاچاه  ته رسیږي

 [ژ  ].  يی دي او په هندويیزم ، جینیزم او بوديزم کې هغو مذهبي لمانونو ته ويل شوي چې اور په کې بنسټیزه ونوه لوبوييو سانسکريت و

93
 Mémoire sur deux Inscriptions cunéiformcs trouvées prés d'Hammadan, par le Dr. Schulz, par M. Eugéne Burnouf, Paris, 1836. 

 

94
 Orthography  
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وږ دې پايلې ته رسیدري شو چې د لرغوني سلجنت په پیر کې په فار  کهې لهږ تهر لهږه دوه     ده، ددې انگیرنې له مخې م
فارسهي   –لسه د ډبر لیکو پرمخ لیکهل شهوې ژبهه د میهدو     . داسې ژبې منوته راغلي چې تقريبا   يو بل ته نیږدې ژبې وې

دا چهې د هخامنشهي   . ژبهې پهه نامهه نومهوي    باکتري  –ژبې په نامه يادوي او د مغانو د الند د کتابونو په پرتله يې د سغدو 
سلجنت تر غمي رندې د بیدبیلو قومونو تر منک لهجوي توپیرونو شتون درلود، د لمر په څیهر روښهانه دي، ددې خبهرې    

چې ويلي يې دي دا ملتونهه يعنهي مهادان، فارسهیان، او د آريانها پرگنهې لکهه باکتريهان          دي الباد د سترابو په وينا کې پرو 
همدغهه شهرحه د   . ن له يو بله يو څه توپیر لهري، دا تهوپیر لهږ دي او دا لهږ تهوپیر ددوي پهه ژبهې کهې نغښهتی دي         او سغديا

د وينها لهه مخهې وايهي چهې د کرمانیهانو دودونهه پهه          95سترابو په يهوه بهل رسهوند کهې تصهديق شهوې ده؛ سهترابو د نیهرکس        
و تفسهیر شهوې ژبهه پهه خپهل الړښهت کهې د النهد لهه ژبهې           که د ډبر لیک. 96ډيريو برخو کې مادانو او فارسیانو ته ورته دي

مخکهې وي نههو د ډبههر لیکهو پههر مههخ د لیکهل شههوي تههورو دغهه لههړۍ کههوري شهي د پرشههیا د لرغههوني مهذهبي ژبههې د لغههاتو         
استااليتوب وکړي ، او ورپسې کوري شو ووايو هغه نورې دوه ډبر لیکهي چهې تهر اوسهه نهه دي تفسهیر شهوي د لهومړۍ         

وړاندې کوي؛ مگهر د لهومړۍ ډبهر لیکهي او النهد تهر مهنک تهوپیر دومهره پريمانهه او           و وگړو په ژبې د عامډبر لیکي شرل 
جهرړې   [ژ –النهد   ]مهذهبي  ۰ د میخي تورو ژبه لهه سهپیڅلې   . څرگند دي چې الموږ دا انگیرنه ورته د نه منلو وړ گر ي

سره همريښه ده او هغه مالوما  چې د ايم بورنوف د پلټنو له منوه را ايستل شوي څرگندوي چې الند د آريانها د شهمالي   
وريتونههو شههفاهي ژبههه وه؛ او د پرسههه پههولیته د تفسههیر شههوي ډبههر لیکههې ژبههه د سههويلي پرشههیا د عوامههو لههه ژبههې او يهها د         

 . زې ژبې له شتون څخه مخکې منوته راغلې دههخامنشیانو په سترې پدالمینې کې د پیاندپ شوې بنسټ
 جیمز کولز پريچرډ

 

  رحمت آريا: ژباړه
 نور بیا                                                                        

  
 

 

                                                             

95
  Nearchus  : آريان په خپل . نیرکس د الکساندر په لښکر کې يو نوارک يا د سمندري  واک افسر وو. ال پورې. م //۳تر  /۳۶له : نیرکس

کتاب انديکا کې وايي چې هندوستان ته د الکساندر له پو ي خو ښت وروسته له هندوستانه د سوسا پر لور په سمندري يون وخو ید خو د 

نیرکس له خپلوسمندري يونونو وروسته په کرمانیې کې له . تايلس نه د بحريه په نامه ياديږي. لومړي تايلس ته رړ ررې په اوږدو کې

 [ژ  ]. ال کاپ کې يو  اي کیږي. م ۳۰۶الکساندر سره په 

96 Νξαρχος δξ τδ πλετστα Ξθη και την διλεκτον των Καρμανιτων ,Περδικα  τε  και Μησικα Ξγρηκε  

ه یانو، فارسیانو او مادانو د ژبې د هویت په پیژندنه کې عبارات د سترابو د لیکنو په ژباړو کې د ژباړونکوو د غوره شویو لغاتو په پرتلد کرمان

 .زښت پیاوړي دي

" Nearchus asserit, Carmanitarum mores ac sermonem magna ex parte Persarum esse ac Medorum æmulos." 

 [لیکوال ]. یوازې په دود او چلند پورې اړه لري [magna ex parte]په دې کې 


