
    

  

 توضيحاتی

  زبان و ادبيات افغانستانبر 

  

  بنياد فـرھنـگی کھـزاد                      داکتـر فـريار کھـزاد       

  

  مقدمه

در افغانستان و بين افغانھا در سالھای اخير بحث ھای زياد زبانی 
و فرھنگی که بيشتر جنبه سياسی دارد، مطرح شده و مورد بحث 

به نحوی اين مسئله را با' انداخته و ھر کس . قرار گرفته است
. چيزھائی را که خواسته است از اين طريق مطرح نموده است

بيشتر فعاليت ھا مطرح نمودن يک عده اشخاص و درست يا 
نادرست بودن بعضی مباحثی است که ھر کس به ضم خود و به 

متاسفانه که . شکلی که دلش خواسته است پيش کش نموده استھر 
در .  بحث ھا سياسی، تعصب آميز و غير علمی بوده اندبيشتر اين
  :دن قرار ذيل ميباش ھم اھدافی وجود دارد که بهاين نوشته

  اريخ و ادبيات زبان دریو ضيح مختصر بر تت •

  تفاوت و ھمسوئی ھای  نام ھای دری و فارسی •

  بھره برداری ھای سياسی از مسايل زبانی و فرھنگی •

 روشن ساختن تاريخ و سھم ع@مه احمد علی کھزاد در •
  ادبيات افغانستان



   

  زبان دری

 اثر احمد علی کھزاد - تاريخ ادبيات افغانستان«بعد از انتشار کتاب 
طرف رياست دارالتاليف وزارت از  1322در سال » و ديگران

ورت علمی و تحقيقی به نام زبان دری در افغانستان بصمعارف 
 برای بار اول در  احيأ شد  و استاد کھزاد آنراثبوت رسيد،

افغانستان به نشر رساند و بدين ترتيب مانند اکثر آثار تحقيقاتی 
خود در اين مورد نيز گوی سبقت و پيشآھنگی را از آن خود 

قسمت اول اين کتاب که ادبيات افغانستان را بصورت کلی . ساخت
از زمانه ھای قبل از تاريخ تا دوره اس@می در بر ميگيرد توسط 

شد که برای مطالعه بيشتر خوانندگان و تاليف اد تحقيق ع@مه کھز
  . در اخير اين نوشته ضميمه ميگرددقسمت اول آن اثر عزيز 

زبانھای مختلف کشور را مورد تحقيق تاريخ اين قسمت نه تنھا 
قرار داده است بلکه در مورد زبان دری چنان تھداب مستحکم و 

نشمند ايرانی و نه علمی را بنا نھاده است که ھيچ کسی، نه دا
دانشمند افغانی نتوانسته اند آنرا برھم زنند و يا چيز بھتری از آن 

بلکه آنچه بطور کلی در اين مورد تحقيق شده است . ارائه بتوانند
ًمورد دستبرد ديگران قرار گرفته است و اکثرا چيزھايئکه در 

 مورد زبان دری به خورد مردم داده شده است منشأ و مبدأ ان اين
. کتاب بوده ولی بدون آنکه کسی از اين اثر و يا محقق آن نام ببرد

ًنسل جديد اص@ از وجود ھمچو اثری بی خبرند و فکر ميکنند که 

البته بسياری ھا . ديگران در مورد زبان دری تحقيق نموده اند
مقصر نيستند زيرا در افغانستان آثار علمی استاد کھزاد را ھرگز 

از طرف ديگر آثار کھزاد بزرگ . کرده انددوباره تجديد چاپ ن
بيحد مورد دستبرد و سرقت ادبی قرار گرفته چنانچه امروز وقتی 
کسی در مورد تاريخ و جغرافيای آريانا و زبانھا و اديان و ديگر 
مسايل تاريخ قبل از اس@م در افغانستان چيزی بنويسند نام ھای 



ه ميشود ولی از خورد و بزرگ تاريخ در آن ديددانشمندان ھمه 
ً جالب است که معمو' کھزاد کمتر چيزی به نظر ميرسد اماآثار 

  . محتويات آن از کارھای تحقيقاتی کھزاد ميباشد

تاريخ ادبيات «بھر حال چند مطلبی در اين جا از کتاب 
اقتباس ميگردد تا )  به بعد57 از ص (، فصل اول »افغانستان

  : در مورد زبان دری بدانندخوانندگان عزيز نظر ع@مه کھزاد را

...  

  "عموميات زبان دری"

 بطور مجموعی بحيث يک مقدمه نشان می دھد که قبلیھای بخش"
 ھند و ۀ خانوادزبانھایخاک ھای بين اکسوس و اندوس پرورشگاه 

وستائی، زبان ا زبان زند يا ،ی بوده و به ترتيب زبان ويدیئايرآ
يا پھلوی پرثوی ان پراکريت گندھاری، سانسکريت ک@سيک، زب

 پھلوی ساسانی بدون  و سغدی، اسکائی، تخاری،پارتی خراسانی
 فروعاتی که ھنوز ھم بصورت دسته ھای غلچه  وذکر شاخه ھا

 به دوره مارا به ره دو،ر و نورستانی از بين نرفته استيای پام
  ".عھد اس@می نزديک می سازد

 ساسانی ھا با سقوط کوشانی ھای بزرگ در افغانستان و عروج"
 زبان پھلوی ،اخير الذکر در خراسانۀ در ايران و تسلط س@ل

 در ،ساسانی با ھمان تاثير فراوانی که از پھلوی پارتی برداشته بود
صفحات شمال و شمال غربی افغانستان در باختر و سيستان راه 

 طوريکه .نده شده بودگيافت و حتی در ساير نقاط ملکت ھم پرا
 ،تلی و بعد از آن تا آغاز عھد اس@می حتی در سه يفۀديديم در دور

چھار قرن اوليه ھجری پراکريت و برھمی سانسکريت و 
آنچه از .  متداول بودآرياناديواناگاری زبان و رسم الخط پھلوی در 

 انبساط ،مھم است) دری(ی يعنی پيدايش زبان د نظر مبحث بعۀنقط



ھلوی ساسانی است  يفتلی و تماس مزيد آن با پۀزبان سغدی دردور
  ".که نتيجه آن بر زبان دری بی تاثير نمی باشد

  "زبان دری"

 يکی به .ًمعمو' زبان دری را منحيث لغت دو نوع معنی می کنند"
 می خوانند و ديگر )دربار( و)درگاه( و آنرا زبان )در(اساس کلمه 
 که زبان کھستانی شود و اين توجيھات بيشتر به )دره(منسوب به 

برھان قاطع کلمه .  ھا و کتب لغت معمول شده استسمواساس قا
  : ر گونه تعبير می کندادری را چھ

ويند لغت ساکنين چند شھری بوده است که آن بلخ و بخارا و    گ-1
   .بدخشان و مرو است

ی برآنند که مردمان درگاه کيان بر آن متکلم می ئطايفه  و   ... -2
 .شده اند

ه در زمان بھمن اسفنديار چون مردم و گروھی گويند ک    ... -3
 او می آمدند و زبان يکديگر را نمی  به درگاهاز اطراف عالم

را وضع کردند و ی  بھمن فرمود تا دانشمندان زبان،فھميدند
 . نام نھادند)دری(آنرا 

 ھمچو کبک دری و اين ،و منسوب به دره را نيز گويند   ... -4
شد زيرا که مھمترين ن بوده با ميتوااعتبار خوشخوانی ھم

 ".لغات فارسی زبان دری است

  

 و کانون پرورش أ اين چھار تعبير اين است که اصل منشخلص"
ًالنھر بوده و در عصر ساسانی محتم@ أو ماورخراسان زبان دری 

 چون اين خ@صه حاوی تمام ) (. اتخاذ شده بود ھمزبان دربار



 تحقيقات آنرا  در روشنی،دری می باشدزبان نظريات در اطراف 
  ".مفصل تر شرح می دھيم

  " و پرورشگاه زبان دریأمبد"

می توان کرد يا در سراغ که تا حال را نظم و نثر دری قديمترين "
حنظله بادغيسی و .  است آمده به ميانالنھرأان و يا در ماورخراس
 نسبت  آنھا که قديم ترين شعر دری را به سکزیبن وصيف محمد

 قديم ترين آثار . ھرات و سيستان می باشند از و'يات،می دھند
 .النھر نوشته شدهأ يا در خراسان و يا در ماور زبانمنثور اين

 منصور العمری و به  مقدمه شاھنامه ادبی منصوری که از طرف
،  ھجری تحرير گرديده346نام ابو منصور محمد عبدالرزاق در 

وح  تاريخ طبری که از طرف بلعمی وزير منصور بن نترجمۀ
 أ در عصر سامانی ھا در ماور شده ھجری تحرير356سامانی در 

  ".النھر به ميان آمده است

 در ،مقارن ھمين زمان حدود العالم که مولف آن معلوم نيست"
 ،ون گوزگانانـ امرای آل فريغ از ھجری برای يکی372

 گرشاسب يد بلخیؤمد تحرير شد و ابوالمحابوالحارث محمد بن ا
لبلدان خود را تاليف کرد که متاسفانه اصل آنھا از  و عجائب انامه

تاريخ سيستان و مجمل التواريخ شاھد وجود آنھاست  بين رفته ولی
اضح می شود که اولين و ) (.زيرا از آنھا فصولی نقل کرده اند

 طی قرن  درً منظوم و منثور دری که عجالتا در دست استۀپارچ
ميان آمده است و باختر النھر به أان و ماورخراسچھار ھجری در 

 و پرورشگاه اوليه آن محسوب أروز و زابلستان مبد آنالنھرأو ماور
 که عين حقيقت است محتاج تقويه د'يل ھدالبته اين شوا. می شود

 به سغدی و پرثوی يا ری شباھت مزيد لغات دباآنھم ،ديگر نيست
 رفاناز خرابه ھای توآن پھلوی پارتی خراسانی که پارچه ھای 

ھروی، : شف شده، ساحه جغرافيائی سائر لھجه ھای دری مثلک
وجود لغات صاف دری در و  در افغانستان  راسکزی، زاولی



 و باز تاثير  ماالنھر و بخصوص در کشور خودأافغانستان و ماور
 معمول بود و تاثيرات آريانازبانھای اسکائی و تخاری که در 

 بعمل آمده و رياناآ سغدی و پھلوی ساسانی که در  ادبمتقابله
 انتشار زبان دری از  تاثيری در زبان دری بخشيد و با'خره

 چه در عصر ساسانی که )ايران(فارس  به )افغانستان(خراسان 
  و چه بعد از قرن چھارم ھجری که  باقيماندهمحض زبان دربار

 بجای کدامبجای پھلوی زبان علمی و ادبی آن کشور ھم شد ھر
خراسان  است که مھد زبان دری را در خود محکمترين دليلی

  ".النھر ثابت می سازدأ و ماور)افغانستان(

 می ، زبان دری شناخته شدۀيلحا' که مھد ظھور و پرورشگاه او"
ً معمو' فارسی دری . آن صحبت کنيمأخواھيم کمی در اطراف منش

 که صورت  اندی در سلسله ای گرفتهئايرآرا در خانواده السنه 
س ھخامنشی، صورت متوسط آن پھلوی ساسانی و قديم آن فر

 جغرافيائی و أمبد.  فارسی دری کنونی می باشد آنصورت جديد
خراسانی و زبان -پھلوی - روشن شدن موجوديت زبان پرثوی

 ان وفسغدی و ظھور آثار ادبی اين دو زبان از خرابه ھای تور
ن با  قطعی نفوذ ادبی پرثوی ساسانی و ارتباط محکم ادبی زباثبوت

دری در زبان لغات پرثوی و سغدی و تشخيص بغايت زياد 
 زبان ،اخيرالذکر و موجود بودن زبان دری در افغانستان معاصر

 و باز تاثير زبان اسکائی بخصوص  معاصرپھلوی در ايران
 أ که به اساس آن منش استتخاری در زبان دری يک سلسله د'يلی

 آنھم  کهاسانی و سغدیزبان دری به دو زبان پرثوی يا پھلوی خر
 ارتباط پيدا می  بود،در بلخ و بخارا و تخارستان و سمرقند معمول

 کوشانی که به نوبه خود زبان ديگر ھمين  زبانکند و تخاری يا
سغدی وارد کرده و با  نواحی است با تاثيری که در اصل ساختمان
مدخليت نيست چنانچه  تاثير مستقيم خود در شکل لسان دری بی



 (.ًرا اص@ مخفف تخاری می دانند) دری(ق بعضی نظريه ھا مطاب
("  

 جغرافيائی و پرورشگاه اوليه زبان أپس چه از نقطه نظر مبد"
و چه از روی کشفيات جديد و پيدا ھجری  ۀدری در قرون اولي

 دارد و پھلوی  وجود)دری(شدن لغاتی در زبان سغدی که در 
 چ وجه به پھلوی ساسانی زبان دری به ھيأ منش،ساسانی فاقد آنست

 به فرس ھخامنشی نمی رسد بلکه به پرثوی يا پھلوی پارتی و
 و تخاری ھم در آن بی تاثير نيست  ميگيردخراسانی و سغدی تعلق

 تخارستان و  و آمودريا در باخترۀو اين سه زبان در دو طرف
النھر در ساختمان زبان دری به ترتيب مراتب در طی چندين أماور
 چون زبان سغدی در نگارش .ز عھد اس@می دخيل اند ا پيشقرن

 و حتی ترسايان نسطوری مدت  بودائيانآثار مذھبی مانويان،
 ، محسوب می شد ميانهچندين قرن متداول بود و زبان علمی آسيای

  زبان دری معجونی استأاحتمال زياد دارد که رکن اساسی منش
آنکه يکی از  از زبان پھلوی ساسانی و لغات عربی، حال مرکب

 عدم دخالت زبان عربی است و قرن ھا  حقيقیصفات زبان دری
از جانب .  بود نمودهپيش از ظھور زبان عربی در اين ديار تشکل

ديگر دری زبانی نيست که بعد از نابود شدن پھلوی ساسانی به 
 باشد بلکه پھلوی و دری دو زبانی است که موازی بھم  آمدهميان

 به ميان آمده و )افغانستان(خراسان  در يکی در فارس و ديگری
خاک  درأزمان ھای معين از کشورھای مبده نشو و نما کرده و ب

نده شده اند و عامل اساسی شباھت و ارتباط گ دو مملکت پراھای
 معاصر بودن و ، بر قرابت خانوادگی ع@وهلغات اين دو زبان

  ".انتشار آنھا به خاکھای يک ديگر است

ًکه پارچه ھای منظوم و منثوری که عجالتا از شبھه ای نيست "

 نظر قدامت از قرن سوم ھجری ۀ از نقط استدست زبان دری در



 معاصر آن بزبان  کتبتجاوز نمی کند ولی اگر ھمين آثار را با
 بر) دری( آن گاه س@ست و پختگی و روانی ،پھلوی مقايسه کنيد

و بدون  ه مسلم است که دری يک دفع. آشکارا ميشود)پھلوی(
 به ميان نيامده بلکه چندين  سامانيھاسابقه معاصر صفاری ھا و

 اگر . استًن آن عجالتا مشکليقرن سابقه داشته که متاسفانه تعي
 ادعا می کنند، دری )ابن نديم( و )ن مقفعبا(ًواقعا ھمان طوريکه 

زبان درباری ساسانيان شده باشد چنانچه در متون عربی حتی فقره 
 )27( داده شده است نسبتان دری به شاھان ساسانیبزھائی ھم به 

 و  پنجآنگاه مسلم می شود که مراحل ابتدائی زبان دری تا قرن
نيم قرن از عھد اس@می پيش يا دو دو ً مسيحی اق3bچھار حتی 

ن پيش از اس@م و قرو ملتفت بايد بود که دری د. ميتواندبرده شده
 داشت که بايد آنرا ۀ اولي شکلًو محتم@ در قرن اول و دوم ھجری

 شبھهب@. صورت متوسط سغدی و پھلوی پارتی خراسانی خواند
 رواج پھلوی ساسانی که بعد از عصر کوشانی ھای خورد و يفتلی

 تاثيری ،  خود تاثير بخشيدۀھا در خراسان بعمل آمده در آن بنوب
و س@ست دری بر پختگی   پيشتر گفتيم که. که آنرا تقويت نمود

  ، ساسانی از روی آثار معاصر آن دو زبان معلوم می شودپھلوی
در صورتيکه قدامت پھلوی پيش از قرن چھارم ھجری تا آغاز 

 می کند که دری ھمچنين  حکم منطق. ساسانی واضح استۀدور
و رسيد قرن چھار بدين پايه نضج و س@ست  سابقه ای داشته تا در

که  نبايد کرد فراموش. آن گاه گوی سبقت را از پھلوی ربود
پختگی زبان دری بر پھلوی ساسانی از اين ھم معلوم می شود که 

 در نتيجه پھلوی .معرض ھجوم زبان عربی قرار گرفتنددر ھر دو 
 بطور عام بعد از قرن سه و چھار ھجری در تحرير آثار فارسدر 

 ھم بکلی آنکشور و بعد از قرن ھفتم حتی در مغرب  رفتاز ميان
ھمان خراسانی که آنجا ھم خراسان آنکه دری در ناپديد شد حال 

 شد،  جابجاپھلوی حرف زده ميشد و نفوذ زبان عربی نيز در آن
 تا قرن چھارم ھجری زبان دری .رو به انکشاف مزيد گذاشت

النھر بود و بحيث يک أ و ماور)افغانستان(خراسان منحصر به 



نظوم در  م وزبان علمی و ادبی پخته و روان و سليس آثار منثور
 حتی يک . معمول نبودفارسآن تحرير می شد و در اين وقتھا در 

 رساله ھم در ين زبان مقارن اين زمانه ھا در آن  يکشعر و
 که ا گر ساسانی ھا به  بودملتفت بايد. مملکت ديده نشده است

  خويش دری را زبان درباری،خراسانبسط نفوذ در راستی بعد از 
ار ديواری بارگاه بحيث يک زبان  در چھ،اتخاذ کرده باشند

عموميت نداشت و و در بيرون بارگاه تشريفاتی قبول شده بود 
  بزبان و.زبان علمی و ادبی آن مملکت قراريکه گفتيم پھلوی بود

طبری ھم می نوشتند و پھلوی تا زمان استي@ی مغل در حصص 
 تا اينکه در اواخر عصر سامانی  ماند کم و بيش باقیفارسغربی 

 ، در ری خراسانی غزنوی در اثر فتوحات س@طينۀئل دورا اوو
ان در خاک خراس گرگان و اصفھان راه نفوذ زبان دری ،جبال
 غربی ما باز شد و آھسته آھسته زبان پھلوی را در  ھمسايهھای

 قرن چھارم ھجری بحيث  از عقب زد و بعدفارسنقاط غربی 
صط@ح ملک الشعرا زبان علمی و ادبی جای آنرا فرا گرفت و به ا

" بعد از تسلط دولت سلجوقی در عراقين اين معنی قوت يافت"بھار 
  ".سراسر کشور فارس انبساط يافتيعنی زبان دری بر 

که » مادر زبان دری«حال ببينيم استاد عبدالحی حبيبی در رسالۀ 
. ر شده است چه ميگويند از طرف انجمن تاريخ نش1342در سال 

تاريخ ادبيات افغانستان، اثر کھزاد و «د از  سال بع20اين رساله 
  )6ص : ( نگاشته و نشر شده است» 1322-ديگران

که پس از حملۀ عرب، زبان : تا اين اواخر عقيدۀ شايع اين بود"
 ()يدا کرد و بتدريج بزبان فارسی کنونی منقلب شدپھلوی تغييراتی پ

ارسی در اما در ين نزديکيھا عقيده ئی ديگر ظھور کرده که زبان ف
  ".() وجود داشته است– در عرض پھلوی –ادوار پيش از اس@م 

که ھيچ يکی باندازۀ : برای اين مطلب د'يل متعددی را شمرده اند"
و اکنون که کتيبۀ مکشوفۀ بغ@ن  را . وجود اين کتيبه مھم نيست



اعتراف ميکنيم که زبان فارسی کنونی از پھلوی منشعب . می بينيم
مدت يکھزار و ھشت صد تا دو ھزار سال پيش از بلکه در . نشده

ين در تخارستان تاريخی زبان تکلم و تحرير و ادب و دربار بوده 
لفظ بھمان شکل ) 160( سطر کتيبۀ آنرا در حدود 25که اينک 

قديم و عناصر کھن تاريخی در دست داريم و بننابران کشف اين 
اريخ ادبيات کتيبۀ گرانبھا تحولی را در عالم زبان شناسی و ت

  ".و عقايد کھنه را متزلزل ميگرداند. افغانستان بوجود می آورد

از جملۀ د'يلی که برای وجود زبان فارسی در ادوار قبل "
که آثار منثور و منظوم زبان : اين بود. ا'س@می اقامه ميکردند

)  ھه346(دری بعد از تحرير مقدمۀ منثور شاھنامه ابومنصوری 
 اين آثار به بزبان فصيح و استوار و پختۀ دری بدست آمده و تمام

است، که بايد قرنھا قبل از اس@م پرورش ديده تا باين درجۀ 
و ديگر اينکه از دورۀ اوايل . فصاحت و متانت ادبی رسيده باشد

 نقل شده که ()ی عبارات و منقو'تی در کتب عربیاس@م برخ
 و سيستان بگفتن و باز در اوقاتيکه در خراسان. بفارسی فصيح اند

شعر دری آغاز کردند، اين اشعار نيز بفارسی پرورده و استواری 
 و باين مرتبه پختگی رسيده ًاند که بايد قب@ قرنھا تربيت ديده

  ".()باشند

اکنون در پرتو اين د'يل دو احتمال سابق الذکر را در بارۀ "
  :پيدايش پشتو فارسی تحليل ميکنيم

ھای بغ@ن بايد گفت که مادر زبان فارسی باستناد کتيبه ما نحن في
بشکلی که در ين کتيبه ثبت شده در حدود قرن اول و دوم ) دری(

و اين زبان از . ًمي@دی يعنی تقريبا دو ھزار سال قبل وجود داشت
ان سيمای قديم تا اوائل عھد اس@می در مدت پنج و شش قرن 

نمونۀ کھنتر که . بقيافت زبان دری قرون نخستين اس@می در آمد
  ".موجود است) ھه436(نثر آن در مقدمۀ شاھنامه ابومنصوری 



جالب اينست که استاد حبيبی بعد از کشف کتيبۀ بغ@ن عقيده مند به 
نام دری ميشود و مادر آنرا زبان تخاری ميداند ولی استاد کھزاد 
سالھا قبل از کشف اين کتيبۀ مھم ميدانست که زبان دری از فرس 

شی نه بلکه از زبانھای آريائی، اوستائی، سغدی و قديم ھخامن
سوال جالب ديگر اينست که چرا استاد . تخاری بوجود آمده است

خود از کتاب » مادر زبان دری«عبدالحی حبيبی در رسالۀ 
نام نميبرد و از آن » تاريخ ادبيات افغانستان اثر کھزاد و ديگران«

ه در مورد کتيبه سرخ  چرا از مقا'تی کھمچنان. استفاده نمی کند
 استاد کھزاد نوشته و ترجمه نموده است، ذکری بميان نيامده ،کوتل
 با وجوديکه رسالۀ خود را بر بعد از کشف کتيبۀ سرخ کوتل است

اما اصل موضوع که . بغ@ن نوشته و به آن استناد نموده است
زبان دری از فرس قديم ھخامنشی نيامده است بازتاب يافته است 

مادر «بدين صورت رسالۀ . نکه مرجع اول آن ذکر گرددبدون آ
چيز جديدی را به خواننده تقديم نمی کند بلکه تفصيلی » زبان دری

البته اين نوع خطاھا در . از تحقيقات ع@مه کھزاد بيش نميباشد
آثار ديگر استاد حبيبی نيز به کرأت ديده شده است که علمی بودن 

 از تفصيل بيشتر در اين مورد ًفع@. آنھا را زير سوال ميبرد
صرف نظر نموده و صرف يک مثال در مورد موضوع بحث 

» مادر زبان دری«مثال واضح آن در رسالۀ . ارائه ميگردد
 احمد علی کھزاد  ديگر اثر» تاريخ افغانستان«استفاده از کتاب 

بدون ذکر نام » تاريخ افغانستان«است که در چھار جا از آن بنام 
از آنجائی که کتابی در زبان انگليسی . رفته استمولف صورت گ

انگليسی » سر پرسی سايکس«توسط ) تاريخ افغانستان(به عين نام 
  .کدام آن کتابھا استبه   مرجعنوشته شده، خواننده نميداند که اين

ھم چندان درست به نظر نمی آيد » مادر زبان دری«نام رسالۀ 
بوده است بلکه زبانھای زيرا تنھا زبان تخاری مادر زبان دری ن

زيادی قسميکه در با' ذکر رفت در تشکيل و تحول اين زبان نقش 



داشته اند که بدين صورت دری دارای يک مادر نه بلکه مادرھا 
  .ميباشد

  زبان فارسی

چه زبان فرس ھخامنشی و چه زبان امروزه دری که در ايران 
به اسان باستان د از آريانا و خرنبنام فارسی ياد ميشو) فارس قديم(

اينکه بعضی از محققين فکر . به آن سرزمين رفته اندترتيب 
ميکنند که نام زبان فارسی از نام ايالت يا استان فارس ايران 

اين نام نه از نام .  سخت اشتباه ميکنند،امروزی گرفته شده است
گرفته شده است و قبيلۀ » پارسوا«استان فارس بلکه از نام قبيلۀ 

 1000و قبيلۀ بزرگ آريائی بود که در حدود کی از دي» پارسوا«
ًبه سرزمينی که بعدا به نام از اطراف بخدی از شمال آريانا . م.ق

  . مسمی شد، گرفته شده است »فارس«اين قبيله بنام 

 باختر و سغد از شمال آريانای باستان از. م.ق1000در حوالی 
را ھا بنای مھاجرت ل زيادی به دو طرف غرب و جنوب قباي

قبايلی که بطرف غرب در . قرن ھا را در بر گرفتگذاشتند که 
و قبيلۀ » امادی«قبيلۀ :  سه آن خيلی مشھور است،حرکت شدند

. بطرف ارمنستان» پکتويس«بطرف غرب و قبيلۀ » پارسوا«
قبايل امادی و پارسوا مدت بيشتر از دوصد سال در تحت تاثير و 

و ) مادھا(» امادی«که اول قبيلۀ نفوذ سامی ھا زندگی نمودند تا اين
فارسھا به . يا فارسھا به قدرت رسيدند» پارسوا«بعد از آن قبيلۀ 

سرکردگی سيروس که يکی از بزرگان قبيلۀ فارس و خانوداۀ 
ھخامنش بود به قدرت رسيد و ب@خره امپراطوری بزرگی را بنا 

رآمد و نھادند که قسمت ھائی از آريانای باستان نيز تحت اثر آنھا د
يکی از مشخصات مھم اين دوره آمدن رسم الخط به سرزمين ھای 

آمد   که توسط منشی ھای ارمنیامروزی است ايران و افغانستان
. که به ھمين حساب دورۀ تاريخی اين کشورھا آغاز ميگردد

دانشمندان تاريخ ايجاد خط را مبدأ تاريخ ميدانند و دوره ھای 



دورۀ . خ نام گذاری کرده اندي تارپيشتراز آنرا دوره ھای قبل از
 مگر دورۀ .انستان و ايران از ھمينجا آغاز ميگرددغتاريخی اف

تاريخی جھانی قبل از آن ميباشد زيرا خط و نوشته بار اول در بين 
  .بوجود امده است) عراق امروزی(النھرين 

با تشريحات مختصری که ذکر شد نام فارس و فارسی که بر قوم و 
ميگردد ھمچنان نامھايست که از آريانای باستان با زبان اط@ق 

آنھائيکه اين نام . مھاجرت آريائی ھا بطرف آن سرزمين رفته است
به افغانستان ًھا را کام@ مربوط به ايران امروزی ميدانند و آنرا 

 سخت در اشتباه ميباشند زيرا آنھا ھم مال ،وارداتی خطاب ميکنند
با » پارتی«و » پارت«ترتيب نام  به ھمين .سرزمين آريانا است
ميباشند ھمچنان از باختر » پارثی«و » پارث«ًقبايل خود که اص@ 

به غرب رفته است که امپراطوری پارت يا ساسانی را تشکيل داده 
  . اند

  .برای معلومات بيشتر تاريخی به آثار استاد کھزاد مراجعه شود

  

  سياست ھای زبانی و فرھنگی در افغانستان

ديکه دری نام زبان مردم افغانستان ميباشد و از نقطه نظر باوجو
علمی محقق بوده و به سرزمين اين کشور تعلق دارد، اين نام در 

نه برای تصحيح علمی بلکه بنا بر مسايل سياسی در اخير سالھای 
زيرا اگر دليل اين . افغانستان دوباره مورد استفاده قرار داده شد

در آن صورت در پيشرفت ، ی ميبوداستعمال دوباره تصحيح علم
در . علمی زبان دری نيز بايد توجه کافی و 'زم مبزول ميشد

 نحاليکه با داخل ساختن کلمات زبان پشتو بصورت جبری در زبا
چطور امکان . ًدری مسئلۀ علم و دانش را کام@ زير پا گذاشتند

دارد که نام يک زبان را بر اساسات علمی تصحيح نمائيم ولی 



مات بی شمار يک زبان ديگر را بدون رعايت کوچکترين کل
  . داخل نمائيمًجبرا اساسات علمی در آن 

که در اين سالھا اينقدر حساسيت برانگيز شده » دانشگاه«کلمۀ 
است بار اول در افغانستان از طرف ع@مه احمد علی کھزاد برای 

 نام به کميسيون» دارالعلوم«و » دارالفنون«جانشين ساختن کلمات 
اين يک کلمۀ زبان دری است که در . گذاری وقت پيشنھاد شد

از يک طرف تاريخ باستانی دارد . داخل افغانستان ساخته شده است
و از طرف ديگر تاريخچه که به آريانا و خراسان تعلق ميگيرد 

معاصر آن نيز به افغانستان تعلق دارد و قسميکه ذکر شد بار اول 
واضح است که با سياست ھای .  شددر شھر کابل دوباره احيأ

ًاين نام بعدا در ايران . فرھنگی آن زمان مورد قبول واقع نگرديد

استاد کھزاد که در آن زمان عضويت . مورد استفاده قرار گرفت
ًکميسيون نامگذاری را داشت معمو' بعد از مجالس اين کميسيون 

لمات کبسيار خسته و ناراحت معلوم ميشد زيرا ھميشه ميگفت که 
 ميسازند که به ھيچ صورت کار جديد را به جبر داخل زبان دری

 را بازيچه ساخته اند و به اينھا زبان دری. ست و علمی نميباشددر
يقين که ھمسايگان ما از اين جو سياسی برای مقاصد شان سؤ 

وی يک بار ھمچنان اظھار نمود که برای . استفاده خواھند کرد
ی ی را پيش ميگيرند مگر رأی گيرتصويب اين کلمات رأی گير

 و به اين در بين يک عده ئی که به زبان دری ع@قه مند نيستند
از .  چيز عجيبی است،زبان صرف بصورت سياسی نظر دارند

عجايب ديگر آن زمان اينست که کلمات و واژه ھای جديد دری را 
ميساختند که برای پيشرفت زبان پشتو » پشتو تولنه«در موسسۀ 

موسسه است مبدأ زبان دری ما که  شده بود ولی در سرزمين ايجاد
ئی برای پيشرفت زبان دری وجود نداشت چنانچه تا حال اين 

پس چگونه قبول گردد که احيای نام دری . کمبود رفع نشده است
منظور علمی داشته است در حاليکه کوچکترين توجه برای پشرفت 

ند پشتو تولنه مؤسسه ئی مان. علمی زبان دری صورت نگرفت



برای دری ساخته نشد و بسيار تعصبات ديگر زبانی که ھمه از آن 
  .اط@ع دارند دامن زده شد که تا امروز جريان دارد

قابل ياد آوريست که اين اظھارات ع@مه کھزاد نه به خاطر مسايل 
وی ھمچنان کسی . سياسی بلکه بيشتر بخاطر مسايل علمی بود

 ديگر یاريخ زبان پشتو و زبانھااست که برای اولين بار ت
افغانستان را بصورت علمی تحقيق نموده است که در ھمين کتاب 

  .     نتايج آن درج ميباشدھم بعضی » تاريخ ادبيات افغانستان«

با توضيحاتی که در با' داده شد در حاليکه نام دری نام علمی اين  
'نی زبان ميباشد ولی نام فارسی ھم برای يک مدت خيلی طو

چنانچه در جھان نام فارسی نسبت به . مورد استفاده بوده است
ًدری مشھور تر است و مردم معمو' عادت دارند تا غلط مشھور 

پس زمين به آسمان نميخورد اگر کسی نام . را بيشتر استعمال کنند
  .اين زبان را فارسی، دری يا حتی تاجيکی گويد

 اين زبان به سه نام ياد امروز در افغانستان، ايران و تاجکستان
ميشود ولی متن زبان، دستور زبان و واژگان زبان ھمه يک چيز 

واضح است که در جاھای مختلف لھجه ھای مختلف وجود . است
من سه . دارد و بعضی کلمات محلی ھم در اينجا و آنجا ديده ميشود

سال قبل برای مدت کوتاھی برای ديدن دوستان از کابل پشاور 
تفاوت بين زبان پشتوی پشاوری و قندھاری و مشرقی . رفته بودم

به مراتب بيشتر نسبت و لھجه ھای زبان دری بود ولی به ھر حال 
اما فرق شان از زمين . يک زبان ميباشد و ھمه پشتو حرف ميزنند

ھمچنان در زبان ھای ديگر نيز چنين ميباشد چنانچه . تا آسمان بود
يگر در زبان انگليسی ديده اين تغيير فاحش بيش از ھر زبان د

من که از نو جوانی زبان انگليسی را آموخته ام در . ميشود



کشورھای مختلف و با صحبت با انگليسی زبانھای مختلف، 
انگليسی ھای مختلف را با بسيار جزئيات مشاھده نموده ام ولی 
ھرقدر با تفاوت بنويسند و مکالمه نمايند باز ھم يک زبان است و 

ديگر خود استفاده عظمی مينمايند بدون آنکه کوچکترين از آثار يک
البته يک چيز مھمی که در بين اينھا . تعصبی از خود نشان دھند

وجود دارد آنست که بی مورد ھر افتخار تاريخی را برای خود 
چنانچه ايرانی ھا در اينمورد ھيچ حد و مرزی را نمی . نميدزدند

سی باشد آنرا بخود شناسند و حتی اگر حرفی از دری و فار
البته بی توجه ئی مقامات افغانستان در . اختصاص و رابطه ميدھند

  .اين مورد دليل اصلی آن ميباشد

ًدر اين اواخر در تلويزيون ھای افغانی رايج شده است يا قصدا 

مروج ساخته اند که يکی به يک زبان سوال ميکند و طرف مقابل 
يقت باور نداشتن بخود و اين در حق. به زبان ديگر جواب ميدھد

اين نوع سوال ھا و جواب ھا ھر دو زبان . طرف مقابل ميباشد
دری و پشتو را متضرر ميسازد و از آن جز نافھمی زبانی نتيجه 

اين نوع برنامه ھا ھمچنان توھين به . ديگری بدست نخواھد آمد
در حاليکه بسيار بھتر . بينندگانی است که ھر دو زبان را نميدانند

اھد بود اگر ھر برنامه زبان خود را داشته باشد در غير آن به خو
متاسفانه مردم . جز از کچری قروت حاصل ديگری نخواھد داشت

افغانستان به کچری قروت عادت کرده اند يعنی کچری قروت 
زبانی، فرھنگی، انتخاباتی، اقتصادی و حتی جنگ و يا دفاع از 

نمی داند از کدام از ھمين جھت است که کس . کشور و غيره
طرف دفاع نمايد و مردم بيچارۀ ما در اين کچری قروت تمام چيز 

  .خود را از دست داده اند



من از ھمه ھموطنان عزيز خواھشمندم تا زبانھای دری، پشتو و 
زبان ھای محلی خود را خوب بياموزند و ھيچ لغت جبری و 

ه شده سياسی را که در زبان ھای شان به زور و جبر داخل ساخت
در مورد لغات و واژه ھائی که بصورت . است استعمال نکنند

طبيعی داخل ھر زبان شده و بنأ بر ضرورت بوده ھيچ مشکلی 
ھمچنان اين وظيفۀ جوانان دانشمند ماست تا برای . وجود ندارد

مباحث و مفاھيم علمی واژه ھای مناسب را بوجود آورده و ريان 
ر مورد اينکه آيا نام يکی از د. خود را ھرچه بيشتر غنی سازند

ًزبان خود را دری بگوئيم يا فارسی قب@ به عرض رسيد که 

صورت علمی آن دری است ولی فارسی ھم يک نام تاريخی آن 
ميباشد که باز ھم به سرزمين ما يا آريانای باستان تعلق دارد و با 
وجوديکه در مورد اين زبان يک نام اشتباھی است ولی قسميکه 

کر شد غلط مشھور بوده و استعمال آن مربوط به خود شان با' ذ
  .ميباشد

چيز دگری که بايد مورد بحث قرار گيرد ذکر واژه ھای دری و 
شايد يک تعداد اين شعر ھا از . فارسی در اشعار شعرا ميباشد

نقطه نظر زبان شناسی و تاريخ ادب اين زبان قابل استفاده باشد 
.  بصورت مترادف استعمال نموده اندولی اکثر شعرا اين دو نام را

البته وزن و قافيه شعر ھم مانند مکان و زمان در ذکر اين و يا آن 
  .نام رول داشته است

جای تأسف است که جوانان ما در خارج از حکومت افغانستان 
ميخواھند که فعاليت اين گروه و يا آن گروه فرھنگی را سد شده و 

رات و خواسته ھا در حقيقت مخالف اين اظھا. نگذارند فعاليت کنند
آزادی بيان بوده و تعجب آور است که از طرف نويسنده ھا، 
ھنرمندھا، ادب شناسان و در مجموع از طرف فرھنگيان صورت 

آنھم به حکومتی که خود در جنجال شناسائی از طرف مردم . گيرد



حکومتی که از تاريخ ادبيات خود باخبر نباشد و نداند که . ميباشد
ًلمات دانشگاه، فرھنگستان و امثالھم  اص@ و کام@ دری بوده و ک ً

  .از ھمين سرزمين برخاسته است، ديگر چه توقعی بايد داشت

باز ھم جای تاسف فراوان است که يک تعداد نوشته ھا، کتاب ھا، 
خواندن ھا، مصاحبه ھا، سخنرانی ھا و ديگر ھا ھا در اين مورد 

پرداخته اند و کمتر موارد علمی را از نقطه نظر سياسی و تعصبی 
اگر از حق نگذريم اين تنھا تعصبات زبانی . مد نظر گرفته اند

نيست بلکه ھمه امور سياسی افغانستان با تعصبات قومی، زبانی، 
فرھنگی، مذھبی وغيره آغشته ساخته شده است که امروز سگ 

اگر اوضاع . صاحب خود را گم کرده است و نه نميداند چه کند
فغانستان به ھمين منوال و با حضور اشخاص مجرم، رای دزد و ا

نوکران اجنبی در رأس پيش برده شود بايد به وضاحت بدانيم که 
ميخواھيم خود را، کشور خود را و فرھنگ و دين خود را از بين 
ببريم زيرا نتوانستيم راه عدالت و تساوی حقوق را پيش گيريم و به 

مساوی و برادر و خواھر و برابر ھمه ھموطنان به نظر ھموطن 
اين توضيحات صرف متوجه يک گروه خاص نيست . نظر افگنيم

بلکه ھمه فعا'ن سياسی کشور چه در حکومت، چه خارج از آن و 
  . چه در افغانستان و بيرون از آنرا در بر ميگيرد

در پايان توجه خوانندۀ عزيز را به قسمت اول کتاب تاريخ ادبيات 
  .تشکر. ب ميکنمافغانستان جل
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  زادـلی کھـد عـمـاح
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  عرض مرام

  

خدمت قارئين و جھت ) تاريخ ادبيات افغانستان(کتابی که بنام 
استفادۀ متعلمين و معلمين تقديم ميشود ، تدوين و تاليف آن چند سال 

به آقايان احمد علی کھزاد، محمد کريم نزيھی، علی ) 1322(قبل 

احمد نعيمی، محمد ابراھيم صفا و مير غ@م محمد غبار سپرده شده 
حضرات محترم به استثنای آقای محترم کريم نزيھی قسمت . بود

آقای محمد کريم . ھای متذکره را يکی بعد ديگری تاليف نمودند
مربوطه خويش را تمام  قسمت تنزيھی نسبت گرفتاری ھا نتوانس

کند و بنابرين رياست دارالتاليف آن قسمت را به آقای محترم علی 
بعد از مدتی اين قسمت ھم تاليف و قسمت ھای .  محمد زھما سپرد

  . پنجگانه تکميل گرديد



. اين کتاب اقدام نخستين در تدوين تاريخ ادبيات افغانستان است
.  با ص@حيت کشور اندمولفين اين کتاب از نويسندگان برجسته و

دارالتاليف قسمت ھای پنجگانه را بدون تصرف و تعديل با عين 
  .شکل برای نشر و جھت استفادۀ شاگردان آماده نمود

مدون و نويسندگان محترم مخصوصأ از حضرات معلمين که اين 
کتاب را تدريس مينمايند، خواھشمند اند تا نظرات خود را در بارۀ 

لتاليف بسپارند تا در طبع ثانی غور و مد نظر کتاب به رياست دارا
  گرفته شود

  

  رياست دارالتاليف

  وزارت معارف

  تاريخ ادبيات افغانستان

 

 

  

 قسمت اول

از قديمترين زمانه تا ظھور دين مقدس 
 اس+م 



 

 

  مؤلف

  احمد علی کھزاد
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  بسم 2 الرحمن الرحيم

 

 تاريخ ادبيات افغانستان

  قسمت اول

دين  زمانه ھا تا ظھور تريناز قديم
  اس+م

  

   اولبخش



  ھند و اروپائیزبانھای

 

 ساير ، پشتو، زند يا زبان اوستائی،دیي سانسکريت و،یئايرآو  ھند
  لھجه ھای آريايی افغانستان

  :و اروپائی ھندھای نزبا

انگتيل ( مي@دی يک نفر مبلغ فرانسوی بنام 18در مناصفۀ دوم قرن 
 به ھند آمده اوستا را نزد 1761در سال ) Anguetil Duperonدوپرون 

 م اولين ترجمه آنرا 1771پارسی زبانھای ھند مطالعه کرد و در سال 
  . به محيط اروپا عرضه کرد

. کريت شباھت داردمجامع علمی ملتفت شدند که زبان کتاب زند با سانس
 1767در ) Couerdouxکوردو ( فرانسوی بنام يکنفر مبلغ ديگر

می ادبيات و حفظ آثار فرانسه نوشته و بار اول موضوع مکتوبی به اکاد
مستر . شباھت بين کلمات سانسکريت، يونانی و 'تين را وانمود کرد

 در خطابه يی که در انجمن آسيائی کلکته  )William Jonesويليم جونز (
ايراد نمود، نظريه قرابت زبانھای سانسکريت و يونانی و 'تين و حتی 

  .    در ميان گذاشتجرمنی و سلتی را 

 در مطالعات زبان شناسی مجرای جديدی باز شد 1768در بدين ترتيب 
و علما ملتفت گرديدند که بين السنه اروپائی و ھندی مثل يونانی و 

 اين قرابت تا چندی محض از .'تينی و سانسکريت شباھتی موجود است
   ویمی شد تا اينکه صرف و نحو مقايسروی تشابه کلمات ديده 
(Comparative Grammar)  ثابت ساخت که تشابه زيادی در اصول

  به عبارت ديگر اين. آن زبانھا ھم م@حظه می شودنحو صرف و
 .الب آنھاستق ھم شباھت ندارند بلکه شباھت در ا محظ در مواد بزبانھا

 ۀی را منوط به يکی از ع@يق ششگانزبان شناسان علت اين تشابه اساس
 مشترک أ مبد وجرت، ھمجواری خاک، آئين، تسلطمھاتجارت، : ذيل

 اما . در اين امر دخيل است از اين عوامل عاملمی دانند و يک يا چند
 أمبد"ا و ھند از نقطه نظر زبان ھمان علت اساسی تعلقات اروپ



سکريت ھند، يونانی، يست که قرار آن متکلمين لسان سانا" مشترک
يکجا زندگانی داشتند و به ی و غيره روزی در محلی و'تينی، اس@

 يا بصورت" زبان مادر"ن مشترکی حرف می زدند که آن را زبا
  .گويند"  Indo-Europeanھند و اروپائی"وضعی و اصط@حی 

جدا شدن اين کتله ھا و تقسيم آن به شاخه ھا سبب ظھور خانواده ھای 
 .السنه و لھجه ھای فرعی از اصل تنه ھند و اروپائی گرديده است

شمندان برای کشف چگونگی زبان اصلی ھند و اروپائی از دو چيز دان
 و ديگر زبان يکی نوعيت تغييرات صوتی .مھم کار گرفته و می گيرند

 ، از قبيل گردان افعال]دستور زبان [ صرف و نحومقايسه اصول
  اين قبيلا ب .اشتقاقات و دسته بندی کلمات و غيرهو  أصرف اسم

 ھر يک از زبانھای مشخصی که جزء م@حظات ثابت شده است که
 نظر صوت و صرف و نحو در  از نقطه،السنه ھند و اروپائی می آيند

 .می کنند ھمی پيدا و اوليه اشتراک باباستانیيک زبان  در أاصل مبد
 يا اوليه برای السنه ھند و اروپائی ھمان نسبتی را دارا باستانیاين زبان 

ومن يا زبان سانسکريت برای ره باشد که زبان 'تينی برای السنمی 
:  ھند و اروپائیزبانھای به اين اساس شاخه ھای .کريت ھا داردپرا

 زند، 'تينی، يونانی، پشتو و فرس قديم ھر کدام به جای ،سانسکريت
خود دارای عواملی می باشند که بر ھمگی از رنگھا به تجديد ساختمان 

 دخالت کلمات .وانندزبان اوليه و مادری ھند و اروپائی کمک می ت
 ماھيت آن را تغيير داده ،بيگانه در يک زبان به ھر پيمانه ای که باشد

نمی تواند به شرطی که آن زبان دارای اصول صوتی و صرف و نحو 
و الب بر کلمات ق زيرا صوت و صرف و نحو .اساسی و محکم باشد

 علما با ص@حيتھای مختلف ۀکه يک دست وجودي با.مواد زبان است
علمی به وجود يک ملت ھند و اروپائی قائل شده اند و وجود يک زبان 

 اگر در نفس امر خوب اما ،مادری ھند و اروپائی ھم مستلزم آن است
دقت شود اسناد تنھا ھمين قدر وانمود می کند که در يک عصر دور 

 اصول صوتی و افتاده اقوامی با داشتن نژاد و مدنيت مختلف دارای يک
 زيرا واضح است . لغات مشترک بودند و بسۀو و دستيک صرف و نح

 .ًکه وحدت زبان حتما وحدت نژاد و وحدت مدنيت را ايجاب نمی تواند
بھر حال مھد اقوام ھند و اروپائی با مھد متکلمين زبان ھند و اروپائی 



ف است و نقاط مختلف موضوعی است که نظريات در آن باره مختل
 ھم نظريه ايست که ما در تاريخ خود  منجمله يکی.استپبشنھاد شده 

 آمو –ن حوضه عليای سردريا اتخاذ کرده ايم و آن اراضی ايست بي
رخين و زبان شناسان طرفدار زياد داشته و دارد و ؤدريا که در ميان م

 به اين .)1(سر از نو تقويت يافته است" کوتچی "زباناز کشف بعد 
و " سنتم"کلمين السنه  که متاساس اين مفکوره امروز عموميت دارد

از آسيای مرکزی برخاسته، از " سنتم" از گويندگان زبانھای ه ئیحص
ک راه جنوب اورال و شمال بحيره خزر راه مغرب را پيش گرفتند و ي

از شمال اکسوس به طرف جنوب " یئايرآھند و " ديگر اقوام ۀحص
 "سيتی "ن  در حالی که خويشاوندان آنھا اقوام باديه نشي.متمايل گرديدند

" نتمس" يعنی تخارھا جزء متکلمين دسته ی از آنھائيا تورانی که شاخه 
ی کوچک در دوره ھای جديدتر بيجا شده و ئ جابجا ماندند و جز،می آيند

   .به حصص شمال شرقی کشور ما مستقر شدند

  ی ئاآري  وآريائی يا ھند

شواھد کافی که از ھمه بيشتر دسته ھای السنه ھند و اروپائی آندر ميان 
ست که به نام  ازبانھائیته حتی متون ادبی از خود باقی گذاشته دسو 

 متکلمين .شھرت دارد" یئايرآھند و "يا به اسم وضعی " ائیآري"واقعی 
ان اوليه و مادری ھند و اروپائی اگر در پرده ھای قبل التاريخ ملفوف زب

 ۀآغاز دور در یئايرآ زبانھای ھند و ۀ گويندگان خانواد،می باشند
 تاريخی روی صحنه می آيند و عبارت از يک دسته قبايلی می باشند که

ست داشتند و  در حوزه عليای سردريا و آمودريا زي،"نه ويجهآريا "در
 در  امروزی آنھا در شمال آريانا يا افغانستاندامنه زندگانی مشترک

ند و ا ھي زندگانی مشترک قبايل آريائی . باختر ھم ادامه داشتۀع@ق
ی و محل آن در تاريخ ادبی کشور ما اھميت بسزايی دارد زيرا اين ئايرآ

زندگانی مشترک عامل تشکل لسان آريائی شده که از آن به نوبه خود 
 قديم ترين که به ميان آمده )ی مشترکئايرآ( و )رکھندی مشت(زبانھای 

  است که خوديدی و زبان اوستائیاخه ھای متقابله آنھا سانسکريت وش
 ھندی زبانھای ۀ خانوادأ تحقيقات زبان شناسی مبدۀآنھا با شرايط موجود

ی شناخته شده اند و ھر کدام از خود يک سلسله لھجه ھای ئايرآو 
 اين دسته ھا در حقيقت ھر کدام لھجه ھای .ضمنی و فرعی ديگر دارد



 مشترک بصورت مستقل هاند که بعد از انشعاب از تن يک زبان واحد
 زبانھای ملتفت بايد بود که وحدت .نما نموده اندو  تحول و نشو

" ايتالوسلتی" جرمنی يا زبانھایی مانند وحدت ئايرآيا ھند و " آريائی"
يق حقا. وقوعی و واقعی داردبلکه جنبه يک وحدت ايجابی لسانی نيست 

ی ھر دو در ئايرآ ھندی و زبانھایه متکلمين مختلفی وانمود می کند ک
ند و ندمی خوا" آريا" را بيک نام مشترک ، خوديشالسنه متقابله خو

  .ھم خوانده اند" آريائی" ايشانرا بھمين جھت زبان مشترک

 از ،ی تقسيم شده استئايرآی که به خانواده ھای ھندی و زبان آريائ 
نقطه نظر اصول صوتی و صرف و نحو و لغات بقدر کافی حفظ شده و 

يم را به بان اوستائی قدبه اساس آن بطور مثال بسھولت می توان ز
گردانيد و تبديل يدی را به زند يا اوستائی سانسکريت يا سانسکريت و

" یئايرآھند و " يا  بزرگترين نشانه ای ايست که وحدت زبان آريائیناي
سازد و برای ھيچ يک دسته يا خانواده ديگر ھند و اروپائی را ثابت مي

اخه ھای مرکبه حفظ  شۀ زيرا در داخل ھيچ دستتن کيف ميسر نيساي
  .نشده اند

ًث@ در حوالی قرن ًمعمو' عقيده برين است که در يک زمانه معين م

 مديا وسغديان گرفته ،ً زبان آريائی محتم@ از فارس)  م-ق( 15 يا 14
 افغانستان قسمت ھای وسطی آنرا  آريانا ياتا پنجاب در ساحه وسيعی که

پيشتر گفتيم که . ه می شد عموميت داشت و حرف زد،اشغال کرده است
 بود که ه ئیساحشرقی افغانستان جزء لی يا شمال ًاق@ حصص شما

 چون زندگانی . استی را ديدهئايرآشترک قبائل آريائی يا ھند و حيات م
ان کرد که ً طبعا حکم می تو،مشترک عامل تشکيل زبان مشترک است

لی را در بر  اکسوس يا آريانای شماۀ دو طرفۀکانون زبان آريائی حوز
ی ئايرآه ھای متعدد خانواده ھندی و می گرفت و نظر به بقايای لھج

اده تا واحتمال زياد می رود که دامنه کانون زبان مشترک ھر دو خان
   .کش ھم انبساط يافته باشدس@سل ھندو

ی را بدو دسته يا خانواده معين تقسيم می ئايرآ يا ھند و ئیزبان آريا
   :کنند

  ندی  ھۀخانواد  -1



  ی ئايرآ ۀخانواد - 2

 زبان اند و ۀ اين دو خانوادأی مشترک که مبدئايرآدی مشترک و ھن
يدی و لسان  قديميترين شاخه يعنی سانسکريت وبعلت عدم شواھد

دو طبق تعريف فوق و بقرار  ھر ،اوستائی از آنھا نمايندگی می کند
ش از اين ی در افغانستان ظھور و نشو نما يافته است و پيعقووشواھد 

 مراحل اولی ادبی ، برسندفارسغرب يعنی به ھند و مکه به مشرق و 
 از اين جھت است که نه تنھا .رانيده اندزکش گوھند حولخود را در ما

تا امروز لھجه ھای فرعی ھر دو خانواده در کوھھای افغانستان موجود 
ھا زبان پشتو طوری مميزات مشترک يه است بلکه قرار بعضی نظر

ستقل بين دو  را دارد که آنرا برخی از زبان شناسان زبان مھر دو
  .ی قرار داده اندئايرآ ھندی و ۀخانواد

  يدیوسانسکريت 

يل می دھد که مدققين  ھندی را زبانی تشکزبانھای خانواده أاصل مبد
ًياد کرده اند که از آن در ظاھر امر عجالتا " ھندی مشترک"بنام فرضی 

آنرا ھمان ھندی قديم است که به زبان ديگر اثری نيست و اگر ھم است 
می خوانند و با وجود اينکه زبان " ادو" يا زبان" سانسکريت ويدی"
  آنرا صحيح ترين يارويھمرفته ،رودھای ويدی ھم يکدست نيستس

 اين زبانی است که از .می شمارند" ھند و اروپائی"قريب ترين مظھر 
زبان  از حصص اوستا کيف روی آن بھتر از لسان اشعار ھومر و بھتر

سپس سانسکريت  .را درک می توانيممادری اوليه ھند و اروپائی 
 ) م-  قرن سوم قPanini(نی  پانی ک@سيک می آيد و اين زبانی است که

 بھشه( ق آن زبان سرود آنراي اتکی برای تفرعالم صرف و نحو
Bhasa (ندی  زبان بھشه ک@سيک مانند زبان ويدی ھمان ھ. استخوانده

قديم است که در يک موقع معين زير قوانين و انضباط آمده و ھنوز 
  .تحت تاثير ويدی است

ھندی متوسط نه از سانسکريت ک@سيک بلکه از ھمان ھندی اوليه جدا 
می دھند ولی  نسبت )م –ق( 6 اگر چه ظھور آنرا در قرن .شده است

 و یپاچ فرامين سنگی و ادبيات کهست  اکاعروج آن معاصر آشو



 سپس ھندی جديد می آيد که . آن نمايندگی می کندزيت ھا ارکپرا
 اولی با نفوذ اس@م و عرب با زبان .عبارت از اردو و ھندی می باشد

زبان  .رسم الخط فارسی و عربی استه عربی و فارسی مخلوط شده و ب
کلمات جديد خويش را از ھندی  .دومی از اينگونه کلمات عاری است

   .شودنوشته مي) نگاری ديوا( گرفته و برسم الخط ان سانسکريتزب

  زند يا زبان اوستائی

ی مبدائی داشته بنانم فرضی  ھندۀی مانند خانوادئايرآ زبانھای ۀخانواد
ًکه ظاھرا اثری از آن در ميان نيست و اگر ھم است " ی مشترکئايرآ"

 .از آن نمايندگی می کند) اھگات(سمت اوستا يعنی قزبان قديم ترين 
  :ی را معمو' به دو شاخه اساسی تقسيم می کنندئايرآخانواده السنه 

 پارسيک يا جنوب غربی - 1

 غير پارسيک يا دسته شرقی - 2

پارسيک يک رشته زبانھائی را در بر می گيرد که قديم ترين شکل آن 
فرس قديم ھخامنشی و صورت متوسط آن پھلوی ساسانی است که ھر 

 فارسی ر چه شکل جديد اين سلسله اگ.دو در فارس ظھور کرده اند
فارسی خراسان جزء دسته شرقی  دری يا ، ولیامروزی را می دانند

  .بجايش مفصل شرح داده خواھد شدپسانتر  اين موضوع .است

يا زبان اوستائی است که نه ) زند( شاخه غير پارسيک يا شرقی أمبد
م در راريکه گفتيتنھا قديم ترين شکل مخصوص اين شاخه است بلکه ق

ی به مفھوم عام کھن ترين نمونه زبان ھای اين خانواده ئايرآميان السنه 
نمای آن صفحات شمال و شمال  محسوب می شود و محل ظھور و نشو

 صورت متوسط اين شاخه در دست نيست و .شرقی افغانستان است
ھاست که بنام دسته اشکال جديد آن نه يک زبان بلکه دسته زبان 

ھای اورمری و پراچی ياد می شوند ای پامير و لھجه يا زبان ھ) غلچه(
 از آن ھا بعد تر تحت عنوان سائر لھجه ھای آريائی افغانستان که

   .مختصر بحث خواھيم نمودبصورت 

  پشتو



ی ئايرآو به ھند و اروپائی و ھند و  زبان پشتأشبھه ای نيست که مبد
له نشده است ًاين عجالتا بصورت قطع فيصز ر ابيشتتعلق می گيرد ولی 

ًاص@ ی يا ئايرآھندی می آيد يا جزء خانواده که پشتو جزء خانواده 

داکتر  .یئايرآو   و ھنداروپائیو  ھندزبانھایشاخه مستقلی است ميان 
 ريه داشت که پشتو جزءظن )Dr. Fredric Max Muller(لر فردريک ميو

ه پشتو عتقد بود کم ) Dr.Trumpp( داکتر ترومپ .ی استئايرآ زبانھای
 اين ا ب.آريائی است ھند و ی نيست بلکه جزء خانوادهئايرآ  زبانھایجزء

حقيقی خانواده ھندی نبوده بلکه شکل مستقل دارد و  فرق که عضو 
 به اين لحاظ . و آريائییت بين خانواده ھندمثال اولين تحولی اس

ی ريت ھا يعنکا دارا می باشد ولی بيشتر به پرامميزات ھر دو خانواده ر
 اين نظريه از طرف جمعی از .يرساند مھمبخانواده ھندی شباھت 

 و داکتر ھورنل) Prof. Von Spigal (لگسور فن سپييدانشمندان مثل پروف

)Dr. Hornle (ردارمستت و )Prof. Darmistteter(تر ولی بعد ، قبول شد
 زبانھای گذشته و پشتو را جزء انشمندان اخير الذکر از اين عقيده ھاد
بانی و يا از ز" زند"  که اين زبان ازند و اظھار نمودندی قرار دادئايرآ

ھمان نسبتی را دارد " زند"ً پشتو عم@ به .  برآمده،که شبيه به زند بود
 سپس اين نظريه . که فارسی کنونی به فرس ھخامنشی دارا می باشد

ی می ئايرآ زبانھاین پشتو جزء شاخه شرقی  به اساس آ وتقويت شد
ولی با شباھت ھايی که به زند دارد و نسبت به دسته ھای پارسيک باشد 

 و از جانب ديگر قرابت يک طرف به زبان گاتھای اوستا نزديک است
 اين .اده السنه ھندی ھم سھيم می سازد آن را به خانو،ريت ھاکآن به پرا

قطه نظر انشعاب خواص دو جانبه اگر چه يکی آن فرعی ھم باشد از ن
کش اين  ھندوۀ از خاکھای دو طرفی به مفھوم عامئايرآ و  ھندزبانھای

   .اھميت را مضاعف می سازد

  سائر لھجه ھای آريائی

 مطالعات زبان شناسی که تا حال در افغانستان به عمل آمده ۀدر اثر پار
ھای اين مملکت به ه ًبقايای تقريبا بيست لھجه ديگر در دره ھا و کو

و اورمری ) پامير( غلچه يا زبانھای مثل دستهمشاھده رسيده که بعضی 
 برخی مانند السنه .دنی می باشئايرآراچی جزء شاخه شرقی خانواده و پ

و ) Khowar(خووار   اخشون و، وايگلی، کاتی،پشه ئی ،نورستانی



 در جنوب ھندو کش . دن به لھجه ھای ھندی تعلق می گيرپارسون
 موجود است که شرقی در مناطق شمال غرب ھند دسته زبانھای ديگری

پيشه چه (يا ) Dardicک يدارد( بنام دسته زبانشناسیت در مطالعا
Pisacha (ی را دارا ئايرآ ھندی و ۀانوادميزات ھر دو خشھرت دارد و م
ھای ه  از روی اين بيانات مختصر واضح می شود که کو.دنمی باش

ی دو  اولأی بوده و مبدئايرآ و روزی کانون قبائل آريائی ھندافغانستان 
ی و زبانھا و لھجه ھای مربوطه ھر کدام در ئايرآ  السنه ھندی وۀخانواد

اينجا نشو و نما يافته و با وجود مرور چھار ھزار سال باز شواھد عملی 
   .آنقدر باقی است که اين نظريات را بصورت حتمی ثابت کند

   : و محل رواج بعضی لھجه ھای فوق الذکر قرار آتی استأاسم

  :لچه عبارت است ازـسته غلھجه ھای د

 ، يغنوبی، روشانی، شغنی، واخی،کی زيباسرکولی، ،اشکاشمی ،منجانی
 اين لھجه ھا در دره ھای مختلف پامير . و غيره يازگ@میوانچی،

   . و بعضی از آنھا متروک شده اندمعمول است

  واخی

، بين رودخانه پامير و ھندوکش به آن )زيبق(مردم واخان در نواحی 
  .ميکنندصحبت 

  شغنی

 مورد )غاران(در شغنان و روشان در شمال واخان و در ع@قه 
  . ميگويندنيز  )خگنان( يا )خگنی(گويندگان آنرا بنام . استعمال ميباشد

  سرکولی

 است که بعد از رسيدن به سرکول پامير )شغنی(ّاين زبان اص@ زبان 
و شرقی ترين بنا بران يک زبان بوده .  مثمی شده است)سرکولی(به نام 

  . زبان خانواده زبانھای غلچه ميباشد



  اشکاشمی

 در اشکاشم و )زيباکی( و )سنگليچی(اين زبان با دو لھجۀ آن يعنی 
در اين منطقه برع@وه اشکاشمی، فارسی، . زيباک حرف زده ميشود

  .واخی، شغنی و ترکی نيز حرف زده ميشود

  منجانی

مناطق معادن 'جورد که ) دورا(در ع@قه منجان در شمال کوتل 
منجانی از زبانھای قديمتر است و به اوستا . ميباشد، حرف زده ميشود

نيز گويند و يک لھجه آن در دربند ) منگی(منجانی را . نزديکتر ميباشد
   . ياد ميشود) يودغا(بنام 

  زبانھای دارديک يا پيشه چه

ھای فوق در دامنه ھای جنوبی زبانھای نورستانی در مقابل دره 
 ،اخشون ،وايگلی ،اتیک : ازندھندوکش حرف زده ميشود و عبارت ا

 ھمچنان چند زبان ديگر با زبانھای .، کتار و گمبير، و سنونپرسون
  .نورستانی نزديک اند که عبارت اند از زبانھای پشه ئی ميباشند

  نورستانی ھای سياه پوش به زبان باشگلی صحبت ميکنند و  

  اورمری

زيرستان نزديک کانی وگر در برکی برک و در در دره لواين زبان 
 معمول بوده از محل اول الذکر در اين سال ھای )مسعود و وزير (گرام

شخصی بنام . نيز خوانند) برگشته(اين زبان را . ًاخير نسبتا کم شده است
  . غ@م محمد خان قواعد زبان برگشته را تاليف نموده است

  پشه ئی

بھار بطرف غرب حرف زده می تا گلاز وايگل نورستان بطرف شرق 
  .لغمان است و از خود چھار لھجه دارد و شود و مراکز آن کنر

  ) بھار و شتل لگ(لھجه شمال غربی  - )1(



 )شنگ عليا الي غرب لغمان و( لھجه دره اوزبين  - )2(
 )تگاب و نجراب ( نجرو ولھجه تگو - )3(
   .و دره پيچ  کنر، الينگار،لھجه لغمان - )4(

  

  

  

  

  

  

  دومبخش

   ويدیادب

  

ی معلوم و سرودھای  سرودھا، ادبيات شفاھی،ادب ويدیعموميات 
   محل ظھور سرودھای ويدی،يدو رگ، ريشی،گمشده

  ادب ويدیعموميات 

 به اين که اول ذکر يافت زبان سانسکريت پيش از اينبخشکه در قراري
 يعنی زبان سرودھای اوليه آريائی که قديم ترين مظھر ،نام مسمی شود

 نما يافته  وکش نشوروپائی شناخته شده در ماحول ھندوو السان ھند 
  .است

) دريا و سند آمو( اکسوس واندوس زۀآرياھا در آن مراحلی که بين حو
 مراتب رشد معنوی را به اندازه کافی پيموده و سويه فکری ،می زيستند

طبقات منور بجائی رسيده بود که الھامات دل و تخي@ت عقيده خود را 
  .خن موزون در آورنددر قالب س



 يک سلسله اشعاری است معروف به اين سخنان موزون عبارت از
 که قسمتی از ميان رفته و قسمت ديگر سينه به سينه حفظ" سرودھا"

 اشاره کرديم که زبان پيشتر .آمده استشده تا در قيد تحرير و کتابت در
' به  حا.و اروپائی است ھندزبان  قديم ترين مظھر ،سرودھای آريائی

اين نکته متوجه می شويم که قديم ترين مظھر ادبی ھند و اروپائی يعنی 
آريانا سرودھای آريائی در قالب ادب شفاھی بار اول در کوھپايه ھای 

  . به ميان آمده است)افغانستان(

 ادبيات شفاھی نسبت به ادبيات تحريری قديمتر و طبيعی تر است و
 اقوام بشری اين مرحله را کم و توان گفت که ھمهبحکم قانون فطری مي

بيش گذرانيده اند ولی رويھمرفته ھمه جا از مراحل ابتدائی تجاوز 
 از آن ی حفظ نشده و در نتيجه اثر زياد،نکرده و اگر تجاوز ھم کرده

ً لذا می توان گفت که ادبيات شفاھی و مخصوصا . استباقی نمانده

اصات آريائی و باز حفاظت آن قرن ھا در حافظه و سينه يکی از اختص
ی است که ئراآز مميزات مختصه قبائل ھند و اگر دقيق تر بگوئيم يکی ا

 در ماحول .است  تر شھرت يافتهدر عرف ما بنام کتله باختری خوب
 پدران خانواده ،کش که مھد ظھور و نشو و نمای ادبی آنھاستھندو

فته طبق يکی از عادات کھن خانوادگی که جنبه مذھبی ھم به خود گر
 ميراث ۀود را از ثمر نھايت کوشش به خرج ميدادند تا فرزندان خ،بود

 سازند و اين رسم نيکو سبب شد که سرودھای آريائی چه دمعنوی مستفي
 حفظ ، صحبت خواھيم کردسوم بخشدی و چه گات ھا که از آن در وي

  .و صيانت شود

  سرودھای معلوم و سرودھای گمشده  

  :ی آريائی را دو عنوان می دھندروی ھم رفته مجموع سرودھا

  سرودھای معلوم  - )1(
 سرودھای مجھول يا گم شده - )2(
  

اين طبقه بندی به شھادت متن خود سرودھای معلوم به ميان آمده و از 
 ،روی آن معلوم می شود که غير از سرودھای که تا حال در دست است



ه رسرودھای ديگری ھم بوده که بيشتر آن به علت قدامت زمان از خاط
  .ھا ھم محو شده است

 لتذکر موضوع سرودھای گم شده آريائی در تاريخ ادبيات افغانستان کما
م اھميت دارد زيرا قراريکه بعدتر خواھيم ديد چون صحنه ظھور قدي

 می توان سرودھای ،کش بوده استترين سرودھای معلوم جنوب ھندو
کش  ھندومحصول تقرر آرياھا در شمالگم شده را تا يک اندازه زياد 

 سرودھای آريائی در أر قوی می رود که انشدانست و احتمال بسيا
  )2 (.شروع شده باشد) آمودريا(حوزه اکسوس 

  ريشی

ياد می شود و شرح ) ويدی(ًسرودھای آريائی که معمو' بنام سرودھای 
 محصول ذوق و قريحه شعرائی است ،لغوی و ادبی آن بعدتر خواھد آمد

ًد کرده و معمو' آنھا را ده ھای آريائی سر بلنکه از ميان بعضی خانوا

   .می گفتند) ريشی(

ر ويدی مفھومی داشت جامع و بر کسانی اط@ق عص در کلمه ريشی
ريشی ھا يا  .می شد که در تمام دانستنيھای متداوله وقت معرفت داشتند

 سياسی و ادبی جامعه قيادت ، اجتماعی،دانايان قوم در حيات روحانی
 در حفظ رسوم و عنعنات و تقويه روحيات قومی و می کردند و

راھنمائی مردم به مدارج عالی اخ@قی سھم بارز و برجسته داشته اند و 
 اشعار و سرودھای مھيج و ۀائب خويش را در لفافعصاره افکار ص

جذاب طوری به مردم تلقين می کردند که بعد از سه و نيم ھزار سال 
ھا ی ريش.  مظاھر ادبی بشر قرار داردھنوز باقی و در قطار زيبا ترين

شعرائی بودند که شعر سرائی پيشه آنھا بود و به اين وسيله در تمام 
 در طبقات از کانون خانواده ھا گرفته تا دربارھای شاھان نفوذ داشتند و

   .ھمه جا محبوب و محترم بودند

 واقع زبان سانسکريت را پيش از اينکه سانسکريت شود درريشی ھا 
آوان اولی نشو و نما چنان توسعه دادند که در دوره ھای بعد نظير در 



 سرودھای ويدی خوشبختانه زيادی اين ريشی ھا .آن را نمی توان يافت
را چه مرد و چه زن حفظ کرده و از آن به صراحت معلوم می شود که 

 و سرود و حفظ امانت و أزنان آريائی در عصر ويدی در انشمردان و 
نور خانواده ھا ادبی می کوشيدند و در اثر اجتھاد افراد مميراث معنوی 

 بزرگ ادبی به ميان آمد و در طی ھزاران سال ۀبود که اين مجموع
   .حفظ شد

  ريگ ويد

يا ويدی يا ) رود ويدس( سرودھای معلوم آريائی را بنام رويھم رفته
  .ياد می کنند) ودا(محض بنام 

يعنی ) ويد(ست و از فعل ا) دانش و معرفت(ًاص@ به معنی ) ودا(
اشتقاق يافته و مجموع سرودھای ويدی از نقطه نظر قدامت و ) دانستن(

ت که موضوعات مذھبی به چھار مجموعه يا کتاب تقسيم شده اس
موسوم ) دانش مقدس(يعنی ) ريگ ويدا(قديمترين و مھمترين آن به 

يخی است و از نقطه نظر مراتب ادبی و امثال جغرافيائی و نيمه تار
  .دارد" افغانستان شرقی " کش باط زياد به وادی ھای جنوب ھندوارت

 سرود است که آن را بطور عموم به ده 1028ريگ ويد مشتمل بر 
 يا دائره )Mandala ماند'(زوه يا قرار اصط@ح ويدی به ده کتاب يا ج
   .ی نيز گويندئده اند و ھر يک را کتاب خانواده تقسيم نمو

ويد دارای خواص مشترک رودھای ده جزوه ريگ گرچه بطور عام س
 شش کتاب آن که از دوم تا ھفتم باشد مشابھاتی بھم دارد و اما ،نيست

 اوزان اشعار .ھسته مرکزی جزوه ھائی ديگر را تشکيل می دھد
 سي@بی 12 - 11 – 8سرودھای مختلف و مصرع ھای منظومه ھا 

  .می باشد

مرموز و اصط@حات خاص  ک@م ريگ ويد تا يک اندازه پيچيده و
 ارباب انواع أتشبھات بديع و امثال قشنگ و اسم لطف بيان و ولی ،دارد



 .و تخي@ت بديع سخن را به منتھا درجه قشنگ و پر کيف ساخته است
 تمام ادب ويدی است زيرا ۀويد در حقيقت امر به تنھائی عصارريگ 

 از آن الھام سه کتاب ديگر ويد و بقيه ادبيات بعد از عصر ويدی ھم
   .را اقتباس کرده اندآنگرفته و بسيار مطالب 

 سرودھای ريگ ويد به تنھائی محصول چندين قرن است و ۀمجموع
 تغيير ۀھم به ھمان تناسب پارآن د که زبان قسمتھای قديم و جديدی دار

  .کرده است

و مذکور استعمال حروف علت بيشتر شده ھای در قسمتھای جديد سرود 
را گرفته است و وقفه کمتر گرديده ) ر( اکثر موارد جای در) ی(حرف 

   . استو بعضی لغات قديم از استعمال افتاده

دوره ھای قديم سرودھای ريگ ويد را که بيشتر به خاکھای افغانستان 
ه جديد آن را  و دورChandas) شاندا(ی تعلق می گيرد بنام عصر شرق

 Mantras) مانترا (،ردارتباط دا" سندھو " شرقأکه به خاکھای ماور
 مشکل و نظريات بسيار اعيين تاريخ ريگ ويد به اتفاق آر ت.گويند

باشد ) شاندا( آن را که عصر ۀيمترين دور بطور متوسط قد.متباين است
 قرار می دھند که سه و نيم ھزار سال ) م–ق ( 1500  سالبا'تر از

 ،)سام ويد (: ازند سه کتاب ديگر ويدی عبارت ا.پيشتر از امروز شود
 دومی کتاب دعاھای ، اولی کتاب آھنگ و نوا.)ويد اتر(و ) ويد يجور(

توطن  قربانی و سومی کتاب جادو و تلسم است که بعد از مھاجرت و
 از لحاظ زبان و ملحوظات .آرياھا در خاک پنجاب به ميان آمده است

ب و ريگ ويد فرق زياد است و از اادبی و مضمون ميان اين سه کت
  .ه نظر زمان ھم بطور متوسط ھزار سال آنھا را از ھم جدا می کندنقط

 سوتراھا و غيره است ، ايوپانيشاد،ادبيات بعد از ويدی شامل برھماناھا
 خارج از کهمی گيرد  که عصر حماسی ادب سانسکريت را در بر

  . ادبی کشور ما به ميان آمده استۀحوز

  محل ظھور سرودھای ويدی



نظر زبان و از نقطه نظر فن شعر مقدمه تاريخ سرود ويدی از نقطه 
 افغانستان است و تمھيد اين تاريخ ادبی با سرودی آغاز  آريائیادبيات

 يافته أترين زبانھای ھند و اروپائی انشمی شود که در قديمترين و اصيل
   .است

 لپيش آھنگ سرودھای معلوم در صفحات شمايا  گم شده ھایسرود
  و سبب شد کهداشتفراوان شعرا تاثيری کش در پرورش قريحه ھندو

  . جديد ادبی آغاز گرددۀدر جنوب سلسله کوه مذکور يک دور

 ً ادبيات ويدی شامل خاکھائی است که اق@ از کاپيساۀرويھم رفته صحن
 قديم ترين حصه اين مجموعه يعنی سرودھای .تا پنجاب انبساط داشت

ای ھندوکش و سپين سمتھای قديمه آن در دره ھًريگ ويد و مخصوصا ق
 و جنوبی افغانستان در  رودخانه ھای حصص شرقیۀغر و در حوز

ان گفت که  اساس می تونسرود شده است و به اي" پختيا " و ) گندھارا(
) کوبھا(دره ھای در  ، سرودھای آريائی ويدیأتجديد روح ادبی و انش

ده و سوات به ميان آم) سواستو(، کرم) روموک (، گومل)گوماتی (،کابل
ريشی ھای متوطن اين دره ھای سرسبز و شاداب خاطرات ادبی و 

 طرز ،عنعنوی متقدمين صف را طوری تجديد کرده اند که روش فکر
 اسلوب بيان و شيوه گفتار آنھا سرچشمه ادب آريائی اصل ويدی ،تخيل

شده و در چوکات زمان و مکان تا چندين قرن و تا منتھا اليه نقاط 
 در آن  پس قسمتھای قديم ريگ ويد که. گرديده استشرقی پنجاب تعقيب

 بيشتر محصول قريحه ،کش ھم شامل استبه اکثر احتمال شمال ھندو
 است که در حوالی سه و نيم  آرياناسرشار و طبع لطيف سخن سرايان

 .زبان ھند و اروپائی حرف می زدندھزار سال قبل به قديم ترين 
ريشی ھای آن قديم ترين  بی ما وسرودھای اين زبان قديم ترين مظھر اد

 زبانھا و ادبيات در أ اين زبان و ادبيات منش.شعرای کشور ما می باشند
 آب و خاک و نامھای أشده و از ھمان زمان اولی به اسمدوره ھای بعد 

قبائل و پھلوانان عشيره وی و کوھھا و وادی ھا و رودخانه ھای 
کرومو و (ان کوھی وادی ستانھای عشقی دختر دا.افغانستان مزين است

 ،) ھاتونشپ( قصه ھای جنگی قبائل پکتھا ،)پروتی(مانند قصه ) گوماتی
اھالی  - گندھاريھا ،) ھاتاجک(، داديک ھا )نورستانی ھا(ايلناھا 

 کارنامه ھای شاھان )ده ملک(مانند جنگ )  کابل تا پشاور-گندھارا(



 رشادت پھلوانان ،)ا ديوواس ( ،)دريکو (،)توروايانا  ( ،)تهـپک(مانند 
وان و صدھا ج قله ھای کوه بن جمع آوری گياه سوما در،کوه نشين

 کوچک و بزرگ ديگر ھر کدام به نحوی مجالس رزم و بزم ۀخاطر
 آريانای بلند و واديھای سرسبز آريا ھای ويدی را در دامنه ھای کوھھا

  .رسم می کند

يدی افغانستان را با  واقعی قبائل وۀريگ ويد آئينه ايست که در آن چھر
تمام مميزات مادی و معنوی آن می توان ديد و می توان گفت که 

 آتن ، جذبات عشق و روح سلحشوری، قوانين قبيلوی،داستانھای حماسی
 آن أ مبد،صات ملی ما را تشکيل می دھدو موسيقی و آنچه اختصا

سرودھای ويدی و ذھنيت آن عصر است که در طی چندين ھزار سال 
س آن ھميشه به رنگی در زندگانی قومی ما جلوه گر است و شعرا انعکا

  .و نويسندگان و قصه سرايان ما ھميشه از آن الھام گرفته و می گيرند

  

  

  

  سومبخش

  زبان و ادب اوستائی

  

 جزوه ھای ، اوستای قديم و جديد، گاتا، اوستا،زبان زند يا اوستائی
   اسمای محلیأنش تذکار م،ب حماسید داستانھا و اأ مبد،اوستا

  زبان و ادب اوستائی

نمايندگی ) ھندی مشترک(ھمانطوريکه زبان سرودھای ويدی از لسان 
) ی مشترکئايرآ(م ترين مظھر لسان  زبان زند يا اوستائی قدي،می کند

ی را تشکيل می ئايرآ شرقی خانواده ۀ شاخأو از عين زمان مبد است



ال يا دقيق تر بگوئيم  کانون ظھور و نشو و نمای آن صفحات شم.دھد
  .منطقه شمال شرقی افغانستان است

 ويدی و زبان اوستائی ی مشترک و يا سانسکريتئايرآھندی مشترک و 
 آن را بنام  مشترکی داشتند که قراری که ديديم زبان شناسانأھر دو مبد
 در حوزه عليای اکسوس کهياد کرده اند ) یئايرآھند و (وضعی 

 آنچه از نقطه .شرقی آريانا رواج داشتدر حصص شمال ) آمودريا(
 اين است که مراحل ،نظر زبان شناسی و تحقيقات ادبی قابل دقت است

ی چه سانسکريت و چه زند در ئايرآ زبان ھند و اولی ادبی ھر دو
کش  ميان آمده و به ھر دو طرف ھندوبهيا آريانای باستان افغانستان 

  .سپری شده است

 در زبان زند منظومه ، گذشتدوم بخش در مقابل سرود ويدی که در
 أآن با زبان ويد دليل بر مبدھائی داريم بنام سرود گاتا که شباھت 

 دريا  و يا در حوزه آموآرياناال  در شممشترک آنھا و متکلمين آنھا
کند شباھت زيادی است بين زند مي  آنچه بيشتر اين مطلب را تاييد.است

غلچه پامير که ھمه امروز در و پشتو و بين زند و زبانھای دسته 
شرقی با داشتن کش وافغانستان معمول و مروج است و دره ھای ھند

ًجنوب که مقابلتا دسته السنه غلچه در شمال و دسته السنه نورستانی در 

 حتی امروز ھم مرکزيت افغانستان ،ی و ھندی می آيندئايرآجزء السنه 
   .می سازد سمی مجئايرآمقابل السنه خانواده ھندی و را در 

 در ،زبان زند يا اوستائی که جز اوستا اثر ديگری در آن موجود نيست
غير مانوس شده می رفت و دوام مھاجرت از ) ويدی(قرنھای که زبان 

 500 و 1000 سال ھای آن می کاست و به گمان غالب بينعموميت 
در ، در حوالی آغاز مسيح از ميان رفت کمال طرقی داشت و ) م–ق(

  .ا مصطلح نبودھيچ ج

  اوستا

د که پيش از ھر مطالعه اوستا از نقطه نظر ادب چنين ايجاب می کن
ا جزء فصلی از ھصحبت شود ولی چون گات) اھگات(مطلب ديگر از 

 را) اوستا(ً مختصرا کلمه ،يکی از کتب مشتمله اوستا حاضره نمی باشد



پس به حيث لغت شرح داده باز از اجزای کتب قديم نام می بريم و سمن
   .اصل مطلب می پردازيم

 ابستا، ، اوستا، اوستاک،ايستباک: کلمه اوستا در ستون مختلف به صور
 مھمترين آن .انستا آمده و آن را به اشکال مختلف ترجمه کرده اند

پھلوی ) اوستاک(يا ) اوستا(است که کلمه ) اندراس(سور ينظريه پروف
 بنيان و متن اصلی  مشتق داشته و اساس وUpasta) ستاپاو(را از 

  )3( .ترجمه کرده است

  :اوستا مرکب از پنج کتاب با جزوه ھای ذيل است

 .خورده اوستا) 5(و يشت ھا ) 4 (،ونديداد) 3 (د،ويسپر) 2 (،يسنا) 1(
  .شرح مربوط ھر کدام بعد تر خواھد آمد

  اھگات

قراری که اشاره شد مھمترين قسمت اوستا از نقطه نظر زبان و ادب 
فرق کلی و . دھدمي ا جزو اول اوستا را تشکيلنفصل يس که ستا اھتگا

منظوم ) اھگات( اين است که ،ای اوستا داردا با ساير اجزھاساسی که گات
است و بقيه اوستا رنگ شعری خود را از دست داده و شکل نثر به 

 . تجزيه يسنا از نقطه نظر نظم و نثر وقت بيشتر می خواھد.خود گرفته
ًيه ھا در بين است که اص@ اوستای اوليه و باستانی زيرا بعضی نظر

  .ًمانند سرود ويدی تماما منظوم بود و به شکل سرود خوانده می شد

وستا صدق می ًچناچه اين نظريه ھنوز اق@ در مورد يک کتاب ديگر ا
ًھم اص@ ) يشت ھا(جزوه چھارم اوستا يعنی ) اھگات(کند زيرا ع@وه بر 

ب شعری در اثر تصرفات و تفسير بعدی که جزو منظوم بوده ولی ترکي
 ھنوز ھم بيشتر آن شکل مصرع دارد و بھرحال .متن شده از ميان رفته

 دوازده سي@بی است که اگر به ،اکثر آن ھشت سي@بی و برخی ھم ده
 .آواز خوانده شود بايد وقفه ای در وسط مجموع حرکات قرار گيرد

کار بديع دليل بر پيرايه اصلی  تخي@ت شاعرانه و اف،گذشته از اين
 معنی .يگانه قسمت کلی منظوم اوستا است) اھگات( حال .شعری آن است

 تلفظ اصلی .ھم سرود و به صفت سرود شھرت دارد) اھگات(لغوی 



) گاه( زبان دری درو ) گاس(است که در پھلوی " گات ) " اھگات(
ی آھنگ معنبه گرديده که ھم ظرف زمان و ھم ظرف مکان است و ھم 

  )4( .موسيقی آمده است

ين قديم ترين حصه اوستا است و قدامت قنظريه تمام مدقا به اساس ھگات
بت می سازد و به عقيده آن را زبان و کل کلمات و ترکيب ک@م ثا

اکثر لغات آن در زند از بين رفته و تنھا )  Darmisttaterترتدارمس(
 .ان ويدی می توان يافتشباھتی از آن در قديم ترين زبان ھند يعنی زب

حيث زبان و عمر کلمات و شيوه  تاريخ ادبيات قديم افغانستان منا درھگات
به ادب در را بيان اھميت دارد و حلقه ايست که ادب در زبان ويدی 

  زبان عمومی اوستا پيوند می زند

  

ا در ھ گاتگانويد و گويند) ريشی ھای( دھد که اجداد و نشان می
 کشز خاکھای ماحول شمال و جنوب ھندوبارت اسرزمين معينی که ع

 يکجا می زيستند و مرور زمانه و ايجابات وقت تحولی در زبان ،باشد
) اوستا(و ) ويد(ه است که با وجود اسمای مختلف  او'د آنھا وارد کرد

اصول صرفی و نحوی و از ھم دوری ندارند و با مختصر مراعات 
   .کی را به ديگری در آوردان پارچه ھای منظوم ييتوصورت تلفظ م

ظومه دارای فصولی است که  ھر من.ا مرکب از پنج منظومه استھگات
ع ھا تقسيم شده است که به قطعات و مصر) ھا( ھر .گويند) ھا(آن را 

 منظومه ھای . می گفتند)5() منافس(و دومی را ) وجس تشتی(اولی را 
   :ا قرار آتی استھپنجگانه گات

می باشد ) ھا(ی يا سرود مو' که مرکب از ھفت ويت ااھون گاتا -) اول(
   .و ھر ھا از روی عدد قطعات مختلف دارد

است ) ھا(ا سرود س@متی که مرکب از چھار ويتی ي شتاوگاتا ا -) دوم(
شامل پنج مصرع و ھر مصرع دارای پنج ) ھا(و قطعات مختلف ھر 

  .سي@ب می باشد



دارد و ) ھا( اين گاتا چھار .قدسگاتا سپنتا مينو يا سرود خرد م -) سوم(
  .مصرع ھای آن يازده سي@بی است

) ھا( يک .يا سرود قدرت و کشور زيبااترا وخشترھگاتا و -) چھارم(
  .دارد و مصرع ھای آن چھارده سي@بی می باشد

 قطعه ها سرود خواسته و ثروت که دارای ن يیتيشيوايھشوگاتا  -) پنجم(
 کوتاه ادبی  که مصرع ھای می باشد ھر قطعه دارای دو مصرعاست و
  . سي@ب است19 دارای مصرع ھای طويل ادبی سي@ب و 12دارای 

 ع@وه بر اين . مصرع است896  و قطعه238رويھمرفته گاتا شامل 
 مصرع ديگر ھم در اوستا ھست که مجموع آن ادب 120 قطعه با 40

  .منظوم اوستائی را تشکيل می دھد

 ھدايائی است مربوط به امور مذھبی و فھم ًا عموماھموضوع سرود گات
 اکثر لغات آن در .آن نسبت به سائر حصص اوستا خيلی مشکل تر است

بقيه و جزوه ھای کتاب قديم ديده نمی شود و تخي@ت شاعرانه آن را 
   .مرموز و پيچيده ساخته است

  اوستای قديم و جديد

اصلی و اولی از روی مدارک مختلف چنين معلوم می شود که اوستای 
می  ھر. بودترنسبت به آنچه که امروز در دست است مفصل تر و بزرگ

 مسعودی در مروج .ر می دانستع آنرا مرکب از دو ميليون ش)6(پوس 
 می شمارد که به آب ط@ نوشته شده بود  جلد کتاب1012الذھب آنرا 

)7(.  

 )8(. ھزار پوست گاو صحبت می کند12 طبری از متن اوستا روی
 دار دث مختلف منجمله گير وا باختری در اثر حویاوستايا  قديم یتاساو

  .نده شدگفتوحات اسکندر مت@شی و پرا

 ،ره ھا چه از خاطره ھا و چه از ورق پا،جمع آوری پارچه ھای اوستا
ثلث اول قرن اول (پارتی  )بخش اول(تدوين آن کاری است که با 

ساسانی دوام کرده شروع و در عصر اردشير و شاپور اول ) مسيحی



 .تقسيم گرديد) نسک (21ی به ئدست آمده به اصول اوستااست و آنچه ب
کلمه ) 345700 (یانگليس) West (اوستای عھد ساسانی را وست

آن باقی ) 83000( و بعد از حمله عرب ھا بيش از ستتخمين کرده ا
ن  اي، از پنج کتاب يا جزوه ھای اوستا قبل برين نام برديم.نمانده است

  .ًفصول و تقسيمات و مفاد متون ھر يک را مختصرا شرح می دھيم

 فصل يا 72 دارای کهتا است مھمترين جزوه اوسيسنا  :يسنا -1
 فصل آنرا تشکيل می 17ا بصورت مجموع ھ گات.می باشد) ھايتی(

پرستش و (است به معنی ) سني(که تلفظ اصلی آن ) يسنا (.دھد
 .بی خوانده می شدآمده است و ھنگام مراسم مذھ) ستايش

و برای مراسم دينی ) يسنا(مجموعه ايست از محلقات  :ويسپرد -2
  27و 23 بينرا ھای آن ) کروه(مجموع فصول يا  .ترتيب داده شده

 .می شمارند
 فصل دارد که 22ذھبی است و  مطالب عمده آن قوانين م:ونديداد -3

ی اول) فرد گرد( معذالک .گويند) فرگاد(يا ) فرد گرد(ا  رکيھر 
ت ميمون سرزمين ھای اوستائی و آن از آفرينش زمين و قطعا

 اين دو  .ت می کندبگرد دوم آن از داستان يم يا جمشيد صحدفر
فصل را می توان فصول جغرافيائی و تاريخی کشور آريانشين 

  .عصر اوستا يا آريانا خواند
 21 يشت ھا به اد مفھوم لغوی يشت ھم ستايش است و تعد:يشت -4

اولی خود در اصل شکل  شت قراريکه پيشتر اشاره شد ي.می رسد
ً و چون موضوع آن عموما داستان ھا و شرح ا منظوم بودهھمثل گات

 می توان از نقطه نظر ،کارنامه ھای پھلوانان و پادشاھان می باشد
ا به ھاتگ يشت ھا ھنوز ھم مانند .خواند) قصايد حماسی(ادب آنرا 

 جمله ،ن اگر بر ھم خورده است و ترکيب شعری آات منقسمقطع
يرايه نظم را به کلی پ سي@بی است و ًعموما ھشت و دوازدهآن ھای 

 .از دست نداده است
ً مجموعه ايست کام@ جديد که در ا اوستای خوردي :خورده اوستا -5

از طرف آذر مھر )  مي@دی379 – 310(ور دوم ساسانی عھد شاپ
ص و تدوين شده است يلخ ت،اسپند از روی قسمت ھای اوستا انتخاب

و شامل دعاھای مخصوص عبادات روزانه و اعياد مذھبی می 
 .باشد

  

  داستانھا و ادب حماسیأمبد



 ، تتبعات ادبی و تاريخی اصول مقايسه در لغاترشته از روزيکه در 
 حا' اين عقيده ، و داستان ھا به ميان آمدهه ھا قص و ھالضرب المث

می و و اروپائی چه رز يات ملل ھندمسلم شده است که داستانھا و روا
 مشترک داشته که مراتب اولی آنرا بايد أچه غير رزمی ھمه از خود مبد

البته مقايسه داستان . در زندگانی قبل از تاريخ اقوام مذکور جستجو کرد
و اروپائی از خود نسبتی دارد که با  ھا ميان شاخه ھای مھاجر ھند

اجرت اقوام مختلف فرق می اصل ظھور داستانھا و تاريخ عصر مھ
  .کند

و  و اروپائی ھمانطوريکه اثر زبان و ادبيات کتله ھند در ميان اقوام ھند
 روايات و داستانھای باستانی و قصص ،ی بيشتر باقی ماندهئايرآ

ده و کتب مذھبی مربوط عنعنوی و اساطيری ھم در زبان ھای اين خانوا
است خوبتر حفظ ای باستان يا آريان آن خاکھای افغانستان أآن که منش
که سرود ويدی و به ترتيب ساير مدارک ادبی  ھمان طوري.شده است

قصص (داستان ھائی است که از ميتولوژی سانسکريت شامل يک عده 
 ،گرفته به قصه ھای رزمی و افسانه ھا منجر می شود) ارباب ا'نواع

 مملواوستا به پيمانه بسيار وسيع تر از يک سلسله داستان و قصه 
  عدهأ با قصه ھای ويد با وجوديکه منشباشد ولی روايات داستانی آنمي
  . آن يکی بوده چندين فرق داردئی

قصه ھای ويدی بيشتر شکل ميتولوژی دارد و در اوستا  - )1(
   .ه وارد شده استنپھلوانان بيشتری روی صح

دارد و قصه ھای ويدی کوتاه ً عموما تسلسل داستانھای اوستا - )2(
  . استندهگو پرا

 هداستانھای اوستائی شکل ملی به خود اختيار کرده و مفکور - )3(
 . قدرت آئين و خاک آريائی در آن محسوس است،تفوق نيرو

داستان ھای اوستائی شکل حماسی و رزمی بخود گرفته و  - )4(
سرچشمه اين روح ھمان معتقدات مذھبی است که پيروان اوستا 

و معنوی و محيطی را برای مجادله با ھر نوع مشک@ت مادی 
 خطوط مميزات داستان سرائی اوستا .و آفاقی آماده ساخته بود

ھمين رنگ رزمی و حماسی آنست که تاثير آن در ادوار ادبی 
 .مملکت ما ھميشه ديده ميشود



 که بيشتر دويسپر  ورده اوستااز جمله پنج جزوه اوستا به استثنای خو
 ،)ونديداد(يگر يعنی ھم د باقی سه جزوه م،دن تعليمات مذھبی دارۀجنب
با نقل روايات باستانی و اسمای شاھان و پھلوانان و ) يسناھا(و ) يشتھا(

   .دنصحنه ھای جنگ و قصه ھای رزمی رنگين می باش

يشت ھا نسبت به دو کتاب ديگر ھم در شرح روايات عنعنوی غنی تر 
است و می توان آنرا يک سلسله حکايات و داستان ھای رزمی يا 

ًتر بگوئيم يک سلسله قصايد حماسی خواند و قراريکه گفتيم اص@ بھتر

 يشتھای ذيل از ، يشت21 از جمله .در قالب شعر ھم سروده شده بود
يشت ( آبان يشت .نقطه نظر روايات داستانی بيشتر قابل م@حظه است

   تپريشت،)5

 رشن ،)13يشت ( فروردين يشت ،)9يشت ( گوش يشت ،)8يشت (
  و)19يشت ( زمياد يشت ،)15يشت ( رام يشت ،)12شت ي(يشت 

   .)17يشت (ارديشت 

 . و محلی داردتانھای اوستا مسلسل و رنگ ملیبا' متذکر شديم که داس
تانی باين مناسبت روايات آن شکل نيمه تاريخی بخود گرفته و تاريخ داس

 و ھامون )سند(اندوس و ) آمودريا(کشور آريا نشين بين اکسوس 
 اوستا از نقطه نظر . با آن اتخاذ می گرددباستان یآرياناسيستان يعنی 

  آريائی داستانھای نيمه تاريخی و ادب حماسی در تاريخ ادبيات
افغانستان کمال اھميت دارد و روايات و اسمای پادشاھان و پھلوانان و 

) آريائی(ی ميان ئکارنامه ھای جنگی ايشان که قسمت زياد آن جنگ ھا
ھای ادبی مملکت ه ست در تمام دور ارفه آمو درياطدو ) تورياھای(و 

و در زبان ھای متقابله آن عصرھا چه پھلوی پارتی و چه پھلوی 
 چه سغدی و چه دری تاثير فراوان دارد و برشدت روح ،ساسانی
 ھجری شاھنامه نويسان 4 و3  آن افزوده شده تا اينکه در قرن حماسی

خ و طوس و غزنه به ی حماسی خويش را در بلھاخراسانی شاھکار
  .ميان آوردندزبان دری به 

   اسمای محلأتذکار و منش



و ھای ويدی مقصود از مطالعه اسمای محلی افغانستان چه در سرود 
 ،چه در جزوه ھای اوستا که اين جا صفحاتی برای آن وقف شده است

 است که در اين سه و نيم ھزار ئیا ھ ادبی اسمأمطالعه مختصر منش
 اوستا از نقطه نظر مطالعات ارضی در معرفی .هسال دوام کرد

سرزمين زيبای آريا نشين و خاکھای مسکونه پيروان خويش که حدود 
 اھميت ،آن به آريانا قديم و افغانستان امروز سراسر منطبق می شود

 رودخانه ھا و ، در داخل اين خاک س@سل و قلل جبال.زيادی دارد
 زار ايشان ،ان و صحنه ھای کارنی ھای پھلواندرياچه ھا و محل قربا

را با مميزات طبيعی و معنوی آنھا بلد است و مطالعه آن ع@وه بر فوايد 
تاريخی و جغرافيائی و سياسی ريشه ادبی اکثر کلمات را روشن می کند 

  .و قدامت خاک کھن را معرفی می نمايد

 اوستا طوری که از نقطه 3 و 4يعنی جزوه ھای ) يشتھا ( و)دادوندي(
 کمال در تذکر اسمای خاص محلی ھماند، نظر روايات داستانی مھم 

نديداد در ذيل شانزده قطعه خاک زيبای د اول وااھميت دارند و فرگ
ًاوستائی کشور آرياھا يا آريانا را تصوير می کند که افغانستان تماما 

 زمياد يشت و ھوم يشت بالعموم از کوه ھا و رودخانه .داخل آن است
 در اين حصص اوستا اسمای .رزمين قشنگ حرف می زندھای اين س

 زيادی تذکر يافته که اين جا بدون مراعات ترتيب یخاص و اع@م محل
ن محل تذکر آن بطور مثال بعضی اسمای مشھور و يمتون اوستا و تعي

  .مھم را ياد آوری می نمائيم

در ادبيات و آمده ) ھليکهب(در سرود ويدی بصورت اين نام  :بخدی

  .ی بلخ می باشدرد شده و در زبان )بخل(لوی پھ

 مرغاب شامل ۀی آن حوزئدر مفھوم جغرافياکه د مرغاب رو :مورو

) مرو( تلفظ .استورو يا آب م) مرو آب( مروآب يعنی  يا مرغاب.است
   .نزديک تر استآن صفت موری بشکل اوستائی به بصورت مورو 

 رودخانه ۀحوزً چون اص@ منظور ازآن ،هوھری يا ھري :هھری و

 ھرات .تا حال باقی است) ھری رود(ه اوستائی کلمه در اسم  ريش،بود
نيز گويند و صفت ) ھری(شھر ھم از ھمين کلمه ساخته شده و آن را 



مانند موری به اصل صورت اوستائی اين کلمه نزديک تر ) ھروی(
   .است

آن مطابق اصول صوتی زبان ) س(سراسويتی ويدی که  :یھراويت

 در . آنستۀارت از ارغنداب و حوزتبديل شده و عب) ه(و زند به ويدی 
ديده می شود که تيز و خشمگين ) ارغند(نام موجوده غير از آب کلمه 

  .معنی دارد

آمده و ھيرمند ) ھتومند(ش بزبان پھلوی بصورت ھدر بندا :و منتيتھ

   .و ھلمند اشکال فعلی آنست

کوه  يعنی سلسله .ز عقابيا کوه با'تر از پروا :ری سنا ھئی اپوي

) ریھئی  (،يعنی با') اپوي (: اين کلمه مرکب از سه جز است.وکشدھن
ًيعنی سيمرغ که آنرا معمو' شاھين يا ) مرغوسنا(مخفف ) سنا (،طرف

 )با'تر از پرواز عقاب( اين جزء ۀ معنی مرکب.عقاب ترجمه می کنند
رين سلسله کوه  اسم خاص جغرافيائی در مورد بلندتث بحيکهمی شود 

ش در زبان ھ تسميه اوستائی در بندا.آريانا يا ھندوکش استعمال می شد
اوستائی است که در ) يوپار(ھمان ) اپار (. بخود گرفته)اپارسين(پھلوی 

ھم ھمان ) سين( معنی می دھد و أشده است و ماور) پار(زبان دری 
پھلوی حيث ترکيب ادبی در زبان من) اپارسين  ( .است) سنا(کلمه 

   .متمرکز تر شده ولی مفھوم ادبی آن فرق نکرده است

است که در حصص ) سپين غر(شکل اوستائی  :یسپيته گونا گير

 اين اسم ھم سه . استتيا افتادهـکت گندھارا و پايا'افغانستان بين ی قشر
 يعنی )گيری(و ) گون(معنی به ) گونا (،يعنی سفيد) سپيته (: داردءجز
کوه (، "گيری-گونا–سپيته ".تا حال کوه معنی می دھدکه در پشتو ) غر(

تلفظ نزديکتر ) سپين غر(پشتو در تسميه زبان   . معنی دارد)سفيد گون
   .به ضبط اوستائی آن را حفظ کرده است

شده و عبارت از سياه کوه است ) سياک اومند(در بنداھش  :سيامکه

  . استکه به شمال شرقی حوزه ھری رود افتاده



کوه ( کهخوانده شده ) فاراومندو(در بنداھش و لسان پھلوی  :فريانتو

 که نزديک کلمۀ درپشتو برف را گويند) واوره (.معنی دارد) برفی
در مقابل سياه کوه آمده و طبق متن ) برف کوه( چون .پھلوی آن ميباشد

 مقصد از .يعنی ھندوکش جدا شده) اپارسين(بنداھش ھر دو از سلسله 
   . است که تا حال به ھمين نام شھرت دارد سفيد کوه،برف کوه

مفھوم کوتل و معبر و دره به پروان که در متن اوستا  يعنی :پورانا

استعمال شده تا حال در حالی که بعضی حرف ھای آن منقلب شده است 
 به ھمين معانی موجود است و در تشکي@ت اداری ما حکومت ک@ن

   .ما شده است اين ناحيه به ھمين نام تاريخی مس]1330[

ه استيرا بعضی از مدققين به اين نظريه ھستند ک :ويترا ستيرا

ی کند زيرا است و بر بلندترين کوه اين ع@قه د'لت م) تيرا(عبارت از 
 :آمده و چنين معنی ميدھد) ستيرا  ستار اوسارا(در سنای دھم به صفت 

طار ت در قشيد  در زميا.)ستيرا که سر آن به ستاره می خوردکوه (
   .ھم ذکر شده است) تيرا (ح کوھی به نام واض، ھاکوه

متصل در ) يجه وايريانا(اين رودخانه با  :رودخانه آمو  ياداسيتيا

است که داد و عدل و قانون معنی ) دات( ريشه اين کلمه .اوستا ذکر شده
دارد و اشاره به قوانين آئين اوستائی می کند که در جوار آن در باختر 

بعضی اوقات و شده ) دايتی(يا ) تيکئدا( در پھلوی . استبميان آمده
و " به "،"وه" بدان پيوست است که به معنی ھم) ونگوھی(صفت 

 در کتب یبه اين اساس رود آمو در قرون وسطآمده است و " نيک"
  )9( .ناميده شده است) بھرود(و ) ومروت(پھلوی به اسم 

  

  چھارمبخش

  نوشته و رسم الخط

  



 کتيبه ھای ، خروشتی، رسم الخط آرامی، ظھور آنأمبدو  ،رسم الخط
 خط پھلوی خراسانی و پھلوی ، برھمی و شارادا،خروشتی افغانستان

   الفبای دير و پيری،ساسانی

   و مبدأ ظھور آنرسم الخط

خی شناخته  عصر تاريأه در سير تحول زندگانی بشری مبدرسم الخط ک
لل جھان نيز می باشد زيرا  تاريخ ادبی اکثر مأشده در حقيقت امر مبد

ادبيات شفاھی نزد ھمه اقوام عموميت نداشته و اگر تا اندازه ای ھم 
 انسانھای ۀآغاز رسم الخط در مخيل .داشته ھمه جا حفظ نشده است

 شروع شده و نويسندگان اولی أ به صورت رسم اشيمغاره نشين محض
به " أش اشينق" خيال خود را با ،که حرف می زدندبشری با ھر زبانی 

 اين شيوه تحرير را .ساختند و می فھمانيدندنظر خود و ديگران مجسم مي
 قديم )ھيروغليف(د که  گوين(Figurative) "تصويری"يا " نقشی"خط 

 به اين طرف در حواشی 1926 است و از نمصری بھترين نمونه آ
  . سند ھم نظير آن کشف شده استۀسرحدی افغانستان در حوز

" آيداوگرام"يا " @متیع" ديگری شد که آنرا خط ۀرحلسپس خط وارد م
)(Ideogrammeسم معنی ع@متی  در اين شيوه ھر اسم ذات و ا. گويند

به کار می بردند و را  مخصوص آن  ع@متئ،داشت و عوض شکل ش
 ۀاد تحرير دخالتی داشته و در مرحلدر بعضی جاھا صوت ھم در ايج

 بعد .ه آن نمايندگی می کرد از صوت گويندیصوتی ھر حرف با شکل
فت و در آن ھر حرف از طی اين مراحل خط شکل الفبائی به خود گر

و خواه غير مصوته ) صدا دار ( خواه مصوته،باشديدارای مخرجی م
  .)بی صدا(

  و. لغات و کلمات ساخته می شود،در اين اصول از ترکيب حروف
 محتاج باشد أرای اشي يا به وضع ع@مه بأبدون اينکه نويسنده به اسم اشي

 محض با سی و چھل حرف تمام ،و ھزاران اشکال را به خاطر بسپارد
   .لغات زبان خود را نوشته می تواند



 روی ھم رفته چنين .در باب اصل ايجاد خط در دنيا عقايد مختلف است
رين سفلی ھری ھا است و در بين النمی پندارند که خط از ايجادات سوم

   .آثوری ھا در آن اص@حاتی کردندو  ھا اختراع شده و فنيقی

 کهالفبای دنيای قديم است آسانترين  خط کلدانی ھا خط فنيقی قديم ترين و
 سانسکريت ، 'تينی،يونانی ،انی سري، عبری، آرامی:اکثر خطوط مھم

  . عربی از آن به ميان آمده است و پھلوی،)گاریديوانا(

اد و رسم الخط مقلد سامی روی ھم رفته ملل آريائی نژاد در اصل ايج
و اين اصل بيشتر بر مراتب قدامت مدنيت آنھا  ھا شناخته شده اند

 ھندوکش و ۀبه دو طرف) آريانا ويجه( آريائی ھائی که از .مربوط است
 منتشر شده اند و نماينده ادب و )فارس( و )ھند( و )مديا(از اين جا به 

ی يونانی که در اروپا تاثير تھذيب آريائی در آسيا ھستند و با کتله آريائ
 ھر دو پيش از پيدا کردن خط دوره ممتد ،مدنی و ادبی زياد بخشيده اند

 سرود ويدی و .ادبی شفاھی را پيموده اند که ملل سامی فاقد آن اند
اوستائی قديم باختری ھر دو در سينه ھا حفظ می شد و با وجود 

ً اند احدی را عجالتا تذکراتی که منابع مختلف از متون اين اوستا داده

  .قدرت تعيين رسم الخط آن نيست

بوده ظھور و توريد  آن داستانھای حماسی که ھميشه افغانستان مرکز
داديان در بلخ پيشکه  زمانی .نسبت داده است) ھاديو-ديوان(خط رابه 

 دشمنان و منجمله سامی ھا در ذيل اين کلمه ، بيگانگان،سلطنت داشتند
ی با حقايق تحقيقات وانمود می کند که رسم ئه افسانه  اين اشار.می آمدند

 رسيده و از اين )ھند(و ) فارس(و ) مديا(خط الفبائی از سامی ھا به ال
   . افغانستان سرايت کرده است آريانا ياجاھا به

رين يا جنوب عراق امروزی ھ چه سومری ھا که در جنوب بين الناگر
ًستند ولی معمو' ظھور آن را  خط را از مدتھا قبل می دان،می زيستند

 دھند و با  نسبت می) م–ق ( 3500  سالدر ميان ايشان به حوالی
 اين .خوانندمي" ميخی" آن را الفبای ،دارد" ميخ"شباھتی که حروفش به 

الفبا ھم مراحل نقشی و ع@متی را پيموده و قراری که اشاره شد به 
ط  اين خ. آثوری ھا اص@ح شده است و کلدانی ھا،دست فنيقی ھا

 يک طرف در ،شھرت دارد) آرامی(ًاص@ح شده که معمو' به نام 



 ظھور خطوط أ و ھند منتشر شد و مبدآريانا و فارسشرق قريب در 
 أ ھای يونانی و 'تينی از آن منش جانب ديگر رسم الخط وجديد گرديد

   .گرفت

@حان آرامی يا فنيقی يا رامی در ھند از راه بحر و با مآرسم الخط 
 مقارن ھمين زمان در . انتشار يافت) م-ق( 8 -7  قرنھندی در حوالی

ًو متعاقبا در فارس ھم منتشر شد و عامل انتشار آن در آنجاھا ) مديا(

  . ھا می باشد سياسی آثوری ھا بر مادھا و فارسسلطه

ت مادھا و ھخامنشی ھای پارسی بعد از احراز آزادی و تشکيل سلطن
مستقل و بزرگ در تکميل خط مذکور به مراتب کوشيدند و برا ی 
زبانھای آريائی خود ع@وه بر اشکال مخصوص آثوری سامی حروف 

   .جديدی ھم اختراع کردند

 يا از ھر دو  در آريانا يا از ھند يا از فارسانتشار رسم الخط آرامی
شی منتوسط می دھند که طرف صورت گرفته و بيشتر چنين احتمال 

 آرامی يا آثوری بودند و در ،ھای زمان ھخامنشی که بيشتر آنھا يھودی
  .نده شده باشدگ پرا،دفاتر مالياتی کار می کردند

ھمانطوری که در خاکھای ھند و ايران بعضی نمونه ھای خط آرامی 
 کشف شده در افغانستان ھم کتيبه ھائی موجود است و مھمترين آن کتيبه

ه روی پارچه سنگ مثلث نما نقر شده و نظر  است در موزه کابل کئی
شھرت " کتيبه درونته"آن در مجامع علمی اروپا به نام به محل کشف 

 اکتا اوريانتاليا( در باب اين کتيبه مقاله ای در "موسيو بير ک@ند ".دارد
Acta Orientalia (تا زبان کتيبه مذکور غير سامی است و.نشر کرده  

 A. Dupont" ديوپون سومر"موسيو  .ه استحال چگونگی آن معلوم نشد

Sommer سيريا ( در مجلهSyria(ته را با کتيبه  الفبای کتيبه آرامی درون
کشف ) کزي@تا(و ) ارمنستان ()Sevonسوان ( ای که از حوالی درياچه

ته و  شکل حروف کتيبه ھای درون.شده در تبلوئی مقايسه نموده است
 از رسم الخط ميخی چه مادی و چه .دتاکزي@ از ھم مغايرت زياد ندار

تنگی ( کتيبه ديگری در .ھخامنشی تا حال اثری در افغانستان ديده نشده
 موجود است ولی ھويت آن در بين آرامی يا يھودی ھنوز )10()آزو

   .تعيين نگرديده است



  خروشتی 

ً محتم@ با منشی ھا و اھل ، آن را نشان داديمۀرسم الخط آرامی که نمون

 معمول شده و مدتی آرياناودند در ًھخامنشی که اص@ آرامی بدفتر 
 مدققين چنين تصور می کنند که روسای قوم و اھل دفتر .رواج داشت

بعد از آشنائی به رسم الخط آرامی کم کم در آن تغييراتی وارد کردند و 
رسم أ  چون مبد.در نتيجه اين تغييرات رسم الخط خروشتی به ميان آمد

 ، افغانستان بوده و بار اول ھم شواھد آن در اينجا ديده شدالخط خروشتی
 ،  باختروپالی، آريانوپالی،در مجامع علمی به اسمای مختلف آريائی

 خروشتی لی پی شھرت ، شمالی، شمال غربی، گندھاری،باختروھندی
) گندھاری( صفت هوب) خروشتی(کرد  و امروز ھمه آن را به نام پيدا 

سم الخط خروشتی مانند خط آرامی از راست به  ر.خوب تر می شناسند
 استعمال .ی داشتصواقنچپ نوشته می شد و اصول حروف علت آن 

خروشتی در نگارش متون علمی معمول نبود بلکه بيشتر در ديوان و 
روی  .دفتر و در ميان اھل کسبه و تاجر و طبقات عامه رواج داشت

 ر و اوقاف استعمال در لوايح مزارات و سنگ نبشته ھای قبوھمرفته
ده خط خروشتی بيشتر در جنوب مبا تحقيقاتی که به عمل آ. می شد

نما و انبساط آن و شرقی آريانا يا افغانستان معمول و مرکز نشو 
در  آثار و شواھد آن چه در جنوب و چه بھر صورت، .گندھارا بود

 ھای معابد بودائی ھده وبگرامه گا وقفو شمال ھندوکش از استويه ھا 
خروشتی در اواسط .  وردک پيدا شده استوو ج@ل آباد و بلخ و باميان 

 صد سال 8 -7 مسيحی مدت 5 يا 4 ظھور و تا قرن )م -ق(قرن سه 
  يونان و باختری استانپادشاھکه يکی از ) دمتريوس (. استدوام کرده

در يک طرف مسکوکات خود رسم الخط و زبان يونانی و در طرف 
 رسم يعنیپراکريت معموله در جنوب ھندوکش ھای ديگر يکی از لھجه 

 نفوذ دولت يونان و ۀ چون دامن.رسميت داده استرا الخط خروشتی 
 در کل آريانا ،در جنوب ھندوکش) ايوتيدم( اول با پدر او باختری بار

ال  استعمال خروشتی را به حيث رسم الخط و استعم،استحکام يافت
ث زبان محلی احساس کرد و بعد يحمنپراکريت را به حيث زبان محلی 

و ساير شاھان يونان و باختری و س@له ھای اسکائی و پھلوا و ااز 
 آثار کتيبه ھای )11(.کوشانی ھای بزرگ اين رويه را تعقيب کرده اند



خروشتی در پنجاب و در ختن ھم کشف شده ولی عقيده دانشمندان بر 
ده و به آنجا انتقال ًاين است که نوشته ختن اص@ در گندھارا تحرير ش

   . استيافته

 در ، روی ظروف فلزی،رفته در سنگ نبشته ھاخروشتی رويھم
 نی و غيره ، روی پوست، روی کوزه ھا و ظروف تيکری،مسکوکات

 اصول تحرير حروف الفبای آن روی ظروف فلزی .ديده شده است
 ًعموما به شکل نقطه ھای مسلسل به عمل می آمد و با قلم فلزی نقر می

   .ً با'ی ظروف تيکری معمو' با قلم و رنگ سياه می نوشتند.شد

 ،)وردک(ی از نقاط مختلف مثل خوات در افغانستان کتيبه ھای خروشت
 اينجا اول شرح . است بگرام پيدا شده و ج@ل آبادۀ ھد،)درونته(بيماران 

مختصری درباره ھر کدام داده و بعد به صورت عمومی در اطراف 
  .می کنيمآنھا تبصره 

    درونتهکتيبه بيماران - )اول(

اين کتيبه در دورادور صفحه خارجی و در امتداد لبه سرپوش کاسه 
سنگی نقر می باشد که از استوپه نمره دوم دھکده بيماران کشف شده 

کائی می باشد که در  آسۀياد شد) ازس( تاريخ ندارد ولی معاصر .است
ن آن پراکريت است و مفاد  زبا. سلطنت کرده است)م -ق( 58حوالی 

به ) موجاوات(پسر ) شيورا کشيته(مختصر وقفی است که آن شرح 
   )12( .افتخار تمام بوداھا بعمل آورده است

  کتيبه ھده  -) دوم(

 تاريخ .اين کتيبه روی کوزه سفالی و با قلم و رنگ سياه نوشته شده
 .ت عھد کنيشکا اس27و سال " اپه 'يوس"کتيبه مذکور دھم ماه 

مھندسی موسوم به موضوع عبارت از شرح خاطره وقفی است که 
 در ھده ًکه محتم@ يکی از باغھای کنيشکادر باغ شاه " سگمه ميترا"

 حق پادشاه وقت ھم دعا کرده  به يادگار گذاشته و به ئی در استوپه،بود
  )13(. است



  کتيبه خوات - ) سوم(

و  تحرير) مفرغ(ی  ظرف فلز اين کتيبه در دورادور و روی  سرپوش
 روش تحرير آن مربوط به نمونه .ردک بدست آمده است واز خوات

" ارته می زيوس" ه ما15 تاريخ کتيبه .ھای دوره اخير کنيشکا است
انی شباشد و در زمان سلطنت ھويشکای کو عھد کنيشکا می 51سال 

 متن کتيبه عبارت از يک وقف نامه است و به .تحرير شده است
ی از خاندان ھای محلی موسوم به  می شود که يکصراحت معلوم

داری ھوويشکا يعنی خوات در دوره زمام) خووادا(که در " ماريگا"
 بعمل خير وقف ،داشت رھايش)  م وفات نموده است183ر حوالی د(

ذکور  واقف  م.زمين و اعمار معبد و استوپه در آن ناحيه پرداخته است
بود و معبدی " ھشتومه ماريگا"ادر  بر،"کمه گل گا"پسر " اگواگراماري"

شھرت ) اگريواگراما(ته بود که در خوات به اسم معبد بنام خود ساخ
  )14( .داشت

  کتيبه ج+ل آباد -) چھارم(

استن  ". کابل موجود استۀ سنگی نقر و در موزاين کتيبه روی لوحه
  .در اطراف آن مقاله ای نشر کرده است) تاليااوريان اکتا(در " نوـک

  کتيبه بگرام -  )جمپن(

کتيبه "تحت عنوان ) استن کنو (اين کتيبه از بگرام کشف شده و
 تحرير نراجع به آ"  گرانيانديکااپی"مقاله ای در " گھرامبخروشتی 
تی روی پوست از نوشته ھای خروش" مسن" ع@وه برين .نموده است

   . است از ميان رفتهکهبگرام کشف نموده 

  تبصره 

 در قرن ، در اوايل اين مبحث ذکر نموديمهراريکرسم الخط خروشتی ق
 پيدا . در افغانستان شرقی از رسم الخط آرامی بميان آمده)م - ق( 3

بيماران و ھده و ج@ل ته و شتی از درونروامی و خرشدن رسم الخط آ
 از نقطه نظر پيدايش و شيوع ،است" ننگرھار"  ع@قه زءآباد که ج



 پادشاه "دمتريوس"پيشتر ديديم که  .خطوط مذکور اھميت زياد دارد
يونان و باختری بعد از بسط نفوذ خويش در جنوب و شرقی ھندوکش 
لزوم استعمال رسم الخط خروشتی و زبان پراکريت گندھاری را ع@وه 

 کتيبه ھای .حساس نمودا بر خط  زبان يونانی در مسکوکات خود
ازد که مرکز سو کاپيسا و وردک ثابت مي خروشتی ع@قه ھای ننگرھار

 قديم ترين کتيبه ھای . خروشتی در جنوب کوه مذکور بودینشو و نما
" بيماران"ز وجود آنھا آگاھی داريم کتيبه ًخروشتی افغانستان که عجالتا ا

مقدم بر )  م– ق 58حوالی (پادشاه اسکائی ) ازس(است که معاصر 
 شروع عھد مسيحی تحرير شده و کتيبه ھای ج@ل آباد و وردک از
استعمال خروشتی در وقف نامه عھد کوشانيان کنيشکا و ھوويشکا 

   .حکايت می کند

زبان اين رسم الخط چه در مسکوکات و چه در کتيبه ھای اوقاف يکی 
 ]پراکريت شمال غربی[ ًاز پراکريت ھاست که محققين آنرا معمو'

ی با ناميده اند و شايد در گندھارا و دره کابل بيشتر معمول بوده باشد ول
اسنادی که نشان داديم ب@ شبه در تمام افغانستان يا در يک حصه زياد 
آن معمول بوده و يا اينکه بحيث زبان متعارفی و دفتری و رسمی ع@وه 

پراکريت ھای ديگر ھمه جا فھميده می شد و از ھمين  و بر لھجه ھا
 آخرين کتيبه .گرديدکات در مقابل يونانی استعمال ميلحاظ در مسکو

روشتی از گندھارا کشف شده و حروف الفبای آن شباھت زيادی به خ
 چون خروشتی در تحرير متون مذھبی و مدارک .به وردک دارديکت

 به .بقا برای آن چندان مساعد نبودو  زمينه دوام ،علمی استعمال نمی شد
يات با ھرج و مرجی که بعد از سقوط حاين لحاظ بعد از ھفت صد سال 

پيشرفت ساسانی ھا  بکلی از ميان رفت و ، توليد شدکوشانی ھای بزرگ
 رسم الخط و ،خارستان و کابل و تماس وتصادم ايشان با يفتلی ھاتتا 

  .زبان پھلوی ساسانی را منتشر ساخت

  برھمی و شارادا

ھمان طوريکه در افغانستان اھل ديوان و دفتر مطابق احتياجات خود از 
 أ در ھند از ھمان مبد، کردندرسم الخط آرامی خط خروشتی را اختراع

 برھمی بر خ@ف خروشتی از چپ .آرامی خط  برھمی بميان آمد



 أط پندت ھا و روحانيون بود و منشبراست نوشته می شد و رسم الخ
 رسم الخط  .ما گرديدو تبت و سي@ن و بر تمام رسم الخط ھای ھند

آمده ر ب از آن،ديواناگاری که در تحرير سانسکريت مورد استعمال است
ن معمول نبود ولی بعضی پادشاھان يونان و  برھمی در افغانستا.است

کيداری ( و چند صد سال بعدتر )پانتالون( و )اگاتو کلس(باختری مثل 
اند و س@له کوشانی در  آنرا در مسکوکات خود استعمال کرده )ھا

 که خط دارندل کتيبه ھائی در آن رسم ا خودرفه ھندیصخاکھای مت
فی خت@ا پيدا شده است و با )راجپوتانه(  و بعضی از)اماتور( برخی از

 تحرير آنراش  می توان رو،ادی داردعکه حروف الفبای آن با برھمی 
صوص از  ع@وه برين يک نوع برھمی مخ.خواند) برھمی کوشانی(

مان پيدا شده که آنرا رسم الخط  لغۀحصص شرقی افغانستان از در
 . استيبه آن از نظر موسيو فوشه گذشتهخوانند و ھشت کت) شارادا(

بعقيده نامبرده خواندن آنھا مشکل است و پيشتر از نشر دين اس@م درين 
  )15( .نواحی تحرير شده است

  خط پھلوی

 خط پھلوی أ ديواناگاری منش، خروشتی، برھمی،مانند رسم الخط ميخی
ی و ھمان طوريکه امروز زبان پھلوی را به عنوان پھل.ھم آرامی است

 شيوه رسم الخط آن دو عصر ھم ،کنندپارتی و پھلوی ساسانی تقسيم مي
 که داشتند در اوايل امر رسم مآبی ئی پارت ھا با يونانی .متمايز است

الخط و زبان يونانی را رسميت داده بودند چنانچه اين مسئله از 
مسکوکات آنھا ھويدا است ولی ديری نگذشت که رسم الخط پھلوی جای 

 در ء آثار رسم الخط پھلوی پارتی جز.ط يونانی را گرفترسم الخ
 در اوايل اشکال حروف الفبای .بعضی سنگ نوشته ھا کمتر باقی مانده

  .و آھسته آھسته از آن منحرف گرديدآن با آرامی تفاوت زياد نداشت 

تر است خط پھلوی ساسانی از رسم الخط پھلوی پارتی به مراتب ساده 
 اين خط .صدا ھمه شامل استف باصدا و بي حرف دارد که حرو25و 

ھم حروف مقطع و ھم حروف متصل داشت که اولی برای سنگ نوشته 
 پھلوی .ھا و دومی برای نوشته ھای عادی روزانه بکار می رفت

ساسانی يک عيب کلی داشت و آن شکل تحرير يک عده لغات آرامی 



باھات ردم اشتم و برای است که داخل سياق تحرير شده) ھزوارش(
 رسم الخط پھلوی ساسانی بعد از سقوط کوشانی ھای .زياد پيش ميکرد

 از اواخر قرن سوم مسيحی آريانا بسط نفوذ ساسانی ھا در بزرگ و
 که در آغاز يافت و در نيمه اول قرن سوم با نائب السطنه ھای ايشان

 يفتلی ، کيداری ھا . نشر شد،ياد می شدند) شاه کوشان(خراسان به لقب 
 آغاز عھد زبعد او  برھمن شاھی ھای کابلی  وفتلی ھايکوشانو  ،ھا

اس@می تا زمان معاصر صفاريان ھم آنرا در سکه ھای خود استعمال 
  )16( .می کردند

  پيریالفبای دين و

شده و ) دبير(و ) دين(دو کلمه پھلوی است که در فارسی پيری دين و
ی که ئرش ھا با ھزوا الفبای پھلوی.مقصد از آن نوشته ھای مذھبی است

ذکر کرديم برای تحرير متون کتب مذھبی که مراعات صحت تلفظ در 
 ناقص شمرده می شد و موبدان در صدد دفع آن بودند ،آن ضروری بود

پيری را اختراع کردند که که در اواخر عصر ساسانی خط دين وتا اين
 ھجری 7 حرف است و اوستا و ادب پھلوی ساسانی تا قرن 44دارای 

  .در آن تحرير شده است

 می گويد که مشک@ت رسم الخط پھلوی موجب نگرانی" کريستن سن"
) سريانی(کتب مذھبی خود رسم الخط ھم شده و مشاراليه برای ) مانی(

 رسم الخط اص@ح شده سريانی .اتی نمودحرا اتخاذ کرد و در آن اص@
در تحرير مانی بيشتر آنرا مانی در خراسان رواج پيدا کرد و پيروان 

 تحرير اقوام آسيای أ اين رسم الخط منش.دندردی بکار می بغزبان س
   .مرکزی گرديد

 

 

 

 



 

  

  

   پنجمبخش

  آرياناھذيبی و ادبی يونانی در نفوذ ت

  

   اسطوره ھا زبان و رسم الخط يونانی،آميزش افکار يونانی و آريائی

  نفوذ تھذيبی و ادبی يونانی

 آريانا در لفافه آئين و معتقدات ،ق ظھور اسکندر در شرۀپيش از ھنگام
و ادب اوستائی خود پيچيده و در دائره نظام ھخامنشی حيات محلی 

 اگر چه حکام چه نظامی و چه ملکی از طرف .خويش را بسر می برد
 سيستم .مرکز ھخامنشی تعيين می شد ولی اکثر آنھا زعمای محلی بودند

برای انجام اين  ود وحکومت ھخامنشی بيشتر بر اخذ ماليات برقرار ب
 ھا  و خود فارس از خارجی)پرسه پوليس( و )شوش(مطالب حتی در 

 می گرفتند و کار دفاتر و ضراب اراز منشی ھای آرامی و آثوری ک
 به اين ترتيب خارج قلمرو پارس در .خانه ھا بيشتر در دست آنھا بود

فاتر  آرامی از راه دانا خط و کتابتيرآ منجمله در ،خاکھای مفتوحه
 مقارن زمانھای قبل از ه دور افتادۀ آنچه در اين دور.نده شدگمالياتی پرا

 اختراع ،ظھور اسکندر خطوط مميز ادب افغانستان را تشکيل می دھد
رسم الخط جديد خروشتی است که روسا و دبيران و اھل ديوان و دفتر 

ر  از آن دکهلخط آرامی آن را به ميان آوردند با اص@حاتی در رسم ا
   . گذشته مفصل ذکر نموديمبخش

اسکندر مقدونی ظھور .  بزرگی در شرق رخ دادۀدر اين زمان واقع
 نظام امپراطوری ھخامنشی در ھم  و قوای يونانی وارد آسيا شد.کرد
 تا حواشی ،عساکر يونانی تا اقصای نقاط معلوم شرقو  اسکندر .پيچيد



و غرب تماس واقعی  در نتيجه شرق .رفت  تا حوزه سند پيش،ھندوستان
انستان و مسلسل پيدا کرد و بعضی از کشور ھای شرقی به خصوص افغ

 پايگاه مھم انکشاف روح و ذوق و صنعت و ادب ) آسيائیداليا(بحيث 
  .يونانی گرديد

 8 -7در اثر مقاومت بسيار شديد و بی سابقه اھالی در مقابل اسکندر 
 سپاھيان يونانی  اسکندريه در آسيا تاسيس شد و يک قسمت ياشھر

 ع@وه .شان صورت نگرفت طوری در اين شھرھا ماندند که مراجعت
بر اين تشکيل سلطنت مستقل يونان و باختری برای دو قرن کامل سبب 

و ع نفيسه ياصنسم الخط و اساطير و آثار ذوقی وشد که زبان و ر
 رياضيات و وی و ادبی از قبيل طبابت و نجوم خ@صه تمام مظاھر علم

داستانھای اساطيری و درام و روش بھترين مدارس ھيکل و دسه ھن
به صورت عميق ريشه دواند و روح يونانی و باختری و يونانی تراشی 

  .آريائی با ھم حل و مزج گرديد

 و )ھلن( و )گريک( و )گريس( که با کلمات )يونانی( و )يونان( اتکلم
 است که بار )وانیي(و  )يوانا( خاطره نام قديم ، ھيچ رابطه ندارد)الياد(

اول در ادب محلی مملکت ما به ايشان داده شده و در آثار سانسکريت 
 آثار ھيکل تراشی مدرسه .ما قيد گرديده و تا امروز مورد استعمال است

 که به اين کثرت از نقاط مختلف ) بودائیيونانو( و )يونانو باختر(ھای 
ه ذوق يونانی تا کدام  نشان می دھد ک،افغانستان پيدا شده و می شود

رقی آن ھم بعد از تو  ميشد اندازه در معيار ھيکل تراشی ما مراعات
 ھمين قسم زبان و رسم  وسقوط نفوذ سياسی دولت يونان و باختری بود

 )م - ق( 250 آيا از .خط و موسيقی و اساطير و ادبيات به مفھوم عام
برای دو صد سال ًبه بعد در دوره سلطنت خاندان يونانو باختری اق@ 
ط آن  رسم الخ پايهزبان رسمی درباری يونانی نبود ؟ و به ھمين

 ،ائی که در خود يونان نظير نداشتيبرسميت نيافته بود ؟ و با ز
و رسم الخط يونانی در مسکوکات اين مملکت  تصاوير ارباب انواع

، تياتر و نمايشات در  درامه ھااستعمال نمی شد ؟ آيا در اين اوقات
؟ آيا و بازی ھای ورزشی معمول نشده بود رقص و آتن ،ی آزادھوا

طبابت يونانی تا حال در طبابت ما و اساطير و داستان و قصص و 
منثور و منظوم ما اندرز و حکم آن در کتب فارسی و اسکندر نامه ھای 



ی و صنعتی  ادبی و علم،؟ خ@صه آنچه مظاھر مدنیدوام نکرده است
با خود آوردند در پناه حصار کوه ھای ) مديترانه (که يونانی ھا از کناره

 رملکت تمرکز يافت و آھسته آھسته دافغانستان در اسکندريه ھای اين م
 مرور قرون ھمان طور عرق يونانی در جمعيت کشور حل و مزج شد

 . افکار و آثار ادبی و ذوقی آنھا با فکار و پندار محلی محفوظ گرديدو
ھا تمدنی با فرضيات معين و صنايع مستظرفه شبھه ای نيست که يونانی 

و ادبيات و علوم و ديانت با خود آوردند ولی خود به مقررات مدنيت 
کھن چه در صنعت و ادبيات و چه در فلسفه و علوم و ديانت مقابل 

 زبان پراکريت ،ھان يونانو باختری در مقابل زبان يونانیا آيا پادش.شدند
تی را در مسکوکات سم الخط خروش ر،در مقابل رسم الخط يونانی

ً و بودائی را بعضا قبول يوائیشاستعمال نکردند؟ البسه و ديانت ھای 

؟ بعضی از ارباب انواع اوستائی باختری ما در مسکوکات آنھا ننمودند
؟ در نتيجه تاثيرات ندگيات بر اساطير ايشان تاثير نه افظاھر نشد و روا

مجرای جديدی يافت و نمود انا تحول آريمتقابله ادبيات و صنايع و علوم 
 ادبيات به أا تماس افکار در پرورش علوم مبد زير،و انبساط پيدا کرد

 خصوص که اين موثرات ھر چه بود .مفھوم عام کمال اھميت دارد
با'خره رنگ محلی به خود گرفت و مفاد آن به انبساط افکار و ادبيات 

يات را به صورت خصوصی  حا' اين عموم.و صنايع نفيسه ما تمام شد
   .در ذيل چند عنوان مطالعه می کنيم

   اسطوره ھا

 که در اسکندريه ھای آريانا متوطن شدند بعد از مرگ اسکندر يونانی ھا
و تجزيه امپراطوری به سلطنت ھای محلی رابطه شان با يونان قطع شد 

 سلطنت يونانو و باختری با اھالی ،و در ذيل ايجابات سلطنت مستقل
 آنھا چه مرد و چه زن .ھسته منحل گرديدندآھسته آلی مخلوط و مح

نده ساختند و به گنانی را در ميان مردمان محلی پراافکار و معتقدات يو
اين طريق داستان و اسطوره ھای يونانی و نامھای ارباب انواع ايشان 

  .در ميان عوام منتشر گرديد

 اشکال ارباب انواع  وأونانو باختری با مسکوکات خود اسمپادشاھان ي
حامی خاندان خود را طوری معمول ساختند که ھر کس با نام و تصوير 



يونانی ھای باختری و استادان   صنعت گران يونانی و.آنھا آشنا شد
نقاشی در و  گندھاری از راه ھيکل تراشی  وھيکل تراشی باختری

چی  قراری که مدالھای گ.انتشار مفکوره ھای جديد سھم زياد گرفتند
 بھترين صحنه ھای اسطوره ھای ،رام نشان می دھدگکشوفه از بم

لکت وارد و در تزئين ميتولوژی از کناره ھای مديترانه به اين مم
ھا به کار می رفت و جاذبه قوی تر از آن برای کشش اطاقھای قصر

 اولين خاندان صنعتی يونان و .مردم به طرف اين اسطوره ھا نبود
را در ) Zeus Promachos( روماکوسوس پز) ديو دوت ھا(باختری 

وی تخت  زوس در حالی که ر.مسکوکات خود به ضرب رسانيدند
موسس سومين خاندان ) ايو کراتيد(نشسته روی بعضی مسکوکات 

خرين پادشاه اين آ) ھليو کلس (.سلطنتی يونان و باختری ديده می شود
کوکات  زوس را در مس،که قصرش ھنوز در شمال ھندوکش بودسلسله 

 رب النوع طوفان و Apollon تصوير اپولون .خود نمايش داده است
 . نقش استديات و صنعت روی اکثر مسکوکات ايوکراتيطبابت و ادب

و پسرش ) ايوتيدم(خانواده سلطنتی يونان و باختری اعضای 
 .را در مسکوکات خود ترجيح داده اند )ھرکول( تصوير ،)دمتريوس(
با جنبه رشادت و پھلوانی و مستی که داشتند ) ديو نيزوس(و ) ھرکول(

 بيشتر در ،و نظاير آنھا در معتقدات و قصه ھای رزمی ما وجود داشت
کشور ما صاحب شخصيت شدند و يونانی ھا صحنه ھای بعضی از 

ينجا انتقال دادند چنانچه مجلس قصه ھای ميتولوژ ی را از يونان به ا
کش تصور می نمودند و ه ھای ھندورا در يکی از مغار) پرومته(
می ) نسيه( حامی شھر ،بود) ديونيسه(ًرا که اص@ اسمش ) ديونيزيوس(

 کابل و الينگار در ۀدر ملتقای رودخان) فوشه(خواندند که محل آن را 
 ملتفت بايد بود که پيش از اينکه يونانی ھا و . قرار می دھدیلغمان سفل

و به " مھشوارا"به نام  رب النوعی ،اساطير آنھا وارد افغانستان شود
به شکل و قيافه صفت حامی کوھھا در مملکت ما معروف بود که او را 

مست با کمان خطرناکی در ميان درختان کوھی در شکاری توانا و سر
گشت وگذار تصور می نمودند و معابدی در قلل کوھھا داشت و 

يونانی مخلوط و " ديونيزوس"داستانھای او بيشتر با قصص اساطيری 
روی يک ظرفی که از بدخشان  .عامل مزيد شھرت او در اينجا شده بود

ھلوان نقش است  تصوير دو پ، آمده و در بريتش موزيم می باشدبدست



و برخی ديونيزوس آريائی ) ديونيزوس(و ) ھرکول(که بعضی آنھا را 
پادشاه يونانی ياختری شکل " اگاتو کلس ".و يونانی تشخيص کرده اند

 روی سکه ھای ،اجی از شاخه سبز تاک گرد سر داردجوانی را که ت
محلی يا " ديو نيزوس" اين تصوير ھم امکان دارد از .خود نقش کرده

اگاتو کلس يکنفرسياحی موسوم  دو صد سال بعد از .يونانی نمايندگی کند
ميزادی   در ع@قه پاروپاApollonuis Dotyane دوتيان ،اپولونيوس(به 

حرف می زند و شرح می دھد " ديونيزوس"م روی کوھی از معبدی بنا
غرس کرده و " ديونيزوس" معبد را درختانی گرفته که خود که اطراف

 در زير شاخسار .شاخه ھای نازک عشقه پيچان به آنھا با' شده است
درختان مجسمه رب النوع را از سنگ سفيد به قيافه جوان ھندی ساخته 

که مقصد از ين ديونيزوس  از روی شرح قيافه واضح می شود .بودند
حامی کوھای " مھشوارا" بلکه ھمان ،رب النوع شراب يونانی نبوده

 –ھيوان (ھا معابدی داشت و حتی ھ است که در قله ھای کوآريانا
) ارونا(از انتقال يک چنين معبد از کوه  مسيحی 7در قرن ) نگست

   .لستان نقل می کندبھای زاه پيسا به کوفراز کا

شرح يافت نه تنھا ارباب " يونيزوسد"اريکه در مورد رويھمرفته قر
 تاثير بخشيده بود بلکه خاطره آرياناو اسطوره ھای يونانی در انواع 

ذھان ا بر آريانايای داستان ھای اوستائیھای ميتولوژی ويدی و بقا
وع فراوانی باختری و  النرب) ناھيتاا(. يونانی ھم سرايت نموده بود

کش به دوش افکنده را بشکل دختر جوانی که تيدري  آموۀحامی رودخان
 در مسکوکات دمتريوس استعمال ،و تاجی با ھشت شعاع بسر داشت

 ھمين قسم ميترا يعنی مھر حيثيت ھرکول را نزد يونانی ھای .شده است
باختری پيدا کرده بود و او را طوری در مسکوکات نمايش می دادند که 

ش عصا و بر سرش تاجی است در دست ر،روی دست چپش پوست شير
 يعنی مميزات پھلوانی ھرکول يونانی . آفتاب گذاشته شده بودۀبشکل اشع

ه بود و از و ع@يم نور آفتاب ميتری باختری در وجود او جمع شد
ن با گپھلوان شجاع و شير اف" ھرکول -ميترا "ترکيب ھر دو يک نوع 

   .تاجی مجلل و منور بميان آمده بود

 در مسکوکات .ييراتی وارد کردغاساطير ت) زوس (ھمين قسم در نمايش
 ۀکه مخصوص حوز) انتيال کيداس(يعنی چھار درھمی ) دراکم تترا(



 پيش روی زوس که روی تخت نشسته سرونيم مقابل بدن ،ست اکاپيسا
 نمايش ،بود) رفيلس(شعار مخصوص کاپيسا که عبارت از فيل بحيث 
  .يافته است

 ۀ دو صد سالۀعلوم می شود که در دور تشريحات مخ@صه از خ@ل اين
سلطنت مستقل يونان و باختری اسطوره ھای يونانی در اذھان مردم 
افغانستان ريشه دوانيده و در مقابل داستان ھای محلی ما چه در باختر و 

 .ه استچه در کاپيسا و گندھارا ھمه جا پيرايه ھای جديدی در آن بست
 فکری و ادبی در دوره ھای بعد  ذھنی وۀانعکاس اين تاثيرات متقابل

حتی اعصار اس@می ھم باقی ماند و بسياراند نويسندگان و شعرای ما 
که در دوره ھای مختلف اسکندرنامه ھای منظوم و منثور ساخته و 

نده ای که در کتب قصص و حکايات دوام گی پرائفراوان است قصه ھا
ھمانطور که در رود و توطن يونانی ھا  معلوم می شود که و.کرده است

 در طرز تخيل و افکار و در کتب ،صنائع نفيسه مکاتب جديد باز کرد
 تاثير وارد کرد و در ،داستانھا و قصص که روح را مشغول می سازد

  .نتيجه موضوعات جديد در ادبيات ما پيدا شد

  رسم الخط و زبان يونانی

 آن نانو باختری در يعنی سالی که سلطنت مستقل يو) م–ق ( 250سال 
  در چند. شروع رسم الخط يونانی روی مسکوکات ماستأ مبد،اع@م شد

تنھا زبان و " ايوتيدم"و " ديودوت"سال اول اعضای خاندانھای شاھی 
 تا اينکه کردندنی را در مسکوکات خود استعمال ميرسم الخط يونا

 اولين کسی است که در روی ديگر ی و.رسيد" دمتريوس"سلطنت به 
ان محلی آن وقت افغانستان يعنی سم الخط و زبسکه ھای خود ر

 رسم الخط يونانی از .را استعمال کرده است" پراکريت"و ) خروشتی(
 تا حوالی آغاز عھد مسيح در مدت دو نيم قرن به ) م–ق ( 250

صورت صاف و نھايت خوانا در مسکوکات شاھان و امرای يونانو 
 ،جنوب ھندوکش بودباختری اعم از اينکه مرکزشان در شمال يا در 

 پھلواھا  و اسکائيھا، در اين مدت و بعد از آن پارتھا.استعمال شده است
 کوشانی انحطاط ۀا تعقيب کردند و بعد از آغاز دورھمه اين رويه ر

زبان و رسم الخط يونانی شروع شد ولی ھنوز برای چندين قرن ديگر 



بای آن کم کم و ًاق@ رسم الخط آن دوام داشت به اين معنی که حروف الف
 حروف نو ھم به یًبه صورت غير محسوس تغييرکرد و غالبا بعض

موسوم شده ) يونانو کوشانی(د که مجموع آن به نام رسم الخط ميان آم
   )17( .است و تااخير عصر کوشانی تا اواسط قرن سوم مسيحی دوام کرد

دو  البته در طی ،چگونگی انتشار زبان يونانی چندان خوب معلوم نيست
در ضرابخانه ھا و در دفاتر و  رسميت درباری داشت ) م–ق (قرن 

لين و رقاصه ھای ثمم) ارکتپلو( چون به شھادت .معمول شده بود
شبھه می توان دون  ب.يونانی در ھند به اجرای نمايشات می پرداختند

اختری بود گفت که اين قبيل مظاھرات در افغانستان که مرکز يونان و ب
 پس .د و آن ھم به زبان يونانی به عمل می آمداجرا ميشبه طرز اولی 

را ياد گرفته و می فھميدند ولی ن آًحتما عده ای از مردمان محلی ھم 
ظھور پراکريت و رسم  .احه انتشار آن محدود بود و عموميت نداشتس

 کلمات بھرحال .الخط خروشتی روی مسکوکات مويد اين نظريه است
 ، ادبی، اصط@حات علمی،ب و عناوين رسمی القا، اداری،زياد درباری

فلسفی و طبی وارد پراکريت ھا شده بود و تا مدتھا بعد در عصر 
 چھارم در طی مطالعه بخشچنانچه در کوشانی ھا ھنوز ھم متداول بود 

ھوويشکا نام ھای کتيبه ھای خروشتی ديديم که در عصر کنيشکا و 
در متن پراکريت و در ) ارته می زيوس(و ) اپه اماس(ماھھای يونانی 

 تا حال آثار رسم الخط يونانی .رسم الخط خروشتی استعمال شده است
حصر به نموکات بسيار کم ديده شده و آن ھم در افغانستان غير از مسک

) نملک ( در حوالی خرابه ھای يک پارچه سفالی است که سه سال قبل 
ر آن در يکی از ً پيدا شده و از چند حرف بيش نيست و اخيرا تصوي)18(

  .کائی به طبع رسيده استيمجله ھای آمر

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   ششمبخش

  زبان و ادب پرثوی يا پھلوی پارتی خراسانی

  

 تکار آيا،بان و ادب پرثویز ،تفکيک پھلوی پارتی از پھلوی خراسانی
  يرانرز

  پرثوی يا پھلوی خراسانی

 ساخته شده و Palovنسبتی از اسم پھلو ) ی(پھلوی صفتی است که با 
  . استParthava) هوپرث(شکل متاخر کلمه ) پھلو(

پرثوه يکی از قبايل آريائی باختری است که بعد از مھاجرت و بی جا 
 ۀ خاکھای بين حوز،شدنھا و تمرکز و تشکيل سلطنت در خراسان غربی



ھری رود و سواحل جنوبی بحيره خزر که يکی از و'يات شمال غربی 
 .معروف شد) پارتيا(يا ) پرثيه(مسکن نھائی ايشان ا بود به حيث آريان

می باشد و ع@وه بر پارتھای ) وهثپر(ارساس بلخی موسس س@له 
می ) پارت و ساک(ز عرق  پادشاھان ديگری که مخلوطی ا،بزرگ
سلطنت کردند که به ) حوزه ارغنداب( در سيستان و اراکوزی ،باشند

خوانده می شود که ) ویثپر ()وهثپر( زبان قبيله .شھرت دارند) پھلوا(
 چون .گرديده است) پھلوی(اس تبدل حروف و تبدل صوت کلمات به اس

ً معمو' در ،ثار زبان پھلوی واقعی و ادب آن تا اين اواخر مجھول بودآ

 آن که کتب ادبی اين اسم و صفت را در مورد زبان ساسانی ھا و ادبيات
ًغالبا بعد از عصر ن ھم آائی بود و تبيشتر حاوی ترجمه کتب اوس

 ولی . نسبت می دادند،ساسانی در قرون اوليه ھجری تحرير شده بود
 به عمل )تورفان(بعد از کشف شواھد زبان پرثوی که در خرابه ھای 

 صيآمده مدققين اروپائی صفت پھلوی را برای زبان اصلی آن تخص
 به ھر حال .می خوانند) پارسيک(داده و زبان ساسانی ھا را محض 

تفت بايد بود که صفت پھلوی که از نقطه نظر ادب تا اين اواخر فقط مل
در مورد زبان ساسانی و بيشتر در مورد ترجمه کتب اوستائی استعمال 

 انکشاف نموده و زبان و ادب پھلوی دو شق و دو مرحله پيدا ،می شد
ن را پھلوی شمالی نيز آ يکی ادب و زبان پھلوی پارتی که .کرده است
 زبان و ادب پھلوی ساسانی که به پھلوی جنوب معروف یيگرگويند و د

ًعجالتا شواھدی از آن در دست است نه که است و قسمت زياد آثار آن 

 پس . شده است نوشتهدر عصر ساسانی بلکه در قرون اوليه ھجری
 )پھلوی ساسانی( و )پھلوی پارتی(ًری که متذکر شديم اساسا ميان اقر
به اين معنی که پھلوی  .ظھور فرق است أ زبان و مبدأ منشرویاز

خراسان بوده و پھلوی ساسانی به فارس زبان ًاص@ ) پرثوی(ا يپارتی 
دومی پھلوی فارس و  به عبارت ديگر اولی پھلوی افغانستان .تعلق دارد

بانھا  ع@وه بر اين آنچه که بيشتر از نقطه نظر تطور ادبی ز.است
ش زبان و ادب دری در خراسان دايه پيب اھميت دارد و بعدھا ما را

 .@ف ريشه اين دو پھلوی استت فھميدن اخ،کندکمک مي) افغانستان(
 حال ،ی باختری داردخراسانی پيوستگی با زند يا اوستاپرثوی يا پھلوی 

آنکه پھلوی ساسانی لھجه ای از فرس قديم است که يکی از ديگری در 
   .آن ناحيه زائيده شده است



اسانی در طی  و پھلوی س خراسانیيان پرثویشبھه ای نيست که م
ھمی فعل و انفعال ادبی به عمل آمد و زبان پرثوی چندين قرن ارتباط با

 با بيجا ،ثيت زبان رسمی به خود گرفتيکه با تشکيل دولت پارت ح
 در فارسی از خراسان غربی به خاکھای شدن مرکز سلطنتی پارت

ر زبان ساسانيان تاثير  بحصص شمالی و مرکزی اين مملکت نشر شد و
 تعالی ساسانيان در اثر تفسير و تعبيری ۀنده و با'خره در دورگزياد اف

که   آن را طوری عوض کردندۀه به ادب پارتی بستند شکل و قيافک
  .برای يافتن آن تبحر دانشمندان جديد اروپا در کار شد

 .دًپھلوی پارتی و پھلوی ساسانی اساسا در رسم الخط ھم فرق داشتن
  بخشمی بود چنانچه اين موضوع در ھر دو رسم الخط اراأ مبدچهاگر

 به ھر حال ما در تاريخ ادبيات افغانستان به ھر دو .چھارم شرح يافت
کار داريم چون از نقطه نظر زمان در تاريخ ظھور اين دو  پھلوی سر و

 از پرثوی و ادب آن صحبت می کنيم بخش در اين .زبان فرق زياد است
 ديگری را وقف خواھيم بخشن و ادب پھلوی ساسانی بعدتر ی زباو برا
   .کرد

  زبان و ادب پرثوی

از آغاز قرن بيستم به اين طرف در اثر کشفيات پی در پی که در 
 زبانھای ،به عمل آمد) انرفتو(چينی به خصوص در ع@قه ترکستان 
 ی و انواع مختلف رسم الخط مخصوص آنھا انکشاف زيادئايرآخانواده 

ه به رسم الخط  ک است)مانی ( آثار يافته ھا و منجمله در مياننمود
ر و پروفيس. نوشته شده است)19(" سطر نجيلی"سريانی موسوم به 

و بار اول وجود دو زبان پھلوی پارتی و ساسانی را کشف ) سائ آندر(
 و تسلط سياسی ومدنی بر  قدامتحيث پھلوی پارتی من)20( .اثبات نمود

  .ی تاثير زياد وارد کرده استپھلوی ساسان

 زياد کلمات که به ۀيک عد ":به اين عقيده است که" کريستن سن"استاد 
 اعم از اسمای اسلحه و ،حيات مذھبی و سياسی و اجتماعی ارتباط دارد

 محاوره ھای معمولی روزمره حتی  و@حات طبیطوسايل نقليه و اص
ن فارسی مروج است بعضی افعال عادی که در پھلوی ساسانی و در زبا



شکل پھلوی پارتی خود را محافظه کرده است و بعضی بی انتظامی که 
در تلفظ بعضی کلمات فارسی ديده می شود نتيجه نفوذ صوتی لھجه 

  )21( ."شمالی بر لھجه جنوب غربی است

 خراسان ًاص@ زبان حصه ای از مردم) پرثوی(رتی يا زبان پھلوی پا
ات شمال غرب و بعد در حصص غربی  است که در صفح)افغانستان(

يا قسمت غربی خراسان ) پارتيا (ھم حرف زده می شد و مرکز آن ھمان
 مسيحی در حصص 3 تا قرن ) م–ق ( 3ً اين زبان اق@ از قرن .بود

 در بقيه مملکت بخصوص در .فوق الذکر افغانستان معمول و مروج بود
 .ی رواج داشتی با رسم الخط خروشتجنوب ھندوکش پراکريت گندھار
 خود با زبان و رسم الخط ۀ مربوطیاين دو زبان با رسم الخط ھا

 مقابل شده ،يونانی که بعد از ھجوم اسکندر کم کم  معمول می گرديد
آنھا از  زبان پرثوی با پادشاھان پارت و تغيير يافتن مرکز سلطنت .بود

 . در شمال و مرکز اين مملکت منشر شدفارسخراسان غربی به غرب 
ً را رسما) فيل ھان(بودند و لقب " يونانی ماب"ولی چون پارتھا اوائل 

 عموميت نيافت تا اينکه فارساوائل در  ً زبان پھلوی اق@،اتخاذ نمودند
سياست پارتھا تغيير کرد و بحيث زبان رسم الخط بر زبان و'يت فارس 

 پرثوی در.  تاثير زياد وارد کرد،که کانون زبانھای آن مملکت است
 بخصوص ،ان ادامه داشتکت شمالغربی و غربی افغانستان کماصفحا

  ھيرمنداز پارتھای غربی جدا شده و در حوزه) پھلوا(که دودمان 
 در . کردند و تا زابل و کابل و سند نفوذ يافتند تشکيلسلطنت مستقلی

 و قرن اول مسيحی در اثر ورود ) م–ق ( يکی دو قرن اول طی
کوشانيھا لھجه ھای ديگر اسکائی و تخاری در و  ھااسکائی ھا و تخار
 شد و از تماس و اخت@ط آنھا با پرثوی زبان  منتشرتخارستان و باختر

مقارن اين زمانه ھا .  ذکر خواھيم نمود پايانترسغدی بميان آمد که از آن
ئين مانی که آ وارد خراسان شد و  سريانیبا نسطوری ھا رسم الخط

 خراسان را ، خود مجال نمی دادند خاکساسانی ھای مزدکی بدان در
 النھر و ترکستان چين أماوربه کانون فعاليت خود قرار داد و از اين جا 

 زبان پھلوی و سغدی در اين فضای جديد وارد دوره فعال ادبی و .رسيد
 که در ادای تلفظ کلمات ی خط پھلوی با نواقص.مذھبی خود گرديد

رسم الخط بود به کوشش و ت سريانی که بھترين  در مجاور،داشت



 پيشتر به کشف آثار .شد) سطر نجيلی(صاحب خط " مانی"ابتکار 
 . خرابه ھای تورفان اشاره کرديم ازپھلوی خراسانی در اين رسم الخط

 زبان مجامع مانويان خراسان را ميان آنھا Schaederيدر شموسيو 
 پارتی مشاھده کرده و اظھار می دارد که در اين حوالی زبان پھلوی

بيشتر دوام کرد و بعد از قتل مانی اين ) ايران(نسبت به خاک مغرب 
  )22(. پيروان او شد گاھگاهمناطق

  زريران اياتکار

بھترين اثری که در زبان پھلوی پارتی باقيمانده و از فعاليتھای ادبی 
 اياتکار ( بنام منظومه ايست،افکار حماسی خراسان نمايندگی می کند

ا پھلوی خراسانی ھمان طوريکه در متون يپرثوی  زبان  ).زريران
 از خ@ل مطالعه و تدقيق ، از پھلوی ساسانی منفک گرديد تورفانمانوی

بشکل موجوده عادی ) ار زريرگياد( اگر چه . استشکاراين اثر ھم آا
 مسيحی نوشته شده 6 حوالی قرن خود ملفوف در زوايد پھلوی ساسانی

 بعضی از گر م،ثور تصور می کردندنرا تا اين اواخر رساله منآو 
آلمانی از روی کلمات و ) گايگر(ايطالوی و ) پليارو(زبان شناسان مثل 
فرانسوی " نيستبن و"نکه ه آنرا حدس زده بودند تا ايآھنگ قدامت لھج
است و باز متن اصلی ل نثر نيست و نظم و ا)راياتکا(ثابت نمود که 
ش از قرن سوم مسيحی وجود  يا پھلوی پارتی پي)پرثوی(شعری آن در 

ييرات جديد آنرا به پھلوی ساسانی در غ م با ت6داشت و در حوالی قرن 
 تفسيرھای بعدی اثر سوم ديديم که چطور يشتھا دربخش در.نده اآورد

" نيستبن و" ھمين قسم بنظر .ترکيب شعری خود را از دست داد
 ،ء متن شداياتکار ھم در اثر تعبيرات عصر ساسانی که رفته رفته جز

شکل شعری و منظوم خود را گم کرد و بعد از اينکه از کلمات و 
 واضح شد که منظوم است و مصرع ،عبارات زايده آن دوره پاک گرديد

ًمی باشد و اص@ به پھلوی پارتی قبل از  ھای ابيات آن ھفت ھجائی

  .ظھور ساسانيھا نوشته شده است

 )کاوی(پادشاه سپه موضوع اين اثر منظوم حماسی، جنگ ھای گشتا
و پسر اخير ) بسته واری ( و برادرزاده اش)زرير( درشبلخی و برا

 اسفنديار است با ارجاسب خيونی تورانی که می )سپندات(الذکر 



بول آئين اوستائی منصرف سازد قواست دودمان سلطنت بلخی را از خ
 .و در نتيجه جنگ در گرفت و گشتاسپه و شھزادگان بلخی غالب شدند

و " شھنامه گشتاسپه" ياتکار زرير را "تسوني بن"ن م@حظه بدي
خوانده و چون پھلوان ميدان رزم زرير است به " شھنامه پھلوی"
) نامه زرير( آنرا کهته ف شھرت يا)زرير گارياد(يعنی ) زريران اياتکار(

 يا ھزار بيتی که شاعر بلخی ی گشتاسپ نامه دقيق.ھم می توان خواند
ته نظم در آورده در حقيقت گشتاسپه با ارجاسب برشراجع به جنگ ھای 

 مختصر مغايرت ھا در روح  با وجود کهاست) يادگار زرير(ھمان 
 چگونگی روايت ميان گشتاسپ نامه دقيقی و منظومه س در اسا،داستان

 ً اگر دقيقی راسا از نسخه پھلوی.پرثوی يادگار زرير اخت@فی نيست
 .ی بدان دست داشتهخذ ثانوأتوسط م ، استفاده نکرده باشد)اياتکار(
تنھا منظومه حماسی است که شکل زبان پرثوی، " اياتکار زريران"

پيرايه پھلوی ساسانی و با'خره با گشتاسپ نامه دقيقی قيافه ادبی زبان 
معرفی می کند و از نقطه نظر حماسی معلوم می را دری افغانستان 

 به شھنامه ھا رسيده شود که چطور عنعنات رزمی از يشت ھای اوستا
  .است

  

   ھفتمبخش

  ادبيات کوشانو بودائی

 

 کنيشکا – سانسکريت و ادب بودائی –تعريف فضای ادبی کوشانی ھا 
   سغدی– اسکائی، تخاری –و ادبء و علماء کتابخانھای معابد 

   فضای ادبی کوشانی ھاتعريف

 کدام  ھر)بودائی( و )کوشانی(خ ادبيات قديم افغانستان عنوان در تاري
ن يبصورت منفرد در تحول مجرای ادبی سھم بارز دارند ولی چون تعي



 اينجا تحت عنوان مشترک ،مراتب يکی بدون ديگری سخت است
  . دوره مربوطه آنھا را شرح می دھيمۀمميزات مرکب" کوشانو بودائی"

وچی سيتی و باز يًاص@ لقب يکی از قبائل " کوشان"شبھه ای نيست که 
نواده سلطنتی است که در تاريخ سياسی ما بنام اسم خاص يک خا

م ادبی مقصد از کوشانيھای بزرگ و خورد تقسيم شده اند و بحيث مفھو
لی است که دوره آنھا از آغاز عھد مسيح تا سه وعصر و سھم دسته ا
در اينجا آئين بودائی " بودائی" مطلب ما از صفت .قرن دوام کرده است

 مسيحی مدت 9 تا قرن ) م–ق ( کيقرن نيست که منحيث زمان از 
 چه ھزار سال را در بر می گيرد بلکه ادبيات آنست به مفھوم عام

 حقيقی تحول و انبساط آن يادگار ۀمذھبی و چه غير مذھبی که دور
تيب عنوان به اين تر. زمامداری و عصر ھمان کوشانيھای بزرگ است

ان دوره در فصول تاريخ ادبيات افغانست" کوشانو بودائی "بۀمرک
   .ق معين کرديمومی گيرد که حدود آنرا در فمشخصی را در بر 

  فضای ادبی معاصر کوشانی ھا

 نفوذ ،که کوشانيھا مقارن آغاز عھد مسيح روی صحنه بيايندپيش از اين
ادبی دوره ھای مختلفی که در صفحات پيش ديديم ھر کدام به رنگی و 

 که ريشه آن ب@  پراکريت.در حصه ای از خاک مملکت دوام داشت
 ھندوکش بحيث  در تمام جنوب و شرق، ويدی می رسدشبھه به دوره

يا پھلوی پارتی در " پرثوی" زبان .زبان محلی و ملی حرف زده می شد
تمام سلسله کوه مذکور بخصوص در حصص غربی خراسان دوام 

زبان يونانی بعد از دو نيم قرن سلطنت يونانيھای باختری که . داشت
قبائل سيتی . ه رسمی داده بودند تا اندازه زياد معمول شده بودآنرا جنب

ود لھجه ھای خود رادر پيش قراول کوشانی يعنی اسکائيھا با ورود خ
و ت ھری ا از و'ي ئیو در حصه"  قطغن و باختربدخشان،"تخارستان 

 رسم الخط خروشتی و يونانی ھر دو جنبه رسمی .سيستان وارد کردند
کات موازی ھم استعمال می شدند ولی در امور داشتند و در مسکو

اجتماعی و معام@ت قومی از پراکريت و رسم الخط خروشتی کار می 
آئين بودائی بشکل ارتودوکس قديم خود تازه به حواشی شرقی . گرفتند

وچی از رود آمو ي فضا بدين منوال بود که قبائل .کشور انتشار يافته بود



 تنھا چيزی که از نقطه نظر .ا گذشتندگذشته و اساس سلطنت کوشانی ر
 مخصوص ايشان است که بعضی بنام ادب با آنھا وارد گرديد لھجه

  . از آن ياد کرده اند" تخاری" برخی به اسم و )سيتی(

کوشانيھا بحيث يک عنصر نو وارد به ھمه چيزھای محيط احترام 
م و گذاشتند و با پشتيبانی و تشويق خود آنچه را که طبق روحيات قو

 انبساط دادند و آنچه که نبود به تدريج از ،ايجابات زمان قابل حيات بود
" بربر" به مذاق يونانيھای باختری قوم با وجوديکه کوشانيھا. ميان بردند

بودند و در واقع ھم بصفت يک کتله چادر نشين آسيای مرکزی يک 
و  و تماس به تھذيب آرياناتند ولی بعد از ورود به حيات خشنی داش

به مفھوم " يونانو ھندی"و " يونانو بودائی"و " تریيونانو باخ"معارف 
  و معماری، حجاری، ھيکل تراشیۀ آثار ذوقی و صنايع نفيسوعام مح

 بعد از فتوحات . امور مذھبی آزادی قايل گرديدندادبيات شدند و به
 امپراطوری او شد و مانند هم جزوکنيشکا در ھند، شمال اين مملکت ھ

  .بزرگترين پشتيبان آئين بودائی گرديد" اآشوک"

 ،"ھنايانا" نفس ديانت بودائی مقابل طريقه  دينی درۀاز نقطه نظر فلسف
 در .راه بزرگ نجات با افق نظر وسيع تر بميان آمد يا) مھايانی(طريقه 

 يادگار عصر و )گريکو بوديک( و صنايع نفيسه ترقی مدرسه  ھنرعالم
ات سانسکريت که در دست برھمن ھا در قرن اوست و در زمينه ادبي

 نه تنھا  وً دفعتا وارد صحنه حيات شد،فنا بود مقابل پراکريت مشرف بر
در نگارش آثار مذھبی بودائی راه يافت بلکه بطور عام علوم و ادبيات 

 و افسانه و پند و هوارد آن گرديد و زبان شعر و قصايد و مکاتبه و درام
 اين بزرگترين افتخار . و نجوم شدابتحکمت و رياضی و ھندسه و طب
  عمل آن و صحنهً مخصوصا کنيشکا،ادبی است که محرک آن کوشانيھا

  می باشد و اين انق@ب بزرگ نه در ھند بلکه در افغانستان)گندھارا(
  . آمدآنروز

 اين زبان .با کوشانيھا زبان و رسم الخط يونانی رو به انحطاط گذاشت
زودتر از ميان رفت ولی کلمات  آن نبود  بقایکه ديگر دليلی برای

در ) اواسط قرن سوم مسيحی(تا اخير عصر کوشانی آن نده گپرا
رسم الخط يونانی که بيشتر آنرا . پراکريت افغانستان استعمال می شد



 تغيير شکل يافت و حتی ،بحکم تقليد در مسکوکات خود دوام داده بودند
ست که آن مخلوطی ا اشکال نو در حروف آن بميان آمد و یبعض

 ھر بھر صورت .خوانند مي)يونانو کوشانی(دانشمندان بنام رسم الخط 
برعکس رسم . چه بود تا اخير عصر کوشانی از مسکوکات زايل نشد

الخط خروشتی چه در مسکوکات و چه در کتيبه ھا استعمال می شد و 
 )برھمی( ھندی جزء امپراطوری کوشانی خط ۀ ھای مفتوحدر خاک
دبی در افغانستان عصر اين بود خطوط مھم تحو'ت ا.  بودمتداول

  : س مطالب را تحت عناوين ذيل شرح می دھيمؤکوشانی و ر

  سانسکريت و ادب بودائی

آئين بودائی که در ھند در عصر شاھان موريا انبساط پيدا کرد تا وقتی 
در در شمال . و زبان نوشته می شددکه در ھند محدود بود قوانين آن در 

ن ھم که آنرا زبان سي@) پالی( و در جنوب بزبان )دھیـمگ(بان ز
 ،ًا در دفاتر رسمی و درباری معمول بودن که ضمنی زبان سوم.گويند

 برين .پراکريت است که کتيبه ھای آشوکا بوجود آن شھادت می دھد
منوال سانسکريت در ھند در دست برھمن ھا محصور و مختنق شده 

زبان سانسکريت " : می گويد)23( "زف منسينژو" يکی از مدققين .بود
نه زبان  در سالھای قبل از شروع عھد مسيح مشرف بر زوال بود زيرا

 پادشاھان و نه زبان جنبش ھای بزرگ مذھبی رمردم بود نه زبان دربا
ش استعمال د به اساس بعضی روايات بودا خو."وقت بودائی و چينی

دانشمندان تجديد حيات . ودسانسکريت را در امور مذھبی منع کرده ب
قطه نظر سانسکريت را مربوط به واقعات و کسانی می دانند که از ن

) کشاتراپھا(د اينجا از مقصو.  استآريانا آنھا أھند بيگانه ھستند و مبد
حکمرانان اسکائی و يا کوشانی و بھتر از ھمه شخص بزرگ امپراطور 

@ب بزرگ ادبی کنيشکا است که فتوحات او در شمال ھند راه انق
سانسکريت را باز کرد و صحنه اين انق@ب نه ھند برھمنی نه ھند 

وش نشود  فرام.است) گندھارا( بلکه صفحات شرقی افغانستان يا بودائی
دھارا از زمانه ھای قديم ت گناياليعنی ) سواند(که خاکھای غربی 

 .ترداخته اين ديار اسن سانسکريت بود واين زبان ساخته و پزبامرکز 
 ۀعالم بزرگ صرفی و نحوی تسمي) اتک (ۀباشند" پانی نی" 

 ،بزرگترين استاد سانسکريت" يلون ليویس ".سانسکريت را وضع کرد



 در شرق بلکه در غرب ھند قرار ظھور سانسکريت را در کتيبه ھا نه
ين زبان در طی قرون مسيحی بدست دھد و قديمترين کتيبه ھای امي
 مرکز ثقل . سند به ميان آمده استۀائی حوزحکمرانان اسک) کشاتراپھا(

 است و ازبان سانسکريت به عقيده زبان شناسان ھمين ع@قه گندھار
 اول به استعمال سانسکريت ئی ھای ھمين ناحيه در عصر کنيشکابودا

سانسکريت در آثار صاف   مخلوط با پراکريت و بعد به استعمال زبان
صميم استعمال زبان  ت)24(.مذھبی و غير مذھبی شروع کردند

سانسکريت در آثار مذھبی در محفل بزرگی گرفته شد که به امر کنيشکا 
يا " وارد ميترا "،"ياوازو"ت رياست علمای گندھاری در کشمير تح

بزرگترين " گوشااسوه "ر ادبی امپراطور انعقاد يافت و مشاو" پارسوا"
نسکريت نويسنده و شاعر معاصر کنيشکا باب شقوق ادبی را بروی سا

 شکوه ادبيات سانسکريت از عصر کنيشکا به بعد آغاز می .باز کرد
 از اين به بعد زبان مخصوص برھمن ھا نه تنھا وارد دفاتر شد .شود

بلکه به طور عام در تمام زمينه ھای فکری وارد گرديده، در نظم 
 ظھور کرد و در نثر قصص و افسانه و ی عشق واشعار رزمی، وصفی

  . آمد به ميانهدرام

منطق و  صرف و نحو ،طبابت، فلکيات، رياضی :شعب مختلف علوم
دامنه ادب را خيلی فراخ ساخت و تفسيرھای مربوطه بيشتر بر وسعت 

 مولفين و مترجمين اصليت شان .دامنه سانسکريت و ادبيات آن افزود
 زبان ھمه ، جامعه که منسوب بودندۀھر طبقبه و ھر چه بود 
و  زل پراکريت ھا شدتندب سانسکريت عامل  خ@صه ا.سانسکريت شد

 کوشانی روی ۀم پراکريت افغانستان در تمام دوربا وجوديکه ھنوز ھ
طاط گذاشت و در اواخر  انحرو به مسکوکات و در کتيبه ھا معمول بود

 گرفت  آنرا کوشانی و ظھور يفتلی ھا پرده ھای فراموشی رویۀدور
  .ولی به کلی از ميان نرفت

  أبا و علمکنيشکا و اد

کنيشکا نه تنھا از نقطه نظر کشورگشائی فاتح بزرگ است بلکه حمايت 
ار از ادبا و علما و نويسندگان و شعرا و ارباب فن و ذوق او را در قط

اور ادبی شاه خودش مش.  می دھد جایلم و ادببزرگترين مشوقين ع



) اوازوميتر(. ً که اص@ گندھاری بودParsav) پارسوا(داشت موسوم به 
  علمی تبحرعالم معروف گندھاری معاصر کنيشکا است که در مراتب

 پنج صد ی در محفلی و.وری کوشانی نظير نداشتقطار امپراطادر 
 بزرگ برای اص@ح امور مذھبی در کشمير هکوشانشاامر نفری که به 
  . صدارت می کرد،منعقد شده بود

و ) Mantangaمان تنگه (قطار علمای اين وقت می توان از در 
 از شعرا و .دانشمندان گندھاری نام برد) Gobharavaفا اگوبھار(

 آمده  گردنويسندگان معروف دربار او که از اراضی مفتوحه ھندی
 ماتری (.از ھمه معروف تر است) Asvagosha – گوشا هاسو(بودند 
 و شاعر سالخورده ايست که راجع به امپراطور براھ)  Matricetaسيته

 نويسندگان و  شعرا،ی ازئاھر اينھا دسته يو نظ بود اختهفاتح قصايدی س
 گندھارا و کاپيسا و بلخ و باميان در خاکھای ھندی امپراطوری یعلما

 زمان  ديانت بودائی و ادب سانسکريت افغانستان در ھمين.او ميزيستند
النھر و ديار چين انتشار يافته و به زبان أو دوره ھای بعدتر به ماور

  .شدچينی ترجمه 

  کتابخانه ھا معابد

 رواج داشت معابد آريانا سال که آئين بودائی در ًدر طی تقريبا ھزار
بھترين مراکز علمی و ادبی و ذوقی افغانستان قديم محسوب می شد و 
ھر معبد کانونی بود که در فضای خاموش و آرام آن صدھا بلکه 

ه آثار ترجمو  نويسنده و شاعر و عالم مشغول تحرير ،ھزارھا راھب
ع نفيسه به ھمگان اي صنطيت ھای اين معابد از نقطه نظر بس فعال.بودند

 متاسفانه آثار ادبی که بيشتر روی يک نوع پوست نازک .واضح است
زوال بود با خرابی ھای معابد معرض درخت نوشته می شد و بيشتر در

باميان از مجاورت ) G( بار اول در معبد 1930 در .ھمه از ميان رفت
 نوشته ھای سانسکريت روی ) متری37ُبعدا  ( متری35 مجسمه بقري

که  کابل موجود است ۀه امروز در موزپوست نازک درخت کشف شد ک
اين آثار . فرانسوی مطالعه کرده است)  ليویسيلون(  قسمت آن را يک

) ا تگوپ ( ،)کوشانا (مسيحی در رسم الخط ھای مختلف 8 و 3بين قرن 
ثار سانسکريت باميان آ .ای مرکزی تحرير شدهو انواع رسم الخط آسي



ا بار اول يعنی پارچه ھای کتاب در عالم ادب اھميت زياد دارد زير
ما به وف بودائی را در متن سانسکريت يکی از آثار معر) وينايا(

انشمند فرانسوی به د تحقيقات  قراراين اثر اگر چه. معروفی می کند
ته شده معذالک به اساس  مسيحی نوش6رسم الخط گوپتا در قرن 
و شاعر معروف ھمان نويسنده ) اش گواسوه(روايات مصنف اصلی آن 

 خوشبختانه در ھمان سال .يشتر از آن نام برديمپعصر کنيشکا است که 
از خرابه ھای يک معبد قديمه از  پارچه ھای ديگر ھمين کتاب یبعض

نی  اصل اين کتاب که در ترجمه ھای پالی و چي.کشف شد) گلگت(
 موعظه  بيشترمون آنض صفحه می باشد و م500 -400 ،موجود است

 از روی نوشته ھای سانسکريت کتابخانه .و پند و حکايات اخ@قی است
باميان واضح می شود که زبان سانسکريت که بعد از عصر ) G(معبد 

 و 8 در نيمه شرقی افغانستان تا قرن ،کنيشکا وارد صحنه ادبی شده بود
 اس@می درين نواحی دوام  آئينروارن ظھق مسيحی تا ايام م9اوايل قرن 

  .داشت

  اسکائی، تخاری، سغدی

ھمانطور که در جنوب ھندوکش از زبان ويدی پراکريت ھا برآمده و 
 يونانو باختری ۀوميت يکی آن در اين مناطق در دورمنجمله وجود و عم

 زند يا  از زبان،مسکوکات و کتيبه ھا ثابت است شھادت و کوشانی به
که وجود آنھا  کوه مذکور شاخه ھائی باقی ماند  سلسلهاوستائی در شمال

از آن جمله مانند .  در لھجه پامير می توان يافتيارا در تخارستان عل
پراکريتی که در جنوب سلسله کوه مذکور عموم يافته و دوام کرد شاخه 

 است تیپار يا پھلوی )پرثوی( شمال کسب ترقی نمود و آن ھمان ای در
 شبھه ای نيست که مرکز سياسی . قبل بحث رانديمبخشکه از آن در 

 منتقل شد ولی اصل فارس زبان پرثوی از خراسان به  باپارتی
 کوشانی بلکه معاصر ۀ در دورو نه تنھا موجوديت زبان از ميان نرفت

چيز جديدی که از . زمان ساسانی ھا ھم در خراسان حرف زده ميشد
  وازی ئی، پازيانی، تخاری:  با ورود قبائل سيتی) م–ق (يکی دو قرن 

" اسکائی"در عالم ادب اينھا را به اسمای و  ، شدآرياناساکارولی  وارد 
ان شناسان زبان اسکائی را زب.  زبانھای آنھاست،می شناسند" تخاری"و 

ی می شمارند و بقايای آنھا را در ئايرآ السنه ۀجزء شاخه مشرقی خانواد



که است  زبان تخاری ،لھجه ھای پامير سراغ می دھندميان بعضی 
 سپيگل روشن شده  وھستی آن در اثر مساعی پرونيسه ميئيه، سيک

ست که در  ا کوشانيھازبان قسمتی از قبائل سيتی منجملهتخاری  .است
 خواندند و با'خره  ھم می) شرقییئايرآ( و )آريائی شمالی(اوايل آن را 

اين زبان لھجه ای از زبان ھند و . زد شد نام)تخاری( سمابه ھمان 
) آريا(تعجب اين است که نه در خانواده اروپائی می باشد ولی جای 

 به .  قرار می گيرد)ايتالو سلتيک( در خانواده )سنتم (بلکه جزء دسته
 زبان انبساط نيافته و روزی در  اينھر حال مطالعات ھنوز در اطراف
 گمان .ف آن بيشتر بحث خواھد شدتاريخ ادبيات افغانستان در اطرا

 بخصوص غالب چنين می رود که در اثر اخت@ط لھجه ھای زند،
 يا پھلوی خراسان و لھجه ھای اسکائی و تخاری زبان سغدی )پرثوی(

 آمودريا در سغديان و ۀ طرفدو و در باشددر حوزه اکسوس به ميان آمده
کل اين زبان است  مقصود ما اينجا اشاره به تش.باختر منتشر شده باشد

 بعد از حوالی قرن دوم مسيحی برای )کرستن سن(به عقيده استاد  که
 يان،ئ مانوبودائيان،. چندين قرن زبان بين المللی آسيای مرکزی می شود

 نوشته اند تا اينکه مانی یثار زيادآن آ با النھر أنسطوريان باختر و ماور
 را ) انجيلیرسط( در طی قرن سوم مسيحی از رسم الخط سريانی خط

اختراع کرد و از اين به بعد آثار زياد به زبان سغدی نوشته شد و رسم 
  . و ديگر قبائل مغلی آسيای مرکزی گرديد)يغورا (الخط جديد مبداء خط

 در سغديانه يا سگديانه در کنار باختر از قسمت ھای مھم آريانا بود که
گاھگاھی ) درياآمو (و جيحون ) سير دريا(بين رودخانه ھای سيحون 
  .شدجز ايالت باختر محسوب مي

 اين زبان قرار نظر بارتولد  در تاريخ آثار زيادی از خود باقی گذاشته
قرن ھفتم الی نھم  آثار ادبی که در آسيای ميانه اسناد قرن اول مسيحی و

البيرونی از دو زبان سغدی و خوارزمی زکر . در دست استاز آن 
و ) لوب نور(زباندز سغديانه از نزديکی آثار اين . بعمل آورده است

از ھمين جھت . که در سرحد چين است، بدست آمده است) خوان- دون(
اظھار عقيده ميکند که ) R. Gauthiotگوتيو (است که محقق فرانسوی 

توسعه و ترويج زبان سغدی توسط سغدی ھا در قسمت ھای خاک چين 



 جھت معلوماتی از ه صورت گرفته است که به ھميندر نزديکی سغديان
      )28(.منابع چين راجع به اين زبان در دست است

ت بسزا دارد زيرا در دی در تاريخ ادبيات افغانستان اھميغتذکر زبان س
 دخالت آن مبرھن است و گمان )فارسی خراسانی( يا )دری(بنای زبان 

ا زبان بز آميزش پرثوی يا پھلوی خراسانی غالب بر اين می رود که ا
 النھر أ باختر و تخارستان و ماور)دری( ، و تاثير لھجه ھای زندسغدی

 زبان دری  پيدايشش حين شرح ا از آن در موقع کهبه ميان آمده باشد
  .مفصل تر بحث خواھيم نمود

  

 

 

 

 

  

   ھشتمبخش

  پھلوی ساسانی

 

   پھلوی ساسانی، آثارپھلوی ساسانی، پھلوی و افغانستانأمنش

  پھلوی ساسانی

فی که در مورد زبان و رسم الخط پھلوی به صورت عام در اثر انکشا
و چه از نقطه نظر معنی خاص   زبانأه نظرماھيت و منشطچه از نق

 معين تقسيم کرديم  بخش مطالعات خود را به دو،اين کلمه پيدا شده است
زيرا پھلوی پارتی و پھلوی ساسانی يا پھلوی خراسان و پھلوی فارس 



 مختلف که در أ عصر و دو محل و دو منشوط به دودو زبانی است مرب
تاريخ ادبيات افغانستان اولی اصلی و مھم و دومی فرعی و ضمنی 

 تطورات السنه و فعل و انفعال ادبی و نفوذ پھلوی بھرحال .است
 چنين ايجاب ،آرياناانعکاس اخير الذکر در خراسان بر پھلوی پارس و 

ششم  بخش در .داده شودمی کند که به ھر دو علی قدر مراتب ھم موقع 
حيث مکان مربوط به خراسان و من" ویثپر"ديده شد که پھلوی پارتی يا 

 أ و سه قرن مسيحی و منحيث منش) م–ق (منحيث زمان حاوی سه قرن 
پھلوی ساسانی از اين سه نقطه . ارتباط به زند يا زبان اوستائی دارد

سه د از قرن مکان آن پارس، زمان آن بع.  دارد ئینظر ھويت علحيده
 ھمين . آن فرس قديم ھخامنشی استأمسيحی تا قرن ھفت ھجری و منش

 ميان خود فرق زياد ، رسم الخط ھر دو آرامی بودأقسم با وجوديکه مبد
 بعد از اينکه در تفريق اين دو زبان سه مسئله فوق تشخيص شد .داشت

يکی اينکه پھلوی : در قرابت آنھا دو مسئله ديگر قابل دقت است
 غربی راسانی بعد از انتقال مرکز ثقل اداری دولت پارتی از خراسانخ
ند و در شمال و مرکز آن گ بر زبان ساسانيان تاثير زياد اف فارسبه

 م دو.مملکت پھن شد و کلمات زيادی از آن در پھلوی پارس داخل شد
 و عظمت ساسانيان که در اخير اينکه پھلوی ساسانی در عصر ج@ل

وبه خود در صفحات شمال و  خراسان دست يافتند به ن کوشانی برۀدور
 تا اندازه زياد منتشر کرد و در سيستان دوام آن طو'نی تر آرياناغرب 

  . بود

رس جغرافيائی و ريشه ارتباط آن با ف أپھلوی ساسانی طوريکه از مبد
ت  است و در طی سلطنفارسًشی معلوم می شود اص@ زبان قديم ھخامن

 يافته و آثار زيادی چه در ر پرورشسانی در آن کشوچھار صد ساله سا
 در اثر باآنھم. عصر ساسانی و چه بعد از آن در آن نوشته شده است

 علل مختلف که مھمترين آن، نارسائی رسم الخط آنرا تشخيص داده ۀپار
 بخش و طوريکه در هباقی نماند آثاری زيادی از آن  بايداند طوريکه

) دری( ساسانی زبان  دربارل در نفس او، شرح خواھد يافتیبعد
خراسان بر آن ترجيح يافت و سپس در جريان سه قرن اول ھجری با 
وجوديکه ھنوز کتب در آن نوشته می شد و زبان ادبی آن ديار بود در 

 چه تا زمان استيr بعد از آن اگرمقابل عربی راه انحطاط پيش گرفت و 



 زبان دری ،د کم و بيش معمول بوفارسمغل در حصص غربی 
خراسان بار دوم در اثر فتوحات غزنوی و س@جقه وارد آن کشور شد و 

  .بعد از قرن چھارم ھجری بحيث زبان علمی و ادبی جای آنرا گرفت

  آثار پھلوی ساسانی

آثار پھلوی خود عصر ساسانی بسيار کم است جز بعضی سنگ نوشته 
ورده و خساره ھا و در ادب مذھبی تدوين مجدد اوستا که آنھم دست خ

 کتبی که به پھلوی ساسانی  صرفکشيده چيز ديگری از آن باقی نمانده
تحرير شده و امروز يا در متن اصلی يا بصورت ترجمه عربی و 

بطور عموم بعد از سقوط . رسيده است فارسی و يا محض بنام به ما
ده و دامنه آن تا قرن ساسانی ھا و بيشتر در آغاز عھد اس@می نوشته ش

موضوع اين آثار روی . دوام کرده است)  مسيحی15(م ھجری شش
ھمرفته يا مذھبی يا داستانی و تاريخی و بيشتر پند و اندرز است که 
بصورت کلی چه از نقطه نظر آئين و چه از روی قصه و داستان 
مقررات و روايات اوستائی را بطور ايجاز و اختصار با شاخ و برگ 

 مجموع آن بطور عام حلقه ايست بسيار تهرويھمرف .نوين تکرار می کند
 و معاصرين و )ن مقفعبا(مه آنھا که در قرن سوم ھجری با مھم و ترج

 تاثير فراوان در افکار نويسندگان ،پيروان او به عربی شروع شده است
اس@می چه ايرانی چه افغانستانی و چه عربی و غيره ھم وارد کرده 

  .است

  افغانستان پھلوی و

افغانستان اگر نگاه شود با ظر خصوصی تاريخ ادبيات از نقطه ن
 زبان محلی کشور ما نبود و نمی توان آنرا زبان عامه  پھلویکهوجودي

ساکنين اين سرزمين خواند و در ميان آثاری که بدين زبان باقی مانده 
 بدون با آنھم ،ھيچيک به کدام نويسنده مشخص افغانستان تعلق ندارد

انشمند و دھاقين دانشور اين مملکت مقارن آغاز شبھه و ترديد طبقه د
آنرا " 6قرن شايد تا "ر قرن اول ھجری اًعھد اس@می اق@ در طی چھ

 است که شعرا و نويسندگان یمی فھميدند و دليل قطعی آن محاسبات
 دانشمندان بلخی با نگارش گشتاسب نامه ھا و به ويژه ،خراسانی



 با تمام جزئيات روايات حماسی زرير نامه ھا يک دفعهو شاھنامه ھا 
 زياد از ۀ پيمانه اين کار ھر چند ب.باستانی را وارد زبان دری کردند

  . آثار تحريری پھلوی در آن دخيل است،روی خاطره ھا بعمل آمده باشد

 ۀم الخط پھلوی ساسانی در اخير دورپيشتر اشاره نموديم که زبان و رس
 شبھه ای نيست .ستان بسط يافتکوشانی با نفوذ ايشان در خراسان و سي

که جنگ ھای يفتلی و ساسانی به عقب زدن نفوذ سياسی و اداری 
ساسانی ضربه مدھش بود ولی اين جنگ ھا زبان و رسم الخط پھلوی 
را بيشتر در قلب مملکت و حتی در جنوب ھندوکش در حصص شرقی 

  . افغانستان انبساط داد

خط يونانی در لم که رسم ا چھارم در ذيل رسم الخط ھا گفتيبخشدر 
عصر کوشانی تغيير شکل يافته رفت و رسم الخط خروشتی تا قرن 

به اين ترتيب عموميت رسم الخط پھلوی در . پنجم مسيحی دوام کرد
افغانستان امری است منطقی و حسابی و درست از ھمين قرن پنج به 

 مسکوکات ی پھلوی ساسانی رو،بعد که خروشتی از ميان می رود
ً مسکوکات يفتلی عجالتا بھترين وسيله ايست که .ھا ظاھر می شود لیيفت

شھادت ه بر اوضاع ادبی افغانستان در قرن پنج روشنی می اندازد و ب
آنھا معلوم می شود که سانسکريت و رسم الخط برھمی و زبان و رسم 

ز روی  حتی ا.الخط پھلوی ھر دو موازی ھم معمول و متداول بود
و در زبان " خواتای"که در پھلوی " أخوات"لقاب مثل بعضی عناوين و ا

 واضح می شود که ،معنی دارد" شاه " شده و " خدا"و " خدای"دری 
 يفتلی ۀ دردور، ھفتم تذکر داديم بخش که از تشکيل آن در سغدیزبان

در حصص شمالی ھندوکش مروج بود و فعل و انفعال ادبی ميان آن و 
  تصادم افکارۀتلی در حقيقت نمايند مسکوکات يف.پھلوی جريان داشت

 در کهی است تاھای ھندپان قرن پنجم ساسانيھای پارس و گوافغانست
نتيجه از طرف شرق رسم الخط برھمی سانسکريت و از جانب غرب 

 از جانب شمال ھم .زبان و رسم الخط پھلوی وارد کشور ما شده است
اوضاع ادبی . تاز حوزه آمودريا زبان سغدی بر دامنه خود افزوده اس

ھا در دوره زمامداری  مين منوال بعد از يفتلی ھخطوط عمومی خود به
در .  يا برھمن شاھی ھای کابلی دوام داشت رتبيل ھا،کوشانو يفتلی

يکطرف مسکوکات پراکريت گندھاری با تحو'تيکه نموده بود با رسم 



  نقش است و جانب ديگر)گارینا ديوا(سانسکريت خط يا الخط برھمی 
 اين  .زبان و رسم الخط پھلوی يا محض رسم الخط آن ديده می شود

غاز دوره غزنوی آر صفاری ھا و ھجری معاص4 و 3رويه در قرن 
  .در کابلستان تعقيب شده است

 ھا عموميت رسم الخط پھلوی بيشتر از مسکوکات روی مھرھا و نگينه
ول  قرن ا4 -3 در طی  ھيرمند و سيستانۀداشت و در شھرھای حوز

  .ھجری ھم در حکاکی روی مھرھا و انگشتری ھا استعمال می شد

  

  

 

 

 

 

  

   نھمبخش

  زبان دری

  

 انتشار آن از ، و پرورشگاه زبان دریأ مبد،عموميات زبان دری
  )ايران(  فارس به)افغانستان(خراسان 

  عموميات زبان دری

 بطور مجموعی بحيث يک مقدمه نشان می دھد که خاک قبلیھای بخش
ی ئايرآ ھند و ۀ خانوادزبانھایس و اندوس پرورشگاه  اکسوھای بين

وستائی، زبان پراکريت ا زبان زند يا ،بوده و به ترتيب زبان ويدی



 ،يا پھلوی پارتی خراسانیپرثوی گندھاری، سانسکريت ک@سيک، زبان 
  و پھلوی ساسانی بدون ذکر شاخه ھا وسغدی، اسکائی، تخاری

تانی ر و نورسيته ھای غلچه ای پامز ھم بصورت دسفروعاتی که ھنو
 به دوره مارا به عھد اس@می نزديک می ره دو،از بين نرفته است

  .سازد

 ساسانی ھا در با سقوط کوشانی ھای بزرگ در افغانستان و عروج
 زبان پھلوی ساسانی با ،اخير الذکر در خراسانۀ ايران و تسلط س@ل

 در صفحات شمال ،اشته بودھمان تاثير فراوانی که از پھلوی پارتی برد
 و حتی در ساير و شمال غربی افغانستان در باختر و سيستان راه يافت

 يفتلی و بعد از ۀ طوريکه ديديم در دور.نده شده بودگنقاط ملکت ھم پرا
 چھار قرن اوليه ھجری پراکريت ،آن تا آغاز عھد اس@می حتی در سه

 آريانالخط پھلوی در ان و رسم او برھمی سانسکريت و ديواناگاری زب
) دری(ی يعنی پيدايش زبان د نظر مبحث بعۀ آنچه از نقط.متداول بود
 يفتلی و تماس مزيد آن با پھلوی ۀ انبساط زبان سغدی دردور،مھم است

  .ساسانی است که نتيجه آن بر زبان دری بی تاثير نمی باشد

  زبان دری

 يکی به اساس .دحيث لغت دو نوع معنی می کننًمعمو' زبان دری را من
 می خوانند و ديگر منسوب به )دربار( و)درگاه( و آنرا زبان )در(کلمه 

 ھا س اين توجيھات بيشتر به اساس قامو که زبان کھستانی شود و)دره(
ر گونه ابرھان قاطع کلمه دری را چھ. و کتب لغت معمول شده است

  : تعبير می کند

که آن بلخ و بخارا و ويند لغت ساکنين چند شھری بوده است  گ  -1
   .بدخشان و مرو است

طايفه ای برآنند که مردمان درگاه کيان بر آن متکلم می شده  و ...   -2
 .اند

و گروھی گويند که در زمان بھمن اسفنديار چون مردم از ...     -3
 او می آمدند و زبان يکديگر را نمی به درگاه اطراف عالم

را وضع کردند و آنرا ی ن زبان بھمن فرمود تا دانشمندا،فھميدند
 . نام نھادند)دری(



 ھمچو کبک دری و اين اعتبار ،و منسوب به دره را نيز گويند...    -4
ن بوده باشد زيرا که مھمترين لغات فارسی  ميتواخوشخوانی ھم
 .زبان دری است

  

 و کانون پرورش زبان أ چھار تعبير اين است که اصل منش اينخلص
ًالنھر بوده و در عصر ساسانی محتم@ زبان أو ماورخراسان  دری

 چون اين خ@صه حاوی تمام نظريات در )25(. اتخاذ شده بود ھمدربار
 در روشنی تحقيقات آنرا مفصل تر شرح ،دری می باشدزبان اطراف 
  .می دھيم

   و پرورشگاه زبان دریأمبد

د يا در می توان کرسراغ که تا حال را نظم و نثر دری قديمترين  
 حنظله بادغيسی و محمد.  است آمده به ميانالنھرأان و يا در ماورراسخ

 ، نسبت می دھند آنھا که قديم ترين شعر دری را به سکزیبن وصيف
 يا  زبانقديم ترين آثار منثور اين .از و'يات ھرات و سيستان می باشند

 مقدمه شاھنامه ادبی .النھر نوشته شدهأدر خراسان و يا در ماور
 منصور العمری و به نام ابو منصور محمد  که از طرفمنصوری 

 تاريخ طبری که از  ترجمۀ، ھجری تحرير گرديده346عبدالرزاق در 
  شده ھجری تحرير356طرف بلعمی وزير منصور بن نوح سامانی در 

  . النھر به ميان آمده استأدر عصر سامانی ھا در ماور

 372 در ،وم نيستمقارن ھمين زمان حدود العالم که مولف آن معل
 ابوالحارث محمد بن ،ون گوزگانانـ امرای آل فريغ ازھجری برای يکی

 و عجائب البلدان خود  گرشاسب نامهيد بلخیؤمد تحرير شد و ابوالمحا
تاريخ سيستان و  را تاليف کرد که متاسفانه اصل آنھا از بين رفته ولی

. نقل کرده اندمجمل التواريخ شاھد وجود آنھاست زيرا از آنھا فصولی 
ً منظوم و منثور دری که عجالتا در ۀاضح می شود که اولين پارچو )26(

ه ميان النھر بأان و ماورخراسن چھار ھجری در  طی قر دردست است
 و پرورشگاه أروز و زابلستان مبد آنالنھرأآمده است و باختر و ماور
محتاج  که عين حقيقت است ھدالبته اين شوا. اوليه آن محسوب می شود

 به سغدی و ری شباھت مزيد لغات دباآنھم ،ر نيستتقويه د'يل ديگ



از خرابه ھای آن پرثوی يا پھلوی پارتی خراسانی که پارچه ھای 
ھروی، :  کشف شده، ساحه جغرافيائی سائر لھجه ھای دری مثلرفانتو

ات صاف دری در افغانستان وجود لغو  در افغانستان  راسکزی، زاولی
ی  و باز تاثير زبانھا مار و بخصوص در کشور خودالنھأو ماور

ی  سغد ادب معمول بود و تاثيرات متقابلهآريانااسکائی و تخاری که در 
 بعمل آمده و تاثيری در زبان دری بخشيد آرياناو پھلوی ساسانی که در 

 )ايران(فارس  به )افغانستان(خراسان  انتشار زبان دری از  و با'خره
  و چه بعد از قرن  باقيمانده که محض زبان دربارچه در عصر ساسانی

چھارم ھجری که بجای پھلوی زبان علمی و ادبی آن کشور ھم شد 
بان دری را در  بجای خود محکمترين دليلی است که مھد زکدامھر

  . النھر ثابت می سازدأ و ماور)افغانستان(خراسان 

 می ،شد زبان دری شناخته ۀيلحا' که مھد ظھور و پرورشگاه او
سی دری را ً معمو' فار. آن صحبت کنيمأ منشخواھيم کمی در اطراف

 که صورت قديم آن  اندی در سلسله ای گرفتهئايرآدر خانواده السنه 
  آنفرس ھخامنشی، صورت متوسط آن پھلوی ساسانی و صورت جديد

 جغرافيائی و روشن شدن موجوديت أ مبد.فارسی دری کنونی می باشد
خراسانی و زبان سغدی و ظھور آثار ادبی اين دو -ھلویپ -زبان پرثوی

 قطعی نفوذ ادبی پرثوی ساسانی و  ثبوتان وفی تورزبان از خرابه ھا
لغات خيص بغايت زياد ارتباط محکم ادبی زبان با پرثوی و سغدی و تش

الذکر و موجود بودن زبان دری در افغانستان دری در زبان اخير
 و باز تاثير زبان اسکائی  معاصر زبان پھلوی در ايران،معاصر

 که به اساس آن  استبخصوص تخاری در زبان دری يک سلسله د'يلی
 آنھم  که زبان دری به دو زبان پرثوی يا پھلوی خراسانی و سغدیأمنش

 ارتباط پيدا می کند و ، بوددر بلخ و بخارا و تخارستان و سمرقند معمول
بان ديگر ھمين نواحی است  کوشانی که به نوبه خود ز زبانتخاری يا

سغدی وارد کرده و با تاثير مستقيم خود  با تاثيری که در اصل ساختمان
ست چنانچه مطابق بعضی نظريه ھا خليت نيمد در شکل لسان دری بی

  )29(.ًرا اص@ مخفف تخاری می دانند) دری(

بان دری در  جغرافيائی و پرورشگاه اوليه زأپس چه از نقطه نظر مبد
 شدن لغاتی در  و پيداو چه از روی کشفيات جديدھجری  ۀليقرون او



 أ منش،د و پھلوی ساسانی فاقد آنست دار وجود)دری(زبان سغدی که در 
 به فرس ھخامنشی نمی رسد  وزبان دری به ھيچ وجه به پھلوی ساسانی

 و  ميگيردبلکه به پرثوی يا پھلوی پارتی خراسانی و سغدی تعلق
 آمودريا ۀير نيست و اين سه زبان در دو طرفتخاری ھم در آن بی تاث

النھر در ساختمان زبان دری به ترتيب أ تخارستان و ماور ودر باختر
 چون زبان . از عھد اس@می دخيل اند پيشمراتب در طی چندين قرن

 و حتی ترسايان  بودائيان،سغدی در نگارش آثار مذھبی مانويان
  ميانهن علمی آسياینسطوری مدت چندين قرن متداول بود و زبا

 زبان دری أمال زياد دارد که رکن اساسی منش احت،محسوب می شد
 از زبان پھلوی ساسانی و لغات عربی، حال آنکه  مرکبمعجونی است

 عدم دخالت زبان عربی است و قرن  حقيقیيکی از صفات زبان دری
از جانب .  بود نمودهھا پيش از ظھور زبان عربی در اين ديار تشکل

 ر دری زبانی نيست که بعد از نابود شدن پھلوی ساسانی به ميانديگ
 باشد بلکه پھلوی و دری دو زبانی است که موازی بھم يکی در آمده

 به ميان آمده و نشو و نما کرده )افغانستان(خراسان فارس و ديگری در 
 دو مملکت خاک ھای درأزمان ھای معين از کشورھای مبده و ب
 امل اساسی شباھت و ارتباط لغات اين دو زباننده شده اند و عگپرا

 معاصر بودن و انتشار آنھا به خاکھای يک ، بر قرابت خانوادگیع@وه
  .ديگر است

ًشبھه ای نيست که پارچه ھای منظوم و منثوری که عجالتا از زبان 

 نظر قدامت از قرن سوم ھجری تجاوز ۀ از نقطاست دست دری در
 معاصر آن بزبان پھلوی مقايسه  کتبرا بانمی کند ولی اگر ھمين آثار 

 آشکارا )پھلوی (بر) دری( آن گاه س@ست و پختگی و روانی ،کنيد
 و بدون سابقه معاصر صفاری ھا ه مسلم است که دری يک دفع.شودمي
ن ي به ميان نيامده بلکه چندين قرن سابقه داشته که متاسفانه تعي سامانيھاو

 )ابن نديم( و )ن مقفعبا(ًا ھمان طوريکه ع اگر واق. استًآن عجالتا مشکل
متون ادعا می کنند، دری زبان درباری ساسانيان شده باشد چنانچه در 

 داده  نسبتان دری به شاھان ساسانیزبعربی حتی فقره ھائی ھم به 
  آنگاه مسلم می شود که مراحل ابتدائی زبان دری تا قرن)27(شده است

نيم قرن از عھد اس@می پيش يا دو  دوً مسيحی اق3b و چھار حتی پنج



ن پيش از اس@م و و ملتفت بايد بود که دری در قر.واندت ميبرده شده
 داشت که بايد آنرا ۀ اولي شکلًمحتم@ در قرن اول و دوم ھجری

 رواج شبھه ب@.صورت متوسط سغدی و پھلوی پارتی خراسانی خواند
ھا در  يفتلیپھلوی ساسانی که بعد از عصر کوشانی ھای خورد و 

 تاثيری که آنرا تقويت ،  خود تاثير بخشيدۀ در آن بنوبخراسان بعمل آمده
و س@ست دری بر پھلوی ساسانی از پختگی   پيشتر گفتيم که. نمود

 قدامت  در صورتيکه ،روی آثار معاصر آن دو زبان معلوم می شود
 . ساسانی واضح استۀش از قرن چھارم ھجری تا آغاز دورپھلوی پي

قرن چھار   می کند که دری ھمچنين سابقه ای داشته تا در حکمنطقم
. و آن گاه گوی سبقت را از پھلوی ربودرسيد بدين پايه نضج و س@ست 

پختگی زبان دری بر پھلوی ساسانی از اين ھم که فراموش نبايد کرد 
 .معرض ھجوم زبان عربی قرار گرفتنددر معلوم می شود که ھر دو 

 بطور عام بعد از قرن سه و چھار ھجری در فارسدر در نتيجه پھلوی 
 ھم آنکشورعد از قرن ھفتم حتی در مغرب  و بت رفتحرير آثار از ميان

ھمان خراسانی که آنجا ھم خراسان بکلی ناپديد شد حال آنکه دری در 
 شد، رو به  جابجاپھلوی حرف زده ميشد و نفوذ زبان عربی نيز در آن

رن چھارم ھجری زبان دری منحصر به  تا ق.انکشاف مزيد گذاشت
ی و ادبی النھر بود و بحيث يک زبان علمأ و ماور)افغانستان(خراسان 

 شد و در  منظوم در آن تحرير می و و سليس آثار منثورپخته و روان
 رساله ھم در ين  يک حتی يک شعر و. معمول نبودفارساين وقتھا در 

  بودملتفت بايد. ه نشده استزبان مقارن اين زمانه ھا در آن مملکت ديد
 دری را ،خراسانبسط نفوذ در که ا گر ساسانی ھا به راستی بعد از 

 در چھار ديواری بارگاه بحيث ، اتخاذ کرده باشند خويشزبان درباری
عموميت نداشت و و در بيرون بارگاه يک زبان تشريفاتی قبول شده بود 

 طبری  بزبان و.وی بودزبان علمی و ادبی آن مملکت قراريکه گفتيم پھل
 فارسان استي@ی مغل در حصص غربی ھم می نوشتند و پھلوی تا زم

 ۀئل دورا در اواخر عصر سامانی و او تا اينکه ماندکم و بيش باقی
 گرگان و ، جبال، در ری خراسانیغزنوی در اثر فتوحات س@طين

 غربی ما  ھمسايهان در خاک ھایخراساصفھان راه نفوذ زبان دری 
 عقب زد و فارسزبان پھلوی را در نقاط غربی ز شد و آھسته آھسته با

 قرن چھارم ھجری بحيث زبان علمی و ادبی جای آنرا فرا گرفت  ازبعد



ت سلجوقی در دولبعد از تسلط "و به اصط@ح ملک الشعرا بھار 
سراسر کشور فارس يعنی زبان دری بر " وت يافتعراقين اين معنی ق

  " تمهخا   "/.انبساط يافت

  

  

  

  

  

  

  

  :ياداشت ھا

 ، ھند و اروپائیيد بود که در اوايل مطالعات زبانھای ملتفت با- )1(
 مذکور ت شمال افغانستان بحيث مبدأ زبانھایباختر يا صفحا

  .طرفدار زياد داشت

آريائی ساختن ( خويش موسوم به ۀدر مولف) Dutt(مستر دوت  - )2(
اخت@ف : ( می نگارد55صفحه ) Aryanisation of India) (ھند

بجای خود يادگار کوچکی است از يک ) ريگ ويدا) (بزرگ متن
 بزرگ ادبی که در طی آن سرودھای ديگری ھم بوده و از ۀدور

تغييرات واضحی که در دوره ويدی در زبان سرودھا . بين رفته
 نشان می دھد که پيش از سرودھای دوره ،به مشاھده می رسد

ری ھم بوده که متاسفانه گم ًويدی حتما عده زياد سرودھای ديگ
 .شده و به ما نرسيده است



اصل کلمه . ً معمو' کلمه زند را ھم به اوستا پيوست می کنند- )3(
 شرح و بيان و ترجمه کهاق يافته قتش اAzanti) ازانتی(از ) زند(

معنی دارد و آن کتب پھلوی را در بر ميگيرد که بار اول اوستا 
 است که برای ترجمه کتب  پازند شرحی.بدان ترجمه شده است

 پازند برگردانيدن، باز . اوستائی پھلوی به زبان دری نوشته اند
 .گردانيدن و ترجمه ثانی را گويند

تاليف ملک الشعرا بھار ) 8(جلد اول سبک شناسی صفحه  - )4(
 .)2(پاورقی 

به معنی گفتار و ) وجس(وجس تشتی مرکب از دو کلمه است  - )5(
يا قطعه ) پارچه سخن(ی مرکبه آن رش که معنبه معنی ب) تشتی(

به معنی اندازه و مقياس است و به مفھوم ادبی ) افسمن (.می شود
 در بر می ،يک عده کلمات را که از آن مصرعی ساخته شود

 تاليف و ترجمه ، دشترسرودھای ز)  گاتھا66(صفحه . گيرد
 .دؤور داپ

 وزي که در قرن اول مي@دی در آتشفشانی وPlininusپلنينوس  - )6(
 .در ناپل مرد از روی آثار حماسی پوس شھادت می دھد

 . ھجری وفات نموده است346مسعودی در سال  - )7(

 . ھجری وفات کرده است310طبری در سال  - )8(

 اھميت ؤددا  پور.دؤا دتفسير و تاليف پور -ا تساوجلد اول  - )9(
به مثابه رود درون در فلسطين را مذھبی رود آمو در ايريانا ويجه 

که " وخشو" و می نويسد که نام اصل اين رود خانه بايد می داند
که به معنی " وخش " به معنی فزاينده و بالنده است از فعل 

در اوستا بسيار استعمال شده است افزودن و باليدن و ترقی کردن 
 . می باشد]وخشتين[ و در پھلوی ]اوخشيت[در سانسکريت  .است

نان و روم از اين کلمه کلمه اکسوس را جغرافيا نگاران قديم يو
 .ساخته اند

 16عبارت از تنگی عذاب است و دره ايست که به : تنگی آزو - )10(
 کنار راه عمومی افتاده که از نقطه ،کيلومتری شمال غرب شھرک

 .اخير الذکر به طرف چشت و ھرات می رود



رسم الخط خروشتی و برھمی ھر دو را " پانتالون"و " اتو کلس" - )11(
اگاتو کلس در بعضی . ستعمال کرده انددر مسکوکات خود ا

مسکوکات خود يونانی وبرھمی و در بعضی ديگر تنھا رسم الخط 
 .خروشتی را استعمال کرده است

 ميل شمال غرب ج@ل آباد 7- 6بيماران دھکده ايست به فاصله  - )12(
 - 1834مسن انگليس در سالھای بين چارلز .هنتدر حوالی درو

 ھذار يکی از اطاقھای استوپه  در اينجا کار می کرد و د1837
دو ظرف مذکور را کشف کرد که حا' در بريتش موزيم می 

 عدد سکه 4 ، در ظرف مذکور ع@وه بر چند عدد مرواريد.باشد
 متن و ترجمه سکه مذکور در .ھم وجود داشت) ازس(مسی 

 حصه اول کتيبه ھای خروشتی مربوط به 3صفحه پنجاه جلد 
 و عکس ظرف در لوحه  Erpusinscip to um tpdicarumسلسله 

 . اثر مذکور داده شده است10

 1837-1834مسن در سال ھای بين چارلز اين کتيبه را ھم  - )13(
ًکشف کرده است ولی بعدھا اصل کوزه مذکور محتم@ از ميان 

 جلد دوم حصه اول کتيبه 157 متن و ترجمه آن در صفحه .رفته
 اثر 30وحه و تصوير کوزه در ل) کورپوس(ھای خروشتی 

ھای يونانی ه اسم يکی از ما) اپه 'يوس (.مذکور داده شده است
 معلوم می شود که اسمای يونانی .است که در مقدونيه معمول بود

 .بود شده ردوا در پراکريت ھای معمول افغانستان و ادبيات ما

در خوات و ردک ھنوز بقايای معابد قديمه ديده می شود و  - )14(
 .ا کشف شده در بريتيش موزيم می باشدظرف فلزی که از آنج

" راه قديم ھند از بلخ به تا کزي@ " موسيو فوشه در جلد دوم  - )15(
 از ھشت کتيبه مذکور صحبت می کند و 387-386صفحه 

 . اثر خود داده است31 و 37تصاوير آنھا را در صفحات 

برھمی و در مسکوکات برھمن و در سکه ھای کيداری ھا  - )16(
 .اری ھم بحيث رسم الخط معمول بودشاھی ھا و يوناگ

بعضی ھا از روی تعداد حروف الفبائی که زائر چينی ھيوان  - )17(
تا قرن ھفت را تسنگ در تخارستان تذکر داده دوام الفبای يونانی 

 .مسيحی در شمال افغانستان احتمال می دھند



 پارچه تيکر .په ای است در وسط راه بين بلخ و آقچهتنملک  - )18(
لوم برژه حين گردش در حوالی تپه به صورت شو مذکور را موسي
 .اتفاقی يافته است

 استرانگلو – )19(

 ايران در عصر ساسانيان تاليف کريستن سن طبع 46صفحه  - )20(
 1944دوم 

 ايران در عصر ساسانيان تاليف کريستن سن طبع 46صفحه  - )21(
 1944 دوم

 ايران در عصر ساسانی تاليف 47صفحه ) 1(پاورقی نمره   )22(
  1944کريستن طبع 

)23( - Goseph Mensin 120 تاريخچه ادبيات سانسکريت صفحه 

  تاريخچه ادبيات سانسکريت تاليف ژوزف مانسيون122صفحه  - )24(

ھمان پادشاھان معاصر واقعی شبھه ای نيست که کيان به معنی  - )25(
ا از زبان ايشان نمايندگی می ھ سرود گاتکه  باشندزردشت بلخی

 آن ھخامنشی ھا و يا  از مقصد اگر طبق نظريات معموله.کند
 . پھلوی و ساسانی ھا باشد ھر کدام زبانی داشتند مثل فرس قديم

 .قصه بھمن و امر ساختن زبان افسانه ای بيش نيستپس 

 22ل سبک شناسی تاليف آقای ملک الشعرا بھار صفحه وجلد ا - )26(

  تاليف آقای ملک الشعرا بھار20سبک شناسی جلد اول صفحه  - )27(

 1313تان، يعقوب حسن خان، سالنامه کابل  زبانھا در افغانس– )28(

 اکتشاف بزرگی در 1951 کشف آبدۀ سرخ کوتل در سال – )29(
در اين . مطالعات باستان شناسی در افغانستان به شمار ميرود

کشف نه تنھا اولين معبد زردشتی در خاک آريانای باستان پيدا شد 
ت بدس بلکه از نقطه نظر زبان شناسی ھم آثاری از زبان تخاری

آمد که برای تاريخ ادبيات زبان فارسی دری اھميت بس 
 در لست 64برای معلومات بيشتر به مؤخذ . ارزشمندی داشت

از " )8ص: ( از آن کمی اقتباس ميگردد.پائين مراجعه شود



آتشکده سرخ کوتل کتيبه ھائی ھم پيدا شده است که يک مجموعه 
رچه سنگی منقور است و يکی دو پاآن روی ھفت ھشت خشت 

رسم الخط آن يونانی است . سنگ ديگر عليحده نوشته ھائی دارد
ولی يونانی کوشانی شده زيرا کوشانی ھا که به اساس ھمين کتيبه 
ھا زبان شان شاخه ئی از السنۀ خانوادۀ آريائی بود، طبق 
احتياجات صوتی خود بعضی حروف يونانی را تغيير شکل داده و 

يا ) گريکو کوشان(ُ معمو' بنام الفبائی را بميان آورده اند که
که و اين رسم الخط مطالعه اين زبان . ياد ميشود) يونانو کوشانی(

 تاريخ ادبيات افغانستان قديم اھمست بسزا دارد از طرف در
، يکی از اعضای سابق ھيئت حفريات فرانسوی )کوريل(موسيو 

 ..." شروع شده
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