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 ۱۱/۰۴/۵۰۱۲                                  محمد حلیم تنویرداکتر 
 

 است ”فارسی” ها فارس زبان و ”دری” افغانستان زبان
 

مدنیت درخشان پنجهزار  اگر به گذشته کوتاه نظری کنیم در می یابیم که آریانای کهن در محور شهر باستانی بلخ
ساله افغانستان را داشت. مدنیتی که شامل افغانستان کنونی، هند، فارس)ایران( و آسیای میانه می گردید. قبل از 
گسترش دین اسالم، مدنیت آریایی به عنوان مهد تمدن و زبان در تاریخ قدیم جهان همیشه بحث های علمی دارد. بلخ 

و دین زردتشتی بود. زردتشت خود اهل و متولد شهر بلخ بود و به قول بیشتر مرکز و آغازگر زبان اوستایی 
 مستشرقین زادگاه زردتشت را بلخ باختر )بخدی( می دانند.

اوستا می دانند که با استناد به اقوال محققین، این شهر باستانی ” بخدی“در تاریخ افغانستان، بلهیکا یا بلخ را همان 
( که در آریانا، هند و فارس بسط و توسعه یافت و 07ء هندو اروپایی است)الف، ص:کانون رهایش و مدنیت شاخه

رادر ” پیشدادیان بلخی“پراگنده شدند. ” هندوکش“در عصر ودائی ها، آریاییان از شمال به جنوب سلسله کوه های 
مؤسس و پادشاه این ” یما“ که به معنی )بلخ زیبا و دارای بیرق های بلند( است می نامیدند.” بخدیم سریرام درفشان“

 (22، یما اولین پادشاه آریایی است. )ب، ص: ”اوستا“و ” ودا“مدنیت بود. طبق مندرجات 
این نکته را روشن می سازد که بلخ منشأ ” باهیلکا” یا ” ماهیکا“در باره لفظ ” ماهاباراته“در آثار ودائی و کتاب 

 د، کابل، هرات، سرزمین هند و بخش فارس گسترش یافتند.ظهور آریایی ها بود که پس از سده ها به مرو، سغ
پادشاه سخن رانده شده است. . نام پادشاهان ” یما“با کلمات ساده، از زنده گانی بدون تکلف و آرایش ” اوستا“در 

ای آریایی که ینیان گذار برابری، حکمروایی و اداره بودند به پیشدادی های بلخ نیزمعروف اند. همچنان در سرود ه
 است، نام برده اند.” یما“که در اوستا ” یاما“از ” ویدی“

که از کتاب برهمنی ها ریشه گرفته است، حدود دو هزار و پنجصد سال قبل در افغانستان ” ریکویدا“سروده های 
زبان اویستا در افغانستان پمیان آمده وسرود های زردتشت ” سروده شده است و سپس در سرزمین هند رشد نمود. 

شکل زبانی و شفاهی حفظ گردید. زبان ادبیات اویستایی افغانستان که دارای شعر منظوم هم بود، یک ادب شفاهی ب
 (۶۳)پ، ص:” بود و بس..

در قرن اول میالدی سروده های اویستایی گردآوری شده و تدوین گردید که به اویستای ساسانی معروف است. در 
ه تشکیل دولت نشده بودند. در افغانستان ده قرن قبل از میالد، تمدن آن زمان فارس ها در جنوب ایران قادر ب

 باشکوه با روش های اجتماعی، اقتصادی وجود داشت و هنر در جامعه راه خود را گشوده بود.
پادشاهان قدیم بلخ عبارت بودند از پیشدایان، کیانیان، اسپه ها که بعدها در شاهنامه فردوسی و روایات مؤرخان نیز 

آنها یاد شده است.. آریایی ها که به باختریان ثروتمند نیز شهرت داشتند، در اوایل مورد هجوم و حمالت قبیله از 
های بدوی آسیای مرکزی قرار گرفتند. زمانیکه ماد ها و سپس هخامنشی ها، دولت های خود را در فارس)ایران( 

قبل از میالد متوجه باختریان  935ین سلسله در سال شکل دادند و اداره آنان نظم گرفت، در دوره هفتمین پادشاه ا
در افغانستان گردیدند و برای چپاولگری و تسخیر این سرزمین ثروتمند لشکر کشی ها کردند.این جنگ ها مدت 
شش سال ادامه یافت و کوروش در جنگ های افغانستان کشته شد. اما مناطق کرمان، پارتیا، باختر، هرات، 

ان مرکزی(، سیستان و بلوچستان در تصرف هخامنشی ها درآمد. پسر کوروش از جمله شاهان ستاگیدیا )افغانست
مقتدری بود که به مناطق مفتوحه قناعت نکرده و سلسله فتوحات خود را تا دامنه سند ادامه داد. سپس متوجه غرب 

ال و غرب کشورمان، خواهان فارس در سرزمین فارس شد.دراین زمان اداره کننده گان افغانستان و والی ها در شم
والی باختریان را ” بسوس“استقالل و تأسیس سلطنت های جداگانه شدند و تحرک استقالل طلبی باعث شد تا مردم، 

 پادشاه افغانستان اعالن کنند.
 زبان های هندو آریایی

 محققان زبانشناسی، زبان های هندو آریایی را به سه دوره تقسیم نموده اند:
 دایی:الف: زبان و

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tanwir_halim_zaban_afg_dari_wa_az_iran_farsi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tanwir_halim_zaban_afg_dari_wa_az_iran_farsi.pdf
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ق.م. تعلق  ۵۰۰۰زبان های ودایی چهار گونه اند که قدیم ترین شکل آن سروده ها ی ریگویداست که در حدود 
دارد. دراین دوره مردم بطور عادی به زبان مصنوع ریګویدا صحبت نمی کردند و تنها در جایگاه عبادات رهبران 

 ګردید.مذهبی هندو ها و یا در حیطه محاوره دانشمندان استفاده می
 ب: زبان سانسکریت

زبان قدیم ریگویدی را به اساس قواعد آوا شناسی تدوین کرد که  Paniniدر سده چهارم ق.م. شخصی بنام پانینی 
این زبان سانسکریت نامیده می شود. زبان سانسکریت از لحاظ ریشه بسیار غنی بوده و افعال آن بر دو بخش معلوم 

ع وتثنیه دارد و افعال سه زمان حال،گذشته و آینده را دارد. از دیدگاه دانشمندان و مجهول اند. سه حالت مفرد ، جم
 زبان سانسکریت نسبت به زبان التین در اروپا و یا زبان یونانی تکامل بیشتر دارد.

 در حقیقت زبان سانسکریت شامل همه زبان های باستانی و قدیم هندو و آریایی میشود.
 ج: زبان دوره های حماسی و جدید

زبان محاوره یی مردم هند زبان پراکریت است. این زبان همیشه در حال تغییر و تحول است. این زبان را زبان 
 هندو و آریایی میانه نیز نامیده اند

ر ماست در قرن ششم قبل از میالد عامل تازه انکشاف تمدن قدیم کشو” خروشتی“زبان خروشتی: رسم الخط و زبان 
که از راست به چپ نوشته میشد. این زبان و رسم الخط در دفاتر و دیوان ها، کتیبه های سنگی، فلزات، مسکوکات 
و ظروف بجا مانده است و منحیث اسناد معتبر وجود دارد. چنین آثار در هده جالل آباد، خوات وردک، منطقه 

ستان شناسی از چمن حضوری منطقه جشن و تپه بیماران درونته کشف شده و هم مسکوکاتی در کاوش های با
مرنجان کابل پیدا شده است. معبد سرخ کوتل هم بیانگر تمدن قدیم افغانستان است. این آثار بدست آمده حوادث و 

 واقعات دوره های تمدن باختریان، دوره تسلط هخامنشی ها و دوره با عظمت تمدن کوشانی ها را بیان می دارد.
مقدونی سلسلهء هخامنشی ها را در فارس)ایران( مضمحل نمود، متوجه آریانا)افغانستان( شده و در زمانیکه اسکندر 

ق.م. به کشور ما لشکر کشی را آغاز کرد. با وجود اینکه حکومت مرکزی در افغانستان ازبین رفته بود  337سال 
مت شدید مردم در شهر های مشهور و مردم در حالت قبیله یی و منطقه زنده گی می کردند، ولی اسکندر به مقاو

افغانستان چون: طوس، هرات، غزنی،بلخ و کابل مواجه شد. اسکندر طی این مقاومت برای اولین بار زخمی شد و 
سخت زیر تأثیر نیرو های مقاومت افغانستان قرار گرفت تا اینکه احساس خسته گی و پشیمانی می کرد. مقاومت 

 ه برگشت ازافغانستان کرد و از راه بلوچستان و فارس به بابل رفت.پیهم مردم افغان، او را مجبور ب
مردم افغانستان بعد از مرگ اسکندر مقدونی، در چهار بخش اداره های چهار گانه را تشکیل دادند که عبارت بودند 

ان. ادارهء هر از : والیت باختر یا سغدیانه، والیت کابلستان، والیت هرات و سیستان، و والیت کندهار و و بلوچست
ق. م. یعنی هشتاد سال بعد، استقالل  297چهار بخش افغانستان بدست والیان یونانی اداره میشد که در سال 

 افغانستان را اعالن نمودند.
واژه باختري ابداع دانشمندان غربي است. نام اصلي آن “..یکی از محققان افغان در مورد کلمهء )باختر( می نویسد: 

بوده است، یعني زبان كه مردم تخارستان بدان سخن میگفتند. اما چون « تخاري» ي هیوان تسانگ بقول زائر چین
زبان دیگري قبل از باختري كشف و به تخاري معروف شد بناء براي زبان تازه نام باختري را برگزیدند كه منسوب 

 )ع، صفحه انترنتی خاوران(” بسرزمین باختر است.
أثیرات نفوذی یونانیان نیز متأثر گردیده و از قرن سوم ق.م.، رسم الخط یونانی با زبان زبان مردم افغانستان از ت

پراکریت و رسم الخط خروشتی یکجا بکار می رفت و مورد استفاده قرار می گرفت.. همچنان خط پارتی که 
افغانستان مروج  است در عهد سلسلهء کوشانی ها و نفوذ ساسانی ها در بخش های از” آرامی“انکشاف یافته خط 

 گردید.
حدود یک هزار سال در سرزمین آریانای کهن رواج  –که از راست به چپ نوشته میشد  –رسم الخط خروشتی 

داشت که حدود و ثغور این زبان از بلخ و ماورأی دریای آمو تا سیستان و پنجاب بود.در جنوب افغانستان عالوه از 
 الخط آن نیز مروج و مورد استعمال بود. با رسم” برهمنی“رسم الخط خروشتی، زبان 

در افغانستان قبل از اسالم )دورهء باختریان( زبان های زیاد دیگری نیز گپ زده میشد که عبارت بودند از زبان 
دری،تخاری، سغدی، یونانی، پشتو، اسکایی و پهلوی. این زبان ها غالباً منشعب از زبان های سانسکریت و 

 پراکریت اند.
ان دری و پهلوی: زبان های دری و پهلوی با وجود شباهت های مشترکی دارند، ولی در اساس و بنیاد از تفاوت زب

پهلوی منسوب است به پهله که نام پنچ شهر است: اصفهان، ری، همدان، “…هم متفاوت اند. عبدهللا بن مقفع گوید: 
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ان با آن سخن می گفتند و منسوب به دربار ماه نهاوند و آذربایجان. و اما دری زبان شهر نشینان بود و درباری
پادشاهی است و از میان زبان های اهل خراسان و مشرق، زبان مردم بلخ در آن بیشتر بود. اما پارسی، زبان 
مؤیدان )روحانیون زردتشتی( گزیده بود که در پارس مردم به آن دین معتقد بودند ( و امثال آنان بود و مردم فارس 

 (۶۳)ت، ص:” تند.به آن سخن می گف
عبدهللا بن مقفع نیز محدودیت زبان پارسی را به شهر های خاص نموده، در حالیکه زبان دری با وسعت و گسترش 
آن در خطهء بزرگ خراسان)افغانستان قدیم( زبان رسمی، ادبی و معتبری بود و همه آثار و تاریخ و حکمت به این 

 غانستان بشمار می اید که تأثیراتی بر لهجهء فارسی نیز داشته است.زبان نوشته شده است و از افتخارات مردم اف
در اواسط قرن سوم ق.م. دولت موریای هند در گسترش دین بودایی در افغانستان سعی نمود. دولت یونانو باختری 

بودایی جای افغانستان دراین نفوذ دینی ممانعت ننمودند و می خواستند خود را در ثروت هند شریک سازند. لذا دین 
 دین زردتشتی راگرفت.

کوشانی ها با تشکیل دولت افغانستان، مدنیت جدید را در تاریخ کشور ما رقم زدند. کنیشکا مقتدرترین پادشاه 
میالدی پایتخت افغانستان را از بلخ و شمال افغانستان به بگرام و کاپیسا انتقال داد. این سلسله تا  027کوشانی در 

مود که گرایش خاص در سیطره هند داشتند. یکی از قویترین حکومات محلی کوشانی ها، دولت میالدی دوام ن 227
 (۲۰)پ، ص:” کابلستان بود که از کاپیسا در جنوب هندوکش تا سواحل سند تسلط داشت.

زبان پادشاهان کوشانی ختنی و تخاری بود که این دو زبان از هم تفاوت کلی داشتند. اما زبان خروشتی در 
انستان از پنجم ق.م. تا آغاز قرن ششم میالدی، به مدت ده قرن رایج بود. ساحهء زبان های افغانستان از آسیای افغ

میانه تا جنوب سند و در غرب از کرمان تا سیستان وسعت داشت. آثاری از آن دوره ها نیز در مناطق مذکور وجود 
 دارد.

حمالت سه جانبه قرار داشت. ساسانی ها شمال غرب  میالدی، افغانستان در تشنجات و 529تا  227از سال 
ها که مرکز آن کاپیسا بود موجودیت خود را در جنوب حفظ نموده و ” کیداری“افغانستان را در دست گرفتند، سلسله 

م. یقتلی 529های هندی دوستی و مراودت داشتند. در سال ” گپتا“با ساسانی ها در جنگ بودند. کیداری ها با دولت 
ر شمال افغانستان دولت را تأسیس کردند که مرکز این دولت تخارستان بود. این دولت با قدرتی که داشت ، ها د

شکست دهد. بعد از شکست ایرانیان، دولت ” مرغاب“و یزدگرد ساسانی را در ” مرو“توانست بهرام گور را در 
 افغان ها دوباره احیأ نمودند. هم در افغانستان سقوط داده شد و تمامیت ارضی افغانستان را” کیداری“
 

 )ادامه دارد(
 


