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 ۲۰۱۶/۱۲/۲۹                                                                                    دیحامد نو

 

یزبان در یخیتار ریبه س ینگاه  

همجوار یافغانستان و کشورها یاستناد آثار خط به  

 
معمول  Dari «دری»زبان کهن )باختری( مادر زبان  درین بررسی کوشش بعمل می آید تا سیر تحول تاریخی

واقع   Parthia ، )پهلوی اشکانی( مروج در پرتوه Old Persian درافغانستان را درمقایسه با زبان )پارسی کهن(
کسپین  و)پهلوی ساسانی( رایج درپارسه جنوب ایران کنونی با ارائه  اسناد تاریخی  ی بحیره  جنوبشرق دربخشهای

 مطالعه نماییم.
درمورد گذشته های دورافغانستان ومنطقه  ق.م تا آغاز قرن هفتم میالدی(۱۳۰۰معلومات کتبی ایکه ازاعصارکهن )

 ند:ها میگرد دردست است شامل این دسته بندی درادوارپیش ازاسالم
و اوستا به رسم الخط پهلوی، وسوترا های آئین   Sanskrit سانسیکریت اول: کتب مذهبی چون ریگویدا به زبان 

 .و سانسیکریت نگارش یافته اندPoly بزبانهای پالی  بودایی که
ین اساطیرکهن آئ )مجموعه  Jataka وجاتاکا   Mahabharataدوم: اسطوره های باستانی هند مانند مهابهاراته، 

، سانسیکریت ، گنده هاری )گسترده ازبامیان وکابل تا ناحیه  Prakrit بودایی( وامثال آن به زبانهای پراکریت 
 پالی )بیشترمروج درجنوب هند(. وزبان خیبرپشتونخواه(

وکتیبه الخط آرامی و یونانی  اکثراً برسم بین النهرین وفارس قدیم چون سنگ نبشته های های سوم: فرامین شاهان پار، 
 .وکابل شاهان به رسم الخط یونانی و خروشتی های عصرکوشانی، یفتلی

 هیستوریا آثارتاریخنگاران یونان وروم باستان معتبرترین اسناد تاریخی جهان کهن بشمار می آیند مانند کتاب  :چهارم
Historia  و کالستینس اولینتس خواهرزاده ارسطو، اثرهرودوت پدرتاریخنگاری، قرن پنجم پیش ازمیالد، یاداشتهای 

،  Natural Historyپتالمی همرکابان اسکندرمقدونی ، پلینی تاریخنگارمعروف روم ومؤلف تاریخ طبیعی
وبهمینگونه آثارمؤرخین معروف روم چون ژوستین وآریان  ، Geographicaاسترابونگارنده  کتاب جیوگرافیکا 

درقید قانونمندی زمان  ن به درازا میکشد. این عده وقایع زمان خود وگذشته راوتاریخنگاران بزرگ دیگر که ذکرنامشا
ومکان با دقت فراوان نگاشته و منابع معتبری برای محققان امروزی بجا گذاشته اندوگهگاهی نقشه های را ازجهانیکه 

 میشناخته اند ترسیم کرده اند.
نامه، از زمره  مهمترین مجموعه   ۱۵۰درحدود  Bactrian Documents اسناد کتبی تازه کشف شده سمنگان : پنجم

اسناد تحریریست که و قایع تاریخی، فرامین دولتی،قراردادهای اجتماعی وتجاری را ازعصرکوشانی ها تا به 
مادرزبان دری باختری به رسم الخط یونانی « آری»آغازادوار اسالمی بازگو میکند. این اسناد به زبان آریو 

 ه شده ومعلومات دلچسپی را درمورد زندگانی مردمان آندوره ارائه میدارد.وخروشتی نگاشت
یاداشتهای زوار چینی چون هوانتسانگ که به افغانستان وکشورهای منطقه سفرهای داشته وچشمدید خودرا با  :ششم

 دقت به رشته  تحریر درآورده اند. 
نروای، شیوه لباس وایزدانی راکه بدان معتقد بوده اند هفتم: سکه های باستانی که ازروی آن اسم شاهان، تاریخ فرما

 تشخیص کرده میتوانیم.
اسناد کتبی ادواراسالمی: اسناد ادوار اسالمی به الفبای عربی وزبانهای رایج درمنطقه فراوانند که شامل متون قرآنی ،   

 راند و تعداد شان به هزران میرسد.هدایات مذهبی، ترجه و تفسیرآیات قرآن کریم ، فرامین شاهان ونسخ خطی نظم ونث
ازآنجایکه فرهنگهای انسانی درسیرزمانه ها باالی هم اثرگزارند وزبان یک پدیده  فراگرفتنیست نه یگانه و سیله   

شناخت یک تمدن الزم می افتد تا قبل ازبررسی دقیقترسیرانکشافی زبان دری باختری، معلومات مختصری درمورد 
 Semiticخانواده  زبانهای سامی :های باستانی رایج در منطقه ،  بیاندازیم که عبارت اند ازسه خانواده بزرگ زبان

Languages  ،  دسته بندی زبانهای التایی Altaic Languages و خانواده  زبانهای هندواروپایی .Indo- 
European Languages  
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باستان شمرده  بوده از زمره  کهنترین زبانهای جهانزبانهای سامی بیشتر درشرق میانه و شمال قاره  افریقا  مروج 
گسترش داشته وشامل زبانهای آرامی ، اکادی ، بابلی ، عربی، عبری،  میشوند که ازکنعان تا به مصروازآنجا تاحبشه

  سریانی،  آشوری و قبطی میباشد.
اطالق گردیده شامل زبانهای ترکی، زبانهای التایی بیشتربه زبانهای مروج درآسیای مرکزی واناتولیا )ترکیه قدیم( 

ازبکی ، ترکمنی ، مغولی ، قرغزی اویغوری قدیم و جدید، تاتاری، یاکندی )یاقوتی(، جغتایی و تونگوزی )زبان مردم 
تأثیرات زبانهای جاپانی وکوریایی براین زبانها تا اندازه  مشهود است  سایبیریا ( میباشد. نکته  جالب درینجاست که

 .رتأثیرات زبانهای التایی را درحوزه  بالکان، بخصوص برزبان هنگری جستجو کرده میتوانیموازجانب دیگ
خانواده  زبانهای هندواروپایی بزرگترین دسته بندی زبانهای کهن قاره  آسیا واروپاست که در اثر مهاجرتها ورفت وآمد 

هند وبجانب غرب تا اروپای غربی درعصر فلزات و پیشتر از آن در دوره  های اقوام قدیم آریایی ازسایبیریا تا 
زبان زنده شمرده اند که شرقی ترین  ۴۴۵نیولوتیک  پخش گردیده. دانشمدان زبانهای شامل این دسته بندی را درحدود 

 آن زبان سانسیکریت وغربی ترین زبانهای مروج درسواحل اروپا متصل به بحر اتالنتیک شمالیست.
 

زبانهای هندوآریایی درقاره  آسیا شامل دودسته بندی میگردد که عبارت از زبانهای هندواروپایی شرقی مانند زبان 
ُسغدی ، زبان باختری، زبان پامیری، زبان شغنی، زبان پشتو، زبان اُرُمری وپشه ئی ، زبان کهن گنده هاری، زبان 

اره  هند شمالی. بهمینترتیب زبانهای هندوآریایی غربی شا مل بلوچی وزبانهای سانسیکریت وپراکریت معمول در نیمق
، پهلوی اشکانی وساسانی، زبان کردی، زبان آزری )رایج در پارسی کهنزبانهای زیادی میگردند مانند زبان 

آزربایجان( ، زبان لُری، زبان گلکی، زبان ُمکری، زبان سنگسری ، زبان ساسی ،زبان ارمنی و امثال.  چون این 
نوادهای بزرگ زبانی ازحوزه  اکسوس )آمودریا( تا حوزه  سند یا اندوس وازآنجا تا بین النهرین و درشمال تا سواحل خا

کردستان وارمینیا( وبسمت جنوب تاخلیج فارس گسترش دارند  جنوبشرقی جهیل کسپین ودره های کوه زاگروس )
کلمات ودستورزبان باهم  اشند، اما ازنگاه کاربردبرخوردارازمشترکات تاریخی ازدیدگاه ریشه یابی واژه ها میب

  تفاوتهای کلی دارند.
 
 

 
 
 

 نقشه  زبانهای هندوآریایی درافغانستان وکشورهای منطقه
 

   :تاریخچه  زبانهای هندوآریایی شرقی
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سیردریا ودریای مرغاب بسترمدنیتهای بسیارپارینه میان آمودریا،  شواهد تاریخی مبین این امراست که حوزه  فرهنگی
تحقیقات بیشترباستان شناسی وانتروپولجی ساحه  گسترش این  .بوده است) وکهنی درآغازدوره  فلزات )عصرمفرغ

ومندیگک قندهار)درحوزه  هیلمند( دردوره  آهن ازطریق هرات تثبیت کرده فرهنگ را تا به نادعلی )دروالیت نیمروز( 
این تمدن کهن دراثرمهاجرت آره گان باستان تا به شمال نیمقاره  هند  ق.م ارزشهای فرهنگی ۱۵۰۰است. درحوالی 

 ویدی تا حال بدست نیامده وسرودهای Bronzeگسترش یافت؛ ازآنجایکه اسناد کتبی مربوط به عصربرونز
دشواراست، اما عده   نیزدرنخست بصورت شفاهی سروده میشد،ازینرو قضاوت درمورد ساختارزبانهای کهن آریایی

اززبانشناسان عقیده دارند که میتوان نشانه های اززبانهای کهن ایندوره را درزبان باختری عصراوستایی، وزبانهای 
شدن اقوام آریای درشمال نیمقاره  هند سرودهای ویدی وگنده هاری پیدا کرد. درهنگام مستقر پامیری، سغدی، شغنی

ومشتقات آن  سانسیکریت بزبان سانسیکریت نگاشته شد که اززبان بومی هند )دراویدی( متفاوت بود. ازینروزبان
 .شناخته میشود اززمره  زبانهای هندوآریایی شرقی

سما و Atharvavedaااتراو وید Yajurvedaیجورویدا ریگویداسرودهای ویدی شامل چهارکتاب 
یکی از منابع بسیارارزشمند شناخت ادوارتاریخی کهن است که درآن اسم شهرها، کوه ها ودره ها Samavedaویدا

وباخترمی آمدند ذکر یافته است که از شمال رود آمو )بخشهای جنوبی آسیای مرکزی( آریایی وفرمانرویان پارینه اقوام
  . 

ق.م ویا پیشتر از آن مردمانی ازفالت آسیای مرکزی ، بخصوص  ۱۸۰۰درحوالی  بنا برعقیده  عده  ازپژوهشگران
بسوی بلخ سرازیرشدند. این مردمان با خود اسطوره ها ، وردها، وسروده های را آوردند که با عقاید  ازنواحی کورگان

ر بسوی جنوب اسطوره ها ، وآئین جدیدی را پدید آورد. درهنگام کوچ اهالی باخت و پندار های مردمان بلخ درآمیخت و
البته قرن ها را  که مجموحه آن بنام سرودهای ویدی یاد میگردد. ورد ها و سروده های بیشتری با آن افزوده شد

دربرگرفت تا این مردمان که خودرا آره ها یا آریا ها میخواندند وسرزمین آبایی خودرا آریا ورته یاد میکردندبه 
و( و خطه بهارت )هندوستان( با اقلیم گرم آن برسند. پیش ازرسیدن این مردمان به نیم سرزمین هفت دریا )سپاته سنده

قاره هند همه این سروده ها بصورت شفاهی بود، سینه به سینه حفظ میگردید و از نسلی به نسل دیگری انتقال می 
)ُکرم( و نام شاهانی چون یمه  درسرودهای ویدی اسم شهرهای قدیمی چون بلهیکا  )بلخ(، کوبها )کابل(، کرومو .یافت

از نیایشهای ویدی را که توسط شهزاده خانمی بنام گهوچه گفته  درینجا سروده زیبای .)یما( و توروایانا یاد گردیده است
 :شده ارائه میداریم

 از جلد اول ریگویدا  ۱۱۷سروده 
 گهوچه  شهزاده خانم :گوینده

زخیال است و اسپان دلیر و تند آنرا میکشند بسوی مردمان میشتابد تا ای ستاره گان صبح گردونه شما که تندرو تر ا
 منزلگه پاکان را جستجو کند. 

 .کجا میروید ای دالوران و پهلوانان؟ اینجا به قرارگاه ماه بیایید
 شما ای اربابان کارنامه های شگفت! نیام برون آوردید تا مالک پیروزی وشکوه گردد 
 دفون باشد وچون کسیکه در سینه  تباهی و فنا خسپیده ،م نیکه مانند زرنابی آنا 
 .یا مانند آفتابیکه درحجله ظلمت خوابیده باشد 
شما ای ستاره های صبح ! شما که به دستیاری نیرویتان آن مرد باستانی را به آغوش جوانی سپردید شما ای ناستیه  

گردونه های تانرا بگمارید تا دختر آفتاب را با همه شکوهی که دارد بردارد .... با اسپهای گندمگون تان که با  ها 
 را ازمیان امواج آب برون کردید. "وها دیوا" بالهای چابک پرواز میکنید

دشمنان را با کرنای تان  .ای اربابان کارنامه بزرگ زمین ها را شیار زدید و جو کاشتید ، برای آدمی شیر و غذا دادید 
بدور افگندید وبه آریه روشنی ودرخشنگی بخشیدید ... ای ستارگان صبح ای ناستیه ها ،ای بزرگان من به نیازهای من 

 به دیده مهر بنگرید .... وبه کودکانم توانگری بخشید! 
 .من درکنار من ایستاده باشند ای خداوندان نیرو ادعیه من زمانی به شما گفته خواهد شد که فرزندان دلیر و شجاع

 من به سوما خطاب میکنم که از همه به من نزدیکتر است . جای او در روان ماست. 
 .ازو میخواهم که گناهانم را یکسره عفو کند 

ازسانسیکریت به  ۱۸۴۹زبانشناس معروف انگلیس درسال  Ralf T.H. Griffith این سروده زیبا را رالف گریفت
و درسال  وشاعرگرانمایه افغانستان جناب عبدالرحمن پژواک آنرا به دری برگرداند مود؛ دانشمندانگلیسی ترجمه ن

مجله آریانا به چاپ رسید. ازشاعران دیگر ایندوره به گفته گریفت اورا پاله ، واندانی و  ۶خورشیدی درشماره  ۱۳۲۲
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نمونه ایست ازسروده های کتاب ریگویدا که لوپا مادوره بوده که سروده های شان در ریگویدا ذکراست. این نیایش 
فراورده های . گسترش داشت تا کوبها )کابل( وازآنجا تا سرزمین بهارت )هند( ازبلهیکا )بلخ( درهزاره دوم ق.م.

که باخترقدیم درزمانه  عصرویدی این حقیقت را با پیرایگی وصداقت بازگو مینمایند هنری وچکامه های ادبی مربوط
  ویکی از پرورشگاه های زبانهای باستانی شرقی بوده است. و تمدن شگوفایی داشته های پارفرهنگ

 

 
 

 پیکره های شهزاده خانم های باختری
 

 هنروادبیات ازفضایل جوامع بشری اند که عواطف وعقاید انسانی را باگویایی خاصی درمسیرزمانه ها شرح میدارند.
وا خدای باد ها وها دی .درفرهنگ آریایی عصرویدی ناستیه به معنی مهربان  و دسره به معنی شریر، آمده است

درفرهنگ ویدی بود که درمتون عصرکوشانی نیزبنام )واتا( ذکریافته. واتا درثقافت آریانای باستان رب النوعی بود که 
 آریه ، در میرساند. کلمه واتا درزبان دری باد است. پیروزی درجنگها درپیشاپیش لشکر جنگجویان میدوید و آنها را به

ام سرزمین آریانای باستان بود که در وندیداد بنا م سرزمین آریانا ویجه یاد شده مورخین ریگویدا و آرینه در اوستا ن
 یونانی و رومن آنرا بنام آریانا نوشته اند که تمام سرزمین کنونی افغانستان را احتوا میکرد.

به معنی  بان پهلوی)اوستاک( درز«  Avistak ،Avistiik» ازآنجایکه متون کتبی از دوره  اوستایی که همانا کتاب 
درک ساختار زبانهای کهن مروج در ساحه باختر و  وبرای قانونمند ساختن جامعه آنزمان تدوین گردیده آمده  1قانون

ق.م تخمین  ۱۱۰۰ازنگاه تاریخی آغاز دوره اوستایی درحوالی سال  .حوزه  مدنی آکسوس را تا اندازه  سهل تر میسازد
ق.م آغاز گشته  ۱۱۰۰تا  ۱۲۰۰ مورخین بدین امر متفق القول اند که فرهنگ اوستایی در حوالی  اما اکثر گردیده،

هن وپس از دوره ویدی از حوزه فرهنگی باختر ظهور نموده است. ازمتون اوستایی چنین هویداست که این آئین ک
ازسوی شمال تا سغدیانه و درسمت جنوب تا هره اسکتی )آراکوزیا( ارغنداب و هیلمند و درغرب وجنوبغرب یعنی 

به گمان اغلب « وهرکان»هره ویتی )هرات( ودرنگیانه )زرنج( درمراحل نخستین خود گسترش یافته وسپس تا به 
گان بلخ  ارتباط آره ت اوستا )وندیداد ویشت(مندرجا امروزی درجنوبشرق بحیره  کسپین پخش گردیده است. گرگان
 Arachosia اراکوزیا Haraxvaitīاسکتی  هرهبا مردمان  را )آمودریا(وخشو حوزه آکسوس کهن یا

                                                           

1
 Abraham Valentine Williams Jackson – 1892 “An Avesta Grammar in Comparison with Sanskrit, pg. 12 

introduction  
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)کوه  Harā Bərəzaitī ازکوه هره برزتیاین ساحه تاریخی شرح میدارد.  وادی هیلمند وارغنداب Haētumantو
یعنی قندهارامتداد  بال هندوکش شمالی متصل به پامیرتا هره اسکه تی یا )اراکوزیا(و یا به تعبیری سلسله ج 2البرزبلخ(

این شرح اوستا درارتباط به اسطوره اناهیت )اناهیتا( فرشته نگهبان آبان یا آبهای روان، بخصوص رود  داشته است.
پوست  ۲۰۰۰۰تاسپ نیز آمده درکتاب اوستا به امرویشتاسب شاه بلخ که به تلفظ گش .آمو وخشیس یا آکسوس آمده است

گاو نگارش یافت اما درقرن چهارم ق.م. یک مقدارزیاد آن درهنگام حمله اسکندرمقدونی به باختر وسوختاندن  آتشکده 
 ها ازبین رفت وآنچه ازآن باقی مانده دارای بخش های آتیست:

 
نان و شیاطین( ، یشت ) مجموعه عبادات و )سروران( وندیداد )دافع اهریم یسنا )سرودهای دینی و جشن ها( ، ویسپرید

به تألیف وجمع آوری آن پرداخته. مزدیسنا ن یا  3نیایش ها( وخورده اوستا که درقرون ما بعدی آذربد مهر اسپند
درسرودهای گاتها  خودش وآنچه پس ازمرگش جاماسپ نزدیکترین مریدش به دیگران گفته پیروان زردشت، نیایشهای

  آمده است.
ودرعهد  بوده بنام پورشا سپه یعنی صاحب اسپ الغر، ازمادری بنام دوغدو تولد یافته زرا تشترا سپنتما فرزند مردی

  .بنام خودش آئین زردشتی نیز یاد میگردد گشتاسپ یا ویشت آسپه شاه بلخ آئینی را اشاعه کرده که
باستانی باختران )بلخ ، بدخشان، سمنگان و تخار( بنا بریادداشتهای تاریخی کهن زبان پهلوی زبان پهلواها ازساکنین 

راهی  4بود. بخشی ازقبایل پهلوا درازمنه باستان بسوی جنوب هجرت نموده همراه با کمپوچه ها )اهالی کابل و کاپیسا(
عارحماسی ازینرو نام پهلواها درمتون قدیمی هند مانند مها بهاراته و اش .بنا نهادند هند گردیدند وسلطنتی را درآن دیار

راما یانه به کثرت آمده است. عده  از قبایل پهلوا درزابل وغزنه مسکن گزین گردیدند وبه عقیده  عده  زیادی از 
ساکه ها وپارتها ازقبایل  5برخاسته است. تاریخنگاران اکثرقهرمانان و پهلوانان عصراوستایی ازهمین مردم

نوب هجرت کردند. ساکه ها در نواحی هریوا، اراکوزیا دیگرمتوطن درحوزه  فرهنگی باختر بودند که بسوی ج
بنا نهادند که دامنه  اقتدارشان درزمان فرمانروایی  ودرنگیانا)زرنج( کوچ نموده شالوده  سلطنت بزرگی را دراراکوزیا

رک ترین آزیس تا به حوزه  سند میرسید. از اسناد تاریخی ازمنه های باستان چنین برمی آید که پارتها از زمره  متح
وفتوحات زیادی داشته اند. درمیان  قبایل باختری بوده اند؛ این مردمان هم بسوی جنوب وهم بجانب غرب مهاجرت ها

قبایل باختر فریپات  )فرهاد درزبان دری میانه( ازقبایل پارت مرد مقتدری بود که دو فرزند بنام ارساس و تیرداد 

                                                           

2
دراثر مهاجرت های قبایل آریایی از دامنه  بنام البرز درشمال ایران نیز موقعیت دارد، وتاریخ دانان به این باورند که بعضی از نامها کوهی 

 کهسار زاگروس در ازمنه باستان تکرار گردیده ومجودیت کوهی بنام البرز در شمال ایران بسوی جهیل کسپین وهای کوه پامیر و هندوکش 

 کنونی همین است

3
بود که مشهورترین موبدان   گسترش آئین اوستای به سرزمین پارس بخصوص در عهد ساساني ها آذربد مهر اسپندان از زمرهدرهنگام  

میزیست میالدی ۳۵۰درحوالی   

4
کامبوچه ها و اوگانها )سوارکاران( یاد میکردند هندیان اهالی کابل و کاپیسا را بنام   

Alexander Cunningham; India as Seen in the Brhatsamhita of Varahamihira, 1969, p 70 

 J. W. McCrindle says that the modern Afghanistan -- the Kaofu (Kambu) of Hiun Tsang was ancient Kamboja, and the name 

Afghan evidently derives from the Ashavakan the (Assakenoi of Arrian, Roman historian.) 

 

5
 Dr F. E. Pargiter, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,  

(Battle of Pahlavas under Sudakshina Kamboj), 1908, pp 313, 331 
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درایران امروزی داشت. نام ارساس به تلفظ ارشک نیزآمده که 
بنام اشک یاد میگردد. درآغاز قرن سوم ق.م پس از تشکیل 
دولت مستقل یونان باختری ارشک را با دیودوتس اختالفی 
افتاد و همراه با برادرش تیرداد بسوی غرب رفت ودر دامغان 
شالوده  پادشاهی بزرگی را گذاشت که درفارس بنام پادشاهی 

شرح رزم آرایی های سلسله اشکانی ها مشهور است. گذشته از
اشکانی با یونانیان و ر و من ها آنچه درین بحث اهمیت دارد، 
ترویج زبان پهلوی باختری درشمال شرق ایران کنونی )پارتیا 
یا پرتوه  باستان( است که این زبان را بنام پهلوی اشکانی 

 خوانند.
 
ا زمردان مقتدر دیگر قبایل پارتهای باختر مردی بنام گندوفار  

بود که بسوی کابل و اراکوزیا آمد با پکتها یکجا شد 
جنوبی افغانستان و شمال وامپراتوری بزرگی را دربخشهای 

نییمقاره  هند درعهد مسیح اساس گذاشت. شهری بنام گندوفارن 
یا گنده هاران درکنارهیلمند ساخت که به گمان اغلب 

کنونیست. همچنان شهر دیگری بنام گنده هارا « کندهار»
 آباد کرد که سوات نیز شامل آن بود. درناحیه  خیبرپشتونخواه

تاریخنگاران شکلگیری هنرپیکره سازی سبک گنده هارا وانکشاف بیشتر زبان گندهاری را که نمونه های آن برسم 
ایکه بزبان گنده هاری با الفبای ازهمین دوره میپندارند. اسناد کتبی  الخط سانسیکریت ، یونانی و خروشتی بجا مانده

سانسیکریت باالی پوست درخت چنار نگاشته شده پس از تخریب مجسمه های بزرگ بامیان بدست آمد که یک کشف 
بزرگ در ساحه  زبانشناسیت.)اینجانب نگارنده متیقن نیستم که آیا این اسناد مهم تاریخی هنوز در افغانستان وجود دارد 

 (.است تقال یافتهویا به کشور دیگری ان
زبانشناسان بشمول پروفیسورویلیام سیمز عقیده دارند  بهرحال عده  زیادی از

که مادر زبانهای هندوآریایی شرقی ، بخصوص  دری عهد کوشانی زبان 
 باختری قدیم بوده است، اما درین زبان تأثیرات زبانهای ُسغدی، پامیری و

ن پامیری و پهلوی اوستایی را درزبان پشتو مشاهده کرده میتوانیم. مانند انسیکریت هویداست. بهمینترتیب تاثیرات زبا
زمین در دری،  زمت درپامیری زا به معنی پسردراوستا زوی درپشتو، )گردرپهلوی(  )غړدرپشتو( زمک درپهلوی،

 خمکه درپشتو( و امثال.
 

 :پس منظر تاریخی زبانهای هندوآریایی غربی
 

پاسارگادها )پارس ها( درقرن ششم  پیش از میالد شالوده   حکومتی را درشمال خلیج به اساس یادداشتهای هرودوتس 
ق.م.( به دولت نیرومندی مبدل  ۵۵۰فارس وشرق رود دجله اساس گذاشتند که درعهد کورش هخامنشی  )درحوالی 

کادها ومردمان میکردند  که فرهنگ مشابهی با ا شد. پیش از ایجاد دولت هخامنشی عیالمی ها درشهرشوش حکومت
رادرایران،   بابل داشتند وزبان شان از دسته بندی زبانهای سامی بشمارمیرفت. زبانشناسان آغاززبان پارسی نوشتاری

 .بزبان بابلی نگاشته شده واژه های فارسی وجود ندارد سطر ۴۵که در ق.م میدانند زیرا درکتیبه کوروش قرن چهارم
ایران ذکری  حریریافته وبنام استوانه  کورش مشهوراست، از کلمه  فارس ویادرین سنگنبشته که بخط آرامی میخی ت

)شوء   «سومر»)با ء بی ء لیم(، « بابـِل»توانمند  جهان وفرمانروای خودرا بنام پادشاه،بلکه  این شاه هخامنشی  نیست
گارش یافته که بنام سنگ نبشته  یاد کرده است. نخستین نمونه زبان فارسی در کتیبه  بیستون ن« اَکـَّد»مـِ ء ری( و 

آمیخته باُکردی  داریوش مشهور است. درین کتیبه نیز زبان بابلی مسلط است ودر حدود بیست فیصد آن بزبان پارسی
که از نگاه ساختارواژه ها ودستور زبان بقول  یاد میکنند« فارسی باستان»تاریخنگاران این زبان را بنام  .نگارش یافته

پهلوی اشکانی تفاوت کلی داشته است. چنانچه قبالّ گفتیم زبان پهلوی  ایران دکتر ژاله آموزگار از زبانشناس معروف
از باختر توسط پارتها به شمال ایران آمد ، که برخی این زبان را بنام زبان پارتی نیزیاد میکنند. این موضوع باعث آن 

 
 

 متون قدیمی آئین بودایی به رسم الخط خروشتی و سانسیکریت

 ازبامیان ، پس از تخریب پیکره های عظیم بودا
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 درحالیکه پارسی زبان پارسه قدیم بود نه زبان پارتها یگردیده تا ابهاماتی میان کلمات پارتی و پارسی پدید آید، 
  .مستقردر پرتوه

در قرن سوم میالدی هنوزبقایای پارسی عصر هخامنشی در تیسفون پایتخت ساسانیها موجود بود، اما زبان پهلوی که 
ایندوره بنام پهلوی ساسانی یاد میگردد. درسده های ما بعدی دراثر اینروزبان  .زبان اوستایی بود برآن اثرگذاشت،

ها برقلمروساسانیان وتسخیر  تماس های بازرگانی، حمالت شاهان ساسانی برقلمرو کوشانیها وحمالت متقابل یفتلی
کلمات دربارشاهان ساسانی رایج شد وبرخی  زبان باختری در تیسفون پایتخت ساسانی ها توسط اخشنوارشاه یفتلی

  فارسی قدیم نیزبه باخترآمد که درنتیجه دری را بخاطرسالست و روانی آن زبان درباری ، نوشتاری و دبیری خواندند.
دراشعار شعرای متقدم ازقرن دهم تا پانزدهم میالدی هم به اصطالح دری وهم به اصطالح زبان فارسی وزبان پهلوی 

 مانند این ابیات : انه ها ابراز میدارد،برمیخوریم که موجودیت این زبانها را درطی زم
 

 خاصه آن بنده کا مانندۀ من بنده بود
 مدح گوینده و داننده به الفاظ دری

 فرخی
 

 بسی رنج بردم درین سال سی
 عجم زنده کردم بدین پارسی

 بفرمود تا پارسی دری
 نوشتند و کوتاه شد داوری

 یکی تازه کن قصۀ زردهشت   
 تبه نظم دری و به خط درش

 فردوسی
 

 مگر به فضل تو نیکو شده معانی خیر
 و یا به لفظ تو شیرین شده زبان دری

 عنصری
 

 شکرهلل که ترا یافتم ای بحر سخا
 ز تو صلت زمن اشعار به الفاظ دری

 سنایی
 

 روزیست خوش وهوا نه گرم است ونه سرد
 شوید گرد رخ گلزارهمی از از ابر  

          گل زرد   زبان پهلوی با  بلبل به
 فریاد همی زند که می باید خورد 

 عمر خیام
 

 نظامی که نظم دری کار اوست
 دری نظم کردن سزاوار اوست

 نظامی
 

 من آنم که در پای خوکان نریزم 
 مراین قیمتی در لفظ دری را 

 ناصرخسرو
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 هزار بلبل دستان سرای عاشق را
 بباید از تو سخن گفتن دری آموخت 

 سعدی
 

 کسی شود آگاهز شعر دلکش حافظ 
 که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

 حافظ
 

با ظهوردین اسالم درقرن هفتم میالدی تغیراتی ژرفی درشمال افریقا، آسیای میانه، فارس، خراسان ، سیستان، شمال 
النهر( پدید آمد که باالی عقاید، رسوم، زبان ومظاهرفرهنگی باشندگان این خطه  نیمقاره  هند،وآسیای مرکزی )ماورا 

بزرگ تأثیربزرگی داشت. درعهد خالفت امویان کوشیده شد تا زبان عربی منحیث زبان رسمی درسراسرجهان اسالم 
امالً از بین نرفتند. درعهد تعمیم گردیده والفبای عربی جای رسم الخطهای باستانی را بگیرد. ولی باآنهم زبانهای کهن ک

زمامداری خلفای عباسی ، بخصوص پس ازاقتداریافتن برمکیان برخاسته ازبلخ دردربارهارون الرشید زبان ومظاهر 
فرهنگی ملل دیگرمورد توجه قرارگرفت. دراخیرقرن هشتم وآغازسده  نهم میالدی دولتهای مستقلی در خراسان و 

فاریان، سامانیان وغزنویان ظهورنمودند. دریندوره شعرو ادب درخراسان ماورآلنهر مانند طاهریان هرات، ص
وماورآلنهربه درخشش آغازکرد وسبک ادبی خراسانی به میان آمد. برخی گویندگان زبان این عصررا فارسی گفته اند 

د تا موضوع وعده  ازشعرا زبان ادبی خودرا دری خوانده اند ، اما درینوقت زبانشناسی منحیث یک علم مطرح نبو
 .ازنگاه علمی ریشه یابی گردد وسیرتکامل تاریخی هردو اصطالح با مراجعه به اسناد باستانی مورد مطالعه قرارگیرد

چون برخاسته ازدره های بدخشان وتخار میپنداشتند زبان دره ها یاد کردند وبرخی با استناد به  عده  زبان دری را
ت بوداهای بامیان می آمدند این زبان را بنام زبان دهاری یاد کردند، زیرا یادداشتهای جهانگردان چینی که به زیار

تخارستان قدیم بنام دهار یاد میشد، اما کاوشهای باستانشناسی ومطالعات علمی پرده از روی بسی ابهامات تاریخی 
  برداشت.

 
 «زبان دری باختری»کتیبه های سرخ کوتل و رباطک  معتبرترین منابع شناخت 

 
باستانشناس معروف  Schlumberger در دهه  شصت کتیبه  معروف سرخ کوتل ازوالیت بغالن توسط شلوم برژی 

فرانسوی ازیک معبد باستانی عصر کوشانی کشف شد ومورد مطالعه  زبانشناسان قرارگرفت.ازقرارمعلوم برفراز معبد 
ب میخورده وآتشکده نوشاد را سیراب مینموده سرخ کوتل  به امرکانیشکا نهرآبی حفرگردیده بوده که ازچشمه ای آ

یاد میکنند،اما از سنگ نوشته معرف سرخ « سرچشمه»وهمچنان « چشمه شیر»است. مردمان محل این چشمه را بنام 
کوتل چنین بر می آید که این چشمه پس ازچندگاهی خشک گردیده وازینروکانیشکا امربه حفرچاهی داده تا آتشکده 

ستان شناسان درپای تپه چاهی را کشف نمودند که دیوارهای آن با دقت خاصی سنگ کاری شده  و بدون آب نماند. با
پارچه سنگی بدست  ۵۲مطابق به مشخصاتی میباشد که در کتیبه معروف سرخ کوتل آمده است. برعالوه از داخل چاه 

یده بود. زمانیکه محققین این پارچه آمد که در دیوارهای چاه جابجا گردیده ومطالبی برسم الخط یونانی برآن حک گرد
های سنگ را درکنارهم گذاشتند عین مطلبی  ذکر یافته در کتیبه اول درین کتیبه نیزخوانده میشد. چون این سنگ بنشته 
برای مدت های درازی در زیرآب قرار دشته مانند کتیبه اول خوانا نیست ، اما عین مطلب را بدون کم وکاست ابراز 

زمره  نکه چرا این مطلب بصورت پراگنده درسنگ کاری  دیوار های چاه عمیقی با دقت بافت گردیده ازمیدارد.   ای
ترین حدس برین است که شاید معماران  اسرارتاریخ است. درحالیکه انگیزه اصلی ا ین عمل را نمیدانیم  ولی صائب

ی رونوشتی ازآن درداخل چاه وجود داشته باشد. معبد به این فکر بوده اند تا درصورت از بین رفتن احتمالی کتیبه اول
که )الفبای یونانی  با« باختری کوشانی مادرزبان دری امروزی»کلمه بزبان  ۱۲۳و  ۱۵سنگ نبشته  سرخ کوتل در 

نگاشته شده و گذشته های تاریخی این نیایشگاه با شکوه را  (پس ازلشکرکشی های اسکندر در خاورزمین معمول گشت
 شرح میدارد:
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 سنگهای نگاشته شده دردیوار چاه نیایشگاه
 

)کانیشکا(  در سال ... با افسران خوددرینجا  آمد واین نیایشگاه و دژ  Kaneṣko'" جهاندار توانا شاه شاهان کنییشکو
. این نیاشگاه تحفه ایست از جانب کونیشکو کاراین دژ و پلگان آن در چهار سال به پایان رسید. آن به دستوراو آباد شد

برای اونیندو)الهه ظفر( که درروبروی نیایشگاه نگاشته شد؛ همچنان نهری مقدسی به امراو ساخته شد که ازآب خدایان 
 سپس زمانی که  .سرچشمه میگرفت، ولی پس ازچندگاهی وقتی خدایان خواستند از اینجا رو برگردانند آب نهر خشکید

پادشاهی کونیشکو )کانیشکا(  پسر آفتاب،  ۳۱معتمد و خادم وفادار شاه، درماه نیسان سال  Nokonzoko و نیکونزوک
مالک  مهربان و پاک نهاد به اینجا آمد چاهی ساخت سنگ کاری شده تا آب پاک دوباره عبادتگاه را سیراب کند 

 وخدایان باردیگر به اینجا برگردند. " 
کهزاد مؤرخ بزرگ افغانستان ازفرانسوی به دری ترجمه نموده وشاد روان پوهاند این متن را مرحوم احمدعلی 

تأثیرات زبان پهلوی  عبدالحی حبیبی شرح دقیقی درمورد کتیبه ازنگاه ریشه یابی وساختار کلمات نگاشته وهمچنان
طالعه تحقیق م برزبان باختری عصرکوشانی بررسی نموده است که رساله ایست بس علمی و تحقیقی. وسغدی را

مرحوم پوهاند حبیبی درمورد کتیبه سرخ کوتل تحت عنوان "زبان دوهزار ساله  افغانستان"بزبان انگلیسی برای دانستن 
 6 کامل متن توصیه میگردد.

کنیشو اونیندو بگولنگو یعنی معبد پیروزی   Kanēško oanindo bagolango درکتیبه سرخ کوتل این معبد  بنام 
دستیار وی ومهرمانو    Xirgomanoن آمده است. برعالوه نام نیکوزوکو والی )بغالن( سیرگومانو کنیشکا در بغال

Mihramano طراح و معمار چاه و همچنان نام, Eiiomano   ایومانو و مهرمانو فرزند بزومهروBozomihro 
آمده است، که همه از مردمان سرزمین آریانا بوده ونامهای شان به اسمای چینی، هندی، یونانی و نویسندگان این کتیبه  
بگولنگو را برخی از زبانشناسان به معنی تصویر بدیع ترجمه کرده اند. اینکه چگونه کلماتی   رومن شباهتی ندارد. 

بگولنگو به بغالن، مهرمانو به مهربان و بزومهرو به مانند اوبو به آب ، اوتو به آتش، وادو به باد، کنیشکو به کنیشکا ،
یا دانش  Etymologyبزرگ مهراززبان )دری باختری( به دری میانه تبدیل شده بحثسیت مربوط به علم اتومالوجی 

 .ریشه یابی واژه ها وتغیرخوردن تلفظ و امالی آن درطول زمانه ها که مورد بررسی زبانشناسان قرار میگیرد
 

                                                           

6
The Two Thousand Years Old Language of Afghanistan L. W. Adamec, Gazetteer of Afghanistan I, Graz, 1972, pp. 40-48 
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 نمای از کوتل شکوهمند سرخ کوتل ، مجسمه  کانیشکا و کتیبه  تاریخی آن
 

پس از کتیبه سخ کوتل کشف سنگ نبشته  رباطک معتبر ترین سند تاریخی از نگاه زبانشناسی درمورد شکلگیری زبان 
 دری وسیرانکشافی که وضاحت بیشتری بر موضوع میافزاید.

 ه و کتیبه رباطک  عبد نانم
شاید باستان شناسانی که از بغالن به شهر مزارشریف ازطریق سمگان درحال تردد بوده اند توجه زیادی به تپه بلند 
خاکی کنار جاده نکرده ومتوجه نگردیده بودند که خاک توده بزرگ کوتل رباطک  معبد بزرگ نانه درعهد پادشاهی 

جا داشته است. گرچه قبال کوتل رباطک منحیث یکی ازمناطق مطالعات باستان  کانیشکا بوده وکتیبه مهمی  درقلب آن
هنگامیکه جنگهای تنظیمی درافغانستان اوج گرفت، قبل ازآنکه دست  ۱۹۹۳شناسی نشانی گردیده بود ولی درسال 

با استفاده باستانشناسان به آن برسد توسط قاچاقبران آثارتاریخی به کمک قوماندانان محلی به شکل ناشیانه و
ازتراکتورمورد تاراج قرارگرفت. درجریان این حفریات غیر قانونی و غیر فنی تعداد ی پیکره های باستانی وسنگ 

 Halo Trustنوشته بدست آمد که مورد توجه یکی از کارکنان انگلیسی االصل بنیاد ماین پاکی هالوترست 
demining organization  ی ازین کتیبه برداشت وبه موزیم برتانیا در لندن قرار گرفت . وی ویدیو وعکس ها

فرستاد. نخستین کسیکه از روی عکس ها قدامت تاریخی این کتیبه را با شناختن نام کانیشکا تعین کرد سکه شناسی بنام 
بود. مطالعات ژرفتر درمورد کتیبه رباطک  توسط پروفیسور ویلیام سیمز صورت گرفت که  Joe Cribbجوکریب 
به پایه تکمیل رسید. کتیبه رباطک اکنون درموزیم کابل قرار دارد ومنحیث یکی ازمعتبر ترین اسناد  ۱۹۹۵تا سال 

نخستین کسیکه  تاریخی ، بخصوص دربخش زبان شناسی از زمره  سرمایه های گرانبهای ملی افغانستان بشمارمیرود.
الس ویلیام سیمزاستاد زبانشناسی یونیورستی سنگ نبشته رباطک را از زبان آری کهن به انگلیسی برگرداند ، نیکو

که هردو ترجه  7لندن  بود. همچنان جی مکرجی پروفیسورزبانشاسی یونیورستی کلکته آنرا به انگلیسی ترجمه کرد
                                                           

7 The Indian Museum Bulletin, of Calcutta by Professor Mukherjee, University of Calcutta in 1995 

titled as “The Great Kushana Testament” 
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(, )آریا( آری نظر (αρια =Aryaسطر به زبان   ۲۳عین مطلب را بیان میدارد. کتیبه رباطک سند گویاییست که در
 .ه با الفبای یونانی نگاشته شدهبه مندرجات کتیب

 
 ترجمه نکات عمده کتیبه رباطک از انگلیسی به دری :    
 

سطر یکم تا سوم: فرمانروای بزرگ برحق، دادگر، یزدان پناه ، ودرخورستایش که نسبش به ایزدان ونانه )الهه 
 اول  آریا )آرین( اعالم میدارد.پیروزی ( میرسد سال اول پادشاهی اش را چناچه خدایان خواسته اند ، بنام سال 

 سطرسوم تا چهارم : واوست کسی که  لغو زبان آیونی )یونانی( را امر فرموده وگسترش زبان )آری( را فرمان میدهد.
سطر چارم تا هفتم  مربوط به قلمرو امپراتوری کوشانی ودیار تحت فرمان کانیشکا درسرزمین هند است که درآن اسم 

شهری تحت نام کانیشکا کنار دریای وردا درنزدیکی عادل آباد و  Kaundinyaست: کوندینو شهر های آتی آمده ا
، شهر مقدس وجایگاه سرایش سروده های اساطیری که شهرراما ایزد هندی بوده  Saketaحیدرآباد ، سکاتا 

پتالی » ردیش هند ،شهری درایالت اوترا پ  Kausambiودرسانسکریت نیزبنام سکاتا آمده است. کوزمبو یا کوشمبی 
که از  Ujjain)یعنی شهریوجین  Ozenoیا پتنه امروزی درجوار دریای گنگا ،  )اوزینو   Pataliputra«  پتورا 

نگاه پیشرفت علم نجوم وستاره شماری درجهان کهن از اهمیت فراوانی برخوردار بود و زیری تمبو ناحیه      
Janjgir–Champa رکتیبه رباطک آمده است. امروزی درنواحی شرقی هند د 

شاه فر    Shaphar، یا  Shaparaسطر هفتم تا نهم: درین سطور کانیشکا فرمان اعمار معبد نانه را به شپا را 
متصدی شهرمیدهد وبه او امر میکند تا آب روان رابه پیشواز خدایانی مانند فره )فرعون(، زیری )زیوس( وامه )مادر( 

 جاری سازد. Kaeypaاز کاییپا   
ازسطر نهم تا به تابه سطریازدهم: اسمای ایزدان زیادی ذکر گردیده که مهمترین آنها اهورا مزدا، سروشارده )سروش( 

 ، میرو یعنی میترا میباشد. 
پدرکالنش وپدرش ویما  Saddashkanaازسطر یازدهم تا چاردهم: اجداد کانیشکا، گوجاال کدفیزیس ، سدیشکانا 

دانی یاد گردیده و نظر به فرمان کانیشکا تاکید به عمل آمده تا پیکره های آنها و وبهمانگونه پیکره کدفیزیس با قدر 
خودش نیز درمعبد نانه برافراشته گردد. همچنان شراب مقدس سوما ) به اساس ترجمه جی مکرجی( در معبد نذر 

 شود.   
سطر پانزدهم تا بیستم: فرامین کانیشکارا به معتمدانش شپارا، نکونزوکو یا نکونزاکا بازگو میدارد ، تا مراسم نیایش و 
عبادات را برپا سازند وبرای صحت ، کامیابی وپیروزی فرمانروای بزرگ فرزند خدایان  که به حکم ایزدان هند را 

یاد گردیده تا پایتخت  را به   Abimoگرامی امپراتور ابیمو فتح نموده دعا کنند، درین سطورهمچنان ازدوست 
 وا گزار کند.  Pophisho)بوپیشو( 

سال اول »سطر بیستم تا بیست وسوم فرمان کانیشکا بازهم آغاز سلطنت وفرمانروایی اش را بنا بخواست خدایان بنام 
 اعالم نموده وبر اعمار معبد نانه تأکید کرد.  « آریا

 کتیبه را مرحوم  پوهاند سرورهمایون استاد پوهنتون کابل به دری برگدانده اند( )متن کامل این
بنا بر محتویات این سنگ نبشته پی میبریم که معبد نانه قبل از آتشکده سرخ کوتل اعمار گردیده و ،ازینرو کتیبه 

م میگردد که کانیشکا بزبان رباطک قبل از سنگ نوشته سرخ کوتل نگاشته شده است. از روحیه عمومی این کتیبه معلو
و سرزمین آریانا عالقمندی مفرطی داشته و وخودرا ازآن سرزمین میدانسته « آری » یا به تفسیری  زبان « آرین»

 است. 
درمورد کتیبه  رباطک دانشمندان رساله های علمی زیادی نوشته اند ودرینجا بطور نمونه نظر یکتن از پژوهشگران 

 میکنیم. کشور همسایه ایران نقل
  “"سنگ بنشته  رباطک 
 پژوهش های ایرانی 

 نوشته : رضا مرادی غیاث آبادی
 ۱۳۸۵دی  ۲۵دوشنبه 

یاد شده « اَریئَئو»باختری را تا حد زیادی روشن کرد واز آن با نام زبان  "کشف این کتیبه، مسئله نام واقعی زبان بلخی
باختری )که اکنون شاید بتوانیم آنرا زبان دری  در زبان بلخیاست که « اُ »است. مصوت پایانی این واژه، حرف کوتاه 
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در « اَریئَئو»کوشانی بنامیم( معادل با کارکرد کسره اضافه پایانی )یای نسبت( درزبان فارسی است. محل واژه مهم 
 نبشته است. سطر چهارم این سنگ

، همانا اَریئَئو یا دری کوشانی بوده که از اکنون این مسئله نیزروشن شده است که زبان رسمی و دولتداری کوشانیان
شود. کنیشکه، توانسته است پس  دیده کتیبه به آن رفته است؛ هویدا می های آسیب اشاراتی که بصورت منفصل در بخش

گذشت؛ با فرمانی نافذ، حکم به رسمیت  های متمادی که از رواج زبان یونانی بعنوان زبان رسمی حکومتی می از سده
ها به همین زبان به نگارش  ی مردم در دستگاه اداری دهد. از آن پس، تمامی اسناد و مکتوبات دولتی و سکهزبان اصل

 آیند." در می
 
دری رایج درافغانستان وتاجیکستان رویهمرفته یک زبان  امروزپس ازگذشت سده ها گرچه فارسی مروج درایران و 

، اصطالحات ، شیوه  ادای حروف صدا داروبی صدا وحتی  تلفظ ولی باآنهم اختالفات بارزی ازنگاه تلقی میگردند،
 .دستورزبان میان این زبانها وجود دارد

می آموزند، درزبان دری افغانستان برعالوه  زبان عربی تأثیرات زبانهای ایغوری  ازآنجایکه انسانها همواره ازهمدگر
معمول در ایران ، تأثیرات زبانهای ترکی، ارمنی، ، ترکی، پشتو وازبکی مشهود است و بهمین ترتیب درزبان فارسی 

آزری وعبرانی را جستجو کرده میتوانیم که امریست طبیعی و زاده  روابط گسترده انسانی. بدیهیست که انسان منحیث 
یک موجود متفکروناطق باید به زبانی تکلم کند وحل مطلب نماید تا افکار ونیازمندی هایش را به انسان دیگری بازگو 

درهرمدنیت وهرفرهنگ انسانیست. فخرفروشی به  (communication)کند و این غایه نهائی تکلم وافهام و تفهیم 
یک زبان و زبان دیگری را به دیده تحقیر نگاه کردن، جزکوته نظری وحس تفوق طلبی که خود از مشکالت روانی 

شری نظری گذرا بیاندازیم متوجه میگردیم که منشأ میگیرد تفسیر موجه دیگری ندارد. اگر به تاریخ مدنیت های ب
درمسیر زمانه ها زبانهای که درجهان معمول بوده اند عروج و نزولی داشته اند و این نشیب و فرازها در تاریخ روابط 

انسانها منحیث موجودات اجتماعی بسی مسایل بخصوص زبان را ازهم می آموزند و این  انسانی یک امرطبیعیست.
فرهنگهارا ببارمی آورد وطبیعتا آمیزش فرهنگها باعث ارتقای سطح دانش جوامع بشری و مدنیتهای  آموزش آمیزش
 انسانی میگردد.

امید است این بررسی مختصر بتواند روشنی بیشتری درمورد پسمنظر تاریخی زبان دری مروج در افغانستان 
 درمقایسه بازبانهای مشترک کشورهای همجوار بیاندازد.

 رمت،با ابراز ح
 پایان
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