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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
قرار گرفته است .ھر کس به نحوی اين مسئله را باال انداخته و
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
ھر شکلی که دلش خواسته است پيش کش نموده است .متاسفانه که
بيشتر اين بحث ھا سياسی ،تعصب آميز و غير علمی بوده اند .در
اين نوشته ھم اھدافی وجود دارد که به قرار ذيل ميباشند:
تو ضيح مختصر بر تاريخ و ادبيات زبان دری
•
تفاوت و ھمسوئی ھای نام ھای دری و فارسی
•
بھره برداری ھای سياسی از مسايل زبانی و فرھنگی
•
سھم عالمه احمد علی کھزاد در روشن ساختن تاريخ و
•
ادبيات افغانستان

زبان دری
بعد از انتشار کتاب »تاريخ ادبيات افغانستان -اثر احمد علی کھزاد
و ديگران« در سال  1322از طرف رياست دارالتاليف وزارت
معارف نام زبان دری در افغانستان بصورت علمی و تحقيقی به
ثبوت رسيد ،احيأ شد و استاد کھزاد آنرا برای بار اول در
افغانستان به نشر رساند و بدين ترتيب مانند اکثر آثار تحقيقاتی
خود در اين مورد نيز گوی سبقت و پيشآھنگی را از آن خود
ساخت .قسمت اول اين کتاب که ادبيات افغانستان را بصورت کلی
از زمانه ھای قبل از تاريخ تا دوره اسالمی در بر ميگيرد توسط
عالمه کھزاد تحقيق و تاليف شد که برای مطالعه بيشتر خوانندگان
عزيز قسمت اول آن اثر در اخير اين نوشته ضميمه ميگردد.
اين قسمت نه تنھا تاريخ زبانھای مختلف کشور را مورد تحقيق
قرار داده است بلکه در مورد زبان دری چنان تھداب مستحکم و
علمی را بنا نھاده است که ھيچ کسی ،نه دانشمند ايرانی و نه
دانشمند افغانی نتوانسته اند آنرا برھم زنند و يا چيز بھتری از آن
ارائه بتوانند .بلکه آنچه بطور کلی در اين مورد تحقيق شده است
مورد دستبرد ديگران قرار گرفته است و اکثراً 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 اصالً از وجود ھمچو اثری بی خبرند و فکر ميکنند که
ديگران در مورد زبان دری تحقيق نموده اند .البته بسياری ھا
مقصر نيستند زيرا در افغانستان آثار علمی استاد کھزاد را ھرگز
دوباره تجديد چاپ نکرده اند .از طرف ديگر آثار کھزاد بزرگ
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 اسالم در افغانستان چيزی بنويسند نام ھای

ھمه دانشمندان خورد و بزرگ تاريخ در آن ديده ميشود ولی از
آثار کھزاد کمتر چيزی به نظر ميرسد اما جالب است که معموالً
محتويات آن از کارھای تحقيقاتی کھزاد ميباشد.
بھر حال چند مطلبی در اين جا از کتاب »تاريخ ادبيات
افغانستان« ،فصل اول )از ص  57به بعد( اقتباس ميگردد تا
خوانندگان عزيز نظر عالمه کھزاد را در مورد زبان دری بدانند:
...
"عموميات زبان دری"
"بخشھای قبلی بطور مجموعی بحيث يک مقدمه نشان می دھد که
خاک ھای بين اکسوس و اندوس پرورشگاه زبانھای خانوادۀ ھند و
آريائی بوده و به ترتيب زبان ويدی ،زبان زند يا اوستائی ،زبان
پراکريت گندھاری ،سانسکريت کالسيک ،زبان پرثوی يا پھلوی
پارتی خراسانی ،سغدی ،اسکائی ،تخاری و پھلوی ساسانی بدون
ذکر شاخه ھا و فروعاتی که ھنوز ھم بصورت دسته ھای غلچه
ای پامير و نورستانی از بين نرفته است ،دوره به دوره مارا به
عھد اسالمی نزديک می سازد".
"با سقوط کوشانی ھای بزرگ در افغانستان و عروج ساسانی ھا
در ايران و تسلط ساللۀ اخير الذکر در خراسان ،زبان پھلوی
ساسانی با ھمان تاثير فراوانی که از پھلوی پارتی برداشته بود ،در
صفحات شمال و شمال غربی افغانستان در باختر و سيستان راه
يافت و حتی در ساير نقاط ملکت ھم پراگنده شده بود .طوريکه
ديديم در دورۀ يفتلی و بعد از آن تا آغاز عھد اسالمی حتی در سه،
چھار قرن اوليه ھجری پراکريت و برھمی سانسکريت و
ديواناگاری زبان و رسم الخط پھلوی در آريانا متداول بود .آنچه از
نقطۀ نظر مبحث بعدی يعنی پيدايش زبان )دری( مھم است ،انبساط

زبان سغدی دردورۀ يفتلی و تماس مزيد آن با پھلوی ساسانی است
که نتيجه آن بر زبان دری بی تاثير نمی باشد".
"زبان دری"
"معموالً زبان دری را منحيث لغت دو نوع معنی می کنند .يکی به
اساس کلمه )در( و آنرا زبان )درگاه( و)دربار( می خوانند و ديگر
منسوب به )دره( که زبان کھستانی شود و اين توجيھات بيشتر به
اساس قاموس ھا و کتب لغت معمول شده است .برھان قاطع کلمه
دری را چھار گونه تعبير می کند:
 -1گويند لغت ساکنين چند شھری بوده است که آن بلخ و بخارا و
بدخشان و مرو است.
 ... -2و طايفه ئی برآنند که مردمان درگاه کيان بر آن متکلم می
شده اند.
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 ...و گروھی گويند که در زمان بھمن اسفنديار چون مردم
از اطراف عالم به درگاه او می آمدند و زبان يکديگر را نمی
فھميدند ،بھمن فرمود تا دانشمندان زبانی را وضع کردند و
آنرا )دری( نام نھادند.
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 ...و منسوب به دره را نيز گويند ،ھمچو کبک دری و اين
اعتبار خوشخوانی ھم ميتوان بوده باشد زيرا که مھمترين
لغات فارسی زبان دری است".

"خلص اين چھار تعبير اين است که اصل منشأ و کانون پرورش
زبان دری خراسان و ماورأالنھر بوده و در عصر ساسانی محتمالً
زبان دربار ھم اتخاذ شده بود ( ).چون اين خالصه حاوی تمام

نظريات در اطراف زبان دری می باشد ،در روشنی تحقيقات آنرا
مفصل تر شرح می دھيم".
"مبدأ و پرورشگاه زبان دری"
"قديمترين نظم و نثر دری را که تا حال سراغ می توان کرد يا در
خراسان و يا در ماورأالنھر به ميان آمده است .حنظله بادغيسی و
محمد بن وصيف سکزی که قديم ترين شعر دری را به آنھا نسبت
می دھند ،از واليات ھرات و سيستان می باشند .قديم ترين آثار
منثور اين زبان يا در خراسان و يا در ماورأالنھر نوشته شده.
مقدمه شاھنامه ادبی منصوری که از طرف منصور العمری و به
نام ابو منصور محمد عبدالرزاق در  346ھجری تحرير گرديده،
ترجمۀ تاريخ طبری که از طرف بلعمی وزير منصور بن نوح
سامانی در  356ھجری تحرير شده در عصر سامانی ھا در ماورأ
النھر به ميان آمده است".
"مقارن ھمين زمان حدود العالم که مولف آن معلوم نيست ،در
 372ھجری برای يکی از امرای آل فريغـون گوزگانان،
ابوالحارث محمد بن احمد تحرير شد و ابوالمؤيد بلخی گرشاسب
نامه و عجائب البلدان خود را تاليف کرد که متاسفانه اصل آنھا از
بين رفته ولی تاريخ سيستان و مجمل التواريخ شاھد وجود آنھاست
زيرا از آنھا فصولی نقل کرده اند ( ).واضح می شود که اولين
پارچۀ منظوم و منثور دری که عجالتا ً در دست است در طی قرن
چھار ھجری در خراسان و ماورأالنھر به ميان آمده است و باختر
و ماورأالنھر آنروز و زابلستان مبدأ و پرورشگاه اوليه آن محسوب
می شود .البته اين شواھد که عين حقيقت است محتاج تقويه داليل
ديگر نيست ،باآنھم شباھت مزيد لغات دری به سغدی و پرثوی يا
پھلوی پارتی خراسانی که پارچه ھای آن از خرابه ھای تورفان
کشف شده ،ساحه جغرافيائی سائر لھجه ھای دری مثل :ھروی،
سکزی ،زاولی را در افغانستان و وجود لغات صاف دری در

افغانستان و ماورأالنھر و بخصوص در کشور خود ما و باز تاثير
زبانھای اسکائی و تخاری که در آريانا معمول بود و تاثيرات
متقابله ادب سغدی و پھلوی ساسانی که در آريانا بعمل آمده و
تاثيری در زبان دری بخشيد و باالخره انتشار زبان دری از
خراسان )افغانستان( به فارس )ايران( چه در عصر ساسانی که
محض زبان دربار باقيمانده و چه بعد از قرن چھارم ھجری که
بجای پھلوی زبان علمی و ادبی آن کشور ھم شد ھرکدام بجای
خود محکمترين دليلی است که مھد زبان دری را در خراسان
)افغانستان( و ماورأالنھر ثابت می سازد".
"حاال که مھد ظھور و پرورشگاه اوليۀ زبان دری شناخته شد ،می
خواھيم کمی در اطراف منشأ آن صحبت کنيم .معموالً فارسی دری
را در خانواده السنه آريائی در سلسله ای گرفته اند که صورت
قديم آن فرس ھخامنشی ،صورت متوسط آن پھلوی ساسانی و
صورت جديد آن فارسی دری کنونی می باشد .مبدأ جغرافيائی و
روشن شدن موجوديت زبان پرثوی -پھلوی-خراسانی و زبان
سغدی و ظھور آثار ادبی اين دو زبان از خرابه ھای تورفان و
ثبوت قطعی نفوذ ادبی پرثوی ساسانی و ارتباط محکم ادبی زبان با
پرثوی و سغدی و تشخيص بغايت زياد لغات دری در زبان
اخيرالذکر و موجود بودن زبان دری در افغانستان معاصر ،زبان
پھلوی در ايران معاصر و باز تاثير زبان اسکائی بخصوص
تخاری در زبان دری يک سلسله داليلی است که به اساس آن منشأ
زبان دری به دو زبان پرثوی يا پھلوی خراسانی و سغدی که آنھم
در بلخ و بخارا و تخارستان و سمرقند معمول بود ،ارتباط پيدا می
کند و تخاری يا زبان کوشانی که به نوبه خود زبان ديگر ھمين
نواحی است با تاثيری که در اصل ساختمان سغدی وارد کرده و با
تاثير مستقيم خود در شکل لسان دری بی مدخليت نيست چنانچه

مطابق بعضی نظريه ھا )دری( را اصالً مخفف تخاری می دانند.
("

)

"پس چه از نقطه نظر مبدأ جغرافيائی و پرورشگاه اوليه زبان
دری در قرون اوليۀ ھجری و چه از روی کشفيات جديد و پيدا
شدن لغاتی در زبان سغدی که در )دری( وجود دارد و پھلوی
ساسانی فاقد آنست ،منشأ زبان دری به ھيچ وجه به پھلوی ساسانی
و به فرس ھخامنشی نمی رسد بلکه به پرثوی يا پھلوی پارتی
خراسانی و سغدی تعلق ميگيرد و تخاری ھم در آن بی تاثير نيست
و اين سه زبان در دو طرفۀ آمودريا در باختر و تخارستان و
ماورأالنھر در ساختمان زبان دری به ترتيب مراتب در طی چندين
قرن پيش از عھد اسالمی دخيل اند .چون زبان سغدی در نگارش
آثار مذھبی مانويان ،بودائيان و حتی ترسايان نسطوری مدت
چندين قرن متداول بود و زبان علمی آسيای ميانه محسوب می شد،
احتمال زياد دارد که رکن اساسی منشأ زبان دری معجونی است
مرکب از زبان پھلوی ساسانی و لغات عربی ،حال آنکه يکی از
صفات زبان دری حقيقی عدم دخالت زبان عربی است و قرن ھا
پيش از ظھور زبان عربی در اين ديار تشکل نموده بود .از جانب
ديگر دری زبانی نيست که بعد از نابود شدن پھلوی ساسانی به
ميان آمده باشد بلکه پھلوی و دری دو زبانی است که موازی بھم
يکی در فارس و ديگری در خراسان )افغانستان( به ميان آمده و
نشو و نما کرده و به زمان ھای معين از کشورھای مبدأ درخاک
ھای دو مملکت پراگنده شده اند و عامل اساسی شباھت و ارتباط
لغات اين دو زبان عالوه بر قرابت خانوادگی ،معاصر بودن و
انتشار آنھا به خاکھای يک ديگر است".
"شبھه ای نيست که پارچه ھای منظوم و منثوری که عجالتا ً از
زبان دری در دست است از نقطۀ نظر قدامت از قرن سوم ھجری

تجاوز نمی کند ولی اگر ھمين آثار را با کتب معاصر آن بزبان
پھلوی مقايسه کنيد ،آن گاه سالست و پختگی و روانی )دری( بر
)پھلوی( آشکارا ميشود .مسلم است که دری يک دفعه و بدون
سابقه معاصر صفاری ھا و سامانيھا به ميان نيامده بلکه چندين
قرن سابقه داشته که متاسفانه تعيين آن عجالتا ً مشکل است .اگر
واقعا ً ھمان طوريکه )ابن مقفع( و )ابن نديم( ادعا می کنند ،دری
زبان درباری ساسانيان شده باشد چنانچه در متون عربی حتی فقره
)(27
ھائی ھم به زبان دری به شاھان ساسانی نسبت داده شده است
آنگاه مسلم می شود که مراحل ابتدائی زبان دری تا قرن پنج و
چھار حتی  3مسيحی اقآلً دو يا دونيم قرن از عھد اسالمی پيش
برده شده ميتواند .ملتفت بايد بود که دری دو قرون پيش از اسالم
و محتمالً در قرن اول و دوم ھجری شکل اوليۀ داشت که بايد آنرا
صورت متوسط سغدی و پھلوی پارتی خراسانی خواند .بالشبھه
رواج پھلوی ساسانی که بعد از عصر کوشانی ھای خورد و يفتلی
ھا در خراسان بعمل آمده در آن بنوبۀ خود تاثير بخشيد ،تاثيری
که آنرا تقويت نمود .پيشتر گفتيم که پختگی و سالست دری بر
پھلوی ساسانی از روی آثار معاصر آن دو زبان معلوم می شود ،
در صورتيکه قدامت پھلوی پيش از قرن چھارم ھجری تا آغاز
دورۀ ساسانی واضح است .منطق حکم می کند که دری ھمچنين
سابقه ای داشته تا در قرن چھار بدين پايه نضج و سالست رسيد و
آن گاه گوی سبقت را از پھلوی ربود .فراموش نبايد کرد که
پختگی زبان دری بر پھلوی ساسانی از اين ھم معلوم می شود که
ھر دو در معرض ھجوم زبان عربی قرار گرفتند .در نتيجه پھلوی
در فارس بطور عام بعد از قرن سه و چھار ھجری در تحرير آثار
از ميان رفت و بعد از قرن ھفتم حتی در مغرب آنکشور ھم بکلی
ناپديد شد حال آنکه دری در خراسان ھمان خراسانی که آنجا ھم
پھلوی حرف زده ميشد و نفوذ زبان عربی نيز در آن جابجا شد،
رو به انکشاف مزيد گذاشت .تا قرن چھارم ھجری زبان دری
منحصر به خراسان )افغانستان( و ماورأالنھر بود و بحيث يک

زبان علمی و ادبی پخته و روان و سليس آثار منثور و منظوم در
آن تحرير می شد و در اين وقتھا در فارس معمول نبود .حتی يک
شعر و يک رساله ھم در ين زبان مقارن اين زمانه ھا در آن
مملکت ديده نشده است .ملتفت بايد بود که ا گر ساسانی ھا به
راستی بعد از بسط نفوذ در خراسان ،دری را زبان درباری خويش
اتخاذ کرده باشند ،در چھار ديواری بارگاه بحيث يک زبان
تشريفاتی قبول شده بود و در بيرون بارگاه عموميت نداشت و
زبان علمی و ادبی آن مملکت قراريکه گفتيم پھلوی بود .و بزبان
طبری ھم می نوشتند و پھلوی تا زمان استيالی مغل در حصص
غربی فارس کم و بيش باقی ماند تا اينکه در اواخر عصر سامانی
و اوائل دورۀ غزنوی در اثر فتوحات سالطين خراسانی در ری،
جبال ،گرگان و اصفھان راه نفوذ زبان دری خراسان در خاک
ھای ھمسايه غربی ما باز شد و آھسته آھسته زبان پھلوی را در
نقاط غربی فارس عقب زد و بعد از قرن چھارم ھجری بحيث
زبان علمی و ادبی جای آنرا فرا گرفت و به اصطالح ملک الشعرا
بھار "بعد از تسلط دولت سلجوقی در عراقين اين معنی قوت يافت"
يعنی زبان دری بر سراسر کشور فارس انبساط يافت".
حال ببينيم استاد عبدالحی حبيبی در رسالۀ »مادر زبان دری« که
در سال  1342از طرف انجمن تاريخ نشر شده است چه ميگويند.
اين رساله  20سال بعد از »تاريخ ادبيات افغانستان ،اثر کھزاد و
ديگران «1322-نگاشته و نشر شده است ) :ص (6
"تا اين اواخر عقيدۀ شايع اين بود :که پس از حملۀ عرب ،زبان
پھلوی تغييراتی پيدا کرد و بتدريج بزبان فارسی کنونی منقلب شد
اما در ين نزديکيھا عقيده ئی ديگر ظھور کرده که زبان فارسی در
ادوار پيش از اسالم – در عرض پھلوی – وجود داشته است)(".

)(

"برای اين مطلب داليل متعددی را شمرده اند :که ھيچ يکی باندازۀ
وجود اين کتيبه مھم نيست .و اکنون که کتيبۀ مکشوفۀ بغالن را

می بينيم .اعتراف ميکنيم که زبان فارسی کنونی از پھلوی منشعب
نشده .بلکه در مدت يکھزار و ھشت صد تا دو ھزار سال پيش از
ين در تخارستان تاريخی زبان تکلم و تحرير و ادب و دربار بوده
که اينک  25سطر کتيبۀ آنرا در حدود ) (160لفظ بھمان شکل
قديم و عناصر کھن تاريخی در دست داريم و بننابران کشف اين
کتيبۀ گرانبھا تحولی را در عالم زبان شناسی و تاريخ ادبيات
افغانستان بوجود می آورد .و عقايد کھنه را متزلزل ميگرداند".
"از جملۀ داليلی که برای وجود زبان فارسی در ادوار قبل
االسالمی اقامه ميکردند .اين بود :که آثار منثور و منظوم زبان
دری بعد از تحرير مقدمۀ منثور شاھنامه ابومنصوری ) 346ھه(
بدست آمده و تمام اين آثار به بزبان فصيح و استوار و پختۀ دری
است ،که بايد قرنھا قبل از اسالم پرورش ديده تا باين درجۀ
فصاحت و متانت ادبی رسيده باشد .و ديگر اينکه از دورۀ اوايل
اسالم برخی عبارات و منقوالتی در کتب عربی)( نقل شده که
بفارسی فصيح اند .و باز در اوقاتيکه در خراسان و سيستان بگفتن
شعر دری آغاز کردند ،اين اشعار نيز بفارسی پرورده و استواری
اند که بايد قبالً قرنھا تربيت ديده و باين مرتبه پختگی رسيده
باشند)(".
"اکنون در پرتو اين داليل دو احتمال سابق الذکر را در بارۀ
پيدايش پشتو فارسی تحليل ميکنيم:
باستناد کتيبه ما نحن فيھای بغالن بايد گفت که مادر زبان فارسی
)دری( بشکلی که در ين کتيبه ثبت شده در حدود قرن اول و دوم
ميالدی يعنی تقريبا ً دو ھزار سال قبل وجود داشت .و اين زبان از
ان سيمای قديم تا اوائل عھد اسالمی در مدت پنج و شش قرن
بقيافت زبان دری قرون نخستين اسالمی در آمد .که نمونۀ کھنتر
نثر آن در مقدمۀ شاھنامه ابومنصوری )436ھه( موجود است".

جالب اينست که استاد حبيبی بعد از کشف کتيبۀ بغالن 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
قديم ھخامنشی نه بلکه از زبانھای آريائی ،اوستائی ،سغدی و
تخاری بوجود آمده است .سوال جالب ديگر اينست که چرا استاد
عبدالحی حبيبی در رسالۀ »مادر زبان دری« خود از کتاب
»تاريخ ادبيات افغانستان اثر کھزاد و ديگران« نام نميبرد و از آن
استفاده نمی کند .ھمچنان چرا از مقاالتی که در مورد کتيبه سرخ
کوتل ،استاد کھزاد نوشته و ترجمه نموده است ،ذکری بميان نيامده
است با وجوديکه رسالۀ خود را بر بعد از کشف کتيبۀ سرخ کوتل
بغالن نوشته و به آن استناد نموده است .اما اصل موضوع که
زبان دری از فرس قديم ھخامنشی نيامده است بازتاب يافته است
بدون آنکه مرجع اول آن ذکر گردد .بدين صورت رسالۀ »مادر
زبان دری« چيز جديدی را به خواننده تقديم نمی کند بلکه تفصيلی
از تحقيقات عالمه کھزاد بيش نميباشد .البته اين نوع خطاھا در
آثار ديگر استاد حبيبی نيز به کرأت ديده شده است که علمی بودن
آنھا را زير سوال ميبرد .فعالً از تفصيل بيشتر در اين مورد
صرف نظر نموده و صرف يک مثال در مورد موضوع بحث
ارائه ميگردد .مثال واضح آن در رسالۀ »مادر زبان دری«
استفاده از کتاب »تاريخ افغانستان« اثر ديگر احمد علی کھزاد
است که در چھار جا از آن بنام »تاريخ افغانستان« بدون ذکر نام
مولف صورت گرفته است .از آنجائی که کتابی در زبان انگليسی
به عين نام )تاريخ افغانستان( توسط »سر پرسی سايکس« انگليسی
نوشته شده ،خواننده نميداند که اين مرجع به کدام آن کتابھا است.
نام رسالۀ »مادر زبان دری« ھم چندان درست به نظر نمی آيد
زيرا تنھا زبان تخاری مادر زبان دری نبوده است بلکه زبانھای
زيادی قسميکه در باال 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
)فارس قديم( بنام فارسی ياد ميشوند از آريانا و خراسان باستان به
ترتيب به آن سرزمين رفته اند .اينکه بعضی از محققين فکر
ميکنند که نام زبان فارسی از نام ايالت يا استان فارس ايران
امروزی گرفته شده است ،سخت اشتباه ميکنند .اين نام نه از نام
استان فارس بلکه از نام قبيلۀ »پارسوا« گرفته شده است و قبيلۀ
»پارسوا« يکی از دو قبيلۀ بزرگ آريائی بود که در حدود 1000
ق.م .از شمال آريانا از اطراف بخدی به سرزمينی که بعداً به نام
اين قبيله بنام »فارس« مسمی شد ،گرفته شده است.
در حوالی 1000ق.م .از شمال آريانای باستان از باختر و سغد
قبايل زيادی به دو طرف غرب و جنوب بنای مھاجرت ھا را
گذاشتند که قرن ھا را در بر گرفت .قبايلی که بطرف غرب در
حرکت شدند ،سه آن خيلی مشھور است :قبيلۀ »امادی« و قبيلۀ
»پارسوا« بطرف غرب و قبيلۀ »پکتويس« بطرف ارمنستان.
قبايل امادی و پارسوا مدت بيشتر از دوصد سال در تحت تاثير و
نفوذ سامی ھا زندگی نمودند تا اينکه اول قبيلۀ »امادی« )مادھا( و
بعد از آن قبيلۀ »پارسوا« يا فارسھا به قدرت رسيدند .فارسھا به
سرکردگی سيروس که يکی از بزرگان قبيلۀ فارس و خانوداۀ
ھخامنش بود به قدرت رسيد و بالخره امپراطوری بزرگی را بنا
نھادند که قسمت ھائی از آريانای باستان نيز تحت اثر آنھا درآمد و
يکی از مشخصات مھم اين دوره آمدن رسم الخط به سرزمين ھای
ايران و افغانستان امروزی است که توسط منشی ھای ارمنی آمد
که به ھمين حساب دورۀ تاريخی اين کشورھا آغاز ميگردد.
دانشمندان تاريخ ايجاد خط را مبدأ تاريخ ميدانند و دوره ھای

پيشتراز آنرا دوره ھای قبل از تاريخ نام گذاری کرده اند .دورۀ
تاريخی افغانستان و ايران از ھمينجا آغاز ميگردد .مگر دورۀ
تاريخی جھانی قبل از آن ميباشد زيرا خط و نوشته بار اول در بين
النھرين )عراق امروزی( بوجود امده است.
با تشريحات مختصری که ذکر شد نام فارس و فارسی که بر قوم و
زبان اطالق ميگردد ھمچنان نامھايست که از آريانای باستان با
مھاجرت آريائی ھا بطرف آن سرزمين رفته است .آنھائيکه اين نام
ھا را کامالً مربوط به ايران امروزی ميدانند و آنرا به افغانستان
وارداتی خطاب ميکنند ،سخت در اشتباه ميباشند زيرا آنھا ھم مال
سرزمين آريانا است .به ھمين ترتيب نام »پارت« و »پارتی« با
قبايل خود که اصالً »پارث« و »پارثی« ميباشند ھمچنان از باختر
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
باوجوديکه دری نام زبان مردم افغانستان ميباشد و از نقطه نظر
علمی محقق بوده و به سرزمين اين کشور تعلق دارد ،اين نام در
سالھای اخير نه برای تصحيح علمی بلکه بنا بر مسايل سياسی در
افغانستان دوباره مورد استفاده قرار داده شد .زيرا اگر دليل اين
استعمال دوباره تصحيح علمی ميبود ،در آن صورت در پيشرفت
علمی زبان دری نيز بايد توجه کافی و الزم مبزول ميشد .در
حاليکه با داخل ساختن کلمات زبان پشتو بصورت جبری در زبان
دری مسئلۀ علم و دانش را کامالً زير پا گذاشتند .چطور امکان
دارد که نام يک زبان را بر اساسات علمی تصحيح نمائيم ولی

کلمات بی شمار يک زبان ديگر را بدون رعايت کوچکترين
اساسات علمی در آن جبراً داخل نمائيم.
کلمۀ »دانشگاه« که در اين سالھا اينقدر حساسيت برانگيز شده
است بار اول در افغانستان از طرف عالمه احمد علی کھزاد برای
جانشين ساختن کلمات »دارالفنون« و »دارالعلوم« به کميسيون نام
گذاری وقت پيشنھاد شد .اين يک کلمۀ زبان دری است که در
داخل افغانستان ساخته شده است .از يک طرف تاريخ باستانی دارد
که به آريانا و خراسان تعلق ميگيرد و از طرف ديگر تاريخچه
معاصر آن نيز به افغانستان تعلق دارد و قسميکه ذکر شد بار اول
در شھر کابل دوباره احيأ شد .واضح است که با سياست ھای
فرھنگی آن زمان مورد قبول واقع نگرديد .اين نام بعداً در ايران
مورد استفاده قرار گرفت .استاد کھزاد که در آن زمان عضويت
کميسيون نامگذاری را داشت معموالً بعد از مجالس اين کميسيون
بسيار خسته و ناراحت معلوم ميشد زيرا ھميشه ميگفت که کلمات
جديد را به جبر داخل زبان دری ميسازند که به ھيچ صورت کار
درست و علمی نميباشد .اينھا زبان دری را بازيچه ساخته اند و به
يقين که ھمسايگان ما از اين جو سياسی برای مقاصد شان سؤ
استفاده خواھند کرد .وی يک بار ھمچنان اظھار نمود که برای
تصويب اين کلمات رأی گيری را پيش ميگيرند مگر رأی گيری
در بين يک عده ئی که به زبان دری عالقه مند نيستند و به اين
زبان صرف بصورت سياسی نظر دارند ،چيز عجيبی است .از
عجايب ديگر آن زمان اينست که کلمات و واژه ھای جديد دری را
در موسسۀ »پشتو تولنه« ميساختند که برای پيشرفت زبان پشتو
ايجاد شده بود ولی در سرزمين ما که مبدأ زبان دری است موسسه
ئی برای پيشرفت زبان دری وجود نداشت چنانچه تا حال اين
کمبود رفع نشده است .پس چگونه قبول گردد که احيای نام دری
منظور علمی داشته است در حاليکه کوچکترين توجه برای پشرفت
علمی زبان دری صورت نگرفت .مؤسسه ئی مانند پشتو تولنه

برای دری ساخته نشد و بسيار تعصبات ديگر زبانی که ھمه از آن
اطالع دارند دامن زده شد که تا امروز جريان دارد.
قابل ياد آوريست که اين اظھارات عالمه کھزاد نه به خاطر مسايل
سياسی بلکه بيشتر بخاطر مسايل علمی بود .وی ھمچنان کسی
است که برای اولين بار تاريخ زبان پشتو و زبانھای ديگر
افغانستان را بصورت علمی تحقيق نموده است که در ھمين کتاب
»تاريخ ادبيات افغانستان« ھم بعضی نتايج آن درج ميباشد.

با توضيحاتی که در باال داده شد در حاليکه نام دری نام علمی اين
زبان ميباشد ولی نام فارسی ھم برای يک مدت خيلی طوالنی
مورد استفاده بوده است .چنانچه در جھان نام فارسی نسبت به
دری مشھور تر است و مردم معموالً عادت دارند تا غلط مشھور
را بيشتر استعمال کنند .پس زمين به آسمان نميخورد اگر کسی نام
اين زبان را فارسی ،دری يا حتی تاجيکی گويد.
امروز در افغانستان ،ايران و تاجکستان اين زبان به سه نام ياد
ميشود ولی متن زبان ،دستور زبان و واژگان زبان ھمه يک چيز
است .واضح است که در جاھای مختلف لھجه ھای مختلف وجود
دارد و بعضی کلمات محلی ھم در اينجا و آنجا ديده ميشود .من سه
سال قبل برای مدت کوتاھی برای ديدن دوستان از کابل پشاور
رفته بودم .تفاوت بين زبان پشتوی پشاوری و قندھاری و مشرقی
به مراتب بيشتر نسبت و لھجه ھای زبان دری بود ولی به ھر حال
يک زبان ميباشد و ھمه پشتو حرف ميزنند .اما فرق شان از زمين
تا آسمان بود .ھمچنان در زبان ھای ديگر نيز چنين ميباشد چنانچه
اين تغيير فاحش بيش از ھر زبان ديگر در زبان انگليسی ديده
ميشود .من که از نو جوانی زبان انگليسی را آموخته ام در

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
از آثار يکديگر خود استفاده عظمی مينمايند بدون آنکه کوچکترين
تعصبی از خود نشان دھند .البته يک چيز مھمی که در بين اينھا
وجود دارد آنست که بی مورد ھر افتخار تاريخی را برای خود
نميدزدند .چنانچه ايرانی ھا در اينمورد ھيچ حد و مرزی را نمی
شناسند و حتی اگر حرفی از دری و فارسی باشد آنرا بخود
اختصاص و رابطه ميدھند .البته بی توجه ئی مقامات افغانستان در
اين مورد دليل اصلی آن ميباشد.

در اين اواخر در تلويزيون ھای افغانی رايج شده است يا قصداً
مروج ساخته اند که يکی به يک زبان سوال ميکند و طرف مقابل
به زبان ديگر جواب ميدھد .اين در حقيقت باور نداشتن بخود و
طرف مقابل ميباشد .اين نوع سوال ھا و جواب ھا ھر دو زبان
دری و پشتو را متضرر ميسازد و از آن جز نافھمی زبانی نتيجه
ديگری بدست نخواھد آمد .اين نوع برنامه ھا ھمچنان توھين به
بينندگانی است که ھر دو زبان را نميدانند .در حاليکه بسيار بھتر
خواھد بود اگر ھر برنامه زبان خود را داشته باشد در غير آن به
جز از کچری قروت حاصل ديگری نخواھد داشت .متاسفانه مردم
افغانستان به کچری قروت عادت کرده اند يعنی کچری قروت
زبانی ،فرھنگی ،انتخاباتی ،اقتصادی و حتی جنگ و يا دفاع از
کشور و غيره .از ھمين جھت است که کس نمی داند از کدام
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
سياسی را که در زبان ھای شان به زور و جبر داخل ساخته شده
است استعمال نکنند .در مورد لغات و واژه ھائی که بصورت
طبيعی داخل ھر زبان شده و بنأ بر ضرورت بوده ھيچ مشکلی
وجود ندارد .ھمچنان اين وظيفۀ جوانان دانشمند ماست تا برای
مباحث و مفاھيم علمی واژه ھای مناسب را بوجود آورده و ريان
خود را ھرچه بيشتر غنی سازند .در مورد اينکه آيا نام يکی از
زبان خود را دری بگوئيم يا فارسی قبالً 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
باال ذکر شد غلط مشھور بوده و استعمال آن مربوط به خود شان
ميباشد.

چيز دگری که بايد مورد بحث قرار گيرد ذکر واژه ھای دری و
فارسی در اشعار شعرا ميباشد .شايد يک تعداد اين شعر ھا از
نقطه نظر زبان شناسی و تاريخ ادب اين زبان قابل استفاده باشد
ولی اکثر شعرا اين دو نام را بصورت مترادف استعمال نموده اند.
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
نگذارند فعاليت کنند .اين اظھارات و خواسته ھا در حقيقت مخالف
آزادی بيان بوده و تعجب آور است که از طرف نويسنده ھا،
ھنرمندھا ،ادب شناسان و در مجموع از طرف فرھنگيان صورت
گيرد .آنھم به حکومتی که خود در جنجال شناسائی از طرف مردم

ميباشد .حکومتی که از تاريخ ادبيات خود باخبر نباشد و نداند که
کلمات دانشگاه ،فرھنگستان و امثالھم اصالً و کامالً دری بوده و
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
از نقطه نظر سياسی و تعصبی پرداخته اند و کمتر موارد علمی را
مد نظر گرفته اند .اگر از حق نگذريم اين تنھا تعصبات زبانی
نيست بلکه ھمه امور سياسی افغانستان با تعصبات قومی ،زبانی،
فرھنگی ،مذھبی وغيره آغشته ساخته شده است که امروز سگ
صاحب خود را گم کرده است و نه نميداند چه کند .اگر اوضاع
افغانستان به ھمين منوال و با حضور اشخاص مجرم ،رای دزد و
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
ھمه ھموطنان به نظر ھموطن مساوی و برادر و خواھر و برابر
نظر افگنيم .اين توضيحات صرف متوجه يک گروه خاص نيست
بلکه ھمه فعاالن 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
افغانستان جلب ميکنم .تشکر.

بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

تاريـخ ادبـيات افغـانـستان

احـمـد عـلی کھـزاد
1322
عرض مرام
کتابی که بنام )تاريخ ادبيات افغانستان( خدمت قارئين و جھت
استفادۀ متعلمين و معلمين تقديم ميشود  ،تدوين و تاليف آن چند سال
قبل ) (1322به آقايان احمد علی کھزاد ،محمد کريم نزيھی ،علی
احمد نعيمی ،محمد ابراھيم صفا و مير غالم محمد غبار سپرده شده
بود .حضرات محترم به استثنای آقای محترم کريم نزيھی قسمت
ھای متذکره را يکی بعد ديگری تاليف نمودند .آقای محمد کريم
نزيھی نسبت گرفتاری ھا نتوانست قسمت مربوطه خويش را تمام
کند و بنابرين رياست دارالتاليف آن قسمت را به آقای محترم علی
محمد زھما سپرد .بعد از مدتی اين قسمت ھم تاليف و قسمت ھای
پنجگانه تکميل گرديد.

اين کتاب اقدام نخستين در تدوين تاريخ ادبيات افغانستان است.
مولفين اين کتاب از نويسندگان برجسته و با صالحيت کشور اند.
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
کتاب به رياست دارالتاليف بسپارند تا در طبع ثانی غور و مد نظر
گرفته شود

رياست دارالتاليف
وزارت معارف

تاريخ ادبيات افغانستان

قسمت اول
از قديمترين زمانه تا ظھور دين مقدس
اسالم

مؤلف
احمد علی کھزاد
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تاريخ ادبيات افغانستان
قسمت اول

از قديمترين زمانه ھا تا ظھور دين
اسالم
بخش اول

زبانھای ھند و اروپائی
ھند و آريائی ،سانسکريت ويدی ،زند يا زبان اوستائی ،پشتو ،ساير
لھجه ھای آريايی افغانستان

زبانھای ھند و اروپائی:
در مناصفۀ دوم قرن  18ميالدی يک نفر مبلغ فرانسوی بنام )انگتيل
دوپرون  (Anguetil Duperonدر سال  1761به ھند آمده اوستا را نزد
پارسی زبانھای ھند مطالعه کرد و در سال  1771م اولين ترجمه آنرا
به محيط اروپا عرضه کرد.
مجامع علمی ملتفت شدند که زبان کتاب زند با سانسکريت شباھت دارد.
يکنفر مبلغ ديگر فرانسوی بنام )کوردو  (Couerdouxدر 1767
مکتوبی به اکادمی ادبيات و حفظ آثار فرانسه نوشته و بار اول موضوع
شباھت بين کلمات سانسکريت ،يونانی و التين را وانمود کرد .مستر
)ويليم جونز  (William Jonesدر خطابه يی که در انجمن آسيائی کلکته
ايراد نمود ،نظريه قرابت زبانھای سانسکريت و يونانی و التين و حتی
جرمنی و سلتی را در ميان گذاشت.
بدين ترتيب در  1768در مطالعات زبان شناسی مجرای جديدی باز شد
و علما ملتفت گرديدند که بين السنه اروپائی و ھندی مثل يونانی و
التينی و سانسکريت شباھتی موجود است .اين قرابت تا چندی محض از
روی تشابه کلمات ديده می شد تا اينکه صرف و نحو مقايسوی
) (Comparative Grammarثابت ساخت که تشابه زيادی در اصول
صرف و نحو آن زبانھا ھم مالحظه می شود .به عبارت ديگر اين
زبانھا محظ در مواد با ھم شباھت ندارند بلکه شباھت در قالب آنھاست.
زبان شناسان علت اين تشابه اساسی را منوط به يکی از عاليق ششگانۀ
ذيل :تجارت ،مھاجرت ،ھمجواری خاک ،آئين ،تسلط و مبدأ مشترک
می دانند و يک يا چند عامل از اين عوامل در اين امر دخيل است .اما
علت اساسی تعلقات اروپا و ھند از نقطه نظر زبان ھمان "مبدأ

مشترک" ايست که قرار آن متکلمين لسان سانسکريت ھند ،يونانی،
التينی ،اسالوی و غيره روزی در محلی يکجا زندگانی داشتند و به
زبان مشترکی حرف می زدند که آن را "زبان مادر" يا بصورت
وضعی و اصطالحی "ھند و اروپائی  "Indo-Europeanگويند.
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.
دانشمندان برای کشف چگونگی زبان اصلی ھند و اروپائی از دو چيز
مھم کار گرفته و می گيرند .يکی نوعيت تغييرات صوتی زبان و ديگر
مقايسه اصول صرف و نحو ]دستور زبان[ از قبيل گردان افعال،
صرف اسمأ و اشتقاقات و دسته بندی کلمات و غيره .با اين قبيل
مالحظات ثابت شده است که ھر يک از زبانھای مشخصی که جزء
السنه ھند و اروپائی می آيند ،از نقطه نظر صوت و صرف و نحو در
اصل مبدأ در يک زبان باستانی و اوليه اشتراک باھمی پيدا می کنند.
اين زبان باستانی يا اوليه برای السنه ھند و اروپائی ھمان نسبتی را دارا
می باشد که زبان التينی برای السنه رومن يا زبان سانسکريت برای
پراکريت ھا دارد .به اين اساس شاخه ھای زبانھای ھند و اروپائی:
سانسکريت ،زند ،التينی ،يونانی ،پشتو و فرس قديم ھر کدام به جای
خود دارای عواملی می باشند که بر ھمگی از رنگھا به تجديد ساختمان
زبان اوليه و مادری ھند و اروپائی کمک می توانند .دخالت کلمات
بيگانه در يک زبان به ھر پيمانه ای که باشد ،ماھيت آن را تغيير داده
نمی تواند به شرطی که آن زبان دارای اصول صوتی و صرف و نحو
اساسی و محکم باشد .زيرا صوت و صرف و نحو قالب بر کلمات و
مواد زبان است .با وجوديکه يک دستۀ علما با صالحيتھای مختلف
علمی به وجود يک ملت ھند و اروپائی قائل شده اند و وجود يک زبان
مادری ھند و اروپائی ھم مستلزم آن است ،اما اگر در نفس امر خوب
دقت شود اسناد تنھا ھمين قدر وانمود می کند که در يک عصر دور
افتاده اقوامی با داشتن نژاد و مدنيت مختلف دارای يک اصول صوتی و
يک صرف و نحو و دستۀ لغات مشترک بودند و بس .زيرا واضح است
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

موضوعی است که نظريات در آن باره مختلف است و نقاط مختلف
پبشنھاد شده است .منجمله يکی ھم نظريه ايست که ما در تاريخ خود
اتخاذ کرده ايم و آن اراضی ايست بين حوضه عليای سردريا – آمو
دريا که در ميان مؤرخين و زبان شناسان طرفدار زياد داشته و دارد و
بعد از کشف زبان "کوتچی" سر از نو تقويت يافته است) .(1به اين
اساس اين مفکوره امروز عموميت دارد که متکلمين السنه "سنتم" و
حصه ئی از گويندگان زبانھای "سنتم" از آسيای مرکزی برخاسته ،از
راه جنوب اورال و شمال بحيره خزر راه مغرب را پيش گرفتند و يک
حصۀ ديگر اقوام "ھند و آريائی" از شمال اکسوس به طرف جنوب
متمايل گرديدند .در حالی که خويشاوندان آنھا اقوام باديه نشين "سيتی"
يا تورانی که شاخه ئی از آنھا يعنی تخارھا جزء متکلمين دسته "سنتم"
می آيند ،جابجا ماندند و جزئی کوچک در دوره ھای جديدتر بيجا شده و
به حصص شمال شرقی کشور ما مستقر شدند.

آريائی يا ھند و آريائی
در ميان دسته ھای السنه ھند و اروپائی آنکه از ھمه بيشتر شواھد کافی
و حتی متون ادبی از خود باقی گذاشته دسته زبانھائی است که به نام
واقعی "آريائی" يا به اسم وضعی "ھند و آريائی" شھرت دارد .متکلمين
زبان اوليه و مادری ھند و اروپائی اگر در پرده ھای قبل التاريخ ملفوف
می باشند ،گويندگان خانوادۀ زبانھای ھند و آريائی در آغاز دورۀ
تاريخی روی صحنه می آيند و عبارت از يک دسته قبايلی می باشند که
در "آريانه ويجه" ،در حوزه عليای سردريا و آمودريا زيست داشتند و
دامنه زندگانی مشترک آنھا در شمال آريانا يا افغانستان امروزی در
عالقۀ باختر ھم ادامه داشت .زندگانی مشترک قبايل آريائی يا ھند و
آريائی و محل آن در تاريخ ادبی کشور ما اھميت بسزايی دارد زيرا اين
زندگانی مشترک عامل تشکل لسان آريائی شده که از آن به نوبه خود
زبانھای )ھندی مشترک( و )آريائی مشترک( به ميان آمده که قديم ترين
شاخه ھای متقابله آنھا سانسکريت ويدی و زبان اوستائی است که خود
آنھا با شرايط موجودۀ تحقيقات زبان شناسی مبدأ خانوادۀ زبانھای ھندی
و آريائی شناخته شده اند و ھر کدام از خود يک سلسله لھجه ھای
ضمنی و فرعی ديگر دارد .اين دسته ھا در حقيقت ھر کدام لھجه ھای

يک زبان واحد اند که بعد از انشعاب از تنه مشترک بصورت مستقل
تحول و نشو و نما نموده اند .ملتفت بايد بود که وحدت زبانھای
"آريائی" يا ھند و آريائی مانند وحدت زبانھای جرمنی يا "ايتالوسلتی"
يک وحدت ايجابی لسانی نيست بلکه جنبه وقوعی و واقعی دارد .حقايق
مختلفی وانمود می کند که متکلمين زبانھای ھندی و آريائی ھر دو در
السنه متقابله خويش ،خود را بيک نام مشترک "آريا" می خواندند و
بھمين جھت زبان مشترک ايشانرا "آريائی" ھم خوانده اند.
زبان آريائی که به خانواده ھای ھندی و آريائی تقسيم شده است ،از
نقطه نظر اصول صوتی و صرف و نحو و لغات بقدر کافی حفظ شده و
به اساس آن بطور مثال بسھولت می توان زبان اوستائی قديم را به
سانسکريت يا سانسکريت ويدی را به زند يا اوستائی تبديل گردانيد و
اين بزرگترين نشانه ای ايست که وحدت زبان آريائی يا "ھند و آريائی"
را ثابت ميسازد و برای ھيچ يک دسته يا خانواده ديگر ھند و اروپائی
اين کيف ميسر نيست زيرا در داخل ھيچ دستۀ شاخه ھای مرکبه حفظ
نشده اند.
معموالً عقيده برين است که در يک زمانه معين مثالً در حوالی قرن
 14يا ) 15ق -م( زبان آريائی محتمالً از فارس ،مديا وسغديان گرفته
تا پنجاب در ساحه وسيعی که آريانا يا افغانستان قسمت ھای وسطی آنرا
اشغال کرده است ،عموميت داشت و حرف زده می شد .پيشتر گفتيم که
اقالً حصص شمالی يا شمال شرقی افغانستان جزء ساحه ئی بود که
حيات مشترک قبائل آريائی يا ھند و آريائی را ديده است .چون زندگانی
مشترک عامل تشکيل زبان مشترک است ،طبعا ً حکم می توان کرد که
کانون زبان آريائی حوزۀ دو طرفۀ اکسوس يا آريانای شمالی را در بر
می گرفت و نظر به بقايای لھجه ھای متعدد خانواده ھندی و آريائی
احتمال زياد می رود که دامنه کانون زبان مشترک ھر دو خانواده تا
سالسل ھندوکش ھم انبساط يافته باشد.
زبان آريائی يا ھند و آريائی را بدو دسته يا خانواده معين تقسيم می
کنند:
 -1خانوادۀ ھندی

 - 2خانوادۀ آريائی
ھندی مشترک و آريائی مشترک که مبدأ اين دو خانوادۀ زبان اند و
بعلت عدم شواھد قديميترين شاخه يعنی سانسکريت ويدی و لسان
اوستائی از آنھا نمايندگی می کند ،ھر دو طبق تعريف فوق و بقرار
شواھد وقوعی در افغانستان ظھور و نشو نما يافته است و پيش از اين
که به مشرق و مغرب يعنی به ھند و فارس برسند ،مراحل اولی ادبی
خود را در ماحول ھندوکش گزرانيده اند .از اين جھت است که نه تنھا
تا امروز لھجه ھای فرعی ھر دو خانواده در کوھھای افغانستان موجود
است بلکه قرار بعضی نظريه ھا زبان پشتو طوری مميزات مشترک
ھر دو را دارد که آنرا برخی از زبان شناسان زبان مستقل بين دو
خانوادۀ ھندی و آريائی قرار داده اند.

سانسکريت ويدی
اصل مبدأ خانواده زبانھای ھندی را زبانی تشکيل می دھد که مدققين
بنام فرضی "ھندی مشترک" ياد کرده اند که از آن در ظاھر امر عجالتا ً
اثری نيست و اگر ھم است ھمان ھندی قديم است که به زبان ديگر آنرا
"سانسکريت ويدی" يا زبان "ودا" می خوانند و با وجود اينکه زبان
سرودھای ويدی ھم يکدست نيست ،رويھمرفته آنرا صحيح ترين يا
قريب ترين مظھر "ھند و اروپائی" می شمارند .اين زبانی است که از
روی آن بھتر از لسان اشعار ھومر و بھتر از حصص اوستا کيف زبان
مادری اوليه ھند و اروپائی را درک می توانيم .سپس سانسکريت
کالسيک می آيد و اين زبانی است که پانی نی ) Paniniقرن سوم ق -م(
عالم صرف و نحو اتکی برای تفريق آن زبان سرود آنرا )بھشه
 (Bhasaخوانده است .زبان بھشه کالسيک مانند زبان ويدی ھمان ھندی
قديم است که در يک موقع معين زير قوانين و انضباط آمده و ھنوز
تحت تاثير ويدی است.
ھندی متوسط نه از سانسکريت کالسيک بلکه از ھمان ھندی اوليه جدا
شده است .اگر چه ظھور آنرا در قرن ) 6ق– م( نسبت می دھند ولی
عروج آن معاصر آشوکا است که فرامين سنگی و ادبيات چاپی و

پراکريت ھا از آن نمايندگی می کند .سپس ھندی جديد می آيد که
عبارت از اردو و ھندی می باشد .اولی با نفوذ اسالم و عرب با زبان
عربی و فارسی مخلوط شده و به رسم الخط فارسی و عربی است .زبان
دومی از اينگونه کلمات عاری است .ھندی کلمات جديد خويش را از
زبان سانسکريت گرفته و برسم الخط )ديوا نگاری( نوشته ميشود.

زند يا زبان اوستائی
خانوادۀ زبانھای آريائی مانند خانوادۀ ھندی مبدائی داشته بنانم فرضی
"آريائی مشترک" که ظاھراً اثری از آن در ميان نيست و اگر ھم است
زبان قديم ترين قسمت اوستا يعنی )گاتھا( از آن نمايندگی می کند.
خانواده السنه آريائی را معموال به دو شاخه اساسی تقسيم می کنند:
 - 1پارسيک يا جنوب غربی
 - 2غير پارسيک يا دسته شرقی
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
دو در فارس ظھور کرده اند .اگر چه شکل جديد اين سلسله فارسی
امروزی را می دانند ،ولی دری يا فارسی خراسان جزء دسته شرقی
است .اين موضوع پسانتر بجايش مفصل شرح داده خواھد شد.
مبدأ شاخه غير پارسيک يا شرقی )زند( يا زبان اوستائی است که نه
تنھا قديم ترين شکل مخصوص اين شاخه است بلکه قراريکه گفتيم در
ميان السنه آريائی به مفھوم عام کھن ترين نمونه زبان ھای اين خانواده
محسوب می شود و محل ظھور و نشو نمای آن صفحات شمال و شمال
شرقی افغانستان است .صورت متوسط اين شاخه در دست نيست و
اشکال جديد آن نه يک زبان بلکه دسته زبان ھاست که بنام دسته
)غلچه( يا زبان ھای پامير و لھجه ھای اورمری و پراچی ياد می شوند
که از آن ھا بعد تر تحت عنوان سائر لھجه ھای آريائی افغانستان
بصورت مختصر بحث خواھيم نمود.

پشتو

شبھه ای نيست که مبدأ زبان پشتو به ھند و اروپائی و ھند و آريائی
تعلق می گيرد ولی بيشتر از اين عجالتا ً بصورت قطع فيصله نشده است
که پشتو جزء خانواده ھندی می آيد يا جزء خانواده آريائی يا اصالً
شاخه مستقلی است ميان زبانھای ھند واروپائی و ھند و آريائی .داکتر
فردريک ميولر ) (Dr. Fredric Max Mullerنظريه داشت که پشتو جزء
زبانھای آريائی است .داکتر ترومپ ) ( Dr.Trumppمعتقد بود که پشتو
جزء زبانھای آريائی نيست بلکه جزء خانواده ھند و آريائی است .با اين
فرق که عضو حقيقی خانواده ھندی نبوده بلکه شکل مستقل دارد و
مثال اولين تحولی است بين خانواده ھندی و آريائی .به اين لحاظ
مميزات ھر دو خانواده را دارا می باشد ولی بيشتر به پراکريت ھا يعنی
خانواده ھندی شباھت بھم ميرساند .اين نظريه از طرف جمعی از
دانشمندان مثل پروفيسور فن سپيگل ) (Prof. Von Spigalو داکتر ھورنل
) (Dr. Hornleو دارمستتر ) (Prof. Darmistteterقبول شد ،ولی بعدتر
دانشمندان اخير الذکر از اين عقيده ھا گذشته و پشتو را جزء زبانھای
آريائی قرار دادند و اظھار نمودند که اين زبان از "زند" و يا از زبانی
که شبيه به زند بود ،برآمده .پشتو عمالً به "زند" ھمان نسبتی را دارد
که فارسی کنونی به فرس ھخامنشی دارا می باشد .سپس اين نظريه
تقويت شد و به اساس آن پشتو جزء شاخه شرقی زبانھای آريائی می
باشد ولی با شباھت ھايی که به زند دارد و نسبت به دسته ھای پارسيک
يک طرف به زبان گاتھای اوستا نزديک است و از جانب ديگر قرابت
آن به پراکريت ھا ،آن را به خانواده السنه ھندی ھم سھيم می سازد .اين
خواص دو جانبه اگر چه يکی آن فرعی ھم باشد از نقطه نظر انشعاب
زبانھای ھند و آريائی به مفھوم عام از خاکھای دو طرفۀ ھندوکش اين
اھميت را مضاعف می سازد.

سائر لھجه ھای آريائی
در اثر پارۀ مطالعات زبان شناسی که تا حال در افغانستان به عمل آمده
بقايای تقريبا ً بيست لھجه ديگر در دره ھا و کوه ھای اين مملکت به
مشاھده رسيده که بعضی مثل دسته غلچه يا زبانھای )پامير( و اورمری
و پراچی جزء شاخه شرقی خانواده آريائی می باشند .برخی مانند السنه
نورستانی ،پشه ئی ،کاتی ،وايگلی ،اخشون و خووار ) (Khowarو

پارسون به لھجه ھای ھندی تعلق می گيرند .در جنوب ھندو کش
شرقی در مناطق شمال غرب ھند دسته زبانھای ديگری موجود است که
در مطالعات زبانشناسی بنام دسته )دارديک  (Dardicيا )پيشه چه
 (Pisachaشھرت دارد و مميزات ھر دو خانوادۀ ھندی و آريائی را دارا
می باشند .از روی اين بيانات مختصر واضح می شود که کوه ھای
افغانستان روزی کانون قبائل آريائی ھند و آريائی بوده و مبدأ اولی دو
خانوادۀ السنه ھندی و آريائی و زبانھا و لھجه ھای مربوطه ھر کدام در
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.
اسمأ و محل رواج بعضی لھجه ھای فوق الذکر قرار آتی است:
لھجه ھای دسته غـلچه عبارت است از:
منجانی ،اشکاشمی ،سرکولی ،زيباکی ،واخی ،شغنی ،روشانی ،يغنوبی،
وانچی ،يازگالمی و غيره .اين لھجه ھا در دره ھای مختلف پامير
معمول است و بعضی از آنھا متروک شده اند.

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

شغنی
در شغنان و روشان در شمال واخان و در عالقه )غاران( مورد
استعمال ميباشد .گويندگان آنرا بنام )خگنی( يا )خگنان( نيز ميگويند.

سرکولی
اين زبان اصالّ زبان )شغنی( است که بعد از رسيدن به سرکول پامير
به نام )سرکولی( مثمی شده است .بنا بران يک زبان بوده و شرقی ترين
زبان خانواده زبانھای غلچه ميباشد.

اشکاشمی
اين زبان با دو لھجۀ آن يعنی )سنگليچی( و )زيباکی( در اشکاشم و
زيباک حرف زده ميشود .در اين منطقه برعالوه اشکاشمی ،فارسی،
واخی ،شغنی و ترکی نيز حرف زده ميشود.

منجانی
در عالقه منجان در شمال کوتل )دورا( که مناطق معادن الجورد
ميباشد ،حرف زده ميشود .منجانی از زبانھای قديمتر است و به اوستا
نزديکتر ميباشد .منجانی را )منگی( نيز گويند و يک لھجه آن در دربند
بنام )يودغا( ياد ميشود.
زبانھای دارديک يا پيشه چه
زبانھای نورستانی در مقابل دره ھای فوق در دامنه ھای جنوبی
ھندوکش حرف زده ميشود و عبارت اند از :کاتی ،وايگلی ،اخشون،
پرسون ،کتار و گمبير ،و سنون .ھمچنان چند زبان ديگر با زبانھای
نورستانی نزديک اند که عبارت اند از زبانھای پشه ئی ميباشند.
نورستانی ھای سياه پوش به زبان باشگلی صحبت ميکنند و

اورمری
اين زبان در دره لوگر در برکی برک و در وزيرستان نزديک کانی
گرام )مسعود و وزير( معمول بوده از محل اول الذکر در اين سال ھای
اخير نسبتا ً کم شده است .اين زبان را )برگشته( نيز خوانند .شخصی بنام
غالم محمد خان قواعد زبان برگشته را تاليف نموده است.

پشه ئی
از وايگل نورستان بطرف شرق تا گلبھار بطرف غرب حرف زده می
شود و مراکز آن کنر و لغمان است و از خود چھار لھجه دارد.
) - (1لھجه شمال غربی )گلبھار و شتل (

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

بخش دوم

ادب ويدی
عموميات ادب ويدی ،ادبيات شفاھی ،سرودھای معلوم و سرودھای
گمشده ،ريشی ،رگويد ،محل ظھور سرودھای ويدی

عموميات ادب ويدی
قراريکه در بخش اول ذکر يافت زبان سانسکريت پيش از اينکه به اين
نام مسمی شود ،يعنی زبان سرودھای اوليه آريائی که قديم ترين مظھر
لسان ھند و اروپائی شناخته شده در ماحول ھندوکش نشو و نما يافته
است.
آرياھا در آن مراحلی که بين حوزۀ اکسوس واندوس )آمو دريا و سند(
می زيستند ،مراتب رشد معنوی را به اندازه کافی پيموده و سويه فکری
طبقات منور بجائی رسيده بود که الھامات دل و تخيالت عقيده خود را
در قالب سخن موزون در آورند.

اين سخنان موزون عبارت از يک سلسله اشعاری است معروف به
"سرودھا" که قسمتی از ميان رفته و قسمت ديگر سينه به سينه حفظ
شده تا در قيد تحرير و کتابت درآمده است .پيشتر اشاره کرديم که زبان
سرودھای آريائی ،قديم ترين مظھر زبان ھند و اروپائی است .حاال به
اين نکته متوجه می شويم که قديم ترين مظھر ادبی ھند و اروپائی يعنی
سرودھای آريائی در قالب ادب شفاھی بار اول در کوھپايه ھای آريانا
)افغانستان( به ميان آمده است.
ادبيات شفاھی نسبت به ادبيات تحريری قديمتر و طبيعی تر است و
بحکم قانون فطری ميتوان گفت که ھمه اقوام بشری اين مرحله را کم و
بيش گذرانيده اند ولی رويھمرفته ھمه جا از مراحل ابتدائی تجاوز
نکرده و اگر تجاوز ھم کرده ،حفظ نشده و در نتيجه اثر زيادی از آن
باقی نمانده است .لذا می توان گفت که ادبيات شفاھی و مخصوصا ً
حفاظت آن قرن ھا در حافظه و سينه يکی از اختصاصات آريائی و باز
اگر دقيق تر بگوئيم يکی از مميزات مختصه قبائل ھند و آرائی است که
در عرف ما بنام کتله باختری خوب تر شھرت يافته است .در ماحول
ھندوکش که مھد ظھور و نشو و نمای ادبی آنھاست ،پدران خانواده
طبق يکی از عادات کھن خانوادگی که جنبه مذھبی ھم به خود گرفته
بود ،نھايت کوشش به خرج ميدادند تا فرزندان خود را از ثمرۀ ميراث
معنوی مستفيد سازند و اين رسم نيکو سبب شد که سرودھای آريائی چه
ويدی و چه گات ھا که از آن در بخش سوم صحبت خواھيم کرد ،حفظ
و صيانت شود.

سرودھای معلوم و سرودھای گمشده
روی ھم رفته مجموع سرودھای آريائی را دو عنوان می دھند:
) - (1سرودھای معلوم
) - (2سرودھای مجھول يا گم شده
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،

سرودھای ديگری ھم بوده که بيشتر آن به علت قدامت زمان از خاطره
ھا ھم محو شده است.
تذکر موضوع سرودھای گم شده آريائی در تاريخ ادبيات افغانستان کمال
اھميت دارد زيرا قراريکه بعدتر خواھيم ديد چون صحنه ظھور قديم
ترين سرودھای معلوم جنوب ھندوکش بوده است ،می توان سرودھای
گم شده را تا يک اندازه زياد محصول تقرر آرياھا در شمال ھندوکش
دانست و احتمال بسيار قوی می رود که انشأ سرودھای آريائی در
حوزه اکسوس )آمودريا( شروع شده باشد(2) .

ريشی
سرودھای آريائی که معموالً بنام سرودھای )ويدی( ياد می شود و شرح
لغوی و ادبی آن بعدتر خواھد آمد ،محصول ذوق و قريحه شعرائی است
که از ميان بعضی خانواده ھای آريائی سر بلند کرده و معموالً آنھا را
)ريشی( می گفتند.
کلمه ريشی در عصر ويدی مفھومی داشت جامع و بر کسانی اطالق
می شد که در تمام دانستنيھای متداوله وقت معرفت داشتند .ريشی ھا يا
دانايان قوم در حيات روحانی ،اجتماعی ،سياسی و ادبی جامعه قيادت
می کردند و در حفظ رسوم و عنعنات و تقويه روحيات قومی و
راھنمائی مردم به مدارج عالی اخالقی سھم بارز و برجسته داشته اند و
عصاره افکار صائب خويش را در لفافۀ اشعار و سرودھای مھيج و
جذاب طوری به مردم تلقين می کردند که بعد از سه و نيم ھزار سال
ھنوز باقی و در قطار زيبا ترين مظاھر ادبی بشر قرار دارد .ريشی ھا
شعرائی بودند که شعر سرائی پيشه آنھا بود و به اين وسيله در تمام
طبقات از کانون خانواده ھا گرفته تا دربارھای شاھان نفوذ داشتند و در
ھمه جا محبوب و محترم بودند.
ريشی ھا در واقع زبان سانسکريت را پيش از اينکه سانسکريت شود
در آوان اولی نشو و نما چنان توسعه دادند که در دوره ھای بعد نظير

آن را نمی توان يافت .سرودھای ويدی خوشبختانه زيادی اين ريشی ھا
را چه مرد و چه زن حفظ کرده و از آن به صراحت معلوم می شود که
مردان و زنان آريائی در عصر ويدی در انشأ و سرود و حفظ امانت و
ميراث معنوی ادبی می کوشيدند و در اثر اجتھاد افراد منور خانواده ھا
بود که اين مجموعۀ بزرگ ادبی به ميان آمد و در طی ھزاران سال
حفظ شد.

ريگ ويد
رويھم رفته سرودھای معلوم آريائی را بنام )سرود ويد( يا ويدی يا
محض بنام )ودا( ياد می کنند.
)ودا( اصالً به معنی )دانش و معرفت( است و از فعل )ويد( يعنی
)دانستن( اشتقاق يافته و مجموع سرودھای ويدی از نقطه نظر قدامت و
موضوعات مذھبی به چھار مجموعه يا کتاب تقسيم شده است که
قديمترين و مھمترين آن به )ريگ ويدا( يعنی )دانش مقدس( موسوم
است و از نقطه نظر مراتب ادبی و امثال جغرافيائی و نيمه تاريخی
ارتباط زياد به وادی ھای جنوب ھندوکش " افغانستان شرقی " دارد.
ريگ ويد مشتمل بر  1028سرود است که آن را بطور عموم به ده
کتاب يا جزوه يا قرار اصطالح ويدی به ده )ماندال  (Mandalaيا دائره
تقسيم نموده اند و ھر يک را کتاب خانواده ئی نيز گويند.
گرچه بطور عام سرودھای ده جزوه ريگ ويد دارای خواص مشترک
نيست ،اما شش کتاب آن که از دوم تا ھفتم باشد مشابھاتی بھم دارد و
ھسته مرکزی جزوه ھائی ديگر را تشکيل می دھد .اوزان اشعار
سرودھای مختلف و مصرع ھای منظومه ھا  12 - 11 – 8سيالبی
می باشد.
کالم ريگ ويد تا يک اندازه پيچيده و مرموز و اصطالحات خاص
دارد ،ولی لطف بيان و تشبھات بديع و امثال قشنگ و اسمأ ارباب انواع

و تخيالت بديع سخن را به منتھا درجه قشنگ و پر کيف ساخته است.
ريگ ويد در حقيقت امر به تنھائی عصارۀ تمام ادب ويدی است زيرا
سه کتاب ديگر ويد و بقيه ادبيات بعد از عصر ويدی ھم از آن الھام
گرفته و بسيار مطالب آنرا اقتباس کرده اند.
مجموعۀ سرودھای ريگ ويد به تنھائی محصول چندين قرن است و
قسمتھای قديم و جديدی دارد که زبان آن ھم به ھمان تناسب پارۀ تغيير
کرده است.
در قسمتھای جديد سرود ھای مذکور استعمال حروف علت بيشتر شده و
حرف )ی( در اکثر موارد جای )ر( را گرفته است و وقفه کمتر گرديده
و بعضی لغات قديم از استعمال افتاده است.
دوره ھای قديم سرودھای ريگ ويد را که بيشتر به خاکھای افغانستان
شرقی تعلق می گيرد بنام عصر )شاندا(  Chandasو دوره جديد آن را
که به خاکھای ماورأ شرق "سندھو" ارتباط دارد) ،مانترا( Mantras
گويند .تعيين تاريخ ريگ ويد به اتفاق آرا مشکل و نظريات بسيار
متباين است .بطور متوسط قديمترين دورۀ آن را که عصر )شاندا( باشد
باالتر از سال ) 1500ق – م( قرار می دھند که سه و نيم ھزار سال
پيشتر از امروز شود .سه کتاب ديگر ويدی عبارت اند از) :سام ويد(،
)يجور ويد( و )اتر ويد( .اولی کتاب آھنگ و نوا ،دومی کتاب دعاھای
قربانی و سومی کتاب جادو و تلسم است که بعد از مھاجرت و توطن
آرياھا در خاک پنجاب به ميان آمده است .از لحاظ زبان و ملحوظات
ادبی و مضمون ميان اين سه کتاب و ريگ ويد فرق زياد است و از
نقطه نظر زمان ھم بطور متوسط ھزار سال آنھا را از ھم جدا می کند.
ادبيات بعد از ويدی شامل برھماناھا ،ايوپانيشاد ،سوتراھا و غيره است
که عصر حماسی ادب سانسکريت را در بر می گيرد که خارج از
حوزۀ ادبی کشور ما به ميان آمده است.

محل ظھور سرودھای ويدی

سرود ويدی از نقطه نظر زبان و از نقطه نظر فن شعر مقدمه تاريخ
ادبيات آريائی افغانستان است و تمھيد اين تاريخ ادبی با سرودی آغاز
می شود که در قديمترين و اصيلترين زبانھای ھند و اروپائی انشأ يافته
است.
سرودھای گم شده يا پيش آھنگ سرودھای معلوم در صفحات شمال
ھندوکش در پرورش قريحه شعرا تاثيری فراوان داشت و سبب شد که
در جنوب سلسله کوه مذکور يک دورۀ جديد ادبی آغاز گردد.
رويھم رفته صحنۀ ادبيات ويدی شامل خاکھائی است که اقالً از کاپيسا
تا پنجاب انبساط داشت .قديم ترين حصه اين مجموعه يعنی سرودھای
ريگ ويد و مخصوصا ً قسمتھای قديمه آن در دره ھای ھندوکش و سپين
غر و در حوزۀ رودخانه ھای حصص شرقی و جنوبی افغانستان در
)گندھارا( و " پختيا " سرود شده است و به اين اساس می توان گفت که
تجديد روح ادبی و انشأ سرودھای آريائی ويدی ،در دره ھای )کوبھا(
کابل) ،گوماتی( گومل) ،کرومو( کرم) ،سواستو( سوات به ميان آمده و
ريشی ھای متوطن اين دره ھای سرسبز و شاداب خاطرات ادبی و
عنعنوی متقدمين صف را طوری تجديد کرده اند که روش فکر ،طرز
تخيل ،اسلوب بيان و شيوه گفتار آنھا سرچشمه ادب آريائی اصل ويدی
شده و در چوکات زمان و مکان تا چندين قرن و تا منتھا اليه نقاط
شرقی پنجاب تعقيب گرديده است .پس قسمتھای قديم ريگ ويد که در آن
به اکثر احتمال شمال ھندوکش ھم شامل است ،بيشتر محصول قريحه
سرشار و طبع لطيف سخن سرايان آريانا است که در حوالی سه و نيم
ھزار سال قبل به قديم ترين زبان ھند و اروپائی حرف می زدند.
سرودھای اين زبان قديم ترين مظھر ادبی ما و ريشی ھای آن قديم ترين
شعرای کشور ما می باشند .اين زبان و ادبيات منشأ زبانھا و ادبيات در
دوره ھای بعد شده و از ھمان زمان اولی به اسمأ آب و خاک و نامھای
قبائل و پھلوانان عشيره وی و کوھھا و وادی ھا و رودخانه ھای
افغانستان مزين است .داستانھای عشقی دختران کوھی وادی )کرومو و
گوماتی( مانند قصه )پروتی( ،قصه ھای جنگی قبائل پکتھا )پشتون ھا(،
ايلناھا )نورستانی ھا( ،داديک ھا )تاجک ھا( ،گندھاريھا  -اھالی
)گندھارا -کابل تا پشاور( مانند جنگ )ده ملک( کارنامه ھای شاھان

مانند )پکـته( ) ،توروايانا () ،دريکو( ) ،ديوواسا ( ،رشادت پھلوانان
کوه نشين ،جمع آوری گياه سوما در قله ھای کوه بنجوان و صدھا
خاطرۀ کوچک و بزرگ ديگر ھر کدام به نحوی مجالس رزم و بزم
آريا ھای ويدی را در دامنه ھای کوھھای بلند و واديھای سرسبز آريانا
رسم می کند.
ريگ ويد آئينه ايست که در آن چھرۀ واقعی قبائل ويدی افغانستان را با
تمام مميزات مادی و معنوی آن می توان ديد و می توان گفت که
داستانھای حماسی ،قوانين قبيلوی ،جذبات عشق و روح سلحشوری ،آتن
و موسيقی و آنچه اختصاصات ملی ما را تشکيل می دھد ،مبدأ آن
سرودھای ويدی و ذھنيت آن عصر است که در طی چندين ھزار سال
انعکاس آن ھميشه به رنگی در زندگانی قومی ما جلوه گر است و شعرا
و نويسندگان و قصه سرايان ما ھميشه از آن الھام گرفته و می گيرند.

بخش سوم

زبان و ادب اوستائی
زبان زند يا اوستائی ،اوستا ،گاتا ،اوستای قديم و جديد ،جزوه ھای
اوستا ،مبدأ داستانھا و ادب حماسی ،تذکار منشأ اسمای محلی

زبان و ادب اوستائی
ھمانطوريکه زبان سرودھای ويدی از لسان )ھندی مشترک( نمايندگی
می کند ،زبان زند يا اوستائی قديم ترين مظھر لسان )آريائی مشترک(
است و از عين زمان مبدأ شاخۀ شرقی خانواده آريائی را تشکيل می

دھد .کانون ظھور و نشو و نمای آن صفحات شمال يا دقيق تر بگوئيم
منطقه شمال شرقی افغانستان است.
ھندی مشترک و آريائی مشترک و يا سانسکريت ويدی و زبان اوستائی
ھر دو مبدأ مشترکی داشتند که قراری که ديديم زبان شناسان آن را بنام
وضعی )ھند و آريائی( ياد کرده اند که در حوزه عليای اکسوس
)آمودريا( در حصص شمال شرقی آريانا رواج داشت .آنچه از نقطه
نظر زبان شناسی و تحقيقات ادبی قابل دقت است ،اين است که مراحل
اولی ادبی ھر دو زبان ھند و آريائی چه سانسکريت و چه زند در
افغانستان يا آريانای باستان به ميان آمده و به ھر دو طرف ھندوکش
سپری شده است.
در مقابل سرود ويدی که در بخش دوم گذشت ،در زبان زند منظومه
ھائی داريم بنام سرود گاتا که شباھت آن با زبان ويد دليل بر مبدأ
مشترک آنھا و متکلمين آنھا در شمال آريانا و يا در حوزه آمو دريا
است .آنچه بيشتر اين مطلب را تاييد ميکند شباھت زيادی است بين زند
و پشتو و بين زند و زبانھای دسته غلچه پامير که ھمه امروز در
افغانستان معمول و مروج است و دره ھای ھندوکش شرقی با داشتن
دسته السنه غلچه در شمال و دسته السنه نورستانی در جنوب که مقابلتا ً
جزء السنه آريائی و ھندی می آيند ،حتی امروز ھم مرکزيت افغانستان
را در مقابل السنه خانواده ھندی و آريائی مجسم می سازد.
زبان زند يا اوستائی که جز اوستا اثر ديگری در آن موجود نيست ،در
قرنھای که زبان )ويدی( غير مانوس شده می رفت و دوام مھاجرت از
عموميت آن می کاست و به گمان غالب بين سال ھای  1000و 500
)ق– م( کمال طرقی داشت و در حوالی آغاز مسيح از ميان رفت ،در
ھيچ جا مصطلح نبود.

اوستا
مطالعه اوستا از نقطه نظر ادب چنين ايجاب می کند که پيش از ھر
مطلب ديگر از )گاتھا( صحبت شود ولی چون گاتھا جزء فصلی از
يکی از کتب مشتمله اوستا حاضره نمی باشد ،مختصراً کلمه )اوستا( را

منحيث لغت شرح داده باز از اجزای کتب قديم نام می بريم و سپس به
اصل مطلب می پردازيم.
کلمه اوستا در ستون مختلف به صور :ايستباک ،اوستاک ،اوستا ،ابستا،
انستا آمده و آن را به اشکال مختلف ترجمه کرده اند .مھمترين آن
نظريه پروفيسور )اندراس( است که کلمه )اوستا( يا )اوستاک( پھلوی
را از )اوپستا(  Upastaمشتق داشته و اساس و بنيان و متن اصلی
)(3
ترجمه کرده است.
اوستا مرکب از پنج کتاب با جزوه ھای ذيل است:
) (1يسنا (2) ،ويسپرد (3) ،ونديداد (4) ،يشت ھا و ) (5خورده اوستا.
شرح مربوط ھر کدام بعد تر خواھد آمد.

گاتھا
قراری که اشاره شد مھمترين قسمت اوستا از نقطه نظر زبان و ادب
گاتھا است که فصل يسنا جزو اول اوستا را تشکيل ميدھد .فرق کلی و
اساسی که گاتھا با ساير اجزای اوستا دارد ،اين است که )گاتھا( منظوم
است و بقيه اوستا رنگ شعری خود را از دست داده و شکل نثر به
خود گرفته .تجزيه يسنا از نقطه نظر نظم و نثر وقت بيشتر می خواھد.
زيرا بعضی نظريه ھا در بين است که اصالً اوستای اوليه و باستانی
مانند سرود ويدی تماما ً منظوم بود و به شکل سرود خوانده می شد.
چناچه اين نظريه ھنوز اقالً در مورد يک کتاب ديگر اوستا صدق می
کند زيرا عالوه بر )گاتھا( جزوه چھارم اوستا يعنی )يشت ھا( ھم اصالً
منظوم بوده ولی ترکيب شعری در اثر تصرفات و تفسير بعدی که جزو
متن شده از ميان رفته .بھرحال ھنوز ھم بيشتر آن شکل مصرع دارد و
اکثر آن ھشت سيالبی و برخی ھم ده ،دوازده سيالبی است که اگر به
آواز خوانده شود بايد وقفه ای در وسط مجموع حرکات قرار گيرد.
گذشته از اين ،تخيالت شاعرانه و افکار بديع دليل بر پيرايه اصلی
شعری آن است .حال )گاتھا( يگانه قسمت کلی منظوم اوستا است .معنی
لغوی )گاتھا( ھم سرود و به صفت سرود شھرت دارد .تلفظ اصلی

)گاتھا( " گات " است که در پھلوی )گاس( و در زبان دری )گاه(
گرديده که ھم ظرف زمان و ھم ظرف مکان است و ھم به معنی آھنگ
)(4
موسيقی آمده است.
گاتھا به اساس نظريه تمام مدققين قديم ترين حصه اوستا است و قدامت
آن را زبان و کل کلمات و ترکيب کالم ثابت می سازد و به عقيده
)دارمستتر  (Darmisttaterاکثر لغات آن در زند از بين رفته و تنھا
شباھتی از آن در قديم ترين زبان ھند يعنی زبان ويدی می توان يافت.
گاتھا در تاريخ ادبيات قديم افغانستان منحيث زبان و عمر کلمات و شيوه
بيان اھميت دارد و حلقه ايست که ادب در زبان ويدی را به ادب در
زبان عمومی اوستا پيوند می زند

و نشان می دھد که اجداد )ريشی ھای( ويد و گويندگان گاتھا در
سرزمين معينی که عبارت از خاکھای ماحول شمال و جنوب ھندوکش
باشد ،يکجا می زيستند و مرور زمانه و ايجابات وقت تحولی در زبان
اوالد آنھا وارد کرده است که با وجود اسمای مختلف )ويد( و )اوستا(
از ھم دوری ندارند و با مختصر مراعات اصول صرفی و نحوی و
صورت تلفظ ميتوان پارچه ھای منظوم يکی را به ديگری در آورد.
گاتھا مرکب از پنج منظومه است .ھر منظومه دارای فصولی است که
آن را )ھا( گويند .ھر )ھا( به قطعات و مصرع ھا تقسيم شده است که
اولی را )وجس تشتی( و دومی را )افسمن( ) (5می گفتند .منظومه ھای
پنجگانه گاتھا قرار آتی است:
)اول(  -گاتا اھونا ويتی يا سرود موال که مرکب از ھفت )ھا( می باشد
و ھر ھا از روی عدد قطعات مختلف دارد.
)دوم(  -گاتا اوشتا ويتی يا سرود سالمتی که مرکب از چھار )ھا( است
و قطعات مختلف ھر )ھا( شامل پنج مصرع و ھر مصرع دارای پنج
سيالب می باشد.

)سوم(  -گاتا سپنتا مينو يا سرود خرد مقدس .اين گاتا چھار )ھا( دارد و
مصرع ھای آن يازده سيالبی است.
)چھارم(  -گاتا وھوخشتراترا يا سرود قدرت و کشور زيبا .يک )ھا(
دارد و مصرع ھای آن چھارده سيالبی می باشد.
)پنجم(  -گاتا وھشييوايشتی يا سرود خواسته و ثروت که دارای نه قطعه
است و ھر قطعه دارای دو مصرع می باشد که مصرع ھای کوتاه ادبی
دارای  12سيالب و مصرع ھای طويل ادبی دارای  19سيالب است.
رويھمرفته گاتا شامل  238قطعه و  896مصرع است .عالوه بر اين
 40قطعه با  120مصرع ديگر ھم در اوستا ھست که مجموع آن ادب
منظوم اوستائی را تشکيل می دھد.
موضوع سرود گاتھا عموما ً ھدايائی است مربوط به امور مذھبی و فھم
آن نسبت به سائر حصص اوستا خيلی مشکل تر است .اکثر لغات آن در
بقيه و جزوه ھای کتاب قديم ديده نمی شود و تخيالت شاعرانه آن را
مرموز و پيچيده ساخته است.

اوستای قديم و جديد
از روی مدارک مختلف چنين معلوم می شود که اوستای اصلی و اولی
نسبت به آنچه که امروز در دست است مفصل تر و بزرگتر بود .ھرمی
پوس ) (6آنرا مرکب از دو ميليون شعر می دانست .مسعودی در مروج
الذھب آنرا  1012جلد کتاب می شمارد که به آب طال نوشته شده بود
).(7
)(8

طبری از متن اوستا روی  12ھزار پوست گاو صحبت می کند.
اوستای قديم يا اوستای باختری در اثر حوادث مختلف منجمله گير و دار
فتوحات اسکندر متالشی و پراگنده شد.

جمع آوری پارچه ھای اوستا ،چه از خاطره ھا و چه از ورق پاره ھا،
تدوين آن کاری است که با )بخش اول( پارتی )ثلث اول قرن اول
مسيحی( شروع و در عصر اردشير و شاپور اول ساسانی دوام کرده

است و آنچه بدست آمده به اصول اوستائی به ) 21نسک( تقسيم گرديد.
اوستای عھد ساسانی را وست ) (Westانگليسی ) (345700کلمه
تخمين کرده است و بعد از حمله عرب ھا بيش از ) (83000آن باقی
نمانده است .از پنج کتاب يا جزوه ھای اوستا قبل برين نام برديم ،اين
فصول و تقسيمات و مفاد متون ھر يک را مختصراً شرح می دھيم.
-1

-2
-3

-4

-5

يسنا :يسنا مھمترين جزوه اوستا است که دارای  72فصل يا
)ھايتی( می باشد .گاتھا بصورت مجموع  17فصل آنرا تشکيل می
دھد) .يسنا( که تلفظ اصلی آن )يسن( است به معنی )پرستش و
ستايش( آمده است و ھنگام مراسم مذھبی خوانده می شد.
ويسپرد :مجموعه ايست از محلقات )يسنا( و برای مراسم دينی
ترتيب داده شده .مجموع فصول يا )کروه( ھای آن را بين  23و27
می شمارند.
ونديداد :مطالب عمده آن قوانين مذھبی است و  22فصل دارد که
ھر يک را )فرد گرد( يا )فرگاد( گويند .معذالک )فرد گرد( اولی
آن از آفرينش زمين و قطعات ميمون سرزمين ھای اوستائی و
فردگرد دوم آن از داستان يم يا جمشيد صحبت می کند .اين دو
فصل را می توان فصول جغرافيائی و تاريخی کشور آريانشين
عصر اوستا يا آريانا خواند.
يشت :مفھوم لغوی يشت ھم ستايش است و تعداد يشت ھا به 21
می رسد .يشت قراريکه پيشتر اشاره شد در اصل شکل اولی خود
مثل گاتھا منظوم بوده و چون موضوع آن عموما ً داستان ھا و شرح
کارنامه ھای پھلوانان و پادشاھان می باشد ،می توان از نقطه نظر
ادب آنرا )قصايد حماسی( خواند .يشت ھا ھنوز ھم مانند گاتھا به
قطعات منقسم است و ترکيب شعری آن اگر بر ھم خورده ،جمله
ھای آن عموما ً ھشت و دوازده سيالبی است و پيرايه نظم را به کلی
از دست نداده است.
ً
خورده اوستا :يا اوستای خورد مجموعه ايست کامال جديد که در
عھد شاپور دوم ساسانی ) 379 – 310ميالدی( از طرف آذر مھر
اسپند از روی قسمت ھای اوستا انتخاب ،تلخيص و تدوين شده است
و شامل دعاھای مخصوص عبادات روزانه و اعياد مذھبی می
باشد.

مبدأ داستانھا و ادب حماسی

از روزيکه در رشته تتبعات ادبی و تاريخی اصول مقايسه در لغات،
ضرب المثل ھا و قصه ھا و داستان ھا به ميان آمده ،حاال اين عقيده
مسلم شده است که داستانھا و روايات ملل ھند و اروپائی چه رزمی و
چه غير رزمی ھمه از خود مبدأ مشترک داشته که مراتب اولی آنرا بايد
در زندگانی قبل از تاريخ اقوام مذکور جستجو کرد .البته مقايسه داستان
ھا ميان شاخه ھای مھاجر ھند و اروپائی از خود نسبتی دارد که با
اصل ظھور داستانھا و تاريخ عصر مھاجرت اقوام مختلف فرق می
کند.
در ميان اقوام ھند و اروپائی ھمانطوريکه اثر زبان و ادبيات کتله ھند و
آريائی بيشتر باقی مانده ،روايات و داستانھای باستانی و قصص
عنعنوی و اساطيری ھم در زبان ھای اين خانواده و کتب مذھبی مربوط
آن که منشأ آن خاکھای افغانستان يا آريانای باستان است خوبتر حفظ
شده است .ھمان طوريکه سرود ويدی و به ترتيب ساير مدارک ادبی
سانسکريت شامل يک عده داستان ھائی است که از ميتولوژی )قصص
ارباب االنواع( گرفته به قصه ھای رزمی و افسانه ھا منجر می شود،
اوستا به پيمانه بسيار وسيع تر از يک سلسله داستان و قصه مملو
ميباشد ولی روايات داستانی آن با قصه ھای ويد با وجوديکه منشأ عده
ئی آن يکی بوده چندين فرق دارد.
) - (1قصه ھای ويدی بيشتر شکل ميتولوژی دارد و در اوستا
پھلوانان بيشتری روی صحنه وارد شده است.
) - (2داستانھای اوستا عموما ً تسلسل دارد و قصه ھای ويدی کوتاه
و پراگنده است.
) - (3داستانھای اوستائی شکل ملی به خود اختيار کرده و مفکوره
تفوق نيرو ،قدرت آئين و خاک آريائی در آن محسوس است.
) - (4داستان ھای اوستائی شکل حماسی و رزمی بخود گرفته و
سرچشمه اين روح ھمان معتقدات مذھبی است که پيروان اوستا
را برای مجادله با ھر نوع مشکالت مادی و معنوی و محيطی
و آفاقی آماده ساخته بود .خطوط مميزات داستان سرائی اوستا
ھمين رنگ رزمی و حماسی آنست که تاثير آن در ادوار ادبی
مملکت ما ھميشه ديده ميشود.

از جمله پنج جزوه اوستا به استثنای خورده اوستا و ويسپرد که بيشتر
جنبۀ تعليمات مذھبی دارند ،باقی سه جزوه مھم ديگر يعنی )ونديداد(،
)يشتھا( و )يسناھا( با نقل روايات باستانی و اسمای شاھان و پھلوانان و
صحنه ھای جنگ و قصه ھای رزمی رنگين می باشند.
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
بھترتر بگوئيم يک سلسله قصايد حماسی خواند و قراريکه گفتيم اصالً
در قالب شعر ھم سروده شده بود .از جمله  21يشت ،يشتھای ذيل از
نقطه نظر روايات داستانی بيشتر قابل مالحظه است .آبان يشت )يشت
تپريشت
،(5
)يشت  ،(8گوش يشت )يشت  ،(9فروردين يشت )يشت  ،(13رشن
يشت )يشت  ،(12رام يشت )يشت  ،(15زمياد يشت )يشت  (19و
ارديشت )يشت .(17
باال متذکر شديم که داستانھای اوستا مسلسل و رنگ ملی و محلی دارد.
باين مناسبت روايات آن شکل نيمه تاريخی بخود گرفته و تاريخ داستانی
کشور آريا نشين بين اکسوس )آمودريا( و اندوس )سند( و ھامون
سيستان يعنی آريانای باستان با آن اتخاذ می گردد .اوستا از نقطه نظر
داستانھای نيمه تاريخی و ادب حماسی در تاريخ ادبيات آريائی
افغانستان کمال اھميت دارد و روايات و اسمای پادشاھان و پھلوانان و
کارنامه ھای جنگی ايشان که قسمت زياد آن جنگ ھائی ميان )آريائی(
و )تورياھای( دو طرفه آمو دريا است در تمام دوره ھای ادبی مملکت
و در زبان ھای متقابله آن عصرھا چه پھلوی پارتی و چه پھلوی
ساسانی ،چه سغدی و چه دری تاثير فراوان دارد و برشدت روح
حماسی آن افزوده شده تا اينکه در قرن  3و 4ھجری شاھنامه نويسان
خراسانی شاھکارھای حماسی خويش را در بلخ و طوس و غزنه به
زبان دری به ميان آوردند.

تذکار و منشأ اسمای محل

مقصود از مطالعه اسمای محلی افغانستان چه در سرود ھای ويدی و
چه در جزوه ھای اوستا که اين جا صفحاتی برای آن وقف شده است،
مطالعه مختصر منشأ ادبی اسم ھائی است که در اين سه و نيم ھزار
سال دوام کرده .اوستا از نقطه نظر مطالعات ارضی در معرفی
سرزمين زيبای آريا نشين و خاکھای مسکونه پيروان خويش که حدود
آن به آريانا قديم و افغانستان امروز سراسر منطبق می شود ،اھميت
زيادی دارد .در داخل اين خاک سالسل و قلل جبال ،رودخانه ھا و
درياچه ھا و محل قربانی ھای پھلوانان و صحنه ھای کار ،زار ايشان
را با مميزات طبيعی و معنوی آنھا بلد است و مطالعه آن عالوه بر فوايد
تاريخی و جغرافيائی و سياسی ريشه ادبی اکثر کلمات را روشن می کند
و قدامت خاک کھن را معرفی می نمايد.
)ونديداد( و )يشتھا( يعنی جزوه ھای  4و  3اوستا طوری که از نقطه
نظر روايات داستانی مھم اند ،در تذکر اسمای خاص محلی ھم کمال
اھميت دارند و فرگاد اول ونديداد در ذيل شانزده قطعه خاک زيبای
اوستائی کشور آرياھا يا آريانا را تصوير می کند که افغانستان تماما ً
داخل آن است .زمياد يشت و ھوم يشت بالعموم از کوه ھا و رودخانه
ھای اين سرزمين قشنگ حرف می زند .در اين حصص اوستا اسمای
خاص و اعالم محلی زيادی تذکر يافته که اين جا بدون مراعات ترتيب
متون اوستا و تعيين محل تذکر آن بطور مثال بعضی اسمای مشھور و
مھم را ياد آوری می نمائيم.
بخدی :اين نام در سرود ويدی بصورت )بھليکه( آمده و در ادبيات
پھلوی )بخل( شده و در زبان دری بلخ می باشد.
مورو :رود مرغاب که در مفھوم جغرافيائی آن حوزۀ مرغاب شامل
است .مرغاب يا مروآب يعنی )آب مرو( يا آب مورو است .تلفظ )مرو(
بصورت مورو به صفت موری بشکل اوستائی آن نزديک تر است.
ھری وه :ھری يا ھريوه ،چون اصالً منظور ازآن حوزۀ رودخانه
بود ،ريشه اوستائی کلمه در اسم )ھری رود( تا حال باقی است .ھرات
ھم از ھمين کلمه ساخته شده و آن را شھر )ھری( نيز گويند و صفت

)ھروی( مانند موری به اصل صورت اوستائی اين کلمه نزديک تر
است.
ھراويتی :سراسويتی ويدی که )س( آن مطابق اصول صوتی زبان
ويدی و زند به )ه( تبديل شده و عبارت از ارغنداب و حوزۀ آنست .در
نام موجوده غير از آب کلمه )ارغند( ديده می شود که تيز و خشمگين
معنی دارد.
ھيتو منت :در بنداھش بزبان پھلوی بصورت )ھتومند( آمده و ھيرمند
و ھلمند اشکال فعلی آنست.
يوپا ئی ھری سنا :يا کوه باالتر از پرواز عقاب .يعنی سلسله کوه
ھندوکش .اين کلمه مرکب از سه جز است) :يوپا( يعنی باال) ،ئی ھری(
طرف) ،سنا( مخفف )مرغوسنا( يعنی سيمرغ که آنرا معموالً شاھين يا
عقاب ترجمه می کنند .معنی مرکبۀ اين جزء )باالتر از پرواز عقاب(
می شود که بحيث اسم خاص جغرافيائی در مورد بلندترين سلسله کوه
آريانا يا ھندوکش استعمال می شد .تسميه اوستائی در بنداھش در زبان
پھلوی )اپارسين( بخود گرفته) .اپار( ھمان )يوپار( اوستائی است که در
زبان دری )پار( شده است و ماورأ معنی می دھد و )سين( ھم ھمان
کلمه )سنا( است ) .اپارسين ( منحيث ترکيب ادبی در زبان پھلوی
متمرکز تر شده ولی مفھوم ادبی آن فرق نکرده است.
سپيته گونا گيری :شکل اوستائی )سپين غر( است که در حصص
شرقی افغانستان بين اياالت گندھارا و پکـتيا افتاده است .اين اسم ھم سه
جزء دارد) :سپيته( يعنی سفيد) ،گونا( به معنی )گون( و )گيری( يعنی
)غر( که در پشتو تا حال کوه معنی می دھد" .سپيته–گونا-گيری") ،کوه
سفيد گون( معنی دارد .زبان پشتو در تسميه )سپين غر( تلفظ نزديکتر
به ضبط اوستائی آن را حفظ کرده است.
سيامکه :در بنداھش )سياک اومند( شده و عبارت از سياه کوه است
که به شمال شرقی حوزه ھری رود افتاده است.

وفريانت :در بنداھش و لسان پھلوی )وفاراومند( خوانده شده که )کوه
برفی( معنی دارد) .واوره( درپشتو برف را گويند که نزديک کلمۀ
پھلوی آن ميباشد .چون )برف کوه( در مقابل سياه کوه آمده و طبق متن
بنداھش ھر دو از سلسله )اپارسين( يعنی ھندوکش جدا شده .مقصد از
برف کوه ،سفيد کوه است که تا حال به ھمين نام شھرت دارد.
پورانا :يعنی پروان که در متن اوستا به مفھوم کوتل و معبر و دره
استعمال شده تا حال در حالی که بعضی حرف ھای آن منقلب شده است
به ھمين معانی موجود است و در تشکيالت اداری ما حکومت کالن
] [1330اين ناحيه به ھمين نام تاريخی مسما شده است.
ستيرا ويترا :بعضی از مدققين به اين نظريه ھستند که استيرا
عبارت از )تيرا( است و بر بلندترين کوه اين عالقه داللت می کند زيرا
در سنای دھم به صفت )ستيرا ستار اوسارا( آمده و چنين معنی ميدھد:
)کوه ستيرا که سر آن به ستاره می خورد( .در زمياد يشت در قطار
کوه ھا ،کوھی به نام واضح )تيرا( ھم ذکر شده است.
داسيتيا يا رودخانه آمو :اين رودخانه با )ايريانا ويجه( متصل در
اوستا ذکر شده .ريشه اين کلمه )دات( است که داد و عدل و قانون معنی
دارد و اشاره به قوانين آئين اوستائی می کند که در جوار آن در باختر
بميان آمده است .در پھلوی )دائتيک( يا )دايتی( شده و بعضی اوقات
صفت )ونگوھی( ھم بدان پيوست است که به معنی "وه"" ،به" و
"نيک" آمده است و به اين اساس رود آمو در قرون وسطی در کتب
)(9
پھلوی به اسم )ومروت( و )بھرود( ناميده شده است.

بخش چھارم

نوشته و رسم الخط

رسم الخط ،و مبدأ ظھور آن ،رسم الخط آرامی ،خروشتی ،کتيبه ھای
خروشتی افغانستان ،برھمی و شارادا ،خط پھلوی خراسانی و پھلوی
ساسانی ،الفبای دير و پيری

رسم الخط و مبدأ ظھور آن
رسم الخط که در سير تحول زندگانی بشری مبدأ عصر تاريخی شناخته
شده در حقيقت امر مبدأ تاريخ ادبی اکثر ملل جھان نيز می باشد زيرا
ادبيات شفاھی نزد ھمه اقوام عموميت نداشته و اگر تا اندازه ای ھم
داشته ھمه جا حفظ نشده است .آغاز رسم الخط در مخيلۀ انسانھای
مغاره نشين محض به صورت رسم اشيأ شروع شده و نويسندگان اولی
بشری با ھر زبانی که حرف می زدند ،خيال خود را با "نقش اشيأ" به
نظر خود و ديگران مجسم ميساختند و می فھمانيدند .اين شيوه تحرير را
خط "نقشی" يا "تصويری" ) (Figurativeگويند که )ھيروغليف( قديم
مصری بھترين نمونه آن است و از  1926به اين طرف در حواشی
سرحدی افغانستان در حوزۀ سند ھم نظير آن کشف شده است.
سپس خط وارد مرحلۀ ديگری شد که آنرا خط "عالمتی" يا "آيداوگرام"
) (Ideogrammeگويند .در اين شيوه ھر اسم ذات و اسم معنی عالمتی
داشت و عوض شکل شئ ،عالمت مخصوص آن را به کار می بردند و
در بعضی جاھا صوت ھم در ايجاد تحرير دخالتی داشته و در مرحلۀ
صوتی ھر حرف با شکلی از صوت گوينده آن نمايندگی می کرد .بعد
از طی اين مراحل خط شکل الفبائی به خود گرفت و در آن ھر حرف
دارای مخرجی ميباشد ،خواه مصوته )صدا دار( و خواه غير مصوته
)بی صدا(.
در اين اصول از ترکيب حروف ،لغات و کلمات ساخته می شود .و
بدون اينکه نويسنده به اسم اشيأ يا به وضع عالمه برای اشيأ محتاج باشد
و ھزاران اشکال را به خاطر بسپارد ،محض با سی و چھل حرف تمام
لغات زبان خود را نوشته می تواند.

در باب اصل ايجاد خط در دنيا عقايد مختلف است .روی ھم رفته چنين
می پندارند که خط از ايجادات سومری ھا است و در بين النھرين سفلی
اختراع شده و فنيقی ھا و آثوری ھا در آن اصالحاتی کردند.
خط فنيقی قديم ترين و خط کلدانی ھا آسانترين الفبای دنيای قديم است که
اکثر خطوط مھم :آرامی ،عبری ،سريانی ،يونانی ،التينی ،سانسکريت
)ديواناگاری( ،پھلوی و عربی از آن به ميان آمده است.
روی ھم رفته ملل آريائی نژاد در اصل ايجاد و رسم الخط مقلد سامی
ھا شناخته شده اند و اين اصل بيشتر بر مراتب قدامت مدنيت آنھا
مربوط است .آريائی ھائی که از )آريانا ويجه( به دو طرفۀ ھندوکش و
از اين جا به )مديا( و )ھند( و )فارس( منتشر شده اند و نماينده ادب و
تھذيب آريائی در آسيا ھستند و با کتله آريائی يونانی که در اروپا تاثير
مدنی و ادبی زياد بخشيده اند ،ھر دو پيش از پيدا کردن خط دوره ممتد
ادبی شفاھی را پيموده اند که ملل سامی فاقد آن اند .سرود ويدی و
اوستائی قديم باختری ھر دو در سينه ھا حفظ می شد و با وجود
تذکراتی که منابع مختلف از متون اين اوستا داده اند احدی را عجالتا ً
قدرت تعيين رسم الخط آن نيست.
داستانھای حماسی که ھميشه افغانستان مرکز آن بوده ظھور و توريد
خط رابه )ديوان-ديوھا( نسبت داده است .زمانی که پيشداديان در بلخ
سلطنت داشتند ،بيگانگان ،دشمنان و منجمله سامی ھا در ذيل اين کلمه
می آمدند .اين اشاره افسانه ئی با حقايق تحقيقات وانمود می کند که رسم
الخط الفبائی از سامی ھا به )مديا( و )فارس( و )ھند( رسيده و از اين
جاھا به آريانا يا افغانستان سرايت کرده است.
اگر چه سومری ھا که در جنوب بين النھرين يا جنوب عراق امروزی
می زيستند ،خط را از مدتھا قبل می دانستند ولی معموالً ظھور آن را
در ميان ايشان به حوالی سال ) 3500ق – م( نسبت می دھند و با
شباھتی که حروفش به "ميخ" دارد ،آن را الفبای "ميخی" ميخوانند .اين
الفبا ھم مراحل نقشی و عالمتی را پيموده و قراری که اشاره شد به
دست فنيقی ھا ،کلدانی ھا و آثوری ھا اصالح شده است .اين خط
اصالح شده که معموالً به نام )آرامی( شھرت دارد ،يک طرف در

شرق قريب در فارس و آريانا و ھند منتشر شد و مبدأ ظھور خطوط
جديد گرديد و جانب ديگر رسم الخط ھای يونانی و التينی از آن منشأ
گرفت.
رسم الخط آرامی در ھند از راه بحر و با مالحان آرامی يا فنيقی يا
ھندی در حوالی قرن ) 8 -7ق -م( انتشار يافت .مقارن ھمين زمان در
)مديا( و متعاقبا ً در فارس ھم منتشر شد و عامل انتشار آن در آنجاھا
سلطه سياسی آثوری ھا بر مادھا و فارس ھا می باشد.
مادھا و ھخامنشی ھای پارسی بعد از احراز آزادی و تشکيل سلطنت
مستقل و بزرگ در تکميل خط مذکور به مراتب کوشيدند و برا ی
زبانھای آريائی خود عالوه بر اشکال مخصوص آثوری سامی حروف
جديدی ھم اختراع کردند.
انتشار رسم الخط آرامی در آريانا يا از ھند يا از فارس يا از ھر دو
طرف صورت گرفته و بيشتر چنين احتمال می دھند که توسط منشی
ھای زمان ھخامنشی که بيشتر آنھا يھودی ،آرامی يا آثوری بودند و در
دفاتر مالياتی کار می کردند ،پراگنده شده باشد.
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
ئی است در موزه کابل که روی پارچه سنگ مثلث نما نقر شده و نظر
به محل کشف آن در مجامع علمی اروپا به نام "کتيبه درونته" شھرت
دارد" .موسيو بير کالند" در باب اين کتيبه مقاله ای در )اکتا اوريانتاليا
 (Acta Orientaliaنشر کرده .زبان کتيبه مذکور غير سامی است و تا
حال چگونگی آن معلوم نشده است .موسيو "ديوپون سومر" A. Dupont
 Sommerدر مجله )سيريا  (Syriaالفبای کتيبه آرامی درونته را با کتيبه
ای که از حوالی درياچه )سوان ) (Sevonارمنستان( و )تاکزيال( کشف
شده در تبلوئی مقايسه نموده است .شکل حروف کتيبه ھای درونته و
تاکزيال از ھم مغايرت زياد ندارد .از رسم الخط ميخی چه مادی و چه
ھخامنشی تا حال اثری در افغانستان ديده نشده .کتيبه ديگری در )تنگی
آزو() (10موجود است ولی ھويت آن در بين آرامی يا يھودی ھنوز
تعيين نگرديده است.

خروشتی
رسم الخط آرامی که نمونۀ آن را نشان داديم ،محتمالً با منشی ھا و اھل
دفتر ھخامنشی که اصالً آرامی بودند در آريانا معمول شده و مدتی
رواج داشت .مدققين چنين تصور می کنند که روسای قوم و اھل دفتر
بعد از آشنائی به رسم الخط آرامی کم کم در آن تغييراتی وارد کردند و
در نتيجه اين تغييرات رسم الخط خروشتی به ميان آمد .چون مبدأ رسم
الخط خروشتی افغانستان بوده و بار اول ھم شواھد آن در اينجا ديده شد،
در مجامع علمی به اسمای مختلف آريائی ،آريانوپالی ،باختروپالی،
باختروھندی ،گندھاری ،شمال غربی ،شمالی ،خروشتی لی پی شھرت
پيدا کرد و امروز ھمه آن را به نام )خروشتی( وبه صفت )گندھاری(
خوب تر می شناسند .رسم الخط خروشتی مانند خط آرامی از راست به
چپ نوشته می شد و اصول حروف علت آن نواقصی داشت .استعمال
خروشتی در نگارش متون علمی معمول نبود بلکه بيشتر در ديوان و
دفتر و در ميان اھل کسبه و تاجر و طبقات عامه رواج داشت .روی
ھمرفته در لوايح مزارات و سنگ نبشته ھای قبور و اوقاف استعمال
می شد .با تحقيقاتی که به عمل آمده خط خروشتی بيشتر در جنوب
شرقی آريانا يا افغانستان معمول و مرکز نشو و نما و انبساط آن
گندھارا بود .بھر صورت ،آثار و شواھد آن چه در جنوب و چه در
شمال ھندوکش از استويه ھا و وقف گاه ھای معابد بودائی ھده وبگرام
و جالل آباد و بلخ و باميان و وردک پيدا شده است .خروشتی در اواسط
قرن سه )ق -م( ظھور و تا قرن  4يا  5مسيحی مدت  8 -7صد سال
دوام کرده است) .دمتريوس( که يکی از پادشاھان يونان و باختری است
در يک طرف مسکوکات خود رسم الخط و زبان يونانی و در طرف
ديگر يکی از لھجه ھای پراکريت معموله در جنوب ھندوکش يعنی رسم
الخط خروشتی را رسميت داده است .چون دامنۀ نفوذ دولت يونان و
باختری بار اول با پدر او )ايوتيدم( در جنوب ھندوکش ،در کل آريانا
استحکام يافت ،استعمال خروشتی را به حيث رسم الخط و استعمال
پراکريت را به حيث زبان محلی منيحث زبان محلی احساس کرد و بعد
از او ساير شاھان يونان و باختری و سالله ھای اسکائی و پھلوا و
کوشانی ھای بزرگ اين رويه را تعقيب کرده اند (11).آثار کتيبه ھای

خروشتی در پنجاب و در ختن ھم کشف شده ولی عقيده دانشمندان بر
اين است که نوشته ختن اصالً در گندھارا تحرير شده و به آنجا انتقال
يافته است.
خروشتی رويھمرفته در سنگ نبشته ھا ،روی ظروف فلزی ،در
مسکوکات ،روی کوزه ھا و ظروف تيکری ،روی پوست ،نی و غيره
ديده شده است .اصول تحرير حروف الفبای آن روی ظروف فلزی
عموما ً به شکل نقطه ھای مسلسل به عمل می آمد و با قلم فلزی نقر می
شد .باالی ظروف تيکری معموالً با قلم و رنگ سياه می نوشتند.
در افغانستان کتيبه ھای خروشتی از نقاط مختلف مثل خوات )وردک(،
بيماران )درونته( ،ھدۀ جالل آباد و بگرام پيدا شده است .اينجا اول شرح
مختصری درباره ھر کدام داده و بعد به صورت عمومی در اطراف
آنھا تبصره می کنيم.

)اول(  -کتيبه بيماران درونته
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
است .تاريخ ندارد ولی معاصر )ازس( ياد شدۀ آسکائی می باشد که در
حوالی ) 58ق -م( سلطنت کرده است .زبان آن پراکريت است و مفاد
آن شرح مختصر وقفی است که )شيورا کشيته( پسر )موجاوات( به
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افتخار تمام بوداھا بعمل آورده است.

)دوم(  -کتيبه ھده
اين کتيبه روی کوزه سفالی و با قلم و رنگ سياه نوشته شده .تاريخ
کتيبه مذکور دھم ماه "اپه اليوس" و سال  27عھد کنيشکا است.
موضوع عبارت از شرح خاطره وقفی است که مھندسی موسوم به
"سگمه ميترا" در باغ شاه که محتمالً يکی از باغھای کنيشکا در ھده
بود ،در استوپه ئی به يادگار گذاشته و به حق پادشاه وقت ھم دعا کرده
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است.

)سوم(  -کتيبه خوات
اين کتيبه در دورادور و روی سرپوش ظرف فلزی )مفرغ( تحرير و
از خوات وردک بدست آمده است .روش تحرير آن مربوط به نمونه
ھای دوره اخير کنيشکا است .تاريخ کتيبه  15ماه "ارته می زيوس"
سال  51عھد کنيشکا می باشد و در زمان سلطنت ھويشکای کوشانی
تحرير شده است .متن کتيبه عبارت از يک وقف نامه است و به
صراحت معلوم می شود که يکی از خاندان ھای محلی موسوم به
"ماريگا" که در )خووادا( يعنی خوات در دوره زمامداری ھوويشکا
)در حوالی  183م وفات نموده است( رھايش داشت ،بعمل خير وقف
زمين و اعمار معبد و استوپه در آن ناحيه پرداخته است .واقف مذکور
"واگراماريگا" پسر "کمه گل گا" ،برادر "ھشتومه ماريگا" بود و معبدی
بنام خود ساخته بود که در خوات به اسم معبد )واگراماريگا( شھرت
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داشت.

)چھارم(  -کتيبه جالل آباد
اين کتيبه روی لوحه سنگی نقر و در موزۀ کابل موجود است" .استن
کـنو" در )اکتا اوريانتاليا( در اطراف آن مقاله ای نشر کرده است.

)پنجم(  -کتيبه بگرام
اين کتيبه از بگرام کشف شده و )استن کنو( تحت عنوان "کتيبه
خروشتی بگھرام" مقاله ای در "اپی گرانيانديکا" راجع به آن تحرير
نموده است .عالوه برين "مسن" نوشته ھای خروشتی روی پوست از
بگرام کشف نموده که از ميان رفته است.

تبصره
رسم الخط خروشتی قراريکه در اوايل اين مبحث ذکر نموديم ،در قرن
) 3ق  -م( در افغانستان شرقی از رسم الخط آرامی بميان آمده .پيدا
شدن رسم الخط آرامی و خروشتی از درونته و بيماران و ھده و جالل
آباد که جزء عالقه " ننگرھار" است ،از نقطه نظر پيدايش و شيوع

خطوط مذکور اھميت زياد دارد .پيشتر ديديم که "دمتريوس" پادشاه
يونان و باختری بعد از بسط نفوذ خويش در جنوب و شرقی ھندوکش
لزوم استعمال رسم الخط خروشتی و زبان پراکريت گندھاری را عالوه
بر خط زبان يونانی در مسکوکات خود احساس نمود .کتيبه ھای
خروشتی عالقه ھای ننگرھار و کاپيسا و وردک ثابت ميسازد که مرکز
نشو و نمای خروشتی در جنوب کوه مذکور بود .قديم ترين کتيبه ھای
خروشتی افغانستان که عجالتا ً از وجود آنھا آگاھی داريم کتيبه "بيماران"
است که معاصر )ازس( پادشاه اسکائی )حوالی  58ق – م( مقدم بر
شروع عھد مسيحی تحرير شده و کتيبه ھای جالل 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
از پراکريت ھاست که محققين آنرا معموالً ]پراکريت شمال غربی[
ناميده اند و شايد در گندھارا و دره کابل بيشتر معمول بوده باشد ولی با
اسنادی که نشان داديم بال شبه در تمام افغانستان يا در يک حصه زياد
آن معمول بوده و يا اينکه بحيث زبان متعارفی و دفتری و رسمی عالوه
بر لھجه ھا و پراکريت ھای ديگر ھمه جا فھميده می شد و از ھمين
لحاظ در مسکوکات در مقابل يونانی استعمال ميگرديد .آخرين کتيبه
خروشتی از گندھارا کشف شده و حروف الفبای آن شباھت زيادی به
کتيبه وردک دارد .چون خروشتی در تحرير متون مذھبی و مدارک
علمی استعمال نمی شد ،زمينه دوام و بقا برای آن چندان مساعد نبود .به
اين لحاظ بعد از ھفت صد سال حيات با ھرج و مرجی که بعد از سقوط
کوشانی ھای بزرگ توليد شد ،بکلی از ميان رفت و پيشرفت ساسانی ھا
تا تخارستان و کابل و تماس وتصادم ايشان با يفتلی ھا ،رسم الخط و
زبان پھلوی ساسانی را منتشر ساخت.

برھمی و شارادا
ھمان طوريکه در افغانستان اھل ديوان و دفتر مطابق احتياجات خود از
رسم الخط آرامی خط خروشتی را اختراع کردند ،در ھند از ھمان مبدأ
آرامی خط برھمی بميان آمد .برھمی بر خالف خروشتی از چپ

براست نوشته می شد و رسم الخط پندت ھا و روحانيون بود و منشأ
تمام رسم الخط ھای ھند و تبت و سيالن و برما گرديد .رسم الخط
ديواناگاری که در تحرير سانسکريت مورد استعمال است ،از آن برآمده
است .برھمی در افغانستان معمول نبود ولی بعضی پادشاھان يونان و
باختری مثل )اگاتو کلس( و )پانتالون( و چند صد سال بعدتر )کيداری
ھا( آنرا در مسکوکات خود استعمال کرده اند و سالله کوشانی در
خاکھای متصرفه ھندی خود کتيبه ھائی در آن رسم الخط دارند که
برخی از )ماتورا( و بعضی از )راجپوتانه( پيدا شده است و با اختالفی
که حروف الفبای آن با برھمی عادی دارد ،می توان روش تحرير آنرا
)برھمی کوشانی( خواند .عالوه برين يک نوع برھمی مخصوص از
حصص شرقی افغانستان از درۀ لغمان پيدا شده که آنرا رسم الخط
)شارادا( خوانند و ھشت کتيبه آن از نظر موسيو فوشه گذشته است.
بعقيده نامبرده خواندن آنھا مشکل است و پيشتر از نشر دين اسالم درين
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نواحی تحرير شده است.

خط پھلوی
مانند رسم الخط ميخی ،برھمی ،خروشتی ،ديواناگاری منشأ خط پھلوی
ھم آرامی است .ھمان طوريکه امروز زبان پھلوی را به عنوان پھلوی
پارتی و پھلوی ساسانی تقسيم ميکنند ،شيوه رسم الخط آن دو عصر ھم
متمايز است .پارت ھا با يونانی مآبی ئی که داشتند در اوايل امر رسم
الخط و زبان يونانی را رسميت داده بودند چنانچه اين مسئله از
مسکوکات آنھا ھويدا است ولی ديری نگذشت که رسم الخط پھلوی جای
رسم الخط يونانی را گرفت .آثار رسم الخط پھلوی پارتی جزء در
بعضی سنگ نوشته ھا کمتر باقی مانده .در اوايل اشکال حروف الفبای
آن با آرامی تفاوت زياد نداشت و آھسته آھسته از آن منحرف گرديد.
خط پھلوی ساسانی از رسم الخط پھلوی پارتی به مراتب ساده تر است
و  25حرف دارد که حروف باصدا و بيصدا ھمه شامل است .اين خط
ھم حروف مقطع و ھم حروف متصل داشت که اولی برای سنگ نوشته
ھا و دومی برای نوشته ھای عادی روزانه بکار می رفت .پھلوی
ساسانی يک عيب کلی داشت و آن شکل تحرير يک عده لغات آرامی

)ھزوارش( است که داخل سياق تحرير شده و برای مردم اشتباھات
زياد پيش ميکرد .رسم الخط پھلوی ساسانی بعد از سقوط کوشانی ھای
بزرگ و بسط نفوذ ساسانی ھا در آريانا از اواخر قرن سوم مسيحی
آغاز يافت و در نيمه اول قرن سوم با نائب السطنه ھای ايشان که در
خراسان به لقب )شاه کوشان( ياد می شدند ،نشر شد .کيداری ھا ،يفتلی
ھا ،کوشانو يفتلی ھا و برھمن شاھی ھای کابلی و بعد از آغاز عھد
اسالمی تا زمان معاصر صفاريان ھم آنرا در سکه ھای خود استعمال
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می کردند.

الفبای دين وپيری
دين وپيری دو کلمه پھلوی است که در فارسی )دين( و )دبير( شده و
مقصد از آن نوشته ھای مذھبی است .الفبای پھلوی با ھزوارش ھائی که
ذکر کرديم برای تحرير متون کتب مذھبی که مراعات صحت تلفظ در
آن ضروری بود ،ناقص شمرده می شد و موبدان در صدد دفع آن بودند
تا اينکه در اواخر عصر ساسانی خط دين وپيری را اختراع کردند که
دارای  44حرف است و اوستا و ادب پھلوی ساسانی تا قرن  7ھجری
در آن تحرير شده است.
"کريستن سن" می گويد که مشکالت رسم الخط پھلوی موجب نگرانی
)مانی( ھم شده و مشاراليه برای کتب مذھبی خود رسم الخط )سريانی(
را اتخاذ کرد و در آن اصالحاتی نمود .رسم الخط اصالح شده سريانی
مانی در خراسان رواج پيدا کرد و پيروان مانی بيشتر آنرا در تحرير
زبان سغدی بکار می بردند .اين رسم الخط منشأ تحرير اقوام آسيای
مرکزی گرديد.

بخش پنجم

نفوذ تھذيبی و ادبی يونانی در آريانا
آميزش افکار يونانی و آريائی ،اسطوره ھا زبان و رسم الخط يونانی

نفوذ تھذيبی و ادبی يونانی
پيش از ھنگامۀ ظھور اسکندر در شرق ،آريانا در لفافه آئين و معتقدات
و ادب اوستائی خود پيچيده و در دائره نظام ھخامنشی حيات محلی
خويش را بسر می برد .اگر چه حکام چه نظامی و چه ملکی از طرف
مرکز ھخامنشی تعيين می شد ولی اکثر آنھا زعمای محلی بودند .سيستم
حکومت ھخامنشی بيشتر بر اخذ ماليات برقرار بود و برای انجام اين
مطالب حتی در )شوش( و )پرسه پوليس( و خود فارس از خارجی ھا
از منشی ھای آرامی و آثوری کار می گرفتند و کار دفاتر و ضراب
خانه ھا بيشتر در دست آنھا بود .به اين ترتيب خارج قلمرو پارس در
خاکھای مفتوحه ،منجمله در آريانا خط و کتابت آرامی از راه دفاتر
مالياتی پراگنده شد .آنچه در اين دورۀ دور افتاده مقارن زمانھای قبل از
ظھور اسکندر خطوط مميز ادب افغانستان را تشکيل می دھد ،اختراع
رسم الخط جديد خروشتی است که روسا و دبيران و اھل ديوان و دفتر
با اصالحاتی در رسم الخط آرامی آن را به ميان آوردند که از آن در
بخش گذشته مفصل ذکر نموديم.
در اين زمان واقعۀ بزرگی در شرق رخ داد .اسکندر مقدونی ظھور
کرد .قوای يونانی وارد آسيا شد و نظام امپراطوری ھخامنشی در ھم
پيچيد .اسکندر و عساکر يونانی تا اقصای نقاط معلوم شرق ،تا حواشی

ھندوستان ،تا حوزه سند پيش رفت .در نتيجه شرق و غرب تماس واقعی
و مسلسل پيدا کرد و بعضی از کشور ھای شرقی به خصوص افغانستان
بحيث )الياد آسيائی( پايگاه مھم انکشاف روح و ذوق و صنعت و ادب
يونانی گرديد.
در اثر مقاومت بسيار شديد و بی سابقه اھالی در مقابل اسکندر 8 -7
شھر يا اسکندريه در آسيا تاسيس شد و يک قسمت سپاھيان يونانی
طوری در اين شھرھا ماندند که مراجعت شان صورت نگرفت .عالوه
بر اين تشکيل سلطنت مستقل يونان و باختری برای دو قرن کامل سبب
شد که زبان و رسم الخط و اساطير و آثار ذوقی وصنايع نفيسه و
خالصه تمام مظاھر علمی و ادبی از قبيل طبابت و نجوم و رياضيات و
ھندسه و داستانھای اساطيری و درام و روش بھترين مدارس ھيکل
تراشی يونانی به صورت عميق ريشه دواند و روح يونانی و باختری و
آريائی با ھم حل و مزج گرديد.
کلمات )يونان( و )يونانی( که با کلمات )گريس( و )گريک( و )ھلن( و
)الياد( ھيچ رابطه ندارد ،خاطره نام قديم )يوانا( و )يوانی( است که بار
اول در ادب محلی مملکت ما به ايشان داده شده و در آثار سانسکريت
ما قيد گرديده و تا امروز مورد استعمال است .آثار ھيکل تراشی مدرسه
ھای )يونانو باختر( و )يونانو بودائی( که به اين کثرت از نقاط مختلف
افغانستان پيدا شده و می شود ،نشان می دھد که ذوق يونانی تا کدام
اندازه در معيار ھيکل تراشی ما مراعات ميشد و ترقی آن ھم بعد از
سقوط نفوذ سياسی دولت يونان و باختری بود و ھمين قسم زبان و رسم
خط و موسيقی و اساطير و ادبيات به مفھوم عام .آيا از ) 250ق  -م(
به بعد در دوره سلطنت خاندان يونانو باختری اقالً برای دو صد سال
زبان رسمی درباری يونانی نبود ؟ و به ھمين پايه رسم الخط آن
رسميت نيافته بود ؟ و با زيبائی که در خود يونان نظير نداشت،
تصاوير ارباب انواع و رسم الخط يونانی در مسکوکات اين مملکت
استعمال نمی شد ؟ آيا در اين اوقات درامه ھا ،تياتر و نمايشات در
ھوای آزاد ،رقص و آتن و بازی ھای ورزشی معمول نشده بود؟ آيا
طبابت يونانی تا حال در طبابت ما و اساطير و داستان و قصص و
اندرز و حکم آن در کتب فارسی و اسکندر نامه ھای منثور و منظوم ما

دوام نکرده است؟ خالصه آنچه مظاھر مدنی ،ادبی و علمی و صنعتی
که يونانی ھا از کناره )مديترانه( با خود آوردند در پناه حصار کوه ھای
افغانستان در اسکندريه ھای اين مملکت تمرکز يافت و آھسته آھسته در
مرور قرون ھمان طور عرق يونانی در جمعيت کشور حل و مزج شد
و افکار و آثار ادبی و ذوقی آنھا با فکار و پندار محلی محفوظ گرديد.
شبھه ای نيست که يونانی ھا تمدنی با فرضيات معين و صنايع مستظرفه
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
شدند .آيا پادشاھان يونانو باختری در مقابل زبان يونانی ،زبان پراکريت
در مقابل رسم الخط يونانی ،رسم الخط خروشتی را در مسکوکات
استعمال نکردند؟ البسه و ديانت ھای شيوائی و بودائی را بعضا ً قبول
ننمودند؟ بعضی از ارباب انواع اوستائی باختری ما در مسکوکات آنھا
ظاھر نشد و روايات بر اساطير ايشان تاثير نه افگند؟ در نتيجه تاثيرات
متقابله ادبيات و صنايع و علوم آريانا تحول نمود و مجرای جديدی يافت
و انبساط پيدا کرد ،زيرا تماس افکار در پرورش علوم مبدأ ادبيات به
مفھوم عام کمال اھميت دارد .خصوص که اين موثرات ھر چه بود
باالخره رنگ محلی به خود گرفت و مفاد آن به انبساط افکار و ادبيات
و صنايع نفيسه ما تمام شد .حاال اين عموميات را به صورت خصوصی
در ذيل چند عنوان مطالعه می کنيم.

اسطوره ھا
يونانی ھا که در اسکندريه ھای آريانا متوطن شدند بعد از مرگ اسکندر
و تجزيه امپراطوری به سلطنت ھای محلی رابطه شان با يونان قطع شد
و در ذيل ايجابات سلطنت مستقل ،سلطنت يونانو و باختری با اھالی
محلی مخلوط و آھسته آھسته منحل گرديدند .آنھا چه مرد و چه زن
افکار و معتقدات يونانی را در ميان مردمان محلی پراگنده ساختند و به
اين طريق داستان و اسطوره ھای يونانی و نامھای ارباب انواع ايشان
در ميان عوام منتشر گرديد.
پادشاھان يونانو باختری با مسکوکات خود اسمأ و اشکال ارباب انواع
حامی خاندان خود را طوری معمول ساختند که ھر کس با نام و تصوير

آنھا آشنا شد .صنعت گران يونانی و يونانی ھای باختری و استادان
ھيکل تراشی باختری و گندھاری از راه ھيکل تراشی و نقاشی در
انتشار مفکوره ھای جديد سھم زياد گرفتند .قراری که مدالھای گچی
مکشوفه از بگرام نشان می دھد ،بھترين صحنه ھای اسطوره ھای
ميتولوژی از کناره ھای مديترانه به اين مملکت وارد و در تزئين
اطاقھای قصرھا به کار می رفت و جاذبه قوی تر از آن برای کشش
مردم به طرف اين اسطوره ھا نبود .اولين خاندان صنعتی يونان و
باختری )ديو دوت ھا( زوس پروماکوس ) (Zeus Promachosرا در
مسکوکات خود به ضرب رسانيدند .زوس در حالی که روی تخت
نشسته روی بعضی مسکوکات )ايو کراتيد( موسس سومين خاندان
سلطنتی يونان و باختری ديده می شود) .ھليو کلس( آخرين پادشاه اين
سلسله که قصرش ھنوز در شمال ھندوکش بود ،زوس را در مسکوکات
خود نمايش داده است .تصوير اپولون  Apollonرب النوع طوفان و
طبابت و ادبيات و صنعت روی اکثر مسکوکات ايوکراتيد نقش است.
اعضای خانواده سلطنتی يونان و باختری )ايوتيدم( و پسرش
)دمتريوس( ،تصوير )ھرکول( را در مسکوکات خود ترجيح داده اند.
)ھرکول( و )ديو نيزوس( با جنبه رشادت و پھلوانی و مستی که داشتند
و نظاير آنھا در معتقدات و قصه ھای رزمی ما وجود داشت ،بيشتر در
کشور ما صاحب شخصيت شدند و يونانی ھا صحنه ھای بعضی از
قصه ھای ميتولوژ ی را از يونان به اينجا انتقال دادند چنانچه مجلس
)پرومته( را در يکی از مغاره ھای ھندوکش تصور می نمودند و
)ديونيزيوس( را که اصالً اسمش )ديونيسه( بود ،حامی شھر )نسيه( می
خواندند که محل آن را )فوشه( در ملتقای رودخانۀ کابل و الينگار در
لغمان سفلی قرار می دھد .ملتفت بايد بود که پيش از اينکه يونانی ھا و
اساطير آنھا وارد افغانستان شود ،رب النوعی به نام "مھشوارا" و به
صفت حامی کوھھا در مملکت ما معروف بود که او را به شکل و قيافه
شکاری توانا و سرمست با کمان خطرناکی در ميان درختان کوھی در
گشت وگذار تصور می نمودند و معابدی در قلل کوھھا داشت و
داستانھای او بيشتر با قصص اساطيری "ديونيزوس" يونانی مخلوط و
عامل مزيد شھرت او در اينجا شده بود .روی يک ظرفی که از بدخشان
بدست آمده و در بريتش موزيم می باشد ،تصوير دو پھلوان نقش است

که بعضی آنھا را )ھرکول( و )ديونيزوس( و برخی ديونيزوس آريائی
و يونانی تشخيص کرده اند" .اگاتو کلس" پادشاه يونانی ياختری شکل
جوانی را که تاجی از شاخه سبز تاک گرد سر دارد ،روی سکه ھای
خود نقش کرده .اين تصوير ھم امکان دارد از "ديو نيزوس" محلی يا
يونانی نمايندگی کند .دو صد سال بعد از اگاتو کلس يکنفرسياحی موسوم
به )اپولونيوس ،دوتيان  Apollonuis Dotyaneدر عالقه پاروپاميزادی
روی کوھی از معبدی بنام "ديونيزوس" حرف می زند و شرح می دھد
که اطراف معبد را درختانی گرفته که خود "ديونيزوس" غرس کرده و
شاخه ھای نازک عشقه پيچان به آنھا باال شده است .در زير شاخسار
درختان مجسمه رب النوع را از سنگ سفيد به قيافه جوان ھندی ساخته
بودند .از روی شرح قيافه واضح می شود که مقصد از ين ديونيزوس
رب النوع شراب يونانی نبوده ،بلکه ھمان "مھشوارا" حامی کوھای
آريانا است که در قله ھای کوھھا معابدی داشت و حتی )ھيوان –
تسنگ( در قرن  7مسيحی از انتقال يک چنين معبد از کوه )ارونا(
فراز کاپيسا به کوه ھای زابلستان نقل می کند.
رويھمرفته قراريکه در مورد "ديونيزوس" شرح يافت نه تنھا ارباب
انواع و اسطوره ھای يونانی در آريانا تاثير بخشيده بود بلکه خاطره
ھای ميتولوژی ويدی و بقايای داستان ھای اوستائی آريانا براذھان
يونانی ھم سرايت نموده بود) .اناھيتا( رب النوع فراوانی باختری و
حامی رودخانۀ آمو دريا بشکل دختر جوانی که تيرکش به دوش افکنده
و تاجی با ھشت شعاع بسر داشت ،در مسکوکات دمتريوس استعمال
شده است .ھمين قسم ميترا يعنی مھر حيثيت ھرکول را نزد يونانی ھای
باختری پيدا کرده بود و او را طوری در مسکوکات نمايش می دادند که
روی دست چپش پوست شير ،در دست راستش عصا و بر سرش تاجی
بشکل اشعۀ آفتاب گذاشته شده بود .يعنی مميزات پھلوانی ھرکول يونانی
و عاليم نور آفتاب ميتری باختری در وجود او جمع شده بود و از
ترکيب ھر دو يک نوع "ميترا  -ھرکول" پھلوان شجاع و شير افگن با
تاجی مجلل و منور بميان آمده بود.
ھمين قسم در نمايش )زوس( اساطير تغييراتی وارد کرد .در مسکوکات
)تترا دراکم( يعنی چھار درھمی )انتيال کيداس( که مخصوص حوزۀ

کاپيسا است ،پيش روی زوس که روی تخت نشسته سرونيم مقابل بدن
فيل بحيث شعار مخصوص کاپيسا که عبارت از )سرفيل( بود ،نمايش
يافته است.
خالصه از خالل اين تشريحات معلوم می شود که در دورۀ دو صد سالۀ
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
چه در کاپيسا و گندھارا ھمه جا پيرايه ھای جديدی در آن بسته است.
انعکاس اين تاثيرات متقابلۀ ذھنی و فکری و ادبی در دوره ھای بعد
حتی اعصار اسالمی ھم باقی ماند و بسياراند نويسندگان و شعرای ما
که در دوره ھای مختلف اسکندرنامه ھای منظوم و منثور ساخته و
فراوان است قصه ھائی پراگنده ای که در کتب قصص و حکايات دوام
کرده است .معلوم می شود که ورود و توطن يونانی ھا ھمانطور که در
صنائع نفيسه مکاتب جديد باز کرد ،در طرز تخيل و افکار و در کتب
داستانھا و قصص که روح را مشغول می سازد ،تاثير وارد کرد و در
نتيجه موضوعات جديد در ادبيات ما پيدا شد.

رسم الخط و زبان يونانی
سال ) 250ق – م( يعنی سالی که سلطنت مستقل يونانو باختری در آن
اعالم شد ،مبدأ شروع رسم الخط يونانی روی مسکوکات ماست .در چند
سال اول اعضای خاندانھای شاھی "ديودوت" و "ايوتيدم" تنھا زبان و
رسم الخط يونانی را در مسکوکات خود استعمال ميکردند تا اينکه
سلطنت به "دمتريوس" رسيد .وی اولين کسی است که در روی ديگر
سکه ھای خود رسم الخط و زبان محلی آن وقت افغانستان يعنی
)خروشتی( و "پراکريت" را استعمال کرده است .رسم الخط يونانی از
) 250ق – م( تا حوالی آغاز عھد مسيح در مدت دو نيم قرن به
صورت صاف و نھايت خوانا در مسکوکات شاھان و امرای يونانو
باختری اعم از اينکه مرکزشان در شمال يا در جنوب ھندوکش بود،
استعمال شده است .در اين مدت و بعد از آن پارتھا ،اسکائيھا و پھلواھا
ھمه اين رويه را تعقيب کردند و بعد از آغاز دورۀ کوشانی انحطاط
زبان و رسم الخط يونانی شروع شد ولی ھنوز برای چندين قرن ديگر

اقالً رسم الخط آن دوام داشت به اين معنی که حروف الفبای آن کم کم و
به صورت غير محسوس تغييرکرد و غالبا ً بعضی حروف نو ھم به
ميان آمد که مجموع آن به نام رسم الخط )يونانو کوشانی( موسوم شده
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است و تااخير عصر کوشانی تا اواسط قرن سوم مسيحی دوام کرد.
چگونگی انتشار زبان يونانی چندان خوب معلوم نيست ،البته در طی دو
قرن )ق – م( رسميت درباری داشت و در ضرابخانه ھا و در دفاتر
معمول شده بود .چون به شھادت )پلوتارک( ممثلين و رقاصه ھای
يونانی در ھند به اجرای نمايشات می پرداختند .بدون شبھه می توان
گفت که اين قبيل مظاھرات در افغانستان که مرکز يونان و باختری بود
به طرز اولی اجرا ميشد و آن ھم به زبان يونانی به عمل می آمد .پس
حتما ً عده ای از مردمان محلی ھم آن را ياد گرفته و می فھميدند ولی
ساحه انتشار آن محدود بود و عموميت نداشت .ظھور پراکريت و رسم
الخط خروشتی روی مسکوکات مويد اين نظريه است .بھرحال کلمات
زياد درباری ،اداری ،القاب و عناوين رسمی ،اصطالحات علمی ،ادبی،
فلسفی و طبی وارد پراکريت ھا شده بود و تا مدتھا بعد در عصر
کوشانی ھا ھنوز ھم متداول بود چنانچه در بخش چھارم در طی مطالعه
کتيبه ھای خروشتی ديديم که در عصر کنيشکا و ھوويشکا نام ھای
ماھھای يونانی )اپه اماس( و )ارته می زيوس( در متن پراکريت و در
رسم الخط خروشتی استعمال شده است .تا حال آثار رسم الخط يونانی
در افغانستان غير از مسکوکات بسيار کم ديده شده و آن ھم منحصر به
يک پارچه سفالی است که سه سال قبل در حوالی خرابه ھای ) نملک (
ً
اخيرا تصوير آن در يکی از
) (18پيدا شده و از چند حرف بيش نيست و
مجله ھای آمريکائی به طبع رسيده است.

بخش ششم

زبان و ادب پرثوی يا پھلوی پارتی خراسانی
تفکيک پھلوی پارتی از پھلوی خراسانی ،زبان و ادب پرثوی ،آياتکار
زريران

پرثوی يا پھلوی خراسانی
پھلوی صفتی است که با )ی( نسبتی از اسم پھلو
)پھلو( شکل متاخر کلمه )پرثوه(  Parthavaاست.

Palov

ساخته شده و

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

ھری رود و سواحل جنوبی بحيره خزر که يکی از واليات شمال غربی
آريانا بود به حيث مسکن نھائی ايشان )پرثيه( يا )پارتيا( معروف شد.
ارساس بلخی موسس سالله )پرثوه( می باشد و عالوه بر پارتھای
بزرگ ،پادشاھان ديگری که مخلوطی از عرق )پارت و ساک( می
باشند ،در سيستان و اراکوزی )حوزه ارغنداب( سلطنت کردند که به
)پھلوا( شھرت دارند .زبان قبيله )پرثوه( )پرثوی( خوانده می شود که
به اساس تبدل حروف و تبدل صوت کلمات )پھلوی( گرديده است .چون
آثار زبان پھلوی واقعی و ادب آن تا اين اواخر مجھول بود ،معموالً در
کتب ادبی اين اسم و صفت را در مورد زبان ساسانی ھا و ادبيات آن که
بيشتر حاوی ترجمه کتب اوستائی بود و آن ھم غالبا ً بعد از عصر
ساسانی در قرون اوليه ھجری تحرير شده بود ،نسبت می دادند .ولی
بعد از کشف شواھد زبان پرثوی که در خرابه ھای )تورفان( به عمل
آمده مدققين اروپائی صفت پھلوی را برای زبان اصلی آن تخصيص
داده و زبان ساسانی ھا را محض )پارسيک( می خوانند .به ھر حال
ملتفت بايد بود که صفت پھلوی که از نقطه نظر ادب تا اين اواخر فقط
در مورد زبان ساسانی و بيشتر در مورد ترجمه کتب اوستائی استعمال
می شد ،انکشاف نموده و زبان و ادب پھلوی دو شق و دو مرحله پيدا
کرده است .يکی ادب و زبان پھلوی پارتی که آن را پھلوی شمالی نيز
گويند و ديگری زبان و ادب پھلوی ساسانی که به پھلوی جنوب معروف
است و قسمت زياد آثار آن که عجالتا ً شواھدی از آن در دست است نه
در عصر ساسانی بلکه در قرون اوليه ھجری نوشته شده است .پس
قراری که متذکر شديم اساسا ً ميان )پھلوی پارتی( و )پھلوی ساسانی(
ازروی منشأ زبان و مبدأ ظھور فرق است .به اين معنی که پھلوی
پارتی يا )پرثوی( اصالً زبان خراسان بوده و پھلوی ساسانی به فارس
تعلق دارد .به عبارت ديگر اولی پھلوی افغانستان و دومی پھلوی فارس
است .عالوه بر اين آنچه که بيشتر از نقطه نظر تطور ادبی زبانھا
اھميت دارد و بعدھا ما را به پيدايش زبان و ادب دری در خراسان
)افغانستان( کمک ميکند ،فھميدن اختالف ريشه اين دو پھلوی است.
پرثوی يا پھلوی خراسانی پيوستگی با زند يا اوستای باختری دارد ،حال
آنکه پھلوی ساسانی لھجه ای از فرس قديم است که يکی از ديگری در
آن ناحيه زائيده شده است.

شبھه ای نيست که ميان پرثوی خراسانی و پھلوی ساسانی در طی
چندين قرن ارتباط باھمی فعل و انفعال ادبی به عمل آمد و زبان پرثوی
که با تشکيل دولت پارت حيثيت زبان رسمی به خود گرفت ،با بيجا
شدن مرکز سلطنتی پارتی از خراسان غربی به خاکھای فارس در
حصص شمالی و مرکزی اين مملکت نشر شد و بر زبان ساسانيان تاثير
زياد افگنده و باالخره در دورۀ تعالی ساسانيان در اثر تفسير و تعبيری
که به ادب پارتی بستند شکل و قيافۀ آن را طوری عوض کردند که
برای يافتن آن تبحر دانشمندان جديد اروپا در کار شد.
پھلوی پارتی و پھلوی ساسانی اساسا ً در رسم الخط ھم فرق داشتند.
اگرچه مبدأ ھر دو رسم الخط ارامی بود چنانچه اين موضوع در بخش
چھارم شرح يافت .به ھر حال ما در تاريخ ادبيات افغانستان به ھر دو
پھلوی سر و کار داريم چون از نقطه نظر زمان در تاريخ ظھور اين دو
زبان فرق زياد است .در اين بخش از پرثوی و ادب آن صحبت می کنيم
و برای زبان و ادب پھلوی ساسانی بعدتر بخش ديگری را وقف خواھيم
کرد.

زبان و ادب پرثوی
از آغاز قرن بيستم به اين طرف در اثر کشفيات پی در پی که در
ترکستان چينی به خصوص در عالقه )تورفان( به عمل آمد ،زبانھای
خانواده آريائی و انواع مختلف رسم الخط مخصوص آنھا انکشاف زياد
نمود و منجمله در ميان يافته ھا آثار )مانی( است که به رسم الخط
سريانی موسوم به "سطر نجيلی" ) (19نوشته شده است .پروفيسور
)آندرئ اس( بار اول وجود دو زبان پھلوی پارتی و ساسانی را کشف و
اثبات نمود (20) .پھلوی پارتی منحيث قدامت و تسلط سياسی ومدنی بر
پھلوی ساسانی تاثير زياد وارد کرده است.
استاد "کريستن سن" به اين عقيده است که" :يک عدۀ زياد کلمات که به
حيات مذھبی و سياسی و اجتماعی ارتباط دارد ،اعم از اسمای اسلحه و
وسايل نقليه و اصطالحات طبی و محاوره ھای معمولی روزمره حتی
بعضی افعال عادی که در پھلوی ساسانی و در زبان فارسی مروج است

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".
زبان پھلوی پارتی يا )پرثوی( اصالً زبان حصه ای از مردم خراسان
)افغانستان( است که در صفحات شمال غرب و بعد در حصص غربی
ھم حرف زده می شد و مرکز آن ھمان )پارتيا( يا قسمت غربی خراسان
بود .اين زبان اقالً از قرن ) 3ق – م( تا قرن  3مسيحی در حصص
فوق الذکر افغانستان معمول و مروج بود .در بقيه مملکت بخصوص در
جنوب ھندوکش پراکريت گندھاری با رسم الخط خروشتی رواج داشت.
اين دو زبان با رسم الخط ھای مربوطۀ خود با زبان و رسم الخط
يونانی که بعد از ھجوم اسکندر کم کم معمول می گرديد ،مقابل شده
بود .زبان پرثوی با پادشاھان پارت و تغيير يافتن مرکز سلطنت آنھا از
خراسان غربی به غرب فارس در شمال و مرکز اين مملکت منشر شد.
ولی چون پارتھا اوائل "يونانی ماب" بودند و لقب )فيل ھان( را رسما ً
اتخاذ نمودند ،زبان پھلوی اقالً اوائل در فارس عموميت نيافت تا اينکه
سياست پارتھا تغيير کرد و بحيث زبان رسم الخط بر زبان واليت فارس
که کانون زبانھای آن مملکت است ،تاثير زياد وارد کرد .پرثوی در
صفحات شمالغربی و غربی افغانستان کماکان ادامه داشت ،بخصوص
که دودمان )پھلوا( از پارتھای غربی جدا شده و در حوزه ھيرمند
سلطنت مستقلی تشکيل کردند و تا زابل و کابل و سند نفوذ يافتند .در
طی يکی دو قرن اول )ق – م( و قرن اول مسيحی در اثر ورود
اسکائی ھا و تخارھا و کوشانيھا لھجه ھای ديگر اسکائی و تخاری در
تخارستان و باختر منتشر شد و از تماس و اختالط آنھا با پرثوی زبان
سغدی بميان آمد که از آن پايانتر ذکر خواھيم نمود .مقارن اين زمانه ھا
با نسطوری ھا رسم الخط سريانی وارد خراسان شد و آئين مانی که
ساسانی ھای مزدکی بدان در خاک خود مجال نمی دادند ،خراسان را
کانون فعاليت خود قرار داد و از اين جا به ماورأ النھر و ترکستان چين
رسيد .زبان پھلوی و سغدی در اين فضای جديد وارد دوره فعال ادبی و
مذھبی خود گرديد .خط پھلوی با نواقصی که در ادای تلفظ کلمات
داشت ،در مجاورت سريانی که بھترين رسم الخط بود به کوشش و

ابتکار "مانی" صاحب خط )سطر نجيلی( شد .پيشتر به کشف آثار
پھلوی خراسانی در اين رسم الخط از خرابه ھای تورفان اشاره کرديم.
موسيو شيدر  Schaederزبان مجامع مانويان خراسان را ميان آنھا
مشاھده کرده و اظھار می دارد که در اين حوالی زبان پھلوی پارتی
نسبت به خاک مغرب )ايران( بيشتر دوام کرد و بعد از قتل مانی اين
)(22
مناطق گاھگاه پيروان او شد.

اياتکار زريران
بھترين اثری که در زبان پھلوی پارتی باقيمانده و از فعاليتھای ادبی
افکار حماسی خراسان نمايندگی می کند ،منظومه ايست بنام )اياتکار
زريران( .زبان پرثوی يا پھلوی خراسانی ھمان طوريکه در متون
مانوی تورفان از پھلوی ساسانی منفک گرديد ،از خالل مطالعه و تدقيق
اين اثر ھم آشکارا است .اگر چه )يادگار زرير( بشکل موجوده عادی
خود ملفوف در زوايد پھلوی ساسانی حوالی قرن  6مسيحی نوشته شده
و آنرا تا اين اواخر رساله منثور تصور می کردند ،مگر بعضی از
زبان شناسان مثل )پليارو( ايطالوی و )گايگر( آلمانی از روی کلمات و
آھنگ قدامت لھجه آنرا حدس زده بودند تا اينکه "بن ونيست" فرانسوی
ثابت نمود که )اياتکار( اول نثر نيست و نظم است و باز متن اصلی
شعری آن در )پرثوی( يا پھلوی پارتی پيش از قرن سوم مسيحی وجود
داشت و در حوالی قرن  6م با تغييرات جديد آنرا به پھلوی ساسانی در
آورده اند .دربخش سوم ديديم که چطور يشتھا دراثر تفسيرھای بعدی
ترکيب شعری خود را از دست داد .ھمين قسم بنظر "بن ونيست"
اياتکار ھم در اثر تعبيرات عصر ساسانی که رفته رفته جزء متن شد،
شکل شعری و منظوم خود را گم کرد و بعد از اينکه از کلمات و
عبارات زايده آن دوره پاک گرديد ،واضح شد که منظوم است و مصرع
ھای ابيات آن ھفت ھجائی می باشد و اصالً به پھلوی پارتی قبل از
ظھور ساسانيھا نوشته شده است.
موضوع اين اثر منظوم حماسی ،جنگ ھای گشتاسپه پادشاه )کاوی(
بلخی و برادرش )زرير( و برادرزاده اش )بسته واری( و پسر اخير
الذکر )سپندات( اسفنديار است با ارجاسب خيونی تورانی که می

خواست دودمان سلطنت بلخی را از قبول آئين اوستائی منصرف سازد
و در نتيجه جنگ در گرفت و گشتاسپه و شھزادگان بلخی غالب شدند.
بدين مالحظه "بن ونيست" ياتکار زرير را "شھنامه گشتاسپه" و
"شھنامه پھلوی" خوانده و چون پھلوان ميدان رزم زرير است به
)اياتکار زريران( يعنی )يادگار زرير( شھرت يافته که آنرا )زرير نامه(
ھم می توان خواند .گشتاسپ نامه دقيقی يا ھزار بيتی که شاعر بلخی
راجع به جنگ ھای گشتاسپه با ارجاسب برشته نظم در آورده در حقيقت
ھمان )يادگار زرير( است که با وجود مختصر مغايرت ھا در روح
داستان ،در اساس چگونگی روايت ميان گشتاسپ نامه دقيقی و منظومه
پرثوی يادگار زرير اختالفی نيست .اگر دقيقی راسا ً از نسخه پھلوی
)اياتکار( استفاده نکرده باشد ،توسط مأخذ ثانوی بدان دست داشته.
"اياتکار زريران" تنھا منظومه حماسی است که شکل زبان پرثوی،
پيرايه پھلوی ساسانی و باالخره با گشتاسپ نامه دقيقی قيافه ادبی زبان
دری افغانستان را معرفی می کند و از نقطه نظر حماسی معلوم می
شود که چطور عنعنات رزمی از يشت ھای اوستا به شھنامه ھا رسيده
است.

بخش ھفتم

ادبيات کوشانو بودائی
تعريف فضای ادبی کوشانی ھا – سانسکريت و ادب بودائی – کنيشکا
و ادبء و علماء کتابخانھای معابد – اسکائی ،تخاری – سغدی

تعريف فضای ادبی کوشانی ھا
در تاريخ ادبيات قديم افغانستان عنوان )کوشانی( و )بودائی( ھر کدام
بصورت منفرد در تحول مجرای ادبی سھم بارز دارند ولی چون تعيين

مراتب يکی بدون ديگری سخت است ،اينجا تحت عنوان مشترک
"کوشانو بودائی" مميزات مرکبۀ دوره مربوطه آنھا را شرح می دھيم.
شبھه ای نيست که "کوشان" اصالً لقب يکی از قبائل يوچی سيتی و باز
اسم خاص يک خانواده سلطنتی است که در تاريخ سياسی ما بنام
کوشانيھای بزرگ و خورد تقسيم شده اند و بحيث مفھوم ادبی مقصد از
عصر و سھم دسته اولی است که دوره آنھا از آغاز عھد مسيح تا سه
قرن دوام کرده است .مطلب ما از صفت "بودائی" در اينجا آئين بودائی
نيست که منحيث زمان از قرن يک )ق – م( تا قرن  9مسيحی مدت
ھزار سال را در بر می گيرد بلکه ادبيات آنست به مفھوم عام چه
مذھبی و چه غير مذھبی که دورۀ حقيقی تحول و انبساط آن يادگار
زمامداری و عصر ھمان کوشانيھای بزرگ است .به اين ترتيب عنوان
مرکبۀ "کوشانو بودائی" در فصول تاريخ ادبيات افغانستان دوره
مشخصی را در بر می گيرد که حدود آنرا در فوق معين کرديم.

فضای ادبی معاصر کوشانی ھا
پيش از اينکه کوشانيھا مقارن آغاز عھد مسيح روی صحنه بيايند ،نفوذ
ادبی دوره ھای مختلفی که در صفحات پيش ديديم ھر کدام به رنگی و
در حصه ای از خاک مملکت دوام داشت .پراکريت که ريشه آن بال
شبھه به دوره ويدی می رسد ،در تمام جنوب و شرق ھندوکش بحيث
زبان محلی و ملی حرف زده می شد .زبان "پرثوی" يا پھلوی پارتی در
تمام سلسله کوه مذکور بخصوص در حصص غربی خراسان دوام
داشت .زبان يونانی بعد از دو نيم قرن سلطنت يونانيھای باختری که
آنرا جنبه رسمی داده بودند تا اندازه زياد معمول شده بود .قبائل سيتی
پيش قراول کوشانی يعنی اسکائيھا با ورود خود لھجه ھای خود رادر
تخارستان "بدخشان ،قطغن و باختر" و در حصه ئی از واليات ھری و
سيستان وارد کردند .رسم الخط خروشتی و يونانی ھر دو جنبه رسمی
داشتند و در مسکوکات موازی ھم استعمال می شدند ولی در امور
اجتماعی و معامالت قومی از پراکريت و رسم الخط خروشتی کار می
گرفتند .آئين بودائی بشکل ارتودوکس قديم خود تازه به حواشی شرقی
کشور انتشار يافته بود .فضا بدين منوال بود که قبائل يوچی از رود آمو

گذشته و اساس سلطنت کوشانی را گذشتند .تنھا چيزی که از نقطه نظر
ادب با آنھا وارد گرديد لھجه مخصوص ايشان است که بعضی بنام
)سيتی( و برخی به اسم "تخاری" از آن ياد کرده اند.
کوشانيھا بحيث يک عنصر نو وارد به ھمه چيزھای محيط احترام
گذاشتند و با پشتيبانی و تشويق خود آنچه را که طبق روحيات قوم و
ايجابات زمان قابل حيات بود ،انبساط دادند و آنچه که نبود به تدريج از
ميان بردند .با وجوديکه کوشانيھا به مذاق يونانيھای باختری قوم "بربر"
بودند و در واقع ھم بصفت يک کتله چادر نشين آسيای مرکزی يک
حيات خشنی داشتند ولی بعد از ورود به آريانا و تماس به تھذيب و
معارف "يونانو باختری" و "يونانو بودائی" و "يونانو ھندی" به مفھوم
عام محو آثار ذوقی و صنايع نفيسۀ معماری ،حجاری ،ھيکل تراشی و
ادبيات شدند و به امور مذھبی آزادی قايل گرديدند .بعد از فتوحات
کنيشکا در ھند ،شمال اين مملکت ھم جزوه امپراطوری او شد و مانند
"آشوکا" بزرگترين پشتيبان آئين بودائی گرديد.
از نقطه نظر فلسفۀ دينی در نفس ديانت بودائی مقابل طريقه "ھنايانا"،
طريقه )مھايانی( يا راه بزرگ نجات با افق نظر وسيع تر بميان آمد .در
عالم ھنر و صنايع نفيسه ترقی مدرسه )گريکو بوديک( يادگار عصر و
قرن اوست و در زمينه ادبيات سانسکريت که در دست برھمن ھا در
مقابل پراکريت مشرف بر فنا بود ،دفعتا ً وارد صحنه حيات شد و نه تنھا
در نگارش آثار مذھبی بودائی راه يافت بلکه بطور عام علوم و ادبيات
وارد آن گرديد و زبان شعر و قصايد و مکاتبه و درامه و افسانه و پند و
حکمت و رياضی و ھندسه و طبابت و نجوم شد .اين بزرگترين افتخار
ادبی است که محرک آن کوشانيھا ،مخصوصا ً کنيشکا و صحنه عمل آن
)گندھارا( می باشد و اين انقالب بزرگ نه در ھند بلکه در افغانستان
آنروز آمد.
با کوشانيھا زبان و رسم الخط يونانی رو به انحطاط گذاشت .اين زبان
که ديگر دليلی برای بقای آن نبود زودتر از ميان رفت ولی کلمات
پراگنده آن تا اخير عصر کوشانی )اواسط قرن سوم مسيحی( در
پراکريت افغانستان استعمال می شد .رسم الخط يونانی که بيشتر آنرا

بحکم تقليد در مسکوکات خود دوام داده بودند ،تغيير شکل يافت و حتی
بعضی اشکال نو در حروف آن بميان آمد و آن مخلوطی است که
دانشمندان بنام رسم الخط )يونانو کوشانی( ميخوانند .بھر صورت ھر
چه بود تا اخير عصر کوشانی از مسکوکات زايل نشد .برعکس رسم
الخط خروشتی چه در مسکوکات و چه در کتيبه ھا استعمال می شد و
در خاک ھای مفتوحۀ ھندی جزء امپراطوری کوشانی خط )برھمی(
متداول بود .اين بود خطوط مھم تحوالت ادبی در افغانستان عصر
کوشانی و رؤس مطالب را تحت عناوين ذيل شرح می دھيم:

سانسکريت و ادب بودائی
آئين بودائی که در ھند در عصر شاھان موريا انبساط پيدا کرد تا وقتی
که در ھند محدود بود قوانين آن در دو زبان نوشته می شد .در شمال در
زبان )مگـدھی( و در جنوب بزبان )پالی( که آنرا زبان سيالن ھم
گويند .زبان سومی که ضمننا ً در دفاتر رسمی و درباری معمول بود،
پراکريت است که کتيبه ھای آشوکا بوجود آن شھادت می دھد .برين
منوال سانسکريت در ھند در دست برھمن ھا محصور و مختنق شده
بود .يکی از مدققين "ژوزف منسين" ) (23می گويد" :زبان سانسکريت
در سالھای قبل از شروع عھد مسيح مشرف بر زوال بود زيرا نه زبان
مردم بود نه زبان دربار پادشاھان و نه زبان جنبش ھای بزرگ مذھبی
وقت بودائی و چينی ".به اساس بعضی روايات بودا خودش استعمال
سانسکريت را در امور مذھبی منع کرده بود .دانشمندان تجديد حيات
سانسکريت را مربوط به واقعات و کسانی می دانند که از نقطه نظر
ھند بيگانه ھستند و مبدأ آنھا آريانا است .مقصود اينجا از )کشاتراپھا(
حکمرانان اسکائی و يا کوشانی و بھتر از ھمه شخص بزرگ امپراطور
کنيشکا است که فتوحات او در شمال ھند راه انقالب بزرگ ادبی
سانسکريت را باز کرد و صحنه اين انقالب نه ھند برھمنی نه ھند
بودائی بلکه صفحات شرقی افغانستان يا )گندھارا( است .فراموش نشود
که خاکھای غربی )اندوس( يعنی ايالت گندھارا از زمانه ھای قديم
مرکز زبان سانسکريت بود واين زبان ساخته و پرداخته اين ديار است.
" پانی نی" باشندۀ )اتک( عالم بزرگ صرفی و نحوی تسميۀ
سانسکريت را وضع کرد" .سيلون ليوی" بزرگترين استاد سانسکريت،

ظھور سانسکريت را در کتيبه ھا نه در شرق بلکه در غرب ھند قرار
ميدھد و قديمترين کتيبه ھای اين زبان در طی قرون مسيحی بدست
)کشاتراپھا( حکمرانان اسکائی حوزۀ سند به ميان آمده است .مرکز ثقل
زبان سانسکريت به عقيده زبان شناسان ھمين عالقه گندھارا است و
بودائی ھای ھمين ناحيه در عصر کنيشکا اول به استعمال سانسکريت
مخلوط با پراکريت و بعد به استعمال زبان صاف سانسکريت در آثار
مذھبی و غير مذھبی شروع کردند (24).تصميم استعمال زبان
سانسکريت در آثار مذھبی در محفل بزرگی گرفته شد که به امر کنيشکا
در کشمير تحت رياست علمای گندھاری "ياوازو"" ،وارد ميترا" يا
"پارسوا" مشاور ادبی امپراطور انعقاد يافت و "اسوه گوشا" بزرگترين
نويسنده و شاعر معاصر کنيشکا باب شقوق ادبی را بروی سانسکريت
باز کرد .شکوه ادبيات سانسکريت از عصر کنيشکا به بعد آغاز می
شود .از اين به بعد زبان مخصوص برھمن ھا نه تنھا وارد دفاتر شد
بلکه به طور عام در تمام زمينه ھای فکری وارد گرديده ،در نظم
اشعار رزمی ،وصفی و عشقی ظھور کرد و در نثر قصص و افسانه و
درامه به ميان آمد.
شعب مختلف علوم :طبابت ،فلکيات ،رياضی ،صرف و نحو و منطق
دامنه ادب را خيلی فراخ ساخت و تفسيرھای مربوطه بيشتر بر وسعت
دامنه سانسکريت و ادبيات آن افزود .مولفين و مترجمين اصليت شان
ھر چه بود و به ھر طبقۀ جامعه که منسوب بودند ،زبان ھمه
سانسکريت شد .خالصه ادب سانسکريت عامل تنزل پراکريت ھا شد و
با وجوديکه ھنوز ھم پراکريت افغانستان در تمام دورۀ کوشانی روی
مسکوکات و در کتيبه ھا معمول بود رو به انحطاط گذاشت و در اواخر
دورۀ کوشانی و ظھور يفتلی ھا پرده ھای فراموشی روی آنرا گرفت
ولی به کلی از ميان نرفت.

کنيشکا و ادبا و علمأ
کنيشکا نه تنھا از نقطه نظر کشورگشائی فاتح بزرگ است بلکه حمايت
از ادبا و علما و نويسندگان و شعرا و ارباب فن و ذوق او را در قطار
بزرگترين مشوقين علم و ادب جای می دھد .شاه خودش مشاور ادبی

داشت موسوم به )پارسوا(  Parsavکه اصالً گندھاری بود) .وازوميترا(
عالم معروف گندھاری معاصر کنيشکا است که در مراتب تبحر علمی
در اقطار امپراطوری کوشانی نظير نداشت .وی در محفلی پنج صد
نفری که به امر کوشانشاه بزرگ برای اصالح امور مذھبی در کشمير
منعقد شده بود ،صدارت می کرد.
در قطار علمای اين وقت می توان از )مان تنگه  (Mantangaو
)گوبھارافا  (Gobharavaدانشمندان گندھاری نام برد .از شعرا و
نويسندگان معروف دربار او که از اراضی مفتوحه ھندی گرد آمده
بودند )اسوه گوشا –  (Asvagoshaاز ھمه معروف تر است) .ماتری
سيته  (Matricetaراھب و شاعر سالخورده ايست که راجع به امپراطور
فاتح قصايدی ساخته بود و نظير اينھا دسته ھائی از شعرا ،نويسندگان و
علمای گندھارا و کاپيسا و بلخ و باميان در خاکھای ھندی امپراطوری
او ميزيستند .ديانت بودائی و ادب سانسکريت افغانستان در ھمين زمان
و دوره ھای بعدتر به ماورأالنھر و ديار چين انتشار يافته و به زبان
چينی ترجمه شد.

کتابخانه ھا معابد
در طی تقريبا ً ھزار سال که آئين بودائی در آريانا رواج داشت معابد
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
ھزارھا راھب ،نويسنده و شاعر و عالم مشغول تحرير و ترجمه آثار
بودند .فعاليت ھای اين معابد از نقطه نظر بسط صنايع نفيسه به ھمگان
واضح است .متاسفانه آثار ادبی که بيشتر روی يک نوع پوست نازک
درخت نوشته می شد و بيشتر درمعرض زوال بود با خرابی ھای معابد
ھمه از ميان رفت .در  1930بار اول در معبد ) (Gباميان از مجاورت
قريب مجسمه  35متری )بعدا ُ  37متری( نوشته ھای سانسکريت روی
پوست نازک درخت کشف شد که امروز در موزۀ کابل موجود است که
يک قسمت آن را ) سيلون ليوی( فرانسوی مطالعه کرده است .اين آثار
بين قرن  3و  8مسيحی در رسم الخط ھای مختلف )کوشانا( ) ،گوپتا (
و انواع رسم الخط آسيای مرکزی تحرير شده .آثار سانسکريت باميان

در عالم ادب اھميت زياد دارد زيرا بار اول يعنی پارچه ھای کتاب
)وينايا( يکی از آثار معروف بودائی را در متن سانسکريت به ما
معروفی می کند .اين اثر اگر چه قرار تحقيقات دانشمند فرانسوی به
رسم الخط گوپتا در قرن  6مسيحی نوشته شده معذالک به اساس
روايات مصنف اصلی آن )اسوه گوشا( ھمان نويسنده و شاعر معروف
عصر کنيشکا است که پيشتر از آن نام برديم .خوشبختانه در ھمان سال
بعضی پارچه ھای ديگر ھمين کتاب از خرابه ھای يک معبد قديمه از
)گلگت( کشف شد .اصل اين کتاب که در ترجمه ھای پالی و چينی
موجود است 500 -400 ،صفحه می باشد و مضمون آن بيشتر موعظه
و پند و حکايات اخالقی است .از روی نوشته ھای سانسکريت کتابخانه
معبد ) (Gباميان واضح می شود که زبان سانسکريت که بعد از عصر
کنيشکا وارد صحنه ادبی شده بود ،در نيمه شرقی افغانستان تا قرن  8و
اوايل قرن  9مسيحی تا ايام مقارن ظھور آئين اسالمی درين نواحی دوام
داشت.

اسکائی ،تخاری ،سغدی
ھمانطور که در جنوب ھندوکش از زبان ويدی پراکريت ھا برآمده و
منجمله وجود و عموميت يکی آن در اين مناطق در دورۀ يونانو باختری
و کوشانی به شھادت مسکوکات و کتيبه ھا ثابت است ،از زبان زند يا
اوستائی در شمال سلسله کوه مذکور شاخه ھائی باقی ماند که وجود آنھا
را در تخارستان عليا در لھجه پامير می توان يافت .از آن جمله مانند
پراکريتی که در جنوب سلسله کوه مذکور عموم يافته و دوام کرد شاخه
ای در شمال کسب ترقی نمود و آن ھمان )پرثوی( يا پھلوی پارتی است
که از آن در بخش قبل بحث رانديم .شبھه ای نيست که مرکز سياسی
پارتی با زبان پرثوی از خراسان به فارس منتقل شد ولی اصل
موجوديت زبان از ميان نرفت و نه تنھا در دورۀ کوشانی بلکه معاصر
زمان ساسانی ھا ھم در خراسان حرف زده ميشد .چيز جديدی که از
يکی دو قرن )ق – م( با ورود قبائل سيتی :ازی ئی ،پازيانی ،تخاری و
ساکارولی وارد آريانا شد ،و در عالم ادب اينھا را به اسمای "اسکائی"
و "تخاری" می شناسند ،زبانھای آنھاست .زبان اسکائی را زبان شناسان
جزء شاخه مشرقی خانوادۀ السنه آريائی می شمارند و بقايای آنھا را در

ميان بعضی لھجه ھای پامير سراغ می دھند ،زبان تخاری است که
ھستی آن در اثر مساعی پرونيسه ميئيه ،سيک و سپيگل روشن شده
است .تخاری زبان قسمتی از قبائل سيتی منجمله کوشانيھا است که در
اوايل آن را )آريائی شمالی( و )آريائی شرقی( ھم می خواندند و باالخره
به ھمان اسم )تخاری( نامزد شد .اين زبان لھجه ای از زبان ھند و
اروپائی می باشد ولی جای تعجب اين است که نه در خانواده )آريا(
بلکه جزء دسته )سنتم( در خانواده )ايتالو سلتيک( قرار می گيرد .به
ھر حال مطالعات ھنوز در اطراف اين زبان انبساط نيافته و روزی در
تاريخ ادبيات افغانستان در اطراف آن بيشتر بحث خواھد شد .گمان
غالب چنين می رود که در اثر اختالط لھجه ھای زند ،بخصوص
)پرثوی( يا پھلوی خراسان و لھجه ھای اسکائی و تخاری زبان سغدی
در حوزه اکسوس به ميان آمده باشد و دردو طرفۀ آمودريا در سغديان و
باختر منتشر شده باشد .مقصود ما اينجا اشاره به تشکل اين زبان است
که به عقيده استاد )کرستن سن( بعد از حوالی قرن دوم مسيحی برای
چندين قرن زبان بين المللی آسيای مرکزی می شود .بودائيان ،مانوئيان،
نسطوريان باختر و ماورأ النھر با آن آثار زيادی نوشته اند تا اينکه مانی
در طی قرن سوم مسيحی از رسم الخط سريانی خط )سطر انجيلی( را
اختراع کرد و از اين به بعد آثار زياد به زبان سغدی نوشته شد و رسم
الخط جديد مبداء خط )ايغور( و ديگر قبائل مغلی آسيای مرکزی گرديد.
سغديانه يا سگديانه در کنار باختر از قسمت ھای مھم آريانا بود که در
بين رودخانه ھای سيحون )سير دريا( و جيحون )آمو دريا( گاھگاھی
جز ايالت باختر محسوب ميشد.
اين زبان قرار نظر بارتولد در تاريخ آثار زيادی از خود باقی گذاشته
که در آسيای ميانه اسناد قرن اول مسيحی و آثار ادبی قرن ھفتم الی نھم
از آن در دست است .البيرونی از دو زبان سغدی و خوارزمی زکر
بعمل آورده است .آثار اين زباندز سغديانه از نزديکی )لوب نور( و
)دون-خوان( که در سرحد چين است ،بدست آمده است .از ھمين جھت
است که محقق فرانسوی )گوتيو  (R. Gauthiotاظھار عقيده ميکند که
توسعه و ترويج زبان سغدی توسط سغدی ھا در قسمت ھای خاک چين

در نزديکی سغديانه صورت گرفته است که به ھمين جھت معلوماتی از
منابع چين راجع به اين زبان در دست است(28).
تذکر زبان سغدی در تاريخ ادبيات افغانستان اھميت بسزا دارد زيرا در
بنای زبان )دری( يا )فارسی خراسانی( دخالت آن مبرھن است و گمان
غالب بر اين می رود که از آميزش پرثوی يا پھلوی خراسانی با زبان
سغدی و تاثير لھجه ھای زند) ،دری( باختر و تخارستان و ماورأ النھر
به ميان آمده باشد که از آن در موقع اش حين شرح پيدايش زبان دری
مفصل تر بحث خواھيم نمود.

بخش ھشتم

پھلوی ساسانی
منشأ پھلوی ساسانی ،آثارپھلوی ساسانی ،پھلوی و افغانستان

پھلوی ساسانی
در اثر انکشافی که در مورد زبان و رسم الخط پھلوی به صورت عام
چه از نقطه نظرماھيت و منشأ زبان و چه از نقطه نظر معنی خاص
اين کلمه پيدا شده است ،مطالعات خود را به دو بخش معين تقسيم کرديم
زيرا پھلوی پارتی و پھلوی ساسانی يا پھلوی خراسان و پھلوی فارس

دو زبانی است مربوط به دو عصر و دو محل و دو منشأ مختلف که در
تاريخ ادبيات افغانستان اولی اصلی و مھم و دومی فرعی و ضمنی
است .بھرحال تطورات السنه و فعل و انفعال ادبی و نفوذ پھلوی
خراسان بر پھلوی پارس و انعکاس اخير الذکر در آريانا ،چنين ايجاب
می کند که به ھر دو علی قدر مراتب ھم موقع داده شود .در بخش ششم
ديده شد که پھلوی پارتی يا "پرثوی" منحيث مکان مربوط به خراسان و
منحيث زمان حاوی سه قرن )ق – م( و سه قرن مسيحی و منحيث منشأ
ارتباط به زند يا زبان اوستائی دارد .پھلوی ساسانی از اين سه نقطه
نظر ھويت علحيده ئی دارد .مکان آن پارس ،زمان آن بعد از قرن سه
مسيحی تا قرن ھفت ھجری و منشأ آن فرس قديم ھخامنشی است .ھمين
قسم با وجوديکه مبدأ رسم الخط ھر دو آرامی بود ،ميان خود فرق زياد
داشت .بعد از اينکه در تفريق اين دو زبان سه مسئله فوق تشخيص شد
در قرابت آنھا دو مسئله ديگر قابل دقت است :يکی اينکه پھلوی
خراسانی بعد از انتقال مرکز ثقل اداری دولت پارتی از خراسان غربی
به فارس بر زبان ساسانيان تاثير زياد افگند و در شمال و مرکز آن
مملکت پھن شد و کلمات زيادی از آن در پھلوی پارس داخل شد .دوم
اينکه پھلوی ساسانی در عصر جالل و عظمت ساسانيان که در اخير
دورۀ کوشانی بر خراسان دست يافتند به نوبه خود در صفحات شمال و
غرب آريانا تا اندازه زياد منتشر کرد و در سيستان دوام آن طوالنی تر
بود.
پھلوی ساسانی طوريکه از مبدأ جغرافيائی و ريشه ارتباط آن با فرس
قديم ھخامنشی معلوم می شود اصالً زبان فارس است و در طی سلطنت
چھار صد ساله ساسانی در آن کشور پرورش يافته و آثار زيادی چه در
عصر ساسانی و چه بعد از آن در آن نوشته شده است .باآنھم در اثر
پارۀ علل مختلف که مھمترين آن ،نارسائی رسم الخط آنرا تشخيص داده
اند طوريکه بايد آثاری زيادی از آن باقی نمانده و طوريکه در بخش
بعدی شرح خواھد يافت ،اول در نفس دربار ساسانی زبان )دری(
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
مقابل عربی راه انحطاط پيش گرفت و بعد از آن اگر چه تا زمان استيأل

مغل در حصص غربی فارس کم و بيش معمول بود ،زبان دری
خراسان بار دوم در اثر فتوحات غزنوی و سالجقه 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
ھا و در ادب مذھبی تدوين مجدد اوستا که آنھم دست خورده و خساره
کشيده چيز ديگری از آن باقی نمانده صرف کتبی که به پھلوی ساسانی
تحرير شده و امروز يا در متن اصلی يا بصورت ترجمه عربی و
فارسی و يا محض بنام به ما رسيده است .بطور عموم بعد از سقوط
ساسانی ھا و بيشتر در آغاز عھد اسالمی نوشته شده و دامنه آن تا قرن
ششم ھجری ) 15مسيحی( دوام کرده است .موضوع اين آثار روی
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
نوين تکرار می کند .رويھمرفته مجموع آن بطور عام حلقه ايست بسيار
مھم و ترجمه آنھا که در قرن سوم ھجری با )ابن مقفع( و معاصرين و
پيروان او به عربی شروع شده است ،تاثير فراوان در افکار نويسندگان
اسالمی چه ايرانی چه افغانستانی و چه عربی و غيره ھم وارد کرده
است.

پھلوی و افغانستان
از نقطه نظر خصوصی تاريخ ادبيات افغانستان اگر نگاه شود با
وجوديکه پھلوی زبان محلی کشور ما نبود و نمی توان آنرا زبان عامه
ساکنين اين سرزمين خواند و در ميان آثاری که بدين زبان باقی مانده
ھيچيک به کدام نويسنده مشخص افغانستان تعلق ندارد ،با آنھم بدون
شبھه و ترديد طبقه دانشمند و دھاقين دانشور اين مملکت مقارن آغاز
عھد اسالمی اقالً در طی چھار قرن اول ھجری "شايد تا قرن  "6آنرا
می فھميدند و دليل قطعی آن محاسباتی است که شعرا و نويسندگان
خراسانی ،به ويژه دانشمندان بلخی با نگارش گشتاسب نامه ھا و

شاھنامه ھا و زرير نامه ھا يک دفعه با تمام جزئيات روايات حماسی
باستانی را وارد زبان دری کردند .اين کار ھر چند به پيمانۀ زياد از
روی خاطره ھا بعمل آمده باشد ،آثار تحريری پھلوی در آن دخيل است.
پيشتر اشاره نموديم که زبان و رسم الخط پھلوی ساسانی در اخير دورۀ
کوشانی با نفوذ ايشان در خراسان و سيستان بسط يافت .شبھه ای نيست
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.
در بخش چھارم در ذيل رسم الخط ھا گفتيم که رسم الخط يونانی در
عصر کوشانی تغيير شکل يافته رفت و رسم الخط خروشتی تا قرن
پنجم مسيحی دوام کرد .به اين ترتيب عموميت رسم الخط پھلوی در
افغانستان امری است منطقی و حسابی و درست از ھمين قرن پنج به
بعد که خروشتی از ميان می رود ،پھلوی ساسانی روی مسکوکات
يفتلی ھا ظاھر می شود .مسکوکات يفتلی عجالتا ً بھترين وسيله ايست که
بر اوضاع ادبی افغانستان در قرن پنج روشنی می اندازد و به شھادت
آنھا معلوم می شود که سانسکريت و رسم الخط برھمی و زبان و رسم
الخط پھلوی ھر دو موازی ھم معمول و متداول بود .حتی از روی
بعضی عناوين و القاب مثل "خواتأ" که در پھلوی "خواتای" و در زبان
دری "خدای" و "خدا" شده و " شاه " معنی دارد ،واضح می شود که
زبان سغدی که از تشکيل آن در بخش ھفتم تذکر داديم ،دردورۀ يفتلی
در حصص شمالی ھندوکش مروج بود و فعل و انفعال ادبی ميان آن و
پھلوی جريان داشت .مسکوکات يفتلی در حقيقت نمايندۀ تصادم افکار
افغانستان قرن پنجم ساسانيھای پارس و گوپتاھای ھندی است که در
نتيجه از طرف شرق رسم الخط برھمی سانسکريت و از جانب غرب
زبان و رسم الخط پھلوی وارد کشور ما شده است .از جانب شمال ھم
از حوزه آمودريا زبان سغدی بر دامنه خود افزوده است .اوضاع ادبی
خطوط عمومی خود به ھمين منوال بعد از يفتلی ھا در دوره زمامداری
کوشانو يفتلی ،رتبيل ھا يا برھمن شاھی ھای کابلی دوام داشت .در
يکطرف مسکوکات پراکريت گندھاری با تحوالتيکه نموده بود با رسم

الخط برھمی يا سانسکريت خط )ديوا ناگاری( نقش است و جانب ديگر
زبان و رسم الخط پھلوی يا محض رسم الخط آن ديده می شود .اين
رويه در قرن  3و  4ھجری معاصر صفاری ھا وآغاز دوره غزنوی
در کابلستان تعقيب شده است.
رسم الخط پھلوی بيشتر از مسکوکات روی مھرھا و نگينه ھا عموميت
داشت و در شھرھای حوزۀ ھيرمند و سيستان در طی  4 -3قرن اول
ھجری ھم در حکاکی روی مھرھا و انگشتری ھا استعمال می شد.

بخش نھم

زبان دری
عموميات زبان دری ،مبدأ و پرورشگاه زبان دری ،انتشار آن از
خراسان )افغانستان( به فارس )ايران(

عموميات زبان دری
بخشھای قبلی بطور مجموعی بحيث يک مقدمه نشان می دھد که خاک
ھای بين اکسوس و اندوس پرورشگاه زبانھای خانوادۀ ھند و آريائی
بوده و به ترتيب زبان ويدی ،زبان زند يا اوستائی ،زبان پراکريت

گندھاری ،سانسکريت کالسيک ،زبان پرثوی يا پھلوی پارتی خراسانی،
سغدی ،اسکائی ،تخاری و پھلوی ساسانی بدون ذکر شاخه ھا و
فروعاتی که ھنوز ھم بصورت دسته ھای غلچه ای پامير و نورستانی
از بين نرفته است ،دوره به دوره مارا به عھد اسالمی نزديک می
سازد.
با سقوط کوشانی ھای بزرگ در افغانستان و عروج ساسانی ھا در
ايران و تسلط ساللۀ اخير الذکر در خراسان ،زبان پھلوی ساسانی با
ھمان تاثير فراوانی که از پھلوی پارتی برداشته بود ،در صفحات شمال
و شمال غربی افغانستان در باختر و سيستان راه يافت و حتی در ساير
نقاط ملکت ھم پراگنده شده بود .طوريکه ديديم در دورۀ يفتلی و بعد از
آن تا آغاز عھد اسالمی حتی در سه ،چھار قرن اوليه ھجری پراکريت
و برھمی سانسکريت و ديواناگاری زبان و رسم الخط پھلوی در آريانا
متداول بود .آنچه از نقطۀ نظر مبحث بعدی يعنی پيدايش زبان )دری(
مھم است ،انبساط زبان سغدی دردورۀ يفتلی و تماس مزيد آن با پھلوی
ساسانی است که نتيجه آن بر زبان دری بی تاثير نمی باشد.

زبان دری
معموالً زبان دری را منحيث لغت دو نوع معنی می کنند .يکی به اساس
کلمه )در( و آنرا زبان )درگاه( و)دربار( می خوانند و ديگر منسوب به
)دره( که زبان کھستانی شود و اين توجيھات بيشتر به اساس قاموس ھا
و کتب لغت معمول شده است .برھان قاطع کلمه دری را چھار گونه
تعبير می کند:
 -1گويند لغت ساکنين چند شھری بوده است که آن بلخ و بخارا و
بدخشان و مرو است.
 ... -2و طايفه ای برآنند که مردمان درگاه کيان بر آن متکلم می شده
اند.
 ... -3و گروھی گويند که در زمان بھمن اسفنديار چون مردم از
اطراف عالم به درگاه او می آمدند و زبان يکديگر را نمی
فھميدند ،بھمن فرمود تا دانشمندان زبانی را وضع کردند و آنرا
)دری( نام نھادند.

 ... -4و منسوب به دره را نيز گويند ،ھمچو کبک دری و اين اعتبار
خوشخوانی ھم ميتوان بوده باشد زيرا که مھمترين لغات فارسی
زبان دری است.
خلص اين چھار تعبير اين است که اصل منشأ و کانون پرورش زبان
دری خراسان و ماورأالنھر بوده و در عصر ساسانی محتمالً زبان
دربار ھم اتخاذ شده بود (25).چون اين خالصه حاوی تمام نظريات در
اطراف زبان دری می باشد ،در روشنی تحقيقات آنرا مفصل تر شرح
می دھيم.

مبدأ و پرورشگاه زبان دری
قديمترين نظم و نثر دری را که تا حال سراغ می توان کرد يا در
خراسان و يا در ماورأالنھر به ميان آمده است .حنظله بادغيسی و محمد
بن وصيف سکزی که قديم ترين شعر دری را به آنھا نسبت می دھند،
از واليات ھرات و سيستان می باشند .قديم ترين آثار منثور اين زبان يا
در خراسان و يا در ماورأالنھر نوشته شده .مقدمه شاھنامه ادبی
منصوری که از طرف منصور العمری و به نام ابو منصور محمد
عبدالرزاق در  346ھجری تحرير گرديده ،ترجمۀ تاريخ طبری که از
طرف بلعمی وزير منصور بن نوح سامانی در  356ھجری تحرير شده
در عصر سامانی ھا در ماورأ النھر به ميان آمده است.
مقارن ھمين زمان حدود العالم که مولف آن معلوم نيست ،در 372
ھجری برای يکی از امرای آل فريغـون گوزگانان ،ابوالحارث محمد بن
احمد تحرير شد و ابوالمؤيد بلخی گرشاسب نامه و عجائب البلدان خود
را تاليف کرد که متاسفانه اصل آنھا از بين رفته ولی تاريخ سيستان و
مجمل التواريخ شاھد وجود آنھاست زيرا از آنھا فصولی نقل کرده اند.
) (26واضح می شود که اولين پارچۀ منظوم و منثور دری که عجالتا ً در
دست است در طی قرن چھار ھجری در خراسان و ماورأالنھر به ميان
آمده است و باختر و ماورأالنھر آنروز و زابلستان مبدأ و پرورشگاه
اوليه آن محسوب می شود .البته اين شواھد که عين حقيقت است محتاج
تقويه داليل ديگر نيست ،باآنھم شباھت مزيد لغات دری به سغدی و

پرثوی يا پھلوی پارتی خراسانی که پارچه ھای آن از خرابه ھای
تورفان کشف شده ،ساحه جغرافيائی سائر لھجه ھای دری مثل :ھروی،
سکزی ،زاولی را در افغانستان و وجود لغات صاف دری در افغانستان
و ماورأالنھر و بخصوص در کشور خود ما و باز تاثير زبانھای
اسکائی و تخاری که در آريانا معمول بود و تاثيرات متقابله ادب سغدی
و پھلوی ساسانی که در آريانا بعمل آمده و تاثيری در زبان دری بخشيد
و باالخره انتشار زبان دری از خراسان )افغانستان( به فارس )ايران(
چه در عصر ساسانی که محض زبان دربار باقيمانده و چه بعد از قرن
چھارم ھجری که بجای پھلوی زبان علمی و ادبی آن کشور ھم شد
ھرکدام بجای خود محکمترين دليلی است که مھد زبان دری را در
خراسان )افغانستان( و ماورأالنھر ثابت می سازد.
حاال که مھد ظھور و پرورشگاه اوليۀ زبان دری شناخته شد ،می
خواھيم کمی در اطراف منشأ آن صحبت کنيم .معموالً فارسی دری را
در خانواده السنه آريائی در سلسله ای گرفته اند که صورت قديم آن
فرس ھخامنشی ،صورت متوسط آن پھلوی ساسانی و صورت جديد آن
فارسی دری کنونی می باشد .مبدأ جغرافيائی و روشن شدن موجوديت
زبان پرثوی -پھلوی-خراسانی و زبان سغدی و ظھور آثار ادبی اين دو
زبان از خرابه ھای تورفان و ثبوت قطعی نفوذ ادبی پرثوی ساسانی و
ارتباط محکم ادبی زبان با پرثوی و سغدی و تشخيص بغايت زياد لغات
دری در زبان اخيرالذکر و موجود بودن زبان دری در افغانستان
معاصر ،زبان پھلوی در ايران معاصر و باز تاثير زبان اسکائی
بخصوص تخاری در زبان دری يک سلسله داليلی است که به اساس آن
منشأ زبان دری به دو زبان پرثوی يا پھلوی خراسانی و سغدی که آنھم
در بلخ و بخارا و تخارستان و سمرقند معمول بود ،ارتباط پيدا می کند و
تخاری يا زبان کوشانی که به نوبه خود زبان ديگر ھمين نواحی است
با تاثيری که در اصل ساختمان سغدی وارد کرده و با تاثير مستقيم خود
در شکل لسان دری بی مدخليت نيست چنانچه مطابق بعضی نظريه ھا
)(29
)دری( را اصالً مخفف تخاری می دانند.
پس چه از نقطه نظر مبدأ جغرافيائی و پرورشگاه اوليه زبان دری در
قرون اوليۀ ھجری و چه از روی کشفيات جديد و پيدا شدن لغاتی در

زبان سغدی که در )دری( وجود دارد و پھلوی ساسانی فاقد آنست ،منشأ
زبان دری به ھيچ وجه به پھلوی ساسانی و به فرس ھخامنشی نمی رسد
بلکه به پرثوی يا پھلوی پارتی خراسانی و سغدی تعلق ميگيرد و
تخاری ھم در آن بی تاثير نيست و اين سه زبان در دو طرفۀ آمودريا
در باختر و تخارستان و ماورأالنھر در ساختمان زبان دری به ترتيب
مراتب در طی چندين قرن پيش از عھد اسالمی دخيل اند .چون زبان
سغدی در نگارش آثار مذھبی مانويان ،بودائيان و حتی ترسايان
نسطوری مدت چندين قرن متداول بود و زبان علمی آسيای ميانه
محسوب می شد ،احتمال زياد دارد که رکن اساسی منشأ زبان دری
معجونی است مرکب از زبان پھلوی ساسانی و لغات عربی ،حال آنکه
يکی از صفات زبان دری حقيقی عدم دخالت زبان عربی است و قرن
ھا پيش از ظھور زبان عربی در اين ديار تشکل نموده بود .از جانب
ديگر دری زبانی نيست که بعد از نابود شدن پھلوی ساسانی به ميان
آمده باشد بلکه پھلوی و دری دو زبانی است که موازی بھم يکی در
فارس و ديگری در خراسان )افغانستان( به ميان آمده و نشو و نما کرده
و به زمان ھای معين از کشورھای مبدأ درخاک ھای دو مملکت
پراگنده شده اند و عامل اساسی شباھت و ارتباط لغات اين دو زبان
عالوه بر قرابت خانوادگی ،معاصر بودن و انتشار آنھا به خاکھای يک
ديگر است.
شبھه ای نيست که پارچه ھای منظوم و منثوری که عجالتا ً از زبان
دری در دست است از نقطۀ نظر قدامت از قرن سوم ھجری تجاوز
نمی کند ولی اگر ھمين آثار را با کتب معاصر آن بزبان پھلوی مقايسه
کنيد ،آن گاه سالست و پختگی و روانی )دری( بر )پھلوی( آشکارا
ميشود .مسلم است که دری يک دفعه و بدون سابقه معاصر صفاری ھا
و سامانيھا به ميان نيامده بلکه چندين قرن سابقه داشته که متاسفانه تعيين
آن عجالتا ً مشکل است .اگر واقعا ً ھمان طوريکه )ابن مقفع( و )ابن نديم(
ادعا می کنند ،دری زبان درباری ساسانيان شده باشد چنانچه در متون
عربی حتی فقره ھائی ھم به زبان دری به شاھان ساسانی نسبت داده
شده است) (27آنگاه مسلم می شود که مراحل ابتدائی زبان دری تا قرن
پنج و چھار حتی  3مسيحی اقآلً دو يا دونيم قرن از عھد اسالمی پيش

برده شده ميتواند .ملتفت بايد بود که دری در قرون پيش از اسالم و
محتمالً در قرن اول و دوم ھجری شکل اوليۀ داشت که بايد آنرا
صورت متوسط سغدی و پھلوی پارتی خراسانی خواند .بالشبھه رواج
پھلوی ساسانی که بعد از عصر کوشانی ھای خورد و يفتلی ھا در
خراسان بعمل آمده در آن بنوبۀ خود تاثير بخشيد ،تاثيری که آنرا تقويت
نمود .پيشتر گفتيم که پختگی و سالست دری بر پھلوی ساسانی از
روی آثار معاصر آن دو زبان معلوم می شود  ،در صورتيکه قدامت
پھلوی پيش از قرن چھارم ھجری تا آغاز دورۀ ساسانی واضح است.
منطق حکم می کند که دری ھمچنين سابقه ای داشته تا در قرن چھار
بدين پايه نضج و سالست رسيد و آن گاه گوی سبقت را از پھلوی ربود.
فراموش نبايد کرد که پختگی زبان دری بر پھلوی ساسانی از اين ھم
معلوم می شود که ھر دو در معرض ھجوم زبان عربی قرار گرفتند.
در نتيجه پھلوی در فارس بطور عام بعد از قرن سه و چھار ھجری در
تحرير آثار از ميان رفت و بعد از قرن ھفتم حتی در مغرب آنکشور ھم
بکلی ناپديد شد حال آنکه دری در خراسان ھمان خراسانی که آنجا ھم
پھلوی حرف زده ميشد و نفوذ زبان عربی نيز در آن جابجا شد ،رو به
انکشاف مزيد گذاشت .تا قرن چھارم ھجری زبان دری منحصر به
خراسان )افغانستان( و ماورأالنھر بود و بحيث يک زبان علمی و ادبی
پخته و روان و سليس آثار منثور و منظوم در آن تحرير می شد و در
اين وقتھا در فارس معمول نبود .حتی يک شعر و يک رساله ھم در ين
زبان مقارن اين زمانه ھا در آن مملکت ديده نشده است .ملتفت بايد بود
که ا گر ساسانی ھا به راستی بعد از بسط نفوذ در خراسان ،دری را
زبان درباری خويش اتخاذ کرده باشند ،در چھار ديواری بارگاه بحيث
يک زبان تشريفاتی قبول شده بود و در بيرون بارگاه عموميت نداشت و
زبان علمی و ادبی آن مملکت قراريکه گفتيم پھلوی بود .و بزبان طبری
ھم می نوشتند و پھلوی تا زمان استيالی مغل در حصص غربی فارس
کم و بيش باقی ماند تا اينکه در اواخر عصر سامانی و اوائل دورۀ
غزنوی در اثر فتوحات سالطين خراسانی در ری ،جبال ،گرگان و
اصفھان راه نفوذ زبان دری خراسان در خاک ھای ھمسايه غربی ما
باز شد و آھسته آھسته زبان پھلوی را در نقاط غربی فارس عقب زد و
بعد از قرن چھارم ھجری بحيث زبان علمی و ادبی جای آنرا فرا گرفت

و به اصطالح ملک الشعرا بھار "بعد از تسلط دولت سلجوقی در
عراقين اين معنی قوت يافت" يعنی زبان دری بر سراسر کشور فارس
انبساط يافت" /.خاتمه"

ياداشت ھا:
)(1

 ملتفت بايد بود که در اوايل مطالعات زبانھای ھند و اروپائی،باختر يا صفحات شمال افغانستان بحيث مبدأ زبانھای مذکور
طرفدار زياد داشت.

)(2

 مستر دوت ) (Duttدر مولفۀ خويش موسوم به )آريائی ساختنھند( ) (Aryanisation of Indiaصفحه  55می نگارد) :اختالف
بزرگ متن( )ريگ ويدا( بجای خود يادگار کوچکی است از يک
دورۀ بزرگ ادبی که در طی آن سرودھای ديگری ھم بوده و از
بين رفته .تغييرات واضحی که در دوره ويدی در زبان سرودھا
به مشاھده می رسد ،نشان می دھد که پيش از سرودھای دوره
ويدی حتما ً عده زياد سرودھای ديگری ھم بوده که متاسفانه گم
شده و به ما نرسيده است.

)(3

 معموالً کلمه زند را ھم به اوستا پيوست می کنند .اصل کلمه)زند( از )ازانتی(  Azantiاشتقاق يافته که شرح و بيان و ترجمه
معنی دارد و آن کتب پھلوی را در بر ميگيرد که بار اول اوستا
بدان ترجمه شده است .پازند شرحی است که برای ترجمه کتب
اوستائی پھلوی به زبان دری نوشته اند .پازند برگردانيدن ،باز
گردانيدن و ترجمه ثانی را گويند.

)(4

 جلد اول سبک شناسی صفحه ) (8تاليف ملک الشعرا بھارپاورقی ).(2

)(5

 وجس تشتی مرکب از دو کلمه است )وجس( به معنی گفتار و)تشتی( به معنی برش که معنی مرکبه آن )پارچه سخن( يا قطعه
می شود) .افسمن( به معنی اندازه و مقياس است و به مفھوم ادبی
يک عده کلمات را که از آن مصرعی ساخته شود ،در بر می
گيرد .صفحه ) 66گاتھا( سرودھای زر دشت ،تاليف و ترجمه
پور داؤد.

)(6

 پلنينوس  Plininusکه در قرن اول ميالدی در آتشفشانی وزيودر ناپل مرد از روی آثار حماسی پوس شھادت می دھد.

)(7

 -مسعودی در سال  346ھجری وفات نموده است.

)(8

 -طبری در سال  310ھجری وفات کرده است.

)(9

 جلد اول اوستا  -تفسير و تاليف پور داؤد .پور داؤد اھميتمذھبی رود آمو در ايريانا ويجه را به مثابه رود درون در فلسطين
می داند و می نويسد که نام اصل اين رود خانه بايد "وخشو" که
به معنی فزاينده و بالنده است از فعل " وخش " که به معنی
افزودن و باليدن و ترقی کردن است در اوستا بسيار استعمال شده
است .در سانسکريت ]اوخشيت[ و در پھلوی ]وخشتين[ می باشد.
کلمه اکسوس را جغرافيا نگاران قديم يونان و روم از اين کلمه
ساخته اند.

) - (10تنگی آزو :عبارت از تنگی عذاب است و دره ايست که به 16
کيلومتری شمال غرب شھرک ،کنار راه عمومی افتاده که از نقطه
اخير الذکر به طرف چشت و ھرات می رود.

)" - (11اتو کلس" و "پانتالون" رسم الخط خروشتی و برھمی ھر دو را
در مسکوکات خود استعمال کرده اند .اگاتو کلس در بعضی
مسکوکات خود يونانی وبرھمی و در بعضی ديگر تنھا رسم الخط
خروشتی را استعمال کرده است.
) - (12بيماران دھکده ايست به فاصله  7-6ميل شمال غرب جالل آباد
در حوالی درونته .چارلزمسن انگليس در سالھای بين -1834
 1837در اينجا کار می کرد و در يکی از اطاقھای استوپه ھذا
دو ظرف مذکور را کشف کرد که حاال در بريتش موزيم می
باشد .در ظرف مذکور عالوه بر چند عدد مرواريد 4 ،عدد سکه
مسی )ازس( ھم وجود داشت .متن و ترجمه سکه مذکور در
صفحه پنجاه جلد  3حصه اول کتيبه ھای خروشتی مربوط به
سلسله  Erpusinscip to um tpdicarumو عکس ظرف در لوحه
 10اثر مذکور داده شده است.
) - (13اين کتيبه را ھم چارلز مسن در سال ھای بين 1837-1834
کشف کرده است ولی بعدھا اصل کوزه مذکور محتمالً از ميان
رفته .متن و ترجمه آن در صفحه  157جلد دوم حصه اول کتيبه
ھای خروشتی )کورپوس( و تصوير کوزه در لوحه  30اثر
مذکور داده شده است) .اپه اليوس( اسم يکی از ماه ھای يونانی
است که در مقدونيه معمول بود .معلوم می شود که اسمای يونانی
در پراکريت ھای معمول افغانستان و ادبيات ما وارد شده بود.
) - (14در خوات و ردک ھنوز بقايای معابد قديمه ديده می شود و
ظرف فلزی که از آنجا کشف شده در بريتيش موزيم می باشد.
) - (15موسيو فوشه در جلد دوم " راه قديم ھند از بلخ به تا کزيال "
صفحه  387-386از ھشت کتيبه مذکور صحبت می کند و
تصاوير آنھا را در صفحات  37و  31اثر خود داده است.
) - (16در سکه ھای کيداری ھا و برھمی و در مسکوکات برھمن
شاھی ھا و يوناگاری ھم بحيث رسم الخط معمول بود.
) - (17بعضی ھا از روی تعداد حروف الفبائی که زائر چينی ھيوان
تسنگ در تخارستان تذکر داده دوام الفبای يونانی را تا قرن ھفت
مسيحی در شمال افغانستان احتمال می دھند.

) - (18نملک تپه ای است در وسط راه بين بلخ و آقچه .پارچه تيکر
مذکور را موسيو شلوم برژه حين گردش در حوالی تپه به صورت
اتفاقی يافته است.
) – (19استرانگلو
) - (20صفحه  46ايران در عصر ساسانيان تاليف کريستن سن طبع
دوم 1944
) - (21صفحه  46ايران در عصر ساسانيان تاليف کريستن سن طبع
دوم 1944
) (22پاورقی نمره ) (1صفحه  47ايران در عصر ساسانی تاليف
کريستن طبع 1944
) Goseph Mensin - (23تاريخچه ادبيات سانسکريت صفحه 120
) - (24صفحه  122تاريخچه ادبيات سانسکريت تاليف ژوزف مانسيون
) - (25شبھه ای نيست که کيان به معنی واقعی ھمان پادشاھان معاصر
زردشت بلخی باشند که سرود گاتھا از زبان ايشان نمايندگی می
کند .اگر طبق نظريات معموله مقصد از آن ھخامنشی ھا و يا
ساسانی ھا باشد ھر کدام زبانی داشتند مثل فرس قديم و پھلوی.
پس قصه بھمن و امر ساختن زبان افسانه ای بيش نيست.
) - (26جلد اول سبک شناسی تاليف آقای ملک الشعرا بھار صفحه 22
) - (27سبک شناسی جلد اول صفحه  20تاليف آقای ملک الشعرا بھار
) – (28زبانھا در افغانستان ،يعقوب حسن خان ،سالنامه کابل 1313
) – (29کشف آبدۀ سرخ کوتل در سال  1951اکتشاف بزرگی در
مطالعات باستان شناسی در افغانستان به شمار ميرود .در اين
کشف نه تنھا اولين معبد زردشتی در خاک آريانای باستان پيدا شد
بلکه از نقطه نظر زبان شناسی ھم آثاری از زبان تخاری بدست
آمد که برای تاريخ ادبيات زبان فارسی دری اھميت بس
ارزشمندی داشت .برای معلومات بيشتر به مؤخذ  64در لست
پائين مراجعه شود .از آن کمی اقتباس ميگردد) :ص" (8از

آتشکده سرخ کوتل کتيبه ھائی ھم پيدا شده است که يک مجموعه
آن روی ھفت ھشت خشت سنگی منقور است و يکی دو پارچه
سنگ ديگر عليحده نوشته ھائی دارد .رسم الخط آن يونانی است
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
الفبائی را بميان آورده اند که معموال ُ بنام )گريکو کوشان( يا
)يونانو کوشانی( ياد ميشود .مطالعه اين زبان و اين رسم الخط که
در تاريخ ادبيات افغانستان قديم اھمست بسزا دارد از طرف
موسيو )کوريل( ،يکی از اعضای سابق ھيئت حفريات فرانسوی
شروع شده"...

منابع و موأخذ

):بعضی آثار جھت کمک به خوانندگان اضافه شده است(

 – 1ترجمه راجا ترانگينی ،ترجمه رنجيت سيترام پندت )انگليسی(
 – 2تاريخ ھند ،سر ھنری ايليوت )انگليسی(
 – 3حدودالعالم من المشرق االلمغرب )عربی(
 – 4فتوا البلدان ،بالذری )1901عربی(
 – 5اشکال العالم منسوب به جيھانی ،موزۀ کابل )عربی(
 – 6زند اوستا ،سالنامه موزه گيمه پاريس ،جلد اول )فرانسوی(
 – 7گاتھای زردشت ،پور داؤد
 – 8از بلخ تا تاکزيال ،الفرد فوشه )فرانسوی(

 – 9تاريخ طبری ،ترجمه ابوعلی بن محمد البلعمی ،نولشکر کانپور
 – 10جوامع الحکايات ،محمد عوفی ،نسخه قامی موزه کابل )عربی(
 – 11پنج ھزار سال تاتار) E. H. Parker ،انگليسی(
 – 12ھيوان تسنگ ،ترجمه فرانسوی استانيسالس ژولين
 – 13مسکوکات موزيم پنجاب ،وايت ھد ،الھور -آکسفورد ) 1914انگليسی(
 - 14مسکوکات شرق ،ژاک دو مورگان ) 1924فرانسوی(
 – 15تاريخ عمومی صنعت از زمانه ھای اول تا امروز ،لوئی ريمر ،پاريس
) 1939فرانسوی(
 – 16ياداشت ھا راجع به ممالک غربی ،ترجمه بيل )انگليسی(
 – 17تجسسات عتيقه شناسی در بگرام ،ژوزف ھاکن )فرانسوی(
 – 18احوال و اشعار رودکی ،سعيد نفيسی
 – 19ديوا نگاری ،رسم الخط شاھی )انگليسی(
 – 20سوانح اسکندر کبير ،پلوتارک )انگليسی(
 – 21ھرودت ،تاليف راولنسن ) 1862انگليسی(
 – 22ايران باستان ،حسن پيرنيا
 – 23تاريخ فارس ،سر پرسی سايکس )انگليسی(
 – 24تاريخ يونان ،گروس )انگليسی(
 – 25امپرياليزم مقدونی ،ژوگی )فرانسوی(
 – 26آريانا انتيکوا ،اچ .اچ .ويلسن )انگليسی(
 – 27موھنجو ديرو و ھرپه ،سر جان مارشال )انگليسی(
 – 28بکترا ،اچ .جی .راولنسن )انگليسی(
 – 29ميھترا ،زوراسترا و قبل التاريخ آريائی و مسيحی ،شارل اوتران 1935
)فرانسوی(

 – 30تمدن ايرانی ھای شرقی ،گايگر ،ترجمۀ دوباره دستور پشوتان سنجانا
 – 31گرامر اوستا و مقايسه آن با سانسکريت ،جکسن )انگليسی(
 – 32پامير ،گوردن )انگليسی(
 – 33مذھب ويديک ،برگين )فرانسوی(
 - 34شاھنامه فردوسی ،چاپ کتابخانه بروخيم تھران
 – 35تاريخ زوراستريزم ،ام .ان .دھاال ،آکسفورد )انگليسی(
 – 36متون پھلوی ،جلد پنجم ،قسمت اول ،آکسفورد ) 1880انگليسی(
 – 37گريکوبوديک گندھارا ،الفرد فوشه )فرانسوی(
 – 38ارباب انواع زوراستری ،سر اورل استين) 1880 ،انگليسی(
 – 39مدنيت ھای قديم ،کورتی لبه )فرانسوی(
 – 40حمله اسکندر کبير به ھند ،مکدونالد کرندل )انگليسی(
 – 41افغانستان ،اميل ترنگلر)انگليسی(
 - 42گريکوبوديک گندھارا ،الفرد فوشه )فرانسوی(
 – 43امپراطوری علفزار ،رونه گروسه )فرانسوی(
 – 44آشوکا ،ونيسنت سميت )انگليسی(
 – 45فارس ھای باستان ،کليمانت ھارت )انگليسی(
 – 46مطالعات افغانی ،و .ھينری ،پاريس ) 1882فرانسوی(
 – 47کلتور ريگويديک ،چندرا داس )انگليسی(
 – 49ھند در عصر موريا ،بربرھا ،يونانی ھا ،پارت ھا ،يوچی ھا -واله دوپوسن
)فرانسوی(
 - 50ھند مدنيت خيز ،سيلون ليوی )فرانسوی(
 – 51مطالعات جغرافيائی شمالغرب ھند ،وی .وين دو سن مارتن )فرانسوی(

 – 52آرياھا ،ژورژ پوسن )فرانسوی(
 - 53دروس در علم زبانھا ،مکس ميولر ) 64-1861انگليسی(
 – 54رھنمای تاريخ باستانی شرق ،فرانسوا لنورمانت )فرانسوی(
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