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  عرض مرام
  

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

به آقايان احمد علی کهزاد، محمد کريم نزيهی، علی ) 1322(قبل 
حمد ابراهيم صفا و مير غالم محمد غبار سپرده شده احمد نعيمی، م

حضرات محترم به استثنای آقای محترم کريم نزيهی قسمت . بود
آقای محمد کريم . های متذکره را يکی بعد ديگری تاليف نمودند

 قسمت مربوطه خويش را تمام تنزيهی نسبت گرفتاری ها نتوانس
به آقای محترم علی کند و بنابرين رياست دارالتاليف آن قسمت را 

بعد از مدتی اين قسمت هم تاليف و قسمت های .  محمد زهما سپرد
  . پنجگانه تکميل گرديد

. اين کتاب اقدام نخستين در تدوين تاريخ ادبيات افغانستان است
. مولفين اين کتاب از نويسندگان برجسته و با صالحيت کشور اند

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

مدون و نويسندگان محترم مخصوصأ از حضرات معلمين که اين 
کتاب را تدريس مينمايند، خواهشمند اند تا نظرات خود را در بارۀ 
کتاب به رياست دارالتاليف بسپارند تا در طبع ثانی غور و مد نظر 

  گرفته شود

  

  رالتاليفرياست دا

  وزارت معارف
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 تاريخ ادبيات افغانستان

  قسمت اول

دين ترين زمانه ها تا ظهور از قديم
  اسالم

  

   اولبخش

 ئی هند و اروپازبانهای

 

 ساير ، پشتو، زند يا زبان اوستائی،دیي سانسکريت و،یئايرآو  هند
  لهجه های آريايی افغانستان

  :و اروپائی هندهای نزبا

انگتيل ( ميالدی يک نفر مبلغ فرانسوی بنام 18در مناصفۀ دوم قرن 
 به هند آمده اوستا را نزد 1761در سال ) Anguetil Duperonدوپرون 

 م اولين ترجمه آنرا 1771طالعه کرد و در سال پارسی زبانهای هند م
  . به محيط اروپا عرضه کرد



. مجامع علمی ملتفت شدند که زبان کتاب زند با سانسکريت شباهت دارد
 1767در ) Couerdouxکوردو (يکنفر مبلغ ديگز فرانسوی بنام 

مکتوبی به اکادمی ادبيات و حفظ آثار فرانسه نوشته و بار اول موضوع 
مستر . بين کلمات سانسکريت، يونانی و التين را وانمود کردشباهت 

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

  .    جرمنی و سلتی را در ميان گذاشت

اسی مجرای جديدی باز شد  در مطالعات زبان شن1768در بدين ترتيب 
و علما ملتفت گرديدند که بين السنه اروپائی و هندی مثل يونانی و 

 اين قرابت تا چندی محض .التينی و سانسکريت شباهتی موجود است
   ویمی شد تا اينکه صرف و نحو مقايساز روی تشابه کلمات ديده 

(Comparative Grammar) ثابت ساخت که تشابه زيادی در اصول 
  به عبارت ديگر اين. آن زبانها هم مالحظه می شودنحو صرف و
 .الب آنهاستق هم شباهت ندارند بلکه شباهت در ا محظ در مواد بزبانها

 ۀی را منوط به يکی از عاليق ششگانزبان شناسان علت اين تشابه اساس
 مشترک أ مبد ومهاجرت، همجواری خاک، آئين، تسلطتجارت، : ذيل

 اما . در اين امر دخيل است از اين عوامل عامليا چندمی دانند و يک 
 أمبد"ا و هند از نقطه نظر زبان همان علت اساسی تعلقات اروپ

سکريت هند، يونانی، يست که قرار آن متکلمين لسان سانا" مشترک
ی و غيره روزی در محلی يکجا زندگانی داشتند و به والتينی، اسال

 يا بصورت" زبان مادر"ا ن مشترکی حرف می زدند که آن رزبا
  .گويند"  Indo-Europeanهند و اروپائی"وضعی و اصطالحی 

جدا شدن اين کتله ها و تقسيم آن به شاخه ها سبب ظهور خانواده های 
 .السنه و لهجه های فرعی از اصل تنه هند و اروپائی گرديده است
 دانشمندان برای کشف چگونگی زبان اصلی هند و اروپائی از دو چيز

 و ديگر زبان يکی نوعيت تغييرات صوتی .مهم کار گرفته و می گيرند
 ، از قبيل گردان افعال]دستور زبان [ صرف و نحومقايسه اصول
  اين قبيلا ب .اشتقاقات و دسته بندی کلمات و غيرهو  أصرف اسم

مالحظات ثابت شده است که هر يک از زبانهای مشخصی که جزء 
 نظر صوت و صرف و نحو در  از نقطه،ندالسنه هند و اروپائی می آي



 .می کنند همی پيدا و اوليه اشتراک باباستانیيک زبان  در أاصل مبد
 يا اوليه برای السنه هند و اروپائی همان نسبتی را دارا باستانیاين زبان 

ومن يا زبان سانسکريت برای رباشد که زبان التينی برای السنه می 
:  هند و اروپائیزبانهایس شاخه های  به اين اسا.کريت ها داردپرا

 زند، التينی، يونانی، پشتو و فرس قديم هر کدام به جای ،سانسکريت
خود دارای عواملی می باشند که بر همگی از رنگها به تجديد ساختمان 

 دخالت کلمات .زبان اوليه و مادری هند و اروپائی کمک می توانند
 ماهيت آن را تغيير داده ،باشدبيگانه در يک زبان به هر پيمانه ای که 

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

 علما با صالحيتهای مختلف ۀکه يک دست وجودي با.مواد زبان است
 زبان علمی به وجود يک ملت هند و اروپائی قائل شده اند و وجود يک

 اگر در نفس امر خوب اما ،مادری هند و اروپائی هم مستلزم آن است
دقت شود اسناد تنها همين قدر وانمود می کند که در يک عصر دور 

 اصول صوتی و افتاده اقوامی با داشتن نژاد و مدنيت مختلف دارای يک
 زيرا واضح است . لغات مشترک بودند و بسۀيک صرف و نحو و دست

 .ان حتمًا وحدت نژاد و وحدت مدنيت را ايجاب نمی تواندکه وحدت زب
بهر حال مهد اقوام هند و اروپائی با مهد متکلمين زبان هند و اروپائی 

 مختلف تاکف است و نموضوعی است که نظريات در آن باره مختل
 منجمله يکی هم نظريه ايست که ما در تاريخ خود .استپبشنهاد شده 

 آمو �ن حوضه عليای سردريا اضی ايست بياتخاذ کرده ايم و آن ار
رخين و زبان شناسان طرفدار زياد داشته و دارد و ؤدريا که در ميان م

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

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

از شمال اکسوس به طرف جنوب " یئايرآهند و "حصه ديگر اقوام 
 "سيتی " در حالی که خويشاوندان آنها اقوام باديه نشين .متمايل گرديدند

" نتمس"لمين دسته  يعنی تخارها جزء متکيا تورانی که شاخه ای از آنها
ی کوچک در دوره های جديدتر بيجا شده و ئ جابجا ماندند و جز،می آيند

   .به حصص شمال شرقی کشور ما مستقر شدند



  ی ئاآري  وآريائی يا هند

که از همه بيشتر شواهد کافی دسته های السنه هند و اروپائی آندر ميان 
ست که به نام  ایزبانهائته حتی متون ادبی از خود باقی گذاشته دسو 

 متکلمين .شهرت دارد" یئايرآهند و "يا به اسم وضعی " ائیآري"واقعی 
ان اوليه و مادری هند و اروپائی اگر در پرده های قبل التاريخ ملفوف زب

 ۀ در آغاز دوریئايرآ زبانهای هند و ۀ گويندگان خانواد،می باشند
 ی می باشند کهتاريخی روی صحنه می آيند و عبارت از يک دسته قبايل

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

ا هند و ي زندگانی مشترک قبايل آريائی . باختر هم ادامه داشتۀعالق
رد زيرا اين ی و محل آن در تاريخ ادبی کشور ما اهميت بسزايی دائايرآ

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

 است که خود يدی و زبان اوستائیاخه های متقابله آنها سانسکريت وش
 هندی هایزبان ۀ خانوادأ تحقيقات زبان شناسی مبدۀآنها با شرايط موجود

ی شناخته شده اند و هر کدام از خود يک سلسله لهجه های ئايرآو 
 اين دسته ها در حقيقت هر کدام لهجه های .ضمنی و فرعی ديگر دارد

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

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

ی هر دو در ئايرآ هندی و زبانهایه متکلمين مختلفی وانمود می کند ک
ند و ندمی خوا" آريا" را بيک نام مشترک ، خودالسنه متقابله خويش
  .هم خوانده اند" آريائی" ايشانرا ن مشترکبهمين جهت زبا

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

يم را به به اساس آن بطور مثال بسهولت می توان زبان اوستائی قد
گردانيد و تبديل  يا اوستائی يدی را به زندسانسکريت يا سانسکريت و

" یئايرآهند و " يا  بزرگترين نشانه ای ايست که وحدت زبان آريائیناي
سازد و برای هيچ يک دسته يا خانواده ديگر هند و اروپائی را ثابت مي



 شاخه های مرکبه حفظ ۀ زيرا در داخل هيچ دستتن کيف ميسر نيساي
  .نشده اند

ثًال در حوالی قرن ک زمانه معين ممعموًال عقيده برين است که در ي
 مديا وسغديان گرفته ، زبان آريائی محتمًال از فارس)  م-ق( 15 يا 14

 افغانستان قسمت های وسطی آنرا  آريانا ياتا پنجاب در ساحه وسيعی که
پيشتر گفتيم که .  عموميت داشت و حرف زده می شد،اشغال کرده است
 بود که ه ئیساحستان جزء شرقی افغانلی يا شمال اقًال حصص شما

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

 اکسوس يا آريانای شمالی را در بر ۀ دو طرفۀکانون زبان آريائی حوز
ی ئايرآ هندی و ه های متعدد خانوادهمی گرفت و نظر به بقايای لهج

اده تا واحتمال زياد می رود که دامنه کانون زبان مشترک هر دو خان
   .کش هم انبساط يافته باشدسالسل هندو

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

   هندی ۀخانواد  -1

  ی ئايرآ ۀخانواد - 2

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

دو طبق تعريف فوق و بقرار  هر ،اوستائی از آنها نمايندگی می کند
ی در افغانستان ظهور و نشو نما يافته است و پيش از اين عقووشواهد 

 اولی ادبی  مراحل، برسندفارسغرب يعنی به هند و مکه به مشرق و 
 از اين جهت است که نه تنها .رانيده اندزکش گوهند حولخود را در ما

تا امروز لهجه های فرعی هر دو خانواده در کوههای افغانستان موجود 
ها زبان پشتو طوری مميزات مشترک يه است بلکه قرار بعضی نظر

ستقل بين دو هر دو را دارد که آنرا برخی از زبان شناسان زبان م
  .ی قرار داده اندئايرآ هندی و ۀوادخان



  يدیوسانسکريت 

يل می دهد که مدققين  هندی را زبانی تشکزبانهای خانواده أاصل مبد
ياد کرده اند که از آن در ظاهر امر عجالتًا " هندی مشترک"بنام فرضی 

آنرا اثری نيست و اگر هم است همان هندی قديم است که به زبان ديگر 
می خوانند و با وجود اينکه زبان " ادو"  زبانيا" سانسکريت ويدی"
  آنرا صحيح ترين يارويهمرفته ،رودهای ويدی هم يکدست نيستس

 اين زبانی است که از .می شمارند" هند و اروپائی"قريب ترين مظهر 
زبان روی آن بهتر از لسان اشعار هومر و بهتر از حصص اوستا کيف 

سپس سانسکريت  . توانيمرا درک میمادری اوليه هند و اروپائی 
 ) م-  قرن سوم قPanini(نی  پانی کالسيک می آيد و اين زبانی است که

 بهشه(  آنرا وق آن زبان سرودي اتکی برای تفرعالم صرف و نحو
Bhasa (زبان بهشه کالسيک مانند زبان ويدی همان هندی . استخوانده 

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

هندی متوسط نه از سانسکريت کالسيک بلکه از همان هندی اوليه جدا 
می دهند ولی  نسبت )م �ق( 6 اگر چه ظهور آنرا در قرن .شده است

ی و پاچ فرامين سنگی و ادبيات کهست  اکاعروج آن معاصر آشو
د که  سپس هندی جديد می آي. آن نمايندگی می کندزيت ها ارکپرا

 اولی با نفوذ اسالم و عرب با زبان .عبارت از اردو و هندی می باشد
 .رسم الخط فارسی و عربی استه عربی و فارسی مخلوط شده و ب

کلمات جديد خويش را هندی  .دومی از اينگونه کلمات عاری استزبان 
   .شودنوشته مي) نگاری ديوا(ان سانسکريت گرفته و برسم الخط از زب

  ن اوستائیزند يا زبا

ی مبدائی داشته بنانم فرضی  هندۀی مانند خانوادئايرآ زبانهای ۀخانواد
که ظاهرًا اثری از آن در ميان نيست و اگر هم است " ی مشترکئايرآ"

 .از آن نمايندگی می کند) اهگات(سمت اوستا يعنی قزبان قديم ترين 
  : کنندی را معموال به دو شاخه اساسی تقسيم میئايرآخانواده السنه 

 پارسيک يا جنوب غربی - 1



 غير پارسيک يا دسته شرقی - 2

پارسيک يک رشته زبانهائی را در بر می گيرد که قديم ترين شکل آن 
فرس قديم هخامنشی و صورت متوسط آن پهلوی ساسانی است که هر 

 فارسی  اگر چه شکل جديد اين سلسله.دو در فارس ظهور کرده اند
فارسی خراسان جزء دسته شرقی ی يا  در، ولیامروزی را می دانند

  .بجايش مفصل شرح داده خواهد شدپسانتر  اين موضوع .است

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

های اين خانواده ی به مفهوم عام کهن ترين نمونه زبان ئايرآميان السنه 
نمای آن صفحات شمال و شمال  محسوب می شود و محل ظهور و نشو

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

های اورمری و پراچی ياد می شوند يا زبان های پامير و لهجه ) غلچه(
ها بعد تر تحت عنوان سائر لهجه های آريائی افغانستان  از آن که

   .مختصر بحث خواهيم نمودبصورت 

  پشتو

 )یئايرآهند و ( و )هند و اروپائی(و به  زبان پشتأشبهه ای نيست که مبد
اين عجالتًا بصورت قطع فيصله نشده است ز ر ابيشتتعلق می گيرد ولی 

اصًال ی يا ئايرآانواده هندی می آيد يا جزء خکه پشتو جزء خانواده 
داکتر  .یئايرآو   و هنداروپائیو  هندزبانهایشاخه مستقلی است ميان 

 ريه داشت که پشتو جزءظن )Dr. Fredric Max Muller(لر فردريک ميو
عتقد بود که پشتو م) Dr.Trumpp( داکتر ترومپ .ی استئايرآ زبانهای
 اين ا ب.آريائی است هند و ی نيست بلکه جزء خانوادهئايرآ  زبانهایجزء

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

ريت ها يعنی کا دارا می باشد ولی بيشتر به پرامميزات هر دو خانواده ر
عی از  اين نظريه از طرف جم.يرساند مهمبخانواده هندی شباهت 
 و داکتر هورنل) Prof. Von Spigal (لگسور فن سپييدانشمندان مثل پروف



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

همان نسبتی را دارد " زند" پشتو عمًال به .  برآمده،که شبيه به زند بود
 سپس اين نظريه . که فارسی کنونی به فرس هخامنشی دارا می باشد

ی می ئايرآ زبانهاین پشتو جزء شاخه شرقی  به اساس آ وتقويت شد
ارسيک باشد ولی با شباهت هايی که به زند دارد و نسبت به دسته های پ

 و از جانب ديگر قرابت يک طرف به زبان گاتهای اوستا نزديک است
 اين .اده السنه هندی هم سهيم می سازد آن را به خانو،ريت هاکآن به پرا

قطه نظر انشعاب خواص دو جانبه اگر چه يکی آن فرعی هم باشد از ن
کش اين  هندوۀ از خاکهای دو طرفی به مفهوم عامئايرآ هند و زبانهای

   .هميت را مضاعف می سازدا

  سائر لهجه های آريائی

 مطالعات زبان شناسی که تا حال در افغانستان به عمل آمده ۀدر اثر پار
های اين مملکت به ه بقايای تقريبًا بيست لهجه ديگر در دره ها و کو

و اورمری ) پامير(مثل دسته غلچه يا زبانهای مشاهده رسيده که بعضی 
 برخی مانند السنه .دنی می باشئايرآقی خانواده راچی جزء شاخه شرو پ

و ) Khowar(خووار   اخشون و، وايگلی، کاتی،پشه ئی ،نورستانی
 در جنوب هندو کش . دن به لهجه های هندی تعلق می گيرپارسون

شرقی در مناطق شمال غرب هند دسته زبانهای ديگری موجود است که 
پيشه چه (يا ) Dardicک يدارد( بنام دسته زبانشناسیت در مطالعا

Pisacha (ی را دارا ئايرآ هندی و ۀانوادميزات هر دو خشهرت دارد و م
های ه  از روی اين بيانات مختصر واضح می شود که کو.دنمی باش

 اولی دو أی بوده و مبدئايرآ و روزی کانون قبائل آريائی هندافغانستان 
مربوطه هر کدام در ی و زبانها و لهجه های ئايرآ  السنه هندی وۀخانواد

اينجا نشو و نما يافته و با وجود مرور چهار هزار سال باز شواهد 
   .عملی آنقدر باقی است که اين نظريات را بصورت حتمی ثابت کند

   : و محل رواج بعضی لهجه های فوق الذکر قرار آتی استأاسم



  :لچه عبارت است ازـلهجه های دسته غ

 ، يغنوبی، روشانی، شغنی، واخی،کی زيباسرکولی، ،اشکاشمی ،منجانی
 اين لهجه ها در دره های مختلف پامير . و غيره يازگالمیوانچی،

   . و بعضی از آنها متروک شده اندمعمول است

  واخی

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

  شغنی

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

  سرکولی

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

  . زبان خانواده زبانهای غلچه ميباشد

  یاشکاشم

 در اشکاشم و )زيباکی( و )سنگليچی(اين زبان با دو لهجۀ آن يعنی 
در اين منطقه برعالوه اشکاشمی، فارسی، . زيباک حرف زده ميشود

  .واخی، شغنی و ترکی نيز حرف زده ميشود

  منجانی

که مناطق معادن الجورد ) دورا(در عالقه منجان در شمال کوتل 
بانهای قديمتر است و به اوستا منجانی از ز. ميباشد، حرف زده ميشود

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



  زبانهای دارديک يا پيشه چه

های فوق در دامنه های جنوبی زبانهای نورستانی در مقابل دره 
 ،شوناخ ،وايگلی ،اتیک : ازندهندوکش حرف زده ميشود و عبارت ا

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

    .پوش به زبان باشگلی صحبت ميکنندنورستانی های سياه 

  اورمری

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

شخصی بنام . نيز خوانند) برگشته(اين زبان را . اخير نسبتًا کم شده است
  . غالم محمد خان قواعد زبان برگشته را تاليف نموده است

  پشه ئی

بهار بطرف غرب حرف زده می از وايگل نورستان بطرف شرق تا گل
  .ان است و از خود چهار لهجه داردلغم و شود و مراکز آن کنر

  ) بهار و شتل لگ(لهجه شمال غربی  - )1(
 )شنگ عليا الي غرب لغمان و( لهجه دره اوزبين  - )2(
 )تگاب و نجراب ( نجرو ولهجه تگو - )3(
   .)و دره پيچ  کنر،الينگار (لهجه لغمان - )4(

  

  

  

  

  

  



  دومبخش

  ادب ويدی
  

و سرودهای ی معلوم  سرودها، ادبيات شفاهی،ادب ويدیعموميات 
   محل ظهور سرودهای ويدی،يدو رگ، ريشی،گمشده

  ادب ويدیعموميات 

 به اين که اول ذکر يافت زبان سانسکريت پيش از اينبخشکه در قراري
 يعنی زبان سرودهای اوليه آريائی که قديم ترين مظهر ،نام مسمی شود
 نما يافته  وکش نشوروپائی شناخته شده در ماحول هندولسان هند و ا

  .است

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

طبقات منور بجائی رسيده بود که الهامات دل و تخيالت عقيده خود را 
  .در قالب سخن موزون در آورند

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

 اشاره کرديم که زبان پيشتر .آمده استشده تا در قيد تحرير و کتابت در
 حاال به .و اروپائی است هندزبان  قديم ترين مظهر ،سرودهای آريائی

ند و اروپائی يعنی اين نکته متوجه می شويم که قديم ترين مظهر ادبی ه
آريانا سرودهای آريائی در قالب ادب شفاهی بار اول در کوهپايه های 

  . به ميان آمده است)افغانستان(

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

يهمرفته همه جا از مراحل ابتدائی تجاوز بيش گذرانيده اند ولی رو
 از آن ی حفظ نشده و در نتيجه اثر زياد،نکرده و اگر تجاوز هم کرده

 لذا می توان گفت که ادبيات شفاهی و مخصوصًا . استباقی نمانده



حفاظت آن قرن ها در حافظه و سينه يکی از اختصاصات آريائی و باز 
ی است که ئراآتصه قبائل هند و ز مميزات مخاگر دقيق تر بگوئيم يکی ا

 در ماحول .است  تر شهرت يافتهدر عرف ما بنام کتله باختری خوب
 پدران خانواده ،کش که مهد ظهور و نشو و نمای ادبی آنهاستهندو

طبق يکی از عادات کهن خانوادگی که جنبه مذهبی هم به خود گرفته 
 ميراث ۀاز ثمرود را  نهايت کوشش به خرج ميدادند تا فرزندان خ،بود

 سازند و اين رسم نيکو سبب شد که سرودهای آريائی چه دمعنوی مستفي
 حفظ ، صحبت خواهيم کردسوم بخشدی و چه گات ها که از آن در وي

  .و صيانت شود

  سرودهای معلوم و سرودهای گمشده  

  :روی هم رفته مجموع سرودهای آريائی را دو عنوان می دهند

  سرودهای معلوم  - )1(
 های مجهول يا گم شدهسرود - )2(
  

اين طبقه بندی به شهادت متن خود سرودهای معلوم به ميان آمده و از 
ی که تا حال در دست ئروی آن معلوم می شود که غير از سرودها

 سرودهای ديگری هم بوده که بيشتر آن به علت قدامت زمان از ،است
  .ها هم محو شده استه خاطر

 لئی در تاريخ ادبيات افغانستان کماتذکر موضوع سرودهای گم شده آريا
م اهميت دارد زيرا قراريکه بعدتر خواهيم ديد چون صحنه ظهور قدي

 می توان سرودهای ،کش بوده استترين سرودهای معلوم جنوب هندو
کش محصول تقرر آرياها در شمال هندوگم شده را تا يک اندازه زياد 

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

  ريشی

ياد می شود و شرح ) ويدی(سرودهای آريائی که معموًال بنام سرودهای 
 محصول ذوق و قريحه شعرائی است ،لغوی و ادبی آن بعدتر خواهد آمد



د کرده و معموًال آنها را که از ميان بعضی خانواده های آريائی سر بلن
   .می گفتند) ريشی(

ر ويدی مفهومی داشت جامع و بر کسانی اطالق عص در کلمه ريشی
ريشی ها يا  .می شد که در تمام دانستنيهای متداوله وقت معرفت داشتند

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

 مردم به مدارج عالی اخالقی سهم بارز و برجسته داشته اند و راهنمائی
 اشعار و سرودهای مهيج و ۀائب خويش را در لفافعصاره افکار ص

جذاب طوری به مردم تلقين می کردند که بعد از سه و نيم هزار سال 
ها ی ريش. هنوز باقی و در قطار زيبا ترين مظاهر ادبی بشر قرار دارد

عر سرائی پيشه آنها بود و به اين وسيله در تمام شعرائی بودند که ش
 در طبقات از کانون خانواده ها گرفته تا دربارهای شاهان نفوذ داشتند و

   .همه جا محبوب و محترم بودند

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

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

 و سرود و حفظ امانت و أزنان آريائی در عصر ويدی در انشمردان و 
ا نور خانواده هميراث معنوی ادبی می کوشيدند و در اثر اجتهاد افراد م

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

  ريگ ويد

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

يعنی ) ويد(است و از فعل ) دانش و معرفت(اصًال به معنی ) ودا(
 سرودهای ويدی از نقطه نظر قدامت و اشتقاق يافته و مجموع) دانستن(



ت که موضوعات مذهبی به چهار مجموعه يا کتاب تقسيم شده اس
موسوم ) دانش مقدس(يعنی ) ريگ ويدا(قديمترين و مهمترين آن به 

است و از نقطه نظر مراتب ادبی و امثال جغرافيائی و نيمه تاريخی 
  .دارد" شرقی افغانستان " کش باط زياد به وادی های جنوب هندوارت

 سرود است که آن را بطور عموم به ده 1028ريگ ويد مشتمل بر 
 يا دائره )Mandala ماندال(زوه يا قرار اصطالح ويدی به ده کتاب يا ج
   .ی نيز گويندئده اند و هر يک را کتاب خانواده تقسيم نمو

ويد دارای خواص مشترک گرچه بطور عام سرودهای ده جزوه ريگ 
 کتاب آن که از دوم تا هفتم باشد مشابهاتی بهم دارد و  ششاما ،نيست

 اوزان اشعار .هسته مرکزی جزوه هائی ديگر را تشکيل می دهد
 سيالبی 12 - 11 � 8سرودهای مختلف و مصرع های منظومه ها 

  .می باشد

مرموز و اصطالحات خاص کالم ريگ ويد تا يک اندازه پيچيده و 
 ارباب انواع أيع و امثال قشنگ و اسمتشبهات بد لطف بيان و ولی ،دارد

 .و تخيالت بديع سخن را به منتها درجه قشنگ و پر کيف ساخته است
 تمام ادب ويدی است زيرا ۀويد در حقيقت امر به تنهائی عصارريگ 

سه کتاب ديگر ويد و بقيه ادبيات بعد از عصر ويدی هم از آن الهام 
   .درا اقتباس کرده انآنگرفته و بسيار مطالب 

 سرودهای ريگ ويد به تنهائی محصول چندين قرن است و ۀمجموع
 تغيير ۀهم به همان تناسب پارآن د که زبان قسمتهای قديم و جديدی دار

  .کرده است

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

   . استو بعضی لغات قديم از استعمال افتاده

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

 Mantras) مانترا (،ارتباط دارد" سندهو " شرقأکه به خاکهای ماور
 مشکل و نظريات بسيار اتفاق آرعيين تاريخ ريگ ويد به ا ت.گويند



باشد ) شاندا( آن را که عصر ۀيمترين دور بطور متوسط قد.متباين است
 قرار می دهند که سه و نيم هزار سال ) م�ق ( 1500  سالباالتر از

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

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

ب و ريگ ويد فرق زياد است و از اادبی و مضمون ميان اين سه کت
  .می کندنقطه نظر زمان هم بطور متوسط هزار سال آنها را از هم جدا 

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

  . ادبی کشور ما به ميان آمده استۀحوز

  محل ظهور سرودهای ويدی

سرود ويدی از نقطه نظر زبان و از نقطه نظر فن شعر مقدمه تاريخ 
 افغانستان است و تمهيد اين تاريخ ادبی با سرودی آغاز ائی آريادبيات

 يافته أترين زبانهای هند و اروپائی انشمی شود که در قديمترين و اصيل
   .است

 لپيش آهنگ سرودهای معلوم در صفحات شمايا  گم شده هایسرود
  و سبب شد کهداشتفراوان کش در پرورش قريحه شعرا تاثيری هندو

  . جديد ادبی آغاز گرددۀه مذکور يک دوردر جنوب سلسله کو

  ادبيات ويدی شامل خاکهائی است که اقًال از کاپيساۀرويهم رفته صحن
 قديم ترين حصه اين مجموعه يعنی سرودهای .تا پنجاب انبساط داشت
سمتهای قديمه آن در دره های هندوکش و سپين ريگ ويد و مخصوصًا ق

 جنوبی افغانستان در  و رودخانه های حصص شرقیۀغر و در حوز
ان گفت که  اساس می تونسرود شده است و به اي" پختيا " و ) گندهارا(

) کوبها(دره های در  ، سرودهای آريائی ويدیأتجديد روح ادبی و انش
سوات به ميان آمده و ) سواستو(، کرم) روموک (، گومل)گوماتی (،کابل

 ادبی و ريشی های متوطن اين دره های سرسبز و شاداب خاطرات
 طرز ،عنعنوی متقدمين صف را طوری تجديد کرده اند که روش فکر



 اسلوب بيان و شيوه گفتار آنها سرچشمه ادب آريائی اصل ويدی ،تخيل
شده و در چوکات زمان و مکان تا چندين قرن و تا منتها اليه نقاط 

 در آن  پس قسمتهای قديم ريگ ويد که.شرقی پنجاب تعقيب گرديده است
 بيشتر محصول قريحه ،کش هم شامل استر احتمال شمال هندوبه اکث

 است که در حوالی سه و نيم  آرياناسرشار و طبع لطيف سخن سرايان
 .زبان هند و اروپائی حرف می زدندهزار سال قبل به قديم ترين 

ريشی های آن قديم ترين  سرودهای اين زبان قديم ترين مظهر ادبی ما و
 زبانها و ادبيات در أ اين زبان و ادبيات منش.شعرای کشور ما می باشند

 آب و خاک و نامهای أشده و از همان زمان اولی به اسمدوره های بعد 
قبائل و پهلوانان عشيره وی و کوهها و وادی ها و رودخانه های 

کرومو و (ستانهای عشقی دختران کوهی وادی  دا.افغانستان مزين است
 ،) هاتونشپ( های جنگی قبائل پکتها  قصه،)پروتی(مانند قصه ) گوماتی
اهالی  - گندهاريها ،) هاتاجک(، داديک ها )نورستانی ها(ايلناها 

 کارنامه های شاهان )ده ملک(مانند جنگ )  کابل تا پشاور-گندهارا(
 رشادت پهلوانان ،)ديوواسا  ( ،)دريکو (،)توروايانا  ( ،)تهـپک(مانند 

وان و صدها جقله های کوه بن  جمع آوری گياه سوما در،کوه نشين
 کوچک و بزرگ ديگر هر کدام به نحوی مجالس رزم و بزم ۀخاطر

 آريانای بلند و واديهای سرسبز آريا های ويدی را در دامنه های کوهها
  .رسم می کند

 واقعی قبائل ويدی افغانستان را با ۀريگ ويد آئينه ايست که در آن چهر
وان ديد و می توان گفت که تمام مميزات مادی و معنوی آن می ت

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

سرودهای ويدی و ذهنيت آن عصر است که در طی چندين هزار سال 
شعرا انعکاس آن هميشه به رنگی در زندگانی قومی ما جلوه گر است و 
  .و نويسندگان و قصه سرايان ما هميشه از آن الهام گرفته و می گيرند

  

  

  



  سومبخش

  زبان و ادب اوستائی
  

 جزوه های ، اوستای قديم و جديد، گاتا، اوستا،زبان زند يا اوستائی
   اسمای محلیأ تذکار منش،ب حماسید داستانها و اأ مبد،اوستا

  زبان و ادب اوستائی

نمايندگی ) هندی مشترک(ودهای ويدی از لسان همانطوريکه زبان سر
) ی مشترکئايرآ(م ترين مظهر لسان  زبان زند يا اوستائی قدي،می کند
ی را تشکيل می ئايرآ شرقی خانواده ۀ شاخأ عين زمان مبددرو  است
 کانون ظهور و نشو و نمای آن صفحات شمال يا دقيق تر بگوئيم .دهد

  .منطقه شمال شرقی افغانستان است

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

 آنچه از نقطه .در حصص شمال شرقی آريانا رواج داشت) آمودريا(
 اين است که مراحل ، تحقيقات ادبی قابل دقت استنظر زبان شناسی و
ی چه سانسکريت و چه زند در ئايرآ زبان هند و اولی ادبی هر دو

کش  ميان آمده و به هر دو طرف هندوبهيا آريانای باستان افغانستان 
  .سپری شده است

 در زبان زند منظومه ، گذشتدوم بخشدر مقابل سرود ويدی که در 
 أآن با زبان ويد دليل بر مبدود گاتا که شباهت هائی داريم بنام سر

 دريا  و يا در حوزه آموآرياناال  در شممشترک آنها و متکلمين آنها
 شباهت زيادی است بين زند ،کندمي  آنچه بيشتر اين مطلب را تاييد.است

و پشتو و بين زند و زبانهای دسته غلچه پامير که همه امروز در 
شرقی با داشتن کش وست و دره های هندافغانستان معمول و مروج ا

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



 حتی امروز هم مرکزيت افغانستان ،ی و هندی می آيندئايرآجزء السنه 
   .می سازد ی مجسمئايرآمقابل السنه خانواده هندی و را در 

 در ،گری در آن موجود نيستزبان زند يا اوستائی که جز اوستا اثر دي
غير مانوس شده می رفت و دوام مهاجرت از ) ويدی(قرنهای که زبان 

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

  .هيچ جا مصطلح نبود

  اوستا

د که پيش از هر ين ايجاب می کنمطالعه اوستا از نقطه نظر ادب چن
ا جزء فصلی از هصحبت شود ولی چون گات) اهگات(مطلب ديگر از 

 را) اوستا( مختصرًا کلمه ،يکی از کتب مشتمله اوستا حاضره نمی باشد
حيث لغت شرح داده باز از اجزای کتب قديم نام می بريم و سپس به من

   .اصل مطلب می پردازيم

 ابستا، ، اوستا، اوستاک،ايستباک: ف به صورکلمه اوستا در ستون مختل
 مهمترين آن .انستا آمده و آن را به اشکال مختلف ترجمه کرده اند

پهلوی ) اوستاک(يا ) اوستا(است که کلمه ) اسه اندر(سور ينظريه پروف
 مشتق داشته و اساس و بنيان و متن اصلی Upasta) ستاپاو(را از 

  )3( .ترجمه کرده است

  :از پنج کتاب با جزوه های ذيل استاوستا مرکب 

 .خورده اوستا) 5(و يشت ها ) 4 (،ونديداد) 3 (د،ويسپر) 2 (،يسنا) 1(
  .شرح مربوط هر کدام بعد تر خواهد آمد

  اهگات

قراری که اشاره شد مهمترين قسمت اوستا از نقطه نظر زبان و ادب 
کلی و فرق . دهدمي ا جزو اول اوستا را تشکيلنفصل يس که ا استهتگا

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



 . تجزيه يسنا از نقطه نظر نظم و نثر وقت بيشتر می خواهد.خود گرفته
زيرا بعضی نظريه ها در بين است که اصًال اوستای اوليه و باستانی 

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

وستا صدق می چناچه اين نظريه هنوز اقًال در مورد يک کتاب ديگر ا
هم اصًال ) يشت ها(جزوه چهارم اوستا يعنی ) اهگات(کند زيرا عالوه بر 

منظوم بوده ولی ترکيب شعری در اثر تصرفات و تفسير بعدی که جزو 
 هنوز هم بيشتر آن شکل مصرع بهرحال . استاز ميان رفتهمتن شده 

 دوازده سيالبی است که ،دارد و اکثر آن هشت سيالبی و برخی هم ده
اگر به آواز خوانده شود بايد وقفه ای در وسط مجموع حرکات قرار 

 تخيالت شاعرانه و افکار بديع دليل بر پيرايه ، گذشته از اين.گيرد
يگانه قسمت کلی منظوم اوستا ) اهگات ( حال.اصلی شعری آن است

 .هم سرود و به صفت سرود شهرت دارد) اهگات( معنی لغوی .است
 زبان دری درو ) گاس(است که در پهلوی " گات ) " اهگات(تلفظ اصلی 

معنی به گرديده که هم ظرف زمان و هم ظرف مکان است و هم ) گاه(
  )4( .آهنگ موسيقی آمده است

ين قديم ترين حصه اوستا است و قدامت قيه تمام مدقنظرا به اساس هگات
بت می سازد و به عقيده آن را زبان و کل کلمات و ترکيب کالم ثا

اکثر لغات آن در زند از بين رفته و تنها )  Darmisttaterترتدارمس(
 .شباهتی از آن در قديم ترين زبان هند يعنی زبان ويدی می توان يافت

حيث زبان و عمر کلمات و شيوه ديم افغانستان من تاريخ ادبيات قا درهگات
به ادب در را بيان اهميت دارد و حلقه ايست که ادب در زبان ويدی 

ريشی ( دهد که اجداد و نشان می زبان عمومی اوستا پيوند می زند
ز خاکهای ا در سرزمين معينی که عبارت اه گاتگانويد و گويند) های

يکجا می زيستند و مرور زمانه و  ،باشد کشماحول شمال و جنوب هندو
ه است که با وجود ايجابات وقت تحولی در زبان اوالد آنها وارد کرد

از هم دوری ندارند و با مختصر ) اوستا(و ) ويد(اسمای مختلف  
ان پارچه های يتواصول صرفی و نحوی و صورت تلفظ ممراعات 

   .منظوم يکی را به ديگری در آورد



ظومه دارای فصولی است که  هر من.ومه استا مرکب از پنج منظهگات
ع ها تقسيم شده است که به قطعات و مصر) ها( هر .گويند) ها(آن را 

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

می باشد ) ها(ی يا سرود موال که مرکب از هفت  ويتااهون گاتا -) اول(
   .و هر ها از روی عدد قطعات مختلف دارد

است ) ها(ا سرود سالمتی که مرکب از چهار ويتی ي شتاوگاتا ا - ) دوم(
شامل پنج مصرع و هر مصرع دارای پنج ) ها(و قطعات مختلف هر 

  .سيالب می باشد

دارد و ) ها( اين گاتا چهار .گاتا سپنتا مينو يا سرود خرد مقدس -) سوم(
  .ده سيالبی استمصرع های آن ياز

) ها( يک .يا سرود قدرت و کشور زيبااترا وخشترهگاتا و -) چهارم(
  .دارد و مصرع های آن چهارده سيالبی می باشد

 قطعه ها سرود خواسته و ثروت که دارای ن يیتيشيوايهشوگاتا  -) پنجم(
 کوتاه ادبی  که مصرع های هر قطعه دارای دو مصرع می باشداست و
  . سيالب است19 دارای مصرع های طويل ادبی و  سيالب12دارای 

 عالوه بر اين . مصرع است896  و قطعه238رويهمرفته گاتا شامل 
 مصرع ديگر هم در اوستا هست که مجموع آن ادب 120 قطعه با 40

  .منظوم اوستائی را تشکيل می دهد

ا عمومًا هدايائی است مربوط به امور مذهبی و فهم هموضوع سرود گات
 اکثر لغات آن در .ت به سائر حصص اوستا خيلی مشکل تر استآن نسب

بقيه و جزوه های 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 
 .ه است بودترفصل تر و بزرگنسبت به آنچه که امروز در دست است م

 مسعودی در .ر می دانستع آنرا مرکب از دو ميليون ش)6(می پوس هر
می شمارد که به آب طال نوشته   جلد کتاب1012مروج الذهب آنرا 

  .)7( شده بود

 )8(. هزار پوست گاو صحبت می کند12 طبری از متن اوستا روی
 دار تلف منجمله گير ودث مخا باختری در اثر حویاوستايا  قديم یستااو

  .نده شدگفتوحات اسکندر متالشی و پرا

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

شروع و در عصر اردشير و شاپور اول ساسانی دوام کرده ) مسيحی
 .تقسيم گرديد) نسک (21ی به ئاصول اوستادست آمده به است و آنچه ب

کلمه ) 345700 (یانگليس) West (اوستای عهد ساسانی را وست
آن باقی ) 83000( و بعد از حمله عرب ها بيش از ستتخمين کرده ا
 اين ، از پنج کتاب يا جزوه های اوستا قبل برين نام برديم.نمانده است

  .صرًا شرح می دهيمفصول و تقسيمات و مفاد متون هر يک را مخت

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

پرستش و (است به معنی ) سني(که تلفظ اصلی آن ) يسنا (.دهد
 .آمده است و هنگام مراسم مذهبی خوانده می شد) ستايش

و برای مراسم دينی ) يسنا(حلقات مجموعه ايست از م :ويسپرد -2
  27و 23 بينرا های آن ) کروه(مجموع فصول يا  .ترتيب داده شده
 .می شمارند

 فصل دارد که 22ذهبی است و  مطالب عمده آن قوانين م:ونديداد -3
اولی ) فرد گرد( معذالک .گويند) فرگاد(يا ) فرد گرد(ا  رکيهر 

های اوستائی و ت ميمون سرزمين آن از آفرينش زمين و قطعا
 اين دو  .ت می کندبگرد دوم آن از داستان يم يا جمشيد صحدفر

فصل را می توان فصول جغرافيائی و تاريخی کشور آريانشين 
  .عصر اوستا يا آريانا خواند

 21 يشت ها به اد مفهوم لغوی يشت هم ستايش است و تعد:يشت -4
 خود اولیدر اصل شکل   يشت قراريکه پيشتر اشاره شد.می رسد



 و چون موضوع آن عمومًا داستان ها و شرح ا منظوم بودههمثل گات
 می توان از نقطه نظر ،کارنامه های پهلوانان و پادشاهان می باشد

ا به هاتگ يشت ها هنوز هم مانند .خواند) قصايد حماسی(ادب آنرا 
 جمله ، است و ترکيب شعری آن اگر بر هم خوردهات منقسمقطع

يرايه نظم را به کلی پ سيالبی است و  و دوازدهعمومًا هشتآن های 
 .از دست نداده است

 مجموعه ايست کامًال جديد که در ا اوستای خوردي :خورده اوستا -5
از طرف آذر مهر )  ميالدی379 � 310(ور دوم ساسانی عهد شاپ

ص و تدوين شده است يلخ ت،اسپند از روی قسمت های اوستا انتخاب
دات روزانه و اعياد مذهبی می و شامل دعاهای مخصوص عبا

 .باشد
  

  داستانها و ادب حماسیأمبد

 ، تتبعات ادبی و تاريخی اصول مقايسه در لغاترشته از روزيکه در 
 حاال اين عقيده ، و داستان ها به ميان آمدهه ها قص و هالضرب المث

می و و اروپائی چه رز مسلم شده است که داستانها و روايات ملل هند
 مشترک داشته که مراتب اولی آنرا بايد أمی همه از خود مبدچه غير رز

البته مقايسه داستان . در زندگانی قبل از تاريخ اقوام مذکور جستجو کرد
و اروپائی از خود نسبتی دارد که با  ها ميان شاخه های مهاجر هند

اصل ظهور داستانها و تاريخ عصر مهاجرت اقوام مختلف فرق می 
  .کند

و  و اروپائی همانطوريکه اثر زبان و ادبيات کتله هند م هنددر ميان اقوا
 روايات و داستانهای باستانی و قصص ،ی بيشتر باقی ماندهئايرآ

ده و کتب مذهبی مربوط عنعنوی و اساطيری هم در زبان های اين خانوا
 خوبتر حفظ شده باشديا آريانای باستان  آن خاکهای افغانستان أآن که منش

که سرود ويدی و به ترتيب ساير مدارک ادبی ري همان طو.است
قصص (داستان هائی است که از ميتولوژی سانسکريت شامل يک عده 

 ،گرفته به قصه های رزمی و افسانه ها منجر می شود) ارباب االنواع
 اوستا به پيمانه بسيار وسيع تر از يک سلسله داستان و قصه مملو



  عدهأ های ويد با وجوديکه منش با قصهباشد ولی روايات داستانی آنمي
  . آن يکی بوده چندين فرق داردئی

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

دارد و قصه های ويدی کوتاه  عمومًا تسلسل داستانهای اوستا - )2(
  .نده استگو پرا

 هد اختيار کرده و مفکورداستانهای اوستائی شکل ملی به خو - )3(
 . قدرت آئين و خاک آريائی در آن محسوس است،تفوق نيرو

داستان های اوستائی شکل حماسی و رزمی بخود گرفته و  - )4(
سرچشمه اين روح همان معتقدات مذهبی است که پيروان اوستا 
را برای مجادله با هر نوع مشکالت مادی و معنوی و محيطی 

 خطوط مميزات داستان سرائی اوستا .و آفاقی آماده ساخته بود
همين رنگ رزمی و حماسی آنست که تاثير آن در ادوار ادبی 

 .مملکت ما هميشه ديده ميشود
 که بيشتر دويسپر  ورده اوستااز جمله پنج جزوه اوستا به استثنای خو

 ،)ونديداد(يگر يعنی  باقی سه جزوه مهم د،دن تعليمات مذهبی دارۀجنب
با نقل روايات باستانی و اسمای شاهان و پهلوانان و ) ايسناه(و ) يشتها(

   .دنصحنه های جنگ و قصه های رزمی رنگين می باش

يشت ها نسبت به دو کتاب ديگر هم در شرح روايات عنعنوی غنی تر 
است و می توان آنرا يک سلسله حکايات و داستان های رزمی يا 

راريکه گفتيم اصًال بهترتر بگوئيم يک سلسله قصايد حماسی خواند و ق
 يشتهای ذيل از ، يشت21 از جمله .در قالب شعر هم سروده شده بود

يشت ( آبان يشت .نقطه نظر روايات داستانی بيشتر قابل مالحظه است
يشت ( فروردين يشت ،)9يشت ( گوش يشت ،)8يشت (  تپريشت،)5

يشت ( زمياد يشت ،)15يشت ( رام يشت ،)12شت ي( رشن يشت ،)13
   .)17يشت (ارديشت   و)19

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

 و هامون )سند(اندوس و ) آمودريا(کشور آريا نشين بين اکسوس 
ا از نقطه نظر  اوست. با آن اتخاذ می گرددباستان یسيستان يعنی آريانا

  آريائی داستانهای نيمه تاريخی و ادب حماسی در تاريخ ادبيات



افغانستان کمال اهميت دارد و روايات و اسمای پادشاهان و پهلوانان و 
) آريائی(ی ميان ئکارنامه های جنگی ايشان که قسمت زياد آن جنگ ها

ملکت های ادبی مه ست در تمام دور اطرفه آمو دريادو ) تورياهای(و 
و در زبان های متقابله آن عصرها چه پهلوی پارتی و چه پهلوی 

 چه سغدی و چه دری تاثير فراوان دارد و برشدت روح ،ساسانی
 هجری شاهنامه نويسان 4 و3  آن افزوده شده تا اينکه در قرن حماسی

ی حماسی خويش را در بلخ و طوس و غزنه به هاخراسانی شاهکار
  .دميان آوردنزبان دری به 

   اسمای محلأتذکار و منش

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

 است که در اين سه و نيم هزار ئیا ه ادبی اسمأمطالعه مختصر منش
فی  اوستا از نقطه نظر مطالعات ارضی در معر.سال دوام کرده

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

 رودخانه ها و ، در داخل اين خاک سالسل و قلل جبال.زيادی دارد
 زار ايشان ،نی های پهلوانان و صحنه های کاردرياچه ها و محل قربا

ت طبيعی و معنوی آنها بلد است و مطالعه آن عالوه بر فوايد را با مميزا
تاريخی و جغرافيائی و سياسی ريشه ادبی اکثر کلمات را روشن می کند 

  .و قدامت خاک کهن را معرفی می نمايد

 اوستا طوری که از نقطه 3 و 4يعنی جزوه های ) يشتها ( و)دادوندي(
 کمال ی خاص محلی همدر تذکر اسمااند، نظر روايات داستانی مهم 

نديداد در ذيل شانزده قطعه خاک زيبای د اول وااهميت دارند و فرگ
اوستائی کشور آرياها يا آريانا را تصوير می کند که افغانستان تمامًا 

 زمياد يشت و هوم يشت بالعموم از کوه ها و رودخانه .داخل آن است
اسمای  در اين حصص اوستا .های اين سرزمين قشنگ حرف می زند

 زيادی تذکر يافته که اين جا بدون مراعات ترتيب یخاص و اعالم محل
ن محل تذکر آن بطور مثال بعضی اسمای مشهور و يمتون اوستا و تعي

  .مهم را ياد آوری می نمائيم



در ادبيات و آمده ) هليکهب(در سرود ويدی بصورت اين نام  :بخدی
  .ی بلخ می باشدرد شده و در زبان )بخل(پهلوی 

 مرغاب شامل ۀی آن حوزئدر مفهوم جغرافياکه د مرغاب رو :مورو
) مرو( تلفظ .استورو يا آب م) مرو آب( مروآب يعنی  يا مرغاب.است

   .نزديک تر استآن صفت موری بشکل اوستائی به بصورت مورو 

 رودخانه ۀ چون اصًال منظور ازآن حوز،هوهری يا هري :ههری و
 هرات .تا حال باقی است) هری رود(سم ه اوستائی کلمه در ا ريش،بود

نيز گويند و صفت ) هری(شهر هم از همين کلمه ساخته شده و آن را 
مانند موری به اصل صورت اوستائی اين کلمه نزديک تر ) هروی(

   .است

آن مطابق اصول صوتی زبان ) س(سراسويتی ويدی که  :یهراويت
 در . آنستۀب و حوزارت از ارغنداتبديل شده و عب) ه(ويدی و زند به 

ديده می شود که تيز و خشمگين ) ارغند(نام موجوده غير از آب کلمه 
  .معنی دارد

آمده و ) هتومند(ش بزبان پهلوی بصورت هدر بندا :و منتيته
   .هيرمند و هلمند اشکال فعلی آنست

کوه  يعنی سلسله .يا کوه باالتر از پرواز عقاب :ری سنا هئی اپوي
) ریهئی  (،يعنی باال) اپوي (:مرکب از سه جز است اين کلمه .وکشدهن

يعنی سيمرغ که آنرا معموًال شاهين يا ) مرغوسنا(مخفف ) سنا (،طرف
 )باالتر از پرواز عقاب( اين جزء ۀ معنی مرکب.عقاب ترجمه می کنند

 اسم خاص جغرافيائی در مورد بلندترين سلسله کوه ث بحيکهمی شود 
ش در زبان ه تسميه اوستائی در بندا.ی شدآريانا يا هندوکش استعمال م

اوستائی است که در ) يوپار(همان ) اپار (. بخود گرفته)اپارسين(پهلوی 
هم همان ) سين( معنی می دهد و أشده است و ماور) پار(زبان دری 

حيث ترکيب ادبی در زبان پهلوی من) اپارسين  ( .است) سنا(کلمه 
   .ق نکرده استمتمرکز تر شده ولی مفهوم ادبی آن فر



است که در حصص ) سپين غر(شکل اوستائی  :یسپيته گونا گير
 اين اسم هم سه . استتيا افتادهـکت گندهارا و پاياالافغانستان بين ی قشر
 يعنی )گيری(و ) گون(معنی به ) گونا (،يعنی سفيد) سپيته (: داردءجز

کوه (، "گيری-گونا�سپيته ".که در پشتو تا حال کوه معنی می دهد) غر(
تلفظ نزديکتر ) سپين غر(پشتو در تسميه زبان   . معنی دارد)سفيد گون

   .به ضبط اوستائی آن را حفظ کرده است

شده و عبارت از سياه کوه است ) سياک اومند(در بنداهش  :سيامکه
  . استکه به شمال شرقی حوزه هری رود افتاده

کوه ( کهده شده خوان) فاراومندو(در بنداهش و لسان پهلوی  :فريانتو
 که نزديک کلمۀ درپشتو برف را گويند) واوره (.معنی دارد) برفی

در مقابل سياه کوه آمده و طبق متن ) برف کوه( چون .پهلوی آن ميباشد
 مقصد از .يعنی هندوکش جدا شده) اپارسين(بنداهش هر دو از سلسله 

   . سفيد کوه است که تا حال به همين نام شهرت دارد،برف کوه

مفهوم کوتل و معبر و دره به پروان که در متن اوستا  يعنی :وراناپ
استعمال شده تا حال در حالی که بعضی حرف های آن منقلب شده است 
 به همين معانی موجود است و در تشکيالت اداری ما حکومت کالن

   . اين ناحيه به همين نام تاريخی مسما شده است]1330[

ه استيرا  به اين نظريه هستند کبعضی از مدققين :ويترا ستيرا
ی کند زيرا است و بر بلندترين کوه اين عالقه داللت م) تيرا(عبارت از 

 :آمده و چنين معنی ميدهد) ستيرا  ستار اوسارا(در سنای دهم به صفت 
ت در قطار شيد  در زميا.)ستيرا که سر آن به ستاره می خوردکوه (

   .کر شده استهم ذ) تيرا (ح کوهی به نام واض، هاکوه

متصل در ) يجه وايريانا(اين رودخانه با  :رودخانه آمو  ياداسيتيا
است که داد و عدل و قانون معنی ) دات( ريشه اين کلمه .اوستا ذکر شده

دارد و اشاره به قوانين آئين اوستائی می کند که در جوار آن در باختر 
بعضی اوقات  وشده ) دايتی(يا ) تيکئدا( در پهلوی .بميان آمده است

و " به "،"وه" بدان پيوست است که به معنی هم) ونگوهی(صفت 



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

  

  چهارمبخش

  نوشته و رسم الخط
  

يبه های  کت، خروشتی، رسم الخط آرامی، ظهور آنأمبدو  ،رسم الخط
 خط پهلوی خراسانی و پهلوی ، برهمی و شارادا،خروشتی افغانستان

   الفبای دير و پيری،ساسانی

   و مبدأ ظهور آنرسم الخط

خی شناخته  عصر تاريأه در سير تحول زندگانی بشری مبدرسم الخط ک
 تاريخ ادبی اکثر ملل جهان نيز می باشد أ در حقيقت امر مبد. استشده

هی نزد همه اقوام عموميت نداشته و اگر تا اندازه ای زيرا ادبيات شفا
 انسانهای ۀآغاز رسم الخط در مخيل .هم داشته همه جا حفظ نشده است

 شروع شده و نويسندگان اولی أ به صورت رسم اشيمغاره نشين محض
به " أنقش اشي" خيال خود را با ،که حرف می زدندبشری با هر زبانی 

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

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

" آيداوگرام"ا ي" المتیع" ديگری شد که آنرا خط ۀسپس خط وارد مرحل
)(Ideogrammeسم معنی عالمتی  در اين شيوه هر اسم ذات و ا. گويند

به کار می بردند و را  مخصوص آن  عالمتئ،داشت و عوض شکل ش
 ۀاد تحرير دخالتی داشته و در مرحلدر بعضی جاها صوت هم در ايج

 بعد . از صوت گوينده آن نمايندگی می کردیصوتی هر حرف با شکل



فت و در آن هر حرف  مراحل خط شکل الفبائی به خود گراز طی اين
و خواه غير مصوته ) صدا دار ( خواه مصوته،باشديدارای مخرجی م

  .)بی صدا(

  و. لغات و کلمات ساخته می شود،در اين اصول از ترکيب حروف
 محتاج باشد أ يا به وضع عالمه برای اشيأبدون اينکه نويسنده به اسم اشي

 محض با سی و چهل حرف تمام ،را به خاطر بسپاردو هزاران اشکال 
   .لغات زبان خود را نوشته می تواند

 روی هم رفته چنين .در باب اصل ايجاد خط در دنيا عقايد مختلف است
رين سفلی هری ها است و در بين النمی پندارند که خط از ايجادات سوم

   .آثوری ها در آن اصالحاتی کردندو اختراع شده و فنيقی ها 

الفبای دنيای قديم است آسانترين  خط کلدانی ها خط فنيقی قديم ترين و
 ، التينی،يونانی ،انی سري، عبری، آرامی: اکثر خطوط مهمکه

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

روی هم رفته ملل آريائی نژاد در اصل ايجاد و رسم الخط مقلد سامی 
و اين اصل بيشتر بر مراتب قدامت مدنيت آنها  ده اندها شناخته ش
 هندوکش و ۀبه دو طرف) آريانا ويجه( آريائی هائی که از .مربوط است

 منتشر شده اند و نماينده ادب و )فارس( و )هند( و )مديا(از اين جا به 
تهذيب آريائی در آسيا هستند و با کتله آريائی يونانی که در اروپا تاثير 

 هر دو پيش از پيدا کردن خط دوره ممتد ،دبی زياد بخشيده اندمدنی و ا
 سرود ويدی و .ادبی شفاهی را پيموده اند که ملل سامی فاقد آن اند

اوستائی قديم باختری هر دو در سينه ها حفظ می شد و با وجود 
تذکراتی که منابع مختلف از متون اين اوستا داده اند احدی را عجالتًا 

  . الخط آن نيستقدرت تعيين رسم

بوده ظهور و توريد  آن داستانهای حماسی که هميشه افغانستان مرکز
داديان در بلخ پيشکه  زمانی .نسبت داده است) هاديو - ديوان(به  خط را

 دشمنان و منجمله سامی ها در ذيل اين کلمه ، بيگانگان،سلطنت داشتند
مود می کند که رسم ی با حقايق تحقيقات وانئ اين اشاره افسانه .می آمدند



 رسيده و از اين )هند(و ) فارس(و ) مديا(خط الفبائی از سامی ها به ال
   . افغانستان سرايت کرده است آريانا ياجاها به

رين يا جنوب عراق امروزی ه چه سومری ها که در جنوب بين الناگر
 خط را از مدتها قبل می دانستند ولی معموًال ظهور آن را ،می زيستند

 دهند و با  نسبت می) م�ق ( 3500  ساليان ايشان به حوالیدر م
 اين .خوانندمي" ميخی" آن را الفبای ،دارد" ميخ"شباهتی که حروفش به 

الفبا هم مراحل نقشی و عالمتی را پيموده و قراری که اشاره شد به 
ط  اين خ. آثوری ها اصالح شده است و کلدانی ها،دست فنيقی ها

 يک طرف در ،شهرت دارد) آرامی( به نام اصالح شده که معموًال
 ظهور خطوط أ و هند منتشر شد و مبدآريانا و فارسشرق قريب در 

 أ های يونانی و التينی از آن منش جانب ديگر رسم الخط وجديد گرديد
   .گرفت

رامی در هند از راه بحر و با مالحان آرامی يا فنيقی يا آرسم الخط 
 مقارن همين زمان در . انتشار يافت) م-ق( 8 -7  قرنهندی در حوالی

و متعاقبًا در فارس هم منتشر شد و عامل انتشار آن در آنجاها ) مديا(
  . ها می باشد سياسی آثوری ها بر مادها و فارسسلطه

مادها و هخامنشی های پارسی بعد از احراز آزادی و تشکيل سلطنت 
و برا ی مستقل و بزرگ در تکميل خط مذکور به مراتب کوشيدند 

زبانهای آريائی خود عالوه بر اشکال مخصوص آثوری سامی حروف 
   .جديدی هم اختراع کردند

 يا از هر دو  در آريانا يا از هند يا از فارسانتشار رسم الخط آرامی
منشی توسط می دهند که طرف صورت گرفته و بيشتر چنين احتمال 
آثوری بودند و در  آرامی يا ،های زمان هخامنشی که بيشتر آنها يهودی

  .نده شده باشدگ پرا،دفاتر مالياتی کار می کردند
همانطوری که در خاکهای هند و ايران بعضی نمونه های خط آرامی 
 کشف شده در افغانستان هم کتيبه هائی موجود است و مهمترين آن کتيبه

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

 اکتا اوريانتاليا( در باب اين کتيبه مقاله ای در "موسيو بير کالند ".دارد



Acta Orientalia (تا زبان کتيبه مذکور غير سامی است و.نشر کرده  
 A. Dupont" ديوپون سومر"موسيو  .حال چگونگی آن معلوم نشده است

Sommerسيريا (ه  در مجلSyria(ته را با کتيبه  الفبای کتيبه آرامی درون
کشف ) کزيالتا(و ) ارمنستان ()Sevonسوان ( ای که از حوالی درياچه

ته و  شکل حروف کتيبه های درون.شده در تبلوئی مقايسه نموده است
 از رسم الخط ميخی چه مادی و چه .تاکزيال از هم مغايرت زياد ندارد

تنگی ( کتيبه ديگری در .ری در افغانستان ديده نشدههخامنشی تا حال اث
 موجود است ولی هويت آن در بين آرامی يا يهودی هنوز )10()آزو

   .تعيين نگرديده است

  خروشتی 

 محتمًال با منشی ها و اهل ، آن را نشان داديمۀرسم الخط آرامی که نمون
 مدتی  معمول شده وآرياناودند در دفتر هخامنشی که اصًال آرامی ب

 مدققين چنين تصور می کنند که روسای قوم و اهل دفتر .رواج داشت
بعد از آشنائی به رسم الخط آرامی کم کم در آن تغييراتی وارد کردند و 

رسم أ  چون مبد.در نتيجه اين تغييرات رسم الخط خروشتی به ميان آمد
 ،ه شدالخط خروشتی افغانستان بوده و بار اول هم شواهد آن در اينجا ديد

 ،  باختروپالی، آريانوپالی،در مجامع علمی به اسمای مختلف آريائی
 خروشتی لی پی شهرت ، شمالی، شمال غربی، گندهاری،باختروهندی

) گندهاری( صفت هوب) خروشتی(کرد  و امروز همه آن را به نام پيدا 
 رسم الخط خروشتی مانند خط آرامی از راست به .خوب تر می شناسند

 استعمال .ی داشتصواقنمی شد و اصول حروف علت آن چپ نوشته 
خروشتی در نگارش متون علمی معمول نبود بلکه بيشتر در ديوان و 

روی  .دفتر و در ميان اهل کسبه و تاجر و طبقات عامه رواج داشت
  در لوايح مزارات و سنگ نبشته های قبور و اوقاف استعمالهمرفته
ه خط خروشتی بيشتر در جنوب دمبا تحقيقاتی که به عمل آ. می شد

نما و انبساط آن و شرقی آريانا يا افغانستان معمول و مرکز نشو 
در  آثار و شواهد آن چه در جنوب و چه بهر صورت، .گندهارا بود

های معابد بودائی هده وبگرام ه گا وقفو ه ها پشمال هندوکش از استو
روشتی در اواسط خ.  وردک پيدا شده استوو جالل آباد و بلخ و باميان 

 صد سال 8 -7 مسيحی مدت 5 يا 4 ظهور و تا قرن )م -ق(قرن سه 



  يونان و باختری استانپادشاهکه يکی از ) دمتريوس (. استدوام کرده
در يک طرف مسکوکات خود رسم الخط و زبان يونانی و در طرف 

 رسم يعنیپراکريت معموله در جنوب هندوکش ديگر يکی از لهجه های 
 نفوذ دولت يونان و ۀ چون دامن.رسميت داده استرا وشتی الخط خر

 در کل آريانا ،در جنوب هندوکش) ايوتيدم( اول با پدر او باختری بار
ال  استعمال خروشتی را به حيث رسم الخط و استعم،استحکام يافت

يحث زبان محلی احساس کرد و بعد منپراکريت را به حيث زبان محلی 
 و باختری و سالله های اسکائی و پهلوا و و ساير شاهان يونانااز 

 آثار کتيبه های )11(.کوشانی های بزرگ اين رويه را تعقيب کرده اند
خروشتی در پنجاب و در ختن هم کشف شده ولی عقيده دانشمندان بر 
اين است که نوشته ختن اصًال در گندهارا تحرير شده و به آنجا انتقال 

   . استيافته

 در ، روی ظروف فلزی،ر سنگ نبشته هارفته دخروشتی رويهم
 نی و غيره ، روی پوست، روی کوزه ها و ظروف تيکری،مسکوکات

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

   . نوشتند باالی ظروف تيکری معموًال با قلم و رنگ سياه می.شد

 ،)وردک(ی از نقاط مختلف مثل خوات در افغانستان کتيبه های خروشت
 اينجا اول شرح . است بگرام پيدا شده و جالل آبادۀ هد،)درونته(بيماران 

مختصری درباره هر کدام داده و بعد به صورت عمومی در اطراف 
  .آنها تبصره می کنيم

    درونتهکتيبه بيماران - )اول(

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

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

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



  کتيبه هده  -) دوم(

 تاريخ .اين کتيبه روی کوزه سفالی و با قلم و رنگ سياه نوشته شده
 . عهد کنيشکا است27و سال " اپه اليوس"کتيبه مذکور دهم ماه 

وم به مهندسی موسموضوع عبارت از شرح خاطره وقفی است که 
 در هده که محتمًال يکی از باغهای کنيشکادر باغ شاه " سگمه ميترا"
 حق پادشاه وقت هم دعا کرده  به يادگار گذاشته و به ئی در استوپه،بود
  )13(. است

  کتيبه خوات -) سوم(

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

" ارته می زيوس" ه ما15 تاريخ کتيبه .های دوره اخير کنيشکا است
انی شباشد و در زمان سلطنت هويشکای کو عهد کنيشکا می 51سال 

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

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

ذکور  واقف  م.زمين و اعمار معبد و استوپه در آن ناحيه پرداخته است
بود و " هشتومه ماريگا" برادر ،"کمه گل گا"پسر " اگماري واگرا"

) اگريما واگرا(د که در خوات به اسم معبد ته بومعبدی بنام خود ساخ
  )14( .شهرت داشت

  کتيبه جالل آباد - ) چهارم(

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

  کتيبه بگرام - )پنجم(

کتيبه "تحت عنوان ) استن کنو (اين کتيبه از بگرام کشف شده و
 تحرير نراجع به آ"  گرانيانديکااپی"مقاله ای در " رامگبخروشتی 



تی روی پوست از نوشته های خروش" مسن" عالوه برين .نموده است
   . است از ميان رفتهکهبگرام کشف نموده 

  تبصره 

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

بيماران و هده و جالل ته و شتی از درونروامی و خرشدن رسم الخط آ
 از نقطه نظر پيدايش و شيوع ،است" ننگرهار"  عالقه زءآباد که ج

 پادشاه "دمتريوس" پيشتر ديديم که .خطوط مذکور اهميت زياد دارد
د از بسط نفوذ خويش در جنوب و شرقی هندوکش يونان و باختری بع

لزوم استعمال رسم الخط خروشتی و زبان پراکريت گندهاری را عالوه 
 کتيبه های .حساس نمودا بر خط  زبان يونانی در مسکوکات خود

سازد که مرکز و کاپيسا و وردک ثابت مي خروشتی عالقه های ننگرهار
 قديم ترين کتيبه های .ود خروشتی در جنوب کوه مذکور بینشو و نما

" بيماران"ز وجود آنها آگاهی داريم کتيبه خروشتی افغانستان که عجالتًا ا
مقدم بر )  م� ق 58حوالی (پادشاه اسکائی ) ازس(است که معاصر 

شروع عهد مسيحی تحرير شده و کتيبه های جالل آباد و وردک از 
 هوويشکا استعمال خروشتی در وقف نامه عهد کوشانيان کنيشکا و

   .حکايت می کند

زبان اين رسم الخط چه در مسکوکات و چه در کتيبه های اوقاف يکی 
 ]پراکريت شمال غربی[ از پراکريت هاست که محققين آنرا معموًال

ناميده اند و شايد در گندهارا و دره کابل بيشتر معمول بوده باشد ولی با 
ان يا در يک حصه زياد اسنادی که نشان داديم بال شبه در تمام افغانست

آن معمول بوده و يا اينکه بحيث زبان متعارفی و دفتری و رسمی عالوه 
پراکريت های ديگر همه جا فهميده می شد و از همين  و بر لهجه ها

 آخرين کتيبه .گرديدکات در مقابل يونانی استعمال ميلحاظ در مسکو
يادی به خروشتی از گندهارا کشف شده و حروف الفبای آن شباهت ز

 چون خروشتی در تحرير متون مذهبی و مدارک .به وردک دارديکت
 به .بقا برای آن چندان مساعد نبودو  زمينه دوام ،علمی استعمال نمی شد

يات با هرج و مرجی که بعد از سقوط حاين لحاظ بعد از هفت صد سال 



پيشرفت ساسانی  بکلی از ميان رفت و ،کوشانی های بزرگ توليد شد
 رسم الخط و ،خارستان و کابل و تماس وتصادم ايشان با يفتلی هات ها تا

  .زبان پهلوی ساسانی را منتشر ساخت

  برهمی و شارادا

همان طوريکه در افغانستان اهل ديوان و دفتر مطابق احتياجات خود از 
 أ در هند از همان مبد،رسم الخط آرامی خط خروشتی را اختراع کردند

 برهمی بر خالف خروشتی از چپ . آمدآرامی خط  برهمی بميان
 أط پندت ها و روحانيون بود و منشبراست نوشته می شد و رسم الخ

 رسم الخط  .ما گرديدو تبت و سيالن و بر تمام رسم الخط های هند
آمده ر از آن ب،ديواناگاری که در تحرير سانسکريت مورد استعمال است

ضی پادشاهان يونان و ن معمول نبود ولی بع برهمی در افغانستا.است
کيداری ( و چند صد سال بعدتر )پانتالون( و )اگاتو کلس(باختری مثل 

اند و سالله کوشانی در  آنرا در مسکوکات خود استعمال کرده )ها
 که خط دارندل کتيبه هائی در آن رسم ا خودرفه هندیصخاکهای مت
فی ختالا  پيدا شده است و با)راجپوتانه(  و بعضی از)اماتور(برخی از 

 تحرير آنراش  می توان رو،ادی داردعکه حروف الفبای آن با برهمی 
صوص از  عالوه برين يک نوع برهمی مخ.خواند) برهمی کوشانی(

مان پيدا شده که آنرا رسم الخط  لغۀحصص شرقی افغانستان از در
 . استخوانند و هشت کتيبه آن از نظر موسيو فوشه گذشته) شارادا(

ه خواندن آنها مشکل است و پيشتر از نشر دين اسالم درين بعقيده نامبرد
  )15( .نواحی تحرير شده است

  خط پهلوی

 خط پهلوی أ ديواناگاری منش، خروشتی، برهمی،مانند رسم الخط ميخی
ی  همان طوريکه امروز زبان پهلوی را به عنوان پهلو.هم آرامی است

خط آن دو عصر هم  شيوه رسم ال،کنندپارتی و پهلوی ساسانی تقسيم مي
 که داشتند در اوايل امر رسم مآبی ئی پارت ها با يونانی .متمايز است

الخط و زبان يونانی را رسميت داده بودند چنانچه اين مسئله از 
مسکوکات آنها هويدا است ولی ديری نگذشت که رسم الخط پهلوی جای 



ر  دء آثار رسم الخط پهلوی پارتی جز.رسم الخط يونانی را گرفت
 در اوايل اشکال حروف الفبای .بعضی سنگ نوشته ها کمتر باقی مانده

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

تر است خط پهلوی ساسانی از رسم الخط پهلوی پارتی به مراتب ساده 
 اين خط .صدا همه شامل است حرف دارد که حروف باصدا و بي25و 

 و هم حروف متصل داشت که اولی برای سنگ نوشته هم حروف مقطع
 پهلوی .ها و دومی برای نوشته های عادی روزانه بکار می رفت

ساسانی يک عيب کلی داشت و آن شکل تحرير يک عده لغات آرامی 
ردم اشتباهات م و برای است که داخل سياق تحرير شده) هزوارش(

ز سقوط کوشانی های  رسم الخط پهلوی ساسانی بعد ا.زياد پيش ميکرد
 از اواخر قرن سوم مسيحی آريانا بسط نفوذ ساسانی ها در بزرگ و

 که در آغاز يافت و در نيمه اول قرن سوم با نائب السطنه های ايشان
 يفتلی ، کيداری ها . نشر شد،ياد می شدند) شاه کوشان(خراسان به لقب 

 آغاز عهد زبعد او  برهمن شاهی های کابلی  وفتلی هايکوشانو  ،ها
اسالمی تا زمان معاصر صفاريان هم آنرا در سکه های خود استعمال 

  )16( .می کردند

  پيریالفبای دين و

شده و ) دبير(و ) دين(دو کلمه پهلوی است که در فارسی پيری دين و
ی ئرش ها الفبای پهلوی با هزوا.مقصد از آن نوشته های مذهبی است

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

پيری را اختراع که در اواخر عصر ساسانی خط دين وبودند تا اين
 حرف است و اوستا و ادب پهلوی ساسانی تا قرن 44کردند که دارای 

  . هجری در آن تحرير شده است7

 ت رسم الخط پهلوی موجب نگرانیمی گويد که مشکال" کريستن سن"
) سريانی(کتب مذهبی خود رسم الخط هم شده و مشاراليه برای ) مانی(

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



 تحرير اقوام آسيای أش اين رسم الخط من.دندردی بکار می بغزبان س
   .مرکزی گرديد

 

 

 

 

 

  

  

   پنجمبخش

  آرياناهذيبی و ادبی يونانی در نفوذ ت
  

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

  نفوذ تهذيبی و ادبی يونانی

 آريانا در لفافه آئين و معتقدات ، ظهور اسکندر در شرقۀپيش از هنگام
ود پيچيده و در دائره نظام هخامنشی حيات محلی و ادب اوستائی خ

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

برای انجام اين  حکومت هخامنشی بيشتر بر اخذ ماليات برقرار بود و
 ها  و خود فارس از خارجی)ليسپرسه پو( و )شوش(مطالب حتی در 

 می گرفتند و کار دفاتر و ضراب اراز منشی های آرامی و آثوری ک
 به اين ترتيب خارج قلمرو پارس در .خانه ها بيشتر در دست آنها بود

 آرامی از راه دفاتر انا خط و کتابتيرآ منجمله در ،خاکهای مفتوحه



 مقارن زمانهای قبل از هاد دور افتۀ آنچه در اين دور.نده شدگمالياتی پرا
 اختراع ،ظهور اسکندر خطوط مميز ادب افغانستان را تشکيل می دهد

رسم الخط جديد خروشتی است که روسا و دبيران و اهل ديوان و دفتر 
 از آن در کهلخط آرامی آن را به ميان آوردند با اصالحاتی در رسم ا

   . گذشته مفصل ذکر نموديمبخش

اسکندر مقدونی ظهور . زرگی در شرق رخ داد بۀدر اين زمان واقع
 نظام امپراطوری هخامنشی در هم  و قوای يونانی وارد آسيا شد.کرد
 تا حواشی ،عساکر يونانی تا اقصای نقاط معلوم شرقو  اسکندر .پيچيد

 در نتيجه شرق و غرب تماس .رفت  تا حوزه سند پيش،هندوستان
های شرقی به خصوص واقعی و مسلسل پيدا کرد و بعضی از کشور 

 پايگاه مهم انکشاف روح و ذوق و ) آسيائیداليا(انستان بحيث افغ
  .صنعت و ادب يونانی گرديد

 8 -7در اثر مقاومت بسيار شديد و بی سابقه اهالی در مقابل اسکندر 
 اسکندريه در آسيا تاسيس شد و يک قسمت سپاهيان يونانی  ياشهر

 عالوه .شان صورت نگرفت تطوری در اين شهرها ماندند که مراجع
بر اين تشکيل سلطنت مستقل يونان و باختری برای دو قرن کامل سبب 

و ع نفيسه ياصنسم الخط و اساطير و آثار ذوقی وشد که زبان و ر
 رياضيات و وی و ادبی از قبيل طبابت و نجوم خالصه تمام مظاهر علم

ی و درام و روش بهترين مدارس هيکل داستانهای اساطيرو هندسه 
به صورت عميق ريشه دواند و روح يونانی و باختری و يونانی تراشی 

  .آريائی با هم حل و مزج گرديد

 و )هلن( و )گريک( و )گريس( که با کلمات )يونانی( و )يونان( اتکلم
 است که بار )وانیي( و )يوانا( خاطره نام قديم ، هيچ رابطه ندارد)الياد(
ول در ادب محلی مملکت ما به ايشان داده شده و در آثار سانسکريت ا

 آثار هيکل تراشی مدرسه .ما قيد گرديده و تا امروز مورد استعمال است
 که به اين کثرت از نقاط مختلف ) بودائیيونانو( و )يونانو باختر(های 

 نشان می دهد که ذوق يونانی تا کدام ،افغانستان پيدا شده و می شود
رقی آن هم بعد از تو  ميشد ندازه در معيار هيکل تراشی ما مراعاتا

 همين قسم زبان و رسم  وسقوط نفوذ سياسی دولت يونان و باختری بود



 )م - ق( 250 آيا از .خط و موسيقی و اساطير و ادبيات به مفهوم عام
به بعد در دوره سلطنت خاندان يونانو باختری اقًال برای دو صد سال 

ط آن  رسم الخ پايهمی درباری يونانی نبود ؟ و به همينزبان رس
 ،ائی که در خود يونان نظير نداشتيبرسميت نيافته بود ؟ و با ز

و رسم الخط يونانی در مسکوکات اين مملکت  تصاوير ارباب انواع
، تياتر و نمايشات در  درامه هااستعمال نمی شد ؟ آيا در اين اوقات

؟ آيا زی های ورزشی معمول نشده بودو با رقص و آتن ،هوای آزاد
طبابت يونانی تا حال در طبابت ما و اساطير و داستان و قصص و 

منثور و منظوم ما اندرز و حکم آن در کتب فارسی و اسکندر نامه های 
ی و صنعتی  ادبی و علم،؟ خالصه آنچه مظاهر مدنیدوام نکرده است

دند در پناه حصار کوه های با خود آور) مديترانه (که يونانی ها از کناره
 رملکت تمرکز يافت و آهسته آهسته دافغانستان در اسکندريه های اين م

 مرور قرون همان طور عرق يونانی در جمعيت کشور حل و مزج شد
 . افکار و آثار ادبی و ذوقی آنها با فکار و پندار محلی محفوظ گرديدو

ن و صنايع شبهه ای نيست که يونانی ها تمدنی با فرضيات معي
مستظرفه و ادبيات و علوم و ديانت با خود آوردند ولی خود به مقررات 
مدنيت کهن چه در صنعت و ادبيات و چه در فلسفه و علوم و ديانت 

 زبان ،هان يونانو باختری در مقابل زبان يونانیا آيا پادش.مقابل شدند
تی را در  رسم الخط خروش،پراکريت در مقابل رسم الخط يونانی

 و بودائی را يوائیشسکوکات استعمال نکردند؟ البسه و ديانت های م
؟ بعضی از ارباب انواع اوستائی باختری ما در بعضًا قبول ننمودند

؟ در ندگيات بر اساطير ايشان تاثير نه افمسکوکات آنها ظاهر نشد و روا
و نمود آريانا تحول نتيجه تاثيرات متقابله ادبيات و صنايع و علوم 

ا تماس افکار در پرورش  زير،جديدی يافت و انبساط پيدا کردمجرای 
 خصوص که اين . ادبيات به مفهوم عام کمال اهميت داردأعلوم مبد

موثرات هر چه بود باالخره رنگ محلی به خود گرفت و مفاد آن به 
 حاال اين عموميات را .انبساط افکار و ادبيات و صنايع نفيسه ما تمام شد

   .ر ذيل چند عنوان مطالعه می کنيمبه صورت خصوصی د

   اسطوره ها



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

 سلطنت يونانو و باختری با اهالی ،و در ذيل ايجابات سلطنت مستقل
 آنها چه مرد و چه زن . منحل گرديدندهستهآهسته آمحلی مخلوط و 

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

  .در ميان عوام منتشر گرديد

 و اشکال ارباب انواع أونانو باختری با مسکوکات خود اسمپادشاهان ي
ی خاندان خود را طوری معمول ساختند که هر کس با نام و تصوير حام

يونانی های باختری و استادان   صنعت گران يونانی و.آنها آشنا شد
نقاشی در و  گندهاری از راه هيکل تراشی  وهيکل تراشی باختری

 قراری که مدالهای گچی .انتشار مفکوره های جديد سهم زياد گرفتند
 بهترين صحنه های اسطوره های ،ن می دهدرام نشاگکشوفه از بم

لکت وارد و در تزئين ميتولوژی از کناره های مديترانه به اين مم
ها به کار می رفت و جاذبه قوی تر از آن برای کشش اطاقهای قصر

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

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

خرين پادشاه اين آ) هليو کلس (.سلطنتی يونان و باختری ديده می شود
 زوس را در مسکوکات ،که قصرش هنوز در شمال هندوکش بودسلسله 

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

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

 بيشتر در ،و نظاير آنها در معتقدات و قصه های رزمی ما وجود داشت
کشور ما صاحب شخصيت شدند و يونانی ها صحنه های بعضی از 

ينجا انتقال دادند چنانچه مجلس قصه های ميتولوژ ی را از يونان به ا
ه های هندوکش تصور می نمودند و را در يکی از مغار) پرومته(



می ) نسيه( حامی شهر ،بود) ديونيسه(را که اصًال اسمش ) يونيزيوسد(
 کابل و الينگار در ۀدر ملتقای رودخان) فوشه(خواندند که محل آن را 

 ملتفت بايد بود که پيش از اينکه يونانی ها و . قرار می دهدیلغمان سفل
و به " مهشوارا" رب النوعی به نام ،اساطير آنها وارد افغانستان شود

به شکل و قيافه صفت حامی کوهها در مملکت ما معروف بود که او را 
مست با کمان خطرناکی در ميان درختان کوهی در شکاری توانا و سر

گشت وگذار تصور می نمودند و معابدی در قلل کوهها داشت و 
يونانی مخلوط و " نيزوس ديو"داستانهای او بيشتر با قصص اساطيری 

روی يک ظرفی که از بدخشان  .اينجا شده بودعامل مزيد شهرت او در 
هلوان نقش است  تصوير دو پ، آمده و در بريتش موزيم می باشدبدست

نيزوس آريائی  و برخی ديو) نيزوس ديو(و ) هرکول(که بعضی آنها را 
پادشاه يونانی ياختری شکل " اگاتو کلس ".و يونانی تشخيص کرده اند

 روی سکه های ، گرد سر داردجوانی را که تاجی از شاخه سبز تاک
محلی يا " ديو نيزوس" اين تصوير هم امکان دارد از .خود نقش کرده

اگاتو کلس يکنفرسياحی موسوم  دو صد سال بعد از .يونانی نمايندگی کند
ميزادی  در عالقه پاروپا)Apollonuis Dotyane دوتيان ،اپولونيوس(به 

ی زند و شرح می دهد حرف م" نيزوس ديو"روی کوهی از معبدی بنام 
غرس کرده و " نيزوس ديو" معبد را درختانی گرفته که خود که اطراف

 در زير شاخسار .شاخه های نازک عشقه پيچان به آنها باال شده است
درختان مجسمه رب النوع را از سنگ سفيد به قيافه جوان هندی ساخته 

نيزوس   از روی شرح قيافه واضح می شود که مقصد از ين ديو.بودند
حامی کوهای " مهشوارا" بلکه همان ،رب النوع شراب يونانی نبوده

 �هيوان (ها معابدی داشت و حتی ه است که در قله های کوآريانا
) ارونا(از انتقال يک چنين معبد از کوه  مسيحی 7در قرن ) نگست

   .لستان نقل می کندبهای زاه پيسا به کوفراز کا

شرح يافت نه تنها ارباب " يونيزوسد"رويهمرفته قراريکه در مورد 
 تاثير بخشيده بود بلکه خاطره آرياناو اسطوره های يونانی در انواع 

ذهان ا بر آريانايای داستان های اوستائیهای ميتولوژی ويدی و بقا
وع فراوانی باختری و  النرب) ناهيتاا(. يونانی هم سرايت نموده بود

نده گکش به دوش افری که تيدريا بشکل دختر جوان  آموۀحامی رودخان



 در مسکوکات دمتريوس استعمال ،و تاجی با هشت شعاع بسر داشت
 همين قسم ميترا يعنی مهر حيثيت هرکول را نزد يونانی های .شده است

باختری پيدا کرده بود و او را طوری در مسکوکات نمايش می دادند که 
اجی استش عصا و بر سرش ت در دست ر،روی دست چپش پوست شير

 يعنی مميزات پهلوانی هرکول يونانی . آفتاب گذاشته شده بودۀبشکل اشع
ه بود و از و عاليم نور آفتاب ميتری باختری در وجود او جمع شد

ن با گپهلوان شجاع و شير اف" هرکول -ميترا "ترکيب هر دو يک نوع 
   .تاجی مجلل و منور بميان آمده بود

 در مسکوکات .ييراتی وارد کردغاساطير ت) زوس(همين قسم در نمايش 
 ۀکه مخصوص حوز) انتيال کيداس(يعنی چهار درهمی ) دراکم تترا(

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

 ۀ دو صد سالۀر دور تشريحات معلوم می شود که دخالصه از خالل اين
سلطنت مستقل يونان و باختری اسطوره های يونانی در اذهان مردم 
افغانستان ريشه دوانيده و در مقابل داستان های محلی ما چه در باختر و 

 .ه استچه در کاپيسا و گندهارا همه جا پيرايه های جديدی در آن بست
دوره های بعد  ذهنی و فکری و ادبی در ۀانعکاس اين تاثيرات متقابل

حتی اعصار اسالمی هم باقی ماند و بسياراند نويسندگان و شعرای ما 
که در دوره های مختلف اسکندرنامه های منظوم و منثور ساخته و 

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

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

  .نتيجه موضوعات جديد در ادبيات ما پيدا شد

  رسم الخط و زبان يونانی

نانو باختری در آن  يعنی سالی که سلطنت مستقل يو) م�ق ( 250 سال
  در چند. شروع رسم الخط يونانی روی مسکوکات ماستأد مب،اعالم شد



تنها زبان و " ايوتيدم"و " ديودوت"سال اول اعضای خاندانهای شاهی 
 تا اينکه کردندنی را در مسکوکات خود استعمال ميرسم الخط يونا

 اولين کسی است که در روی ديگر ی و.رسيد" دمتريوس"سلطنت به 
حلی آن وقت افغانستان يعنی ان مسکه های خود رسم الخط و زب

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

صورت صاف و نهايت خوانا در مسکوکات شاهان و امرای يونانو 
 ،باختری اعم از اينکه مرکزشان در شمال يا در جنوب هندوکش بود

 پهلواها  و اسکائيها، در اين مدت و بعد از آن پارتها.استعمال شده است
 کوشانی انحطاط ۀا تعقيب کردند و بعد از آغاز دورهمه اين رويه ر

زبان و رسم الخط يونانی شروع شد ولی هنوز برای چندين قرن ديگر 
اقًال رسم الخط آن دوام داشت به اين معنی که حروف الفبای آن کم کم و 

 حروف نو هم به یه صورت غير محسوس تغييرکرد و غالبًا بعضب
موسوم شده ) يونانو کوشانی(د که مجموع آن به نام رسم الخط ميان آم
   )17(.اخير عصر کوشانی تا اواسط قرن سوم مسيحی دوام کرد است و تا

 البته در طی دو ،چگونگی انتشار زبان يونانی چندان خوب معلوم نيست
در ضرابخانه ها و در دفاتر و سميت درباری داشت  ر) م�ق (قرن 

لين و رقاصه های ثمم) ارکتپلو( چون به شهادت .معمول شده بود
شبهه می توان دون  ب.يونانی در هند به اجرای نمايشات می پرداختند

اختری بود گفت که اين قبيل مظاهرات در افغانستان که مرکز يونان و ب
 پس .م به زبان يونانی به عمل می آمدد و آن هبه طرز اولی اجرا ميش

را ياد گرفته و می فهميدند ولی ن آحتمًا عده ای از مردمان محلی هم 
ظهور پراکريت و رسم  .احه انتشار آن محدود بود و عموميت نداشتس

 کلمات بهرحال .الخط خروشتی روی مسکوکات مويد اين نظريه است
 ، ادبی، اصطالحات علمی، القاب و عناوين رسمی، اداری،زياد درباری

فلسفی و طبی وارد پراکريت ها شده بود و تا مدتها بعد در عصر 
 چهارم در طی مطالعه بخشچنانچه در کوشانی ها هنوز هم متداول بود 

هوويشکا نام های کتيبه های خروشتی ديديم که در عصر کنيشکا و 
 و در در متن پراکريت) ارته می زيوس(و ) اپه اماس(ماههای يونانی 

 تا حال آثار رسم الخط يونانی .رسم الخط خروشتی استعمال شده است



حصر به نموکات بسيار کم ديده شده و آن هم در افغانستان غير از مسک
) نملک ( در حوالی خرابه های يک پارچه سفالی است که سه سال قبل 

 پيدا شده و از چند حرف بيش نيست و اخيرًا تصوير آن در يکی از )18(
  .کائی به طبع رسيده استيجله های آمرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  



   ششمبخش

  زبان و ادب پرثوی يا پهلوی پارتی خراسانی
  

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

  پرثوی يا پهلوی خراسانی

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

پرثوه يکی از قبايل آريائی باختری است که بعد از مهاجرت و بی جا 
 ۀ خاکهای بين حوز،شدنها و تمرکز و تشکيل سلطنت در خراسان غربی

هری رود و سواحل جنوبی بحيره خزر که يکی از واليات شمال غربی 
 .معروف شد) پارتيا(يا ) پرثيه(ان ا بود به حيث مسکن نهائی ايشآريان

می باشد و عالوه بر پارتهای ) وهثپر(ارساس بلخی موسس سالله 
می ) پارت و ساک(ز عرق  پادشاهان ديگری که مخلوطی ا،بزرگ
سلطنت کردند که به ) حوزه ارغنداب( در سيستان و اراکوزی ،باشند

ه می شود که خواند) ویثپر) (وهثپر( زبان قبيله .شهرت دارند) پهلوا(
 چون .گرديده است) پهلوی(اس تبدل حروف و تبدل صوت کلمات به اس
 معموًال در ،ثار زبان پهلوی واقعی و ادب آن تا اين اواخر مجهول بودآ

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

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

 صيآمده مدققين اروپائی صفت پهلوی را برای زبان اصلی آن تخص
 به هر حال .می خوانند) پارسيک(داده و زبان ساسانی ها را محض 

ه صفت پهلوی که از نقطه نظر ادب تا اين اواخر فقط ملتفت بايد بود ک
در مورد زبان ساسانی و بيشتر در مورد ترجمه کتب اوستائی استعمال 

 انکشاف نموده و زبان و ادب پهلوی دو شق و دو مرحله پيدا ،می شد



ن را پهلوی شمالی نيز آ يکی ادب و زبان پهلوی پارتی که .کرده است
ب پهلوی ساسانی که به پهلوی جنوب معروف  زبان و ادیگويند و ديگر

عجالتًا شواهدی از آن در دست است نه که است و قسمت زياد آثار آن 
 پس . شده است نوشتهدر عصر ساسانی بلکه در قرون اوليه هجری

 )پهلوی ساسانی( و )پهلوی پارتی(ری که متذکر شديم اساسًا ميان اقر
به اين معنی که پهلوی  . ظهور فرق استأ زبان و مبدأ منشرویاز

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

بانها  عالوه بر اين آنچه که بيشتر از نقطه نظر تطور ادبی ز.است
ری در خراسان دايش زبان و ادب ده پيب اهميت دارد و بعدها ما را

 .الف ريشه اين دو پهلوی استت فهميدن اخ،کندکمک مي) افغانستان(
 حال ،ی باختری داردخراسانی پيوستگی با زند يا اوستاپرثوی يا پهلوی 

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

اسانی در طی  و پهلوی سانی خراسشبهه ای نيست که ميان پرثوی
همی فعل و انفعال ادبی به عمل آمد و زبان پرثوی چندين قرن ارتباط با

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

ن تاثير  بر زبان ساسانياحصص شمالی و مرکزی اين مملکت نشر شد و
 تعالی ساسانيان در اثر تفسير و تعبيری ۀنده و باالخره در دورگزياد اف

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

 .پهلوی پارتی و پهلوی ساسانی اساسًا در رسم الخط هم فرق داشتند
  بخشمی بود چنانچه اين موضوع درهر دو رسم الخط ارا أ مبدچهاگر

 به هر حال ما در تاريخ ادبيات افغانستان به هر دو .چهارم شرح يافت
کار داريم چون از نقطه نظر زمان در تاريخ ظهور اين دو  پهلوی سر و

 از پرثوی و ادب آن صحبت می بخش در اين .زبان فرق زياد است
 ديگری را وقف بخشهلوی ساسانی بعدتر ن و ادب پکنيم و برای زبا

   .خواهيم کرد



  زبان و ادب پرثوی

از آغاز قرن بيستم به اين طرف در اثر کشفيات پی در پی که در 
 زبانهای ،به عمل آمد) انرفتو(چينی به خصوص در عالقه ترکستان 
ی و انواع مختلف رسم الخط مخصوص آنها انکشاف زياد ئايرآخانواده 
ه به رسم الخط  ک است)مانی ( آثار يافته ها در ميان و منجملهنمود

ر و پروفيس. نوشته شده است)19(" سطر نجيلی"سريانی موسوم به 
و بار اول وجود دو زبان پهلوی پارتی و ساسانی را کشف ) سائ آندر(

 و تسلط سياسی ومدنی بر  قدامتحيث پهلوی پارتی من)20( .اثبات نمود
  .ارد کرده استپهلوی ساسانی تاثير زياد و

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

 محاوره های معمولی روزمره حتی  والحات طبیطوسايل نقليه و اص
ست بعضی افعال عادی که در پهلوی ساسانی و در زبان فارسی مروج ا

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

  )21( ."شمالی بر لهجه جنوب غربی است

 خراسان اصًال زبان حصه ای از مردم) پرثوی(رتی يا زبان پهلوی پا
بعد در حصص غربی  است که در صفحات شمال غرب و )افغانستان(

يا قسمت غربی خراسان ) پارتيا (هم حرف زده می شد و مرکز آن همان
 مسيحی در حصص 3 تا قرن ) م�ق ( 3 اين زبان اقًال از قرن .بود

 در بقيه مملکت بخصوص در .فوق الذکر افغانستان معمول و مروج بود
 .ی با رسم الخط خروشتی رواج داشتجنوب هندوکش پراکريت گندهار

 خود با زبان و رسم الخط ۀ مربوطیين دو زبان با رسم الخط هاا
 مقابل شده ،يونانی که بعد از هجوم اسکندر کم کم  معمول می گرديد

آنها از  زبان پرثوی با پادشاهان پارت و تغيير يافتن مرکز سلطنت .بود
 . در شمال و مرکز اين مملکت منشر شدفارسخراسان غربی به غرب 

 را رسمًا) فيل هان(بودند و لقب " يونانی ماب"ا اوائل ولی چون پارته
 عموميت نيافت تا اينکه فارساوائل در   زبان پهلوی اقًال،اتخاذ نمودند

سياست پارتها تغيير کرد و بحيث زبان رسم الخط بر زبان واليت فارس 



پرثوی در .  تاثير زياد وارد کرد،که کانون زبانهای آن مملکت است
 بخصوص ،ان ادامه داشتکی و غربی افغانستان کمات شمالغربصفحا

  هيرمنداز پارتهای غربی جدا شده و در حوزه) پهلوا(که دودمان 
 در . کردند و تا زابل و کابل و سند نفوذ يافتند تشکيلسلطنت مستقلی

 و قرن اول مسيحی در اثر ورود ) م�ق ( يکی دو قرن اول طی
های ديگر اسکائی و تخاری در کوشانيها لهجه و  هااسکائی ها و تخار
 شد و از تماس و اختالط آنها با پرثوی زبان  منتشرتخارستان و باختر

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

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

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

ه کوشش و ت سريانی که بهترين رسم الخط بود ب در مجاور،داشت
 پيشتر به کشف آثار .شد) سطر نجيلی(صاحب خط " مانی"ابتکار 

 . خرابه های تورفان اشاره کرديم ازپهلوی خراسانی در اين رسم الخط
 زبان مجامع مانويان خراسان را ميان آنها Schaederيدر شموسيو 

  پارتیمشاهده کرده و اظهار می دارد که در اين حوالی زبان پهلوی
بيشتر دوام کرد و بعد از قتل مانی اين ) ايران(خاک مغرب نسبت به 
  )22(. پيروان او شد گاهگاهمناطق

  زريران اياتکار

بهترين اثری که در زبان پهلوی پارتی باقيمانده و از فعاليتهای ادبی 
 اياتکار ( بنام منظومه ايست،افکار حماسی خراسان نمايندگی می کند

 خراسانی همان طوريکه در متون ا پهلویي زبان  پرثوی ).زريران
 از خالل مطالعه و تدقيق ، از پهلوی ساسانی منفک گرديد تورفانمانوی

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

 بعضی از گر م،دندنرا تا اين اواخر رساله منثور تصور می کرآو 
آلمانی از روی کلمات و ) گايگر(ايطالوی و ) پليارو(زبان شناسان مثل 
فرانسوی " نيستبن و"نکه ه آنرا حدس زده بودند تا ايآهنگ قدامت لهج



است و باز متن اصلی ل نثر نيست و نظم و ا)راياتکا(ثابت نمود که 
سيحی وجود  يا پهلوی پارتی پيش از قرن سوم م)پرثوی(شعری آن در 

ييرات جديد آنرا به پهلوی ساسانی در غ م با ت6داشت و در حوالی قرن 
 تفسيرهای بعدی اثر سوم ديديم که چطور يشتها دربخش در.نده اآورد

" نيستبن و" همين قسم بنظر .ترکيب شعری خود را از دست داد
 ،اياتکار هم در اثر تعبيرات عصر ساسانی که رفته رفته جزء متن شد

شعری و منظوم خود را گم کرد و بعد از اينکه از کلمات و شکل 
 واضح شد که منظوم است و مصرع ،عبارات زايده آن دوره پاک گرديد

می باشد و اصًال به پهلوی پارتی قبل از  های ابيات آن هفت هجائی
  .ظهور ساسانيها نوشته شده است

 )ویکا(پادشاه موضوع اين اثر منظوم حماسی، جنگ های گشتاسپه 
و پسر اخير ) بسته واری ( و برادرزاده اش)زرير( درشبلخی و برا

 اسفنديار است با ارجاسب خيونی تورانی که می )سپندات(الذکر 
بول آئين اوستائی منصرف سازد قواست دودمان سلطنت بلخی را از خ

 .و در نتيجه جنگ در گرفت و گشتاسپه و شهزادگان بلخی غالب شدند
و " شهنامه گشتاسپه" ياتکار زرير را "تسنيو بن"بدين مالحظه 

خوانده و چون پهلوان ميدان رزم زرير است به " شهنامه پهلوی"
 زرير( آنرا کهته ف شهرت يا)زرير گارياد(يعنی ) زريران اياتکار(

 يا هزار بيتی که شاعر ی گشتاسپ نامه دقيق.هم می توان خواند) نامه
ته نظم در آورده در اسب برشبلخی راجع به جنگ های گشتاسپه با ارج

 مختصر مغايرت ها در  با وجود کهاست) يادگار زرير(حقيقت همان 
 چگونگی روايت ميان گشتاسپ نامه دقيقی و س در اسا،روح داستان

 اگر دقيقی راسًا از نسخه .پرثوی يادگار زرير اختالفی نيستمنظومه 
ی بدان دست خذ ثانوأ توسط م، استفاده نکرده باشد)اياتکار( پهلوی
تنها منظومه حماسی است که شکل زبان " اياتکار زريران ".داشته

پرثوی، پيرايه پهلوی ساسانی و باالخره با گشتاسپ نامه دقيقی قيافه 
معرفی می کند و از نقطه نظر حماسی را ادبی زبان دری افغانستان 

معلوم می شود که چطور عنعنات رزمی از يشت های اوستا به شهنامه 
  .رسيده استها 

  



   هفتمبخش

  ادبيات کوشانو بودائی
 

 کنيشکا � سانسکريت و ادب بودائی �تعريف فضای ادبی کوشانی ها 
   سغدی� اسکائی، تخاری �و ادبء و علماء کتابخانهای معابد 

   فضای ادبی کوشانی هاتعريف

 هر کدام )بودائی( و )کوشانی(خ ادبيات قديم افغانستان عنوان در تاري
ن يفرد در تحول مجرای ادبی سهم بارز دارند ولی چون تعيبصورت من

 اينجا تحت عنوان مشترک ،مراتب يکی بدون ديگری سخت است
  . دوره مربوطه آنها را شرح می دهيمۀمميزات مرکب" کوشانو بودائی"

وچی سيتی و باز ياصًال لقب يکی از قبائل " کوشان"شبهه ای نيست که 
ست که در تاريخ سياسی ما بنام اسم خاص يک خانواده سلطنتی ا

م ادبی مقصد از کوشانيهای بزرگ و خورد تقسيم شده اند و بحيث مفهو
لی است که دوره آنها از آغاز عهد مسيح تا سه وعصر و سهم دسته ا
در اينجا آئين بودائی " بودائی" مطلب ما از صفت .قرن دوام کرده است

 مسيحی مدت 9رن  تا ق) م�ق ( يکقرن نيست که منحيث زمان از 
 چه هزار سال را در بر می گيرد بلکه ادبيات آنست به مفهوم عام

 حقيقی تحول و انبساط آن يادگار ۀمذهبی و چه غير مذهبی که دور
تيب عنوان به اين تر. زمامداری و عصر همان کوشانيهای بزرگ است

در فصول تاريخ ادبيات افغانستان دوره " کوشانو بودائی "بۀمرک
   .ق معين کرديمومی گيرد که حدود آنرا در فرا در بر مشخصی 

  فضای ادبی معاصر کوشانی ها

 نفوذ ،که کوشانيها مقارن آغاز عهد مسيح روی صحنه بيايندپيش از اين
ادبی دوره های مختلفی که در صفحات پيش ديديم هر کدام به رنگی و 

  پراکريت که ريشه آن بال.در حصه ای از خاک مملکت دوام داشت



 هندوکش بحيث  در تمام جنوب و شرق، ويدی می رسدشبهه به دوره
يا پهلوی پارتی در " پرثوی" زبان .زبان محلی و ملی حرف زده می شد

تمام سلسله کوه مذکور بخصوص در حصص غربی خراسان دوام 
زبان يونانی بعد از دو نيم قرن سلطنت يونانيهای باختری که . داشت

قبائل سيتی . دند تا اندازه زياد معمول شده بودآنرا جنبه رسمی داده بو
ود لهجه های خود رادر پيش قراول کوشانی يعنی اسکائيها با ورود خ

و ت هری ا از والي ئی و در حصه) قطغن و باختربدخشان،(تخارستان 
 رسم الخط خروشتی و يونانی هر دو جنبه رسمی .سيستان وارد کردند

ستعمال می شدند ولی در امور داشتند و در مسکوکات موازی هم ا
اجتماعی و معامالت قومی از پراکريت و رسم الخط خروشتی کار می 

آئين بودائی بشکل ارتودوکس قديم خود تازه به حواشی شرقی . گرفتند
وچی از رود آمو ي فضا بدين منوال بود که قبائل .کشور انتشار يافته بود

 چيزی که از نقطه نظر  تنها.گذشته و اساس سلطنت کوشانی را گذشتند
 مخصوص ايشان است که بعضی بنام ادب با آنها وارد گرديد لهجه

  .  از آن ياد کرده اند)تخاری( برخی به اسم و )سيتی(

کوشانيها بحيث يک عنصر نو وارد به همه چيزهای محيط احترام 
گذاشتند و با پشتيبانی و تشويق خود آنچه را که طبق روحيات قوم و 

 انبساط دادند و آنچه که نبود به تدريج از ،ان قابل حيات بودايجابات زم
" بربر" به مذاق يونانيهای باختری قوم با وجوديکه کوشانيها. ميان بردند

بودند و در واقع هم بصفت يک کتله چادر نشين آسيای مرکزی يک 
 و تماس به تهذيب و آرياناتند ولی بعد از ورود به حيات خشنی داش

به مفهوم " يونانو هندی"و " يونانو بودائی"و " تریو باخيونان"معارف 
  و معماری، حجاری، هيکل تراشیۀ آثار ذوقی و صنايع نفيسوعام مح

 بعد از فتوحات . امور مذهبی آزادی قايل گرديدندادبيات شدند و به
 امپراطوری او شد و مانند هم جزوکنيشکا در هند، شمال اين مملکت ه

  .تيبان آئين بودائی گرديدبزرگترين پش" آشوکا"

 ،"هنايانا" نفس ديانت بودائی مقابل طريقه  دينی درۀاز نقطه نظر فلسف
 در .راه بزرگ نجات با افق نظر وسيع تر بميان آمد يا) مهايانی(طريقه 
 يادگار عصر و )گريکو بوديک( و صنايع نفيسه ترقی مدرسه  هنرعالم

 در دست برهمن ها در قرن اوست و در زمينه ادبيات سانسکريت که



 نه تنها  و دفعتًا وارد صحنه حيات شد،فنا بود مقابل پراکريت مشرف بر
در نگارش آثار مذهبی بودائی راه يافت بلکه بطور عام علوم و ادبيات 

 و افسانه و پند و هوارد آن گرديد و زبان شعر و قصايد و مکاتبه و درام
 اين بزرگترين افتخار . و نجوم شدحکمت و رياضی و هندسه و طبابت
  عمل آن و صحنه مخصوصًا کنيشکا،ادبی است که محرک آن کوشانيها

  می باشد و اين انقالب بزرگ نه در هند بلکه در افغانستان)گندهارا(
  . آمدآنروز

 اين زبان .با کوشانيها زبان و رسم الخط يونانی رو به انحطاط گذاشت
ر از ميان رفت ولی کلمات زودت ، آن نبود بقایکه ديگر دليلی برای

در ) اواسط قرن سوم مسيحی(تا اخير عصر کوشانی آن نده گپرا
رسم الخط يونانی که بيشتر آنرا . پراکريت افغانستان استعمال می شد

 تغيير شکل يافت و حتی ،بحکم تقليد در مسکوکات خود دوام داده بودند
 که ست اشکال نو در حروف آن بميان آمد و آن مخلوطی ایبعض

 هر بهر صورت .خوانند مي)يونانو کوشانی(دانشمندان بنام رسم الخط 
برعکس رسم . چه بود تا اخير عصر کوشانی از مسکوکات زايل نشد

الخط خروشتی چه در مسکوکات و چه در کتيبه ها استعمال می شد و 
 )برهمی( هندی جزء امپراطوری کوشانی خط ۀ های مفتوحدر خاک

دبی در افغانستان عصر  خطوط مهم تحوالت ااين بود. متداول بود
  : س مطالب را تحت عناوين ذيل شرح می دهيمؤکوشانی و ر

  سانسکريت و ادب بودائی

آئين بودائی که در هند در عصر شاهان موريا انبساط پيدا کرد تا وقتی 
در شمال . و زبان نوشته می شددکه در هند محدود بود قوانين آن در 

ن هم که آنرا زبان سيال) پالی(و در جنوب بزبان  )دهیـمگ(در زبان 
 ،ًا در دفاتر رسمی و درباری معمول بودن که ضمنی زبان سوم.گويند

 برين .پراکريت است که کتيبه های آشوکا بوجود آن شهادت می دهد
منوال سانسکريت در هند در دست برهمن ها محصور و مختنق شده 

زبان سانسکريت " : می گويد)23( "ژوزف منسين" يکی از مدققين .بود
نه زبان  در سالهای قبل از شروع عهد مسيح مشرف بر زوال بود زيرا

 پادشاهان و نه زبان جنبش های بزرگ مذهبی رمردم بود نه زبان دربا



ش استعمال د به اساس بعضی روايات بودا خو."وقت بودائی و چينی
 تجديد حيات دانشمندان. سانسکريت را در امور مذهبی منع کرده بود

قطه نظر سانسکريت را مربوط به واقعات و کسانی می دانند که از ن
) کشاتراپها(د اينجا از مقصو.  استآريانا آنها أهند بيگانه هستند و مبد

حکمرانان اسکائی و يا کوشانی و بهتر از همه شخص بزرگ امپراطور 
 کنيشکا است که فتوحات او در شمال هند راه انقالب بزرگ ادبی

سانسکريت را باز کرد و صحنه اين انقالب نه هند برهمنی نه هند 
وش نشود  فرام.است) گندهارا( بلکه صفحات شرقی افغانستان يا بودائی

دهارا از زمانه های قديم ت گناياليعنی ) سواند(که خاکهای غربی 
 .رداخته اين ديار استن سانسکريت بود واين زبان ساخته و پزبامرکز 

 ۀعالم بزرگ صرفی و نحوی تسمي) اتک (ۀ باشند"پانی نی" 
 ،بزرگترين استاد سانسکريت" يلون ليویس ".سانسکريت را وضع کرد

 در شرق بلکه در غرب هند قرار ظهور سانسکريت را در کتيبه ها نه
ين زبان در طی قرون مسيحی بدست دهد و قديمترين کتيبه های امي
 مرکز ثقل .به ميان آمده است سند ۀحکمرانان اسکائی حوز) کشاتراپها(

 است و ازبان سانسکريت به عقيده زبان شناسان همين عالقه گندهار
 اول به استعمال سانسکريت ئی های همين ناحيه در عصر کنيشکابودا

سانسکريت در آثار صاف   مخلوط با پراکريت و بعد به استعمال زبان
زبان  تصميم استعمال )24(.مذهبی و غير مذهبی شروع کردند

سانسکريت در آثار مذهبی در محفل بزرگی گرفته شد که به امر 
وارد  "،"ياوازو"ت رياست علمای گندهاری کنيشکا در کشمير تح

" گوشااسوه "ر ادبی امپراطور انعقاد يافت و مشاو" پارسوا"يا " ميترا
بزرگترين نويسنده و شاعر معاصر کنيشکا باب شقوق ادبی را بروی 

 شکوه ادبيات سانسکريت از عصر کنيشکا به بعد .دسانسکريت باز کر
 از اين به بعد زبان مخصوص برهمن ها نه تنها وارد .آغاز می شود

دفاتر شد بلکه به طور عام در تمام زمينه های فکری وارد گرديده، در 
 ظهور کرد و در نثر قصص و ی عشق ونظم اشعار رزمی، وصفی

  . به ميان آمدهافسانه و درام

منطق و  صرف و نحو ،طبابت، فلکيات، رياضی :لف علومشعب مخت
دامنه ادب را خيلی فراخ ساخت و تفسيرهای مربوطه بيشتر بر وسعت 



 مولفين و مترجمين اصليت شان .دامنه سانسکريت و ادبيات آن افزود
 زبان همه ، جامعه که منسوب بودندۀهر طبقبه و هر چه بود 
و  زل پراکريت ها شدتنامل  خالصه ادب سانسکريت ع.سانسکريت شد

 کوشانی روی ۀم پراکريت افغانستان در تمام دوربا وجوديکه هنوز ه
طاط گذاشت و در اواخر  انحرو به مسکوکات و در کتيبه ها معمول بود

 گرفت  آنرا کوشانی و ظهور يفتلی ها پرده های فراموشی رویۀدور
  .ولی به کلی از ميان نرفت

  أکنيشکا و ادبا و علم

شکا نه تنها از نقطه نظر کشورگشائی فاتح بزرگ است بلکه حمايت کني
ار از ادبا و علما و نويسندگان و شعرا و ارباب فن و ذوق او را در قط

اور ادبی شاه خودش مش.  می دهد جایلم و ادببزرگترين مشوقين ع
) وازوميترا(.  که اصًال گندهاری بودParsav) پارسوا(داشت موسوم به 
  علمی تبحر گندهاری معاصر کنيشکا است که در مراتبعالم معروف

 پنج صد ی در محفلی و.وری کوشانی نظير نداشتقطار امپراطادر 
 بزرگ برای اصالح امور مذهبی در کشمير هکوشانشاامر نفری که به 
  . صدارت می کرد،منعقد شده بود

و ) Mantangaمان تنگه (قطار علمای اين وقت می توان از در 
 از شعرا و .دانشمندان گندهاری نام برد) Gobharavaفا اگوبهار(

 آمده  گردنويسندگان معروف دربار او که از اراضی مفتوحه هندی
 ماتری (.از همه معروف تر است) Asvagosha � گوشا هاسو(بودند 
 و شاعر سالخورده ايست که راجع به امپراطور براه)  Matricetaسيته

 نويسندگان و  شعرا،ی ازئاهر اينها دسته يو نظ بود فاتح قصايدی ساخته
 گندهارا و کاپيسا و بلخ و باميان در خاکهای هندی امپراطوری یعلما

 زمان  ديانت بودائی و ادب سانسکريت افغانستان در همين.او ميزيستند
النهر و ديار چين انتشار يافته و به زبان أو دوره های بعدتر به ماور

  .چينی ترجمه شد

  ها معابدکتابخانه 



 معابد ، رواج داشتآريانا سال که آئين بودائی در در طی تقريبًا هزار
بهترين مراکز علمی و ادبی و ذوقی افغانستان قديم محسوب می شد و 
هر معبد کانونی بود که در فضای خاموش و آرام آن صدها بلکه 

ترجمه آثار و  نويسنده و شاعر و عالم مشغول تحرير ،هزارها راهب
ع نفيسه به همگان اي صنطيت های اين معابد از نقطه نظر بس فعال.بودند

 متاسفانه آثار ادبی که بيشتر روی يک نوع پوست نازک .واضح است
زوال بود با خرابی های معابد معرض درخت نوشته می شد و بيشتر در

باميان از مجاورت ) G( بار اول در معبد 1930 در .همه از ميان رفت
 نوشته های سانسکريت روی ) متری37بعدُا  (تری م35 مجسمه بقري

که  کابل موجود است ۀه امروز در موزپوست نازک درخت کشف شد ک
اين آثار . فرانسوی مطالعه کرده است)  ليویسيلون(  قسمت آن را يک

) ا تگوپ ( ،)کوشانا (مسيحی در رسم الخط های مختلف 8 و 3بين قرن 
ثار سانسکريت باميان آ .ير شدهو انواع رسم الخط آسيای مرکزی تحر
ا بار اول يعنی پارچه های کتاب در عالم ادب اهميت زياد دارد زير

ما به وف بودائی را در متن سانسکريت يکی از آثار معر) وينايا(
انشمند فرانسوی به د تحقيقات  قراراين اثر اگر چه. معروفی می کند

ک به اساس  مسيحی نوشته شده معذال6رسم الخط گوپتا در قرن 
و شاعر معروف همان نويسنده ) اش گواسوه(روايات مصنف اصلی آن 

 خوشبختانه در همان سال ،يشتر از آن نام برديمپعصر کنيشکا است که 
از خرابه های يک معبد قديمه از  پارچه های ديگر همين کتاب یبعض

 اصل اين کتاب که در ترجمه های پالی و چينی .کشف شد) گلگت(
 موعظه  بيشترمون آنض صفحه می باشد و م500 -400 ،موجود است

 از روی نوشته های سانسکريت کتابخانه .و پند و حکايات اخالقی است
باميان واضح می شود که زبان سانسکريت که بعد از عصر ) G(معبد 

 و 8 در نيمه شرقی افغانستان تا قرن ،کنيشکا وارد صحنه ادبی شده بود
 اسالمی درين نواحی دوام  آئينروارن ظهقام م مسيحی تا اي9اوايل قرن 

  .داشت

  اسکائی، تخاری، سغدی

همانطور که در جنوب هندوکش از زبان ويدی پراکريت ها برآمده و 
 يونانو ۀوميت يکی آن در اين مناطق در دورمنجمله وجود و عم



 از زبان ،مسکوکات و کتيبه ها ثابت است شهادت باختری و کوشانی به
که  کوه مذکور شاخه هائی باقی ماند  سلسلهائی در شمالزند يا اوست

از آن .  در لهجه پامير می توان يافتياوجود آنها را در تخارستان عل
جمله مانند پراکريتی که در جنوب سلسله کوه مذکور عموم يافته و دوام 

 يا پهلوی )پرثوی( شمال کسب ترقی نمود و آن همان کرد شاخه ای در
 شبهه ای نيست که . قبل بحث رانديمبخش آن در  است که ازپارتی

 منتقل شد ولی فارس زبان پرثوی از خراسان به  بامرکز سياسی پارتی
 کوشانی بلکه ۀ در دورو نه تنها اصل موجوديت زبان از ميان نرفت

چيز جديدی . معاصر زمان ساسانی ها هم در خراسان حرف زده ميشد
ازی ئی، پازيانی، : قبائل سيتی با ورود ) م�ق (که از يکی دو قرن 

در عالم ادب اينها را به اسمای و  ، شدآريانا ساکارولی  وارد  وتخاری
زبان اسکائی را .  زبانهای آنهاست،می شناسند" تخاری"و " اسکائی"
ی می شمارند و ئايرآ السنه ۀان شناسان جزء شاخه مشرقی خانوادزب

 زبان ،ير سراغ می دهندبقايای آنها را در ميان بعضی لهجه های پام
  وکه هستی آن در اثر مساعی پرونيسه ميئيه، سيکاست تخاری 

 زبان قسمتی از قبائل سيتی منجملهتخاری  .سپيگل روشن شده است
 هم ) شرقییئايرآ( و )آريائی شمالی(ست که در اوايل آن را  اکوشانيها

بان لهجه اين ز.  نامزد شد)تخاری( سما خواندند و باالخره به همان می
تعجب اين است که نه در ای از زبان هند و اروپائی می باشد ولی جای 

 قرار )ايتالو سلتيک( در خانواده )سنتم (بلکه جزء دسته) آريا(خانواده 
 زبان انبساط نيافته  اين به هر حال مطالعات هنوز در اطراف. می گيرد

حث خواهد و روزی در تاريخ ادبيات افغانستان در اطراف آن بيشتر ب
  گمان غالب چنين می رود که در اثر اختالط لهجه های زند،.شد

 يا پهلوی خراسان و لهجه های اسکائی و تخاری )پرثوی(بخصوص 
 آمودريا ۀ طرفدو و در باشدزبان سغدی در حوزه اکسوس به ميان آمده

 مقصود ما اينجا اشاره به تشکل .در سغديان و باختر منتشر شده باشد
 بعد از حوالی قرن دوم )کرستن سن(به عقيده استاد  است کهاين زبان 

. مسيحی برای چندين قرن زبان بين المللی آسيای مرکزی می شود
 یثار زيادآن آ با النهر أ نسطوريان باختر و ماوريان،ئ مانوبودائيان،

نوشته اند تا اينکه مانی در طی قرن سوم مسيحی از رسم الخط سريانی 
را اختراع کرد و از اين به بعد آثار زياد به زبان  ) انجيلیرسط( خط



 و ديگر قبائل )يغورا (سغدی نوشته شد و رسم الخط جديد مبداء خط
  .مغلی آسيای مرکزی گرديد

 در سغديانه يا سگديانه در کنار باختر از قسمت های مهم آريانا بود که
ی گاهگاه) آمو دريا(و جيحون ) سير دريا(بين رودخانه های سيحون 
  .شدجز ايالت باختر محسوب مي

 اين زبان قرار نظر بارتولد  در تاريخ آثار زيادی از خود باقی گذاشته
قرن هفتم الی نهم  آثار ادبی که در آسيای ميانه اسناد قرن اول مسيحی و

کر رونی از دو زبان سغدی و خوارزمی ذالبي. در دست استاز آن 
و ) لوب نور(انه از نزديکی  سغدي درآثار اين زبان. بعمل آورده است

از همين جهت . که در سرحد چين است، بدست آمده است) خوان-دون(
اظهار عقيده ميکند که ) R. Gauthiotگوتيو (است که محقق فرانسوی 

توسعه و ترويج زبان سغدی توسط سغدی ها در قسمت های خاک چين 
تی از ه صورت گرفته است که به همين جهت معلومادر نزديکی سغديان

      )28(.منابع چين راجع به اين زبان در دست است

ت بسزا دارد زيرا در دی در تاريخ ادبيات افغانستان اهميغتذکر زبان س
 دخالت آن مبرهن است و گمان )فارسی خراسانی( يا )دری(بنای زبان 

ا زبان بز آميزش پرثوی يا پهلوی خراسانی غالب بر اين می رود که ا
 النهر أ باختر و تخارستان و ماور)دری( ،جه های زندسغدی و تاثير له
 زبان دری  پيدايشش حين شرح ا از آن در موقع کهبه ميان آمده باشد

  .مفصل تر بحث خواهيم نمود

  

 

 

 

 

  



   هشتمبخش

  پهلوی ساسانی
 

   پهلوی ساسانی، آثارپهلوی ساسانی، پهلوی و افغانستانأمنش

  پهلوی ساسانی

رد زبان و رسم الخط پهلوی به صورت عام در اثر انکشافی که در مو
و چه از نقطه نظر معنی خاص   زبانأه نظرماهيت و منشطچه از نق

 معين تقسيم کرديم  بخش مطالعات خود را به دو،اين کلمه پيدا شده است
زيرا پهلوی پارتی و پهلوی ساسانی يا پهلوی خراسان و پهلوی فارس 

 مختلف که در أحل و دو منشوط به دو عصر و دو مدو زبانی است مرب
تاريخ ادبيات افغانستان اولی اصلی و مهم و دومی فرعی و ضمنی 

 تطورات السنه و فعل و انفعال ادبی و نفوذ پهلوی بهرحال .است
 چنين ايجاب ،آرياناانعکاس اخير الذکر در خراسان بر پهلوی پارس و 

ششم  بخشر  د.می کند که به هر دو علی قدر مراتب هم موقع داده شود
حيث مکان مربوط به خراسان و من" ویثپر"ديده شد که پهلوی پارتی يا 

مسيحی و )  م�ب ( و سه قرن ) م�ق (منحيث زمان حاوی سه قرن 
پهلوی ساسانی از اين .  ارتباط به زند يا زبان اوستائی داردأمنحيث منش

ز مکان آن پارس، زمان آن بعد ا.  دارد ئیسه نقطه نظر هويت علحيده
 آن فرس قديم هخامنشی أسه مسيحی تا قرن هفت هجری و منشقرن 
 ميان ، رسم الخط هر دو آرامی بودأ همين قسم با وجوديکه مبد.است

 بعد از اينکه در تفريق اين دو زبان سه مسئله .خود فرق زياد داشت
يکی : فوق تشخيص شد در قرابت آنها دو مسئله ديگر قابل دقت است

انی بعد از انتقال مرکز ثقل اداری دولت پارتی از اينکه پهلوی خراس
ند و در شمال گ بر زبان ساسانيان تاثير زياد اف فارس غربی بهخراسان

و مرکز آن مملکت پهن شد و کلمات زيادی از آن در پهلوی پارس 
 و عظمت ساسانيان اينکه پهلوی ساسانی در عصر جالل م دو.داخل شد

وبه خود در اسان دست يافتند به ن کوشانی بر خرۀکه در اخير دور



 تا اندازه زياد منتشر کرد و در سيستان آرياناصفحات شمال و غرب 
  . دوام آن طوالنی تر بود

رس جغرافيائی و ريشه ارتباط آن با ف أپهلوی ساسانی طوريکه از مبد
ت  است و در طی سلطنفارسشی معلوم می شود اصًال زبان قديم هخامن

 يافته و آثار زيادی چه در ر پرورشی در آن کشوچهار صد ساله ساسان
 در اثر باآنهم. عصر ساسانی و چه بعد از آن در آن نوشته شده است

 علل مختلف که مهمترين آن، نارسائی رسم الخط آنرا تشخيص داده ۀپار
 بخش و طوريکه در هباقی نماند آثاری زيادی از آن  بايداند طوريکه

) دری( ساسانی زبان  دربارر نفس اول د، شرح خواهد يافتیبعد
خراسان بر آن ترجيح يافت و سپس در جريان سه قرن اول هجری با 
وجوديکه هنوز کتب در آن نوشته می شد و زبان ادبی آن ديار بود در 

 چه تا زمان استيأل بعد از آن اگرمقابل عربی راه انحطاط پيش گرفت و 
زبان دری  ، کم و بيش معمول بودفارسمغل در حصص غربی 

خراسان بار دوم در اثر فتوحات غزنوی و سالجقه وارد آن کشور شد و 
  .بعد از قرن چهارم هجری بحيث زبان علمی و ادبی جای آنرا گرفت

  آثار پهلوی ساسانی

آثار پهلوی خود عصر ساسانی بسيار کم است جز بعضی سنگ نوشته 
ه و خساره ها و در ادب مذهبی تدوين مجدد اوستا که آنهم دست خورد

 کتبی که به پهلوی ساسانی  صرفکشيده چيز ديگری از آن باقی نمانده
تحرير شده و امروز يا در متن اصلی يا بصورت ترجمه عربی و 

بطور عموم بعد از سقوط . رسيده است فارسی و يا محض بنام به ما
ده و دامنه آن تا قرن ساسانی ها و بيشتر در آغاز عهد اسالمی نوشته ش

موضوع اين آثار روی . دوام کرده است)  مسيحی15(جری ششم ه
همرفته يا مذهبی يا داستانی و تاريخی و بيشتر پند و اندرز است که 
بصورت کلی چه از نقطه نظر آئين و چه از روی قصه و داستان 
مقررات و روايات اوستائی را بطور ايجاز و اختصار با شاخ و برگ 

مجموع آن بطور عام حلقه ايست بسيار  رويهمرفته .نوين تکرار می کند
 و معاصرين و )ن مقفعبا(مه آنها که در قرن سوم هجری با مهم و ترج

 تاثير فراوان در افکار نويسندگان ،پيروان او به عربی شروع شده است



اسالمی چه ايرانی چه افغانستانی و چه عربی و غيره هم وارد کرده 
  .است

  افغانستان پهلوی و

افغانستان اگر نگاه شود با خصوصی تاريخ ادبيات از نقطه نظر 
 زبان محلی کشور ما نبود و نمی توان آنرا زبان عامه  پهلویکهوجودي

ساکنين اين سرزمين خواند و در ميان آثاری که بدين زبان باقی مانده 
 بدون با آنهم ،هيچيک به کدام نويسنده مشخص افغانستان تعلق ندارد

مند و دهاقين دانشور اين مملکت مقارن آغاز شبهه و ترديد طبقه دانش
آنرا " 6قرن شايد تا "ر قرن اول هجری اعهد اسالمی اقًال در طی چه

 است که شعرا و نويسندگان یمی فهميدند و دليل قطعی آن محاسبات
 دانشمندان بلخی با نگارش گشتاسب نامه ها و به ويژه ،خراسانی

 تمام جزئيات روايات حماسی زرير نامه ها يک دفعه باو شاهنامه ها 
 زياد از ۀ پيمانه اين کار هر چند ب.باستانی را وارد زبان دری کردند
  . آثار تحريری پهلوی در آن دخيل است،روی خاطره ها بعمل آمده باشد

 ۀم الخط پهلوی ساسانی در اخير دورپيشتر اشاره نموديم که زبان و رس
 شبهه ای نيست .ن بسط يافتکوشانی با نفوذ ايشان در خراسان و سيستا

که جنگ های يفتلی و ساسانی به عقب زدن نفوذ سياسی و اداری 
ساسانی ضربه مدهش بود ولی اين جنگ ها زبان و رسم الخط پهلوی 
را بيشتر در قلب مملکت و حتی در جنوب هندوکش در حصص شرقی 

  . افغانستان انبساط داد

خط يونانی در له رسم ا چهارم در ذيل رسم الخط ها گفتيم کبخشدر 
عصر کوشانی تغيير شکل يافته رفت و رسم الخط خروشتی تا قرن 

به اين ترتيب عموميت رسم الخط پهلوی در . پنجم مسيحی دوام کرد
افغانستان امری است منطقی و حسابی و درست از همين قرن پنج به 

 مسکوکات ی پهلوی ساسانی رو،بعد که خروشتی از ميان می رود
 مسکوکات يفتلی عجالتًا بهترين وسيله ايست که .ها ظاهر می شود يفتلی

شهادت ه بر اوضاع ادبی افغانستان در قرن پنج روشنی می اندازد و ب
آنها معلوم می شود که سانسکريت و رسم الخط برهمی و زبان و رسم 



ز روی  حتی ا.الخط پهلوی هر دو موازی هم معمول و متداول بود
و در زبان " خواتای"که در پهلوی " أخوات"ب مثل بعضی عناوين و القا

 واضح می شود که ،معنی دارد" شاه " شده و " خدا"و " خدای"دری 
 يفتلی ۀ دردور، هفتم تذکر داديم بخش که از تشکيل آن در سغدیزبان

در حصص شمالی هندوکش مروج بود و فعل و انفعال ادبی ميان آن و 
  تصادم افکارۀ در حقيقت نمايند مسکوکات يفتلی.پهلوی جريان داشت

 در کهی است تاهای هندپ ساسانيهای پارس و گو،ان قرن پنجمافغانست
نتيجه از طرف شرق رسم الخط برهمی سانسکريت و از جانب غرب 

 از جانب شمال هم .زبان و رسم الخط پهلوی وارد کشور ما شده است
 اوضاع ادبی .از حوزه آمودريا زبان سغدی بر دامنه خود افزوده است

ها در دوره زمامداری  مين منوال بعد از يفتلی هخطوط عمومی خود به
در .  يا برهمن شاهی های کابلی دوام داشت رتبيل ها،کوشانو يفتلی

يکطرف مسکوکات پراکريت گندهاری با تحوالتيکه نموده بود با رسم 
 نقش است و جانب ديگر )گارینا ديوا(سانسکريت خط يا الخط برهمی 

 اين  .بان و رسم الخط پهلوی يا محض رسم الخط آن ديده می شودز
غاز دوره غزنوی آر صفاری ها و هجری معاص4 و 3رويه در قرن 

  .در کابلستان تعقيب شده است

 ها عموميت رسم الخط پهلوی بيشتر از مسکوکات روی مهرها و نگينه
  قرن اول4 -3 در طی  هيرمند و سيستانۀداشت و در شهرهای حوز

  .هجری هم در حکاکی روی مهرها و انگشتری ها استعمال می شد

  

  

 

 

 

 

  



   نهمبخش

  زبان دری
  

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

  عموميات زبان دری

 بطور مجموعی بحيث يک مقدمه نشان می دهد که خاک قبلیهای بخش
ی ئايرآ هند و ۀ خانوادزبانهایس و اندوس پرورشگاه کسوهای بين ا

وستائی، زبان پراکريت ا زبان زند يا ،بوده و به ترتيب زبان ويدی
 ،يا پهلوی پارتی خراسانیپرثوی گندهاری، سانسکريت کالسيک، زبان 

  و پهلوی ساسانی بدون ذکر شاخه ها وسغدی، اسکائی، تخاری
تانی ر و نورسي های غلچه ای پامز هم بصورت دستهفروعاتی که هنو
 به دوره مارا به عهد اسالمی نزديک می ره دو،از بين نرفته است

  .سازد

 ساسانی ها در با سقوط کوشانی های بزرگ در افغانستان و عروج
 زبان پهلوی ساسانی با ،اخير الذکر در خراسانۀ ايران و تسلط سالل

 در صفحات شمال ،ته بودهمان تاثير فراوانی که از پهلوی پارتی برداش
 و حتی در ساير و شمال غربی افغانستان در باختر و سيستان راه يافت

 يفتلی و بعد از ۀ طوريکه ديديم در دور.نده شده بودگنقاط ملکت هم پرا
 چهار قرن اوليه هجری پراکريت ،آن تا آغاز عهد اسالمی حتی در سه

 آرياناط پهلوی در ان و رسم الخو برهمی سانسکريت و ديواناگاری زب
) دری(ی يعنی پيدايش زبان د نظر مبحث بعۀ آنچه از نقط.متداول بود
 يفتلی و تماس مزيد آن با پهلوی ۀ انبساط زبان سغدی دردور،مهم است

  .ساسانی است که نتيجه آن بر زبان دری بی تاثير نمی باشد

  زبان دری



 يکی به اساس .حيث لغت دو نوع معنی می کنندمعموًال زبان دری را من
 می خوانند و ديگر منسوب به )دربار( و)درگاه( و آنرا زبان )در(کلمه 

 ها س اين توجيهات بيشتر به اساس قامو که زبان کهستانی شود و)دره(
ر گونه ابرهان قاطع کلمه دری را چه. و کتب لغت معمول شده است

  : تعبير می کند

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

طايفه ای برآنند که مردمان درگاه کيان بر آن متکلم می شده  و ...   -2
 .اند

و گروهی گويند که در زمان بهمن اسفنديار چون مردم از ...     -3
 او می آمدند و زبان يکديگر را نمی به درگاه اطراف عالم

را وضع کردند و آنرا ی زبان بهمن فرمود تا دانشمندان ،فهميدند
 . نام نهادند)دری(

 همچو کبک دری و اين اعتبار ،و منسوب به دره را نيز گويند...    -4
ن بوده باشد زيرا که مهمترين لغات فارسی  ميتواخوشخوانی هم
 .زبان دری است

  

 و کانون پرورش زبان أ چهار تعبير اين است که اصل منش اينخلص
لنهر بوده و در عصر ساسانی محتمًال زبان اأو ماورخراسان  دری
 چون اين خالصه حاوی تمام نظريات در )25(. اتخاذ شده بود همدربار

 در روشنی تحقيقات آنرا مفصل تر شرح ،دری می باشدزبان اطراف 
  .می دهيم

   و پرورشگاه زبان دریأمبد

د يا در می توان کرسراغ که تا حال را نظم و نثر دری قديمترين  
 حنظله بادغيسی و محمد.  است آمده به ميانالنهرأان و يا در ماورسخرا

 ، نسبت می دهند آنها که قديم ترين شعر دری را به سکزیبن وصيف
 يا  زبانقديم ترين آثار منثور اين .از واليات هرات و سيستان می باشند

 مقدمه شاهنامه ادبی .النهر نوشته شدهأدر خراسان و يا در ماور
 منصور العمری و به نام ابو منصور محمد   از طرفمنصوری که

 تاريخ طبری که از  ترجمۀ، هجری تحرير گرديده346عبدالرزاق در 



  شده هجری تحرير356طرف بلعمی وزير منصور بن نوح سامانی در 
  . النهر به ميان آمده استأدر عصر سامانی ها در ماور

 372 در ، نيستمقارن همين زمان حدود العالم که مولف آن معلوم
 ابوالحارث محمد بن ،ون گوزگانانـ امرای آل فريغ ازهجری برای يکی

 و عجائب البلدان خود  گرشاسب نامهيد بلخیؤمد تحرير شد و ابوالمحا
تاريخ سيستان و  را تاليف کرد که متاسفانه اصل آنها از بين رفته ولی

ل کرده مجمل التواريخ شاهد وجود آنهاست زيرا از آنها فصولی نق
 منظوم و منثور دری که عجالتًا ۀاضح می شود که اولين پارچو )26(.اند

ه النهر بأان و ماورخراسن چهار هجری در  طی قر دردر دست است
 و أروز و زابلستان مبد آنالنهرأميان آمده است و باختر و ماور
 که عين حقيقت هدالبته اين شوا. پرورشگاه اوليه آن محسوب می شود

 به ری شباهت مزيد لغات دباآنهم ،ر نيستاج تقويه داليل ديگاست محت
از خرابه آن سغدی و پرثوی يا پهلوی پارتی خراسانی که پارچه های 

:  کشف شده، ساحه جغرافيائی سائر لهجه های دری مثلرفانهای تو
ات صاف دری در وجود لغو  در افغانستان  راهروی، سکزی، زاولی

 و باز تاثير  ما بخصوص در کشور خودالنهر وأافغانستان و ماور
  معمول بود و تاثيرات متقابلهآريانای اسکائی و تخاری که در زبانها
 بعمل آمده و تاثيری در زبان آريانای و پهلوی ساسانی که در  سغدادب

 به )افغانستان(خراسان  انتشار زبان دری از  دری بخشيد و باالخره
  و  باقيمانده محض زبان دربار چه در عصر ساسانی که)ايران(فارس 

چه بعد از قرن چهارم هجری که بجای پهلوی زبان علمی و ادبی آن 
بان  بجای خود محکمترين دليلی است که مهد زکدامکشور هم شد هر

  . النهر ثابت می سازدأ و ماور)افغانستان(خراسان دری را در 

 می ، زبان دری شناخته شدۀيلحاال که مهد ظهور و پرورشگاه او
سی دری را  معموًال فار. آن صحبت کنيمأ منشخواهيم کمی در اطراف

 که صورت قديم آن  اندی در سلسله ای گرفتهئايرآدر خانواده السنه 
  آنفرس هخامنشی، صورت متوسط آن پهلوی ساسانی و صورت جديد

 جغرافيائی و روشن شدن موجوديت أ مبد.فارسی دری کنونی می باشد
خراسانی و زبان سغدی و ظهور آثار ادبی اين دو -یپهلو -زبان پرثوی

 قطعی نفوذ ادبی پرثوی ساسانی و  ثبوتان وفی تورزبان از خرابه ها



لغات خيص بغايت زياد ارتباط محکم ادبی زبان با پرثوی و سغدی و تش
الذکر و موجود بودن زبان دری در افغانستان دری در زبان اخير

 و باز تاثير زبان اسکائی اصر مع زبان پهلوی در ايران،معاصر
 که به اساس آن  استبخصوص تخاری در زبان دری يک سلسله داليلی

 آنهم  که زبان دری به دو زبان پرثوی يا پهلوی خراسانی و سغدیأمنش
 ارتباط پيدا می کند ، بوددر بلخ و بخارا و تخارستان و سمرقند معمول

 ديگر همين نواحی است  کوشانی که به نوبه خود زبان زبانو تخاری يا
سغدی وارد کرده و با تاثير مستقيم خود  با تاثيری که در اصل ساختمان

ست چنانچه مطابق بعضی نظريه ها خليت نيمد در شکل لسان دری بی
  )29(.را اصًال مخفف تخاری می دانند) دری(

بان دری در  جغرافيائی و پرورشگاه اوليه زأپس چه از نقطه نظر مبد
 شدن لغاتی در  و پيداو چه از روی کشفيات جديدهجری  ۀقرون اولي

 أ منش،د و پهلوی ساسانی فاقد آنست دار وجود)دری(زبان سغدی که در 
 به فرس هخامنشی نمی رسد  وزبان دری به هيچ وجه به پهلوی ساسانی

 و  ميگيردبلکه به پرثوی يا پهلوی پارتی خراسانی و سغدی تعلق
 آمودريا ۀنيست و اين سه زبان در دو طرفير تخاری هم در آن بی تاث

النهر در ساختمان زبان دری به ترتيب أ تخارستان و ماور ودر باختر
 چون زبان . از عهد اسالمی دخيل اند پيشمراتب در طی چندين قرن

 و حتی ترسايان  بودائيان،سغدی در نگارش آثار مذهبی مانويان
  ميانهلمی آسياینسطوری مدت چندين قرن متداول بود و زبان ع

 زبان دری أمال زياد دارد که رکن اساسی منش احت،محسوب می شد
 از زبان پهلوی ساسانی و لغات عربی، حال آنکه  مرکبمعجونی است

 عدم دخالت زبان عربی است و قرن  حقيقیيکی از صفات زبان دری
از جانب .  بود نمودهها پيش از ظهور زبان عربی در اين ديار تشکل

 ری زبانی نيست که بعد از نابود شدن پهلوی ساسانی به ميانديگر د
 باشد بلکه پهلوی و دری دو زبانی است که موازی بهم يکی در آمده

 به ميان آمده و نشو و نما کرده )افغانستان(خراسان فارس و ديگری در 
 دو مملکت خاک های درأزمان های معين از کشورهای مبده و ب
  اساسی شباهت و ارتباط لغات اين دو زباننده شده اند و عاملگپرا



 معاصر بودن و انتشار آنها به خاکهای يک ، بر قرابت خانوادگیعالوه
  .ديگر است

شبهه ای نيست که پارچه های منظوم و منثوری که عجالتًا از زبان 
 نظر قدامت از قرن سوم هجری تجاوز ۀ از نقطاست دست دری در

 معاصر آن بزبان پهلوی مقايسه  کتببانمی کند ولی اگر همين آثار را 
 آشکارا )پهلوی (بر) دری( آن گاه سالست و پختگی و روانی ،کنيد
 و بدون سابقه معاصر صفاری ها ه مسلم است که دری يک دفع.شودمي
ن ي به ميان نيامده بلکه چندين قرن سابقه داشته که متاسفانه تعي سامانيهاو

 )ابن نديم( و )ن مقفعبا(همان طوريکه عًا  اگر واق. استآن عجالتًا مشکل
متون ادعا می کنند، دری زبان درباری ساسانيان شده باشد چنانچه در 

 داده  نسبتان دری به شاهان ساسانیزبعربی حتی فقره هائی هم به 
  آنگاه مسلم می شود که مراحل ابتدائی زبان دری تا قرن)27(شده است

نيم قرن از عهد اسالمی پيش  دويا دو  مسيحی اقًآل3 و چهار حتی پنج
ن پيش از اسالم و و ملتفت بايد بود که دری در قر.واندت ميبرده شده

 داشت که بايد آنرا ۀ اولي شکلمحتمًال در قرن اول و دوم هجری
 رواج شبهه بال.صورت متوسط سغدی و پهلوی پارتی خراسانی خواند

ها در  لیپهلوی ساسانی که بعد از عصر کوشانی های خورد و يفت
 تاثيری که آنرا ،  خود تاثير بخشيدۀ در آن بنوبخراسان بعمل آمده

و سالست دری بر پهلوی ساسانی پختگی   پيشتر گفتيم که. تقويت نمود
 قدامت  در صورتيکه ،از روی آثار معاصر آن دو زبان معلوم می شود

 . ساسانی واضح استۀش از قرن چهارم هجری تا آغاز دورپهلوی پي
قرن چهار   می کند که دری همچنين سابقه ای داشته تا در حکممنطق

. و آن گاه گوی سبقت را از پهلوی ربودرسيد بدين پايه نضج و سالست 
پختگی زبان دری بر پهلوی ساسانی از اين هم که فراموش نبايد کرد 

 .معرض هجوم زبان عربی قرار گرفتنددر معلوم می شود که هر دو 
 بطور عام بعد از قرن سه و چهار هجری در فارسدر نتيجه پهلوی در 
 هم آنکشورعد از قرن هفتم حتی در مغرب  و بت رفتحرير آثار از ميان

همان خراسانی که آنجا هم خراسان بکلی ناپديد شد حال آنکه دری در 
 شد، رو به  جابجاپهلوی حرف زده ميشد و نفوذ زبان عربی نيز در آن

چهارم هجری زبان دری منحصر به  تا قرن .انکشاف مزيد گذاشت



ی و ادبی النهر بود و بحيث يک زبان علمأ و ماور)افغانستان(خراسان 
 شد و در  منظوم در آن تحرير می و و سليس آثار منثورپخته و روان
 رساله هم در ين  يک حتی يک شعر و. معمول نبودفارساين وقتها در 

  بودملتفت بايد. شده استزبان مقارن اين زمانه ها در آن مملکت ديده ن
 دری را ،خراسانبسط نفوذ در که ا گر ساسانی ها به راستی بعد از 

 در چهار ديواری بارگاه بحيث ، اتخاذ کرده باشند خويشزبان درباری
عموميت نداشت و و در بيرون بارگاه يک زبان تشريفاتی قبول شده بود 

 طبری  بزبان و.بودزبان علمی و ادبی آن مملکت قراريکه گفتيم پهلوی 
 فارسان استيالی مغل در حصص غربی هم می نوشتند و پهلوی تا زم

 ۀئل دورا در اواخر عصر سامانی و او تا اينکه ماندکم و بيش باقی
 گرگان و ، جبال، در ری خراسانیغزنوی در اثر فتوحات سالطين

 غربی ما  همسايهان در خاک هایخراساصفهان راه نفوذ زبان دری 
 عقب زد و فارسزبان پهلوی را در نقاط غربی د و آهسته آهسته باز ش
 قرن چهارم هجری بحيث زبان علمی و ادبی جای آنرا فرا گرفت  ازبعد

ت سلجوقی در دولبعد از تسلط "و به اصطالح ملک الشعرا بهار 
سراسر کشور فارس يعنی زبان دری بر " وت يافتعراقين اين معنی ق

  " خاتمه   "/.انبساط يافت

  

  

  

  

  

  

  



  :ياداشت ها

 ، هند و اروپائیيد بود که در اوايل مطالعات زبانهای ملتفت با- )1(
 مذکور ت شمال افغانستان بحيث مبدأ زبانهایباختر يا صفحا

  .طرفدار زياد داشت

آريائی ساختن ( خويش موسوم به ۀدر مولف) Dutt(مستر دوت  - )2(
اختالف : ( می نگارد55صفحه ) Aryanisation of India) (هند

بجای خود يادگار کوچکی است از يک ) ريگ ويدا) (بزرگ متن
 بزرگ ادبی که در طی آن سرودهای ديگری هم بوده و از ۀدور

تغييرات واضحی که در دوره ويدی در زبان سرودها . بين رفته
 نشان می دهد که پيش از سرودهای دوره ،به مشاهده می رسد

هم بوده که متاسفانه گم ويدی حتمًا عده زياد سرودهای ديگری 
 .شده و به ما نرسيده است

اصل کلمه .  معموًال کلمه زند را هم به اوستا پيوست می کنند- )3(
 شرح و بيان و ترجمه کهاق يافته قتش اAzanti) ازانتی(از ) زند(

معنی دارد و آن کتب پهلوی را در بر ميگيرد که بار اول اوستا 
ت که برای ترجمه کتب  پازند شرحی اس.بدان ترجمه شده است

 پازند برگردانيدن، باز . اوستائی پهلوی به زبان دری نوشته اند
 .گردانيدن و ترجمه ثانی را گويند

تاليف ملک الشعرا بهار ) 8(جلد اول سبک شناسی صفحه  - )4(
 .)2(پاورقی 

به معنی گفتار و ) وجس(وجس تشتی مرکب از دو کلمه است  - )5(
يا قطعه ) پارچه سخن(رکبه آن رش که معنی مبه معنی ب) تشتی(

به معنی اندازه و مقياس است و به مفهوم ادبی ) افسمن (.می شود
 در بر می ،يک عده کلمات را که از آن مصرعی ساخته شود

 تاليف و ترجمه ، دشترسرودهای ز)  گاتها66(صفحه . گيرد
 .دؤور داپ

 و که در قرن اول ميالدی در آتشفشانی وزيPlininusپلنينوس  - )6(
 .در ناپل مرد از روی آثار حماسی پوس شهادت می دهد

 . هجری وفات نموده است346مسعودی در سال  - )7(



 . هجری وفات کرده است310طبری در سال  - )8(

 اهميت ؤددا  پور.دؤا دتفسير و تاليف پور -ا تساوجلد اول  - )9(
به مثابه رود درون در فلسطين را مذهبی رود آمو در ايريانا ويجه 

که " وخشو"می نويسد که نام اصل اين رود خانه بايد می داند و 
که به معنی " وخش " به معنی فزاينده و بالنده است از فعل 

در اوستا بسيار استعمال شده است افزودن و باليدن و ترقی کردن 
 . می باشد]وخشتين[ و در پهلوی ]اوخشيت[در سانسکريت  .است

 و روم از اين کلمه کلمه اکسوس را جغرافيا نگاران قديم يونان
 .ساخته اند

 16عبارت از تنگی عذاب است و دره ايست که به : تنگی آزو - )10(
 کنار راه عمومی افتاده که از نقطه ،کيلومتری شمال غرب شهرک

 .اخير الذکر به طرف چشت و هرات می رود

رسم الخط خروشتی و برهمی هر دو را " پانتالون"و " اتو کلس" - )11(
اگاتو کلس در بعضی . مال کرده انددر مسکوکات خود استع

مسکوکات خود يونانی وبرهمی و در بعضی ديگر تنها رسم الخط 
 .خروشتی را استعمال کرده است

 ميل شمال غرب جالل آباد 7-6بيماران دهکده ايست به فاصله  - )12(
 -1834مسن انگليس در سالهای بين چارلز .هنتدر حوالی درو

 هذاکی از اطاقهای استوپه  در اينجا کار می کرد و در ي1837
دو ظرف مذکور را کشف کرد که حاال در بريتش موزيم می 

 عدد سکه 4 ، در ظرف مذکور عالوه بر چند عدد مرواريد.باشد
 متن و ترجمه سکه مذکور در .هم وجود داشت) ازس(مسی 

 حصه اول کتيبه های خروشتی مربوط به 3صفحه پنجاه جلد 
 و عکس ظرف در لوحه  Erpusinscip to um tpdicarumسلسله 

 . اثر مذکور داده شده است10

 1837-1834مسن در سال های بين چارلز اين کتيبه را هم  - )13(
کشف کرده است ولی بعدها اصل کوزه مذکور محتمًال از ميان 

 جلد دوم حصه اول کتيبه 157 متن و ترجمه آن در صفحه .رفته
 اثر 30 و تصوير کوزه در لوحه) کورپوس(های خروشتی 

های يونانی ه اسم يکی از ما) اپه اليوس (.مذکور داده شده است



 معلوم می شود که اسمای يونانی .است که در مقدونيه معمول بود
 .بود شده ردوا در پراکريت های معمول افغانستان و ادبيات ما

در خوات و ردک هنوز بقايای معابد قديمه ديده می شود و  - )14(
 .شف شده در بريتيش موزيم می باشدظرف فلزی که از آنجا ک

" راه قديم هند از بلخ به تا کزيال " موسيو فوشه در جلد دوم  - )15(
 از هشت کتيبه مذکور صحبت می کند و 387-386صفحه 

 . اثر خود داده است31 و 37تصاوير آنها را در صفحات 

برهمی و در مسکوکات برهمن و در سکه های کيداری ها  - )16(
 . هم بحيث رسم الخط معمول بودشاهی ها و يوناگاری

بعضی ها از روی تعداد حروف الفبائی که زائر چينی هيوان  - )17(
تا قرن هفت را تسنگ در تخارستان تذکر داده دوام الفبای يونانی 

 .مسيحی در شمال افغانستان احتمال می دهند

 پارچه تيکر .په ای است در وسط راه بين بلخ و آقچهتنملک  - )18(
لوم برژه حين گردش در حوالی تپه به صورت شمذکور را موسيو 
 .اتفاقی يافته است

 استرانگلو � )19(

 ايران در عصر ساسانيان تاليف کريستن سن طبع 46صفحه  - )20(
 1944دوم 

 ايران در عصر ساسانيان تاليف کريستن سن طبع 46صفحه  - )21(
 1944 دوم

 ايران در عصر ساسانی تاليف 47صفحه ) 1(پاورقی نمره   )22(
  1944کريستن طبع 

)23( - Goseph Mensin 120 تاريخچه ادبيات سانسکريت صفحه 

  تاريخچه ادبيات سانسکريت تاليف ژوزف مانسيون122صفحه  - )24(

همان پادشاهان معاصر واقعی شبهه ای نيست که کيان به معنی  - )25(
ا از زبان ايشان نمايندگی می ه سرود گاتکه  باشندزردشت بلخی



 هخامنشی ها و يا  از آن مقصد اگر طبق نظريات معموله.کند
 . پهلوی و ساسانی ها باشد هر کدام زبانی داشتند مثل فرس قديم

 .قصه بهمن و امر ساختن زبان افسانه ای بيش نيستپس 

 22ل سبک شناسی تاليف آقای ملک الشعرا بهار صفحه وجلد ا - )26(

  تاليف آقای ملک الشعرا بهار20سبک شناسی جلد اول صفحه  - )27(

 1313، يعقوب حسن خان، سالنامه کابل  زبانها در افغانستان� )28(

 اکتشاف بزرگی در 1951 کشف آبدۀ سرخ کوتل در سال � )29(
در اين . مطالعات باستان شناسی در افغانستان به شمار ميرود

کشف نه تنها اولين معبد زردشتی در خاک آريانای باستان پيدا شد 
بدست  بلکه از نقطه نظر زبان شناسی هم آثاری از زبان تخاری

مد که برای تاريخ ادبيات زبان فارسی دری اهميت بس آ
 در لست 64برای معلومات بيشتر به مؤخذ . ارزشمندی داشت
از " )8ص: ( از آن کمی اقتباس ميگردد.پائين مراجعه شود

آتشکده سرخ کوتل کتيبه هائی هم پيدا شده است که يک مجموعه 
 سنگی منقور است و يکی دو پارچهآن روی هفت هشت خشت 

رسم الخط آن يونانی است . سنگ ديگر عليحده نوشته هائی دارد
ولی يونانی کوشانی شده زيرا کوشانی ها که به اساس همين کتيبه 
ها زبان شان شاخه ئی از السنۀ خانوادۀ آريائی بود، طبق 
احتياجات صوتی خود بعضی حروف يونانی را تغيير شکل داده و 

يا ) گريکو کوشان(موُال بنام الفبائی را بميان آورده اند که مع
که و اين رسم الخط مطالعه اين زبان . ياد ميشود) يونانو کوشانی(
 تاريخ ادبيات افغانستان قديم اهمست بسزا دارد از طرف در

، يکی از اعضای سابق هيئت حفريات فرانسوی )کوريل(موسيو 
 ..." شروع شده
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