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. دنًر يک موضوع و عنوان ھای آن کام� يک چيز ميباشدو کتابی که در با� ازآنھا اسم برده شده د
 معلوم نيست زيرا در چاپ اول آن ناشر و جای چاپ [1336 در سال اثر شادروان حيدر ژوبل

 سال پيشتر از 6 يعنی 1330و اثز شادروان ع�مه کھزاد و دگران در سال ] تدوم ذکر نشده اس
 در کابل از طرف رياست دارالتاليف وزارت معارف به نشر رسيده و در کتاب شادروان ژوبل

  .مطبعه عمومی چاپ شده است و چاپ دوم آن زير کار ميباشد
  

 سال بعد از اثر استاد کھزاد و دگران به نشر رسيده و از طرف 6از آنجائيکه اثر مرحوم ژوبل 
البی است که در کتاب استاد کھزاد با شرحيات بيشتر و ذکر منابع و موأخذ  مورد ديگر حاوی مط

 تا ھموطنان ما در اخذ و بحث قرار گرفته است، �زم ديده شد تا در مورد مقايسه ئی صورت گيرد
اقتباس معلومات از منابعی که مورد استفادۀ ايشان است دقيق باشند و از کارھای دگران قدردانی 

  .آيدبه عمل 
  

اگر سرتا آخر اثر آقای ژوبل را بررسی کنيد حتی يک منبع و مؤخذ در آن ديده نميشود و اينکه 
تاريخ «کتاب . جناب مرحوم اين ھمه معلومات را از فکر و مغز خود نوشته باشد محال است

 اثر احمد علی کھزاد و دگران شش سال قبل از آن بعد از ھشت سال تحقيق و» ادبيات افغانستان
 ولی آقای ژوبل حتی از آن نام ، و تمام منابع و مؤاخذ آن درج کتاب ميباشدتتبع نوشته شده بود



تاريخ « سطور م�حظه بفرمائيد و ببينيد که چطور و چگونه از کتاب ندر پيايان اي .نميبرد
 ه خطحتی کاپی ھای کلمه به کلمه و خط ب. اثر کھزاد و دگران از آن استفاده شده است» افغانستان

  .صورت گرفته است
  

يکی از ھموطنان يعنی آقای خليل هللا معروفی که بر مسند قضاوت زبان و ادبيات به اصط3ح 
اندازش از نوشته ھای شر در يکی ،زده است و خود را ھرکارۀ زبان دری ساخته است" تکيه "

جوانی " ژوبل"استاد مرحوم محمد حيدر : "بنام برادر سکه و اندر چنين قضاوت ميکند
سختکوش و دانشمندی سخت باھوش بود و در مدت کوتاه زندگانی خود آثاری ارزشمندی از 

، وی که در نوعش بی نظيز و "تاريخ ادبيات افغانستان"خود  به يادگار گذاشت؛ از جمله 
  "....بايد بگويم که در. منحصر به فرد است

  

چيزھايرا که .خوانندۀ عزيز می سپارمر اينجا ھيچ نوع قضاوتی نميکنم و قضاوت را به شما دمن 
  .مطالعه ميفرمائيد معلومات و تبصره ميباشند

   
 . از ھر دو اثر اقتباس ميگردد تا خوانندۀ عزيز بتواند قضاوت بھتر نمايدیبرای مقايسه بھتر مطالب

  .گذاشته ميشودارجمند اين صرف يک قسمت اندک مقايسه ميباشد و متباقی به خوانندگان 
  

  :انھای ھند و اروپائی زب:اول
ھندی مشترک و ايرانی . زبان آريائی بخانواده ھندی و ايرانی تقسيم شده است«:1336 اثر ژوبل

مشترک ھر دو در افغانستان ظھور و نشو و نما يافته و مراحل نخستين ادبی خود را در در دو 
)1(  »طرفه ھندوکش گذشتانده در کوھای افغانستان  موجود است

  

  

   :ی را بدو دسته يا خانواده معين تقسيم می کنندئايرآ يا ھند و ئیزبان آريا «:1330د اثر کھزا
   ھندی ۀخانواد  -1

  ی ئايرآ ۀخانواد - 2

 زبان اند و بعلت عدم شواھد قديميترين شاخه يعنی ۀ اين دو خانوادأی مشترک که مبدئايرآھندی مشترک و 
 ھر دو طبق تعريف فوق و بقرار شواھد ،دگی می کندسانسکريت ويدی و لسان اوستائی از آنھا نماين

غرب يعنی به ھند و می در افغانستان ظھور و نشو نما يافته است و پيش از اين که به مشرق و عقوو
)2( ».رانيده اندزھندوکش گ  مراحل اولی ادبی خود را در ماحول، برسندفارس

  

  

  : سانسکريت ويدی و زند يا زبان اوستائی:دوم
موسومست » ايرانی مشترک«رضی ھمچنين مبدأ خانواده زبانھای ايرانی بنام ف«:1336 اثر ژوبل
  :نمايندۀ آنست و به دو دسته جدا ميشود» گاتھا«يمترين قسمت اوستا که قد
  .دستۀ جنوب غربی: پارسيک -1
 .دستۀ شرقی: غير پارسيک -2

زی اش لھجه ھای منشأ دستۀ پارسيک فرس قديم، حد متوسط آن پھلوی ساسانی و صورتھای امرو
است که در صفحات شمال، شمال شرق ) زند(غير پارسيک زبان اوستائی . جنوب غربی ايرانست

افغانستان نشو و نمو و تکامل يافته است دسته زبانھا غلچه در پامير و لھجه ھايازمری پراچی در 
  )3(».افغانستان از بقايای آنست

  



ی ئايرآ"م فرضی  ھندی مبدائی داشته بناۀانند خانوادی مئايرآ زبانھای ۀخانواد «:1330 اثر کھزاد
) اھگات(سمت اوستا يعنی قًکه ظاھرا اثری از آن در ميان نيست و اگر ھم است زبان قديم ترين " مشترک

  :ی را معمو� به دو شاخه اساسی تقسيم می کنندئايرآ خانواده السنه .می کنداز آن نمايندگی 
 پارسيک يا جنوب غربی -1

  ر پارسيک يا دسته شرقیغي -2

پارسيک يک رشته زبانھائی را در بر می گيرد که قديم ترين شکل آن فرس قديم ھخامنشی و 
 اگر چه شکل جديد .صورت متوسط آن پھلوی ساسانی است که ھر دو در فارس ظھور کرده اند

 اين .ست دری يا فارسی خراسان جزء دسته شرقی ا، ولیاين سلسله فارسی امروزی را می دانند
  .بجايش مفصل شرح داده خواھد شدپسانتر موضوع 

يا زبان اوستائی است که نه تنھا قديم ترين شکل ) زند( شاخه غير پارسيک يا شرقی أمبد
ی به مفھوم عام کھن ترين نمونه ئايرآمخصوص اين شاخه است بلکه قراريکه گفتيم در ميان السنه 

نمای آن صفحات شمال و شمال  ل ظھور و نشوزبان ھای اين خانواده محسوب می شود و مح
صورت متوسط اين شاخه در دست نيست و اشکال جديد آن نه يک زبان . شرقی افغانستان است

يا زبان ھای پامير و لھجه ھای اورمری و پراچی ياد ) غلچه(بلکه دسته زبان ھاست که بنام دسته 
مختصر بحث بصورت  آريائی افغانستان  از آن ھا بعد تر تحت عنوان سائر لھجه ھایکهمی شوند 

  )4(».خواھيم نمود

  

  : پشتو:سوم
محققان در ينکه آيا . مبدأ زبان به ھند و اروپائی و ھند و ايرانی پيوست ميگردد«:1336 اثر ژوبل

پشتو جزء دسته زبانھای ھنديست يا جزء دسته زبانھای ايرانی اخت�ف دارند برخی آنرا شاخۀ 
بعدتر دانشمندان پشتو را از نظر . نند که خواص ھر دو را حفظ کرده استمستقلی بين ھذ دو دا

. و يا شبيه آن برآمده» زند«تقسيمات جزء السنه ايرانی قرار داده اظھار کردند که اين زبان از 
  )5(».قرابت پشتو با فارسی باستان از نظر لغات در يکتعداد تحقيق و بررسی شده است

  

ی تعلق می ئايرآ زبان پشتو به ھند و اروپائی و ھند و أی نيست که مبدئشبھه  «:1330 اثر کھزاد
ًاين عجالتا بصورت قطع فيصله نشده است که پشتو جزء خانواده ھندی می آيد ز ر ابيشتگيرد ولی 
 .یئايرآو   و ھنداروپائیو  ھندزبانھایًی يا اص� شاخه مستقلی است ميان ئايرآخانواده يا جزء 

ی ئايرآ  زبانھایظريه داشت که پشتو جزءن )Dr. Fredric Max Muller(لر وداکتر فردريک مي
ی نيست بلکه جزء ئايرآ  زبانھایمعتقد بود که پشتو جزء ) Dr.Trumpp(داکتر ترومپ . است

حقيقی خانواده ھندی نبوده بلکه شکل مستقل دارد   اين فرق که عضو ا ب.آريائی است ھند و خانواده
 به اين لحاظ مميزات ھر دو خانواده را دارا . و آريائیی است بين خانواده ھندو مثال اولين تحولی

 اين نظريه از طرف .يرساند مھمبريت ھا يعنی خانواده ھندی شباھت کمی باشد ولی بيشتر به پرا
 .Dr( و داکتر ھورنل) Prof. Von Spigal (لگسور فن سپييجمعی از دانشمندان مثل پروف

Hornle (ردارمستت و )Prof. Darmistteter(،انشمندان اخير الذکر از ايندولی بعدتر   قبول شد 
" زند"  که اين زبان ازند و اظھار نمودندی قرار دادئايرآ زبانھایعقيده ھا گذشته و پشتو را جزء 
ھمان نسبتی را دارد که فارسی " زند"ً پشتو عم� به .  برآمده،و يا از زبانی که شبيه به زند بود

 به اساس آن پشتو جزء  و سپس اين نظريه تقويت شد. به فرس ھخامنشی دارا می باشدکنونی 
ی می باشد ولی با شباھت ھايی که به زند دارد و نسبت به دسته ھای ئايرآ زبانھایشاخه شرقی 



ريت کپارسيک يک طرف به زبان گاتھای اوستا نزديک است و از جانب ديگر قرابت آن به پرا
 اين خواص دو جانبه اگر چه يکی آن فرعی .واده السنه ھندی ھم سھيم می سازد آن را به خان،ھا

 ھندوکش ۀی به مفھوم عام از خاکھای دو طرفئايرآ ھند و زبانھایھم باشد از نقطه نظر انشعاب 
  )6(».اين اھميت را مضاعف می سازد

  

  : سائر لھجه ھای آريائی:چھارم
از قبيل غلچه : يائی موجود استای بيست لھجه آرانستان امروز بقايدر افغ«:1336 اثر ژوبل

پامير، ارمری، پراچی، از اجزأ دسته شزقی خانوادۀ ايرلنی و زبانھای نورستانی، پشه ای، کافی، 
  .وايگلی، اخشون و خورا و پارسون که بلھجه ھای ھندی تعلق ميگيرد

چۀ پامير و گايی امری لھجه ھای منجانی، اشکانی، زيباکی، واخی، شغنی، روشانی، از دستۀ غل
در درۀ لھوگرد در برکی برک و نورستان معمول است و پشه ای از وايگل نورستان بطرف شرق 

گلبھار و شتل، ) 1(لھجۀ ھای : تا گلبھار بطرف غرب گفته  ميشود و مراکز آن کنر و لغمان است
ر و درۀ پيچ از لغمان الينگار، کن) 4(تگاب و نجراب، ) 3(غرب لغمان و اليشنگ عليا، ) 2(

  )7(».آنست

  

 مطالعات زبان شناسی که تا حال در افغانستان به عمل آمده بقايای ۀدر اثر پار «:1330 اثر کھزاد
ھای اين مملکت به مشاھده رسيده که بعضی مثل دسته ه ًتقريبا بيست لھجه ديگر در دره ھا و کو

 برخی .دنی می باشئايرآ خانواده شرقیو اورمری و پراچی جزء شاخه ) پامير(غلچه يا زبانھای 
و پارسون به لھجه ) Khowar(خووار  پشه ئی، کاتی، وايگلی، اخشون و مانند السنه نورستانی،

 در جنوب ھندو کش شرقی در مناطق شمال غرب ھند دسته زبانھای . دنھای ھندی تعلق می گير
پيشه چه (يا ) Dardicک يدارد( بنام دسته زبانشناسیديگری موجود است که در مطالعات 

Pisacha (از روی اين .دنی را دارا می باشئايرآ ھندی و ۀشھرت دارد و مميزات ھر دو خانواد 
ی ئاير آو ستان روزی کانون قبائل آريائی ھندھای افغانه بيانات مختصر واضح می شود که کو

بوطه ھر کدام در اينجا ی و زبانھا و لھجه ھای مرئايرآ السنه ھندی و ۀ اولی دو خانوادأبوده و مبد
نشو و نما يافته و با وجود مرور چھار ھزار سال باز شواھد عملی آنقدر باقی است که اين نظريات 

  . را بصورت حتمی ثابت کند

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

  :لچه عبارت است ازـلھجه ھای دسته غ
 و ، يغنوبی، وانچی، يازگ�می، واخی، شغنی، روشانی زيباکیسرکولی، اشکاشمی، منجانی،
  .  و بعضی از آنھا متروک شده اند اين لھجه ھا در دره ھای مختلف پامير معمول است.غيره

  واخی

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

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

  سرکولی

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

  اشکاشمی



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

  منجانی

. که مناطق معادن �جورد ميباشد، حرف زده ميشود) دورا(در ع�قه منجان در شمال کوتل 
نيز گويند و يک ) منگی(منجانی را . نھای قديمتر است و به اوستا نزديکتر ميباشدمنجانی از زبا

  .  ياد ميشود) يودغا(لھجه آن در دربند بنام 

  زبانھای دارديک يا پيشه چه

زبانھای نورستانی در مقابل دره ھای فوق در دامنه ھای جنوبی ھندوکش حرف زده ميشود و 
 ھمچنان چند زبان ديگر .، کتار و گمبير، و سنونپرسون، ناخشو وايگلی، اتی، ک: ازندعبارت ا

  .با زبانھای نورستانی نزديک اند که عبارت اند از زبانھای پشه ئی ميباشند
  .ش به زبان باشگلی صحبت ميکنندنورستانی ھای سياه پو

  اورمری
 معمول )مسعود و وزير (زيرستان نزديک کانی گرامودر دره لوگر در برکی برک و در اين زبان 

نيز ) برگشته(اين زبان را . ًبوده از محل اول الذکر در اين سال ھای اخير نسبتا کم شده است
  . شخصی بنام غ�م محمد خان قواعد زبان برگشته را تاليف نموده است. خوانند

  پشه ئی
 و از وايگل نورستان بطرف شرق تا گلبھار بطرف غرب حرف زده می شود و مراکز آن کنر

  .ست و از خود چھار لھجه داردلغمان ا
  ) بھار و شتل لگ(لھجه شمال غربی  - )1(

 )اليشنگ عليا  غرب لغمان و( لھجه دره اوزبين  - )2(
 )تگاب و نجراب ( نجرو ولھجه تگو - )3(

  )8(»  .و دره پيچ  کنر،لھجه لغمان، الينگار -

  

  : ادب ويدی زبان و:پنجم
ولی آريائی نخست در ماحول ھندوکش سانسکريت ويدی يا زبان سرودھای ا«: 1336 اثر ژوبل

) بين آمو و سند(ۀ اکسوس و اندوس  آرياھا ھنگاميکه ھنوز بين حوز. نما يافتهزاده شده نشو و
بيات دا. زيستند سرودھائی داشتند و اين سرودھا بار اول در افغانستان امروز بوجود آمده استيم

مھد  تری است و در ماحول ھندوکش کهشفاھی قديمتر است و حفظ آن از مميزات قبايل کتلۀ باخ
اين سرودھا محصول قريحتھای شاعرانيست .  از ين سرودھا معلوم و برخی گمشده استظھور

ياد ميکنند به » ودا«يا » ويدی«سرود ھای معلوم را بنام . معروفند» ريشی«دانشمندان که بنام 
 قديم آن بيشتر بخاکھای معنی دانش و معرفت است به تنھائی محصول چندين قرن است و دوره

  .است. م. ق1500افغانستان شرقی تعلق ميگيرد و قديمترين دوره آن در حدود 
) جادو و طلسمات(و اترويد ) دعاھای قربانی( يجرويد -)آھنگ و نوا(سام ويد : سه کتاب ديگر ودا

  .اند
صحنۀ ادبيات . سرودھای ويدی از نظر زبان و شعر مقدمۀ تاريخ ادبيات افغانستان شمرده ميشود

ھمچنين در دره ھای ھندوکش و سپين عر و . ويدی خاکھای کاپيسا تا پنجاب را در بر ميگيرد
دره ھای کابل گومل و کرم سروده شده ) پختيا(حصص شرق جنوب افغانستان در گندھار و پاکتيا 

. قديمترين بخشھای ريگويد محصول قريحتھای سخنسرايان آريانا يا افغانستان است. است
نامھای .  موريشی ھای آن کھنترين شاعران کشور ميباشدسرودھای اين زبان قديمترين مظھر ادبی



ودخانه ھای کوھا جاھا و خواص قبايل و داستانھای حماسی اندور افغانستان در سينۀ اين زبان و 
  )9(» .ادبيات تا ھنوز نگھداشته شده است

  

 به اين نام کهفت زبان سانسکريت پيش از اين اول ذکر يابخشقراريکه در  «: 1330 اثر کھزاد
 يعنی زبان سرودھای اوليه آريائی که قديم ترين مظھر لسان ھند و اروپائی شناخته ،مسمی شود

  . نما يافته است وشده در ماحول ھندوکش نشو
 مراتب رشد ،می زيستند) دريا و سند آمو( اکسوس واندوس زۀآرياھا در آن مراحلی که بين حو

را به اندازه کافی پيموده و سويه فکری طبقات منور بجائی رسيده بود که الھامات دل و معنوی 
  .تخي�ت عقيده خود را در قالب سخن موزون در آورند
 که قسمتی از ميان »سرودھا« معروف به اين سخنان موزون عبارت از يک سلسله اشعاری است
 اشاره پيشتر .تحرير و کتابت درآمده استرفته و قسمت ديگر سينه به سينه حفظ شده تا در قيد 

 حا� به اين نکته .و اروپائی است ھندزبان  قديم ترين مظھر ،کرديم که زبان سرودھای آريائی
متوجه می شويم که قديم ترين مظھر ادبی ھند و اروپائی يعنی سرودھای آريائی در قالب ادب 

  .ه ميان آمده است ب)افغانستان(آريانا شفاھی بار اول در کوھپايه ھای 
ادبيات شفاھی نسبت به ادبيات تحريری قديمتر و طبيعی تر است و بحکم قانون فطری ميتوان گفت 
که ھمه اقوام بشری اين مرحله را کم و بيش گذرانيده اند ولی رويھمرفته ھمه جا از مراحل ابتدائی 

 لذا . است از آن باقی نماندهی حفظ نشده و در نتيجه اثر زياد،تجاوز نکرده و اگر تجاوز ھم کرده
ًمی توان گفت که ادبيات شفاھی و مخصوصا حفاظت آن قرن ھا در حافظه و سينه يکی از 

ی است که ئراآاختصاصات آريائی و باز اگر دقيق تر بگوئيم يکی از مميزات مختصه قبائل ھند و 
 که مھد ظھور و  در ماحول ھندوکش. استدر عرف ما بنام کتله باختری خوب تر شھرت يافته

 پدران خانواده طبق يکی از عادات کھن خانوادگی که جنبه مذھبی ھم به ،نشو و نمای ادبی آنھاست
 د ميراث معنوی مستفيۀ نھايت کوشش به خرج ميدادند تا فرزندان خود را از ثمر،خود گرفته بود

 بخشه از آن در سازند و اين رسم نيکو سبب شد که سرودھای آريائی چه ويدی و چه گات ھا ک
  . حفظ و صيانت شود، صحبت خواھيم کردسوم

  سرودھای معلوم و سرودھای گمشده  
  :روی ھم رفته مجموع سرودھای آريائی را دو عنوان می دھند

  سرودھای معلوم  - )1(

 سرودھای مجھول يا گم شده - )2(
  

لوم می شود که اين طبقه بندی به شھادت متن خود سرودھای معلوم به ميان آمده و از روی آن مع
 سرودھای ديگری ھم بوده که بيشتر آن به علت ،غير از سرودھای که تا حال در دست است

  .ھا ھم محو شده استه قدامت زمان از خاطر
 اھميت دارد زيرا لتذکر موضوع سرودھای گم شده آريائی در تاريخ ادبيات افغانستان کما

رين سرودھای معلوم جنوب ھندوکش بوده قراريکه بعدتر خواھيم ديد چون صحنه ظھور قديم ت
 می توان سرودھای گم شده را تا يک اندازه زياد محصول تقرر آرياھا در شمال ھندوکش ،است

شروع ) آمودريا( سرودھای آريائی در حوزه اکسوس أدانست و احتمال بسيار قوی می رود که انش
  .شده باشد
  ريشی



 ياد می شود و شرح لغوی و ادبی آن بعدتر »ويدی«ًآريائی که معمو� بنام سرودھای سرودھای 
سر بلند  محصول ذوق و قريحه شعرائی است که از ميان بعضی خانواده ھای آريائی ،خواھد آمد

   . می گفتند»ريشی«ًکرده و معمو� آنھا را 
ر ويدی مفھومی داشت جامع و بر کسانی اط�ق می شد که در تمام دانستنيھای عصکلمه ريشی در 

ريشی ھا يا دانايان قوم در حيات روحانی، اجتماعی، سياسی و ادبی  .وله وقت معرفت داشتندمتدا
جامعه قيادت می کردند و در حفظ رسوم و عنعنات و تقويه روحيات قومی و راھنمائی مردم به 
 ۀمدارج عالی اخ�قی سھم بارز و برجسته داشته اند و عصاره افکار صائب خويش را در لفاف

سرودھای مھيج و جذاب طوری به مردم تلقين می کردند که بعد از سه و نيم ھزار سال اشعار و 
ھا شعرائی بودند که شعر ی ريش. ھنوز باقی و در قطار زيبا ترين مظاھر ادبی بشر قرار دارد

سرائی پيشه آنھا بود و به اين وسيله در تمام طبقات از کانون خانواده ھا گرفته تا دربارھای شاھان 
   .ذ داشتند و در ھمه جا محبوب و محترم بودندنفو

 واقع زبان سانسکريت را پيش از اينکه سانسکريت شود در آوان اولی نشو و نما ريشی ھا در
سرودھای ويدی خوشبختانه . چنان توسعه دادند که در دوره ھای بعد نظير آن را نمی توان يافت

 از آن به صراحت معلوم می شود که مردان زيادی اين ريشی ھا را چه مرد و چه زن حفظ کرده و
 و سرود و حفظ امانت و ميراث معنوی ادبی می کوشيدند و أو زنان آريائی در عصر ويدی در انش

 بزرگ ادبی به ميان آمد و در طی ۀدر اثر اجتھاد افراد منور خانواده ھا بود که اين مجموع
  ........ھزاران سال حفظ شد

 افغانستان است  آريائی سرود ويدی از نقطه نظر زبان و از نقطه نظر فن شعر مقدمه تاريخ ادبيات.......
 أو تمھيد اين تاريخ ادبی با سرودی آغاز می شود که در قديمترين و اصيلترين زبانھای ھند و اروپائی انش

  . يافته است

وکش در پرورش قريحه شعرا  ھندلپيش آھنگ سرودھای معلوم در صفحات شمايا  گم شده ھایسرود
  . جديد ادبی آغاز گرددۀداشت و سبب شد که در جنوب سلسله کوه مذکور يک دورفراوان تاثيری 

قديم ترين . تا پنجاب انبساط داشت ً ادبيات ويدی شامل خاکھائی است که اق� از کاپيساۀرويھم رفته صحن
ی قديمه آن در دره ھای ھندوکش و ًحصه اين مجموعه يعنی سرودھای ريگ ويد و مخصوصا قسمتھا

 ه سرود»پختيا« و »گندھارا« رودخانه ھای حصص شرقی و جنوبی افغانستان در ۀسپين غر و در حوز
دره ھای در  ، سرودھای آريائی ويدیأ اساس می توان گفت که تجديد روح ادبی و انشنشده است و به اي

 به ميان آمده و ريشی ھای )سوات( »سواستو«، )کرم( »روموک« ،)گومل( »گوماتی« ،)کابل( »کوبھا«
متوطن اين دره ھای سرسبز و شاداب خاطرات ادبی و عنعنوی متقدمين صف را طوری تجديد کرده اند 
که روش فکر، طرز تخيل، اسلوب بيان و شيوه گفتار آنھا سرچشمه ادب آريائی اصل ويدی شده و در 

)10(».اليه نقاط شرقی پنجاب تعقيب گرديده استچوکات زمان و مکان تا چندين قرن و تا منتھا 
  

  

  :زبان و ادب اوستائی: ششم
که زادگاه و ) ايرانی مشترک(اين زبان مبدأ شاخه شرقی زبانھای آرياييست «:1336 اثر ژوبل

سانسکريت ويدی و زبان اوستايی ھر دو از مبدأ . محل نمو و تکامل آن شمال شرقی افغانستان
يا شمال شرق آريانا رواج داشت و ) آمو(ا شده اند و در حوزۀ اکسوس مشترک ھند و ايران جد

در . مراحل نخستين ھر دوی آن زبان ھا در افغانستان در دو طرفۀ ھندوکش صورت گرفته است
شباھت بين زند و پشتو . زبان زند منظومه ھايی بنام گاتھاست که با سرود ويدی ھمانندی تام دارد

ۀ غلچه پامير و ھمچنين دسته لھجات نورستانی از زبانھای ھندی که ھم و بين زند و زبانھای دست



در افغانستان موجود و مروج است، مرکزيت افغانستان را در برابر ھر دو خانواده به وضاحت 
  .از زبان زند يا اوستايی نمونه ای جز اوستا بدست نيست. نمايان ميکند

  :اوستا
آمده به معنی اساس و متن ترجمه شده که دارای پنج جزو از نظر لغت اوستا يا اوستاک از پستاک 

  .ست که يگانه قسمت کلی منظوم آنست» گاتا«مھمترين قسمت آن . است
گاتا در لغت به معنی سرود است و اين قديمترين حصۀ اوستا و حلقۀ وصل ادب ويدی و اوستايی 

اوستا در قديم مفصل و . تاست و موضوعش ھداياتی مربوط بامور مذھبی بوده فھم آن مشکلتر اس
) کتاب(نسک ) 21(بعد قسمت باقيمانده را به . بزرگ بود که بعد بنابر فتوح اسکندر از ميان رفت

  :تقسيم کردند و اجزأ عمده اينھاست
  .مھمترين جزء و شامل گاتاست به معنی پرستش و نيايش در برابر آتش: يسنا -1
 .ات استاز ملحقات يسنا و عبارت از آداب و عاد: وسپرد -2
 مذھبی غلبه بر ديوان و اخبار خلقت و قطعات يعنی جغرافيا و تاريخ حاوی قوانين: ونديداد -3

 .کشور آريانا نشين عصر اوستا يا آريانا
به معنی ستايش قصايد حماسی و کارنامه ھای پھلوانان و پادشاھان و : يشت -4

 سرودمشاسپندان يا فرشتگان زردشتی است

)11(». عبادات استشامل دعا ھای: خرده اوستا -5
  

  

نمايندگی می ) ھندی مشترک(ھمانطوريکه زبان سرودھای ويدی از لسان  «:1330 اثر کھزاد
 ۀ شاخأو از عين زمان مبد است) ی مشترکئايرآ(کند، زبان زند يا اوستائی قديم ترين مظھر لسان 

شمال يا دقيق تر کانون ظھور و نشو و نمای آن صفحات . ی را تشکيل می دھدئايرآشرقی خانواده 
  .بگوئيم منطقه شمال شرقی افغانستان است

 مشترکی أی مشترک و يا سانسکريت ويدی و زبان اوستائی ھر دو مبدئايرآھندی مشترک و 
 در که ياد کرده اند »یئايرآھند و «يم زبان شناسان آن را بنام وضعی داشتند که قراری که ديد
 آنچه از نقطه نظر .ل شرقی آريانا رواج داشتدر حصص شما) آمودريا(حوزه عليای اکسوس 

 اين است که مراحل اولی ادبی ھر دو زبان ھند و ،زبان شناسی و تحقيقات ادبی قابل دقت است
به ميان آمده و به ھر دو طرف يا آريانای باستان ی چه سانسکريت و چه زند در افغانستان ئايرآ

  .ھندوکش سپری شده است
 در زبان زند منظومه ھائی داريم بنام سرود گاتا که ، گذشتدوم بخشدر در مقابل سرود ويدی که 

  و يا در حوزه آموآريانا مشترک آنھا و متکلمين آنھا در شمال أشباھت آن با زبان ويد دليل بر مبد
ميکند شباھت زيادی است بين زند و پشتو و بين زند و   آنچه بيشتر اين مطلب را تاييد. استدريا

ه غلچه پامير که ھمه امروز در افغانستان معمول و مروج است و دره ھای ھندوکش زبانھای دست
ًشرقی با داشتن دسته السنه غلچه در شمال و دسته السنه نورستانی در جنوب که مقابلتا جزء السنه 

 حتی امروز ھم مرکزيت افغانستان را در مقابل السنه خانواده ھندی و ،ی و ھندی می آيندئايرآ
  . می سازد مجسمی ئايرآ

 »ويدی«ی که زبان ئ در قرنھا،زبان زند يا اوستائی که جز اوستا اثر ديگری در آن موجود نيست
 سال غير مانوس شده می رفت و دوام مھاجرت از عموميت آن می کاست و به گمان غالب بين

چ جا در ھي،  کمال طرقی داشت و در حوالی آغاز مسيح از ميان رفت) م–ق( 500 و 1000ھای 
  .مصطلح نبود

  
  اوستا



 »اھگات«مطالعه اوستا از نقطه نظر ادب چنين ايجاب می کند که پيش از ھر مطلب ديگر از 
 ،ا جزء فصلی از يکی از کتب مشتمله اوستا حاضره نمی باشدھصحبت شود ولی چون گات

 و سپس به منحيث لغت شرح داده باز از اجزای کتب قديم نام می بريم  را»اوستا«ًمختصرا کلمه 
  . اصل مطلب می پردازيم

 اوستاک، اوستا، ابستا، انستا آمده و آن را به ،ايستباک: کلمه اوستا در ستون مختلف به صور
 يا »اوستا« است که کلمه »اندراس«سور ي مھمترين آن نظريه پروف.اشکال مختلف ترجمه کرده اند

اس و بنيان و متن اصلی ترجمه  مشتق داشته و اسUpasta »ستاپاو« پھلوی را از »اوستاک«
  )3( .کرده است

  :اوستا مرکب از پنج کتاب با جزوه ھای ذيل است
 شرح مربوط ھر کدام بعد .خورده اوستا) 5(و يشت ھا ) 4 (،ونديداد) 3 (د،ويسپر) 2 (،يسنا) 1(

  .........تر خواھد آمد

بت به آنچه که امروز در از روی مدارک مختلف چنين معلوم می شود که اوستای اصلی و اولی نس
 .ر می دانستع آنرا مرکب از دو ميليون ش)6( ھرمی پوس . بودتردست است مفصل تر و بزرگ
  .)7( می شمارد که به آب ط� نوشته شده بود  جلد کتاب1012مسعودی در مروج الذھب آنرا 

 باختری یستااويا  قديم ی اوستا)8(. ھزار پوست گاو صحبت می کند12طبری از متن اوستا روی 
  .نده شدگدث مختلف منجمله گير و دار فتوحات اسکندر مت�شی و پراادر اثر حو

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

اوستای عھد .  تقسيم گرديد»نسک« 21ی به ئده است و آنچه بدست آمده به اصول اوستادوام کر
 و بعد از حمله عرب ھا ستکلمه تخمين کرده ا) 345700 (ی انگليس»West  وست«ساسانی را 
از پنج کتاب يا جزوه ھای اوستا قبل برين نام برديم، اين . آن باقی نمانده است) 83000(بيش از 

  .ًمات و مفاد متون ھر يک را مختصرا شرح می دھيمفصول و تقسي
ا بصورت ھگات. می باشد) ھايتی( فصل يا 72 دارای کهمھمترين جزوه اوستا است يسنا : يسنا -1

 است به معنی »سني« که تلفظ اصلی آن »يسنا« . فصل آنرا تشکيل می دھد17مجموع 
 .شدآمده است و ھنگام مراسم مذھبی خوانده می ) پرستش و ستايش(
 مجموع . و برای مراسم دينی ترتيب داده شده»يسنا«مجموعه ايست از محلقات  :ويسپرد -2

 .  می شمارند27و 23 بينرا ھای آن ) کروه(فصول يا 
يا  »فرد گرد«ا  رکي فصل دارد که ھر 22مطالب عمده آن قوانين مذھبی است و : ونديداد -3

ش زمين و قطعات ميمون سرزمين ھای  اولی آن از آفرين»فرد گرد« معذالک .گويند) فرگاد(
  اين دو فصل را می توان .ت می کندبگرد دوم آن از داستان يم يا جمشيد صحداوستائی و فر

 . فصول جغرافيائی و تاريخی کشور آريانشين عصر اوستا يا آريانا خواند
 يشت قراريکه . می رسد21مفھوم لغوی يشت ھم ستايش است و تعداد يشت ھا به : يشت -4

ًا منظوم بوده و چون موضوع آن عموما ھدر اصل شکل اولی خود مثل گات شتر اشاره شدپي
 می توان از نقطه نظر ادب آنرا ،داستان ھا و شرح کارنامه ھای پھلوانان و پادشاھان می باشد

ا به قطعات منقسم است و ترکيب شعری ھاتگيشت ھا ھنوز ھم مانند .  خواند»قصايد حماسی«
يرايه نظم را به پًعموما ھشت و دوازده سي�بی است و آن  جمله ھای ،وردهآن اگر بر ھم خ

 .کلی از دست نداده است

 – 310(ًا اوستای خورد مجموعه ايست کام� جديد که در عھد شاپور دوم ساسانی ي: خورده اوستا
 ص و تدوين شدهلخي ت،از طرف آذر مھر اسپند از روی قسمت ھای اوستا انتخاب)  مي�دی379

)12(».است و شامل دعاھای مخصوص عبادات روزانه و اعياد مذھبی می باشد
  



  

  :مبدأ داستانھا و ادب حماسی: ھفتم
ُداستان ھای ويدی و اوستايی رويھمرفته دارای منشأ مشترک اند و عموما «:1336 اثر ژوبل

ان يعنی روايات آن متضمن تاريخ افسانه نمای کشور آريانشين بين آمو و سند و ھامون سيست
اين داستانھای نيمه تاريخی و ادب حماسی در تاريخ ادبيات افغانستان مھمست . آريانای قديم است

که مطالب عمده ای را در خود نگھداشته، از قبيل اسمای شاھان، کارنامه ھای جنگی و جنگھای 
ی و سغدی و آرياييھا و تورياھا در دو طرف آمو ھمچنين در زبانھای پھلوی پارتی و پھلوی ساسان

دری تأثير فراوان داشته است که در قرن سه ھجری شاھنامه نويسان خراسانی شاھکار ھای 
  .حماسی خود را در بلخ غزنه به ميان آوردند

  :بين داستانھای ويدی و اوستايی اندک فرقی موجود است
  .قصه ھای ويدی بيشتر صورت ميتيولوژی دارد و در اوستا پھلوانان روی صحنه اند -1
 .ستانھا اوستا تسلسل دارد و قصه ھای ويدی کوتاه و پراگنده استدا -2
داستان ھای اوستايی صورت ملی را بخود گرفته مفکوره نيز و تفوق قدرت آيين و خاک  -3

 .آريايی در آن ديده ميشود
داستانھای اوستايی شکل رزمی و حماسی را بخود گرفته و پيروان اوستا را برای  -4

)13(» معنوی آماده ميکندمجاد�ت و مشک�ت مادی و
  

  

 ھا  تتبعات ادبی و تاريخی اصول مقايسه در لغات، ضرب المثلرشته از روزيکه در «:1330 اثر کھزاد
و   حا� اين عقيده مسلم شده است که داستانھا و روايات ملل ھند، و داستان ھا به ميان آمدهه ھا قصو

شترک داشته که مراتب اولی آنرا بايد در زندگانی  مأاروپائی چه رزمی و چه غير رزمی ھمه از خود مبد
و اروپائی از  البته مقايسه داستان ھا ميان شاخه ھای مھاجر ھند. قبل از تاريخ اقوام مذکور جستجو کرد

  .خود نسبتی دارد که با اصل ظھور داستانھا و تاريخ عصر مھاجرت اقوام مختلف فرق می کند
 روايات ،ی بيشتر باقی ماندهئايرآو  طوريکه اثر زبان و ادبيات کتله ھندو اروپائی ھمان در ميان اقوام ھند

و داستانھای باستانی و قصص عنعنوی و اساطيری ھم در زبان ھای اين خانواده و کتب مذھبی مربوط آن 
ھمان طوريکه سرود ويدی و . است خوبتر حفظ شده استيا آريانای باستان  آن خاکھای افغانستان أکه منش
قصص ارباب (رتيب ساير مدارک ادبی سانسکريت شامل يک عده داستان ھائی است که از ميتولوژی به ت

 اوستا به پيمانه بسيار وسيع تر از يک ،گرفته به قصه ھای رزمی و افسانه ھا منجر می شود) ا�نواع
 آن  ئی عدهأنشميباشد ولی روايات داستانی آن با قصه ھای ويد با وجوديکه م سلسله داستان و قصه مملو
  .يکی بوده چندين فرق دارد

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

  .نده استگًداستانھای اوستا عموما تسلسل دارد و قصه ھای ويدی کوتاه و پرا - )2(
 تفوق نيرو، قدرت آئين و خاک هداستانھای اوستائی شکل ملی به خود اختيار کرده و مفکور - )3(

 .آريائی در آن محسوس است
داستان ھای اوستائی شکل حماسی و رزمی بخود گرفته و سرچشمه اين روح ھمان معتقدات مذھبی  -

است که پيروان اوستا را برای مجادله با ھر نوع مشک�ت مادی و معنوی و محيطی و آفاقی آماده ساخته 
رائی اوستا ھمين رنگ رزمی و حماسی آنست که تاثير آن در ادوار ادبی خطوط مميزات داستان س. بود

)14(».مملکت ما ھميشه ديده ميشود
  

   وغيره...
  



ث ضياع وقت  که نوشته را طو�نی ساخته و باعبه ھمين ترتيب يک عده عنوانھای ديگرو ... 
  . بيشتر مقايسه نمايندع�قمندان ميتوانند خودشان اين دو کتاب را. خوانندگان ارجمند خواھد شد

 سال پيشتر 6پس خوانندگان گرامی خود قضاوت کنند که کی از کی کاپی نموده است؟ آيا کتابی که 
تاليف شده است و به چاپ رسيده است ميتوانست که از کتاب شش سال بعد که ھنوز نوشته نشده و 

  چاپ نشده است، چيزی را کاپی کند؟

  

استاد محمد وی ھمراه با کاکای گرامی ام . را بخوبی ميشناسمجناب شادروان محمد حيدر ژوبل 
بعد از يک سفر فرھنگی از مصر  موقعی که از بيروت نبی کھزاد در يک پرواز خط ھوائی آريانا

با کمال تأسف در حادثه سقوط طيارۀ آريانا آقای ژوبل با .  يکجا بود،بطرف کابل پرواز مينمودند
روح ھمۀ شان را شاد خداوند . به ھ�کت رسيدند رنشينان ديگر و سچند نفر از ھموطنان عزيز

 و شايد بتوانند روشنی نبی کھزاد الحمد هللا با صحت کامل بسر ميبرندمحمد ستاد ا. داشته باشد
  .بيشتری در اين مورد بياندازند

  

آيا . دق نامييھدف از اين مقايسه چيست؟ طوريکه مطالعه نموديد اين نوع کارھا را نمی توان تحق
 نام کتاب و نويسندۀ آنرا ،گري کتاب د يکشادروان ژوبل نميتوانست که با اخذ اين ھمه معلومات از

ھم  بلکه اقتباس مستقيم ، شده استر قسمت ھا نه تنھا معلومات ھا اخذذکر کند؟ در حاليکه در بسيا
 در چاپ تاری در اينجاست که ھموطن ديگر ما پيش گفترسوال ديگر و جالب. صورت گرفته است

. را درج نموده اند) ...ياد آن مردی که کم زيست و بسيار نوشت (دوم آن تحت عنوان بی مسمی
در اين ھيچ جای ترديد نيست که از رفته گان و آنھم از رفتگانی که جانھای شيرين شان را در 

وری ھا بايد  اما اين يادآ،ده نيکوئی ھرچه بيشتر يادآوری گردحادثات ناگوار از دست ميدھند ب
 بی باشد که در مورد آن بحث ميکنيماگر يکی از آثار شادروان ژوبل ھمين کتا. صحت داشته باشد

 متاسفانه آثار تمام دانشمندان افغانستان .جای ندارد) بسيار نوشت(جمله آن بايد ع�وه نمود که در 
 آثار را شنيده ايم بدون به آسانی در دسترس مردم قرار ندارد و ما بيشتر نام بعضی از کتابھا و

 اين گفته .واضح است که در چنين شرايطی گويند ميدان شغالی است. آنکه آنرا ديده و خوانده باشيم
يعنی در دست نداشتن منابع در مورد مردم عوام قابل فھم بوده ولی آنھائيکه به ھمه آثار دست 

   . و اط�ع کامل دارند چيز دگری ميباشدرسی دارند
  

ھيچ نوع  ( چنين اثری از آقای ژوبل در افغانستان ديده نشده بود يا من از آن اط�ع ندارمدر گذشته
تا . )کتابی که در افغانستان چاپ ميشد وجود نداشت که در کتابخانه شخصی استاد کھزاد نباشد

- د که از روی کتاب کھزادادداشت ھای درسی آقای ژوبل ميباش ييکه ديده ميشود اين کتابجائ

زيرا کتاب تاريخ ادبيات .  برای موضوعات درسی خود برای شاگردان خود تھيه نموده استدگران
ً اص� برای تدريس در مکاتب و  از طرف رياست دارالتاليفافغانستان اثر کھزاد و ديگران

از طرف ديگر ھيچ مأخذی در کتاب آقای ژوبل درج نشده است و در . دانشگاه ھا ترتيب شده بود
 از کتاب و آثار پيش از آن ،در عين موضوع و حتی عين عنوان کتابی مينويسدصورتيکه کسی 

اين نوع درس . ذکر ميکند و برای خوانندگان و به ويژه دانش آموزان منابع بيشتر را نشان ميدھد
دادن ھا به دانش آموزان دانشگاه ھا آنھا را به کاپی نمودن تشويق ميکند و تحقيقات علمی را به 

به احتمال قوی که ھدف مرحوم ژوبل اين نبوده بلکه ترتيب يادداشت ھائی بوده . موزاندآنھا نمی آ
    . ًتا برای شاگردانش نوت ھای درسی تھيه نمايد که با کتاب ھای علمی کام� فرق ميکند

  



 وی را يکی از جوانان علم من با شناختی که از مرحوم ژوبل از طريق اعضای خانوادۀ خود دارم
اينرا ھم بايد ع�وه نمايم که نوشتن . وره ميدانم و جايش را در بھشت برين ميخواھمدوست آن د

: اثر کھزاد و چھار دانشمند شھير ديگر وطن يعنی استادان گرامی» تاريخ ادبيات افغانستان«کتاب 
علی محمد زھما، علی احمد نعيمی، محمد ابراھيم صفا، و مير غ�م محمد غبار، مدت ھشت سال 

؟ اين ! کتاب آقای ژوبل به نشر رسيد1336ً را در بر گرفت ولی دفعتا در سال 1330 تا 1322از 
از کتاب کھزاد و آقای ژوبل ميتوانست . خود دليل ديگر بر نادرست بودن تاليف اين کتاب ميباشد

دگران ذکر نموده و دليل نوشتن کتاب خود را کمبودی ھای آن کتاب ميشمرد و با پر نمودن خ�ھا 
. را غنی می ساخت ولی وی ھيچ کاری ننمود تا روشن نمايد که چرا اين کتاب را نوشته استآن

دليل درست آن قسميکه در با� ذکر شد، اين نوت ھای درسی بود که صرف برای دانش آموزان 
    .   دمنحيث يک کتاب مستقل قبول نموتھيه شده بود و نبايد آنرا 

  

حقيق و تتبع دست ميزنند مراحل علمی کار خويش را مد نظر اميد است ھموطنانی که در مسايل ت
  /، فلوريدا2008 فبروری 2./گرفته و باعث ھر چه بيشتر کارھای علمی و تحقيقی شوند

  

، وی که "فغانستانتاريخ ادبيات ا...": "ديده شود که آقای خليل هللا معروفی از اثری که به نظرش
  . چگونه دفاع خواھد کرد"  و منحصر به فرد استدر نوعش بی نظير

  

  . بود و اينک با تزئيد چند سطری تقديم گرديدًاين نوشته تقريبا يک سال قبل ترتيب شده: نوت
       

  )صفحه= ص  (10 اثر ژوبل ص -)1(
  4 اثر کھزاد ص -)2(
  9اثر ژوبل ص  -)3(
  10  اثر کھزاد ص-)4(

  11 و 10  اثر ژوبل ص -)5(

  11 و 10 اثر کھزاد ص  -)6(

  11 اثر ژوبل ص -)7(

  13 و 12و 11  اثر کھزاد ص-)8(

  12 و 11  اثر ژوبل ص-)9(

  20 تا 14  اثر کھزاد ص-)10(

  12 اثر ژوبل ص -)11(

  24 تا 20اثر کھزاد ص ) 12(

  14 و 13اثر ژوبل ص ) 13(

  27 تا 25اثر کھزاد ص ) 14(

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ومــ سـۀيــاط3ع
  زادــھـی کـگـنـرھـاد فـيـنـب

  

  

برای سومين بار » افغانستان آزاد«و » افغان جرمن«بدينوسيله بازھم به اط�ع ويب سايت ھای 
رسانيده ميشود تا آثار ع�مه کھزاد و نوشته ھای داکتر فريار کھزاد را از سايت ھای خود محو 

   2009ر  دسامب22قسميکه در دو اط�عيه قبلی تذکر رفته است اين سايت ھا بعد از تاريخ . نمايند
 داشته باشند و ظھور اين نوشته ھا در سايت ھای  خوداجازه ندارند آثار مذکور را بيشتر در اختيار

  .جرم بوده و مطابق قانون با آنھا رفتار خواھد شد 2009 دسامبر 22بعد از تاريخ ياد شده 
  

تقاضا گرديد تا از ًاين سومين بار و آخرين باری است که باز ھم به اط�ع آنھا رسانيده شد و جدا 
  .بعد از اين اقدامات قانونی صورت خواھد گرفت. سؤاستفادۀ بيشتر صرف نظر نمايند

  

  

  بنيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد


