
  : و ارائه احتراميادداشت
  

) تاريخ ادبيات افغانستان(قرار وعدۀ قبلی اينک قسمت دوم کتاب 
  .خدمت عالقمندان عزيز و ارجمند تقديم ميگردد

اين قسمت نشان دهندۀ آنست که چگونه همه امور فرهنگی وطن ما 
به دوره های تاريخ باستانی رابطه ميگيرد و سرچشمۀ الهام تقريبُا 

  . ادبی و فرهنگی ما به آن دوره ها ميرسدهمه کارهای
هر زمانی که اين کشور دست خوش تهاجمات بيگانه قرار گرفته 
 است، مردم آزادی خواه آن به کارنامه های اجداد و پهلوانان نامی

 رجوع نموده و احساسات آزادی خواهی را در مردم زنده خود
  .نگهداشته اند

ی معلومات مزيد هموطنان بنياد فرهنگی کهزاد اين آثار را برا
گرچه اين . ارجمند و عالقمندان گرامی بدسترس ايشان قرار ميدهد

 در افغانستان نشر شده است ولی 1320آثار سالها قبل در دهۀ 
متاسفانه به داليل مختلف چندان به دسترس مردم قرار نگرفته است 

با بنابرين . ند ااهل مطالعه از وجود آن بی خبرو يک تعداد زياد 
وجوديکه اين نوشته پير شده است ولی هنوز هم جوان است زيرا در 

  . اين مورد تحقيق  بسيار کم صورت گرفته است
در سالی که گذشت يک تعداد اشخاص بدون کوچکترين دليل و سند 
شادروان استاد کهزاد را با بيشرمی بيحد و بی حيائی بس بزرگ 

 و ر مورد وی بستندتوهين نمودند و اتهامات ناروا و نادرست د
اميد است آن اشخاص اين نوشته و . هرگز نتوانستند سندی ارائه کنند

اگر مطالعه کنند بايد .  آثار ديگر استاد کهزاد را مطالعه ننمايند
  .بدانند که ضمير و وجدانی در وجود شان وجود ندارد

  . اهل ادب و فرهنگ موجب خرسندی ما خواهد بودابراز نظر
  
  

  يار کـهـزادداکـتـر فـر
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  :مقدمه
ومُا در يک نقطه به مورخين و تاريخ کمک شايان نموده شعرا عم

اند و آن عبارت از تذکار نام شاهان وقت در قصيده ها و نشيده های 
 کار مخصوص شعرای رۀ معين اينچه در يک دواگر . آنهاست
ت صيده بيشتر چشم اميد به صلانشای ق در ه سرا بود و شاعرقصيد

 هم بود که شاه با احتياجی اه  داشت ولی در عين زمان اين طورش



 شاعر تربيه ،شان خود داشتکه در بلند بردن شهرت و نام و ن
ا را به دور خود ميکرد، شاعر سراغ ميکرد و برجسته ترين آنه

دوره های تاريخ از قديمترين زمانه ها به اينطرف . جمع ميکرد
ان ميدهد که در همه جا و هر کشوری شاه و شاعر با هم رابطه نش

يکی جالل و عظمت و . داشته و حتی محرم راز يک ديگر بودند
کشور گيری را دوست داشت و ديگری بر عالم سخن و قلمرو دل 

.  و ديگری زبان تيزان داشترشمشير ُبيکی . حکمفرمائی ميکرد
در صلح هر دو . ينموددر جنگ يکی فتح ميکرد و ديگری ستايش م

زانو به زانو در مجلس طرب نشسته و شاعر سحرکار با اشعار 
رنگين خود افکار و احساسات  رفيق مقتدر خود را در عالمی که 
دلش ميخواست سير ميداد و او را ساعتی مشغول و مسرور 

  .ميساخت
  

  :شاه و شاعر
.  داشتندگفتيم  شاه و شاعر هميشه و همه وقت و همه جا با هم رابطه

تذکار نام شاه و کار نامه های بلند و مخصوصُا مظاهرات فتح و 
پيروزی او کار شرق و منحصر به قصيده های فارسی و عربی 

شايد در زبان های عربی و فارسی اين مطلب در قالب . نيست
ه عبارت از تذکار نام قصيده گنجانيده شده باشد ولی اصل مقصد ک

يزی است که از قديم ترين زمانه ها نزد  چ، کارهای او ميباشدشاه و
همه ملل ديده شده و شعرا به اسم و رسم مختلف و قالب های 

  .جداگانۀ سخن اين مرام را عملی کرده اند
  

شعرا و شعر و ارتباط شاه و شاعر نزد کتلۀ آريائی اهميت خاصی 
تا جائی که معلومات امروزی کمک ميکند و تا حدی که . داشت

يم اين توده بشر بدست رسيده واضح معلوم ميشود که نمونۀ کالم قد
چه رول بزرگی در راه بلند بردن ) ها ريشی(يا ) شعرای آريائی(

 بدون مبالغه حتی. نام و شهرت شاهان معاصر خود بازی کرده اند
ميتوان گفت که در اثر مساعی و قدرت کالم خود نه تنها برای 

 معاصر خود خدمت شهرت و زنده نگهداشتن نام و نشان شاهان
کرده اند بلکه روی همرفته تمام تاريخ ملی و قومی خود را با تمام 
عنعنات و اختصاصات و احساسات چون تابلوئی رسم کرده اند که 
امروز يکدسته علمأ مشغول مطالعات آن اند و هر يک در دائره 



مقصود از . صالحيت و اختصاص خود از آن بهره اندوز ميگردند
در کتله آريائی از قديمترين ) شاعر(ب اين است که ذکر اين مطل

زمانه ئی که سراغ داريم باينطرف در روشن کردن نام شاهان و 
کارنامه های آنها مقام بزرگی گرفته و مراتب سهم شعرا در ين راه 
در افغانستان و جنبش هائيکه از آن برای اعتالی قوم و ملت در 

 داده شده ی اين نوشته بعدنظر داشتند چيزی است که در قسمت های
  .است

  
در دوره تاريخ اولی زمانه های اسالمی افغانستان يکی دو قرنی 
است که در آن بعلتی که چند مرتبه در روزگار پيشين اين سرزمين 
هم تکرار شده شعرا نه تنها به انشای قصيده ها اکتفا کرده اند بلکه 

ن روشن کردن نام آثار منظوم مستقلی بميان آورده اند که موضوع آ
.  ياد شده اند)شاهنامه ها(شاهان و پهلوانان سلف بوده و معموُال بنام 

مسلم است که دقيقی بلخی اولين کسی است که در اين راه قدم 
برداشته و يکعده علمأ و شعرای بلخ و طوس او را تعقيب کرده اند 
معذالک مقصود اصلی من در اينجا شرح اين مطلب نيست بلکه 

 عمومی ميخواهم به اين بپردازم که مقصد از ين شاهنامه بصورت
نويسی ها چه بود؟  چرا يکعده فضال و دانشمندان بزرگ بلخ و 

شتاسب نامه ها اسان در صدد تصنيف شاهنامه ها و گسائر نقاط خر
 و يکعده دانشمندان و شعرای برآمدند؟ چرا پادشاهان و وزرا

 و قيمتی که امکان داشت دست عصر دست بهم داده و بهر وسيلهزبر
 از همه بزرگتر که روح یسئوال و به ظهور چنين آثاری ميکوشيدند

 اين است که اين پادشاهان کی بودند؟ ،ه را تشکيل ميدهداين نوشت
محض ممدوحينی بودند که شعرا برای بدست آوردن صله به وصف 

  ديگر؟ اين سواالتیو تمجيد آنها بر يکديگر سبقت ميکردند يا چيز
يک سلسله جواباتی ميخواهد که همه آن از توضيح وضعيت اداری 

 سال پيش 1300 تا 900  جغرافيائی  بين  - تاريخی - سياسی -
   .مملکت ما بدست می آيد

  
ا ل زياد و جواب آنها متعدد است و بنميشوم، مسايداخل جزئيات 

 مطالعات، تحقيقات و مقاالتاهميتی که دارد هر کدام در خور 
 بعرض ،در حدود تمهيدی که گذاشته ام. نه و مستقلی استجداگا

  :ميرسانم



بعد از اينکه دين مقدس اسالم در افغانستان يا خراسان آن زمان 
انتشار يافت، مملکت نظر به وضعيت جغرافيائی و مشکالت نقاط 
. خود چيزی آزاد و چيزی بدست حکمران خلفای اموی اداره ميشد

 فطری و مزايای طبيعی که داشت دين مقدس اسالم با خصوصيات
به طيب خاطر طرف قبول و پسند عامه مردم واقع شد ولی چون 
 ،اهالی اين سامان به آزادی و استقالل کشور خويش عالقه مند بودند

ميخواستند بر طبق فرمايشات دين اسالم و عنعنات قومی خود 
 گوشه  از ين رو اولين هنگامۀ آزادی از.مسلمان آزاد و مستقل باشند

  .  شروع شد)هريرود( و )مرجيان(شمال غرب خراسان از حوضۀ 
  

با جنبش ابو مسلم و کمک های اهالی خراسان حکومت به خاندان 
عباسی منتقل گرديد و يکی از کهن ترين خانوداه های با علم و فضل 

ی بلخ موبد بود، )ويهارا نيو(که در معبد ) برامکه( خانواده ،باختر
. د و در دربار خلفای عباسی به مقام وزارت رسيدبر سر اقتدار آم

 حتی ،از ين روز کار خراسانی ها باال گرفت و مناسب عمده
حکومت واليت های بزرگ بدست ايشان افتاد ولی چون مقصد 
اساسی ايشان حکومت بر واليات و احراز مقام و مناصب عالی نبود 

و اقتدار به و ميخواستند کشور خود را آزاد سازند، از راه نفوذ 
تشکيل سلطنت های مستقل پرداختند، از آن جمله است طاهری ها، 

  .صفاری ها و سامانی ها در نقاط مختلفه خراسان
  

تشکيل حکومت آزاد و احراز استقالل کشور کار زعمای ملی و 
 ولی .مدند برآمردان سياسی ما بود که به بهترين وجهی از ادای آن

بنيان راز حکومت را برای استواری نشمندان و اهل فضل تنها احدا
 ايشان ميخواستند با افکار دور انديش، حيات ملی کافی نميدانستند،

قريحۀ توانا و قلم رسای خويش بنياد حيات و تربيه ملی را طوری 
. گونه گزندی مصئون باشدمحکم کنند که در مرور زمان از هر

 تا حکومت حتی ميتوان گفت که اين گونه افکار دانشمندان سبب شد
 مرام از مدتی در دل ها حال اينبهر . های که ذکر کرديم بميان آيد

نهفته بود تا دوره علم پروری خاندان منور سامانی رسيد و زمينه 
پادشاه، وزير، . برای پرورش چنين اميدی از هر حيث مستعد شد

و محيط موافق افتاد و مخصوصُا دربار احمد بن اسمعيل و  حکومت
 343 – 295و نوح بن نصر که رويهمرفته سال های  دنصر بن احم



يک عده . هجری را در بر ميگيرد، مساعدترين همه زمانه ها بود
فضال، دانشمندان و گويندگان بزرگ از نقاط مختلف خراسان قد علم 

 اتساس اين همه احکرده و در ين زمينه قلم برداشتند ولی باز مرکز
و کانون پرورش افکار شاه وطن خواهی، مبدأ جنبش روحيات ملی 

دوستی و محل احيای نام و نشان شاهان بزرگ، سرزمين مردم خيز 
بود که اولين پايتخت، اولين کانون مدنيت، اولين رهايشگاه ) باختر(

در ين جنبش وطن . نسل و نژاد ما و شاهان بزرگ ما بشمار ميرود
 همه خواهی و زنده کردن نام و عظمت باستانی دانشمندان بلخی از

دست و نامی ما بهترين دوائی بيشتر سهم گرفتند و گويندگان زبر
 تجديد نام و نشان و تذکار کارنامه های ،برای اين منظور ملی

قاتی که از طرف پادشاهان مقتدر و با عظمت ما را دانسته و با تشوي
 بعمل می آمد ابو علی بلخی، ابو مويد بلخی، شاهان و وزرای وقت

دقيقی بلخی، ابو شکور بلخی و يکعده فضال و ابو منصور محمد 
دانشمندان ديگر بلخ در راه فراهم آوردن مادی اين امر بزرگ 
اقدامات اساسی نموده تهداب متينی گذاشته و راه را برای آيندگان 

  .باز کردند
  

اين استادان دانشمند باختر که بعالوه قريحه شاعری جنبه علم و 
 آن بمراتب بزرگ است، بنظر من فلسفه و حکمت و دانش هر کدام

و ) ويدی(ها يعنی شعرای عصر ) ريشی(پهلوهای مقايسه با 
  .گويندگان دوره اوستائی دارند

  
 خسروان، کشتاسب پادشاهانی که مصنفين شاهنامه ها، نامه های

نامه ها و گرشاسب نامه ها ميخواستند نام عظمت ديرينۀ آنها را تازه 
ن قريب آنها مثل شاهان ساللۀ طاهری و  معاصرين و يا متقدمي،کنند

 البته ممدوحينی داشتند و بيشتر .صفاری و سامانی و غزنوی نيست
سامانی ها و مخصوصُا پادشاهانی که نام گرفتيم در صف ممدوحين 

ه ها نيستند قرار گرفته اند ولی ممدوحين مذکور پهلوانان اين شاهنام
اروائی های آنها تصنيف ا برای تذکار نام و کو اين همه شاهنامه ه

نشده بلکه خود آنها و وسايل شاهنامۀ شان و شعرا و دانشمندان وقت 
بارت از زنده  واحدی همدست شده بودند که عشان برای مطلب

کردن نام و مفاخر تاريخی قديمترين سالله های شاهی آريانای قديم 
  .بود



  
 نام فراموش نبايد کرد که جنبش قرن چهارم هجری در زنده کردن

شاهان قديم کشور و کارنامه های با افتخار آنها در تاريخ قديم 
افغانستان بی سابقه نيست، کار مصنفين شاهنامه ها در مملکت ما 

  . استچندين مرتبه تکرار شده و هدف آن هميشه يک چيز بوده
  

پيشتر اشاره نمودم که به پيش من مصنفين باختری شاهنامه ها عيننُا 
. يعنی شعرای عصر ويدی و اوستائی را مالک اند) ريشی ها(مقام 

همين طور که ايشان در قرن چهارم هجری برای اصالح جامعه و 
وحدت قوم و تنميه روح ملی به زنده کردن نام نياکان بزرگ و 
ترويج مبادی اخالق و فلسفه و حکمت پرداختند عيننُا نظير اين 

صر اوستائی  ق م بدست شعرا و علمای ع1000افکار مقارن سال 
 مانند قرن وضعيت سياسی و اداری و مدنی آنوقت. صورت گرفت

 چهار متقاضی بود که روحيات ملی و قومی تقويت شود و وسيله آن
می و تذکار کارنامه های پادشاهان بزرگ ياد آوری خاطره های قو

ی از آن بدست  که خوشبختانه اوستا تابلوئی صحيحاين سرزمين بود
 ق م در يک دوره ديگر 1400 و 1900تر بين از ين پيش. ميدهد

تاريخ مملکت که آنرا عصر ويدی گويند عين همين رويه بار ديگر 
ن دانای اين خطه در ي) ريشی های (تکرار شده و يک دفعه ديگر

راه قدم برداشته اند و يا بعبارت ديگر از زمان باستان اگر بگيريم 
 نام پادشاهان بزرگ بار اولی است که ريشی ها برای جاويد ساختن

  .ما صرف مساعی نموده اند
  

اين سه دوره در تاريخ کشور ما سه دوره جنبشی است که هدف آن 
اصالح اخالق، تحکيم روحيات ملی، تقويه مفکوره شاه دوستی و 

هر سه دفعه نتايج مطلوب بدست . احترام پادشاهان بزرگ ما است
ن هزار ی قديم چنديآمده و به همين رويه فرخنده بود که خاطره ها

 که از حنجرۀ پدران ما برخاسته بود، ساله بکلی محو نشد و زمزمۀ
  .دهن به دهن به گوش ما رسيد

  
  :ی و کياندپيشدا

در ميان خوانندگان کمتر کسی خواهد بود که اين دو اسم و نام 
اين مسئله از بس به گوشها آشنا و . شاهان دو خاندان را نشنيده باشد



ت در خاطره ها دچار هرج و مرج شده و حتی بما نزديک  اس
  .اشخاص دانسته هم در تشخيص آنها دچار اشتباه ميشوند

  
غيار همانطوريکه در سائر قسمت های تاريخ ما قلمفرسائی کرده  ا

 درين زمينه هم از .و هر چه دلشان بخواهد به منافع خود تمام ميکنند
ابهای  مقاله، رساله و کت،داری نکردهصرف مساعی خود 

لی در ين مورد نوشته و در صدد برآمده اند تا مخصوص و مستق
 وسيله و اختراعی که ميشود برای دودمان پيشدادی و کيانی هم بهر

در خاک های خود جائی و از ميان اسالف خود اشخاصی تهيه 
نمايند و اگر هيچ نميشود اقُال کارنامه های آنها را گرفته و به 

 چون در اصل مورد صحيح دودمان لی ديگران پيوند زنند و
و کيانی آثار بزرگی مانند سرودهای ويد و اوستا در دست پيشدادی 

ا که آنها وارد ميدان است نام و نشان و کارنامه هائی اشخاصی ر
وری ها  مخصوصُا آث،تيبه های خود شان و ملل سامیميکنند در ک
  .ه نميشود عاجز ميمانند و اين مطلب به مرام شان برآورد،ذکر است

  
با شاهنامه خوانی و خصوصُا تعبير آن بصورت غلط و نداشتن 

  و پهلوانان حقيقی آن از يکطرف و نگارشات پر غلطصحنه تطبيق
 از طرف ديگر اشتباه بزرگی در اذهان توليد شد که کيانی را شان

دانند و پيشدادی را که از روی ) هخامنشی فارسی(عبارت از 
ود داشت به خاندانی پيش از هخامنشی ترتيب پيش از کيانی وج

دهند و چون تا همين اواخر نميدانستند که ربط فارسی در فارس 
پيش از هخامنشی کی سلطنت کرده است و حتی اوايل خود 

 مردد مانده بودند و اينجا است که ،هخامنشی نزد شان تاريک بود
ن ماد ميتوانستند بگويند پيشداديان  شاها. ماشين اختراع بند ميشود

تراع را طرف ديگر احتياط  ميکنند و جلو اخاند ولی اقُال يک دفعه 
دور داده ميگويند پيشدادی دودمان خيلی قديمی است که پيش از 
جدائی آريائی ها و رفتن آنها به هند و ايران بر کتله مشترک آريائی 

درست و معقول ولی در کجا؟ اينجا باز سکوت . سلطنت داشتند
ه نقص شان تمام ميشود و گرنه اين مسئله مانند آفتاب ميکنند زيرا ب

 بعضی قبايل شان به روشن است که کتله آريائی پيش از مهاجرت
هند و فارس در باختر حيات بسر ميبردند و از ين چشمه فيض و 



 اساس آن ذکر .اين مسايل دنباله طوالنی دارد. ه ميگرفتندمدنيت بهر
  . ميرويممطلباصل  به و حاالشد 

  
 5 در حوالی پيشدادی نام اولين دودمان پادشاهان باختر است که

اهنشاهی آريائی را در شوز بار اول درفش هزار سال قبل از امر
ض  پيش از اينکه بعضی قبايل آن بغر بلند کرده و)بخديم سريرام(

مهاجرت به هند و فارس از کانون مدنی باختر کوچ  کنند بر تمام 
  .شان حکومت داشتند

  
اسم پيشدادی واضح ميسازد که شاهان اين دودمان اولين کسانی خود 

 را اند که بنای داد و عدل و انصاف و حکومت و پادشاهی و مدنيت
در جنبش قرن چهارم هجری ايشان را بنام پيشدادی ذکر . گذاشته اند

کرده اند و اين اسم مو به مو ترجمه تحت الفظی نام قديم عصر 
) دات(و ) پارا( که مرکب از دو کلمه است) پارا داتا(اوستائی 
) داد(خود کلمه ) دات(يا ) داتا(و ) پيش( به معنی )پارا(. ميباشد
اوستائی همين پيشداديان يا اولين ) پاراداتا(بنا بران دودمان . است

پادشاهان آريائی باختر اند که اوستا از بيرق های بلند آنها تذکر 
  :ی ويدی هم بيان ميکنيمميدهد و تذکار ايشان را در سرود ها

  
موسس اين خاندان بزرگ يا کسی که بار اول بيرق حاکميت و 

و  بلند ميکند با شهادت) باختر زيبا(سلطنت و مدنيت آريائی را در 
) جمشيد(و ) جم(، )يما(، )ياما (اتفاق منابع سه دوره که ذکر شد

و ) جم(در نص اوستا، ) يما(در سرودهای ويدی، ) ياما. (است
در شاهنامه های قرن چهارم هجری که همه اش همان يک ) مشيدج(

نام قديم چندين هزار ساله است که قرار اصول صوتی و تحوالت 
آن بيک نگاه   اساسافقهه اللغه در هرعصر جزئی تغييری کرده ام

  .شناخته ميشود
  

من در اينجا به نظرات پاره ئی کسانی که موسس سلسله پيشدادی 
گ و يا کس ديگر را تصور کرده اند کاری کيومرث و يا هوشن

ندارم و به تشريح و رد آن در اينجا پرداخته نميتوانم زيرا سخن 
  .دراز ميشود و از مطلب دور ميشويم

  



حاال که سررشته بدست آمد و معلوم شد به مأخذ قديم و معتبری که 
  :در باب پيشدادی و کيان سخن ها گفته اند، مراجعه ميکنيم

  
گويد و اوستا راجع به دودمان پيشدادی و کيان توافق سرودهای ري

 منتهی اولی که از آن زمانه های بيشتری گذشته و .نظر کامل دارند
ودهای مجهول ميخوانيم  که امروز سر آن و اصلیيک حصه بزرگ
ست نرسيده بالنسبه کمتر و دومی که عبارت از متن محو شده و بد

  .اوستا باشد، مفصل تر صحبت ميکند
  
قوم و نجبا بعد از ينکه از طرف . اولين پادشاه بزرگ ماست) ياما(

 اولين کار او بنای شهر بزرگ و مستحکمی به پادشاهی انتخاب شد،
بخدی . گذاشت) بخدی(بود که آنرا پايتخت خود ساخت و اسمش را 

اولين پايتخت پادشاهان بزرگ ما شهری بود مربع که هر ضلع آن 
دورادور شهر بخدی حصاری . شتبرابر يک دوش اسپ طول دا

قلعه يا ارگ شاهی در وسط . بود ضخيم و بلند با برج های متعدد
شهر افتاده و بيرق های بلند آن از فاصله های بسيار دور معلوم 

و دارای عظمت و جالل مخصوصی اين شهر خيلی قشنگ . ميشد
 بخدی زيبا با( جملۀ ه اوستا همه عظمت و زيبائی آنرا بهبود چنانچ

  .خالصه ميکند) بيرق های بلند
  

يکی عالمه . ياما پادشاه يک عصا داشت و يگ گاو آهن طالئی 
اعت سلطنت او بود و با ديگری مردم را به کشت و کار و زر

فوذ خود را به تدريج وسعت داده و ياما حاکميت و ن. ترغيب ميکرد
  .دايره قلمرو سلطنت خود را خيلی ها فراخ ساخت

  
مانند يک رهنما و مربی بزرگ راه های نو زندگانی را  ياما نه تنها

 ساختن  اصول زراعت، بافتن پارچه،،برای رعيت خود باز کرد
خراج عطر و خوشبوئی ها ، ساختن عمارت، استعمال فلزات، است

دواهای عقاقيری، تشکيل اردو، استعمال اسلحه و بسياری چيز های 
از ) نو روز(ال يا روز اول س. ديگر را به جامعه باختری آورد
  .يادگارهای عصردرخشان اوست

  



 سلطنت ياما پادشاه را اختصاص ميبخشد امن و امنيت ۀآنچه که دور
 فراوانی، خوشبختی و سعادت است ،کامله، خوشی و مسرت اهالی

معه باختری شده بود و اولين که از پرتو افکار او نصيب جا
اخته که سرزمين تی در سرودهای ريگ ويد بقدری تاثير اندخوشبخ

  .ياما را فردوس خوانده اند
  

بعد از ياما يک سلسله پادشاهان ديگری در بخدی به سلطنت رسيده 
است که در افسانه های ) اتويا(پسر ) تريتون(اند که معروفترين آنها 

پسر جمشيد ساخته ) ابتن (،)اتويا(و از ) فريدون(تازه تر از تريتونا 
شرح يافته و اين ) ازهی داهاکا(با ) وناتريت(در اوستا مقابله . اند
که همه قصه های او را شنيده  همان ضحاکی است) ازهی داهاکا(
  .ايم
  

ميآيد که اصطالحات  ا مانوچيتر- ايريو –بعد از اين پادشاه تری تا 
 بواسطه . افسانه های جديد از آن تور و ايرج و منوچهر ساخته است

 معلومات مزيد در زمينه ه از ذکرکمی وقت و عدم گشايش نوشت
  .صرف نظر ميکنم

  
  :کيانی

هم يکی از از خاندان های سلطنتی باختر ) کيانی(مانند پيشدادی، 
است که اصُال يکی از خانواده های نجيب بخدی بوده و با دودمان 
پيشدادی ارتباط و قرابت نزديک داشت و بعد از منوچيترا آخرين 

در باب کيانی هم منابع .  اندشاه پيشدادی در بلخ به سلطنت رسيده
سه گانه فوق يعنی دانشمندان قرن چهارم هجری، اوستا و ودا 

ه اين دودمان يا دومين خانواد. يکسان و بيک زبان شهادت ميدهند
گان و شعرای قرن چهارم هجری سلطنتی باختر در تذکرات نويسند

و در سرودهای ريگ ) کوا(يا ) کاوه(، در اوستا )کيانی(و ) کی(
ياد شده و قديمترين شکل و تلفظ آن به همين ) کوی(يا ) کاوی(ويد 

  . است) پيشوا(و ) دانا(صورت اخير است که معنی آن 
  

همانطوريکه پادشاهان اولين خانواده سلطنتی باختر به صفت 
و عادل و اولين بانی عدالت و انصاف ياد شده ) داد گستر(پادشاهان 

رين مأخذ آريائی به طنتی ما را قديمتدومين خانوداه سلاند، پادشاهان 



اين پادشاهان را ميتوان پيشوای . اسم برده اند) پيشوا(و ) دانا(صفت 
و ) کی(چون آخرين صورت کلمه . خواندقوم و دومان دانا و فرزانه 

اشکال آن در دوره های مختلف به عرض رسانيده شد، گمان ميکنم 
لمه منحيث صوت و لزومی ندارد کا در اينجا موضوع تغييرات ک

  .منتهی شدن آن به شکل کيانی مورد بحث قرار گيرد
  

  : کوا کواتا– کی کوات –کی قباد 
کی (، )کی قباد( سه گانه فوق، موسس خاندان کيان به شهادت منابع

اين اسم مرکب از از دو حصه است . است) کوا کواتا(يا ) کوات
يا بهتر کی همان صفت خانوادگی ). قباد(و ديگری ) کی(يکی 

بگوئيم اسم خانوادگی است که بدان اشاره شد و قباد اسم خاص 
) ق(قديم آن به ) ک(موسس اين دودمان است که مطابق اول صوتی 

گرديده ) قباد(، )کوات(تبديل يافته و ) د(به ) ت(و ) ب(به ) و(و 
  .ميشود) قباد دانا(ترجمه نام او . است

  
 خانواده خويش در دامنه های  باکواتا پيش از اينکه به سلطنت برسد

که به جنوب بخدی افتاده زندگانی ميکرد و زمين ) البرز(کوه 
چون خودش شخصُا . کشتمندی و رمه های گاو و گوسفند زياد داشت

به تربيه حيوانات و مالداری شوق زياد داشت روز ها با چوپان های 
در خويش و رمه های حيوانات به دامنه های کوه ها باال ميشد و 

حاليکه چوپان های جوان و پير برای او توله ميزدند و ميخواندند از 
قله های کوه ها زمين های سبز اطراف بخدی و ديوارها و برج های 

روزی از روزها . کهن و بيرق های بلند شاهی را تماشا ميکرد
باالی سنگی نشسته و چريدن گوسفندان خود را نگاه ميکرد، ناگاه 

 سفيدی را ديد که ]مچنان مشهور به عقاب آرياناه [در هوا دو بازی
چرخ زده بطرف او فرود می آيند تا اينکه آهسته آهسته نزديک 
رسيده و تاج طالئی را که در نول خود گرفته بودند بر سر او نهاده 

کواتا از اين پيش آمد در هراس بود ولی . و پس به هوا پرواز کردند
 به و ی را به او تبريک گفتندچوپان ها گرد او جمع شده و پادشاه

  .اين ترتيب کواتا بر تخت نشست
  



عيت دشاه درخشان مرد خوش خلق و رکواتا پادشاه مانند ياما پا
بنای عدل و داگستری را نهاد و پرور بود و مانند پادشاهان پيشدادی 

  . اداره صحيح خود مملکت را آباد ساختبا
  

) توريا(و که آنها را کواتا پادشاه با مردمان بيگانه ماورای آم
ميگفتند، مقابله ها کرد زيرا ايشان ميخواستند که به خاک آريانا 

شان پادشاه . تهاجم کنند و در نتيجه کاری از دست آنها ساخته نشد
با سپاه خود شکست خورد و عقب ) افراسياب(يا ) فراکراسيانا(

  .نشينی اختيار کرد
  

  : کاوی يوسانا– کاوه يوسا –کی کاؤس 
اسم او . بر تخت بخدی نسشت) يوسا(پسرش ) کواتا( از وفات بعد

در نگارشات و اشعار دانشمندان و شعرای قرن چهارم هجری 
تلفظ ) يوسانا(و در سرودهای ريگ ويد ) يوسا(کاؤس، در اوستا 

. ميباشد) کواتا( و جانشين وی پسر. يشد که هر سه منبع متفق اندم
 دالور بود و پيش از اينکه به جوان بسيار مقبول و شجاع و) يوسا(

 چون کارهای .پادشاهی رسد به سوارکاری و نبرد شوق زياد داشت
داخلی کشور قرار سياست متين و سنجيده پدر او به بهترين نهجی 

پادشاه در زمان خود مناسب ديد که به ) کاوه يوسا (،پيش ميرفت
بيگانه را بعضی کارهای خارجی توجه کند و بعضی دشمنان 

صد پهلوانان و لشکر زياد با خود گرفته به اين مق. مالی دهدگوش
بطرف غرب آريانا روان شده و در جنگل های مازندران دشمنان را 

چنين معلوم ميشود که بيگانگان غير آريائی در اول . سرزنش کرد
قشون ديگری از آريانا ) کاوه يوسا(، وهله چرب دستی ميکردند

خاک . درانی ها را يکسره ساختخواسته با قوت الظهر کار مازن
ايشان را گرفت و جزوه قلمرو آريانا ساخت و حکمرانان بر آنها 
مقرر نمود و صفحات شمال ايران کنونی را زير تسلط خود 

  .درآورد
  

  : سياورشنا– سياورشا –سياه وش 
است که در اوستا ) سياه وش(ه يا کيان وسومين پادشاه دودمان کا

ذکر شده و به اصول تلفظی که در باب ) سياورشنا(و ) سياورشا(



ی ديديم ، سياورشا تلفظ صحيح عصر اوستائ) يوسانا(و ) يوسا(اسم 
بواسطۀ از بين شنا تلفظ قديمتر عصر ويدی آنست که حتمُا و سياور

. رفتن کدام سرود اثر آنرا در در منظومه های ويد تا حال نيافته اند
ه و آخر به مرگ سياورشا با تورياها جنگ های سختی نمود

  .دردناکی حيات را پدرود ميگويد
  

  : کاوه هوسراوا–کی خسرو 
به تلفظ نهضت قرن چهار هجری ) کاوه هوسراوا (يا)  کی خسرو(

و عصر اوستائی از پادشاهان بسيار مشهور خاندان کيانی آريانا 
است که بعد از مرگ پدر بر تخت بخدی ) سياورشا( پسر  وی.است

امه های او چه در اوستا و چه در نگارشات جلوس کرده و کارن
مولفين عصر اسالمی و داستان های آنها خيلی معروف است زيرا 
وحدت خاک آريائی و حفاظت آن از دشمنان توريائی و تشکيل 

بعد از . اساس سلطنت مقتدر به دست توانای او صورت ميگيرد
 و اصالحات و رفع پراگندگی هائی که در اثر قتل کاوه سياورشا

 امن و امنيت کامله را در داخل ،مداخله توريائی ها توليد شده بود
مخاصمين خود را . مملکت قايم نموده دولت مقتدری روی کار آورد

 به آبادی و وسعت شهر بخدی و احداث شهر های نو ،از پا در افگند
  .و ديگر اقدامات مفيد سال های اخير عمر خود را گذرانيد

  
  :اوروت اسپه – لهراسپه –لهراسپ 

از يک شاخه ديگر خاندان کيان دسته ئی در ) وکی خسر(بعد از 
يعنی ) اسپه(باختر به سلطنت رسيده اند که آخر نام های آنها به کلمه 

اگر چه ايشان هم از دودمان کيان اند و حتی به . اسپ منتهی ميشود
به پيشدادی ها هم متصل  ) ايريو(و ) منوچيترا(، )نوتار: (سه پشت

 نی و از شاخه ولی چون از سلسله مستقيم شاهان سابق کيان. يشوندم
الله کيان و يا د، اتصال آنها به سديگر اين خاندان محسوب ميشون

هر دو صحيح است چنانچه هر ) اسپه(جدا کردن آنها به اسم خاندان 
يه ه اند و ميشود با ترکيب هر دو نظردوی اين کار را مدققين کرد

  .خواند) کيانی اسپه (آنها را پادشاهان
  



اولين پادشاه کيانی اسپه يا به سلسله شاهان سابق کيان بگيريم، 
اسم او مرکب . ياد شده) اروت اسپه(است که در اوستا ) لهراسپ(

کل اسم ه اينجا شيعنی اسپ ک) اسپه(از دو کلمه است يکی 
معنی ) تند و قوی(که ) اروت(خانوادگی گرفته و ديگر اصل نام 

اروت . (خواند) صاحب اسپان تند و قوی(ميتوان او را دارد و 
که ) زری واری(و ديگری ) ويست اسپه(دو پسر داشت يکی ) اسپه

) زرير(و ) کشتاسپ(يا ) کشتاسپه(شعرای عصر اسالمی از آن 
  .ساخته اند

  
هر چه است پسرش . از اروت اسپه معلومات مزيدی در دست نيست

 تاريخ کشور ما اهميت زياد دارد ويست اسپه يا کشتاسپه است که در
و ميتوان کارنامه های بزرگ او را در حفاظت مملکت و گوشمالی 
مخاصمين به کيخسرو پيشدادی مقايسه کرد زيرا همان توريائی 

 پادشاه شان ،هائی را که از چپاول و يغماگری دست نميبرداشتند
  .شکست داد

  
اه شد ظهور عامل بزرگتر ديگری که اسباب شهرت نام اين پادش

 بلخی است که در عصر زمامداری ]زردشت[)زرتشتر اسپينتمان(
او اتفاق افتاد و با پيوند خويشاوندی خاندان شاهی و دودمان علم ، 
فلسفه و اقتدار باختر دست بهم داده در اعتالی مدنيت آريانا و 

تو اين معاشرت صرف مجاهدت نمودند و در پرانبساط مبادی 
  .جهان تاريک آنوقت روشن شد از  ئیهمکاری حصه

  
دسته ئی بعد از او . سلسله کيانی اسپه با ويست اسپه منتهی نميشود
.  نفر قلمداد ميکنند29به سلطنت رسيده اند که تعداد آنها را بعضی 

) اسفنديار(را ياد کرده که از آن ) سپنتو داتا(از ين جمله اوستا فقط 
و اصطالحی ) فيد دادس(ساخته اند و ترجمه صحيح تحت الفظی آن 

وستا نيامده و باقی اوالده کيان که در ا. است) پاک داد(آن 
نويسندگان و شعرا و مصنفين شاهنامه ها و گرشاسپ نامه ها از 
ايشان ذکر کرده اند، مبحث عليحده ئی است که ذکر آن در اينجا 

  .خارج موضوع است
  



رن چهار چون در اين نوشته چندين جا از منابع سه گانه نهضت ق
هجری و دوره اوستائی و ويدی ذکری بميان آمده  و آنچه نوشته 

 ميخواهم يک يک نمونه ،شده به استناد منابع همين سه دوره است
فضا، .  عرض کنم دوره ها مربوط به موضوعکوچک از ين

ذهنيت، تعبيرات و معلومات هر دوره جداگانه و اشتراک مساعی 
  .وبی مجسم ميشوديک موضوع بخآنها در روشن کردن 

  
پادشاهی کشتاسب به نظر و قلم : نمونه قرن چهارم هجری -اول

  :دقيقی بلخی
  

  چو کشتاسب را داد لهراسب تخت
  فرود آمد از تخت و بر بست بخت

  ببلخ گزين شد بدان نوبهار
  که يزدان پرستان بدان روزگار

  مر آن خانه داشتندی چنان
  که مر مکه را تازيان اين زمان

  پرسته شد شاه يزدان خانبدان 
  فرود آمد آنجا و هيکل ببست

   بافريننشست اندر آن خانۀ
  پرستش همی کرد رخ بر زمين

  خدا را پرستيدن آغاز کرد
  در داد و دانش بدو باز کرد

  رين خانه راببست آن در باف
  نهشت اندر آن خانه بيگانه را

  بپوشيد جامۀ پرستش پالس
  خرد را بر اين گونه بايد سپاس

  ند ياره فروهشت مویبيفگ
  سوی داور دادگر کرد روی

  همی بود سی سال پيشش بپای
  بدينسان پرستيد بايد خدای

   نامدارروز گذشته شۀز 
  همی جست آمرزش کردگار

  



  :نمونۀ دوره اوستائی -دوم
  :در فرگاد اول فقره هفت ميگويد) ونديداد(در باب بلخ 

. لندارای بيرق های بيعنی بلخ زيبا د) يم سريرام اردو و درفشامبخد(
  .است) بخديم سريرام(مه تحت اللفظی دقيقی عيننُا ترج) بلخ گزين(
  

) اهورا مزدا(و مذاکرات او با ) يما(فرگاد دوم ونديداد سراسر وقف 
ن موضوع طوالنی است چند سطر مطلوب چو. و پادشاه شدن اوست

  :را از آن استخراج ميکنيم
  

پاسبان خوب حرف زدم و آئين قشنگ ) يمای(با ) اهورا مزدا(من 
خود را به او ياد دادم، او خود را مستعد انتشار آئين من ديد، او را 

  .پادشاه ساختم
  

داير ) دی تيا وانگهو(معروف کنار رود ) ويجوی آريانا(مجلسی در 
يما قشنگ و پاسبان خوب بهترين مردمان را در ين محفل در . کردم

  ......ودی تيا جمع کردهگآريانا ويجوی معروف کنار رود وان
   

) پاوامانا( نمونه اشعار ويدی که يکی از ريشی ها موسوم به -سوم
. که آنرا فردوس هم خوانده اند، سروده است) ياما(در باب سرزمين 
  :10 تا 7 قطعات 113کتاب نهم منظومه 

  
 و در عالمی که ويدان استآنجائی که روشنی و تابش آن جادر 
 در دنيای جاويدانی که فنا و مرگ در آن ،رفتهفتاب در آن قرار گآ

سوما مانند رودخانۀ ) اندرا(ای . را جای بده) مانااپاو (،راه ندارد
  !اندوس برای تو جاری باد

  
در آن جائی که . پادشاه است) سوات ويسوا(در آن جائی که پسر 

در آن جائی که آب های بزرگ در جريان است .  آفتاب حجله دارد
سوما مانند رود خانۀ اندوس برای تو ! ای اندرا. ن سازمرا جاويدا
  !جاری باد

  
در آن جائی که . در آن جائی که آرزو و خواهشات برآورده ميشود

 مرا ،مقر آفتاب است، در آن جائی که غذا و لذايذ يافت ميشود



سوما مانند رودخانۀ اندوس برای تو جاری !  ای اندرا. جاويدان ساز
  !باد
  

در . ه سعادت و خوشبختی، مسرت و خوشی وجود دارددر آنجائی ک
ای .  مرا جاويدان ساز،آنجائی که آرزوی آرزومندان برآورده ميشود

  ! برای تو جاری بادسوما مانند رودخانۀ اندوس! اندرا
  

  :پادشاه بزرک) ياما(در مدح ) ريگ ويد(قطعه ئی از سرود های 
  

 تر از همۀ نوع بشر پادشاه بزرگ که اول) ياما(سزاوار ستايش است
وفات کرد، فضای بی پايانی را عبور نمود و راه آسمانی را برای 

  .مردم گشود
  

 بعد از .بنددز گذاشته هيچ قوه ئی نميتواند براهی را که او برای ما با
گردش های دور و دراز آخر از ين راه انسان به منزلگاه عاليشان 

  .خواهد رسيد
  

، ما هم اين معبر را تعقيب خواهيم ندپدران ما همه از ين راه گذشت
کرد و تا وقتيکه زمانه ادامه دارد هر يک از نسل جديد آنرا پيروی 

  .خواهد نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بخش دوم
  

  شاهنامه ها
  و

  مقايسه ميان پهلوانان آن و اوستا
  
  

1322  
  
  

در لغات و ) مقايسه(از روزيکه در رشته تتبعات تاريخی اصول 
 و قصص و داستانها وغيره بميان آمده امروز تقريبُا ضرب المثل ها

همه مدققين به اين عقيده هستند که تمام داستان های شاهنامه ها و 
گرشاسب نامه ها و سيرالملوک ها با فروعات آن سام نامه، بهرام 

 رستم نامه وغيره و ديگر کتب نظم و نثری که در دوره های نامه،
 راماپانا و د و قصص مهاباراته واسالمی از ين مطالب بحث ميکن

مأخذ مختلف سانسکريت و داستان هائی که يشت های اوستا را فرا 
گرفته و تمام قصصی که بزبان پهلوی از سامی، اشکانی و ساسانی 
تحرر بوده و جز نمونه  ابتدائی آن بدست نرسيده  و افسانه ها و 

ايل هند و قصه هائی که در ميان سائر شعب و شاخه ها و امواج قب
اروپائی باقی مانده همه از يک سرچشمه آب خورده و هسته اولی 

اولی تمام آنها يک چيز بوده و مبدأ همه آنها را بايد در مراتب 
  .زندگانی قبل التاريخ ملل هندو اروپائی تجسس نمود

  
و اروپائی از  رين هنديسه داستان ها ميان شاخه های مهاجالبته مقا

پهلوانان آنها ميان دو داستانها و اسمای  شانه خود نسبتی دارد و ن



شاخه ئی که به تفاريق مختلف زمان از هم جدا و به نقاط دور افتاده 
ئی از هم واقع شده اند، کمتر از شاخه هائی است که زمان حرکت و 

تصريح اين مطب طوريکه .  نقطه تقرر آنها بهم نزديک تر است
ه سرسری در داستان های تمام بايد شرح و بسط زياد و اقُال مطالع

اقوام هند و اروپائی بکار دارد که آنهم به اصول مقايسه خودش تازه  
از مقايسه و پيش از اينکه ما  شاخه تتبعات و معرفت جداگانه گشته

داستان های اقوام هند و اروپائی با ملل مختلف صحبت کنيم اگر 
کشور خود را هم مقايسه با قصه های ساير ملل بتوانيم داستان های 

کم کم برای مقايسه با قصه های ساير ملل ترتيب و آماده کنيم کار 
  .فوق العاده بزرگی کرده خواهيم بود

  
گذشته از اين همه ادعا های بزرگ تنها مقايسه داستان های شعب 
مختلف کتله آريائی باختری که از حوزه اکسوس و باختر به نقاط 

ک های مجاور هند و فارس پراگنده مختلف آريانا و از اينجا به خا
شده اند کاری است خيلی مشکل و مطالعات مخصوص و طوالنی 
در عنعنات باستانی، ادبی، تاريخی، حماسی و داستانها و افسانه 

   .هند و فارس بکار دارد های سه کشور آريانا و
  

از اين مرحله هم اگر بگذريم، ميرسيم به کشور خود و از اينجا 
رداريم که آهسته آهسته دامنۀ آن به مرام اين نوشته تمهيدی می ب

و ) افغانستان(کشوری که در تاريخ معاصر بنام . منتهی خواهد شد
و در دوره های قرون قديمه بنام ) خراسان(در قرون وسطی به اسم 

 خاطره و داستان و ر از عنعنه،ياد شده، سرزمينی است پ) آريانا(
کانون های بزرگ داستان های ی از بدون گزاف ميتوان آنرا يک

ز خالل مطالعات اين داستلن ها ماسی جهان خواند و طوريکه باز اح
می آيد اين را هم به جرئت ميتوان گفت که اين سرزمين کانون بر

  .داستان های حماسی مخصوص آريائی بود
  

پيشتر گفتيم که اقوام هند و اروپائی همه بال استثنا از خود قصه ها و 
دارند که اگر همۀ آن يکايک مطالعه و بهم مقايسه شوند افسانه ها 

عواملی بدست می آيد که منشأ آنرا در مراتب مختلف زندگانی 
عجالتُا اين . مشترک و غير مشترک قبل التاريخ آنها سراغ بايد نمود

کار از عهده ما ساخته نيست و بدون شبهه نظر به عدم تدوين و 



وام مذکور بصورت مجرد زمينه جمع آوری داستانهای هر يک از اق
برای انجام اينکار طور دلخواه هنوز فراهم نشده ولی با مدارک 

 که کتله آريائی باختری در دست دارد مانند کتب یبزرگ و معتبر
و رامايانه و اوستا و کتب پهلوی اعم ويدی و يوپانيشاد و مهاباراته 

اتکار ي(و ) درخت آسوريک(از کتب عصر اشکانی و ساسانی مثل 
يا ) خواتای نامک(و ) يادگار های زرير برادر ويشتاسب) (زريران

خدای نامه و شاهنامه های منثور و منظوم سيرالملوک ها و 
 کشتاسب نامه ها وغيره واضح معلوم ميشود که ،گرشاسب نامه ها

افغانستان امروز و خراسان ديروز و آريانای کهن چه رول و 
می ت و داستانهای حماسی و رز در پرورش عنعنایمرکزيت بزرگ

 باختری بازی کرده است و خاک و باشندگان قديم کشور کتله آريائی
  .ما چطور و به چه اندازه در اين همه داستانها حل و مزج است

  
همانطور که منشأ قصص و افسانه های عموم اقوام هند و اروپائی 

ی عينره قبل التاريخ آنها در نقطۀ مرا در مراتب اولی حيات دو
 رويهمرفته داستانهای حماسی کتله آريائی باختری ،سراغ بايد نمود

مهد اوليه دارد که عبارت از آريانای قديم و خراسان هم از خود 
خاک افغانستان در دورۀ .  وسطی و افغانستان حاضره استقرون

قبل التاريخ زمانيکه کتله آريائی باختری هنوز به مهاجرت آغاز 
يک سلسله عنعنات و يک دسته داستانهای  کانون ،نکرده بود

، مشخصی بود که انعکاس آن جسته جسته از خالل متن سرود ويدی
، )يادگار های زرير(، ياتکار زريران مهاباراته، اوستا، بنداهش

، شاهنامه های منثور ابو المويد بلخی، ) هدای نامخ(خواتای نامک 
ير الملوک ، و س مروزی و دقيقی بلخیابو علی بلخی، مسعودی

و ) 1(بهرام هروی زردشتی و سيرالملوک محمد بن جهم برمکی 
گرشاسب نامه اسدی طوسی و ديگر کتبی که از اينها ترجمه و 

 معلوم ميشود و آشکارا ميگردد که از ،اقتباس و پيروی نموده اند
قديم ترين زمان باستان که خاطره ها تثبيت توانسته اند خاک های 

 داستانها بوده و پهلوانان اين داستانها همه از افغانستان صحنه اين
خاک افغانستان قديم سر بلند کرده اند و از روزگار باستان به اين 

ل  و افسانه های حماسی را به ما نقطرف آنانيکه اين همه قصص
  .داده اند عمومُا آريائی يا خراسانی يا افغانستانی بوده اند

  



ها در زندگانی قبل التاريخ اقوام عجالتُا ما از مبدأ اين همه داستان
ر ميدانيم که پيش ود چيزی گفته نميتوانيم ولی اينقدآريائی کشور خ

از عصر مهاجرت و جدائی مهاجرين هندی و فارسی از باختر 
قسمتی از داستانها به ميان آمده بود و به همين اساس ميشود بسياری 

ا بهم مقايسه يدی و اوستائی راز قصه ها و پهلوانان داستانهای و
 در مورد شخصيت های شاهی آريائی باختری اين کار را حتی .کرد

المقدور نموده و در موارد مختلف آنرا نشر کرده ام ولی مقايسه تمام 
حده ئی يپهلوانان ويدی و اوستائی کاريست جداگانه و مقاالت عل

  .ميخواهد
  

صفحلت پس آرياهای کتله باختری پيش از اينکه از هم جدا شوند در 
شمال هندوکش و در حوزه وسيع و حاصل خيز رودخانه بزرگ 
اکسوس داستانهائی داشتند که قسمتی از آن با سرودهای اوليه و 

بود از بين ) بخدی(يا ) بلهيکا(مجهول آريائی که مخصوص مدرسه 
رفته و قسمت ديگر آن که مبدأ اولی داستانهای کتله آريائی باختری 

که ) ريگ ويد(ميباشد با مجموعه ر آن و بعضی عوامل قديمتر د
دگار عصر ويدی و محصول سرزمين بين کاپيسا و قديمترين يا

ه اين ترتيب ميتوان گفت که  ب. بدست ما رسيده است،پنجاب ميباشد
آريائی های کتله باختری در دورۀ حيات قبل التاريح در صفحات 

اشتند داستانهائی دشمال هندوکش در بخدی و کنار مجرای اکسوس 
  . قصه های ايشان بدان منتهی ميشودم مبدأ تماکه
  

ين ممکن  بصورت يقاين داستانها چندين هزار سال که تعيين آن هم
شد و به اين ت شفاهی از يکی به ديگری منتقل مينيست بصور

ترتيب در ميان آريائی های کتله باختری کم و بيش انتشار يافته بود 
ود آنقدر ها شکل مشخص و معينی ولی چون به قيد تحرير نيامده ب

به خود نگرفت تا اينکه عصر ويدی با مهاجرت های پاره ئی قبايل 
بطرف شرق و غرب به پايان رسيده و دورۀ اوستائی در کشور ما 

ار قبل التاريخ آغاز شد و بار اول يک قسمت از داستانهای اعص
  .آمدصوصُا با يشت های آن به قيد تحرير درستا و مخريائی با اوآ

  
اين روز برای احيای داستانهای حماسی و رزمی سرزمين کشور ما 
روز بزرگی بود و از اين روز به بعد زبان و ديانت و آئين کشور 



هر چه بود و هر چه شد داستانها بشکل و نحوی دوام کرد که به 
شبهه و ترديد اساس موجوديت آن رخنه ئی وارد نگرديد و بدون 

ام قصص و روايات داستانی زمانه های بعد ميتوان گفت که منشأ تم
يعنی مأخذ تمام کتب و ادبيات پهلوی ارساسی و ساسانی و عربی و 

  . دری وغيره همان متون اوستا است
  

ئی باختری و نام طنتی آريادشاهان و دودمان های سلچرا قصص پا
های پهلوانان کشور داخل کتاب مذهبی اوستا گرديد؟ اين يک 

انه و علت آنرا اگر چه تا يک اندازه در مقاله موضوعی است جداگ
 شرح 1321در سالنامه ) ممدوحين شاهنامه ها يا شاهان اوليه آريانا(

تر ميخواهد که از موضوع اين باز هم شرح و بسط بيش. داده ام
  .  خارج استنوشته

  
قرار اذهان عمومی مدققين چنين معلوم ميشود که اوستا به حکم 

معلوم نيست . درآمد مان اسپه بلخ به قيد تحريراسپ پادشاه دودتويش
که کدام رسم الخط در تحرير اين کتاب به کار رفته و روی چه آنرا 

نميدانم طبری به کدام سند ميگويد که اوستا را روی پوست . نوشتند
معموُال از طرف همگان گوشزد ميشود   آنچه.گاو تحرير کردند

مده  به قيد تحرير درآتاسب يا کشاينست که اوستا به حکم ويشتاسپ
بهر حال آنچه مسلم است اينست که حين ورود اسکندر در . است

شرق نسخه های تحريری اوستا در آتشکده ها يا اقُال يکی دو نسحه 
ای اين کتاب تا ميگويند اسکندر در امحقراريکه . آن وجود داشت

 در يک اندازه کوشيد ولی به کلی آنرا از بين برده نتوانست چنانچه
دوره زمامداری شاهان مسبقل يونانوباختری حتی در تمام دوره 
کوشانی آئين اوستائی از بين نرفت و مسکوکات شاهد اين مطلب 

بل از ميالد بهه ئی نيست که بعد از قرن دوم قالبته در اين ش. است
 دين اوستائی، کيش ، در کناربودائی در کشور ما راه يافتکه آئين 

و همين رقيب آهسته آهسته  و بصورت غير رقيبی هم پيدا شد 
محسوس فوقيت حاصل کرد و در مناصفه شرقی آريانا مقام اول را 

به همين مناسبت کمی بعد از تشکيل دولت مستقل يونان . احراز نمود
و باختری در عصر پارتی آهسته آهسته مرکز ثقل کيش اوستائی  از 

 حصۀ جنوب ا بهغانستان شرقی به افغانستان غربی  و از آنجاف
شده و در غربی مملکت يعنی حوزه هيرمند و هامون سيستان منتقل 



خراسان غربی لنگر افگند و از همين جهت در راه جمع آوری 
از ساسانی ها  اوستائی باختری بيشتر پارتها و بپارچه های قديم
 بهر حال طوريکه گفتيم اوستا به کلی از بين .فعال ديده ميشوند

راگندگی های زيادی در آن پيش شد و بسيار قسمت  البته پ.نرفت
 اينکه در عصر پارتی بار اول هايش مفقود گرديد ولی ناپديد نشد تا

امپراطوری روم ) نرون(اول که معاصر ) ولخش(يا ) شولک(
سلطنت داشت در ربع سوم قرن اول مسيحی در راه جمع آوری 

ه ساسانی پارچه های مختلف اوستا اقدام کرد و بعد موسس سالل
گترين عالم وقت را مامور جمع آوری بزر) تنسار (،اردشير بابکان

 272 - 241(همين قسم  شاپور اول . صص مختلف اوستا ساختح
خالصه اوستا در اثر اين . در اين راه صرف مساعی زياد نمود) م

اقدامات به رسم الخط پهلوی درآمده و به همين شکل و صورت باقی 
  . مانده است

  
شرح مطالبی که عنوان اين نوشته قرار داده شده يعنی برای برای 

 اوستا و شاهنامه مقايسه بعمل نکه ميان بعضی از پهلوانان متذکرۀاي
آيد از تفصيل پارۀ مطالب ديگر که بصورت غير مستقيم به مقصد 

 نظريه ئی که از آن طرفداری ميکنيم اين .ما ربط  دارد ناگزيريم
لوانان شاهنامه با پهلوانان اوستا قابل است که نه تنها بعضی په

ر شاهنامه ها يا بعبارت ديگ.  هر دو يک چيز استمقايسه است بلکه
وئيم شاهنامه منظوم فردوسی قسمتی از داستانها اينجا واضح تر بگ

طه ماخذ ديگراز و پهلوانان خود را مرحله به مرحله و به واس
 قرن چهارم  چون ميان شاهنامه فردوسی و.اوستا گرفته است

هجری و اوستای اوليۀ باختری اقُال دو هزار سال فاصله است به 
پارۀ مسايلی متوجه ميشويم که اين خاليگاه بزرگ را با تسلسل خود 

  .پر ميکند
  

  :اياتکار زريران
نه کتاب اوستا را که اسکندر با فتوحات خود شديم پيشتر متذکر 

بلکه او . ی را ناپديد کردکامُال از بين برده توانست و نه آئين زردشت
و يونانی های باختری که دوصد سال بعد از او در آريانا سلطنت 

بنا برين اوستا و آئين اوستائی . کردند همه اديان را احترام ميکردند
در زمان پادشاهان مستقل يونانوباختری آريانا و معاصرين آنها 



لف اوستا پارت ها در آريانا و فارس وجود داشت و پارچه های مخت
يکی از مراحل بسيار مهم بلکه . در ين عصر ها از بين نرفته بود

مرحلۀ اولی که شاهنامه های منثور و منظوم دری و اوستای قديم 
باختری را بهم ارتباط ميدهد و اهميت آن هم طوريکه شايد و بايد 

اخذ ادبی و تاريخی عصر پارتی گوشزد نشده است، ادبيات و م
  .است

  
با   است)ارساس بلخی( آنها موسس دودمان و سلطنتکه پارتها 

وجود اينکه تا اندازه زياد يونانی دوست معلوم ميشوند در تشکيل 
دولت مقتدر و آزاد ساختن خراسان غربی از سلطۀ يونانی های 
شامی و احيای مفاخر ادبی و مذهبی خراسان کوتاهی نکردند بلکه 

ان برداشته شد و قدم های اول در ين همه شعبات از طرف ايش
هرچه از اوستای قديم و ديگر کتب ادبی و مذهبی و تاريخی و 

 جمع کردند چنانچه قراريکه پيشتر ،فلسفی آريانا بدست ايشان رسيد
متذکر شديم مساعی ولخش اول در جمع آوری اوستا اولين اقدامی 

چون پارت ها از عصر بحران . است که در ين راه بعمل آمده است
ندر در شرق فاصله زياد نداشتند در جمع اوری آثار فتوحات اسک

. قديم و ترجمۀ آنها به پهلوی عصر خويش خدمت شايانی کردند
متاسفانه از ين عصر و از اقدامات مفيد آنها در نگارش و جمع 
آوری آثار باستانی اثری باقی نمانده و حتی نتايج زحمات ولخش 

 بصورت مثبت در  اوستا هممبنی بر جمع آوری پارچه هایاول 
سال قبل کسی از آثار پهلوی ) 15-10( همين قسم تا .دست نيست

ارساسی يا پارتی يا اشکانی سراغی نداشت ولی آهسته آهسته 
مدققين در ميان آثار پهلوی به تشخيص بعضی رسايل پهلوی 

کی اثری است بنام درخت  از آن جمله ي.ارساسی پی بردند
  . آسوريک

  
 کلمه که از آن 800ب از ود بسيار کوچک مرکاين اثر رساله ئی ب

موضوع .  سيالبی بود12ر به شعر سه آن گم شده و سرا کلم85هم 
و هر کدام دليل می آرد تا ) نخل و بز(اين رساله مناظره ايست ميان 

اصُال اين رساله تمامُا به . کندمفيد بودن خود را برای نوع بشر ثابت 
عصر ساسانی بعضی قسمت ها عر بوده آهسته آهسته در پهلوی ش

از روی شکل کلمات قديمی و جمله . شکل نثر بخود گرفته است



 )بن ونيست(بندی ها و شيوۀ نگارش، بعضی از علما مانند 
فرانسوی به اين عقيده اند که اين اثر به شعر در عصر پارتی و به 

نام اصلی اين موسيو بن ونيست . پهلوی ارساسی نوشته شده بود
  )2. (مينويسد) درخت اسوريک و بز(رساله را 

  
اگر چه اين رساله اولين اثری است که مدققين را به وجود فعاليت 
های ادبی عصر پارتی رهنمونی ميکند ولی از نقطۀ نظر موضوع 

ياتکار (به تفصيل بنابرين . از ين بيشتر به اين نوشته ارتباطی ندارد
  .ديمبرميگر) زريران

  
خوانده ) اياتکار زريران( تر بصورت که صحيح) ياتکار زريران(

) خاطرات زرير(و ) يادگار زرير(ميشد و آنرا بصورت تحت اللفظ 
ترجمه کرده و ميکنند، رساله فوق العاده مهم تاريخی، رزمی و 

ه است و موضوع آن اين رساله شامل سه هزار کلم.  استحماسی
تورانی يونی  پادشاه باختر را با ارجاسپ شاه خجنگ های ويشتاسپه

شرح ميدهد و يکی از جنگ نامه های بسيار قديمی است که ) 3(
فعاليت پادشاه و پهلوانان رشيد آريانا را در مقابل قوای تورانی شرح 

در مجموعۀ فيلولوژی ايرانی ) مستر وست (ميدهد و از همين جهت
و شاهنامه پهلوی ياد ) کشتاسب( آنرا شاهنامه 118، 117صفحۀ 
پادشاه ) ويشتاسب(برادر خورد ) زرير(ماسی بنام اين کتاب ح. کرده

بوده ) 4)(اشپه  ياودا(اسم اصلی برادر ويشتاسب . باختر موسوم شده
 يا) زايری واری(اوستا او را به صفت و بواسطه شجاعت زياد، 

) زری(يا ) زايری(ياد کرده که دار مستتر فرانسوی ) زری واری(
) کمربند(يا ) کمر(را ) ریوي(يا ) واری(ميداند و ) زر(را کلمه 

ترجمه ) زرين کمر( کلمه را بصورت صفت وتعبير کرده و هر د
برای ما مهم و قابل ) زايری واری(مطالعه صفت . نموده است
 که از روی ساختمان و ست و توجيه ديگری برای آن داريم اهميت ا

شکل و تلفظ و معنی به شکل قديم اوستائی و مفهوم آن نزديک تر 
موجود و به مفهوم شجاع و دالور ) زره ور(ر پشتو صفت د. است

يعنی ) زره(است يکی  اين صفت مرکب از دو جزء. مستعمل ميباشد
و در آخر بعضی کلمات   که از ادات نسبت است)ور(و ديگر ) دل(

زايری (صفت اوستائی .  گيده ور، پيشه ور وغيره مانندپيوند ميشود
) زره(که همان ) زايری (هم مرکب از دو حصه است يکی) واری



) دل( در باب مادۀ 72 در فرهنگ نظام صفحه زيرا قراريکه. است
يا ) واری(گويند و ) زيرده(دل را در زبان اوستائی شرح داده شده، 

فارسی باشد که و پشتو ) ور(شايد صورت قديم تر همان ) ويری(
 زايری(يا ) زايری واری(بنابرين . جزء ادات فاعليت و نسبت است

عالوه بر اينکه در ساختمان .است) زره ور(اوستائی همان ) ويری
مرکبات و تلفظ اين دو صفت مرکبه مشابهت تام موجود است در 

ی مانند زبان اوستائی کشور ما اين صفت مفهوم خارجی و زبان
 استعمال شده ناصطالحی پيدا کرده و برای تعريف شجاعت پهلوانا

ر جوان اوستائی براد)  ورزره(پهلوان ) زايری واری( .است
 در انتشار آئين اوستائی و مقابله با ويشتاسپه پادشاه بلخ است که

) ياتکار زريران(ارجاسپ تورانی شخصيت برجسته حاصل کرده و 
صفحه ئی از کارنامه های درخشان اوست که به اسمش تا حال باقی 

  .مانده است
  

 مجلۀ 1932سال ۀ دوم موسيو بن ونيست اين رساله مهم را در شمار
ياتکار (اگر چه ). 4(مورد تدقيق قرار داده ) تيکژورنال آزيا(

تنها دو کتاب رزمی است که ) کارنامک اردشير پاپکان(و ) زريران
طوريکه ديده ميشود به ) ياتکار(باقی مانده و ) ساسانی(از عصر 

 مسيحی 5پهلوی عصر ساسانی و قرار بعضی نظريه ها به قرن 
در ين اثر هم بقايای ) درخت اسوريک( مدققين مانند نوشته شده ولی

را تشخيص ) پهلوی خراسان يا افغانستان(ادب پهلوی عصر پارتی 
   .داده يا بوجود چنين اثری در عصر ارساسی پی برده اند

  
پهلوی شناس ايتالوی بمالحظه ميرساند که ازنقطه ) وپليار(موسيو 

 است که به در آنو و لغات قديم عوامل متعددی نظرصرف و نح
به اين اساس و پارۀ مطالب ديگر که ذکر آن . قدامت آن حکم ميکند

بن ونيست به اينجا ميرسد که رساله طوالت ميکشد، در اينجا ب
پهلوی ساسانی از روی کدام رساله ئی که اصُال ) ياتکار زريران(

بوده نوشته و ) پهلوی خراسان يا افغانستان(بزبان پهلوی پارتی 
ياتکار زريران به شعر است و اشعار آن هفت سيالتبی . شدهتحريف 
) ميترو اپان کيخسرو(شرح ميدهد که اين رساله را ) وست. (ميباشد

و او از روی نسخه ) رستم ميترو اپان(از روی نسخه پدر جد خود 
  )5. (نقل کرده است) دينو پانه(



  
ند و ياتکار زريران از نقطۀ نظر داستان های رزمی مقام خيلی بل

شامخ دارد و بزرگترين حلقه ايست که اساطير رزمی پهلوی پارتی 
را يکطرف با منشأ قديم اوستا و طرف ديگر با اسطوره های عربی 
و دری متصل و مربوط ميسازد و از همين جهت طوريکه ديده شد 

خواند ) هلویشاهنامه پ(يا ) شاهنامه کشتاسب(شايسته آنست تا آنرا 
 چون يکی از علل .ناميد) زرير نامه(و حتی ) زرير( و جنگ نامه

 بروز جنگ های ميان باختری ها و خيونی های تورانی که اين اثر
 آنرا جنگ نامه مذهبی هم تعبير تصوير ميکند مطالب مذهبی است،

ه به پهلوی ساسانی در هم اگر چ) ياتکار زريران(پس . کرده اند
را به وجود ما  )درخت آسوريک و بز(دست است مانند رساله 

بن . نسحه ئی از ياتکار زريران در عصر پارتی رهبری ميکند
ونيست در آخر مقاله ئی که پيشتر اشاره کرديم به اين نتيجه ميرسد 
که اين رسالۀ پهلوی ارساسی نمونه ئی از اشعار حماسی بوده که تا 
حال از وجود آن خبر نداشتيم و عامل ارتباط بين يشت های اوستا و 

زمی فارسی ميباشد و نبوغ عصر ارساسی در تمام فعاليت اشعار ر
  .های تهذيبی عصر ساسانی رول مهمی بازی کرده است

  
اگر چه قدری از اصل مطلب دور شديم ولی از تذکار مراتب فوق 

مدققين آمده و حاال از روی دو نمونۀ فوق که بدست . ناگزير بوديم
 که فعاليت های عصر د باال نوشتيم، خوبتر فهميده ميشوشرح آنها را

ارساسی در زمينۀ ادب و تاريخ صاحب چه مقام مهمی در راه 
مستند بر نظريات بن . ارتباط متن اوستا و ادبيات رزمی دری بود

از مدققين ميتوان گفت که ونيست، پليارو، گايگر و جمعی ديگر 
 پارتی که متاسفانه نام ها و آثار شان ناپديد شده در ادبای دورۀ

روايات و اساطير و قصه های رزمی و بزمی عصر اوستائی احيای 
ن های حماسی زرير برادر داستا. باختر خدمات برگزيده کرده اند

ورد ويشتاسب پادشاه باختر و جنگ های او با خيونی های تورانی خ
نمونه ايست که امروز بدون شايبه و ريب بوجود آن اطالع حاصل 

متن ) ياتکار زريران(توانيم که کرده اين و حتی اين را هم گفته مي
بعضی يشت های مفقود اوستا را بدسترس ما ميگذارد و اين 

ئی روح اين نوشته ه ترين جمله ايست که به تنهابزرگترين و برجست
  .را تشکيل ميدهد



  
تکار يا(عضی نظريه ها دقيقی بلخی همين ناگفته نماند که قرار ب

و مربوط به  ده استرا ترجمه و برشتۀ نظم دری درآور) زريران
 به بن ونيست هم در مقالۀ خود راجعاين نظريه متذکر ميشويم که 

بعضی فرد های دقيقی را با متن پهلوی اين رساله ) ياتکار زريران(
از احتمال بعيد نيست که دقيقی اين کار را . مقايسه کرده است

اين مسئله و شرح . بصورت مستقيم از روی متن پهلوی نموده باشد
آن چه مربوط به اين نوشته کمال  . موضوعی است جداگانهآن 

اهميت دارد اين است که می بينيم يکی از شعرای بلخ در قرن 
چهارم هجری در منظومه های حماسی خود بکدام اندازه از ياتکار 

استفاده نموده است و باز از جانب ديگر ثابت ميشود که  زريران
ن اوستا و اشعار حماسی يادگار زرير حلقۀ تسلسل بزرگ بين مت

  .دری بود
  

  :خواتای نامک
مانند پهلوی عصر ساسانی مرحله ديگری است که داستان های 
اوستائی را يک قدم ديگر به اوائل دورۀ اسالمی يا بهتر بگوئيم به 

.  هجری نزديک ميسازد های سه و چهارعروج دورۀ رزمی قرن
ياتکار (مخصوصُا بزبان ديگر بعد از اوستا و متون پهلوی ارساسی 

 مرحله ايست که قصص پهلوی عصر ساسانی سومين) زريران
ا بالواسطه منابع عصر ارساسی که عمومُا ناپديد رزمی اوستا ر

آثار پهلوی ساسانی نسبتُا . است بزبان عربی و دری ارتباط ميدهد
زياد و کم و بيش اسم و نشان تقريبُا صد کتاب مختلف معلوم شده که 

به اين نوشته تماس دارد آنچه .  خارج موضوع استشرح آن اينجا
خذ برای شاهنامه های از قبيل کتبی است که تا اندازه مأتجسس آن 

گفتيم که در زبان پهلوی عصر ساسانی کتاب . منثور و منظوم شده
عالوه بر اقدام جدی . های مختلف و متنوع زياد نوشته شده بود

ياتکار (جديد رساله راجع به جمع آوری پارچه های اوستا و ت
و نگارش رمان افسانوی کار نامک اردشير پاپکان در راه ) زريران

جمع آوری خاطرات شاهان و پهلوانان قديمه و داستانهای رزمی 
  .اقدامات ديگری هم بعمل آمده است

  



در اطراف ) فردوسی(در مقدمۀ کتاب خويش ) هانری ماسه(موسيو 
که ی نموده و از تتبعات او ظهور شاهنامۀ فردوسی مطالعات مبسوط

م متکی ميباشد و در اينجا از مقدمۀ بيشتر به مدارک افغانستان قدي
ضمننُا استفاده نموده، معلوم ميشود که شاهان ) بايسنغری(معروف

 مسيحی 6در قرن )  م575 – 531(ساسانی مخصوصُا خسرو اول 
در جمع آوری خاطرات شاهان سلف که در آن جمله شاهان قديم 

بهمين وتيره .   انداوستائی هم شامل است صرف مساعی نموده
 .ود هم کوشيده اندشاهان ساسانی در جمع آوری واقعات سلسله خ

مين  در عصر ه6مورخ يونانی قرن ) تياسآگا(چنانچه قرار شهادت 
دورۀ  در آخر .روان چنين کتبی در فارس وجود داشتخسرو انوشي

هم به شوق جمع آوری )  م651 – 632(ساسانی يزدگرد سوم 
امر ) دانشور(خاطرات پادشاهان سلف افتاده و به دهقانی موسوم به 

داده بود تا واقعات شاهان سابق را جمع کند و او هم خاطرات 
 تازه  وقايعشايدئی باختری را گرد آورده و سالطين سابق اوستا

بعضی شاهان ساسانی را در آن عالوه نموده باشد و همين کتاب 
  . ميباشد) خدای نامه(يا ) واتای نامکخ(
  

از ) خواتای(ن کتاب هانری ماسه مينويسد که کلمۀ اولی عنوان اي
معنی ) خدا(و ) بادار(در پهلوی ) خواتا( گرفته شده و کلمۀ خواتا

هانری ماسه با ذکر مفهوم .  بود) امهخدای ن(پس نام کتاب . دارد
در قرون ) خدا(پهلوی اين اسم به اين مطلب اشاره نکرده است که 

اين مطلب را از ين . هم استعمال ميشد) پادشاه(اول هجری به معنی 
ترجمۀ عنوان ) خدای نامه(ديم که هانری ماسه ميگويد رجهت ذکر ک

مفهوم مذهبی آنرا به اين اثر بود و در قرون اسالمی به علت  پهلوی
. آوردند) شاه(، )خدا(يعنی عوض کلمه .  ترجمه کردند)شاهنامه(

يا ) خواتای نامک(حال آنکه اين طور نبوده و ترجمۀ تحت الفظ 
قزوينی اين مطالب . ميشد) شاهنامه(، )خدای نامه(يا ) خواتای نامه(

وم و آنچه قابل دقت است اين است که باز اين مفه) 6(را شرح داده 
مخصوص واليات خراسان بوده و پادشاهان کابل و زابل و مرو و 

بدون مراعات کدام ) شاهنامه(و ) 7(ميگفتند ) خدای(بخارا را 
يا خدای ) خواتای نامک(ی ترجمۀ صحيح و تحت الفظ مفهوم مذهب
  .نامه است

  



يا خدای نامه يکی از کتب بسيار معروف  )خواتای نامک(اين 
دست نيست و از ترجمۀ  متاسفانه متن آن در پهلوی ساسانی بود که

ياتکار ( طوريکه نپس هما. تر حرف خواهيم زدعربی آن بعد
نظريۀ ما را در عصر پارتی وسعت بخشيد، خدای نامه ) زريران

سالمی مهمترين اثريست که از دورۀ ساسانی ما را به آغاز دورۀ ا
انشور جمع دهقان د. رسی پيوست ميکندرسانيده و به آثار عرب و فا

خذ حتمُا اثر خود را از روی مأ) نامکخواتای (ف نصم و هکنند
تحريری که در آن جزوُا آثاريکه در عصر خسرو انوشيروان جمع 

هانری . (شده بود داخل ميباشد و پارۀ آثار ديگر تصنيف کرده است 
 اظهار ميدارد که اين اثر به اساس اسناد تحريری نوشته شده )ماسه

بی مورد . خاطره ها اينقدر جزئيات بدست آيداز د که و امکان ندار
نيست در ين موضوع عالوه نمائيم که دامنۀ اين اسناد تحريری غير 
محدود و به زمانهای قديم کشانيده ميشود و يک مرحلۀ مشخص آن 
همان اسنادی است که خسرو اول جمع آوری نموده بود و حتمُا 

 شبيه آن در نگارش اين اثر و رساله های متفرق و) ياتکار زريران(
يا پارچه های متفرق آن نه تنها تا زوال ) نامه(اين . دخالت داشت

بسا مأخذ ساسانی بلکه در قرون اوليۀ هجری هم وجود داشت و 
نام يکی از مجوس های ) روزبه( تا اينکه عربی از آن اسم برده اند

، در رديدم عبد اهللا ابن مقفع معروف گفارس که مسلمان شده و به اس
آنرا از پهلوی به عربی ترجمه کرد و )  مسيحی8قرن ( هجری 142

  .ترجمۀ عربی اين اثر هم مفقود ميباشد
  

در پهلوی ساسانی کتب تاريخی ) خواتای نامک(همين قسم عالوه بر 
و حماسی ديگر هم بوده که جز نام متاسفانه اثری از آنها باقی 

) خواتای نامک(از  بعضی از ين کتب بصورت مستقيم .نمانده
 .خذ مجهول ديگر ارتباط داردور استفاده کرده اند و برخی به مأدانش

با اين داليل شبهه نيست که در زبان پهلوی مروج عصر ساسانی در 
خاک های فارس و خراسان آثار و کتب متعددی وجود داشت که 
چيزی بالواسطه آثار ساسانی و پارتی به اوستا ميرسيد و چيزی از 

 پهلوی ساسانی سرچشمه گرفته بود و اين ها کم و بيش تا مأخذ
  و قرون اول هجری وجود داشت و عده ئیشيوع دين مقدس اسالم

  .هم محصول قرن های اول و دوم هجری است
  



 ماز زمان نشر دين مقدس اسالم به بعد تا قرن چهارم هجری تما
  ياجنبش های ادبی و حماسی و ملی و سياسی منحصر به خراسان

بل زمينی است که از دوره های ق يعنی به آن سرآريانای باستان
 ويدی و اوستائی کانون داستانهای آريائی بوده و دانشمندان التاريخ

هلوی را ميدانستند و خراسانی چه زردشتی و چه مسلمان زبان پ
نجمله تفرق رسايل تاريخی و کتب حماسی و رزمی مپارچه های م

خواتای (و ) ياتکار زريران(گنده انسخ کامل يا پارچه های پر
 عالوه بر .حتی تا قرن چهارم هجری در دست ايشان بود) نامک

ان دوره های داستان های ويد و اوستا قصص رزمی و اسامی پهلوان
ی يعنی قصه های رزمی عصر کوشانی و معاصر پارتی و ساسان

 .هياطله در اينجا متمرکز و در خاطره های دانشمندان محفوظ بود 
شهرهای خراسان مانند نيشاپور و هرات و مرو و بلخ و زرنج و 
بست و کابل و قندهار و تالقان يعنی همان اراضی که با عنعنات 

 مرکز خاطرات رزمی و صحنۀ ،ويدی و اوستائی حل و مزج بود
  .پهلوانان آن بشمار ميرفت

  
 :شاهنامه های منثور

در زبان دری در اگر چه از سه قرن اول هجری آثار منثور حماسی 
دست نيست ولی بر عکس آنرا بايد يکی از دوره های غليان 

در اين سه قرن که خاک فارس بيش از پيش . روحيات ملی دانست
تحت اثر زبان عربی آمده بود و زبان پهلوی از فارس و خراسان از 
بين نرفته بود چه دانشمندان عرب و چه دانشمندانی که به زبان دری 

خذ پهلوی را به مه به اين متوجه شده بودند که مأ هصحبت ميکردند
زبان عربی ترجمه کنند و يکی از آثار مهمی که در اين نوشته با آن 

است که قراريکه ) خواتای نامک(سر و کار داريم همان ترجمۀ 
 به دست روزبه يا عبداهللا  ابن مقفع به عربی 142گفتيم در حوالی 

پيش از ابن مقفع کسان . گرديد ترجمه )سير الملوک الفرس (بنام
پرداخته و بعد از ترجمۀ او ) خواتای نامک(ديگری هم به ترجمۀ 

هم سير الملوک هائی  بميان آمده است که چيزی جزوُا بصورت 
مستقيم از خواتای نامک پهلوی ترجمه شده و چيزی از روی ترجمه 

جهول  ديگر ابن مقفع استفاده کرده و چيزی هم از روی مدارک م
 اين وضعيت تا اوايل يا تا اواسط قرن .پهلوی ترجمه شده است
  .چهارم هجری دوام داشت



  
اعرابی که به ترجمه چنين آثار پرداحته اند مقصد شان تنها شناسائی 
به تاريخ و عرف و عادات اراضی مفتوحه بوده و بعضی خراسانی 

عنی  ي.ندين کار را برای آنها انجام دلده اها هم قهرُا خود شان ا
 بغرض تحريک و ظهور سير الملوک ها نه) ای نامکخوات(ترجمۀ 

روحيات قومی و ملی بلکه بغرض شناسائی و معرفی واقعات 
باستانی بميان آمده است تا اينکه خراسانی ها خود شان وارد صحنه 

  .عمل شده اند
  

ترها متذکر شديم خراسان سرزمينی که مهد اصلی الطوريکه با
، خراسانی که در دوره  و اوستائی ميباشدپرورش عنعنات ويدی

سالم آزادی و جنبش و استقالل خواهی مميزۀ ملی و های قبل از ا
مسلم اوائل قرن دوم اسالم با نهضت ابو در ،فطری آن بشمار ميرفت

بار ديگر سجيۀ ارثی خود را نشان داد و دانشمندان و شعرای آن با 
ينه را برای جنبش تجديد داستان های حماسی و خاطرات رزمی زم

های ملی و سياسی آماده کردند و يک عده شاهنامه ها از طرف 
شعرای خراسانی مانند ابوالموئد بلخی، ابو علی بلخی، مسعودی 
مروزی، دقيقی بلخی و شاهنامۀ معروف ابو منصوری که مهمترين 

  .همه شاهنامه های منثور است بميان آمد
  

دگانی و وفات او واضح معلوم ابوالموئد بلخی که تاريخ تولد و زن
نيست، يکی از شعرای عصر سامانی بوده که در نيمۀ اول قرن 

نامه ئی نوشته منثور که به وی شاه. چهارم هجری در بلخ ميزيست
ه قابوس نامه و مقدمه در مقدم) شاهنامه ابوالمويد بلخی(عنوان 

  )8. (ترجمۀ تاريخ طبری ذکر شده است
  

ن احمد بلخی شاعر ديگر بلخ در ين کار همين قسم ابو علی محمد ب
دست زده و شاهنامۀ منثور تحرير نموده است که ابو ريحان بيرونی 
در کتاب آثار الباقيه خود  يک دفعه از او و شاهنامۀ او ذکر نموده 

و چنين معلوم ميشود که وی از سير الملوک  عبداهللا ابن مقفع و ) 9(
تفاده نموده يعنی بالواسطه سير الملوک محمد ابن الجهم برمکی اس

  .اين دو ترجمه عربی از خواتای نامک پهلوی مستفيد شده است
  



مسعودی مروزی معاصر همين زمان يعنی حوالی وسط قرن چهارم 
 355هجری منظومه ئی دارد حماسی که تاريخ آن را مقدم تر از 

و ميرزا ) کاوه(و قرار تحقيقات مجلۀ ) 10(هجری قرار ميدهند 
ن قزوينی در بيست مقاله، ثعالبی در کتاب غرراخبار محمد خا

اگر چه اين منظومه . ملوک الفرس دو مرتبه از منظومۀ او اسم برده
 بود و بنام شاهنامه ياد نشده ولی مطالب آن کامُال تاريخی و حماسی

  .ميتوان آنرا اولين منظومۀ حماسی و رزمی دری خواند
  

 به شاهنامه منثورمعروف يرسيماز اين شاهنامه ها که بگذريم م
الرزاق که مهمترين شاهنامه های منثور بوده و در ابومنصور عبد

سير تاريخی مجموعه های داستان های حماسی و سلسلۀ که شاهنامۀ 
ياتکار (فردوسی را به اوستا وصل ميکند ميتوان  آنرا مانند 

و سير الملوک الفرس حلقۀ بسيار مهم ) خواتای نامک(و ) زريران
يا نسحۀ اصلی و قديم آن نمونه پهلوی ) ياتکار زريران(ند زيرا خوا

لملوک نمونه پهلوی ساسانی و سير ا) خواتای نامک(پارتی و 
ۀ عربی و شاهنامۀ منثور ابو منصوری الفرس ترجمۀ ابن مقفع نمون

نمونۀ دری آنست که متاسفانه خود اين نسحه هم در دست نيست جز 
مد خان قزوينی قديم ترين مقدمه های مقدمه که به عقيده ميرزا مح

شاهنامه است که تا حال در بعضی نسخۀ قلمی شاهنامۀ فردوسی 
چون اين شاهنامه آخرين مجموعۀ داستان . جزوُا محافظه شده است

ها و اساطير رزمی و حماسی است که فردوسی از ان استفاده يا 
ر اطراف  د،ی را از آن به شعر در آورده استئعيننُا اکثر قسمت ها

  .آن قدری بيشتر توضيحات ميدهيم
 

مسئلۀ ظهور شاهنامۀ منثور ابو منصوری و حتی موضوع دو سه 
 مروزی و یی بلخی و مسعودشاهنامۀ ديگر ابو المويد بلخی و ابوعل

اين . قيقی هر کدام بجای خود مهم و قابل توجه استشاهنامۀ د
راف ر اطعنی دشاهنامه ها تقريبُا همه در وسط قرن چهارم هجرت ي

 هجری دور ميزند و از روی مدارک هم آنقدر به دقت 350سال 
معلوماتی به دست نمی آيد که مراتب تقدم و تاخير آنها واضح معلوم 

ا از روی  نظم مجموعۀ رزمی مسعودی مروزی را هبعضی . شود
حق تقدم ميدهند و برخی از روی نثر شاهنامۀ ابو المويد بلخی را 

بهر حال آنچه که مهم است اين است که اين همه . ندقديم تر ميشمار



راجع به شاهنامۀ ابو منصوری . شاهنامه ها چطور بميان آمده است
طوريکه پايان شرح خواهيم داد موضوع روشن تر است و معلوم 
ميشود که کی آمر و کی مهتمم و کيها مصنفين و جمع کننده های اين 

و  ا مبهم و تاريکتر استهمه داستان ها بودند ولی موضوع ديگره
بعضی ها به اين نظريه هستند که ابو المويد بلخی و شايد ابو علی 

مصنفين شاهنامۀ ابو منصوری بوده باشند ولی بلخی هم در جملۀ 
آنچه مسلم است اين است که در . اين نظريه آنقدر ها قوی نيست

ا  و نگارش شاهنامه ه دورۀ سامانی مفکورۀ تجديد خاطرات باستانی
در خراسان خيلی ها شدت پيدا کرده و مفکرين و شعرای خراسانی 
در صدد برآمدند تا عظمت ديرينۀ خاک و افتخارات و نيروی رزمی 

در وجود و تاثير . اجداد و پدران خود را به انظار جلوه گر سازند
مقصود ما از تعيين مأخذ و منابعی . عمومی اين جنبش شبهۀ نيست

ا استفاده کرده ن قرن چهارم هجرت از آنهاست که شاهنامه نويسا
ه بر ين است که بعد از وسط قرن دوم هجری نسخۀ معموُال عقيد. اند

پهلوی خواتای نامک از بين رفته و جای آنرا ترجمه عربی ابن مقفع 
گرفته است، اگر چه اين نسخه هم چندی بعد ناپديد شده معذالک 

وک های  سيرالملمصنفين قرن چهار جزوُا از ين سيرالملوک و
شته از ين اگر باين مسئله دقت شود که گذ. ديگر استفاده کرده اند

ۀ پهلوی به شعر را از روی کدام نسخ) ياتکار زريران(حتی دقيقی 
شعرا  امکان استفاده از مأخذ پهلوی برای سائر ،دری درآورده است

يشود زيرا فراموش نشود که زبان و مصنفين قرن چهار هم پيدا م
قرن چهار هم پيدا ی هنوز در ميان علما و شعرا و مصنفين پهلو

 زبان پهلوی هنوز در ميان علما و شعرا و دانشمندان و ميشود و
 9 و 8طبقه منور دهقان کشور و زردشتی ها معمول بود و تا قرن 

 هجری و بعدتر تصانيف 3 و 2مسيحی يعنی تقريبُا مقارن به قرن 
تب پهلوی محصول همين دو قرن زيادی در ين زبان شده و اکثر ک

پس از احتمال بعيد نيست که ابوالمويد بلخی و مسعود مروزی . است
و ابو علی بلخی مانند دقيقی و مانند کسانی که برای تصنيف 

 هرات و سيستان ومنصوری از نقاط مختلف خراسان مثلشاهنامۀ اب
 بصورت مستقيم از پارچه ،و مرو و طوس وغيره جمع شده بودند

ياتکار (و ) خواتای نامک(پارچه های ی مختلف پهلوی از قبيل ها
 ايشان بطور اولی از .دنو ديگر کتب استفاده ننموده باش) زريران

  سير الملوک الفرس ابن مقفع و ديگر ،ترجمۀ عربی خواتای نامک



هيم اگر چه قراريکه پايان شرح ميد. سيرالملوک ها مستفيد شده اند
سی شاهنامۀ ابومنصوری را به که فردوعقيدۀ عمومی چنين است 

زبان شعر ترجمه کرده است ولی باز هم او و اسدی طوسی در 
اشاره ميکنند که ) نامۀ مهان(و ) نامۀ باستان(اشعار خود بوجود 

  :حتمُا غير از شاهنامه ابومنصوری است چنانچه گويند
    :فردوسی

  يکی نامه بود از گۀ باستان
  و اندرون داستانفراوان بد

  در دست هر موبدیپراگنده 
  رده هر بخردیاز او بهره ای ب

  
  :اسدی طوسی

  ز کردار گرشاسپ اندر جهان
  يکی نامه بد يادگار از مهان
  پر از دانش و پند آموزگار

  هم از راز چرخ و هم از روزگار
   ز فرهنگ و نيرنگ و داد و ستم
  ز خوبی و زشتی و شادی و غم

  ی و رزمزاز نخجير و گردنفر
   دل و کينه سازی و بزمز مهر

  
نده بود که در دست هر موبدی پراگ) نامۀ مهان(و ) نامۀ باستان(اين 

 مصنفين شاهنامۀ ابومنصوری به .است) خواتای نامک(همان 
شرحی که پايان می نويسيم غير از ترجمۀ عربی آن و ترجمۀ سائر 

  .کتب پهلوی به پارچه های پراگندۀ پهلوی آن هم دست داشتند
  
  : يم به شاهنامۀ ابومنصوری و مصنفين آنبيائ

اين شاهنامه که مهمترين شاهنامه های پارسی ميباشد در نيمۀ اول 
قرن چهار هجری به امر ابومنصور محمد عبدارزاق در شهر طوس 

ابومنصور از طرف پادشاه سامانی امير نصربن احمد . نوشته شده
هجری  349حاکم طوس بود و در زمان عبدالملک سامانی در 

وی به ابومنصور معمری يکی ) 11 (.سپهساالر خراسان مقرر شد
از مقربان خود امر داده بود تا تصنيف شاهنامه را به به انجام 



شرح تصنيف اين شاهنامه در مقدمۀ که در بعضی نسخ . رساند
خطی شاهنامۀ فردوسی جزوُا باقی مانده و آنرا قديم ترين مقدمۀ 

، شرح نامۀ منثور ابومنصوری ميدانندشاهنامه و اصُال مقدمۀ شاه
ۀ از الرزاق دست عبد تذکار گرديده که به امر ابومنصوريافته و

) يزدان پسر شاهپور(از هرات ) خراسانماخ پسر (دانشمندان مانند 
ماهوی خورشيد (از طوس و ) شازان پسر برزين(از سيستان و 

. شدندشاپور برای تدوين شاهنامه احضار نياز شهر ) پسر بهرام
هل يکی مقيم مرو يکی از خدام احمد بن س) آزاد سرو(ميگويند که 

و ) 12(بود زو مولفين اين شاهنامه از سرداران سامانی هم در ج
دوسی هم اسم اص را که شازان برزين باشد خود فريکی از ين اشخ

  .ميبرد
  

  نگه کن که شازان برزين چه گفت
  )13( که بکشاد راز نهفت بدانگه

  
وجه ابومنصور عبدالرزاق سپهساالر خراسان را به فردوسی ت

موضوع تدوين شاهنامه و امر احضار دانشمندان فوق را چنين 
  :تصوير ميکند

  
  پهلوان بود دهقان نژاديکی 

  دلير و بزرگ و خردمند و راد
   روزگار نخستپژوهندۀ 

  گذشته سخن ها همه باز جست
  ز هر کشوری موبدی سالخورد

  گرد کردبياورد اين نامه را 
  

پس واضح معلوم ميشود که در نيمۀ اول قرن چهارم هجری پارچه 
های متفرق کتب قديمه و رزمنامه ها که در آن جمله معروف تر 

 بهر نحوی که بوده ،باشد) ياتکار زريران(و ) خواتای نامک(همه 
اينها . در ميان موبدان و طبقۀ دانشمند دهقان خراسان وجود داشت

مويد بلخی ابو علی بلخی و مسعودی مروزی و چيزی مانند ابوال
اسی دانه شاهنامه ها يا مجموعه های حمدقيقی بلخی با اقدامات منفر

و رزمی بميان آوردند و چيزی هم به امر سپهساالر وقت مجمعی 



تراجم تشکيل داده و دست جمع از روی آثار باستانی و آرزوی 
خره خاطرات عربی مأخذ مذکور و تاليفات مستقل ديگر و باال

قديمه، شاهنامه منثور ابومنصوری را تاليف کردند که سنۀ تاليف 
دوسی توسط يکی از رفقای  هجری مينويسند و فر352را قبل از آن

خود نسخۀ آنرا بدست آورده و آن را به شعر ترجمه کرده است و 
ات قسمت هائی هم طبيعی چه از مأخذ ديگر و چه از خاطر

 با اين سير تاريخی واضح ميبينيم .ه استمعاصرين خود بدان افزود
دم به قدم و حلقه به حلقه با شاهنامۀ منثور وسی قکه چطور مأخذ فرد

ابومنصوری و سيرالملوک الفرس ابن مقفع و خواتای نامک و 
  .ياتکار زريران به متن اوستا پيوست ميشود

  
اگر چه اين مقدمه طوالنی شد و از اصل موضوع يعنی مقايسۀ 

 پهلوانان شاهنامه و اوستا خيلی ها بيشتر شرح و بسط بعضی از
ليکن اگر خوانندگان گرامی دقت فرمايند تا اندازۀ زياد معذور . يافت

يۀ که اينجا از يکه پيشتر يکجا ياددهانی کردم نظر قراربوديم زيرا
آن طرفداری ميکنم اين است که نه تنها قسمتی از پهلوانان شاهنامۀ 

برای . ل مقايسه است بلکه هر دو يکچيز استفردوسی و اوستا قاب
 مطالعات فوق ضروری بود تا معلوم شود که يک قسمت داستان اين

های رزمی شاهنامه و روايات حماسی اوستا يک چيز بوده و قدم 
بقدم و ذريعه آثار مشخص ديگر متن قسمتی از داستان های حماسی 

مۀ فردوسی ی در شاهناطبيع. تا به دست فردوسی رسيده استاوس
يکعده پهلوانانی است که در اوستا ديده نميشود، اينها پهلوانانی 
هستند که در فاصلۀ دو هزار سال بين اوستا و شاهنامه در خاک 
آريانا و در اراضی مجاور هند و توران بميان آمده اند و تعيين دورۀ 
ظهور اين نام های تازه کاری است بس دقيق و مشکل و تجسسات 

بنابران از ين همه مسايل فرعی صرف نظر .  داردعميق بکار
نموده مختصرُا بعضی از پهلوانانی را که در شاهنامه و اوستا اسم 

  . ياد آوری ميکنيم،برده شده اند
  

  :)نوتر(نوذر 
چهر در شاهنامۀ فردوسی ذکر شده و فردوسی نوذر پسز منو

  شرخ داده،پندهائی را که حين مرگ منوچهر به پسر خود ميدهد
  )14. (است



و احفاد نوذر ) 98( فقرۀ 22اوستا در ابان يشت يا يشت پنجم جزو 
  .ذکر ميکنداو را بنام نوتير 

  
   :)طوس(توزا 

يکی از پهلوانان رشيدی که در شاهنامه و متن اوستا هر دو جا ذکر 
است که بصورت اول در شاهنامه و بشکل دوم ) توزا(شده طوس 

ث پهلوانان نامی کيخسرو در طوس بحي. در اوستا ديده ميشود
او را بحيث پهلوان ) 53( فقرۀ اوستا در ابان يشت. شاهنامه ذکر شده

در شاهنامه تشريح يافته که چطور . نگجوی توانا صفت نمودهو ج
يشت ) 54(عين اين مطلب در فقرۀ . کيحسرو او را به توران فرستاد

  : مذکور ديده ميشود و در اينجا چنين ثبت است
را در ) ويساکا(اهيتا نظر لطف بمن داشته باش تا پسر دالور  ای ان«

مغلوب کنيم و ) کنگه(در قلعه بلند و مقدس ) خشاتروسکا(قصر 
ا تورانی ها را به تعداد پنجاه ها، صدها، هزارها هزار، مليون ه

  . »مليون و مليارد ها بقتل رسانيم
  .بود )منوچهر(و نواسه منوچيترا ) نوذر(توزا پسر نوتر

  
  :)زری واری(يا ) زايری واری(يا ) زرير(
برادر کوچک کشتاسب پادشاه آريانا در شاهنامه فردوسی و ) زرير(

دقيقی و در متن اوستا ذکر شده و يکی از پهلوانان بسيلر معروف 
 از او و از 113 و 112فقرۀ اوستا در ابان يشت . باختر است

و جنگ های او با ) آمو دريا(قربانی های او کنار رودخانۀ ديتيا 
ارجت (و ) هوماياکا(و ) پشوسينغا(رؤسای خيونی تورانی مانند 

. ذکر ميکند) زری واری(يا ارجاسب و سرکوبی آنها بدست ) اسپه
صفتی ) زری واری(بوده و ) اسپه ياودا(اصل نام اين پهلوان نامی 

وی . خوانده) زرين کمر(است که اوستا به او داده و او را پهلوان 
ر اوستائی و بعدها آنقدر شهرت داشت که رزم نامۀ در عص

د در عصر پارتی وجو) ياتکار زريران(مخصوص بنام او به اسم 
اين رزم نامه که آنرا شاهنامۀ پهلوی هم ميخوانند در پهلوی . داشت

مدققين به اين نظريه هستند که اوستا قسمت . ساسانی موجود است
که متاسفانه از بين رفته های مفصلی نسبت به جنگ های او داشته 

بعضی ار آن قسمت های مفقود را در دسترس ) ياتکار زريران(و 
در عصر اسکندر هم معروف ) زريادس(زرير به اسم . ما ميگذارد



ميباشد که ) 15(بوده و شاهد اين قول نگارشات شارس می تی لن 
دست يک نفر باالخره در اثر خيانت از .  ق م ميزيست4در قرن 
) بست ويری(کشته ميشود و پسر او ) فشبی در(وسوم به خيونی م

بعضی ابيات فردوسی در ين مورد ). 16(انتقام او را ميگيرد 
   )17: (ميگويد

  کنون اندر آمد ميان تان زرير
  چو گرگ دژآگاه و درنده شير
  پس آنگه درآمد چو گرگ ژيان

  زرير سپهبد جهان پهلوان
  چو شير اندر افتاد و چون پيل مست

   کشتشان و همی کرد پستهمی
  چو ارجاسب ديد آن چنان خيره شد

  که روز سپيدش همی تيره شد
  
  :)کرساسپه(يا  )گرشاسپ(

. روف آريانا گرشاسپ يا کرساسپه استيکی از پهلوانان نامی مع
صورت دومی ياد کرده و بشاهنامه او را بصورت اولی و اوستا 

 داشت که آنقدر شخصيت او در داستان های حماسی جلوه گری
ام گرشاسپ نامه از ان ساخته اسدی طوسی رزمنامۀ مخصوصی بن

 بعد از شاهنامۀ فردوسی کتاب او مهمترين رزمنامه ها است که
 از او ذکر کرده ولی فهرست 37اوستا در آبان يشت فقرۀ .  است

فقرۀ کارنامه های او مفصل تر در زمياد يشت يا يشت نوزدهم از 
.  که تفسير آن خارج حدود اين نوشته است شرح يافته است44 تا 38

ترجمۀ ( ، جلد دوم زند اوستا 376 صفحۀ 48دارمستتر در نوتۀ 
صحنۀ کارنامه های . او را پهلوان داستان کابل ميخواند) فرانسوی

جنگی او کابل و گندهارا و سيستان و درۀ پشين و درياچۀ زره يا 
تتر قراريکه در اين هم ناگفته نماند که خود دارمس. هامون بود

 ترجمۀ زند اوستای خود شرح ميدهد، 626 صفحۀ 58پاورقی 
کارنامه های جنگی کرساسپه را با مظاهر پهلوانی رستم مقايسه 

  .ميکنند
  

  : نست واری– بستور –نستور 



يکی ديگر از پهلوانانی که اسمش بصورت مشترک در اوستا و 
يا ) زرير (پسر) بست واری(يا ) نستور(شاهنامۀ فردوسی آمده 

اين پهلوان در اوستا در فروردين يشت، فقرۀ . است) زريواری(
اين ) زريواری (ذکر شده و شايد مانند) بست واری( بصورت 103

ست و کلمه هم نه اصل اسم بلکه صفتی باشد که اوستا به او داده ا
که معنی مرکب آن ) واری( و )بسته: (مرکب از دو قسمت است

يعنی اوستا پدرش را به صفت . ميشود) ربستهکم(يا ) کمربند بسته(
شاهنامه پسر . لقب داده است) کمربسته(و پسر را ) زرين کمر(
 198ارمستتر در نوتۀ خوانده ولی د) 18) (نستور(را ) زرير(

بجای ) نستور(مۀ زند اوستای خود ميگويد که  ترج534صفحۀ 
رانی داخل وی بقصد انتقام خون پدر با خيونی های تو. آمده) بستور(

چيز مهمی که . را ميکشد) بی درفش(جنگ شده و قاتل پدر خويش 
يا قلعه ) بست( اين است که بانی شهر ،ضمننُا قابل تذکار است

پسر زرير برادرزادۀ ) بسته واری(يا ) بسته واری(همين )  بست(
 نسخۀ اوستا که 36فقرۀ ) شاتروئيها(اين مطلب در . کشتاسپ بود

دارمستتر .  و از سمرقند پيدا شده تحرير ميباشدبزبان پهلوی تحرير
  .را به او نسبت ميدهد) بست(هم در نوتۀ فوق الذکر خود بنای شهر 

  
نظير اين قسم پهلوانان زياد است که از روی نام و رولی که در رزم 
ها و داستان ها بازی کرده اند، ميان شاهنامه فردوسی و اوستا 

 –) ارنواک(و ) ارنواز (-) سوتاپک(و ) سودابه(مانند . مشترک اند
) کرسيواز  (–) کوارزم(و ) کرزم(  -) سوين هاواک(و ) شهرناز(

البته قراريکه خوانندگان گرامی . وغيره وغيره) کرسه وازده(و 
ملتفت شده اند اسمای شاهان متذکرۀ اوستا و شاهنامه را در ين جا 

ار تا اندازه ئی قصدُا ذکر نکرده ام زيرا در سالنامۀ پارسال اين ک
بعمل آمده و گرنه در اسمای شاهان ، متن اوستا و شاهنامه اختالفی 

در آخر اعتراف دارم که حق موضوع با اين تحقيقات سطحی . ندارد
 محض برای .و مختصر بصورت ناقص هم ادا نشده و نميشود

 سطر پراگنده که ابدُا نام ميل امر و اجرای وظيفه به اين چندتع
  .ميتوان بر آن گذاشت، اکتفا شدتحقيق را ن

  
  
  



  
  

  ومبخش س
  

  در اطراف زمان
  و
   اوستاقدامت

  
  

1326 – 1327  
  
  

همه ميدانيم که اوستا و عصر اوستائی از نقاط نظر مختلف مذهبی، 
تهذيبی، تاريخی و جغرافيائی در تاريخ افغانستان قديم يا آريانای 

ن در ماثر باستان نقش بس بزرگ بازی کرده و تأثير هر جنبه آ
بنده در مطالعات تاريخ . مدنی و اجتماعی حيات ملی ما زياد است

مدنی افغانستان قديم به اوستا و عصر اوستائی اهميت زياد داده و 
صر تحوالت بس ميدهم و يقين دارم که ريفورم اجتماعی اين ع

کار و پندار باشندگان آريانا يا افغانستان باستان وارد عميق در اف
 کتاب قانونی و مذهبی نيست و  چون اوستا محض يک.کرده است

 جغرافيائی و سياسی مهمی دارد، ، مدنی، حماسی، اجتماعیجنبۀ
راجع به تحوالت زندگانی ملی از آن استفاده زياد ميتوان کرد 

ه در مجله  های اخيره در ذيل مقاالت متعدد چچنانچه در ين سال
 و کتب عليحده و سلسلۀ و چه در سالنامه ها) کابل(و ) آريانا(های 

تحت عناوين مختلف در زمينه های ) تاريخ افغانستان جلد اول(
جداگانه روشنی افگنده شده و اميد است در آينده نشريات ديگر از 
 نپهلوهای مختلف حيات مدنی و تهذيبی و زراعتی و اقتصادی بميا

  .آيد
  



ستا و  خود به اوبا اين مالحظات چون در تاريخ مدنی ملت و مملکت
عصر اوستائی احتياج مبرم داريم، ضروری است تا قدری در 

 چون هيچ مأخذ و .اوستا صحبت کنيم) زمان و قدامت(اطراف 
مدرک خارجی در دست نيست که بصورت مستقيم و واضح و 
صريح در اين زمينه کمک کند، بايد بخود متن اوستا مراجعه شود و 

 خصوصی تا اندازه ئی با تحليل قسمت های مختلف و پارۀ مميزات
که امکان دارد عصر اوستائی در چوکات دوره های عمومی تاريخ 

  . تحول ملل شرقی تعيين گردد
  

روح اساسی مطلبی که در اين نوشته ميخواهم شرح بدهم اين است 
که اوستا و عصر مربوطۀ آن در کرونولوژی تحوالت ملل شرقی 

.  قدامت زيادتر داردننداين گوشۀ آسيا از آنچه معموُال تصور ميک
ت به تذکار نيست که مقصودم از اوستا، اوستای اصلی و البته حاج

رتی و ساسانی و مقصود از پارينه است نه اوستای جديد دورۀ پا
 همان عصر اوستائی اولی و باستانی ميباشد نه عصر آن) عصر(

جمع آوری پارچه ها و تدوين جديد آن که بعدتر در قرن اول 
پارتی که عبارت از ولخش ) ولخش(يا ) ولکش(ر مسيحی در عص

ميباشد ) نيمۀ دوم قرن اول م(اول معاصر نيرون امپراطور روم 
)  م272 – 241(شروع و در عصر اردشير و پسرش شاپور اول 

  .ادامه يافته است
  
اوستای اولی (تحت عنوان ) 19) ( جلد اولافغانستان تاريخ(ده در بن

شرحی نوشته و به اساس نظريات مدققين ) اوستای نو(و ) يا باختری
غرب و پارۀ شواهد مثبته واضح ساخته ام که اوستای اولی و قديم 
کامل تر و بزرگتر بوده و اوستای جديد قسمتی از آن است که تا 
اندازۀ مقدور از خاطره ها و حافظه ها جمع آوری شده و شايد 

 پارچه یبصورت متن قديمی حين جمع آور) گاتها(قسمتی هم مثل 
  .های ديگر در دست بوده که عيننُا داخل متن اوستا گرديده است

  
شبهه ئی نيست که عمُال تفکيک قسمت های قديمه و جديد اوستا 
همانطوری که بدست ما رسيده کار آسانی نيست جز در مورد گاتها 
که از لحاظ ماهيت ادبی و ترکيب جمالت وغيره با ساير قسمت های 



ه از آن مربوط به مرام اين نوشته پايان تر صحبت اوستا فرق دارد ک
  .خواهيم نمود

  
  : عدم تذکر اسمای ملل

ر اسمای ملل است که يکی از داليل بزرگ قدامت اوستا عدم تذک
. راف آن دقت شود نتيجه مثبتی از آن بدست می آيداگر خوب در اط

ند و  باستان سلطنت کرده ال قديمه چه آنهائيکه در آريانااوستا از مل
برد و يهيچ کدام اسم نماز چه آنهائيکه مجاور به مملکت ما بودند 

همه . است) ايريا (مع و عمومی که استعمال نموده کلمهتنها نام جا
ميدانيم که از زمره اقوام آريائی آنهائی که بار اول يوغ اسارت ملل 
سامی را تکان داده و خويش را از زير سلطه آثوری ها بيرون 

 فارسی ها و پارت ها سه کتلۀ بزرگ مادها،. بودند) د هاما(، کردند
آريائی هستند که سلطنت ها تشکيل کردند و بحيث ملت های آريائی 

 ولی با اساس سلطنت ها  و حتی امپراطوری های بزرگ را گذاشتند
يکی از ين اقوام را بحيث ملت نمی شناسد و از هيچ ) اوستا(آنهم 

ويليم گايگر در ين مورد مثالی می داکتر . کدامی اسم نبرده است
 تصور کرده ميگويد بعضی ها. آورد و از آن نتيجه ديگر هم ميگيرد

يا ) هاماژ(اوستائی عبارت از ) موبدان(يعنی ) اتروان(اند که 
با اين تصور بيشتر حيرت دست ميدهد که . ميباشد) ماد(روحانيون 

قُال يک دفعه ا) مادها(از ون ماد چطور از ملت خويش يعنی روحاني
ماژ (غير از ) اتروان(پس حتمُا . هم در تمام اوستا اسم نبرده اند

ماد است و اوستا از ماد و از جنگ های مهمی که ايشان با ) های
آثوری ها و بابلی ها کرده اند، هيچ کدام را نمی شناسد و کوچکترين 

هکذا از پارسی ها و ملت پارسی با . اشاره ئی به آنها نکرده است
ۀ آن ی بزرگ که در تمام شرق قريب دامنوجود تشکيل امپراطور

 کوچکترين يادی نکرده و پارسی و هخامنشی و ،پهن شده بود
همين قسم به دليل قوی تر ملت . پادشاهان آنرا بکلی نميشناسد

پس از ين مطلب . و سلطنت پارتی در اوستا نامعلوم است) پارت(
م آريائی را به نام هائی مشخصی نتيجه گرفته ميتوانيم که اوستا اقوا

بنا برين که در کرونولوژی تاريخی پيدا کرده اند بکلی نمی شناسد و 
بميان آمده ) ماد(و ) پارسی(و ) پارت(از ظهور اسمای ملی پيش 
   .است

  



است ) ايريا(مال نموده است تنها اسمی که اوستا به مفهوم جامع استع
ارتباط متين و  رود های ويدی متذکرۀ س،)آريا(شبه با تسميه که بال

که منحيث تلفظ در عصر ويدی و ) ايريا(و ) آريا. (محکم دارد
اوستائی فرق کرده است، اصُال يک اسم و يک نام است که در اوائل 
وهله قبل از آغاز مهاجرت های آريائی و حين دوام حرکت و جنبش 

واج بايل و امداشته و بعد از تقرر ق) نژادی(آنها بيشتر مفهوم 
مفهوم طبقاتی بخود ) رود سند(دريا و اندوس مختلف بين مجرای سر

گرفته و بر سه طبقه عالی نجبای قوم استعمال ميشد و برای تميز 
شبهه ئی نيست که اشتراک . عنصر آريائی از بيگانه بکار ميرفت

که از آن ) ايريا(و ) آريا(متون ويدی و اوستائی در استعمال کلمۀ 
ک اوليۀ پيروان ويد و اوستا و سرزمين  بر اشترای مبنینتايج مهم

 چيزی است که اينجا بدان کاری ،مشترکه اوليۀ آنها بدست می آيد
  .نداريم

  
مقصد در اين نوشته اين است که اوستا مجموع اقوام آريائی را تنها 

ياد کرده و اين اسم معمول بود تا زمانی که ) ايريا(به اسم جامع 
له ها مثل ماد، پارسی و پارتی بميان آمد و اسمای ضمنی و فردی کت

اين اسما خصوص دو اسم اول الذکر وقتی شهرت پيدا کرد که 
آثوری ها به عروج خود رسيدند و باز خود آنها روی صحنه 
سياست و مملکت داری آمدند و سلطنت و امپراطوری های بزرگ 

که پس از اين تفصيالت چنين نتيجه استنباط ميشود . تشکيل کردند
اوستا همان اوستای قديمه و اوليه پيش از ظهور اسمای پارسی و 

 وجود داشته و و ماد و پيش از عصر عروج و ترقی آنهاهخامنشی 
عصر اوستائی بالشبه قبل از تشکل ملت و سلطنت ماد قرار 

هستند کسانی که ويشتاسپه پادشاه باختری معاصر . ميگيرد
بزرگ هخامنشی تصور پدر داريوش ) کشتاسپ(را ) زراتشترا(

تاريخ (کتاب کرده اند و اين اشتباه محض است که آنرا در 
ويشتاسپه . مه ابه اساس نظريات حسابی مدققين رد کرد) افغانستان

اصُال اسمی است عام و ميان او پدر داريوش که چنين نامی داشته 
از روی زمان اقُال شش قرن و از روی مکان از فارس تا باختر 

  .فاصله است
  

  :عدم تذکار وقايع تاريخی



موضوع ديگری که با مبحث فوق بی ارتباط نيست و باز از جهت 
ديگر قدامت اوستا را پيش از آغاز تاريخی حيات ملل آريائی تائيد 

و ) مادها(پيشتر ديديم که از .  عدم تذکر وقايع تاريخی است،ميکند
زرگ راجع به وقايع ب. نامی در اوستا برده نشده ) پارسی ها(

 ،مستقيم به آنها تماسی داشته باشدکه مستقيم يا غير تاريخی
کوچکترين اثری نيست حال آنکه جنگ های ماد ها با بابلی ها يا 

 از آثوری ها، عروج و سقوط  احراز استقالل ماد ها،آثوری ها
پارسی ها، تشکيل امپراطوری هخامنشی، ظهور اسکندر مقدونی از 

داکتر ويليم گايگر . ای قديم شرقی استجمله وقايع بسيار بزرگ دني
ميگويد که اگر اوستا تنها جنبه مذهبی و قوانين دينی ميداشت، آنوقت 
ما هم انتظار نميداشتيم که از واقعات خارج دنيای مذهبی بحث کند 
ولی اينطور نيست بلکه جنبه ملی و سياسی و مدنی و دنيائی زياد 

رجی صحبت ميکند و يشت های آن از جنگ ها با ملل خا. دارد
توجه زياد به کتلۀ آريائی مبذول داشته و از مخالفت بين زارعين و 

  .کوچی های بدوی حرف ها ميزند
  

ُا قراريکه در طی  نوشته های مختلف شرح داده ام ، يشت های واقع
است و پهلوانان اوستا قديم ترين منبع حماسی افغانستان قديم يا آريانا 

م ادبيات افغانستان و ايران را در تمام دوره نامی که اسمای شان تما
 از صحنه های رزمی آن بميدان برآمده ،های تاريخی فراگرفته است

دريا واضح نبرد آريا با توريا در اطراف آمودريا و سرجنگ و . اند
نشان ميدهد که اوستا به کدام پيمانه به امور آفاقی و سياسی و ملی 

 و غير آريا هم جنبه سياسی و هم تفريق ميان آريا. تماس کرده است
در ميان خود آريا ها آيا از مقابله ها و . جنبه اجتماعی و ملی دارد

مخالفت های کتلۀ زارع و مسکون و کوچی بدوی صحنه هائی رسم 
 نکرده است؟ با تذکر اين همه وقايع و تماس به آن چطور به واقعات

ا عروج و ها و بابلی ها يبزرگ تاريخی ظهور و محاربات ماد
سقوط پارسی ها و هخامنشی ها و فتوحات اسکندر اشاره ئی نکرده 
است؟  دليل آنرا فقط به اين صورت ميتوان شرح داد که اوستا و 
عصر اوستائی پيش از ظهور واقعات فوق الذکر تاريخی وجود 
  .داشت و از پهلوی ديگر قدامت آنرا قبل از عصر ماد قرار بايد داد

  
  :اعدم تذکار شهر ه



موضوع ديگر که دال بر قدامت اوستا و عصر اوستائی است عدم 
ه ميدانيم که اوستا جنب. تذکر اسمای شهرهای باستانی است
 زمينه مقاالت متعدد در جغرافيائی دارد و مخصوصُا در ين

مطبوعات افغانی نشر شده است و باالخص اين مبحث از نقطه نظر 
  .ان کمال اهميت دارداعالم جغرافيائی تاريخی برای افغانست

  
 عالوه بر ،که يک رساله جغرافيائی استفرگاد يا فصل اول ونديداد 

که اکثر آن بين مجرای از کوه ها و رودخانه ها ) يشت ها(آنکه در 
واقع اند، تذکرات متعدد داده شده ) سند(و اندوس ) درياآمو(اکسوس 

  است
  

ائی اوستا جنبه با اين ملتفت بايد بود که مطالب اقليمی و جغرافي
خاصی دارد و بيشتر اقليم طبيعی حوزه های رودخانه ها و کوه ها 
را اسم برده است و از شهر های قديم مشرق به استثنای يک يا دو 

 آيا چرا در اوستا از  . که آنهم شرح و تفصيل ميخواهد، اسمی نبرده
يا همدان قديم پايتخت سالله ماد اثری نيست؟ چرا از ) اکبتانا(
شهر معروف عيالم، اقامتگاه داريوش کبير اسمی ] شوش[) سويز(

  برده نشده؟
  

مراکز با عظمت و ) تخراس(، )پرسه پوليس(، )پاسارگاد(چرا از 
ه و ناز عصر جالل هخامنشی يادی نکرده ؟ همين بدبدشهرهای با 

يعنی عشق آباد طوس مرکز اشکانی ها، ) هکانومپی لوس(قسم از 
امپراطوری سلوسی های شامی، از پايتخت ) سلوسيا(از 

. سمرقند قديم، از هيچ کدام نامی نيست) مارکندا(سيروپوليس، از 
 دوری حيطۀ خاک اوستائی از دليل اين امر را ميتوان تا يک اندازه

ين شهر ها خواند ولی اين دليل سبک و ضعيف است و علت ا
هر ين شاساسی آن اين ميباشد که اوستا عمومُا پيش از بنأ و شهرت ا

ا از پهلوی ديگر هم خواهيم ديد که اين مطلب ر. ها بميان آمده است
پيروان اوستائی تازه از جنبه حيات مالداری به زراعت و زمينداری 
گرائيده بودند و طبعُا هنوز در آن عصر شهر های بزرگ بميان 

  .نيامده بود تا از آنها اسم برده شود
  



 از حوزه های رودخانه ها اوستا در فرگاد اول ونديداد عمومُا
 اين مربوط به مخصوصُا رودخانه های افغانستان قديم ذکر ميکند و

هائی که در عصر ويدی در دو طرفه هندوکش زمانی است که آريا
در جنبش و تصاحب اراضی بودند، در عصر اوستائی مستقر شده و 
زندگانی مالداری آنها کم کم جنبه زراعت پيدا کرده است چنانچه 

اريکه بعدتر شرح خواهيم داد مراتب و تحول اين دو جنبه حيات قر
و سائر قسمت های ) گاتها(از روی قديم ترين قسمت اوستا يعنی 

  .اوستا توضيح ميشود
  

و ) بلخ(يه اند که در ميان شهرهای شرق مدققين به اين نظرمعذالک 
پيشتر اشاره نمودم که اين مسئله شرح و . در اوستا ياد شده) ری(
سط ميخواهد که بيشتر به تفسير و تعبير اصل کلمات اوستائی تعلق ب

است که در جمله قطعات ) راغا(و ) بخدی(اصل کلمات دارد زيرا 
آنقدر ) راغا(موضوع . ذکر شده اند) ونديداد(اراضی شانزده گانه 

ميباشد يا جای ديگر ) ری(روشن هم نيست که آيا اصُال عبارت از 
تنها . ی ميباشددخشان افغانستان جای ديگراضح در بو) راغ(زيرا 

 شده و پرچم ياد) پرچم های بلند(ولی چون صفت ) بخدی(ميماند 
) بلخ( ميتوان مفهوم شهر يعنی ، بلند ميشدعمومُا فراز قلعۀ شهر ها

بهر حال مقصود اينجا . فترا از آن گر) باختر(ی منطقه يعنی و معن
يخواهيم وانمود کنيم که از اين مسئله نيست بلکه بصورت عمومی م

اوستا شهرهای بزرگ معروف و مراکز امپراطوری های برزگ 
مشرق زمين را نمی شناسد و اين امر داللت به اين ميکند که در 
عصر اوستائی هنوز بالد بزرگ بميان نيامده بود و دهکده ها بيشتر 
عموميت داشت و زندگانی تازه از مرحله مالداری به زراعت و 

  .ی تحول نموده بودزمين دار
  

، اوستا در حاليکه از حوزه های هری رود، فراه رود، هيرمند
دريا و کوه های افغانستان بالعموم ارغنداب، خاشرود و اندوس و آمو

واضح . ذکر ميکند ولی از شهری در اين عالقه ها اسم نميبرد
 بميان نيامده بود و ه هنوز شهرهای مهم در ين حوزه هاميشود ک
ن کوه پايه های آريانا چيزی مالدار و کوچی و چيزی تازه باشندگا

نه امکان نداشت که  زمينداری توجه نموده بودند و گردر زندگانی
دريا و رود سند و حاليکه خاک های بين سرکتابی مانند اوستا در 



دشت لوط و هامون سيستان را به اين خوبی بشناسد ولی از 
  .شهرهای آبادان آن اسمی نبرد

  
  :ط گاتها با سائر اوستا و نتيجه آناختال

را از سائر حصص اوستا قديمتر ميدانند و اين ) گاتها(معموُال 
بی و لسانی متکی ميباشد بلکه چيز دامت نه تنها به پاره اختالفات ادق

از نقطۀ نظر . های ديگری هم است که آنها را از هم سوا ميکند
اتها با سائر پاره ادبی نوعيت مضمون اختالف گلسان و اصطالحات 

شعر و ) گاتها(مهمتر از همه اين است که . های اوستا هويدا است
سرودات و سائر حصص اوستا نثر و عالوه بر ين در لغات و 
. اصطالحات و جمله بندی ها قرابت زياد به متون سرود ويدی دارد

بحدی که با مختصر تغييرات صوتی ميتوان فقرات يکی را به زبان 
 .يد و ترجمه کردديگر گردان

 
 را نسبت به )گاتها(در اين البته شبهه ئی نيست که پيروان اوستا 

سائر حصص اوستا مهمتر ميدانستند و علت آنهم اين بود که آنرا 
تصور ميکردند و چون برعالوه ) زراتشترا(مجموعۀ سخنان خود 

در قالب سرود بود و شعر خوبتر در چوکات بحور و قافيه خود 
 خوبتر حفظ شده و رنگ و ماهيت و تار پود اصلی ،حفظ  ميشود

همه ميدانيم که اوستای اوليه و قديمه در . خود را از دست نداده است
معموُال جنگ های اسکندر را در آن (اثر پيش آمدهای روزگار 

پراگنده شد و سپس در عصر پارتی و ساسانی ) بيشتر ذيدخل ميدانند
در اين تدوين .  بعمل آمدبه جمع آوری و تدوين آن صرف مساعی

نظر به . جديد در اثر عللی که باالتر شرح داديم، گاتها تغيير نکرد
اختالفاتی که ميان متن گاتها و بقيه کتب اوستا موجود است چنين 
مينمايد که از سائر کتبی که نثر بوده هر چه از حافظه ها بدست آمده 

هر کيفی که بوده با جمع شده و در آنها ترميمات بعمل آمده و گاتها ب
  .اوستای جديد شامل شده استمتن اصلی خود در تدوين 

  
بهر حال مطلب اساسی در اين نوشته اختالفات ديگری است که در 
متن مضامين و شيوۀ اظهار مطالب آن ها ديده ميشود و در تکميل 

  .مرام اين نوشته بيشتر بدرد ميخورد
  



يا هر شاعری ديگری که سرايندۀ سرود گاتها خود زرتشتر سپنتمان 
) گاتها(باشد، يک امر قابل مالحظه اين است که اشخاصيکه در 

حرف ميزند و يا مصدر اعمالی ميشوند معاصر سراينده و شاعر 
معلوم ميشوند حال آنکه در ساير قسمت های اوستا اين طور نيست 

ساير . و از اشخاص بسيار گذشته و قديمی صحبت بعمل مآيد
حکايه از زراتشترا و از اصالحات او صحبت حصص اوستا طور 

 آنکه در گاتها شاعر و لميکند و قصه ها همه شکل داستانی دارد حا
حکيم و وزير و پادشاه و اعضای خانوادۀ شان همه معاصر هم 
هستند و فحوای کالم و شيوۀ بيان همه را پهلو به پهلو روی صحنه 

ادشاه، جام اسپه زرتشترا حکيم و مقنن ويشتاسپه پ. قرار ميدهد
وزير، پوروچيترا دختر زوراسته همه معاصر همديگر و همه يکجا 

گاتها بايد سخنان خود زراتشترا يا يکی از مريدان . زندگانی دارند
معاصر او باشد زيرا از خالل سرود چنين معلوم ميشود که 
زراتشترا مصروف مجاهده و تبليغ اصالحات خويش ميباشد و هنوز 

  . او پوره معلوم نيستآيندۀ موفقيت
  

 آشکارا ميشود ، اجتماعی مطالعه بعمل آيدتاگر از نقطه نظر حيا
عامل اساسی ) ماده گاو(در گاتها . که گاتها و سائر اوستا فرق دارد

اهميتی که گاتها به . و عمدۀ حيات اقتصادی مردم تلقی شده است
ين امر ا. ديده ميشود) ويدی(ماده گاو داده چيزی است که در سرود 

واضح ميسازد که هنوز مانند عصر ويدی در عصر گاتها مردم 
بيشتر مالدار بودند و به گاو های شيری و گله و رمه اهميت بيشتر 

شبهه ئی نيست که در گاتها از زمين و قولبه و تخم و دانه . داده ميشد
اساسی حيات زندگانی و حاصالت هم تذکراتی بعمل آمده ولی شکل 

  . از آن بعدتر زندگانی زمين داری آغاز ميشودهمالداری است ک
  

داکتر گايگر جرمنی به اين عقيده است که مردمانی که معاصر گاتها 
ل ابودند مرحله مخصوص تحوالت مدنی را طی ميکردند و آن ارتح

  .از زندگانی مالداری به حيات زمين داری و زراعتی بود
  

ات زمين داری بر عکس در سائر حصص اوستا به تدريج اهميت حي
و کشت بيشتر شده و افتخارات آن در جامعه مساوی مالداری گرديده 

سراسر يک مبحث يا ) ونديداد(است تا جائيکه فرگاد يا فصل سوم 



همه ميدانيم و شنيده . رساله زمين داری و زراعتی قبول شده ميتواند
نشانيدن اشجار در آئين . ايم که اوستا به زراعت اهميت زياد ميداد

اين ها و امثال آن فرمايش های ديگر . اوستائی اجر فراوان داشت
که در حصص ديگر اوستا آمده وانمود ميکند که بعد از عصر گاتها 
ملت اوستائی يا پيروان اوستا از مالداری بطرف زمينداری گرائيدند 

با اين تحول . ده رفتات زراعتی اهميت و عموميت پيدا کرو حي
در گاتها قراريکه گفتيم هنوز آئين و . فرق کردجنبه مذهبی اوستا هم 

زه ميباشد و با مسکون اصالحات جديد در مرحله عمليات و مبار
 اراضی و توجه شان به امور زراعتی شکل استقرار شدن مردم به

  .ديربخود ميگ
  

مطالعه اوستا از سر تا آخر واضح ميسازد که مدنيت عصر اوستائی 
و زمينداری و مالداری داشت و اين مدنيتی بوده که جنبۀ زراعتی 

مرحله در مراحل مدنيت بشری دورۀ معين دارد و از خالل متون 
خود اوستا هم مراتب ارتحال و ترقی حيات توده و اجتماعيات آن 

گفتيم که گاتها نسبت به ساير حصص اوستا قديمتر . معلوم ميشود
 قدم اول است در عصر گاتها پيروان اوستائی بيشتر مالدار بودند و

  .در مشاغل زراعتی برداشته اند
  

داکتر ويليم گايگر با مطالعات عميقی که در مورد تمدن پيروان 
 چهار نکته ديگر را از مشخصات عصر اوستائی ،اوستائی دارد

ی ه را با مراتب آن در چوکات ارتقا بشرميداند و قدامت اين دور
  :اين چهار نکته قرار آتی است. تعيين ميکند

مينمايد که مردمان عصر اوستائی نمک و مورد چنين  )1(
 .استعمال آنرا نمی شناختند

  .شيشه در اين دوره مجهول بود )2(
و داد و ستد با تبادله اجناس   پول مورد استعمال نداشت )3(

 .بعمل می آمد
در   مردمان عصر اوستائیبنأبران. آهن هنوز مجهول بود )4(

 .زيست داشتند) مفرغ(دورۀ برونز 
  

مک ذکر نشده؟ در ميان مواد خوراکه نمک چيز چرا در اوستا ن
مهمی است و چون در دامان طبيعت وجود دارد، توليد آن محتاج 



کدام اختراع بزرگی نيست که بگوئيم مردمان اوستائی از آن محروم 
گذشته از اين همان . بودند و در نتيجه از نمک ذکری بميان نياوردند

هم ) ريگ ويد( در سرود طور که در اوستا از نمک اسم برده نشده
از سکوت اين دو منبع هر نتيجه ئی که گرفته . تذکاری از آن نرفته

شود يکی آن اين است که مدنيت های آرياهای ويد و اوستا شباهتی 
  .بهم داشت و قدامت مدنيت اوستائی هم زياد است

  
است که مردمان عصر اوستائی بهمين اساس داکتر موصوف معتقد 

شبهه ئی نيست که در اوستا از ظروف مواد . اختندا نمی شنشيشه ر
مختلف از قبيل طالئی، نقره ئی، مسی، برنجی، سنگی، گلی و 
چوبی تذکراتی بعمل آمده ولی تا جائی که تحقيق شده از شيشه و 

  .ظروف شيشه ئی اسمی برده نشده است
  

  :پول و استعمال آن در داد و ستد
همه ميدانيم .  آن در داد و ستدبيائيم به موضوع پول و مورد استعمال

که پول و مخصوصُا استعمال آن در خريد و فروش از عاليم مهم 
در عصر ويدی بال شبهه . ترقی مراتب حيات اجتماعی بشری است

پول وجود خارجی نداشته و داد و ستد همه با جنس و تبادله آن بعمل 
ه ثبوت تذکار پول و عدم آن در اوستا موضوعی است ک. می آمد

اختالف نظر در آن موجود است و اين اختالف نظر هم بيشتر متکی 
به تفسير و تعبير بعضی کلمات ميباشد زيرا اقُال دو کلمه در اوستا 

که برخی به اساس تراجم ) اسپرنا(و ديگری ) شيته(است يکی 
 ترجمه کرده اند ولی داکتر )درهم( و )پول(پهلوی متون آنها را 

نه به معنی ) شيته(معتقد ميباشد که کلمۀ گايگر برخالف آنست و 
و ملکيت آمده و کلمۀ دوم هم ) دارائی(پول بلکه به معنی محض 

را دليل ) پکونيا(وی در ين مورد کلمۀ التينی . عين مفهوم را دارد
) داشتن حيوانات(در التينی قديم اين اصطالح می آرد و ميگويد که 

يار کرد و باالخره چون تاخ) ثروت(معنی داشت و در نتيجه مفهوم 
تشکيل ميداد، دارائی يعنی ) مسکوکات(و ) پول(يشتر ثروت را ب

  .شد) پول مضروب(
  
 اشاره کرديم که در عصر ويدی داد و ستد با مبادلۀ جنس به باال

عمل می آمد ولی تا يک اندازه واحد مبادله حيوانات مخصوصُا گاو 



 نرفته و از خالل در اوستا هنور اين مميزۀ حياتی از بين. بود
اجناس را با حيوانات مضامين مختلف معلوم ميشود که هنوز قيمت 

  .مثل خر، نرگاو، اسپ، اشتر و گوسفند ميپرداختند
  

پيشتر متذکر شديم که موضوع تذکر و استعمال پول در اوستا و عدم 
داکتر جوستی و مستر توماشک با داکتر . آن بطور کلی ثابت نيست

و اخيرالذکر از عقايد ايشان تذکراتی داده است و گايگر مخالف اند 
طوريکه اشاره نموديم اختالف نظر در تعبير دو کلمۀ فوق الذکر 
است که دسته ئی آنها را پول سکه شده و دسته ئی دارائی، ملکيت و 

يگويد که فرض داکتر گايگر در آخر م. ثروت بطور عام گرفته اند
طع کدام ی داشته باشد بطور قپول هم معن) اسپرنا( کلمه محال اگر

 فروعات آن در بين نبود و در داد و ستد سيستم مسکوکاتی با داشتن
  .بيشتر جنس با جنس تبادله ميشد

 
بعضی  در ين شبهه ئی نيست که روی همرفته اگر مطالعه شود

حتی اگر خوب دقت شود . عوامل جديدتری هم در اوستا ديده ميشود
وره های مختلف تعلق ميگيرد ولی شواهدی بدست می آيد که به د

 پارتی و ) اولولخش(دليل آن واضح است و همه ميدانيم که تا زمان 
در جمع ) نيمۀ اول قرن سوم م( ساسانی )شاه پور اول(حتی تا زمان 

أبرين پارچه هائی در نب. آوری اوستا صرف مساعی بعمل می آمد
 آنها سراغ اوستا هست که نشان زمانه های جديد تر را ميتوان در

بانی آئين ) گوتامه بودا(که آنرا معموُال ) گوتاما(از قبيل کلمۀ . کرد
روی همرفته با تحليل مواد فوق که ازآغاز اين . بودائی ميپندارند

نوشته تا اينجا بعمل آمد واضح ميشود که اوستا و عصر اوستائی 
  ق م نيست بلکه 7 يا 6محصول قرون قبل از عهد مسيح مثُال قرن 

  .قرابت بيشتر به آخر عصر ويدی دارد
  

 نمی ،اوستا هيچ يک از واقعات تاريخی را که متون شرقی بياد دارد
از ين باالتر نام هيچ ملتی را نميبرد . شناسد و ذکری از آنها نميکند

سلطنت ها تشکيل کرده اند و و از اقوام بزرگ آريائی که مليت ها 
برای آن مجهول رسی و ماد اسمائی از قبيل پارت، پا. بردياسم نم

 و اين خود وانمود را ميشناسد) ايريائی(و ) يرياا(است و تنها کلمۀ 
از ين مسئله . ميکند که اسمای فرعی محدود هنوز بميان نيامده بود



عصر ويدی هنوز مفهوم ) آريا(واضح استنباط ميشود که تسميۀ 
ی آريائی خود را بحيث يک کتله از دست نداده بود و اسمای کتله ها

يا هنوز بالکل بميان نيامده بود و يا بهترتر بگوئيم آنقدر دارای 
بهر حال مفهوم ملی بکلی  نداشت و اوستا از نقطه . اهميت نشده بود

  .را استعمال ميکند و بس) ايريا(نظر کتله و ملت تنها اسم 
  

قرار مطالعاتی که بعمل آمد در عصر اوستائی شهرهای بزرگ 
 کسب وجود نکرده بود و قراريکه شرح داديم از مشرق زمين هنوز

که ) بخدی(مليت های ماد و فارس در آن نام و نشانی نيست و تنها 
خ ترجمه کرده اند ، ياد شده است آنرا بعضی باختر و بعضی شهر بل

 مرکزيت قلمرو اوستائی توصيف شده است و) بيرق های بلند( با که
  .از آن معلوم ميشود

  
ات، حيات مردم عصر اوستائی بيشتر شباهت به از نظر اجتماعي

يعنی با تفصيلی که . زندگانی قبايل مالدار و مردمان زمين دار داشت
داديم از روی گاتها بيشتر جنبه مالداری و از روی سائر حصص 
اوستا پهلوهای مالداری و زمينداری آنها طور مساوی معلوم ميشود 

وستائی يعنی باشندگان اين و بدين منوال واضح ميگردد که پيروان ا
، گوسفند، اسپ و عصر آريانا مالدار و دارای رمه های بزرگ گاو

گمان . شتر بودند و به تدريج به زمين و زمينداری توجه کردند
غالب برين ميرود که قبايل آريائی که در عصر ويدی در کوه پايه 
نی های افغانستان مستقر شدند قرار ايجابات وقت و زمان به زندگا

مالداری خويش اشتغال مزيد داشتند و زراتشترا با اصالحات 
اجتماعی خود سعی بليغ بخرچ داد تا مردم را به سکونت و تقرر در 
يک نقطه و زمينداری و توجه به حيات زراعتی متوجه سازد و از 

ين رهگذر مردمان آواره و کوچی را يک قدم در راه تمدن پيش ا
اعت توجه کنند و با آبياری زمين و ببرد تا مسکون شوند و به زر

  .نشاندن اشجار و بذر تخم خاک خويش را آباد سازند
  
ريکه پيشتر ديديم بقرار نظريه داکتر گايگر، عدم وجود و قرا

استعمال نمک، شيشه، مسکوکات و آهن تا اندازۀ خوب مراتب 
قدامت عصر و زمان اوستا را تصريح ميکند و قراريکه خود داکتر 



) دورۀ برونز(گويد اين عصر اختصاص بيشتر به موصوف مي
  .دارد

  
با تذکاری که داديم شبهه ئی نيست که در اوستا از ظروف سنگی ياد 
شده ولی تمام آثار و ادوات و افزار اين عصر منحصر به سنگ 

 ضمنی آن گذشته و بنأبرين دوره های سنگ با تمام مراتب. نيست
. ی آهن بميان نيامده است فلزات دوام دارد ولسپری شده و دورۀ

 )دورۀ مفرغ(بدينصورت عصر اوستائی را ميتوان مربوط به 
دانست که در آن ساختن ظروف گلی و چوبی و سنگی پهلو به 

  .پهلوی هم رواج و عموميت داشت
  

بنده در فصل اوستائی تاريخ افغانستان و سائر مقاالتی که به 
کوشش نموده ام تا   هميشه،مطالعات اوستائی و ويدی ارتباط دارد

ا را متصل بهم جلوه دهم و حتی تصريح کرده ام عصر ويد و اوست
 است )ويدی( و عصر )ويد(، تحول )اوستائی(و عصر  )اوستا(که 

 تدريجی بشری به نام و نشان  که قرار ايجابات وقت و زمان و ارتقا
  .ديگر وجود خارجی پيدا کرده است

  
نوشته بار ديگر واضح از روی تحليل موضوعات مختلف اين 

بهم ارتباط معنوی زياد دارند و دو عصر  )ويد(و ) اوستا(ميشود که 
متقابله آنها دامنه يک ديگر اند که اقتضای زمان و احتياجات جديدتر 

بنده در مورد زمان اوستا چنين . در آنها تغييراتی وارد کرده است
ی مقارن اظهار نظر نموده بودم که مقدمه عصر و ريفورم اوستائ

 ق م ريفورم و اصالحات 1000 ق م شروع شده و در حوالی 1200
 مطالعات اينجا ضمن. مذکور توسط زرتشترا آغاز گرديده است

 زيرا با تمام  کور را تائيد مينمايم و تاريخ مذموضوع اين نوشته سنه
اگر اوستا به . نکات متذکرۀ اين نوشته سرميخورد و موافقت ميکند

تائيد ) ويد( تعلق بگيرد ارتباط معنوی آن خوب با اين عصر و زمان
 ،با باريکی هائی که دارد) ايريا(و ) آريا(ميشود و مفهوم کلمه 

  .فهميده ميشود
  

و ) پارس(و ) ماد( ق م هنوز اسمای 1000بالشبهه در حوالی 
مادها و پارسی ها و تاريخ عروج و سقوط . بميان نيامده بود) پارت(



همين قسم از شهرها و پايتخت های آنها . دم بودآنها هنوز در کتم ع
 و رو اسکند) پارسی(و ) ماد(اوستا طبعُا بايد از . نام و نشانی نبود

واقعات مربوطه آنها ذکری نکند  و شهرهای بزرگ شرق را 
حرف نزند ) پول مسکوک( ق م بايد از 1000اوستا مقارن . نشناسد

 ،شف سکه خوانده ميشودهم که معموُال محل ک) ليدی(زيرا حتی در 
به گمان غالب قرائن عمومُا به اين . هنوز سکه اختراع نشده بود

 ق م در 1000رن ميکند که اوستا و عصر اوستائی مقاداللت 
 در ميان  داکتر ويليم گايگر.مده استافغانستان قديم يا آريانا بميان آ

ن سرزمي« اوستاشناسان طرفدار جدی اين نظريه است و ميگويد که 
است و ) ايران شرقی(تهذيب و مدنيت اوستائی حقيقتُا خاک های 

حدود آنرا ميتوان از سردريا بطرف غرب تا سرحدات مديا و 
اين عيننُا چوکات » .بطرف جنوب تا دشت های گدروزيا انبساط داد

جغرافيائی افغانستان قديم يا آريانا است که در مطبوعات افغانی 
  .يات کافی بعمل آمده استمفصل در اطراف حدود آن نشر

  
  احمد علی کهزاد

  
  

  :مراجع و مأخذ
 76سعيد نفيسی، مقالۀ حکيم ابوالقاسم فردوسی در صفحۀ  -1

  جلد پنجم گل های رنگارنگ
 سال 2، شماره 227 – 193ژورنال ازياتيک، صفحات  -2

 و 117، صفحه 245 صفحه 1933 سال 2 و شماره 1930
هر و صفحه  و بعد شماره دوم شال پنجم مجله م118

 Grundrisse derمجموعه فيلولوژی ايرانی تايف ويست 
iranischen Philologie 

ذکر  است که در اوستا) تورياها(همان ) تورانی(مقصد از  -3
 که علت مجادله هائی. شده و از روی عرق آريائی بودند

ميان پادشاهان اسپه آريانا و رؤسا و شاهان خيونی توريائی 
کيش و معتقدات بود نه اختالفات شروع شده بود بيشتر 

) توريائی(يا ) توريا(صفت تورانی که بعدها جای . عرقی
را گرفت با انتشار عناصر مغلی و تاتاری در غرب 



سردريا مفهوم نوی پيدا کرد و بيشتر به عناصر مغلی نسبت 
 .شد ولی استعمال آن در اين نوشته از ين مفهوم مبرا است

موسيو . را ترجمه کرده استقبل از او گايگر جرمنی آن -4
 .ايتالوی هم در اطراف آن تدقيق نموده است) پليارو(

 Grundriss مجموعۀ فيلولوژی ايرانی 118 و 117صفحه  -5
der iranischen Philologie 

 1313 بيست مقاله طبع مطبعه مجلس 3صفحۀ ) 1(پاورقی  -6
 شمسی تهران

نه    سوی خا---برون رفت مهراب کابل خدای   :  فردوسی -7
 زال زابل خدای

  بيست مقاله5صفحۀ  -8
  بيست مقاله6صفحه  -9

  شمارۀ اول سال اخير کاوه15صفحۀ  -10
  سال دوم کاوه7 شمارۀ 16صفحۀ  -11
 )دورۀ جديد( سال دوم کاوه 3 شمارۀ 15صفحۀ  -12
  سال دوم کاوه3 شمارۀ 14نوتۀ صفحۀ  -13
 جلد اول شاهنامۀ فردوسی، تصحيح 191صفحۀ  -14

 جلد 167و صفحه محمد رمضانی صاحب موسسه خاور 
 دوم شاهنامه و صفحات بعد

15- Chars de mtyline 
 جلد دوم زند اوستا ترجمۀ 393 صفحه 140پاورقی  -16

 دارمستتر به فرانسوی
  و بعد214 و 213جلد سوم شاهنامه صفحات  -17
 220جلد سوم صفحۀ  -18
احمد علی کهزاد، تاريخ افغانستان جلد اول کابل  -19

 196 و فصل سوم مدنيت اوستائی صفحه 1325
  


