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عصر ويدی که معموالً در تاريخ قديم آريانا آنرا بين  2000و  1000ق.م .قرار
ميدھند و حد متوسط آن مصادف به  1500ق.م .ميباشد ،دئره ايست که از نقطه نظر
تاريخ ادبيات ميتوان آنرا عصر »تجدد ادبی« آريائی خواند .شعرائی که در ين دوره
سر بلند کرده ھمان مردان دانا و فرزانه قوم اند که بنام »ريشی« ياد شده اند و امروز
محيط و مطبوعات ما نبوغ ادبی ،مقام و رول اجتماعی و سياسی آنھا را کم و بيش
شناخته و پرده از روی شخصيت ھای مختلف آنھا برداشته شده است.
ريشی ھا که در لباس شعر و سرود راه ھای مادی و معنوی زندگانی را به توده ياد
ميدادند و مردم را ھميشه به مزايای اخالق و يگانگی دعوت ميکردند و گوشه ھای
زيبا و مقبول حيات را در مقابل آنھا ترسيم مينمودند ھمه بال استثنا مردان نبودند بلکه
زن ھا نيز به حيث شاعره ھای توانا و مقتدری در ميان آنھا وجود داشت و »زنان
ريشی« مانند مردان رول مھمی در ساختن منظومه ھا و سرود ھا بازی کرده و در
خدمات بزرگ مذھبی و اجتماعی و سياسی که از سرودن سرود ھا منظور بود سھم
بسزائی گرفته اند.
رول زن در حيات اجتماعی آريائی در عصر ويدی موضوعی است جداگانه و شرح و
بسط زياد ميخواھد .اينجا فقط از پھلوی تعليم و تربيه که با مقالۀ ما ربطی دارد
مختصراً متذکر ميشويم که پسر و دختر آريائی در کانون خانواده يکسان تربيه و تعليم
ميشد و از ين نقطه نظر فرقی در ميان نبود .معموالً پدر و مادر و بيشتر پدر که انتقال
ميراث معنوی به اوالد وظيفۀ اخالقی و مذھبی او بشمار ميرفت در راه تعليم و تربيه
اعضای خانواده خود جھد بليغ ميکرد و چون پدر و مادر ھر دو در شناسائی معرفت
متداولۀ وقت دست داشتند ھر دو در تربيه و تعليم اوالد خود مصروف ميشدند .ولی
چون فطرتا ً پسر به پدر بيشتر متمايل بود و بعد از اينکه به سن و سال کافی ميرسيد
در کارھای صعب و مشکل خارج خانه با پدر سھيم ميشد ،دختر پھلوی مادر ميماند و
مادر در تربيۀ دختران خود حصۀ مھمتر ميگرفت .چيز مھمی که قابل مالحظه است
اين است که عموما ً دختران و پسران يکرنگ تربيه ميشدند و علت آنھم درسگاه
مشترک کانون پر عاطفۀ خانواده بود و از ھمين جھت شعرا و دانايانی از ميان طبقه
مرد و زن در عصر ويدی بميان آمد.
زن ھای ريشی ھمان کارھائی را در جامعه اجرأ ميکردند که مردان ريشی بعمل می
آوردند .شعر ميساختند ،مراسم قربانی را اجرأ ميکردند و سرودھائی در مدح و
توصيف ارباب انواع ميسرودند و از ين رھگذر مقامی عالی در ميان ريشی ھا احراز
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کرده بودند .در آخر مقاله عجالتا ً اسمای بعضی شاعره ھای عصر ويدی را داده و
نمونه ھای کالم آنھا را در طی کدام مقالۀ ديگر تقديم خواھيم کرد.
بعضی از شاعره ھای معروف عصر ويدی:
شھزاده بيگم »گوشا  ،«Ghochaکه شاعره خيلی معروفی بود و اشعار او در کتاب
اول ريگويد نمره  117و کتاب دھم نمره  39و  40ثبت است.
»لوپامودرا  «Lopamudraشاعرۀ توانای ديگريست که اشعارش در سرود ريگويد
کتاب اول نمره  179قيد ميباشد.
»ماماتا  ،«Mamataنمونه کالم او در کتاب ششم ريگويد نمره  2و  10گنجانيده شده.
»اپاال« نمونۀ کالم او در کتاب ھشتم سرود  91قيد است.
»سوريا« ،نمونۀ اشعارش در کتاب دھم سرود  189ديده شده.
»اندائی« ،نمونۀ سخنش در کتاب دھم سرود  145گرفته شده.
»ساسی« ،نمونۀ شعرش در کتاب دھم سرود  159آمده.
»سارپرانجی« نمونۀ اشعارش در کتاب دھم سرود  189ديده شده.
»ويشو وارا« نمونۀ گفتارش در کتاب پنجم سرود  28قيد است.
برای اينکه خوانندگان مجلۀ »آريانا« طرز تخيل ،قوت گفتار ،شيوۀ بيان ،انتخاب
موضوع و سبک شعری شاعره ھای متذکرۀ آريائی عصر ئويدی کشور ما را
مالحظه فرمايند ،ترجمۀ پارچۀ شعر شھزاده خانم »گوشا« را ذيالً ميدھيم:
"ای »اسون  «Asvinستارگان صبح عرادۀ شما را که سريعتر از خيال است ،عراده
ئی که آن را اسپھای دلير و تند می کشند بسوی مردمان ميشتابد .کجا ميرويد؟ تا
منزلگۀ پاکانم را جستجو کنيد .ای دالوران و پھلوانان اينجا به رھايشگاه ما بيائيد".
"شما ای صاحبان کارنامه ھای عجيب» ،وندانا  «Vandanaرا برون آورديد تا
مالک پيروزی و شکوه گردد مانند زر صافی که مدفون باشد ،چون کسيکه در سينۀ
تباھی و فنا خسپيده باشد مانند آفتاب که در حجلۀ ظلمت پنھان باشد".
"ای »اسون  «Asvinھا ستارگان صبح شما به معاونت قوه ھا و نيرو ھای بزرگ
تان آن مرد باستانی »شياوانا  «Chyavanaرا به آغوش جوانی سپرديد".
"شما ای »ناستياس  «Nastyasعرادۀ تان را بگماريد تا دختر آفتاب را با ھمه
شکوھی که دارد ،بردارد".
"شما ای کسانيکه ھماره جوان ھستيد به تاسی شيوۀ قديم خويش »تورگا  «Turgaرا
بياد آورديد و با اسپ ھای گندمی خويش که با بالھای چابک پرواز ميکنند
»بھوجيو  «Bhujyuرا از بين امواج بحر برون کرديد".
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"ای صاحبان کارنامه ھای عجيب ،زمين را شيار کرديد و جو کاشتيد .برای انسان
شيرۀ غذا داديد» .داسيو  «Dasyuرا با کرنای خويش از ميان برداشته دور افگنديد و
به »آريا  «Aryaروشنی وسيع و رخشندگی داديد که به آفاق پخش شد".
"ای بزرگان! من از شما استعانت ميکنم .ای »اسون« به نياز ھای من به ديدۀ لطف
بنگريد .ای »ناساتياس« به من ثروت زياد و تمول کثيری بدھيد که با کودکان ھمراه
باشد".
"اين کارنامه ھای بزرگ و شجيعانه شما را که آن را در دوره ھای باستان کرده ايد
مردم ميدانند نياز ميکنم که ای صاحبان قدرت و نيرو دعاھای من در حالی بشما
خطاب شوند که فرزندان دلير و شجاع در اطراف من ايستاده باشند".
"من به سوما خطاب ميکنم که از ھمه بمن نزديک تر است .جای او در روح ماست.
نياز ميکنم که گناھان مرا يکسره عفو کند .انسان پر از آرزو ھاست .ھمچنين
»اگاستيا َ  «Agastyaاز سعی خويش در راه آمال خود رنج ميکشد .آرزوی او برای
داشتن ثروت ،فرزندان و نيرو خيلی شديد است".
/مجله آريانا ،شمارۀ  ،6اول سرطان  ،1322کابل//نشر مجدد جنوری  ،2012بنياد
فرھنگی کھزاد/

4

