بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
کتاب "افغانستان قبل از اسالم" اثر عالمه استاد احمد علی کھزاد تا حال به نشر نرسيده بود و
اينک بنياد فرھنگی کھزاد آنرا جھت استفاده عالقه مندان ارجمند قرار ميدھد .اصل اين کتاب
در سال  1315در توقيف خانه کابل بصورت مخفی از نظر مامورين موظف در کاغذ پوری
نوشته شده و بعد از محبس دوباره پاک نويس شده است .کاپی پاکنويس شده با اصالحات بعدی
آن در بنياد فرھنگی کھزاد موجود ميباشد .در اين کتاب نام »آريانا« به نظر نميرسد زيرا عالمه
کھزاد تا آن زمان در مورد آريانا تحقيق ننموده بود .نام آريانا بعداً در مقالۀ کوچک و متعاقب آن
در رسالۀ بزرگ بنام »آريانا« در سال  1321يعنی شش سال بعد از اين کتاب به نشر رسيد.
گرچه محتويات اين کتاب در آثار ديگر کھزاد تا حدی به نظر ميخورد ولی توضيحات اين کتاب
با ادبياتی که در آن بکار رفته است و با اختصاراتی که دارد نسبت به کتابھای ضخيم و يا
رساله ھای مشکل علمی برای خوانندگان خالی از دلچسپی نميباشد و مسايل را تا حدی از
زوايای ديگر ھم توضيح داده است .چون اين کتاب در محبس بدون اجازه کار شده است،
مؤاخذی که در آن بکار رفته بصورت کامل ذکر نشده است .قابل يادآوريست که کھزاد بزرگ
در سال  1315به سن  27ساله بوده است و ھمچنان ايامی است که بعد از سه سال ماموريت در
سفارت افغانستان در ايتاليا که بحيث سرکاتب سفارت ايفای وظيفه مينمود تازه به وطن برگشته
بدون آنکه والدين و اعضای خانوادۀ خود را ديده باشد به زندان انداخته شده است ،بھر حال با
مطالعاتی که در ايتاليا انجام داده بود حاال ميخواست آنرا بنويسد و گوشۀ زندان جائی برای آن
شد .قابل يادآوريست که آنطوريکه يک عده ئی بی شرم و بی معرفت ادعا دارند ھيچ اثری را
به اثر دکتيه کسی ننوشته و آن چنان کسانی که در افغانستان معرفتی بيشتر در تاريخ نسبت به
کھزاد ميداشتند وجود نداشت تا وی را از کارھای علمی و تحقيقاتی به بيراھه ببرد .اين اثر خود
يک مثال بزرگ است که مرد علم و دانش بود و حتی زنجير و زوالنه زندان يا توقيف خانه
کابل ھم وی را از اين راه دور نتوانست .در حقيقت اين نشاندھندۀ يک عشق بزرگ بود که
کھزاد از شروع جوانی نسبت به وطن و مردم خود داشت و تا روزی که زنده بود از کار و
تحقيق علمی دست نکشيد .بدون آنکه کوچکترين نوع تعصب و يا بی ادبی را در کارھای خود
راه دھد .تعصبات و نادرست نويسی چيزھائی که تاريخنويسان امروزی کشور ما تقريباً ھمه به
آن مصاب اند .جالبتر آنکه با وجود پيشرفت ھای بزرگ علمی کسی نتوانسته است تھداب
مستحکمی را که عالمه کھزاد در تاريخ باستان و کرونولوژی آن گذاشته است حتی شور بدھد
چه رسد به آنکه آنرا ويران کنند و از بين ببرند با وجوديکه بصورت دسته جمعی و متواتر
حمالت خود را بر کارھای بزرگ علمی و تحقيقاتی وی وارد ميکنند و از بس تالش ھای
مذبوحانه شان کارگر نمی افتد به توھين به شخصيت واال مقام علمی ،اخالقی و روحانی وی
ميپردازند ولی نميدانند که ھمه اقوام و مردم افغانستان از وی مانند يک قھرمان ملی واقعی
حمايت ميکنند .در اين مورد و کارھای انجمن تاريخ تحقيقی در دست است که از يکطرف
روشنائی بيشتر به فعاليت ھای آن داده خواھد شد و از طرف ديگر جوابھائی به توھينات
متعرضين بيباک خواھد بود.
اميدوارم محتويات کتاب حاضر مورد توجه عالقمندان عزيز قرار گرفته و از آن استفاده کنند.
ممکن بعضی از موضوعات در اين اثر با آثار بعدی کھزاد بزرگ ھمسو نباشد که نشاندھندۀ
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افغانستان قبل از اسالم
احــمـد عـلـی کـھـزاد

اين اولين تاريخ دورۀ باستانی افغانستان است که در بھار سال 1315
در محبس ،مخفی از نظر مامورين مؤظف در کاغذ پوری نوشتم و بعد
از انقضای مؤعد حبس آنرا پاک نويس نمودم.
احمد علی کھزاد

يادداشت:
احمد علی کھزاد به مجرديکه از ماموريت در سفارت افغانستان در
روما در سال  1314اجباراً به وطن برميگشت از سرحد افغانستان –
ايران بازداشت شده و با زنجير و زوالنه به توقيف خانه کابل آورده
شد و برای مدت نه ماه بدون ھيچ نوع اتھام و بدون ھيچ نوع
پروسه حقوقی در آنجا سپری نمود و دليل اين بازداشت و حبس
ھرگز برايش توضيح نشد و ھم اگر بيگناه بود ھيچ نوع
غرامتی برايش داده نشد.
اين زمانی بود که محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان بود.
1315

افـغـانـستـان قـبـل از اسـالم
مقدمه:
اين کتاب که به اسم »افغانستان قبل از اسالم« تحرير و تاليف شده و به سيزده
فصل منقسم گرديده ،وقايع بارزی را که در مورد تاريخ باستانی کشور عزيز از
اعصار قبل از اسالم سراغ داشتيم ،حتی االمکان بصورت مسلسل نشان ميدھد.
واضح است که اين کتاب با اين حجم کوچک و صفحات محدود بھيچ صورت
افتخارات تاريخی کشور کھن سال کوھستانی ما را که دره ھای سرسبز و جلگه
ھای خوش آب و ھوای آن مدنيت ھای متعددی را کھنه نموده چنانکه شايد،
معرفی کرده نميتواند.
سرزمينی که چند ھزار سال قبل شھرھای آبادان و نقاط مدنی آن به اسم »فو-ھو-
لو«» ،فان يان«» ،ھـيلـو«» ،کاپـيسا«» ،نگاراھـارا«» ،لـمپاکا«» ،ھـری«،
»اراکـوزی« وغيره وجود داشت و ھر کدام فی حد ذاته کانون مدنيت مخصوصی
بوده امکان ندارد که تمام دوره درخشان حيات چندين ھزار ساله آنھا به صفحات
کوچک کتاب  250صفحه يی تمام شود.
مستر »ولسن« مينويسد» :اگر يک سلسله تاريخ مکمل افغانستان در دست ميبود،
ديده ميشد که حوادث اين سرزمين پرشور از تاريخ تمام کره زمين بزرگتر
ميشد «.ممکن مستشرق شھير در اين گفته خود کمی مبالغه نموده باشد ولی اھميت
مقام تاريخی افغانستان را بخوبی ادأ ميکند .بلی مملکتی که پيشرفته ترين اوالد
بشر در آنجا پيدايش و نشو ونمو يافته باشد ،سرزمينی که از مدنيت قبل از آريائی
گرفته تا عصر ويدی ،اوستائی ،يونانی ،بودائی يکی را بعد ديگری کھنه نموده
باشد ،جا دارد که تاريخ عظمتش با گزارشات تمام دنيا ھمسری کند.
مدنيت قبل از آريائی که در سرحدات شرقی مملکت در حوزۀ اندوس شواھد آن
رونما شده و فعالً ھيئت حفريات فرانسه در سرحدات غربی در سيستان و
چخانسور معاصر آنرا تجسس ميکنند ،در  5000سال قبل اين خطه را روشن
ساخته بود.
مدنيت عصر »وديک« از سال  2000ق.م .تا حوالی سال  1000ق.م .ھزار سال
در کوھسار وطن مصروف شعشعه پاشی بود .تمدن اوستائی باختری صفحه
افتخار ديگری است که ھزار سال ديگر از کانون باختری خاک خود و بيگانه را
منور ساخت .مدنيت بودائی که از قرن  3ق.م .الی اوايل قرن  9ب.م .بيش از
ھزار سال دوام داشت ،فصل افتخار ديگريست که آثار نقاشی ،معماری و ھيکل
تراشی آن ھنوز اسباب حيرت کل جھان است.

پس اين ادوار مدنی که فقط به گرفتن اسم آنھا اکتفا نموديم ،ھر کدام به ذات خود
موضوع ھای مستقل و دوره ھای بزرگی است که معرفی آنھا جلدھای ضخيم
ميخواھد و ھر کدام فی حد ذاته انقالبات بزرگ در آئين ،زبان ،طرز زندگانی و
معيشت اھالی اين سرزمين و ممالک ھمجوار توليد نموده است.
پس خوانندگان محترم از روی چند سطر مختصر فوق مالحظه ميفرمايند که
موضوع اساسی اين کتاب که روزی بکمک تدقيق فرزندان اين خاک تکميل
خواھد شد ،به اندازه ئی وسيع است که قلم ناتوان ما و صفحات محدود اين کتاب
طوريکه شايد حق آنرا ادأ کرده نميتواند ،ولی چون مدققين فاضل و محترم ما از
روز تأسيس انجمن ادبی کابل در موضوع ھای مختلف تاريخ باستانی کشور
عزيز مقاالت خيلی مفيد و جامع نوشته اند که ھر کدام در موقع خود حايز اھميت
زياد است ،غامضات آنرا روشن خواھد ساخت .بنده به تعقيب ايشان محض
بواسطه اينکه چند سال با ھيئت حفريات فرانسه عمالً کار نموده ام با عدم اھليتی
که در خود احساس مينمايم از مدتی آرزو داشتم که در ين افتخارات باايشان
شريک گردم .اينک به ھمين مطلب و برای اينکه وظيفه ملی خود را ادأ کرده
باشم تا جائی که مأخذ بدست رسيد و معلومات ناقص خودم کمک کرد ،اين کتاب
را تحرير نمودم.
اين کتاب مشتمل بر  13فصل است .فصل اول در اطراف مبدأ نژاد آريائی و ساير
مسايل متعلقه آن :مھاجرت ،زبان ،آئين ،زندگانی اجتماعی وغيره نگاشته شده
است .بعقيده بنده منبعد ھر چه کتابی که راجع به تاريخ قبل از اسالم افغانستان
نوشته شود ،تمھيد آن عموما ً بھمين مسئله شروع خواھد شد .ناگفته نماند که در
مورد وقايع قبل از اسالم افغانستان ،قبل از عصر آريائی چيزھای زياد گفتنی
داريم چنانچه دور نرفته مدنيت عصر قبل از آريائی کشور ما در اثر شواھد آثار
حوزه اندوس ظاھر و ھويدا شده است .از ين پيشتر در موضوع وقايع اعصار قبل
التاريخ ،وضعيت طبقات االرضی مملکت ھم زمينه گفتگو و تحرير باقی است
ولی چون اين مباحث عموما ً موضوعات عليحده بوده و اظھار نظريه در اطراف
آن يک سلسله مطالعات مخصوصه ميخواھد که ھنوز پوره عملی نشده عجالتا ً در
ين کتاب از ذکر آنھا صرف نظر نموديم و فصل اول کتاب خود را به مسائل نژاد
آريائی اختصاص داديم.
فصل دوم راجع به آريائی ھای باختری و مدنيت عصر اوستا بعقيده من حتما ً بايد
باشد و ھرچه معلوماتی که نسبت به انبساط موضوع آن بدست آيد در آن گنجانيده
شود.
فصل سوم که افغانستان عصر ھخامنشی را نشان ميدھد ھم بی مورد نيست و
چون در ھر کتاب وضاحت و ترتيب موضوع اھميت زياد دارد .اگر افغانستان
عصر ھخامنشی را ضميمه کدام فصل ديگر نمائيم مطلب پيچيده خواھد شد.

فصل چھارم ،فتوحات اسکندر ،فصلی است طبيعی که در آن کسی گفتگوئی
ندارد.
فصل پنجم ،سلطنت خاندان »موريا« ظاھراً بی اساس و چيز تازه معلوم ميشود
زيرا بعد از فتوحات اسکندر بايد از تجزيه شدن امپراتوری يونانی و سلطنت
مستقل يونانو باختری سخن بميان می آمد ولی بعقيده بنده گنجانيدن اين فصل ميان
فصل چھار و شش از نقطه نظر شيوع ديانت بودائی که با شاھان اين خانواده
عملی ميشود ،خيلی مناسبت دارد و بجای خود برابر آمده است زيرا ذکر آن پس
از فصل تجزيه شده امپراتوری اسکندر بی مورد است.
در فصل شش ذکر مختصر تجزيه شدن امپراطوری اسکندر تمھيد و موضوع
اساسی آن ذکر سلطنت مستقل يونانو -باختری است .به تعقيب اين فصل اگر برای
يونانيان احفاد سالطين باختر که در پنجاب سلطنت عليحده تشکيل داده اند کدام
فصل مخصوصی ھم باز شود جا دارد ولی ما اين موضوع را ھم جز و متمم
فصل شش ساختيم.
چون قرار نظريه عموم مستشرقين سلطنت يونانيان باختر بواسطه تھاجمات قبايل
چادر نشين »سيت« خراب شده ،ميشود که متھاجمين »اسکائی« و »يوچی« را
تنھا به اسم »سيت ھا« در يک فصل ھم بيان نمائيم ولی چون به نظر مدققين اين
دو قوم عليحده ميباشند و يکی بعد ديگری در افغانستان ريخته اند و تاريخ اين
وقت مملکت ھم با اسمای يونانی ھا ،پارت ھا ،پھلواھا ،اسکائی ھا ،يوچی ھا
مغشوش و نسبتا ً تاريک است ،بھتر آنست که در دو فصل عليحده بيان شود.
چنانچه ما »اسکائی ھا« را در فصل ھفت و »يوچی ھا« را در فصل نھم جا داده
ايم .اينجا باز سوالی در خاطر ھا خواھد گذشت که چرا اين دو قوم متھاجم که يکی
بعد ديگری آمده اند پشت ھم در دو فصل ذکر نشدند .اگرچه ما در ين کتاب تنھا
يک فصل ،ھشت) ،پارت ھا( را ميان اسکائی و يوچی قرار داده ايم ،در حقيقت
اگر دو سه فصل در ميان گنجانيده شود ،جا دارد زيرا پس از اينکه اسکائی ھا
صفحات شمال ھندوکش را متصرف ميشوند ،برای يونانيان جنوب ھندوکش
ميتوان فصل جداگانه ئی باز کرد .ھمچنين پارت ھا که در يک فصل ،در فصل
ھشت ذکر شان را نموده ايم در دو فصل عليحده بخوبی تقسيم ميشوند .يکی پارت
ھائيکه در ايران و خراسان سلطنت نموده اند و ديگر پھلوا ،سالطين پارتی نژادی
که در سيستان و قندھار سلطنت مستقلی بميان آورده اند.
در فصل ھشت از پارت ھای ايران به اين جھت مختصراً ذکر نموديم که اوالً
مؤسس آن سلسله »ارساسس« يکنفر بلخی است .ثانيا ً در ھرات و حاشيه ھای
سرحدات غربی مملکت ما پيشرفت ھا نموده اند .ثالثا ً يک دسته محاربات با
اسکائی ھا بعمل آورده اند .رابعا ً ذکر پارت ھا يا پھلوا ھای سيستان بدون آنھا
بخوبی فھميده نميشود.

فصل نھم» ،کوشانی ھا« در جای خود بی مناسبت نيست .تشريح صنعت زيبای
»گريکو بوديک« که از افتخارات ھنری وطن ما است در خور يک فصل
مخصوص است .اگرچه ظاھراً چنين مينمايد که تذکر از آن بايد پيشتر بعمل ميآمد
ولی چون منتھای ترقی آن درعصر کوشانی است جائی که در ترتيب اين کتاب به
آن داده ايم صحيح و درست است.
بعد از شرح چگونگی ھنر »گريکو بوديک« برای »ھن ھا« که درست يکنيم صد
سال بر افغانستان تھاجمات نموده و در امحای بقايای اين صنعت خود داری
نميکنند ،فصل يازه را تخصيص داده ايم.
چون متعاقبا ً ترک ھا و ساسانی ھا متحداً »ھن« ھا را مضمحل ميسازند و
سرزمين افغانستان امروزی بدست شاھزادگان ترکی می افتد ،فصل دوازده را بنام
ترک ھا و شاھزادگان ايشان باز نموديم.
چون بعد از اضمالل ھن ھا بدست ترک ھا و ساسانی ھا ،اوالده شاھزادگان
کوشانی از قلل جبال چترال و گلگت مجدداً پايان شده از کابل و گندھارا تا اواخر
قرن  9و عصر ورود عساکر اسالم سلطنت مينمايند ،فصل سيزدھم را به
چگونگی حال ايشان اختصاص داده ايم.
اگرچه در فرصتيکه عساکر فاتح اعراب رسيده و با آخرين شاھان سلسله دوم
کوشان» ،رتبيل ھا« در حوالی غرب کابل مصروف پيکار ميباشند ،خانواده
جديدی ھم که اصالً برھمنی مذھب بودند در کابلستان و گندھارا به سلطنت رسيده
اند .در اينجا از آنھا ذکری نرفته است.
در خاتمه راجع به ماھيت اين کتاب بايد شرحی مختصری داده بگويم که اين اثر
ناچيز و نظير آن ھر چه در آتی بميان آيد حکم خوشه ھائی را دارد که دھقان جمع
نموده تا خرمنی تشکيل دھد و يا بعبارت ديگر به جمع آوری موادی ميماند که از
آن در آتی عمارتی آباد شود .يعنی بالذات خود اين اثر نه تنھا ناقص بلکه يک تکه
نقص است و اگر ممکن تا  50سال ديگر ھمه مدققين ما در ين موضوع تجسس
کنند ،تدقيق نمايند ،بنگارند باز ھم ممکن تکميل نشود و کتابی که بصورت کامل و
حقيقت ترجمان افتخارات تاريخ باستانی ما شده بتواند ،بميان نيايد ولی تا مادتا ً يک
چيز بميان نيايد اصالح و تکميل آن امکان ندارد .محض برای اينکه زمينه تنقيد و
اصالح فراھم شده باشد جرئت نموده اين اوراق پريشان را بدسترس خوانندگان
عزيز ميگذارم ھر چه نقايس و معايبی ببينند لطفا ً بھر اسم و رسمی که ميخواھند،
خواه بعنوان تنقيد و اصالح و خواه بصورت اخطار و اطالع به مطبوعات وطنی
و يا برای خودم بنويسند خيلی ممنون خواھم شد زيرا يکی از بھترين راه ھائيکه
برای تکميل اين موضوع موثر افتد ،ھمين است.
احـمـد عـلـی کـھـزاد
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بسم ﷲ الرحمان الرحيم
فصل اول
)(1

آرياورته يا مھد پرورش آريائی ھا

اگر چه علمای تاريخ در تعيين مھد پرورش آريائی ھا متردد اند و ھر کدام به
نحوی در ين مورد اظھار نظريه نموده اند ،از آسيای مرکزی گرفته تا سواحل
رود دانيوب روی يک خط مستقيم مھد تولدی و پرورشگاه آريائی ھا را در فالت
پامير ،دامان ھندوکش ،بکتريانا ،مديا ،قفقاز ،جنوب روسيه و باالخره جلگه رود
دانيوب ارائه ميکنند .اما بر خالف حدسيات قراريکه از دو منبع موثق يعنی ترانه
ھای »ريگ ودا« و کتاب »اوستا« معلوم ميشود و اکثر مستشرقين بيغرض را
قانع نموده اين است که گھوارۀ پيدايش و پرورش »اوالد مانـو« آسيای مرکزی و
باز در آسيای مرکزی يا اراضی مرتفعه آنست که بين فالت پامير و تيغه ھندوکش
و رود آمو انبساط دارد ،يا اراضی وسيع دشتی است که در شمال اين منطقه در
نواحی ماورای شمال »سردريا« افتاده است که قدما آنرا »سيتی  «Scythieياد
نموده اند و امروز روسيه جنوبی اش ميتوان تعبير نمود.
موسيو »فونتن ماريوس  « Fontaine Mariusکه تحت عنوان تاريخ عمومی
نسبت به تمام ملل قديمه آسيا يک سلسله کتب مفيد نوشته ،در ضمن اينکه مبدآ
آريائی ھا را فالت پامير ميداند ،مينويسد که در ميان ترکستانی ھا افسانه ئی
معمول است که قرار آن نوع بشر در مراتب اولی تۀ يک درۀ کوه التائی زندگانی
داشت که اطراف آنرا قلل شامخه جبال گرفته بود ،سپس در اثر انفجار آتش احجار
از ھم پاشيده و بنی نوع انسان از مجرای چھار مخرج طبيعی دره ھای رود
»اندوس«» ،اکسوس«» ،ايگزارت يا سر دريا« و »ھيرمند« به چھار جانب
مختلف پراگنده شدند .اگر چه طوريکه متذکر شديم اين قصه افسانه است اما به
حقيقت امری که فالت پامير و اراضی مجاور آن پرورشگاه نژادی بوده و اين
نژاد از آنجا بنای مھاجرت را گذاشته است ،به کمال خوبی موافقت ميکند.
)(2

در ميان مستشرقين اروپائی بعضی ھائی که طرفدار نظريه مھاجرت آرين ھا
)نه آريائی ھا !( از غرب به شرق ميباشند ادعای آنھا مغرضانه و خالی از حقيقت
است زيرا اين نقطه غربی ھر جا که باشد :آلمان ،سواحل دانيوب وغيره ھيچ
معنی و اساس ندارد و اگر قدری به نگارشات کتيبه ھای آثـوری دقت شود عدم
اساس اين نظريه به وضاحت ثابت ميشود .کتيبه ميخی »تگليت پيلسر اول Tiglet

 ،«Pileserشاه آثـوری که در حوالی  1100 – 1115ق.م .داد جنگ جوئی و
معرکه جوئی را داده و بجانب شرق فالت ايران نفوذ آمريت خود را تا کنار
درياچه »وان« )يکی از درياچه ھای خورد جنوب کسپين( ادامه داده بود ،ھرگز
از »امادی ) «Amadaiماد ھا( و »پارسواس ) «Parsusپارسی ھا( شاخه
آريائی اسم نبرده است» .ماسپرو  «Masperoمينويسد که وقتيکه پادشاه ديگر
آثـوری »آثـور نازيرا ھابال  «Assur Nazir Habalدر قرن  9ق.م .به خاک
ايران فعلی بنای تھاجم را گذاشت ،ابداً با عناصر آريائی مواجه نشد بلکه با
»ماتا  «Mataھا که از خون تورانی بودند ،مقابل گرديد .سه صد سال بعد از
تاريخ کتيبه اول الذکر در عصر لشکر کشی ھای »سلماناسار سوم Salmanasar
 ،IIIپادشاه ديگر آثـوری برای اولين بار در سال  827ق.م .اسم قبايل »پارسواس
= پارسی و امادی = ماد« ھا تذکر رفته است .چنانکه اولی در کوھستانات
کردستان بين سرچشمه رودخانه »زاب  «Zabو »دياال  «Diyalaبا  27نفر
شاھزادگان خويش و دومی در جلگه ھای مجاور ظھور نموده اند .اگر چه
»کسيت  «Kassitesھا ھم عنصر آريائی نژادی اند که حين تشتت قبايل آريائی
از باختر بطرف غرب حرکت کرده و بار اول با اسپ ھای خود در حدود 1900
ق.م .در منتھا اليه غربی ايران امروزی ظھور نموده اند ،اما طوريکه از روی
شھادت کتيبه ھای شاھان آثـوری به مالحظه ميرسد ،اين پيش قراول سامی و
مغلی نژادی که در ايران حيات داشتند به واسطه قلت خود چندان به نظر
نميخوردند چنانکه در کتيبه ھای شاھان آثـوری از آنھا اسمی نرفته تا اينکه متعاقبا ً
قبايل ديگری مثل آمادی و پارسواس که شاخه ھای قبايل آريائی اند ،در ايران
ظھور نمود و بار اول در  827ق.م .يعنی اوائل قرن  9ق.م .از آنھا اسمی برده
شده است.
پس با شرح مختصر فوق به وضاحت معلوم ميشود که در زمان شاھان آثـوری تا
مدتی در ايران فعلی امادی ھا و پارسی ھای شاخه ھای قبايل آريائی وجود نداشتند
و کسيت ھا پيش قروال مھاجرين آريائی ھم آنقدر کم بودند که در ميان اقوام
عناصر ديگر معلوم نميشدند چنانکه در کتيبه ھائی که گذارشات محاربات شاھان
آثوری را با اقوام مسکونه آن وقت ايران بيان ميکند گاھی از ايشان اسمی برده
نشده و فقط در  827ق.م .امادی و پارسواس شاخه ھای نژاد آريائی روی صحنه
برآمده و از ايشان تذکری بميان آمده است.
پس آريائی ھائی که از جانب غرب آمده و در قرن  9ق.م .ھنوز عناصر آن در
منتھا اليه خاک ايران فعلی جان نگرفته باشد به کدام صورت در حوالی – 1900
 1400ق.م .از دره کوبھا )درۀ کابل( بجانب رود اندوس و پنجاب عازم شده
ميتواند؟ اين مالحظه اساسی به ثبوت ميرساند که ادعای مھاجرت آريائی ھا از
غرب به شرق کامالً بی اساس است.
»ولسن  «Wilsonبعد از اينکه در ين موضوع موشگافانه تحقيقات نموده به نکته
ئی برخورده است که حينيکه مترنـمين ترانه ھای »ودا« عمر طويل ميخواستند،
»صد زمستان« خواھش ميکردند .اين جمله چيزی نيست که حين ترکيب ترانه ھا

بميان آمده باشد بلکه از قديم در ميان »آرياھا« ھا )آريائی ھا( معمول بوده و به
وضاحت معلوم ميشود که اين جمله اصطالح و محاوره زبان قومی است که
مسکن شان سردسير بوده و عموما ً با برف و خنک تقريبا ً دائمی مناطق کوستانی
تماس داشتند .از ين ھم بخوبی فھميده ميشود که مھد پرورش آرياھا اصالً اراضی
مرتفعه سردسير بوده که فصل زمستان و خنک آن طويل بود چنانکه اوستا ھم
علت مھاجرت آريائی ھا را سرما و يخبندی فوق العاده ميداند .اين عامل طبيعی
است که در فالت پامير و دامنه ھای ھندوکش و ھمچنين در مناطق جلگه ئی
ماورای سر دريا به کثرت مالحظه ميشود.
پس آريائی ھا در حدود  4000 – 3000ق.م .يا در اراضی جلگه ئی حوزۀ سر
دريا يا در جنگل ھای فالت پامير و دامنه ھای سرسبز و شاداب ھندوکش که از
اشجار ميوه دار وغيره نباتات مفيده مملو است ،بود و باش داشتند .در ين وقت
ھنوز اسب را اھلی ننموده بودند .قبايلی بودند در مراحل اولی حيات .پوشاک شان
پوست حيوانات و تغذيه شان ميوه ھای اشجار و محصول شکار بود .غرش رعد،
برقک ،الماسک ،وزش باد ،روشنی ماه ،تابش آفتاب ،ظھور ابر ،طوفان برف و
باران وغيره مظاھرات بديع و مخوف طبيعت که در مناطق مرتفعه ھندوکش و
فالت پامير تغييرات ناگھانی در سيمای فلک توليد ميکند طبعا ً آريائی ھا را تحت
فشار و تاثير گرفته در آنھا جذباتی توليد نموده است که اگر نميتوان آنرا »دين و
پرستش« تعبير کرد »ترس از عناصر« و »احترام به عناصر« ميتوان ترجمه
نمود.
بعد از تاريخ فوق الذکر در اثر مخالفت کدام عامل طبيعی که »ريگ ودا« از
تذکار چگونگی آن خاموش است و »اوستا« به يخبندی و خنک تعبير مينمايد و
نزد آرياھا به قھر کدام عنصر طبيعی تعبير شده است ،از مسکن اوليه خود که
جلگه وسيع »سيتی« يا فالت پامير و ھندوکش باشد به »سغـديانه« يعنی قسمت
شمالی حوزۀ رود اکسوس فرود آمده و از آنجا بواسطه فشار اقوام بيگانه و ظھور
آفت طبيعی ديگر يعنی ملخ به حوزۀ جنوبی آمو دريا به نقطه ئی که »ريگ ودا«
آن را »بلھيکا«) (3و اوستا »بخدی« ميخواند و عبارت از بلخ ميباشد مجتمع شده
اند.
قبل از اينکه موضوع تشتت و مھاجرت قبايل آريائی را از باختر تحت بحث
بگيريم ،بايد به تمرکز و اجتماع ايشان در يک نقطه )خواه نقطه اولی سيتی يا
فالت پامير و يا نقطه ثانوی باختر باشد( اھميت زياد بايد داد زيرا تنھا در اثر
ھمين تمرکز است که امروز موضوع نژاد و زبان »ھندو آريائی« بميان آمده و اال
وجود آن معنی ندارد.
اگر چه عناصر »آريائی« با مراتب مختلف امتزاج خون خارجی از پنجاب تا
منتھا اليه غربی اروپا انبساط دارد و به ھمين مالحظه بعضی مولفين اروپائی با
نظر وسيع تر صورت مھاجرت آريائی ھا را به سه دسته تقسيم نموده اند که از آن
جمله يکی وارد اروپا شده باشد )آرين  -تا از آرياھای باختری سوا شوند( ولی

چون اين مسئله نسبتا ً تازه و تذکار آن خارج از موضوع نگارش ما است ،از آن
صرف نظر نموده از دو شاخه اصلی آريائی که ھر کدام از خود زبان و کتابی
دارند و تشابه زبان مبدآ زندگانی مشترک شان را ثابت ميکند ،بحث ميکنيم.
در حوالی  2000ق.م .دورۀ حيات مشترک قبايل آريائی در باختر رو به اختتام
گذاشته و عصر مھاجرت با حرکت يک دسته قبايلی که » رگـويد« قديمترين
يادگار ايشان است ،شروع شده است .اين دسته بدون اينکه فعالً داخل تفصيالت
شويم در حوالی بين  1400 – 1900ق.م .از باختر به جنوب ھندوکش به درۀ
»کوبھا« )رود کابل( فرود آمده در طی چند قرن به تمام مناطق کوھستانی جنوب
و شرق منتشر شده اند .چون عده ايشان زياد شد حصه ئی از راه کوھستانات
جنوب و شرق و شمال شرق رود »اندوس« سند را عبور نموده داخل »ھپته
ھندو« يا »سپيته ھندو« عالقۀ »ھفت دريا« يعنی پنجاب امروزی گرديده اند .اين
شاخه موسوم به قبايل آريائی »وديک« )ويدی( است و به مناسبت خط سير ميتوان
آنرا شاخه شرقی نيز ناميد.
دسه دوم عبارت از عده ئی قبايل ديگری است که در يک عصر بعد تر از باختر
بجانب غرب به عالقه »ھريوه« )ھرات امروزی( منتشر گرديده و از آنجا قسمتی
به بخاک ايران فعلی مھاجرت اختيار نموده اند.
ترانه ھای »ريگ ويد« )سرود ھای ويدی( قديم ترين يادگار آرياھا بصورت
واضح نسبت به مھاجرت آرياھا چيزی نميگويد اما از خالل مضامين ترانه ھا و
از اسمای رودبار ھا و اقوامی که در آن تذکر رفته بخوبی معلوم ميشود که اولين
قبايل آريائی از جانب شمال به منطقه »کوبھا« )درۀ کابل( فرود آمده اند و بعد از
عالقه شرقی اندوس که عبارت از کابلستان و مناطق شرقی افغانستان امروزی
باشد ،داخل پنجاب گرديده اند.
اوستا کتاب مذھبی و اجتماعی آريائی ھای باقيماندۀ »بخدی« در عصر تازه تری
که معموالً به اواخر قرن  6ق.م .نسبت داده ميشود ،موضوع تشتت آريائی ھا را
از باختر طوری مينويسد که فاضل محترم موالنا يعقوب حسن خان در سالنامه
 1313مجلۀ کابل تشريح داده اند" :سپس جمعی بطرف نيسايا )که بعضی آنرا
مقصد از نيشاپور حاليه ميدانند و بعضی به عالقه جنوبی عشق آباد تطبيق
ميدھند( رفتند .باالخره آنھا »ھريوه« يعنی ھرات امروزی» ،ويکرات« )کابل
امروزی( را منازل خود قرار دادند .بعد از آن مھاجرين وارده اين منازل به دو
قسمت تقسيم شدند» -1 :ھريواتی« )اراکوزی يا قندھار(» ،ھيتومنت« )يعنی
وادی ھيرمند(» ،ھپته ھندو« )پنجاب( جانب مشرق يعنی در افغانستان امروزی
و » -2اروه« )طوس( و »ھرگان« )گرگان(» ،رگ« )ری(و »رن« )گيالن(
جانب مغرب يعنی در خاک ھای ايران فعلی رفتند".
پس چه از خالل مضامين مناجات ترانه )سرود( ھای »ودا« و چه از معلومات
صريحی که اوستا کتاب مقدس آريائی ھای بلخی ميدھد ،به وضاحت معلوم ميشود

که آريائی ھا حين تشتت از باختر به دو حصه تقسيم شده اند که يکی به صفحات
جنوب و شرق و جنوب غرب افغانستان امروزی و پنجاب امروزی پراگنده شده و
ديگری از راه درۀ ھريرود به عالقۀ »ھريوه« يعنی ھرات امروزی منتشر شده و
از آنجا حصه ئی به خاک ھای ايران فعلی مھاجرت اختيار نموده اند که از لحاظ
خط سير در مقابل شاخه شرقی ميتوان آنرا شاخه غربی ناميد.
از ميان دسته قبايل شاخه غربی کسيت ھا دسته محدودی ميباشند که با اسپ ھای
خود بار اول در حدود  1900ق.م .در منتھا اليه غربی فالت ايران رسيده اند.
قبايل ديگر مثل »امادی = ماد ھا« و »پارسوا = پارسی ھا« تقريبا ً  9قرن بعد تر
با رمه ھای خود در مراتع کوھستانی آن سرزمين پيدا شده اند .آن چنانی که قبالً
ذکر رفت اين دو دسته قبايل آريائی اخير الذکر فقط در سال  827ق.م .در کتيبه
ھای شاھان آثـوری تذکر رفته اند .پس از اينجا معلوم ميشود که مھاجرت قبايل
شاخه غربی از باختر يک دفعه ئی بعمل نيامده و در طی قرن ھا قبايل با وضعيت
و حرکت کوچيان از باختر بجانب غرب رفته اند و به اين ترتيب زبان و آئين
آريائی ھا ی باقيمانده در بخدی تا دورترين نقاط غربی فالت ايران منتشر گرديده
است.
با ترتيب فوق الذکر موضوع زندگانی مشترک قبايل آريائی در بخدی در حدود
 2000ق.م .خاتمه پذيرفته است .با تقسيم شدن قبايل به دو حصه ما ھم تفصيالت
موضوع ھر کدام را به دو فصل عليحده بيان ميکنيم.

شاخه شرقی يا شاخه ويديک
اين شاخه عبارت از قبايلی است که معروفترين آنھا »اليناھا ) «Alinasنورستانی
ھا(» ،پکت ھا ) «Pakthasپشتون ھا(» ،شيوا ھا ،«Chivas
»بھاالنھا  «Bahlanasوغيره ميباشند که در محاربۀ »ده پادشاه« يا »ده ملک«
اسامی شان تذکر رفته و ما بجايش از آنھا صحبت خواھيم نمود .اين دسته قبايل در
حدود  2000ق.م .از باختر شروع به مھاجرت نموده به جنوب ھندوکش وارد
وادی »کوبھا« )درۀ کابل( شده و در طی يک قرن دو قرن متعاقب در تمام
اراضی کابلستان امروزی و سمت جنوبی و شرقی حاليه در کوھستانات شمال
شرقی که عبارت از نورستان ،چترال ،سوات ،بنير وغيره باشد منتشر شده بحيات
مالداری خويش مصروف شده اند .با مرور زمان قسمتی از اين قبايل از
کوھستانات شرقی و جنوبی بجانب رود اندوس )سند( رخت کشيده به عالقه »ھپته
ھندو« يا عالقه »ھفت دريا« يا پنجاب فعلی منتشر گرديده اند.
»ريگـودا« يا مجموعه ترنـم و مناجات ھا يادگار زندگانی اين شاخه شرقی يگانه
منبع موثـقی است که در تمام زمينه ھای حياتی ،مذھبی ،قومی و اجتماعی و

نسبت به رسومات مختصه اين دسته قبايل آريائی معلومات ميدھد و مجلل ترين
ايوان ادبی ئی است که کمتر قومی نظير آنرا مالک است.
تاريخ ترکيبی ترانه ھای » ريگـودا« بصورت دقيق معلوم نيست» .مکس
ميولر  «Max Mullerآنرا به چھار حصه تقسيم نموده است .تاريخ جديدترين
حصۀ آنرا  200ق.م .و قديمترين آنرا  1200ق.م .تخمين ميکند و مينويسد که اين
نظريه بصورت اقل سنجيده شده و ھيچ عاملی مانع شده نميتواند که اين تاريخ را
 1500ق.م .و  2000ق.م .و حتی  3000ق.م .بلند ببريم» .اد ماير «Ed Meyer
معتقد است که قديمترين قسمت » ريگـودا« از  1500ق.م .تجاوز نميکند .چون
مجموع مناجات ھا و ترنم »ودا« چھار کتاب عليحده مثل »ريگودا ،«Rigveda
»سامه ودا ) ،«Samavedaسام ودا(» ،يجرويد  «Yajurvedaو »اترويد
 «Athaurvedaرا تشکيل ميدھد ،مؤرخين برای ھر کدام آنھا تاريخ ھای فرعی
معين نموده اند چنانکه »رونه گروسه« فرانسوی برای »ريگ ودا« که قديمترين
حصۀ سرودھا ميباشد 1800 ،و  1500ق.م .را معين نموده و آخرين حصۀ آنرا
به  1000ق.م .منصوب ميداند .بھر جھت آنچه محقـق است اين است که »ريگ
ودا« و ساير حصص مناجات ھا در يکروز بميان نيامده بلکه يک سلسله ابياتی
است که در طی قرون در حافظه ھا جايگير شده و حصه قديم و جديدی دارد که
معموالً در کتب تواريخ به ارقام مختلف ) 1200 – 500ق.م(1500 – 500) ،
ق.م 2000 -800) ،(.ق.م (.وغيره تخمين نموده اند که صورت متوسط آن )800
–  1900ق.م (.ميباشد.
ھمان طوری که » ريگ ودا« و ساير شعب مناجات ھا تاريخ معينی ندارند و
يکروز به ميان نيامده و کار قرن ھا ميباشند نسبت پيدايش آنھا ھم و آنھم در يک
نقطه محال است .به ھمين مالحظه طوريکه از شواھد خود سرودھا و آنھم به
وضاحت معلوم ميشود ،محل ظھور آن طوريکه بعضی ھا عقيده دارند منحصر به
خاک »ھپته ھندو« )پنجاب امروزی( نيست بلکه قديمترين حصۀ آن در شرق
»اندوس« در حوزۀ »کوبھا ) «Kobhaرود کابل(» ،سواستو «Suvastu
)سوات(» ،کرومو ) «Krummuکرم(» ،گوماتی ) «Gomatiگومل( يعنی تمام
معاونين غربی رود سند در آن تذکر رفته است ،به ميان آمده اند .حتی در يک
حصۀ آن »شتر بلخی« ھم ياد شده است .به ھمين اساس موسيو »برونھوفر H.
 «Brunhoferميگويد که محل پيدايش ترانه ھای »ودا« منحصر به پنجاب نيست
بلکه افق جغرافيائی مبدأ ظھور آن بجانب غرب تا کابل و حتی بکتريان انبساط
دارد .قرار مفھوم ترانه ھا تقسيمات سه گانه ھم در آن نموده اند طوريکه اولی
صحائن حيات قبايل آريائی را در باختر ،دومی در حوالی رود »کوبھا« ،سومی
سير فتوحات شانرا جانب شرق و چھارمی رسيدن فاتحانه شانرا کنار رود گنگا
نشان ميدھد.
چيزيکه در اينجا موافق با موضوع نگارش ما خيلی مھم و قابل تذکر است،
محاربۀ »ده پادشاه« )ده ملک( است که بين »بھاراته ھا  «Bharatasيعنی تمام
قبايلی آريائی که »سندھو« )رود سند( را گذشته و ميتوان آنھا را بنام »آريائی

ھای ھندی« مسمی ساخت و قبايلی که ھنوز عموما ً در غرب اندوس بوده و جزء
کوچک آن بطرف شرق رودخانه مذکور عبور نموده بودند ،به وقوع پيوسته
است .تذکر اين محاربه فوق العاده مھم است زيرا در ضمن محاربۀ »ده پادشاه« يا
»ده ملک« اقوام و قبايل افغانستان امروزی ديده ميشوند .اينھا عبارت اند از
»»اليناھا« )نورستانی( ھا» ،پکت ھا« )پشتون ھا(» ،بھاالنا« )ساکنان درۀ
بوالن( و »شيواھا« )ساکنين شيوکی کابل( و غيره به وضاحت قابل حيرتی اسم
برده شده اند.
علت محاربه اين بود که »سوداس  «Sudasپادشاه »بھاراتا« )آريائی ھای ھندی(
بعد از اينکه به معاونت عالم روحانی خود »ويسوا ميترا  «Vecevamitraقبايل
»ستلج ) «Satlugeاھالی حوزۀ رود ستلج( »به آس  «Beasرا محکوم نمود،
اشتباه بزرگی نموده عالم روحانی خود را موقوف و عوض او
»واسيستا  «Vasisthaنام کس ديگری را مقرر نمود .عالم پيشينه فوراً در صدد
انتقام برآمده بر عليه بادار خويش اقوام ده پادشاه را که عبارت از ده ملک و اقوام
مربوط شان باشد ،برانگيخت و جنگ کنار رود »پاروشنی  «Parushniيعنی
رودخانه »راوی« به وقوع پيوست.
قبايل ده گانه ئی که در ين جنگ شامل شده اند به قول » رپسن «Rapson
موسيو »واله دو پوسن« ،پروفيسور دارالعلوم »کانه« قرار ذيل اند:
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و

 -1الينا ھا ) Alinasنورستانی ھا(
 -2پکت ھا ) Pakthasپشتون ھا(
 -3بھاالناس ھا  ) Bhalanasasساکنين درۀ بوالن(
 -4شيوا ھا ) Chivasرپسن ايشان را ساکنين اطراف اندوس ميگويد ولی
چون قرار مالحظه فاضل محترم موالنا يعقوب حسن خان در کنر محلی
موسوم به »شيوه و شيگی« و بر عالوه در جنوب شرق کابل ده بزرگی
بنام شيوکی موجود است .ھيچ چيز مانع نيست که »شيوا« ھا بوميان يا
مھاجرين آريائی مسکونۀ اين نقاط بوده باشند.
 -5ويشانن ھا Vishanins
 -6انو ھا  Anusساکنين کنار رود خانه »بروشنی« )رود خانه راوی(
 -7دروھيوسھا Druhyus
 -8تورواشھا Turuacas
 -9يادوس ھا Yadus
 -10پوروس ھا  Purusکه دردو طرف سواستو )رودخانه سوات( اقامت
داشتند.
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در ين جنگ »سوداس« شاه آريائی ھای ھندی غالب آمده به رفتار فاتحانه خويش
پشت سر ھم قبايل بومی موسوم به »اجاس » ،«Ajasسيگروس  ،«Cigrusو
»ياکشوس  (6)«Yakshusکنار رود خانه جمنا را شکست داده جانب شرق ادامه
ميدھد و در اثر مقابله با »داسيو« ھا ،اھالی بومی ھند ،محاربات طويلی بميان

ميآيد که يک حصه »ريگودا« صحائن آنرا تفصيل ميدھد .باالخره شاه آريائی بر
»داسيو« ھا غالب آمده اراضی مشرقی را تا کنار رود گنگا مسخر ميکند .در
نتيجه تقرر و سلطنت شان در پنجاب با مرور زمان »برھمن« و »برھمنيزم« به
ميان می آيد که بحث آن از موضوع نگارش ما خارج است.
آنچه که برای ما به تعقيب تذکار اين جنگ قابل تذکر است ،تمرکز بعضی از قبايل
ده گانه مثل اليناھا ،پکت ھا ،بھاالناس ھا ،شيوا ھا در غرب رود اندوس است که
در امتداد شاخه ھای جنوب شرقی ھندوکش و کوه سليمان پراگنده و مسکون شده
اند.
»ويوين دو سن مارتن  «Vivien de Saint Martinدر کتاب »مطالعات
جغرافيائی و نژادی اھالی اوليه شمال غرب ھند« که عبارت از يک سلسله تبصره
ھا در اطراف معلومات سرودھای »ودا« ميباشد ،مينويسد که افغان ھای امروزی
که تشکيالت اجتماعی شان بر اساس ديموکراسی و قبيلوی است بھترين ممثل
زندگانی قبايل آريائی ميباشد و بعد از  4000سال صافترين خطوط مختصۀ
آريائی در چھرۀ آنھا مشاھده ميشود.

حيات اجتماعی ،خانوداه و قبيله
خانواده و قبيله اساس زندگانی اجتماعی آريائی ھا بوده و اين عامل مقدس ھميشه
ايشان را بھم مربوط نگھيداشت .پدر به کلمه »پاتی  «Pattiيعنی »بادار« يا
»پتری  «Pitriيعنی »غذا دھنده« )پيتر= پدر( مسمی بود .اين اسم از فعل »پو«
)تغذيه دادن( اتخاذ شده و اشاره ميکند که پدر تغذيه دھنده خانواده بود .مادر
مسمی به »ماتری  «Matriبود .اين اسم از فعل »ما« اشتقاق شده که معنی آن
»اندازه کردن  ،تقسيم کردن« است و حالی ميکند که تقسيم خوراک وغيره در
خانه وظيفۀ مادر بوده است .پسر به کلمه »سوتا  «Sutaو »سونو  «Sunuياد
ميشده که معنی آن »طرح شده يا مريد« ميباشد .دختر را »براتی  «Bratiميگفتند.
اين کلمه از »بری  «Briاشتقاق شده و معنی آن »دسترس« ميباشد.
در ترانه ھای »ودا« در ذکر اسامی اعضای خانواده ترتيب ذيل اتخاذ شده که اول
اسامی ارکان مردانه خانواده که عبارت از پدر و پسر باشد و بعد از آن ارکان
زنانه که عبارت از مادر و دختر باشد تذکر رفته اند .دختر جوان در خانواده
آريائی عزيز و محترم و اسباب خوشی و مسرت بوده چنانکه در ين موضوع
تذکر رفته »رب النوع چنان مسرور است که يک نفر آريا در ميان دختران جوان
مھربان ميباشد« .پاکدامنی و عفت عامل شرف خانواده بشمار ميرفت.
عروسی در ميان قبايل آريائی با مسرت بزرگی تلقی ميشد و از خود جشن ھائی
داشت و اساس آن عشق بود زيرا آريائی ھا ھمانطور که شيدای مناظر دامان
طبيعت است ،در ھر چيز ذوقی داشته و در اين موضوع سرودھای ويدی چنين

ميگويد":پسران جوان صدای دختران جوان را بقدری دوست دارند که رب النوع
ستايش خود را از زبان بشر بشنود ".در موضوع لزوم قطعی عروسی در جای
ديگر فقره شيرين ذيل ديده شده" :زن به اندازه ئی برای مرد ضرور است که زه
برای کمان" .عروسی وقتی به منتھای مسرت استقبال ميشد که داماد جوان و
عروس مقبول باشد .چنانکه يکی از ترانه ھا ميگويد" :برای اينکه ارباب انواع با
آوازھای پر مسرت خود در مسرت عمومی شرکت جويند بايد داماد جوان و
عروس قشنگ باشد ".آريائی با عشق و محبت تخميز است .در ھر چيز حسن را
ميجويد و بدرنگی نزد ايشان خيلی منفور بوده ميگفتند " :زشتی مانند گز آھنی ئی
است که مردھا را ميزند ".وفاداری متقابله بين شوھر و خانم خيلی مراعات ميشد.
"داماد و عروس را طوری تعقيب ميکرد که آفتاب از عقب شفق درخشان ظاھر
شود ".و "زن در خانه شوھر مانند ستاره قطب ثابت قدم بود".
در خانوادۀ آريائی بين شوھر و زن مساوات کامل وجود داشت معذالک پدر
بواسطه قوه و اقتدار طبيعی رئيس خانواده شمرده ميشد .قربانی کردن و خواندن
ابيات مناجات در کانون خانواده وظيفۀ پدر بود چنانکه او را »ھاتری «Hatri
)قربانی کنند( و »ھاوی ) «Haviخواننده ابيات مناجات( ھم ميناميدند .پدر به
اوالدھای خود بعالوه ميراث مادی ،ادعيه مذھبی و قوانين زبان و ترکيب اشعار
وغيره را نيز نقل ميداد.
آريائی ھا در حدود  2500ق.م .که در باختر مسکون بودند و به دوره اخير عصر
سنگی اروپا مطابق است ،تا درجه ده نشين شده و بعالوه حيات مالداری و کوچی
به زراعت ھم توجه نموده اند .در ين عصر اسپ و بعضی حيوانات مفيده ديگر
مثل نرگاو ،ماده گاو ،گوسفند ،و سگ را اھلی نموده اند.
صنعت نزد ايشان در ين وقت و در قرون مابعد منحصر به ساختن ظروف چوبی
بود مانند قبايل نورستانی امروزی ظروف چوبی خيلی مورد استعمال ايشان بود.
از فلزات مس و حتی طال را ھم ميشناختند و تيرھای شان يکنوع پيکان فلزی
داشت که ممکن مسی بوده باشد .از اسلحه عالوه بر تير و کمان ،گرز و فلخمان
نيز داشتند و حين محاربات به گادی ھا سوار شده حمله مينمودند.
البسه شان عموما ً از پشم گوسفند و پوست حيوانات تھيه ميشد .زن و مرد به
آرايش خود عالقه زياد داشتند .زن ھا کره ،گلوبند ھای طال و مردھا بازوبند بسته
ميکردند.
تغذيه شان عموما ً مرکب از لبنيات بوده به شکار اشتياق زياد داشتند .موسيقی ،اتن
و رقص در ميان شان بسيار معمول بود.

زبان
برای اينکه موضوع زبان ھندو اروپائی اساسی بخود بگيرد بعضی علمای السنه
اروپائی در يک عصر خيلی قديم )بين  5000تا  8000ق.م (.وجود يک زبان
»مادری« را فرض ميکنند که مرکز آن باختر يا مشرق آن بوده و آريا ھا اجداد
اوليه آريائی و اقوام امروزۀ ھند و اروپائی بدان متکلم بودند که ما فعالً در اينجا
از بحث چگونگی آن صرف نظر ميکنيم .آنچه که محقق است زبان آريا ھای
باختری عصر وديک زبانی است که ترانه ھای »ريگ ودا« در آن سروده شده و
عبارت از »سانسکريت« قديم است که موسيو »رونه گروسه« فرانسوی آنرا
»سانسکريت ودا« و عموما ً آنرا »پراکريت  «Prakritيعنی »کوھستانی« مينامد.
اين زبان کوھستانی يا »پراکريت« زبان آريائی ھائی است که از  2500تا 1000
ق.م .در کوھستانات وطن ما معمول بوده و ترانه ھا يا سرودھای »ريگ ويد«
مراتب بلند ادبی آنرا ثابت ميکند .زبان »پراکريت« با مھاجرت يک دسته قبايل
آريائی به پنجاب انتقال يافته و از آن به مرور زمان با تغييراتی زبان
»سانسکريت« به ميان آمده است .تشابه زبان »پراکريت« با »زند« ،زبان آريائی
ھای باختر ،بعد از  1000ق.م .خيلی زياد و از آن در فصل آتی در مورد زبان
»زند« بحث خواھيم نمود.

احترام عناصر طبيعی
آريا ھای اوليه در مھد تولدی و پرورشگاه اوليه خود از مناطق شمال »سر دريا«
و يا فالت پامير و ھندوکش حايز دين به معنی که امروز از آن در نظر است
نبوده ،محض به حکم ترس و استفاده به عناصر طبيعی احترام ميکردند و بر
مجموعه ايشان کلمه »دئوس  ) «Dyevosذرات درخشان( را استعمال مينمودند
و با کلمۀ ساده و طبيعی »ديوس پاتر ) «Dyevos Paterپدر آسمانی( االھۀ
تخيلی مقتدری برای خود تصور نموده بودند .بعد از  2500ق.م .يعنی زمان
اجتماع ايشان در باختر و عصر »وديک« عصر مھاجرت و انتشار شان در
سرزمين افغانستان و ھند و ايران امروزی احترام عناصر نزد ايشان محکمتر شده
رنگ يکنوع پرستش بخود گرفت .طوريکه عناصر نزد ايشان بشکل االھه در
آمده حايز نامی شدند و بدين منوال »ارباب انواع« آريائی به ميان آمد .آتش يکی
از عناصری است که آرياھا از قديم ميشناختند و به اسم »اگنی  «Agniبه عنوان
عنصر مفيد آنرا دوست داشتند و برای آن صفاتی از قبيل »ريتا «Rita
)درخشان(» ،سميدا ) «Samidaمشتعل(» ،دراوميداس ) «Dravamidasمالک
تمام محاسن( وغيره قائل بودند .آتش فلکی يا برقک و رعد مسمی به
»اندرا  «Indraشده بود» .سوما  «Somaکه اصالً مشروبی بود که زن ھا از
گياه ھای کوھی درست ميکردند ،بواسطه حرارتی که در بدن توليد ميکرد ،نيز
شکل االھه بخود گرفته بود و اين سه االھه »اندرا«» ،اگنی«) (7و »سوما« در
مناجات ھای ريگ ودا زياد تذکار رفته اند .عالو بر ين سائر عناصر طبيعی نيز

بشکل االھه اسمی داشته مانند آفتاب که سه اسم »سوريا » ،«Suryaميترا Mitra
« و »ويشنو  «Vishnuياد ميشد» .ماروت  «Marotاالھه باد و »وارون
ا «Varunaاالھه آسمان ستاره دار بود که او را به صفت »اسورا  «Asuraھم
ياد نموده اند که با »ھورا مزدا  «Ahura Mazdaرب النوع باختری ھم در
ارتباط است .در اواخر عصر وديک که آريائی ھا در حوزۀ رود »کوبھا« )رود
خانه کابل« و سمت مشرقی حاليه جاگزين شده و با »داسيو« ھا ،اھالی سياه
پوست اوليه بومی ھند ،دست و گريبان بودند» ،اندرا  «Indraکه در اوائل آتش
فلکی يعنی »رعد و برقک« را نمايش ميداد ،بشکل االھه جنگ در تخيالت
صورت گرفت چنانکه در بسا جاھا آريائی ھا از او و از »سوما« استعانت
خواسته اند.
آرياھا ابنيه مذھبی نداشتند ،فقط روی تختۀ سنگ طبيعی که از زمين چيزی بلند
تر بود يک ورق گياه ھای سبز را ھموار نموده روز سه دفعه :صبح ،چاشت و
شام و مخصوصا ً صبح دور آن جمع ميشدند .اول »سوما« را نوشيده و بعد شعرا
به قرائت ترنم مناجات و ابيات تازه خود شروع ميکردند و ديگران گوش ميکردند
و حظ ميبردند .قربانی حيوانات نزد آريائی ھا معمول بوده است.

فصل دوم
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