
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Historical  تاریخی ادبی ــ
  

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی
  5112می  52برلین ــ       
 

 

 

 

 لزادخلیلِی کاب  "ِ رودس   آریائی"

 داستانی از باستان
 

پس این کلمه هم . "گذشته، قدیم و زمان قدیم"کلمۀ زیبای دری ست؛ و در معنای  "انباست"

میگوئیم، کلمۀ  "تأریخ باستان"و یا  "افغانستان باستان"وقتی . "صفت"است و هم  "اسم"

به کار رفته است و هم در  "قدیمی"یا  "قدیم"در آنها هم در هیئت وصفی و در معنای  "باستان"

در عنوان وقتی . "روزگاری که از ما فاصلۀ بسیار دارد"و  "عهد قدیم"مفهوم  هیئت اسمی و در

بر " یای نسبت"وقتی . میگویم، منظور داستانی از زمانۀ قدیم است "داستانی از باستان"

در مفهوم اسمی  "باستان"ساخته شود، درینجا  "باستانی"افزوده شده و کلمۀ وصفِی  "باستان"

با  "یای نسبت"چون در زبان دری چنان که میدانیم، معموالً چسپیدن خود استعمال شده است، 

 .میشود "صفت"، باعث ایجاد "اسم"

" یای نسبت"را نیز با دادن  "صفات عربی"البته از استثناآت بگذریم، چون در زبان دری بعضاً 

ا پذیرفتن ، که ب"قدیمی و اولی و موقتی"میسازند، از قبیل کلمات بسیار متداول  "صفت"مجدداً 

 قدیم " عربیِ  بدست آمده اند و طوری که میدانیم، کلمات "تقدیم و اول و موق  "از  "یای نسبت"

 .میباشند "صفت"خود و ذاتاً  "تموق   و اول و 

را مینوشتم،  "من جوان کاکه ام، لنگی چپه تو میزنم"، مقالۀ 5112اول می  به تاریخوقتی 

. ؛ یعنی دقیقاً به سی سال پیشدکر مپرتاب 1892به سال نوان، ع  در این مصراع  انداختن محضِ 

تهران و کرمان و ایرانشهر و  و از آگست همین سال بود، که سفری یکماهه به ایران نموده ماهِ 

 .دیدن کردم چند شهر دیگر آن سامان

ه مینویسند، ک "هتل"را " هوتل"ایرانیان ) "اََخوانتل ه"در کرمان استم و در است، که یک هفته 

ــ سکونت  میگویند" آزادی"، که مردم مخففاً "میدان آزادی"ــ در نزدیکی !!!( درست نیست

تل نیز با من رویۀ ذشته بدین سوی میشناسم و عمله و فعلۀ هومالک هوتل را از سال گ. دارم

روزی از روزها، خواستم صبح وقت به شهر بروم و چای صبح . دارندو مهرگسترانه دوستانه 
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 "میدان مشتاق"لینی را گرفته و خود را به  در میدان آزادی یک تکسیِ . بخورمانجا مهدر را هم 

هوا خیلی گوارا بود، آسمان لکه ای از ابر هم نشان نمیداد و آفتاِب پرمهر صبحکی . رساندم

ازاری ست سرپوشیده با شدم، که ب "گنجعلی خان"از میدان مشتاق وارد بازار . خوب میفارید

بازار را که مثل . بر و با کر  و فر  و پر سر و صدا، که ق ْوت از سر آدم میپرانددکانهای بردر

دام بیروبار و به اصطالح آنجائی  بود، دوان دوان و به سرعِت باد پیموده، خود را به  "شلوغ"م 

 .رساندم ــ در انتهای این بازار "میدان ارگ"

محوری حدیث  نقطۀ یندر خالیقآمد و رفت و  ؛از مردماست ر مثل همیشه پ   "میدان ارگ"»

متصل به انتهای داالنی ف رستۀ بازار ارگ ــ ضلع مسق   در یک. زدرا زنده میسا "مورچه خانه"

ــ پهلوی هم، ولی در ــ شاید ده تا پانزده نفر  بجان برابرم چندین وطندار خان ــ بازار گنجعلی

. ه نسوار دهن یا ناس میفروشندساط ناسفروشی را پهن کرده اند؛ همفواصل معتنابه، نشسته و بِ 

ی را پیش روی خود گذاشته و بسته های نسوار دهن را با ی و تبنگکهرکدام میزکی و سینیگک

خاص در پاکتهای پالستیکی خرد و کالن گذاشته اند و حوایج وطنداران خود ازین  قه ایسلی

جلوه  ی ماشِی تر ــا همه به رنگ مرغوب قریب به ماشی ــ ولنسواره. بابت برآورده میسازند

 .دزنند و دل نسواریها را تازه میسامیفروش

تنباکو و آب و برگ خاکستر چوب بید و چونه  کردن از مخلوطدهن را نسوار بهترین ناس یا 

میگفتند، به  "نسوار چپه ئی"نسوار را قویترین  ــ " نسوارکشها"ــ یعنی ؛ و نسواریهای میسازند

ت و بسیار قوی س رِ مگر نسوار یک مادۀ مخد   !!!".ه آدمه چپه میکنهنسواری ک"صفت؛ یعنی 

 .... دبعضاً چپه میشد و ید، حالت توازن خود را از دست میداکشکسی که بار اول نسوار می

 .... نیز از همینجا برخاسته است ــ است "ردنم  "ــ که کنایه از  "نسوار کردن" کابلیِ  صطالحِ ا

زده و بعد نسوار را و مخصوصی فراوان  َتخ و ُتخ  توأم با زور اول چلم چرس را  چرسیهایِ  و

رهسپار ملکوت اعلی  ه راستیک  واری تکیه میدادند و از همانجامبارک انداخته به دیزیر زبان 

 «....نددمیش

چون گذِر شتابان از بازار دور و دراز و آن همه همهمه و دغدغه اش، انرژی فراوان را 

مصرف کرده بود، و بدون آن هم خوب گشنه شده بودم، از دل و جان و به صد شوق تمام میل 

خوانند ــ  "ارگ"مخففاً اینجائیها را  "میدان ارگ"ــ  "ارگ" در گوشه ای از. چای صبح کردم

 :رستورانی جلوه کرد، که در طاق رواقش نوشته بودند

 ؛ یعنی چای صبح و نان چاشت"ناهار صبحانه ــ"

وارد رستوران گشتم؛ رستورانی محقر و با میز و چوکی کهنه و فرسوده، نظیر میز و چوکِی 

دلم میخواست، آنجا را ترک . از مکتب جلیل حبیبیه در ذهنم نشسته و خط خطیی، که َکند و َکَپر

دام مخاطب ساخته گفت  : کرده و جائی بهتر سراغ کنم، که پیشخدمت دررسید و مرا با آداب م 

 ؟؟؟خادمی صبحانه

 : ناگزیر گفتم

 "بلی صبحانه میخواهم"

 :پرسیدم؛ گفت( ناشتا)از محتوای صبحانه

 ....ا و نان بربری و چائی و شیر سِر شیر هست و پنیر و مرب
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دلم از گشنگی مالش مالش میخورد، ولی . سِر شیر و مربا و نان بربری و چای فرمایش دادم

دیری نکشید که صبحانه رسید؛ یک قابک قیماق اعلی با یک دانه نان تازۀ برشته و مربای هویج 

با اشتهای تمام . ور نهادهو یک چاینک چاِی داِغ جوشان ــ همه در یک طبق مسِی مد( زردک)

 َملَممثل شروع به خوردن کردم و از انصاف نگذرم، که ناشتائی بود پرکیف و هر لقمه اش 

هنوز چند لقمه نخورده بودم، که جوانی کاکه . در دل مینشست و اشتهاء را قمچین میکرد( مرهم)

غانی؛ با پیراهن و تنبان وارد رستوران شد؛ با قدی دوباال و سیمائی درخشان و با لباس عادی اف

با چهرۀ بشاش آمد و . سفید، واسکت فوالدی و لنگیی که به رسم کاکه های کابلی بسته شده بود

صبحانۀ او . او هم صبحانه فرمایش داد، با قیماق و نان و چای. در نزدیکیهای من جای گرفت

هم رسید و کاکه جوان کابلی َولوعانه
1
یک توته نان را . برد و با اشتهای صاف دست به ناشتا 

کنده و در حالی که با دست چپ بشقاب قیماق را محکم گرفته بود، نان را به دور قیماق چرخاند 

هنوز دو سه بار نجویده بود، که رنگ کاکه جوان د ود کرد، . و یک لقمۀ حیدری در دهان ب رد

لقمه را مثل . کند مزاجش گشت و از وجناتش معلوم میشد، که به زحمت میخواهد لقمه را ق رت

زهر مار ق رت کرد، دست از خوردن گرفت، از جیب واسکت خود پول صبحانه را کشیده به 

 .پیشخدمت داد و مثل این که کیک در پاچه اش درامده باشد، شتابان رستوران را ترک کرد

 ــ که رستوران واالی ظالم برایش قیماق باسیِ  و حدسی در حد جزم و یقینحدس میزنم ــ 

مانده و گنده و ترش کرده را آورده بود و آن کاکه جوان کابلی آب خود را خرید و نخواست به شب

این رویداد رنجزای و بیحد دردآور را، که تا به امروز اعماق . دعوا و دنگله و استغاثه بپردازد

 .مشرحاً ثبت کرده ام "دفتر خاطرات ایران"استخوانم را میکوبد، ضمن 

طی سفرهای متعدد خود به چشم سر دیدم و با دیدۀ دل و گوشت و پوست آری وطنداران گلم؛ 

به افغانی که . وجودم دریافتم، که بسا ایرانیان با افغانها با دو معیار مختلف برخورد میکردند

و  "دکتور"میگفتند و  "جون و قربون"لباس اروپائی و باصطالح کابلی لیس و لباس میداشت، 

 َقمبختیولی با افغان . نداش خطاب میکرد"آقامهندس"
که لباس عادی افغانی به تن داشت، رویه  

یک بام "این مورال دوگانه و . به کلی فرق میکرد ــ با وی به حیث انسان درجه دوم معامله میشد

واقعاً سخت آزاردهنده بود و هست؛ و من ضمن یادداشتهای فراوانم در دفتر فوق در  "و دو هوا

  !!!کایت سر داده امه بسیار گفته و شزمین

تهران، که از جاده های معتبر و پر شور و شر  "ِولی عصر"انتهای پایانی خیابان ابتداء و یا در 

این خیابان، که . قرار دارد "خیابان انقالب"این شهر است و از پائین به طرف باال کشیده شده، 

ادی میرسد، از پیش د قََرنی، شروع شده و تا میدان آزاز میدان فردوسی، در ابتدای خیابان سپهب  

در مقابل . میگذرد و  چندین کیلومتر را در بر میگیرد( دانشگاه تهران)روی پوهنتون تهران 

ر و پیمان چشم آدم را روشن پوهنتون تهران بازار کتاب قرار دارد و کتابفروشیهای بردربر و پ  

کتابفروشیها را گز هر وقتی که در تهران بوده ام، روزمره رهسپار همین بازار شده و . میسازد

با وجودی، که تعداد این کتابفروشیها بسیار زیاد بود و به پنجاه و شست و شاید . و پل میکردم

                                                 
1
از  صیغۀ مبالغۀ عربی  ("َفعول" ــ یعنی بر وزن "قیوم  و  رؤوف و جهود و کبود"بر وزن ) "ولوع"ــ   

قالبی یک ترکیب قیدی دری ست، که در  "ولوعانه" کلمۀ. "بی اندازه حریص"است؛ و در معنای  "َولع"مصدر 

 . ش کرده اماستعمال "حریصانه"معنائی باالتر از مبالغه آمیز و در 
5
مردم قرار دارند و محروم از سواد اند، و کامالً زیرین نی ایو خصوصاً آنهائی که در قشر پای ــ عوام کابل 

تلفظ میکنند و من همین طرز استعمال رنجبران مطلق کابلی را تیمناً در متن  "قمبخت"را  "کمبخت"کلمۀ 

 .گنجاندم
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و  "شی توسکتابفرو"بیشتر از آن هم میرسید، من اما زیادترین کتابهای مورد ضرورتم را از 

ی خیابان ولیعصر هم، که در ابتدا "کتابفروشی هاشمی"از . خریداری کرده ام "بازارچۀ کتاب"

 .موقعیت دارد، کتب بسیار خریده ام "میدان ولیعصر"و در نزدیکی بالفصل 

در کتابفروشی توس بود، که با خانم سرور موالئی آشنا شدم ــ و او هم کتب فراوانی را باالی هم 

چون از لهجۀ دری افغانی من . چنه میزدجگره میکرد و انباشته و بر سر قیمتها با صاحب دکان 

صحبت را باز کرده و با لهجۀ شیرین تهرانی خود را  غانم و از افغانستان، خود سرِ دانست، که اف

باهم دیر گپ زدیم و در آخر ازش خواستم، تا به . معرفی کرد "داکتر سرور موالئی" خانم  

پرسید، مگر شوهرم شما را میشناسد؟؟؟ گفتم، نی نمیشناسد، فقط . شوهر خود سالم مرا برساند

ست، "معروفی"یک وطندارتان سالم میرساند و اضافه کردم، گرچه نام من برایش بگوئید که 

 .مگر خودم معروف نیستم و گمان نمیکنم، که دوکتور موالئی مرا بشناسد

داکتر محمد سرور موالئی، که در رشتۀ ادبیات و در محضر استادان زبدۀ ایران چون استاد 

استادی رسیده و از استادان بنام و پرآوازۀ پرویز ناتل خانلری درس خوانده است، خود به مقام 

ادبیات در ایران است و طوری که شنیده ام، هفته وار طیاره سوار رهسپار شهرهای دوردستی 

استاد موالئی کتب زیادی هم . در پوهنتونهای آنجا مثل اصفهان و شیراز میگردد؛ جهت تدریس

رسائل فارسی "سترس دارم؛ یکی تألیف و طبع کرده است و من از جمله دو کتابش را در د

در کتاب دوم، مؤلف به انتخاب خود  ".شعر م عاصر افغانستان"و دیگر  "هللا انصاریخواجه عبد

اشعاری را از شعرای افغانستان عرضه میکند؛ از جمله چند پارچه شعر از مرحوم استاد 

ن شاعر و همین کتاب پارچۀ زیبا و کوتاهی ازی 24در صفحۀ . عبدالرحمان پژواک را

سیاستمدار نامدار وطن آورده است، که نقلش را دور از ذوق سلیم نمیدانم؛ خصوصاً که بهاران 

 :است و شعر هم بهاریه ای ست بی اندازه دلنواز

 

 یک خنده و خاموشی
 

 ی تو به خواب اندرـــک تاگویند بهار آمد،       برخیز، به ساغر کن، ساقی مِی ناب اندر

 یک پیک شراب اندر ،کامش کن برخیز به      گفت، پیمانۀ َدی پ ر شد  بهاران ِدی پیک 

 ن، در کاس رباب اندرافگ شراباز زخمه       ورآوان نشاط و س   عیش است، وقت طرب و

 حساب اندر بهرگز ـه ،ر که می نایدآن قدْ       ر به چمن چیدهــاز الله طبیعت بین، ساغ

 راب اندر، باشی به سَ شیاریه   زست احیف       کن پ ر مینای جنون  د بشکن،رَ ـــبریق خِ اِ 

 ه، آتش به کتاب اندرــو آن گ َنه  یک خطِ       هدطرب ندْ  ِر ــسط یک  ن ه دفتر دانائی، 

می پیش آر،  سازد به شتاب اندر  ر،پ   مرت ـــپیمانۀ ع      دون زان پیش که دهرِ  بشتاب خ 

 جواب اندر بهر ــکو را نسزد چیزی، دیگ      یک خنده و خاموشی، مانعحنه شود گر شِ 

 قلب سحاب اندر در از گل به زمین وز برق،      آتش به جهان افتاد  ن،ــــــبرخیز تماشا ک
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بصوا به نبَود ،یک تن به جهان امروز      نی فاجر ونی فاسق ، صوفی نی زاهد و نی
3
 اندر 

 نیست، چاکی به گریبان زن ار تَترَ دامان 

 ب اندرصحراست به آ ،رۀ نیسانیــقط کز

فکر میکنم، که استاد پژواک این شعر را به پیروی از قصیدۀ معروف اوستاد اوستادان شعر 

دری، اعنی حکیم ع نصری بلخی، سروده باشد؛ الاقل از نظر ساخت و ردیفبندی، ولو در بحری 

ی در عنصر. را در تمام مصاریع م راعات فرموده استو قافیه نصری ردیف و ولو ع  ــ دیگر 

 :ناصرالدین سبکتگین، برادر سلطان محمود غزنوی، گویدبن مدح امیر نصر 

 زلف مشکبار اندر به یخش بارر  چرا گم شد       گر از عشقش دلم باشد همیشه زیر بار اندر

 تیغ ذوالفقار اندر به خنه کند غمزه شرچرا       جویبار اندر ش به سروِ اگـر  طعنه  زند  قد  

 به شیطـانی نیت  ماند  به یزدانی نگار اندر      وی یار اندرر ردِ افشان به گِ  کزلف مش شکسته

 شکسته ستی به قار اندر سوری تو پنداری گل      جفا گـوئی گرفته ستی  وفا را در کنار اندر

.... 

 ت، به جبر و اختیار اندربا قو   ز عزم و حزم      کارزار اندر رکا به ،د نصر با ن صرتسپهب  

 بی گذار اندر رِ ــبه بح راگذر باشد سپاهش       عدو ایمن، به پوالدی حصار اندر زود نباش

 به ارکان شب دیجور و تار اندر ریکیتاچو       همی تا روشنی باشد، به رخشنده نهار اندر

 به سوزنده شرار اندر شر  خویش بدخواهش ز      اندر قارعُ شادی و  اهِ ــبقا باشد به مجلس، گ

.... 

دیوان عنصری بلخی، به کوشش داکتر محمد دبیر سیاقی، چاپ دوم،  161ــ 162صفحات )

 (دیم، چاپخانۀ اح1363بهار 

 :رویمو بیائید، که به اصل مسأله ب ؛مه و تمهید را داشتآنچه تاکنون آمده رفت، حکم مقد  

استاد خلیل هللا بود و کلیات اشعار استاد سخن و سرامد شعرای روزگار ما،  1319تابستان سال 

م  نگ مفخ  خلیلی، نو به بازار آمده بود، که گذرم به کتابفروشی توس افتاد و چشمم به این ج 

جلد از آن به رنگهای مختلف خریدم، که از جمله فقط یکی نزدم باقی  پنج. شعری روشن گشت

به دوستان هدیه گویان گر همه را یو ده ام ــ داددر حواشی آن با پنسل تذکراتی  وــ است مانده 

 .ام تقدیم کرده

 :من تا آن زمان این مجموعه های اشعار این استاد بی همتا را به دست آورده بودم 

مۀ مایل هروی و گفتاری ، مطبعۀ دولتی کابل، با مقد1341ــ از اشعار استاد خلیلی، اول حمل 1

صحافتی بسیار زشت و امالی سلیقه و از سرور گویا اعتمادی، در قطع کوچک و کاغذ بدل و 

 سراسر مغلوط

                                                 
3
 !!!تصحیح کنم "ابصو"که آن را به  ،آمده است؛ و من صواب دیدم "ثواب"در متن کتاب  ــ  
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چاپخانۀ حیدری تهران ــ گردآورنده و ناشر محمد هاشم 1341ــ دیوان خلیل هللا خلیلی، چاپ 5

 امیدوار هراتی

ــ مجموعۀ اشعار خلیل هللا خلیلی، که از طرف بنیاد فرهنگ ایران نشر شده است ــ بدون  3

 تاریخ و مشخصات دیگر

برگزیدۀ جزء سوم دیوان، ناشر رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی  ،اشکها و خونهاــ  4

 پسندــ با صحافت و نگارشی نا 1892مارچ  12ایران در اسالم آباد، 

در هیئت  کابل 1341چاپ مجدد )الس انجلس 1884 ــ از دیوان اشعار استاد خلیلی، چاپ 2

، به کوشش حسیب خلیلی، نواسۀ استاد، که همچنان مغلوط است و بدسلیقه، ولی با کاغذ (آفست

 خوب و عکسی از استاد بر پشتی کتاب 

این ابرمرد شعر م عاصر دری، که به اهتمام عبدالحی  "ات اشعارکلی  "و سرانجام اینک 

که به گفتۀ مهتمم آن، تمام اشعار شاعر را در بر دارد، در  این کتاب. خراسانی، از طبع برآمد

از طرف نشر بلخ ــ وابسته  1319صفحه ئی در قطع و صحافتی زیبا در سال  645یک مجلد 

با . نگهای مختلف و مرغوب؛ با پشتی مقوائی به ربه بنیاد نیشاپور ــ در تهران طبع گردیده است

راوان ، این چاپ همچنان اغالط ف"امید"وجود ادعاهای بعض ناواردان جریدۀ تفرقه انداز 

 !!!لطمه میزننداز نظر عروضی ــ و در بعض جایها اغالطی که اشعار را  داردامالئی و تایپی 

مشخصۀ عام اغالط امالئی در تمام این چاپها ــ به شمول کلیات اشعار ــ مد  نظر نگرفتن قوانین 

اکثریت  البته این نقیصه مرض مزمن. است" های غیر ملفوظ" و" های ملفوظ"کلمات مختوم به 

!!!مطلق آثار وطنداران من است
 
 

ای  کلیات استاد سر دست بود و صفحاتی را مرور میکردم، که به مثنوی " آریائی سرود"غر 

بیت است، مرور کردم، که طی آن حدیِث به شاهی  26سراسر داستان را که حاوی . رسیدم

کوانیان یا . نشستن کیقباد میرود؛ و او سرسلسلۀ پادشاهان خاندان کیانی یا کوانی بلخ بوده است

و . آریانا نشستند کیانیان عبارت بودند از سلسله شاهانی، که پس از پیشدادیان بر اریکۀ قدرت

مه "تاریخ افغانستان"بیائید، که کتاب مستطاب  استاد احمد علی کهزاد ــ را از نظر  ــ اثر عال 

استاد فقید کهزاد در جلد اول . بگذرانیم، تا بر کوائف تاریخی موضوع از دستی ثقه، دست یابیم

 :این کتاب فرماید

 « 

 کاوی
 کیانی = کوانی

 «اهی کاویفر ش»یا « کاویم هورینو»
که شرحش گذشت، دستۀ دیگری  «پیشدادیان»یا « پاراداتا»ودمان قرار اشارات اوستا بعد از د

پیشتر دیدیم که کلمۀ . شودشروع می« کاوی»که اول نام شان به کلمۀ  ،به سلطنت رسیده اند

« ادیپیشد»با جزئی تغییر و ترجمه  با تحوالت آئین و زبان و ایجابات زمانۀ جدید« پاراداتا»

ترجمه هم نشده، بلکه در خود کلمه قرار اصول صوتی تغییراتی به عمل « کاوی»کلمۀ . شده

                                                 
4
ئی آقای مسعود خلیلی ــ پسر ارشد استاد ــ معلوم میشود که آقای کاظم کاظمی هم یوــ از طریق یک کلیپ وید 

و عالوه بر آن شنیدم، که وطندار دیگری  .و من بدان دسترس نیافته ام اشعار خلیلی بزرگ را نشر کرده است

 .ابل قابل دسترسکلیات استاد را منتشر ساخته است و در ک نیز
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های یک عده پادشاهان شبهه ای نمانده، قرار متن اوستا وجود خود کلمه در اول نام. آمده است

مخصوصی در اوستا مخصوص و یشت نام دودمان سلطنتی نباشد، بلکه عنوان « کاوی»که 

هانی میکند شاهی دودمان سلطنتی کاوی را یاددِ فر« م هورینوکاوی»صورت ه موجود است که ب

 .و یک قسمت زیاد یشت برای تذکار اسماء و کارنامه های شاهان این خاندان وقف شده است

مجرد از مفهوم دودمان سلطنتی در تاریخ کشور ما سابقۀ قدیمی تری دارد، « کاوی»خود کلمۀ 

یعنی اسم « Usanaیوسانا »و آنجا هم بیشتر متصل بهحتی در سرود ویدی هم ذکر شده  زیرا

 .که در موردش آن را مطالعه میکنیم ساخته شده« کاووس»است، که از آن « یوسا»

متصل « یوسانا»در سرودهای ویدی گاهی تنها و گاهی به اسم « کاویا»و « کاوی» ،«یوِ کَ »

.است
 
ترجمه نموده، « دانائی»را « کاویا»و « دانا»را « کوی»یا « کاوی»فرانسوی « برگین» 

یکی این که کلمۀ کاوی و َکِوی و کاویا از عصر ویدی . آید که ازین تذکار دو مطلب بدست می

به این طرف در ادب و زبان و عنعنات کشور ما داخل است و دوم این که معنی آن دانا و دانائی 

 .... باشد، از اوائل ظهور آن نزد ما روشن میگردد می

ات، پیشداد و از پاراداز همان طوری که  یان و شعراسرا در دورۀ اسالمی، منابع جدید، داستان

 ،که در آخر کلمه بود اول کاوه( یا ــ و ــ )آن پیشدادی ساختند، از کاوی به واسطۀ حروف 

شکل جمع را به خود گرفته " کیان"چون . کاویانی و باز کیان دو کیانی درست کردندکوانی و 

 به میان آمد که بیشتر از همه در ادبیات دری معمول" کی"بود، از آن صورت واحد و مخفف 

 ....است

 :کاوی کواتا ــ کی کوات ــ کی قباد

و پیشدادیان یاما و یما، جم و جمشید، کاوی و کاوه و کوانی و کاویانی « پاراداتا»پس از تطبیق 

ها  و کیانی، می خواهیم دنبالۀ تطبیقات خود را بین متن اوستا و خاطره های پریشان داستان

ی، یاوستا« کاوی»گفتیم که دودمان  .ریح کنیممه داده در روشنی هردو، مطالب خود را تصادا

که دومین خانوادۀ  ،این دودمانسس ؤمببینیم در باب . کیانی استو عبارت از کوانی و کاویانی 

ست، چه ا س آنکه در حقیقت انعکا  ،های رزمی مملکت سلطنتی آریانا است، اوستا و داستان

 ؟گوید می

 استاند.  نام داشت« کاوی کواتا»شخصی را می داند که « کاوی»اوستا مؤسس خانوادۀ سلطنتی 

کیقباد مو به مو عیناً تلفظ . دنرا قلمداد می نمای« کیقباد»های رزمی کشور ما مؤسس س اللۀ کیانی 

اول به ( ک)و بعد « کاوی»ی باختری است که یی اوستا«کاوی کواتا»اسالمی نام  دری عصر

 ....گردیده است( قباد)مبدل شده و  (د)اللغة به  آخر بر طبق اصول فقه( ت)، و (ب) به( و)، (ق)

یا کی قباد رمه های زیاد داشت و در جوانی « کاوی کواتا»در داستانهای تازه تر چنین آمده که 

یا « Oshdashtarاوش داشتار  »خودش رمه های گوسفند خود را گرفته و در دامنه های کوِه 

که ناگاه دو باز سفید از هوا پیدا  ری جنوب بلخ واقع است، می چرانیدکیلومت 31رز که در الب  

کواتا . ی جوان گذاشتند«کواتا»شده و تاج طالئی را که در چنگال خود گرفته بودند، بر سر 

پیرمردی که  ،و نزدیک و شاخه های کوه صدا زد ورها را از د ازین پیشامد متحیر شد و چوپان

 هو فر  شاهی کیانی تعبیر نمود ها بود، آمدن بازها و آوردن تاج را لطف یزدانی در میان چوپان

بیعت کرد و دیگران ازو متابعت کردند و کواتای جوان را به شهر « کاوی کواتا»و فوراً به 

                                                 
2
 «برگین فرانسوی»تألیف  339 ۀمذهب ویدیک، جلد دوم صفحــ  
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های حماسی تصریح شده  استانداین موضوع هم در . دندیب خدی مشایعت کرده و بر تخت نشان

و کیقباد پادشاه را  که بعد از وفات گرشاسپ تخت سلطنت خالی بود و رستم به کوِه البرز رفته

 .از آنجا آورد

هائی که از پادشاهان و دودمان  ها هرچه باشد، اوستا در یشت استهاندبه هر حال صورت 

 «....را می شمارد« کاوی کواتا»کاوی ذکری به میان می آرد، سرسلسلۀ آنها 

، چاپ دوم، هزاد، اثر عالمه احمد علی ک  "تاریخ افغانستان"جلد اول  554تا  551صفحات )

 (هزادبنیاد فرهنگی ک  : ناشر( هـ ش 1391میزان )5115استوکهولم، سویدن، اکتوبر 

به شاهی رسیدن کیقباد  بعد از نقل قول تاریخی از کتاب مسطتاب استاد کهزاد، میرویم و داستانِ 

ــ  زیر  «خلیلی افغان»زمانه، استاد خلیل هللا خلیلی ــ یا خود  کابلزادِ  را از زبان منظوم استادِ 

 :از نظر میگذرانیم «آریائی سرود»عنوان 

 

 

 سرود آریائی
 

 نزاد اریــــــــشهری وـنچ   گیتی کهد      کیقبا انـــــــــــــست گیتی  شهنشاهِ 

 آریان  پرچم  ۀ رازندــــــــــــــــــفن      کیا تخت و  اجــــــــــــت  ۀبرازند

 بلند  ائیـــــــــــــــــآری  بیرق  کند      دمنزفیرو  شاه  انـــــک پیش  نااز

 بلخ جوانان دیـــــــــــــخب    دلیران      بلخ انانـــــــــــــشب  با  دمی سپیده

 شدند باال  البرز  انـــــــــــــدامه بد      شدن صحرا سوی روان  مشکو ز

 او غزاالن  اهِ ــــــــــگ جلوه  خوشا      او دامان و البرز  وهـــــــــک خوشا

 ماه درخشنده  چون  میان اندر وی      سپاه ونــــچ  پیرامنش  به  شبانان

 شکوه  آسمانی  ،رــــــنظ  همایون      کوه وـــــچ بااله ب آهن چو بازوه ب

 آراسته تن انیــــــــــــــشب  زی  ه ب      نوخاسته  شبانان  ر  ـــــــــــــــف  به

 مهر و ماه  ۀچشمرس ز راترـــــــف      سپهر رازــــــــــــــف بر او اهِ نظرگ

 نقار گیتی ورــــــج از  سینه رب نه      غبار حوادث جـــــــرن ز دل بر نه

 بیاراستند  زمیــــــــــب  و  نشستند      میخواستند که  ،آئین رفهـــط  بدان

 صنم زیبا وــــــــــــچ بهاری باد ز      جم گلزار و" یاما" اهـــــــــــطربگ

 پیراسته  و زــــــــنغ  ارم  باغ چو      آراسته  صورت  نوگلی رــــــه ز

 خون  نقش ورب  پرندی  نیلی وــچ      گون فیروزه رشـــــف بر سرخ گل

 آشکار ریــــــــمنظ ای ذره هر ز      مشکبار فضا  و خیزـــمشک  زمین

 انبساطرپو  بخشحرـــــــــــف بهار      نشاط ارـــــــروزگ و خوش هوای
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 شیر   نشاهــــــــــشه  دالور  شبان      دلیر قباد  دانا واتایــــــــــــــــــــک

 نهر رندهــــــــغ  امواجه ب  نگاهی      رشهه ب اهیـنگ صحرا  هب  نگاهی

 داشت جمشید رـــشه بر چشم گهی      داشت ورشیدـخ روی بر دیده گهی

 بلخ آسمانسای  ۀردــــــــــــــــپسرا      بلخ بناهای  و  دــــــــــــبلن  درفش

 هوا  در  بود  عقابان  وئیــــگ  تو      کاخها از مـــــــــــــپرچ  جنبیدن ز

 سالم  نمودی  مینو شهر  دانــــــب      رامـــمینوخ  شاهِ   آن که  ،دم نادر

 سپید ازــــــب دو  شد عیان آنجا وز      پدید ردانـــگ چرخ از شد  ئیصدا

 آفتاب  ۀمـــــــــــچش از رپَ   بشسته      سحاب اورایـــــم از گشته  برون

 تر تابنده اقبال  ورشیدـــــــــــخ  ز      تر روزندهـــــــف ستاره از مرغ دو

 ان، آسمان پایگانـــــــــزمین زادگ      سایگان فلک ،هماالن رشتهـــــــــف

 پر ز  کشیده  نــــــسیمی  چتر بروبه چنگال  بگـــــرفته  تاجی ز زر      

 اوفتاد قیاس یـــــــــــــب  ۀاندیش هب      اوفتاد هراس در  وانــــــــــج قباد

 گرفت جهیدن پیکر به  روقشــــع      گرفت تپیدن  تیــــــــشگف از دلش

 بلخ ضمیران روشن و ردانــــم ز      بلخ پیران ز اــــــــــــــبدانج بانیش

 جوان  شاه زدـــــــــن سر پیرانه به      کمان ونــــــــــچ قامتی  با بایستاد

 تو رام آسمان شد  که  ،شو اـــج ز      تو امـــــــج در  عیش  ۀباد  ای که

 خراج  دارانـــــجتا از بستانی  که      تاج  فرستاد  چرخت  ز  رشتهــــف

 کمند در کشی را  انـــــسرکش سر      بلند یئآریا  مـــــــــــــــــپرچ  کنی

 پیراسته و زــــــنغ  مـج ملک شود      نوخاسته شاه ای تو  دــــــــــعهه ب

 تو پندار ز و  کـــــــــــــنی آئین ز      تو کردار ز رددــــــــگ زنده جهان

 زیان نیابد ورتــــــجَ  ز موری که      آزادگان شاهِ  ای تو  نـــــــک  چنان

 نیست زیبنده که ،را شهان ویژهه ب      نیست برازنده یفانــــــضع بر ستم

 اند داده هیر  ـــــــــف این پایه آن از      اند داده هیــــــــش  شبانی  از  ترا

 کنی شبانی وسفندانـــــــــگ این بر      کنی پاسبانی کتــــــــــممل بر  که

 سروران دــــــنه سر تو پای بر که      روان سرو تازه ای شو بر ونـــکن

 کنیم اطاعت اـــــــم شهه ب نخستین      کنیم بیعت که ،دستی آر رازــــــــف

 آسمان سوی دیگر دست راــــــــــف      شبان دست ودـب  شه  دست یکه ب

 نمای  ره مرا وــــــــــنیک گفتاره ب      رای رخندهـــــــف پیر  ای گفت بدو

 شد گوش  ۀزآوی  هایتـــــــــــسخن      شد هوش ۀمای  وــــــــــــــت پند مرا
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 آریان فرِ  و الهــــــــــک و  خاکه ب      زیان بیارم  مو سر  یک  رـــــــاگ

 باد دور نــــــــم  نام  آوران نام ز      باد مور  ۀمـــــــطع  افسرم  و سر

 باد تابنده ورشیدـــــــخ و ماه همان      باد گردنده رخــــــــچ این من گواهِ 

 پرند ائیــــــــــــــــآری رایت همان      بلند کاخهای آن و  خــــــــبل  همان

 او سایکفل ایــــــــــــــه هقل مهین      او باالی و البرز وهِ ـــــــــــک هینمِ 

 آمدند روشــــــــخ در شه پیمان ز      آمدند وشــــــجه ب شادی ز شبانان

 سازه ب آمد  رهـهز    آن سوز از که      باز سرودند  یـــــــــــــنوائ آئیننو

 همقدم وانــــــــــــج شاهِ ه ب شبانان      جم تخت اــــــــــــت  البرز دامان ز

 او بازوی وز رـــــــــــــب ۀبند همه      او پهلوی به ستاده ایکـــــــــــــیک

 سرود آریائی و  یــــــــــــن  نوای

 درود دنَ رسا  رخشــچ ز  رشتهــف

 

، به کوشش عبدالحی خراسانی،  نشر بلخ ــ خلیلی هللا خلیلی استادکلیات اشعار  414تا  411صفحات )

 (، تهران1319اد نیشاپور ــ چاپ اول،  وابسته به بنی

 

ا از نظر میگذرانم، روح اشعار شهنامه و گویندۀ  وقتی این داستان را در قالب مثنویی چنین غر 

واقعاً اگر شعرشناسی ماهر از سابقۀ موضوع . بزرگش، فردوسی توسی، را در آن حلول یافته میبینم

 !!!!!!سخنسرای توس تفکیک کرده نمیتواند شاهنامۀعار استاد ما را از اشعار مطلع نباشد، این اش

 

 :باز کنید و استاد خلیلی را از زبان پسرش، مسعود خلیلی، بشنوید کهدَ لطفاً کلیپ ذیل را با یک 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nXufzh13KBA 
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