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انگلیس ها به هندوستان رسیدند وبه تدریج با زبانهای این کشورآشنا شدند .زبانشناسان انگلیس به مطالعۀ سنسکریت وزبانهای
مولود ازآن پرداختند .سرود های «ریگ وید» که قدیمترین اثرآریائی درزبان سنسکریت میباشد ،اززاویۀ زبانشناسی تاریخی
ومقایسی درهندوستان مطالعه شد .درین سرود ها نام وخصوصیات ومحل زندگی قومی به نام «پکهت» چندبارذکرشده وقوم
"پکهت" یکی از برازنده ترین پیروان کیش مقدس شناخته شده است .مردم آریائی به خط و سواد آشنائی نداشتند .سرود های
"رگ وید" حدود دوهزار سال بعدازسرودن آن ها درهندوستان به خط وزبان سنسکریت نوشته شده است.
قوم "پکهت"" ،پکهتا"" ،پکتها" به سه تلفظ مختلف در(ریگ وید) شناخته شده است .این قوم درآنوقت دردوطرف سلسله کوه
های سلیمان تاکوه های غور سکونت داشت .در "ریگ وید" آمده که "قوم پکهت درمحاربۀ ده پادشاه آریائی که به کناردریای
(راوی) به وقوع پیوسته بود ،شرکت ورزیده بود " .به قول (هیلی برانت) مورخ ومحقق درزبان وفرهنگ سنسکریت" ،
دراراکوشیا (قندهار) قبیله ای سکونت داشت که شاه "واسودیوا" فرمانروای آن بود واین قبیله تحت قیادت خلف او ،یعنی
"سوداس" ،دامنۀ فتوحات خود را تا وادی اندیس وسیع ساخت و کارنامه های جنگی "واسودیوا" به طورافسانه یاد میشد .درتحول
کلمۀ "پکهت" به "پشتو" و "پشتنه" توضیحی ازلحاظ زبانشناسی الزم می افتد که عامۀ مردم ازآن معلومات ندارند .این توضیح
سه رخ دارد ومن هریک را به طورفشرده گزارش میدهم:
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اول  -زبانشناسان اروپائی بعد ازمطالعه وشناخت زبان سنسکریت ،هنگامیکه با کشورهای افغانستان و ایران درتماس
آمدند وزبانهای این منطقه راتحت مطالعه قراردادند ملتفت شدند که زبانهای فارسی وپشتووحداقل  20زبان دیگر
مروج درافغانستان ریشۀ مشترک داشته و ازمادرزبان «اوستا» منشعب شده اند ،معهذا با زبان سنسکریت خویشاوندی
نزدیک وبا زبانهای اروپائی خویشاوندی دورتردارند.
دوم  -زبانشناسان آثارموجود در (زند) و(پازند) را مطالعه وآنچه از «اوستا» میسربود مرور کردند وبااستفاده
ازمعیارهای زبانشناسی ملتفت شدند که اوستا وسنسکریت دوخواهرزبان منشعب ازمادرمشترک بوده ،اما نشان واثری
ازمادرزبان مشترک نمانده است .آلبته ایرانیها مدعی اند که اوستا منشعب از(فرس باستان) است ولی برای ادعای
خود شواهد ومدارکء علمی ندارند ،بلکه به اساس خصلت ایرانی که همه چیز را ازخود وازایران میدانند ،درزمینه
پافشاری میورزند ،درحالیکه اوستا درمنطقۀ زابلستان و خراسان ،یعنی خارج ازمرزکنونی ایران ،رواج داشت وزبان
دری که درکشور فارس (فارسی) نامیده شد نیزازهمین منطقه به کشورفارس رفته و باین واقیعت علمای ایران بعد از
جروبحث زیاد قناعت کرده اند.
زبانشناسان به اساس موجودیت کلماتء هم ریشه وخصوصیات ساختمانی زبانهای سنسکریت واوستا به این نتیجه
رسیدند که این دو زبان درابتدا وگذشته یک زبان بوده وبعد ازجداشدن وسکونت به دومنطقۀ مختلف تغیروتحول کرده
اند .چند مثال ازکلماتء هم ریشه درزبان های سنسکریت وزند (و فارسی و پشتو) را در جدول صفحۀ بعد مالحظه
میکنید.
سوم  -زبانشناسان کلماتء هم ریشه درزبانهای اوستا وسنسکریت و خصوصیات ساختمانی آنها را با زبانهای اروپائی
مقایسه کردند وملتفت شدند که نه تنها کلماتء هم ریشۀ زیاد درزبانهای اروپائی وجود دارند بلکه وجوه ساختمانی
مشابه نیزدربین اوستا وسنسکریت وزبانهای اروپائی دیده میشود .لهذا به این نتیجه رسیدند که در یک دورۀ نامعلوم
تاریخ یک زبان وجود داشته و آنرا "زبان ماقبل هند و اروپائی" نامیدند که از آن "فامیل زبانهای هند واروپائی" تولد
شده است واکثر زبانهای اروپائی و آسیائی ازهمین فامیل زبان منشعب گردیده اند .باین حساب فارسی وپشتو دوخواهر
زبان مت ولد از اوستا بوده وبا سایر زبانهای اروپا وهندوستان خاله زاده میباشد .جدول کلماب خویشاوند رادر صفحۀ
بعد مالحظه میفرمائید.
زبانشناسی تاریخی ومقایسی با استفاده ازعلم (فونولوجی) اصوات مروج درزبانها راتحت مطالعه قرارداده ،فورمول
تغیروتحول اصوات درکلمات را ارائه کرد .بدینسان که درهرزبان چهارقانون حکمفرما است :ابدال ،قلب یامقلوب،
حذف واضابت .اکنون درزبانهای وطن خود ما چند مثال ازاین چهارقانون را مطالعه میکنیم:
مثال های ابدال درزبان فارسی :آب :او – تاب  :تو – تب  :تو – دهل  :دول – دیوار :دیوال وغیره.
مثال های ابدال درزبان پشتو :مور  :میر – لور  :لیر(درلهجۀ پکتیا) – رو ًح  :ور ًح – نمن ًح  :لمن ًح وغیره.
مثال های مقلوب درزبان فارسی :قفل  :قلف – جناب  :جانب وغیره.
مثال های مقلوب درزبان پشتو :پشه  :خپه – حمکه  :محکه – زغ  :غږ وغیره.
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مثال های حذف درفارسی :گاو  :گو – خواب  :خو – میاو  :میو – تار وغیره

مثالهای (اضافت) درزبانهای دری و پشتو درمورد کلمات دری که با رسم جمع یک زبان دیگر ترکیب شده ،دیده
میشود .بطور مثال درکلمات سبزیجات ،میوه جات ،هزاره جات ،گمرکات ،محصالن وغیره عملیهء اضافت مشاهده
میشود .این به خاطریست که هرزبا ن حق دارد آنچه را اززبان دیگری عاریت میگیرد ،آنرا مطابق ذوق خود ترکیب
بدهد .همه میدانند که رسم جمع منظم زبان عربی برای مذکر «این» است ،مثآل (محصل  +ین میشود محصلین) و
«آت» برای مونث ،مثل (محصل  +آت میشود محصالت) .
اما دری زبانها رسم جمع عربی "آت" را درکلمات دری چسپانده اند که ازلحاظ دستور زبان دری بدوملحوظ غلط است :یکی
اینکه درزبان دری خصلت تجنیس (تشخیص جنس) وجود ندارد و "آت" درعربی رسم جمع کلمات مونث است ،دیگر اینکه رسم
جمع زبان دری "آن" و "ها" است و کلمات مذکور بایست با رسم جمع فارسی (میوه ها ،سبزی ها ،هزاره ها ،گمرک ها) ساخته
میشد .غلط معروف دیگر کلمۀ ترکیبی (محصالن) است که دری زبان ها رسم جمع دری را درآخر کلمۀ عربی (محصل) چسپانده
اند .طرفه اینکه کلمۀ (محصالن) درافغانستان مفهوم جمع مذکرومونث هردو را دربردارد ،چنانچه درپوهنتون کابل چوکی (معاون
محصالن ) یکی از سه معاون رئیس پوهنتون است .درزبانشناسی این روش را غلط های معروف یا غلط های قبول شده مینامند
که به اساس مقاولۀ اجتماعی تابعیت واصالت یافته اند .دستور زبان علت غلط بودن آنرا توضیع میکند اما ازاستعمال آنها جلوگیری
نمیتواند.
سله ازاینقراراست :درمثال
برای کسانیکه خواسته باشند بدانند چرا صوت «ج» درترکیبات مذکوراضافه شده است ،توضیح این م ً
(پرزه  +ج  +آت = پرزه جات) می بینیم ،به قرار قانون (مورفوفونیمیک) زبان دری ،هرگاه کلمات مختوم با حروف علت
(میوه ،پرزه ،هزاره ،سبزی وغیره) با رسم جمع عربی «آت» ترکیب شوند ،چونکه این ترکیب یعنی وقوع دوحرف علت پی
درپی (پرزه  +آت = پرزه آت) درتلفظ ثقالت ایجاد میکند ،صوب "ج" به آن اضافه میشود.
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اکنون چند مثال ازتطبیق این قوانین را در زبانهای سنسکریت وپشتو مطالعه میکنیم:
صوت "س" درزبان سنسکریت وزبانهای مولود ازآن بطورعموم بقرار قانون ابدال درزبانهای پشتووفارسی به صوت "هه"
تبدیل میشود ،مثآل :سندهو (دریای سند) دردری وپشتو (هندو) شده است ،بطوریکه "س" به "هه" تبدیل شده( :هند هو)  ،صوت
"هه" در زبان سنسکریت مانند "هه" فارسی وپشتونبوده کامآل متفاوت است وآنرا افغانها وپشتونها تلفظ نمی توانند .لهذا ازکلمۀ
(هندهو) صوت "هه" سنسکریت حذف شده و به (هندو) تبدیل شده است .مثالهای دیگر نامهای بنادرء مشهوردریای سند (بکهر)
و (پکهر) و شهرمشهور (پتهیاله) است که افغانها آنهارا (بککر) و(پککر) و (پتیاله) تلفظ میکنند .مثال دیگرکلمۀ (هسته)
درسنسکریت( ،زسته) دراوستا( ،دسته) درفرس باستان و(دست) درفارسی میباشد .مثال دیگرکلمۀ (بهومی) به معنی زمین
درسنسکریت( ،بومی) دراوستا( ،بومی) درفرس باستان و (بوم) درفارسی میباشد .درهریک ازین مثالها ابدال یا حذف صوت
"هه" سنسکریت مشاهده میشود .کلمۀ (موشک) درسنسکریت به (مزک) درپشتو تغیریافته ودرین تغیرعملیۀ ابدال و حذف
هردومشاهده میشود .رویهمرفته درتغیروتحول کلمات زبانها ولهجه ها ،اصوات علت (واول ها – مصوت ها) بطور عموم اولتر
تغیر وتنقیص (حذف) می یابند .دراصوات کانسوننت (صامت ها)  ،دراکثر زبانها صوت "ر" به "ل" و اصوات غنه ای "م" و
"ن" تعویض وتعدیل می یابند.
دربعضی موارد برای ساختن کلمات جدید ازریشه های کهن هرچهارقانون (ابدال)( ،مقلوب)( ،اضافت) و (حذف) عمل میکنند
ومثال آن "ایران" است که ازکلمۀ (آریه) ساخته شده است .بدین قرار :صوت "آ" به "ا" (کسره) تبدیل و (اریه) شده و صوت "
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ی " مقلوب شده یعنی درماقبل صوت "ر" قرارگرفته و (ایره) شده – پسوندجمع " آن " به آن اضافه گشته (ایره آن) شده است
– بخاطر موجودیت دو حرف علت پهلوی همدیگر صوت " هه " حذف و (ایران) شده که معنی آن (آریه ها) میباشد .کلمات
(ایران) و (افغان) را فردوسی به کثرت استعمال کرده که مثالهای آنرا بعدآ می بینیم.
مثالهای فوق را به خاطری ارائه کردیم تا چگونگی تغیر کلمۀ (پکهت) درزبان سنسکریت را به (پشتو) وتغیرکلمۀ اوستائی
(اپگان) را به (افغان) فهمیده بتوانیم تا آقای پرویز که می پرسند «مگردرکجای تاریخ ازبک وتاجیک افغان بوده اند؟» ملتفت
ش ود که کلمات (پکهت) و (پکتیک) و(پکتیکا) و (اپگان) ازچند هزار سال دراسناد مکتوب وجود داشته و سرزمین افغانستان
امروزی را ازچند هزار سال به این طرف دربخش شمال وشمالغرب "اپگان ها" ودربخش شرق وجنوبشرق "پکهت ها" شناخته
اند .لیکن نام تاجیک وازبک دراسناد قدیم دیده نمی شود .این نوشته باالی تاریخ استناد دارد وادعای فوق به هیچوجه به معنی
تفوق وتسلط قومی تلقی شده نمیتواند که نویسنده شدیدآ مخالف آن است .اما واقعیت تاریخ را آقای پرویز که ادعای داکتری دارد
وامثال شان انکار نمی توانند که نام تاجیک وازبک درین
سرزمین پدیده ها ی نوپیدا هستند .درحالیکه تاجیکان افغان مانند پشتونها اوالد آریه ها میباشند وازقدیم ترین ادوار مثل دوبرادر
درسرزمین آریه ها زیست وسکونت داشته اند .اگر آنها را "دری زبانها" بخوانیم ،قدامت معادل پشتون ها راپیدا میکنند ،اما کلمۀ
تاجیک به اساس تاریخ پدیدۀ نو میباشد که در تاریخ بیهقی (قرن پنجم هجری) به نام " تازیک " آمده است .ازبک ها که بقایای
ترکها میباشند ازبیرون به این منطقه آمده وحتی سلطنت کرده اند( .الپتگین ،سبکتگین ،محمود ،مسعود ،قطب الدین و غیره)
وجزء این خاک شده اند .تعصب نمی تواند واقعیت های تاریخ را مقلوب گرداند!
سنسکریت و اوستا حدود هزار سال قدامت دارد .گفتیم که درسرودهای ویدی کلمات (پکهت) و (پکتها) به تکرار ثبت شده اند
و تذکر ومثال دادیم که صوت " هه " سنسکریت درزبانهای پشتو و دری وجود نداشته وتلفظ نمی شوند ،هکذا صوت " ک "
سنسکریت درپشتو به اصوات (ښ) و(خ) ابدال تغیریافته است .با درنظر گرفتن این قوانین که درعملیۀ (ریشه یابی) باالی همه
زبانها تطبیق میشوند ،کلمۀ (پکهت) قرارذیل به (پښت) تبدیل شده است:
ازکلمۀ (پ  +ک  +هه  +ت) صوت "ک" سنسکریت به "ښ" و "خ" پشتوتبدیل شده که (پښهت) یا (پخهت) شده است .چونکه
صوت "هه" سنسکریت درپشتو وجود ندارد و تلفظ نمی شود این صوت حذف شده و آنچه باقی مانده (پښت) و (پخت) است .در
والیت کنر شهرک مشهوری به نام (پښت) موجود است که معنی آن (محل زیست پشتونها) میباشد.
حاالببینیم که صوت " و "چطور" به کلمۀ (پښت) اضافه شده است .دردستورزبان پشتوهرگاه صوت " و" کلمات اضافه شود
دومعنی را دربرمیدارد .یکی معنی نسبت و دیگری معنی قوم .مثآل (دیگان  +و = دیگانو) ( ،خوگیان  +و = خوگیانو) ( ،هندی
 +و = هندو) .درین جا با تطبیق قانون (اضافت) یعنی ایزداد صوت " و" به کلمۀ پښت (پ  +ښ  +ت  +و = پښتو) ویا پختو
شده است .درحالیکه کلمۀ (پښتو) درزبان پشتو معنی قوم وزبان هردو را دارد .پشتون ها بازهم ازقانون (اضافت) کارگرفته
صوت " ن " را به کلمۀ پشتو اضافه کرده ازآن کلمۀ (پښتون) مذکرو (پښتنه) مونث راساختند .نام قوم (پکت ها) ومکان سکونت
شان در تاریخ (هیرودت " قرن سوم ق .م )".نیز به نام (پکتیک) و(پکتیکا) ثبت شده است .درزبان التین پسوند (ایک) و(ایکا)
بیانگر قوم ومکان است.
باید خاطرنشان شود که محل زیست پشتونها دردو طرف کوه های سلیمان (ازنورستان و چترال گرفته تا پکتیا وپکتیکا وقالت
قندهارو پشین وچمن وبلوچستان) طوری بوده که دربین دوفرهنگ اوستا و سنسکریت ساندویچ شده بودندریا ،درحالیکه زبان
پشتو خواهر زبان دری و متولد ازمادر اوستا میباشد .داد و ستد طوالنی و وسیع با فرهنگ سنسکریت داشته است که اثرات آن
مشهود است .نکتۀ دیگری قابل تذکر این است که دری زبانها چونکه درمناطق هموار و زراعتی زیست و سکونت داشتند ،
فالحت و صنعت درهمین مناطق رشد کرده بود ،ازاینجا آریه های دری زبان درانکشاف مدنیت درافغانستان رول بس بیشتر
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داشت اند ،همانطوریکه پشتونها درمنطقۀ خود درحفاظت وصیانت این سرزمین سهم بیشتر داشته وبعد ازامتزاج با دری زبانها
درکنارهمدیگر سهیم بوده اند.
اما کلمۀ (افغان) اختراح عربها بوده وسرنوشت دیگری دارد .هنگامیکه عربها ازسمت مغرب بعدازفتح کشورفارس به افغانستان
آمدند (که درآن وقت خراسان نامیده میشد) ودرخراسان آن وقت زبان دری ازبقایای اوستا مروج بود ،دراوستا کلمۀ (اپگان)
برای قوم پشتون اطالق میشد .ازآنجائیکه درزبان عربی اصوات "پ" و "گ" وجود ندارد ،عربها ازقانون ابدال کارگرفته،
صوت "پ" را به "ف" و صوت "گ" رابه "غ" تبدیل نموده ،بدین ترتیب از (اپگان) کلمۀ (افغان) را ساختند .این قانون درهمه
زبانها رایج است :انگلیس ها کلمۀ عربی (شربت) را (سیرپ) ساختند ،عربها کلمۀ فارسی (گالب) را (جالب) ساختند .افغانها
چونکه اصوات انگیسی "فو" و "وی" را ندارند ،هردورابه صوت " و " تبدیل کرده اند .تلفظ کلمۀ (ډال) درهندوستان با تلفظ آن
توسط افغان ها بسیار فرق دارد ،زیرا صوت "ډ" سنسکریت با صوت "د" درزبان دری ازلحاظ منبع ومخرج صوت فرق زیاد
دارد[ .درمورد کلمۀ دال تداعی رخ داد که دراخیر این مقاله یادداشت میشود].
گفتارفوق درباب قدامت (پشتو) و (افغان) که مبتنی برواقعیت های علم زبانشناسی وتاریخ است .شاید قناعت هموطن گرامی
آقای پرویز را فراهم سازد و حاال به موضوع دیگری تماس میگیریم که اگرچه مقالۀ آقای پرویز با احتیاط تمام نامی از (خراسان)
نگرفته است ولی جریدۀ امید بعد از ناکام شدن پالن (فدراسیون)  ،پیهم مقاالتی برای تبدیل نام افغانستان به خراسان نشرمیکند.
ما افغانها خراسان را نام باستان افغانستان ،میراث اجداد آریائی خود و غنیمت بزرگ تاریخ وفرهنگ خود میشماریم .اما واقعیت
های تاریخ ازقراریست که نام خراسان قبل ازظهوراسالم وجود داشته و شاهان یفتلی درقرن پنجم مسیحی (حدود دو صد سال
قبل ازظهوراسالم) این نام رادرمسکوکات خودحک کرده بودند .قبل از خراسان نام (تخارستان) برین منطقه اطالق میشد وقبل
ازآن (گندهارا) نامیده میشد .بعد ازخراسان ،نام سیستان به حیث واحد جغرافیائی این منطقه رایج بوده ،هکذا (نیمروز) نام
دیگراین منطقه بوده ،چنانچه ابوالفرج بغدادی میگوید:
«جهانرا بخش کردند به برآمدن وفرودآمدن خورشید به نیمروز :حد آن چنان باشد که ازسوی مغرب ازآنجا که خورشید به
درازترین روزی فروشود واین علم به حساب معلوم گردد واین جمله را به چهار قسمت کرده اند :خراسان ،ایران ،نیمروزوباختر.
هرچه حد شمالی است باخترگویند وهرچه جنوب است نیمروز گویند و میانه آندو بدوقسمت شود ،هرچه مشرق است خراسان
گویند وهرچه مغرب است ایرانشهر( ».تاریخ سیستان ،جعفرصادق ،تهران )1372
داکتر احمد رنجبر حدود اربعۀ خراسان را درکتاب "بستان السیاحه" چنین بیان کرده است« :ازمشرق به ملک زابل وتوران،
ازمغرب به والیت عراق وطبرستان ،ازجنوب به کرمان وفارس وسیستان وازشمال به خوارزم وجرجان واکنون تمامیت بالد
قاین ومغاره وسیستان و بعضی بالد طبرستان ازمملکت خراسان محسوب میشود و مملکت خراسان محتوای چهار بلوک است:
طخارستان ،مروشاه جهان ،نیشاپوروهرات( ».کتاب خراسان بزرگ ،تالیف دکتوراحمد رنجبر ،چاپ تهران سال  1362هجری).
کتاب دیگری جغرافیای خراسان را اینطور بیان میدارد« :غرب آن مملکت فارس وشرق آن هندوستان وبه طرف شمال آن
مملکت تاتار وبه طرف جنوب خلیج عرب میباشد .هرات ،قندهار ،غزنین و کابل ازبالد مشهور خراسان است .اقسام خوراکه،
انگور ،سیب و مناشپانی وانار ازماحصل آن ملک است( ».مطلع العلوم و مجمع الفنون ،راجاعلی هندی ،طبع تهران  1845م).
آنچه درباال ازآثارمنطبعه درایران نقل قول شده ،خراسان کشوری بوده که یک قسمت کوچک ایران امروزی ولی قسمت اعظم
افغانستان امروزی (باستثنای ننگرهاروپکتیای امروزی) را دربرداشته وبعد ازختم تسلط فرهنگی وسیاسی عربها درقرن چهارم
هجری تا زمان جلوس احمد شاه درانی ،درمدت  800سال ،اگرچه حدود اربعۀ خراسان تغیر کرده بود ،مهذا بقایای آن به نام
خراسان یاد میشد ،حتی احمد شاه درانی را نیز پادشاۀ خراسان عنوان کرده اند .اما بعد ازآن دروسط قرن هجدهم میالدی نام
خراسان به افغانستان تغیرکرد .همانطوریک ه نام کشورفارس دراوایل قرن بیستم به ایران تبدیل شد .من با نام (افغانستان) برای
کشور خود که اکثریت ملت آنرا پذیرفته وازحدود سه قرن باین طرف رسمیت یافته ،مشکلی ندارم وهرگاه اکثریت ملت درحال
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حاضر خواسته باشند نام قدیم کشور ،یعنی (خراسان) را تجدید کنند ،با آن هم مشکلی ندارم .اما مشکل دراینجا است که یک
گروه بسیار قلیل وناچیزویک جریده ایکه چند سال علنآ ازطرف حکومت ایران تمویل میشد ،برای تجدید نام خراسان اصرار
میورزند وبا نام افغانستان دشمنی وحسادت داشته علنی میگویند که افغان نیستند بلکه افغانستانی هستند وفکرمیکنند با چنین روش
که علنآ ازجانب مقامات ایرانی دامن زده میشود ،نام افغانستان به خراسان تبدیل خواهد شد .ولی درعهد میرشیرعلی خان باراول
به زیر سمبول محراب ومنبرشعار " دولت علیه خداداد افغانستان " نوشته شده بود و اینک یکنیم قرن ازآن میگذرد وبا وجود
خطراتیکه ازجانب انگلیس وروس برای نابودی آن پالن شده بود ،هنوز هم افغانستان درپرتو مرحمت خداوند متعال زنده وسالمت

مانده وتوطئۀ تجدید خراسان مانند توطئهء فدراسیون به روسیاهی خواهد انجامید .انشاهللا وتعالی.

ملکی که گهی دیو و گهی جم دارد
عـاقـل بایـد که سیـنه بـی غـم دارد
کس دل زغمش بهرچه درهم دارد!؟
دنیاسـت ،بـد و نیک فــراهـم دارد!

پایان بخش دوم قسمت چهل و یکم
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