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 ک ی کالس
Classic 

 
 ؟ تسکدام زبان باستان ا ه ائیدز  Classicیانکلمهٔ باست  که  دایا میتوان اظهار نظر نمو  
  

است ،   یزدن  ی مثالزچی   ی، به معنclassis "  departament" از  ه،مشتق شد  Classicus.نیتکالسیک ، )از ال
در حال حاضر ، اصطالح کالسیک دیگر به دوران باستان    .استفاده می شد  یروم-باستان یونانی  نمعموالًدردورا  هک

خورد ، اما همچنان به این مفهوم است که یک اثر ممکن است دارای اعتبار باشد که ارزش آن را برای    ینم  گره
  .آیندگان حفظ می کند

، راکه در   باستان وتاریخی یونانی ـ رومی  به اصطالح  رومشهو  تاریخیخوانندگان نهایت محترم تعریف واژه بسا   
به    Classic,  Classicus  واژه کالسیک  اصلی  تعریف  با  ، ما  ګرفته  یا  دیپویکل  اانس  از  مینمائید  مشاهده  سطور باال

  کالسیک  ادبیات زبان  با  ،   ت،توضیح وتشریح شده اس  اصطالح التینی وتعریف وتوضیح ان ، که درستور باالیې نبشته
   !  ندارد نداشته و ومنطقی ،ادبی ، لغوی مطابقت علمي ېمادرزبانهای هند و اروپای آریک ( / پشایې )

درهندوستان    درحدود سه قرن قبل  اروپایې  انشمندان« که من انرا بعد از پژوهش های علمی د  پشایې»باستان    درزبان
میراث با ارزش آریائیان قدیم   ) ویدا،ریګویدا= ریچویدا ، اوستا ،سنسیکریت ....(  امروزین ،که درکتابهای باستان 

  افغان مرحوم عبدالحی   ونابغه یېزپژوهش های علمی وادبی دانشمند عزیو  دجه /آریانا ویچه (انجام داده انی)آریانا و
زبان )اریک( مادر ومادربزرګ   همانااند ،من زبان پشایې ر  نبشته  (درکتاب )تاریخ ادبیات پشتو جلد اول  (ی  یی )حب

   ی مینامم !یزبانهای هند و اروپا
ازدیر   اریخېتل  اومورد استعم  با ارزش   رنده ریشه ومفاهیم خاصاد ،که  Clasic   ک)کالسیس  باستان  واژه  بنابر این

تاریخی وباستانی    تا درمورد  ،  بتوجه ام راجل  است  نفوذ کرده  ه،به ګونه یې ګسترد  بیات بشریدراد  نزمان تا اکنو
،با است  واژه  این  ،زاینده  وزبان که  نموده  ان پژوهش  بودن  نویسان  ندانشمندا،  ژوهشګران زبانهاپ  وادبی  ،تاریخ 

  :جهت معلومات بیشتر شان شریک نمایم  ن،نویسندګان وشاعرا
این پشایې  Classic  واژه  بنابر  )  درزبان  یې  ګونه  ترکیبی   ,Glasic  به  واژه  یک  سه    (  دارنده  که، 

س (ان حرف   s)، وحرف    Gala  =  راسوراخ ، سمچ ،غ    بدست میاید که،  بوده  (Ic-ik  و ),Gala،   (S  )   قسمت
که عبارت از  ،  ن واژهمیباشد وقسمت اخری  های هند و اروپایې در مطابقتناواکثریت زب  نسبتی زبان وادبیات پشایې

(Icاست . ناګفته نبا ) واژه    ګذشت که ، همین  دی= ایک ( باشد یک مصدر زنده زبان پشایې بوده ومعنی ان )امدن
داشته وبکار    یمعن  نیز  )ایک = امد(  یبرای ماض  ب مصدری )ایک = امدن( درزبان پشایې منحیث فعل مفردغای

یونانی ـ رومی    به اصطالح  )   Glassik  =Classic)ترکیبی    یې  اژهدراین جا به ګونه یې فورمول و  ګرفته میشود.
را ازلحاظ ګرامر زبان پشایې تحت غور قرار میدهیم وچګونګی موجودیت وبدست اوردن انرا در ادبیات زبان باستان  

عوض که حرف ) ګ( به حرف )ک( وبرعکس یکی بردیګر  ،  قبل ازان باید ګفت  .م  ی ئ) پشایې / اریک( مشاهده مینما 
  !میشوند  K=G وبرعکس G=k میشوند یعنی

Gala=Kala ; kala=Gala:رسوراخ ، سومچ ،غا  
S  ،(از) یحرف نسبت=  س   

Ic = رسید  امد =  ایک ،   
ـ رومی درزبان پشایې را دانستیم که واژه کالسیک به اصطالح یونانی  تبدیل  ،که   حاال    هم مخرج   حرف  یک  به 

(   k ک( به) ګ  gاز کالسیک به )  (کګالسی  )تبدیل نمودیم ،که چنین تغیرات درزبانها مشاهده میشوند    / ګال س ایک
ه به حرف مشابه  از یک حرف مشابه  دارنده مخرج مشترک  تبدیل میشوند  ودیګر    م مخرجوحرف های  همسان 

  .،طوریکه درباال مشاهده نمودیم 
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  :وانرا با یک جا کردن واژه های پشایې درنظرمی ګیریم  ایجاد  را زبان پشایې حاال معادله
Gala  = سوراخ ، غار ، سومچ / سمچ + s از = + Ic . امدن  =   
Gala +s +Ic = Glasic  

غارامد ،امده = از سوراخ ،سمچ ، غار امده . )ازسمچ زا  سوراخ ،سمچ ،غار + از + امد ،امده = سوراخ ،سمچ ،
پشایې تغیر    ، ګالس ایک  ګالسیک  اصیل  واژه ترکیبی کالسیک به واژه  ، حاال که ،  دبدست میای  زبان پشایې  امده (
   !یافت 
سمچ   )زا  ویا چیزهای که،  ،یعنی مردمانیکه  ک / کالسیکبه اصطالح ګالسی  زبان پشایې  معنی درست واژه  حاال

  .معنی دارد   ()قدیم ،باستان از ویا دریک واژه ( امده اند ،غار ،سوراخ
(  ی،غاری ،سوراخیانسانهای بدوی زمان باستان )سمچ  یواعمال عمل  تنظریا  هبه معنی ومفهوم این که، هم   نتیجه :

ن امروزین خانه ،قریه ،شهر، فابریکه ها ......و قصرهای اسمان خراش تکامل دبه تموکه تا امروز به عمل پیوسته 
اهسته    ،  هسرچشمه ګرفت  زندګی بشری(نموده اند ،بنیاد واساس همه پیشرفت ها ی بشری عمالاز) سمچ ،غار ،سوراخ  

با ګذشت زمان اسا  ،  ی هم سریعهاسست وګ  ،  ګاهی بطی  اهسته  وا  و  برق  کیهانی رالماسک  به عصر مدرن  تا 
  امروزین وفردای بشر مربوط ومنوط به   )انترنیت (  امروزین تکامل نموده است وهمه یې ترقیات وپیشرفت های

  .غارها ( زندګی بدوی بشر خسته ودرمانده دیروزین میباشد  ،ا، سوراخ ه زندګی )سمچی همان
همه    (ه= خانه وکاشان  ،قال ،قلعه  ګوو ،ګال ،کال  )ک / کالسیک /قالسیک  درزبان پشایې واژه های اغازین ګالسی

امروزین کره یې خاکی را به سیارات دور افتاده    درنتیجه بشر  هک،  تموجوداس   وهمه تا امروز درادبیات زبان پشایې
و زتجهی  دا دادهعقل وعلم خ   که به ،  اشرف المخلوقات  ن ، ایردراینده نه چندان دو  ،  کهکشان ما وبدون شک وتردید

   . دش  مرتبط خواهد ه، به سیارات و کهکشان های کائینات دور افتادتاس  امروزدر مرحله بلوغ عقل
دریک )چیپ( الکترونیکی درتلیفون   فعال  و  ولکوچو  ت علم ودانش واالی بشری کائینات بی نهایویې عقل    درنتیجه

ازچګونګی وضع   هینه روزه جا ګرفته وهرلحظ  دش  های مدرن امروزین ودر جیب اوالدهای انسانهای بدوی زحمتک
  .خودرا اګاه ساخته میتواند  وپیشرفت های موجود واینده جهان وجهانیان

  ( به اصطالح )یونانی/ رومی    ،  ( اینسیکلوپیدیایې  ګال س ایک  /  بنابراین باید اذعان نمود که، واژه یې) کال سیک
به زبانهای هندواروپایې وغیره ونشئت    از زبان باستان )پشایې /اریک( مادرزبانهای هند و اروپایې ،  آدوبنیا  آساسا

ارزش و  مانده استیبا ارزش تاریخ باستان باق  میراث  یې  به ګونه  و  هدرز کرد  زبانهای بشر امروزین کره یې خاکی
  .از دست نخواهد داد  را  تا اکنون حفظ واین ارزش واژه یې)کالسیک / ګالسیک( تاریخی خود را

جهت اصالح ودقیق شدن نبشته یې بنده دریغ  رد  خویش را  وانتقادات  دانشمندان وپژوهشګران محترم ! لطفا نظریات
   نفرمائید.

  !به امید جهان با صلح وصفا
  ۲۰۲۲فیبروری  کدنمار
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