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 یویاهندواروپای یآریای یزبان ها ینیا ینام فرض «آریک»
 

 بیش نیست! یآفسانه ا دیگر
 

 «ېاکڼپه ر ېد ژبپوهن تانهښپ تواوښپ» لنگویستیک-از کتاب اتنو
 
 

 ۀقار ۀویژ  یآریای  ۀشاخ  ینیا ی)آریک( را برا یفرض ینام یموسیولیبان، یکي از خاورشناسان فرانسو زماني
هندو اروپایي به همین  ۀخانواد  یسپس زبان مادري  تمام ،یپیشنهاد کرده بود ول یزبان هندواروپای ۀآسیایي خانواد

 بر وي گذاشته شود!  یگريد ینام مسما شده، بدون آنکه  هممانند) آریک( نام  فرض
 

 ۀاین بوده باشد که  خاورشناسان انگلیس عموم خانواد یآریای یهدف تعمیم نام  فرضي ))آریک(( بر زبان مادر شاید
بعداً المان هاآن را هندوآریش ، وسپس هندوگرمانیش نا مگذاري  نامیدند،ی( میرا آرین ) آریای یهندواروپای یزبانها

!(( ازاین نام یپوچ  منسوبیت شان به)) نژاد آریای ینشاندن ادعا یه غرض به کرسب یناز یالمان ها یکرده ول
( و (Indo-european)) یسوء نمودند. بنابران خاورشناسان ناگزیرانه نام این خانواده را هندو اروپای  ۀاستفاد

)آریک( به عنوان نام  ی(  نامیدند. در نتیجه نام فرضIndo-iranian( را )هندوایراني ))ی)آریایۀهمزمان  شاخ
سپرده شد. پس ازآن  یخواه هندواروپایي دیگر اعتبارش را از دست دا ده، به فرامش ،یآریای ،خواهیزبان نیا یفرض

نام کشور شانرا از ))فارس(( به  یهتلر ۀم.  زیر تأثیرسیاست توسعه گران۱۹۳۵فارس در سال  یکه دولت شاهنشاه
، در رأس کشور مارا جزء  خاکش سازد. بنابران دولت  ن))ایران(( تغییر داد،تا به زعم خود بقیه قلمرو ایرانزمی

سردار محمد داود کو شید، تا نام  کشور را از افغانستان به ))آریانا((  ینخست وزیر ۀافغانستان در دور یشاه
جرگه( روبرو شد، با  یدرزمینه  با مقاومت  شخص شاه و پارلمان )ولس یکه پیشنهاد پس ازآن یبرگرداند. ول

شرکت ، آریا نادایرة المعارف، هوتل آریانا وغیره بسنده کرد .البته نخستین  یقبیل ،آریانا افغان هوای از ینامهای
محمدهاشم  ینخست وزیر ۀ(( دوریورواکنش در برابر تبدیل نام )فارس( به )ایران(، بر بنیان ))استبلشمنت پشتون مح

  یزبان پارس یجاگزین  یم درج گردیده و برا۱۹۳۶ سال یدر قانون اساس یرسم -یخان زبان پشتو را یگانه زبان مل
 در سراسر کشور به راه انداخته شد، که هرگز تحقق نیافت.  یاجبار یرشد و انکشاف  آن کورس ها ۀبرنام

 

فراهم  یدانشمندان افغان یبرا یزبانشناس ۀ(( منحیث  دانشواژیبویژه ))ایرانشناسکه ))ایران(( و  یدردسر  یول 
 یپشتو( به مناسبت تأسیس)مرکزبین الملل یکرده ، بزرگتر ازآن بوده.است. چنانچه در همایش )سیمنار( بین الملل

توصیه شده بود، یونسکو تصویب و  یجهان سازمان یدر پوهنتون کابل که از سو۱۹۷۵تحقیقات پشتو( در سال 
ایجاد کرد. تا در پایان استاد مورگنستیرن ) معروف به پدر  یو افغان یرا میان آریانشناسان اروپای یجروبحث های

( همان دانشواژه ی)ایران(  و )ایران یمیتواند، به جا یرا پیشنهاد نمود که  طرف افغان یافغانستان(، راه حل یزبانها
(، Indo-iranian ی(، و همچنان  به عوض )هندوایرانAryanianی( و )آریانAryān)آریانیقدیم یها

(...را به Aryanistics ی(،)آریانشناسIranistics ی( و به عوض )ایران شنا سIndo-Aryanianی)هندوآریان
، جغرا فیا، تاریخ ان،زب یکه این همه اصطالحات را در  پژوهش ها یدا نشمند ان  غرب یبرا یکار برند؛ ول

را در زمینه به وجود آورده  یبیست بدینسو به کارگرفته و آثار هنگفت و گران بهای ۀکلتور...این  سامان از آغاز سد
پیشگفتار  ،یآگاهي بیشتر در زمینه: دکتور روان فرهاد یاند، چنین یک تغییر نامواژه ها امریست امکا ناپذیر.)برا

 ( ۳ص 
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 یدیگر آفسانه  ا یآریای یزبان ها ینیا یفرض ۀاپذیر ارایه شده ، )) آریک(( نامواژدرنظرداشت حقایق انکارن با

 ماند.  یکاربرد!آن  باقي نم یبرا یبیش نبوده،و نیاز
 

 ،ی(( و یاهم به خاطر  برتري جوییما بنا براحساسات ))آریا نگر ای یپشتو شناسان سنت ،بویژهیایران ،زبانشناسانیول
(( ی(( و))آریهردو گویش ))بل یبرا ی(( ،نام پوشالی... و))دریپژوهش تاریخي پشتو، پشه ی ۀتا هنوز آنرا سرلوح

در رأس پشتو را به  ی)افغا ن یپژوهش این  همه  زبانها گویانمایند که  یخویش قرارداده و چنان م یافغان یپارس
))آریک(( کشف گردد ، همه چیز گل و  ۀگمشد یانجام رسانیده، فقط و فقط همینقدر باقي مانده که اگر همان زبان نیا

 یند؛( کشور را رو شن نمایرسم-ی)پشتو منحیث زبان) مل ۀگلزار  شده ،از جمله سوا بق تاریخي چندین هزار سال
پیشنه یاقدامت این  زبان را نسبت به  زبانهایشان  یوآنگه در برابر چشمان جهانیان ، بویژه ابدرزاده هاي هندي و ایران

 ( را به اثبات رسانند!  یایران-) هندویاش از هردو بخش آریای یقرار داده و درعین حال جایگاه مستقل
 
 یدرزمان ی( و چی)تشریح یهمزمان ی(،چpoststructural linguistics) یپس ساختار یزبانشناس ،یهر رو به

هما نند )طب( دوهزار ساله، ازیونان تاعرب وعجم ، بل   ،یسنت یرسیده که  نه تنها زبان شناس ی( به جایی)تاریخ
 است؛   هرا نیز به چالش گرفت  بیستمۀاول سد ۀدرنیم یساختار یزبان شناس

 

((  قلمداد نمایند. یو یا))در ییادشده را منحصر به پشتو، پشه ی یام فرضازهمه. مضحکتر این که آن زبان نیا با ن و
( ازخلیج پارس تا سواحل یدیگر  )هندوآریان ۀبه عبار ،یآریای ۀشاخ  ٍیزبانها یدر حالیکه آن زبان خدابیامرز  تمام

تجاوز میکنند. افزون  یاروپای ۀشاخ یاز مرز دوبرابر زبانها آنهاهندرا دربر میگرفته که شمار  ۀنیم قار یجنوب
جهان که تعداد شان را   یبر زبان دیگر مردود شمرده، بل  همه زبانها یزبان ینوین قدامت تاریخ یبراین، زبانشناس

و یا دوره  راحل... میجغرا فیای ی،نژادیخانواده ی ،یساختار یدستبندیها یهزار  تخمین کرده اند، پهلو ۷و ۶میان 
باستان از  ۀآنها را نیز به اثبات رسانیده به این معنا که دور ینوین( همه ا-میانگین-ی)باستان یسه گانه تاریخ یها

 ۷ۀآغاز  وتا سده یمیانگین از دوصد پیش ترسای ۀتا هزارو سیصد پیش از میالد ادامه داشته، دور ینا معلوم یمبدا
 ۀهر دو بخش شاخ یگردیده و هنوز ادامه دارد.ازآنجمله زبانها آغاز ۸  ۀاز سد وینن ۀدوام نموده و دور یتا ترسای

 زیر:   ۀرا داشته اندبه گون یانکشاف ی( ما نیز  عین مرحله های)هندوآریا ن یآریای
 

 ییک شمار درخور مالحظه ا ۀمیانگین در برگیر ند ۀ(، دورتېهندي آریایي باستان از )ویدي+ سانسکر ۀدور –۱

 ۀمیانه است. نامواژ یهاي هندوآریای( نام گروهي از زبانprākṛta प्राकृत)به سانسکریت: پراکریتها )) پراکریت 

سا نسکریت( و  ی)ماورأ یمیرساند.(( یعن رااز یک سرچشمه  یجداشده ا یپراکریت در زبان سانسکریت معنا
 ،یبیهار ،ی،پنجابیبنگالسندي،  ،یعبار تند از)هند ینوین هند یمیانگین دیگر، و خواهر زبانها یهمچنان زبانها

افغا  یشارل کیفر: زبانها)← ( را در بر میگیرد . ی+نورستانی)سرانکا(...؛ ) درد ی، سنگها ل یگوجرات ،یمرهت
 (.    انستان و گرافه

 

از اوستا، (  ۱( دربر میگیرد: )یو پارت ،یماد ،یپارس ،یپنجگانه )اوستا، ساک یزبانها یآریان کهنۀبخش مرحل -۲
از  یمیانه اش مواد ۀمتون بخش کهن )گاتها( و بخش نوین آن به یادگار مانده، و از دور یزبان دین زرتشت ۀبه مثاب

از ( ۲ازآن به جا نمانده ) ینوین هیچگونه یادگار ۀدور در یبه دست داریم، ول یو احتماالٌ سغد یزبان خوا رزم
هرودت،بتلیموس و دیگران،  یحکمر وایان در نوشته ها یو نامها یجغرافیای ،یقوم ینامهابه جزا ز  یزبان ساک

،  یختن یسه زبان  یعن  ی( متون  وسنگ نبشته هایمیانگین زبان)ساک ۀمتون  ویا سنگنبشته ها سراغ نشده؛ در دور
زبان و گویش  ۲۵تا   ۲پشتو و   یانوین آن زبانه ۀ( به دست ما رسیده و در دورییپتل -)زبان کوشان یوباختر یآالن

جمهوریت خودمختار  یقفقاز یعن ی( در ماورای( در قفقاز و )داهیبه شمول )یدغه( درچترال، )او سیت ،یپامیر
داریوش  یسنگنبشته ها یاز ورا ینسبتاٌ زیاد یمواد انباست یاز پارس( ۳روسیه داهستان )داغستان( تکلم میشوند )

نوین   ۀبه جامانده، و دور یو پهلو یساسان یپارس یمتون زبانها یمیانگین پارس ۀاول به دست مارسیده اند از دور
( یبه اصطالح)زبان در ،یافغان یو گویش پارس یگویش تاجیک ،یگویش ایران یآن در برگیر سه گویش عمده  یعن

هرودت،   یاشخاص در یاد داشتها یاز نامها یصر به برخمنح یو پارت یماد یدرحالیکه مواد زبانها ند؛میباش
 ضبط شده اند.    یبتلیموس و دیگر نویسنده گان یونان

 

 یزبانها آگاه ۀسه گان یساینس زبان را نخوانده، ازین دوره ها یکه الفبا یاز زبانشناسان سنت یبه تأس نویسندگان،که
شان راهرچه قدیمتر وانمود سازند. این امر  یببشته زبانها ،یاحساسات قدامت پسند  یندارند، میکوشند تااز رو

تحول ناپذیر دانسته گمان میبرند،زبانها   ۀپدید یآسمان ۀعطی هممانندزبان را  ،یمیرساند که  چنین قلم بدستان غیر مسلک
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اند که پدران و نیکان شان سده ها و هزاره هاپیش به کار برده،تکلم  یشان همان زبانها یمادر یواز جمله زبانها
 میکرده اند!  

 

 ،یسند ،ی)پنجاب ینوین هند ی)دردیک( و سایر زبانها یهمراه با دیگر زبانها یمیگوییم، پشه ی یمثال وقت ۀگون به
به سخن دیگر سانسکریت بوده،  ،یبیشتر از دوهزار سال داشته، درحالیکه درآن زمان زبان وید ۀ...( پیشینیبنگال

کنند که زبان هایشان  سه هزار سال پیش تکلم میشده،درحالیکه  اوغیره. همجنان اگر پشتونان و پامیریان ادع ینه پشه ی
 وغیره !  یشغن ،یپشتو، واخ یا( متداول بوده است، نه زبانهیاین زبانها )ساک یدرآن وقت زبان نیا

 

 پایان
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