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 پيشگفتار

اگر از یکطرف مهد پرورش متدنهای گوناگون  نما افغانستا عزیز رکشو 
 ملیت های دیگر محل بودوباش اقوام و سوی از ،گذشته  بوده طول تاریخر د

خود زبان جداگانه دارد، نیز میباشد. مردم این رسزمین با  که هر یک از مختلف
شان داخل  طول تاریخ پر افتخار عنعنات در زبان، رسوم و وجود اختالف مذهب،

نژادی،  سی این رسزمین باستانی زنده گی برادری داشته و بدون برتریسیا مرز
لسانی، مذهبی وغیره با پیروی از اساسات پاک دین مبین اسالم تساوی حقوق  

گی با اتحاد و  مشکالت در پیشربد مسایل زندهحل  داشته و به منظور نظر را در
 اند. اتفاق ترشیک مساعی منوده
سایل فرهنگی و شگوفا ساخنت فرهنگ مر کار دبر در سالهای اخیر 

 تا، ساکن در وطن از طرف زمامداران وقت تأکید بعمل آمده متام ملیت های
انکشاف فرهنگ متام  جائیکه از این امر در مشی اساسی آنها نیز یادآوری شده و

ی همین اصل در رو  دولت و حکومت اعالم  داشتند. وظایف عمده   از را ملیت ها
که  میتوانیم از  تثبیت الفبا  گردیده آغاز فرهنگی های عمده  اخیر کار بیست سال 

ها برای بعضی زبانها  و جمع آوری مواد مربوط به فرهنگ ملیت ها و نرش آثار به 
م  برای رسیدن به ین گاززبانهای ملیت ها یاد آور شویم. این کار ها را باید آغا

 انسانی پنداشت.یک  هدف عالی 
جمله زبانهای مردم ساکن در افغانستان میباشد که به  نیز از اورمری
و زبان شان آشنایی  ړتوانیم تا حال کمرت کسان به ملیت اورم یقین گفته می

دارند. اولین شخصیکه در باره این زبان کاری انجام داده و در آثار دانشمندان 
 ی منطقه  هاآموزگار یکی از آموزشگا ړخارجی از آن نامربده شده غالم محمد اورم
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را با پیروی از میتود رایج آنوقت )قواعد  اورمریوی دستور زبان  ،خود می باشد
كالج   national libraryملی  عربی( تهیه کرده که  نسخه خطی آن  به کتابخانه  

 ړو ملیت اورم اورمریپشاور محفوظ است. از آن زمان به بعد تا حال در باره زبان 
کار حارض  طرف دانشمندان صورت گرفته است و یک تعداد نوشته های علمی از

میتوان ادامه آن شمرد. بنده در تهیه این اثر از میتود زبانشناسی مقایسوی هم را 
مسلک قبول شده در پژوهش مسایل زبان  راه و تاریخی که در جهان امروز یگانه

شناسی مقایسوی تاریخی میباشد، کار گرفته است. ریشه شناسی مقایسوی 
میان دیگر  با دیگر زبانهای آریایی از یکطرف جایگاه این زبان را در ورمریازبان 

زبانهای خانواده آریایی تثبیت کرده و از طرفی هم با انجام این کار راههای 
در طول تاریخ پیموده و تحوالتی را که در این راه  اورمریتکاملی یی را که زبان 

 روشن میسازد. ،پذیرفته است
( Ph-Dتحقیق قسمتی از دیرستشن دکتورای) این یبخش تاریخ

علوم  یدانشمندان ورزیدۀ اکادم تحت رهنامیی روسیهدر  است که اینجانب
کار در بخش ترشیحی آن از مواد اولیه جمع آوری شده  و  بود مسکو تحریر شده

نیز  بود، جمع آوری شده اورمریکه برای قاموس اتیاملوژی زبان  ساحوی
اصول و قواعد رسم الخط  .رسم الخط ندارد اورمریزبان  استفاده شده است.

ر كشو  یدو زبان رسم یبرای اولین بار به اساس اسناد و متون تاريخ اورمریزبان 
قسمیکه اصول و قوانین رسم الخط با  ترتیب و تنظیم گردیده است. یو در  شتوپ

ته شده فگر امری زبان ارتباط دارد، این همه قوانین مد نظر گر قواعد و اصول 
 است.

کار  اورمریقسمت زبان  تنها در اورمریریشه شناسی مقایسوی زبان 
بلکه آنرا میتوان در کشور ما نخستین کار در این ساحه  ،تازه و جدید نیست

از طرف دانشمندان  طوریکه  گفته شده تا حال محسوب کرد، زیرا هامن
می افغانستان که حتی زبانهای رس صورت نگرفته است، کار زبانشناس کشور این

را که کاری  یندارند.  روال یدری است تا اکنون دستور تاریخی مقايسو  پشتو و
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 امروز در بسیاری از کشور های پیرشفته جهان ،در تهیه این اثر تعقیب منوده ام
مروج بوده و امیدوارم که این میتود هامن طوریکه رسمشق بنده بوده در آینده نیز 
رسمشق زبانشناسان وطن ما قرار گیرد و با پیروی از این راه به آسانی نه تنها 

را  یآريان یبلكه ساير زبان های را، در  و و پشت یزبانها یدستور تاريخبتوانند 
 ود  برسند.تثبيت و تدوين منايند و به منزل مقص

کار برده  که در این اثر به مقاصد گوناگون به سمبول های اشارات و
 ،شده توضیح گردیده و در پایان مشخصات کتاب شناسی نیز  با آن ضمیمه

 مرتب شده است.
پروفیسور دکتور  استادانمبی بدیل  تجربه هایاز  اثراین  نوشنتدر 

پروفیسور و  .Эдеьман Д. И، پروفیسور دکتور ادملان .Абаев В. Иآبایف 
از ) پي. اچ. ډي( دکتوراۀ دور تدریس در که   .Ефимов В. А دکتور یفیموف
  سپاس گذارم.، قابل یادآوری استو  آنها آموختم

تحریر این اثر از طرف اکادمی علوم افغانستان به ریاست محرتم 
مختلف اقوام  یبنا بر حفظ تحكيم وحدت مل رسمحقق دکتور عبدالظاهر شکیب،

دکتور  رسمحققمعاون علمی اکادمی علوم، محرتم  شد و معاونیتكشور پيشنهاد 
 و دری آن (د اورمړي ژبې لیک لوست)رفیع الله نیازی در چاپ کتاب پشتو 

فرمودند، مردم اورمړ از ایشان كيد ( تا  اورمری)دستور ترشیحی و تاریخی زبان 
 ممنون اند.

ت رشایط ناگوار حاکم بر کشور و سبکه ندر پایان الزم به یادآوری میدانم 
منیتوانند کارهای  این  ناحیه برای پژوهشگران وجود دارد و  مشکالتی که از

دهند و بدون شک که من هم یکی از این  انجام هپژوهشی شانرا طور شایست
که امید وارم  وجود داردنیز اثر  ینا کاستی در کمی ون هستم، بناً هشگراپژو 

 من خرده نگیرند و معذورم دارند. رتم برگان مح خواننده



IV 

از دانشمند جوان محقق سونیا صمیم هوتک که در ادیت )بخش اول و 
بخش دوم منت دری و پشتو و در دیزان فهرست عناوین این اثر مرا همکاری 

 منوده تشکر بی پایان می کنم.
 

 شگوفایی هر چه بیشرت فرهنگ کشوریی به آرزو
 ه اورمړدکتور خليل الل
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 مقدمه
، سلسله های خطور میکند آنچه در ذهن ما، صحبت از تاریخهنگام 

، پهلوانیهای جنگی، شجاعت یا پادشاهی، جنگها و شورش های داخلی
دست، که معموالً در کتاب  از اینوحشت رسداران انقالب ها و دیگر مسایل 

ا اغراق توأم بوده، به دست ما رسیده است. هر چه در بغرض آمیز  ییخهای تار
تاریخ به زمان معارص نزدیکرت شویم طرح نکات تاریخی دقیقرت ومنابع گذر 

فراوانرت خواهد بود. امروز برای ما زمان آغاز و پایان جنگ جهانی دوم، اعالم 
داخلی کشور ما  استقالل هندوستان، تشکیل اتحادیۀ اروپا، جنگ چهل سالۀ

سیاری دیگر از از رس گذشتاندیم و به همین قسم ب که و تجاوز بیگانگان را
نکات ثبت شده در تاریخ، دقیقاً مشخص بوده و در منابع دور دنیا ذکر شده 

، خاندان اسپه، از گردیم، به پیشدادیان، کیانیاناست. اگر در تاریخ به عقب ب
هم قادریم از  باز اما ،میرسیم حکومت سلسلۀ شانگ در چینو  فراعنۀ مرص

ادها را به شکل زمان بسیاری از روید، بصورت تقریبی، روی قراین و شواهد
کدام  دام رویداد پس ازیا دست کم مشخص سازیم که ک منطقی تعیین کنیم

 رویداد دیگر آمده است.
است. ما  یخ زبان مسأله آشکارا بصورت دیگراما به هنگام بررسی تار

منی توانیم بگوییم که زبان در چه زمانی پیدا شده، نخستین زبان کدام بوده 
ند. برای ما مشخص است که انسان ا و دقیقاً علل تغییرات زبانی کداماست 

زبان نیز می بایست با اندکی تخمین و احتامل،  اجتامعی، محتاج زبان بوده و
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همزمان با اجتامعی شدن انسان پدید آمده باشد؛ بنابراین قدامت زبان می 
شف چنین بایست به بیش از یک ملیون سال برسد، در حالیکه آنچه برای ک

ناشناختۀ در اختیار ماست، مدارک مکتوبی است که بیش از ده هزار سال 
د. بدین ترتیب ما مطالعۀ زبان را از دیدگاه تاریخی، از زمانی می نقدامت ندار 

توانیم آغاز کنیم که زبان بصورت امروزی خود درآمده است. قدامت کاربرد 
وجود روی قدیم ترین مدارک مخط نیز دقیقاً برای ما روشن نیست. ما تنها از 

لی و  اشته است،دورۀ ثبت آن مدارک وجود در می توانیم بگوییم که خط د
 اینکه استفاده از خط چه مدت پیش از آن رایج بوده، برای ما روشن نیست .

ن پیشینه نا انسان در طول تاریخ همواره در پی دست یافنت به ای
می خوانیم که پسامتیخوس  تاریخی شناختۀ خود بوده است. در کتاب های

دور از  سازند و مادر جدا فرعون مرص دستور داد تا دو کودک را از پدر و
که زبان نخستین فرزند آدم چه بوده است. نتیجه  اجتامع بپرورند تا دریابند

این کار برای ما روشن  نیست، ولی در قرن چهاردهم جیمز چهارم پادشاه  
به چنین کاری دست زد و گزارش شده است  از پسامتیخوس سکاتلند به تقلید
دو کودک چون زبان کشودند به عربی بسیار فصیح سخن  ،وکه به تشخیص ا

 می گفتند.
بی  در مقابل ما انبوهی از چنین مدارکی قرار دارد، که با وجود

از ارزش واال برخوردار است و آن اینکه انسان همواره به دنبال کشف  اعتباری،
 وده و هست.چنین ناشناختۀ ب

تحت   F. de Saussure، فردینان دوسوسور در اوایل قرن بیستم  
، همعرص جامعه شناس خود، برای E. Durkheimتأثیر امیل دورکهایم 
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 diachronicو تاریخی  synchronicمطالعۀ زبان به دو نوع توصیف ترشیحی 
دیدگاه  قایل شد و تأکید کرد که این دو دیدگاه نباید با هم آمیخته شوند.

تحول زبان را مورد بررسی قرار میدهد، در حالیکه دیدگاه  تاریخی تغییر و
ترشیحی موقعیت کنونی زبان را فارغ از سابقه و تحول تاریخی آن در نظر 
میگیرد و توصیف می کند. به اعتقاد سوسور مالحظات تاریخی نباید مالک 

 توصیف ترشیحی زبان باشد.
پیروی از فردینان دوسوسور، میان این دو  بسیاری از زبانشناسان به  

گونه توصیف زبان متایزی مطلق قایل شده، برای دیدگاه ترشیحی واالتر در 
،  E.Benvenistمیان به زبانشناسان چون بنوینیست در ایننظر گرفتند. 

   J.Kurylowiczو کوریلوویچ  A. Martinet ، مارتینه R.Jakobsonیاکوبسن 
برمیخوریم که برای ترتیب دو دیدگاه به ظاهر مخالف یکدیگر ترشیحی و 

 تاریخی همت کشودند. 
تحقیق، از ابراز های  در اینما نیز چون آنان سعی بر آن داریم تا 

 زبانشناسی نوین مدد گیریم.
" برای اورمریخط و دستور زبان طرح این پژوهش تحت عنوان" 

ین باره استادان ا . درتازه گی داشته باشد س، منی توانددانشمندان زبانشنا
،  G.A.Grirson، گریرسن   G. Margenstireneنستیرنیبزرگ چون مارگ

و دیگران بسیار قلم زده اند و کار  Efimovیفیموف ، Chr. Keifferشارل کیفر 
ها در آن زنده گی ړ من جز جمع آوری مواد اولیه از دهات و قریه جات که اورم

و خودم  شده در مورد در نظر داشت کار با . این اثردیگری نیست چیزی دارند،
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نگارش به  زبان مادری من است که اورمری ینده  گوبه حیث زبانشناس و 
 ه است.درآمد

خاستگاه تقریبی زبانها بروی مدارک کتبی آنها  حارض، تحقیقدر 
بدلیل  ین دست،ا های از باید اعرتاف داشت که منودار شده است. مشخص

در  ،ماهیت زبان، منیتواند کامالً  دقیق باشد. زبان یک نهاد اجتامعی است
اجتامع نفس میکشد، با اجتامع حرکت میکند. به همین دلیل خط مرز های 

بسیار تقریبی منودار ها  به ارایه   این مسایل و یتوانند مشخص باشندزبانی من
 مشخص می شوند.
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