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جورج مارگنسترن ،زبان شناس معروف نارويژی از طرف »انجمن تحقيقات مقايسه
تھذيب بشری« ناروی در  1924يعنی درست  20سال قبل مامور شده بود تا در
اطراف زبان ھای عالقه شمال ھند و افغانستان مطالعاتی بعمل آرد .مشاراليه در ماه
فبروری سال  1924به پشاور رسيده و مدت تقريبا ً  6ھفته در آنجا مصروف مطالعۀ
زبان پشتو و لھجه افريدی شد و به اول اپريل سال مذکور وارد کابل گرديد .در مدت
ھفت ماھی که در کابل اقامت داشت ،در باغ بابر رھايش مينمود.
مارگنسترن در کابل به مطالعه لھجه ھای زبان مملکت ما پرداخته و نتيجۀ تحقيقات
خود را بنام "راپور تحقيقات زبان در افغانستان" بصورت رساله ئی شايع کرده است
که با مقدمه ئی شامل  93صفحه متن و دو نقشه است که حدود جغرافيائی لھجه ھا را
از ھم تفکيک ميکند .چون رسالۀ مذکور از نقطه نظر تحقيق زبان و لھجه ھای آريائی
مملکت ما نھايت مفيد است ،قسمت ھای اساسی و عمدۀ آنرا اقتباس ،تلخيص و ترجمه
ميکنيم.
قرار بيانات مارگنسترن مقصد عمدۀ تحقيقات او مطالعه لھجه ھای آريائی بود که در
دره ھای ھندوکش وجود آن تا حال از بين نرفته و برای مطالعات زبان ھای آريائی
يکی از غنايم قيمتدار علمی ميباشد .افغانستان از نقطه نظر زبان ھای آريائی اھميت
بسزا دارد زيرا گھوارۀ دو خانوادۀ مذکور ھمين کوه بزرگ ميباشد .تھاجمات در
مرور زمانه خط سرحدی اين دو خانواده السنه را گاھی بطرف شرق و گاھی بطرف
غرب تغيير محل داده و لھجه ھائی که در کناره ھای دو طرف خط حرف زده ميشد،
خيلی بر يکديگر تاثير نموده و در نتيجه لھجه ھای دلچسپی بميان آمده که از تيپ
ھندی و ايرانی عادی فرق دارند .زبان ھائی که بطرف ھند افتاده اند بنام دستۀ »دارد«
ياد ميشوند .اکثر آنھا معلوم و برخی ديگر بکلی مجھول اند .در باب ھويت اين دسته
جر و بحث زياد بعمل آمد که آيا کامالً مربوط به خانواده ھندی است يا جزء السنه
خانواده معروف ايرانی قرار ميگيرد و يا در ميان اين دو خانواده دستۀ بين البين
ديگری ميباشند.
چون معلومات ما در باب خود السنه ايرانی محدود بود و انجمن تحقيقات مقايسه
تھذيب بشری ناروی موضوع مطالعه زبان ھای قفقاز را طرح کرده بود ،برای عده

2

ئی از علمای زبان که به السنه ايرانی معرفت داشتند ،ضرور بود که قبالً معلومات
خود را در باب شاخه ھای شرقی السنه که بنام ايرانی شھرت دارد ،وسعت دھند.
بنابران عالقه ھای ھندوکش برای تحقيقات فيلولوژی مقايسوی مانند زمين موعودی
بنظر ميخورد و چون لھجه ھای مجھول ھند و اروپائی در اينجا ھنوز حرف زده
ميشوند ،مطالعه آنھا از ھر رھگذر جزء واجبات علمی بشمار ميرفت .ھمين بود که با
اجازه و موافقت حکومت افغانستان به کابل آمده و مصروف مطالعات خويش شدم.
در مملکتی مانند افغانستان که حتی خطوط عمومی لھجه ھا و السنه در آن تا اندارۀ
زياد مجھول ميباشد ،کابل بھترين مرکز مطالعه است و عوض اينکه در يک درۀ دور
افتاده رفته و به تدقيق عميق يک لھجه پرداخته شود ،از کابل ميشود چھارگرد افق را
نگاه کرد و وضعيت عمومی لھجه ھا را مطالعه نمود زيرا مردان قبايل و باشندگان
دره ھای نورستان ،کوھستان ،و بدخشان برای تجارت و کار و بار به کابل می آيند و
از ين گذشته با صورت اخذ عسکر دولت ،باشندگان نقاط مختلف مملکت بکابل می
آيند و مدتی اقامت ميکنند.
خالصه افغانستان از نقطه نظر جغرافيائی ئی که دارد برای مطالعات زبان دارای
مقام و اھميت فوق العاده ميباشد .لھجه ھای مختلف و متنوع در اين جا موجود است،
اقالً بيست لھجه در )داخل( حدود اين مملکت حرف زده ميشود .در زمان عروج
امپراطوری افغانی که بلوچستان ،سند ،کشمير وغيره جزء آن بود ،چندين زبان ھندی
ديگر مثل »براھوی«» ،دراويدی«» ،بالتی«» ،تبتی« ،و »برتسکی« )مبدأ آن
مجھول است( در داخل حدود آن حرف زده ميشد .افغانستان مرکز السنه »يورو-آزی«
يعنی قطعه آسيا و آروپاست و تقريبا ً تمام خانواده بزرگ السنه در اينجا حرف زده
ميشود.
ناگفته نماند که موضوع مسافرت من مطالعۀ اين ھمه زبان ھا نبوده و چنين کاری
امکان نداشت ،حتی وقت ھم آنقدر نبود که تنھا تمام السنه آريائی اين مملکت مطالعه
شود .آنچه توانستم اين بود که در خانواده ايرانی متوجه »پشتو« و »پراچی« و
»اورمری« شدم و بعضی معلوماتی راجع به »شغنی« و »فارسی« افغانستان بدست
آوردم و در ميان زبان ھای خانوادۀ ھندی مواد کافی راجع به زبان »پشه ئی« و
»کاتی خوار« گرد آوردم و کمی ھم زبان »ويگلی« و »اشکون« و کمی ھم
»پراسون« را مطالعه کردم.
آنچه مارگنسترن در رسالۀ خود راجع به پشتو و فارسی نوشته برای ما تازگی ندارد
لذا از آن صرف نظر کرده مطالعات او را مبنی بر سائر لھجه ھا خالصه ميکنيم.
اورمری :لھجۀ اورمری ،لھجه ئی است که در »کانيگرام« وزيرستان و در عالقه
لوگر حرف زده ميشود .لھجۀ وزيرستانی آنرا »سر جورج گريرسن« با تحليل کتاب
"قواعد برجسته" تاليف غالم محمد خان به اروپا معرفی کرده است .عده ئی از لغات
لھجه اورمری لوگر را »راووتی« جمع آوری نموده است .اشخاصی که عالقه لوگر
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را خوب ميشناختند در کابل به من گفتند که در »برکی برک« که مرکز قبيلۀ اورمری
ميباشد ،زبان اورمری از بين رفته و حرف زده نميشود .حتی يک نفر که از خود قريۀ
برکی برک بود ،از وجود کدام زبان محلی مخصوص در قريه خود انکار کرد.
معذالک بعد از مشکالت زياد پير مردی از باشندگان برکی برک را پيدا کردم که
بزبان صاف اورمری حرف ميزد و يکی از چند نفر محدودی بود که تا حال زبان
خود را فراموش نکرده بود .اشخاصی که امروز در برکی برک مسکون اند اگرچه
خود را اورمری ميخوانند ولی پشتو زبان شده اند .بليو در کتاب "تحقيقات نژادی
افغانستان" )صفحه  (62نوشته است که در غوربند و باميان و قندوز ھم مردمان قبيله
اورمری زندگانی دارند ولی من چنين مسئله ئی را نشنيدم .ميگفتند که در حوالی
پشاور اورمری ھا ھستند ولی ھمه پشتو زبان شده اند .دين محمد پيرمردی که به من
معلومات ميداد ،راجع به اصل و بود قبيله اورمری چنين قصه ميکرد که ايشان اصالً
احفاد دو برادر اند موسوم به »مير بارک« و »مير برکت« که از بر يامن )يمن( به
ترکستان آمده اولی در اندخوی و دومی در مزار شريف مدفون ميباشند و ميگويند که
ايشان سيد بودند.
من اين داستان و اساطير را باور ندارم .از ين قبيل افسانه ھا زياد است که پشتون ھا
را بنی اسرائيل ،بلوچی را شامی ،ازبی ھای پشه ئی را قريشی ،چترالی ھا را احفاد
اسکندر وغيره می پندارند و ھمه از حقيقت خالی است» .الفنستن« رواياتی مبنی بر
»کرد« بودن آنھا نقل ميکند و آنھم حقيقت ندارد .بيليو در »جورنال آف دی ميشن تو
افغانستان« ذکر ميکند که قرار روايات اورکزائی ،افريدی ،منگل ،وزير ،ختک ،و
خوگيانی ھمه اصالً اورمری بودند .بيليو تزئيد ميکند که اورمری ھا آتش پرست
بودند ،ھفته يک مرتبه زن و مرد برای پرستش آتش جمع ميشدند و زمانيکه موبد
شروع به خواندن اوراد ميکرد ،آتش را گل ميکردند» .اور« در پشتو »آتش« و
»مر« مردن و گل کردن را گويند.
اين وجه تسميه غلط و قابل قبول نيست و من ثابت ميتوانم که اورمری شاخۀ قبيلۀ
جداگانه محلی است غير از پشتون .کلمۀ »اورمر« را پشتون ھای مجاور استعمال
کرده اند .اورمری اصالً بايد از کلمۀ »آريا مرتيا« مشتق شده باشد که »مرد آريائی«
معنی دارد و قرار قوانين صوتی پشتو »اورمر« شده است .از امکان بيرون نيست که
اصطالح »آريا مرتيا« را يک قبيلۀ آريائی در مورد خود استعمال نموده باشد مثليکه
وجک ھای »فی نواو گور« خود را »رتا مرتيا« )مرد حقيقی( يا )مرد راستی( خوانده
اند .آنچه راجع به به گل کردن چراغ ھا نقل ميکنند ،ميرساند که بقايای عادات آئين
اوستائی مدت نسبتا ً مديدی در ميان آنھا معمول بود .مربوط به اين مسئله متذکر
ميشويم که فعل خواندن زبان اورمری يعنی »ھيشتک« از فعل اوستائی »ای ويسه«
)مطالعه کردن( برآمده که صورت حال آن »ای ويشته« ميشود .اين مسئله قابل
مالحظه است که اين کلمه اصالً از کلمات اصطالحی مذھبی زردشتی است که فقط
در لھجه اورمری باقی مانده است.
لھجۀ لوگری اورمری شامل کلماتی است که در لھجه »کانيگرام« وزيرستان ديده
نميشود .از نقطۀ نظر صوت لھجه لوگری در اکثر موارد )ش( را حفظ نموده و در
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ھمچه مواقع در لھجۀ »کانيگرام« )س( تلفظ ميشود .اصول گردان افعال لھجه لوگری
ھم فوق العاده ساده است .لھجه »کانی گرام« کلمات پشتوی وزيری زياد دارد و در
لھجه لوگری لغات عاميانه فارسی داخل شده است.
مسايل عمدۀ مربوط به اورمری و ارتباط آن با سائر لھجه ھای »آريائی معروف به
ايرانی« در مبحث لھجه »پراچی« بحث خواھد شد.
پراچی :پراچی امروز در دره ھای ھندوکش در شمال شرق چاريکار ،در درۀ »شتل«
و در »غجوالن« نجرو حرف زده ميشود .قرار يکی از روايات مردمان درۀ شتل چند
نسل پيشتر در تگو آمده اند ولی از طرف ديگر اين را ھم ميگويند که پراچی ھا اول
در پنجشير زندگانی داشتند .قرار نگارشات »مارکوارت« )ايرانشھر صفحه  (287در
قرن  16قبيله ئی موسم به »فراسی« در حوالی پروان که قريب به شتل است ،مسکون
بودند .اين قبيله را »بابر« ذکر کرده و گويد که زبان جداگانه داشتند .الفنستن »پروان
چه« را شاخۀ ديگر قبيله »ھندکی« ميداند )کابل صفحه » .(413مسن« ميگويد
»پروان چی« زبانی است که چند خانواده نزديک پنجشير به آن صحبت ميکنند )کتاب
مسافرت در بلوچستان وغيره(.
سر جورج گريرسن اين زبان را »پراچی« ميخواند و »شرقی« ترجمه ميکند و
ميگويد زبانی است از زبان ھای شرقی ھند که توسط »پوربياس« ھا بکابل انتشار
يافته است .حاال که ما ميدانيم که اين لھجه مربوط به خانوادۀ السنۀ ايرانی است ،بھتر
است نام آنرا از کلمۀ »پرانسی« سانسکريت مشتق بدانيم که بيرون و دور معنی دارد.
»پرانک« به آسانی غربی ھم معنی ميدھد .حتی اگر اين کلمه به اين معنی در
سانسکريت پيدا ھم نشود ،نام مناسبی است که متکلمين زبان پشه ئی و ديگر شاخه
ھای السنه ھندی برای لھجه ھای مجاور غربی خود داده اند .از احتمال بيرون نيست
که اين نام با کلمه )پرا)ن(که( پشتو که کال فروش معنی دارد ،بی ربط نباشد.
در عالقۀ پغمان دھکده ايست موسوم به »پراچی« که شايد نام باشندگان قديم آن باشد.
عدۀ متکلمين زبان پراچی پوره معلوم نيست .يکی از معلومات دھندگان بمن گفت که
تقريبا ً صد نفر به اين زبان حرف ميزنند .ديگری اظھار داشت که تقريبا ً به اين تعداد
خانواده در دره شتل پراچی صحبت ميکنند .نفر سوم ميگفت که قبيله او چھار صد
خانه در شتل و ششصد در نجرو دارد .يکنفر از درۀ غجوالن اظھار نمود که يکصد
خانواده پراچی زبان در درۀ مذکور ميباشد .در کابل با يک نفر از درۀ غوث نجرو و
در پشاور با يکنفر پچغانی کار کردم.
در زبان پراچی نسبت به ديگر شاخه ھا لھجه ھای مجاور حروف علت بھتر حفظ
شده .کلماتی در آن يافت ميشود که با اسقاط صوت شروع ميشود .اين نوع کلمات در
اورمری ھم ميباشد و اين يکی از بزرگترين عاليم مميزه بين لھجه ھای شرقی و
غربی خانواده السنه معروف به ايرانی ميباشد به استثنای پشتو .تمام السنه شرقی
خانوادۀ معروف به ايرانی در شما ل ھندوکش حرف زده ميشود و با عوامل چندی که
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در دست است ميتوان گفت که پشتو ھم اصالً از شمال برآمده .در اين صورت مورد
ندارد فرض شود که اسقاط صوت شروع کلمات اصالً مميزۀ لھجه ھای شرقی جنوب
ھندوکش مجاور زبان ھای ھندی بوده که بالکل اسقاط صوت در اول کلمه ندارند به
استثنای دو لھجه پراچی و اورمری لھجه ھای موسوم به ايرانی جنوب شرقی بکلی از
بين رفته و اثری از آنھا باقی نمانده .جزئی معلوماتی راجع به زبان قديم باختری يا
ھراتی در دست نيست .آنچه را عنصری »ھروی« ميخواند ،چيز ديگر جز يکی از
لھجه ھای فارسی نيست ،ھکذا از زبان ھای عالقه ئی که امروز ھزاره و ايماق در آن
رھايش دارند خبری نداريم .عدم معلومات از وضعيت زبان ھای قديم يک حصۀ
بزرگ افغانستان ما را در باب تعيين محل زبان اوستائی محتاط ميسازد.
ميان پشتو و اورمری شباھت ھائی موجود است .اگرچه اورمری کامالً از السنه زبان
ھای »دارد« مجزی ميباشد باز ھم کلمات عاميانه السنه »داردی« در اورمری و
پراچی موجود است و از ين اين نتيجه استنباط ميشود که زبان اورمری در حوالی
مھد امروزه خود پيش از ينکه پشتو در قرون وسطی بطرف شمال نفوذ و آن را
احاطه نمايند ،حرف زده ميشد .زبان پراچی و اورمری اگر يکطرف با زبان ھای
غربی خانواده موسوم به ايرانی کمی شباھت دارند ،با السنه شرقی آن بيشتر نزديک
اند و اگر اين نتيجه صحيح باشد ،ميتوان گفت که پراچی و اورمری تنھا بقايای دسته
جنوب شرقی خانواده السنه موسوم به ايرانی ميباشند و کابل داخل حدود جغرافيائی
اين دو زبان بود .در پراچی و اورمری کلمه »کاپيشی« طبعا ً کاو)ئی( ميشود و )ش(
قبل از ينکه از بين برود به )ژ( و )ل( تبديل ميگردد چنانکه در لھجه ھای مجاور
ايرانی آن اين قاعده معمول است .مثالً در زيباکی »کاپيشی« »کاول« ميگردد که
شکل پھلوی نام کابل است .پس اگر زبان ھای پراچی و اورمری زبان ھای کابلستان
بوده باشند ،پشتو از شمال به اينجا رسيده و شباھت پشتو از چندين نقطه نظر با السنه
ختنی و اسکائی مويد اين نظريه است .ولی اگر از يکطرف شباھت ھائی ميان پشتو و
اسکائی ديده ميشود ،چيزھائی ھم در بين است که آن دو را از ھم سوا ميکند.
کاتی :اکثر نورستانی ھائی که با ايشان مالقی شدم باشندگان دره ھای »رامگل«،
»کولوم« و »کتی وی« بودند .با باشندگان »کمدش« و درۀ »باشگل« تصادف نکردم
به استثنای يک پسر از »برگ متال« .تمام اين عالقه را »کتی کال« گويند و زبان شان
را »کاتی« يا »کتی وری« يا »کتی« گويند .زبان ھای کاتی عموما ً عبارت از يک
چيز است و اختالف ميان لھجه ھا آنقدر مھم نميباشد .روی ھمرفته لھجه ھای غربی
نسبت به »بشکلی« محافظه کارتر اند .لغات و تلفظ از يکجا تا جای ديگر فرق ميکند.
از طرف ديگر تلفظ اھالی يک دھکده حتی از يک فرد متغير است.
فعالً زبان کاتی دره ھای »رامگل«» ،کولوم« و »کتی وه« را از السنه درۀ »باشگل«
لھجه »پراسون« جدا ميکند ولی عدم کدام لھجه معين ميان آنھا ثابت ميکند که تا اين
تازگی ھای نزديک بھم زندگانی داشتند چنانکه روايات ھم اين نظريه را تائيد مينمايد
زيرا گويند که مھد تمام قبايل کاتی »کتی وی« بود و تقريبا ً  12نسل قبل آز آنجا
مھاجرت کرده اند .ھمين قسم رواياتی که »رابرتسن« گرد آورده نشان ميدھد که قبايل
»کام« درۀ »باشگل« از جانب غرب آمده اند.
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ويگلی :دومين زبان نورستانی که مطالعه نمودم» ،ويگلی« است .يکنفر از کسانی که
با او اين زبان را مطالعه کردم ،از »کيگل« بود که در حصۀ سفلی درۀ »وايگل«
واقع است .نفر ديگر از قسمت عليای درۀ »وايگل« بود و اقامتگاه خود را »زنجيگل«
ميخواند.
اشکون :بعد از کوشش زياد يک نفر اشکون در کابل پيدا کردم که قرار بيان خودش
اصالً از »تی تين« بود .در قسمت عليای درۀ »پيچ« جائی است موسوم به »ترو« که
در نقشه ھا و مؤلفات بصورت »ترانو«» ،تسونی« و »سانو« ھم قيد شده و از آن
باالتر جائی است موسوم به »واما« و اين مرد زبان معمول آنجا را ميدانست .قرار
بيانات او زبان پشه ئی در »کروز« و پشتو در »کوزلک«» ،نون گالم«» ،بروش« و
»ارکيلم« )در نقشه اين جا چنين ذکر شده :گرسلک ،نيمگالم ،ورادش و شلنم( حرف
زده ميشوند.
در پشاور چند ساعت با يک نفر »اشکون« ديگر که از درۀ »مجيگل« بود ،کار
کردم .او ميگفت که »مجيگل« و »مسروی« در لغمان بطرف »منگو« واقع است و
کوھی آنرا از »تی تين«» ،نکاره«» ،سوزتير« و ديگر قسمت ھای اشکون درۀ پيچ
جدا ميسازد.
عدۀ زياد لغات لھجۀ اشکون و ويگلی يکی است و قراريکه موقعيت جغرافيائی
اشکون تقاضا ميکند ،با لھجۀ »کاتی« ھم شباھت ھای زياد دارد .قبل بر ين چنين
فرض ميشد که لھجۀ اشکون مجھول است ولی زبانی که »ترومپ« مطالعه کرده
مخصوصا ً با لھجۀ »مجيگل« يکی ميباشد.
پراسون :بدبختانه معلومات زيادی راجع به زبان »پراسون« بدست آورده نتوانستم.
دو نفر معلومات دھندگان من که »کاتی« و »اشکون« بودند ،دره و زبان آنرا
»پراسو« و »پراسوم« و »پراسيو« ميخواندند و ميگفتند که اسم پارسی آن »پرون«
است .اين قبيله در منتھای عزلت زندگانی ميکنند و کمتر به کابل می آيند .باالخره يک
ساعت با يکنفر »پراسون« در کابل کار کردم و مقداری لغت از او گرفتم و راجع به
اصول تلفظ مالحظاتی بعمل آوردم.
روی ھمرفته چنين معلوم ميشود که »پراسون« در ميان لھجه ھای نورستان موقعيت
مستقلی داشته باشد معذالک مقاربت وضعيت جغرافيائی آنرا با لھجۀ »کاتی« نزديک
ساخته است.
/مجله آريانا ،شمارۀ  ،21اول ميزان  ،1323کابل//نشر مجدد نوامبر  ،2011بنياد
فرھنگی کھزاد/
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