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  :بنام خدا و عرض ادب خدمت خوانندگان گرامی

دستور تعريف زبان و تعريف مروری کوتاهی در مورد  تم،مقاالسريال در اين قسمت از 
معرفی می رای تان برا بواژک شناسی زبان شغنانی م داشت و هم چنان مبحث زبان خواه

 .گيرم

  گنج  صاحب هنر یکليد در               ؟خردمند چيستای زبان در دهان 

  که جوهر فروشست يا پيله ور    باشد چه داند کسی            چو در بسته

  

طرح دستور زبان «حسينی حسنيار تحت عنوان در اين روزها، نوشته ای از محترم 
نوشته آقای حسنيار را مرور نمودم و . يت سيمای شغنان نشر گرديددر وب سا» شغنانی

بعد از مطالعه آن، حس کنجکاوی ام مرا وا داشت تا جزوۀ را ترتيب دهم و با حسنيار 
نوشتن طرح  درزحماتی کشيده اند و اوقات گرانبهای شانرا زمينه که در اين  –صاحب 

آنرا  ،مرور گران سايت سيمای شغنانديگر  و  –ده اند دستور زبان شغنانی صرف نمو
   .شريک سازم

  :به حکم اينکه

  چو دانند مردان که در خانه کيست؟           نويسنده داند که در نامه چيست؟
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.... « : زبان ابراز نظر نموده و نوشته اند کهتعريف جناب حسنيار صاحب در قسمت 
ای صوتی آن نشانه ه نهيز وجود دارد، اما البته زبان اشارات و حرکات ن

و نه اين نشانه های خطی؛ بلکه زبان را طرح نظام وارده با  واقعيت زبان است
دستگاه ارتباطی پيچيده با ساختمان های انتزاعی می توان فرض کرد که در 

همراه است، در نتيجه  ماعیمی کند و با نوعی رفتار اجت گفتار و نوشتار تظاهر
. تعريف منطقی آن بسيار دشوار استزبان  پديده ای پيچيده ای است و از آنرو 

يگانه . رفتار زبانی بصورت نوعی فعاليت عضوی از انسان صادر می شود
عبارت از آنست تعريف تقريبًا عامه پسند و ساده را که برای زبان قايل شده اند، 

  ».ی افهام و تفهيمکه زبان وسيله ايست برا

عريف عام نموده ت ،ابراز نظر کرده می توانم که آقای حسنيار از زباننخست از همه، 
  .است

پس اين چيست که . واقعيت زبان نيست" نشانه های صوتی "براز داشته اند که اايشان 
  ؟واقعيت زبان است

انواع ديگر وسايل  اين بدان معنی است که. رمز ها و نشانه ها در هر زبان همه صوتی اند
مفاهمه از قبيل زبان اشاره ای، زبان عالمه ای، و زبان نگارش را از نگاه تعريف و 

يعنی انسان به . واحد گفتار در زبان ها جمله است. زبان گفت نميتوان ،شرح علمی زبان
پس اجزای سازنده جمله . هر زبانی که سخن می گويد آنرا با بيان جمله ها انجام می دهد

پس در اينجا به  .)آوا( و فونيم )واژک( جمله، فقره، عبارت، کلمه، مورفيم: ارتند ازعب
 .ثبوت می رسد که نشانه های صوتی واقعيت زبان هستند

  :تعريف خاص زبان اينست

وضعی، ) سمبوليک(زبان به مفهوم خاص آن عبارت است از سيستم صوتی رمزی 
يک جامعۀ لسانی آنرا بمنظور افهام و تفهيم به ميثاقی، اکتسابی و اجتماعی است که افراد 

در اينجا مقصود از سيستم اينست که هر زبان دارای نظام و قواعد مشخص . کار می برند
می باشد و صوتی يعنی که صورت اصلی و اساسی هر زبان گفتار و يا سخن گفتن است 

ايکه در يک زبان بر که زبان ملفوظ يا شنيدنی گفته می شود؛ رمز يا سمبول يعنی نشانه 
چيزی داللت کند و رابطه ميان دال و مدلول معنی و مفهوم را بميان آورد و اين سمبول ها 

  .همه وضعی و ميثاقی ميباشند
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همچنان اکتسابی و اجتماعی بدين معنی است که زبان فطری نيست، بلکه کسب می گردد 
ان آمده می تواند و نه بدان و آنهم از اجتماع فرا گرفته می شود، بدون اجتماع نه بمي

  . فطری استضرورتی می افتد؛ البته استعداد زبان آموزی در انسان طبيعی و 

ناصر خسرو در کتاب زاد المسافرين در مورد زبان گفتاری و زبان نوشتاری نوشته 
  :است

ناصر خسرو قول را . گفته است» کتابت«و زبان نوشتاری را » قول«او زبان گفتاری را 
بيرون جستن هوا از ميان  موصوف پديد آمدن آواز را . به کتابت شريفتر گفته استنسبت 

دو جسم دانسته است و ساختار حروف را که از اثر هوای بيرون رونده از شش ها آغاز 
و يا مخرج [ می يابد، و بعدًا به حلق می رسد، و سپس بر حسب ضرورت گوينده 

می شود و تشکيل صوت را می دهد، در کتابش  از بينی و يا دهن بفضا پراگنده ] حروف
بنا به اعتقاد ناصر خسرو رابطه بين معنی و قول که متشکل از . به شرح آن پرداخته است

از  آواز ها ساخته می ] جمله[در حقيقت قول . است رابطه مستقيم است] فونيم ها[اصوات 
گرافيم [کتابت از حروف شود و ترکيب آواز ها در قول، داللت بر  معنی می کند و اما 

ساخته می شود و هر حرف نخست داللت بر آواز ها می نمايد و بعد ترکيب آواز ها ] ها
يعنی . بنابراين، کتابت نمايانگر قول و قول نمايانگر معنی است. داللت بر معنی می کند
و يا به عبارت اصطالحات . پس کتابت بعد از قول می باشد. اول قول و بعد کتابت

  .صر زبان گفتاری نسبت به زبان نوشتاری در جايگاه نخست قرار می گيردمعا

استاد نجيب اهللا فريور، پژوهشگر و همکار تحقيقی در وزارت تحصيالت عالی در بخش 
  :آواز شناسی چنين ابراز نظر نموده اند

معاصر، بر پايه زبان شناختی، زبان گفتاری را ] گرامر دانان[دستور نويسان « 
اين گونه مطالعه قبًال در نظريات ناصر . پژوهند نه زبان نوشتاری رامی 

اما دستور نويسان زبان دری مانند عرب ها، رومی ها و . خسرو تبلور يافته بود
به اين معنی که دستور . يونانی ها ، زبان نوشتاری را بر گفتاری ترجيح دادند

وشتاری را مطالعه زبان نويسان زبان دری، به عوض زبان گفتاری، زبان ن
کردند که تا هنوز در دستور نويسی سنتی و عنعنوی زبان دری مروج است و 

  .»نظريات ناصر خسرو را کنار گذاشته اند

 شنوندهحاضر است و کتابت برای شنونده رو شرح می دهد که قول برای ناصر خس
  ).دبصورت فزيکی در نزد گوينده موجود نمی باش) مخاطب(نده يعنی شنو( .غايب
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به اين بدين معنی است که زبان وسيله انتقال افکار و انديشه ها از يک شخص به شخص 
يا . شخصی که در نزد متکلم موجود باشد اطالعات را دقيق تر درک می کند .ديگر است

و نوشتار رسانيدن همان پيام به شخص ديگر از  . قوت تاثير کالم در شنونده بيشتر است
در عصر حاضر هم اين تفکر کامًال واضح است که دانشجويانی که  .طريق کتابت است

در کالس درسی پيش يک آموزگار بيشتر می آموزند نسبت به دانشجويانی که از راه دور 
  .و يا آنالين يک کورس آموزشی را پيگيری می کنند

ار يعنی ارتباط بر قر(ن نوشتاری با مردگان حرف می زنيم از سوی ديگر، ما  توسط زبا
اين آثار  .، و يا به عبارت ديگر گفته می توانم که مردگان با ما سخن می گويند)می کنيم

نوشتاری آنها است ما با آنها ارتباط بر قرار کرده ايم و از نحوه زندگی محيطی و 
پيام های در مقاطع تاريخی ] گذشتگان[ آنها  .اجتماعی و طرز تفکر آنها با خبر می شويم

، گاهی بخط سريانی، و گاهی به خط )تصويری(به شکل خط هيروگليفی ، گاهی خويش را
پس اينجا است که اهميت  .ميخی و گاهی هم با عالمه ها و اشارات برای ما رسانيده اند

  .زبان نوشتاری هم چقدر باال است

اشخاص و افراد يا آنهايی که به يک زبان تکلم می «  : آقای حسنيار فرموده اند که
زمان می توانند با ذوق و سليقه خويش الفبا را برای زبان خويش کنند هر 

  »انتخاب کنند

متعددی  رسم الخط هایانسان در مقطع تاريخ از . استاز يک طرف اين نظريه درست 
استفاده نموده است که از اشارات شروع، و بعدًا بخط هيروگليفی و بعدًا به خط ميخی و 

بعضی ها خواندن و نوشتن يک خط را نسبت به رسم . خط عربی و خط کوفی وغيره
ه امروزی الخط ديگر آسانتر تصور می نمودند و رسم الخط شان را تغيير دادند مانند ترکي

بعضی ها به جبر تاريخ صورت . به رسم الخط التين روی آوردندی رسم الخط عرباز که 
شان را تغيير دادند مانند کشور های آسيای ميانه که رسم الخط آنها با تحميل و  ینوشتار

فشار های گوناگون اجتماعی، سياسی و فرهنگی توسط حکومت شوروی وقت از عربی 
  .تغيير يافت) سيريليک(به کريلی 

هميشه بايد در ذهن داشته باشيم، اينست که رسم الخط عربی، رسم الخط اما آنچه را که 
دينی به اين معنا که قرآنکريم که يگانه مرجع ما در دين است به . رسمی دينی ما است

تصور کنيد که اگر ما اين کتاب مقدس را برسم الخط التين و  .زبان عربی نوشته شده است
هر حرفی از قرآن رمزی است که  زير  واهد افتاد؟يا سيريليک نوشته کنيم، چه اتفاقی خ

  :چنانچه مولوی در مثنوی می گويد. آن صد ها معنی نهفته است

  حرف قرآن را بدان که ظاهر است              زير ظاهر باطن بس قاهر است
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  تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبين                  ديو آدم را نبيند جز که طين

  ی آدميست               که نقوشش ظاهر و جانش خفيستظاهر قرآن چو شخص

صورت  شرح می دهد، بر مبنایدر خوان االخوان را » اهللا«آنچه که ناصر خسرو لفظ 
آن را شرح می دهد که چرا حرف الف در لفظ عربی حروف ظاهری و يا تايپوگرافی 

راست ايستاده و از مابقی حروف جدا است؟ و يا اينکه چرا اين سه حرف ديگر در » اهللا«
گرد در آمده در آخر اين لفظ به شکل » هـ«با هم چسپيده اند؟ و يا چرا حرف » اهللا«لفظ 

کنيد که اگر ما  تصور. را بشکل مبسوط شرح می دهد گفته هايشاست؟ و ناصر خسرو 
  :ببينيد. را به سيريليک و يا خط التين بنويسيم چه اتفاقی می افتد» اهللا«کلمۀ 

  АЛЛОҲ: سيريليک

  ALLAH:  التين

ری صورت نوشتاتوسط را بيان نموده است، » اهللا«آيا انچه که ناصر خسرو لفظ 
دو حرف اول با  که چرا» قرآن«و يا در کلمۀ  ؟نمود بيانا می توان سيريليک و التين آنر

هم ترکيب گرديده اند و دو حرف آخر منفصل اند؟  و يا چرا الف در ميان اين کلمه راست 
   ايستاده است و حرف نون بشکل منحنی نيمه بسته ظاهر شده است؟

پس . اگر اين کلمات برسم الخط ديگر نوشته شوند، همان معنی و مقصود را نمی رسانند
زيرا که . آنقدر ها آسان نيست که آقای حسنيار تصور نموده اندتغيير دادن رسم الخط هم 

هر سمبول، هر حرف، هر کلمه رمزی است که در بطن آن معانی بس سترگی نهفته 
اصالت معنی اصلی خود را از قرآنی با برگردانی رسم الخط عربی، اين رموز  .است

   .دست خواهند داد

می توانند ) ، مخابرات وغيرهسياسی، مینظادر حيطه ( خاص افراد و اشخاص يک گروه 
و با همان الفبا مخصوص می نويسند که ديگران آنرا ندانن و بدين برای شان الفبا بسازند 

ولی تصميم گيری يک ملت با چنين پيوند . وسيله آنها با هم می توانند ارتباط بر قرار کنند
  .د به نظر می رسدمعنايی در ابعاد تفکرات دينی، فرهنگی و اجتماعی خيلی بعي

در زبان رکن اساسی قواعد « : آقای حسنيار اظهار نظر نموده اند که ،به تعقيب
دستور زبان عبارت از درست نوشتن و درست خواندن در زبان . دستوری است

  .»است

د، در عصر کنونی اين خوب آقای حسنيار، قسمی که شما دستور زبان را تعريف نموده اي
  .است قابل تأملتعريف 



٦ 
 

پوهاند دکتور محمد حسين يمين، استاد دانشکده زبان و ادبيات دانشگاه کابل، در کتاب خود 
در مورد تعريف دستور زبان چنين " دستور معاصر زبان پارسی دری" تحت عنوان 
  :نگاشته اشت

البته مطالعه علمی عبارت از تطبيق يک . دستور زبان مطالعه علمی و منظم زبان است
مطالعه علمی نه تنها به علوم طبيعی، بلکه به تمام علوم و حتی . منطقی است طرز العمل

بدينسان دستور نويسان معاصر اکنون به طرح . موضوعات روز مره هم ارتباط می گيرد
يعنی . دستوری می پردازند که شرح منطقی کامل و استواری از نحوۀ عمليۀ زبان باشد

  .االت و عمليات زبان می باشدهدف دستور علمی زبان، تشريح عمومی ح

دستور نويسان قديم غرب نيز در تالش کشف قواعد منطقی زبان بوده اند، ولی نظر 
بنابراين می خواستند قواعد زبان های . عمومی اين بودکه التين منطقی ترين زبان ها است

گذشته بر مختلف را به اساس قواعد زبان التين بنا کنند و روی همين تقليد زبان دری در 
اساس قواعد زبان عربی نيز شرح ميشده است در حقيقت آنگاه قواعد زبان بدون تغيير و 

. تجويزی پنداشته ميشد، يعنی آن دستور ها استعمال زبان را به ديگران سفارش ميکرد
دستور دانان پيشين يا به اين حقيقت ملتفت نبودند که زبان تغيير می کند يا اين تغيير را 

از اينجا است که در دستور های . زبان و انحراف از تجاويز خود می انگاشتندفساد در 
  :قديم دری تعريف آن چنين آمده است

دستور زبان عبارت از "  و يا ." دستور زبان علم درست گفتن و درست نوشتن است"
مجموعۀ قواعد و قوانينی است که با رعايت آن در گفتار و نگارش از ارتکاب خطا و 

  ."مصئون می مانيملغزش 

زيرا در تحقيقات  .اينگونه تعريفات نظر به عللی از اصول و موازين علمی بدور است
اهل يک زبان بدون مطالعه دستور آن . دستوری، زبان جبرًا تابع قوانين ساخته نمی شود

مقصود . زبان درست سخن ميگويند و زبان خود را بدون  ارتکاب خطا  بکار می برند
شتن زبان اين نيست که به گويندگان اصلی يک زبان گفتار و يا نگارش بی اصلی از نو

عيب را بياموزانند يا چنان قواعدی را بر زبان تحميل  کنند که مردم به هنگام گفتار و 
نگارش به رعايت آن مجبور و مکلف باشند، بلکه دستور زبان مطالعه شعوری زبان است  

در حدود قرن ( طور آگاهانه؛ دستور نويسان بعدی يعنی شرح نظام ساختمان زبان است ب
آنها به مقايسه زبان  با در نظر داشت تغييرات و تحوالت زبانها و مطالعه سر گذشت) ١٨

های گوناگون پرداختند  و در نتيجه تغيير و تحول را در تمام زبان ها به حيث يک حقيقت 
دستور دانان به ايجاد ) ٢٠(و اوايل قرن ) ١٩(با آل خره در اواخر قرن  .قبول کردند

لوازم و اسباب بهتر مطالعه و تشريح زبان دست يافتند و بدين صورت تاليفات زياد 
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بنابر آنچه گفته شد دستور . پيرامون  مطالعه و تحقيقات زبان های معاصر پديدار گشت
  :دسته عمده می توان دسته بندی کرد زبان را بر اساس قدامت و انکشاف به سه

 Traditional Grammarدستور های کالسيک و عنعنوی    .١
 Comparative Historical Grammarدستور های مقايسوی تاريخی   .٢
 Structure Grammarدستور های ساختمانی و ساختاری   .٣

آنها . باشددستور نگاران معاصر زبان را طوری که هست تشريح کرده اند نه چنانکه بايد 
اين . را بر زبان ديگر نا درست ثابت کرده اند نظر به تحقيقات علمی تطبيق قواعد زبان

يک موضوع کامًال واضح است که هر زبان از خود مشخصات و خصوصيات جداگانه 
چه . دارد و نمی توان اساسات يک زبان را بر ديگری صد در صد تحميل و تطبيق کرد

ر نگاری واضح شده است که دستور زبان، يکی از شعبه نظر به روش نوين در دستو
شناسی های مهم زبان شناسی تشريحی می باشد و دستور نويسی متکی بر اساسات زبان 

  .ارای ساختمان و نظام دستوری منحصر بخود آن زبان استتأکيد می کند که هر زبان د

مان زبان ديگری و تقليد ساختبنا برآن در اين زمينه بايد يک زبان بدون در نظر داشتن به 
  .ح گردداز آن شر

. برای مطالعه و تحقيق بهتر دستور زبان بايد شعبه های آنرا به درستی تشخيص کنيم
طوريکه ميدانيم  زبان از ترکيب جمله و فقره ها و نيز جمله از ترتيب و ترکيب عبارت 

ب و ترکيب اصوات انسانی ها و کلمه ها و مورفيم ها و همچنان کلمه و مورفيم ها از ترتي
همين اصوات، مورفيم ها و کلمه ها و هم عبارت ها و جمله های زبان . تشکيل می گردد

هر کدام دارای قوانين و ضوابط خاص و مشخص می باشند و جمعًا نظام ساختمان يک 
بدين صورت هرگاه بخواهيم ساختمان اصوات، ساختمان مورفيم ها و . زبان را می سازند

ا  و ساختمان عبارات و جمله های آنرا تشريح کنيم به شعبات ذيل آنرا تقسيم کرده کلمه ه
  :می توانيم

   Phonology  نظام ساختمان صوتی يا فونو لوژی .١
    Morphology  نظام ساختمان صرفی يا مور فو لوژی .٢
     Syntaxنظام ساختمان نحوی يا سنتکس .٣
   Morpho-phonemics   فونيمکس -مطالعۀ تغييرات فونيمی يا مورفو .٤
   Semantics   .مطالعۀ جنبه های معنوی زبان يا سيمانتکس .٥
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در مقاالت قبلی ام تا  من در مورد نظام ساختمان صوتی و يا فونولوژی در زبان شغنانی 
در اينجا به موضوع دوم . تقديم نمودممحترم خوانندگان خوانش برای  توان خويشحدی 

  .در زبان شغنانی می پردازميعنی نظام ساختمانی صرفی 

  

  چيست؟ )و يا واژک شناسیصرف (مورفولوژی 

اما اين . بحث نمودم) فونولوژی(ل مربوط به علم االصوات قسمی که در مبحث قبلی مساي
اين صدا ها با يک ديگر ترکيب گرديده و . صدا ها بطور جداگانه بکار برده نمی شوند

عناصر سازنده در ساختمان سخن و گفتار می گروه های لفظی را تشکيل می دهند که 
بنام مورفيم  اين گروه های سازنده گفتار  که هر کدام واحدی با مفهوم اند. باشند

(Morpheme)   ياد می شوند) واژک(و يا.  

بنا . که دارای معنی  مشخص است ودهحد مشخص غير قابل تجزيه لفظی بمورفيم يک وا
براين مورفيم تجزيه نمی گردد و اگر تجزيه شود معنايش يا عوض می شود و يا بکلی از 

يک مورفيم مشخص است و } مرغ انجير خوار{ » غـَلبېل  ےشاد« مثًال   .بين می رود
/ ا می گردد جز بدين ترتيب جد زيرا اگر آنرا تجزيه کنيم به دو. نمی توان آنرا تجزيه کنيم

به »  ےشاد« اين دو جز اگر چه جدا گانه هم معنايی دارند که . / غـَلبېل /و  / ے شاد
غربال و يا {معنی } بېلغل{ و } ؛ دارای دو معنای متفاوتخوشی و ميمون{معنای 
/ اما اين معانی آنها بصورت جداگانه غير معنايی است که در  . را می دهد} پرويزن

بېل غل /مثًال . هنوز هم ما می توانيم اين مورفيم را تجزيه کنيم. وجود دارد/ غـَلبېل  ےشاد
بيل، آله ايکه در زراعت از آن کار گرفته (معنی / بېل/و ) هنوز(به معنی / غل/را هم به / 

معنای ) صدا(حتی با تغيير يک فونيم اين، گذشته از تجزيه . افاده می کند)  می شود
از / ښ / اگر بجای فو نيم }  بشنو {/ ښـِن / مثًال در مورفيم . می شود مورفيم دگرگون

زن و {بمعنای / ږن . / استفاده کنيم معنای مورفيم بکلی تغيير می خورد/ ږ / فونيم 
 .است} همسر

را تجزيه نماييم، از آن مفهوم ديگری، غير مفهوم »  غـَلبېل ےشاد« :پس اگر ما واژه 
يک مورفيم واحد بوده و دارای معنی »  غـَلبېل ےشاد« پس . مورد نظر بدست می آيد

  .لغوی می باشد و بر پرنده ايکه در زير تصوير آن آمده است اطالق می گردد
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ايرانی ها آنرا . اين پرنده را در فارسی بنام انجير خورک و يا مرغ انجير خوار می نامند
« آنرا بنام ) خصوصًا قوم ازبيک(مردم بدخشان . ياد می کنند» پری شاهرخ طاليی« بنام 

  و بنام  (Golden Oriole)و يا  (Oriole)ياد می کنند، و در انگليسی بنام » چـِلـَپ پاپی 
(Firebird)  ياد می گرددهم.  

  فرق بين مورفيم و هجا
موضوع    وقتی که از مورفيم صحبت می کنيم. است (Syllable )هجا بمعنای سيالبه  

   .آيد زيرا هجا جزء حتمی مورفيم و يا واژک استهجا خود بخود بوجود می 

هجا گروهی از اصوات است که به يک بندش تنفسی ادا می شوند و از نقطه نظر شکل 
 و يا يک واول و يک کانسوننت ،)واکه( هجا گروهی از صدا ها است که از يک واول

واول جزء حتمی هجا است . و يا يک واول و چند کانسوننت تشکيل می گردد ،)همخوان(
بنابر اين، هر هجا دارای يک فشار يعنی . که حرکت را در کانسوننت ها بوجود می آورد

  .واول  می باشد  فونيم هسته است و آن همانا 

هستند که دارای يک هجا،  يیچون هجا جزئی از مورفيم است، بعضی از مورفيم ها
. تشکيل شده اند نيز پنج هجااز الی و بعضی دارای دو هجا، بعضی دارای سه، چهار، 

  :مانند

  }خانه{ / چـِيد / ؛  }آب{ / ښـَڅ : / مورفيم های يک هجايی

  }پشه {/  تـِيڤــدک / ؛ }گدی{ / چ جـِينجـِ: / مورفيم های دو هجايی
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  }چوچۀ کبک { / زريځ بڅ / ؛ }دروازه{ / درڤازه:  / مورفيم های سه هجايی

های چوچۀ { /  ېنزريځ بڅ/ ؛ }دروازه ها{ / درڤازه يېن:  / مورفيم های چهار هجايی
  }بچه ها {/  بچگله يېن / ؛ }کبک 

چوپان { / مال پاييجېن / ؛ }آسياب بان ها { / خدارج بـۈنيجېن : / مورفيم های پنج هجايی
  }ها 

{ / غداره مازيجېن / ؛ }کاال فروش ها{/ کاله پرڎهـڎيجېن : / مورفيم های شش هجايی
  } انتغاره ساز

به شکل » خربوزه« مثًال در مورفيم . هجا را در مورفيم ها اينطور تشخيص می دهيم
  :زير

  )سه هجايی مورفيم و يا واژک(زه  + بو + خر = خربوزه 

  

  فيم و کلمهفرق بين مور
کلمه يک واحد روانی است و غالبًا جدا گانه گفته و نوشته می شود و دارای معنای لغوی 

اما مورفيم يک واحد لفظی است . کلمه همواره مفاهيم مستقل را انتقال می دهد. می باشد
بعضًا بشکل متصل با چنانکه بعضًا منفصل و . که دارای معنای لغوی و دستوری می باشد

  .مورفيم يک واحد غير قابل انقسام دستوری است. کلمه ها و مورفيم های ديگر می آيند

همچنانکه هر کلمه مورفيم نيست همانگونه هر مورفيم کلمه گفته نمی شود؛ بلکه کلمه های 
ک ي) باغچه: (طور مثال. بسيط و ساده مورفيم و مورفيم های مستقل کلمه بوده می توانند

از اينجاست که آنرا نمی توان يک مورفيم . کلمه است يک واحد با معنی قابل تجزيه است
  .پسوند اشتقاقی تصغير/ چه / و / باغ : / گفت، بلکه متشکل از دو مورفيم است

دارای معنی لغوی  به تنهايی يک مورفيم و يک واحد غير قابل تجزيه بوده/ باغ / و اما 
يک مور فيم و يک واحد / چه / در حالی که . توان آنرا کلمه گفتمی باشد، بنا براين، می 

غير قابل تجزيه بوده دارای معنای دستوری و غير مستقل است، پس نمی توان آنرا کلمه 
  .گفت

می توانيم آنرا به دو مورفيم تقسيم نماييم } مرد ها{ / چارکېن / در مورفيم : به عين ترتيب
در اينجا چارک مورفيمی است که ديگر قابل تجزيه نمی /. ن اې/ و / چاِرک : / بدين ترتيب

يک مورفيم است که ديگر تقسيم شده / اېن / اما لفظ  . باشد و دارای معنی لغوی می باشد
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. بلکه دارای معنی دستوری بوده و نامستقل است. دارای معنی لغوی نمی باشد. نمی تواند
اما از نقطه . ه دارای معنی لغوی می باشديعنی معنی آن وابسته به مورفيم ديگری است ک

آنرا از حالت صيغه ) چارک(نظر دستوری دارای معنی است که با ازدياد آن در اسم 
  .خارج و به حالت صيغۀ جمع تبديل می نمايدمفرد 

  

  در زبان شغنانیها اقسام مورفيم 
بصورت آزاد و هميشه ) يعنی واحد های با معنی  آن(در زبان شغنانی تمام مورفيم ها 

  }مفرد  –بچه { » ه ڎغـِ« ميتوان گفت : مثًال. می روندمجزا بکار ن

را » نېي «؛ ولی نمی توانيم پسوند }جمع  –بچه ها { » ن ېه يڎغـِ« و يا ميتوان گفت که 
  .به تنهايی به معنای جمع و يا بيش از يک بکار برد

به تنهايی و آزاد ظاهر می  پس ديده می شود که در زبان شغنانی برخی از مورفيم ها
  .شوند و برخی به تنهايی ظاهر نمی شوند و معنی آن وابسته به به مورفيم ديگری است

بنا براين گفته می توانيم که از لحاظ طرق استعمال و بيان مقصود دو قسم مورفيم وجود 
برده  يکی مورفيم هايی که دارای معنای لغوی داشته بصورت جداگانه و آزاد بکار: دارد

؛ )دشت(ت ښ؛ ده)خانه(مثًال، چيد . می شوند و بنام مورفيم های آزاد ياد می گردند
  .و مانند اينها) داس( ڤهـْرِڎ

و ديگر مورفيم هايی که معنای دستوری داشته بصورت جداگانه و آزاد بکار برده نمی 
  :مثًال: شوند و بنام مرفيم های نا مستقل يا بسته موسوم اند

  )در خانه(مثًال تر چيد ) در(تـَر 

  )برای ما(مثًال َمهش ارد ) برای(َارد 

  )مادر اندر(  ېځمثال نهن) اندر( ېځا

  )دهشاری(ج ېا رښيڎ؛ )خنجی(ج ېمانند خـِنج) معادل يای نسبتی ( ج  ېا

  )خانه ها (ن ې؛ چد)خانه(مانند چيد ) پسوند صيغه جمع ( ن ېا

  .در ذيل ارائه می گردد) مورفيم ها(اينک جهت وضاحت موضوع واژک ها 
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  )مورفيم(اقسام واژک 

 آزاد بسته

پيشينه ها و پسينه ها ١ 

نشانه های 
 ساختمانی

 ١ اسم

گروه 
 اسم

 ٢ صفت ٢ نشانه های ربط

 ٣ ضمير ٣ نشانه های عطف

 ٤ عدد ٤ نشانه های اصوات

 ٥ پيشوند های صرفی

 وند ها 

 ١ قيد چگونکی

 قيود

پيشوند های واژه 
 ٢ قيد زمان ٦ ساز

 ٣ قيد مکان ٧ پسوند های صرفی
پسوند های واژه 

 ٤ قيد مقدار ٨ ساز

 ٥ ...قيد تأکيد       

 ١ فعل و ريشۀ آن  

گروه 
 فعل

 ٢ شخص فعل  

 ٣ وجوه فعل  

فعل گذرا و نا گذرا     ٤ 

 ٥ فعل مثبت و منفی  

 ٦ زمان فعل  

  

 Bound)فيم های بسته و يا نا مستقل ربه انواع و اقسام موحاال می پردازم 
Morphemes) 

فيم های بسته در زبان بصورت جداگانه کابرد ندارند، رقسمی که قبًال تذکر دادم که مو
بنا برآن يکجا با مورفيم های مستقل و کلمه ها بکار . زيرا دارای معنای لغوی نيستند

  .ميروند
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  :دو نوع عمده تقسيم می شوندمورفيم های بسته نخست به 

  (Affixes)و وند ها  (Particles)اشکال ساختمانی 

  »پسينه ها« و » پيشينه ها« اشکال ساختمانی در زبان شغنانی دو تا است که عبارتند از 

در کتاب های درسی ايکه از طرف  (Post-positions)و  (Prepositions)و يا 
ديپارتمنت زبان پاميری رياست انکشاف کتب درسی و نصاب تعليمی چاپ شده اند، 

باالی اينها مانده » ن ېحرف زبايهک« و » ن ېپرا يهک حرف« اصطالحات جديدی را چون 
  .اند

          Prepositions پيشينه ها= ن ېـِرفـهک حـَرايـِـپ

         Post-positionsپسينه ها= ن ېرفـهک حـَايـبِز

              Prefixesپيشوند ها= ن ېـکـَستـُرا چـِپ

             Suffixesپسوند ها= ن ېستکـُا چـبِز

  :پيشينه ها
يا مفعول غير ( م فعل م های نا مستقل اند که در جلو متمقبًال تذکر دادم که پيشينه ها مورفي

  .و هم چنان جهت فعل را نشان می دهند. پيوست می کنند می آيند و آنرا به جمله) مستقيم

، تا، )در، باالی(ے، پ)در(، تـَر)در(، َار )از(اس : در زبان شغنانی پيشينه ها عبارتند از
  ....و مانند اينها  )بدون، بی( ېب

  :مثال ها

  کجا آمدی؟ ازکه يت يت؟  اس

  جا؟ آيا در چاسنود نه رفته ای؟ ڎـُڤد ات نـَۈنـږـڅ َار

  خانه کيست؟ درچيد چهی؟   تر

  غارجوين بودم درديروز . دڤغار جوين  ےپبيارم 

  .نظر شاه نيايد، من نمی روم تا .تيم نهد، وز ته ڎه نه ياڅنظر شاه  تا

  .اجازه در آنجا داخل نشو بدون. ڎـېتــَرم مه د ٿتاوڅـېښپ ېب
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  :پسينه ها

  :ندستبان شغنانی پسينه های ذيل موجود هدر ز

در (، اند )باالیبه، ( ے، ت)به(ه ـَت، )را(ه ـَ، ت)که(، ادی )با، همرای( ے، قت)برای(َارد 
  )برای، بخاطِر(جهت ) در داخِل(درون ، )داخِل

  

  معلمت آوردی؟ برایودا؟  آيا همان کتاب را ڤ اردوم کتابت خو معلم 

  .سرم را شستم) شامپو همرایويا ( شامپو  بامن . خـُو کـَهل ِزنـاد ےقـَتـپـو ْمۈُوُزم شـ

امروز ولسوال  کها گفت زليخ. دۈجای سـ ڤـېو ےنـُر تـه ولسوال پ ےِادد  ۈلـ ےا يزليخ
  .بخانۀ شان می رود

  چی وقت می تکانی؟ رااين چهار مغز  ؟ےــنږېــََوخـت بـِڅ تـهز ۈَدم غـ

  .جو نمی فروشم) سری( بهگندم  .همڎنه پر ےتچوشچ ته ژندم  

باغ شما چند سيب و چند زردالو وجود ) داخِل(درند ناش؟ څۈند مون ات څۈ اندتو باغ 
  دارد؟

جهيل شيوه يک اسپ  در داخلميگويند که . ارجکڤطالين  ےنهله ي درون اندل ۈوه قـښې
  .طاليی است

خود به  باتشنگی يک سطل آب  بخاطر. ته يادښپ ےپ ےخو قت ښڅچلک  ےم يجهتنگی ښت
  .پشته بردم

  

  :تبصره

دستور نويسان ما بر مبنای دستور زبان دری می خواهند که دستور زبان  بعضی از
در اين مورد بايد متوجه بود که زبان فارسی دارای يک پسينه . شغنانی را پی ريزی کنند

است، ولی زبان شغنانی دارای پسينه های زيادی است که » را « هم پسينه  است و آن
  .بعضی از آنها را در اينجا ذکر نمودم

در اينجا حرف يا تلفظ نمی گردد و { » ےا« صرف مورفيم بان پاميری ديپارتمنت ز
  .پذيرفته است »را « را معادل پسينه } "ِا"صرف صدای کسره را می دهد 
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  :سطر چهاردهم چنين آمده است) ٣٦(مثال در کتاب صنف نهم صفحۀ 

 حرف زبا چستک قتير ياذد؛ اکدس» ی«ن وخت ۈـمفعولی عبارت ته يگ« 
  .» ېنې، کتابېکتاب

  .توضيح نداده اندآنرا ديگر و 

به نشر سپرده و " طرح دستور زبان شغنانی" محترم حسنيار، مقاله ای را تحت عنوان 
  :نگاشته است که" حالت مفعولی " در صفحه هفتم آن زير عنوان 

در دری  راکه بجای " م"..و " ی " بايد گفت که در زبان شغنانی .... « 
  :استعمال می شود خود يک حرف اضافه محسوب می شوند، مثًال

  شغنانی                                                                 دری

  ود              سليم کتاب را آوردـڤ یسليم کتاب .١
  تس چود         يوسف آب را ريخت یښڅيوسف  .٢
  .»تمام کرد] کارش را [ تيار چود        پسر کار خود را  یه خو کارڎغـِ .٣

  .اين جمالت قابل دقت و تأمل هستند

  .از نقطه نظر ترجمه اين جمالت اشتباهاتی دارند: اول

يعنی شخص ديگری کتاب را . کتاِب سليم را آورد :که ترجمۀ آن می شود. ودڤ ےسليم کتاب
بايد در  .}سليم کتاب را آورد{. ترجمۀ اين جمله به اين قسم اشتباه است. آورده است

  .}ودڤکتاب  ےسليم{ شغنانی چنين بايد باشد 

يوسف را ريخت و يا  آِب. اين جمله به اين شکل ترجمه می گردد.  س چودـِت ښڅےيوسف 
  .يوسف بوده و کسی را آنرا ريختانده استبه مربوط يعنی آب . ريزاند

هم از نقطه نظر صرفی و هم از نقطه نظر نحوی؛ فعًال { جمله سوم هم ناقص است 
  .  }مبحث مقاله ام صرف است، لذا در اينجا از مسئلۀ نحو صرف نظر می کنم

  .هر زبان از خود عالمه های نکره و معرفه دارد

، الشّمس )شير(، االسد )عراق(العراق : است مانند» ال  «در زبان عربی عالمۀ نکره 
  ).آفتاب(
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بانک ملی (دافغانستان ملی بانک : عالمه معرفه است مانند» د « در زبان پشتو 
د حسن : مانند. نسبتی فارسی بکار می رود) يای(و در بعضی حاالت بعوض ). افغانستان

  ).پدر حسن(پالر 

در صورتی که کلمۀ ای با . نشان داده ميشود (a)حرف در زبان انگليسی عالمه نکره با 
به اين قسم می آيد   (a)در مجاورت حرف   (n)حرف صدا دار آغاز شده باشد، حرف 

(an).  

قبًال در مورد آن شنونده برد دارد که که اسمی و يا شيی است که عالمۀ نکره وقتی کار
از حرف نکره کار گوينده ديگر وقتی که شی برای شنونده معلوم شود، . معلومات ندارد

حرف معرفه  (the)در زبان انگليسی کلمۀ . دنگرفته، بلکه از حرف معرفه کار می گير
  .است

وحرف معرفه را واژه . است) يک(مۀ و يا کل) ی(در زبان فارسی عالمۀ نکره حرف 
  .نشان می دهد) همان(

  :مثال

I saw a man in my village yesterday. The man was carrying a long 
and heavy wood.  

در حال انتقال ) مرد همان(مرد  آن. را در قريه خود ديدم یديروز مرد: ترجمه به دری
 .سنگين بودو   درازچوب  يکدادن 

می توانيم » چوبی« و بجای » يک مرد« می توان گفت » مردی « در جملۀ باال بجای 
  .اين حالت نکره است. »يک چوب « بگوييم 

  .در زبان شغنانی هم چنين خاصيتی موجود است

  مثًال جملۀ باال را اينطور ترجمۀ می نمايم

 .تښارگ کـِِرهـْڎَوزمـِن ات دراز  ےي، ےيـُوي .تـينشالق ِوـو قـُر خک تـَچاِر ےيم بياُر

عالمۀ نکره است، و در )  ےي(حرف قسمی که مالحظه می گردد، در زبان شغنانی 
  . در نشان دادن آن کافی است)  ے( حرف ) تنها(بعضی حاالت 

  .اورا گاز گرفت یسگ. نتېپــِر ےِو ےکــُد: مثًال
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حرف معرفه با اين . فته می شودزمانی که فاعل معرفی باشد، از حرف معرفه کار گر
يـَه (فعل بر کننده کار داللت کند از زمانی که . فيم ها در زبان شغنانی تبارز می کنيدمور
=  ےي ےِو(کار گرفته می شود و زمانی که بر مفعول داللت کند از  ) ےيـُو ي(و ) ےي

  .کار گرفته می شود) جمع =  ېڤےو(و  )مؤنث=  ےَوم(، و )مذکر

را اشاره نموده اند و تنها آقای  )ےي(دوستان ما تنها پسوند » را « اما در مورد پسينۀ 
  .را هم در نوشته اش ذکر نموده است) ُام(حسنيار پسوند 

فارسی، در زبان شغنانی پسوند های اتصالی زير » را« اگر دقت شود در برابر پسينه  
  .وجود دارند که در اشخاص مفرد و جمع فرق می کند

  :مانند

  جمع                   اشخاص                         مفرد        

  همَا+  مهش                              م+  وز:                  شخص اول

  تېي+ تمه                               تېا+  تو:         شخص دوم

  نې+  ڎَوهـ                      ےي+ ، يـه ےي +  يو:     شخص سوم

  

وينده از کدام ا شکستم، شنونده می داند که هدف گسنگ رهمان من (ت    ښُرــِڤ موم ژير
  تښرڤوم ژير  مو يا وز). رد نظر استوسنگ م

  )   همان سنگ را شکستيمما (ت   ښرڤوم ژير  همت؛ مهشښرڤ هـموم ژير              

  )همان سنگ را شکستیتو (ت         ښرڤوم ژير  يتت؛ توښرڤ توم ژير  

  )همان سنگ را شکستيدشما (ت       ښرڤوم ژير  تېيت؛ تمه  ښرڤ تېوم ژير  

  )همان سنگ را شکستاو (ت ښرڤوم ژير )  ےييه (  ےيت         يو ښرڤ ےوم ژير

  )  همان سنگ را شکستندآنها (ت       ښرڤ وم ژير نېڎَوهـت       ښرڤ نېوم ژير

  :کهبر می گردم به نوشته های محترم حسنيار صاحب، جناب ايشان نگاشته اند 

در جايی که چند مفعول بی واسطه، بطريق عطف، به دنبال هم می آيند، « 
ل آخر، اضافه می شود، و در ساير وفعمعالمت مفعول بی واسطه، به آخر 

  :مفعول ها حذف می شود
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  .پدر و مادرش را دوست دارد] مرد [ يو خو تهت ات نهنی ژيوج  او 

  يو خو تهت ات خو نهنی ژيوج: درست

  يو خو تهتی ات خو نهنی ژيوج: نادرست

سطۀ حرفی از مفعول با واسطه يا غير مستقيم، آنست که معنی فعل را با وا
  .»حروف اضافه تمام کند

ه چنين می شکل ساده اين گفت. غلق نوشته استحسنيار صاحب، اول جمالت فوق را م
  .باشد

بيايند، عالمت مفعول زمانی که چند اسم بقسم مفعول بی واسطه در يک جمله در کنار هم 
  .بی واسطه، در اخير آخرين اسم عالوه می گردد

  :جناب ايشان مثال آورده اند

  .پدر و مادرش را دوست دارد] مرد [ يو خو تهت ات نهنی ژيوج  او 

  .من بخاطر وضاحت در اين جا يک مثال ديگری می آورم

  جږگل چو نېنن ېدۈن ات مرېن ات گالسېمهش ناش

  گيالس ها و ناک هايم شگفته اندزردالو ها، 

  جږگل چو نېمهش ناش ات گالس ات مرود

  زردالو، گيالس و ناکم شگفته اند

اگر در جمالت باال دقت شود، بين دستور زبان دری و دستور زبان شغنانی فرق وجود 
  .دارد

اگر اسامی مفعول بيشتر از دو باشند، حذف می » و « در زبان دری حرف عطف  .١
در حالی که در . می شود کار گرفته) ويرگول(آن از عالمۀ کامه شود، و بجای 

کار ) کامـه« از عالمۀ در جمالت باال ) َات( شغنانی نمی توان بجای حرف عطف 
 .گرفت

نبوده بلکه نظر به صورت )  ے(عالمۀ مفعول بی واسطه در زبان شغنانی تنها  .٢
و ) نېا(و ) ے(مفرد و جمع اسامس مفعول واقع شده، فرق می کنند، و به شکل، 

  .تبارز می کند) نېن(



١٩ 
 

  :باز هم از مثال آقای حسنيار ياد می شوم

  يو خو تهت ات خو نهنی ژيوج: درست

  يو خو تهتی ات خو نهنی ژيوج: نادرست

که آقای حسنيار که در باال با هم مقايسه نموده است، من اذعان کرده می توانم، جمالتی را 
همان جملۀ درست آقای حسنيار هم . يکی را درست و يکی را نادرست ثابت کرده است

  .قابل تأمل است

  :زيرا، اگر آنرا به به شکل تحت اللفظی دری ترجمه کنيم، در می يابيم که

  .مادرش را و پدرش را دوست ميدارد) مرد، و يا پسر(او 

آمده است بايد به شکل سادۀ بدين ) خو تهت ات خو نهن(بخاطری که جملۀ باال به شکل 
اگر ما فرمول جملۀ فوق را تغيير دهيم، معنای جملۀ . )خو تهت ات نهن. (ترتيب می آمد

  :رسا تر می گردد؛ مانند

  او پدر و مادرش را دوست ميدارد=  خو تهت ات نهن ژيوج ےيو ي

  :زير واضح تر استجملۀ فوق از جملۀ 

  .ژيوج ےيو خو تهت ات نهن

  :و به تعقيب، جناب حسنيار فرموده اند که

مفعول با واسطه يا غير مستقيم، آنست که معنی فعل را با واسطۀ حرفی از « 
  .»حروف اضافه تمام کند

  .تعريف فوق، يک تعريف مبهم است

  .فوق را نوشته است جملۀور زبان انگليسی، آقای حسنيار به تأسی از دستبنظر من 

ترجمه ) مفعول مستقيم، مفعول غير مستقيم و حروف اضافه( بخاطری که اصطالحات 
   .است) Direct Object, Indirect Object, Prepositions)شده اصطالحات 

  .زيرا که کابرد دستوری در هر زبان فرق دارد. ما بايد در تعريف خود دقت بعمل آوريم
در انگليسی به کلماتی اطالق می گردد که پيش  (preposition)اصطالح حرف اضافه 

جای، (به معنای  (position)و ) پيش از(به معنای  (-Pre)که در اينجا . از اسم بيايند
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در يک جمله ) مورفيم هايی که(به اين معنا که کلماتی که . است) محل، جايگاه، و موقعيت
  . بنام اين نام مسمی گرديده اندپيش از يک اسم جايگاه دستوری را بگيرند، 

اما اين حروف و يا کلمات اضافی در زبان های ديگر، بگونه های ديگر در جمله و يا 
مثًال در زبان های ديگر جايگاه اين کلمات تغيير . نظام دستوری عرض وجود می نمايند

ياد می  (post-positions)در اينصورت آنها را بنام . خورده و بعد از اسم ظاهر شوند
به معنای (باز طبق تعريف فوق  (position)و ) بعد از(بمعنای  (post)کنند که مورفيم 

است که از نگاه دستوری به کلماتی اطالق می گردد که در ) جای، محل، جايگاه، موقعيت
در زبان دری حروف اضافه به دو بخش . جمله بعد از اسم موقعيت دستوری اشغال کنند

اما . ياد می کنند» پسينه ها « و ديگری را بنام » پيشينه ها « يکی را  تقسيم شده است که
  .است» را « وجود دارد که عبارت از پسينه » پسينه « در زبان دری صرف يک 

) پيشينه ها و پسينه ها (اما زبان شغنانی از نقطه نظر دستوری و جايگيری حروف اضافه 
که در زبان انگليسی و دری به شکل پيشينه در کلماتی . با زبان دری و انگليسی فرق دارد

بدين لحاظ، ترتيب . جمله واقع می گردند، در زبان شغنانی به شکل پسينه ظاهر می شوند
از نگاه موقعيت . دستور زبان شغنانی به استناد زبان دری و انگليسی مشکل می گردد

  .ن پشتو نزديک تر استگيری پيشينه ها و پسينه ها در دستور زبان، زبان شغنانی به زبا

خوانندۀ ايکه به . آقای حسنيار جملۀ را مبهم مانده و مثالی را هم برايش ذکر نکرده است
ه معنی اين مقوله را در ّنـُاصطالحات دستوری آشنايی نداشته باشد، به آسانی نمی تواند ک

  .يابد

گرفت، کار را در اين قسمت بايد موصوف اوًال فعل الزمی و فعل متعدی را بمعرفی می 
فعل الزمی و فعل متعدی ) قسمت دوم(جناب ايشان بعدًا در مقاله دوم . آسانتر می ساخت

در اين قسمت من بطور  .اما جملۀ فوق باز هم مبهم مانده است. را معرفی نموده است
اجمالی بر فعل الزمی و فعل متعدی نگاهی می اندازم و از اين طريق جملۀ فوق را برای 

  .ندگان قابل درک می نمايمساير خوان

افعال الزمی، : در زبان شغنانی، افعال از نقطه نظر معنايی به سه دسته تقسيم می شوند
  .افعال متعدی، و افعال مشترک

بدين خاطر که اين فعل صرف باالی فاعل تمام . هم می گويند) ناگذرا( فعل الزمی را فعل 
ديگر اين فعل را صرف فاعل انجام داده و  شده و بر مفعولی وارد نشده است؛ و يا بعباره

بدين خاطر آنرا فعل نا گذرا هم می . نکرده است) سرايت و يا گذر(به کدام مفعول ديگر 
  .گويند
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يعنی عمل شکستن به باالی ). شاخ آن درخت بيد شکست(ت ښــُِرڤ ښـد خـِهېَوم و. مثال
  .چيز ديگر اثر نگذاشته است

  .کوچيده است) تـَرمـَن، و يا بهمن(آن برف کوچ  (ج ـْڤت خـَهــْښيـَه ِريـ

  .برف کوچ صرف عمل کوچيدن را انجام داده و به چيز ديگری اثر نگذاشته است

  .، آنست که در جمله عالوه بر فاعل به مفعول هم نياز دارد)و يا فعل گذرا( فعل متعدی 

نياز دارد که اين متمم اين جمله ناقص است و به يک متمم ). او خواند(يـد ـِْهےښيو ي
  او چی را خواند؟. مبهم است) او خواند. (عبارتد از مفعول است

  )در حالت نکره. او يک اخبار را خواند(يـد ـِْهښاخبار  ے، يےيو ي

  )در حالت معرفـه. او  اخبار را خواند(يـد ـِْهښ، وم اخبار ےيو ي

از فاعل ) خواند(يـداو ـِْهښيعنی فعل و يا عمل  .به شکل مفعولی آمده است) اخبار(در اينجا 
به اين خاطر اين را فعل متعدی و يا . است وارد شده است) اخبار(سر زده و بر معفول که 
  .فعل گذرا ياد می کنند

در بعضی حاالت، بعضی از افعال هم بصورت گذرا و با صورت نا گذرا در جمله ظاهر 
  .عال مشترک ياد می کنندمی شوند، اين نوع افعال را بنام اف

  :مثًال

  )فعل الزمی و يا نا گذرا(درواز باز شد . ت سـُتېي ڤےيــِد ِد

اسلم، اين دروازه را باز . (ت چودېاسلم ي ےي ڤےِد ےد: و يا. ت چودېي ڤےِد  ےد ےاسلم
  ).و يا اين دروازه را اسلم باز نمود.نمود

 .است) باز کردن(و ديگری ) باز شدن(در اينجا فعل به دو گونه ظاهر شده است که يکی 
گريختن و (؛ )سوختن و سوختاندن(؛ )کشتن و کشته شدن( و افعال ديگری چون 

  .و غيره) خنديدن و خنداندن و يا خندانيدن= نتاو ېشينتاو و شند(و يا ) گريزاندن

مفعول با واسطه يا غير مستقيم، آنست که معنی فعل را با واسطۀ حرفی از حروف « 
  .»ه تمام کنداضاف

 direct object= مفعول مستقيم = مفعول صريح = مفعول بی واسطه 

 indirect object= مفعول غير مستقيم = مفعول غير صريح = مفعول با واسطه 
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 I sent him a letter. نامه ای برايش فرستادم

 I sent a letter to him. نامه ای برايش فرستادم

 .I brought her a ring. آوردمبرايش انگشتری 

   .I brought a ring for her. برايش انگشتری آوردم

حاال با بررسی جمالت باال، فهميده می شود که بعضی از افعال متعدی دارای دو مفعول 
مثل افعال . ياد می کنند (Intransitive Verbs)اين افعال را در انگليسی بنام . می باشند

  ).فرستادن و خريدن و غيره(

  )چی را خريدی؟(من برايش خريدم 

  )به کی؟(انگشتر خريدم  برایمن 

که يکی . در اين قسم افعال، فعل از فاعل سر زده و باالی دو مفعول انجام می پذيرد
مثًال عمل فرستادن مستقميًا باالی نامه . مفعول مستقيم است و ديگری مفعول غير مستقيم

پس بزبان ساده گفته می توانيم که . رده استصورت گرفته و به مفعول غير مستقيم گذر ک
به (و مفعول غير مستقيم را مفعول شخص ) نامه، انگشتر(مفعول مستقيم را مفعول شی 

اگر مفعول شخص بعد از فعل بيايد، در اينجا نيازی به حرف اضافه . است) او، برايش
از است که مفعول نيست، و اگر مفعول شی بعد از فعل بيايد، به حرف اضافۀ ني) پيشينه(

  .در جمالت باال را در جدول ذيل به امتحان می گيرم. مستقيم را به غير مستقيم ارتباط دهد

  

 شماره  فاعل  فعل مفعول غير 
 صريح

عالمۀ 
 نکره  مفعول صريح  حرف اضافه  مفعول غير صريح

١ 
I  sent  Him  a  letter       

I  sent     a  letter  to  Him 

٢ 
I  brought  Her  a  ring       

I  brought     a  ring  for  Her 

  

) forو  toپيشينه ها چون (ديده می شود که در هر دو حالت، مفعول شی به حرف اضافه 
بدين خاطر، مفعول صريح و يامستقيم . نياز نداشته و بدون واسطه آنها به فعل ارتباط دارد

اما در شکل دوم اين جمالت مفعول شخص بخاطر ربط . و يا بی واسطه ياد می شود



٢٣ 
 

بان و ادبيات گرفتن با مفعول شی به يک پيشينه و يا بگفته دست اندر کاران ديپارتمنت ز
  .نياز دارد) نېپرايهک حرف(پاميری 

ديده ميشود که در زبان دری حرف اضافۀ برای نشان دادن مفعول های بی واسطه و با 
  .مالحظه نمی شود) ويا مفعول شی و مفعول شخص( واسطه 

  .من يک انگشتر برايش آوردم. من برايش يک انگشتر آوردم

  .در زبان شغنانی هم عين چيز است

  . تښچـِّله با ےز يم ُورُدـَمَو. تښچـِّله َومـَرد با ےم يُوُز. تښچـِّله با ےُوُزم َومــَرد ي

زمانی که مفعول . به فاعل وابسته است) ُام(ديده می شود که در دو جملۀ اول پسينه 
به مفعول  از فاعل جدا گرديده و) ُام(شخص را در پيشروی روی جمله قرار دهيم، پسينۀ 

که در فارسی و اين هر دو به } وز مَومـرُد= َومـرد  مُوُز{  :مانند. شخص پيوسته است
ديده می شود که پيشينه انگليسی و  .)برايش و يا برای او=  (for her. يک شکل می باشد

اينست باريک بينی در دستور . دری در دستور زبان شغنانی به شکل پسينه ظاهر می شود
اصطالحات مفعول با واسطه و بی واسطه و حرف اضافه در دستور زبان . زبان مقايسوی

و در عوض از اصطالحاتی چون مفعول شی، مفعول شخص،   .شغنانی جور نمی آيد
 .ينه ها و پسينه ها کار گرفته شودپيش

  

 Conjunctionsحرف عطف و حرف ربط 

. نشان داده می شود» ، و يتهيته، ات، اتـ« در زبان شغنانی حرف عطف با مورفيم های  
و در » َاو« در پشتو حرف عطف » و« معادل اين واژه ها در زبان فارسی حرف عطف 

حرف عطف تو ويا چندين اسم، را دو ويا چندين صفت را، . است (and)زبان انگليسی 
دو و يا چندين قيد را، دو يا چندين فعل را، دو و يا چندين کلمه ها، عبارت ها، و يا 

  ).ارتباط می دهد(جمالت با هم وصل می کند 

دارای يک معنی بوده و صرف در وقت ادای مروفيم » يت«و » اتـه«، »ات« واژه های 
« و » ات« کلماتی که به حرف واول ختم شده باشند بعوض . هم تفاوت پيدا می کنندها از 
  .کار گرفته می شود» يته«و » يت«از » اته

  تا؟ آيا قلم و کتابت را گرفتی؟ښ؛ خـُو کتاب ات قلم ات زا)من و تو(ُوز ات تو 
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واقع شده است مورفيمی که بين دو اسم . آمده است» ات « در جمله فوق دو دفعه مورفيم 
و مورفيمی که بعد از اسم دوم آمده است، پسينه . حرف عطف می باشد) قلم ات کتاب(

  .در دری است» را « بوده و معادل 

  مکتب رفتند؟مکتب تايدا؟   آيا شيما و نسيمه به ار ن ېشيما يت نسيمه ي

  سرايند؟نا؟ آيا شاکری و واقفی هنوز هم شعر می ېـڤ ۈته غل شعر لـ ےيت واقف ےشاکر

  .ےات ُروشت ات نيل ځـْڤن َاَری رقـم قـلم، َسهېمـُند

  :حرف ربط

حرف ربط مورفيم های بسته ای هستند که کلمات و يا مورفيم های باز را باهم ربط می 
  .شماری از اين مورفيم ها را در اينجا ذکر می نمايم. دهند

، مگم )همچنان(، همگـه )هم(ِمس ) اينطور( گـه، ِدس)نهوگر( ، ِدنـَی)که( ے، ِاد)که(ـَه څ
، )هم....هم (هم .... ، هم )يا.... يا (يا ....، يا)اگر(، اگـه )پس، سپس( ڎ، د)تا(، تا )مگر(

با ( کغل ِمِس ےِمس، دت ےدتِاک ، )ديگر(، ِدگـه )ديگر(، َاچـگـه )نـه.... نـه (نـه .... نـه 
باز، باز (اگـه ڤا، ڤ، )، زيرا، زيرا کهبخاطر اينکه( ےجهت اد ےد، )اينهم، با وجود اينهمه

ـه څند ۈـڅ، هر )بعد از اينکه( ےيد ے، بعد اس د)همين که(دند ۈ، يـ)اما، ولی(، اما )هم
گويا که، (خـُو  ۈ، لـ)عالوه بر آن که( گـه مس  ٿته ے، د)همچو(، دسهج )هرچند که(

   .گويا اينکه

گفته بود، همه دروغ بر  کهآنچه را . ( دتـُويـْښدروغ نــَ ٿد، يـو فـُکـَۈلـ ـَهڅ ےهر چيز
  ).آمد

  .)پدرش دگروال شده است کهاو گفته بود . (جڎتهت دگروال سـُ ےو ےِادد ۈلـ ےُيـو ي

اگر يک خروس برايم بکشی، . ــُم تو خيزند؛ دنی تيم ته شچٿ، نـِږےمـرد ک ښچـُ ےاگـه ي
  }محل شما را ترک می گويم{ . رومدر نزدت می نشينم؛ وگر نه حاال می 

 .خراب ِمسهش موتر َم مگـهـَه هـتَاد ڎېد ېـَرت ےَجهت ِاد ےِدم، ـهَوـسهتـر بازار َن هـنر ت
 همموتر ما  و همچناندر بيرون باران می بارد  بخاطر اينکه. امروز بازار نخواهيم رفت(

  .خراب است

سگرت  ےد ږخي اچـگـه :ےدۈلـنت خو ڎېگر څتر حبيب خو پي ڎےدسگرت تيژد خو ےبيک
ل ـَغ ےتات ِدج ږتـو َرهنگ ِزيـرد چو ےيـِد سگـرت! هڎا: ادڎحبيب جواب  تو جـه نستا؟

. مهک ےنا گښديگـه آ ےمو قت يا ےسگرت تيژد بهش ک يا. ےنه لهک ےتو د سکِم
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 ےم اس نـهـم ات يِڎهرـَڤت از تو جدا ِس هـَنز را ُوېا: ےو لـودـُاد خڎرت ـُچ ڤهـَلِاےبيک
تت  ےجهت اد ےد. خالصےناگښتند آ د ماتڤې هڅپس دسگه . ِرنـِهسـُم سگرت تيژداو
  .جږا چوېڎنا پښخرد بشهند آ

ديگر سگرت  :بيک سگرت را دود نمود و بعد رويش را طرف حبيب گرداند و گفت
اين سگرت رنگ چهره ! اوه بچه: شيرين تر در نزد شما موجود است؟ حبيب جواب داد

يا کشيدن سگرت . تان را زرد نموده است و با وجود اين هم هنوزتو اينرا ترک نمی کنی
ای بچه من نه از تو : بيک چندی چرت زد و گفت. را ترک کن يا ديگر با من دوستی مکن

پس اينطور که باشد دوستی من . و نه سگرت را فراموش کرده می توانمجدا شده می توانم 
  .بخاطر اينکه شما برای تان دوست خوبی را پيدا نموده ايد. و تو خاتمه می يابد

 گويا اينکهامروز باز آنقدر خوش است . (ےـِفچڅ ےتۈپـ خوۈلـ ےـا دس خوش ادڤنـُر 
 )اصطالح عاميانه، ضرب المثل) (توپ را دزديده است

  

 (Affixes)وند ها در زبان شغنانی 

هستند که در آغاز و انجام مورفيم های آزاد می ) بسته(وند ها مورفيم های نا مستقلی 
  .ی آورند»پيوندند و معنی آنها را تغيير می دهند و مفاهيم تازه ای را بوجود 

وند ها وجود دارند که يکی را پيشوند و ديگری را بنام پسوند ياد در زبان شغنانی دو نوع 
  .می کنند

  Prefixesپيشوند ها 

ورفيم های آزاد آمده و معانی جديد را می سازند و بر دو قسم در آغاز ماينگونه وند ها 
  :اند

  .پيشوند های صرفی و پيشوند های واژه ساز

  :پيشوند های صرفی

  :منفی تبديل می کنندامر بر سر فعل ها آمده و فعل را به صيغه / مـَه/ 

  )ننوش(مـه بـِِرهـز ، )نرو(، مـه سـه )فراموش نکن(مـه رنهس 

  .فعل را به منفی تبديل می کنند/ نـه/ 

  )نخواهم آمد(، نـه يدم تـه )نمی نويسم(ـِشـم ڤنـه ِنـ



٢٦ 
 

  :وند های واژه سازپيش

  )ساف(و ) سر: (را نشان می دهند) برترين(صفت عالی پيشوند هايی هايی که 

  )دورترين(ر ڎ، ساف )باالترين(، سر تير )سردترين(، ساف شتا )خوبترين(سر بشهند 

  تهښ، بفر)بخوبی(بزيب، به بشهندی / بـه / 

 ې، ب)بی پا، بی پايک(ک ڎ، بی پا)بی بند(بهندک  ې، بيغم، ب)بی غصه( ښبی َزقـ/ ېب/
  نمک

  ، )با دوام(م ۈبا نزاکت، با دوبا نور، با ادب، / با/

نا (يست ڤ، نا )نا شستگی(، ناِزنـِهد )بی ارزش، بی عرضه( ښنا دار، ناکس، نا ارز/ نا/
  )نا رسيده(، نا فريپت )بسته، باز مانده

 څنې، نو نو)تازه درو شده(جن ڎـِڅ، نو )نو جور شده(، نو ميزجن )تازه کار(نو کار / نو/
  )ه عروسی شدهتاز(

تويد  ٿـَيرينـِمثًال ت) باال باال(، تيرين )خانۀ باال(، تير چيد )جوی باال( ڎتير ِوهـ) باال/ (تير/
پيچيدگی در (تير اس تار ) بااليی(، تيرينک )سر سری(، تير تر تير )باال باال رفت(

  .جڤاښج خو ڎاڎلحاف، يويی تير اس تار 

جوی ( ڎ، بير ِوهـ)قشالق زير(، بير قشالق )زيرين االشه(ا ښبير ل) زير(بيرينکی / بير/
  ، )زير

  هم صنف، همراه، همشيره، همسايه، هم کاسه، هم طبق، همکار/ هم/

  )بفرق( ښخا ے، چځنوهر ے، چ)به پشت( دهم  ے، چ)به زانو(زون  ےچ/ ےچ/

  درازی ےتيزی، چ ےفرق، چ ےچ

  )خوبترين(، سر بشهند )سرخترين(سر روشت / سر/

  

 Suffixesپسوند ها 

پسوند ها مورفيم های نا مستقل اند که در انجام مورفيم های آزاد اضافه می گردند، و 
  :پسوند ها بر دو گونه اند. معانی جديدی را بوجود می آورند

  اشتقاقیپسوند های صرفی و پسوند های 



٢٧ 
 

 :پسوند های صرفی .١

گردان های مستقلی را بوجود می اين پسوند ها در آخر اسم، صفت، فعل و يا قيد آمده 
  :اين پسوند ها عبارتند از. آورد

  )ريشه حال. (١پسوند های فاعلی با ريشه شماره 

  نشستن= و نيستاو ) رفتن= ِستــّاو (مثًال در افعال : م، ی، َاهم، ايت، د، وين

  سهوم، سهوهم، سهوی، سهويت، سود، سهوين

  ميروندميروم، ميريم، ميروی، ميرويد، ميرود، 

  يتٿين، نٿت، نٿهم، نيٿی، نٿم، نٿن

  .می نشينم، می نشينی، می نشينيم، می نشيند، می نشينيد، می نشينند

  )ريشه ماضی(. ٢پسوند های فاعلی با شماره 

  ، سـتــيتتسـُتــّت، سـَسـُتــّم  سـتــّهـم، سـُت، سـتــّين، 

  رفتيد، )مؤنث(، رفتند، رفتی، رفت )مذکر(رفتم، رفتيم، رفت 

  ناستهم، نوستت، ناستيت، ناست، نوست، ناستين ،مـُوستـُن

  ، نشستند)مذکر(، نشست )مؤنث(نشستم، نشستيم، نشستی، نشستيد، نشست 

  )خواهد = تـه (با پسوند ) ريشه آينده( ٣پسوند های فاعلی با شماره 

  د ته، سين تهۈسهوهم ته، سهوی ته، سهويت ته، سـ سهوم ته،/ تـَه / 

  رفت، خواهيم رفت، خواهی رفت، خواهيد رفت، خواهد رفت، خواهند رفتخواهم 

  )اسپ ها( نېارجـڤ، )، مردانمرد ها(ن ېچارک: پسوند جمع / نېا/ 

 تې، کتاب)کتاب را( ت، کتاب)کتاب را( همکتاب، )کتاب را( مـُکتاب: پساوند های حالت مفعولی
سرخ نوشته ) فونت(کلماتی که به قلم ). کتاب را( نې، کتاب)کتاب را( ے، کتاب)کتاب را(

  :مثًال در جمالت زير. فارسی اند» را «شده اند برابر با پسينه 

 ت؛ وم کتاب)خوانديم راآن کتاب (ـِهيد ښ ـَهم؛ وم کتاب)خواندم راآن کتاب (ـِهيد ښ موم کتابـُ
آن (ـِهيد ښ ے؛ وم کتاب)خوانديد راآن کتاب (ـِهيد ښ تې؛ وم کتاب)خواندی راآن کتاب (ـِهيد ښ

  ).خواندند راآن کتاب (ـِهيد ښ نې؛ وم کتاب)خواند راکتاب 
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  :پساوند های واژه ساز

  ، )آهنين(، سپنن )پشمين(، وونن )جوين(چوشچن ) گندمين(ژندمن : پسوند توصيفی/ ِان/ 

آب نا صاف که از جوی فرعی به جوی اصلی ( ڤ، پونا)شور( ڤنمک آ) آب/ (ڤآ/
  )تِخآب ( ، ليلگاف)آب صابون دار( ڤ، صابونا)بپيوندد

  )توشه دان( نۈه دښ، تو)نمکدان( نۈ، نمکـد)جعبه لباس( ن ۈدښچا:پسوند مکان/ نۈد/

لهجه فارسی دری = کـُروش زار ( زار ښروـِ؛ ک)سيب زار(مون زار : پسوند مکان/ زار/
  ، الله زار)مار زار=  جای ماران(ک زار وْسـڤ، د)غارانی –اشکاشمی 

  ڤ، سحرکی جيڤ، فيگه جيڤمذار جي: پسوند زمان/ ڤجي/ 

  )بزرگتر٠ ، غّله دی)زيبا تر( ی دیور، خـِش)خوبتر(بيدی: پسوند صفت برتر/ دی/

، )مادر اندر( ځنهني: در فارسی برای مؤنث» اندر«پسوند خويشاوندی برابر با / ځاي/
  .....و ديگر اندران) خشو اندر( ځيښ، خي)خواهر اندر( ځخيـَي

 راديجڤ، )پدراندر( داديج: در فارسی برای مذکر» اندر«پسوند خويشاوندی برابر با / ايج/
  ).برادر اندر(

، قلعه يهج فيض )طرف نشيب(، تگافهج )رو باال(پترهج : پسوند نشان دادن سمت/ هجَا/
  آبادهج

بطور دراز، به ( ٿ، دراز)بنرمی( ٿهرَمَن) با گرمی( ٿگهرم: پسوند قيد کيفيت/ ٿا/
  )با ترس، با دلهره( ٿاجښاج پــِښ ،)بطور کوتاه، بکوتاهی٠ ٿ، کت)درازی

 ےنجگږځۈ، م)از تشنه تشنگی(ه نښاز ت ےنگښت: پسوند اسم ساز از صفت/ ےگ/
  ، ے، بيکارگ)تنبلی( ے، بمهرگ)گرسنگی(

  )آسياب دستی، پسوند شباهت(خدارجک، )اسپ ، شبيهاسپک(ارجک ڤپسوند شبهت / ک/

ـِک ، نهن)پدر جان(ک ـِتهت) پسوند عاطفی و احترام به خوردان و بزرگ ساالن/ ( ک /
  )حسن جان(حسنـِک ، )مادر جان(

  ،)تصغير حسن(قر يه دارک، حسنـَک : و تحقير پسوند تصغير/ ک/

  باغچه؛ کمانچه، دولچه،  :پسوند تصغير /چه/

  )خواننده(اييج ښ، )نويسنده(نفشيج : پسوند فاعلی/ ييج/
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  ، )درو گر(اوگهر څ، )خرمن باد کن(گهر  ځنڤېد: پسوندفاعلی) گهر/

 ځنڤې، د)شوخی( ځ، اغن)، دوختدوزندگی( ڤځهڅا: پسوند اسمی اشتقاقی از فعل/ ځِا/
  .)درود گری، نجاری( ښځ، ته)بادکردن(

، )کالنترين، بسيار کالن( ےغـُّلـه يـَک): برترين(، پسوند صفت مبالغه /ےَاک /و / ےيـَک/ 
  ).درازترين، بسيار دراز( ےدرازک

، )مانند آفتاب(خير مغوند : پساوند های تشبيهی/ ےرهنگت/ ، /دستور/، /جناو/، /مـِغـُوند/ 
بسان ( ے، نخچير رهنگت)مانند وزير(، وزير دستور )مثل مهتاب، مهوش(مهست جناو 

  )نخچير

  )گرفتن(تاو ښ، زه)آمدن(يتاو ): اسم مصدر(پسوند ريشۀ فعل / آو/

در (تاوند ښ، زه)در حال آمدن(يتاوند ): جاری(پسوند فعل در حالت استمراری  / آوند/
  )حال گرفتن

  ، ے، تبله چےک چږغ: پسوند فاعلی/ ےچ/

  )دانشگاه(مال جاگه، علم جاگه : پسوند مکان/ جاگه/

، )کثافت دان( څ، بجين جي)کاه دان( څجي ښ، وا)ديو خانه( څجيو ڎې: پسوند مکان/ څجي/
  )مرغ خانه، ايچه مرغ( څجي ښچ

  )گم شدگی(جن ېڎ، ب)ساختگی(، ميزجن )ترقيدگی(چيفچن ښ: پسوند مفعولی/ ان/

  څ، وهرگ بڅ، غذه بڅب ځزري: پسوند اسم مصغر/ څب/

 څينڅڤ، )النه گنچشک(ج رهز ڎ، و)النه مار(وسک رهز ڤد: پسوند اسمی مکان/ رهز/
  )ايچه زنبور(رهز 

  .ٿيه ځ، زري)النه روباه( ٿک يهڅپۈر: پسوند اسمی مکان/ ٿيه/

لهجه = خـَپ گير (گيل  ښ، خـَمـُ)کته سر، کالن سر(کته گيل : پسوند اسمی اشتقاقی/ گيل/
چارمغز سر، (؛ باجک گيل )بدخشانی در مورد سگی که بدون جفيدن به انسان حمله شود

کسی سرش را = بی آرايش (؛ خـَسَوه گيل )بکسی گفته می شود که سر خورد داشته باشد
  ).شانه نکرده باشد
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 Interjections نشانه های اصوات

موارد مختلف به مفاهيم مختلف از قبيل ندا، تعجب،  اند که در) واژک هايی(مورفيم هايی 
  :چنانکه. افسوس، تحسين، تنبيه بکار می روند

  :نشانه های ندا

  !)ای خـدا! (ایڎخـ ې، ا!)ای برادر! (ـرادڤـېا: نشانه ندا/: ېا/

  ،!)خدايا(ای ڎيا خـ: نشانه ندا/ يا/

جلب توجه، و همچنان لبيک  در حالت مخاطب قرار دادن جانب مقابل جهت/: َاهـ /و /  َا/
  گفتن به جواب کسی

او دختر، ( !څنـُرت لپ خشروی س څ، َا غه)او بچه، در کجاستی؟(ه کهدردت؟ ڎَا: مانند
  . )!امروز خيلی زيبا شده ای

حافظ « مثًال اگر کسی ندا کرده يک شخص ديگری را بنام : در حالت جواب گفتن به منادا
  !!!حافظ !!حافظ! حافظ: مخاطب قرار دهد» 

  !)بلی ماما! (، اهـ خالک!)بلی برادر! (رادڤَاهـ : حافظ جهت لبيک می گويد

و برای دفعتًا آنرا . فعًال معادل دقيق اين مورفيم ندايی را در زبان دری نمی دانم/ َارا / 
اين کتاب را (ـِشچا؟ ڤتو يت دم کتاب نـِ: مثال. ترجمه می نمايم) ای(برابر با حرف ندای 

اغلبًا همسران در خطاب به يکديگر اين واژک را !). ای نی! (ارا نيا) نوشته ايد؟شما 
  .بکار می برند

  )اين کمپيوتر خيلی گران است! ای پـه! (پـه يم کمپيوتر لپ َوزمـِن. حالت تعجب/: پـَه / 

  .)مردمان بدخشان که به دری تکلم می کنند از اين واژک هم استفاده می کنند(

وشته را تا اينجا نوشتم در ذهنم سرگذشت مردی تداعی که شد که چند سال در حالی که ن
) سخره(رفک زمانی که به . پيش از راه غاران با اسپش بطرف شغنان سفر نموده است

و بطرف دريا پرت می می رسد، پای اسپش لغزيده ) پـِريـند ۈځکـ( اورينگ سوراخ 
، زمانی که اسپ از بلندی رها !)پـه (زمانی که اسپ چپه می شود، مالکش گفته . گردد

و زمانی که همرای بار !) پـه! پـه(گرديده به سخره زير تر برخورد می کند، مالکش گفته 
پـه اهـ  پـه ا هـ  : (و بنه اش به دريا خورده غرق می شود، مالک اسپ ندا در داده که

  .اينست حالت ندا). اهـ
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ه يـو ڎوی وی عجب غـ. وس بکار می روددر حالت خستگی، و افس/ وی ويـه/ وی وی / 
  ).وای وای وانده شدم(وی ويه ماتـُم سـُت . او بسيار بچۀ خوب بود! ای وای. (ـدڤ

 ےستڎخو ! ُاخ. در حالت فشار درد و يا تاثيرات عاطفی ديگر/: ـّه ښُا/ و / ښُا/ و / ُاخ/
  )اوخ که مردم! (ـّه مـُودمښُا.). دستش را بريد! اوخ. (تښـِچـښ

گل بسيار (عجب خشروی گل !) بسيار جای خوبی است(عجب خشروی جای / عجب/
  ).خوبی است

من شاه بيگم را لت و کوب . (بـُمېـِښوز ته اس شاه بيگم . جهت تنبيه بکار می رود/: نۈ/ 
فقط همين کار را  !هان((. اس تو غـّلـه يـه ےـرم کښ. جږکار گهت نچو ےد! نۈ)  می کنم

شرم داشته باش که او ) يعنی ديگر کار های خراب را در حقش انجام داده ای(نکرده ای 
  ).نسبت به شما بزرگتر است

مأخوذ شده است و وجه ) ديدن(تاو ښمعنای لغوی اين واژک از فعل چي/ ـتېچس/و / چـِس/
عنايش چيز ديگری ، اما در بعضی حاالت م»ببينيد« و » ببين« امری است به معنای 

ن ېن ات بابېـت اده مهش دادېچس. مانند. است...) متوجه باشيد، فکر کنيد و (چون 
که پدران و مادران ما چه قسم » تصور کنيد، بيانديشيد« ببينيد . (رهنگ زندگی چودڅ

  ).زندگی کردند

می بعضی از واژک هايی که در جهت ندا برای حيوانات دست آموز و يا اهلی بکار برده 
  .شوند

  انپرندگبرای رماندن  / کـِش / 

  جهت بنزد خود طلبيدن پرندگان/ توتو/ 

  جهت هی نمودن بز/  څگــَ/ 

  جهت بنزد خود خواستن بز/ ـّه څگيـ/ 

  جهت به نزد خود خواستن  گوسفند/ پـوّويه / و يا / پـوّوه/ 

اصًال نميتوان صورت اين آوايی است که (جهت هی نمودن گوسفند و يا گوسفندان / پـوّو/
سالهای پيش با پدرم در مورد امال کلمات مناظره . اصلی اين آوا را اينجا به تصوير کشيد

جناب ايشان با يک کلمۀ مرا الجواب نمود که هنوز هم از عهده جواب آن بر آمده . داشتم
ه غلطی ايشان گفتند اگر شما و معلمين تان ما مال ها را ب :و آن اين بود که. نمی توانم

و هنوز  ديگر چيزی نگفتم). را بنويسيد) پـوّوه(اماليی متهم می سازيد، مرد باشيد که کلمه 
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در اين مورد از دوستان ديگر امداد می . هم اين جواب را برايش ارائه کرده نمی توانم
  .طلبم

  .برای هی کردن اسپ/ چو/

  .............و ديگر واژک های ندايی 

  .خاتمه می دهم اين قسمت را در اينجا

چيزی را که در اينجا درج نمودم، فقط برای ياد آوری بوده و دراين قسمت بايد مطالعات 
  .گسترده تری صورت گيرد

  .قسمت دوم اين مبحث را اگر توفيق يافتم باز در خدمت خوانندگان محترم قرار خواهم داد

  :منابع و مأخذ

  

دکتور محمد حسين يمين، استاد دستور معاصر زبان پارسی دری، تاليف پوهاند  .١
 دانشکده زبان و ادبيات دانشگاه کابل

و پژوهشی مبحث آواز شناسی، تاليف استاد نجيب اهللا فريور، همکار تحقيقی  .٢
 وزارت تحصيالت عالی افغانستانپروژه 

٣. Language Files, (Materials for an introduction to Language and 
Linguistics, ٨th Edition, Thomas W. Stewart, Jr. Nathan 
Vaillette, Deportment of Linguistics The Ohio State University. 

 


