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  :آغازين سخن

به عالم هستی و وجود بدون توسل ) نـُک(مخلوقات را از کتم عدم با يک کلمه بنام خالق بی همتا که همۀ 
او نعمت هايش را  سپاس بيکران از همان ذاتی که .ه استو يا واسطه ديگر پديد آوردی به کدام ميانج

آيه  اين کالمکه مصداق است که ارزانی داشته ) مرئی و غير مرئی( موجوداتنسبت بديگرانسان برای 
قد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ولـ« : می فرمايدخداوند در سورۀ اسراء است که  ٧٠بارکه م

و به راستى ما فرزندان  = ترجمه  (» .و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علی کثير ممن خلقنا تفضيال
و از چيزهاى پاآيزه به ايشان  برنشانديم،] بر مرآبها[آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا 

و موهبت ت که اين نعم » .هاى خود برترى آشكار داديم روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده
و کـُنه غايت به که توسط آن انسان  است)  و يا خرد( ی تفکر و آينده نگراز قوه انديشه و  عبارتاالهی 

قرار  بينش خويشو مالک معيار ، و قوه تعقل را محک بردهآنچه که سزاوار اوست پی آفرينش خويش 
دست يافتن به سعادت ابدی است، از که عبارت غايی و در تالش کسب معنويت جهت نيل به هدف داده 

سان نبوده و همه انسان ها يکنيز در شايان ذکر است که قوه ادارک، تخيل، و توهم .کار می گيرداز آن 
و رفعنا بعضهم فوق  « ارند که مصداق اين مقوله آيه کريمۀ ددست با هم تفاوت هايی بمانند انگشتان 
  .)و برتری داديم برخی از آنها را بر برخی= ترجمه ( است » بعٍض درجات 

دارای قوه هوش، نبوغ و استعداد فطری و ذاتی می باشند که به رموز عالم خلقت نسبت به ها بعضی 
از ديگران هم سبب هدايت ديگران می گردند تا  ا درک و کسب اين واقعيت هاديگران بيشتر پی برده و ب

  .درک همان حقايق نکول نورزند

مصداق اين . است) نطق(ز قوه بيان پروردگار عالم به بشر ارزانی داشته عبارت ا نعمتی دومی که
انسان را = ترجمه (  َعلََّمُه اْلَبَياَن. َخَلَق اْلِإْنَساَن« : سوره مبارکه الرحمن است ٤و  ٣مقوله آيات مبارکه 
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اگر اين نعمت خداوندی نمی بود، انسان آنچه را که در عالم مکّونات  چه ) .آفريد و به او بيان آموخت
، قادر به انتقال آن از يک شخص به شخص ديگری تا حدی نا ممکن می نمودآنرا کشف اگر مسلم است 

نيز آنها با وجود آنهم، ؛ ندبدنيا می آي) گنگ(م صـَا ،بت معلولیاگرچه بعضی از انسانها به نس .بودمی 
است، ) اطالعات(سزاوار انتقال تمام داده ها که اما آنچه  ؛قادر به انتقال معلومات و تبادل افکار هستند

عليه  بنا به گفته شمس تبريزی. قال دهندآنرا نمی توانند بصورت صد فيصد برای يک شخص ديگر انت
  :الرحمه

  من گنگ خواب ديده و عالم تمام کر           من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش

که اگر چه جانوران هم بعضی ها دارای هوش فوق العاده ای هستند مانند ميمون که بقول ناصر خسرو 
، و يا فيل و دلفين که دوست انسان هم »ميان انسان و حيوانات است] يانجیم[بوزينه برزخ « : گفته است
، از شعور و هوش فوق العاده ای برخور دريايی به کمک انسانها می شتابدو در مصايب اند گفته شده 
  .دار هستند

بعضی از حيوانات نسبت به انسانها در بعضی حاالت توانايی هايی برجسته ای دارند که حتی زمانی که 
بسيار بزودی با ) بويايی(وارد شود، از طريق حدت حس شامه  هايی آنلقوه شان در حريم فضاادشمن با

سمت شکار چی به که که زمانی است ضرب المثل عام . خبر می شوند، که انسان اين توانايی را ندارد
بخاطری که باد شمۀ بوی . می رود، موفق به شکار نمی شود) نخچير(وزش باد بخاطر شکار آهو 
ت برده و آن را وارد دماغ آهو می کند، که در حقيقت يک دستگاه استخباراتی انسان را با خود به سرع

اورا از وجود نفوذ دشمن در حريمش اطالع می دهد، و اين حيوان تيز هوش در گوشه ای متواری می 
  .بنابراين، شکارچی موفق به انجام شکارش نمی شود. شود، و يا اينکه محل را ترک می گويد

ا نظم و نسق مظبوطی مره آنها بوجود دارند که زندگی روزهم کوچک ديگری  ناتعالوه براين، حيوا
زندگی ، نحوۀ در بعضی حاالت انسان ها. عسل مانند زندگی مورچه گان، و زنبور های ،اداره می شود

يزی می آوزند، و ، از نحوۀ زندگی آنها چاين حيوانات را مورد مداقه قرار می دهند) اجتماعی(جمعی 
گاهی اوقات . نوع بشر می باشند اين حيوانات در روند زندگی اجتماعیقوانين زندگی خواهان تطبيق 

اين حيوانات کوچک و با هوش طرز زندگی انسانها را زير سوال می برند که نمونه مصداق آن سوره 
در ) ع(حضرت سليمان نکريم است که حتی زيرک ترين شخص را که آدر قر) مورچه(مل ـَمبارکه ن

شايد حضرت ( .از طرف همين مورچه گان به انتقاد گرفته شد شبود، طرز حکومت داری اعصرش 
از نحوه زندگی جمعی مورچه گان انتباه گرفته باشد، و در قرآنکريم با صراحت گفته شده آن ) ع(سليمان 

  ).مورچه گان سخن گفته است) فرماندار(حضرت با پادشاه 

در بسا موارد انسانها به شکل جمعی . است کتابتبرای انسان داده، عبارت از نعمت سومی که خداوند 
نظر نموده و يافته های شان را برای همديگر انتقال زيست نمی نمايند، تا با هم تبادل  ،در يک محيط

. گران شريک سازنددهند، بدين خاطر آنها متوسل به قلم و کاغذ می شوند تا يافته های شان را با دي
ا ـَم لم َوـَقـال ّو «: ه استنمودسوگند ياد » قلم « وند حتی به مصداق اين گفته هم در قرآنکريم است که خدا

  .)و قسم به قلم و آنچه که می نويسد= ترجمه (» ونُرـُسطـَي
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حضرت بدين خاطر . شايان ذکر است که از مکاتبه هم گاهی اوقات اصل مطلب را نمی توان دريافت
) زبان نوشتاری(را نسبت به کتابت ) زبان گفتاری(قول را  ناصر خسرو در کتاب زاد المسافرين

  .شريفتر گفته است

  :اين مقوله را موالنای بلخی در کتاب مثنوی معنوی خوب به تصوير کشيده است

زيادی  مورچه گان.يک زمانی يک برگ کاغذ نوشته شده از الی دوسيه های يک کاتب بر زمين افتاد
باالی اين کاغذ چه قسم با ) نوشته ها(ببينيد، اين خطوط : يکی متوجه شد و گفت. باالی کاغذ براه افتادند
خيلی مقبول به نظر می رسند، بسيار قلم خوشنويس بوده که اينها را رقم زده . ظرافت نگارش يافته اند

  .است

بوده که چه قسم از قلم کار گرفته اند، چه که  نويسنده) انگشتان(نه بابا، اين پنجه ها : مورچۀ ديگرگفت
  .قلم بدون قرار گرفتن در ميان انگشتان بخودی خود نمی نويسد

قوت بازويی نه بابا، انگشتان توسط بازو اداره می شوند، رحمت و هزار آفرين بر : مورچه ديگری گفت
  .که اين خط را نوشته است

کار می کنند، تا مغز اراده ) مغز(نه بابا، تمام اين موارد تحت حکم دماغ : مورچه ديگری می گويد که
  . نکند، بازو و پنجه با کمک قلم نمی نويسند

تمام اين چيز های ذکر شده در فرمان انديشه است و مراد از : سر انجام، مورچۀ ديگری می گويد که
  :فرموده استخ موالنای بلچنانچه . انديشه کاربرد منطقی از قوۀ تعقل است

  ای برادر تو همان انديشه ای         مابقی تو استخوان و ريشه ای

تبادل افکار و قدرت بيان فکری مورچه گان که در مثنوی از آن ذکر بميان آمده است، صرف يک تمثيل 
که يکی نوشته ها . و اين مثل است بر قدرت ادراک هر انسان در مورد درک از واقعيت ها است. است
سرسری می بينيد، ديگران عميق تر و ژرفتر فکر می کنند، خالصه بينش انسان از محيط ماحول و  را

ه قدرت تحليل و تجزيه ای بيشتر آنهايی ک .استآفاق و انفس نظر به ذهن درک کننده فطری اش متفاوت 
اجتماعی، سياسی، را داشته اند، همواره طاليه دار جنبش های دينی، و آينده نگری  يدنانديشو قدرت 

  .اقتصادی، و علمی شده اند

) ٤(آيه ) ٩٥(سوره در قرآنکريم  )ج(خداوند بعد از ارزانی داشتن تمام مواهب خويش بر انسان، 
که ما انسان را در بهترين صورت : ترجمه( » ٍمـِويـْقـاَن ِفي َأْحَسِن َتـَسـا اْلِإنـَنـَْلقـْد َخـَقـَل «: فرموده است

  ).آفريديم ونظام

ما بايد از اين . اکنون من ميخواهم از اين مواهب خداوندی شکر گذاری نموده، و از آن درست کار گيريم
در اين نوشته می خواهم . سه موهبت الهی کار گرفته و در اعتالی معنويات خويش جد و جهد نماييم

ريات انديشمندانه جناب پيرامون پژوهش مدبرانه آقای نور علی دوست لحظۀ وقت خود را مصروف نظ
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تا بتوانيم با شگرد ها و  آفريده های پژوهشی خويش، زبان و فرهنگ خود را ترقی و تعالی  ايشان نمايم
  .بخشيم

  

  :خوانندگان محترم چند با گفته هايی

اگر در يک نقطه از که که دنيا به يک دهکده ای تبديل شده  (Globalization) ندر عصر جهانی شد
زبان های  .ای اتفاق بيفتد، دعفتًا تمام صحنه گيتی را در يک چشم بهم زدن در می نورددزمين سانحۀ 

، چه از نقطه نظر ادبی، اقليت و تاثيرات خود را باالی زبان هایبزرگ جهان رو به گسترش بوده 
ده اين پدي. ، می اندازندگويشی، اجتماعی، فرهنگی، و چه از نقطه نظر اقتصادی، فن آوری، ارتباطات

 –جلوگيری از اين آفت اجتماعی  ملل متحد در صددمايه نگرانی ملل متحد نيز گرديده است و فعًال 
  .ابودی و ديگرديسی رهايی می بخشند، که چطور زبان های اقليت را از نمی کوشد فرهنگی

جای واژه ها، و کلمات . زبان شغنانی هم از جمع زبان هايی است که از اين آفات مصئون نمانده است
اگر تالش . گرفته اند) خويش و بيگانه(اصيل و شچه زبان شغنانی را واژه های زبان های ديگر 

ی واژه صورت نگيرد، شايد، در ظرف دو دهه ديگر کلمات بسيار قليل شغنانی را شايد بشنويم، و جا
ی، پشتو، انگليسی، روسی، اردو، هندی، فرانسوی و عربی، فارسهای زبان مارا، واژه های زبان های 

  .د گرفتنديگر زبان ها خواه

نقش بس ) راديو، تلويزيون، اخبار، انترنت، و ديگر وسايل گفتاری و شنيداری(رسانه های گروهی 
  .بارزی را در اين زمينه بازی می کنند

  

  وانيم زبان خود را از اين تهديد ها نجات دهيم؟چگونه می ت

آفريده های شگرد های پژوهشی و يگانه راه حل آن تقويت بنياد های فرهنگی، علمی، و ادبی است که با 
از بر عالوۀ اين، اگر . نجات داد زبان راروند بتوان اين ين است که با ا ادبی و فرهنگیعلمی، مسلکی، 

ی تواند مورد بقای اين استفاده صورت گيرد، م) راديو، تلويزيون، و جريده ها(رسانه های محلی مانند 
  .منتج گرددزبان 

بيشتر تيشه را بر ) دران شغنانی ماااز بر(  قابل ياد آوری است که  برخی از دست اندرکاران حکومتی
يادم می آيد که در سال . خود و مردم خود و فرهنگ و زبان چندين هزار ساله خود می زنندو ريشه پای 

از کشور جرمنی وارد ولسوالی شغنان گرديد و با اشخاص ) ژورناليست(يک گزارشگر   ٢٠٠٧
در ولسوالی شغنان با چند تن از ) راديو(فرهنگی اين مرز وبوم در قسمت ايجاد يک رسانه محلی 

پاسخ به او گفتند که آنها به ايشان در . مصاحبه نمود) در اينجا از ايشان نام نمی برم(متنفذين حکومتی 
برای دار المعلمين شغنان چيزی کرده می تواند و در ضمن خواهان اين شدند که . چنين کاری نياز ندارند

گفت  ميکی از دوستانم براي .يا خير؟ ايشان در پاسخ گفته اند که من برای اين ماموريت در اينجا نيامده ام
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. موصوف مرا مطلع نمودبرنامه کاری از و  ستورده اتشريف آ ولسوالیمرکز که يک خارجی در 
من با . اشتراک کنندگان متفرق شده بودند. زمانی بسوی مرکز ولسوالی شتافتم کار از کار گذشته بود

اضطراب که موصوف، در حالی . مشار اليه مالقات نمودم، اما مالقات من کدام سودی را بار نه آورد
بخاطری که در (. بسيار خسته شدم: اش باز تاب يافته بود، برايم بزبان دری گفتشديد روانی در چهره 

  ).مقابل پيشنهاد خود عکس العمل منفی را دريافته بود

دم، را در مقابل آنها استعمال نموواژه های حاد خطاب قرار دادم و بعدًا، اشخاص گفتگو کننده را مورد 
در حالی که اين يک خيانت بزرگ برای مردم . ندطا دادکه چرا چنين فرصت را از دست شغنانی ها خ

موصوف هم . ت قرار دادمممورد مالفرد مصاحبه شونده را و اولين کس هم من بودم، که  شغنان بود
 .ويا من در حضور ديگران در مقابلش از کلمات رکيک استفاده نمودمگف نمی زند که حاال با من حر

 اراديو های محلی فعال اند و ب قبيل ولسوالی های بهارک، جرم،از سوالی های ديگر بدخشان لدر و
  .برنامه های روز مره شان را اجرا می کنند ،تالش های خستگی ناپذير

را در برنامه اخبار ) ر از آنتو يا کم( ، قرار بود که برنامه های نيم ساعتی تلويزيونی ٢٠٠٨در سال 
جامه بعمل خود نپوشيد تا زبان شغنانی هم از  لیفته شد وراديو و تلويزيون ملی افغانستان روی دست گر

ازبيکی، ترکمنی، بلوچی، پشه ای، و (طريق رسانه های گروهی مانند ساير زبان های دوم کشور چون 
پسر زرمست (يکتن از تحصيل کردگان شغنان بنام آقای قربانعلی مشعر . به نشر می رسيد) نورستانی

من هم اورا تشويق نمودم که اين راه را در پيش . اين برنامه را پيش ببردمی خواست که ) از قريه پستيو
اما بنا به معاذيری اين پيشنهاد تا حاال هم نقش کاغذ مانده . نمايد همواريرد و اين راه را برای ديگران گ

  .است

اکثر  زيراکه،. در ميان متفکرين شغنانی می نامم  (hard talk)را سال بحث های داغ  ٢٠١١من سال 
سيمای شغنان را يگانه وسيله انتقال نظريات شان قرار دادند، تا با  تارنمایتفکرين و نظريه پردازان م

"  بنا به گفته آقای نصرالدين .شودبان، ادبيات، و فرهنگ شغنان زنموده سبب غنامندی  تبادل افکار 
در اين مورد بايد مشورت های علمی و  .دو، هيچ کس از ما نمی تواند به تنهايی قهرمان ش"پيکار

  .را برای آن سنجيد مسلکی سودمندی را در پيش گرفت و تدبيری

من از عموم تحصيل کردگان شغنان تقاضا می نمايم، تا داشته های علمی و مسلکی شان را با ديگران 
  .شريک سازند

در اختيار خوانندگان  پژشکان محترم در قسمت امراض ساری و طرق جلوگيری از آن چيزی نوشته و
محترم دوکتور صاحب شاه فقير پاميری در اين قسمت دو نوشته را از طريق تار نمای . قرار دهند

اميدواريم هنوز هم داشته های شان را در . سيمای شغنان برای خوانش خوانندگان محترم قرار دادند
  .معرض نمايش قرار دهند

را برای خوانش همدياران شان عرضه کنند تا خدمات  اشخاص مسلکی در قسمت دامپروری بايد چيزی
  .دامپروری در منطقه رشد کند
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طرق استفاده مثبت از برق و ساير سامان و لوازم برقی و نوشته هايی در مورد مهندسين هم می توانند 
  .ورگران سايت بفرستندرا برای خوانندگان و مر ميخانيکی

توانند، در مورد امراض سبزيجات و طرق مجادله با آن را به اشخاص متبحر در امور زراعتی هم می 
  .نشر بسپارند

اديبان هم به توافق نسبی دست يافته اند، و بعد از اين فرايند الفبا سازی ذهن آنها را بخود مشغول 
  .ديگر مصروف خواهند گرديد  (literal genres)نساخته، بلکه آفريده های ژانر های ادبی

  :ا، جمع امد ها، و کنفرانس های علمی ابراز نظر کرده می توانم کهدر قسمت همايش ه

ی  ُامـُورکـُم با ِاستـَعـِينـُوا عـَلـٰ :و يا ).بين تان مشوره کنيدمادر هر امری (م ـُهـَنـيـَی بورٰـم ُشـُهُرـمَا َو
  ). در هر امری از مشوره کمک بگيريد: حديث شريف(ی الشـورٰ

به تأسی به آيات و احاديث فوق من اين بار هم باب مباحثه و مفاهمه را با برادران ديگر ما می گشايم و 
می نگری هستند، با ايشان به مشوره آن مواردی که در مقاله پژوهشی برادران نخبه ما مورد تأمل و باز 

  .شينمن

  

  :وهشی محترم دکتورانت نورعلی دوستتأملی در مورد مقاله پژ

از طريق تارنمای سيمای را  آقای دوستيافتم که مقاله تحقيقی  ، توفيق آنراهفته هايی چند نتظاراز بعد
نکات بسيار علمی، با شيوه نگارش سليس در آن به بعد از مطالعه مالحظه گرديد که . بمدر ياشغنان 

  .تصوير کشيده شده است

که با طرح الفبای ايشان که در همکاری با بنياد ايران پژوهی  نمودبصورت کل، می توان ادعا 
مايه نگران کننده بودند، چه که موضوعاتی که برايم . سهروردی به ثمر رسيده است، موافقت نسبی دارم

 ١پاتی ــِهگو يا اينکه ميان من و جناب ايشان عمل تيل. در اين مقاله پژوهشی انعکاس يافته اند
(Telepathy)  )انجام يافته است) بر قراری ارتباط فکری از دور.  

با لطفًا تأمالت ذيل را . پژوهشگر گرانقدر، محترم نور علی دوست، نظريات شما قابل درک اند
آقای مهندس يوسف اميری، و آقای دکتر محسن حافظيان در ميان : همکاران پژوهشی تان هر يک

  :فغانستان برای آنها وسيله شويدبگزاريد، و سالم بنده را از ديار بدخشان، ا

  :ی چند در قسمت الفبای پژوهشی تان، با شما در ميان می گذارمتبصره هاذيًال 

  
                                                            
١  .برای بهتر دانستن موضوع تيله پاتی به وبالگ زير مراجعه شود   

١. http://metaphysic.blogsky.com/١٣٨٧/١٢/٠٨/post-١٥٠/ 
 

٢. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D٨%AF%D٨٨%٩%D٨%B١%D٨%A٢%DA%AF%D٨%A٧%D٨٧%٩%DB%٨C 
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  :١تبصره 

  :نوشته استمقاله تحقيقی اش محترم دوست صاحب، در صفحه چهارم، سطور بيستم و بيست و يکم 

الفبای مخصوص ديده نشده زبان های شغنانی و روشانی در قابل تذکر است که در گذشته « 
  ».است

و محصول همۀ مال و نگارش يافته است انجام پذيرفته است،  ٢٠١١آنچه که پيش از سال ! آقای دوست
صفحه هم  و لو که يک( کسی که برای اولين بار اقدام نموده باشد، و چيزی را بنويسد   .گذشته است

شعر های ) افغانستان(سی که در شغنان شرقی اولين ک .لفبا سازی را نموده استاتالش ايجاد ) باشد
ايشان حتی در مورد  .روی برگه می نويسد، مرحوم مال الچين نيمده چی استرا خويش سراييده شغنانی 

الفبای زبان شغنانی هم شعر گفته اند و صورت نوشتاری حروف شغنانی را تنها به نثر نی بلکه آنرا 
من خودم . که در اين نظم ايشان طرق نگارش زبان شغنانی را بيان نموده اند .برشته نظم در آورده اند

آنرا به چشم نديده ام، بلکه، زمانی محترم خليفه صاحب جيم بای فرزند خليفه مرحوم مشک علی شاه 
  .، و گفت اين ابيات مربوط به مال الچين می باشندآنرا زمزمه می کرد، من آنرا شنيدم

آفريده های شعری » عديم « اعر گرانمايه شغنان زمين، مرحوم سيد زمان الدين در قرن بيستم، هم ش
شغنانی اش را با الفبای مخصوص شغنانی نوشته کرده است، که اين الفبا تأثير پذير از همان الفبای مال 

ه اش اسرا در نزد نو» عديم « ياد داشت های شعر های شغنانی  ٢٠٠٨من خودم در سال . الچين هستند
با نويسه های او که بخاطری . به سختی توانستم متن آنرا مرور کنم. ديدمحترم نورالدين حسينی زاده م

  .قبًال آشنايی نداشتم

بخاطری که، الفبای پشتو بعد از . اين دو شخص، از الفبای پشتو در نوشته های شان استفاده نکرده اند
ښ « ادم می آيد که مرحوم عديم  بجای نويسه ي. بميان آمدن مکاتب دولتی در ولسوالی شغنان مروج شد

مانند (ۀ عالمت تمايز دهند او. استفاده کرده است اما تفاوتی به آن قايل شده است» س « از نويسه » 

اين عالمت در الفبای . ) ( مانند اين نويسه .کار گرفته است» س « ، در زير نويسه )شالق
  .(Ç)مثال در نويسه . ياد می کنند (Cedilla)فرانسوی هم وجود دارد که عالمت متذکره را بنام 

نويسه های را به اينطرف .) م ١٩٧٠(ش . هـ ١٣٤٩آقای مذ هب شاه ظهوری هم ادعا دارند که از سال 
بر اين الفبا افزوده است، ) پندک دار ڤ، ڎ، و ث( از زبان فارسی و پشتو انتخاب و سه نويسه ديگر را 

  .و شعر های سروده شده شغنانی خويش را با اين الفبا نوشته است

شاعران جوان شغنان زمين چون حسن الدين ، )٢٠٠٨تا  ١٩٩١( ١٣٨٧تا  ١٣٧٠در بين سالهای 
هور ولد محمد مراد آواز خوان مش ، محترم داد سخی"واقفی"فرزند محترم گل محمد خان  "شاکری"

می ، شعر های نغزی بزبان شغنانی فرزند محترم عرب شاه خان "اسعد"شغنان، و محترم ميرزا محمد 
  . د و اشعار شغنانی شان را با ديگران شريک می ساختندساييدن
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در نوشتن زبان شغنانی با اين جوانان پر کار همنوا بوده و در  ٢٠٠٨و تا سال  ١٣٧٠من هم از سال 
  .ما کدام تفاوت جدی وجود نداشت قسمت الفبای نگارشی

، من می خواستم نوشته هايم را در )تکنالوژی(، با دسترسی به فن آوری اطالعاتی ٢٠٠٨بعد از سال 
  .، و بعضی از نويسه ها را تغيير دادمبا مشکل دچار شدم  .کمپيور تايپ نمايم

الفبايی قابل ياد آوری است که محترم معاون سر محقق خير محمد حيدری هم در اکادمی علوم افغانستان 
به اين طرف، با استفاده از همان الفبای مطروحه مشار اليه، کتب  ٢٠٠٨از سال ؛ و تدوين نمودرا 

  .درسی به زبان شغنانی آغاز يافته است

، و ادعا نمود که تا حاال کدام الفبای ديده اغماض نگريستای اين نويسندگان را به پس چطور کارکرد ه
  .بخصوصی در زبان شغنانی موجود نبوده است

اکنون کاری که و يا پژوهشی . بنا بر داليل فوق، من ادعا کرده می توانم که الفبا قبًال تشکيل گرديده است
 (Reformists) ها  ميستکه می کنيم، يک پژوهش اصالح طلبانه است و يا بعبارت ديگر، ما ريفور

  .هستيم که می خواهيم در الفبای تشکيل شده، اصالحاتی بوجود آوريم

  :٢تبصره 

  .است جفت آوايی جدا کنندهاصطالح اين تبصره در مورد 

اين موضوع ) ٨(شناسی ابتدايی زبان شغنانی در صفحۀ  کنظام واژ« تحت عنوان  ام من در مقاله قبلی
  :به اين ترتيب. را توضيح داده ام

/ ږ ] / آوا[ از فونيم / ښ ] / آوا[ اگر بجای فو نيم }  بشنو {/ ښـِن ] / واژک [ در مورفيم ... « 
  .»است} زن و همسر{بمعنای / ږن . / بکلی تغيير می خورد] واژک[ استفاده کنيم معنای مورفيم 

  :که ستآقای نور علی دوست توضيح داده ا

معيار تشخيص آوا ها به شيوه ای است که اگر جانشينی يک آوا با آوای ديگر در درون متن ... « 
. واژگانی يکسان و هم آهنگ دو واژه گوناگون را تبارز دهد، اين آوا ها، دو آوا بشمار می آيند

نام ببريم ) پـُر بهره(و ۋير ) سنگ(در واژه های ژير ) ۋ(و ) ژ(برای نمونه می توانيم از آوا های 
  .»که از جانشين کردن هر کدام از آنها واژۀ ديگری ساخته می شود

( بدين گونه اين آوا ها را  «: و به تعقيب، آقای دوست می افزايد که. اين مسئله تا ينجا حقيقت دارد
  .اينجا قابل تأمل استاين مقوله در  ».می ناميم) جفت آوايی جدا کننده

از نگاه ساختار آوايی، . دو آوای متفاوت هستند، اما، آواهای جفت نيستند) ۋ( و) ژ(زيرا که، آوا های 
جفت آوايی است که اين قسم آوا ها را بنام آوا های جوره ای نيز ياد می ) ف(با ) ۋ(و ) ش(با ) ژ(آوای 
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 (Fortis)هم ياد می کنند که ) Fortis and Lenis Consonants Pairs)اين آوا ها را بنام . کنند
  .بمعنای نرم است (Lenis)بمعنای سخت و 

  :در جدول زير آوا های همخوان جوره ای را در زبان شغنانی ترتيب داده ام

  . که قرار زير است. آوا های جوره ای در زبان شغنانی وجود دارند)  ١١(به تعداد  

 ای در زبان شغنانی جوره) کانسوننت(آوا های همخوان 

 مخرج صوت شماره )سخت( بی واک )نرم( واک دار
 دو لبی ١ pپ  bب 
 لب و دندانی ٢     fف    vڤ  
 ٣ tت    dد   

 دندانی
 ٤  θٿ      δڎ  
 ٥ sس   zز  

 )لثوی(بيره ای 
 ٦ ʂڅ   ʐځ    
 ٧ ʃش   ʒژ   

 کامی - بيره ای 
 ٨ çچ    ʝج   
 ٩ kک    gگ   

 نرمکامی
 ١٠ xښ   ɣږ   
 )زبانچه ای(مالزی  ١١ χخ   ʁغ   

  

 )Pair Similar Sounds)بنام را آوای مشابه جوره ای وجود داردکه آنها ) ٨(در زبان انگليسی تنها 
  .ياد می کنند

طبقه بندی شده  (Voiceless)و بی واک  (Voiced)هم خوان های جوره يی باال به دو گروه واکدار 
فرو برده  تفکيک آنها دست ها را در گوش ها برای. همخوان های  واکدار دارای طنين بيشترهستند. اند

ويا در حين تلفظ، . طنين در گوش می پيچد ،حين تلفظ واکدار ها. و هر جوره از اين آوا ها را تلفظ کنيد
دست تان را باالی گلوی تان بمانيد، در وقت تلفظ واکدار های تار های صوتی در گلو به ارتعاش می 

) پ(که حرف . را که دوجوره صوتی مشابه هستند به بررسی گيريد) ب و پ(طور مثال حروف . آيند
بين » توليدی های دومين مشترک«  ان، از نقطه نظرهم چن  .دارای طنين است) ب(بدون طنين و حرف 

دسته اول را . دسته بندی شده اند» سخت« و » نرم« گروپ های همخوان  دراين جوره های آوايی، آنها 
  . بنام همخوان های بی واک و سخت، و دسته دوم را همخوان های واکدار و نرم ياد می کنند
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 ٢.له های اندام های گفتار در جريان توليد آوا استمختصه سختی ناشی از کشيدگی و انقباض عض
مختصه نرمی از عدم کشيدگی و عدم انقباض عضله های اندام های گفتار در جريان توليد آوا حاصل می 

  .شود

  )بستر، بستره(ير ب، )پير(ير پ

  )آب خت و يا گل آلود( ڤمثال در واژه پونا) پسوند توصيفی آب(  ڤ، آ)ناف( فنا

  )).آمدن(وجه امری يتـّاو = بيا ( د، يـَ)آمد( تيـَ

  )پا( ڎ، پا)تير، مرمی( ٿپا

  )پر قدرت(ور ز، )محفل خوشی، عروسی(ور س

  )لهجۀ بدخشانی= درفش، ِدَروش ( ځڅاږ ،)موی، موی بز( څـڎاښـْ

  )وجه امری کش کردن، کشيدن= بکش (  ژ، تـَه)خار، شيره خار( شَژه

  ایجای      چ

  )گل(ــُل گ، )تمام کردم= تمام کردن، کـُلـُم چود (ل کـُ

  )٦شش، عدد ( ږ، خا)شاخ(  ښخا

تشت (، مثًال در خـله يـِن تـَهس )المونيم، قلعی(ـُلـّه خـ، )بزرگ(ــُلـّه غار؛  غ، )خوار، ضعيف(ار خ
  ).مونيمیال

که آقای دوست ادعا نموده دو آوای متفاوت هستند، اما جوری نيستند ) ژ(و ) ۋ(ديده شد که آوا های 
  .است

  :٣تبصره 

صدا نشان دادن را برای )   ( محترم آقای دوست در الفبای پيشنهادی اش عالمه مد  :نشانه های کمکی
ياد می کنند و باالی  (Tilde)اين عالمت را در زبان فرانسوی بنام  .های کشيده پيشنهاد نموده است

و در  .بيشتر نوشته می شود و آنهم در مورد کلمه ايکه از اسپانيايی وارد فرانسوی شده باشد (n)حرف 
 .می آيد) ا، و، و ی(عربی باالی حرف مّده چون 

استفاده کنند امکان ) غير ملفوظ و يا صامت» هـ «  از حرف ( آقای دوست توضيح داده اند که هرگاه 
  .اختالط واژگان وجود دارد

می دانيم که حرف . غير ملفوظ، بهترين طريقه کاربرد در نشان دادن واکه های کشيده است) هـ ( همان 
هم بيايد هيچ تاثيری باالی آن ندارد، و صرف اگر در ميان کلمۀ . ظ نمی گردددر زبان شغنانی تلف) هـ ( 

                                                            
٢  ١١٥. ران، ص، کتابخانه ملی ايران، ته)فونتيک(حق شناس، علی محمد، آواشناسی   
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مشترک بين  کلماتی. در اينجا طرح آقای دوست را به آزمايش می گيرم .صدای کشيده را نشان می دهد
است که اين حرف در آن کلمات يا بصورت خفيف تلفظ می ) هـ(دری و شغنانی است که دارای حرف 

زهر، َمهر، ِمهر، مـُهر، قهر، بهره، : مثًال در کلماتی چون. گردد، يا بکلی تلفظ آن تغيير خورده است
  ُزهره، َزهره، 

  :اصل به اين قسم تلفظ می شوند بايد دريم بنگردر کلمات فوق ) هـ(به تلفظ حرف اگر ما 

Zahr, Mahr, Mehr, Mohr, Qahr, Bahra, Zuhra, Zahra         

يای (، مېر )فتحه کشيده بدون تلفظ هـ(زار، مهر : اما، در تلفظ زبان کابلی به اين قسم تلفظ می گردند
را در شغنانی به اين ) زهر(آيا ما کلمه . ، زوره، زاره)بدون تلفظ حرف هـ(، مور، قار، بهره )مجهول

در ميان اين کلمات تلفظ نمی گردد، اما صدای ) هـ(اگرچه حرف . ، وغيره)رقـ(، )رز(قسم نوشته کنيم 
که چقدر به آسانی ) ما آمديم=  مـَهشـَهم يـَت(و يا در جملۀ . همان واکه کشيده را بخوبی نشان می دهد

  ). م يت شـــم( . قابل درک و خوانش است به اين شکل نوشته شود

مثًال در  .از طرف ديگر، اگر باز به فتحه و کسره متوسل نشويم، نمی توانيم کلمات را بخوبی بخوانيم
( زير را که اين کلمه دو نوع تلفظ دارد، بدين ترتيب . تفهيم نمی گردد که اين کلمه چه است) ڎ و( کلمه 
  .است) آنها (عنای و دومی بم )جوی( که اولی بمعنای ) َوهـڎ (و ) ِوهـڎ 

در ميان کلمات جهت تشخيص صدا های کشيده واکه در مقاالت قبلی ام ) هـ ( در مورد نگارش حرف 
  .دليل ذيل را ارائه نمودم

صدای  ٥٢حرف نمايندگی از  ٢٦حرف وجود دارند، اما اين  ٢٦طوری که می دانيد در زبان انگليسی 
وجود دارند که برای اين صدا ها کدام حرفی در الفبا در زبان انگليسی صدا هايی . مختلف می کنند

  .وجود ندارد و يا حروف خاصی به تنهايی نمايندگی از اين صدا ها نمی کنند
خاص وجود ندارد که به در الفبای زبان انگليسی کدام حرف . }ش{و حرف } چ{مثال صدای حرف  

انگليس ها حرف . چنين حرفی وجود ندارد ظاهرًا، در الفبای شان. ها نمايندگی کندااز اين صدتنهايی 
(H)  را در مجاورت حروف(C)  و(S) تفکيکرا } ش{و } چ{ا صداهای حروف قرار می دهند ت 

  :کرده بتوانند؛ بدين ترتيب
CH   =چ  
SH  =ش  

  .و غيره KH, GH, ZHو چندين حروف ترکيبی ديگر مانند 
اين نوع ترکيب سازی را در اصطالح زبان . صرف صدای آوا را تغيير می دهد (H)در اينجا حرف 

را در ميان کلمات قرار می دهند تا ) هـ(دوستان ما که حرف . ياد می کنند  Diagraphشناسی بنام 
در کلمات ) هـ(مثًال به صدای حرف . سيستم آوای کشيده را نشان دهند، خيلی ها معقول به نظر می رسد

) هـ(در اينجا اين حرف ) کارد(و ِچهد ) سياه(و يا صدای ِتهر . مالحظه کنيد) مادر(و َنهن ) درپ(َتهت 
اگر ما در تلفظ زبان دری بنگريم آنها هم به . شيده را نشان می دهدغير ملفوظ است و صرف صدای ک

} زهر{ه در کلم) هـ(مثًال به صدای حرف . را در مکالمات خود استفاده می کنند) هـ(ندرت حرف 
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در ) ع(آيا حرف } شعر{و يا در کلمه . زهر را زار تلفظ می کنند و يا دهن را دان تلفظ می کنند. ببينيد
در زبان های عربی و دری چنين دياگراف ها زياد هستند مثًال . اينجا در زبان دری تلفظ می گردد

) هـ+ ــِ (و ) هـ+ ــَ (پس ترکيب . ندتمام اينها از دو حرف و يا نماد ترکيب شده ا} ۀ ؤ أ   ًا ئ { حروف 
  .درست است که يکی عالمه فتحه کشيده و ديگری عالمه کسره کشيده را نشان می دهد

  :٤تبصره 

را به دو گروپ نويسه های ساده و نويسه های ترکيبی طبقه ) دبيره و يا گرافيم ها(آقای دوست نويسه ها 
حروف ترکيبی اند که متشکل از عالمه ) غ(الف مد دار و ) آ(مثال آورده است که حروف بندی کرده و 

  .دندر الف و نقطه در حرف غين به تنهايی کاربرد ندارعالمه . و نقطه با يک نويسه ساده ديگر اندمد 

م، و ح، د، ر، س، ص، ط، ع، ک، ل، (اگر اين مسئله را ريشه يابی کنيم در می يابيم که تنها حروف 
حروف ساده اند و بقيه حروف ترکيبی اند بعضی دارای يک نقطه، بعضی دارای دو نقطه و ) هـ، ء

و مشار اليه اينها را بنام حروف ترکيبی ) ن، ت، و ش وغيره: مانند( بعضی دارای سه نقطه می باشند 
  .اين مسئله قابل دقت است .ياد نموده است که گويا با نقطه ها ترکيب گرديده اند

مثًال ما حروف . زيرا که حروف ترکيبی، حروفی هستند که از ترکيب دو حرف مستقل بوجود آمده باشند
 .را ترکيبی گفته می توانيم که هر کدام از دو حرف مجرد ترکيب گرديده اند) ۀ، أ، إ، ؤ، ئ، ًا، ٍء، ٌء (

از » ۀ « که حرف ترکيبی  تلفظ می گردد) خانۀ که به شکل خانه ای، و يا خانه يی ( مثًال در واژه 
فظ می تل) نـَلَسَم( به شکل » مثًال « بطور مثال واژه و يا  .ترکيب گرديده است) ء( و ) هـ (حروف 
  .را می دهد» َان « که صدای   ترکيبی استنويسه يک ) ـًا(که حرف . گردد

را در  (j)و  (i)نويسه های تا حال، مشاهده نشده که . حروف نقطه دار را نمی توان حروف ترکيبی گفت
  .بگويندسر شان، آنها را حروف ترکيبی  انگليسی با داشتن نقطه باالی

حرف مجرد با هم ترکيب گرديده، و يا سه دو حروف و يا نويسه های ترکيبی از  :تعريف حروف ترکيبی
تنهايی نمايانگر به که  (H)و  (S)مثًال از ترکيب حروف . و نمايندگی از آوای مجرد ديگری می نمايند

، نمايندگی از آوای ديگری می کنند  (SH) زمانی که با هم ترکيب گردند. هستند) هـ (و ) س(آوا های 
و ) æ(نويسه های ترکيبی التين  .است» ش « که با آوای ذکر شده تفاوت کلی دارد که عبارت از صدای 

)œ ( آوا های ترکيبی هستند که از حروف(a e)  و(o e) رديده اند مثال در کلمات التين ترکيب گ(vitae 
= vitæ)  مثًال در کلمهCurriculum Vitae   و ) خلص سوانح( بمعنی(foetus = fœtus)   که فعًال

  .)و يا نطفه است» جنين « به معنی (نوشته می شود  (fetus)در انگليسی 

  :٥تبصره 

سا مانه آوايی زبان شغنی « : مقاله پژوهشی خويش نگاشته است که (١٠)آقای دوست در صفحه 
  .»است] نيمه صدا دار[ همخوان  - نيمه ٢و ] کانسوننت[ همخوان  ٢٧، ]واول[ واکه  ٦دارای 

  :من در مقاله قبلی خود، چنين تذکر داده بودمدر اين خصوص، 
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  :از نقطه نظر کشش صدازبان شغنانی ) واکه ها ( مصوت ها 

 صدای مرکب وجود دارد که مجموعًا هشتصدای کوتاه، شش صدای کشيده، و  در زبان شغنانی سه
  .می شوندواکه   یآوا )١٧(

  .بمثال های زير توجه شود

  (Short Vowels )مصوت های کوتاه: الف

  
   )٣سـه، عدد (؛ َاَری ")مونث"رفت (ت َس ،)و، حرف عطف(ات )  = aــَ ( صدای  .١
  )برف(؛ ِژنـِج )اينطور(اکدس  ؛)سگ ماده(ِکد )  = eــِ ( صدای   .٢
چرده، کبک زّرين، به (، څـِڅـُو )خود(، ُخو )محکم(، ُچست )وبال(ُابال ) ŭ=  ــُ ( صدای  .٣

  " )هوبره"ايرانی 

  :در اول، وسط، و آخر کلمات) واکه های کوتاه(نوشتن اين واکه ها 

{  (Diacritics)بحيث کرسی برای عالمت های تميز دهنده ) ا(الف ) گرافيم(در آغاز واژه ها نويسه 
نظر به ضرورت، از اين نشانه ها کار ، در وسط کلمات. بکار می رود} فتحه ــَ، کسره ــِ، و ضمه ــُ 

کلمات هر کدام از در آخر . اغلبًا به نوشتار اين عالمت در وسط کلمات ضرورت نيست. گرفته می شود
کرسی برای ) ی(و حرف  (a)کرسی برای واکه ) هـ(حرف . اين واکه ها به سه قسم ظاهر می شوند

برای اين مصوت ها زبر، زير و پيش هم   .است (ŭ)کرسی برای واکه کوتاه ) و(و حرف  (e)واکه 
  .به جدول زير نگاه کنيد. گفته می شود که در عربی اينها را بنام های فتحه، کسره، و ضمه ياد می کنند

واکه های  در آغاز واژه ها در وسط واژه ها در آخر واژه ها
شماره کوتاه

 ١ a= ـــَ  )بلعيدن(بـِهښتـاو َا )لب(ند ـَـش )اگـر( ـَهَاگـ

 ٢ e= ـــِ  )که( دے ِا داره؛ ِا )سرمه(رڅ ــِچ )پکول، کاله پارچه ای( ـِےتاق

 ٣ ŭ= ـــُ  )اميد(ميڎ ُا )پسر، فرزند مذکر(څ ــُپـ  وـ، ياب)چرده( ـُوڅــِڅـ

  

  (Long Vowels))کشيده(مصوت های بلند : ب

  )سرد(؛ شتا )زردالو(آش؛ ناش : مانند)  =  :o آ(صدای  .١
، نهن )پدر(تهت : برابر با دو الف مفتوحه و يا فتحه کشيده و باز؛ مانند) :aa = α =   َاهـ(صدای  .٢

  )مادر(
، )سياه(ِتهر : برابر با دو الف مکسوره و يا کسره کشيده و باز؛ مانند)  :ae = ε=  ِاهـ(صدای   .٣

  )سنگريزه(، ِسهِدچ )جنگ(د ـِڎه
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بۈن ) ۈ: (برابر با دو الف مضموم و يا ضمه کشيده و بسته مانند)  uu = ů =  ۈ(صدای  .٤
  )جان(، جۈن )ريش(
  )شيرين(خيږ  ،)موی(، څيو )يک(ييو :  کشيده و باز)  = :ii = iيی(صدای  .٥
  )خرس(، يورښ ) سنگ(بورج: کشيده و بسته)   :oo = uوو(صدای  .٦

شماره واکه های کشيده در آغاز  واژه ها در وسط  واژه ها در آخر  واژه ها

؟ ـَه، تر کـ)بيدار(ـَه َاگـ
 ١ α= :هـ  + ـــَ  دَعـهــل، َاه )مادر(ن هـ، نـَهَوـَهـقـ )در کجا؟(

ست ـِه، مـ)سياه(ر ـِهـتـ  
 ٢ ε= :هـ  + ـــِ    )مهتاب(

 ا، دو)سرد( اشتـ
 غـا، بـ)شش(ږ ـاخ )دارو(

لميدن، (ل آ ،)برجسته(ت آ
لهجه دری " غيليدن 

 ")بدخشانی
 ٣ o= آ  

 ۈ، نـِمـ)بگو( ۈلـ
 )دشنام(

ر ۈ، ڤـ)گوش(ږ ـۈغـ
بور، رنگ (

 )خاکستری

عفو، (ف ۈ، )بلی(ن ۈ
بی سواد، نا (م ۈ، )بخشش

 )خوانده
 ٤ ů= ۈ 

وداو يـ، قـ)شکم(چ يـقـ ی، علـیراض
 ٥ i= :يی   )صدا کردن(

 و، آرزو، شامپـوپـتـ
پينه، (ن ون، پـِسوخــ

رڎ و، چـ)پيوند کاری
 )کج(

 ٦ u= :وو   

  

واژه های . در آغاز واژه ها در زبان شغنانی به ندرت شنيده می شود (aa)و يا ) هـ + ــَ ( واکه کشيده 
) هـ(و ) ع(واژه هايی هستند وام گرفته شده از زبان عربی، و چون آوا های عربی ) اهل و عهد(بااليی 

اين نوع . در زبان شغنانی تلفظ نمی شوند، تلفظ آنها در زبان شغنانی بصورت فتحه کشيده در آمده است
ياد می کنند؛ و واژه های متذکره در زبان شغنانی به ) ابدال(آوا ها را در علم زبان شناسی بنام تبديلی 
  .تلفظ می گردند (aad)و  (aal)شکل 

  .در آغاز و آنجام کلمات کار برد ندارد (:ε)و يا ) هـ+ ــِ ( واکه کشيده 

در اين بعضی از نظريه پردازان . در آغاز واژه های شغنانی کار برد ندارد  (:u)و يا ) وو(واکه کشيده 
اين آوا آنرا با ، می آيد (:u)واکه کشيده  در بعضی از واژه ها پيش از را که  (w)آوای همخوان  مورد

  :مانند واژه های زير. به اشتباه گفته اند

، )گرده(، ووږج )جوش، جوشيدن(، وورڤ )هفت(، ووڤـد )رشته، تار پشمی(، وورږ )گرگ(وورج 
  :می شوند نوشته اژه ها در زبان انگليسی چنيناين و). هوش، فکر(ُوښ 

Wu:rj;   wu:rgh;   wu:vd;     wu:rv;     wu:ghj;    wux  
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در آغاز واژه ها قرار گرفته اند که حرف واو } » وو« بدين ترتيب { در مثال های باال دو حرف واو 
بعضی نويسندگان، بجای  .نمايندگی می کند   (:u)و حرف واو دوم از واکه کشيده  (w)اولی از همخوان 

می نويسد، ) اوڤد(را به شکل ) دووڤ(مثًال : را در آغاز اين کلمات می نويسند) ا(حرف الف » و«حرف 
  .اماليی استاشتباه  آوايی و هماشتباه  هم اين که 

  = Diphthong)دفتانگ(آواهای واکه مرکب : ج

. توليد می گردند) Semi-Vowels)اکثرًا، اين آوا با يکجا شدن واکه های کشيده با آوا های شبه واکه 
) همخوان-نيمه(آقای نور علی دوست اين آوا ها را بنام . در زبان شغنانی دو آوای شبه واکه وجود دارد

 (Vowels)اين اصطالح هم درست است که اين آوا ها گاهی نمايندگی از آوا های واکه  .ياد نموده است
و ) ی(می کنند؛ و عبارتند از حروف  (Consonants)و گاهی اوقات نمايندگی از آواهای کانسوننت 

  ).و(

  :مثال ها

  )سه(ی ، َاَر)توده علف و يا حاصالت کشت در خرمن(، لـَی )بيع(بی :  مانند)  ai َاْی(صدای  .١
، َنهی )نی، آالت موسيقی(، نهی )سرنا(، سـُرنهی )برمه(مانند، برمـَهی )  aai هـ۫یَا(صدای   .٢

  )نخير(
  )زن(، کخای )بخوان= سنگ توده، وجه امری (ښای )  oi آی(صدای   .٣
  )درخت بيد(، وېد )سيل(  ، سېل)ُپر، سير شدن(، سېر )ناوقت(دېر )  eiې(صدای  .٤
  )لغزيدن(ِزِنـهيداو ) خواندن(، ښـهيداو )چراندن(پـِهيداو ) iæ ِاه۫ی(صدای   .٥
  )بوی(، بۈی )لبه، کناره، دم مثًال دم شمشير؛ روييدن(رۈی ): iůۈی (صدای   .٦
  )جديد(، نـَو )انبوه، پر(؛ ِغـَرو )آنًا، فوری(َدَرو : aw)َاو (صدای  .٧
  )٩عدد (، ناو )آمدن(، يـَتـّاو )تنبلی(؛ ڤـِناو )چراغ(څـراو  :) ow آو(صدای    .٨

، صرف واکه ترکيبی شماره فوق الذکر )مرکب از واکه و شبه واکه( از جمله هشت آوای واکه ترکيبی
ساير ). حرف يا با دو نقطه سر بسر= ې (می باشد که عبارتست از نويسه ) گرافيم(چهارم دارای نويسه 

  .بروز می کنند) و(و ) ی(ترکيبی با حروف واکه ها بشکل 

نظام آوا های واکه های  .پژوهشگران بنياد ايران پژوهی سهروردی، به اين مشکل توجه نکرده اند
  .ايرانی تفاوت دارد - دری با فارسی  -فارسی

در اين ، استاد دانشکده زبان و ادبيات دانشگاه کابل، "يمين"دکتر محمد حسين ) پروفيسر(محترم پوهاند 
 .چنين نگاشته است) ٣٥. ، صدستور زبان معاصر زبان پارسی دری(مورد در کتابش 
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بيشتر به وضاحت ديده .... اشتباهات در برخی از دستور های زبان در جزئيات .... « 
معروف و مجهول؛ چنانکه در اين مثال / و / ميشود؛ مثًال مخلوط ساختن و در هم آميخته گی 

  ٣:سدها به مشاهده می ر

 پيش؛ ]ريشه[ بيخ : معروف/ ی /  -١
 شوخ، فروز: معروف/ و /   -٢

مجهول است نه معروف، البته / و / مجهول است نه معروف و دومی / ی / حاالنکه نخستين 
بقسم [ مجهول، / ی /و / و / چه در آنجا . اين مشکل را لهجه فارسی ايرانی بار آورده است

[ از تلفظ واول / ی / و /  و/ اما در لهجه فارسی ايران . معروف تلفظ می گردند ]يا و واو 
با » پيمانه« و » خيمه «  ]واژه های[چنانکه آنجا . به وجود می آيند) دفتانگ(مرکب  ]واکه

  ».مجهول ادا می گردند/ و/ دولت و موجود با   ]واژه های[ مجهول و / ی/

مايع سفيد که از پستان ترشح می = شير « و » حيوان وحشی= شير « ی درست است که ايرانی ها، واژه ها
و پـَيـمانـَه  (khayma)خـَيمـَه « و يا واژه های  .ندکنتلفظ می   (i:r� sheer =)هر دو را به شکل » شود

(paymona)  « خـِيـمـِه « به شکلkheymeh  و پـِيـمانـِهpeymoneh «تلفظ می گردند.  

  .و مـَوزون را مـُوزون تلفظ می کنند»  dowlatُدولت « را »   dawlat َدولت« هم چنان واژه 

  .در اين مورد من در مقاله قبلی ام، تذکر دادم و باز هم آنرا بطور مثال در اينجا ذکر می نمايم

  :توجه کنيدنا جالل الدين محمد بلخی موال به ابيات از مثنوی مولوی

  گرچه ماند در نبشتن شير، شير      کار پاکان را قياس از خود مگير   

  آن يکی شير است اندر باديه              وان دگر شير است کاندر باديه

  آن يکی شير است کادم می خورد         وان دگر شير است کادم می خورد

  .دقت شود» شير در باديه است« به جملۀ 

  .نويسنده چه بوده است جملۀ فوق يک جمله مبهم است که خواننده نمی داند که مراد

دو معنی مختلف را افاده می کند که يکی  به معنای صحرا و ديگری به » باديه«بخاطری که در اينجا واژۀ 
  .معنای جام است

در جام است و يا شير  (sheer)د که مراد نويسنده چه بوده؟ آيا اين شير در اينجا خواننده مشکوک می گرد
(sheir) کشيده و ) ی(انگر نا تکميلی الفبای زبان فارسی است که فارسی زبانان آوای اين خود بي  .در صحرا

  . می نويسندرا به عين شکل ) ې(آوای مرکب 

                                                            
  .بطور مثال ذکر نموده است) ١٣٥٥تهران (خانلری . ک. کتاب دستور زبان فارسی، تاليف دکتر ر ١٢٣محترم دکتر محمد حسين يمين، اين مثال را از صفحه   ٣
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کشيده و / ی/و يا بشکل درست تر بگويم که واکه {  مجهول  ومعروف / ی/ان فارسی دری هم همان در زب
پشتو، قرغيزی، اويغوری و قزاقی و کردی اين در زبان های . با عين نويسه نوشته می شوند} مرکب/ ی/واکه 

مجهول کار می / ی/زيرا که در اين زبان ها از نويسه خاصی جهت تفکيک آوا برای . مشکل رفع شده است
« فوق الذکر را اينطور بنويسيم  با استفاده از اين نويسه ما می توانيم واژه های). ې( گيرند؛ مانند اين نويسه 

  . »مايع سفيد نوشيدنی= شېر « و  »حيوان درنده = شير 

در حال حاضر، ديپارتمنت زبان و ادبيات شغنانی رياست تاليف کتب درسی و نصاب تعليمی وزارت معارف 
  .افغانستان از هر دوی اين نويسه ها کار می گيرند

  :٦تبصره 

  نويسه های ترکيبی در زبان شغنانی 

  :نظر نموده است که آقای نور علی دوست در قسمت نويسه ترکيبی ابراز

نويسه ترکيبی به نويسه ای گفته می شود که صورت نوشتاری آن يک آوای زبانی باشد و « 
می بينيم که از . نويسه بکار برد –اجزای آن را هم بتوان جدا جدا در نوشتار به عنوان آوا 

ر نويسه وجود دارد و ديگ ]خ[ X//نويسه ترکيبی زبان شغنانی تنها يک نويسه همخوان ) ٧(
  ».اين زبان را تشکيل می دهند) مصوت های(ها واکه ها 

زيرا که ما می توانيم . آقای نور علی، در قسمت اول تعريف از نويسه ترکيبی، کامًال درست گفته است
در واژه ) آو(مثًال از آوای . که يک آوای زبانی اند، آنها را تجزيه نماييم) دفتانگ(از واکه های مرکب 

به شکل ترکيبی، يک آوای واحدی را ساخته ) و(و ) آ(را که در اينجا حروف ) ، ناودان٩عدد { » ناو« 
  .اند، می توانند به تنهايی هم بکار برده شوند

  .، اين ادعا را به آزمايش می گيرمنويسه ترکيبی است) ٧(اما ايشان اظهار نموده اند که در زبان شغنانی 

بطور کمکی با آوا های واکه   )ا، هـ، و، ی (تنها، اين چهار حرف در زبان شغنانی، در بعضی حاالت 
در حقيقت اين نويسه ها، به شکل . يکجا می شوند، صرف بلندی و کشش آوا های واکه را نشان می دهند

 .که در آغاز واژه ها می آيد) ا(مانند حرف الفی . می باشند (Silent)و يا ) بيصدا، غير ملفوظ(صامت 
و يا بعبارت ديگر کرسی برای ( واکه های کوتاه وکشيده می آيد ی علم تجويد، کرسی برای و بقول علما

 { )اميد(، ُامېڎ )چندی، قدری، مقداری(، ِالـَهـڤ )امسال( َاسيد : مانند). صدا های زير، زبر و پيش است
  .}سه ترکيب با الف

رود، و همچنان در آخر کلمات بخاطر نشان دادن صدای کشيده بکار می ) هـ(، حرف در بعضی کلمات
  .مانند. است) زبر= فتحه (کرسی برای آوای 

بيار، وجه امری فعل ڤيداو (؛ ڤـَه }هـ+ ــِ { ) قلبه کردن، ُشخم زدن( ؛ چـِهـِرڅ }هـ + ــَ { ) حلوا(بـَهت 
  . }آوردن= 
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خر واژه را نشان می در مثال اول، زبر کشيده، در مثال دوم زير کشيده، و در مثال سوم زبر کوتاه در آ
  }سه ترکيب با هـ{ . دهد

  :مانند. می باشد) پيش(در آخر واژه کرسی برای آوای ضمه / و/ حرف 

معدوله هم می ) واو(اين را }يک ترکيب} {و + ــُ { ) او(، يـُو )تو(، تـُو )از من(، ُمـو )خود(خـُو 
  }يک ترکيب با واو {  .گويند

  }يک ترکيب با يا { :مانند. در آخر واژه ها است) زير(کرسی برای آوای کسره / ی/حرف 

در آخر کلمات تلفظ نمی شود، ولی در فارسی اين حرف بصورت / ی/در زبان شغنانی معموًال حرف 
  .کامل تلفظ می گردد

اما در زبان شغنانی  (:Asheqi)در آخر اين واژه تلفظ می گردد / ی/حرف » عاشقی« در واژه : مثًال
بعضی از نويسندگان شغنانی . (Asheqe)» آشـِــقــِ « می گردد نتلفظ در آخر اين واژه / ی/حرف 
کار می » هـ « را ناديده گرفته و در عوض از نويسه / ی/را در آخر واژه های مختوم به / ی/نويسه 
می ) ، عاشقـه و عربـهتنبله، خوشه(را  )، عاشقی و عربی راخوشی، تنبلی( مثًال واژه هايی مثل . گيرند
  .نويسند

آنرا آنچنان که در فارسی نوشته می ) شغنانی(اما، خوشبختانه، دست اندر کاران زبان وادبيات پاميری 
  .شود، حفظ نموده اند

ايشان هم در صفحه چهارم مقاله . شی آقای نور علی دوست هم چنين مشاهده می شودحتی در مقاله پژوه
  » .می نامند رښينو روشانی را  خوږنونـهنام مفرد شغنانی را ... « : ه اندخود نوشت

 (e)حيثيت يک نويسه کمکی برای آوای کوتاه / هـ/و / ی/اگر ما در قسمت آوا بنگريم، هر دو نويسه 
 صالت واژه های متذکره حفظ شود، ما ناگزيريم کهااما، اگر  .اند) غير ملفوظ(کار می کنند، و صامت 

اگر ما بخواهيم . بحيث کرسی انتخاب نماييم (e)را برای واژه های مختوم به صدای کسره / ی/نويسه 
را جايگزين آن نماييم و دليل ما اين / هـ/را حذف و در عوض نويسه / ی/نويسه » عاشقی« در واژه 

م بخاطری که آوای را از اين واژه دور نسازي/ ع/باشد که نويسه در اينجا آواز ندارد، پس چرا نويسه 
؛ ديده می شود که / آشقـه/ به اين شکل . بنويسيم) آ(هم در زبان شغنانی وجود ندارد و آنرا هم بشکل / ع/

به همين . نويسندعرب ها و فارسی زبانان آنرا می که اين نظريه چقدر نا مأنوس با نگارشی است 
تلفظ  (Arba)آنرا  متن، ديگران سندهيخود نونوشته کنيم، بدون از » عربه« را » عربی « ، واژه ترتيب

  .خواهند نمود

/ ی/بدين جهت من در مقالۀ قبلی ام پيشنهاد نمودم، که واژه های مختوم به کسره کوتاه را بايد با کرسی 
هم » هـ « نوشت، که از يک طرف اصالت خود واژه اصلی را حفظ نموده، و از طرف ديگر بار نويسه 

  .کرسی برای چهار آوا خواهد شد» هـ« نويسه  ،ر نظر داشت اين اصلکمتر می شود که با د
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که عبارتند از يای معروف، يای . نوشته خواهند شد/ ی/ضمنًا، ما سه نوع آوا خواهيم داشت که با نويسه 
ساده تر (آوا نويسه « : آقای نور علی دوست هم اظهار نموده است که. مجهول، و کسره آخر واژه ها

  ».عبارت از صورت نوشتاری يک آوايی است که تنها و تنها دارای يک آوا باشد]) حرف[ بگويم نويسه

بدين . کار بگيريم/ ی/بدين خاطر من پيشنهاد نمودم که بايد جهت تمايز آوا ها ما بايد از سه نويسه برای 
  }ی، ې، ے{: ترتيب

مانند . مقصوره مانده اندهمان يای کج عربی است که در عربی آنرا کرسی برای الف / ے/ نويسه 
اما چون در افغانستان بيشتر . هم نوشته می شوند) ليال، ليلی؛ تجال  و تجّلی (ليلـٰے، تجّلـٰے وغيره که 

مردمان اين نويسه را در الفبای اردو ديده اند، آنرا بنام يای اردو ياد می کنند، در حالی که اين همان يای 
  :واژه مختوم به کسره کوتاه را با نويسه می نوشتم؛ مانندکج عربی است، و من در نوشته هايم 

به اين . وغيره) شغنانی(، خـُږنـۈنے )برآی(ښتے ـَ، ن)بگير(عاشقے، عربے، خوشے، تنبلے، زے 
و کرسی برای کسره در آخر واژه ها  کدام تغييرات فونيمی نداشته/ ی/با نويسه / ے/ترتيب، نويسه 

  :بمثال های زير توجه کنيد. است

 (a:lba:le)آلبالے } "لهجه دری بدخشان"غلت زدن، لميدن، غيليدن { (a:lei)آلې  (:a:li)عالی 
نوشته شوند، / ی/ديده می شود که اگر اين نويسه ها نباشند و تمام اين آوا ها با يک . }آلوبالو{

در حالی که . تلفظ می کنند  (:i)را در آخر اين واژه ها به شکل کشيده / ی/خوانندگان، تمام نويسه های 
  .اين ها سه آوای متفاوت هستند

می نويسم » ثابتے« و در اشعار شغنانی ام آنرا بشکل » ثابتی « من در اشعار فارسی تخلص خودم را 
که در اول حرف آخر تلفظ گرديده و در صورت دوم حرف يا تلفظ نگرديده و اين يای کج کرسی برای 

  .همان کسره آخر کلمه است

  :باز بر می گردم به اظهار نظر محترم نور علی دوست

وجود  ]خ[ X//نويسه ترکيبی زبان شغنانی تنها يک نويسه همخوان ) ٧(می بينيم که از ...« 
  ».اين زبان را تشکيل می دهند) مصوت های(دارد و ديگر نويسه ها واکه ها 

  : بعدًا مثال آورده است

 )از خود و يا قوم(و خويښ ) مرغ بريان شدهتخم (، در واژه های خواگينه (x)خو  -

شايد، در بعضی گويش های زبان . تا جايی که من با زبان مادری ام بلديت دارم چنين آوايی را نشيده ام
زيرا که در . به نظر من آقای دوست از زبان فارسی تاثير پذير شده است. شغنانی موجود باشد يا نباشد

مانند، . می نويسند» خو« بيايد، آنرا به شکل ) پيش(وای کوتاه ضمه آ) خ(زمانی بعد از آوای فارسی 
  خود، خودکار، خورد، خورشيد، خويش
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ما می توانيم واژه های گفته شده ايشان را . که آقای دوست اين دو نکته را برای خود سند گرفته است
خـُشو، مادر زن، مادر ( ، خيښ)خويش و يا قوم(خاگينه، خېښ : بنويسيمبا الفبای شغنانی ن ترتيب يبد

  ).شوهر

کتابش تحت عنوان  ١١٣ – ١١٢حات استاد علی محمد حق شناس، مولف کتاب آواشناسی، در صف
  :نوشته است  (Labialization)» لبی شدگی« فرعی 

مختصه لبی شدگی از گرد شدن وپيش آمدن لبها هنگام توليد هم خوانی که جايگاه توليد آن لبها نباشد، « 
می نويسند و همخوانی راکه دارای اين ) ω(لبی شدگی را در آوا نويسی با نشانۀ . حاصل می شود

و بصورت  لبی شده است (k)در انگليسی در پاره ای موارد همخوان . مختصه باشد، لبی شده گويند
(kω) ؛ چنانکه در آغاز واژۀآوا نويسی می شود[kωik] quick   در نوشتار انگليسی . مشاهده می شود

نشان می دهند، چنانکه  [qu]و دومی را بصورت  [k]اغلب اولی را بصورت  [kω]از  [k]برای تميز 
  .در مثال فوق ديده می شود

دوشادوش هم داشته است که دومی دارای  [χω]و  [χ]در فارسی هم در روزگار پيشين دو همخوان 
» خاست« بطوری که واژه . مختصه لبی شدگی بوده است و اين دو همخوانخاصيت تقابلی داشته اند

آوای [اما در فارسی نوين . تلفظ می شده است [χωâst]بصورت » خواست«و  [χâst]بصورت 
  .»جا شده استکي/ χ/با مختصه لبی شدگی خود را از دست داده است و / ωχ] /ترکيبی

  :می توان اظهار نظر نمود که» او« و » ای« در مورد حروف ترکيبی 

) »حيِن« و يا » در حاِل« که ترجمۀ فارسی آن می شود، ( » َاينی« مثًال در واژه » َای« به شکل  -اول
  :مثًال در جملۀ

  .داخل شد) زن(در حال نوشتن بودم، که او . َاينی نڤشتاوندم ڤدت، يـه دېد

جشن بزرگ، مراد از نوروز (ـۈم خـِدير اّي) جشن، مراسم خوشی(در واژه های َايـۈم : و دو مثال ديگر
در . قرار گرفته است (a)، در اين واژه ها نويسه الف کرسی برای آوای کوتاه )اسم(، و ايـوب )است
ای آوا نگاری به اين قسم می بخاطری که آنرا در الفب. ، نويسه الف صامت است)اين و يا اينجا(واژه 

  . /i:n/نويسند 

در زبان . ، اين واژه هايی هستند وام گرفته از زبان های ديگر)النه، آشيانه(و همچنان در واژه ِايچـه 
آماده باشد، و هر واژه ای که دارای  /ei/و  /:i/شغنانی واژه ای سراغ نمی شود، در آغاز آن آوا های 

  .اژه وارد شده در زبان شغنانی استچنين خصيصه باشد، حتمًا و

بسيار به ندرت در زبان شغنانی استفاده می شود، و مأخوذ از لهجه فارسی دری بدخشانی ) ايچه(واژه 
در زبان شغنانی مترادف . برايش گفته می شود) النه و يا آشيانه(است، که در لهجه فارسی دری کابلی 

آشيانه (، و يا چـِبۈد ِرهز )النۀ روباه(رۈپڅک يـِهٿ : مانند. هستند) يـِهٿ(و ) ِرهـز(اين واژه، واژه های 
  ...، وغيره)کبوتر
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؛ و اينها را با اين نويسه ها به اشتباه گرفته اند) آيينه(» يېنـَک« و ) ايالق(» يېل« بعضی ها، واژه های 
به شکل ) ی(و ) لفا(در اين واژه ها نويسه های نوشته، و ادعای می نمايند که ) اينک(و ) ايل(را 

در زبان فارسی و زبان های ترکی چنين است، ولی در زبان شغنانی، اين نظريه  .ترکيبی آمده اند
تلفظ می   /y = j/ زيرا که شغنانی زبانان، اين واژه ها را با آوای همخوان. درست کارگر واقع نمی شود

  :مانند. نمايند

  )يک(  /yi:w/ييو 

  آيينه /yeinak/يېـنک 

 )شکيدن، آسياب کردن( /yi:dâw/ييداو 

  )می شکد، آسياب می کند( /yi:ghd/ييږد 

  )شيهه کردن و يا شيهه کشيدن اسپ( /yi:ghdâw/ييغداو 

آن، ... (يـه دس يېغر ڤـِهرځ ادے : مانند). اسپ و يا شتر مست، رام ناشونده و توسن( /yeigher/ يېغـر
نا های ديگری هم داشته باشد و مأخوذ از زبان های ترکی شايد مع...). (آنقدر ماديان توسن است که 

  ).باشد

  ).در باز مانده است(ِدڤـے يېت رېڎج : مثال) باز(  /yeit/ يـېت

صورت اول، در . عرض وجود نموده اند» yeiيې « و »  :yiيی « واژه ها به شکل مالحظه گرديد که 
صورت دومی، نويسه اول همخوان بوده و  در. يای اولی همخوان بوده و يای دومی واکه کشيده است

  .و يا به گفتۀ قدما، يای مجهول است) دفتانگ(نويسه دوم آوای ترکيبی 

  

  :يک قصۀ شخصی

، زمانی مصروف آموزش در دانشگاه تعليم و تربيه کابل بودم، روزی از هم  ١٣٨٢/٢٠٠٣در سال 
من برايش گفتم که } است» ايلبان« نام پدرم {هايم از من پرسان نمود که معنی نام پدرم چيست؟  یکالس

، و برايش »بان«و » ايل« واژک های . اين يک اسم اشتقاقی است و از دو واژک ترکيب گرديده است
در واژه های  )بان(است، مانند پسوند  فاعلیپسوند » بان«است، و  )ايالق(» ايل« توضيح دادم که معنی 
نمودم که ک درلحظه ايالق چيست؟ من همان : او دوباره پرسان نمود که. باغبان، سرايبان وغيره

، که )جای سرد سير(اشخاص شهر نشين به اين اصطالحات آشنايی کم دارند، و برايش توضيح دادم که 
  .ريشه ترکی اند زاين واژه ها مأخوذ ا. است) قريه=  قشالق(بر ضد 

م، تا جواب پرسش بف مناسب تری برای اسم پدرم درياس کنجکاوی ام مرا وا داشت تا تعريبعدًا ح
فرهنگ فارسی (رو آوردم به کتاب لغت . کنندگانی که در آينده از من چنين سوال نمايند، داشته باشم
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است و طايفه، قبيله و گروه « به معنای در ترکی  را پيدا نمودم که » ايل« ، و در آنجا واژه )معين
  .»را گويند] کوچی[ مخصوصًا مردم چادرنشين 

روزی از روزها بود که مرا مطلع کردند که آمر ديپارتمنت زبان و ادبيات دری، محترم استاد نجيب اهللا 
من هم رفتم، در شعبه مشاراليه  استادان . با من کار دارد و مرا در دفترش خواسته است"  سايـِس" 

های علمی پرداخته بودند، و موضوع اصلی بحث معنای اسم پدرم بود و از ديگری هم بودند و به بحث 
  .من توضيح خواستند

قبيله  و يا « يک واژه ترکی بوده که معنايش » ايل«چون آمادگی قبلی داشتم به جواب ايشان پرداختم که 
ر اين واژه ترکی بوده و بان پسوند فاعلی است مانند دروازه بان، نگهبان، و باغبان وغيره که ب» قوم 

  . است) نگهبان قوم و يا سردار قوم(پسوند فارسی را افزوده اند که به معنای 

فی من هم . بعدًا از من پرسان نمودند که چرا برای اين واژه ترکی پسوند فارسی گذاشته شده است
است در زبان خود ) اردو و هندی(را که يک پسوند ) واال(البداهيه گفتم که چرا فارسی زبانان پسوند 

موتر واال، کافی واال تانک واال، : مثًال گفته می شود که. حاال استفاده می برند که يک ابتکار تازه است
فاعلی ند يک پسو) واال(ر است و موتر انگليسی و يا يک زبا ن غربی ديگ(وغيره که در اين جا هم کلمۀ 

  ).موتر دار و غيره( نمی گويندچرا و برايش گفتم که مردم . استی هند-اردو

) يېل بـۈن(ايشان اين حقيقت را ندانستند که زبان اصلی ام شغنانی بوده و اين واژه در زبان شغنانی 
/yeilbůn/  در قريه ) ايالق(منطقه سرد سير است که پدرم در ) نگهبان ايالق(است که معنای اصلی آن

را به » ايالق« ترکان {  .درمارخت از مادر تولد شده است، و به بدين خاطر او را ايلبان نام نهاده اند
می نويسند که معنای » ئيل« را » ايل« و )  با دو يای معروف و مجهول{ می نويسند » يېالق« شکل 

  .}را هم می دهد) سال(

هدف اصلی اينجا است که آن وقت کاتبان و کسانی که تذکره را توزيع نموده اند، نظر به سليقه خويش 
و »  ايل« صورت ب » يېل« مانند نوشتن { نوشته اند، ) ای(را در زبان شغنانی به شکل » يې« آوا های 

را » باز= يېت « و » ينهآي= يېنک « به تأسی از چنين نظريه ما نبايد، واژه های . }»بان« به »  بـۈن«
 مثًال. در بعضی حاالت اين دست کاری ها عمدًا صورت می گيرند .نوشت) ايت(و يا ) اينک(به شکل 

  .نوشته می شوند )سارنوال(و ) زالند(شکل زبان پشتو به ) والڅارن(و ) ځالند(نوشتن واژه 

در دری ...) ث، ذ، ط و (آيا آواهای در زبان دری وجود ندارند، ) څ  و ځ(دليل گفته می شود که آواهای 
اين نويسه ها باشند، گفته می شود که بايد همان قسمی که  که در بر گيرنهبرای واژه ها يی . ود دارندوج

زبان  آيا چنين نظريه برای واژه های مأخوذ از. در عربی نوشته می شوند، همان سان بايد نوشته شوند
  ؟پشتو در نظر گرفته نمی شود

کاربردی پشتو  ان ها تالش می کنند که در حوزه های علمی، قضايی و نظامی از اصطالحات پشتو زب
در مقابل، دری زبانان هم واکنش نشان می دهند و ميگويند که ما هم در صورت نوشتار . کار گرفته شود
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) زالند(را ) ځالند(اين واژه های وامی پشتو، چنين دست کاری می کنيم که موش در گـدام نمی کند و 
  .می نويسيم

  :در اينجا يک طنز در ذهنم خطور کرد

در دفتر ) څـَمکـَنـَۍ  صالح محمد(روزی يک نفر از برادران هزاره ما در نزد محترم حاجی صاحب 
حاجی صاحب از او . مربوطه اش او را بکار بگمارد هدر اداراکه کارش رفته و از او خواسته است 

حاجی صاحب از . دد که بلی سواد دارگويجواب می در که آيا سواد کافی دارد يا خير؟ او  پرسان می کند
« در آن لوحه نوشته شده بود  .ش گيردبخوان آ آنرااو درخواست می کند لوحه ايکه  باالی ميز کارش است

صالح : که است خواندهبه لهجه هزارگی برادر هزاره ما، به آن نگاه افگنده و  . » صالح محمد څـَمکـَنـَۍ
  ).چی می کنی؟! صالح محمد(يعنی . محمد سی مو کنی

  ).اين طنز را جهت خوش نگهداشتن خوانندگان نوشتم و ديگر کدام هدفی خاصی از اين طنز ندارم( 

ايشان نويسه های : علی دوست در مورد نويسه های ترکيبیل، بر می گردم به نظريه آقای نوربهر حا
. را نويسه ترکيبی گفته است) بخشش= اوف (و ) بلی= اون (در واژه هايی چون ) او(را ) واو و الف(

چه که ايشان . ، آقای دوست قانونی را که برای واکه های کشيده طرح نموده، آنرا نقض نموده استاوًال
ا آنرا کار می گيرند، پس در اينج) ˜ ( از عالمت مد ) کشاله(گفته اند که برای نشان دادن واکه کشيده 

) ريش= بون (می نوشت که ايشان واژه ) ف˜و(و ) ن˜و(چرا بکار نبرده است که واژه های متذکره را 
ثانيًا، اشکالی در وقت خواندن رخ می دهد که خوانندگان اين واژه ها را ). ن˜بو(را به اينطور نوشته اند 

  .تلفظ می کنند (oof)و  (oon)چون 

ی مشابه، محترم خير محمد حيدری و محترم دکتر خوش نظر پامير زاد بخاطر تفکيک اين آوا، از آوا ها
جهت نشان  ١٣٨٧/٢٠٠٨اينجانب تا سال . در نوشته های کار خود کار گرفته اند) ˚و(از نويسه ترکيبی 

بدين طرف از نويسه  ٢٠٠٨و از سال . کار می گرفتم) ‘و] (دياگراف[ دادن اين آوا از نويسه ترکيبی 
اين نويسه در نوشته زبان های اويغوری، قزاقی، قرغيزی، و بعضی از سلسله . می گيرمکار ) ۈ(ساده 

   .وجود دارد) کوردی(لهجه های کردی 

) واو و الف مقصوره(بعضی ها فکر می کنند که اين يک نويسه ترکيبی است و از ترکيب نويسه های 
ويسه مجرد می باشد که کود آن در حاالنکه اين يک نويسه ترکيبی نبوده و يک ن. ترکيب گرديده است

  . (٠٦C٨)اينست  (ASSCI)سيستم اسکی 

مثًال ما گفته می توانيم که نويسه . نويسه ترکيبی همان است که در سيستم يونيکود، دو کود داشته باشد
ترکيبی اند که هر کدام اين نويسه ها را به نويسه های مستقل جدا کرده می ) ˜و(و يا ) ای(، )او(های 

. ترکيبی اند) ˜و(و ) ˚و(پس نويسه های . توانيم و هر کدام از خود دارای کود مخصوص می باشند
  .زيراکه در سيستم يونيکود، کود های اينها قرار ذيل است

  .است ٠٢DC)= ˜ ( و ) ٠٦٤٨= و : (دارای دو کود است) ˜و(نويسه ترکيبی 

  .است) ٠٢DA= ˚ (و ) ٠٦٤٨= و : (دارای دو کود است) ˚و(نويسه ترکيبی 
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محترم نور علی از نويسه  که عبارت از صورت نوشتاری يک آوايی است که تنها پس نظر به تعريف 
دارای يک کود بوده و به عوض دوبار کليک کردن کليد ) ۈ(در اينجا نويسه . و تنها دارای يک آوا باشد

  .های کمپيوتر، از يک کليک استفاده نکنيم

) که من در مقاالت قبلی ام آنرا بنام ضمه کشيده ياد نمودم( آوای واکه کشيده را مثًال به عوض اينکه اين 
با حروف و يا عالمه های ترکيبی بنويسيم، از همان نويسه کوردی و اويغوری، که در نوشته های شان 

  .از آن گار می گيرند، بهره ببريم

  .می گيرم را در اينجا به آزمايش) بون(و ) اون(و ) اوف(مثًال واژه های 

  )ن˚بـو(و ) ف˚او(؛ )ن˚او: (نظر به طرح آقای پاميرزاد و آقای حيدری 

  )ن˜بو(و ) ف˜او(، )ن˜او: (ظر به طرح آقای نورعلی دوستن

، و يا از حرف الف در آغاز اين کلمات هم اگر جهت حفظ )بۈن(و ) ۈف(، )ۈن: (و نظر به طرح خودم
  )اۈف(، )اۈن:(آوا نوشته شود، مشکلی پيش نمی آيد مانند

اما، اين . را برای نوشتن اين آوا پذيرفته اند} واو نقطه دار{را ) ۏ(مااليی /بعضی ها نويسه جاوايی
اما، ما در افغانستان قرار  .نوشته می شود (V)در زبان مااليی و جاوايی بجای آوای ) گرافيم(نويسه 

، پس اگر اين نويسه را برای نرفته است ديگر زبان های رايج افغانستان هم اين نويسه بکاردر داريم و 
پس در اينجا من . ، انتخاب کنيم، اينهم خوب است)˜ و(و يا نظر به فرمول آقای دوست ) ۈ(واکه کشيده 

به عوض نويسه های ترکيبی انتخابی آقای پاميرزاد، آقای حيدری و آقای نورعلی : دو نظريه دارم
استفاده کنيم خوبتر ) ۏ(و يا نويسه جاوايی ) ۈ(و قزاقی کوردی ) بدون ترکيب(دوست، از نويسه مجرد 

  .است

د بحيث عالمه نشان دهنده واکه های کشيده، در اينست که اين عالمه خود عالمه مشکل انتخاب َم
(Diacritics) هنوز هم . بوده و با کار برد اين عالمه هنوز هم مشکل واکه های کشيده حل نمی شود

کار بگيريم که در اينصوروت  ) چون ـــَ و ـــِ( مه ها ی کمکی تشخيص دهنده ناگزيريم که از ديگر عال
  :مثًال در واژه زير. کار گيريم (Daicritics)ما مجبور خواهيم بود که از دو عالمه کمکی و يا 

 /ڎ ˜ِو/ و يا / ڎ ˜َو// پس ناچاريم آنها به شکل . فهميده نمی شود که اين چی قسم تلفظ می گردد/ ڎ ˜و/ 
و دومی به معنای ) آنها(است که اولی به معنای } ِوهــڎ{و } َوهـڎ{ که شکل ساده آن . نوشته کنيم

  .است /wε:δ/و  /wα:δ/: صورت تلفظ اين واژه ها در زبان شغنانی چنين است. است) جوی(

  صامت برای نشان دادن اين واکه ها خوبتر نيست؟) هـ(آيا همان نويسه 

» برای ماهی« ما (مـَهشـَهـم َښهست نـِهڎد . = ڎد˜ست نـ˜ـم  ښـ˜شـ˜ـ؛ م)قاپيدن( غَرهـت= ت ˜غر: ببينيد
  ).مانده ايم) چنگک(برای ماهی دام 

بنويسيم؟ آيا اين خوبتر نيست که ) ر˜ښـ(به شکل ) ښـَهر( آيا ما واژه : ويا  کدام نوشته خوانا تر است؟
و " ښ"صرف با تغيير دو نويسه { . ته شودنوش) شهر(مانند واژه معادل فارسی اش ) ښـَهر (واژه 
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تلفظ می شود، پشتو زبانان ) شار(بقسم ) شهر(در لهجه دری کابلی واژه ). با همديگر شباهت دارند" ش"
  .می نويسند) ښار(آن را به شکل 

ترکيبی  نويسه) ٧(بر خالف آقای دوست، که ايشان گفته که در نويسه های شغنانی : ٦صه تبصره خال
  .قسم يافتم) ١٠(وجود دارد، من آنرا به 

ای و ای به ندرت مورد استفاده قرار می گيرند، لذا من { ). ېَا، ُا، ِا، و ای، ا(چهار ترکيب با الف چون 
در آغاز واژه ها بيايند، حتمًا آن واژه از زبان ) ی(در آغاز واژه هايی ترکيبی ايکه با . اينها حذف نمودم

  }رد زبان شغنانی شده اندهای ديگر وا

کسره کشيده، فتحه کوتاه در آخر " هـ، + ـــِ " فتحه کشيده"هـ ، + ــَ (چون » هـ « سه نويسه ترکيبی با 
  )واژه ها

در آخر کلمات بمثابه کرسی برای کسره ) ے(و نويسه ) ــُ(در آخر کلمات بمثابه کرسی برای ) و(نويسه 
  آخر کلمات

  :٧ تبصره

جنجالی به اين خاطر می گويم که تا حال بين (جنجالی است م در مورد هم خوان نويسه ها هفتتبصره 
اين نويسه ها عبارتند . نويسنده های شغنانی در نحوۀ نوشتار اين نويسه ها توافق نظر بوجود نيامده است

  :از

ست اندر کاران زبان به استثنای د( اين نويسه را تمام دست اندر کاران و نظريه پردازان  ،»ڎ « نويسه 
آقای پاميرزاد و آقای حيدری د، صرف نتوافق نظر دار) و ادبيات پاميری در وزارت معارف افغانستان

» عديم« می نويسند، شايد آنها در درج اين نويسه از مرحوم مال الچين و مرحوم » ذ« آنرا با نويسه 
. عربی نوشته است» ذ« و » ث « ه شکل را ب» ڎ « و » ٿ « مال الچين نويسه های . پيروی نموده اند

« و » ٿ« وقـرآنکريم نويسه ها ی متذکره شبيه با آوهای  شايد دليل او هم اين بوده که در تجويد عربی
 .شغنانی است» ڎ

من در دستنويس . با اين نويسه کدام مشکلی ندارم»  ث پندک دار و يا دارای يک نقطه از زير«نويسه 
آقای . را پندک دار می نوشتم» ث « هايم از اين نويسه استفاده نموده ام با اين تفاوت که من نويسه 

ايشان . پندک دار کار گرفته اند» ث « بدين طرف از  ١٣٤٩ظهوری اظهار داشته اند که ايشان از سال 
) لثوی(بيره ای ) ت(نويسه از ن آن صرف نظر نموده است و در عوض روی مشکالت تخنيکی از نوشت

به اين طرف،  ٢٠٠٨من از سال . کار گرفته اند }ټ = به اين شکل { پشتو را که داری پندک است 
و تا حاال از آن ) دارای چهار نقطه است= ٿ ( روی مشکالت تخنيکی رو آوردم به نويسه سندی 

 .اه صبار هم در الفبای پيشنهادی اش از اين نويسه آورده بودجناب علی ش. استفاده می کنم

من تا حاال هم موفق نشده ام که نويسۀ انتخابی شما را از طريق سيستم يونيکود وارد کمپيوتر نموده، آنرا 
محترم آقای انجينر اسرار هم نويسه های زيادی را برای ما معرفی نموده است، اما همان . تايپ نمايم
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 MS)من فعًال از سيستم . خابی آقای دوست را نتوانستم در سيستم سمبول کمپيوتر پيدا نمايمنويسه انت
Office استفاده می کنم، شايد اين نويسه در سيستم های نرم افزاری پيشرفته تر وارد سيستم  (٢٠٠٧
من . بهر حال، اين نويسه بسيار خوبی است، شايد مورد پذيرش ساير دوستان هم باشد. يونيکود شده است

تا ار می گيرم؛ ک} بقول آقای ظهوری{ » ٿ « اين آوا از نويسه کوله بار سندی بخاطر امانت داری 
نويسه معرفی شده شما را از طريق صفحه کليد های کمپيوتر تايپ کرده  توانسته باشملحظه ای که 

استفاده می کنم، دليل آن نيست که » ٿ « اگر دوستان من ديدند که من هنوز از نويسه سندی { . بتوانم
در فن آوری من هنوز اصرار می ورزم که اين نويسه را داخل زبان شغنانی بسازيم، بلکه مشکل 

تشکر از انجينر صاحب اسرار و محترم دوکتورانت نور علی دوست که اين نويسه . است) تکنالوژی(
  .}را برای ما معرفی نمودند

در اين قسمت در مقاله قبلی ام برای محترم دکتر نصرالدين پيکار تذکر داده بودم، و باز » ۋ « نويسه  
 :هم در اينجا آنرا ذکر می نمايم

قابل توضيح است که کاربرد .... « : ابراز نظر نموده اند که» ۋ« ست در قسمت نويسه آقای دو
آورده شده بدين دليل است که اين ) ڤ(است و بجای نويسه ) و(که هم شکل نويسه ) ۋ(نويسه 

را می رساند و برای آموزندگان  /V/نويسه در زبان فارسی پيش از واکه دراز بيايد، آوای 
  ».آشنا به اين نويسه ها قابل فهم است

  :مهر تائيد گذاشته و فرموده استدر عين زمان آقای دکتر پيکار، به ادعای آقای دکتر دوست 

اين حرف را بر مبنای تلفظ ويژه دوستان ايرانی ما بيشتر معمول است، ترجيح می «  
  .»دهم

اگر ما بر تلفظ برادران فارسی زبان ايران اتکا کنيم، در بعضی موارد از سيستم آوايی حقيقی زبان شغنانی بدور ! ببينيد
در برگيرندۀ اين آوا که هايی را وجود ندارد، و آنها واژه » ق « در سيستم آوايی فارسی ايرانی آوای . می رويم

تلفظ می کنند، آيا ما هم از اين نظام پيروی ) غـُرآن(را ) قرآن (  مثًال. تلفظ می کنند» غ « هستند، بشکل آوای 
  کنيم؟

ارسی ياد ف) واو(و ) واو عربی(را زمانی که آوای همخوان را داشته باشند، آن را بنام » و « ايرانی ها نويسه 
دو لبی  (w)آوای واو عربی . است (v)بوده و  واو فارسی مراد از آوای  (w)آوای  واو عربی همان. می کنند

  .لب و دندانی می باشد (v)بوده در حالی که آوای 

در هيچ  }يران اقوام ديگری نيز وجود دارندمن از فارسی زبانان ايران است، بخاطريکه در ا هدف{ ايرانی ها 
تلفظ می  (avval)را » اول« درست است که ايرانی ها واژه. اند استفاده نکرده} ۋ{نوشتار خود از حرف 

آنها در . تبديل نموده اند (v)عربی را در ايرانی به به آوای  (w)ولی اين واژه عربی بوده و آنها آوای . کنند
{ »  ُسهروردی « مثًال در واژه . تلفظ اين آوا را دارند، ولی کدام نويسه خاصی را برای آن تعيين نکرده اند

در حالی که . عربی نوشته شده است» و « دارد، ولی مانند نويسه  اين آوا وجود} بنياد ايران پژوهی سهروردی
اگر ما تمام کتب فرهنگ، لغت با وجود اينهم، . {Sohravardi}نشان داده شده است  (v)در انگليسی با نويسه 
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را ) نويسه ای(نامه ها و قاموس های زبان فارسی ايرانی و يا زبان فارسی دری را مرور کنيم چنين گرافيمی 
  . در آنها پيدا نخواهيم کرد

جوره است که هر دوی اين صدا ها از نقطه نظر واج شناسی } ف{با صدای } ڤ{از نقطه نظر آوا، صدای 
  .    بنام آوا های لب و دندانی گفته می شوند

با هم از نقطه نظر } څ و ځ {؛ و }ک و گ{؛ }ج و چ{؛ }ب و پ{ ديده می شود که نويسه های جوره ای 
هم شباهت و  با) حروف نگاری و خوشنويسی(calligraphy  و  typographyواج شناسی و هم از نقطه نظر 

  .و آوای لب و دندانی هستندهم از نقطه نظر واجشناسی با هم شباهت دارند که هر د) Vو  F(حروف . قرابت دارند
هم وزارت معارف افغانستان ديپارتمنت زبان های پاميری (نوشته شوند } ف و ڤ{ پس، بايد بشکل جوره ای اينطور 

  .}ف و ۋ{ ؛ نه اينطور که شما می گوييد )را می نويسند همين گونه اين نويسه

هستند نه با  (labio-dental)هر دو لب و دندانی قرابت دارد که  {F}با حرف  {V}پس از نگاه ساختار آوايی حرف 
را با اين گرافيم  {V}اگر مراد شما از دوستان ايرانی کورد ها باشند، آنها حرف . که دو لبی است {W}حرف 

  . می نويسند) ههڤده (را »  ١٧هفده « مثال آنها واژه . }ۋ{نه با نويسه } ڤ{اينطور : می نگارند) نويسه(

را در نوشتار خود بکار } ۋ{جايی که من معلومات دارم، تا حال در ايران کدام گروه خاصی نويسه بطور خالصه، تا 
به کلمات . اقتباس خواهيم نمود) زبان های خانواده ترکی(ما بناچار اين نويسه را از سلسله زبان های آلتايی . نبرده اند

  .زير که در زبان اويغوری و قزاقی نوشته شده اند، دقت کنيد

                    
 

  )ببر(؛ يولۋاس )دو چرخه، بايسيکل، شايد مأخوذ از روسی باشد/ (ۋېليسپيت/، ۋېلٮسپٮت )رباب(راۋاپ 

  . ايرانی-پس به ثبوت رسيد که اين نويسه در زبان های خانواده ترکی کاربرد دارد، نه در زبان فارسی

چون زبان کوردی از  .کار می گيرند» ڤ« بيشتر از نويسه ) کرمانشاهیکورد های کرمانجی و (عرب ها، و کـُرد ها 
  .سلسله زبان های ايرانی شرقی است، و اين نويسه را قبول نموده اند

 :تشخيص آوا های کشيده شغنانی

آنرا بقسم  را با آوای يای مجهول مخلوط نموده اند، و) هـ+ ــِ ( کشيده زيرين ديپارتمنت زبان و ادبيات پاميری از آوای 
  :مثال ها. يک نويسه نوشته اند، در حالی که اين دو آوای متفاوت می باشند

يای { ) :i= ی (، و يای واکه )ei= ې ( ، يای مجهول و يا دفتانگ ) ε+  = :ــِ (فرق بين آوا های کسره کشيده 
  .}نشان داده می شود  ”y“همخوان با نويسه 

  

 ) اې( آوای دفتانگ  )يی(آوای کشيده 
 )هـ + ـــِ ( آوای کشيده زيرين 

فضله يا /   (δi:d/ڎيد   )جنگ/  ( δε:d/ِڎهـد  )باريدن/  (δeid/ڎېد 
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 )پاروی حيوانات

خشو، / (χi:x/خـيښ 
مادر زن، مادر شوهر؛ 

لهجه دری "خوشدامن 
 ")بدخشانی

خويش؛ / (χeix/خېښ 
 )خويش و قوم

، )شاخ درخت/ ( χε:x/ِخـهښ 
" فعل خمير کن، وجه امری (

خمير کردن، " = خـهښتاو
 )عجين کردن

زين / (zi:n/زين 
بکش، وجه (؛ )اسپ

= زيداو " امری فعل 
 ")گشتن

می گيرند، / (zein/زېن 
بر گرفته شده از مصدر 

= ِزهـښتاو " فعل 
؛ صيغه جمع "گرفتن

شخص سوم در زمان 
 )حال

  )قوۀ ادراک/  (zε:n/ِذهـن 

تير کمان، /   (ti:r/تير 
 ")چوب" تير خانه

تير شدن، /     ( teir/تېر 
 )گذشتن

 )سياه/  (tε:r/تـِهر 

 )فسخ، لغو/ (χeir/خېر  )آفتاب/  (χi:r/خير 
برادر زاده، /   (χε:r/خـِهر 

 )مصرف کردن

نام سبزی /  (si:r/سير 
شبيه به پياز؛ توده 

برف که باالی بام های 
 )خانه می اندازند

 )سير شدن/ (seir/سېر 
، "سير"واحد وزن / sε:r/سـِهر 

 ")سهرتاو"و يا تعقيب کردن 

  

قطع کن / (teib/تـېب  
، وجه "شاخ درخت"

= امری فعل تېپتاو 
 )بريدن، قطع کردن

تاب بده، وجه / (tε:b/تـِهب 
تابيدن، = تـِهپتاو " امری فعل 

 )تاب دادن،  دور دادن

/  zi:dâw/ِزيداو 
 )کـُشتن(

می زايد، / (zeid/زېد 
صيغه  وجه اخباری،

مفرد شخص دوم در 
 زمان حال

 )زاييدن/ (zε:dâw/ِزهـداو  

 

  در واژه های شغنانی) :u=  ُاو (و   )ů= ۈ (، )o= آ (فرق بين آوهای 

  

 )و(آوای کشيده 
ۈ ( آوای کشيده 

( 
 )آ ( آوای کشيده 

باد، / (xu:dz/ښـوځ 
 )شمال

/ xůj/ښـۈج 
خيشاوه کردن، 
چيدن گياه های 
هرزه از کشت 

 زار

ترس؛ /  (xoj/ښاج 
آجيل، مغز بادام وغيره؛ 

لهجه دری " خسته 
 ")بدخشانی
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 )آرد/  (bu:n/بـون 
/  bůn/بـۈن 

 )ريش(
  

/  pesu:n/پــِسـُون 
پينه، پينه کاری، (

 )وصله

/ pasůn/پـَسـۈن 
بعدًا، بعد تر، (

 )پسانتر

  

/  χu:rn/خـُورن 
 )زاغ(

/ χůx/خـۈښ 
بند انداختن، (

عرصه را تنگ 
کردن، به بن 

بست کشانيدن، 
مزاحم کسی 

 )شدن

شاخ، شاخ / (χox/خاښ 
 )گاو وغيره

  

  ):aa = α=  هـ+ ـــَ (و ) a=   ـــَ ) (زبر کوتاه وزبر کشيده(های زبرين واکه فرق بين 

  

  )يخ، آب منجمد(  /yaaχ = yα:χ/؛  يـَهخ )خواهر( /yaχ/يـَخ 

  )حلوا(  /baat = bα:t/؛ بـَهت )بستر آغوش،( /bat/ بـَت

    /saad = sα:d/سعد      /sad/صد 

  ).خنديدن" شينتاو"وجه امری فعل = بخند ( /shaand = shα:nd/؛  َشهـند )لب( /shand/شـَند 

  )زاغچه(؛ َږهـج )شاخ و برگ تر و تازه(َږچ 

  )شهر(؛ ښـهر )يکنوع خار(ښـَر 

  

  ):ε= :هـ + ـــِ (و ) :α= هـ + ـــَ (زيرين کشيده  واکهزبرين کشيده و واکه فرق بين 

  

  )جوی(  /wε:δ/؛ ِوهــڎ )آنها( /wα:δ/َوهـڎ 

آن کوتل را = وم کتلهم سهر چود { ) بر آمدن، پيمودن، راه پيمايی کردن، طی کردن مسافه( /sα:r/سـَهر 
کله . تعقيب کن: سير، مقياس وزن در افغانستان برابر با هفت کيلو گرام؛ معنی دوم( /sε:r/؛ سـِهر )پيموديم

  .)به معنی تعقيب نمودن و تحت پيگرد قرار دادن است" سـِهرتاو"کشک، وجه امری فعل 

شايد دارای معانی = َدم نمک ِښهر {) تبديل کردن نمک جامد به مايععمل گداختن و يا (؛ ِښهر )شهر= (َښـهر 
  ).مترادف ديگر هم در فارسی داشته باشد
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  :نتيجه گيری کلی

، جهت زحمات ايشان در قسمت تدوين الفبای شغنانی "دوست" اوًال، من از جناب محترم دوکتورانت نور علی 
ثانيًا از بنياد ايران پژوهشی سهروردی که بخاطر حفظ ميراث زبان های ايران با جناب . اظهار سپاس می نمايم

خوشبختانه، تصوراتی که هميشه مشغله . همکاری نموده اند، از ايشان هم اظهار امتنان می نمايم" دوست " 
تمام مطالب اين برگه پژوهشی را دقيقًا . ذهنم بود، با انتشار برگه پژوهشی ايشان بطور نسبی بازتاب يافتند

اب و ايشان و ساير دست اندر در جاهايی که مالحظات داشتم، آنرا بيرون نويس نموده با جن. مرور نمودم
  .کاران و خوانندگان مقاالت تارنمای سيمای شغنان پيشکش از طريق اين نوشته، پيشکش نمودم

  :بطور فشرده نکات مورد بحث را در اينجا ذکر می نمايم

را ) θ(و  (δ)آوا های : تمام استادان، پژوهشگران و نظريه پردازان، تا کنون در نوشتار شان بيان داشته اند که 
نورعلی نشان داده شوند، که خوشبختانه پژوهشگر تازه نفس ديار ما محترم » ث« و » ذ « نبايد، با نويسه های 

اميد وارم که دست اندر کاران زبان و ادبيات شغنان . دوست هم در برگه پژوهشی اش آنرا باز تاب داده است
  .بگيرند از اين دو نويسه پيشنهادی و انتخابی جناب ايشان کار

چون اکثر از نويسندگان . توضيحات الزم را برای جناب ايشان و ديگر خوانندگان دادم» ۋ « در قسمت نويسه 
به اين  ١٣٤٩قسمی که محترم ظهوری ادعا نموده است که از سال { شغنانی تا حاال از اين نويسه کار گرفته اند

ستاد خير محمد حيدری، محترم دکتر خوش نظر و ديگر نويسندگان چون ا}طرف اين نويسه کار گرفته اند
« بخاطر اينکه اکثريت اين نويسندگان از نويسه . استفاده کرده اند» ڤ« پامير زاد و علی شاه صبار از نويسه 

استفاده نموده اند، ما به پاس خدمات شان در عرصه زبان و ادبيات شغنانی، اين نويسه آنها را در نوشتار » ڤ
که از جمله زبان های  –در زبان کوردی » ڤ«از طرف ديگر نويسه . مصلحات حفظ نماييم زبان شغنان بقسم

از هشتاد سال به اين طرف مورد استفاده است،  –ايرانی شرقی است که همريشه زبان شغنانی نيز می باشد 
لفبا های زبان کار بگيريم، مديون ا» ۋ « از نويسه چه که اگر ما . بحيث يک نويسه وام گرفته مراعات کنيم

اين سخن را از نقطه نظر نژاد پرستانه نمی گويم، بلکه منظورم اينست که تا حد {سلسله آلتايی خواهيم بود 
از طرف ديگر، از نقطه . }ممکن زبان های همريشه برای آوايی مشترک، نويسه های مشترک بايد داشته باشند

بايد ، لذا )هر دو لب و دندانی هستند(مخرج هم می باشند با هم شبيه بوده و هم  (v)و  (f)نظر آوايی، آواهای 
ڤ « روی اين سه دليل من نويسه . »ڤ « باشد، به اين ترتيب » ف « مانند نويسه از نقطه نظر تايپو گرافی ه

ببينيم که ساير دوستان ما در اين . ترجيح می دهم" ) ۋ" يعنی بر (را بر نويسه پيشنهادی و انتخابی شما » 
  .ی گفتنی هايی دارندخصوص چ

کشيده، من مالحظاتی ) واول های(جهت نشان دادن واکه ها ) ˜ ( در قسمت انتخاب عالمه های کمکی مانند مد 
شما اظهار نموده ايد که اين کار را بخاطر اختالط معنای واژه ها طرح . داشتم که خدمت تان عرض نمودم

. استفاده می کنيم) ˚چون الف، هـ، و، ، ـــّ، و ـــ(تا جايی که ممکن است، از نويسه های کمکی ديگر . نموده ايد
مثًال . فعًال پشتون ها و کورد ها راهی را در پيش گرفته اند که واژه ها را طوری که تلفظ می نمايند، می نويسند

در زير امالی زبان  .می نويسند» شات « را » شهد « و واژه » مالومات «را پشتون ها » معلومات« واژه 
  :کوردی را با زبان فارسی مشاهده کنيد
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  در کردی                                                   در فارسی
  نّجار                                                      نه ججار

  تقودره                                                     قدرت
  بێهرووز                                                     بهروز
  سه يياد                                                     صّياد
  زاهێر                                                      ظاهر
 ئاهوو                                                          آهو
 زێهن                                                        ذهن

پژوهش هايی .  شايد من مورد انتقاد قرار بگيرم که چرا از زبانی که در افغانستان وجود ندارد، مثال می آورم
  :که از طرف مجله بين المللی 

  le français dans le monde no ٣٥٥ janvier   ٢٠٠٨سال  

  .سب کرده استزبان کوردی رتبه سی و يکم را کاست؛  زبان زنده و بزرگ جهان صورت گرفته) ٨٠(باالی 

زبان فارسی رتبه  -در بين زبانهايی که در ايران تکلم می شوند زبان کوردی رتبه ی سي و يك در جهان ... « 
محدوده ی ايران بخواهيم بحث کنيم را به خود اختصاص داده اند که اگر در  ۴٧و زبان آذری رتبه ی  ۴٠ی 

  .را به خود اختصاص می دهند ٣تا  ١به ترتيب رتبه های 
غنا و وسعت زبان کردی بيشتر از اينها است و اگر لغات ادبي و اختصاصي تمامي لهجه ها و گويش های آن 

مقابله و رقابت با زبان را بشود به درستی جمع آوری کرد آنگاه از نظر تعداد لغت و دستور زبان حتی توانايی 
  »....انگليسی را نيز خواهد داشت

  .ديده شد که ُکرد ها با جسارت تام کلماتی را که آنطور تلفظ می کنند، می نويسند، نه آنطوريکه بايد باشد

در قسمت ديگر نويسه های کمکی بيرون خطی در اينجا ذکر می نمايم که من در مقاله قبلی يک عنوان فرعی 
از عالمه تشديد ) دوباره گويی آوايی(جهت کاهش از تکرار نويسه ها : ن حروف مکرر بيان نمودم کهبنام نوشت

  .خوشبختانه شما هم آنرا تذکر داده ايد. عربی استفاده شود

 (a)را واکه  ”t“اگر چه يک { است  (t)بايد که دارای آوای سه ) آمدی؟(  /?yattato/يـَتــتـَتــا؟ : مثًال در جملۀ
 يّتاو(واژه يتتاو هم به عين شکل . نوشته شود) يتـّتا؟( بايد به شکل } تکراری جدا نموده است» ت « از دو تای 

  ).آمدن=  

اين بدان خاطر . است)  ˚ــ(يک عالمۀ کمک کننده ديگر من پيشنهاد می نمايم که آن عبارت از عالمت سکون 
ا کدام آوای واکه واقع نشده نويسه هايی بين آنه{را ) شه ایخو(است که خواننده گاهی اوقات نويسه های کلستر 

. به اصطالح عام يعنی حرف ساکن را بقسم حرف متحرک می خواند. به اشتباه با آوای واکه می خواند} باشد
بقسم همخوان های کلستر يا خوشه ای در » ک « و » س « که نويسه های » مار = وسک ڤِد« مثًال در واژه 
تلفظ خواهند کرد؛ ) ــَ، ـــِ و يا ـــُ( بين آن کدام آوای واکه وجود ندارد، آن را با آوا های کوتاه  آمده اند که

تلفظ  /devu:sak/را به شکل  /devu:sk/مثًال احتمال دارد که واژه . خصوصًا کسانی که اهل زبان نباشند
 ــکـوْسڤد: مانند. ه سکون درج گرددپس بايد باالی نويسه اولی در نويسه های خوشه ای همخوان عالم .کنند

 ).زنبور( څـيـنـْڤـِڅ.تلفظ نگردد /qeyu:dα:w/که ) صدا کردن(/qi:wdα:w/وداو ؛ قـِيـْ)مار(
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چون سخن از آواهای همخوان کلستر بوجود آمد، الزم می دانم شّمۀ در مورد اين آوا برای خوانندگان محترم 
  .پيشکش نمايم

. پيوسته ادا می گردندآوايی هستند که که پيهم و يا بهم  (Clustered Consonants)آوای همخوان خوشه ای 
اين آوا ها می توانند در آغاز واژه ها، . تشکيل نمی گردد (Vowel)بدين معنا که در بين اين آوا ها، آوای واکه 

  :مانند. در وسط واژه ها، و يا در انجام واژه ظاهر شوند

 /tsow/راو څ، )وارخطا، عجله، اضطراب( /strob/، ستراب )جنس ماده( /streidz/ ېځواژه های ستر
امده ) o= آ ( يک واکه » کٿشتار« ديده می شود که در واژه . وغيره) ُچکری( /ʃtorθk /ک ٿ، شتار)چراغ(

بصورتی خوشه ) کٿ(» ک « و » ٿ« و آوا های ) شتـ (» ت«و » ش«است و در آغاز اين واژه هم آوا های 
  .آمده اندای 

مانند : در زبان فارسی آواهای همخوان در آغاز جمله ظاهر نمی شوند، صرف در وسط و آخر واژه ها می آيند
نظام حروف همخوان خوشی ) ش و ت(بين آوهای » گوشت« و ) ر و د(بين آواهای » برداشت« واژه های 

  .بچشم می خورد

ها نمی آيند، بدين خاطر فارسی زبانان واژه ها وام چون در زبان فارسی همخوان های کلستر در آغاز واژه 
زبان های ديگر را که با حروف کلستر آغاز شوند بصورت درست ادا کرده نمی توانند، بدين خاطر از  گرفته
  .در آغاز اين واژه می گذارند، و آنها را تلفظ می کنند e)= ــِ (واکه 

) School= سکول « و » استودنت« را ) شاگرد) ( = Student ستودنت« مثًال همخوان های کلستر انگليسی 
=  سپی« و ) ازمری« را ) شير(» zmaray= زمری « و يا واژه پشتو . تلفظ می کنند» اسکول« را ) مکتب(

spay) (تلفظ می کنند» اسپی« را ) سگ.   

  :سخن آخر

حيدری از آن کار گرفته اند، جهت ضرورت وتفکيک دقيق آوا ها، دو نويسه ای که محترم پاميرزاد و محترم 
کدام مالحظۀ ) ې(در مورد نويسه ). ˚و(و ) ې(اين ها عبارتند از همان دو واکه نويسه . بايد نا ديده گرفته نشوند

مالحظاتی داشتم که در اينجا عرض نمودم که بجای اين نويسه مرکب، نويسه های ) ˚و(اما در مورد . نمی بينم
  .بايد که ساده تر شود. باز يک نويسه مرکب است) ˜و(نويسه  .گزين شوندجاي) ۏ(و يا ) ۈ(مجردی چون 

اين نويسه آوای خاصی را نمايندگی نکرده و جهت کرسی برای واکه . (هم شامل الفبا گردد) ے(نويسه کمکی 
  لم عنداهللالع ).پايانی واژه ها مورد استفاده قرار گيرد

آيد، تا در اين عرصه بطور فعاالنه سهم گرفته، در اين مشوره و از تمام دوستان و اهل قلم تقاضا بعمل می 
انشاء اهللا نظريات شما مثمر  .به نظريات سالم و مثبت و ارزنده شما ارج می گذاريم. بحث علمی اشتراک نمايند

  .ثمر واقع خواهد گرديد

   با تقديم احترامات فائقه


