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  »تداعی مقاالت گذشته «  ه جواب نوشته آقای صبار با تيترب

وزين سيمای جای مسرت است در اين اواخر نوشته ای را از قلم آقای علی شاه صبار در سايت 
تبادل . و نکات جالبی را در آن در يافتم مطالعه کنمو من هم توانستم آنرا ، شغنان اقبال نشر يافت

مداوم و سازنده ميان اهل خبره، گفت و شنود باز و مثبت، ارج نظريات و تجربيات، گفتگوی 
گذاری برای نظريات نويسندگان، انعطاف پذيری در جهت نظريات موجه، اکادميک و معقول، 

  .زبان و ادبيات شغنانی است همه و همه، مسبب انکشاف

دۀ ديگران، پا عکس اين، گريز از واقعيت ها، طفره رفتن از حقايق، چشم پوشی از نظريات سازن
فشاری در مورد نظريات شخصی، عدم انعطاف پذيری، رجحان بر ديگران، خود پسندی، عدم 

توجه به اصطالحات محيط اکادميک، استناد به اصطالحات عوامانه که در محيط اکادميک 
کاربرد ندارند، و ديگر اعمال منفی باعث رکود زبان گرديده که نه تنها اشخاص دست اندر کار 

، و صدمه می بينند اين ناحيه متضرر می گردند، بلکه تمام افراد جامعه زبانی در اين عرصهاز 
  .اين خود يک جفای فرهنگی در قسمت رشد زبان و ادبيات است

تمام اشخاص دست اندر کار، دعوت بعمل می آيد تا مانند آقای صبار چيزی بنويسند، از بنابراين، 
من . فراهم نمايند) فيصد اهالی اش با سواد هستند ٩٠که مردم شغنان را (و قناعت مردم را 

شخصًا، از آقای صبار سپاسگذارم که داشته های خويش را از انظار ديگران پوشيده نگاه نداشت، 
بود، آنرا از ديگران دريغ نداشت و از طريق  و آنچه که در مورد زبان شغنانی در مخيله اش

  .نوشته هايش آنرا برای مردم رساند

اين نوشته کوشش می کنم، تا در مورد بعضی از نظريات آقای صبار را مورد مداقه قرار  در
  .نوشته را دقيق مطالعه کنداز آقای صبار تقاضا بعمل می آيد، تا اين . دهم

آن نوشته کنم، اما بنا به مصروفيت های من در همان روز نخست خواستم جوابيه ای را در مقابل 
  .يق افتادکاری، اين روند به تعو

آوا های موجود در زبان شغنانی و انتخاب نويسه «ضمنًا، مصروف نوشتن کتابی تحت عنوان 
اکنون، . صفحه بنويسم) ٩٠(و در ظرف يکماه توانستم اين کتاب را در  بودم »ها برای آنها

ويرايش اين کتاب در حال صورت گرفتن است و اميد وارم که بعد از مطالعه مواد مندرج اين 
کتاب توسط دانشمندان و پروفيسران افغانی مقيم در ديگر کشور ها و پروفيسران دانشگاه کابل، و 

شگاه دولتی خاروغ در تاجيکستان، کتاب متذکره چاپ گرديده و از طريق احتماًال پروفيسران دان
  .سايت وزين سيمای شغنان به نشر سپرده خواهد شد

و اميد وارم که  اين کتاب در بر گيرنده تمام موارد پيرامون آوا های موجود در زبان شغنانی است
  .برای نسل بالنده و پويای شغنان زمين مثمر ثمر واقع گردد
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  :در مورد نوشته آقای صبار اما

نوشته آقای صبار حاوی کدام موضوع تازه نبوده و همه نظريات  بصورت کل گفته می توانم
نوشته های قبلی » تداعی گر « آقای صبار نوشته اش  به گفته. تکراری در آن به نظر می خورد
  .در مورد الفبای زبان شغنانی بود

داده،  رزجناب صبار آنرا در مقاالتش تبا اصطالحاتی کهدر اينجا می خواهم روی بعضی از 
  .مکثی داشته باشم

پوهندوی دکتور (در قسمت توافق سه تن از نظريه پردازان را »  سه يار دبستانی« اصطالح 
در مورد الفبای زبان شغنانی ) نصرالدين شاه پيکار، دکتور نور علی دوست، و نوروز علی ثابتی

است که گويا  عصر سلجوقياناز قصۀ سه يار دبستانی در  طالح تلميحیو اين اص .بکار می برد
يار دبستانی بوده و در يک کالس » نظام الملک وزير سلجوقی، عمر خيام، و حسن صباح « 

تگی بوده، و قرين به حقيقت تحقيقات جديد نشان می دهد که اين يک قصۀ ساخ. درس خوانده اند
 .يستن

، اصطالح سه يار دبستانی، برای دوکتور پيکار، دوکتور دوست، و ثابتیبه هر حال، بکار بردن 
شخصی چون استاد پيکار که دارای درجه  .آميز است استهزادر واقعيت امر يک اصطالح  

، و شخصی چون نور علی دوست که »پوهندوی« تحصيلی دوکتورا، و رتبه علمی و اکادميک 
  با ثابتی می شوند؟ یر دبستاندارای سند تحصيلی دوکتورا است، چگونه يا

اين دو شخص هم از نقطه نظر سن و سال، هم از نقطه نظر درجه تحصيلی و هم از نقطه نظر 
، سوای در يک کتگوریدو شخص برازندۀ ديگر اين  وآوردن ثابتی . ثابتی تقدم دارند بر ،تجربه
  .، معنی ديگری را نمی رسانداستهزا

اگر منظور آقای صبار، از نقطه نظر طرز ديد و بينش و توافق در مورد الفبای زبان شغنانی 
باشد، و از اين زاويه اين سه شخص را در يک رده قرار داده و آنرا سه يار دبستانی خوانده، اين 

  .درست به نظر می رسدتا حدی نظريه اش 

اند، از آن جمله، در يک نوشته ديگرش،  اما، نوشته های آقای صبار حاوی نکات طنز آميز بوده
  .بودياد نموده »  تکه داران الفبا« تمام نظريه پردازان در قسمت زبان شغنانی را بنام 

 ؛رف نظر می کنمنمی پيچم و از آن صمنظور آقای صبار هر چيزی که بوده، در اين مورد زياد 
قرار ميدهم که به درد بخور برای همۀ را مورد مداقه اش نکات کليدی و عمده نوشته  ،و در اينجا

  .شغنانی خواهد بود
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آقای صبار در نوشته اش گفته است که اين آخرين استدالل او در مورد الفبای زبان شغنانی 
  .باقی نمانده است) بقول خودش(خواهد بود و ديگر چيزی برای ابراز نظر در چانته اش 

 لت پويايی قرار دارد و يک پديدۀ متحول است،زبان حيثيت يک شی زنده را دارد و هميشه در حا
اين بدان معنی است که ما نبايد معلومات . قايل شد» ايستايی« و يا » رکود « نبايد به آن صيغه 

محدود بسازيم، و به آن تکافو کنيم و بگوييم که دار و » چانته « در مورد زبان را در حد يک 
قرار يک تن و يا دو تن  چانته است، و آن هم در خدمتندار زبان ما، فقط منحصر بر همين يک 

  .دارد

باز هم در اين جا اميد واری هايی وجود دارد که آقای صبار تمام مواد داخل چانته اش، يعنی تمام 
اما، بنده از اين هراس دارد، که هرگاه . ده استنمودر خدمت دوستان ارائه را نظريات خويش 

نقد ها پذيرفتی  در صورتی که( يشان هم همان نقد ها را بپذيرندو انظريات مشار اليه نقد شوند، 
و اگر بهانه ای برای ، ديگر صبار هم در چانته خود برای گفتن و يا نوشتن نخواهد داشت، )باشند

خدا می (، آقای صبار صد چانته ديگر را توافق روی الفبای شغنانی موجود باشد ندجلو گيری رو
ولی از نوشته . در خدمت خوانندگان قرار خواهد داد) ادی خواهند بود؟داند که مملو از چه مو

چنانکه نوشته . است همگانیجناب ايشان هم موافق به توافق آقای صبار استنباط می گردد که 
  :است

خوشبختانه، ...... همه شاملين در قضيۀ الفبای شغنانی، با شيوۀ خود شان انعطاف نشان دهند... « 
تا روز تکميل می شود و به تفاهم همگانی نيز نزديکتر، ولی خوش بينانه خواهد الفبای ما روز 

  ١».بود که بگويم، بزودی دوستان، يکديگر را خواهند پذيرفت

چون آقای صبار، نوشته اش را در مورد دو چيز؛ يعنی الفبا و امال، نگاشته است، من هم 
  :به نوشته اش جواب ارائه می دهم باالترتيب

  :مورد الفبا در –الف 

صفحه را احتوا می کند، و در اينجا کوشش می ) ٩٠(که ام بنده کتابی را در اين خصوص نوشته 
  .نمايم بشکل مخصتر بنويسم

  )ٿ، ڎ، ے(: آقای صبار در مورد سه نويسه اظهار نظر نموده است

توسط  ١٩٣٥هستند برای بار اول در سال ) چهار نقطه(که هر دو دارای )  ٿ، ڐ(دو نويسه اول 
را که ) ڐ« بعدًا، سندی ها، نويسه . دانشمندان سندی و به کمک دانشمدان انگليسی ابداع شدند

، بعدٌا، آنرا بدين شکل )ڎ= بدين شکل، (دارای چهار نقطه بود، به سه نقطه آن را تغيير دادند 

                                                            
  . ٢صبار، تداعی مقاالت گذشته، ص    ١
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از آن کار می آقای ظهوری از همان تغيير آخری ايکه بر اين نويسه وارد شده،  ).ڏ(تغيير دادند 
  .گيرد

از جملۀ چهار نقطه اين . هم تا کنون کار برد دارد، ولی اينهم تغيير شکل يافته است) ٿ(نويسه 
  : مانند. نويسه، يکی از آنها گرفته شده، و در زير آن به شکل پندک نوشته می شود

   ڎ: آقای نور علی دوست اين دو نويسه را در الفبايش چنين نوشته است 

چون کتاب های دست نويس، نويسندگان شغنانی از جمله ظهوری، اين نويسه ها را به اين ترتيب 
  . من هم به اين نويسه ها توافق دارم» ڎ ،)پندک دار» ث « حرف ( «  نوشته اند

ٿ «برای من اگر نويسه های . می باشد )θ(و ) δ(برای آوا های منظور ما انتخاب نويسه ها فعًال 
آوا نويسه برای آوای » ڏ«و يا » ڎ « و نويسه های ) θ(آوا نويسه برای آوای » « ، و يا »
)δ (دو آوا در زبان شغنانی هدف ما انتخاب نويسه ها برای اين . انتخاب شوند، کدام مشکلی ندارم

نوشته می کنند، تا اين نقيصه را » ث، ذ « نويسه های عربی  باآنها را بعضی ها است، که 
  . اشکال زدايی کنيم

، نويسه های (calligraphy)و خوش نويسی  (typography)اما، از نقطه نظر حروف نگاری 
  . مطبوع به نظر می رسند ڎ و  

با  (g)مانند نوشته آوای . هم چندان مشکالتی را ببار نمی آورند)  ڏ، ٿ( انتخاب نويسه های 
در زبان های دری و پشتو از هم تفاوتی چندانی ندارد، همان خط » ګ« و » گ « نويسه ها 

(diacritics)  تبديل شده است، اين ناهمگونی » ګ« در زبان پشتو به پندک » گ« باالی نويسه
  .اختالف فاحشی را ببار نمی آورد

) ث(بدون ضياع وقت يک نقطه را باالی حرف ) ٿ(در نوشتن نويسه : آقای صبار گفته است که
هنگام نوشتن اين نويسه، قلم ما باال می : گفته است که» « اما در قسمت نويسه . می نويسيم

اين يک ادعای محض  .دود و هم پايين، که اين روند، آسان نگاری و زود نويسی ما صدمه ميزند
در قسمت آسان نويسی، زيبا . زيرا که قلم کمپيوتر دو نويسه را با يک کليک، تايپ می کند. است

اين برای بار اول . ار جحيت دارد»  ٿ« بر نويسۀ » « شناسی، و خوش نويسی، نويسه 
اول دو نويسه . نددار) نقطه ها(نيست که نويسه ها هم در باال و هم در پايين، عاليم تمايز دهنده 

در الفبای وضع شده برای زبان منجانی هم . هم در باال و هم در پايين نقطه دارد» ږ، ښ« پشتو  
سه در باال (دارای شش نقطه است »  ڜ« است، به شکل » چ« و » ش « آوايی که بين آوا های 

گير تر است؟ ديگر  ، وقت» ڜ« ، نسبت به نويسه »« ، آيا نوشتن نويسه )و سه در پايين
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، گلگتی، منجانی، سندی و ديگر زبان های شمال )چترالی(نويسه ها هم در الفبای زبان خاوری 
  ڋ  ۺ  ۻ  ۼ ڲ  ڿ: مانند. پاکستان وجود دارد

عربی با ايشان کامًال ) ث، و ذ(در مورد ديدگاه های ديگر آقای صبار در مورد نويسه های 
  .موافقت دارم

در الفبايش ذکر نکرده » θ« را برای آوا نويسه برای آوای »  ټ« نور علی دوست، نويسه : نکته
نور علی دوست . آقای ميرزا محمد عربزاد اين نويسه را از ظهوری اقتباس نموده است. است

  : آنرا اينطور نوشته است

پشتو،  (Velar-Retroflex)برگشتی  –کامی  -در زبان پشتو برای آوای لثوی»  ټ« نويسه 
قرابت ندارد، ) θ(، که در پشتو است، هيچگاه با آوای » ټ«  نويسه انتخاب شده است، و نويسه 

  .فرق دارد /t/ که با آوای. در الفبای آوانگاری بين المللی نوشته می شود/ /و اين آوا با نويسه 

در مقاالت گذشته و هم در کتابی که فعًال روی آن کار می کنم، بحث مبسوطی را در اين  من
  .زمينه ارائه نموده ام

) و يا جايگاه های( در قسمت ادای عين آوا ها، گويندگان زبان های مختلف آنها را با مخارج 
در زبان شغنانی دندانی هستند، در  t)= ت ( و  d)= د (مثًال آوای های . مختلف ادا می نمايند

  .هستند) بيره ای(صورتی که اين آوا در زبان انگليسی لثوی 

  :، در زبان شغنانی چنين ابراز نظر کرده است»پندک « آقای صبار، در مورد ايجاد 

در واقعيت کامًال حق انحصاری و خاص زبان پشتو بوده و اگر صرف در يک » پندک« شکل « 
  ».بيچاره از تنهايی می ميرد» پندک « زبان شغنانی کار بگيريم، اين مورد از آن در 

در واقعيت امر شکل نيست و از جمله عاليم متمايز کننده  »پندک« و  ،»پندکشکل «اول گفته 
(diacritics) پندک حق انحصاری زبان پشتو است، در که اگر در صورتی  .به شمار ميرود

، ږ، ځ، څ(زبان پشتو دارد؟ اگر اينطور است، پس نويسه های کدام جا گفته شده که اين حق را 
هم در زبان پشتو وجود دارند، چرا اين نويسه ها از همان حق انحصاری بر خوار ) ې، ښ

عاليم پندک و ديگر عاليم متمايز کننده در  نيستند، و در زبان شغنانی از آنها استفاده می بريد؟
  ). ڕ، ۆ، ڵ( :، مانندزبان کـُردی هم وجود دارد

ديگر و يا زبانی از حق انحصاری زمانی مطرح است، که اگر کشوری، يک نويسه را از کشور 
مودل کند، در آنصورت همان کشور متهم به  (plagiarism)و يا دزدی زبان ديگر اقتباس 
ايجاد نويسه های . ولی تا کنون چنين مواردی در جهان به نظر نخورده است. سازی می گردد

ولی تا . مربوط به زبان پارسی است که رودکی سمرقندی آنرا وضع نموده است) چ، ژ، گپ، (
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کنون پارسی زبانان ادعا نکرده اند که نوشتن و کار گرفتن از اين نويسه ها حق انحصاری زبان 
  .پارسی است

اول . اين هم يک نظر غير علمی است: اين پندک بيچاره از تنهايی در زبان شغنانی می ميرد
چگونه بر يک سمبول قرار دادی اطالق می گردد؟ دوم »  چاره دار« و يا » بيچاره « صفت 

يک قرار داد اجتماعی ) زبان گفتاری، زبان نوشتاری وغيره(اينکه زبان به هر شکلی که باشد 
و اگر در اين مورد . ی دارندنگه م»  زنده «است، و گويندگان و افراد يک جامعه زبانی آنرا 

  .همان جامعه هم منقرض می گرددزنده توجه نکنند، حتی زبان 

  :، آقای صبار چنين ابراز نظر نموده است»ے«اما در مورد نويسه 

حضور مسلم و ..... اين حرف، توسط آقای ثابتی در زبان ما استخراج و بکار گرفته شده است «
بر عکس در . زبان های دری و پشتو چندان منظم نبوده استی ثابتی در »يا«پر دامنۀ اين 

زبان اردو با کمی تغيير به فراوانی کاربرد دارد، نه بشکلی که ثابتی آنرا پيکره تراشی کرده 
در . حيدری و پاميرزاد است» ې«ی ثابتی، گويا جايگزين حرف »يا«در پهلوی آن ..... است

احتماًال آمده نمی ) واژه ها(تی وقتی که در شروع ی ثاب»يا«چنين حالتی پرسيده می شود که 
حيدری » ې«تواند و خاصتًا در وسط کلمه بيايد، چه قواره را بخود ميگيرد؟ آيا در آنصورت به 

  ٢» مراجعه شود و از آن کار گرفته شود و يا چطور؟

لين بار در توسط ثابتی برای او) ے(توسط حيدری و نويسه ) ې(اوٌال بايد اذعان نمود که نويسه 
وضع نشده اند، که بنام آنها مسمی  (Perso-Arabic Scripts)عربی  –ميان نويسه های پارسی 

عربی و اردو  از زبان های» ے« از زبان پشتو اقتباس شده، و نويسه »  ې« نويسه  .گردند
  . انتخاب گرديده است

خاصی در زبان دری و پشتو در زبان شغنانی آوا هايی وجود دارند، که برای اين آوا ها نويسه 
وجود ندارند که از آنها نمايندگی کند، بناًء بايد به زبان های بين المللی توسل جست تا اين نقيصه 

انتخاب نويسه . اين ادعا را به ثبوت می رساند...) و  ڤ، ڎ، ٿ(انتخاب نويسه های . رفع گردد
  . ستهم روی همين دليل در الفبای زبان شغنانی وارد شده ا» ے«

آنرا در  نيست تا»  برنامه نويس«اين نويسه را ثابتی پيکره تراشی نکرده است، زيرا که ثابتی 
موجود بوده و   ٣) ASCCI(اين نويسه قبًال در سيستم اسکی . حافظه کمپيوتر برنامه نويسی کند

  .پس اين ادعای صبار يک نسبت دهی اشتباه است. می باشد (٠٦D٢)دارای کود نمبر 

                                                            
  ٣. صبار، همان، ص  ٢

٣  ASCII = American Standards Codes for Information Interchange 
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احتماًال صبار نوشته . حيدری و پامير زاد نمی باشد»  ې« جايگزين نويسه » ے«نويسه هرگز 
  .های ثابتی را دقيقًا مطالعه نکرده است

، )بيد؛ درخت بيد(د ېو: مثًال در واژه های: می کند (ei)نمايندگی از آوای دفتانگ »  ې« نويسه 
  )نام حيوان درنده(ر ې، ش)گم شد(د ېب

  .بنام يای مجهول ياد نموده اندکه متقدمين آنرا 

در زبان شغنانی در اول واژه ها نمی آيد، صرف در موارد محدود، در آنصورت » ېِ«آوای 
، و يا در مواردی )ايران= ن ۈرېا(مثًال در واژه شغنانی . می آيد) ې(ماقبل نويسه ) ا(نويسه الف 
  :دمانن. از آن کار گرفته می شود (Interjection)ندا  بحيث حرف

را اين ها بعضی از کلمات عربی شغنانی ). ای برادر(راد ڤ ې، و يا ا!)ای خدا، خدايا! (ایڎخ ېا
  )ايمان= ن ۈمېا( ؛ )اعدام= م ۈدېا(: مانند. قسم تلفظ می کنند

اين آوا در زبان شغنانی در وسط واژه از پر کاربرد ترين آوا است، اما در آخر واژه ها صرف 
جر شدن، کوچ =  ېآل(در واژه های  ei)=  ې«ِِآوای : مانند. استفاده می گردددر موارد محدود 

  ).بلی( ې؛ بل)کردن، مالق خوردن

می بر   (Diphthongal)هم در زبان شغنانی در بسياری اوقات از حالت دفتانگی» ېبل« واژه 
  ).ےبل(بلـِه : مانند .تبديل می گردد (Long Monophthong)آيد و به يک آوای تک صوتی بلند 

  :بنده چنين ابراز نظر نموده است»  ے«در مورد نويسه 

) زبر، زير، و پيش(در آغاز واژه ها بحيث کرسی برای آوا های ) ا(در زبان شغنانی نويسه الف 
 ڤِاله. مانند. همان سان که در زبان های عربی و دری مروج است. در نظر گرفته شده است

  ).و، حرف عطف(، َات، اتـَه )اميد( ېڎ، ُام)چند تا، قدری(

، )کمانچه( ــَنــِچ څ، )ستون(سـِتـَن : مانند. در ميان واژه ها، نظر به ضرورت نوشته می شوند
  .، ولی اغلبًا در ميان واژه ها از اين عاليم صرف نظر می گردد)قروت(پ ښتـُ

) و(، نويسه )زبر ــَ(ای ، کرسی بر)هـ(، نويسه )واژه های مختوم به واکه ها( در آخر واژه، 
  .است) زير ــِ(کرسی برای ) ے(و نويسه ) پيش ــُ(کرسی برای 

  ).تمباکو( ے، تمـاک)چرده، کبک زرين(ـُو څـِڅ، )بيدار(َاگـــَه : مانند

هستند و صرف وظيفه آنها  (Silent)ويا غير ملفوظ  ساکت) ےـه، و، ( در اينجا نويسه های  
اين عاليم در آخر واژه ها بپای خود استاد ر آخر واژه است که چون نگاهداشتن آوای واکه ها د

) ےــه، و، ( شده نمی توانند که نويسه های برون خطی هستند، و در قالب نويسه هايی چون 
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صرف حيثيت کرسی را در آخر اين واژه ها  )ےـه، و، و ( ها ظاهر می شوند، و اين نويسه 
  .بازی می نمايندنقش 

می کند، و آنهم در صورتی که آوای واکه کوتاه  e)ــِ  (قط نمايندگی از آوای زير ، ف)ے(نويسه 
  .زير، در آخر واژه ها باشد

اغلبًا ختم شده باشند، در زبان شغنانی ) :iای « واژه هايی که در زبان های ديگر به واکه کشيده 
 ے، ثابت)تمباکو( ے، تماک)جالی( ے، جال)خالی( ےخال: مانند. ندتلفظ می شو) ــِ(به واکه کوتاه 

  .وغيره) شيوه چی( ےوه چښې، )ثابتی(

می ) ــه(ديده شده است که بعضی نويسندگان، آوای واکه کوتاه در آخر واژه ها را با نويسه 
، صرف )هـ(اول، نظر به قاعده وضع شده، نويسه . اين روش از اشتباه خالی نيست. نويسند

در آخر کلمات است، بدينصورت، اين نويسه را نبايد بحيث ) ــَ(کرسی برای آوای واکه زبر 
) ای(دوم، اغلبًا واژه های مختوم به واکه کشيده . هم در نظر گرفت) ــِ(کرسی برای واکه زير 

در زبان شغنانی جهت اصالت واژه اصلی بايد . نوشته می شوند) ی(در ديگر زبان ها با نويسه 
تلفظ اصلی خود را از دست می دهد، و ) ی( ا، چون، همانام. را رعايت نمود) ی(همان نويسه 

  .بصورت کسره و يا واکه کوتاه تبارز می کند

  . تلفظ می شود (Khole)در زبان شغنانی  (Kholee)خالی « مثًال واژه 

، به شکل )آورده است( ےجږوڤ، )دوستی، دوست داشتنی( ےنوشتن واژه هايی چون، ژيوجگ
  .از اشتباه خالی نمی باشدته شوند، اگر نوشجه، ږوڤژيوجگه، 

را در نظر گيريم، اين مشکل برای ديگران هم قابل » ربابچه « و » خاله « اگر ما واژه های 
بعضی ها، بدون اينکه مسئله آوايی و واژگانی را درک کرده باشند، بزعم و . درک می گردد

ر نگرفته، آنرا بزعم خود می سليقه شخصی خود، در نوشتن واژه ها کدام قواعد خاصی را در نظ
» ربابچی«  و» خالی « نوشتن واژه های : مثٌال. نويسند و معنی واژه ها را دگرگون می سازند

ربابچه « و » خاله « غه شغنانی برای شان داده باشند، آنها را بشکل دری را، بعضی ها که صي
پس چرا همين واژه ها . می کنند تبديل) ــه(را به نويسه ) ی(در اين حالت، نويسه . می نويسند» 
ه حفظ در اين حالت، هم اصالت واژ ؟نوشتنشغنانی زبان در ) ےربابچ(و ) ےخال(به شکل را 

  .خوب خوانده می شودمی گردد و هم در شغنانی 

خاله و « در زبان شغنانی به » خالی و ربابچی « اگر اين قاعده مراعات نگردد، واژه های 
= ربابچه « و ) خواهر مادر= خاله (نموده، و با واژه های شغنانی و دری عرض وجود ) ربابچه

بدين ملحوظ، اين دو از هم تفکيک شوند، بايد به روش زير . مشتبه می گردند) تصغير رباب
  .نوشته شوند
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  ے؛  ربابچه، ربابچےخاله، خال

جايگزين که از جانب ثابتی طرح گرديده، هيچگاه » ے«حاال به ثبوت رسيد که نويسه 
در ) ــِ(حيدری و پاميرزاد نيست و صرف حيثيت کرسی را برای آوای » ې«نويسه 

نقش ) زنده و بنده(واژه های غير ملفوظ در ) ــه(نويسه  شبيهآخر واژه ها است، و 
  .بازی می کند

اما اگر آقای . اينکه جناب صبار، قواره اين نويسه را خوش ندارد، آن گپ ديگر است
را در مايکروسافت  (font)يرايش نوشته های شغنانی اش انتخاب قلم صبار هنگام و

فونت . ، تغيير دهد، اين نويسه بصورت زيبا نوشته می شود(MS Word)ُورد 
 Times New)انتخابی برای زبان سندی و ديگر زبان ها غير از دری و پشتو، 

Roman) اگر اين فونت انتخاب نگردد، نويسه ها نا زيبا به نظر خواهند رسيد. است.  

  

  :در مورد امال –ب 

آقای صبار موضوع دوم نوشته اش را در مورد امالی زبان شغنانی اختصاص داده 
باز هم . اما، موضوعی که مطرح نموده است، شامل امال واژه ها نمی گردد. است

  .همان مشکل آوا نويسی است

به اين مسايل در حال ويرايش آن هستم، جوابگو  منکه کتابی  ،من متيقن هستم که
  .خواهد بود

  .اما در اينجا بطور فشرده اين موضوع را پيگيری می کنم

  :صبار نوشته است

چيز ديگری که بنده را وا داشت تا کمی در باره اش فکر کنم، آن موضوع تلفظ و « 
ای دری و پشتو است، نمی دانم که در پشتو و در زبان ه» واول « کاربرد حروف 

بعدًا آنگونه ايکه حيدری در رساله خويش تذکر داده، نسخه برداری آن در زبان 
زادۀ زبان انگليسی است، و اگر ما در زبان » واول« در حالی که بحث . شغنانی است

م، و اگر های خود به اين بحث نيازی می داشتيم، بايد از خود، بر آن نام می گذاشتي
نيازی نبوده، پس چه ضرورت به کاپی گری در زبان شناسی زبان های خود ماست، 
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و حيدری هم بر اين بحث در رسالۀ خويش خيلی تأکيد نموده و رساله اش را از 
  ٤».پر نموده است» کانسوننت«و » واول« صحبت در بارۀ 

رمز ها و نشانه ها در هر زبان : قسمی که فرموده اند. نظريه پوهاند يمين عکس اين قضيه است
همه صوتی اند و اين بدان معنی است که انواع ديگر وسايل مفاهمه از قبيل زبان اشاره ای، زبان 

را از نگاه تعريف و شرح علمی زبان، نمی توان آنها را زبان ) الفبا(عالمه ای و زبان نگارش 
   ٥.قلمداد نمود

صوتی که انسان از آن بمثابه ابزار افهام و تفهيم پوهاند يمين در قسمت اجزای سازنده زبان 
  :استفاده می کند، چنين بيان نموده است

يعنی، انسان به هر زبانی که سخن می گويد آنرا . است» جمله « واحد گفتار در همۀ زبان ها « 
جمله، فقره، کلمه : پس اجزای سازنده زبان صوتی عبارتند از. با بيان جمله ها انجام می دهد

  ). آوا(، و فونيم )واژک(، مورفيم )واژه(

تجزيه گردند، در نتيجه آن به آخرين جز سازنده زبان که گر اجزای سازنده زبان گفتاری يعنی، ا
  .است خاتمه می يابد و آوا ديگر قابل تجزيه نمی باشد) آوا ها(فونيم ها 

که کوچکترين (» واآ« ، در قسمت ارتباط )فونتيک(علی محمد حق شناس، در کتاب آواشناسی 
  :چنين ابراز نظر نموده است» زبان« با خود ) جزء سازنده زبان است

زبانشناسان عمومًا زبان را بصورت مجموعۀ پيچيده ای از نظام های مجرد و ذهنی تعريف می 
مغز انسان بشمار می رود و برای ايجاد ارتباط بين  ٦) قابليت های(کنند که از جملۀ توانشهای 

از سوی . بنا براين تعريف، زبان يک پديدۀ مجرد و غير مادی است. ر بکار می رودافراد بش
در نتيجه، آوا . محسوب می شود» ماده« ديگر، آوا در حقيقت امواج هوا است که خود نوعی 

است که از طريق گوش محسوس می گردد و نمی تواند جزئی از نظام ) فزيکی( يک پديده مادی 
با اين وصف، آوا بصورت ماده ايکه نظام های زبانی در آن نمودار می  .ذهنی زبان بشمار آيد

همانند » آوا « با » زبان « نسبت : ازينرو می توان گفت که. شوند با زبان رابطه پيدا می کند
يعنی اجرای يک (يک دستگاه موسيقی است با صورت اجرای شده آن، ) نوت ها(نسبت نـُت های 

  ).دادن همان نت ها مثًال در پيانو پارچه آهنگ با توالی قرار

  .و يا، آوا نشانه مادی، محسوس و گفتاری برای نظام های مجرد زبان است

                                                            
  . ٣. صبار، همان، ص   ٤
  .١٤. مارتينه، همان، ص  ٥

٦   Competence  
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همين آوا را نويسندگان ديگر بنام، واک، صدا، صوت، و يا فونيم نوشته اند که هدف همه اين ها 
  :پوهاند دکتر يمين ميگويد. يکی است

، به تنهايی بی معنا اند، ولی در درون واژه و واژک )آوا ها( اگر چه اين واحد های صوتی « 
يعنی . نقش معنايی را افاده می کنند و بطور عموم دارای خصوصيات و مشخصات چند می باشند

مفارق به اين معنی . بی معنی و بسيط و مشخص و مفارق زبان است) آوا(که فونيم واحد صوتی 
ر در واژه ای بجای يکديگر استعمال شوند، معنی است که به تنهايی اين آوا معنی ندارند و اگ

« و » چ « مثًال  واک های . ی آورندبوجود م» فرق« و يا در معنی واژه واژه را تغيير می دهند 
به تنهايی معنايی ندارند ولی اگر در واژه جايگزين يکديگر شوند، تفريق معنايی را در واژه » ج 

را جايگزين » ج « ، آوای )چای(در واژۀ » چ« ) آوا(مثًال اگر بجای واک . بوجود می آورند
. ، معنی متفاوتی را بوجود می آورد که کامٌال با واژه اولی هيچ ارتباطی ندارد)جای(کنيم، يعنی 

  .بدين ملحوظ، شناخت هر يک از آوا ها بصورت انفرادی، ضروری بنظر می رسد

خط مانند آوا به عنوان ماده ايکه  :علی محمد حق شناس در قسمت رابطه آوا با خط می نويسد
از اين نقطه نظر، نسبت . نظام های زبان را در خود منعکس می کند با زبان رابطه پيدا می کند

خط نشانه مادی، محسوس و : ويا. آنست نسبت طرح قالين با صورت بافته شدۀزبان با خط همانند 
   ٧.نوشتاری برای نظام ذهنی زبان است

پديده های مادی و محسوس هستند که توسط گوش و چشم قابل حس اند، هر دو آوا و خط، 
زبان يک پديده ذهنی : ويا قسمی که حق شناس گفته است. نمايندگی از پديده ذهنی زبان می کنند

، عرض وجود می )يکی گفتاری و ديگری نوشتاری(واحد است که با دو تظاهر مادی متفاوت 
  .کند

وجود دارند که به واکـه ها، ) واک، صوت، و يا صدا(گونه آوا  بطور عموم در زبان شغنانی سه
واحد (بگفته علی محمد حق شناس، تقسيم بندی آوا ها . نيم واکه ها، و همخوان ها تقسيم می گردند

  ٨.از بنيادی ترين و مهمترين طبقه بندی های آوايی استبه واکه و همخوان ) های زنجيری

و ) واول(در قسمت تقسيم بندی آواها ی زبان شغنانی به واکه ها بنابر داليل فوق، آقای حيدری، 
  .، کار بنيادی را به منصه اجرا گذاشته است)کانسوننت(همخوان ها 

تشخيص گردند، و سپس ) اعم از واول و کانسوننت(اوًال، بايد در يک زبان، تمام آوا های آن 
  .انتخاب گردند) گرافيم(برای هر آوای مجرد، نويسه ای 

                                                            
  .١٤. حق شناس، آواشناسی، ص  ٧
  . ٧٥. حق شناس، همان، ص  ٨
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واکه کشيده، و ) ٦(واکه کوتاه، ) ٤(که . دارد وجود) واول(آوای واکه  ٢١شغنانی  در زبان
وجود ) کانسوننت(آوای همخوان ) ٣٠(هم چنان در زبان شغنانی . واکه دفتانگ وجود دارد) ١١(

  .اشدمی ب) آوا(صوت ) ٥١(دارد که مجموعًا زبان شغنانی دارای 

کشانم، اما در مورد چند اصطالحی که صبار آنها ذکر نموده  در اينجا من بحث را به درازا نمی
  .ضرور است که کمی مکث نمايم

و ) ززپ(آقای صبار، تقسيم بندی آوايی را نا ديده گرفته، و صرف قاعده ای وضع نموده که بنام 
) ــَ، ــِ، ــُ(  (short vowels)برای واکه های کوتاه) ززپ( .نام گذاری نموده استآنرا ) يهو(
) ، ای، اوۈَاهـ، ِاهـ، (  (Long Vowels) را برای آوا های کشيده) يهو(و ) يشپبر، و زير، ز{

  .بکار  برده است

 )٦(در زبان شغنانی،  ٩.اگر تلفظ واکه با کشش محسوسی همراه باشد، آنرا واکه بلند می گويند
سه . ترک اندو پشتو مش، در زبان های دری )آ، ای، او(سه واکه کشيده . يده وجود داردواکه کش

ولی با زبان های ديگر پاميری و زبان ازبيکی . واکه ديگر آن در اين زبان ها وجود ندارد
 .مشترکاتی دارند

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

  )مادر(
، ِڎهـد )سياه(ِتهر : باز؛ مانندنيمه کشيده و  صدای دو زير،برابر با )  :ε = ِاهـ (صدای  .٣

  )مهر و محبت(، ِمهر )سنگريزه(، ِسهِدچ )جنگ(
بۈن ) ۈ: (مانند ميانیو تر کشيده  صدای دو پيش، نسبتًابرابر با )  uu = ů = ۈ (صدای  .٤

  )گوش( ۈږ، غـ)پوست(ست ۈپـ، )ريش(
، چيد )شيرين(، خيږ )تلخ(، څيښ )يک(ييو :  پيشين، کشيده و بسته)  = :iیِا(صدای  .٥

  )خانه(
 ).توت( ڎ، تو)خرس(، يورښ ) سنگ(بورج: کشيده و بستهپسين، )   :oo = uوُا(صدای  .٦

من مطمئنم که خيلی از نويسندگان که با اصطالحات زبان شناسی بلديت نداشته باشند، مفاهيمی 
رد، کوتاه، يمه بسته، بسته، گسترده، ميانی، گـِسين، باز، نيمه باز، نچون واکه های پيشين، پ

د و تا نکشيده، دفتانگ، مونوفتانگ، تريفتانگ، دايگراف، ترايگراف، الوفون وغيره آشنايی ندار
  .مشکل استبرای آنها در نزد يک شخص متخصص درس نخوانده باشند، تفکيک اين مسايل 

استفاده کند، خوبتر » بلند« و يا » کشيده«از اصطالح » کشاله« آقای صبار اگر بجای اصطالح 
زيرا، اين اصطالحات دارای کاربرد در عرصه زبان شناسی است، اما . به نظر می رسد

                                                            
  . ٥٩. مارتينه، همان، ص  ٩
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در انگليسی اينها را بنام . را برای بار اول، آقای صبار بکار برده است» کشاله « اصطالح 
(Long Monophthongs)  آوا های تک صوتی کشيده ياد می کنندو يک.  

کشاله واوی، کشاله يايی و (در اينجا به ثبوت رسيد که در زبان شغنانی نه تنها سه آوای کشيده 
. آوای کشيده است) ٦(وجود دارد بلکه زبان شغنانی دارای ) ای که صبار ذکر نموده» هـ«کشاله 

کشيده، کدام يای کوتاه وجود ندارد که يکی را کوتاه و » ی«باز يای کشالی يعنی چه؟ در مقابل 
  .ديگری را کشيده بناميم

باشد، اين دسته بندی آقای صبار ) ې(ی کشالی، همان يای مجهول »يا«اگر منظور صبار، از 
در زير » يا«در کتگوری واکه های کشيده نمی آيد و اين ) ې(اشتباه است، زيرا، يای مجهول 

  .می آيد کتگوری دفتانگ ها

  :آقای صبار می افزايد

، »کشاله«و يا در گذشته، دوستان ما دست به ابداعی زده و برای حل معمای  –اکنون .... « 
می » ی، هـ، و« : تند ازعباررا بکار گرفته اند که آن حروف بطور عمده،  حروف زنده

  ١٠»....باشند

اين معما از می داند، که برای حل » معما « اوًال، تفکيک آواهای کشيده را يک جناب صبار، 
  .کرده انداستفاده  حروف زنده

  تقسيم بندی می شوند؟ حروف زنده و مردههم به د پرسيد که آيا حروف اوًال بايد از آقای صبار باي

  .اين يک نظريه قابل تأمل است

  ).دين(و ) خون(مثًال در واژه های . کشيده هستندخود شان آوا های » ی«و » و« آوا های 

  .در عربی اين آوا ها را بنام حروف علت ياد می کنند

  را» وای«حرف علت گفت صرفی واو و الف و يای را       هرکه را دردی رسد ناچار گويد 

اله کش(ات باز اينکه اصطالح. کشاله يايی، کشاله واوی، و کشاله هـ يی، مفاهيم نادرست هستند
( اصطالحات دقيق تر هستند، و بنام واکه های ) های زيری، کشاله های زبری، و کشاله پيشی

  .ياد می گردند) کشيده زبر، کشيده زير، و کشيده پيش

: مانند(آوای واکه موجود در زبان شغنانی، سه تای آنها دارای نويسه می باشند ) ٦(پس از جمله 
  ).سيب= مون (، )شکم= قيچ (، )زردالو=  ناش(مثًال در واژه های ) آ، ای، او

                                                            
  . ٤. صبار، همان، ص  ١٠
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  : و می مانند سه آوای کشيده ديگر

  ).ۈ(، )ِاهـ(، )َاهـ(مثًال 

  ) خط(، خهط )شهر(هر ښ، )زهر، افگار شدن(، زهر )پهن(، پهم )مادر(نهن : َاهـ 

  ، شعر، تهران)مهر و محبت(ِمهر ، )نواسه ايکه دختر باشد(، ِنـبـِهس )سياه(تـِهر : ِاهـ

  )دوغ(غ ڎۈ، )ناک(د ۈ، مر)قيماق، سر شير(ب ۈ، مر)ريش(ن ۈب: ۈ

اما، در بعضی از زبان های پاميری مانند . در زبان های دری و پشتو وجود ندارد) ۈ(آوای 
می  اين آوا نيم بسته و ميانی. واخانی و منجانی و زبان ازبيکی، قرغيزی، و قزاقی وجود دارد

تفاوت اين آوا را با . کامًال بسته و گرد) او(ز و گسترده و نه مانند کامَال با) آ(نه مانند واکه . باشد
خوب ) مۈنـ(، و واژه شغنانی )نوم(و واژه پشتو ) نام(در واژه دری ) او(و ) آ(آوا های کشيده 

اما نويسه . می نويسند) ْو(ديپارتمنت زبان و ادبيات شغنانی اين آوا را بشکل . برجسته می گردد
  .ارجحيت دارد) ْو(بر نويسه  مورد در سه) ۈ(

وسيع از اين نويسه کار می  ها، قرغيز ها، و قزاق ها، هم بطورچون کوردها، اويغور : الف
  .گيرند

است و فقط با يکبار کليک تايپ دارای يک کود ، ١١(ASCII)در سيستم اسکی ) ۈ(نويسه : ب
   .کليک ضرورت استبه دو ) ْو(در حاليکه در وقت تايپ کردن نويسه ترکيبی . می گردد

مال الچين، اولين الفبا ساز برای زبان شغنانی، از اين نويسه استفاده نموده است، و به عنوان : ج
  .ميراث فرهنگی بايد آنرا حفظ نمود

. کار می گيريم) هـ(جهت نمايش دادن اين آوا ها، از نويسه ). ِاهـ(و ) َاهـ: (واکه های کشيده ديگر
را که نمايانگر واکه های کوتاه ) ـــِ(و زير ) ـــَ(دارد که ما عاليم زبر در اينجا سه دليل وجود 

  .واکه های کشيده زبرين و زيرين نمايندگی کنداز ترکيب دهيم، تا ) هـ(اند، با نويسه 

در زبان شغنانی وجود ندارد، و اين نويسه در زبان شغنانی زايد است، ما ) هـ(چون آوای : الف
ويسه بحيث يک نويسه کمکی جهت نشان دادن واکه های کشيده زبرين و در شغنانی، از اين ن

  .زيرين استفاده می بريم

انگليس ها . بحيث حرف ترکيبی استفاده می کنيم) هـ(اين برای بار اول نيست که ما از حرف : ب
يی به تنها: مثًال. است، در ترکيب سازی از آن کار گرفته اند) هـ و ح(که معادل  (h)هم از حرف 

معادل نويسه ) ,s, c, t(  را می دهد، و به ترتيب، نويسه های) و ح هـ( های صدای  (h)نويسه 

                                                            
١١  ASCII = American Standard Codes for Information Interachnge 
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ترکيب گردند، نمايندگی از يک آوای   (h)هستند، زمانی که با نويسه ) س، س و يا ک، و ت(ها 
نمايانگر آوا  (sh, ch, th): مثًال. جديد ديگری می کنند، که از آواهای قبلی کامًال تفاوت دارند

دو و يا چند نويسه ايکه با يکديگر ترکيب می گردند، و نمايندگی . هستند) ڎو يا  ٿش، چ، ( های 
اگر سه نويسه از يک آوا نمايندگی . ياد می شوند (Diagraph)از يک آوای واحد را بکنند، بنام 

عالمه های کسره و فتحه  بنابراين، ترکيب. ياد می کنند (Trigraph)کنند، اين نويسه ها را بنام 
همچنان در زبان دری هم، . در زبان شغنانی نقش يک دياگراف را ايفا می کند) هـ(با نويسه 

مثًال . غير ملفوظ ياد می کنند» ها « در آخر واژه ها غير ملفوظ است، و آنرا بنام » هـ « نويسه 
اين نويسه در اين . رده اندفوذ کوغيره که در زبان شغنانی هم ن» بنده « ، »زنده « در واژه های 

. ايفا می کند) زبر(، تلفظ نمی گردد و صرف نقش کرسی و واسطه را برای آوای فتحه واژه ها
تلفظ می گردند نه مانند » banda بنَد « و » zinda زنَد « در اصل، اين واژه های بصورت 

hzinda  و ياhbanda 

« مثًال واژه عربی . استفاده می کنند) هـ(از نويسه  کورد ها برای نشان دادن واکه های کشيده،: ج
آنها استدالل می کنند که واژه ها همانطوريکه تلفظ می . می نويسند» خهت « را بشکل » خط 

با دری بمقايسه گرفته ) کوردی(در زير نوشته های کـُردی . شوند، بايد همان سان نوشته شوند
  ١٢.شوند

  ردیودر ک                                                                 در فارسی
  نّجار                                                      نه ججار

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

مثًال در واکه باز و پيشين در . ترکيب می گردند) هـ(با نويسه  در زبان شغنانی دو واکه کشيده
سنگ، تخته سنگ، (و واکه باز و پسين در واژه های ِسهد ) مادر(، نهن )پدر( واژه های  تهت 

  ).سياه(، تـِهر )جوی( ڎ، ِوه)دام( ڎ، پـِه)سغاچ سنگ در لهجه دری بدخشانی

اشتباه می کنند، و آنرا ) ې(آوای واکه دفتانگ  بعضی ها، آوای واکه کشيده، باز و پسين را با
  .يکی تلقی می کنند

                                                            
 ، موجود در صفحه انترنتی)کوردی(آموزش زبان کـُردی   ١٢ .١

http://siasate٦٤.blogfa.com/post-٢٦.aspx  
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  :مثًال

Long vowel   /i:/            Diphthong   /ei/            Long Monophthong /ε:/ 

  )تير کمان، چوب(تير            ،)تير شدن، رد شدن(ر ېت                             ، )سياه(تـِهر  

 )فضله حيوانات(يد ڎ                      ، )می بارد(د ڎې                            ، )جنگ(هـد ِڎ

  )آفتاب(خير )                    فسخ کردن(ر ېخ)                      برادر زاده(خـِهر 

اين . نمی بيندفرقی  /:ε/ و /ei/آقای صبار تذکر داده است که شغنانی زبان است و بين آوا های 
بسياری از دری زبانان و پشتو زبانان هم مانند آقای صبار آوا های موجود در زبان . درست است

باز است در صورتی که آوای نيمه پسين و کشيده و  /:ε/آوای  .شان را تفکيک کرده نمی توانند
  .است (I)و آوای پيشين و بسته  (e)ز ترکيبی است و مرکب از آوای نيمه با /ei/يک آوای 

که از جملۀ شاخه آرلوند، در رساله دوکتورای خويش در مورد زبان سريقولی . خانم پامـال  س
  :می نويسدهای زبان شغنانی است، 

Sarikoli, being the most advanced in terms of the rise of diphthongs in the 
language has many long monophthongs that sound deceptively like 
diphthongs when only examined aurally.١٣ 

ترين زبان در قسمت توليد آوا های دفتانگ است، پيشترفته زبان سريقولی، با اينکه : ترجمه
به تنهايی از طريق حس شنوايی به وقتی دارای آواهای کشيده تک صوتی زياد می باشد که 

  .مانند دفتانگ ها به نظر می رسند ای ريبندهآزمايش گرفته شوند، بطور ف

  .مشخص می گردند (spectrograph)اين آوا از طريق دستگاه موج نگار، طيف نگار و يا 

) خهر(را که ثابتی بطور » برادر زاده، خواهر زاده = خـِهر «اما آقای صبار تذکر داده که واژه 
آقای صبار فراموش کرده است که . شود هم تلفظ» بخور = خـَهر « می شود، نوشته است، 

می تواند سه قسم تلفظ » مهر « مثًال لفظ . اينگونه امال ها در زبان دری هم زياد وجود دارند
  )مهر، تاپه(، مـُهر )آفتاب، مهر و محبت(، مـِهر )حق مهر زن(مـَهر : شود

  :آقای صبار ادامه می دهد که

وی خوبترين امال را برای : آقای ثابتی مبذول ميدارمو اينک، توجه خواننده را به مثال های « 
. می آورد» ززپ«، با )کاله محلی(» تاِق«، و )اسپ بارکش(» ياُب«، )کالن(» غـُلَّ« واژه های 

  »]زير، زبر، پيش[»ززپ«اين بدان معنی است که ثابتی نيز معترف است به امر استعمال شديد 
                                                            
١٣  Pamel  S. Arlund, p. ٢١٣ 
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برد معّرب سازی واژه های فوق،  هدف مرا از کاردر اينجا بايد خاطر نشان سازم که صبار 
هدف من در اينجا اين بوده که برای آوا نويسی، نوشته های فوق درست  .خوب درک نکرده است

عاليم برون خطی هستند، و در آخر واژه ها، به تنهايی ) ــَ، ــِ، ــُ(اما چون عاليم . هستند
غير ملفوظ ديگری دارند تا اين نويسه ها نقش  ايستادگی کرده نمی توانند، و احتياج به نويسه

  .کنندکرسی را در آخر واژه های مختوم برای اين آوا ها بازی 

کرسی برای پيش در ) و(کرسی برای زير، و نويسه ) ے(کرسی برای زبر، نويسه ) ــه(نويسه 
ه عبارت می باشند، و يا ب (silent)نظر گرفته شده اند، که بخودی خود اين نويسه ها ساکت 

در آخر واژه ها ) ززپ(غير ملفوظ می باشند و صرف کرسی ) ، وےــه، (ديگر، اين نويسه ها 
  .ےغلـَه، يابو، تاق: و بعد من مثال آوردم که. می باشند

  .قسمی که جناب صبار ابراز داشته اند، نيستم ،شديد استعمال معرب سازی واژه ها من طرفدار

فعًال، چون زبان شغنانی و امال و قواعدش همگانی نشده، و حتی اهل زبان هم به سختی می 
توانند، آنرا مرور نمايند، روی اين ملحوظ جهت سهولت و تسريع در خواندن متون شغنانی، واژه 

ولی بعد از قوام يافتن اين امر، کم کم از استعمال معرب سازی کاسته . ها را معرب می نويسيم
می نفعًال کشور های عربی هم در کتب، اخبار، و مجالت خود از اين عاليم استفاده . شودمی 
  . کنند

هستند، کار برد عاليم تمايز  (Homograph)در بعضی از واژه ها که بيشتر شان هوموگراف 
مثًال نوشته . دهنده مانند زير، زبر، پيش، عالمه سکون، عالمۀ تشديد ضروری به نظر می رسد

که در حالت اولی » کـِرم = م چيْر« ، و »چيُرم؟ چی کنم؟«. دو قسم تلفظ می گردد» م چير« 
  .در حالت حرکت و در حالت دوم در حال سکون قرار دارد) ر(نويسه 

نکتۀ ديگری که آقای صبار به آن توجه نکرده است، مسئله آوا های همخوان خوشه ای 
(Clustered Consonants) شايد برايش جالب هم تمام شود و از خود بپرسد، آوا های  .است
  همخوان خوشه ای  يعنی چه؟ 

در زبان شغنانی آوا های همخوانی وجود دارند، که به شکل توالی و پيهم به يکبارگی تلفظ می 
. در بين خود نمی دهند) زير، زبر، و يا پيش را(شوند طوريکه مجال جای گزينی هيچ واکه را 

های خوشه ای و يا گروهی، در زبان های انگليسی و پشتو، و شغنانی زياد استعمال می همخوان 
  .گردند، در حالی که در زبان دری در آغاز واژه ها همخوان کلستر وجود ندارد

  .در اينجا، موردی که صبار از آن ياد آوری نموده، آنرا خاطر نشان سازم

" نقلی" را، دوستان " نقل"خاصتًا واژه را، و " وذچک نقل" حرف دوم اينکه، امالی « 
نيز داده اند، يعنی به " ــِ" باشد آنرا " ی"نوشته و حتی در پايان حرف آخرش که  ]ےنقل[
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" نقل" از نظر بنده در  .خالی هم قناعت نکرده اند، تا تلفظ را ثقيلتر به زير تکيه دهند" ی"
اگر ثابتی و پامير زاد روی آن پا فشاری . زبان شغنی به هيچگونه کسره سازی نيازی نيست

را در شغنانی به زبان می آوريم، " نقل"وقتی کلمۀ . دارند، فکر می کنم به خطا رفته اند
دان های باال به نزديک ميشود، دفعتًا نوک زبان ما به کام و دن" ل"مجردی که زبان گوشتی به 

شدت می چسپد، همين که تلفظ ادا شد، زبان ما بايد در جای اصلی خود قرار بگيرد و از کام و 
دندان ها جدا شود، در همين فاصله است که بين نوک زبان و دندان های باال خال بوجود می آيد، 

  ».ايمنياز پيدا کرده " ل"در چنين صورت احساس ميشود که گويا ما به تلفظ زيری 

» وذچک نقل « اوًال آقای پامير زاد روی اين مسئله هيچ تأکيد نداشته و عنوان نوشته اش به شکل 
  .و اين مسئله را ثابتی نوشته نه پاميرزاد .بود

يای « را هم ديده است، که اين يک » يای پـُر« آيا کسی  چيست؟» يای خالی« اصطالح ، دوم
و يا کار . بوده است) يای تنهايی(، »يای خالی« شايد هدف آقای صبار از کاربرد  .است» خالی

« زيرا آوای . يک عبارت مغشوش کننده است، »تلفظ را ثقيلتر به زير تکيه دادن«  برد عبارِت
قرار » تفخيم « در حالت ها آن آوا وند، يی که آنها ثقيل تلفظ شهاثقيل تلفظ نمی شود، و آوا» ل 

  .در اينجا هيچ کار بردی ندارد» ثقيل« و لفظ  .می گويند» ترقيق « ه عکس اين قضيه را دارد، ک

نيست، و اين يک بحث ) واکه و همخوان(مسئله تکيه در واژه ها، مسئله واحد های زنجيری 
مورد مطالعه قرار می گيرد که برای تکيه در » واحد های زبر زنجيری« جداگانه تحت عنوان 

  . ياد می کنند »= Accentتکيه « ، »  = stressفشار صدا «، »خج« هجاهای واژه ها را بنام 

الدين پازار گادی، مؤسس ديپارتمنت زبان و ادبيات انگليسی در دانشگاه تهران، در  ر عالءودکت
  :کتاب دستور زبان انگليسی گفته است که

  . برای تسلط به هر زبان احتياج به سه چيز است

  تلفظ درست آوا های موجود در زبان بطور انفرادی: الف

  رعايت نمودن فشار و يا تکيه در هجا ها: ب

  صداآهنگ : ج

می گردد، و تکيه و يا فشار مربوط به » آوا ها« مربوط  (pronunciation)به اين ترتيب تلفظ 
سپس پازارگادی می افزايد . می گردد» جمالت « مربوط به  (Intonation)و آهنگ » کلمات« 

، شنونده ای که اهل زبان را درست در نظر نگيرد اصل اساسی) سه(يکی از اين گوينده که اگر 
  .است، دفعتًا متوجه می گردد که گوينده، اهل زبان نبوده بلکه اجنبی است
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آوا شناسی، (هر کدام از اين سه اصل، مبحث های جدا گانه هستند، که آوا ها در علم فونولوژی 
سينتـَکس جمالت در علم ، و )واژک شناسی، صرف(، کلمات در علم مورفولوژی )علم االصوات

  .د مطالعه قرار می گيردمور) نحو، ترکيب جمالت(

از فونولوژی به  فت باشد، بحث را در يک چشم بهم زدنبدون آنکه ملت اما، آقای صبار
  .مورفولوژی می کشاند

  .جايگاه توليد و يا مخرج آنرا شرح داده است پرداخته و» ل«تعريف آوای سپس آقای صبار به 

ياد »   Lateral Consonant=کناری « را بنام آوای همخوان » ل« در علم آوا شناشی، آوای 
  ١٤:قسمی علی محمد حق شناس در اين قسمت نگاشته است. می کنند

بسوی جايگاه های و يا پيش زبان به ترتيب هنگام توليد همخوان های کناری، نوک، تيغه، « 
کامی، و يا کامی باال می رود بطوريکه در يکی از اين جايگا ه  –لثوی، لثوی، لثوی  –دندانی 

ها، در وسط دهان برای مدتی حالت انسدادی کامل حاصل می شود و در عين حال کناره و يا دو 
کنار دهان باز می ماند، جريان هوا در عبور از کناره و يا کناره های دهان توليد طنين می کند 

  . وجود دارد l)ل (در زبان شغنانی يک آوای کناری . که به آن کناری می گويند

چگونه آقای صبار آنرا بدون کدام ثبوت  .لثوی است –ر زبان شغنانی دندانی د» ل« جايگاه 
   .کامی خوانده است که زبان به کام می چسپد

در زبان های عربی و » ل« و » ق« آقای صبار  به يک نکته توجه نکرده است که آوا های 
ولی . ی پيدا نمی کندبين آنها جا) واول(دری به شکل کلستر ادا می شوند، يعنی هيچ صدای واکه 

) خوشه ای(به شکل کلستر » ل«و » ق« ، آواهای »نقل« در زبان شغنانی، در وقت تلفظ واژه 
يک واژه يک هجايی است، در صورتی » نقل«در زبان های عربی و دری واژه . ادا نمی شوند

نادره : مثالًٌ در جملۀ .که اين واژه در زبان شغنانی، بصورت يک واژه دو هجايی تلفظ می گردد
  :که با الفبای ثابتی اينطور نوشته می شود: ِی نقِل چود ِاِد

 .که با الفبای التين، چنين نوشته می شود: نادره قصه کرد که: ترجمه: ےچود اد ےنقل ےنادره ي

Nadera ye naqle chud ide: 

» ل« و » ق«ه های است نويس (naql)تک هجايی » نقل « در زبان های عربی و پشتو، واژه 
: مانند: ، دو هجايی است»نقل« ولی در زبان شغنانی، واژه . آمده اند (ql)در آن به شکل کلستر 

ی و دری دارای که در زبان های عربديگری واژه های  ،همين گونه .(naq + le))  ِل+ نـَق (
، که در عربی و »برص« واژه : مانند. در زبان شغنانی با دو هجا تلفظ می شونديک هجا هستند، 

                                                            
  . ٩٠. حق شناس، علی محمد، آوا شناسی، ص  ١٤
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در زبان » ابر« به همين ترتيب، واژه . تلفظ می شود (sabre)و در زبان شغنانی  (sabr)دری 
 =ابِر ( است، در حالی که در زبان شغنانی اين واژه دو هجايی (abr)دری يک هجايی 

(ab+reh پس به ثبوت رسيد، که اضافه نمودن . و همين گونه ده ها مثال ديگر. تلفظ می شود
آقای صبار با وجودی که . ، ضرورت است)ےنقل(، در آخر واژه نقل، بدين ترتيب »ے«نويسه 

تفکيک نکرده ) ی(را با نويسه ) ے(نوشته های مرا مرور نموده، ولی باز نقش همين نويسه 
مسئله ديگر،  .، و بخودی خود غير ملفوظ است)ــِ(رسی برای آوای اين نويسه صرف ک. است

، تکيه صدا، روی هجا »ےنقل« مسئله تکيه است، در زبان شغنانی در تلفظ واژه دو هجايی 
  .اول است، نه باالی سيالب دوم قسمی که صبار ذکر کرده است) سيالب(

مودن نويسه های قرار دادی ساکت نکته ديگری که آقای صبار بر آن تأکيد ورزيده است، حذف ن
(silent) خطر ناک ترين نظريه است که آقای صبار پيشنهاد و اين . ن شغنانی استدر امالی زبا
  . نموده است

 به همين منوال سبب تحريف معنی اصلی واژه هاهم از ميان واژه ها، ) هـ(حذف نمودن نويسه 
  .می شود

، )ساييدن، سودن، می سايم(، سـِهـُوم )ميرويم(، سـَهـَوهم )ميروم(َسهـُوم : اگر از واژه های:  مثًال
را حذف کنيم، اين واژه ها شکل ) هـ(که اگر از اين واژه های نويسه ). می ساييم( سـِهـَوهـم

  .را بخود می گيرند» سوم «

  .تر صنف سوم، يعنی در صنف سوم

  .مـهم، تر صنف سهَوتر صنف سهُو: مانند: تر صنف سوم، به سه قسم نوشته می شود

در زبان » هـ«تلفظ می شود، ولی آوای همخوان ) زار(فعًال در دری کابلی » زهر« مثًال واژه  
در زبان ) هـ(اما همين همخوان . تاجيکی و دری بدخشانی هنوز اصالت خود را حفظ نموده است

را تغيير دهيم؟ جواب من  آيا  امالی اين واژه. شغنانی وجود ندارد و به واکه کشيده تبديل می شود
» زهر « دری در شغنانی هم که کشيده تلفظ می شود هم » زهر « زيرا همان واژه . نخير است
را به » زهر « زيرا او واژه . ولی حيدری هم اين قاعده را مراعات نکرده است. می نويسيم

آقای حيدری .  ستنوشته ا) چأی(را به شکل » ِکی؟ = چـَهی؟ « می نويسد، و واژه ) زأر(شکل 
من اين ). معلم کيست؟=  معلم چأی؟(نوشته است به اين عنوان ای مقاله » هموطن« مجله در 

معلم (نفر از اهالی شغنان نشان دادم، و همه آنرا به شکل  ٣٠عنوان را شايد برای اضافه تر از 
  :ببينيد به گفته حافظ). چاِی معلم(خواندند که در دری ترجمه می گردد ) چای

  صالح کار کجا و مِن خراب کجا    ببين تفاوت راه از کجاست تا بکجا 

  .افاده نمودند) چاِی معلم(و خوانندگان آنرا به شکل ) معلم کيست؟(عنوان مقاله نويسنده 
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می بود، تمام شغنانی ) معلم چهی؟(من صد فيصد مطمئنم که اگر عنوان آقای حيدری به شکل 
  .پشتو زبانان هم آنها درست تلفظ می کردندزبانان و حتی دری زبانان و 

سال پيش، اين آوا ها را ) ٤٠(سال پيش و ظهوری ) ٩٠(نکته جالب ديگر اينکه، مال الچين 
مثًال مال الچين، هم واژه . قبول نموده اند) آوا نويسه(را بحيث ) هـ(درک و برای آن، نويسه 

  = هـم ــَۈڤلــ: را اينطور نوشته است) می گوييم(ـَهم ۈڤلـ

آقای حيدری هم اين نويسه . را ثابتی برای بار اول بکار نبرده است) ڤ(و ) ۈ(ببينيد، نويسه های 
ها را از همان نوشته های مال الچين و يا ظهوری اقتباس نموده، ولی از آنها در اثرش هيچ نامی 

  .وضع نموده استنبرده است، و گويا برای اولين بار خودش اين نويسه ها را در زبان شغنانی 

آقای حيدری از اينکه نخستين فردی است که ... « : با اين حال، آقای صبار فرموده است که 
الفبای شغنانی تدوين نموده اش را از طريق يک منبع معتبر دولتی که عبارت از اکادمی علوم 

به همين  باشد و از راه مطبعه بزرگ دولتی بچاپ و نشر برساند، بر همگان حق تقدم دارد، و
  ».خاطر است که می تواند حرف ما ها را به دو جو نيز نخرد

در اين عرصه ظهوری هم پيشتاز بوده، و الفبای وضع شده او، نسبتًا مکمل تر است، : اول اينکه
  چرا از کارکرد های او چشم پوشی می شود؟

و چرا ايشان . نديری متهم می کاينجا، حيدری را به عدم انعطاف پذآقای صبار در : دوم اينکه
آقای حيدری الفبا را برای مردم شغنان تدوين کرده نه برای د؟ نحقيقت را به دو جو نمی خر

روند الفبا سازی برای يک ملت نياز به توافق همگانی دارد، زيرا که الفبا يک . شخص خودش
 ٣٠ پشتوانه ، بايد با اين کارشآقای حيدری . قرار داد شخصی قرار داد اجتماعی است و نه يک

  .داشته باشدم می کنند، هزار نفری که به زبان شغنانی در افغانستان تکل

گفتگوی مستقيم با مردم، ارائه استدالل و براهين موجه، منطقی و : اين يک روند دو سويه است
  .برای اهل زبانش الفبا ساخته استاست که مستدل و فراهم نمودن قناعت مردمانی 

  .شاد و پيروز باشيد

  .منتظر نظريات، پيشنهادات و انتقادات سالم دوستان می باشماينجانب، 

  با عرض حرمت

  ثابتی

   ٢٠١٢اگست  ٢٢شغنان، 
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