
  یامالء نوشته های نويسندگان شغناناصالح 

  نوروز علی ثابتی: نويسنده

  2011/اپريل/09برابر با  1390/حمل/20: تاريخ

  سنگ مهر، فيض آباد، بدخشان

را پيرامون امالء واژه های شغنانی با هم  یچند مطالبمی خواهم فرصت را مغتنم شمرده  خالق يکتا توفيقباز هم به 
  .ديارانم شريک سازم

ارائه  ی از طرف نظريه پردازان نکات بس مهم) آواشناسی و آوا نگاری(من فکر می کنم که در قسمت فونولوژی 
ما بايد تنها در اين نکته تمرکز . به جوالن بياوريم زک خوشخرام را باالزم نيست که ديگر در اين عرصه کل. گرديدند

  .تا موجب غنامندی زبان و ادبيات شغنانی گرددکنيم بلکه موضوع بحث خود را بايد توسعه ببخشيم ن

  .در اينجا من می خواهم که روی نگارش کمی تأمل نمايم. از الفبا آغاز نموده بوديم ما بحث را

من تمام تحصيل کردگان، جوانان، قلم بدستان، نظريه  .ميکشانببحث را بطرف ديگر دامن  کهمی خواهم بعد از اين مقاله، 
ديبان، و شاعران را تشويق و ترغيب می نمايم تا در اين حصه نظريات سودمند و انديشه های ناب شان را با پردازان، ا

شغنان در  و فرهنگ مردم زبان سهم گيری تمام دوستان در اين بحث، مايه غنامندی . ساير هموطنان خويش شريک سازند
  .گستره تاريخ معاصر خواهد گرديد

  .ذيل متمرکز خواهد بود بحث آينده ما روی موضوعات

، )معنا شناسی(، سيمانتيکس )نحو(، سينتاکس )مسئله ارتباط کلمات با آوا ها(فونيمکس  -، مورفو)صرف( فولوژیرمو
 .، نقد ادبی و در آخرين مرحله به بخش عروض خواهيم پرداخت)بديع و بيان(، صنايع بديعی )کاربرد کلمات(پراگماتيکس 

فارغ التحصيل زبان و ادبيات انگليسی  دری نيستم، بلکه -متخصص زبان و ادبيات فارسی قابل ياد آوريست که من هم
در اينجا، دوستان ما که رشته تحصيلی آنها زبان و ادبيات دری است، می توانند در اين عرصه با ما همنوا شوند و . هستم

  .نظريات شان را بشکل مقايسوی در مورد زبان و ادبيات شغنانی با ما در ميان بگزارند

  .دهمرد مداقه قرار شاه ظهوری را مونظريات آخر محترم مذهب که ميل دارم مقاله، اين در 

  :جناب ظهوری صاحب در يک نامه سرگشاده، محترم قوت نيرو را مخاطب قرار داده و نگاشته است که

ام  صرف نوشته کرده. را در هيچ جا و هيچ موضوعی به تنهايی تحرير ننموده ام) هن(من کلمه ! نيرو صاحب محترم« 
  :صورت می گيرد مثًال) هـ ـ ن(که جمع بندی اسم ها و جمع بندی بعضی افعال با حروف 

  .»نکهن، درختهن، باغهن، والغهن و غيرهږمالهن، چارکهن، 

را ازجمع بندی ) هـ ـ ن(به همين طريق در جمع بندی افعال نيز اگر حروف ... « : افزوده استب ايشان به ادامه عد جناو ب
  :مثًال. بدون معنی باقی می ماند) هن(يم فعل به شخص مفرد تعلق گرفته و افعال جدا کن

  »و غيره) تښابا(تين ښ، ابا)تايد(؛ تايدهن )تښزا(تهن ښ؛ زا)خود(خودهن 



اگر جناب ظهوری صاحب مقاالت قبلی بنده را مرور کرده باشند، در آن تذکر داده بودم که آوايی که فعًال ظهوری صاحب 
  .می باشد (Diphthong)آنرا بحث نموده است، از نقطه نظر آوشناسی، يک آوای دفتانگ 

  :ف می نماييمآواهای دفتانگ را اينطور تعري

} چشم= { (eye)در کلمه ) ai(مثًال صدای  .بوجود می آيد) واول(مصّوت  ايی است که از مجاورت دو صدایديفتانگ آو
فتانگ و يا صدا های د} ساختن= { (make)در کلمه  (ei)و صدای } حاال،اکنون= { (now)در کلمه  (au)   و صدای

  .ترکيبی هستند که از دو واول تشکيل گرديده اند

  .مراجعه کنيد» مطالبی پيرامون الفبای زبان شغنانی« برای معلومات بيشتر به مقاله قبلی ام تحت عنوان 

و  و(حروف از  ندوت که عبارته مصزمانی که حروف مصّوت قبل از حروف نيم ،زبان های فارسی پشتو و شغنانیدر 
اين در مضمون تجويد عربی  .توليد می شوند) يعنی آوا های دفتانگ(اين آوا ها  ،دنقرار گير Yو  Wو يا حروف ) ی

  :ياد می کنندويا حروف مـَّده  بنام حروف علتحروف را 

  را وایرا               هرکه را دردی رسد ناچار گويد  يای و الف و واو حرف علت گفت صرفی

  :مثال در کلمات

  )خواندن(هيداو ښ، )يک(، ييو )جديد(، نو )9نه، شماره (، ناو )بيل(، بيل )بيد(، ويد ) یِک(چای، چهی 

  .همۀ اينها صدا های دفتانگ هستند که از ترکيب دو ويل کوتاه همرای حروف نيمه صدا دار تشکيل گرديده اند

مجهول می نامند، ولی در نگارش ) يای(معروف و ديگری را ) يای(وجود دارند که يکی را ) يا(در زبان فارسی دو نوع 
  . ظاهر می شوند) ی(فارسی هر دو بشکل 

  :بمثال زير توجه کنيد

  شير ،شتن شيرگرچه ماند در نب      از خود مگير   کار پاکان را قياس 

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

  ن دگر شير است کادم می خوردوا      ی شير است کادم می خورد   ن يکآ

  .نوشته شده اند) ی(دو نوع تلفظ دارد که در فارسی هر دو آوا با حرف » شير«در جمالت باال کلمه 

  )شير مايع و نوشيدنی( (SHEER)» شير«مثًال در کلمۀ  (EE)يای معروف با صدای کشيده 

  )حيوان درنده( (SHEIR)مثًال در کلمه شير  (EI)يای مجهول با صدای دفتانگ يعنی صدای ترکيبی از دو مصوت 

حرف يا با دو (} ې{پشتون ها، اويغورها، قزاق ها و قرغيز ها با اين گرافيم می نويسند؛ اينطور  ؛همين يای مجهول را
می کار ًال ديپارتمنت زبان و ادبيات شغنانی در چوکات وزارت معارف افغانستان از اين نويسه فع). نقطه سربسر در زير

  .گيرد

  :مثال در زبان پشتو



  )مذاکره( ېاتر ېخبر ؛)سی(رش ېد ؛)گوناگون( لېبال ېب ؛)بسيار(ر ېد

  

  نگاريد؟ می) هـ(با کدام دليل با حرف را شما که در اينجا اين آوا  !جناب ظهوری صاحب

  :کلمات باال آنطوری که داکتر صاحب پاميرزاد و حيدری صاحب می نويسند، بايد به شکل زير نوشته شوند

  نېن، والغېن، باغېن، درختېنکږن، ېن، چارکېمال

  :اين مثال واضح می گردد» شير«کلمۀ  با نوشتن

  )حيوان درنده(تلفظ با يای معروف » شير«

  )مايع نوشيدنی(فظ با يای مجهول تل» رېش«

هم در کلمات فوق ) نېا(قسمی که مالحظه می گردد، تبارز می کند، مورفيم  »رېش«آوای يای مجهول در کلمه  که زماني
  .عين صوت است کهبايد بهمين شکل بيايد؛ بخاطري

را از زبان پشتو اقتباس نموده ايد، پس چرا يک حرف ديگر زبان } ښ، و ږ، ځ، څ{شما حروف ! جناب ظهوری صاحب
  هم گفته می شود، اقتباس نمی کنيد؟) ده  ياږاو(پشتو را که برايش 

را در آخر کلمات فاقد معنی دانسته ايد، که به تنهايی معنی نمی دهند، درست است  )نېا(شما پسوند ! آقای ظهوری صاحب
  .از نگاه معنا وابسته به واژه ديگری هستند، ولی از نگانه مبحث مورفولوژی دارای معنی می باشند

  )جمع افعال(ويا ابراز نظر نموده ايد و گفته ايد 

  .بايد تذکر بدهم که اين اسامی هستند که صورت جمع را می پذيرند ولی افعال صورت جمع را نمی پذيرند

را بکار » صيغه«و برای آن اصطالح . آنچه که آخر افعال بدان ها اضافه می گردد، آنرا بنام ضمير متصل ياد می کنند
  .ثًال صيغه مفرد و صيغه جمعم. می برند

چون اين بحث، شامل علم مورفولوژی است، من مقاله ديگری را تحت اين عنوان نوشته خواهم کرد و در خدمت دوستان 
  ).اگر خدا بخواهد(در اينجا مجال اين بحث نيست  .قرار خواهم داد

  :در اينجا می خواهم چند نکته ای را در مورد امالء کلمات شغنانی بحث کنم

من نگارش بعضی . نوشته نشوند) ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ع و ء (ف کلماتی که ريشه عربی ندارند، بايد با حرو .1
 .که اين اشتباه اماليی را داشتند از دوستان را مالحظه نمودم

  )بلقط: (را بعضی دوستان اينطور نوشته اند) هرگز، هيچگاه( »تـَقـلـِب«مثًال کلمه 

  )وض(را اينطور نوشته اند ) من(» ُوز«و يا کلمه 

  )دث(را اينطور نوشته اند ) نطور، چنيناي(» ِدس«ويا کلمه 

  )خوشه(را اينطور نوشته اند ) خوشی، شادی(» ےخوش«ويا کلمه 



  .يک شعر آقای ظهوری را طور ذيل تصحيح اماليی نموده امنمونه، من بطور 

سرخ نوشته شده اند، توجه نموده و آنها را با کلماتی که خود تان تايپ نموده ) فونت(قلم  لطفًا، به حروف و يا کلماتی که با
  .ايد، بمقايسه گيريد

  

  ی خڎا ای هښيار که مهش دلهنت مهش هر مهر خه ويڎ    ی خڎا اې يکبار تو مهش ڤهر براه فيقت تو تو هڎ ڎ
 
 یاخڎ ېا ،ښيارـُهےک مهش نتېدل مهش مهرهر وخ ڎېو       ی خڎا ېا ،يکبار تو مهش رـڤه  براه توفيقت تو ڎـڎه
 

  ی خڎا ېا مکار ن شيطا فکټ مهش راه از جه ڎ ڎا        روان ير ت ن شيطا س وسوا يهم ڤ ټ ند څو غفلتند
  
  ی خڎا ېا ،ارـّمک ن ۈشيط ٿـکـُف مهش راه از ےج ڎ ڎا          نۈرو تير ن شيطۈ س وسوا همَيـڤ ٿندۈڅ فلتندـغ
 
  ی خڎا ای ر بيما ح رو مهش ,درون جسم مهش ڤهن ا دوند       ښهب ه ی عت طا نهم ک دهم ڎا نڤهر ت جيد نږ ر عم
  

 ی خڎا ېا ،ر ماېب ح رو مهش، درون جسم مهش نېاڤ ندۈد        ښهب ےي طاعت همـَنـِک مـهڤهرڎاَدـَن تَدږجيـَن ےعمر
 

  ی خڎا یا ر ديندا خه ڤهم و ل کنهم دعوا ير ت ه د ک ی                   ر مڎا خير تا تنبله از جنهم ڤ ښا ښهبهن کلته
  
 ی خڎا ېا ،ر ديندا وخ همـَڤۈـل همَنـِک دعوا يرـِتِد کِا      ر مڎا خير تا ےتنبل از مـهـَنـِجـْڤ اښ نېښهب لتهـَک
 
  ی خڎا ای بيدار ښهب هر يهن د کرن ذ فکټ وهڎ       چ وڎ يت ه ند پر غت مر دمهن مر دث از ه د ی ب
  
 ی خڎا ېا ،دارېب هبَښ هر نيې ےدنکرذ ٿـکـُف ڎـهَو          چِڎِو تـي رندهـپ رغتـم نېمُدرم سِد سا ےبيد
 
  ی خڎا ای گفتار ه ت خهښ کښت وڎچ خښټک کهل ه پ مهش       حق ڎ يا از فلهم غا مستت ه ت پيښواز جنهم ڤ ښا
  

 ی خڎا ېا ،گفتار تے ښهِخ ښتـِک چِڎِو کتښـِخ هلـَکےپ هشَم       حق ےڎ يا از فلهم غا تـَمست ےت ښوازپې همَنـجـْښاڤ
 
  ی خڎا ای خوار غم خه دل از کنهم ڎ يا ښهبهن نصف        ند مغو ڎ گار اندايد نه يکبار فکټ يهم گه مهر به از
  
 ی خڎا ېا ،غمخوار وخ دل از نهمـِک ياڎ نېښهب نصف     دـْونـُغِم ڎْرگا ندايدَا نه يکبار ٿـفک همَي گے مهرـَب سا
 
  خڎای ای اقرار يکبار خه عجز از کنهم تورد    سحر ه ی رهنگتير چ وڎ ت گارڎ ست ن دوند ک ی يقهم ال
  
 خڎای ېا ،اقرار ارـيکب وخ جزـُع از نهمـِک ردـُت    حرَس يے يرهنگِتَر چِڎِو گارڎت تَسـَن ندۈد کِا يقهم ال
 
  ی خڎا ای کار خطا يستهم ته ر ام بی هم ر يکس    چوږج نه مهشهم چوږج څه آنند قر خه چيز هر يت ر ام
  

 ی خڎا ېا ،کار خطا همسَتـَي تهَا مرَا بې مـهيکسَر    وْږجُچـَن همهَشَم چوږج څه ندـَقرآنو خ چيز هر يت ےامر
 
  ی خڎا ای لدار قبو اصال نسڅ تهم يا هدا ويڤ                 رهنما مهن اما مهش يټچهن څه پيغمبر بعد



  
 ی خڎا ېا ،قبولدار  اصال څِسـَن همداياَتـِه ڤېو             ماـنـهَر نېمۈمِا هشَم نېچٿـَي څه پيغمبر ےبعد

 
  ی خڎا ای دار بر امر قبولت فرمان يهم ه د کهن      ج چوږ ر ام ڎجت ڎا څه مان فر مسک عصر م اما مهش

  
 ی خڎا ېا ،داررب مرَا تقبوَل نۈرمَف همَي دےـْهنـَک      چوږج ےامر ڎاڎجت  نۈفرم مس ےعصر مۈمِا هشَم
 
  ی خڎا ای کوکنار, ته رهن خه, پودرت تهژهن ليک       شراب از بريزهت مه نتهتت لهک ن افيو ده و ل
  
 ی خڎا ېا ،کوکناره ت نېرهَخ،  تپودَر نېهژـَت کېل       شراب از زېتهِرـِبه م تتنې هکےَل يونـاف مَد ۈـل
 

  ی خڎا ای انکار خه ,جهن ږ چو ,هن ی ر م ا ال مو خه از      اعتقاد ڤند ل ه ی يڤ د نست اڤهن چيز مم نفه وض
  
 ی خڎا ېا ،نکارِا وخ نېجچوږ، نېي ےامر والـَم وخ سا          ادـعتقِا ندـڤهَلِا  ڤېد ستِن نېاڤ چيز مـُفهمـن زُو
 
  ی خدا ای دار خبر هن ست ن آخرت پوندت خه از      قتير ن ايما ښهن و ويڤ هنند ی ضه بع دنيا ج ڎ يا
  

 ی اڎخ ېا ،داررخب ستېنـِن تآخَر تنَدۈپ وخ سا        قتير نۈيمِا نېښُو ڤېو ندـېَني بعضے اـنيُد ےياڎج
 

  ی خڎا ای بازار روی نفهمهن مال ,خوگت ښت گو      چوږج ر کو څهم مهن د مر ول جل خه از نيا د گنده
  
 ی خڎا ېا ،بازار روی نېنفهم مږ، تـَوگـخ تـْگوښ          جچوْږ رۈک مېڅ نمېمرد لَو لَج وخ سا دنيا ندهـگ
 
  خڎای ای آزار نيشت هميښه آدم از ته ڎهن      رښت ژ آدم فکټ رهنگتير وسک دڤ خصلت ضيند ع ب
  

 خڎای ېا ،آزار تَشېـِن ښهېمـَه آدم از ته نېڎ      ښتِرِژ آدم مۈمد يرهنگِتَر کوْسـڤِد خصلت ندـَي ےبعض
 
  ی خڎا ای خروار خروار يد ڤ څه گر , نسهوم سير     دل ه ی هر زارک پ ست ن ,ف انصا ,عدلت ,الت مو جه ښا
  

 ی خڎا ېا ،خروار خروار دېڤ څه رـَگ مههَوَسَن رېس          دل يے هر کزاِرـِپ ستِن ف،انصا عدلت والتـَم ښاجے
 
  خڎای ای ای کردار خه از شچ خيز تو مهش , هم مسار ښر              ښهب ه ی توبه نچود مهش , گنايهم کردارت خه از
  
 خڎای ېا ،کردار وخ از چِش زېخ وـت مهش مـهښرمساَر             ښهب ےي وبهـُت نچود هشَم همناَيـُگ کردارت وخ از
 
  خڎای ای گنهگار تهم يس ديته من ښر چه گر        قهر ه ت کردار مهش ه مهک رحمت تو ته ل فض خه کن
  
 خڎای ېا ،نهگارـِگ همـَستـَي تهـَيه ندَمـَرښ رچهـگ        قهر تے کردار مهکےمهش رحمت تو تے فضلےو خ نـِک
 
 خڎای ای غدار دنيای يکسرټ نابود ته کښت                            بقا نست )ظهوری( دنيايند مال دت مين آد
  

  خڎای ېا ،ارّدـغ ےدنياي ٿيکسر ودـابـن هـَښتـِک                          قاـَب ستِن )ےظهور( ندـَنيايُد ماِل تَا آدمين
  


