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  شغنانی از سر گرفته شودزبان گفتگوی ساختار الفبای 

  نوروز علی ثابتی: نويسنده

   ١٤٣٣جماد الثانی  ٠٩.  // ش.هـ ١٣٩١ثور  ١٢// . م ٢٠١٢اول ماه می : تاريخ

  ناشخدب ،دابآ ضيف

Verba Volant, scripta manent. 

  ١)ضرب المثل رومی. (سخن می پـََرد، نوشته می ماند

  

  

 - ٢٢٠. صص(فرانسوی در کتاب اصول زباشناسی عمومی آندِره مارتينـِه، زبان شناس 
  :نوشته است) ٢٢١

اين باور که هر زبان ملی از وحدت و همگونی بر خوردار است، موجب می شود که نه « 
کار برد زبان در درون مرز های هر کشور به فراموشی سپرده شود بلکه   تنها تنّوع شرايط

هنگامی که . به خطا تصّور رود که زبان گفتارِی مردم لزومًا تفاوتی با زبان نوشتاری ندارد
يک جامعۀ زبانِی بيسواد با خط آشنا می شود، در حقيقت با خطی که در خدمت زبان ديگر 

واردی، تفکيک زبان از خط نيازمند داشتن توان تجزيه و در چنين م. است، آشنا شده است
شايد اولين اشخاصی . ، توانی که به احتمال زياد هر کسی از آن بهره مند نيستتحليل است

گاهی نيز اين وضعيت تثبيت می يابد و . که خط را می آموزند، به يک زبان بيگانه بنويسند
دری خود تکّلم می کنند و از خط برای افراد با سواد همچنان مثل گذشته، به گويش ما

  ».نوشتن به زبان بيگانه بهره می گيرند

صدق می کند که اهل گويش آن در قسمت مکاتبه و مراوده  اين مقوله در مورد زبان شغنانی
از زبان های غير از زبان مادری خود چون دری، پشتو، انگليسی، روسی و غيره کار می 

  .گيرند

  

                                                            
.شود، باقی می ماند) رکورد(حاال اگر صدا هم  ضبط . چون در زمان قديم نوار های ضبط صوت موجود نبوده اند.  ١   
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الزم می دانم که نخست از همه دو چيز را ياد  الفبای شغنانی بپردازم، قبل از اينکه به بحث
خورشيد الفبای شغنانی، نقطه اوج گيری آن و  طلوع اول نظری پيرامون نگاره. ری نمايمآو

به » نيرو « در آخر افول آن در پس افق فراموشی که توسط محترم قاضی صاحب قوت 
رسم طنز گونه  اضی صاحب محترم متعجب گردد کهشايد ق .ترسيم کشيده شد، ابراز نظر کنم
بعد از نشر آن جوابی را  )شايد حدود هشت ماه يا بيشتر( اش چرا بعد از مدت طوالنی

جناب ايشان . »صبار« جواب اين بر می گردد به نوشته محترم علی شاه . دريافت می نمايد
زود  ه بودند که اين خيلیفرمود» دو خاموش و دو از ياد رفته « در يک مقالۀ تحت عنوان 

است که ما به بحث نهايی در قسمت گفتمان های ما رسيده باشيم و در هر کنج و کنار 
هنوز از روند اين گفتگوها خبر نيا شايد کسانی باشند که آنها ولسوالی شغنان و يا ديگر نقاط د

. ندکمين فرصت می باش ستند و يا اينکه درندارند و يا اينکه در صدد پژوهش مواد الزمه ه
بگذاريد نظريات همۀ کسانی که در اين عرصه کار می کنند، را داشته باشيم و بعد تصميم 

محترم دوکتور نور علی در واکنش به نوشته » صبار«اين نوشته آقای . نهايی را بگيريم
ثبوت با ثبات « در مقاله ای تحت عنوان » دوست « دوست به شکل اعتراض بود که آقای 

، »پيکار « مکاتباتی که ميان آقای پوهندوی دوکتور نصرالدين . بودنشر کرده  »ثابتی 
رد و بدل می شدند که در نتيجه آن ما سه » دوست « نويسندۀ اين سطور، و محترم دکتور 

فونيم (برای صداها ) گرافيم ها(شخص به اتفاق آرا بطور نسبی در قسمت انتخاب سمبول ها 
آنها به موافقت رسيده بوديم، و آقای دوست ان شغنانی، و نحوه نگارش ی موجود در زب) ها

  .را به نشر سپرد» ثبوت با ثبات ثابتی « بعد از توافقات جانبين مقاله 

بعد از اظهار محترم صبار صاحب، ما منتظر نوشته ها و ابراز نظر ها در قسمت طرح 
و اين بدان معنی  .و تا حاال هم هستيمالفبای واحد زبان شغنانی از طرف تمام خاموشان بوديم 

خود را  (climax)روند گفتگو ها و تبادل نظريات آخرين اوج و يا کاليمکس نيست که 
به نظر من . پيمايدحد منفی قوس نزولی را بطرف غروب می پيموده و بمانند گراف ليمت 

ز مسير نقطه گفتگوهای ما هنوز بر مدار کميات وضعيه نزديک به محور بوده و هنو
است، » نيرو « انکشافی را بطرف اوج که همانا نقطه چاشت در رسم طنز گونه آقای 

دل نظريات به تباهنوز هم آفتاب  م برای گفتگو ها وقت داريم ويعنی، هنوز ه .نپيموده است
  .چاشتگاه نرسيده است

شايد کار . اين بدان معنی نيست که ما خاموش نشسته ايم و يا در اين قسمت کار نمی کنيم
  .نيافته اندکه صورت گرفته اند، اقبال نشر هايی 

  :خاموشی من روی سه چيز بود که در اينجا الزم می دانم که از آنها ياد آوری نمايم 
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سبب رنجش بعضی از  کناره گرفتن موقتی از محور گفتگو ها، که در وهله نخست )١
 .عزيزان ما گرديد تا باشد که با گذشت زمان رابطه ها را دوباره بر قرار سازيم

  :فرموده اند) رح(چنانچه سعدی شيرازی 
  انگور نو آورده ترش طعم بود               روزی دو سه بنشين که شيرين گردد

د نمايم تا انديشه تازه خود را آزابرای مدتی موقت از بند گفتگو ها و تبادل نظريات  )٢
ديگری در ذهن من تداعی گردد و دوستان با طيب خاطر سيطره انديشه های خود با 

چنانکه موالنا جالل الدين . کمال آزادی در فراخنای اين عرصه به جوالن بياورند
 :محمد بلخی فرموده اند

  خير شد          مهلتی بايست تا خون شير شدمدتی اين مثنوی تأ
موالنا هم بعد از سرودن دفتر اول و دوم مثنوی برای مدت دو سال خاموش جناب 
  .، و بعد دفتر سوم مثنوی اش را در سال سوم با بيت فوق آغاز می نمايدماند

برای دو و يا سه مرتبه از طرف جناب دوکتور پاميرزاد دعوت شدم تا با جمعی از  )٣
ی پيرامون زبان شغنانی نظريه پردازان ديگر در يک روز خاص در سيمينار علم

دو و يا بلکه سه دفعه تصميم گرفتيم ولی با کمال تأسف فرصتی . حضور بهم رسانيم
دست نداد که در زمره نظريه پردازان ديگر کنار هم بشينيم و از نزديک استدالل 

 .نماييم
فيت های کاری و تحصيلی، رويهمرفته سبب شدند تا نتوانم مطالبی را نوشته مصرو )٤

 .کنم

ام عقب از موضع قبلی ده باشم و يا نی نيست که من از هدفم صرف نظر کری اين بدان معول
  .فرار را بر قرار ترجيح دهمنشينی نموده 

  .حاال می گردم به اصل موضوع

به نشر رسيد که » وذچک نقل « در اين روز ها مقالۀ ای از دوکتور پامير زاد تحت عنوان 
  .که با الفبای شغنانی بلديت ندارند، ارائه نموده استضمنًا رهنمايی هايی برای کسانی 

» نو جو « نويسنده اين سطور همرای جناب محترم عبد الکريم  ١٣٩٠بتاريخ هفتم ماه اسد 
روز . به مالقات جناب دوکتور پامير زاد بطرف خانه مسکونی اش به چهل ستون کابل رفتيم

ضمن گفتگو ها در مورد نحوۀ . رد شديمجمعه ساعت نه قبل از ظهر به خانه جناب ايشان وا
من نظريات خود را در آخر  .نوشتن زبان شغنانی هم لحظات کوتاهی را با هم سپری کرديم
نتيجه گيری جر و بحث ها « مقاله نشر شده ام در سايت وزين سيمای شغنان تحت عنوان 
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تم، کمی و کاستی با او در ميان گذاش »پيرامون الفبای زبان شغنان در ظرف پنج ماه اخير
من داشتم در که و مشکالت مورد نظر و نگرانی های  های الفبای مطروحه جناب ايشان

من برايش گفتم که بنده  .صاحب با ايشان در ميان گذاشتم» نوجو « حضور داشت جناب 
مراد من (وکالتًا از طرف خود و کفالتًا از طرف دوستان ديگر که در غرب زندگی می کنند 

بخاطريکه ما سه شخص . با شما گفتگو می نمايم) پيکار و نور علی دوست بود از استاد
هم » نوجو « در حين گفتگو جناب . توافق نظر داريم و من از ايشان هم نمايندگی می کنم

و جناب پامير زاد در آخرين نظريات خود افزود که اکنون الفبای وی  طرف بنده قرار گرفت
بگذاريد که برای بار اول کتبی بزبان شغنانی با اين الفبا  قبول شده وزارت معارف است و

چاپ شود و اين کتب درسی بعد از هر سه سال تجديد نظر می شوند، در آن زمان می شود 
  .که ما به تغيير آوردن الفبا دست يازيم

  

  

من نمی دانم که جناب پامير زاد متن تمام مقاالت مرا مرور نموده است يا خير؟ اگر مرور 
  می نمايد؟ ايکه درج اين مقاالت است غمضنموده است، چرا از نکات علمی 
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در اينجا، نظريات ايشان را درج می نمايم تا نظريات جناب ايشان با نظريات من بمقايسه 
  .گرفته شوند

کسانی که به زبان شغنانی آشنايی ندارند، برخی از حروف خاص اين زبان چنين برای .... « 
  :معرفی می گردند

  .صدايی که در زبان پشتو نيز به عين تلفظ وجود دارد – څ

در زبان دری » ز« صدايی که در زبان پشتو نيز به عين تلفظ وجود داشته به صدای  – ځ
  .بسيار نزديک می باشد

مگر در زبان شغنانی صدای . تلفظ می گردد» س«اين حرف در زبان دری نزديک به  –ذ 
 ېذ they: مثل. است thآن چون تلفظ در زبان عربی می باشد که در انگليسی تلفظ آن 

  .}آنها{

مگر در زبان شغنانی صدای . تلفظ می گردد» س«اين حرف در زبان دری نزديک به  –ث 
. تلفظ آن است  thر زبان عربی می باشد که در انگليسی د} »ث « تلفظ حرف {آن چون 

  .ثری يعنی سه  three: مثل

است که  (V)اين حرف در زبان دری و پشتو موجود نبوده در زبان انگليسی صدای آن – ڤ
در ) ریڤ( very: مثل. قبول شده است»  ڤ« امروز در عربی و فارسی نيز به شکل 

  .شغنانی مروج است انگليسی به معنی بسيار و در زبان

قابل ذکر است که اين صدا در . صدايی که در زبان پشتو نيز به عين تلفظ وجود دارد – ښ
  . صورت می گيرد» ش«و گاهی هم به » خ«برخی از تلفظ های پشتو گاهی به 

به سه صدا »  ې، ېی، « از جملۀ واول های زبان شغنانی می باشد که در سه شکل  –ی 
  .کود يا پارو theedجنگ، ذيد  thedد ېمی بارد، ذ thidد ېذ: مثل .استعمال می گردد

به سه صدا استعمال ) ، وؤ، ْو« از جمله واول های زبان شغنانی می باشد که در سه شکل  -و
به  wiv ېڤبه معنی گريه می کند، و nuodد به معنی گرگ، نْو  worjؤرج : مثل. می گردد
  .معنی آنها

  ».صورت می گيرد» ژ «و در برخی ديگر به » گ«پشتو به صدايی که در زبان  -ږ
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دوم اينکه در قسمت مخارج  .بهام وجود داردا می گردد که در معرفی نويسه ها اوٌال مالحظه
و تفکيک آنها از حروف هم مخرج بصورت سطحی تماس گرفته  اين نويسه ها) جايگاه(

سوم اينکه در قسمت نمايندگی بعضی از حروف به صدا های واول و کانسوننت توجه  .است
  .ای نکرده است

جناب دوکتور نور علی دوست در همکاری آقايان هر يک مهندس يوسف اميری و دکتور 
که از طرف »  الفبای زبان شغنانی« محسن حافظيان در مقاله پژوهشی شان تحت عنوان 

گماشته شدند بودند، در صفحه ششم اين مقاله به اين پژوهش روردی بنياد ايران پژوهی سه
  :چنين بيان نموده اند» معيار های زبانشناسی« تحت عنوان فرعی 

امانت داری و يکدستی در درج آوا ها، تطبيق همگون و فراگير الفبای پيشنهادی با آوا های « 
آموزندگان و آموزگاران ساده و آسان زبانی مورد نظر، کار آموزش و نوشتاری زبان را به 

عبارت از } گرافيم= حرف = نويسه { آوا نويسه « : بعدًا می افزايند که» ..... .می سازد
  ».صورت نوشتاری يک آوايی است که تنها و تنها دارای يک آوا باشد

آوايی امانت داری اگر ما گفته فوق را معيار قرار دهيم، در الفبای مطروحه جناب پامير زاد 
خاص، نويسه ) صدای(به اين معنی است که ما بايد در برابر هر آوا . رعايت نشده است

در اين حالت  .يک نويسه نمی تواند نمايندگی از چند آوا بکند. خاص داشته باشيم) حرف(
  .صدای کدام آوای خاص را می دهد دکان سر در گم می شوند که همان نويسهخوانن

دو صدای مختلف را  (th)و يا آوای دو حرفی  (Diagraph)دياگراف مثًال در زبان انگليسی 
که حاوی اين دو حرفی است، اي خوانندگان متحير اند که کلمۀ انگليسی. می دهدارائه 
زبان  ).δ(نمايندگی می کند و يا صدای ) θ(از صدای  –از کدام صدا می کند  گینمايند

 .را طرح ريزی نمودند ٢(IPA)شناسان بخاطر رفع اين نقيصه، الفبای آوا نگاری بين المللی 

  اين مشکل را از همين حاال نگيريم؟چرا ما جلو 

بودن نويسه ) همخوان(متن داکتر پامير زاد که در فوق نقل گرديد، او از کانسوننت قسمی که 
صدا دار (وی اين نويسه ها را جزء واول ها . بباد فراموشی سپرده است» ی «و » و « های 
در اول واژه واول » و« نويسه ) گرگ= وورج ( مثًال در واژه . به شمار آورده است) ها

جزء حروف واول می » ی« همچنان فرموده است که نويسه . نيست بلکه کانسوننت است
  .کانسوننت می باشد) خرس=  ښيور(و يا ) آرد= ج ږيا(اين حرف هم در واژه های  . باشد

                                                            
٢       IPA (International Phonetic Alphabet) 
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غور کنيم، مالحظه می ) »ی«و » و« (پامير زاد در مورد اين دو نويسه  اگر ما به نوشته
گردد که اين دو نويسه هر کدام از چهار آوای مختلف نمايندگی می نمايند، و اين چالش 

ندگی از کدام بزرگ سد راه خوانندگان می شود که واژه ايکه حاوی اين نويسه ها باشند، نماي
  .مثًال اگر در جايی به شغنانی نوشته شده باشد .آوا می نمايند

  اين جمله دو معنی مختلف را افاده می کند، به اين صورت. ـدېـَـج ذڤتـَـر 

 .می بارد) هوا(در بيرون  )١
 .در بيرون جنگ است )٢

  .در اين حال، خواننده متردد می شود که اصل هدف نويسنده چه بوده است

ی را ذکر نموده اند که از هر نويسه ويژه، بايد از دکتور دوست يک مورد بسيار علمآقای 
  .ويژه ای نمايندگی کند آوای

از چندين آوا نمايندگی نکنند چيزی که گيچ کننده » و « و نويسه » ی« پس بايد نويسه 
(Confusing) و تردد بر انگيز باشد، جلو آنرا بايد گرفت.   

 يک پشيز هم اما کسی به آن اعتنايی نکرد، ومن بار بار در مقاالتم اين مشکل را بيان نمودم، 
  .ارزش ندادآنها  به 

شايد نظرياتم از اذهان خوانندگان زدوده شده باشند، ولی من بار ديگر آنها را در اينجا 
  .بصورت فشرده درج می نمايم

، و آوای يای معروف  = Diphthong)ديفتانگ (آوای کسره کشيده، آوای يای مجهول 
  .، از هم کامًال تفاوت دارند)کشيده(

  )پارو و يا فضله حيوانات(يد ڎ)                      می بارد(ـد ېِڎ)                  جنگ( هـد ِڎ

را برای دو آوای متفاوت ) نويسه يا با دو نقطه سر بسر=  ې(آقای دکتور پامير زاد، نويسه 
  .می نويسد

  .می بارد= د ڎېجنگ       = د ڎې: مانند

  :مانند. از اين قبيل واژه ها در زبان شغنانی بسيار زياد است

  )برادر زاده، خواهر زاده؛ مصرف کردن، به تدريج صرف کردن(خـِهر 
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  ).او برادر زاده من است(يو مو خهر : مثل

  )اين انبار علف را زياد مصرف نکنيد(ن لپ مه خهر ېتښدم و

  )آنها قرار خود را فسخ نمودند(ر چود ېن خو قرار داد خڎېوه. فسخ کردن، لغو کردن =ر ېخ

  آفتاب= خير 

) فسخ( = رېو خ) برادر زاده(= اما، جناب پامير زاد اين دو آوای متفاوت در واژه های خهر 
  .می نويسد) رېخ(هر دو را بشکل 

در صورتی که اين آوا بين . قيد نموده است» و « را پامير زاد در جمع نويسه )  ۈ( آوای 
پشتو که در شغنی می » نوم« دری و » نام«مثًال در واژه های . است» و« و » آ « آوای 
که بخودی خود يک صوت جدا گانه است و در زمره آواهای کشيده بشمار می » مۈنـ« شود 
مطالبی « آوايی واول های شغنانی به مقاله ام تحت عنوان  در قسمت صورت تقسيمات( .رود

  ).که در وبسايت شغنان موجود است، مراجعه شود» پيرامون الفبای زبان شغنانی

از نقطه نظر وضعيت لب ها متعلق به آوا های واول گسترده است، نه باز ) ۈ(چون اين آوا 
است، و به پای خود صدای مستقلی ) او(و نه بسته و گـِرد  مانند صدای ) آ(مانند صدای 

می نويسم که مرکب از ) ۈ(قرار دارد، من آنرا به شکل ) او(و ) آ(ولی چون در ميان  .است
دو (که در اين صورت نياز به می نويسد ) ْو(است که آقای پامير زاد آنرا به شکل ) و(و ) آ(

 .يک کليک تايپ می گرددبا صرف ) ۈ( در تخته کليد های کمپيوتر دارد، ولی نويسه ) کليک

. تعريف ابهام آميزی را ارائه نموده است)  ږ، و ښ، ځ، څ(در قسمت معرفی آوا های 
  :مثٌال گفته است که

  ».صورت می گيرد»  ژ«و در برخی ديگر به » گ«صدايی که در زبان پشتو به  -ږ" {  

قابل ذکر است که اين صدا در . صدايی که در زبان پشتو نيز به عين تلفظ وجود دارد – ښ
  }" .صورت می گيرد» ش«و گاهی هم به » خ«برخی از تلفظ های پشتو گاهی به 

در پشتو همان ) ږ، ښ(اين دگر ديسی آوايی در پشتو به اين معنی است که اصًال اين صدا ها 
اصالت خود را  ها با مرور زمان، اين آوا. ادا ميشده است سانی که در شغنی تلفظ می شود،

در آمده ) خ، گ(و در جالل آباد بصورت ) ش، ژ(و در قندهار بصورت  از دست داده اند
  .اند



٩ 
 

باشند، آيا ) ږ، ښ(بنا به تعريف فوق اگر واژه های شغنانی که در بر گيرنده نويسه های 
  ؟؟؟)گ، خ(تلفظ شوند، و يا بصورت ) ژ، ش(بصورت 

) گ(و گاهی هم بصورت ) ژ(گاهی بصورت ) ږ(بديهی است که خواننده با اين تعريف که 
می پرسد که آيا در شغنی هم اين صدق می . در زبان پشتو تبارز می کند، سر در گم می شود

  نمود؟ مثًالتلفظ ) خ، گ(و يا ) ش، ژ(حاوی اين حروف باشند،آنرا به شکل  کهکند؟ و واژه اي

» غ«و يا با ) گـِنک(» گ«و يا با ) ژنک(يعنی » ژ«را با   »زن = نـِک  ِږ« ی واژه شغن
  .تلفظ نمود) غـِنک(

  .تلفظ نمود) شس(و يا  )څش(، )خس(، )څخـَ(را بصورت » آب=  څـَښ«و يا واژه شغنی 

  )!!صورت می گيرد» ژ«و در برخی به » گ«صدايی که در پشتو به !! (بسيار تعريف مبهم

اينجا است که اين آواها، آواهای همخوان ترکيبی هستند، و از ترکيب دو آواهای نکتۀ اساسی 
همخوان ساده و بسيط توليد می شوند و در زبان پشتو صرف اهالی واليت وردک و اطراف 
آن اصالت اين آوا ها را حفظ نموده اند، و گويش های اهالی قندهار و جالل آباد و اکناف آن 

، يک همخوان ساده را جهت آسانی ادای واژه ها تقليد کرده اند صرف از ترکيب هم خوانی
و » پشتو«به » توښپ«که اکنون به يک گويش متفاوت زبانی تبديل شده اند و زبان خود را از 

مکالمات ولی اين را بايد ملتفت بود که اين تغييرات صرف در . تغيير داده اند» پـُختو«يا 
  .ز تغيير نکرده استوارد شده، ولی شکل مکتوبی آن هنو

با زبان پشتو مشترک داريم، بلکه اين آوا ها در اکثر را ما در افغانستان، نه تنها اين آوا ها 
زبان های پاميری مانند منجانی، واخانی، سنگليچی و ديگر زبان های افغانستان مانند پشه ای 

  .مشترکات زيادی دارند

هايی با اين مشکل است، چرا که در فارسی آوا طرز ادای اين آوا ها برای دری زبانان 
د و اين به تمرين و ممارست زياد ضرورت است تا مخرج اصلی ادای نمختصات وجود ندار
  .اين آوا ها را بلد شوند

. حتی کسانی که اهل زبان نيستند، ساده ترين واژه تک هجايی شغنانی را نمی توانند تلفظ کنند
  .نمی توانند به آسانی ادا کنند را» آب =   څـَښ« مثًال واژه 

  مشکل در کجا است؟
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يعنی از دو آوا ساخته . ، آواهای ترکيبی هستند)، ج، چ، ش، ژځ، څ، ږ، ښ(چون آوا های 
بدين سبب از آوای ترکيبی، صرف يکی از آواها ادا می گردند، و آوای ديگر از . شده اند

  .دتلفظ باز مانده و سبب نقيصه تلفظ در واژه ها می شو

  آتش= }  Yatsسياتـْ{ څيا: مانند. است» س« و » ت « ترکيب شده از آوا های » څ«آوای 

  باد= }  Xudz= ز وْدښ{  ځـُوښ: مانند» ز « و » د « ترکيبی از آوا های »  ځ« آوای 

  :و پامير زاد اينرا چنين تعريف نموده است

در زبان دری » ز« صدايی که در زبان پشتو نيز به عين تلفظ وجود داشته به صدای  – ځ« 
  ».بسيار نزديک می باشد

  است» ش«و » خ« ترکيبی از آواهای »  ښ« آوای 

  است» گ« و » ژ« ترکيبی از آواهای » ږ« آوای 

  است» ژ« و » د«ترکيبی از آواهای » ج«آوای 

  .است» ش «  و» ت« ترکيبی از آواهای » چ«آوای 

که با الفبای آوا نگاری بين المللی  {Watch}» ساعت= واچ « مثالًٌ در انگليسی در واژه 
بکار رفته است و به شکل  (tch)که در اينجا برای صدای نويسه های  wαtʃ/ /.چنين نشان داده می شود

  .را افاده می کنند) چ(صدای آوای ) تش= ت و ش (در اينجا حروف ترکيبی  گردد کهتلفظ می ) واتش(

مشکل به  موجود اند، بدين لحاظ برای اهل زبان شان» ج«و » چ« انی، آواهای چون در زبان دری، پشتو و شغن
مشکل به نظر نظر نمی رسند، اما برای گويندگان ديگر زبان ها که اين آوا ها در آن وجود ندارند، ادا کردن آنها 

را می » خاش « مثًال ولسوالی . را درست تلفظ کنند) خ(و ) ش(همکاران نيپالی ما نمی توانند آواهای . می رسد
  .ابدال می کنند) س(به را ) ش(و آوای ) ک(به  را )خ(که در اينصورت آوای » کا س« گويند ولسوالی 

کتابش در اين ) ٩٣ -  ٩٢(صفحه در ) فونتيک(نويسنده کتاب آواشناسی  علی محمد حق شناس
  :مورد چنين نگاشته است

ی ساده، در بسياری از زبان ها همخوان هايی وجود } کانسوننت ها{عالوه بر همخوان ها « 
در نتيجه، در تعريف آنها بايد . دارند که از ترکيب و ادغام دو همخوان متفاوت ساخته شده اند

. ديگری در توليد اين گونه همخوان ها بکار می رود از دو شيوه توليد نام برد که يکی بعد از
جايگاه توليد همخوان های مرکب نيز اغلب با جايگاه توليد هر يک از همخوان های ترکيب 
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ای جايگاهای توليد اگر همخوان های ترکيب شونده دار به اين تعبير که. شونده متفاوت است
ير می گذارند و هر يک ديگری را بسوی متفاوت باشند، معموًال، اين دو جايگاه بر هم تاث

خود می کشاند تا آنجا که اغلب، از برآيند تأثير متقابل آنها، جايگايی تازه و بينابين برای 
وجود دارد يک » چشم « مثًال، همخوانی که در آغاز واژۀ . همخوان مرکب حاصل می شود

ن همخوان از ترکيب اي. }يک آوای ترکيبی است» چ« يعنی آوای { . همخوان مرکب است
ساخته ) کامی بيواک و سايشی –لثوی » ش« لثوی، بيواک و انسدادی، با  –دندانی (» ت «

) سايشی، بيواک، لثوی و کامی –انسدادی (» چ«پس در توصيف آن بايد گفت . شده است
و سايشی با هم ياد می شود و از  در تعريف اين همخوان مرکب از شيوه های انسدادی. است

سخن » ش«و کامی در رابطه به » ت«در رابطه به  –نظر جايگاه نيز از جايگاهای لثوی 
  ».بميان می رود و مختصۀ دندانی در نتيجه تأثير متقابل از ميان می رود

در دری نزديک » ز«که دکتور پامير زاد آنرا به آوای » ځ«پس به ثبوت رسيد که آوای 
ترکيبی از آواهای » ځ«از اينجا آشکار می گردد که آوای  .قابل تأمل است داند،می 

برای تازه و بينابين ) مخرج(جايگاه است که از ترکيب و تأثير متقابل آنها » ز«و » د«
و يا ترکيبی از اين دو آوا » ز«و » د«آن حاصل می شود که آوايی است بين آواهای 

  .است

  :بر مبنای علم آواشناسی چنين است اپس تعريف علمی اين آوا ه

و ) سايشی، صفيری، دندانی و لثوی هستند –انسدادی ( {ts, dz}» ځو  څ« آوا های 
  ٣.لثوی –دندانی هستند و گاهی اوقات دندانی  {s, z}» ز و س« آواهای 

 ٧٨در کتاب اصول زبانشاسی عمومی در صفحات  آندِره مارتينـِه، زبانشناس فرانسوی
  :در مورد آواهای همخوان چنين نگاشته است ٧٩و 

به هنگام تلفظ هر صوت بويژه اصوات انسدادی، مدت زيادی بايد بگذرد تا اندام ها « 
سپس لحظه ای فرا می رسد که آن حالِت . دخيل در تلفظ در وضعيت مناسب قرار گيرند

به کار می افتد و صوت مورد نظر تلفظ می شود و نهايتًا اندام } تارِی گف{خاِص اندامها 
فقط صوتی که در مقطع زمانی دوم . ها رو به انبساط گذاشته و به حالت اوليه برگردند

حاصل می شود، اعتبار دارد زيرا تنها مقطع مشخص » مقطع تثبيت « اين فرايند يا 
هم پيش می آيد که اندامها به کـُندی به  اما مواردی. کنندۀ صوت مورد نظر گوينده است

                                                            
  ٣ ٩٥ – ٨٧علی محمد حق شناس، همان، صص  
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حالت اوليه خود بر می گردند، بطوری که شنونده از صدايی که در اين فاصله می 
اين حالت بويژه شامل شنوندگانی می شود که به تلفظ آن . شنود، بی اعتنا نمی گذرد

، يکپارچگی تلفظ آن صوت برای آنها محسوس صوت عادت ندارند و به همين سبب
  ».يستن

را ) ږ، و ښ(های آوا الی قندهار اين نظريه به ثبوت می رساند که چرا پشتو زبانان اه
در . تلفظ می کنند )خ، و گ( اهالی جالل آباد آنها را بشکل و ) ژو  ،ش(به شکل 

بکنند، ) ږو  ښ(نمايندگی از صداهای ) ش، ژ، خ، و گ(نويسه های  ، اگرصورتی که
  .در پشتو زايد و اضافی هستند )ږو  ښ(پس خود نويسه های 

» ز«و » د«، و »س«و » ت« هم مرکب از آوا های ) ځو  څ(به همين طور آواهای 
اهل زبان نيستند، محسوس نيست و می که هستند، و يکپارچگی تلفظ آنها برای کسانی 

تلفظ ) څخـَ(، و يا )څشـَ(، )خـَس(، )شـَس(را بصورت » آب =  ښڅ« د که واژه نتوان
 .کنند

) ٩(در صفحه » امال و انشای زبان شغنانی« آقای پامير زاد در مقاله ای تحت عنوان 
  :نوشته است

درى ات پښتو اندېن عين شکل قبول سڅ اته وېڤ تلفظ عربى قتير فرق " ث"ات " ذ"ذيْون حرف « 
ه وهذ کلمه يېن ادى دېڤ حرفېن قتير تر درى زڤ څه، اصل اندېن عربى، مگم درى زڤ تير ت. کښت

دېڤ ذيْون حرف صدا . ښېيج سهوېن ادى عربى صحيح تلفظ نست" سې"، "ث"ات " زال"، "ذ"
صدا څه ذهذېن، دېڤ قتير " ث"ات " ذ"دْونجهت وهذ کلمه يېن ادى . خږنْونى زڤ ات عربى تير ييوث

  ».ته نڤشچ سهوېن

عربی همگون ) ث، و ذ ( شغنانی با صداهای )  ڎ، و ٿ(داکتر پامير زاد تذکر داده است که صدا های 
آوای اين دو : يعنی. دېڤ ذيْون حرف صدا خږنْونى زڤ ات عربى تير ييوث: قسمی که گفته است. اند

در حالی که از نقطه نظر مختصات آوايی اين . دننويسه در زبان های شغنانی و عربی يکسان تلفظ ميشو
قسمی که دکتور نور . باين هستند، يعنی از همديگر فرق دارندآوا ها در زبان های شغنانی و عربی مت

  :چنين اظهار ميدارند) ١٢(علی دوست در مقالۀ پژوهشی اش در صفحه 
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و در شغنانی کامًال شوند در عربی خفيف تلفظ می ) ث، و ذ(به اين معنی است که آوا های 

  .متفاوت هستند و با انفجار شديد هوا در دهان شکل می پذيرند

بناًء، نويسه هايی که ريشه عربی دارند و از زبان دری وارد زبان شغنانی شده اند، و حاوی 
س، ( ری با همان شکل اصلی اش نوشته شوند کهاند، جهت اصل امانت دا) ث، و ذ(حروف 

ديگری چون های و واژه هاييکه خاص زبان شغنانی اند، بايد با نويسه . تلفظ می شوند) و ز
  .نوشته شوند) ڎ، و ٿ(

موجود بوده، و ولی آنها ) ت، د، ر، و ن(همين تمايز آوايی بوده که در زبان پشتو نويسه های 
را بر الفبای شان ) ڼ، و ړ، ډ، ټ(، نويسه های (Allophone)جهت تفکيک آوا های الوفون 

ای از دو آوای متفاوت نمايندگی کرده نمی تواند، فلهذا؛ آو) ت(چون نويسه . افزوده اند
  .انتخاب کرده اند) ټ(ديگری که نزديک به اين آوا بود، برايش نويسه 

عربی از لحاظ ماهيت فزيکی آوا ها و يا اکوستيک با آوا ) ث، و ذ(به همين قسم، آوا های 
فرق دارند، بنابراين، بايد يک عالمت ديگر تميز دهنده آوا ها و يا ) ڎ، و ٿ(های 

(Diacritics) طوريکه آقای دوست برای آوای . وه شودبه اين نويسه ها عال)θ ( از نويسه
  .پندک دار استفاده نموده است، معقول و قابل قبول به نظر می رسد) ث(

که قسمی که ايشان در باال ذکر  من در اين قسمت با جناب دوست صاحب اتحاد فکری دارم
) θ(اما، شايد برای خوانندگان عزيز سوالی مطرح شود که چرا آوای . نموده اند موافقت دارم

می ) ث چهار نقطه ای سندی=  ٿ(پندک دار نه بلکه به شکل کوله بار ) ث(را با نويسه 
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نی با کمپيوتری يع. مشکل در تکنالوژی است. نويسيد؟ در اينجا مشکل در طرز تفکر نيست
است و همين نويسه  ٢٠٠٧مايکروسافت آفيس   (Package)که من کار می کنم در آن بسته 

 در اين بسته وارد نشده است و در شکل پيشرفته آن که بنام مايکروسافت آفيس انترپرايز 
٢٠٠٧ (Microsoft Office Enterprise ٢٠٠٧) من اين نويسه را . موجود می باشد

می نويسم، و زمانی که به تکنالوژی جديد دست يافتم، می توانم آنرا با ) ٿ(ا بطور امانت ب
قابل ياد آوری است که انجينر صاحب گل محمد . همان نويسه دوکتور دوست جايگزين نمايم

سيمای از طريق سايت وزين  متعدد ديگر ميان نويسه هایهمين نويسه را در اسرار هم 
  .شغنان به نشر سپرده بود

ديگری که در نوشته های دوکتور پاميرزاد رعايت نشده است، سرنوشت واژه ها  موضوع
( يعنی ما در زبان شغنانی واژه های داريم که تنها به . کوتاه می باشد) واکه(مختوم به واول 

من قاعده ای را وضع  .و يا به فتحه، کسره و ضمه ختم می شوند) زبر ــَ، زير ـــِ، و پيش ـــُ
در آخر واژه » و« ، نويسه )ــَ(در آخر واژه ها کرسی برای زبر » هـ« نويسه  کهبودم نموده 

در اينجا اين نويسه . است) ـــِ( زير کرسی برای »  ے« و نويسه » ـــُ« ها کرسی برای پيش 
  .وظيفه يک کتلست و يا واسطه را انجام می دهندتنها ها تلفظ نمی شوند و 

  .هستند) ء(کرسی برای آوای همزه » ا، ی، و و« در زبان عربی هم نويسه های 

  أ، ؤ، ئ      در واژه های تأثير، مسئول، و مسئلت: مانند

کرسی برای آوای ) هـ(و نويسه ) تــَخـَت( آن ميشود در دری شکل لفظی  »تخته « در واژه 
تاقين، ( ے، تاقــِ)اسپ کوچک(، يابــُو )کالن(ـَه غــُلبه همين منوال در واژه های . زبر است

کرسی برای اين آوا های کوتاه هستند که در اصل تلفظ شان ) ےهـ، و، و (، نويسه های )کاله
  .غــُلَّ، ياُب، و تاقـِ: می شود

  .)وذچک نقل: (اما دوکتور پامير زاد در نام کتاب داستان کوتاه برای اطفال چنين نوشته است

  نقِل :بدين ترتيب. کسرۀ موجود است در حالی که در تلفظ اين عبارت، در آخر واژه نقل،
  :قبول کنيم، در اينصورت شکل زير را بخود می گيردرا برايش کرسی » ے« که اگر نويسه 

  ےنقِلجک ڎو=     ےوذچک نقل
  :در آغاز قصه گنجشکک آمده است که 
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  :من اين را چنين می نويسم. کڅجی خو ارد سفږوڤپی تاقک،  څوذچـک زبــ

  کڅسف ـردُخ ےجـږوڤتاقک،  ےپــ څچــَک ِزبــِِڎو

بار پنج آوای مختلف را باالی آن آقای پامير زاد چه گناه کرده، که » ی« نمی دانم که نويسه 
) فضله حيوانات(ـد يــڎ، )می بارد(د ــېڎ، )جنگ(ـد ـېڎدر واژه های : مثٌال. تحميل نموده است

تفکيک آوا ها بايد اينطور نوشته در حالی که جهت . )يافته است( یجږوڤ، و )آرد(ج ږايـو 
  :شوند

  .ےجږوڤ، و )آرد(ج ږايـو ) فضله حيوانات(ـد يــڎ، )می بارد(د ــېڎ، )جنگ(ـد ـهِڎ

و ) به او= ِورد (، )بتو= تــُرد (، )بمن= مـُرد (و چرا شکل آسان واژه های تک هجايی 
دو هجا جدا نموده که  به) مو ارد، تو ارد، وی ارد، و خو ارد(را ) برای خودش = خـُرد (

مکثی در  باعث اطاله کلمه و جمله شده و خواننده هم نمی تواند آنرا بزودی با هم پيوند داده و
  . تلفظ می گردد خواندن جمله بميان می آورد و جمله به شکل ناقص و سکته

به  را) خو َارد(و ) خــُرد(کسی که برای مدت بسيار کم هم اگر درس خوانده باشد، فرق بين 
  .آسانی تفکيک می دهد که خواندن کدام شان آسان است

  کڅسف ـردُخ ےجـږوڤ: مقايسه شود با. کڅجی خو ارد سفږوڤ

چيزی ميگويند و يا می  من برای تمام کسانی که در مورد ساختار الفبا و يا الفبا سازی
: ننويسند، حد اقل موضوعات کليدی فن آواشناسی و آوا نگاری از طريق موضوعاتی چو

، و دگر ديسی های آوايی، واحد آوا شناسی شنيداریتوليدی، آواشناسی آکوستيک، آوشناسی 
در غير اينصورت بدون ندانستن و . های زنجيری و زبر زنجيری در آوا شناسی مرور نمايند

 ، ماحصل زحمات شاندر نظر گرفتن اصطالحات مورد نظر اين فن و کارکردن باالی الفبا
  .از نواقص خالی نخواهد بود

  :منابع و مأخذ
: ، اصول زبان شناسی عمومی، ترجمه توسط(André Martinet)  آندِره مارتينـِه .١

کتابخانه ملی ايران ، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دکتر سيد عالء الدين گوشه گير، 
        ٢٢.٠-٦٧١٠-٩٦٤ :ISBN)٢٢١ – ٢٢٠و  ٧٩ – ٧٨. صص( ١٣٧٨پاييز 
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قابل دسترس در سايت سيمای ) آنالين(، )٢٠١٢(پامير زاد، خوش نظر، وذچک نقل،  .٢
  شغنان

  )١٢ – ٩صص ) (٢٠١١(پامير زاد، خوش نظر، امال و انشای زبان شغنانی  .٣
  )٢٠١١(ثابتی، نوروز علی، مطالبی پيرامون الفبای مطروحه زبان شغنانی،  .٤
شارات آگاه، چاپ هشتم ، موسسه انت)فونتيک(حق شناس، علی محمد، آواشناسی  .٥

  ) ٩٣ – ٩٢. صص(، )١٣٨٢(
قابل ) آنالين(دوست، نور علی، الفبای زبان شغنانی، بنياد ايران پژوهی سهروردی  .٦

  ).١٢و  ٦. صص). (٢٠١١(دسترس در سايت سيمای شغنان 

  

  

 


