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١ويراستار سخن  

ايرانی متعلق به شاخه جنوبشرقی، زبان های ايرانی شرقی  –زبان های پاميری از جملۀ زبان های هندو 
:زبان زنده شامل کتگوری زبان های پاميری می گردند که عبارتند از) ٧(در حال حاضر  .می باشند  

، زبان واخی، زبان يزغالمی، زبان منجانی، زبان سريقولی، و سنگليچی  -  ، زبان اشکاشمیشغنانیزبان  
کوهی هم ياد به معنای روستايی و يا  »زبان های غلچه ای« اين زبان ها را بنام  ٢ .دنزبان ييدغه می باش

زبان شغنانی در دو کرانه رود پنج در ولسوالی شغنان افغانستان و ناحيه های روشان، شغنان،   ٣.می کنند
زبان اشکاشمی در دو . برتنگ، غند، شاخ دره و شهر خاروغ در جمهوری تاجيکستان تکلم می گردد

زبان . تاجيکستان تکلم می گردد کرانه رود پنج در ولسوالی اشکاشم بدخشان افغانستان و ناحيه اشکاشم
زبان منجانی در دره منجان ولسوالی کران و منجان . يزغالمی در ناحيه يزغالم تاجيکستان تکلم می گردد

واليت بدخشان افغانستان تکلم می گردد، زبان واخی در دو کرانه رود پنج در ولسوالی واخان، ناحيه 
. در هونزا و در سرحدات چين با افغانستان تکلم می گرددواخان تاجيکستان، در سرحدات شمالی پاکستان 

همان زبان شغنانی است که بعد از رسيدن به ناحيه سريقول به اين نام مسمی گرديده است و  زبان سريقولی
٥  ٤.کيانگ چين تکلم می گرددنواليت سيدر ناحيه سريقول و تاشقرغان   

                                                            
مورد ... بايد از جهات گوناگون محتوا، بيان، صّحت و اعتبار، دّقت، نظم، آراستگی، عاليم نگارشی و  نوشتههر .  ١

ار موّظف است که ضمن رعايت ويراست. گويند می» ويراستاری«يا » ويرايش«، لعمبه اين . بررسی و بازبينی قرار گيرد
شيرازه و پريشان را سامان   های بی گويی و عبارت  ، خطاهای دستوری، حشو، تکرار، گزافهمترجمسبک صاحب نوشته يا 

 .دهد

به  فارسی ميانهرا از » ويراستن«بوده است، واژه  فرهنگستان زبان ايرانو رئيس  دانشگاه تهرانکه استاد  صادق کيا
اسم و » ويراستار«  صفت فاعلی، »ويراسته«  صفت مفعولیپايه قواعد اين زبان از اين واژه،  آورده است و بر فارسی نو
  .)ويکی پيديا، دانشنامۀ آزاد آنالين( ساخته است را» ويرايش«  مصدر

 M. Paul, Lewis, Ethnologueپاول، اتنوالگ      . لويس، م.   ٢

  .٩. ص  ١٣٣٠ – ١٣٢٩کهزاد، احمد علی، تاريخ زبان و ادبيات، رياست دار التأليف، وزارت معارف، کابل،   ٣

   امين افغان، محمد رفيق مهمند، محمد رازق بهيرنجيب اهللا: مولفين ٤٩. ، ص١٣٩٠، کابل، ١٢جغرافيه صنف  

  . ٩. کهزاد، احمد علی، همان، ص.  ٤

در شغنان بوده اند  (Laxk)» ک ْښلـه« به نقل شفاهی از بزرگساالن شغنان، اهالی سريقول اصًال باشندگان محلی بنام .  ٥
بعد از کشتن افراد شاه شغنان » کښله« باشندگان . که در سطح مرتفع بين کوه های قريه های ده شهر و شدوج قرار دارد

شب هنگام کوچ کرده و از راه خاروغ  و شاخ دره سفر نموده و خود را به ) دقيقًا معلوم نيست که در کدام سال و يا دوره(
قولی نسبت ، زبان سري)تزس دوکتورا(آرلوند . به نقل از خانم پامال س. سريقول می رسانند و در آنجا سکنه گزين می شوند
  )ثابتی(ويراستار . به زبان شغنانی، به زبان روشانی نزديکتر است
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فغانستان تکلم می گردد و زبان ييدغه در شمال پاکستان زبان سنگليچی در منطقه سنگليچ ولسوالی زيباک ا 
.نزديک منطقه چترال تکلم می گردد  

مانند . ر نموده اندشما بر عالوۀ اين، بعضی نويسندگان زبان های ديگر جزء خانواده زبان های پاميری
اما، فعًال در افغانستان گويشوران زبان های سرغيالنی  ٦.زبان ونجی، زبان سرغيالنی، و زبان وردوجی

زبان سرغيالنی که در دره سرغيالن ولسوالی . و وردوجی وجود ندارند و اين زبان ها منقرض گرديده اند
سال اخير منقرض گرديده است و گويندگان اين زبان  ١٠٠الی  ٥٠شهدا واليت بدخشان تکلم شده، طی 

) ولسوالی وردوج(بررسی های دانشمندان نشان می دهد که دره وردوج . ی کنندفعًال به زبان دری تکلم م
فعًال باشندگان دره . زبانی بنام وردوجی موجود بوده ولی شايد بسيار سال های پيش منقرض گرديده است

زمانی که . سرغيالن و دره وردوج به زبان دری تکلم می کنند، ولی گويش و لهجه خاص خود را دارند
در مرکز شهر ولسوالی بهارک بيايند، بعد از ) يمگان، جرم، وردوج، شهدا(از ولسوالی های شخصی 

با همان . ن شخص باشنده کجا استآشنوندگان فورًا حدس می زنند که اينکه شروع به سخن گفتن نمايد، 
.لهجه و گويش خاص دفعتًا شناخته می شود که يمگی، جرمی، وردوجی، و يا سرغيالنی است  

اما، واژه هايی وجود دارند که بعضی . ن ونجی هم به يکی از گويش های زبان تاجيکی تبديل شده استزبا
را » پدر کالن، بابا « مثًال سرغيالنی ها، هنوز . از آنها اصالت خود را هنوز در اين مناطق حفظ نموده اند

.و چندين واژه ديگر .گويند می» تغه، تغايی « را » ماما « ، و »ڤی « را » مادر کالن « و » ڤـا «   

. ا. ادانشمدان روس در عرصه پامير شناسی و معرفی زبان های پاميری پيشتاز بوده اند که از آن ميان 
٧ .ماگنسـِتـِرن و ديگران را نام برد. ساکال اوه، گ. س. پاخالينه، ڤ. ن. زاروبين، ت  

ده، منابع و مأخذ آن از کرپاميری نوشته در مورد گروه زبان های » پيمان « اثری که استاد عوض خان 
هجری  ١٣٤٨(ميالدی  ١٩٦٩پاخالينه است که در سال . ن. اثر خانم  ت» زبان های پاميری « کتاب 

هجری  ١٣٦٦(ميالدی  ١٩٨٧آنرا در مسکو به زيور چاپ آراسته و اين اثر در سال ) خورشيدی
به دری بر گردان و از طرف مرکز زبانها و  در افغانستان توسط استاد ماه گل سليمان دوست) خورشيدی

.ادبيات انستيتوت مليت های برادر اکادمی علوم افغانستان به نشر رسيد  

خصوصًا دانشجويان (چاپ و نشر اثر پاخالينه در افغانستان، سبب جلب توجه قشر تحصيل کرده افغانستان 
مختلف کشور، پايان نامه های تحصيلی  گرديد، و بعضی از دانشجويان در دانشگاه های) خطه پامير زمين

.خود را در مورد پژوهش و مطالعه زبان های پاميری اختصاص داده اند) مونو گراف های(  

دانشکده زبان و ادبيات  در دورۀ تحصيل درت که از ميان اين دانشجويان، يکی عوض خان پيمان اس
.ی در کنفرانس علمی ارائه داشته استقالۀ تحقيقاتی اش را پيرامون زبان های پاميرمدانشگاه بلخ   

                                                            
  . ٤٩. ، ص٢٠٠٩پيکار، نصرالدين شاه، رسالۀ دوکتورا، .  ٦

  .٢٠٠٩و پيکار، نصرالدين شاه، رسالۀ دوکتورا، . ٧. ، ص٢٠٠٦پامال، آرلوند، تزس دوکتورا، .  ٧
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اگرچه از نقطه نظر محتوا تماس سطحی روی زبان های پاميری گرفته، ولی در ذات خود راهگشای 
.تحقيق و پژوهش برای دانشجويان و نويسندگان ديگر است  

پيمان بعضی آقای . باز گشای معمای الفبای زبان شغنانی است مالحظه گرديد رسالهطۀ عطفی که در اين نق
اش برای مثال آورده، و تذکر داده است که نويسندگان و شاعران  های زبان شغنانی را در رساله از واژه

ولی، وی نام کدام شاعر و نويسنده را در رساله . را چنين وضع نموده اند) نويسه ها(شغنانی اين حروف 
يسه ها را از البالی نوشته های مذهب اما احتماالتی وجود دارد که عوض خان اين نو. اش ذکر نمی کند

اين همان نويسه هايی هستند، که فعًال در ميان قشر تحصيل کرده و . شاه ظهوری اقتباس نموده است
.روشنفکر شغنانی ها مورد بحث و فحص قرار دارند  

:آقای پيمان، چهار نويسه را که مربوط زبان شغنانی است چنين معرفی کرده است  

ڤ، ۈ  ڎ ،،   

 قــْوٿ، مـُ)»ڤيداو« امری فعل آوردن  هبيار، وج(، ڤـهر )آنها(هڎ َو، »گوش = غـۈږ « ًال در واژه های مث

در ميان سمبول نوشتاری » و يا  « در اينجا، چون نويسه ( »  شيرين بويه، يکنوع گياه(
  .کار گرفتم»  ٿ« کمپيوتر من موجود نبودند، بناچار، بجای اينها از نويسه 

عوض خان پيمان در سيستم نوشتاری خود، برای آوا های کشيده زبان شغنانی از ترکيب واکه های استاد 
  :مانند. که اين آوا در زبان شغنانی وجود ندارد، کار گرفته است) هـ(کوتاه و نويسه 

برتنگ، يک قريه در روشان (بهر تهنگ ، )بيار(هر ڤ، )آنها( ڎ، َوه)چپلی(، سـِنَدهـل )چطور(رهنگ څ
  ).تاجيکستان

) لهجه خوفی در روشان تاجيکستان(فی ۈخـ: مانند. در دو مورد کار گرفته است» ۈ« و هم چنان از نويسه 
  »گوش =   ۈږغـ« و 

ما در اش را با استاد پوهنمل صالح محمد دور انديش، که استاد رهنئنًا، عوض خان پيمان، رساله مطم
ه و موضوعات آوايی زبان شغنانی را با وی در ميان بود قسمت ترتيب و تنظيم رسالۀ دست داشته اش
در غير آن، استاد صالح محمد می توانست امالی واژگانی . گذاشته است و قناعت اورا فراهم نموده است

  .زبان شغنانی را که عوض خان در رساله اش آورده، تعويض کند

نوشته شده، برای ديگران  ١٣٧٤بهر حال، من اين رساله را که توسط استاد عوض خان پيمان در سال 
  .که ديگران در قبال زبان شغنانی چه کار های سودمندی را انجام داده اندمعرفی می نمايم 

قوس  وارد نمودم و آنها را در داخل عالمۀدر متن نوشته استاد عوض خان پيمان بعضی تغييرات : نوت
ک و يا گيومه عالمه های کابردی ديگر مانند قوس کوچ. نوشتم ]... [کروشه و يا  (Brackets)کالن 

(Quotation Mark)  و يا قوس متوسط و يا پرانتز(Parentheses) را خود نويسنده بکار برده است .
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. است) ثابتی(ستار زمانی که خواننده متن داخل کروشه را مرور کند، اين متن تصحيحی مربوط  به ويرا
  ).ويراستار(همچنان، بعضی از نظريات را در پاورقی نوشتم و در آخر آن تذکر دادم که 

، بعضی از (Editor)ولی تا حدی کوشيدم که اصالت متن اصلی را حفظ نمايم ولی بحيث يک ويراستار 
  نمايمو تو شيح امالی واژه ها، و يا جمالت را تصحيح 

  با عرض حرمت

  ثابتی نوروز علی

  بدخشان –، فيض آباد ١٣٩١سنبله 

  ١٣٨٤/٢٠٠٤ليسانسيه زبان و ادبيات دانشگاه تعليم و تربيه کابل 

در دانشگاه »  مديريت پروژه« در حال حاضر دانشجوی آنالين دوره ماستری در رشته 
  ليورپول، انگلستان
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یزبان های پاميرگروه   

زبان های پاميری به زبانهای ساحات پامير بدخشان افغانستان و پامير مربوط واليت خود مختار سواحل 
: اروپايی مربوط بوده و عبارتند از –اين زبانها به دسته آريانی هندو . اطالق می گردد) آمو(دريای پنج 

، سنگليچی، ]يزگالمی[ی زبان شغنی و لهجه روشانی، واخی، اشکاشمی، سريقولی، منجی، ونجی، يزغالم
.وغيره  

چون در افغانستان دربارۀ زبانهای پاميری هنوز تحقيقات و پژوهش صورت نگرفته و صرف در سال 
خاروغ، داد خدا کرم شايف و خير محمد معاون  ]دولتی[زبانشناس تاجيکستانی و استاد دانشگاه ) ١٣٧٠(

ادی از حروف مورد استعمال اين زبانها را با در تعد سر محقق در بخش زبانشناسی اکادمی علوم افغانستان
نظر داشت چگونگی آهنگ و تلفظ در کلمات و جمالت وضع نموده و عنقريب به دست نشر سپرده ميشد 

مگر يک عده زبانشناسان خارجی . اما متأسفانه در اثز انقالبات و تحوالت اخير باز هم به باد فنا سپرده شد
نواحی پامير تحقيقات مفيد انجام داده و آثار گرانبهايی به عالقمندان پيشکش به زبانهای پاميری در  عراج

.کرده اند  

٨ .مثًال عبد الرحيم دانشمند سده نوزده هم هندوستان، فرهنگ زبان واخی را تدوين کرده است  

 همچنان تحقيقات. به نشر رسانيده است» قبايل هندو کش « بيدلوف هم به نوبه خود اثری تحت عنوان 
همچنان، زبانشناس معروف و مشهور ناروی، . ايگر آلمانی در بارۀ زبانهای پاميری قابل ياد آوری استک

بر . و ده ها دانشمند و زبانشناس ديگر آثار غنی در بارۀ مضافات پامير از خود باقی گذاشتند مارگينسترن
ه يک زبان ديگر پاميری بنام واژ) ٣٠(مارگينسترن، به تعداد بيشتر از . گريرسون و گ. اساس عقيدۀ گ

.در ميان لهجه های مختلف زبان های پاميری ديده شده است» ونجی «   

زبان شغنی  گويندگان ر ميروند که از آنجمله زبانهای پاميری از جملۀ زبانهای اقوام و قبايل کوچک به شما
وشانی بگونه تخمينی به پنجاه هزار الی ر –متکلمين لهجه های شغنی . روشانی و زبان واخی بيشتر اند –

شصت هزار نفر، واخی به پانزده الی بيست هزار نفر ميرسند و تقريبًا بيشتر از شش هزار نفر به ساير 
.زبانهای پاميری سخن می رانند  

هجری  ١٣٠٨مصادف به [ميالدی  ١٩٣٠در سال . زبانهای پاميری رسم الخط مشخص ندارند
يجاد رسم الخط زبان شغنانی در تاجيکستان صورت گرفت مگر به نتيجه ، کوشش برای ا]خورشيدی

ساحه امور مطبوعات و مکاتب از اين زبانها استفاده بعمل نمی  رد   ٩همچنين اکنون مردم پامير . نرسيد
و سريقولی های جمهوريت توده ای  ]و روسی [اما مردمان پامير اتحاد شوروی به زبان تاجيکی . آورند

  .چين از زبان اويغوری استفاده می کنند
                                                            

  .الف. ، ص١٣٦٤پاخالينه، مترجم، ماه گل سليمان دوست، گروه زبانهای پاميری،   ٨
  
در اينجا، پامير هدف ما در افغانستان، شغنان، روشان، اشکاشم، واخان، سنگليچ، زيباک، و منجان است و در آنطرف    ٩

  .و سريقول چين می باشد، شغنان، روشان، يزغالم، خوف، بـَجو، وارچين، اويغور، )تاجيکستان(دريای آمو 
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به . زبان های پاميری بين خود آنقدر متفاوت اند که گويندگان آنها سخن يکديگر را فهميده نمی توانند
ا استثنای زبان شغنانی و روشانی که متکلمين اين زبانها، هشتاد فيصد زبان يکديگر را درک کرده بين آنه

  .افهام و تفهيم به آسانی صورت می گيرد

، در مجموع برای تفاهم همگانی از زبان تاجيکی، در افغانستان از ]تاجيکستان[پاميری های شوروی 
 اين زبانها ويژگی های. زبان دری، و در جمهوريت مردم چين از زبان اويغوری استفاده بعمل می آورند

  .های های آريايی شرقی و عمدتًا آريانی قرار دارندعمومی ايکه دارند، در يک رديف به زبان

  

 :روشانی –گروه زبان های شغنی 

« ، و روشانی بشمول لهجۀ »بـَجو يی« روشانی، زبان شغنی بشمول لهجۀ  –گروه زبان های شغنی 
اين زبان ها به استثنای زبان  .، اروشوری و سريقولی را در بر می گيرد)بهر تهنگ(، بر تنگی »خـۈفی 

، شاه ]غـُند= گونت [سريقولی، در واليت خود مختار بدخشان کوهی تاجيکستان، سواحل دريای پنج، گونتا 
و در بدخشان افغانستان، در شغنان، شيوه، . و بار تنگ، روشانی در روشان مروج است ]شاخ دره[دره 

   ١٠.بدين زبان تکلم صورت می گيرد ]تنگی شيوه[خـِنج، دولت شاهی، روشان و تنشيو 

و اويغور چين هم معمول  ]سينکيانگ[خود مختار سيزيان   ]واليت[زبان سريقولی در نواحی جمهوری
  .است

و لهجه ها با هم به اندازه ای است که گويندگان آنها سخن ) روشانی –گروه شغنی (نزديکی اين زبان ها 
  .يکديگر را خوب می فهمند

. گ. روشانی نخستين بار توسط اکادميسن ک –تحقيق و مطالعه علمی در بارۀ زبان های گروه شغنی 
هجری  ١٢٧٤برابر با [ميالدی  ١٨٩٥در سال . در اواخر سده نوزدهم ميالدی صورت گرفت زاليمان

ع ايوانف که نتايج تحليل و مطالعه مواد جم. ل. د .ديدرگ پاچ  »زبان شغنی «تحت نام اثر او  ]خورشيدی
  .دومن پاچ ارنآ و ميظنتآوری شده توسط ايوانف سياح را در بر گرفت، 

با نوشتن گرامر تطبيقی و محاوره ای  نومانويچ. ب. و ]خورشيدی١٢٨٧برابر با [ميالدی  ١٩٠٨در سال 
مطالعات و تحقيقات سيستماتيک گروه زبان های . اين زبان را غنا بخشيد در زمينه،زبان شغنی تحقيقات 

 ١٩١٤وی از سال . زاروبين صورت پذيرفت. ا. روشانی مانند ديگر زبان های پاميری توسط ا –شغنی 
جمع آوری کرد از  به بعد، چندين مرتبه به پامير سفر نمود و مواديکه ]هجری خورشيدی ١٢٩٣[ميالدی 

زاروبين از جملۀ اولين آريانا شناسانی است که دقت و . ودن خود نهايت قابل اعتبار استنگاه درست ب
  .داشت ]آوا شناسی[در نظر داشت روش صوت شناسی  نی به مطالعه صوتی اين زبانها باتوجه فراوا

                                                            
شيوه، خنج، دولت شاهی، روشان، تنگی شيوه از جملۀ عالقه های دور از مرکز ولسوالی شغنان بدخشان افغانستان می   ١٠

  .روز پياده روی از مرکز ولسوالی از مرکز ولسوالی دور افتاده اند ٤ – ٣باشند به مسافه 
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دو مقاله  ]هجری خورشيدی ١٣٢١و  ١٣٠٧مصادف با سالهای [ميالدی  ١٩٤٢و  ١٩٢٨در بين سالهای 
هجری  ١٣٤٦[ميالدی  ١٩٦٧در سال . رن به نشر رسيدـِتراجع به تاريخچۀ زبان شغنی توسط مارگينِس

رابطه اتنيکی زبان يزغالمی با زبانهای گروه شغنانی « اثر ديگری از ساکال اوه تحت عنوان  ]خورشيدی
  .انتشار يافت» 

خدايف، در چهارمين کنفرانس سرتاسری داد . خ. ، ر]هجری خورشيدی ١٣٤٣[ميالدی  ١٩٦٤در سال 
زبان کهن  ]واکه های[انعکاس بعضی از واول های « زبان ها آريايی در تاشکند، مقاله ای تحت عنوان 

  ١١.، پيشکش نمود»Thesis)= تـزس (آريانی در شغنی 

 ، دو مقاله راجع به تاريخچۀ]هجری خورشيدی ١٣٢١و  ١٣٠٧[ميالدی  ١٩٤٢و  ١٩٢٨در بين سالهای 
روشانی  –مگر مطالعه و تحقيق گروه زبان های شغنی . زبان شغنی توسط مارگينسترن به نشر رسيد

وی برای نخستين بار در  .بگونۀ اساسی توسط ساکال اوه آغاز شده است) بخصوص ساختمان آوايی آنها(
در . ده نموداستفا (Experimental Phonetics)تحقيقات آوايی اين زبان ها، از روش تجربی آواشناسی 

« ، و کرم خدايف »فرهنگ روشانی« ، فيضوف، »فرهنگ زبان شغنانی« اين اواخر، کرمشايف کار تهيه 
  ١٢.را روی دست گرفته اند» فرهنگ بارتنگی

  

  روشانی با زبان های ديگر –زبان های شغنی  مناسبت

  

  :همگونی های زبان شغنی و پشتو: الف

، چنين استنباط می گردد که هم از نگاه حروف )پشتو و شغنانی(از مطالعات دقيق ميان اين دو زبان 
، يکرنگی های فراوانی در اين ]شمارشی[الفبايی و هم از نگاه کلمات و نيز از نگاه تلفظ اعداد حسابی 

  .کنند افاده می ارعين چيز  زبانها موجود بوده و از نگاه معنای خود نيز در بعضی کلمات

در ) که يکی از السنه کهن، نژاد آريا می باشد(در زبان پشتو   ١٣» څ، ځ، ژ، ږ، ښ، ړ« حروف : مثًال
  :مانند. مورد استعمال زياد دارند  ١٤زبان شغنی نيز اين چنين حروف 

                                                            
  . ٦ – ٤. ، صص١٣٦٤پاخالينه، گروه زبانهای پاميری، مترجم، ماه گل سليمان دوست، .   ١١
  

قاموس زبان « مثًال . می کرد، خوبتر می بود هدافتسا» قاموس « ای فرهنگ از واژه به نظر من، اگر مولف بج   ١٢
می نوشت، خوبتر » بان شغنانی فرهنگ واژگانی ز« و اگر کلمه فرهنگ را بکار برده، بايد، آنرا با عبارت . »شغنانی
  ).ثابتی(ويراستار  –ميبود 

  
می باشد و نويسنده بطور   (Retroflex)برگشتی و يا » ر « اين همان آوای . در زبان شغنانی وجود ندارد» ړ « آوای    ١٣

  .اشتباهی اين نويسه در اينجا درج نموده است
  .ميريگ یم راک» وات اص« و يا » آوا« واژه   زا ام» حروف « واژه بجای  ،اجنيا رد   ١٤
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  دری     پشتو                                              شغنی                                       

  غـوږ                                              غۈږ                                            گوش

  چطور                    څرهنگ                                     رنگه                         څ

  بز                     ڤـز                                           وزه                                

  گوشت                     گوښت                                غوښ                             

  :   ، چون)شمارشی(همگونی های عددی 

  دری                        پشتو                                          شغنی                 

  يک                   ييو                                        يوه                                

  سه                  َاِری                                      دری                              

  څڤار                                            چهار                 څلور                        

  پينځ                                             پنج                         پنځه                 

  . به عين معنی» واښ « در شغنی » علف « به معنای » واښه « در پشتو » ښ « ) آوای(ويا از حرف  

« به معنای » ِژنـِج« ، در شغنی )يکنوع باريدن برف( » ژاله « در پشتو » ژ «  )آوای(از حرف ويا 
)راتساريو (.»جاله « در لهجه دری بدخشانی . تگرگ می گويند« در پارسی ژاله را ( » برف   

 

:همگونی های زبان شغنی و روسی: ب  

دری                روسی                                شغنی                           

 چپلی، در زبان انگليسی هم( پايپوش                           سينَدهل                             سينَدهل        
sandal  می گويند(  

  عروس                                      نـِِويرس                          نـِوېنڅ 

  در، دروازه)                              دڤے( ڤـِه د            ِدڤـِير               

  کرتـاشکه                     کر تـُشکه                                کچالو
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  تـروسـَک                    تـروسک                                 نيکر، زير تنبانی

   ١٥  دهش                               پنسلکـَرنَدهش                   کرن

را » ڤ « ، و »ٿ « ، »ڎ « با اين زبان حروفی مانند    ١٦و يا در زبان شغنانی، نويسندگان و شاعران، 
اين زبان با در نظر  که. ]ويراستار -وضع نموده اند [برای نوشتن متون زبان شغنانی قرار داده کرده اند 

  .داشت اين حروف و صورت استعمال آوايی شان با زبان انگليسی نيز در تشابه قرار می گيرد

ڤ « ، يا از حرف وضع شده )آن(به معنای  (That)در زبان انگليسی » ڎ « از حرف وضع شده : مانند
« دن که در شغنی ريشه آن بيار، وجه امر فعل آور«به معنای  (Vare) )ڤهرے(» ڤـَهِر« در واژه  ،»

است که معنای تغيير دادن، و عوض کردن را   Varyکه مشابه اين واژه در زبان انگليسی » است» ڤيداو 
  .افاده می کند

و در انگليسی » شيرين بويه، يکنوع گياه « به معنای »  مـُوٿـق « در زبان شغنی  » ٿ« و از حرف 
(smooth)  يا »نرم « و يا » صاف « به معنی ،(teeth)  و يا » دندان ها « به معنای(mouth)  به معنای

به معنای عصا، چوبدست، و يا تياق به لهجه دری (» ماٿ « که در شغنانی در برابر اين آوا » دهن « 
هم از نگاه  از اين قبيل کلمات زياد وجود دارند که هم از نگاه ساخت واژگانی و   ١٧.است» بدخشانی

ولی، اکثرًا، کلمات از نگاه ساخت واژگانی مشابه بوده ولی از نگاه معنی . ساخت معنايی يکسان می باشند
  ١٨. با هم متفاوت می باشند

  :زبان واخی

) در ولسوالی واخان(به زبان واخی، ساکنين سرحدات تاجيکستان و افغانستان در کنار سواحل دريای پنج 
در سيزيان يک قسمتی از مردمان واخی زبان  .پاکستان و هند تکلم می کنندو در سرحدات شمالی 

                                                            
« و قلم خود کار را » قلم « خاروغی ها پنسل را . است» مـِداد« معادل اين واژه در پارسی . پنسل هم واژه انگليسی است  ١٥

گفته می » پنسل « ، معمول نيست و هم در دری و هم شغنی »کرندهش « در شغنان افغانستان واژه  .می گويند» روچکه 
  .شود

  
به احتمال زياد شايد مذهب شاه ظهوری و ديگر نويسندگان . نويسنده از کدام نويسنده و شاعری در اينجا نام نمی برداما،    ١٦

  )ثابتی(ويراستار  –و شاعران همان دوره باشد 
  

  ).ثابتی(ويراستار  –. است» پروانه «به معنای  (moth): وجود دارد مانند» ماٿ « در انگليسی عين واژه    ١٧
  

عين  (lock)است که در زبان انگليسی واژه » بستن و بسته کردن « و يا » قفل « به معنای » لـُک « ثًال واژه شغنانی م   ١٨
 ی معانی مختلف باشند مانند واژهولی هستند واژه هايی که از نقطه نظر تلفظ شبيه هم بوده، ولی دارا. معنی را افاده می کند

  ).ثابتی(ويراستار  –. »پروانه «  (moth)يسی و واژه انگل) عصا= ماٿ ( شغنانی 
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تعداد نفوس واخی ها که در ناحيه . در سرحد بين چين، هند، و تاجيکستان زندگی می نمايند ]سينکيانگ[
  ١٩. تاجيکستان زيست دارند، به شش الی هفت هزار نفر ميرسد ]واخان [اشکاشم 

زبان واخی اگر چه رسم الخط . واخی های خارج از تاجيکستان، از نظر کثرت نفوس نهايت اندک اند
اما زبان کاری،  . واخی ها بين خود شان به زبان واخی تکلم می کنند. ندارد، اما دارای اهميت زياد است

می  ]اردو در پاکستاندر تاجيکستان، دری در افغانستان، و تاجيکی [رسمی و اداری آنها زبان تاجيکی 
  .دسترسی دارند ]آنها[باشد که اکثرًا بقدر کافی به آن 

در افغانستان که بنام واخان ياد می گردد، به دو قسمت تقسيم شده که  ]محل زيست واخی ها [زبان واخی  
 زبان واخی در افغانستان  ٢٠.دننک یم داي »پامير خورد « ری را بنام و ديگ» پامير کالن« يکی را بنام 

دارای شش الی هفت هزار متکلمين بوده و تعداد زيادی از زنان و کودکانی که در خارج از آن ولسوالی 
  .سفر نکرده باشند، با زبان دری آشنايی ندارند

بوده و آن وقتی بود که بيرنس يک  ]قرن نوزده[نخستين معلومات در مورد زبان واخی مربوط قرن گذشته 
بعدًا فرهنگ زبان واخی ابتدا توسط عبد الرحيم، و به ترتيب توسط . کردتعداد واژه های واخی را نشر 

شاو . معلومات تقريبًا مکمل تر راجع به زبان واخی توسط  ر. مکمل تر شد و بيدولف ، بيليو .يوارد، وا
  ٢١. ترتيب و طبع شد

بگونۀ  ، فرهنگ زبان های پاميری بشمول زبان واخی]هجری خورشيدی ١٣٣٩[ميالدی  ١٩٦٠در سال 
موصوف برخی از واژه های . بهتر توسط محقق افغانی، شاه عبد اهللا بدخشی تدقيق و ترتيب شده است

از قبيل پشتو، دری، منجی، اشکاشمی، و  زبان واخی و ديگر زبان های آريانی مروج در افغانستان
د زبان واخی و با در نظر داشت توضيحات فوق، در مور. مقياسی تحليل کرده استسنگليچی را بصورت 

، محيطی، و جغرافيای زبانی آن ]قومی[زبانی اين زبان و مناسبت اتنيکی  ]واقعيت های[تحليل فاکت های 
ميتوان لهجه های ذيل را در زبان واخی دريافت، چون لهجه های غربی، شرقی، مرکزی که هر کدام 

مرکزی هر کدام با يکديگر ولی لهجه های شرقی و . دارای خصوصيات نسبی متفاوت آوايی می باشند
  .بيشتر در تشابه بوده و خصوصيت زبان واخی را حفظ نموده اند

                                                            
، سال »گروه زبانهای واخی و اشکاشمی « ، مقالۀ تحت عنوان »پيکار« ، نصرالدين ٥. پاخالينه، زبان اشکاشمی، ص   ١٩

  . ٤. ، ص١٣٧٠
  

يل بشکل باريکه که نزديک ولسوالی اشکاشم قرار دارد شروع شده و تا سرحد بروغ» پتور « ولسوالی واخان از قريه    ٢٠
ولسوالی واخان با کشور های پاکستان، چين و تاجيکستان هم مرز بوده و باشندگان هم مرز . تا سرحد کشور چين امتداد دارد

  ).ثابتی(ويراستار  –. اين ولسوالی در هر سه کشور به زبان واخی تکلم می کنند
  
  .٨٣ – ٨٢. ، صص١٣٦٤دوست،  پاخالينه، گروه زبان های پاميری، مترجم ماه گل سليمان   ٢١ 
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: مانند کلماتی چون. قابليت استعمال دارند» ٿ « ، و »ڤ « ، »ڎ «  ]آوا های[در زبان واخی نيز حروف 
به » دکثـُ«، و )پس فردا(به معنای » ڤراک « مانند » ڤ « ) آوای(، حرف )دود(به معنای » ڎيت« 

  ٢٢). سوخت(معنای 

 هب چون اين در جمالت زير. »ږ« و » ښ«) آوا های(همچنان، مناسبت اين زبان با زبان پشتو در حروف 
  :دروخ یم رظن

ای بچه، چای (اې کهښ چای پـُڤی؟ : ويا) ای بچه، آب برايم بده: ترجمه(اې کهښ، يـُوپـْک مه َرهند 
  ) ميخوری؟

  

  :زبان اشکاشمی

زبان اشکاشمی، زبان ساکنين قسمت شمالی واليت بدخشان افغانستان است که نفوس آنها در حدود دوهزار 
وجود  Rin)  =رين(بنام  تنها در ناحيه اشکاشم در شهرکی و در تاجيکستان ٢٣. الی سه هزار نفر می رسد

در برخی از  است و بعضی از خانواده های اشکاشمی بصورت پراگندهدارد که زبان آن اشکاشمی 
   ٢٤. روستاهای تاجيکستان زندگی دارند

در ولسوالی اشکاشم افغانستان، . است یرد و زبان نوشتاری اشکاشمی ها، مانند ديگر پاميری ها، تاجيکی
. اين زبان آهسته آهسته تحت تأثير زبان دری قرار گرفته، تنها کهن ساالن می توانند بدين زبان تکلم نمايند

  .پذيری از زبان دری، با اين زبان آشنايی و بلديت کمتر دارند اما نسل نورس با تأثير

» زبان اشکاشمی « پاخالينه تحت عنوان . ن. اثر  ت ]هجری خورشيدی ١٣٣٨[ميالدی  ١٩٥٩در سال 
، بويژه از خصوصيات در اين اثر. نشر شد که برای نوشتن آثار، ديگران از آن استفاده بعمل آوردند

زبان اشکاشمی ياد آوری گرديده و دستور زبان متون اشکاشمی و سيستم ) همخوان های(کانسوننت های 

                                                            
 در شغنانی » ud = δُڎد « در واخی و »  = δi:tڎيت« مثًال واژه . در بين واژه های شغنی و واخی قرابت وجود دارد    ٢٢

هر دو به  ینغش  »uδʝθ   =ٿــُڎج« واخی و واژه     » udk = θٿـُدک« و يا واژه های . هستند» دود « هر دو به معنای 
. هستند) برادر(شغنی هر دو به معنای » ڤراد « واخی و واژه » ڤرۈت « واژه . دارای تشابه هستند) تسوخته اس(معنای 

، واژه سريقولی »ڤرۈو« واژه واخی . هستند) ده، شماره ده(هر دو به معنای » ڎيس « و واژه شغنی » ڎَ س « واژه واخی 
در اين واژه ديده ميشود که زبان سريقولی و زبان . هستند )ابرو(، هر سه به معنای »ڤرۈږ« ، و واژه شغنی »ڤـِِرهـْو« 

اما بعضی واژه ها از نگاه ساختار آوايی مشابه . واکه وسطی است رد اهنآواخی با هم مشابهت دارند که تنها تفاوت ميان 
دله، (معنای  شغنانی به» ِڎهـږ« و واژه ) دوغ(به معنای » ڎيږ« واژه واخی : مثًال. بوده، ولی دارای معانی متفاوت هستند

  ).ثابتی(ويراستار  –. است )دله خفک
  

در مورد زبان اشکاشمی پژوهشی انجام داده، و نوشته است که تعداد گويندگان زبان  ٢٠٠٩در سال » پروا«عبد القيوم     ٢٣
نفر تقليل يافته اند، و اين زبان در افغانستان در شرف  ٥٠٠اشکاشمی در ولسوالی اشکاشم واليت بدخشان، افغانستان به 

  )ثابتی(ويراستار  –. انقراض می باشد
  

  )ثابتی(ويراستار  –. در تاجيکستان، بنام زبان رينی هم ميگويند) اشکاشمی را(اين زبان را   ٢٤



١٣ 
 

، لغت )هجری خورشيدی ١٣٣٩(ميالدی  ١٩٦٠در سال . واژه ها تشريحات مفصل ارائه گرديده است
در . دخشی، اقبال چاپ يافته استنامه زبان اشکاشمی و زبان سنگليچی توسط محقق افغانی، شاه عبد اهللا ب

ولسوالی اشکاشم عالوه از زبان دری و اشکاشمی، زبان ديگری نيز در بعضی از قصبات اين ولسوالی 
در نواحی قريه جاتی مانند،  ]لهجه[اين زبان . ياد ميشود» زرگری« مورد استعمال می باشد که بنام زبان 

ر اينجا، چند واژه ای طور مثال از اين زبان می آوريم، د. کـنکات بيشتر مروج است. زرگران، داروند، 
  :مانند

؛ ِرمـُوزد )قلب، دل(به معنای  (avzu:k)وک ؛ َاڤز)خواندن(به معنای  (bezlaavuk)بـِزلـَهـڤــُک 
(remu:zd)  آفتاب(به معنای.(  

اسپ را آب يعنی، برای اسپ آب دادی؟   (?veruk vi:k dode)ڤـِروک ڤيک دادے؟ : و جمله ای مانند
  دادی؟

  

  :زبان سريقولی

زبان سريقولی، يکی از شاخه های زبانهای پاميری می باشد که به نوبۀ خود شامل زبانهای ايرانی می 
اين زبان در ميان زبانهای پاميری به   ٢٥. اروپايی می باشد –گردد و مربوط به خانواده زبانهای هندو 

روشانی نزديکی بيشتر داشته و به علت موقعيت جغرافيايی در طول سده ها، طرز  –گروه زبانهای شغنی 
، پسيار چک، چند ١٩٦٠در دهه . زندگی و شرايط اجتماعی با ويژگی های متعددی از هم تفکيک می شود

ترجمه  ، دستور زبان، و متن با)آوا شناسی(مل صوت شناسی رساله را در بارۀ زبان سريقولی نوشته وشا
  .آن می باشد

  

:ياد داشت ويراستار   

برگه های آخری نوشته استاد عوض خان که شايد حاوی بحث در مورد زبانهای منجانی و سنگليچی بوده، 
در اينجا، منابع مورد استفاده  .همچنان، برگه  ذکر منابع و مأخذ هم مفقود گرديده است. مفقود گرديده اند

می شوند يده اند، در اينجا نوشتهذکر گرد پاورقی ها ردلف که مؤ  

                                                            
خانم ساکال اوه، لهجه های گروه شغنانی را . روشانی است –زبان سريقولی از جمله لهجه های گروه زبانهای شغنی .  ٢٥

  :ر گروپ آنها را دسته بندی کرده استلهجه شمرده و آنرا نظر به نزديکی که با يک ديگر دارند، در چها)  ٧(
  سريقولی: دسته اول
  ُاروشوری و برتنگی: دسته دوم
  روشانی و خوفی: دسته سوم

  بـَجـُويی و شغنانی: دسته چهارم
. پامال، تزس دوکتورا، ص. (ايشان ادعا دارند که لهجه سريقولی به لهجه روشانی نسبت به ساير لهجه ها نزديکتر است

  ).ثابتی(ر ويراستا) . ٢٠٤



١٤ 
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