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 الفبای زبان طرح پيکار در مورد شاه محترم پوهندوی دوکتورانت نصرالدين  بر سخنان درنگی
  شغنانی

  نوروز علی ثابتی: نويسنده

   ٢٠١١مارچ /٢٩/  ١٣٨٩حمل  ٨

  سنگ مهر، فيض آباد، بدخشان

  

  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق               ثبت است بر جريدۀ عالم دوام ما

من هم نوشته هايش . مقاله ام جوابی ارائه نموده اند که در آخر جناب محترم پيکار در مقابل خوشوقتمبسيار 
که در بعضی موارد نظريات خويش در قبال نظريات شان  ،در مورد. را با ذوق تمام تا آخر مطالعه نمودم

  .می نگارمدر سه کتگوری بطور زير داشت، يی انتقاد ها و نگرانی ها 

  :اولکتگوری 

  :کابرد کلمات و صفات مثبت و منفی در مورد نظريات اشخاص ديگر 

. در اينجا من بينش ديگری دارم. ّصف با آنها احساس راحتی می کندت کلماتی هستند که شخص متصفات مثب
از منفی صفات  آنبه ويش را ابراز نموده است، من دغدغه دارد و نگرانی خدر مورد آن آنچه که آقای پيکار 

  .تلقی می کنم بـُعد و زاويه ديگری می نگرم و آنها را هم مثبت

زبان شغنانی سف نموده اند که در مورد اظهار نظر پيرامون الفبای مطروحه جناب پيکار صاحب اظهار تأ
 .خود را در دام مالمت قرار داده است

  !جناب پيکار صاحب

خم و پيچ را برای ديگران هموار نموده پر از اينکه شما مردی پيش آهنگ در اين راستا بوده ايد و اين راه  
  آرد پشيمانی چرا کاری کند عاقل که باز. ايد، همه کار کرد های شما در خور ستايش است

، مطالعه ه ايدترقيم نمود »......رين چند و چونی با دوستان باز هم آخ« تحت عنوان  که مقاله آخرين تان را
طاليه و که پيشگام افزود و مرا نا اميد ساخت که چرا دانشمند فرهيخته ديار ما را اين عنوان حيرتم . نمودم

ميدان تبادله ت فرهنگی، علمی، ادبی، و اجتماعی، با عظم اين ميدان دار اين جنبش فرهنگی بود، چرا 
بخاطری که عباره  .يگران که اهل اين فن نيستند، رها نمايدد تجربيات، و نظريات علمی و مسلکی را برای

و  قلم فرسايی نموده اند اين عرصهمايه نگرانی همۀ کسانی می باشد که تا حال در  »...آخرين چند و چونی«
  .يا ميل دارند که در آينده وارد اين بحث شوند

عرصه تنها رها نمايد، بلکه با تکنولوژی ما را در اين صاحب من هرگز اين اميد را ندارم که محترم پيکار 
  .اقناع ساير دست اندر کاران معارف شغنان را فراهم سازد ،فکر نوين، و ارائه براهين علمی و اکادميک

جدال بر انگيز، غير مسلکی،  بگـونۀ ،نظريه پردازانسف خورده اند که بعضی جناب ايشان به اين تأ
، نظريات شان را در مورد زبان و ادبيات لند پروازانهاحساساتی، با عدم رعايت عفت قلم و تا حدودی ب

 .شغنانی بيان داشته اند
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  : می خواهم روی اين واژه ها کمی مکث نمايم

  : نظريات جدال بر انگيز .١

 .ادامه پيدا خواهند کردنيايد،  توافق همگانی بوجودتا زمانيکه بين نويسندگان وحدت نظر و  ،اين نظريات
تا اينکه، تمام اين نظريه پردازان در يک مجمع، گردهمايی، همايش و يا کنفرانس علمی در زير يک چتر 

اکادميک جمع نشوند، و قناعت همۀ اينها فراهم نشود، به اشاعه نظريات شان اهتمام خواهند مجتمع 
  .ورزيد

  :غير مسلکینظريات  .٢

  :بقول سعدی شيرازی .در اين مورد بنده با شما همنوا است 

  بوريا باف اگر چه بافنده است               نبرندش بکار گاه حرير

فرسنگ ها می دهند و از رشته تحصيلی خويش  جلوهبعضی از اشخاص خود را عالمه و يا جامع الکماالت 
انم ام زبان و ادبيات است نمی توتحصيلی من که رشته  .ديگر عرصه ها قلم فرسايی می کننددر دور رفته و 

چقدر سيخ که طرح گرافيکی آنرا روی کاغذ بکشم و يا ادعا بکنم  نظر بدهم و ياکه برای ساختن يک پل 
رگر ماهر و غير ماهر در ساختمان آن گول، سمنت، چند متر مکعب ريگ و سنگ و يا به چی تعداد کا

برای اسپ چقدر، برای  ،برای يک مرض خاص ،دارومعين يک دوز  و يا نمی دانم که . ضرور است
 .تجويز می گرددچقدرگوسفند چقدر و يا برای مرغ در شبانه روز 

اين بخودی خود يک علم و مبحث . مسئله فونتيکس و فونولوژی با خيال پردازی که شعر است تفاوت دارد
ولی . هر شاعری می تواند تخيل آفرينی کند و ادراک خود را به شکل زبان گفتاری بيان نمايد. جداگانه است

  .است یديگر نظام زبان گفتاری يک چيز و نظام زبان نوشتاری يک چيز

  ينه سازد، سکندری داندنه آنکه آي      دلبری داند       ه چهره بر افروخت،نه هرک

  ين سروری داندکاله داری و آيند نشست          طرف کله کج نهاد و تکه نه هر 

  :احساساتینظريات  .٣

احساسات عواطف و چون زبان وسيله تبارز  .در عرصه زبان بايد هرکس احساسات خود را تبارز دهد 
اين  خود شما. ب غم و اندوه هم می گرددسبو درمقابل جد می آفريند، زبان پديده ای است که شادی و َو .است

خورشيدی پاميری  ١٣٩٠بر گزاری جشن نوروز سال « يک مقاله ديگر تان که تحت عنوان را در حرف 
که برای شما روی وجد و حزن اي ،است »يکستان، مقيم شهر تورنتوی کاناداهای بدخشان افغانستان و تاج

اشعار نهايت زيبا و خيلی ها هم دلپذير توسط دوشيزه های شغنان ...... « .بيان نموده ايد بطور زيرداده، آنرا 
به خوانش " سرنوشت مهاجر"و " شاگون بهار مبارک باد"با عناوين ) وحيده ظهوری و فريبا نيرو(زمين 

ساخت و شعر دومی همۀ اشتراک کننده ها را، به ويژه گرفتند که شعر نوروزی حاضرين را شاد و مسرور 
پاميری ها را يکبار از دنيای سکوالريسم بيرون ساخت و در عالم تفکر، تعمق و تأمل در راستای آفرينش 

  ».، غوطه ور ساختمجدد زندگی معنوی

ظوظ و آنًا نمی بود، چگونه يک سخن انسان را بشاش و مح) سخن، و يا شعر(اگر مسئله زبان  ،در اينجا
  .درا محزون و مغموم می سازانسان می برد و اورا در عالم خيال و رؤيا  یسخن ديگر
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  :و يا بقول حافظ

  ين قند پارسی که به بنگاله می رودوند همه طوطيان هند             زش شکر شکن

ورنه لذتی که با گفتن زبان فارسی برای حافظ دست داده است، شايد  ؛استاين هم از جمله  احساسات زبان 
جد امروز بقسم احساسات نگاشته می شود، تبيين آن َوکه آنچه  .حس نکندآنقدر آنرا ) بنگلديشی(يک بنگالی 

نوشتاری است که شغنانی ها بعد از گذشت قرون متمادی، زبان شان دارد از حالت آوايی می برآيد و بگونه 
  .می بندد نقشصفحه کاغذ  بر

  :عدم رعايت عفت قلم .٤

و آنرا  ست که افکار و انديشه ها را از ورای مغز و ذهن گرفتهاو ابزار قلم يک وسيله بايد اذعان نمود که  
  . انسانخود ؛ و آنهم به اراده می نگاردروی صفحه از مغز در بيرون 

، بلکه هر می گردداطالق افته و يا قلم خود کار ن کلک سر شکعصر تکنالوژی، قلم نه تنها برای همادر
  .که سبب انتقال انديشه از يک مغز به مغز ديگر می گردد قلم گفته می شودنگارشی ايوسيله ای 

از . و قسم به قلم و آنچه که می نويسد: ترجمه. ونُرـُـطْسـَا يـَم م َوـَلـَقـالوَّ: در قرآنکريم می فرمايد) ج(خداوند 
با اسکنه هم می توان چوب را حک . می گردد که کيبورد کمپيوتر هم وسيله نگارش است استنباطآيه متبرکه 

و قلم در فرمان انديشه  .ی را روی آن نوشتزا شگافت و چيرخره ها هم می توان دل سنمود و با ابزار آهنی 
کار گرفته و آنرا می که عبارت از قلم است، آنچه که مغز فرمان می دهد، دست انسان از ابزار  . استتفکر
  :بقول مولوی .نويسد

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

ت می دهيم تا انديشه های جرأ) حتی انديشمندان ديگر انديش(ديشمندان ما در عصر ديموکراسی برای تمام ان
  :برای  ديگر انديشان بايد گفته  شود. بايد سرکوب نشوداذهان دگر انديشان  .خويش را بيان نمايند

  هر چه می خواهد دلی تنگت بگو 

سرکوب گرديده و آزادی بيان آنها که در  با ارائه صفات منفی گرايانه در مقابل ديگر انديشان، جرأت آنها
اينجاست که  نبوغ فکری، انديشه های جديد، و  .از اصول ديموکراسی است، صلب می گردد یجهان فعلی يک

گردد، عقده دل شان می بدون استفاده مانده و مانند تخم گندمی که در زمين باير کشت توانايی های افراد 
  .خطور نخواهد کردهيچ گاه خيال سبز شدن و بهره دادن در ذهن شان و  گشاده نمی شود

با ارائه  با حوصله مندی تام نوشته اش را مرور نموده وايد بخواننده چيزی می نگارد،  وقتی نگارنده ای
به و يا انديشه های آنها را با کاوش های علمی دقيق . درا فراهم سازقناعت ايشان  ،پاسخ های موثق و عقالنی

در و ، آن انديشه ها را پذيرفته دنه های آنها بديع، بکر، و تازه باشه در صورتی که انديشتحليل و تجزيه گرفت
  .دشواعه آن توجه مبذول جهت اش

   :بلند پروازانهنظريات  .٥

آرزو و هوس ها اين  .هيچ شخصی، قومی و يا ملتی بدون آمال و آروز های بلند پروازانه به جايی نمی رسد
  :بقول حافظ. قله های شامخ علم و معرفت می رساند هاست که انسان را ب
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  از همتی بلند به جايی رسيده اندهمت بلند دار که مردان روزگار            

  

  :صاحب  جواب گاليه محترم پيکاردر . ٢کتگوری 

ميل دارم روی چند عباره و واژه های آقای ثابتی که در برابر « : يکار صاحب ابراز نموده اند کهجناب پ
زبان شغنانی ايشان در نگارش شان افراد دخيل در مسايل نگارش . ديگر دوستان اظهار نموده اند، مکث نمايم

جزمانه، نظريات تحميلی، واژه های نا مأنوس، "را بگونۀ مستقيم و غير مستقيم بباد انتقاد گرفته و واژه های  
در برابر آنها بکار برده  دگماتيک، بدون ثبوت و مدرک علمی، دخالت، فضولی، نا بينا و چاه، وغيره را

  »...است

  :دهمبرا وضاحت  »قد و انتقاد ن« خصوص، نخست من می خواهم   واژه  در اين

 ؟نقد چيست .١

جدا کردن دينار و درهم سره از ناسره و تميز دادن خوب از بد و بهين چيزی برگزيدن « نقد در لغت به معنی 
 .است» 

و آن عبارتست از شرح معايب و محاسن  بکار برده می شود  در مقابل لفظ کريتيک، در اصطالح ادب و هنر
ازفرهنگ فارسی . (شعر يا مقاله يا کتابی ، يا سنجش اثری ادبی يا هنری بر معيار يا عملی تثبيت شده 

  .)معين

بگويد که اگر يک کسی  .مغشوش تفکيک می کردند کيميا گران چگونه زر خالص را از زر در ادوار گذشته،
ال را به زرگر می دهد و زرگر امتحان می کند و طال را با محک می دارم، طگرام طالی خالص  ١٠من 

گرام  ١٠و بعد از معاينه و تشخيص برايش می گويد که بلی يا تمام . سنجد که چقدر آن طال خالص است
طالی دست داشته اش خالص است و يا می گويد که دو حصه اش غش است و يا می گويد که اين هيچ طال 

 .است )جست(نيست و روی 
 :بقول حافظ

  خوش بود گر محک تجربه آيد بميان           تا سيه روی شود هر که در او غش باشد

  :را برای شما ارائه نمايم طاليی پادشاه ارشميدس و داستان تاجدر اين مورد من می خواهم قصۀ 

او از . طاليی داشته باشد که يک تاجمی خواست شاه هيرون پادشاه سراکيوز بنام  سال پيش  ٢٠٠٠
پادشاه تاج . ودزرگر در ظرف چند روز تاج را آماده نم. خالص بسازد تاجی از زر برايشتا رگرخواست ز

اما در قسمت ؛ به نظر نرسيد یفرق پادشاه ديد که در وزن تاج. را وزن نمودا در پله ترازو نهاد و آنر زرين
که شايد زرگر همرای طال کدام الياژ دشاه مشکوک شد پاجناب . رنگ و جال با طالی خالص فرق داشت

پادشاه به ارشميدس که بزرگ ترين ساينس دان عصر خود بود، رجوع نمود  .ديگری را ممزوج نموده است
ارشميدس از جواب . دريابد ،و از او تقاضا نمود که فيصدی زر خالص را در که در تاج بکار رفته است

در ظرف چند دقيقه جواب را برای  کوانتومتری اناليز کيمياویاين عصر می بود، توسط  اگر در. عاجز ماند
او شب و روز فکر می کرد اما  .اما در آن عصر جواب برای چنين سوال دشوار بود. می دادارائه شاه 

قدمی که بر  او هر . شميدس می خواست به حمام برودروزی ار .جوابی برای سوال پادشاه دريافت نمی کرد
در داخل حمام پايش لغزيد و داخل تشتی که پر از روزی ناگهان . سوال پادشاه در ذهنش مجسم بود ،ميداشت

در اين . او زمانی که در داخل تشت افتاد، متوجه شد که مقداری آب از تشت بيرون ريخت. آب بود، افتاد
ر حالی که برهنه بود بطرف شهر می دويد د. جواب را پيدا نمودم: فکری به ذهنش خطور کرد و گفت لحظه
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يعنی جواب را ( !در يافتم! به معنای دريافتم) يوريکا( Eureka  ! Eureka:  !و به زبان يونانی می گفت که
  )يافتم

زمانی . فلزات مختلفی که عين وزن را داشته باشند، دارای حجم مختلف هستند: او از اين تجربه دريافت که
آب وزن . را از ظرف تخليه می نمايندآب  ه می شوند، نظر به انداه حجم خودب انداختکه اجسام در داخل آ

ارشميدس روزی در حمام توانست يکی از قوانين مهم فيزيک . امهمان اجساست به حجم بيجا شده مساوی 
جداگانه فی نمود و هرکدام آنها را در در ظر راز را پر از آباو دو ظرف همت .يدرواستاتيک را کشف کنداه

تاج طاليی را در يک ظرف و مکعبی را از طال ساخت و  ،سپس، به اندازه وزن تاج طاليی. جابجا نمود
و تاج از ظروف بيرون ريختند، آب هايی که از سبب جای گرفتن مکعب . مکعب طال را در ظرف ديگر نهاد

ز طال ساخته نشده است و زرگر هم وزن نمود و بدين ترتيب به ثبوت رساند که تاج پادشاه بطور مکمل ا با
  .در ساختن تاج طاليی تقلب نموده است

زبان بنقد را ، بطور بسيار ساده و بسيط .اينست نقد و اينست جدا کردن زر سره و خالص از زر ناسره 
  :شغنانی چنين به معرفی می گيرم

کو دے مزه چسهم يدے . نِژنَدِم، چوشچن يا کلچه يـِدے پينجن: څه، زِوهڎ دے) گـِچ(هر چيز هر تو ِکلوار 
څه ڤېد، غل  اگه خيږ. ته دے خيږے يت څيښے تـُرد لـۈمڎ ، َدادڎهر وختم خو زڤ تے دے . بمزه يا بځيښ

  .مۈڤـل وز ته خو راستے. ه مه سهايد خفـّتو ب ندےِد ،عدب .څيښ، غل ڤـُد څيښ م اگهدے لۈته   خيږ
 

  :تجزمّي .٢
می  نوعی تفکر متعصبانه توأم با قاطعيت بی قيد و شرطاصطالح انگليسی آن دگماتيسم است،  جزميت که 

  باشد
دارای گرايش به : آورده ند» جزم انديش«يير، و در ادامه و در تعريف تغاستوار، بی به معنای : جزم انديش

ادت و پافشاری بر باورها و عقيده های از پيش پذيرفته شده و بی دارای ع های قطعی و تغييرناپذير،انديشه 
  )فرهنگ فارسی معين( .کنداعتنا به داليلی که نادرستی آنها را اثبات می 

ر ظرف دو سالی که اين سه نفر دانشمند ما که روی کتب درسی زبان و ادبيات تا جايی که من اطالع دارم د
بوده و حتی کلمات نفرين آميز هميشه با هم درگير  .شغنانی کار نموده اند، به کوچکترين توافق دست نيافته اند

ها بين اين اشخاص نه تن .وهرکدام خود را حق بجانب تلقی می کنند .يک ديگر استعمال نموده اند در مقابل
ساير اشخاص قلم بدست را هم در جريان قرار نداده اند و بطور مخفيانه کتب درسی خود نزاع داشتند، بلکه 

شايان ذکر است که من بايد بگويم که کارکرد های محترم استاد . صنف نهم آماده چاپ نموده اندسويه را تا به 
من بصراحت می . شود ی که کشيده اند، از آن چشم پوشی نمیخير محمد حيدری قابل قدر هستند و زحمات

 .اذعان نمايم که الفبای وضع شده شغنانی او هم از ديگران تا اندازه ای جامع تر است ولی کامل نيستتوانم 
به  ٢٠٠٧به استثنای محترم علی شاه صبار، در مورد الفبای زبان شغنانی با دو شخص برازنده ديگر از سال 

حتی خودم چند جلد کتاب الفبای شغنانی که توسط استاد خير محمد حيدری تدوين . ر تماس بوده اماينطرف د
تحفه برای کتابخانه اطر دارم که يک جلد آنرا بحيث بخ. شده بود، خريداری و به ساير دوستانم توزيع نمودم

ه تذکر دادم که بايد نواقص درعين حال، من در همان زمان برای مشار الي .دار المعلمين شغنان اهدا نمودم
طی دو جلسه  ٢٠٠٨؟ در سال نمی دانم که اين کار را انجام داد و يا خير. الفبای وضع شده اش را رفع نمايد

بعضی از نظرياتی که در مقاله . ميبا محترم خوش نظر پامير زاد صحبت هايی در مورد الفبای شغنانی داشت
وتاه، کشيده، و دفتانگ برايش فرق بين واول های ک ،در ضمن. ختمقبلی هم ابراز نمودم، با ايشان شريک سا

) ۈ(از جناب ايشان در خواست نمودم که گرافيمی را برای صدای ضمه کشيده در آن زمان، . بيان نمودم را 
بخاطری که شغنانی زبانان معموًال الف . ايشان فرمودند که ما به چنين گرافيمی نياز نداريم. تعيين نمايد

برايش گفتم که حيدری  .قسمی که در مقاله قبلی ارائه نمودم. ده را بشکل ضمه کشيده تلفظ می کنندممدو
با يک عالمه سکون باالی » و«حرف {)  ْو(صاحب برای اين نوع صدا، اين نوع حرف را وضع کرده است 

از اين ببعد ما شغنانی : خودم از ايشان شنيدم که گفتندمن  .اين طرح را قبول نموده است ، که بعد ها}آن
تلفظ می کنيم و مثال } ٿ و ڎ { هستند، ما اين حروف را بشکل } ذ و ث{زبانان کلماتی که حاوی حرف 

از من تقاضا شد تا چند قطعه شعر سروده  ،٢٠١٠در اواخر سال  .}کور مکتبڎمکتب و ٿ انا{آورد که 
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بعدًا، طی يک صحبت تيليفونی جناب . سراييده ام، در دسترس شان قرار دهمخويش را که بزبان شغنانی 
آيا برايم اين سوال پيش آمد که . پامير زاد برايم خطاب نمود که نويسه های من معياری و يا ستاندرديزه نيستند

يک  کتب درسی شغنانی، نظريات خويش را طیبعد از دريافت و مطالعه  نوشته جناب ايشان معياری است؟
   .مقاله ترتيب و نظريات معياری عالی جنابان را نقد کردم تا زر سره از نا سره تفکيک گردد

من وقتی که کتاب درسی «  :ايشان ميگويند که. نموده باشيد شايد گاليه نامه آقای علی شاه صبار را مطالعه
چون . بنده تغير وارد آورددر امالی ] پامير زاد[صنف هفتم را تأليف نمودم، هزار بار خوش نظر خان 
   .»اشت، من هم حرفی بر زبان نياوردممتصدی و همکار تخنيکی ديپارتمنت بود و صالحيت د

اختالفات بنده با ساير دوستان دست اندر کار نيز در همين قسمت است « : ه است کهجای ديگر فرمودو در 
در بين می اندازند تا کشاله دار شدن صدا را ) هـ(که بعضی از ايشان بدون کدام مورد علمی و منطقی حرف 

از  يا بعباره ديگر، برای کشالی هم يک حرف جداگانه را که عبارت. روشن سازند) هـ(را با استعمال حرف 
حتی گاهی کار به مسخرگی  وضع کرده اند که در بسی موارد خيلی مضحک از آب در می آيد،) هـ( همين

  .»می کشد
مسئله جزم انديشانه اين دست  ،، آيا اين سخنانندکه از محترم علی شاه صبار نقل قول گرديد فوق جمالت

د، باالی يک ديگر آيا هر سه اين اشخاص که در يک ديپارتمنت کار نموده ان اندرکاران را بر مال نمی سازد؟
  .رما استجزميت حکم فحتمًا جايی که توافق نظر نباشد، در آنجا . ندتاخت و تاز نداشته ا

اگر محترم علی شاه صبار اين را مرور کند و م کنر دادم، و در اين جا هم ذکر می م تذکان در مقاله قبلی م
  .قناعتش تا حدی فراهم خواهد گرديدشايد 

  !محترم صبار صاحب
صدای  ٥٢حرف نمايندگی از  ٢٦د، اما اين نحرف وجود دار ٢٦طوری که می دانيد در زبان انگليسی  

ند که برای اين صدا ها کدام حرفی در الفبا وجود در زبان انگليسی صدا هايی وجود دار .می کنندمختلف 
  .دننمی کناز اين صدا ها به تنهايی نمايندگی  ندارد و يا حروف خاصی

. اين صد ها نمايندگی کنددر الفبای زبان انگليسی کدام حرف از . }ش{و حرف } چ{مثال صدای حرف  
 (S)و  (C)را در مجاورت حروف  (H)انگليس ها حرف . در الفبای شان چنين حرفی وجود ندارد ،ًاظاهر

  :ين ترتيبدب ؛را افاده کرده بتوانند} ش{و } چ{های حروف قرار می دهند تا صدا
CH   =چ  
SH  =ش  

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

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

غير ملفوظ است و ) هـ(در اينجا اين حرف ) کارد(و ِچهد ) سياه(ِتهر و يا صدای . مالحظه کنيد) مادر(
بنگريم آنها هم به دری زبان اگر ما در تلفظ . اين علمی و منطقی است .صرف صدای کشيده را نشان می دهد

. ببينيد} زهر{در کلمه ) هـ(به صدای حرف مثًال . را در مکالمات خود استفاده می کنند) هـ(ندرت حرف 
در اينجا در ) ع(آيا حرف } شعر{و يا در کلمه . زهر را زار تلفظ می کنند و يا دهن را دان تلفظ می کنند

ۀ ؤ أ   ًا { در زبان های عربی و دری چنين دياگراف ها زياد هستند مثًال حروف  .زبان دری تلفظ می گردد
درست است که يکی ) هـ+ ــِ (و ) هـ+ ــَ (پس ترکيب . ترکيب شده اند و يا نماد فتمام اينها از دو حر} ئ 

  .عالمه فتحه کشيده و ديگری عالمه کسره کشيده را نشان می دهد
شما به دکتر صاحب پيکار و « : جناب صبار در جای ديگر آقای حسنيار را مخاطب قرار داده، فرموده است

وقتی من خودم خط خود را خوانده : پاسخ من اينست.انی بنويسيم تا شما بخوانيدبنده سفارش داده ايد که به شغن
در خاطرم خطور کرد که بزبان  در اين قسمت يک طنز. »س شما چگونه خطم را خواهيد خواندنتوانم، پ

  .شغنانی برای تان پيشکش می نمايم
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يو وم خو  ترد نـِڤشِوخهط  دے يےج ِاـۈڤـيے لس ِوخو َا جڎُسـ زميرزا خې يک روز يے چارک تر يے
ند هک پـۈوَزيک ُر" :دےج ِاۈڤـو چارکے لـُرا قريب؟ يڎـو پـُڅ ت دےچ ِاوی پېښ يرزايےو مـي. دـِهـْزرد بپـُڅـَ

جے چيزرد؟ لـۈڤ ".يمڎز خهط نـِڤـِشت نـڤهرُو" :دےچ ِاـو ميرزا لۈڤـبعدے ي." ستـَير ڎيو از مهش خېزند 
څـه  ڎدهرڎ پا پے ڎخهط نـِڤـِشتند َد ادے ۈڤـچـے لکو چاِرـي " .تکـِښڎ َدهْر ڎو پام: "دےج ِاڎاڎجواب  يےوـي

.  دېڎـَهـرڤداو نـَـِهيـْښگه ته َوم  ےچه ےي. مـُايم ښه َوـَت ٿم ڤـا ته سهم خوبـَُشـَه خهط څه نـِڤـِز تُو لـۈڤجے ؟چير
  .مـُايـِن خهط ښشچـَڤـِنخـُو م م تا َوـيڎْرـهـَاو نـَڤتم ِسَرـَز ته بعد تت ُوِکښڎ َدهرڎ مو پار ـُن

پس کتاب هايی که از طرف ديپارتمنت زبان و ادبيات پاميری نشر شده اند، به دستخط همان ميرزای لنگ 
  آيا اين يک حيف نيست؟. دنباششبيه می 

  :موالنا عبد الرحمان جامی فرموده است
  در وی همه عيب خود نويسی        حرفی که به خط بد نويسی     
  معيوبی خود بپوش باری        گرعيب مرا کنی شماری       
  از بهر خدا نه تيز هوشی         در خوبی خط اگر نکوشی     
  کز هر هنر است راستی به        حرفی که نهی براستی نه       
  با نسخه درست کن برابر       آندم که نويسی اش سراسر      
  واصالح بديگران مينداز      چون خود بکنی فساد از آغاز   

  

 :مٔانوس نا .٣

  .استآموخته  ناآشنا و نا  نا مأنوس به معنای 

هنوز انس و  ديگران جديد بوده و به گفتن آنها که برای دور از ذهن و غيرمعتادکلمات : کلمات نامٔانوس
  .بلديت نداشته باشند

قسمی که ايرانی ها . جامعه ارائه می کننددوستان قلم بدست ما واژه های جديدی را از طريق کتب درسی به 
من اين نوع کلمات را که ذهن شنونده با آنها اما،  .من با چنين طرح موافق هستم. کمپيوتر را رايانه می گويند

شايد حتا برای شخص . سمع شنونده با آنها انس نگرفته، آن نوع کلمات را نا مأنوس گفته اممعتاد نيست و يا 
  .دبه مثال های زير توجه کني. س باشندنوخود تان هم نا مأ

مشاهده می شود که ترجمه دری  » ميزجن مېستک« عنوانی بنام  ٤٩ف هشتم در صفحه مثًال در کتاب صن
  .ترجمه نموده اند" ن نظومخيِر"نظام شمسی را . است" قمر مصنوعی" آن 

بعدًا، هيچ نيازی نيست که ما هر لحظه . نوشته می شد » هستکِم« بايد به شکل  » مېستک«  واژهاول، 
 » مهستک«  د واژه بديعخو .دمی باشماهواره  و يا شده قمر مصنوعی که ترجمه "ميزجن مېستک" بگوييم 

ميزجن « می گويند نه  »کڤارَج« مثًال اسپ چوبی را  .دال بر مصنوعيت و ساختگی بودن آنرا می کند
= ( }دـسيڤ{ببينيد فرق بين  .بر ساختگی بودن آن داللت می کند در آخر کلمه »ک«اينجا حرف در . »ڤارجک

  .وغيره }سيڤدک ژير{مثًال در کلمه ) چهار کنج در ديوار( }سيڤدک{ و ) شانه، دوش

ښتهرځ « اول امالی اين کلمات غلط است که بايد . نوشته اند »ښتېرځ وزېنت عالمېن« و يا ستاره شناسان را 
کلمه، آيا به نظر شما اين . ، دوم از نگاه واژه سازی هم چقدر کمبودی ها داردنوشته ميشد »عالمېنوِزهنت 

ښتهرځ « و يا » ښتهرځ وِزهنيجېن« ساده اين کلمه اينطور می باشد  شکل. نيستيک کلمه نا مأنوس 
اول بايد از نقطه نظر اماليی . دنوشته ان »ښتېرځ وزېنت ښېيداو« سی را علم ستاره شناو يا،  .»فهمچازېن

 } ښتهرځ وزهنت علم{ ه نظر واژه سازی بايد طقو دوم از ن} ښتهرځ وزهنت ښهيداو{ اينطور نوشته ميشد 
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) ع(را در شغنانی هم علم می گويند صرف در تلفظ حرف  »علم«واژه عاريتی عربی بخاطريکه . نوشته شود
  .فرق دارد و ِالم تلفظ می گردد

) ١٩٦( گرديده اند،  تدوين) و نهمبرای صنوف هفتم، هشتم، که (صرف در سه کتاب درسی  بطور عموم،
  .و آنها را ياد داشت نموده ام مورد تخطی های اماليی، واژه سازی، صرفی و نحوی را پيدا نموده ام

هدند ڎخږنۈن مردمے تا شچېڅ از دېڤ کليمه ېين خو گهپ ٿ آيا فکـ. رد لـۈمـَمـَز تدسگه چندين گه مثال ُو 
  ).ناښنا آ( نا مأنوس ديـجـَْرۈږـن نـِغـېنېساخت کليمه يـ ڎبثبوتم فرهپت دهـکار زاښچ؟ پس 

  :دخالت و نظريات تحميلی .٤

، آيا اين دنمنطقی هم باش يات او نظرولو که  وقعی نمی گذاردکسی ديگر زمانی که يک شخص به نظريات 
مسئله شخص نيست بلکه مسئله يک ملت، يک قوم و يک جامعه  ،مسئله الفبا زور گويی و دخالت نيست؟

درست . من اين اشخاص را طراح الفبا می نامم و در مقاله ام الفبای آنها را مطروحه گفتم .خاص می باشد
انی کار می نمايند، و اين مربوط به مالک ، چندين مهندس بطور انفرادی باالی يک طرح ساختماست

الفبا هم يک سيستم طراحی گرافيکی است و هر  به همين ترتيب. که کدام طرح را می پذيردساختمان است 
هستند ارائه می دهند و مردم تصميم ) زبان(کس طرح خود را برای مردم و جامعه که مالک حقيقی ساختمان 

، که کدام )قاطبه اشخاص مسلکی و اهل فن است نه مردم عوام مردم عبارت از البته در اينجا(گيرنده است 
طرح ، مثال های زندهبا ارائه از مدارک علمی، با استفاده  هم ن الفباالبته طراحا .طرح را ترجيح می دهند

ر جهت دهای پيشنهادی شان را برای مردم ارائه می دارند و قناعت اهل علم و دانش را حاصل نموده و بعد 
دانشمندان ما با مردم و اهل خبره در تماس نبوده و مخفيانه باالی برعکس، . ورزندمی تطبيق آن مبادرت 

ه برايت می گويند که اينک برای زبان تان کتب درسی را تدوين نمود وع کار نموده و بعد ازختم کار، موض
آيا . دکنيتلفظ } ڎ{و } ٿ{بايد به شکل ا ر} ذ{و } ث{م و در ضمن هم گفته شود که از اين به بعد حروف اي
مردم  .نمايانگر روند تحميل خواسته های شخصی و سليقه ای بر جامعه ما نخواهد بود؟، گونه موارداين

نگفته، بناچار اين را  بيچاره هم نمی داند و يا بخاطر بزرگداشت از اشخاص دست اندر کار برای شان چيزی
قبول مردم اگر و . ی خود يک جفای بزرگ در حق و زبان يک مليت استبخودروند اين . نمود دقبول خواهن

هم نداشته باشند، کتب درسی از طريق وزارت معارف به مکاتب توزيع می گردد و مديران و دست 
پس الفبا و متون ناقص از طريق وزارت معارف که يک . اندرکاران معارف هم نمی توانند آنرا رد نمايند

پس بر ما الزم است تا پيش از اينکه کتب درسی  باالی مردم ما تحميل نخواهد شد؟ت دستگاه حکومتی اس
  .داز طريق وزارت جليله معارف چاپ و در مکاتب توزيع گردنتوزيع گردد، آنها را تصحيح و 

  :نا بينا و چاهفضولی،  .٥

گاهی اوقات  .مايدواژه ها را تحليل، تفسير و تعبير می نشان، هرکس به زعم خويش و نظر به قدرت ادراک 
د که نمايانگر هفتاد ناگر چنين نمی بود چرا آيات قرآنی هفتاد و سه قسم تفسير می گرد. سوء تفاهم رخ می دهد

ها و اعتقادات خويش آنها را تفسير و تأويل می هر فرقه نظر به سليقه و باور. شدو سه فريقه اسالمی می با
اصًال، سخن از اين قرار  .دمدر مقالـه قبلی ام نوشته بوگلستان سعدی من مثالی را به شکل تلويحی از  .کنند

 :است که در گلستان سعدی شيرازی آمده است
و بزرگمهر که از همه . گروهی از دانشمندان در پيشگاه انوشيروان در باب مصلحتی مشورت می کردند

را در اين گفتگو با ما همفکری نمی از او پرسيدند، چ. بزرگتر و با تجربه تر بود سکوت اختيار کرده بود
وقتی می بينم شما . کنی؟ پاسخ داد، حکما مانند پزشک هستند و تا کسی بيمار نباشد به او دارو نمی دهند

 .درست می گوئيد ديگر نيازی به دخالت من نيست

 مرا در وی سخن گفتن نشايد          چو کاری بی فضول من بر آيد

  اگر خاموش بنشينم گناه است           است وگر بينم که نا بينا و چاه
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  مداخلهٔ  بی جهت در کار ديگران: فضولی

يعنی، اگر کار کرد دوستان ما معايبی نمی داشت، من . است »دخالت« دف و بينش من از فضولی در اينجا ه
ديدم که خاليی موجود است پس دخالت . هم بر خود الزم نمی دانستم تا الفبای مطروحه شان را نقد نمايم

اگر دخالت نمی کردم در حقيقت مرتکب گناه می شدم که آن  .دالفبا دوباره به بررسی گرفته شو نمودم تا اين
  . تمان حقيقت استعبارت از ک

و  احسنمن دلهره داشتم از اينکه پروژه ايکه دولت افغانستان برای زبان های پاميری داده است، از آن بطور 
اتاق سيم يک فرض کنيد که در : من نابينا و چاه را بطور ديگری توجيه می نمايم .کار گرفته نشده است اکمل

آيا . شخصی ديگری می خواهد از آنجا عبور کند. ه استشداز آن عبور داده برق تنيده شده و جريان برق 
از گزند همان شخص برايش هشدار نمی دهی که محتاط باش که در اينجا جريان الکتريسه وجود دارد تا 

. و شاک برقی صورت می گيرد آن شخص با سيم برق تصادم کرده اورا متوجه نسازی،اگر . مصئون بماند
در اينجا مراد از . در اينجا تقصير از کيست؟ طبعًا از کسی که حقيقت را دانسته و خاموشی اختيار نموده است

  .استخطر  نقطۀکه نابينا همان شخص راه رونده است و چاه همان جريان الکتريسه 

بايد من اين سخن را . ين دو واژه معذورماز کاربرد ا. من ندانستم که اين دو واژه سوء تعبير می گردند
که مقاله در اين قسمت نه تنها از اشخاص دست اندر کار بلکه از ساير قلم بدستان . بعبارت ديگری می نگاشتم

در قسمت ديگر واژه ها که عبارت بودند از تحميل، دخالت، بدون  .عفو می خواهمام را مرور نموده اند، 
 ِلـُق .و غيره نادم نيستم بلکه آنها را به تفصيل در اينجا بحث نمودم انهديشمدارک علمی، نظريات جزم ان

  ).راست بگوييد اگر چه به ضرر نفس شما هم باشد( مـُکِسـُفـنی َالٰـَو عـَل َو ّقـَالح

، مقاله قبلی را ی زبان شغنانیت تدوين الفبامسانی زبان در قاختالفاتی که بين نويسندگان شغنجهت رفع 
يعنی (و تمام نظريات چهار نويسنده طراز اول ديار ما  بودمقاله من يک جانبه قضاوت ننموده در آن م .نوشتم

محترم داکتر صاحب خوش نظر پامير زاد، محترم استاد خير محمد حيدری، محترم علی شاه صبار، و محترم 
اضافاتی از  ده ويمی سنجرا با محک و براهين عل انم نظريات شم و تماگرفتمقايسه به ) مذهب شاه ظهوری

  .تراوش های فکری خود بر آن افزودم و آنرا به نشر سپردم
  

نمودم تا باشد که برادران ما باالی يک و تلفيق مدغم ظريات نويسندگان شغنانی را تمام ن من در مقاله ام، 
« دفعتاًٌ حکايت  دم،مشاهده نمورا ار نويسنده زمانی که من مخالفت بين اين چه. موضوع توافق نظر نمايند

  : گفته استموالنا جالل الدين محمد بلخی که . مثنوی معنوی در ذهن من تداعی شد »جدال بر سر الفاظ 
  هريکی از شهر افتاده بهم         چهار کس را داد مردی يک درم 
  جمله با هم در نزاع و در غضب         فارسی و ترک و رومی وعرب  

...........................................             ......................................  
  گر بدی آنجا بدادی صلح شان   صد زبان     یی عزيزّرصاحبی ِس 

  پس بگفتی او که من زين يک درم       آرزوی جمله تانرا می خرم
  
محترم ظهوری ( چهار کس همين چهار نويسنده همان ، کهم ميخواهم بگوي تمثيل از ابيات باال ر سبيلب

، در اينجا .و مردی که برای شان درم داده است حکومت افغانستان استاند ) مستقيمًا در اينجا دخيل نيست
   .نظريات همۀ شان را تلفيق و اختالف نظريات آنها را رفع نمايد تا ،بايد کشيد در ميانرا پنجم  شخصپای 

اين بدان معنا نيست که .....  «: چنانچه نوشته است. ن شخصی بودصبار هم در جستجوی چني محترم علی شاه
فقط وحدت نظر ندارند و به تفاهم نمی رسند، پدری هم وجود ! دوستان ما باهم اختالفات شخصی دارند، نخير

  ».تربيه نمايد ندارد که از سلی های جانانه کار بگيرد و همۀ ما را به انعطاف پذيری
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آنها هم در جستجوی شخص ديگری بودند که قضاوت عادالنه از سخنان آقای صبار استنباط می گردد که 
 برطرف کننده اختالفاتن شخص ورد و او هماآان وحدت نظر بوجود در اين نويسندگ براهين علمیبا کرده و 

  .خوانده است »پدر «را 
کسی که او . اين شخص، پدر از نقطه نظر معنوی باشد: قای صبار را اينگونه تفسير می کنممن اين سخن آ

در اين مورد، مسئله سن، تحصيل و کار کشتگی در . بتواند وحدت نظر را بين اين نويسندگان ايجاد کند
  : بخاطر اينکه .نباشدمطرح ادارات دولتی 

  
  بر نيايد درست تدبيری        گه بود کز حکيم روشن رأی      

  بر غلط بر هدف زند تيری            گاه باشد که کودکی نادان     
  

  :روی سه اصل تأکيد می ورزند که بايد مراعات گردندهميشه بزرگان ما 
  

 ، تجربه در امور٣امتياز تحصيلی و  ،٢، تقدم زمانی، ١
ها را احترام و به نظريات شان اگر چه ترخود کالنمراد از  تقدم زمانی در اينجا سن و سال است که بايد از 

  ؛اشتباه هم باشد، احترام قايل شويم
 .اند ماستر آنها، بخاطری که مرد کنيرا  آنهاکه نظريه  محق نداري ما ،از نقطه نظر تحصيلی

 .نددر اين زمينه کار نموده ا امبيشتر از سال  ٢٠مدت  ايشان؛ زيرا که منبايد در اين حرف مداخله نمايي ما
بعضی اشخاص هر سه اينها را توأم نموده و نمی مانند که سايرين خصوصًا جوانان در امری  ،بعضی اوقات

 .مهم ابراز نظر نمايند
 

  :می نمايم مورد را در يک جمله اينطور تلفيق بطور خلص بزبان شغنانی هر سه اين
  
  } !!نچپرېپرا اس تو  لهقو گه ڎاز هر نگاه ـه ّمُزُو هڎا {  
  
با . دارای ذکاوت، نبوغ، و استعداد فطری می باشندزياد جوانانی هستند . من با اين نظريه مخالف هستم ،اما

  .کلمات فوق بايد استعداد کشی صورت نگيردکاربرد 
من کار کرد . گرفته اممحترم آقای پيکار از من گله مند است که چرا من کارکرد اين نويسنده ها را بباد انتقاد 

 .آنها را به باد انتقاد نه بلکه با محک انتقاد به سنجش گرفتم و مقاله ای را ترتيب و برای شان ارسال نمودم
من هم صد در صد نمی گويم که آنها را مجاب کردم و تمام  .بودنداکادميک لی چون خود آنها خواهان چنين ِس

و  در قسمت زبان و ادبيات شدباعث بروز يک انقالب فرهنگی ولی، نوشته هايم . نظريات من درست است
اين يک . انداخت ،نه تنها در افغانستان بلکه در آنسوی مرزها ،سرو صدا هايی را در بين شغنانی زبانان

از اين به بعد با رفع مسئوليت با گام های ما دست اندر کاران زبان و ادبيات زبان شغنانی  که ی بودتحوّل
  .گام خواهند برداشتدر اين راستا تحقيقات علمی خستگی ناپذير استوار و 

  
ستعمال می نين واژه ها را اکه من نبايد چ ستقاضی قرار داده و قضاوت نموده اخود را  جناب پيکار صاحب

آقای ثابتی واژه هايی در برابر آنها بکار برده است که شايد در مورد هيچ يکی "  د کهننمودم و اظهار نموده ا
از اين دوستان قابليت کاربردی نداشته باشند، زيرا زحماتی را که اين افراد در زمينه متقبل شده اند، سزاوار 

  ."اين چنين پاداش نبايد باشند
در شرايط کنونی، تمرکز، تجمع و آفرينش آن نويسه ها " " به تعقيب آن جناب پيکار صاحب نگاشته است

موجود هستند و لی آنها به نيروی باالفعل تبديل شوند، و يا از حالت  است که آنها در زبان شغنانی باالقوه
آوايی محض آنها را بيرون نموده و به باز تاب شکلی و فزيکی آنها را بکشانيم، که در حقيقت الفبای شغنانی 

  ."است
  

پيش  .گرفته ايمدر برابر يک عمل انجام شده قرار فعًال هر کاری که ما انجام می دهيم ! جناب پيکار صاحب
نظر پردازی کنيم، کتب درسی شان ما صدای خود را بلند کرده باشيم و در قبال الفبای مطروحه  از اينکه
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برای شاگردان  بری تا صنف نهم تدوين شده و عنقريتوسط الفبای ناتکميل جناب پامير زاد و جناب حيد
   .دنگردمی مکاتب توزيع 

از طرف آمريت ديپارتمنت بخاطری که کتاب های دست نويس آنها ما از مؤلفين کدام شکايتی نداريم، 
  .يده استگردنحوه نگارش آنها تغييرات وارد بررسی و بعد در 

آقای پامير زاد بايد قبل از اينکه به تدوين اين . و کتب درسی از شخص نيست که در آن تغييرات وارد کند الفبا
ری های صرفی و نحوی مشوره آوا شناسی، آوانگاری و تيوکتب می پرداخت حد اقل با افراد خبره در فن 

ه کند، حد اقل با ش کسی را نمی ديد که با او مباحثاگر در افغانستان نظير خوي. اين کار را نکرد؛ ولی، ميکرد
  .استومشوره می خو تماس می گرفت شما در اين مورد از طريق پست الکترونيکی و يا تيليفون 

بود،  تمنت زبان های پاميری که يک ديپارتمنت کوچک با داشتن پنج الی شش کارمنداز آوان باز شدن ديپار
  .دناين جنجال ها تا به امروز ادامه دار .دست اندر کاران آن وجود داشت در بين یجار و جنجال هاي

بزرگ خود « نموده ايد و افرادی را به عنوان ارائه  تلويحیشما سخنان تان را بشکل  !جناب پيکار صاحب
آيا اين ها همان اشخاصی نيستند که در کنج . ف نموده اندمتّص  »ر، بی تفاوت، خاموش، و کتمان کارشما

  زده بودند؟شغنانی اختفا بدون در جريان گذاشتن اهل معارف شغنان دست به تدوين کتب درسی بزبان 
  

  .ا انجام داده اندآقای پيکار فرموده اند که آنها کار بس سترگی ر
  

می کنيم از دولت کنونی افغانستان که در پرتو قانون اساسی جديد، برای  سپاسگزاریاوًال ما در اين راستا، 
سپس، متشکريم از بانک جهانی و موسسه محترم . مليت ها و زبان های ديگر رسمًا اجازه فعاليت داده است

داده  قرار دولت افغانستانيونسکو که مصارف تطبيق پروژه های تحقيقی را در اين خصوص در دسترس 
  .اند

اما، در مورد زبان شغنانی اشخاصی که در رأس ديپارتمنت قرار دارند، با اشتباه های بسيار فاحش نگارشی، 
 .به هدر مصرف نموده اندصرفی و نحوی کتب درسی را تدوين نموده اند و بودجه اهدا شده بانک جهانی را 

داشته باشد، نبايد چنين غلط از آب در  (PhD)پروژه ايکه به سرپرستی و قيموميت شخصی که درجه علمی 
بودجه . ی را ترک می گويدپاميردر اين روز ها، مطلع گرديدم که آقای پامير زاد دارد ديپارتمنت زبان  .آيد

آن را  عام المنفعه را به انصرام برساندبدون اينکه پروژه اين ديپارتمنت را به باد داد و چند ميليون دالری 
  .ترک می گويد

حق خويش شوند و از که به ادارات تفتيشی و داد گستری روی آورند و خواهان اين حق مردم شغنان است 
بخاطريکه آن پروژه، يک پروژه . زبان و ادبيات شغنانی شوند دالری خواستار ثمره پروژه چند ميليوندولت 

د بخاطريکه زبان شغنانی مستفيد شو از آنبود و هر فرد شغنانی حق دارد  عام المنفعه برای تمام مردم شغنان
  .پاميرزاد، حيدری و صبارآقايون از همۀ شغنانی ها است نه تنها از 

  :شاعری گفته است
  

  نی شد، کو نالۀ بيروناندوخته ام ز کف همه 
  

ای کنونی شغنانی را در هه از نوشته آقای صبار خواسته بود که چند نمونضمنًا، آقای حسينی حسنيار از 
 خوانده نمی تواندخودش خويش را آقا صبار در جواب شان گفته بودند که خط شغنانی . اختيار شان قرار دهد
خود کتمان کاری نيست؟ آيا نمی شد آقای صبار دو الی پنج آيا اين . که آن را بخوانند چه برسد به ديگران

هم طنز من  و برای شان در کادانا ارسال می نمودند؟ ، سکنا بقسم الگو از کتاب های منتشر شدهصفحه را 
  .ميرزای لنگ را در فوق در جواب شان نگاشتم

تا الحال دست آورد ندارند، پروژه شان معيوب و  آقای پيکار، در صورتی که دست اندر کاران زبان پاميری
در صورت ناکامی اين پروژه، . چه کار سترگی را انجام داده اند .تمام هزينه های آن بمصرف رسيده است
  .اين آقايون بايد غرامت آن را بپردازند

روع، ش جمله زيرا که، سخن از. شناسی استبسيار پيچيده زبان مبحث آواشناسی و آوانگاری يک  گيرم که
به واژک ها تجزيه می شوند، و ها د، کلمات به عباره ها تجزيه می شوند، عباره بعدًا به کلمات تجزيه می شو

 م زبان شناسی است که مانند تجزيهتجزيه در عل ين مرحلهواژک ها به آوا ها تجزيه می گردند و اين آخر
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 .باشد و جزء اليتجزیٰ علم زبان شناسی است می به پروتون، الکترون و نيوترونعناصر کيمياوی اتومی 
زيراکه، هر شخص با سواد و بی سواد بدون مکث . قواعد دستوری و خصوصًا قواعد تصريفی آسان تر است

  .شخص سوم چه قسم گردان می شود با و ، اول چه قسمشخص  در در مکالمات می دانند که فعل و درنگ 
، شخص مستمع اگر چه بی سواد هم باشد، می داند )من رفتم( »دـْم تايُزُو« : ی مذکر بگويد کهمثًال اگر شخص

  را اشتباه گفت؛که شخص گوينده از نقطه نظر کاربر تصريفی فعل با صيغه شخص اول مذکر 
  .»دـْويـم تُزُو« که بايد می گفت 

 زير يک موردی راطور نمونه در . ذکر نمايمرا اشتباه شان در اينجا گنجايش آن نيست که من تمام موارد 
 .نکرده اندتفکيک درست آنقدر  همرا صفت و قيد  ارائه می نمايم که دوستان ما

  .تصوير برداری و جهت نمونه در زير جابجا گرديد) ٦٧(پراگراف زير از کتاب صنف هفتم، از صفحه 
  

  
 

عادی، صفت تفضيلی و آنها صفت . اول در نام گذاری درجه های صفت به زبان شغنانی دچار اشتباه شده اند
در حالی  .عادی صفت، بيدی صفت، بيددی صفت، و سربيدی صفت :صفت عالی را اينطور ترجمه نموده اند

  :که ترجمه فارسی اين واژه های عاريتی عربی در فارسی چنين است
  .آمده استهم » صفت مطلق«در کتب دستوری زبان فارسی بنام : صفت عادی

  زونی و برتریاف= تفضيل 
  رفيع و بلند= عالی 

) تفضيلی(صفت مطلق و يا ساده، صفت برتر : که بزبان ساده فارسی دری درجه های صفت بيانی عبارتند از
  )عالی(و صفت برترين 

بخاطری . }صفت صفت، و سرتير ه صفت، تير دےڎسا{ : که به زبان شغنانی ترجمه اينها از اين قرار است
، بلکه »بيدے صفت«که ما آنرا به شغنانی بگوييم » صفت خوبتر« ده که در زبان فارسی  و يا عربی گفته نش

  .ترجمه می نمايم» تير دے«و من به اين خاطر اين را » باالتر«که بر تر بمعنای » صفت برتر«گفته شده 
زبان شغنانی ، عالی جنابان گفته اند که و آن اينکه. يک اشتباه ديگر در اينجا از نقطه نظر دستوری است

ولی بطور قطعی گفته نمی (جهان، های در حالی که در تمام زبان . دارای چهار درجه صفت بيانی است
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که عبارتند از صفت مطلق، صفت تفضيلی، و  ندفت از نقطه نظر بيانی سه درجه ادرجه های ص) توانم
  .صفت عالی

  .است» قيد«حقيقت صفت نيست، بلکه در مورد آن وم را بحيث صفت نشان داده اند، اينها که مورد س
  تېزددی –تېز : مثًال، آنها در مورد سوم مثال هايی آورده اند

  .اين شکل صفت تفضيلی نبوده بلکه شکل قيد است ی که،در صورت
  }صفت ساده{ .دارد) رفتار(تيز اسپ حمد (ڤارج تېز  نداحمد: ما در زبان شغنانی گفته می توانيم که. مثال

  }صفت برتر{ )استاسپ احمد نسب به اسپ محمد تيز تر (کده تېزدے ند اس محمود احمد ڤارج
  }قيد{) اسپ احمد نسب به اسپ محمد تيز تر می دود(احمد ڤارج اس محمود ڤارج کده تېزدے ژازد 

را، پس در اينجا اين ) ڤارج (را توصيف می کند، نه اسم » ژازد« فعل » تېزدے« بخاطری که در اينجا واژه 
  .ژه قيد استوا

  :مثال. است نه صفت که ايشان در کتب درسی عالوه نموده اند» قيد«دے هم تېزد
  ).نا وقت نشود تيز تر کارکن و برويم که برايمان . (مه سۈددېر پاليس خو تيهم ادے مهشرد  تېزددے

را  خود] هوايی[تر به ميدان ود اگر ز( هپے، اس جاز ته گيرےِرـِه فترميدۈن خو څٿ اگـه تېزدِدهـ: و يا 
  .به طياره ميرسیبرسانی، 

  :را امتحان می نمايم نظريه جا اينايندر 
  )ه صفتڎسا= بشهند ) (يک قلم خوب برايم بيار! شاه بيک(قلم مـُرد ڤـه   بشهنديے ! شاه بيک
 )تير دےصفت= بشهند دے ) (يک قلم خوبتر برايم بيار! شاه بيک(قلم مـُرد ڤـه   بشهند دےيے ! شاه بيک

  را عالوه نماييم }ددے بشهند{  واژه }دے بشهند {اگر در اينجا به عوض صفت تفضيلی
. ، در اينجا می بينيم که اين صفت باز درجه تفضيلی را نشان می دهدقلم مـُرد ڤـه  ددے بشهنديے ! شاه بيک

و در قواعد دستوری  دناين قسم کلمات را بعضی اشخاص جهت تأکيد بکار ميبر. و اين در اصل اشتباه است
  دری هستند –مانند واژه های زير در زبان فارسی ها اين قسم واژه . دنکاربرد ندار

عين معنی را می ) بهتر(در حالی که خود واژه . ميگويند) بهتر تر(را بعضی ها ) بهتر(مثًال صفت تفضيلی 
  .رساند

اصلی آورده اند، تا درجه عالی بودن  را پيش از صفت» سر«برای نشان دادن صفت عالی، آنها تنها واژه 
، در حالی که صفت عالی در زبان شغنانی به چند قسم )خوبترين(سربشهند : مانند. صفت را نشان دهند
  .پيش از صفت مطلق) ساف(مثًال، با اضافه نمودن کلمه . تشکيل می گردد

بايد ياد آوری شد که آن . بنويسند) صاف(را با حرف صاد » ساف«بعضی برادران شايد واژه (ياد داشت 
  .)معنی می دهد) پاک، صفا، و روشن، و بی آاليش(صاف از عربی وارد زبان شغنانی گرديده و 

   ساف بشهند، ساف غـُّله،مثًال، 
  ، ےِکـَه يـّلـُکے، غَدـهنَشـَب: واژه هايی مانند وهچنان

  )ماده گاو خوب دارد» زن«او ( ند بشهند ژاوَمَو
  )قايسه گرفته شودمدر صورتی که با ماده گاو ديگری ب. ماده گاو خوبتر دارد» زن«او ( ژاو بشهندےمند َو

  )خوبترين ماده گاو دارد» زن«او ( ژاو ومند سر بشهند ژاو؛ ومند ساف بشهند ژاو؛ ومند بشهنـدکی
     

نموده اند، نبايد ل کار و دو شخص ماستر باالی آن در ظرف سه سا PhD  پروژه ای که در آن يک شخص
  .های فاحشی داشته باشد چنين اشتباه

  
  

  در مورد الفبای زبان شغنانی محترم پيکار صاحب نظر در رابطه به نظريات آخر ابراز: کتگوری سوم
  

در مغايرت با آنهمه ] ثابتی[چقدر سخنان و تصورات شان ... «: ر مورد مقاله ام فرموده اند کهآقای پيکار د
زيرا، آنها بعضًا مسايلی . زبان شغنانی، منحيث زبان وابسته به زبان های ايرانی شرقی داردتفاوت هايی که 
و ديگر .... ، که با زبان های ديگر سر و کار دارد به ويژه با زبان های خانواده زبان های آلتايی ياد آور شدند
  »....نواده زبان های آسيای جنوبی زبان های خا
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اين زبان ها  (Syntactical)و نحوی   (Morphological)ساختمان های صرفیآقای پيکار من در مورد 
و يا، من روی موضوعات  .بحث نکرده ام و قواعد دستوری اين زبان ها را با زبان شغنانی مقايسه ننموده ام

در  که بايد اين مطالعاتبحث ننموده بودم  (Etymology)و ريشه شناسی  (Philology)واژه شناسی 
  .فتگررت می يسه با زبان های همريشه صومقامحدوده جغرافيايی در 

  
  .بود) » فونيم «بصورت علمیيا صدا، صوت، واج و (مسئله در مورد آوا 

در دری، پشتو، سندی، اردو، / ک / د مثال صدای نآواهای مشابه و هم مخرج در تمام زبان ها وجود دار
چون الفبای زبان های  .هدف من مطالعۀ آوا های مشابه در زبان های ديگر بود .قرغيزی وغيره وجود دارد

من جستجو نمودم و دريافتم که کشور های مختلف برای يک تناد الفبای عربی ساخته شده است؛ متذکره به اس
  . مختلفی را وضع نموده اند) نويسه های(واحد، گرافيم های ) آوا(فونيم 

را مالحظه نموده و از ساير زبان ها گرافيم های وضع شده ما نجام دادم که دوستان ا و اين عمل را برای اين
مثًال زمانی که يک شخص داخل يک مغازه می گردد تا يک . بين آنها يکی را برای زبان شغنانی بر گزينند

از کشور های وارد شده کرتی را بخرد، در داخل مغازه انواع و اقسام کرتی ها با ديزاين های مختلف و 
من هم . کند و از جمع کثير کرتی ها يکی را انتخاب می کند، و آنرا می خردمی مختلف را مشاهده و امتحان 

مثًال . گرافيم های مختلفی را برای يک آوا جمع آوری و در معرض ديد نويسندگان قرار دادم ،مانند يک تاجر
  .طور به نمايش گذاشتمو نون خيشومی به اين/ ڤ/ گرافيم هايی برای آوا های 

  
  ؛/ۋ /قرغيزی، قزاقی و اويغوری 

  ؛/ۏ/ ی مااليی و جاواي

  ؛/ ڤ /کوردی و امارات متحده عربی 

  ؛/ ڦ /ی سند

  / ڥ /تونسی 

  و همچنان گرافيم برای نون خيشومی

  ؛/ڭ  /قرغيزی، قزاقی و اويغور 

  ؛/ ڱ /سندی 

   ؛/ ں/ اردو 

  ./ ڼ /پشتو و 

خاصی را ) نويسه و يا دبيره(صرف هر کشور گرافيم . از نقطه نظر آوايی، مخرج اين فونيم ها يکی است
را برای دست اندر کاران بمعرفی گرفتم و اکنون اختيار نويسه ها من اين . برای عين صدا وضع نموده است

  .ن ها انتخاب می کننداز آنها است که کدام گرافيم را از بين اين گرافيم های معمول در ديگر زبا

برای ما مژده بسيار خوبی داده ايد که نويسنده بزرگ ديگر شغنان زمين نور  !محترم داکتر صاحب پيکار
ما منتظر نشر آن مقاله . در حال طرح يک الفبايی است که شايد برای همگان قابل قبول باشد" دوست"علی 

  .و بسيار خوشحال خواهيم بود که چنين الفبای جامع، کامل و فراگير داشته باشيم .خواهيم بود
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قسمی که قرغيز ها، قزاق ها و } ۋ{به اين شکل بايد نوشت را } ڤ{ضمنًا، در مورد پيشنهاد شما که حرف 
ا ايرانی ماين حرف را بر مبنای تلفظ ويژه دوستان « شما اظهار نظر نموده ايد که  .اويغور ها می نويسند

  .»بيشتر معمول است، ترجيح می دهم

در هيچ ) در ايران اقوام ديگری نيز وجود دارندبخاطريکه ، ايران است مراد من از فارسی زبانان(ايرانی ها 
تلفظ می  (avval)را » اول«درست است که ايرانی ها کلمه . استفاده نکرده اند} ۋ{نوشتار خود از حرف 

م که اين گرافيم را از زبان فارسی آن قايل نشده اند که ما ادعا بکنيهيچ شکل نوشتاری را برای  لی،و ؛کنند
اگر ما تمام کتب فرهنگ، لغت نامه ها و قاموس های زبان فارسی ايرانی و يا زبان . ايرانی اقتباس نموده ايم

با } ڤ{صدای ز نقطه نظر آوا، ا .فارسی دری را مرور کنيم چنين گرافيمی را در آنها پيدا نخواهيم کرد
جوره است که هر دوی اين صدا ها از نقطه نظر واج شناسی بنام آوا های لب و دندانی گفته می } ف{صدای 
      .شوند

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

 در زبان شغنانی جوره ای) کانسوننت(آوا های همخوان 

 مخرج صوت شماره بی واک واک دار

 دو لبی ١ pپ  bب 

 لب و دندانی ٢     fف    vڤ  

 ٣ tت    dد   
 دندانی

 ٤  θٿ      δڎ  

 ٥ sس   zز  
 )لثوی(بيره ای 

 ٦ ʂڅ   ʐځ    

 ٧ ʃش   ʒژ   
 کامی - بيره ای 

 ٨ çچ    ʝج   

 ٩ kک    gگ   
 نرمکامی

 ١٠ xښ   ɣږ   

 )زبانچه ای(مالزی  ١١ χخ   ʁغ   
  

هم از نقطه نظر  با } ځو  څ{و  ؛}گو  ک{؛ }چو  ج{؛ }پو  ب{ ديده می شود که نويسه های جوره ای 
با هم شباهت ) حروف نگاری و خوشنويسی(calligraphy  و  typographyواج شناسی و هم از نقطه نظر 

ناسی با هم شباهت دارند که هر دو آوای لب و دندانی شنقطه نظر واج هم از) Vو  F(حروف . و قرابت دارند
 ينهمديپارتمنت زبان های پاميری هم ( نوشته شوند} ڤو  ف{ پس، بايد بشکل جوره ای اينطور   .هستند
  .}ۋ و ف{ ؛ نه اينطور که شما می گوييد )را قبول نموده است اين نويسهگونه 
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 واکدار همخوان های . باال به دو گروه واکدار و بی واک طبقه بندی شده انداين هم خوان های جوره يی 
فرو برده و هر جوره از اين آوا ها را ها دست ها را در گوش های برای تفکيک آن .هستندبيشتردارای طنين 

تان بمانيد، ويا در حين تلفظ، دست تان را باالی گلوی . در گوش می پيچدطنين حين تلفظ واکدار ها . ظ کنيدتلف
را که ) ب و پ(طور مثال حروف . در وقت تلفظ واکدار های تار های صوتی در گلو به ارتعاش می آيند

   .دارای طنين است) ب(بدون طنين و حرف ) پ(که حرف . دوجوره صوتی مشابه هستند به بررسی گيريد

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

 جايی که من معلوماتبطور خالصه، تا . }ۋ{نه با نويسه } ڤ{اينطور : می نگارند )نويسه(گرافيم اين با 
ما بناچار اين نويسه  .در نوشتار خود بکار نبرده اندرا } ۋ{در ايران کدام گروه خاصی نويسه  دارم، تا حال

به کلمات زير که در زبان . اقتباس خواهيم نمود) زبان های خانواده ترکی(را از سلسله زبان های آلتايی 
  .اويغوری و قزاقی نوشته شده اند، دقت کنيد

                    

  )ببر(؛ يولۋاس )، شايد مأخوذ از روسی باشددو چرخه، بايسيکل/ (ۋېليسپيت/، ۋېلٮسپٮت )رباب(راۋاپ 
  . ايرانی-پس به ثبوت رسيد که اين نويسه در زبان های خانواده ترکی کاربرد دارد، نه در زبان فارسی

نوشته } ث  پندک دار{ بايد به شکل نويسه که شما پيشنهاد نموده ايد که اين } ٿ{در مورد نويسه حرف 
م و برايش گفته بودم که من در نوشته هايم ه بودمورد خطاب قرار دادرا من در مقاله ام ، آقای ظهوری . شود

سرودم و بتاريخ  ١٣٧٧/١٩٩٨آنرا در سال در شعر زير که  .در سابق از اين حرف کار گرفتم
آنرا دو باره  ٢٠٠٢آگست  ٣٠مطابق با . ق. هـ ١٤٢٢جماد الثانی  ٢٢برابر با . ش. هـ ٠٨/٠٦/١٣٨٩

  .نويسی نمودم، در اينجا برای شما ذکر می کنم

  

در حال  .از اين نويسه کار گرفته اماز امروز سال پيش  )١٣(چنانچه در فوق مالحظه می شود که من 
اما مشکل در تکنالوژی  .حاضر اگر ما از اين نويسه در نگارش خود کار بگيريم من کدام مشکلی ندارم

وجود و يونيکود  ١ ASCIIاسکی   در سيستم) ث دارای پندک(فعًال کدام نمادی به اين قسم  .وجود دارد
  .پيست در مقاله تان درج نموده ايدتوسط کاپی و خود تان هم شايد نويسه پيشنهادی تان را . ندارد

زمانی که . اين نوع نماد را داخل جدول اسکی و يونيکود نمايند ،شايد در آينده شرکت های نرم افزار سازی
 ٢٠٠٨من از سال . من به کمپيوتر دست يافتم و می خواستم اشعارم را چاپ نمايم با اين مشکل رو برور شدم

را که تحت چهار نقطه است استفاده می نمايم که اولين شعر خود  سندی که داری} ٿ{به اين طرف از حرف 
                                                            
١ ASCII = American Standard Code for Information Interchange 
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و ديگر پامير زاد کمپيوتر تايپ نمودم و در همان لحظه برای محترم بود، در » پودر تهژيج حالت« عنوان 
 .هم آنرا فرستادمدوستان 

  چگونه من اين نويسه ها را دريافتم و در نوشته هايم از اينها کار گرفتم؟

، روزی در مزرعه ای همرای جناب من هنوز در صنف نهم شاگرد مکتب بودمکه  ١٩٩١/ ١٣٧٠در سال 
. صحبت سخن به شعر و نوشتن زبان شغنانی کشيد ضمن. کار می کردم و صحبت می نمودمقبله گاه صاحب 

از پدرم پرسان نمودم که اين حروف . نديده بودم ) ڤ، و ڎ، ٿ(ا برای صدا های چون من قبًال نويسه ای ر
مانند  (v)باالی آنست، مانند دال است ولی دارای سه نقطه (dh) پدرم برايم گفت که . می شوندچه قسم نوشته 

بعدًا من خودم بقسم سليقه  .بود يادم نمی آيد  را قسمی که گفته) ٿ(و حرف  است و سه نقطه باالی آنست) ف(
  .می نوشتم} ث پندک دار{ای آنرا با 

اين يک دغدغه برايم بود که از بعد از جر و بحث روی الفبای شغنانی من در روز نوروز در شغنان رفتم و 
) ث پندک دار(من حرف  .دو دفعه قصد نمودم که بپرسم، اما فرصت دست نداد. ايشان حتمًا پرسان می نمايم

از در نوشته هايم  من اولين کسی بودم که  .را با سليقه خود بدون آنکه کسی برايم مشورت دهد، انتخاب نمودم
در شعر } ڤ، و ڎ، ث پندک دار{به اين طرف از اين نويسه ها  ١٣٧٠ال من از س .استفاده نمودماين نويسه 

   .واره های شغنانی ام بکار برده ام

زمانی که در منطقه اهل مغل های وردوج بصفت معلم ايفای وظيفه می نمودم، می خواستم که زبان ازبيکی 
من از دوستان ازبيک خود کلماتی را پرسان نمودم و روی کاغذ می نگاشتم و گفتن آن کلمات را . را فرا گيرم

می تصحيح دوباره تلفظ مزبور را رايم زمانی که دوباره آن کلمات را تلفظ می نمودم، آنها ب. تمرين می نمودم
  مثًال  .نمودند

  دارمميمن شما را دوست = مين سيزنی دوز کورمن : من می نوشتم که

زمانی که سه روز بعد ياد داشت های خود را مرور می کردم، عين تلفظ را ادا کرده نتوانستم و جمله باال را 
  :نمودممی اينطور تلفظ 

Meen seezni dooz kooraman. 

  .می خنديدند نحوۀ ادای کلمات ازبيکی امبر  دوستان ازبيک

  که اصًال اينطور بايد تلفظ شود

Mein  sizni döz köraman 

و يای مجهول ) برايش گفتمن در نوشته قبلی ام ضمه کشيده که م(بعدًا من متوجه شدم و به اهميت واو مجهول 
  .پی بردم

زمانی که کلمه ای را از زبان ازبيکی که دارای حرف واو مجهول بود، جهت تشخيص اينطور  ،از آن به بعد
. با اين فن توانستم کلمات را صحيح تلفظ کنم. حرف واو با يک عالمه ويرگول باالی سرش} ‘و{می نگاشتم 

زمانی که من به کمپيوتر دست يافتم، من کدام  ).ې(و برای يای مجهول از حرف يای مجهول پشتو کار گرفتم 
بدين ملحوظ من در صدد چاره بر آمدم و سمبول . نمايندگی کند} ‘و{دياگراف از نمادی را سراغ نداشتم  که 

بر خوردم و اين را } ۈ{های مورد نظر را در سيستم يونيکود جستجو می کردم که ناگهان به سمبول 
الفبای مطروحه زبان شغنانی استاد حيدری بدستم با  ١٣٨٦/٢٠٠٧در سال  .نمودم} ‘و{جايگزين دياگراف 



١٨ 
 

حرف واو با يک حلقه کوچک باالی آن که عالمه } ْو {ه بود نوشته شدافتاد که اين گرافيم در آن بدين ترتيب 
در  نويسه  ايناز ندانستم که کدام گروه زبانی نمی ولی  من همان نويسه خودم را ترجيح دادم. جزم است

-Perso)عربی -من با مطالعه رسم الخط زبان های فارسی ٢٠١٠در سال . ندگيرنوشتار شان کار می 
Arabic Scripts)  دی، کور که در زبان هایدر سيستم اسکی و يونيکود مرجع اصلی اين نويسه را يافتم

  .اشته استاويغوری، و قزاقی کاربرد د

         

(  = در زبان شغنانی  } گــۈل{لفظ می گردد؛ مانند تلفظ ت} گــۈل{بشکل ل ـُگواژه در زبان های التايی 
  .)گنگ

زيرا که آنها برای هر آوا، نويسه خاصی  .الفبای فارسی جامع تر استبه نسبت الفبای زبان های سلسله آلتايی 
مشهود  بلخی از موالنا جالل الدين محمدمشکل الفبای زبان فارسی در ابيات زير  .را طرح ريزی کرده اند

  .است

  آن يکی ترکی بگفتا ای کـُُزم         من نمی خواهم ِعَنب خواهم ُاُزم

  به معنای چشم است يعنی ای نور چشم من) کوز(در تلفظ ترکی اصًال 

) ئـۈزۈم(در صورتی که تلفظ فارسی اين کلمه غلط است و آنها اين را . است ُاُزم در ترکی به معنای انگور
شايد بر من خورده گرفته شود که چرا از زبان های سلسله . ديده می شودسمی که در باال ق تلفظ می کنند

صدای ضمه . کشف حقايق بايد مسئله نژاد پرستی کنار گذاشته شوددر  !ای برادران. آلتايی مثال می آورم
بر آمده و کشيده ای که در شغنانی وجود دارد همان صدا در ترکی هم وجود دارد و ترکان در صدد چاره 

از آن استفاده می  زبان های خانواده کوردی هم به همين طور و  برايش گرافيم قرار داده اندرا } ۈ{نويسه 
  .کنند

  :در جای ديگر موالنا جالل الدين محمد بلخی می گويد

  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

  .دقت شود» شير در باديه است« به جملۀ 

  .بوده است چه مراد نويسندهخواننده نمی داند که که  فوق يک جمله مبهم است ۀجمل

به صحرا و ديگری به معنای دو معنی مختلف را افاده می کند که يکی   »باديه«واژۀ بخاطری که در اينجا 
  .جام استمعنای 
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در جام است و يا شير  (sheer)آيا اين شير مراد نويسنده چه بوده؟ مشکوک می شود که  هدر اينجا خوانند
(sheir) کشيده و ) ی(آوای فارسی زبانان نا تکميلی الفبای زبان فارسی است که اين خود بيانگر   .در صحرا

د، های ديگر، که اين مشکل را رفع نموده انالفبای زبان . ندمی نويسبه عين شکل می را ) ې( آوای مرکب
خود از آنها کار نگيريم و لو که آن نويسه ها چرا نويسه های آنها را برای خود الگو قرار ندهيم و در الفبای 

  .آسيای جنوبی در شيوه نوشتار خويش استفاده می کنند مردمان ترک تبار و يا مردمان را

  :استفاده کنيم و کلمات فوق را اينطور می نگاريم }ې ی{ حرف يا ما بايد در نگارش خود از اين دو قسم 

  .گردداز هم تميز اين دو آوا تا  تلفظ } شير و شېر{

ديگران دلسرد ورزيدن در آخر من برای تمام کسانی که دلسوزانه سر اين موضوع کار می کنند، از شماتت 
غنا مندی فرهنگ و طرز تفکر  در ی شان نظريات، پيشنهادات، انتقادات سالم، علمی، منطقی، و بجا. نشوند

   .هم دياران ما خواهد  افزود

  ِلِالنساَن ِاّال َما َسعیٰمن طريق سعی می آرم بجا           لـَيَس 

  .سپاس گزاری نمايمن عرصه سه شخص جهت تالش شباروزی آنها در اياز  در آخر می خواهم

قسمت ايجاد نمودن سايت انترنتی سيمای شغنان که به  از محترم سرور ارکان جهت ابتکارش در  .١
از طريق اين سايت انترنتی مکاتبه، مراوده  .واقعيت ها را منعکس می سازد ،آيينه مستویيک مثابه 

و تبادل نظريات و تجربيات صورت می گيرد، که در حقيقت از اين طريق به غنامندی فرهنگی ما 
 .افزوده می شود

از محترم علی شاه صبار، که جناب ايشان اولين شخصی بودند که گزارش جريان تدوين کتب درسی  .٢
تحت عنوان ( اگر گزارش ايشان  .سيمای شغنان به نشر سپردندبزبان شغنانی را از طريق تارنمای 

 .چنين جر و بحث های علمی صورت نمی پذيرفتنمی بود، شايد ) جنبشی که تازه آغاز شده است
از محترم دوکتورانت نصر الدين پيکار از تالش های بی حد و حصر شان که در اين راستا زحمات  .٣

اميد وارم که جناب ايشان بر تمام جر و بحث ها  .شکری نمايم، می خواهم تزيادی را متقبل شده اند
سودمند اکادميک هيچ گاه از هم ديارانش و مشورت های نظريات  ارائهد و از ننظارت داشته باش

 .دندريغ نورز

جناب ايشان تمام نظريه . نجينر صاحب اسرار سپاسگذاری نمايمذکر است که در اينجا از محترم ا شايان
به تساهل، انعطاف پذيری، و وحدت نظر دعوت نموده اند، که يک نظر بسيار نيک و دلسوزانه  پردازان را
 .می باشد

 .يممی نما خوانندگان محترم پيشکشبرای  بر سبيل الگوتب چاپ شده زبان شغنانی در زير دو مثال از ک
 قضاوت را برای خوانندگان محترم واگذار می نمايم

  احترامات فايقه تقديمبا 

  ثابتی

م مکاتبه به قس هوری و مرحوم غالم علی شاه نـَُصيریدر زير اول اشعاری که بين آقای مذهب شاه ظ
  :شما در اينجا ارائه می کنم صورت گرفته اند، برای
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  :يریـَصـُن

  سالم از من رسان ای نامه آقای ظهوری را

  که قربان سازمش از ژيڤ درون تـِهر پــِښت کوری را                                                

  :آقای ظهوری در جوابش گفته است

  نمی خواهم جدا گردد دمی از دامنت تـِهر پــِښت

  ښتگلو گيری تو می خواهم برېد بــِښت و هم مون بــِ                                        

آنرا و يا شاعر محترم آقای ظهوری  جا تايپيست کدام کلمه ای را اشتباهًا از قلم انداخته نم که در ايننمی دا
محترم ظهوری . باال  از نقطه نظر نحوی نامکمل استکه مصرع دوم بيت در شعرش ذکر نکرده 

و من بخاطر اينکه  .در مصرع دوم نهاد دارد و گزاره اش نا مکمل است. صاحب خودش بهتر می داند
هم از نقطه نظر عروضی دارای وزن شود و هم از نقطه نظر نحوی تکميل گردد، آنرا به شکل زير می 

شايد . در اين قسمت از جناب محترم ظهوری صاحب شاعر فرهيخته ديار ما معذرت می خواهم. نويسم
را در مصرع متذکره اضافه » دڤې«که من تنها فعل . (جناب ايشان اين مصرع را طور ديگری گفته باشند

  :؛ بدين ترتيب)می نمايم

  نمی خواهم جدا گردد دمی از دامنت تـِهر پــِښت

  مون بــِښت ڤېد اته گلو گيری تو می خواهم برېد بــِښت                                        

  :يریـَصـُن

  نـِښپـوْږجڎ سالمت می رساند از ِزدۈنـَنـد جمله پا

  د مـوْږجُڎکه پـِښت غـَل َيست َاتـه ! از اينجا با خبر باشی                                        

  نوک غـَِرفـْچ خـُونـِن کفے دستت يےشود از تېِز

  ز تاثيِرِغــَرمـبـَه مـن بـبـينـم روز و شب َمستـت                                               

  را بمن بخشيد و بيغم شدغرمبه نيز عمرش 

  يـج ما اين هـم شـُکـُر کـم شدِڎز اسبابے َوَرم وېـ                                        

  :ظهوری

  ک مبتال باشیـَلېڅـِن کـِجيْنـن و پـِچـْوشـُبه چنگ چ

  باشی ه تو تنها يک بالـَښپـُـبه جاِن آش و ناش خ                                           

برای عالقمندان زبان و ادبيات شغنان  کتاب های درسی بزبان شعنانیاز ه ننمودو متن اينک در زير 
 .تقديم می داريم
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