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  انکشاف زبان و ادبيات شغنانی سمينار

 
  نسلُا نراک: سيون گزارش

  نوروز علی ثابتی :شرازگ همجرت

   ٢٠١٢نوامبر،  ٢١ – ١٧: تاريخ

  مقيم فيض آباد، بدخشان، افغانستان ١ثمرموسسۀ دفتر : محل

  

  :دربارۀ موسسۀ ثمر

است که  ٢(SIL International)موسسۀ بين المللی زبان شناسی ثمر يک موسسه غير دولتی بين المللی 
وژه های در حال حاضر، موسسه ثمر پر. موجود در افغانستان کار می کندمت انکشاف زبان های قسدر 

ايت مو حراه اندازی را ی، ترکمنی، منجانی، و شغنانی ، ازبيک)جنوبی(در بارۀ زبان های پشتو  انکشافی 
افی زبان های همچنان، ثمر با موسسات غير دولتی ديگر در قسمت حمايت از کار های انکش .می نمايد

اطالعات و های معارف و ثمر با وزارت موسسۀ . واخی، پشه ای، و هزارگی همکاری نزديک دارد
ثمر موسسه  .به امضا رسانيده استهمکاری ) پيمان( پروتکلدولت جمهوری اسالمی افغانستان فرهنگ 

ايجاد ای آنها سيستم نگارش بر، همواره تالش می نمايد تا برای زبان هايی که سيستم نگارش و الفبا ندارند
بسط و توسعه ری در روند آموزش و پرورش توسعه ادبيات و بهبود استفاده از زبان مادنمايد و در قسمت 

  .می دهد

  :کنونی سميناردر مورد 

ی است که سميناردر نوع خود، يگانه  سمينارشروع به کار نموده، و اين تازه در مورد زبان شغنانی  ثمر
بنابراين، مديريت موسسه ثمر ميل . ديگردبر گذار پيرامون زبان شغنانی در بدخشان موسسه ثمر از طرف 

سپاس گذاری خويش را ابراز  سمينارتا از تمام اشخاص به شمول ارائه کنندگان و اشتراک کنندگان  دارد
تشويق نمودند تا در  اربدخشان تحصيالت عالی  دانشجوياناز استاد اقبال حسام که ايشان  نمايد، به ويژه

، اهچيستان  زيادی در قسمت تايپ فعاالنه شرکت ورزند و از فيض محمد طوفان که زحمات  سميناراين 
اين چيستان ها را گرد ند تا مساعد ساخترا م شغنان که آنها زمينه از مردهمچنان، . اظهار شکران می نمايد

                                                            
از يعنی، موسسه زبان شناسی تابستانی که بيشتر در تابستان برای زبان شناسان . تابستان است» سمر « است که » سمر « در اصل، موسسه   ١

می شود، و در تمام پوستر نوشته » ث « با حرف » مر س« اما، در افغانستان . يدتدوير می گردهای علمی زبانشناسی  سمينارطريق اين موسسه 
  .نوشته شد» ثمر « يعنی » ث « در اين نوشته هم با بنابراين، . نوشته شده بود» ثمر « فتر شان، و لوحه های د

٢   SIL = Summer Institute of Linguistics 
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تر با  برای کاوش خالقانهسر آغازی  سمينارکه اين اميد وار هستيم  .آوری شوند، ابراز امتنان می نمايد
  .زبان و ادبيات شغنانی در بدخشان افغانستان باشدکاربرد وسيع تر در قسمت 

  :به صفت ارائه کننده فعاالنه سهم گرفتند سميناراشخاصی که در اين 

 رئيس موسسه ثمر (Dwight Shaver)ـر ېڤمحترم دوايت ش •
 ، زبان شناس موسسه ثمر (Karen Olson)لسن کارن ُامحترمه  •
 زبان شغنانینوروز علی ثابتی، ارائه کننده آوا ها و سامانه الفبای محترم  •
 ، ارائه کننده آوا ها و سامانه الفبايی زبان منجانیمحترم غالم علی •

که بيشتر  )ثانا رشق زا رفن تفه و روکذ رشق زا رفن تفه (چهارده تن اشتراک کننده  :اشتراک کنندگان
  .دندرک کارتشا رانيمس نيا رد ،موسسۀ تحصيالت عالی بدخشان بودند دانشجويانآنها 

  :سمينارو فعاليت های در نظر گرفته شده در اين اهداف 

 ؛دانشجويانمعرفی موسسۀ ثمر و ساحه کارش برای  •
آنها با آوا های موجود در زبان شغنانی و تفاوت ) فونيم ها(در مورد آواها  دانشجويانآگاهی برای  •

 دری و پشتو؛ یاهزبان 
 زبان شغنانی؛ال نويسی برای ام و) گرافيم ها(نويسه ها آشنايی شاگردان با انواع مختلف  •
 ؛انکشاف امال در زبان شغنانی بحثی در مورد اساسات •
و شريک ساختن قصه ها با د قصه های کوتاه در زبان شغنانی در مورد ايجا ورکشاپ کوچک •

 ها در مورد سواالت دانشجويان؛اشتراک کنندگان، و جر و بحث 
کاربرد آن موارد در زبان  بحث در مورد ديگر زبان های پاميری و معرفی سامانه الفبا در •

 شغنانی؛
 ؛تأکيد در مورد ارزش چند زبانه بودن در روند آموزش و پرورش و اهميت انکشاف زبان مادری •
 ر زبان شغنانی؛دبحث در مورد انواع ادبی و توسعه آنها  •
 .در زبان شغنانی (Riddle Book)چيستان ها  کوچک در مورد کار باالی انکشاف يک کتاب •

  

  :پنج روزه سمينارآجندای 

  :روز اول

ـر، رئيس موسسه ثمر، بعد از خوش آمد گويی تمام اشتراک کنندگان، موسسه ېڤآقای دوايت ش •
معرفی  بين المللی ثمر، اهداف کاری، و حوزه کاری اش را در افغانستان، بطور مختصر 

 .نمودند
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 .ت نويسه ها صحبت نمودندخانم کارن اولسن اساسات انکشاف امال نويسی و انتخاب درس •
در نظر و الفبا سازی نظام نوشتاری روی عوامل متنوع بحث نمودند تا در مورد  دانشجويان

گرفته شوند که عبارتند از وضعيت سياسی، ارتباطات اجتماعی، ساختار زبان، واقعيت های 
ر کارن مرور مختصری در قسمت فونيم های موجود د ،سپس. تعليمی، و ميراث فرهنگی

 های دری و پشتو موجود نيستند بيانيۀبان در ززبان شغنانی، و توجه نمودن به آن آوا هايی که 
 .ارائه نمودند ارمختصری 

 .نوروز علی ثابتی در مورد مطالعات خود در قسمت آوا شناسی زبان شغنانی صحبت نمودند •
الفبايی که به سپس، ايشان پيرامون . نخست ايشان در مورد مفاد چند زبانگی صحبت نمودند

) گرافيم( ی که زبان شغنانی وضع نموده بودند، بحث نموده، و توجه خاصی را به نويسه هاي
در مورد آوا های واکه  ناشيا ،سپس. دومنبحث ساير دانشمندان شغنانی بودند،  مورد جدل

تی را در زبان شغنانی، و نحوه نوشتار آنها در نظام نوشتاری زبان شغنانی، موضوعا) واول(
ه کسی که برای بار نخست کوشش نمود(ی همچنان نمونه نوشته مال الچين ثابت. ارائه نمودند

در آخر، ثابتی . را برای اشتراک کنندگان به معرفی گرفت )بود، تا به زبان شغنانی بنويسد
، برای اشتراک کنندگان نوشته بود متن نمونه را که به زبان شغنانی با الفبای وضعی خودش

 .معرفی نشستبه 
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  نوروز علی ثابتی در حال ارائه موضوع آوا های موجود در زبان شغنانی
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  :روز دوم

موده ت نصحبدارد های ديگر و تفاوت هايی که با زبان لسن مروری بر آواهای مختلف شغنانی کارن ُا
ايشان در  .توسط نويسندگان شغنانی وضع شده بودند، بحث نمودکه  توافو ضمنن در مورد الفبای مت

که با يکديگر در حالت  تعدادی از عوامل مختلفبه  ضرورتًا کهمورد اسلوب انتخاب امال و نويسه ها 
  .، تأکيد ورزيدوابستگی داردی که به زمان ساز یمعيارروند  زن قرار داشته و باتوا

آنها در گروه های . زبان شغنانی با سه امالی متفاوت داده شدسه متن متفاوت به  دانشجويانبرای 
کوچک متن ها را مرور نمودند، تفاوت های اماليی را به مقايسه گرفتند، و در مورد اينکه کدام يک از 

 تجسمی و یرصباز نقطه نظر همچنان ، و سهولت خوانشع متن متفاوت، از نقطه نظر سه نوآن 
برای خوانش متن به زبان شغنانی،  . ان بحث صورت گرفتمی رسند، با دانشجويمطبوع به نظر 

  .با آن مواجهه گرديدند سميناراولين تجربه ای بود که در اين  دانشجويانبعضی از 

های متفاوت آنها انتخاب امال . نوشتن چيستان های شغنانی را در سه نوع امال تمرين نمودند دانشجويان
  .ای يکديگر را تصحيح می نمودندرا مورد جر و بحث قرار داده و نوشته ه

  :روز سوم

 تعليم و تربيه چندين منحيث محافظ هويت فرهنگی و پشتوانۀ  پيرامون ارزش زبان مادری کارن ُالسن 
برنامه تعليم از را مثال هايی در اين خصوص، . نمود پيشکش سمينارحاضرين  یاربرا  یبلطمزبانه 

که چطور زبان  ارائه نمود و با داليل بيان نمودندی در زبان های واخی و پشه ا و تربيه چندين زبانه
مهارت خوانش را موفقانه شاگردان را کمک می رساند تا می کند و مادری منحيث يک پل ارتباط کار 

واقع  رمث مثمر مين ديگر در مکتب برای شاگردان چگونهمضايادگيری محتوای در قسمت و موزند بيا
  .می گردد

د، برای اشتراک خی و عواملی که چگونه اين نويسه ها انتخاب شده انکارن السن نويسه های زبان وا
همچنان بحث در مورد اينکه منفعت انتخاب نويسه ها، برای آوا های مشترک . کنندگان وضاحت داد

همرای اشتراک کنندگان ) سنگليچی، و منجانی –شغنانی، واخی، اشکاشمی (ميان زبان های پاميری 
، پيرامون پيچيدگی های وضع نويسه ها برای زبانی که دارای چندين نعالوه بر اي. صورت گرفت

  .لهجه متفاوت باشد، بحثی صورت گرفت که نمونه آن لهجه روشانی در زبان شغنانی است

که در مورد انکشاف زبان منجانی کار می  غالم علی از ولسوالی کران و منجان، کارمند موسسه ثمر
اران خود برای زبان منجانی و ادبيات نا همگونی را که همرای همکنويسه ها انتخاب کند، در مورد 

  .صحبت نمودنموده بودند،  مرور

ای زبان مرور و الفبايی را برجر و بحث نمودند که چه نوع ادبيات را برای زبان شغنانی  دانشجويان
گفته شده، گوش دادند سپس، ايشان به يک قصه سفر که توسط يک گوينده شغنی . دنهدغنانی انکشاف ش

کار خانگی داده شد تا  دانشجويانبرای . و جنبه های مختلفی که قصه را جالب ساخته بود، بحث نمودند
  .در زبان شغنانی نوشته کنند) گ ۈسـ(قصه کوتاهی 

  :روز چهارم
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قصه های يک ديگر را هم از نقطه نظر امال و انشا، و هم از نقطه نظر محتوا اصالح  دانشجويان
آنها اصالحات . سپس قصه های شانرا برای ساير اشتراک کنندگان با آواز بلند قرائت نمودند. مودندن

ن قصه های را در مت) دانشجويان(الزم را در قصه ها در نظر گرفته و پيشنهادات اشتراک کنندگان 
تعدادی  نشجوياندا. متن جزوۀ چيستان ها را هم اصالح نمودند دانشجويانتعدادی از . وارد نمودندخود 

« شد تا در چاپ جزوۀ  توضيحات مورد نظر گرد آوری. از چيستان ها را توضيح و تفسير نمودند
  .مورد استفاده قرار خواهند گرفت» ی انشغنچيستان در زبان 

  :روز پنجم

در مورد الفبا و  دانشجويانحضور يافت و به سواالت  سميناردر جلسه پيش از ظهر، ثابتی در 
قصه ها و اشعاری را که به زبان  دانشجويانبيشتر از . ، پاسخ ارائه نمودی انتخابی اشنويسۀ ها

شغنانی نوشته بودند، برای ساير اشتراک کنندگان قرائت نمودند، و اشتراک کنندگان نظر خويش 
  .را پيرامون قصه ها و اشعار ابراز نمودند

اصالح امال و الفبا، روند نگارش، به شمول عوامل وضع  سمينارپيرامون محتويات کارن السن 
  به بحث گرفت سميناردر انشا، و ارزش های زبان مادری 

ستان يچ« همرای يک نقل از جزوۀ شهادت نامه  دانشجويانبرای پنج روزه،  سميناربعد از ختم 
  .اهدا گرديد» های زبان شغنانی 
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  ينارتخابی مال الچين در سمنوروز علی ثابتی در حال معرفی نمودن نويسه ها ی ان
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