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  پيشگفتار ويراستار
که در قسمت زبانهای پاميری روسی بوده  ، يک زن دانشمند (Т. Н. ПАХАЛИНА)پاخالينه. ن. ت
تحقيقات نموده و در ) سنگليچی، واخانی، و منجانی –روشانی، سريقولی، يزغالمی، اشکاشمی  –شغنانی (

ميالدی در مسکو  ١٩٦٩در سال » زبان های پاميری « نام  زيِرينه حاصل تحقيقاتش را در کتابی اين زم
پاخالينه زحمات در حقيقت، . است به زيور چاپ آراسته) ПАМИИРСКИЕ ЯЗЫКИ: به روسی(

مطالعۀ ) تاجيکستان کنونی(بسيار زيادی را متقبل شده و زبانهای پاميری را در چين و اتحاد شوری وقت 
نظام آوا شناسی، واجشناسی، صرف و نحو اين زبان ها، و همچنان تاريخچۀ . سيستماتيک نموده است

ظر داشت اسلوب در نته، همه را با زبانها صورت گرفراستای اين مختصر پژوهش هايی که قبًال در 
وی در اين راستا، عمر گرانبهای خويش را . ی مطالعه و با يکديگر مقايسه نموده استزبانشناسی تشريح

  .نموده استبانها تحقيق، و مطالعه اين ز وقف بررسی،

جری ه ١٣٦٦در افغانستان، بکوشش اکادمی علوم افغانستان در سال »  پاميریزبان های « کتاب 
ل به برای بار اوو  ،جمه، از روسی به دری ترتوسط ماه گل سليمان دوست) ميالدی ١٩٨٧(خورشيدی 

  .جلد نشر می گردد ٢٠٠٠تيراژ 

در اين اواخر پژوهشگران توجۀ خويش را معطوف به تحقيقات در زمينه زبان های پاميری نموده اند، و 
  .شغنانی، واخانی، و منجانیهای ويژه در قسمت زبان مقاالتی را نشر نموده اند، ب در اين زمينه

داده  (reference)بيشتر محققين منابع و مأخذ نوشته های شان از اثر پاخالينه اقتباس و يا به آن رفرنس 
ولی، اين اثر در . در اين زمينه خواستم تا متن اصلی اثر پاخالينه را پيدا نموده و آنرا را مرور نمايم. اند

دوکتور نورعلی دوست، برايم نسخۀ روسی آنرا تصوير محترم بعد از مدتی، . نگرفت دسترس من قرار
برداری و برايم از طريق پست برقی فرستاد؛ ولی من نتوانستم متن آنرا مرور نمايم، زيرا که با زبان 

  .بعد از جد و جهد بسيار، توانستم نسخه ترجمه دری اين اثر را پيدا نمايم. روسی بلديت ندارم

  )مولوی(کوشش شتابنده بود           عاقبت جوينده، يابنده بود             هر که در

. دريافت نمودمدر کابل سر محقق خير محمد حيدری محترم خوشبختانه، يک جلد متن دری اين اثر را از 
چون نسخۀ قلمی بود، خواستم متن آنرا تايپ و درج کمپيوتر نمايم و در . برای مدتی آنرا مطالعه نمودم

رف فصل اول آنرا که در برای بار نخست، ص .عالقمندان و پژوهشگران تازه نفس قرار دهم دسترس
بايد خاطر نشان ساخت که نه تنها مستقيمًا اين اثر را تايپ نمودم، . زبان شغنانی است، تايپ نموده اممورد 

رزيدم تا در بلکه در قسمت توضيح واژه ها و اصطالحات، و ويرايش بعضی کلمات، و حتی سعی و
  .ممت شيوا نويسی متن، هم اقدام نمايقس

به طبع رسيده، و در همان زمان مترجم اعتراف نموده که برای بعضی  ١٣٦٦چون اين اثر در سال 
اصطالحات روسی، معادل آنرا در زبان دری نيافته، يا عين اصطالح را هم به دری نوشته و يا اينکه 

  . ه استنوشترا به زبان های انگليسی و عربی آنها معادل 
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  :نوشته اند که ،پوهاند محمد رحيم الهام و عبد الرحمان پهوال در تقريظ اثر ترجمه شده

تا جاييکه سخن به ترجمۀ اثر ارتباط می گيرد، بايد گفت که محترم سليمان دوست اين اثر را با « 
:مختصات ذيل ترجمه کرده است  

 .ی ترجمه نموده استبدون کمی و کاست) ١٦٠(تا ) ٩(کتاب مذکور را از صفحۀ  .١
 .اصل امانت در ترجمه رعايت گرديده است .٢
 .ترجمۀ موضوعات متن اصلی را به درستی و بالغت افاده می کند .٣
ترجمۀ دقيق و به زبان علمی است و اصطالحات معادل روسی در ترجمه با دقت انتخاب شده  .٤

 .است

می زبان متن اصلی آن بکار برده اصطالحاتی که معادل آن در زبان دری ميسر نبوده همان اصطالح عل
  ».شده که قابل پذيرش است و متباقی اصطالحات معمول در زبان دری ميباشند

که متن اثر اگر چه با زبان روسی بلديت ندارم، ولی زمانی (بر خالف نظر پوهاند الهام در مورد اين اثر 
از جمله، متن چند . ده نشستم، در آن کمی و کاستی های وافری را به مشاه)کردمترجمه شده را مرور 

را مرور نمودم در متن اصلی موضاعاتی وجود دارند که در ترجمه نا ديده گرفته شده ) پارا گراف(بندی 
  .يا مترجم از آنها صرف نظر نموده، و يا، از قلم مستنسخ افتاده اند. اند

در ترجمه جمالت شغنانی به  من. مترجم جمالتی را ترجمه نموده که با معنای متن اصلی سازگاری ندارند
در اين مورد بر سليمان دوست خرده نمی  .دری بيشتر متوجه شدم، که نواقصی در ترجمه وجود دارد

بشمول روشانی، خوفی، (يعنی، آن جمالت شغنانی . می باشد» ترجمۀ ترجمه « گيرم؛ زيرا که اثر شان 
. ورده و آنها را به روسی ترجمه نموده استرا پاخالينه در متن اثرش آ )، و سريقولیآراشاریبرتنگی، 

با معنای اصلی بعضی از آنها سليمان دوست همان جمالت را از روسی به دری برگردان نموده است، که 
يا پاخالينه آن جمالت را در روسی سوء تعبير نموده، : وجود دارد اينجا دو نظرحاال در . ی ندارندسازگار

 من روسی را بلد نيستم، به ترجمهينکه از ا. نموده استو يا سليمان دوست، متن روسی را سوء تعبير 
ترجمۀ  دری توجۀ خويش را معطوف نمودم، تا به  )به شمول همۀ لهجه ها(روشانی  –جمالت از شغنانی 

در جملۀ ای از لهجۀ سريقولی : طور مثال. متن را شيوا تر و نزديک به معنای اصلی جمله، ويرايش کنم
). د يـْمـُی ِاهـيبـِن نيـَم َت َرِزنـِک ئـيچ ( yam ta raзén-ik ыč εybin nыmuyd : مثال آورده است که

در حالی که متن اصلی اين معنی نمی . اين دختر تو بد اخالق است: اين جمله در دری ترجمه شده که
ن ترجمۀ م. را ميدهد» گناهگار « و يا » عيب دار « معنای » ِاهيـبـِن« : در متن اصلی سريقولی. رساند

  .اين دختر تو عيب دار معلوم ميشود : اين جملۀ را چنين ويرايش نمودم

در متن : مثًال. هچنان در قسمت انتخات بعضی از اسامی مکان و صفات نسبتی هم ويرايش صورت گرفت
» شغنانی، واخانی، و منجانی « که در متن اصلی روسی » ، وخی، منجی شغنانی« : ترجمه آمده بود که 

زيرا که شغنانی، . ويرايش نمودم» شغنانی، واخانی، و منجانی « ناًء، اين صفات نسبتی را بطور ب. بود
  .واخانی، و منجانی، منسوب به شغنان، واخان، و منجان است
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نام اسامی را که پاخالينه به روسی نوشته و سليمان  .م ها هم ويرايش صورت گرفتدر قسمت بعضی اس
باجوی، : مثًال. رگردان نموده با اصل تلفظ اين اسامی مطابقت نداشتدوست هم آنها را از روسی ب

  : داری، بارتنگه، تونگه، که چنين ويرايش شدند –، سرقولی، گونته، شاه اروشوریبارتنگی، 

نام قريه ای است بين شغنان و روشان تاجيکستان که زبان شان شغنانی است ولی لهجۀ  (baju)بـَجـو 
« می باشد، نه » بجويی « ؛ يعنی »بـجو « و اين لهجه منسوب به همان قريۀ . مخصوص خود را دارند

  .»باجوی 

« است که نام يک وادی است در ناحيه روشان تاجيکستان که دريای » بـر تنگ « بارتنگی که اصًال 
بهر تنگ، و بهر « در شغنانی  .از بين آن ميگذرد) ر ـَهـمــُڤر، و روشانی ـهـَم ۈـڤبه شغنانی (  » مروڤ
» برتنگی « و بارتنگی را به » برتنگ « بنابرين، بارتنگه را به . است » تنگ پايان« به معنای »  نگته

قريه ديگری  ،يزباال تر از وادی برتنگ، در نزديکی جهيل سريز و نزديک با مردم قرغ. ويرايش نمودم
و يا »  یڤراشهر« آنها ميشود که لهجۀ »  ڤراشـَهـر« که به شغنانی ميشود » را شـَرو « وجود دارد بنام 

  . آمده بود» اروشوری « که در متن ترجمه » ُاراشاری « 

داری به  –، شاه »غند « گونته به . ويرايش يافتند» سريقولی « و » سريقول « سرقول، و سرقولی هم به 
  .ويرايش يافتند» تونگ « زيان چين است، به ن، و تونگه، که محلی در سريقول سي»شاخ دره « 

با الفبای شغنانی که  ل متن آوا نگاری در بين قوسين، تلفظ آنهاابتکار ديگری که صورت گرفت، در مقاب
اين کار بخاطری صورت . بکار ميبرند، نوشته شددر نوشته های خود آن از فعًال بيشتر نويسندگان شغنانی 

را مرور بلديت ندارند، می توانند بطور آسان متن ) فونتيک(گرفت که بيشتر خوانندگان با الفبای آوانگاری 
تا کنون نويسۀ ) مصوت ها(زيرا که برای بيشتر از واکه ها . اما اين هم بدور از مشکل نخواهد بود. کنند

انتخاب نشده، و يا نويسه هايی هم اگر انتخاب شده اند، صرف برای لهجۀ شغنانی انتخاب شده و نمی توان 
شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی، ( روشانی –يک نويسه را در ساير لهجه های گروه زبانهای شغنانی 

در لهجۀ زيرا که در مقابل آوا های مصوت کوتاه، کشيده، و دفتانگ . بکار برد) آراشاری، و سريقولی
آوا های اضافی ديگر در لهجه های آراشوری و سريقولی وجود دارند که بعضی ها نسبتًا کوتاه و  شغنانی،

 : مثٌال در زبان شغنانی. نشان دادرا بای شغنانی تمام اين آوا ها بعضی خيلی طويل هستند که نمی توان با الف

yā nōst ) نشست » زن « او = يه ناست (که در لهجۀ برتنگی ميشود :yā nöst  ) مرد « او = يه ناست
اشاره » مذکر « ی ی مؤنث و در روشانی و برتنگی برابرا» يه « که در شغنای ضمير . ( نشست» 

به دوگونه نشان داده شده است » ناست « در واژه » آ « از نقطه نظر فونتيک آوای اگر دقت شود ). دارد
 »ō  « و »ö « که ، »ö  « کاملن طويل و کشيده نسبت به »ō  « است که با الفبای عربی هر دو با عالمت
  .نوشته شده اند که ناقص است» ا « 

غيزی و اويغوری و ترکی، و روسی هم همچنان در لهجۀ سريقولی آوايی است که در زبان واخانی، قر
است که در عربی، دری، و يا شغنانی معادل آن وجود ندارد و »  ы« وجود دارد که عبارت از آوای 

  . می نويسند» ئی « آنرا به شکل  انکه فارسی زبان» ی « آوايی است شبيه به 
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، »شآگ =  ŝög« : رتنگی، ب»شـُگ =  ŝog« : ، روشانی»شيگ =  ŝīg« : مثًال در واژه های شغنانی
»  ī« در اينجا، عالمت . را ميدهد، تفاوت آوايی را صرف در واکه ها نشان ميدهد» گوساله « که معنای 

بخاطری که ضمه عادی با . آوای ضمه کوتاه را می دهد  »o « عالمت و ، » ee= ی « واکه کشيده 
است، در صورتی که واکه » آ « طويل  نمايندۀ آوای»  ö« و عالمت . نشان داده ميشود  » u« عالمت 

  .نشان داده می شود»  ō« با عالمت » آ « عادی 

  :ويا

: ، و سريقولی»تر ښَا=  axtur« : ، برتنگی»تر ښُا=  uxtur« : ، روشانی»تر ښ=  xitur« شغنانی 
xыtыr  =نی يکسان را می دهد، نمی توان آنها را با الفبای شغنا» شتر، اشتر « که معنای » ر ـێـتـێښ
بنابر اين، ضرورت به نظر ميرسد تا از عالمت های ضمه، فتحه، و کسره کار گرفته شود، تا با . نوشت

در اين اثر برای نشان دادن  .الفبايی که نوشته می شوند، از تلفظ درست اين لهجه ها نمايندگی کرده بتواند
  .نمودماستفاده /  ێ/ » يای عالمه دار « از نويسه »  ы= ئی « آوای 

 ه، بر می گردد به نيم قرن قبلگرفتاز سوی ديگر، مطالعه و بررسی اين زبانها که توسط پاخالينه صورت 
که بعد از پنجاه سال،  مطالعات گسترده در قسمت زبانشناسی صورت گرفته است و اصطالحات جديدی 

جمه شده به اصطالحات بنابراين، بعضی از اصطالحات بکار رفته در اثر تر. به آن افزود شده است
« واژه های کانسوننت، واول، پرفکت، وغيره به : قبيل از. معياری پذيرفته رايج، تغيير و ويرايش يافتند

در بعضی موارد، صرف بخاطر وضاحت، واژه های . تغيير داده شدند» همخوان، واکه، و ماضی نقلی 
  .بخاطر تشريح بيشتر در پاورقی نوشته شدند نوشته شدند، و يا]  ...[ مترادف و يا جديد در بين کروشه 

در قسمت انتخاب الفبای فونتيک، برای اين زبان ها، تا حدی کوشش شد، تا اصل امانت داری حفظ شود، و 
د، صرف در موارد محدود که بعضی از نماد ها وتا حدی از عين الفبای فونتيک منتخب پاخالينه استفاده ش

  .ای مشابه و يا نماد معياری پذيرفته شده بين المللی کار گرفته شددرج کمپيوتر نبودند، از نماد ه

  .وضع نموده استشانی رو –نی گروه شغناپاخالينه، از نماد های زير برای آواهايی خاص زبان های 

 

چون زبان دری از راست به چپ نوشته . همچنان، در قسم ترتيب جدول ها هم باز نگری صورت گرفت
می شود، بايد جريان تشريح جدول ها هم از راست به طرف چپ باشد، ولی مترجم جدول ها را تغيير 

و اين هم يک مشکل در قسمت . های داخل سلول جدول ها را ترجمه نموده استشکل نداده و صرف واژه 
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ده مجبور بود آنها را از چپ براست نخواندن جدول ها بود که به دری ترجمه شده بودند، ولی هنوز خوان
  بمثال زير ترجمه شود. ير داده شدفارمت و شکل جدول ها هم از راست به چپ تغي. بخواند

  .تغيير داده شدقسم زير شکل اين جدول از چپ به راست 

 

نرمکامی
  ب زبانی

عق
  ميان زبانی
  جلو زبانی
 

لبی 
- 

دندانی

دو لبی
 

  

q  g  k  t  d    
 p  b  ب
پ  ساده

انسدادی 
– 

سايشی
 

انسدادی 
)

بندشی
( 

فاقد هارمونی
          c  з         يک مخرجی

         č  ĵ         دو مخرجی

   x    ɣ     s  z         سايشی مقعر ک مخرجی
ي

 

س
ايشی

 

 χ     ʁ        θ    δ  f    v      سايشی مسطح

        y   ʃ   ʒ       w   دو مخرجی

با آوا
          n          m   انفی

          l            جانبی

         r         اهتزازی
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آينده افراد و اشخاص با تجربه تر در اين راستا گام بردارند، و متن روسی و دری اثر اميد وارم که در 
پاخالينه را مورد مداقه بيشتر قرار دهند تا ترجمه اصولی را از آن ارائه دهند تا برای نسل های آينده ممد 

  .واقع گردد

ی نمايم که متون روسی و در آخر از دکتور نور علی دوست و سر محقق خير محمد حيدری ابراز سپاس م
تا شايقين  دری اين اثر را در اختيار من قرار دادند، و کوشش نمودم تا آنرا در دسترس همگان قرار دهم

و ديگر ان تمتکلمين زبان های پاميری و ديگر محققين زبان های پاميری در افغانس علم زبانشاسی بويژه
  .از آن بهره مند گردندجاها 

  .تان پژوهشگر و دانشمند در اين زمينهبه اميد همکاری های بيشتر دوس

  با کمال احترام

  نوروز علی ثابتی

  ، افغانستان، فيض آباد، بدخشان

  ١٣٩٢ثور، 
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  دستنويس زبانهای پاميرینمونۀ ترجمۀ 
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  مــرجـتـم هــدمــقـــم
پاخالينه آشنايی عالقمندان زبانشناسی با زبانهای . ن. از ت) زبانهای پاميری« هدف اصلی ترجمۀ اثر 

  .پاميری می باشد

پاميری تحقيق صورت نگرفته و همچنان منابع کافی از آنجايی که هنوز در افغانستان دربارۀ زبانهای 
برای تحقيق مستقيم اين زبانها وجود ندارد، بنابران در قدم اول به ترجمه و نشر آثار دانشمندان زبانشناس 

زبانهای « بدين لحاظ به ترجمۀ دری اثر پاخالينه بنام . دربارۀ اين زبانها ضرورت مبرم احساس ميشود
  .آمد اهتمام بعمل» پاميری

يک عده زبانشناسان خارجی راجع به زبانهای پاميری در نواحی پامير تحقيقات مفيد انجام داده و آثار 
مثًال عبدالرحيم دانشمند سده نوزدهم هندوستان، فرهنگ زبان . گرانبهايی به عالقمندان پيشکش نموده اند

به نشر رسانيده » قبايل هندوکش « بيدولف هم بنوبه خود اثری تحت عنوان  .واخانی را تدوين کرده است
زبانشناس معروف  .همچنان تحقيقات گايگر آلمانی دربارۀ زبانهای پاميری قابل ياد آوری می باشد. است

غنی در بارۀ مفاضات پامير  دانشمند و زبانشناس ديگر نيز آثارو مشهور ناروی، مارگين ستـِرن و ده ها 
  .از خود باقی گذاشته اند

صورت گرفته و اين  ]وقت[جانبه و سيستماتيک راجع به زبانهای پاميری در اتحاد شوری تحقيقات همه 
زباشناسان مشهور از قبيل زاروبين، ساکال ُاَوه، و پاخالينه از پژوهشگران خوب اين . پروسه جريان دارد
  .زبانها بشمار ميروند

اين اثر بزبان . چاپ رسيده استميالدی در مسکو ب ١٩٦٩پاخالينه در سال . ن. اثر ترجمه شده از ت
روسی نگاشته شده و به اساس زبانشناسی تشريحی زبانهای پاميری تشريح شده و مولف اثر خود را با 

در اين اثر، دستور واژه شناسی زبانهای . استفاده از آثار متقدمين و تحقيقات مشخص خود نوشته است
می، زبان واخانی، زبان اشکاشمی، و زبان روشانی، زبان يزغال –گروه زبانهای شغنانی (پاميری 
تمام قسمت های اين اثر به اساس يک پالن واحد و عمومی . بصورت مختصر تشريح شده است) منجانی

آورده شده و در هر حصۀ هر زبان بصورت سيستماتيک مطالعه و تحقيق صورت در به رشته تحرير 
ست، حاوی معلومات عمومی فونتيک، صرف، هر فصل آن که در بارۀ يکی از اين زبانها ا. گرفته است

  .نحو، و واژه ها می باشد

در ترجمه اين اثر حد اکثر کوشيده شده که با رعايت امانت داری، ترجمۀ آزاد علمی صورت گيرد و 
يعنی ترجمۀ اين اثر با در نظر داشت اساسات تيوری ترجمه صورت . ترجمۀ دری آن شيوا و روان باشد

کوشيده شده که اصول و قواعد زبان دری رعايت و اثر ترجمه شدۀ آن طوری که  گرفته است و حد اکثر
هست به خواننده تقديم شود؛ زيرا اصول، ميتود و تيوری ترجمه ايجاب می کند که محتوای اثر صد در 

  .صد حفظ و سبک و اسلوب اثر حد اکثر مراعات شود
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وجود بود که در اين قسمت مترجم کوشيده تا در ترجمۀ اين اثر، بويژه در ترجمۀ اصطالحات مشکالتی م
معادل دری هر اصطالح را بکار ببرد، ولی در بعضی موارد معادل دری بعضی از اصطالحات مروجۀ 

. زبان روسی وجود نداشت و يا چند اصطالح روسی در زبان دری يک معادل دارند و يا بر عکس آن
داشت مقاصد معنا صد در صد با هم مطابقت همچنان معادل دری بعضی اصطالحات روسی با در نظر 

همچنان در . بنا براين، مترجم در بعضی موارد، اصطالحات بين المللی را هم بکار برده است. ندارند
  .بعضی جاها، اصطالحات نو وضع شده است

 در پايان اين مقدمه وظيفۀ خود می دانم از رهنمايی ها و مشوره های علمی کانديد اکادميسين دوکتور
و همچنان از دانشمند . ه ابراز کرده اند، سپاس گذاری نمايمفمحمد يعقوب واحدی که در موارد مختل

محترم کانديد اکادميسين محمد رحيم الهام که در ترجمۀ اين اثر مشوره های الزم به من داده و از هيچ 
م قلب نوع کمک بويژه در وضع معادل های دری بعضی اصطالحات دريغ ننموده اند، از صمي

  .سپاسگزار می باشم

  ماه گل سليمان دوست

   ١٣٦٢کابل 
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  فـؤلـم ارــــتـفــگــشـيــپ
زبانها به گروه آريانی  زبانهای پاميری در زبانشناسی به زبانهای مضافات پامير اطالق ميگردد و اين

که  و روشانی شغنانیزبانهای پاميری عبارت است از گروه زبانهای . ندواروپايی مربوط استزبانهای ه
همچنان . ، يزغالمی، واخی، اشکاشمی وغيره)چندين زبان و لهجه های باهم نزديک را در بر ميگيرد(

ولی همۀ ): مارگين ستـِرن. گريرسون و گ. به عقيدۀ گ. ( زبان منجی هم بزبانهای پاميری ارتباط دارد
وقتی که نزديک دريای ونج زاروبين ) زاروبين. ی. رگويتو ی: (دانشمندان به اين عقيده نيستند از قبيل

زندگی ميکرد، در سال ) قسمت شمالی واليت خود مختار کوهستان بدخشان تاجيکستان(مربوط پنج 
واژۀ يک ) ٣٠(زياد تر از »  در بارۀ فهرست زبانهای پاميری« ميالدی در مقالۀ تحت عنوان  ١٩٢٤

ر چين مروج است، هم مربوط که د همچنان زبان سريقولی. را آورده است زبان ديگر پاميری بنام ونجی
  .زبانهای پاميری می باشد به شاخۀ

زبان يزغالمی تنها در . (بزبانهای پاميری هم در خارج شوروی و هم در خاک شوروی تکلم می شود
  ).اتحاد شوروی و زبان منجی تنها در افغانستان مروج است

گروه  ] گويندگان[نمايندگان . ميروند زبانهای پاميری از جملۀ زبانهای اقوام و قبايل کوچک بشمار
و روشانی به سی  شغنانیمتکلمين گروه لهجه های . و روشانی و زبان واخی بيشتر اند شغنانیزبانهای 

هراز الی چهل هزار، واخی به پانزده تا بيست هزار نفر ميرسد و تقريبًا سه هزار نفر به ساير زبانهای 
  .پاميری سخن ميرانند

ميالدی کوشش برای ايجاد رسم الخط  ١٩٣٠در سال های . الخط مشخص ندارند زبانهای پاميری رسم
فعًال مردم پامير اتحاد شوروی به زبان تاجيکی و . صورت گرفت، مگر به نتيجه ای نرسيد شغنانیزبان 

زبانهای پاميری بين خود به . سريقولی های جمهوريت توده ای چين به زبان اويغوری تدريس ميشوند
پاميری ها برای تفاهم زبان . تفاوت اند که گويندگان آنها سخن يکديگر را فهميده نمی تواننداندازه ای م

  . و يا اويغوری را در چين بکار می برند )در اتحاد شوروی و افغانستان(تاجيکی و يا دری را 

يکه دارند در با آنکه فرق زياد بين زبانهای پاميری وجود دارد، اما اين زبانها با ويژه گی های عمومی ا
فونيم های در بخش فونتيک، . يک رديف در برابر ديگر زبانها آريانی شرقی و عمومًا آريانی قرار دارند

به استثنای زبانهای / (ږ=   ɣ/و / ښ=  x/ ی عقب زبانی و آوا ها/  ڎ=  δ/ و /  ٿ=   θ /دندانی 
خش صرف زبانهای پاميری سيستم در ب. از ويژگی های اين زبانها به شمار ميرود) اشکاشمی و منجی

، افعال و همچنان بسياری از واژه ها هم در اين )بويژه ضمير شخصی و اشاره(ضماير با هم مشابه اند 
     .زبانها مشترک است

اثر حاضر حاوی شرح زبانهای پاميری بصورت جداگانه ميباشد، برای آسانی کار مقايسه و شرح در 
ر شروع هر رساله تشريح عمومی راجع به زبان مذکور، محل تکلم، د. يک پالن واحد داده شده است

بصورت فولوژيکی، ربعدًا ويژگی های فونتيکی، مو. تعداد متکلمين و تاريخچۀ مطالعۀ آن آمده است
فشرده دربارۀ نحو و واژه های هر زبان معلومات ارائه شده و در پايان هر رساله برای مقايسۀ اين زبانها 
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رساله « ساکال اوه . و. اين تنها از کتاب س. ورده شده استزبانهای مذکور با ترجمه آيک متن در همه 
چون رسالۀ ساکال اوه متن سريقولی و . اقتباس گرديده است»  هايی در بارۀ آوا شناسی زبانهای پاميری

. ی. ی آن از اثر یانی را نداشت، بنا برآن متن سريقولی آن در سريقول ثبت گرديده و متن منجانمنج
  .گرفته شده است»  یاندربارۀ ارزيابی زبان منج« زاروبين 

نگاشته شده و چون اين زبانها تا حال رسم الخط ] الفبای آوا نگاری[ تمام مواد به ترانسکريپشن فونتيکی 
  .گرديده است المللی به اساس حروف التين انتخابندارند، از همين سبب از ترانسکريپشن بين 
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  ظـريـقـت
ينه دانشمند اتحاد جماهير شوروی ترجمۀ محقق ماه گل سليمان دوست کتاب زبانهای پاميری، تأليف پاخال

.تو را مطالعه و بررسی کرديمښکارمند علمی بخش زبانشناسی انستيتوت زبان و ادبيات پ  

اين اثر حاوی يک مقدمه و يک پيشگفتار بوده و دربارۀ خصوصيات گرامری و فونتيکی زبانهای پاميری 
که برای دانشمندان پژوهشگر و زبانشناسان خيلی سودمند و قابل استفاده معلومات مفيد ارائه ميدارد 

تا جاييکه سخن به ترجمۀ اثر ارتباط می گيرد، بايد گفت که محترم سليمان دوست اين اثر را با . است
:مختصات ذيل ترجمه کرده است  

 .بدون کمی و کاستی ترجمه نموده است) ١٦٠(تا ) ٩(کتاب مذکور را از صفحۀ  .٥
 .ل امانت در ترجمه رعايت گرديده استاص .٦
 .موضوعات متن اصلی را به درستی و بالغت افاده می کند ترجمه .٧
دقيق و به زبان علمی است و اصطالحات معادل روسی در ترجمه با دقت انتخاب شده  ترجمه .٨

 .است

کار برده علمی زبان متن اصلی آن ب اصطالحاتی که معادل آن در زبان دری ميسر نبوده همان اصطالح
  .شده که قابل پذيرش است و متباقی اصطالحات معمول در زبان دری ميباشند

  .در اخير کتاب مأخذ و مدارک اثر اصلی نيز عالوه گرديده است

را مفيد و ارزشمند دانسته و چاپ آنرا برای استفادۀ »  زبانهای پاميری« اثر  ،نکات فوق هبنا بر اتکا ب
  .کار ارجمند ميدانيم ،معرفتپژوهشگران و دوستداران علم و 

   کانديد اکادميسين پوهاند محمد رحيم الهام -
 عبد الرحمان پهوال -
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  ل اولـصـف

  روشانی –نی انگروه زبانهای شغ

بشمول لهجۀ (نی انشغ: روشانی، زبانها و لهجه های ذيل را در بر ميگيرد –نی انگروه زبانهای شغ
تمام اين زبانها به استثنای  .و سريقولی) اریآراشبشمول لهجۀ خوفی، برتنگی، و (، روشانی )بـَجويی

تاجيکستان، سواحل دريای پنج، گونته  سريقولی، در اتحاد شوروی واليت خود مختار کوهستان بدخشان
ی و نابزبان شغن. مروج است ] برتنگ  [و بارتنگه  ] شاخ دره= شاه دره  [داری  –، شاه ] غـُند[

 –زيان نزبان سريقولی در نواحی جمهوری خود مختار سي. شودروشانی در بدخشان افغانستان هم تکلم مي
 .اويغور چين معمول است

اين بدين . نزديکی اين زبانها و لهجه ها به اندازه ای است که گويندگان آنها سخن يکديگر را می فهمند
ظاهرًا لهجه های مختلف يک زبان بشمار ميروند،  آراشاریی، روشانی، برتنگی، نامعنی است که شغن

درست نيست، زيرا اين زبانها کدام ريشۀ مشترک ندارند و لهجه های  ] قوميت  [مگر از نگاه اتنيکی 
زبان سريقولی از ديگر زبانهای اين گروه متفاوت و . مختلف يک زبان نيستند، تمام اينها مستقل ميباشند

بانهای اين گروه در مدت مستقل تر است؛ زيرا زبان سريقولی در نتيجۀ نداشتن ارتباط نزديک با ديگر ز
  .چند قرن بحال طبيعی خود مانده است

زاليمان در اواخر قرن . گ. روشانی را اکادميسين ک –ی ناتحقيق و مطالعۀ علمی گروه زبانهای شغن
 ايوانوف. ل. د. شغنانیفرهنگ « ميالدی اثر او بنام  ١٨٩٥ ]سال[در . نزدهم ميالدی بنياد گذاشته است

طالعه مواد جمع آوری شده اش توسط ايوانف سياح را در بر ميگرفت، از چاپ بر که نتايج تحليل و م» 
  .و جدول افعال را نيز شامل است ] زبان[اين اثر مختصری از دستور . آمد

شاو هم اقتباس نموده . ی را از اثر رنازاليمان در اين اثر بعضی مواد راجع به زبان سريقولی و شغن
  .است

ی تحقيقات ناتومانويچ با نوشتن گرامر تطبيقی و محاوَرِوی لهجۀ شغن. ب. ميالدی، و ١٩٠٨در سال 
  .ی را مکمل تر ساختنالهجۀ شغن

. روشانی مانند ديگر زبانهای پاميری توسط ی –ی ناتماتيک گروه زبانهای شغنسمطالعات و تحقيقات سي
ير سفر نموده و ميالدی به بعد چندين مرتبه به پام ١٩١٤زاروبين از سال  .زاروبين آغاز شده است. ی

  .موادی که جمع آوری نموده، از نگاه درست بودن خود بسيار مهم ميباشد

مطالعۀ صوتی اين زبانها با  رداست که دقت و توجه فراوانی را  زاروبين از جملۀ اولين آريانا شناسانی
ن از در نتيجه اين مواد زبانشناسی که طبع آ. داشت ]آوا شناسی [در نظر داشت روش صوت شناسی 

  .ميالدی شروع شده، ذخيرۀ مطمئن و اميد بخش می باشد ١٩٢٤سال 
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اجزای فونولوژيکی . ی توجه داشتنانزاروبين از جملۀ تمام زبانهای اين گروه، بيشتر بزبان شغ
او همچنان در تشخيص . ی به وسيلۀ او نوشته شده اندنا، دستور زبان و فرهنگ زبان شغن] واجشناسی[

لق تحقيق نموده و معلومات مختصر در قسمت دستور و واژه های ديگر زبانها فونولوژيکی بخش های مغ
  .و لهجه های اين گروه ارائه کرده است

اگر زبان (روشانی، تنها يک لهجه بنام خوفی  –ی نازاوربين از گروه زبانهای شغن. ی. در آثار ی
. جۀ خوفی بعدًا توسط سله. مورد تحقيق و مطالعه قرار نگرفته است  )سريقولی حساب نشود ١خارجی

متن و فرهنگ « ميالدی بنام  ١٩٥٩رسالۀ او در سال . ساکال اوه مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفت. و
  .به نشر رسيد»  زبانهای روشانی و خوفی

روشانی خصوصًا قسمت صوت شناسی آنها بصورت  – ینامگر مطالعه و تحقيق گروه زبانهای شغن
 ] آوا های [وی برای نخستين بار در تحقيقات راجع به اصوات . ده استاساسی توسط ساکال اوه آغاز ش

« ميالدی مقاله ای تحت عنوان  ١٩٥٩ساکال اوه در . اين زبانها از روش ميتود تجربوی استفاده نمود
متن « ، مقالۀ ديگرش بنام ١٩٥٩همچنان در سال . نشر کرد» متن و فرهنگ زبانهای روشانی و خوفی 

و روشانی را هم  یشغنانديگر اينکه ساکال اوه تصنيف زبانهای . به نشر رسيد »ی و فرهنگ برتنگ
که برای »  و روشانی شغنانیگروه زبانهای « چندی قبل رسالۀ ديگرش بنام . تصحيح کرده است

  .نوشته شده بود، از چاپ بر آمد»  زبانهای مردم اتحاد شوروی« تحقيقات دسته جمعی 

ۀ اتنيکی زبان يزغالمی با گروه رابط« گری از ساکال اوه تحت عنوان ميالدی، اثر دي ١٩٦٧در سال 
  .انتشار يافت»  شغنانیزبان های 

 ١٩٦٠از سال . ميالدی از چاپ بر آمد ١٩٥٤پسيارچيک  در سال . ک. چند متن روشانی توسط آ
ولی بصورت چندين رساله در بارۀ زبان سريقولی نوشته و زبان سريق ٢ميالدی بدينسو، نگارندۀ اين اثر

همه جانبه در همين اثر موجود مورد بررسی و تحقيق قرار گرفته است که شامل صوت شناسی، دستور 
  .ميالدی چاپ شده است ١٩٦٦اين اثر در سال . زبان، متن با ترجمۀ آن می باشد

  .آمادۀ چاپ می باشد) با فهرست روسی به سريقولی(همچنان فرهنگ سريقولی به روسی 

. سه رسالۀ نامزدی علوم راجع به زبانهای مختلف اين گروه توسط اهل خود اين زبانها، ر ،در اين اواخر
لهجۀ َبجويی « کرمشاييف . ، د» )سيستم همخوان ها( شغنانیفونتيک تاريخی زبان « داد خدايف . خ

، » زبان برتنگی« کرمخدايف . ، ن» های اتحاد شوروی شغنانیزبان « ، فيضوف » شغنانیزبان 
 فرهنگ روشانی« ، فيضوف »شغنانیفرهنگ زبان « کرمشاييف کار  ،فعًال. اع شده استنوشته و دف

  .را روی دست گرفته اند»  فرهنگ برتنگی« ، و کرمخدايف »

                                                            
 -. هدف پاخالينه از زبان خارجی سريقولی آنست که اين زبان خارج از محدوده شوروی وقت، يعنی در چين تکلم گرديده است  ١

  ويراستار
  ويراستار. هدف از پاخالينه است  ٢
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داد خداييف، در چهارمين کنفرانس سرتاسری زبانهای آريايی در تاشکند، . خ. ميالدی، ر ١٩٦٤در سال 
) تزس( » شغنانیزبان کهن آريانی در  ] واکه های [ی انعکاس بعضی واول ها« مقاله ای تحت عنوان 

  .در پنجمين کنفرانس در مقالۀ کرمشايف گنجانيده شده بود شغنانیلهجه های زبان  لمساي. پيشکش نمود

 روشانی، بصورت مختصر با ويژگی های سيستم – شغنانیدر اين رسالۀ دست داشته، گروه زبانهای 
راجع به . آنها تصريح شده است ] ژک شناسی و يا صرفوا[، مورفولوژی ] آوا شناسی[فونولوژيکی 

  .نحو و واژه های اين زبانها و برای توضيح حتی المقدور جدول آورده شده است

  

  )آوا شناسی(فونتيک 
  :] واکه ها  [سيستم واول ها 

مقابل  در تمام زبانهای اين گروه به استثنای سريقولی، واول ها نظر به کوتاه بودن و يا طويل بودن خود
   .در جدول ذيل فونيم های واول لهجه های اين گروه ديده ميشود. يکديگر قرار دارند
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  :تبصره

نشان می  ] آوا های دماغی  [خطوط نقطه ای معنای مطابقت را تنها در حالت ماقبل فونيم های انفی 
  .دهند

اول کوتاه، در روشانی هفت واول طويل بمقابل سه و شغنانیقسمی که از جدول معلوم ميشود، در زبان 
شش واول طويل به مقابل چهار واول کوتاه، در خوفی شش واول طويل به مقابل پنج واول کوتاه، در 

  .شش واول طويل به مقابل سه واول کوتاه قرار دارند آراشاری –برتنگی 

الت فونتيکی از نگاه کيفيت پايداری، ثبات و تشنج صدا در تمام حا] واکه های کشيده  [واول های طويل 
  .از هم فرق ميشوند

وابسته بحالت  /i/تغيير . در تمام لهجه ها، فونيم های بااليی می باشند /i/و  /u/واول های کوتاه 
و   i( يعنی واول های کوتاه . امکان پذير است»  ō« به »  u« از  /u/و تغيير  /ε/به  /i/فونتيکی از 

u( به مقابل يک فونيم طويل ، در هر لهجه اين گروه زبانها نه تنها/ ō / بلکه بمقابل تمام فونيم های ،
. ، و گاهی يکی به يکی و گاهی نظر به ويژگی خود به همديگر خود نزديک ميشوند.طويل قرار دارند

به (قرار دارد، ولی  /ā/بمقابل  آراشارینظر به خواص خود البته به استثنای لهجۀ  /a/واول کوتاه 
، حين تلفظ زياد تر در /a/، واول کوتاه آراشاریدر لهجۀ . هم کمی فرق دارنداز ) آراشاریاستثنای 
واول کوتاه لهجۀ روشانی نسبت به ديگر واولها کوتاه دراز تر و خاصيت پايدار .توليد می شود ولجقسمت 
 .تر دارد

  .است  / æ /و  / ö /خوفی دفتانگ  / æ /و  / o /واول کوتاه ) » ɔ« نوع (

  :ابقتمثال های مط

 ترجمه به دری  آراشاری -برتنگی   خوفی  روشانی  شغنانی

  خانه čöd   )چـُد(  čod   )چـُد(   čod   )چيد(   čĪd 

  )صورت(روی  )ېڅپ(   pēc   )څپـِه(  pæc   )ېڅپ(  pēc    )څپي(   pĪc 

) ځپين( پنج   pĪnз   )ځپـِن(  pinз    ) ځپين(  pĪnз    ) ځپين(  pĪnз  

  کرد )گېچ(  čēg  )چـِگ(   čig  )گچي(   čĪg    )چود (  čūd  

 روز  )ېٿم(  mĪθ  )ېٿم(  mĪθ  )ېٿم(  mĪθ   )ېٿم(  mēθ  

 می خواهد  )متېچ(   čēmt  )متېچ(  čēmt   )متېچ(  čēmt   )متېچ(  čēmt  

  ماديان ) ځـِهرڤ(  vērз   ) ځـِهرڤ(  vērз   ) ځـِهرڤ(  vērз  ) ځـِهرڤ(  vērз  

  سياه )تار(  tōr   )رېت(   tēr  )رېت(  tēr  )تـِهر (   tεr 
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)رادڤ(  برادر   virōd  )رادڤ(  virōd  )رادڤ(  virōd   )رادڤ(  virōd  

 گلوله ، تير، مرمی )ٿپا(  pōθ   )ۈٿپـ(  půθ  )ۈٿپـ(  půθ  )ٿپا(  pōθ  

 شام  )امښ(   xōm  )امښ(  xōm  )امښ(   xōm  )م ۈـښ(   xům  

)روز( روزن    rūz  )روز(   rūz   )روز(  rūz  )زۈر(  růz  

  

اخالل، (در تمام لهجه ها بطور عادی با يکديگر مطابقت دارند و اگر کدام وقفه  /i/و  /ū /  ،/ā/  ،/a/ ،/u /واول های 
  .در اين مطابقت ديده ميشود، قاعده شمرده نمی شود) مکث

همچنان در لهجۀ (دن واول تقريبًا از بين رفته است راجع به سيستم واول های سريقولی بايد گفت که کوتاه بودن و طويل بو
مهم ) ыو  i( و غير پايدار  (a, u, o, e)ولی در کالم آنها فرق واول های پايدار). م اويغور هم از بين رفته استبعضی مرد

از . ، مردم آن بسيار بطی و کشيده حرف ميزنند»تونگ « مگر بقول يک محقق هنوز هم در يک دهکدۀ سريقول بنام . است
  .های کوتاه و طويل وجود دارداين معلوم ميشود که هنوز هم در بعضی جاها، واول 

، )بپز=  ځپـِ( peз، )خزان=  ځپي( piз: واول های جلوی، مانند – i ،e: يستم واول های سريقولی قرار ذيل استاجزای س
  :واول های عقبی؛ مانند: o ،u ).نان پختن، جوشاندن= پـِهخت ( peχtاصل حال 

duδ )مانند=  ڎدو( ،doδ )؛ )آنها=  ڎُدы ،ə ،a – ول های مختلط، مانندوا:  

baɣmыɣĵ )پنهان شدن=  ږجمێ بـَږ( ،baɣməɣĵ )مسکه تازه= ج ږمـُږـَب( ،naδm )گودال.(  

  :؛ مانند)قيد نشده است wو  yبا   εآميزش (، جزء اول آنها واول ناگرد، جلوی، ميانی yεو   wεهمچنان دفتانگ های 

dεyr )آخرين= ير ېد( ،nεym )نيم، نصف= يم ېن( ،dεwr )شکم= ور ېد( ،ʁεwl )گوش دار، بشنو=  ولېغ .(  

/e/  سريقولی، اکثر اوقات با/i/  ،شغنانی/o/  و/ē/  روشانی، و/ö/   و/ē/ برتنگی معادل است.  

برتنگی معادل  /ō/روشانی و خوفی، و  /ē/شغنانی،  /ε/تمام لهجه های اين گروپ زبانها و يا با  /ā/سريقولی، با  /o/مگر 
کوتاه  /u/سريقولی معادل  ы. تمام لهجه های اين گروپ زبانها می باشد /ō/سريقولی معموًال معادل  /u/ ] آوای [. می باشد

دفتانگها اکثرًا . روشانی است –زبانهای باقيمانده شغنانی  /a/سريقولی معادل  /a/و  /i/معادل  /i/ديگر لهجه ها می باشد و 
، و )غـِهول، به معنای گوش( ʁεwl، )ِسـپـِهيد، بمعنای سفيد( (spεyd) ] ه هایهستند، مثًال در واژ[دفتانگ های باستان 

  :بعضًا مراحل بعدی شانرا نشان می دهد، مانند

wg < kard < kartaεč .مانند. بعضی از آنها در نتيجۀ آميزش واول های نو به ظهور ميرسد:  

wεyrun )ويران= رون ېِوهـ( ،dεwlat ) دولت= ِدهـولت(.  
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  ):همخوان ها[کانسوننت ها  سيستم
ويژگی های عمومی، عمده و تشخيص کنندۀ کانسوننت . سيستم تشکيالتی کانسوننت ها در تمام اين زبان ها يک چيز است

  :های اين لهجه ها قرار ذيل است

 اي و [ رعقبمقابل کانسوننت های سايشی م )یتيپ انگليس) (θو  δ( ] هدرتسگ اي و [ حطسکانسوننت های سايشی م -١
 .واقع اند)  sو  z( ] درگ

 .واقع می باشد)χو  ʁ(ل کانسوننت های نرمکامی بمقاب) x و ɣ(انسوننت های عقب زبانی سايشی ک -٢
سايشی دو مخرجی  –به مقابل کانسوننت های انسدادی ) cو  з(سايشی يک مخرجی  –کانسوننت های انسدادی  -٣

)ĵ  وč (ی می کنيمکانسوننت های اين زبانها را بصورت جدول ذيل تشريح و طبقه بند. قرار دارند. 

  :جدول اول

نرمکامی
  ب زبانی

عق
  ميان زبانی
  جلو زبانی
 

لبی 
- 

دندانی

دو لبی
 

  

q  g  k  t  d    
p  b 
ب پ  ساده

انسدادی 
– 

سايشی

انسدادی 
)

بندشی
( 

فاقد هارمونی
          c  з         يک مخرجی

         č  ĵ         دو مخرجی

   x    ɣ     s  z         سايشی مقعر

ک مخرجی
ي

س
ايشی

 

 χ     
ʁ 

      θ    δ  f    v      سايشی مسطح

        y   ʃ   ʒ       w   دو مخرجی

با آوا
 

         n          m   انفی

          l            جانبی

         r         اهتزازی
  

هميشه ثقيل  شنيده می شود، اين فونيم ها در شغنانی /k/و  /g/از نگاه کيفيت فرق در لهجه های مختلف تنها در فونيم 
و در ديگر لهجه ها پيش از واول های جلوی و در آخر واژه با قوت زياد تا اندازه تلفظ ميان زبانی به پيش ) عقب زبانی(

  .جلو ميرود

  :ساختار هجا در زبانهای هندو اروپايی معموًال طور ذيل است
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البته در صورتی که . که با دو کانسوننت باشدمگر در اين زبانها هجا می تواند . در هجای اول دو کانسوننت وجود ندارد
  ). برادر( v(ы)rudسريقولی  – v(i)rōdشغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی : مانند. کانسوننت با آوا باشد

به معنای   ] زنـَل[ z(ы)nalسريقولی  ] زنـَو[،z(i)nawنی، بر تنگی و خوفی روشا ] ږزنـَ[،z(i)naɣ: شغنانی
  ).ی ِسنارعروس، لهجه دری بدخشان(

  

  )مورفولوژی(صرف 

  :اسم
در تمام لهجه های گروه زبانهای شغنانی و روشانی به استثنای سريقولی، اسم دارای کتگوری های گرامری عدد و جنس 

هستند، اما در سريقولی، کتگوری جنس از بين رفته است و سريقولی از ديگر لهجه های اين گروه با داشتن دو حالت فرق 
  .م و غير مستقيممستقي: ميشود

؛ )دختر، دخترک(، ) څغـُ( ʁoc، سريقولی ) څغـه( ʁāc: شغنانی، برتنگی، روشانی، خوفی: صورت مفرد اسم، مانند
، روشانی، خوفی، و برتنگی )ځـِتهرښ( xitεrз؛ شغنانی )بز ماده= ز ڤ( vaz شغنانی، برتنگی، روشانی، خوفی، سريقولی

xitērз )ځرېتښ( سريقولی ،xiturĵ )بمعنای ستاره)  (ـُرجتښ.(  

به اسمای مفرد ) نې -) ( ēn-(و سريقولی توسط الحاق پسوند  آراشاریصورت جمع اسم در تمام اين لهجه ها به استثنای 
، )شغنانین؛ ځېتـِهرښ( xitεrзēnd، )بزها= ن ېزڤ( vazēn: شغنانی، برتنگی، روشانی، خوفی: بدست می آيد؛ مانند

xitērзēn )در بعضی از اسم ها در صورت جمع آنها واول اصل واژه تغيير ). ستاره ها، ستارگان( )یروشانن؛ ځېرېتښ
، جمع آنها ] »خانه « بمعنای [، )داچـ(  ödč، برتنگی )چـُد(  odč، روشانی و خوفی )چيد(  īdč: شغنانی: ميخورند؛ مانند
نان بعضی اسم هاييکه برای شخص بکار بعضی اصطالحات قومی و همچ). خانه ها= ن ېچـَد(  adēnč: عبارت است از

 -rĵō - ،rзō ، برتنگی)ځرېا -( ērз-و ) آرج -( -rĵōروشانی و خوفی : ميروند دارای عالمت مخصوص جمع هستند؛ مانند
  : ؛ برتنگی، روشانی، خوفی)ن ۈگـ - ( gůn-، )نۈيـ - (  -yůn؛ شغنانی )ځَاهر- / ځرېا- ( ērз/rзā) آرج -/ځـ آر(

yōn-  )- يـان( ،-gōn )-  گـان(روشانی و خوفی  : ؛ مانندpidērз )پدران، =  ځرېپـِدzinawōr ) ؛ ٣)عروس ها= ِزنـَوار
  ، )زن ها، خانم ها= نـارج ږ( ɣanorĵ، )مادران=  ځنهن ِاهر( nānērз، )پدران=  ځپـَِدهر( pidārзبرتنگی 

Χayōnōrĵ ) خواهران زن، خواهران شوهر، زنان برادران= خـَيانارج(شغنانی ؛ ٤ :amsōyagůn )برتنگی )نۈهمسايگـ ،
amsōyagōn ) همسايه ها= همسايگان( ؛ شغنانیrafiq(y)ůn )روشانی، خوفی، برتنگی)نۈرفيقـي ، :rafiq(y)ōn 

 patiŝyōn: ، برتنگی)شيـانپـِتـِ( pitiŝyōn: ، روشانی، خوفی)نۈپـِتـِشيـ( pitiŝyůn:؛ شغنانی)رفقا، دوستان= رفيقان (
  .] معنای پسران و دختران کاکا و ماما، خاله و عمه را می دهداصلن  [) برادر زاده ها، خواهر زاده ها) (ـانشيپـَتـِ(

؛ )دختران= يف څغـه( ʁācĪf: ؛ مانند)ايف -(» Īf -« پسوند : عالمت جمع اسم عبارت است از, آراشاریدر لهجه 
xitōrĵĪf )ندبرای اصطالحات قومی، پسو). ستارگان= ـِتارجيف ښ yōn ،gōn ،rзē ،ārз ] -  ،ځ، َاهـرځرېگان، ا - يان [ 

  .بکار ميرود
                                                            

  .است» ږارج ـَنِز« ، که  صورت جمع آن )عروس، سنار(ږ ـَندر زبان شغنانی ِز  ٣
» نارج ۈخـِيـ« گفته می شود که صورت جمع آن » خواهر زن، خواهر شوهر، و زن برادر «معنای ن به ۈدر زبان شغنانی، خـِيـ  ٤

  .هم گفته می شود» قيسن گل « است که در دری کابلی خياشنه، و ننو، و در فارسی بدخشانی 
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 -برای حالت مستقيم و ) يل ېخ -( χεyl-: در لهجۀ سريقولی دو پسوند برای نشان دادن صورت جمع استعمال می شود؛ مانند
af  )-فَا ( غير مستقيم؛ مانند ] حالت [برای :ʁocχεyl-af yot )؛ )تران آمدنددخ= يل َاف يـُت ېخ څهَغ  

wi būʁχεyl-af ziyaxč )؛.)شدند ] خشک[باغ های او پژمرده =  چښيل َاف ِز يـَېِو بوغ خ 

 yы ʁocef-ir levd )او به دختران گفت=  ـدڤِاف ِار لـِ څغه يێ( ؛pawi meŝef xac-i zuxt ) ت ښُز څـَښپـَِو مـِشـِف =
  .] ته استاو در آن مشک آب گرف[در آن مشک او آب جمع کرده است 

  :روشانی: است؛ مانند) خيل(   Īlχو پسوند روشانی ) لېخ(  lēχمعادل پسوند اسم جمع شغنانی  χεyl-پسوند سريقولی 

awričχĪlχ )پسران، بچه ها= چ خيل خـَوِر( ؛sawōrχēl )سواران= ل ېسوار خ.(  

ل هايی که مربوط به اسم ميشود، قرار جنس اسم اکثرًا نحوی است و شک. اسم در اين لهجه ها دارای صيغۀ جنس هم است
  :ذيل می باشد

 هآن درخت خشک شد=  ښڅيـَه درخت زيـِ( yā diraχt ziyixcروشانی : فعل در يکی از حالت های گذشته، مانند -١
 .] گذشته نقلی  [نث پرفکت، مؤ: عبارت است از ziyixcدر اينجا، ). است

 dum!). آن کتاب را بمن بده! = دهـک ےُدم کتاب مـُر( !dum kitōb mū-ri dāk: روشانی: ضمير اشاره، مانند -٢
 .، غير مستقيم مؤنثضمير اشاره: عبارت است از

ُرشت کـُرته ( roŝt kurta: ، روشانی)مؤنث( ٥)سيب سرخ= َرهشت مـَون ( rāŝt mawn: روشانی: صفت، مانند -٣
) اين پيرهن بسيار کوتاه است= کـُت يـَم کـُرته لـَپ ( yam kurtā lap kut: خوفی –) مذکر) (پيراهن سرخ= 
 ).مؤنث( ٦)کوتاه است) چکمن(اين گليم = ِام گليم کـُت ( im glĪm kut: ، روشانی)مذکر(

: جنس گرامری بدون در نظر داشت متن توسط جنس حقيقی تفريق شده و اين حالت توسط تغيير واول اصل نشان داده ميشود
  ).که دختر باشد(نواسه = نـِبـِهس ( nibεs، ))که پسر باشد( نواسه= نـِباس ( nibōs: شغنانی: مانند

  .همچنان قسمت زياد واژه ها دارای صيغۀ جنس نيستند). ماکيان=  ښچـَ( axč، )خروس=  ښچـُ( uxč: روشانی

 yā: روشانی: مانند. صيغۀ مؤنث اسم ها مربوط به نوع جنس حقيقی نيست و هميشه در حالت مفرد شی به چشک ميخورد
diraχt ziyixc )ِصيغۀ مذکر هم در حالت جمع و هم در حالت مفرد اسم ). است هآن درخت خشک شد=  ښڅيـَه درخت زيـ

خود را بمن  ] چادر[اين دستمال ! = دهـک ےيل مـُرڅَدی تـَه ( !day tā cĪl mu-ri dak: روشانی: آشکار شده می تواند
  ، )ير اشارهصيغۀ مذکر ضم(شکل غير مستقيم  –) َدی( day). بده

way bōʁ  - away diraχt ʁula sut. ) در اين باغ درختان نمو کردند= َوی باغ َاَوی درخت غـُله سـُت .(sut   فعل
  ).ماضی مذکر

  .و پسينه ها بيان می شود پيشينه هاکمک روشانی به  –حالت در لهجه های گروه زبانهای شغنانی 

حالت مستقيم در وضع و . ع شکل اسم مانند مستقيم و غير مستقيم هم فرق ميشونددر لهجه سريقولی عالوه بر اين، در حالت جم
  : مانند: موقعيت مستقيم و حالت غير مستقيم در وضع غير مستقيم استعمال می شود

                                                            
  .می باشد) سيب سرخ = راشت مـُون ( rōŝt mūnدر شغنانی   ٥
بين شغنانی و دری » گليم « در حالی که واژه . پشمی کوتاه است) چپن(اين پيراهن : ده بوددر متن ترجمه شده اين طور ترجمه ش  ٦

  .ويراستار –هم ياد می شود » چـَکمـن « مشترک است که گليم باال پوش پشمی را ميگويند که در بدخشان بنام 
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yы  rapcχεyl‐af  racыst )آن روباه ها گريختند= ـوست څل اََف َرېخ څَرپ ێيـ(٧ .woδ mы vrūdχεyl )آنها =  ڤرود خېيل مێ ُوڎ

از ( az ɣыbanef‐af parst). من اين اسپار ها را آوردم=   ـِهوگڤـُرجـِف َام ڤَا ِو ( a‐wi vurĵef‐am vεwg). برادران من هستند
   ٨)پرسان کردند) ها(از چوپان =  ست˚نـِف َاف پـَرـبـَـێږ

  .، پسوند های واژه ساز ذيل وجود داردشيوه های اساسی توليد اسم عبارت است از طرز توليد پسوندی در تمام اين لهجه ها

، روشانی و برتنگی )روِدکـێڤ( vыrudik، سريقولی )راِدکڤ( virōdikخوفی و شغنانی : مانند: ik , ak پسوند های تصغير .١
virōdak )ندمان. اين پسوند ها ميتوانند واژه هايی که از نگاه معنی با هم نزديکی داشته باشند، بسازند). برادرک) (راَدکڤ :

بانو، ) (نـَکَږ( ɣanakروشانی  ،)نـِکِږ(ɣinik، سريقولی )نـِکَږ( ɣanik، برتنگی )نـِکِږ( ɣinikشغنانی و خوفی 

تلفظ می شود، » ن ِږ«در شغنانی هم  [) همسر، زوجه) (نِږ( ɣin، سريقولی )نَږ( ɣan: شغنانی، روشانی و خوفی). زن
 ).استاروير. شايد مؤلف در اين مورد اشتباه کرده است

 ay(g)‐و همچنان پسوند های روشانی، خوفی  ī ،gĪ، برتنگی i ،giشغنانی، روشانی، خوفی، سريقولی همچنان پسوند های  .٢
شغنانی، : مانند. ، اسم های عام را می سازد)ځيېا(  yзε، سريقولی  )ځاي( зī، روشانی )ېځا( зē، شغنانی )گـَی، َای(

 qarzi، سريقولی )قهرضی( qārzĪ: ، برتنگی)قرضـَی( qārzay: خوفی ؛ روشانی،)ےقرض( qarziروشانی، خوفی 
 چقوری[عمق = ـَی څکـَر( karcay، )دشمنی= َمنـَی ښُد( duxmanay: ، روشانی)وظيفه= قرض ( qarz: ؛ شغنانی)الزم(
 ).به سياهی مايل) (ېځرېت( tērēз، روشانی )ېځتـِهر( tεrēз: ؛ شغنانی)دوستی=  ځِدستـِهي( destεyз، سريقولی ]

 itōĵaxŝ:خوفی، برتنگی. واژه هايی که حالت را بيان کنند، می سازد) ښَا( ax: برتنگی، شغنانی، روشانی، خوفی .٣
؛ روشانی، خوفی، )زور=  zūr) (ظلم=  ښزوَر( zūrax ؛ روشانی، خوفی، برتنگی)سرد=  itōŝ) (سرما=  ښشـِتاَجـ(

 ).سبز=  ڤځسه=  sāvз) (نمو، سبزه) (ښـَڤځسـَه( sāvзax: برتنگی
واژه هايی که معنای فاعلی را در خود دارند، می ): گـَهر( gār) گر( gar: پسوند های شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی .٤

قلبه گر،  [زارع ) (گـهر ځچـَِر(  ariзgārč، برتنگی )گر ځِرېچ( riзgarēč: شغنانی، روشانی، خوفی: سازند؛ مانند
؛ روشانی، خوفی، )ويراستار –. تلفظ می شود» گهر  ځچـِهِر«   εriзgārčشخم زن که در شغنانی 

 ).تلفظ می شود» ـوداج ږې( ɣēwdōĵ در شغنانی  [) شکارچی= يوگر ږ( ɣīwgar: برتنگی

، سريقولی )ايج( īĵ )ځاي( зī؛ روشانی، خوفی، برتنگی )جېا( ĵē، )ېځا( зēپسوند های شغنانی  .٥
yĵε )شغنانی: تعيين بودن را دارند، می سازند، مانند، واژه هايی که معنای )ِاهـيج :bīrēĵ 
رخت ) (بـَبـِِرهـيج(  baberεyĵ، سريقولی )ِرجېب( bēriĵ: ، روشانی، خوفی، برتنگی)جېبـِير(

 baber: ، سريقولی)رېب( bēr: آراشاری، روشانی، خوفی، برتنگی، )بير( bĪr؛ شغنانی )خواب
: ، برتنگی)ځپياِز( piyōziз: ، روشانی، خوفی)ېځپياز( piyōzēз: شغنانی). جای خواب) (بـَبـِر(

piyōzīз  )با کمک اين پسوند، همچنان تيپ واژه های ). قطعه زمين برای کشت پياز) (ېځپياز
، )يجڅپـُ( ĵīpuc: ، روشانی، خوفی، برتنگی)جڅېپـُ( pucēĵ: شغنانی: ذيل ساخته می شود

، )څپـُ( puc: ، روشانی، خوفی، برتنگی؛ شغنانی)بچه اندر) (څـِهجپێ( pыcεĵ: سريقولی
، )ځنهني( nānīз: ، برتنگیآراشاری، )ېځنـَهن( nānēз: ؛ شغنانی)پسر) (څپو( pыcسريقولی 

؛ شغنانی، برتنگی، )مادر اندر) (جمـُِدهـْي( mudεyĵ: ، سريقولی)ځمادي( mōdīзروشانی، خوفی 

                                                            
  »وهڎ رۈپڅکېن نېن ِرڅاست « در شغنانی می شود   ٧
بويژه (است که بيشتر برای محافظان کشت و کار »  ےنۈـِبـښ« ولی در زبان شغنانی سريق» وبـَنـِف ږ« معادل   ٨

از ) زراعت(نگاه داری ( ےنۈچ بـِڎگـَهر، ِو ےنۈـبښ. مانند. از هجوم پرندگان بکار ميرود) گندم و ارزن
  .ويراستار  –). پاسداری می کند) زراعتش از شر پرندگان(آن زن از (ت ښِک ےنۈـبښيـه ). گنجشک
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از پيوند ). مادر) (مـُد( mud :، سريقولی)ماد( mōd، روشانی، خوفی )نهن( nān: آراشاری
. اين پسوند با نامهای جغرافيايی، واژه هايی را که دارای معنای نسب و نژاد باشند، می سازند

ترجمه نموده است، در » مردِم خاره « ، مترجم اين واژه را جېخـََرغ(  χaraʁēĵ: شغنانی: مانند
، برتنگی، )ويراستار – خاروغی، يعنی مربوط به شهر خاروغ است« حالی که معنايش 

، )د مربوط بدخشان تاجيکستانېمردم باسيد، اهل قريه باس) (باسيديج( bōsīdīĵروشانی، 
 ).اهل تونگ، از محله تونگ، نام قريۀ در سريقول چين است) (نگـِهيجێت( tыngεyĵسريقولی، 

 

  :صفت
 arĵ: ، سريقولی)بـََشـهند چيد( baŝānd čīd: شغنانی: مانند: جز کالم غير اسمی شده است بر خالف اسم دارای کتگوری عدد نيست

čed č  )خانۀ خوب) (چـَرج چـِد(؛ شغنانی :baŝānd čīdēn )سريقولی)نېبَشهند چـَد ، :  

arĵ čēdχεyl č  )خانه های خوب) (لـچـَرج چيد خـِهْي.(  

 safēd، )خروس سفيد) (ښد چَـُېسف( safēd čux: شغنانی، روشانی، خوفی: قسمت زيادی از صفت ها، دارای جنس نمی باشند؛ مانند
čax )اندکی از صفت ها وجود دارند که جنس آنها توسط تغيير واول در ريشه تفريق ميشود؛ مانند). ماکيان سفيد) (ښد چـَېسف :

= ـَت ک( kat، )کوتاه، مذکر= کـُت ( kut: سرخ، مؤنث؛ روشانی، خوفی= راشت ( rōŝt، )سرخ، مذکر= روشت ( rūŝt: شغنانی
 – čāw: ؛ برتنگی] در شغنانی هم کـُت و کـَت موجود است، اما مؤلف تنها در روشانی و خوفی آنرا مثال آورده است [) کوتاه، مؤنث

čöw )نيست که مترجم آنرا » رنگارنگ «به معنای » چـَهو « و » چاو « به نظر من،  [) رنگارنگ) = مؤنث( و، چـه)مذکر(چـاو
: مانند. را می دهد» ابلق « است که معنای » )مؤنث( ږچـه« و » ) مذکر( ږچـو« ها، برابر با واژه های  اين واژه. آورده است

) مذکر(  ږمـِلچو ږچـو« را در زبان شغنانی » رنگارنگ « ؛ واژۀ )ماده گاو ابلق(ژاو  ږ؛ چه)برزه گاه ابلق، و يا هـَله(يج ښ ږچـو
   ] يراستارو – .ميگويند» ) مؤنث( ږمـِلچه ږچه« و » 

  :بصورت نسبی پسوند های صفت قرار ذيل اند

شغنانی، : ؛ مانند)می کند اشاره به کيفيت و خواص(  )ِان  -( in‐: ، سريقولیآراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی،  .١
، اریآراششغنانی، ). چوبی) (نگـِنـێښ( xыngin، سريقولی )رکـِنڎۈ( rkinůδ، روشانی )ارگـِنڎ( rginōδ :برتنگی

 ).آهنی) (َاهـنـِن ( ānin: ، روشانی، خوفی، برتنگی)سـِپـِنـِن ( s(i)pininسريقولی 
 -nuĵ: ، روشانی، خوفی)ِانج، نـِنج(  -inĵ  ،ninĵ‐: ؛ روشانی)اينج، نينج(  -Īnĵ  ،nĪnĵ‐: آراشاریشغنانی، خوفی، برتنگی،  .٢

  ،‐nūnĵ )- ْجنـُج، نونـ(سريقولی ، :‐ēnĵ  ،‐nēnĵ )شغنانی[: مانند). رابطه با زمان را نشان می دهد). (نجېج، نېا [ ،
: شغنانی[) امروزی) (رنـِنجنێ( nыrnenĵ: ، سريقولی)نـُرينج، نـُرنينج( nur(n)inĵ: ، روشانی)جنـُِرينـْ( nurĪnĵ :خوفی

 ).ويراستار –پارساله = پـِرواسينج 
 عقبی،) ( َزبـُنـِنج( zabunenĵ: ، سريقولی] است» ج نـْېانزب« در شغنانی [ج، زبانينـْ(  zibōnĪnĵ: آراشاری: برتنگی
  ).بعدی

، )ےد‐( di‐: شغنانی، روشانی، خوفی: ساخته ميشود) تفضيلی(با عالوه نمودن پسوند های ذيل به اصل صفت کيفی، صفت مقايسی 
  : شغنانی، روشانی، خوفی: مانند). در -(  der‐: ، سريقولی)دور -( dör‐: آراشاریبرتنگی، 

δardi  )ےرِدڎ( ،آراشاری، برتنگی :δardör )ردارڎ(سريقولی ، :δarder )دور تر) (رِدرڎ.(  
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) ش ُريِدرخـێ( χыŝruyder: ، سريقولی)خـُشروی دار( χuŝrūydör:، برتنگی)ےخـُشروی د( χuŝrūydi: روشانی، خوفی: شغنانی
: به اصل اسميه ها، صفت های عالی بدست می آيد، مانند εw– در سريقولی غير از اين پسوند، با زياد ساختن پسوند). مقبول تر(

čarĵεw )بهترين= و ېچـَرج( ،зыlεw )خورد ترين =لېو ـێځ.(  

صفات عادی به صفات عالی تبديل می » ساف، و سر « و پيشينه های » زار  -، ےيـَک -  ،ےَاک-«در زبان شغنانی، پسينه های [
  .] ويراستار –) مقبول ترين( ے، خـُشرويـَک)کوتاه ترين(زار  ے، کـُت)کالنترين(غـُّله  ، ساف)زور ترين(سر زور : مانند. شوند

  :اعداد

  .ده در تمام زبانهای پاميری يک چيز است، مگر تنها بعضی اوقات فرق شان در حالت ندايی ديده ميشود ] شمارۀ[اعداد کـّمی تا 

  هترجم  سريقولی  آراشاری –برتنگی   خوفی –روشانی   شغنانی
yi, yĪw )ييوےي ،(  yi, yĪw )ييوےي ،(  yi, yĪw )ييوےي ،(  i, iw )يک  )يوِا، ِا  

δu, δiyůn )و، ڎ
  دو  )هـوِڎ، هڎ( δa, δεw  )نۈيـِڎو، ڎ( δu, δiyůn  )َو ڎ( δaw ,  )نۈيـِڎ

aray )َاری(  aray )َاری(  arāy )یهَاَر(  aroy )سه  )یَاُر  
cavōr )ارڤـَڅ(  cavůr )رۈـڤـَڅ(  cavōr )ارڤـَڅ(  cavur )چهار  )رـُڤـَڅ  
pĪnз )ځپين(  pĪnз )ځپين(  pinз )ِځنپـ(  pĪnз )ِپنج  )ځنپـ  
χōɣ )ږخا(  χůw )ۈوخ(  χōw )وخا(  χel )شش  )ـِلخ  
w(ū)vd )دڤد، اوڤوو(  w(ū)vd )دڤد، اوڤوو(   ūvd )دڤاو(  ыvd )هفت  )دڤـاێ  
waxt )تښَو(  waxt )تښَو(  waxt )تښَو(  woxt )هشت  )تښُو  
nōw )اون(  nāw )ناو= خوفی ( )نـَهو(  nāw )نـَهو(  new )نه  )نـِو  
δĪs )يسڎ(  δos )ُس ڎ(  δus )ُس ڎ(  δes )ده  )سِڎ  

   

مگر بعضی اعداد مخصوص زبانهای . مورد استفاده است) به استثنای سريقولی) (دری(ده، عمومًا اعداد تاجيکی  ] شمارۀ [بعد از 
‐δawδos،  )بيست= ُس  ڎَو  ڎ( δawδos، )يازده= ُس َات ييو  ڎ(δos‐at yĪw  : شانیرو: پاميری هنوز هم حفظ شده است؛ مانند

at yĪw  )از پنجاه شروع الی )دری(ده، بيست، سی، چهل از زبانهای تاجيکی : در سريقولی اعداِد). بيست و يک= ُس ات ييو ڎَو  ڎ ،
  .شنيده می شود (sad)ًا نود، اعداد اويغوری، و حساب صد، صد آريانی عموم) حساِب ده، ده(

ساخته ) ےِانچ( inči–و در سريقولی پسوند ) ُام  -( um–در تمام اين لهجه ها به استثنای سريقولی به کمک پسوند   اعداد ترتيبی
 ےنچهـِوِڎ( δεwinči: ؛ سريقولی)بيستم= بـِستم ( bistum) سوم= َاَريـُم ( arayum، )دوم= ُوم َڎ( δawum: روشانی: ميشود؛ مانند

  ).بيستم=  ےِوسـِتنچ( wistinči، )سوم=  ےَاُريـِنچ(aroyinči   ، )دوم= 

  .که در سريقولی استعمال اعداد ترتيبی اويغوری معمول است بايد ياد آور شد

؛ )ِای( Ī‐: ، برتنگی)ے -( i‐  :، سريقولیآراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، : اعداد توزيعی توسط پسوند های ذيل ساخته ميشود
 ).پنج پنج) (یځپين( pĪnзĪ: ، برتنگی)ځےنپـِ( pinзi: ، سريقولی)ځےپين(nзiī p: آراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، : مانند

  

  :ضمير
ضمير شخصی برای . در اين زبانها ضمير شخصی بر دو شخص داللت می کند، شخص اول يا متکلم و شخص دوم يا مخاطب

مستقيم و غير : ضمير شخصی دارای دو حالت است .از ضمير اشارت استفاده ميشودشخص سوم يا غايب وجود ندارد و بجای آن 
حالت مستقيم  .بايد گفت که اين دو حالت تنها در صورت مفرد از هم فرق ميشوند و در جمع کدام فرق در آنها ديده نمی شود. مستقيم
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، )تو فردا ميروی=  ےيېُت سبا ت( tu sabō tēyi: یمسند اليه و مسند اسمی را اجرا می کند؛ مانند، روشان هفضمير شخصی وظي
 wáy‐af ca). تو پرسان مکن، من جواب نمی دهم= ـَم ڤتـِهـو ُم پـَرس، َوز نه لـِ( tεw mo pars, waz na lévam: سريقولی

talēpt, áz‐um )٩)، من هستميديدکسی را که طلب= پت، َاُزم ېه تـَلڅی َاف َو.  

  :جدول دوم

  حالت  شخص

  جمع  مفرد

  سريقولی  آراشاری  برتنگی  خوفی  روشانی  شغنانی
شغنانی، 
روشانی، 
  خوفی

برتنگی، 
  سريقولی  آراشاری

  اول
  wuz  az  waz  āz  waz  waz  māŝ  māŝ  maŝ  مستقيم
غير 
  mu  mu  mu  mu(n)  mu(n)  tы(n)  māŝ  māŝ  maŝ  مستقيم

  دوم
  tu  tu  tu  tū  tu  tεw  tama tamāŝ  tamaŝ  مستقيم
غير 
 tu  tā  taw  مستقيم

tā  tā  tā  ta, tы  tama tamāŝ  tamaŝ  

  :صورت غير مستقيم ضمير شخصی وظيفۀ مفعول و مضاف اليه را داراست؛ مانند، روشانی  

Mu virō mu pawst ) برادرم از من پرسان می کند= ت را مو پـَوْسـِڤمو( ،tāri dākum )؛ ١٠)برايت ميدهم= َدهـکـُم  ےتـَهر
  .١١)او مرا به عقب تو روان کرده است=  بوښت پـَر ته َا مێ( par ta a‐mы buxt: سريقولی

در لهجه های روشانی، خوفی، برتنگی در صورتی که فعل متعدی وجود داشته باشد، ضمير غير مستقيم بحيث مسند اليه هم استعمال 
  .ميشود

در هر . بعيد، ميانه، نزديک: اشاره ميشودضمير اشاره دارای سه رديف است و اين وابسته به درجۀ نزديکی آن ميباشد که به آن 
ضمير در حالت غير مستقيم مفرد . و غير مستقيم ضمير وجود نداردرديف فرق بين جمع و مفرد و همچنان فرق بين حالت مستقيم 

رت شنيده در سريقولی صيغۀ مذکر و مؤنث تقريبًا از بين رفته است و صيغۀ مؤنث به ند. دارای صيغۀ جنس مذکر و مؤنث می باشد
در شغنانی عالوه بران حالت غير مستقيم، در حالت مستقيم، در صورت مفرد ضمير دور جنس از هم تفريق می شود . می شود

  ).جدول سوم را ببينيد(

، )او رفت= يو سـُت ( yu sut: صورت مستقيم ضمير اشاره معموًال منحيث مسند اليه و مسند اسمی استعمال ميشود؛ مانند، شغنانی

او بهترين معلم =  لـِم ُیَا چـَرجـِهو مێ( čarĵεw mыalim‐yы: سريقولی). آن بچه رفت= ه سـُت ڎيو غـِ( yu ʁiδā sut: نانیشغ
  .١٢)است

البته به استثنای لهجۀ سريقولی، زيرا در اين لهجه (در صورت استعمال اسم صيغه و عدد ضمير اشاره با اسم آخری مطابقت ميکند 
  : شغنانی: مانند). دارد و همچنان تنها صورت مفرد دارد و بسکتگوری صيغه وجود ن

yu ʁiδā sut )ِآن بچه رفت= ه سـُت ڎيو غـ( ،yā ʁāc sat )آن دختر رفت= سـَت  څيـَه غـه.(  

wāδ čōrikēn‐ēn azam yat )سريقولی)آن مردها از آنجا آمدند= َاَزم يـَت   نېن نېچارک ڎَوهـ ،:  

                                                            
  .نفری که شما خواستيد، من هستم: در متن ترجمه اصلی آمده بود   ٩
  .من ترا ميدهم: در متن ترجمه اصلی آمده بود  ١٠
بسر شما =  پــِس تو يے مـو باښت« : عين جمله در زبان شغنانی ميشود. بسر تو مرا روان کرد: در اصل بايد چنين ترجمه شود  ١١

  ».مرا روان کرد
  .بهترين معلم اوست: اصلی چنين آمده بوددر متن ترجمه   ١٢
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yы vrūdεyl‐af yat )آن برادران آمدند=  وِدهـيل َاف يـَتڤر يێ.(  

 !way qiw :روشانی ؛ مانند،)مستقيم و غير مستقيم(ند صورت غير مستقيم ضمير اشاره بصورت اسمی وظيفۀ مفعول را اجرا می ک

 .uf virōd ʁal na yat: ، روشانی١٣)برايش آب بياور= ــُر ڤ ےِور څَښ(  xac wí‐ri vor: ، سريقولی)اورا صدا کن= َوی قـِو (
  ).] است[برادر آنها هنوز نيامده = نه يـَت ـِراد غـَل ڤُاف (

در سريقولی، بر خالف ديگر لهجه های اين گروه، ضمير اشاره منفصل و متمم با وجود بودن پيشينۀ ها و يا ضمير اشاره مفعول 
 pa wi čed yot: ، در مقايسه با)او به خانه آمد= ت پـَه چـِد يَـُ ےو( wi pa čed yot: مستقيم پيش از پيشينه می آيد؛ مانند، سريقولی

  ). به آن خانه آمد= چـِد يـُت  ےپـَه  و(

در لهجه های روشانی، خوفی، برتنگی، ضمير اشاره در حالت غير مستقيم می تواند که عوض مسند اليه در صورتيکه جمله دارای 
 di‐yi lap، ١٤)گرفتم(آنرا برداشتم = ت ۈښَوی ُام ز( way (w)um zůxt: ماضی فعل متعدی باشد، استعمال ميشود؛ مانند، روشانی

vūg )١٥)اينرا زياد آورد= ــُوگ ڤلـَپ  ےِديـ  

در اينصورت ضمير در عدد و . حالت غير مستقيم ضمير اشاره بحيث صفت در صورت بودن حالت غير مستقيم اسم استعمال ميشود
 : ؛ مانند، شغنانی)يقولیبه استثنای سر(جنس با اسم آخری مطابقت دارد 

as wi virōdi pēxct )روشانی١٦)از برادرش پرسيد= ت ـْېښڅپ ےرادڤ ےاس و ، : 

uf  χu rizanōrĵ‐um PōmĪr yůd )١٧)آن دخترانم را به پامير بردم= د ۈٌاف خو ِرَزنارج ُام پامير يـ  

از بين لشکر مورچگان چگونه می  = َزن؟ ېتـِن، تښـَغـَه نـَڅمـِـرِزف  ےاز د( ?az di merzéf caʁá náxten, tēзan : سريقولی
  ١٨)گذريم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  به او آب بياور: در ترجمه متن آمده بود  ١٣
  .ويراستار –. به نظر من اين ترجمه درست جمله باال نيست. او آنرا گرفت: در ترجمه متن آمده بود  ١٤
ِديـے لپ : مله در زبان شغنانی ميشوداين ج. که ترجمه دقيق جملۀ باال نيست» او بسيار آورد « : در ترجمه متن اصلی آمده بود  ١٥

/ تنها فرق در فعل است که آوای . »اين را زياد آورد « که به معنای » شی « ضمير اشاره نزديک است بطرف » دے « ڤود، که 
  ).ڤود= ڤوگ (در شغنانی تبديل می شود / د / روشانی به آوای / گ 
  .ه شيوا به نظر نرسيداو برادر اورا پرسيد، ک: در ترجمه متن آمده بود  ١٦
  .من آن دختران خود را به پامير بردم، که ترجمه درست متن نيست: در ترجمۀ متن آمده بود  ١٧
  .ويراستار -چه قسم از بين اردوی بزرگ مورچه ها تير ميشويم؟ : در متن ترجمه آمده بود  ١٨
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  :جدول سوم
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  لهجه ها
  جمع  مفرد

 -شغنانی 
 -روشانی   شغنانی  سريقولی  آراشاری  برتنگی  خوفی  نیروشا  بجويی

  سريقولی  آراشاری  برتنگی  خوفی
  حالت

  رديف بعيد

مستقيم
 
  

yu  )مذکر(  
yā )مؤنث( yā  yaw  yā  yā  yы  wāδ  wāδ  wāδ  wāδ  woδ  

  غير مستقيم

مذکر
 
  

wi  way way  wĪ  wi  wi  

wēv (w)uf  uf  waf  wef  مؤنث
 
  

wam 
wim )بجويی( (w)um (w)um um  wam wem  

  رديف ميانه

مستقيم
 
  

(y)id  (y)id  (y)id  yid  yid  yad            

  غير مستقيم

مذکر
  di  day  day  dĪ  di  di  

dēv  duf  dif  daf  def  
  مونث

dam 
dim  

  )بجويی(
dum  dum  dim  dam  dem  

  رديف نزديک

مستقيم
  yam  (y)im  yam  yim  yim  yam  māδ  māδ  māδ  māδ  moδ  

  غير مستقيم

مذکر
  mi  may  may  mĪ  mi  mi  

mēv  muf  maf  maf  mef  
  مؤنث

mam 
mim 

  )بجويی(
mum  mum  mim  mam  mem  
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: شغنانی، روشانی: اشاره تأکيدی داشته باشد به ضمير پيشوند تقويت کننده عالوه ميشود، اين پيشوند ها قرار ذيل اندوقتی که شکل 
(y)ik )يـِک، ِاک(سريقولی ، :k(ы) )کێ(روشانی: ؛ مانند :ik‐wāδ ōdamēn )نېآدم ڎِاک َوهـ(سريقولی ، :kы‐yы χalqχεyl ) کێ

  ١٩))افراد(همان اشخاص ) (خلق خـِهيليێ 

جنس، عدد و موقعيت اسم در صورتيکه اشاره ضعيف باشد، ضمايری که وظيفۀ ادات را اجرا می کند، استعمال می شوند و همچنان 
 yam ta: ، سريقولی٢٠)آن برادرش را صدا کن! ورا قيـْڤَوی ُام ( !way um virō qĪw: نشان می دهد؛ مانند، روشانی را در جمله

raзén‐ik ыč εybin nыmuyd )٢١)اين دختر تو عيب دار معلوم ميشود =چ ِاهـيبـِن نـُمـويـْد يـَم َت َرِزنـِک اێ  

  :از ضماير ديگر ميتوان نام برد

‐i) صورت مستقيم) (کی؟) (چـُی( čoy: ، سريقولی)چـَهی؟( čāy: شغنانی، روشانی، خوفی: صورت حالتی ضمير پرسشی .١
č  )صورت غير مستقيم) (ےچ .( برتنگی: تنها يک حالت آن وجود دارد؛ مانند آراشاریدر برتنگی و :‐čī )چی( ،

 χu kōr‐at či‐ri: ، روشانی٢٢)کی آمد؟( ?či yat: آراشاری، )چهی يـَت( ?čāy yat: ، روشانی)ےچ( i‐č: آراشاری
sipōrt )کارت را به کی سپردی؟= ت سـِپاْر ےخو کار ات چـِر(سريقولی ، :yad kalo čĪ‐yan? )َن؟ نوبِت يـَد کـَُل چی يـ
 ).کيست؟

 
: ، سريقولی)ٿخــُبـَ( χubaθ: آراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی، : تأکيدی –صورت حالت ضماير مشترک  .٢

χыbaθ  )بـَٿخـێ) (برتنگیآراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، (  ،)صورت مستقيم ، :χu )ُخ (در سريقولی :ыχ )؛ )ێخـ
 ےنېُخ کتاب( χu kitōbēn‐i zůxt: ، روشانی)تو خودت ديدی؟= ات ُونت  ٿخـُبـَ( χubaθ‐at wunt: روشانی: مانند
 ٢٣).کتای های خودش را گرفت= ت ۈښز

 چـِهـْوگ تـِر َا خـێ( ter a‐χы čεwg: سريقولی  ٢٤).او خودش می آيد=  يـُڎد يـێ پـَه خـێ( yы pa χы yoδd: سريقولی
  ٢٥).از باال خود را انداخت= 

، )چـِز( čiz:  ، برتنگی)چيز( čĪz: آراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، : دارند، مانندضماير ديگر تنها يک صورت 
؛ برتنگی، )چـِدام( čidōm: آراشاری، روشانی، خوفی، )مۈچـِد( čidům: ؛ شغنانی)چـه؟ چی؟) (چـِهـيز( čεyz: سريقولی
همه، ) (کفـێ( fыk: ، سريقولی)فــُک( fuk :آراشاری؛ شغنانی، خوفی، برتنگی، )کدام؟ کی؟) (چـُِدم( čidum: سريقولی

  .، وغيره)تمام
  
  
  
  

                                                            
  .، که ترجمه درست نمی باشد)خود آن مردم: (در متن ترجمۀ آمده بود  ١٩
  )همان برادرش را صدا کن. (را قيوڤَوم  ےو: ويا. فراد قيو ےو ےو: به شغنانی ميشود  ٢٠
« بخاطری که در متن . که با متن سريقولی سازگاری ندارد» اين دختر تو بد اخالق است « : در ترجمه متن آمده بود   ٢١

يم تو رزين . بانی شغنانی چنين برگردان می شوداين متن در ز. است نه بد اخالق» عيب دار « آمده که معنايش » ِاهـيبـِن 
« در شغنانی » عـِهيبـِن « که واژه . اين دختر تان عيب دار معلوم ميشود: که ترجمه درست آن اينست. دعـِيب دار نـِمايـْ

  .شغنانی است» نمايد « برابر با واژه » نـُمويد « و واژه » ب دار ېع
در زبان  . در شرف مردن است= ميد  ے، چ»در شرف آمدن است« به معنای  )يـَت ےچ( či yatدر زبان شغنانی   ٢٢

  ويراستار -  .He is about to come: مانند. است aboutدر زبان شغنانی، واژه »  ےچ« انگليسی معادل 
  .او کتاب خود را گرفت: در متن ترجمه آمده بود  ٢٣
. يو بخود يت: در زبان شغنانی اگر بگوييم. متن اصلی هيچ سازگاری ندارد ، که با»او به خود می آيد« : در متن ترجمه آمده بود  ٢٤

  .زمانی که کسی ضعفيت و يا در حالت کوما رفته باشد» او بهوش آمد « : معنايش ميشود
  .که با متن اصلی سازگاری ندارد» او از باال افتاد « : در متن ترجمه آمده  ٢٥
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  :لـعـف
اصل حال و اصل ماضی ، و همچنان اشتقاق تاريخی از اصل ماضی همان : در تمام لهجه های اين زبانها، دو اصل فعل وجود دارد

برای ساختن صورت های  صفت فعلی است که فعًال در اين لهجه ها بحيث صفت فعلی قبول نشده، بلکه منحيث اصل قبول شده که
از اين سه اصل، حالت های شخصی فعل ساخته می . می ناميم ] ماضی نقلی  [اين اصل را، اصل پرفـِکت . مختلف فعل بکار ميرود

  .شود

عالمۀ ظاهری که توسط آن اصل ماضی از اصل حال فرق می شود، . بصورت عموم، کدام قاعدۀ خاص در ساختار اصل وجود ندارد
، و )بی آوااکثرًا بعد از کانسوننت (» ت =  t« : ، و يا)معموًال بعد از واول و يا کانسوننت با آوا(نرم »  د=  d« : از عبارت است

 č« ، و يا )بعد از واول و کانسوننت با آوا(» ج =   ĵ« : عالمت اصل پرفکت عبارت است از. هم است» گ =  g« بعضی اوقات 
  :مثال های اين سه اصل عبارت است از. )بعد از کانسوننت بی آوا(» چ = 

  :جدول چهارم

ماضی [اصل پرفکت   اصل ماضی  اصل حال  لهجه ها
  ] نقلی

  ترجمه

می می (   دۈڤلـ  lůvd  )بگو( ۈڤلـ     lův  شغنانی
  )گويد

lůĵ  گفتن  )گفته است(  جـْڤلـو  

  جڤلـُ  luvĵ  دڤلـُ luvd  ڤلـُ  luv  برتنگی -روشانی 
  جڤلـِ levĵ  دڤلـِ  levd  ڤلــِ  lev  سريقولی

شغنانی، برتنگی، 
  روشانی

niviŝ   ِبنويس(ـِش ڤنـ(  niviŝt  ِـِشت ڤنـ)نوشت( niviŝč   ِـچ ْشڤنـ) نوشته
  )است

  نوشتن

  ـچْشڤنـَ naviŝč  ـِشتڤنـَ naviŝt ـِشڤنـَ  naviŝ  سريقولی
افته ب(   ـچِويـْف  wĪfč  )بافت(   ويفت  wĪft  )بباف(َوهـف    wāf  شغنانی

  )است
  بافتن

  فـچېو  wēfč  فتېو  wēft َوهـف wāf  روشانی، برتنگی
  ِوفـچ  wifč  ِوفت   wift  ُوف  wof  سريقولی
روان شو، ( ےت  ti  شغنانی

  )حرکت کن
tūyd  ْرفت(د تويـ(  tūyĵ  ْج تويـ) رفته

  )است
رفتن، حرکت کردن 

  ] روان شدن[
  تـُيج tuyĵ  تـُيد  tuyd  ِت    te  روشانی، برتنگی

  يجێت tыyĵ  يـْدتێ tыyd  ځِت ، تـِ   te(з)  سريقولی
  

اصل ماضی افعال با قاعده از اصل حال . نظر به شيوۀ ساختار اصل ماضی، افعال به گروپ افعال با قاعده و بی قاعده تقسيم شده اند
 qīwd) صدا کن= و ِقيـْ( qīw :وفی، برتنگینرم در آخر تفريق ميشوند؛ مانند، شغنانی، خ»  t« و يا »  d« تنها توسط زياد بودن 

= ت قـِيـْو( qīwt) صدا کن= و ِقيـْ( qīw: ، روشانی)صدا کرد= قـِود ( qiwd) صدا کن= قـِو ( qiw: ، سريقولی)صدا کرد= د قيـْو(
  ).صدا کرد

  ).نوشتن) (ـِشتڤنـَ= ش ڤنـَ( naviŝ – naviŝt: ، سريقولی)شتڤنـِ= ش ڤنـِ( niviŝ – niviŝt: شغنانی، روشانی، برتنگی

يا توسط تغيير واول و يا تغيير کانسوننت آخر با واول از هم ) » t« و »  d« عالوه بر (اصل ماضی افعال بی قاعده از اصل حال 
  ،)تـُژ( tož: سريقولی، )تـَهـژ( tāž: شغنانی، روشانی، برتنگی: تفريق می شوند؛ مانند

  .)کشيدن) (تـِژد( tižd: ، سريقولی)ژدېت( tēžd: گی، روشانی، برتن)دتيـْژ( tīžd: شغنانی

، )تېښو( wēxt: ، روشانی، برتنگی)تښِوهـ( wεxt: ؛ شغنانی)ښُو( wux: ، سريقولی)ښوا( wōx: شغنانی، روشانی، برتنگی
  ؛)افتادن) (تښُو( woxt: سريقولی
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: ، برتنگی)دۈيـ( yůd: ، روشانی)ياد( yōd: شغنانی؛ )يـُس( yus: ، سريقولی)َاياس( ayōs: ، برتنگی)ياس( yōs: شغنانی، روشانی
ayōd )َاياد(سريقولی ، :yud )؛)بردن) (يـُد  

) دـێښ( xыd: ، سريقولی)ـُدښ( xud: ؛ شغنانی، روشانی، برتنگی)ـَنښ( xan: ، روشانی، برتنگی، سريقولی)ـِنښ( xin: شغنانی
  ٢٦)شنيدن(

: ، سريقولی)خوگ( χūg: ، روشانی، برتنگی)خـود( χūd: ؛ شغنانی)خـُر( χor :، سريقولی)خـَهر( χār: شغنانی، روشانی، برتنگی
χug )است ] خوردن[) خـُگ.  

، )ـدۈڤلـ( lůvd: شغنانی: حاصل ميشود، مانند»  ĵ« و يا »  č« در آخر واژه به  (g, t, d)اصل پرفکت از اصل ماضی توسط تغيير 
 levĵ: ، سريقولی)جڤلـُ( luvĵ: ، روشانی، برتنگی)جۈڤلـ( lůvĵ: شغنانی  -) دڤلـِ( levd: ، سريقولی)ـدڤلــُ( luvd: روشانی، برتنگی

  ).گفتن) (جڤلـِ(

، روشانی، )چښِوهـ( wεxč: شغنانی –) تښُو( woxt: ، سريقولی)تېښو( wēxt: ، روشانی، برتنگی)تښِوهـ( wεxt: شغنانی
  ).افتادن) (چښُو( woxč: ، سريقولی)چښـېو( wēxč: برتنگی

، )ُج َڎ( δuĵ: ، برتنگی)دويـْڎ( δūyĵ: شغنانی –) گهـْوِڎ( δεwg: ، سريقولی)وگڎ( δūg: ، برتنگی)دويـْڎ( δūyd: انیشغن
  ).دوشيدن) (جهـْوِڎ( δεwĵ: سريقولی

: در لهجۀ شغنانی و سريقولی در ساختار اصل پرفکت افعال بی قاعده کانسوننت آخر اصل ماضی حفظ شده است؛ مانند؛ در شغنانی
θud )ـُدٿ(سريقولی ، :θыd )دـێٿ (– شغنانی :θuδĵ )جڎـُٿ(سريقولی ، :θыδĵ )سوختن) (ڎجـێـٿ(؛ شغنانی :χūd )سريقولی)خود ، :

χыg )گخێ (– شغنانی :χūɣĵ )جْږخـو(سريقولی ، :χыɣĵ )خوردن) (ږجـێـخ.(  

  ، )شنيدن) (ښـِڎج –د ێښ( xыd – xeδĵ: در سريقولی به استثنای اين اصل پرفکت ميتواند تغيير بخورد؛ مانند

rεyd – reδĵ ) ماندن) (جڎِر –ِرهـيد.( 

به ) تقريبًا به استثنای افعال الزم(در تمام لهجه های اين گروپ به استثنای سريقولی، اصل ماضی و اصل پرفکت افعال بی قاعده  
در اصل ماضی صيغۀ مؤنث و جمع  .ميخورد سايشی تغيير –، و انسدادی اساس جنس و عدد توسط تغيير فونيم های انسدادی، سايشی

  ). صيغـۀ مذکر( sut/d –با هم مطابقت دارند ) صيغۀ مؤنث و جمع( sat/dبا 

) ځ(  / з /و ) څ( / c /سايشی –در اصل پرفکت صيغۀ مؤنث از جمع معموًال عالوه بر عالمت صيغۀ مؤنث توسط فونيم انسدادی 
  .»جمع « ) سـَج/  څسـَ( sac/ĵ، »مذکر « ) سـُج/  څسـُ(  suc/ĵ: تفريق ميشوند، مانند؛ روشانی، خوفی

  .»جمع « ) جڎسـَ( saδĵ، )جڎُس( suδĵ: ، شغنانی»مؤنث « ) څسـِ( sic: شغنانی، روشانی، خوفی

در شکل غايب، مفرد اکثر . شکل شخصی و عددی فعل که از اصل حال ساخته شده باشد، توسط پسوند شخصی نشان داده ميشود
  .ی قاعده، واول اصل تغيير ميخوردافعال ب

  

  

  

                                                            
گوش » نـِغـِښتاو « است، و » شنيدن « ، به معنای »ښـِداو « در شغنانی . اشتباه است ترجمه شده، که» گوش کردن « در متن    ٢٦

  .ويراستار –. گرفتن، و يا گوش کردن است
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  :پنجم لجدو

  جمع  مفرد  شخص

  شخص اول
‐um  ،شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی

  شغنانی  am‐  آراشاری

‐am سريقولی  ‐am  روشانی، خوفی  
    ‐an   ،سريقولیآراشاریبرتنگی ،  

  شخص دوم
‐i  شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی  tē‐  شغنانی  

  روشانی، خوفی، برتنگی  at//‐af‐  ، سريقولیآراشاری  ‐
‐it  سريقولی  

شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی،   t, ‐d‐  شخص سوم
  ، سريقولیآراشاری

nē‐  شغنانی  
‐an   ،آراشاریروشانی، خوفی، برتنگی  
‐in  سريقولی  

  

ه شخص متحرک نشان داده در اشکال فعلی که از اصل ماضی و اصل پرفکت ساخته شده باشند، شخص و عدد آن توسط نشان 
  .ميشود

البته طبق معمول به جزء (فرق نشانه شخص متحرک شخص و عدد فعل از جزء پسين در اينست که ميتوانند به هر جزء جملۀ الحاق 
 tεw‐at az ko: ، سريقولی)من بخاطر آب رفتم= سـُت  څـَښَاُزم پـَس ( az‐um pas xuc sut: اول جملۀ می پيوندد؛ مانند، روشانی

pεeydu sыt? )٢٧)؟ تو از کجا پيدا شدی؟تِتهـو َات از ُک پـِهيدو سـێ 

در . ساخته ميشود (mā)، برتنگی، خوفی، روشانی و شغنانی آراشاری، (mo)و  (na)صورت نفی فعل در سريقولی توسط ادات  
مستقيم و غير (، برای امر na(y) بر خالف   (mā/o)ادات . هم بدست می آيد (nay‐)لهجۀ سريقولی صورت نفی همچنان بواسطۀ 

 :، روشانی، آرزو، ضرورت، وغيره استعمال ميشود؛ مانند)مستقيم

 tu taraw mā ya ) تو اين طرف نيا= تو تـََرو مـَه يـه(!برتنگی ، :yā lāk az χu at mā kixt! )ِتښيـَه لـَهک از خو َات مـَه کـ !
؛  ٢٩)شما اين نان را نمی خورديد= ه مـه خـوج ڎتـَه مـَی گـَر( tā may garδa ma xūĵ: ی؛ روشان٢٨!)نشود) ايال(بگذار که يله 

  ٣٠!).چه قسم او برۀ مرا نخورده است= ُم خـِرد  بـَرُق مـێ( !mы barqo mo xird: سريقولی

. استعمال دارد) مستقيم به استثنای امر(در وقت اظهار وضعی  (mo)در لهجۀ سريقولی بر خالف ديگر لهجه های اين گروه، ادات 
  ؛!)نبايد حرف زد= ُم  ڤلـِ( lev mo؛ )] نگو [گپ نزن =  ڤُم لـِ( !mo lev: مانند

mo a‐mы levd! )هر طور که او مرا صدا کرد=  !لـِڤد ُم َا مـێ.(!  

  .پسينه ای است nayدر اينست که  naو  nayدر سريقولی فرق بين ادات 

  

  

  
                                                            

  .»سـَت= مؤنث « ، »سـُت = مذکر « سـَت؟ تو از کجا پيدا شدی؟ /تو يت اس کـَه پېڎا سـُت: جملۀ فوق در زبان شغنانی ميشود  ٢٧
   .ت مه کښتېـيـُو لهک خو ي. در زبان شغنانی ميشود. »! بگذار او آزاد نشود«  :در متن ترجمه آمده  ٢٨
  .تو اين نان را نخواهی خورد: در متن ترجمه آمده  ٢٩
  .ترجمۀ اين جملۀ نا مأنوس به نظر می رسد  ٣٠
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  :جدول ششم

  جمع  مفرد  شخص

  شخص اول
‐um  ،آراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی ‐ām  شغنانی  

‐am سريقولی  ‐am  روشانی، خوفی  
‐am  ،سريقولیآراشاریبرتنگی ،  

شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی،   at‐  شخص دوم
  ، سريقولیآراشاری

tē‐  شغنانی  

‐af   ،آراشاریروشانی، خوفی، برتنگی ،
  سريقولی

‐it  سريقولی  

شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی،   i‐  سوم شخص
  ، سريقولیآراشاری

nē‐  شغنانی  

‐an  
 روشانی، خوفی، برتنگی، 

 آراشاری
  

‐an, ‐af  تنها در شکل فعل متعدی(برتنگی(  
‐af سريقولی، آراشاری  

  

و يا ) در حال و آينده(پيوستن جزء پسين نظر به ساختار حالت شخص به افعال ساده و مرکب تقسيم شده اند، اشکال ساده افعال از  
افعال  آراشاریدر لهجه های روشانی، خوفی، برتنگی، و . به اصل حاصل ميشود) صورت ماضی و پرفکت(نشانۀ شخصی متحرک 

، سريقولی، at‐: صورت پرفکت که توسط پسوند شغنانی و خوفی. متعدی در زمانهای گذشته دارای نوع ديگر گردان هم ميباشند
اشکال مرکب . (شکل ماضی بعيد توسط شيوۀ تحليلی بدست می آيد آراشاریدر لهجه های برتنگی و . ساخته ميشود it‐: شانیرو

  ٣١.)فعلی را مالحظه کنيد

، روشانی، خوفی، :؛ مانند، شغنانی)به استثنای لهجۀ سريقولی(در اشکال فعل ماضی افعال بی قاعده جنس از هم فرق ميشوند 
 –) مذکر) (سـُج( suĵ: ، روشانی، خوفی، برتنگی)جڎسـَ( suδĵ: ؛ شغنانی)مؤنث= سـَت ( sat –) مذکر= ـُت س( sut: برتنگی

  ٣٢)شدن، گرديدن) ( مؤنث) (څسـِ( sic: شغنانی، روشانی، خوفی

. گر هم استطوری که قبًال ياد آوری شده است، در لهجه های روشانی، خوفی، و برتنگی، ماضی افعال متعدی دارای گردان های دي
  .در جمله ايکه فعل متعدی وجود داشته باشد

مسند اليه درين لهجه ها ميتواند که به شکل غير مستقيم و در لهجه های روشانی و خوفی بر خالف لهجه های برتنگی  –ضمير 
در اينجا نشانۀ  ٣٣.فعل قسمی که قاعده است، گردان نميشود) يعنی در صورت موجوديت مسند اليه در جمله به شکل غير مستقيم(

جمع، عالمۀ ) غايب(ولی برای شخص سوم . شخصی و عدد وجود ندارد، اما در لهجۀ برتنگی نشان دهنده شخص و عدد وجود دارد
  .بکار ميرود (af‐)شخصی فعل متعدی 

 vaw: یحاصل ميشود؛ مانند، برتنگ ] کمکی [صورت افعال مرکب توسط يکجا شدن اصل پرفکت با صورت شخصی فعل معاون 
  ).بودن). (دـێڤ( vыd: ، سريقولی)ـُدڤ( vud: ؛ برتنگی)ـِهـوڤ( vεw: ، سريقولی)ـَوڤ(

                                                            
  .ان داده می شودنش af–توسط ) بحيث مسند اليه(در لهجۀ برتنگی در صورت بودن فعل متعدی، صورت غير مستقيم ضمير   ٣١
آن زن . (يه کسل سـِڅ: مثال. شدن، و گرديدن است» سـِڅ « و » سڎج« که معنای ) فعل استاد شدن، کردن: (در ترجمۀ متن آمده  ٣٢

  )مريض شده است
  مولف .امکانات گردان وجود دارد، مگر برای شخص دوم مفرد و شخص سوم جمع تقريبًا هيچ جا ديده نشده است  ٣٣
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به شکل حال و آينده استعمال ميشود و همچنان در صورت ماضی پرفکت بعيد،  ] فعل کمکی  [صورت ماضی التزامی، معاون 
 .صورت پرفکت فعل معاون استعمال ميشود
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  :جدول هفتم

، )دڤلـُ( luvd: آراشاری، روشانی، خوفی، برتنگی، )دڤۈلـ( lůvd: شغنانی –) ڤلـِ( lev: ، سريقولی)ڤلـُ( luv: آراشاری، روشانی، خوفی، برتنگی، )ۈڤلـ( lův: ن فعل شغنانیگردا
  ] .ترجمه کرده، که اشتباه می باشد» گپ زدن « مترجم آنرا  [» گفتن « به معنای ) levd )levd: سريقولی

  صشخ
  ماضی  حال و آينده

  جمع  مفرد  جمع  مفرد

  شخص اول

lůvum شغنانی  lůvām  شغنانی  ‐umlůvd  شغنانی  ‐āmlůvd  شغنانی  

luvum   ،روشانی، خوفی
برتنگی، روشانی،   umluvd‐  روشانی، خوفی  lūvam  آراشاریبرتنگی، 

  روشانی، خوفی  amluvd‐  آراشاریخوفی، 

levam  سريقولی  lūvan   ،یآراشاربرتنگی  
‐amlevd  سريقولی  ‐anluvd   آراشاریبرتنگی  

lévan  سريقولی  ‐anlevd  سريقولی  

  شخص دوم

lůvi  شغنانی  lůvēt  شغنانی  ‐atlůvd  شغنانی  ‐ētlůvd  شغنانی  

luvi  روشانی، خوفی  luvat//luvaf   ،روشانی، خوفی
روشانی، خوفی،   atluvd‐  آراشاریبرتنگی، 

، خوفی، برتنگی، روشانی  afluvd‐  آراشاریبرتنگی، 
  آراشاری

luv  آراشاری  
lévit  سريقولی  ‐atlevd  سريقولی  ‐aflevd  سريقولی  

lev  سريقولی  

  شخص سوم

lůvd  شغنانی  lůven  شغنانی  ‐(i)lůvd  شغنانی  ‐ēnlůvd  شغنانی  

luvd   ،روشانی، خوفی
روشانی، خوفی،   luvan  آراشاریبرتنگی، 

ی، خوفی، روشان  luvd(i)‐  آراشاریبرتنگی، 
روشانی، خوفی، برتنگی،   enluvd‐  آراشاریبرتنگی، 

  آراشاری
levd  سريقولی  lévin  سريقولی  ‐(i)levd  سريقولی  ‐aflevd  سريقولی  
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  شخص
  ماضی بعيد  ] ماضی نقلی[پرفکت 

  جمع  مفرد  جمع  مفرد

  شخص اول

‐umlůvĵ شغنانی  ‐āmlůvĵ  شغنانی  ‐umlůvĵat  شغنانی  ‐āmlůvĵat  شغنانی  

‐umluvĵ   ،روشانی، خوفی
  روشانی  amluvĵit‐  روشانی  umlavĵit‐  روشانی، خوفی  amluvĵ‐  آراشاریبرتنگی، 

‐amlevĵ  سريقولی  ‐anluvĵ   ،آراشاریبرتنگی  
‐amlevĵit  سريقولی  ‐anlevĵit    

  سريقولی  anlevĵ‐  سريقولی

  شخص دوم

‐atlůvĵ شغنانی  ‐ētlůvĵ  شغنانی  ‐atlůvĵat  شغنانی  ‐ētlůvĵat  شغنانی  

‐atluvĵ   ،روشانی، خوفی
روشانی، خوفی،   afluvĵ‐  آراشاریبرتنگی، 

  روشانی  afluvĵit‐  روشانی  atluvĵit‐  آراشاریبرتنگی، 

‐atlevĵ  سريقولی  ‐aflevĵ  سريقولی  ‐atlevĵit  سريقولی  ‐aflevĵit  سريقولی  

  شخص سوم

‐(i)lůvĵ  شغنانی  ‐ēnlůvĵ  شغنانی  ‐(i)lůvĵat  شغنانی  ‐ēnlůvĵat  شغنانی  

‐(i)luvĵ   ،روشانی، خوفی
روشانی، خوفی،   anluvĵ‐  آراشاریبرتنگی، 

  روشانی  anluvĵit‐  روشانی  luvĵit(i)‐  آراشاریبرتنگی، 

‐(i)levĵ  سريقولی  ‐aflevĵ  سريقولی  ‐(i)levĵit  سريقولی  ‐aflevĵit  سريقولی  



٣٦ 
 

www.shughnan.com  nowrooz.sabiti@gmail.com 

  

  شخص
  برتنگی  خوفی -روشانی 

  جمع  مفرد  جمع  مفرد
  muluvd ‐māŝluvd  ‐mun‐umluvd  ‐māŝ‐anluvd‐  ولشخص ا

  tāluvd  ‐tamāluvd  ‐tā‐(a)t luvd  ‐tamāŝ‐anlavd‐  شخص دوم
  wayluvd  ‐ufluvd  ‐wĪ‐yu luvd  ‐uf‐aflavd‐  شخص سوم

 

  صورت پرفکت بعيد لهجۀ سريقولی  ماضی التزامی لهجۀ سريقولی

  جمع  مفرد  جمع  مفرد  شخص
  levĵvεwam ‐levĵvεwam  ‐amlevĵveδĵ  ‐anlevĵveδĵ‐  شخص اول
  levĵvεw  ‐levĵvεwit  ‐atlevĵveδĵ  ‐aflevĵveδĵ‐  شخص دوم
  levĵvid  ‐levĵvεwin  ‐(i)levĵveδĵ  ‐aflevĵveδĵ‐  شخص سوم

 

  ماضی بعيد لهجۀ برتنگی

  جمع  مفرد  شخص
  az‐um luvĵ vud māŝ‐an luvĵ vud  شخص اول
  tū‐t luvĵ vud  tamāŝ‐af luvĵ vud  شخص دوم

  yā‐(i)luvĵ vud  wāδ‐an luvĵ vud  ص سومشخ
  

مسند اليه لهجه برتنگی در صورت بودن فعل متعدی شکل غير مستقيم آمده می تواند، در اين صورت فعل به استثنای  –ضمير 
آنها = ـُد ڤ جڤُاف َاف لـُ: َاف( af: uf‐af luvĵ vud‐: صورت جمع غايب، جايی که اشاره کننده فعل متعدی است، عينًا گردان ميشود

  ).گفته بودند

حال، : وضعی گفته ميتوانيم که در سيستم افعال بصورت واضح جنبۀ زمانی به مقابل يکديگر قرار دارند –در قسمت رابطۀ زمانی 
  .، پرفکت بعيد] ماضی نقلی [آينده، ماضی، ماضی بعيد، پرفکت 

  ).در صورت مثبت کدام عالمۀ ظاهری وجود ندارد. (می شود راجع به کتگوری وجوه افعال بايد گفته شود که ادات نفی استعمال

برای اظهار وجوه  mā/moاما ادات . اشاره به خصوصيت اخباری عمل يا چگونگی می کند) در لهجۀ سريقولی( nay/naادات نفی 
روشانی، : کار ميرود؛ مانندو التزامی، و وجه که برای ضرورت، احتياط وغيره ب) مستقيم و يا غير مستقيم(ديگر از قبيل وجه امری 

 na: ، سريقولی)] نگويد [بگذار او حرف نزند، برای اينکه او حرف نزند = د ڤمـَه لـُ( mā luvd، )او نمی گويد( na luvd: برتنگی
lev )ِتو نمی گويی، تو حرف نمی زنی=  ڤنـَه لـ (– ma lev )ِنگو[برای اينکه تو نگويی، حرف نزن =  ڤمـَه لـ [.(  

وجود ) شکل ماضی و ماضی بعيد(، فرض بودن لهجۀ سريقولی به استثنای اين شکل مخصوص فعل برای اظهار حدس و گماندر 
 : دارد؛ مانند

yы  χalq moɣĵ vid )آن شخص بايد مرده باشد=  خلق مـُږج ڤـِد يـێ.(  



٣٧ 
 

www.shughnan.com  nowrooz.sabiti@gmail.com 

در لهجه های . قيم امر را نشان ميدهداز جملۀ اشکال فعلی که وضع غير اخباری را انعکاس ميدهد، يکی هم شکلی است که مست
: مانند: مفرد می باشد) مخاطب(شغنانی، روشانی، خوفی و يک قسمتی از برتنگی نشانه آن عدم موجوديت جزء پسين شخص دوم 

  ).برای اينکه نگويی=  ڤےمـَه لـُ( mā luvi، )نگو=  ڤلـُ َم( !ma luv : روشانی، برتنگی

مثًال در صورت بودن امر . ادات نفی امر منع کردن را نشان ميدهد) وقت در لهجۀ اروشورویهمچنان بعضی (در لهجۀ سريقولی 
، )نگو=  ڤُم لـِ( !mo lev: هميشه موقعيت ماقبل فعل را اخذ ميکند که در ديگر حاالت متغيير می باشد؛ مانند) ُم( moمستقيم ادات 

lev mo // mo lev )ِ؛ ] »نگويی « د امری تأکيدی وج[ببين نگويی =  ڤُم لـِ// ُم  ڤلـmo levd // levd mo  )ِد ُم ڤلـِ// د ڤُم لـ =
  ).شايد نگفته باشد

وجه اخباری، وجه امری، و وجهی که : وجوه ذيل وجود دارد) با اندکی تفاوت در شکل(بدين ترتيب در سيتم افعال بصورت مجموع 
وجه در شغنانی، . ضيت وغيره که آنرا وجه التزامی گفته ميتوانيمنوعيت وضعی را انعکاس می دهد، از قبيل ضرورت مجبوريت، فر

  :روشانی، و برتنگی شامل اشکال فعلی ذيل است

متوجه باش که او نان مرا = ه مـَه خـِرت ڎچـَس، َدی ُم گـَر( čas, day mu garδā mā xirt : حال و آينده؛ مانند، روشانی: الف
  ).نخورد

تو اين نان را = ه مـَه خـوج ڎتـَه مـَی گر( tā may garδā mā xūĵ: مانند، روشانی) ۀ برتنگیبه استثنای لهج(شکل پرفکت : ب
  :، در لهجۀ سريقولی اشکال ذيل وجه التزامی شامل هستند)نخورده باشی

  ).بره ام گم نشود=  !بـَرُق ُم بـَست مـێ(mы barqo mo bast  :حال و آينده )١
 ).] شايد او آمده باشد[به گمان او آمد =  چ ڤـِدِاٿـ يـێ(vid č yы iθ :ماضی التزامی )٢
 ).شما لباس مرا نديده باشيد =َا لـِق اََف ُم ڎُ ج  مـێ( !mы a‐léqaf mo δuĵ: صورت پرفکت )٣

استمراری، تکراری، اختياری، مطلقيت، خاتمه يافته، : در گروه زبانهای شغنانی و روشانی معنای اشکال فعلی قرار ذيل است
  .پرفکت، وغيره

فعل  [و فعل معاون   ák‐در لهجۀ روشانی و برتنگی شکل مجهول فعل هم وجود دارد که توسط يکجا شدن اصل پرفکت با پسوند 
  ؛ )شدن) (سـُت= سـَهو ( sāw: sut: روشانی، برتنگی: ساخته ميشود، مانند ] کمکی 

  ،)نه ويران می شوداين خا= ـچـَک سـَود ښيـِد چـُد ِوُر( .yid čod wiroxč‐ák sāwd: روشانی

 yid čod wiroxč‐ák suĵ. )٣٤)اين خانه ويران شده است= ـچـَک سـُج ښيـِد چـُد ِوُر .  

 vārum: صورت حال و آيندۀ افعال تمام اعمال که در حال و آينده انجام ميشود انعکاس ميدهد؛ مانند، شغنانی: معنی های اشکال فعلی
معنای صورت حال و آينده . می آورم، خواهم آورد، بايد بياورم، وغيره: لف است، از قبيلنظر به متن، دارای معانی مخت) ـَهـُرمڤ(

  .و در شکل نفی توسط ادات نفی تصريح ميشود) بدون فشار( энклитическими]   ] نکليتکیتوسط ادات ِا

ميتواند دارای معنای ) َاُزم سـُت( az‐um sut: شکل ماضی فعل عمل را که در گذشته انجام شده باشد، انعکاس ميدهد؛ مانند، روشانی
ميباشد، عالوۀ بر اين اين شکل فعل در جملۀ تابعی ميتواند زمان حال و آيندۀ مطلق را بيان کند؛ ) رفتم، ميرفتم، روان بودم: (مختلف

  ٣٥).بيرون نه بر آی  شام که شد،= ی ېتـښـَج مـَه نـَڤسـُت، تـَر  ےام دښ( .xōm di sut, tar vaĵ mā naxtēy: مانند، روشانی

ـَه وخت ِاک مـێ َرِزن تـَه بـَرُق څ( ik mы raзén ta barqo χыg, waz k‐a‐di χы raзén tы‐ri δoyam.   ca wáχt‐سريقولی
  ).اگر دختر من برۀ ترا خورد، من دختر خود را به تو ميدهم=  .رے ڎُ يـَم خـێ َرِزن تێ گ، َوِزک َا دےخـێ

                                                            
  .برای جملۀ دوم با متن اصلی سازگاری ندارد» خانه آباد شد « و ) برای جملۀ اول(» خانه ساخته شد « : ترجمه آمده بوددر متن   ٣٤
  .به مجردی که تاريکی شد، به سرک بيرون نشو: در متن ترجمه آمده بود  ٣٥
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. نتيجۀ عمل گذشته توسط شخص ديگر و يا فعل در گذشته واقع شده و يا خاتمه يافته باشد، بکار ميرود شکل پرفکت برای نشان دان
‐sā, žöz: شکل ماضی پرفکت بعيد سريقولی عين معنی را دارد، مگر برای عمل انجام شدۀ ماقبل استعمال ميشود؛ مانند، برتنگی

um tā‐r vūĵ ) روشانی٣٦)تو هيزم آورده امبرو، من برايت = وج ڤسـَه ژاُزم تـَهر ، :yid bēgāndi ar‐ĉāy ca az mu ōxnōgōn 
padad sifoĵ )امکان دارد يکی از دوستان من به آنجا باال شده است= ناگان پـََدد سـِفـُج ښـَه از مـو آڅَار چـَهی  ےگهـندېيـِد ب( ،

χыbaθ‐am wada ĉ�ɣĵ veδĵ )خودم وعده داده ام [من خودم وعده داده بوده ام  ببين قبًال=  جبـَٿــَم َوَد چـِږج ڤـِڎـخـێ  [.  

  :کل ماضی بعيد برای حالت های ذيل بکار ميرودش

 : عملی که قبل از عمل ديگر اجرا شده باشد و يا عمل زمان بسيار دور گذشته بکار ميرود؛ مانند، سريقولی .١

wi‐yan wi putxu m�ɣĵit. )َ٣٧)ا مرده بودپادشاه آنه= جـِت ږمـِ ُښپـُتـ ےن وِويـ.  
نزديک بود = ُجـِت  ڎماشين ُم  ےقـَست( qasti mōŝin mu δuĵit: زمان ماضی عمل که انجام شده باشد؛ مانند، روشانی .٢

در جملۀ شرطی صورت فعل شد را و عمل غير حقيقی . ] جتڎاڎمـو  ےقـَسگــَه موتر: در شغنانی ميشود [موتر مرا بزند 
 :، مانند)وجود دارد ik‐در حصۀ نهاد و گزاره جمله حتمًا ادات  در سريقولی( را نمايان می سازد 

 tamāŝ‐af‐ik χы ыlfat‐af‐ik ca δuĵit, tamāŝ dεwlat‐ik mas wi qati tыyĵit 
اگر شما دوستی را از بين = يجـِت تــێـ لفت َافـِک څـه ڎُ جـِت، تـَمهش ِدهـولت ِاک مـَس وے قـتےێ اێتـَمـهش َافـِک خ(

  ٣٨).آن وقت دارايی شما هم از بين ميرفتميبرديد، 

 : صورت التزامی ماضی فعل سريقولی، عمل هدايت شده زمانی را انعکاس ميدهد؛ مانند

woδ χálqχεyl m�ɣĵ vεwin )آن اشخاص بايد مرده باشند= ـِهـِون ڤج ږخلق خـِهيل مـِ ڎُو.(  

صورت ساده يا . کوتاه و کامل -: مصدر دو شکل دارد. ستدر گروه زبانهای شغنانی و روشانی فعل دارای مصدر و صفت فعلی ا
: ، سريقولی)شتِڤنـِ( niviŝt: آراشاریکوتاه مصدر اکثز افعال مشابه به اصل ماضی است؛ مانند، شغنانی، روشانی، برتنگی، خوفی، 

naviŝt )َنوشتن) (شتِڤنـ(؛ شغنانی :wīft )ويفت(سريقولی ، :wift )ِوفت(فی، روشانی، برتنگی، خو :wēft )برای ) بافتن( )فتېو
عالمۀ مصدر ). رفتن( sut: آراشاریروشانی، خوفی، برتنگی، : مصدر بعضی افعال بی قاعده تغيير واول ريشۀ معمول است؛ مانند

؛ مانند، شغنانی، روشانی، )ِاهـو -( εw‐: ، سريقولی)ـ آو (  ōw‐پسوند : آراشاریشغنانی، روشانی، برتنگی، : عبارت است از
مصدر در عين زمان اسم فعل هم حساب ). نوشتن) (ـِشتـِهـوڤنـَ( naviŝtεw: ، سريقولی)ـِشتاوڤنـِ( niviŝtōw: آراشاریبرتنگی، 

تا پختن سيب، يک ماه = د يک ما تـه سـَهـْو ےختاو رېتا ماون پ( tō mōwn pēχtōw‐ri yak mō‐ta sāwd: ميشود؛ مانند، خوفی
 ېڅتا مون پـهـخت: در شغنانی ميشود. تا سيب پز يک ماه مانده: ی است که معنای اصلی آن ميشودصورت ترجمه تحت اللفظ[ميشود 

 .] جڎمـِهست گه ري ےي

  ٣٩)درو کردن اين ارزن آسان است= ـد ُاسـُن ڤـِڅپـِنچ  ےَا د(  a‐di penĵ cevd usun: سريقولی

   ٤٠).حاال گريه کردن بی فايده است. نـِستد َان فـُيـُِد شـِچ نـيـْو(  ŝiĉ niwd‐an fuido nist: سريقولی

                                                            
ولی، . شغنانی است» چـِس » « وشانی چـَس، ر« ببين من برای هيزم آوردم، که ببين بايد ترجمه : در متن ترجمه آمده بود  ٣٦

  .است» برو « بمعنای » سـَه « ترجمه 
در زبان . ، که با متن اصلی سازگاری ندارد»پادشاه آن مملکت زمانهای بسيار دور پيش مرده بود« : در متن ترجمه آمده بود  ٣٧

  .ودپادشاه آنها مرده ب= جت ږا موښپات ڤِوي: شغنانی اين متن چنين برگردان ميشود
 کِسـِم) ےداراي(جت، تمه دولت ڎاڎه څست ڎاس ) ےدوست(ت اگه خو الفت ېتمه ي :ه به شغنانی چنين برگردان می شوداين جمل  ٣٨
  .قتی تويجـَت ےو

اين جمله به زبان شغنانی . که با متن اصلی سازگاری ندارد» جمع کردن اين غله مشکل نيست « : در ترجمه متن اصلی آمده  ٣٩
« به » ُا سـُن « ، و »څـِداو « ، څـِفد به )ارزن(يعنی » پينج « به » پـِنج « که . َا َدم پينج څـِداو آسـۈن: ان ميشودچنين بر گرد

  .تبديل شده می تواند» آسـۈن 
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  .در صورت ساده مصدر سريقولی توسط طرز تشريحی هم بدست می آيد

با )  ځِا -(  iз‐در تمام اين لهجه ها، به استثنای سريقولی يک اسم فعلی وجود دارد که مشابه به مصدر است که از اصل حال با پسوند 
 – tēx: ، شغنانی)] خواندن[تحصيل ) (  ځايـِښ –ای ښ(  xōy ‐ xōyiз: ، روشانیشد؛ مانندامکانات تغيير واول ريشه ساخته شده با

tēxiз )٤١)تراش، تراشيدن) (ځـِښتـه – ښِتهـ.  

، روشانی، خوفی، in‐: شغنانی  ،énĵ‐در تمام اين لهجه ها صفت فعلی ماضی وجود دارد که از اصل پرفکت با پسوند سريقولی 
 niviŝĉīn: آراشاری، روشانی، خوفی، برتنگی، )شچـِـنڤنـِ( niviŝĉin: ساخته ميشود؛ مانند، شغنانی īn‐: آراشاریبرتنگی، 

  ).نوشته شده) (شچـِنجڤنـِ( niviŝĉenĵ: ، سريقولی)شچـيـنڤنـِ(

البته به ( ساخته شده در اين لهجه ها در جملۀ وظيفه فاعل را بدوش دارد) به استثنای لهجۀ سريقولی( صفت فعلی که از اصل حال 
اينها توسط پسوند های . )، مؤنثځـېا( ēε‐، )آج، مذکر( öĵ‐: که دارای اشکال ذيل است آراشاریاستثنای صفت فعلی لهجۀ برتنگی و 

  :ذيل ساخته ميشوند

 -( ōc‐ :آراشاری، برتنگی، )، مونثېځا/  څـېا( ēc/з‐، )ج، مذکرۈ/ ۈڅ(  ůc/ĵ‐: ، روشانی، خوفی)ايج -( īĵ‐: شغنانی )١
  ؛)، مؤنثېڅا( ēc‐، )، مذکرڅآ

  ).نويسنده، نوشته کننده) (ـِشاچڤنـِ( niviŝōĉ: ، برتنگی)جۈشڤن/ چ ۈشڤن( niviŝůĉ/ĵ: ، روشانی، خوفی)شـيجڤنـِ( niviŝīĵ  : شغنانی

 ، مانند، روشانی،)َاهـن، مؤنث(  ān‐، )مذکر( ön‐: ، برتنگی)َاهـن، مؤنث(  ān‐، )ُان، مذکر(  on‐: روشانی، خوفی )٢
، در لهجه شغنانی معادل آن )مذکر) (چشم تر، اشک ريز) (نـَوان( nawön: آراشاری، برتنگی، )نـَُون( nawon: خوفی

 ٤٢.وجود ندارد

: اراده را انعکاس ميدهد، مانند) آج، مذکر -( öĵ‐، )، مؤنثځـېا‐(ēз‐ با پسوند  آراشاریصورت صفت فعلی در لهجۀ برتنگی و 
niviŝöĵ )ِآماده برای نوشتن  [ده شده نوشتن آما= ـِشاج ڤنـ [.  

اما با تفاوت اين که . مشابه به صفت فعلی لهجۀ روشانی است آراشاریبايد ياد آور شد که اين صورت صفت فعلی لهجۀ برتنگی و 
  .صفت فعلی روشانی مانند صفت فعلی سريقولی ساخته ميشود

و اراده بکار ميرود، از مصدر ] تصّور  [صفت فعلی که برای خيال  و) وظيفۀ فاعل را اجرا می کند( صفت فعلی حال  در سريقولی
که با لهجۀ ) فهميده، متخصص= َوُزنـِدچـُز (  wazondiĉuz: است؛ مانند ĉuz(i)عالمۀ صفت فعلی حال، پسوند . حاصل ميشود
  .] برابر است[) نـچازېِوز(  wizēnĉōz :شغنانی واژۀ 

buxt – buxtiĉuz )ُفرستنده) (ـزتـِچـُښبـُ –ت ښبـ ( پسوند–mεyĵ )- صفت فعلی که اراده را نشان ميدهد، ميسازد؛ مانند )ج ـمـِهـْي :
boxtmεyĵ )ُـجت مـِهـْيښبـ ) (قصد کنندۀ فرستادن( ،naviŝmεyĵ )َـجـِش مـِهـْيڤنـ ) (در لهجۀ روشانی تنها دو فعل ). قصد کنندۀ نوشتن

 رونده، روان[) ِتدمـِهيج( tidmεyĵ، سريقولی آن  )تـَيمـِيج( taymīĵ  -) رفتن) (یېت= ـد تـوْي( tuyd – tē(y): اين نوع شکل را دارند
  ٤٣.می باشد nalistmεyĵسريقولی آن ) آماده شدن نشستن() سـميجېن( nēsmīĵ، )نشستن) (ناست –نـِث ( niθ – nost؛ ]

  

                                                                                                                                                                                                
  ).اکنون گريه کردن فايده ندارد(شچ نيوداوند فايده نست : اين جمله به زبان شغنانی چنين بر گردان می شود  ٤٠
که به » چـِن ښتـِه« تراش شده اسم مفعول است که به شغنانی ميشود . ترجمه گرديده است) تراش شده( »  ځـِښهت« در متن  ٤١

  . است» تراشيده و يا تراش شده « معنای 
که برای هر دو مذکر و مؤنث بکار ميرود و » نـَهـويج « : بر خالف ادعای مولف، در زبان شغنانی معال اين واژه وجود دارد  ٤٢
  . ويراستار. که ترجمه شده است» اشک ريز « و يا » چشم تر « می باشد نه » گريان، گريه کننده  (ايش معن
  .است» ستميج ېن« و » ج ېتيدم« در زبان شغنانی هم معادل اينها    ٤٣
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  :دـيـق
ميکند و در اين لهجه ها بسيار کم بچشم ميخورد؛ قيد کلمه يی است که تنها وظيفۀ چگونگی انجام يافتن فعل را بيان 

؛ شغنانی، روشانی، )] باز[دوباره، ) (ُوز( wuz: ، سريقولی)ـاڤ( vō: مانند، شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی
(  ʁal: شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی؛ ٤٤)همان وقت) (تام( tom: ، سريقولی)تـَهـم( tām: خوفی، برتنگی

، )اکنون، حاال، فعًال= شـِچ (  ŝiĉ: ، شغنانی، سريقولی٤٥)هنوز = زنـِهـْو/  ځنـِهـْو( nεwз/z :، سريقولی)غـَل
 .وغيره

قيد از پيوند اصل ضمير و قيد با پيشينه و يا پسينه ها حاصل ميشود، اصل ضمير و قيد مانند ضماير اشاره به  –بايد گفت که ضمير 
  ).نزديک، دور، و ميانه(قريب، بعيد و وسط : سه رديف تقسيم شده اند

  :جدول نهم

  رديف
  لهجه ها

  سريقولی  برتنگی  خوفی –روشانی   شغنانی
  am, yam ‐am‐  ‐um‐  m, umы‐  بعيد
  ‐  ‐ēd, yed‐  ‐ad, a(d)‐  ‐ēd, ē‐  وسطی
  ů(d), yůd‐  ‐aw, ū(d)  ‐ūd, ū‐ Wd, odε‐  قريب

  

، روشانی، )دۈتـَر( tarůdدر مقايسه با شغنانی ) ( آد( od، )دِْاهـو(εwd : در سريقولی امکان استعمال اصل ساده وجود دارد؛ مانند
  ).اينجا) (تـَُرد( tarud: آراشاری، برتنگی، )تـََرو( taraw: خوفی

Mы ،um ) در مقايسه با شغنانی، روشانی، خوفی) ( آنجا) (اوم، ُام :taram ،آراشاری، برتنگی tarum .( در استعمال اين ضمير قيد
، برتنگی، )پـََدو( padaw: ، روشانی، خوفی)د ۈپـَد( padůd: ها و يا پسينه ها معنی اصل را تثبيت می کند؛ مانند، شغنانیها، پيشينه 
: آراشاری، برتنگی، )َاَرو( araw: ، روشانی، خوفی)دۈَار( arůd: ، شغنانی)اينجا، بلند، به اينجا، به باال( )پـدود( padūd آراشاری

arūd )به اينجا»در حصۀ پايينی « اينجا ) (َارود ، .(] aram ويراستار –. آنجا در حصۀ پايين. شغنانی هم وجود دارد [.  

استعمال اسم مانند قيد اکثرًا ). با پيشينه ها و پسينه ها و همچنان بدون آنها(بصورت عموم اسم و صفت منحيث قيد هم استعمال ميشود 
 : يشود؛ مانند، روشانیدر جملۀ نشان داده م)  ٿَا-(  -aθتوسط ادات 

dāδ-an ar aray qarōraθ niuʁxt )٤٦).آنها هر سه آرام گوش گرفتند= ت ښنـَغـُ ٿَن َار َاَری قراَر ڎَده  

  ٤٧)طور کوتاه برای عروسش نوشتب. = َتٿ نـڤشتخـێ ِزنـَل ِار کێ( .χы zinal‐ir kыt‐aθ naviŝt: سريقولی

 aĵůw: ، روشانی aĵōw-: ، شغنانی)زود، بسرعت= ـَپـَّست ښ( xappastمثًال  ast-: شغنانی، روشانی: پسوند قيدی عبارت است از
  .وغيره) »طرف باال« ( siwōraĵůw: مثال در

                                                            
بعدًا « معادل . است» حظه در همان ل« ، »همان وقت « ترجمه نموده، در حالی که تهم به معنای » بعدًا « را » تهم « مترجم واژه    ٤٤
  .تلفظ ميشود» بـَهـد « است که » بعد « در شغنانی واژه » 
در . است» تا هنوز « به معنای »  ٿغـَلـَ« ، و »هنوز « غل بمعنای . ترجمه نموده است» باز هم « را » غـَل « مترجم واژه   ٤٥

  .است» باز هم « به معنای » اگه ڤ« زبان شغنانی 
می آيد که معنای » قراَرکے يٿ « ، گاهی بطور »قرارٿ « واژه . دهڎېن اره ڤير قرارٿ نغښت: نانی اين جمله ميشوددر زبان شغ  ٤٦
  .او زن مخفيانه آنجا رفت. يـه قرارکے يٿ تـََرم سـَت. است» مخفيانه « آن 
شغنانی جملۀ باال چنين برگردان به زبان . »بصورت خالصه در نامه به عروسی خود نوشت « : در متن ترجمۀ متن آمده بود  ٤٧

 ».خـُو ِزنـږ َاردے کـُتـَٿ نـِڤـِشت« : ميشود
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  :پيشينه ها و پسينه ها
  :در گروه زبانهای شغنانی و روشانی پيشينه های ذيل وجود دارد

١. pa )شغنانی، خوفی :pi(، ar  ،tar  ميکننداشاره به مکان، جهت و استقامت .Pa  بر خالفar  جهت و استقامت باال را نشان
 ٤٨).به درخت باال شد= ـد ڤِڎپـَ ےپـَه َدَرخت( pa daraχt-I paδévd: جهت عادی را نشان می دهد؛ مانند، سريقولی tarداده و 

 څـَښُوز َار ( wuz ar xac zibanum). آنها به خانۀ خود رفتند= َان تـَهـيد تر خو چـُد  ڎَدهـ( .dāδ-an tāyd tar χu ĉod: روشانی
 ).من در آب خيز ميزنم= ِزبـَنـُم 

٢. az   ) در شغنانی و خوفی معادل آنas روشانی: پيدايش، سرچشمه، منبع، علت، و يا مقايسه را نشان می د هد؛ مانند  )است: 

az diŝat )از بام) (از ِدشـَت (]زبان شغنانی ميشود در :as diŝīd  » يقولی، سر] »َاس ِدشيد :δēs-at pinз az sulogi )ځس ات پـِنڎې 
  ؛] اجښَاس : در شغنانی ميشود [از ترس = ج ـُښاز (  az xuĵ: ، سريقولی)از سن پانزده سالگی(  ےاز سـُلـُگ

  ).من از او کالنتر هستم=  ےَاُزم اظ َوی خـَی د( az-um az way χayde: روشانی 

از َوی ( az way ĉod wunum: ميتواند اشاره به مفعول مستقيم کند؛ مانند، روشانی) asفی در شغنانی و خو( azعالوه بر اين پيشينه 
آنرا = چـِد ِوهـينـَم  ےَاو( a-wi ĉed wεynamاستعمال ميشود؛ مانند،  -ā؛ در سريقولی در اين قسمت )آن خانه را می بينم= چـُد ُونـُم 

  .)خانه را می بينم

٣. pas  ) در شغنانی و خوفیpis (ر تمام اين لهجه ها د )جهت، استقامت و هدف را نشان ميدهد؛ مانند، ) به استثنای سريقولی
در لهجۀ سريقولی جهت دور کدام شی و مستقيمًا  pas، )من بخاطر هيزم ميروم= پـِس ژيز سـَهـم ( .pis žīz sām: شغنانی

 ؛)آنها به زحمت از دريا گذشتند= ف غـِرد َا -پـَس دريـو(  pas daryu-af ʁerdعلت چيزی را نشان می دهد؛ مانند، 

i lagan nuŝ i pas kanayzák wi-ri buxt. )او توسط کنيز برايش يک کاسه زردالو = ت ښبو ےِا لـَگـَن نـُش ِا پـَس کـَنـَيَزک ِور
  .] ويراستار –. تښِورد با ٿپـِس کنـِيزکـَ ےلـگـن ناش ےي: اين جمله به شغنانی چنين برگردان ميشود [. روان کرد

٤. par   وسيلۀ را نشان ميدهد؛ مانند،  آراشاریدر لهجه های روشانی، خوفی، برتنگی، وpar χu δost )در )با دستان خود ،
 par peδ، )به عقب تو( par ta: البته در صورت بودن فعل واقع بودن؛ مانند(سريقولی استقامت يا مکان را منعکس ميکند 

 ).زير پای =  ڎپـَر پـِ(
---معموًال با پسينۀ (، حد و اندازه را )ُت( toو در سريقولی ) تا( tō، پيشينه آراشاریشغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی، در  .٥

ēc )- ېڅِا ( ،شغنانی-ac )څَا ( آراشاریبرتنگی، روشانی، خوفی و ،-ic )- انعکاس ميدهد؛ ) استعمال ميشود  سريقولی) څِا
تا خـِر ( to χer nalist-ic: ؛ سريقولی)از خورد تا بزرگ=  ېڅي ـُل تا کـَتـَهځَاس ( as зul tō kattā-yēc: مانند، شغنانی

 ).تا آفتاب نشست=  ېڅنـَلـِست
در يزغالمی . در ديگر لهجه اين زبانها به پيشوند های واژه ساز تبديل شده اند) َم( maو ) ےچ( ĉi: پيشينه های سريقولی .٦

ma ند؛ مانند، شغنانیهنوز وظيفۀ پيشينه را اجرا می ک :ĉi-pāli  )به پهلو=  ےچـِپـَهـل(روشانی ، :ĉi-pēc  )به =  ېڅپ ےچ
-ma: ؛ خوفی)ۈمـَغـ – ۈَم (ma-ʁů, ma-ů  :، روشانی، خوفی) ۈږمـِغـ(  mi-ʁůɣ: ، شغنانی)رو افتاده، به رو انداخته

ʁůw )در لهجۀ سريقولی پسينۀ )به بغل) (وۈمـَغـ ،ĉi اده می کند، از قبيل مکان و استقامت طرف باال، معناهای زيادی را اف
او به شاخه باال = شاخ  ےچ ےگێتـښنـَ( naxtыg-i ĉi ŝoχ: پيدايش و سرچشمه از داخل مسلسل بودن، عوض وسيلۀ وغيره

 ).شد
i zabu daruzōĉ )؛ )] ازهڤاس زبا در: به شغنانی ميشود [از دروازۀ عقبی = َزُب دروزا  ےچ  

                                                            
است، که در اينصورت » چسپيدن، و يا آويختن « شغنانی است که معنايش » پـڎوڤد « سريقولی، فعل » پـَڎڤد « شايد معادل فعل   ٤٨

  .چسپيد/او به درخت آويخت: معنايش ميشود
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a-raĵur ĉi tilu ĉoy zozd? )در ترجمۀ متن اصلی آمده بود [) کی از ذغال طال می گيرد؟= د تـِلو چای زاْز ےَا َرجور چ :
  ؛] اس نـِژار ته طال چهی ِزهـزد؟: کی ذغال را به طال تبديل می کند؟ در شغنانی ميشود

  .نشان دهندۀ وقت، جهت و مکان است maپيشينۀ 

 )چه وقت اين گپ را شنيد؟ = د مه زمـُن؟ېـښپ گ ےَا د(   ?a-di gap xid ma zamum:الف

  ٤٩.)پای او رفتم/ جای /من نزديک . = ياتـَم ڤِڎمـه پـَ ےو(  wi ma paδéf yot-am: نشان دهندۀ امتداد، جهت و مکان: ب

  .در دری هم وجود دارد) سريقولی=  baruyi( ba ،barōyi، )سريقولی bi, dar, bar  )be پيشينه های

  ).به پيشينه هايی که در تاجيکی هم است(ه های لهجۀ سريقولی خصوصيات پيشين

به استثنای صفاتی که صفت ضمير اشاره و يا در ترکيب خود صفت ضمير اشاره را (عبارت است از ارتباط با اسميه ها و صفت 
در = پـه چـِد  ےو( .wi pa ĉed؛ )بطرف دريچۀ دروازۀ بزرگ. = ـِرڤر ِدُرَز پـه ِدلـِهـْو( .lεwr daruzo pa divér: دارد،؛ مانند
، از پسينه های ذيل ميتوان نام = )ر ِڎان ڎمـَ ےپـَه د( pa di maδon δer، )در اين چاه= غ ـێـدێقـ ےَار م( ar mi qыdыʁ؛ )خانه اش

  .برد

-: ، سريقولی) يرِاند -( indēr-: آراشاری، برتنگی و andi-: ، روشانی و خوفی)ےاند= َاندير (andi    -andīr- //:شغنانی .١
inder  در (موقعيت داخلی و در لهجۀ سريقولی مکان و موقعيت  آراشاریاين پسينه در شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی، و

= ِانِدر  څغا( ʁōc-inder: ، سريقولی)در خانه= چيد اندير ( ĉīd-andīr: را نشان ميدهد؛ مانند، شغنانی) حضور شخصی
 ).نزديک دختر

اين پسينه در شغنانی مکان را نظر به متعلقات و وسايل ). َاهـ( ā: آراشاریروشانی، برتنگی،  an-: ، سريقولیand-: شغنانی .٢
 máŝ-an: ، سريقولی)در خانه= چيد َاند ( ĉīd-and: و در لهجه های باقيمانده تنها وسايل را انعکاس ميدهد؛ مانند، شغنانی

ضمير مالکيت را  and–در زبان شغنانی پسينۀ  [)  از ما) ( مـَهشـَه( māŝ-ā: آراشاری، روشانی، برتنگی، )مـَشـَن(
 ).از رستم، مال رستم= از آنها، رستم اند = ـَند ېڤاز شما، و= تـَمند : مانند. ميرساند

٣. –ard ،-rad )بجويی :-rid ،-ird(روشانی ، :-ri ،-arخوفی ، :-ird // -ri, -ard ،آراشاری :-riسريقولی ، :-ir )بعد از 
اين پسينه ها در شغنانی موقعيت را بدون اشاره به جای معين نشان ). بعد از واول موقعيت دارد( ri-، )کانسوننت می آيد

چـُد (  ĉod-ari: ، در روشانی و خوفی هم به همين ترتيب است، روشانی)کدام جای در خانه) (چيد َارد( ĉīd-ard: ميدهد
-( rd-( ri-: ، و سريقولیآراشاریدر روشانی، خوفی، برتنگی، . )م جای در خانهکدا) (چـُد َارد( ĉod-ard: ، خوفی)ےَار
rd خوفی ( ،آراشاریاشاره به آدرس عمل، اهميت و هدف، و در برتنگی :-māŝ-ri )سريقولی)ےمـَهش ر ، :máŝ-ir 

، )ےخيگاو ر/  ےر خيگ( χīg(ōw)-ri: ، روشانی، خوفی٥٠)ےخـيداو ر( χīdōw-ri: ، شغنانی)به ما، مارا) (مـَشـِر(
 ).برای خوردن) (خـِِگـهـو ِار/ خـِگـِر ( χig(εw)-ir: ، سريقولی)ےگاو رېخ/  ےگ رېخ( χēg(ōw)-ri: برتنگی
تر : به شغنانی ميشود [). طرف خانۀ خود) (چـِد ِار ێخ( χы ĉéd-ir: ، سريقولی)ےدر خو چاد ر( tar χu cöd-ri: برتنگی

  ] خو چيَدهـج
اغلبًا با (معموًال اندازه را ) څِا -( ic-: ، سريقولی)څَا -( ac-: آراشاری، روشانی، خوفی، برتنگی، )څـېا -( ēc-: شغنانی .٤

و سريقولی اوقات قدرت و قوت انجام  آراشاریاستعمال ميشوند و در شغنانی،  toو در سريقولی با پيشينۀ ) »تا «  tōپيشينۀ 
 :آراشاری، )تا تيرماه، تا خزان) (ېڅتا تيره ماه ي( tō tīramō-yic: شغنانی: عمل را نشان ميدهد؛ مانند

ĉēg-ac mā δa!  )ےمـه د ےچـِهـد قــَت: در شغنانی ميشود [!) با کارد نزن! هڎمـَه  څگ َاېچـ ! [  

                                                            
پاِڎڤ « : در زبان شغنانی. را» رفتم « را می دهد، نه » آمدم « معنی » ياتم « در اينجا . ار به نظر ميرسدترجمۀ اين جملۀ نا سازگ   ٤٩
اما در جملۀ . قسمت پايانی زمين= ِزمـڅ پاڎېڤ . را ميدهد» طرف پايان، پايانی « پاڎېڤ، که معنای : ، کشيده تر تلفظ می شود، مانند»

به زبان . است) پی ها، قدم ها( » پيڎېن «است و صورت جمع آن » پی و قدم « که معنای آن » پيڎ  «سريقولی، برابر با » پاڎف « فوق 
  .رد پای او را گرفته، آمدم: که معنای اينست. تے يـُم يت) پيڎېن(وے پيڎ : شغنانی اين جملۀ چنين بر گردان ميشود

  .ويراستار – ).برای خوردن، خوردنی(خيداو َارد : وددر زبان شغنانی ميش: در اينجا از طرف مؤلف اشتباه صورت گرفته  ٥٠
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: ، برتنگی)قـَتـَی( qatay: ، روشانی، خوفی)در شغنانی) قتير( qatīrهمچنان ) (ےقـَت( qati: ، سريقولیآراشاریشغنانی،  .٥
qatī )قـتی(يکجا بودن و وسايل را انعکاس ميدهد؛ مانند، روشانی ، :mu qatay )ُم قـَتـَی(سريقولی ، :mы qati )ێمـ 
 ).با بيل، با راش بيل( ےفـِهی قـت: ، سريقولی)فـَی فتير( fay qatīr: ، شغنانی)با من، همرای من) (ےقـَت

، علت و مشخصات را )ــُنڤَا( avon: ، سريقولی)ـَهـنڤَا( avān: ریآراشا، برتنگی، )نڤېَا( avēv: شغنانی، روشانی، خوفی .٦
 mы: ، سريقولی)ـَهنڤُم َا( mu avān: آراشاری، برتنگی، )نڤېُم َا( mu avēn: نشان ميدهد؛ مانند، شغنانی، روشانی، خوفی

avon )هم بکار می » جـَهت « واژه » ن ڤېَا« مترادف : در زبان شغنانی [) بخاطِر من، از خاطر من، برای من) (ــُنڤا ێمـ
 ).بخاطِر تو(تو جهت : مثًال: رود

اشاره به بودن به حضور شخصی و يا با شخصی می کند؛ ) جا( ĵō: ، برتنگی)ُج( ĵo: ، روشانی، خوفی)َج( ĵa: شغنانی .٧
: در ترجمه آمده بود [در جای ما حاصل فراوان شد . = مـَهش جا آِسل لـَپ سـُت( .māŝ-ĵo ōsil lap sut: مانند، روشانی

به نظر من مؤلف در اينجا اشتباه  [ .بايد ياد آور شد که معادل آن در لهجۀ سريقولی وجود ندارد. ] غلۀ ما زياد حاصل شد
را ميدهد و با تعريف فوق سازگاری » محل، منطقه « است که معنای ) جای( ĵōyمعادل ) ُج( ĵoدر جملۀ فوق . کرده است

در نزِد احمد، و = احمد جـه : مانند. می باشد) در نزِد: در پيِش، و يا( است که معنای آن  ĵaپسينۀ از  در اصل، هدف. ندارد
شايد معادل اين واژه ها . در پيش احمد، در نزِد احمد= ز ېتر احمد خ. است» ز ېخ« همچنان پسينۀ ديگر هم وجود دارد که 
 ).ويراستار –.در لهجۀ سريقولی هم وجود داشته باشد

است که تنها در لهجۀ سريقولی » پـهلو « به معنای ) ُشێقــ( qыŝoبه معنای اضافه نمودن با چيزی است و ) ڎُد( duδپسينۀ  .٨
 ێم( mы qыŝo naθt، )سرش مانند گنبد است=  ڎمبـَز ُدێکـُل گـ ےو( wi kol gыmbáz duδ : وجود دارد و بس؛ مانند

« در شغنانی هم وجود دارد که عبارت از »  ڎُد« ف ادعای مؤلف، معادل پسينه بر خال [). در پهلوی من نشست. تٿشا نـَێقـ
سرش به اندازۀ گنبد است، سرش ) ( گه ڎگـُمبـَز دا) کـهـل: ويا(کـيل  ےو: جملۀ باال در زبان شغنانی ميشود. است» گـَه  ڎدا

د، مـِغـونـْ: واژه های ديگر هم وجود دارد، از قبيل در زبان شغنانی، متراف اين واژه،. به گنبد می ماند، سرش مانند گنبد است
 .] )به اندازۀ برزه گاو( گه ڎيج داښ: مانند. است» به اندازۀ « گه به معنای ڎدا). مانند، مثِل(جناو، دستور، رهنگ تير 

، و )از باال، باالی( ter: قولی، سريtör: ، برتنگیtī‐: ، روشانی و خوفیtiv // ‐t‐: پسينه های اسمی ذيل وجود دارد؛ مانند، شغنانی
: ، سريقولی)خيز( χīz: آراشاری، روشانی، برتنگی، خوفی، )خېز( χēz: همچنان بعضی ديگر معنی ها را هم احتوا می کند؛ شغنانی

χεyz )پهلو، پيش =خـِهيز(؛ شغنانی :bīr )بير( روشانی ،bēr ،abeسريقولی ، :baber )؛ شغنانی، روشانی، خوفی، )در پايين
/ زََُب ( zabu(ĵ): ، سريقولی)ِزبا( zibō: ، شغنانی، روشانی، خوفی)جلو، پيش=  ُردپـێ( pыrud: ، سريقولی)پـِرا( p(i)rōبرتنگی 

  ).عقب= زبـُج 

  

  :طـرف ربـح
  :قرار ذيل است ] حرف ربط  [روشانی  –در گروه زبانهای شغنانی 

). هم وجود دارد atā  ،‐atāدر بعضی لهجه ها همچنان (  at‐: ، سريقولیat‐ و  at: شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی .١
 :اين حرف ربط دو واژه با هم مساوی و دو عمل در يک زمان اجراشده را با هم ربط می دهد؛ مانند، برتنگی

yā pōnd tēzd‐at sōz luvd )ُاو در راه روان بود و بيت ميخواند( ـد ڤيـَه پاند تيزَدت ساز لـ .(  

  ).پول بياور و من برايت نان ميدهم. = هڎد گـَرـَه يـَتـُه، َدهـکـُم تـَهْرڤپول (  pūl vá-yatā, dākum tā-rd garδā :خوفی

  :؛ مانند، خوفی)البته به استثنای سريقولی(استعمال اين حرف ربط در صورت مقابله و مقايسه هم به چشم ميخورد 

day χu vůrĵ vūg-atā, māŝ vůrĵēn-i na vūg ) او اسپ خود را آورد، = ـوگ ڤنـَ ےنېـورجڤـوگ اتـه، مـَهش ڤج رۈـڤَدی خـو
 ).ولی اسپ های مارا نياورد
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عبارت  χы: سريقولی). هم وجود دارد) خا( xoدر بعضی لهجۀ ها همچنان (    )ُخ( χu: برتنگی، شغنانی، روشانی، خوفی .٢
تـِهـو َا ( !tεw a‐gыl zoz χы náxte: يقولیاست از حرف ربط که تسلسل عمل های انجام شده را نشان ميدهد؛ مانند، سر

خو  ےگل ز ےتو ي(  !tu yi gul zi χu naxti: به شغنانی ميشود [  !تو گل را بگير و بيرون شو). (  !ښتےـَن ێل زاز خێـگ
 .] ےتښن

لۀ گفتار که در قسمت گزاره جم) ےد( di: آراشاری، برتنگی، )ےيـِد( idi(y)، )ےِدد( didi: شغنانی، روشانی، خوفی .٣
 :مستقيم  و جمله يی که در آن اشاره به غير مترقبه بودن فاکت شده باشد، آنها را ارتباط ميدهد؛ مانند، شغنانی

wam pēxcēn didi: tu-ĵa mōl ĉi? )حيوان تو چه است؟ : از او پرسان می کنند که= ؟ ےتو جـَه مال چ: ےن ِددېښڅېَوم پ] 
  .] .شايد مؤلف عبارات را از لهجه های مختلف با هم ادغام کرده است. نمی شود اين جملۀ در زبان شغنانی چنين گفته

آنها ديدند که موقف آنها بسيار بد . = ، ُاف َاهـوال لـپ تنگےت ِددښُاف چـُ(  .uf ĉoxt didi, uf āwōl lap tang: روشانی
ِانـَديَدن َار َوی چـاد ( .indayd-an ar way ĉod idi, yā nist: روشانی. ] آنها مالحظه نمودند که در مضيقه قرار دارند[. است
  :ميباشد؛ مانند) ِاکا( ikoدر لهجۀ سريقولی معادل اين حرف ربط ). آنها به خانۀ او رفتند که او نبود. = ، يـه ِنستےِاد

ĉыxt iko, wōδ-af xuvd darεw-i tыyd.  )که آنها خواب هستند،  ديد) آن زن. = (يدـێـت ےهـوِرـد َدڤـُښَف  ڎت ِاکا واښێچـ
  ).او آمد مگر زنش نبود. = ن نستِږ ےيـات ِاکا، و(  .yot iko, wi ɣin nist  ٥١).دفعتًا برگشت

٤. ca )ـهڅ (روشانیحرف ربط که در جمله شرطی ديده ميشود؛ مانند ، :ik-duf ĉīzēn, mu tā-ri ca dā ĉūg… ) ِاک ُدف
 ، ...)ايی را که من بتو دادم آن چيزه... = ـَه َده چـوگ څ ےن، مو تـَهرېچيز

  ٥٢)ـَه نـَکـَه، مـَشـَه چـِهـيـز خـَُرن؟ اگر تو کار نکنی، ما چه بخوريم؟څچـِر ( ?ĉer ca na ka, maŝ a-ĉεyz χoran  :سريقولی

يا ) (ُی... ُی ( yu … yu، )يا .... يا (  yō … yō: شغنانی، روشانی، برتنگی، خوفی: حروف ربط ديگر در اين لهجه ها عبارتند از
، )نه... نه ( na … na: ؛   روشانی)هم... هم ) (ُام... ُام ( om … om: ، سريقولی)َاهـم... َاهم ( ām … ām: ، روشانی)يا... 

 چه... خواه؛ چه ... خواه  [) هر چند... هر چند ) ( یێخـِ... ی ێخـِ( χыy … χыy: ، سريقولی)خای... خای ( χōy … χōy: روشانی
» اگر « حرف ربط . اين حروف ربط در لهجۀ شغنانی هم وجود دارد [) اگر( agar: ی، روشانی، خوفی، برتنگی، سريقولی، شغنان]

  ).اگر تو ميروی، من هم ميروم( ، َوز مـِس سـَهـم ےَاگـه تو سهو. تلفظ می شود» َاگـَه « در شغنانی 

  

  :ادات

  :ادات در اين لهجه ها قرار ذيل است

 : برتنگی: ، اين ادات تأکيدی و اشاره اند؛ مانند'-ki/ы-' ،mыki/ы: ، سريقولی'-k(yi): خوفی، برتنگیشغنانی، روشانی،  .١

indīδĵ k-ar wī awlī darūn )به نظر من مؤلف اين جملۀ را به روسی هم  [آواز آن دروازه آمد = ر وی َاولی درون ج کـَڎِانـِدي
که وارد شده در داخل = درون  ےاول ےج کـَر وېڎد:  ملۀ چنين برگردان ميشوددر زبان شغنانی اين ج. اشتباه ترجمه نموده است

  .] همان حويلی

يک موزۀ من در ميان = . تښان ُوڎَار مـَ ڎشـُ ێيـَن ِا سـَِف ک ێم( .mы-yan i safe kы-ŝuδ ar maδon woxt: سريقولی
  ).چاه افتاد ] همين[

 :ادات تأکيدی است ti- :آراشاری، برتنگی، ta-: شغنانی، روشانی، خوفی .٢

                                                            
 ےيه ي: اين جملۀ به زبان شغنانی چنين بر گردان ميشود .آن زن ديد که آنها خواب هستند، فی الفور گريخت: در ترجمۀ متن آمده بود  ٥١
  . تايد ٿ، يه َدَرّوڤځـِهـښن ڎېوهـ ےت ادښچو
  .، مهش ته چيز خـَهـَرهـمےـه نـَکـِنڅچير  ےي :اين جمله به شغنانی چنين برگردان ميشود  ٥٢
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  ).ـد؟ آن چه ميگويد؟ڤِاد تـه چيز لـُ( ?id-ta ĉīz luvd: عمل انجام شده فی الحال را نشان ميدهد؛ مانند، روشانی: الف

  :اداتی هستند هستند که طويل بودن، تکرار و عام بودن عمل انجام شده را در زمان حال نشان ميدهد؛ مانند، برتنگی: ب

sud yi ĉöd di, yi kampīr arum namōz-ti kixt. )او به يک خانه رفت که . = تښکـِ ےکمپيـر َاُرم نماز ت ے، يےچاد د ےسـُد ي
  ٥٣).آنجا يک پيره زن نماز ميخواند

در  او= ـِوت َاَرم ٿيـَه تـه (  yā-ta θiwt aram :اداتی اند که اطمينان عمل انجام شده زمان آينده را نشان ميدهند؛ مانند، روشانی: ج
  ).ويراستار –. که با متن اصلی سازگاری ندارد » قسمی که او گرم شد« : در متن ترجمۀ اصلی آمده بود [آنجا ميسوزد 

: در شغنانی ميشود [کجا ميروی؟ = کا جـُی ِاک سا؟ (  ?ko ĵuy-ik soميباشد؛ مانند،  ikدر سريقولی معادل آن ) ےتـ/ تـه ( ta/iادات 
پرنده ای در . = تښجـَِرندا يـِک آد جـَر نـَکـَ( .ĵarindo-yik od ĵar na kaxt؛ ] ؟ کجا ميروی؟ کجا خواهی رفت؟ےکـَهـجـَه تـه سـَهـو
به شغنانی جملۀ باال . که تقريبًا بی معنی به نظر ميرسد» پرندگان اينجا پرواز نمی کند « : ترجمۀ متن چنين بود [. اينجا پر نمی زند

  ] يدڎدند پـَهر نۈَرنده يـپ ےي: چنين بر گردان ميشود

  :هچنان در صورت بودن عمل انجام شدۀ ماضی در جمله شرطی استعمال شده باشد، هم استعمال ميشود ik–مگر ادات 

yы-yik k-a-wi armыtéf paraδud )؛ )او اين ناک ها را فروخته است= ُد  ڎپـََرف تـِ ێـَارم ےيـک کـهـو ێيyád-ik žit veδĵ-u 
« در زبان شغنانی به معنای » ِژت « واژه . گمان ميرود اين ترجمۀ درست جمله نيست [. اگر او شخص خراب باشد= ُج ڎـِڤيـَِدک ِژت (

  ؛] )قبول نکرد(آن ماکيان چوچه هايش را رد کرد . ين ِژت چـودڅخو بـَ ښےيـه چـَ: مانند. است» رد شده، محروم شده 

tamāŝ-af-ik χы ыlfát-af-ik ca δuĵit )اگر الفت [اگر دوستی خود را فدا ميکردی . = ُجـِت ڎـه څايلفت َاِفـک  ێـهش َافـِک خـتـَم
  ).] ...تان را از دست ميداديد

٣. (y)a  اين ادات تنها در لهجۀ سريقولی وجود دارد و بس که موقعيت شک و ترديد، آرزو و ضرورت وغيره را انعکاس
 بيل آب گرفته آيا با[مگر در بيل آب نگهداری ميشود؟ آلد آ؟  څـَښهـيل َا پـَه بـِ(   pa bεyl-a xac óld-o: ميدهد؛ مانند

شايد . اين ترجمه خيلی نا مأنوس به نظر ميرسد [. به گمان او همين جا کدام است. ـِدڤپـَس ِديـه ( pas di-ya vid، ] ميشود؟
 .] »شايد در همين جا باشد« : ترجمۀ آن چنين باشد

 :ادات پرسشی اند؛ مانند، برتنگی) ُی، ُا( o(y): ، سريقولی)آ/ يا ( ō(y): رتنگیشغنانی، روشانی، خوفی، ب .٤

tū-at nūr yát-ō?  ) آيا تو امروز آمدی؟= تو َات نور يتـّا؟(روشانی ، :χafā-t sút-o )ـت ُستـّا؟ آيا خفه شدی؟هـَـفـَخ.(  

بلی، = َم  ڎَهـ ڎآ تـَو تـه (  ō táw-ta δāδam: ، خوفی)یبل) ( َا (  a: ، سريقولی)َاهـ(   ā، برتنگی )آ (  ō: روشانی، خوفی .٥
 ).ما بتو ميدهيم

 :؛ مانند، سريقولی)ادات نفی است): (نه، نخير، نی) (نـَه( nā: ، روشانی، خوفی، برتنگی)نـَی( nay: شغنانی، سريقولی .٦

nay, waz na téзam. )ِنخير، من نمی روم. ـَمځنـَی، َوز نه تـ.(  

 : ادات ندايی اند؛ مانند، سريقولی ā(y), ε(y)، سريقولی yō, ē(y), a(y): خوفی، برتنگی شغنانی، روشانی، .٧

 a yaχ tы-ri nыr ĉεyz sыt?)َا : در شغنانی اين جمله ميشود [ای خواهر، امروز ترا چه شده؟ = نير چـِهيـز سيت؟  ےر ێَا يـَخ تـ
  ] ـه سـُت؟څيـَخ تـُرد نـُر 

  

  

                                                            
  .او به يک خانه رفت که آنجا زن پير عبادت ميکرد: در متن ترجمه آمده بود  ٥٣
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  :ساختار جمله

مسند اليه، مفعول مستقيم، مسند، موقعيت مسند اليه ماقبل مسند در لهجۀ روشانی و خوفی ثابت بوده و : لۀ عبارت اند ازاجزای مهم جم
دارای اهميت می باشد، زيرا در جمله ايکه فعل متعدی وجود داشته باشد، نه تنها صورت مسنداليه و مفعول تغيير نمی خورد بلکه 

در صورت ترتيب ديگر معنی ديگر ) من اورا ديدم= ُم َوی ُونت ( mu way wunt: هم ندارد؛ مانندصورت مسند اليه با مسند مطابقت 
هميشه صورت ) مفعول مستقيم(، در لهجه های ديگر مسند اليه و مسند )او مرا ديد= َوی ُم ُونت ( way mu wuntبخود ميگيرد؛ 

، )ُمـمـُم از وی وينت( .mum-um az wī wīnt: ، برتنگی)توين ےُوُزم و( wuz-um wi wīnt: معلوم ميشود؛ مانند، شغنانی
  ).من اورا ديدم) (َوند ےَوَزم َاو( .wáz-am a-wí wand: سريقولی

که ارتباط مستقيم با اسم مشخص شونده داشته ) پيشينه يا عالمۀ مفعول مستقيم(بايد ياد آور شد در سريقولی که موقعيت اجزای نحوی 
 baŝānd ĉīd: قسمی که قاعده است بين مشخص شونده و مشخص کننده می باشد؛ مانند، شغنانی) اشاره به استثنای ضمير( باشد 

) چـَرج چـِد( ĉarĵ ĉed: ، سريقولی)بـَشهند چاد( baŝānd ĉöd: ، برتنگی)بـَشهند چـُد( baŝānd ĉod: خوفی –روشانی ) بـَشـَهند چيد(
  ).خانۀ پدر) (َاتا چـِد( ato ĉed: ولی، سريق)پـِد چيد( pid ĉīd: ، شغنانی)خانۀ خوب(

  :واژه ها

روشانی آريانی شرقی و واژه هايی که در ديگر زبانهای پاميری بشمول يزغالمی  –قسمت اساسی واژه های گروه زبان های شغنانی 
ويژگی های واژه های  .واژه های اين لهجه ها در بين خود به استثنای سريقولی بسيار کم فرق می شوند. وجود دارد، تشکيل ميدهد

سريقولی عبارت اند از موجوديت واژه هايی که در ديگر لهجه ها از بين رفته است و همچنان اقتباسی از زبان اويغوری دران زياد به 
  :برای مقايسه بعضی واژه ها را بطور مثال می آوريم. چشم ميخورد

 –روشانی   شغنانی
  خوفی 

  ترجمه اشمیاشک    واخانی  يزغالمی  سريقولی  برتنگی

rizīn rizēn  razēn  razen  δoʁd  δōɣd  wůdůʁ  دختر  
ɣin ɣan  ɣan  ɣin  atonχ  kənd kuĉ  همسر  
ĉōr  ĉůr  ĉōr  ĉur  weχ  yāδ  mol  شوهر  
ʁiδā ʁaδa  ʁaδā  ʁaδo  ʁaδag  kaŝ  zoman  بچه  
žōw žōw  žaw  žεw  xān ɣbīw  ʁu  ماده گاو  
wūrĵ wurĵ  wurĵ  xiθp  warg  aptŝ  urk  گرگ  

pīc pēc  pēc  pec  ri  ruy  t٦ŝ٦P  روی  
dĉī  ĉod  ĉöd  edĉ  kůd  xūn  xon  خانه  
x xac  xac  xac  xex  yapk  vek  آب  

tεr tēr  tor  tor  wůɣn  sbīw  uŝ  سياه  
baŝānd baŝānd  baŝānd  arĵĉ  xasa  baf  fri  خوب  
ara(y) aray  arāy  aroy  cůy  trū(y)  rů(y)  سه  

lův luv  luv  lev  laf  xan  ɣaž  بگو  
δāδ  δāδ  δāδ  oδ  ĵav  rand  day  بده  
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  نـتـم
  قصۀ سه برادر

  
   :متن شغنانی

vuδĵ na vuδ, ĵ aray vrōdēn vaδĵ. ٢. δiyůn vrōdēn yi as yi nān yīw as yi nān. ٣. 
wēn-and-ēn aray ŝīg vic. ٤. yu зulik χund pōyd, wāδ katanakēn χund na 
pōyēn. ٥. yi mēθ-at yum is χund-I na pεyd. ٦. wāδ wi virōdarēn-ēn wi ŝig 
zīd. ٧. yu yat didε, wi ŝig nist. ٨. daδ-i ik-am-ard xikūd, wi murδā-yi vūd. ٩. 
zōxt-i χu, sut tar dāxt. ١٠. tamōŝo-yi ĉūd; yi xitur as pirō yat. ١١. Yu daδ 
wám-i anĵūvd-i χu, ŝīg wiχin-at wi ʁaθ-riŝ mōlt-i wam xitur ʁεvard. ١٢. 
ĉūxt-i: wam xitur sōyib yat. ١٣. Yam ŝīgdōr daraw nīwd sut, lůd-i: a virōd, 
tu xitur mu ŝig-i χūd. ١٤. yu lůd-i: “έ virōd, dis mā lův, xitur-ta as ŝīg 
naχīrt”. ١٥. yu lůd: “ dam ʁεv ĉis, wiχin-at ʁál-riŝin, wuz pōdxō χēz sām, 
dōδ kinum. ١٦. yu xiturdōr lůd-i: “ έ virōd doδ mā sa, mu xitur tu ŝīg qarz-
andi”, ١٧. yu ʁiδa wam xitur-i sawōr sut χu, tūyd. ١٨. wi virodār-ēn ĉūxt 
didέ, wēv virōd xitur sawōr-at yat. ١٩. lůd-ēn: “ έ badbaχt, dam xitur-at as kā 
vūd? yid ĉind? ٢٠. yu-lůd-i: “mu ŝīg-ēt zīd, wuz-um wi murδā parδōd, xitur-
um zōxt. ٢١. wāδ-ēn mis xu ŝagēn zīd xu, wēv murδa-yēn yōd tar bōzōr. ٢٢. 
mardum-ēn pēxst: “yid ĉīz?” wāδ-ēn lůd: “yam ŝīg murδā, xitur-ti δāδām”. 
٢٣. Mardum-ēn lůd: “έ bēaqliyēn, ŝīg murδā-ta iā-ta iyōr xitur-ti na zέzd”. 
٢٥. Wāδ-ēn as χu kōr sat xarmindā χu tōyd-ēn. ٢٦. χu ŝagēn-ēn zīd, ná-yēn 
xitur vūd, na ŝīg. ٢٧. dáδ-ēn tar yakdigar muslāt ĉūd didέ: “yid badbaχt māŝ-
i abrat δod, māŝ di nān zīnān”. ٢٨. dáδ-ēn wi nān zīd. ٢٩. yu saʁīrā sut. ٣٠. 
χu nān murδā-yi markāb-ti sawōr ĉūd, nīwd-iχu, yat yi ĵō-ndīr. ٣١.yi ĉōrik 
sέr zέzd. ٣٢. yu nūst, markāb sat tar sέr. ٣٣. yu ĉorik markāb-i δōd qīmb. ٣٤. 
yu murδā as wam tīr wέxt. ٣٥. yam ʁiδā yat, daraw nīwd sut, lůd-i: “mu nān-
at zīd, wuz sām pōdxō χēz, dōδ kinum”. ٣٦. yu lůd-i: “mund-ēn δu rizīn, yīw 
χuŝ ki, zέz χu qarз-andīr. ٣٧. yu ʁiδā wi χadār rižin-i zōxt χu tūyd. ٣٨. yat tar 
χu ĉīd, wi vorōdār-ēn lůd: “dam-at as kā vūd?” ٣٩. yu lůd-i: “χu nān murδā-
m δod, mám-um zōxt”. ٤٠. Wāδ-ēn mis χu nān zīd, wam murδā-yēn yōd tar 
bōzōr. ٤١. Mardúm-ēn pēxst: “dam murδā ca kinēt?” ٤٢. Wāδ-ēn lůd: “mam 
baŝānd ʁāc-tīr parδāδām”. ٤٣. Mardúm-ēn wēv δōd izzō χu wāδ-ēn tōyd. 
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  :متن روشانی

viĵ na viĵ aray vrōd-an viĵ. ٢. δaw virōd az yi mōd-an  vid, yi virōd az yi mōd. ٣. 
wúf-an aray ŝog viĵ. ٤.  зulik χu ŝog pōyt, wāδ katadiyēn χúyā na pōyan. ٥. yi mīθ 
way is χúyā na pēyt. ٦. way virōdār-an way ŝog zod. ٧. yā yat way ŝog nist. ٨. way 
duδ ik-ám-ari way talēpt, way murδā-yi avūg. ٩. zůxt-i χu sut tar dāxt. ١٠. tamōŝo-i 
ĉūg; yi uxtur az pirō yat. ١١. way daδ um uxtur-i inĵivd χu ŝog wiχin, way ʁáθ-at-
riŝ mōlt-i  uxtur ʁēmard. ١٢. ĉoxt-I didi: um χōvānd yat. ١٣. yim ŝogdōr daraw 
nīwd sut, lúvd: ēy virōd, ta uxtur mu ŝog-i χūg. ١٤. way luvd: “ēy virōd, das mā 
luv, uxtur-ta as ŝog na χirt”. ١٥. way lúvd-i: “ dum ʁēm ĉas, wiχin-at ʁáθ-at-riŝ, az 
pōdxō χīz sām, dōδ kinum. ١٦. way uxturdōr lúvd-i: “ ēy virōd doδ mā sa, mu 
uxtur ta ŝog qārz-and”, ١٧. ya ʁaδā um uxtur-ti suwōr-at yat. ١٨. way virodār-an 
ĉóxt-an didi, uf virōd uxtur-ti suwōr-at yat. ١٩. lúvd-an: “ ēy badbaχt, dum uxtur-at 
az kā avūg? ٢٠. way-lúvd-i: “mu ŝog-at zod, áz-um way murδā parδůd, uxtur-um 
zůxt. ٢١. uf mis xu ŝagēn-an zod χo, uf murδā-yan zůxt χu yůd-an tar bōzōr. ٢٢. 
mardum pawst: “dāδ-an ĉīz?” (w)uf-ēn luvd didi: “maf ŝagēn murδā uxtur-ti 
δāδām”. ٢٣. Mardum luvd didi: “ēy biaqlēn, ŝog murδā-ta uxtur-ti iyōr xitur-ti na 
zēzd”. ٢٥. wāδ-an sat az χu kōr xarmindā χu tāyd-an. ٢٦. χu ŝagēn-an zod, ná-yan 
uxtur avūg, ná yan ŝagēn avūg. ٢٧. dáδ-an tar yakdigar muslaát ĉūg: “day badbaχt 
māŝ-i abrat δůd, māŝ doy mōd zānam”. ٢٨. uf daδ way way zod. ٢٩. yā saʁīrā sut. 
٣٠. χu mōd murδā-i ŝār-ti siwōr ĉū, nāwt-at yat yi ĵōyandi. ٣١.yi ĉurúk sēr zēzd. 
٣٢. yā nost, ŝār sat tar sēr. ٣٣. yā ĉurúk um ŝār-i δůd qumb. ٣٤. yā murδā az um 
tór-ti wēxt. ٣٥. yim ʁaδā yat, daraw nīwd sut, lúvd-i: “mú mōd-at zod, az sām tar 
pōdxō χīz, dōδ kinum”. ٣٦. Way lúvd-i: “múnā-yan δaw rizēn, yīw χu-r χuŝ kin, 
zēz χu qārz-andī. ٣٧. way ʁaδā way χaydí rižēn zůxt-i χu tuyd. ٣٨. yat tar χu ĉod, 
way virōdār-an luvd: “dum-at az kā avūg?” ٣٩. way luvd: “χu mōd murδā-yum 
δůd-at, mám-um zůxt”. ٤٠. uf mis χu mōd zod, um murδā-yan yůd tar bōzōr. ٤١. 
mardúm-an pawst: “dum murδā ca kinát?” ٤٢. uf luvd: “mum baŝānd ʁāc-ti 
parδāδām”. ٤٣. mardúm-an uf δůd izō χu wāδ-an tāyd. 

  :متن برتنگی

vud na vud, aray vrōdār-an vad. ٢. δaw virōrdār-an as yi nān yīw as yi nān. ٣. úfā 
aráy ŝög-an vad. ٤.  зulikík χúyā ĉöxt, uf kattadö-af χúyā na ĉöxt. ٥. yi mīθ-at wi 
mis χúyā na ĉöxt. ٦. wī virōdār-af  wī ŝög zöd. ٧. yā yat di, wī ŝög nist. ٨. dáδ-i ik-
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wī ĵōy-tör talēpt, wī murδā-yi vūg. ٩. zōxt-i χu, sut tar dāxt. ١٠. tamōŝo-yi ĉūg; yi 
axtur az pirō yat. ١١. wī daδ az um inĵūvd-i, ŝöga wī χún-at wī ʁaθ-a-riŝ tar axtur 
ʁεm-i mōlt. ١٢. ĉöxt-i: um axtur sōyib yat. ١٣. yim ŝögdōr daraw nīwdōw sut, 
lúvd-i: a virōd, tā axtur-i mum ŝög χūg. ١٤. Wī-yi luvd: “a-lō, das mā lvv, axtur-ti 
az ŝōg na χērd”. ١٥. wī luvd-i: “ dim ʁēm ĉās, wī χún--at ʁáθ-a-riŝ, āz tar pōdxö χīz 
sām, dōδ kinum. ١٦. ya axturdōr luvd-i: “ tū tar pōdxö χīz mā sāw, mun axtur tā 
ŝög qārz-indē”, ١٧. yā ʁiδā um axtúr-tör siwōr sut χu, tūyd. ١٨. wī virodār-af ĉöxt 
di, uf virōd axtur-tör siwōr-at yat. ١٩. luvd-af: “ a badbáχt, az dim axtur-af az kā 
vūg? yid ĉīyā? ٢٠. wī luvd-i mum ŝög-af zöd, āz-um wī murδā parδōd-at, axtur-um 
zōxt. ٢١. úf-af mis χu ŝög-af zöd χu, uf murδā-yaf  ayōd tar bōzōr. ٢٢. mardum-áf 
pāwst: “yid ĉīz?” ٢٣. úf-af luvd: “yim ŝög murδā, axtur-tör δāδān”. ٢٤. mardúm-af 
luvd: “a biaqlēn, ŝög murδā-tör yiyōr axtur na δēt”. ٢٥. wāδ-an az χu kōr sat 
xarmindā χu tōyd-an. ٢٦. úf-af χu ŝögēn zöd, ná axturaf avūg, at na ŝög. ٢٧. dáδ-af 
tar yakdigar muslāt ĉūg: “dī badbáχt az māŝ abrat δod, māŝ di nān zānan”. ٢٨. dáδ-
af wI nān zöd. ٢٩. yā saʁīrā sut. ٣٠. χu nān murδā-yi markāb-tör siwōr ĉūg, nīwd-i 
χu, yat yi ĵō-ndēr. ٣١.yi ĉurúk sōr zōzd. ٣٢. ya nöst, markāb sat tar sōr. ٣٣. wī 
ĉurúk az um markāb-i qumb δōd. ٣٤. yim murδā az um markāb dām-tör wēxt. ٣٥. 
yā ʁaδā yat, daraw nīwd sut, luvd-i: “mu nān-at zöd, āz tar pōdxō χīz sām, arz 
kinum”. ٣٦. wī luvd-i: “múnā-an δaw razēn, yīw χuŝ kni, χu qarz-andēr zōz!. ٣٧. 
wī ʁaδā az um χaydár ražēn zōxt-i χu tūyd. ٣٨. yat tar χu ĉöd, wī vorōdār-af luvd: 
“az dím-at az kā vūg?” ٣٩. wī luvd-i: “χu nān murδā-um δōd-at az mím-um zōxt”. 
٤٠. úf-af mis χu nān zöd, um murδā-af tar bōzōr ayōd. ٤١. mardúm-af pawst: “az 
dim murδā ca-ráng kinat?” ٤٢. úf-af luvd: “az mim baŝānd ʁāc-tör parδāδān”. ٤٣. 
mardúm-af az uf izō δōd χu, wāδ-an tōyd. 

  :واريانت سريقولی

veδĵ na veδĵ, aroy vrúd-af veδĵ. ٢. δa vrúd-af  i az ano, I vrud az i ano veδj. ٣. wéf-
an aroy wiŝk veδj. ٤. зыlέw-yur χы-yan pōyĵ, wāδ lέwrxέyl-af χы-yan na pōyĵ. ٥. i 
máθ-at yad  mas χы-yan na poyd. ٦. wi virúdχέyl-af  wi a-wíŝk zed. ٧. yы yot iko, 
wi wiŝk nist. ٨. tóm-i χы wiŝk xыkέwg, wi mыrδó-yi vыg. ٩. zuxt χы, tыyd tar 
doxt. ١٠. tamuŝu ĉεwg iko; i xыtыr-ik az pыrúd yoδdt. ١١. yы tom aw-í waoδrd χы 
wiŝk a-waχín wi ʁaθ-riŝ wi tar ʁov rift. ١٢. ĉыxt iko, wi xыtыr suyíb-ik yot. ١٣. 
yam wiŝk suyib daráw-aθ ĉi nīwd sыt, levd: εy virud, ta xыtыr mы a-wiŝk χыg. ١٤. 
yы levd: “εy virudd, dos mo lev, xыtыr a-wíŝk na χird”. ١٥. yы levd: “ di  a-ʁov 
ĉos, waχín-at ʁáθ-at-riŝ, waz pudxu χεyz som, dod lévam. ١٦. yы xыtыr suyib 
levd: “ εy vrud, dod mo δo, mы xыtыr ta wiŝk pa qarz”, ١٧. yы ʁaδo a-wí xыtыr 
sыwur sыt χы, tыyd. ١٨. wi vrúdχεyl-af ĉыxt iko, wef vrud i xыtыr sыwur séδĵ-at 
yóδd-ik. ١٩. Lévd-af: “ εy badbaχt, a-dí xыtыr-at as ko vыg? yad ĉí-yan? ٢٠. yы-
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levd iko: “mы a-wíŝk-af zed, wáz-am wi a-mыrδo paraδud, a-xыtыr-am zuxt. ٢١. 
woδ-af mas χы wiŝkéf zed χы, wef a-mыrδó-yaf  zuxt, yúd-af tar buzur. ٢٢. Χalq 
az wef parst: “yad ĉεyz?” wóδ-af levd: “yam wiŝk maslaχ, ĉi xыtыr ter δóyan”. ٢٣. 
Χálqχέyl-af levdd: “εy bέaqχέyl, wiŝk a-masláχ iĉoy ĉi xыtыr ter na zozd!”. ٢٥. 
wóδ-af  χы az ĉer xarmindo sыt χы tыyd-af. ٢٦. χы a-wiŝk-af zed, ná-yaf xыtыr 
vыg, na wiŝk. ٢٧. dóδ-af  iwέw digor qati maslat ĉεwg iko: “yad badbáχt par māŝ 
ibrat ĉεwg, māŝ di ano zónan!”. ٢٨. dóδ-af wi ano zed. ٢٩. yы saʁiro sыt. ٣٠. χ-
onó mыrδó-yi I ĉi markáb-i viyayond, niwd χы, yót-i i ĵuy. ٣١. i ĉurík-ik sor zozd. 
٣٢. yы nalыst, markáb sыt tar sor. ٣٣. yы ĉurik žer qati a-markáb-i δud. ٣٤. yы 
mыrδo az wem ter woxt. ٣٥. yam ʁaδo yot, daraw ĉi niwd sыt, levdi  iko: “m-anó-
yat zed, waz som pudxu χεyz, dod δóyam”. ٣٦. yы lévd-i: “mы-yan δáw-aθ  razén, 
az wef iw χыŝ ka, zoz χ-onó pa χыn. ٣٧. yы ʁaδo wi a-lέwr  ražen  zuxt χы tыyd. 
٣٨. yot  χы pa ĉed, wi vrúdχέy-af levd: “a-dém-at as ko vыg?” ٣٩. yы levd: “χ-onó 
mыrδó-yam δud, a-mém-am zuxt”. ٤٠. wóδ-af mas χ-onó zed χы, wem a-mыrδó-af 
yud tar buzur. ٤١. χalq  az wef parst: “a-dém mыrδo caʁa káyitt?” ٤٢. wóδ-af levd: “a-
mém ŝani ʁoc-ter párδoyan”. ٤٣. mardыm a-wéf izu dud χы, wóδ-af tыyd. 

  

 ):به دری(ترجمه 

برادر کوچک از . ٤. آنها سه گوساله داشتند. ٣.دو برادر از يک مادر و يک از ديگر مادر. ٢. بود نبود، سه برادر بود .١
از گوسالۀ خود  يک روز برادر کوچک. ٥. گوسالۀ خود نگهداری ميکرد و برادران بزرگ از خود نگاه نمی کردند

ديد که يک اشتر از پيشرو او . ١٠. آنرا گرفته و به صحرا رفت. ٩. او آنرا پاليد تا که نعش اورا يافت. ٦. نگهداری نکرد
صاحب گوساله . ١٣. ديد که صاحب شتر آمد. ١٢. او شتر را گرفته و پوز آنرا با خود گوسالۀ ماليد. ١١. نزديک ميشود

اينرا نگو برادر، « : آن شخص گفت. ١٤. »شتر تو گوساله مرا خورد! ای برادر« : رد و گفتفی الفور گريه را شروع ک
. »ببين پوز شتر را که با خون آغشته است، من پيش پادشاه شکايت می کنم « : او گفت. ١٥. »شتر گوساله را نمی خورد 

جوان باالی شتر نشسته و . ١٧. »ير برادر برای شکايت نرو، شتر مرا عوض گوسالۀ خود بگ« : صاحب شتر گفت. ١٦
او . ٢٠» ای رذل از کجا اين شتر را آوردی؟ « : آنها گفتند. ١٩. برادران اورا ديدند که باالی شتر به خانۀ آمد. ١٨ .رفت
آنها فی الفور گوساله های خود را کشته و نعش ها . ٢١. من اورا فروخته و شتر را گرفتم. شما گوسالۀ مرا کشتيد« : گفت

اين نعش های گوساله ها هستند و به مقابل « : آنها گفتند» اين چه است؟ « : مردم پرسيدند. ٢٢. را به بازار آوردند
آنها از کار خود شرمنده . ٢٥» .نعش گوساله را هيچ کس با شتر عوض نمی کند! احمق ها« : مردم گفتند. ٢٤. ميفروشيم

آنوقت آنها بين خود . ٢٧. د ولی شتر را بدست نه آوردند و نه گوساله راهم گوساله های خود را کشتن. ٢٦. شدند و رفتند
جسد . ٣٠. او يتيم شد. ٢٩. آنها مادر اورا کشتند. ٢٨ ».اين نابکار مارا فريب داد، ما مادر اورا ميکشيم« : فيصله کردند

جوان نشست و خر در . ٣٢. ديک نفر غله جمع ميکر. ٣١. مادر خود را باالی يک خر گذاشت و گريان به يک جای رفت
جوان نزديک شد و گريه را شروع کرد و . ٣٥. جسد از خر افتاد. ٣٤. آن مرد خر را به سنگ زد. ٣٣. خرمن داخل شد

خانه آمد، . ٣٨. جوان دختر کالن را گرفت و رفت. ٣٧» .من دو دختر دارم، يکی را بعوض مادر خود بگير« : گفت
آنها مادر . ٤٠. من جسد مادر خود را بمقابل اين دختر فروختم: او گفت. ٣٩» را آوردی؟ از کجا او« : برادران او گفتند

آنرا بمقابل دختر « : آنها گفتند. ٤٢» با اين جسد چی ميکنيد؟ « : مردم پرسيدند. ٤١. خود را کشتند و آنرا به بازار بردند
 .مردم آنها را شرماندند و آنها رفتند. ٤٣» . مقبول ميفروشيم
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