
 

 محترم )نوجو(  صا حب  ا سالم و علیکم!

 

نمو د  مطالعه الفبای تعین شده زبا ن شغنی بد قت پارچه شعر شغنی و نظر شما را درمورد

  افاده شما ابرازداشته اید که حرف ) ث( عربی عیناً تلفظ جمالت حا وی شغنا نی را م.
 .دمیکن

 

 !برادر گر انقدر م 

اوالً چطورما میتوانیم برای شغنی زبا نها وغیرشغنی زبا نها تفهیم نما ییم  که نو شته های   

) روز(  -ما  یک چیز با شد و خواندن و تلفظ آن به شکل و آ هنگ  دیگری باشد،  مثالً میث

 )  سوخت(  . -ثد -٣) خا کستر(  -ثیر -٢
 

پس چه قسم ما قنا عت خو انند ه  را فراهم ساز یم  که نو شته ما با حرف )ث ( عربی میشود 

و تلفظ و صوت آن با حرف )ټ( شغنا نی صورت بگیرد . فرضاً این گو نه خو اند ن و 

نوشتن  برای نو آمو زان و شاگردا ن مکتب از طریق تد ریس و مشق و تمرین  تو سط 

ی برای سایر خو انند ه گا ن  ممکن نیست که نوشته یک چیز باشد آموزگا ران ممکن است ول

 و خو اندن بطر یق دیگر با شد .
 

ا نی به جای حرف )ث( عربی حرف )ټ( پند ک نولی اگر در جمالت حاوی حرف )ټ( شغ

ث و -دار پشتو مورد استفاده قرار بگیرد هیچ مشکلی رو نما نخو اهد گر دید  زیرا حرف) ت

و ا صوات مستقال نه خود را داشته  هیچ یکی با الی دیگر ی تا ثیر گذ ار  زټ( هر یک آوا

نبو ده در مسیر حر کا ت خود آ زا دا نه مورد استفا ده قرارمیگیر ند. و ضمناً نو شته ا ید که 

اگر به عو ض حرف )ث( عربی حرف )ټ( پند ک دار پشتو را بکار ببر یم  جمله نا مو 

 آ ید . زون و مغشو ش به نظر می
 

محترم نوجو صا حب! حرف ) ث وټ( از نگاه سروصورت وزیبایی درموزون بودن و نبو 

دن خود هیچگو نه  تفا وتی از هم ندا رند ولی در مغشو ش بو دن  این دو حرف اگرفکرکنیم 

حرف)ټ(  نسبت ندا شتن تما س با سایر حروف در نو شتن و خو اند ن جمالت شغنا نی 

ود را  طور مستقل داشته،  در وقت خو اند ن کو چکترین  حرکت و صوت خا ص خ

مغشوشیتی از آ ن به نظر نمیرسد. ولی درجمالت حاوی حرف )ث(عربی درهنگا م خواند ن 

به وضاحت مغشو شیتی به مشا هده میرسد زیرا حرف متذ کره وظیفه دارد تا صدای دو 

 حرف را بطور مشخص ادا نما ید. مثالً در جمالت ذیل:
 

و یا  سو ختگی و غیره . –ټڎ ِجن  -٤می سو زیم  –ټهَو هم  -٣سو خت  –ټد  -٢خا کستر -ټیر

 در جمالت دیگر ذیل:



 ثبوت و غیره . -ثور -ثقیل  -٤ثنا   -٣ثواب  -٢ثمر 

  

( و به عوض آن جا گزین نمو دن حرف)ی( مجهول پشتو که هـدرمورد حذ ف حرف) –دوم 

د باید گفت. اگر محتر م نو جو صا حب متو جه شده با با دو نقطه زیر بزیر تحر یر میگرد

شند در مورد نو شته های  محترم ) صبا ر( صاحب طورمفصل نظریا ت خودرا اراٴیه داشته 

ام که جمع بندی اسما ی انسا ن ها, حیوانا ت ودیگر اشیا و اجنا س و جمع بندی افعال  نیز 

ڎ       ه شوید به نو شته های تا ن:و ن( صورت میگیرد متوج ـبصورت عمو م با حرف )ه

 –زین  –اَ نِجهن .( که به گفته شما با ید چنین نوشته شود: )  ڎین  –  –ِز هن  -هن       

 انجین ( .

  

( یکجا  با حرف)ن( بصو رت درست  و هـببینید در صو رتیکه حرف ) -نو جو صا حب : 

ن کدا م اشتبا ه تثبیت می نما ید , ما وا ضح  جمالت شغنا نی را در نو شتن و خوا ند ن  بدو

( را حذ  ف و حرف)ی( مجهو ل پشتو را جا گز ین آ ن هـروی کدا م ضرو رتی حرف )

نماییم , با آنهم  اگر در جمع بند ی جمال ت شغنا نی  از حرف )ی( مجهول یاغیرمجهول 

فعال مغا لطه  رو نما استفاده نما ییم  جمله را از تلفظ ا صلی خا ر ج نمو ده  در جمع بندی ا

با  –در ختین –ِښر بیجین  –ښجین  –ڤا ر جین  –مږ ین  –میگر دد . مثالً: ژ ا وین , َورگین 

 غین و غیره.

  

ولی بهتر است ما و شما در وقت نو شتن دقیقاً متوجه زبا ن خود با شیم که جمله شغنا نی ما 

د , دقت نما ییم تا با حرو ف مشخصه  با کدام حرف آ غا ز میشود و با کدا م حرف ختم میگر د

 جمالت را تحر یر کنیم .
 

خال صه اینکه اگر ما جمع بندی افعال را با حرف)ی( مجهو ل نو شته کنیم در آن صورت 

حرف)ی(  بود . پس درین صورت نمیتوان  در طرز تکلم و گپ زدن نیز باید متکی  با 

ند  تغیر داد . البته این نظر خود م است ( تلفظ میکنهـطرزگفتارعامه مردم را که با حرف )

 شغنا نی های دیگر نیز در مورد ابراز نظر خو ا هند فرمود. دوستان و اهل قلم 
 

 با احترا م                               
  

 مذ هب شاه ) ظهوری(                              

  

شعر شغنا نی را غر ض مطا لعه  دوستداران  در پا یان این نو شته ها یم  اینک یک پا رچه  

 . شعر و اد ب تقد یم می نما یم

 
      نـــــظـــــر ِکــــــــه                

 


