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زبانشناس روسی اثر ت. ن. پاخالینه« زبانهای پامیری » چشم اندازی به کتاب   

در مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم « تحقیقی فرهنگ و زبانهای پامیریان افغانستان –سمینار علمی » به مناسبت 

 افغانستان در کابل

  

 نویسنده: نوروز علی ثابتی

 

 

هـ. ش 1931حوت  11  

 

 مقدمه:

ن( بده عدالم هسدتی و و دود بدمون توسدل بده کدمام میدان ی و یدا ـ  خالق بی همتا که همۀ مخلوقات را از کتم عدمم بدا یدل کلمده  کدبنام 

او نعمدت هدایر را بدرای انسدان نسدبت بدمیگرمو ودات  مریدی و  یدر  ،پمیم آورد. سپاس بیکران از همان ذاتی که یواسطه دیگر

قم کرمندا بندی آدم و حملنداهم فدی البدر ولـ: » از سورۀ اسراء است( 07 آیه مبارکه  خناین سمصماق است که مریی( ارزانی داشته 

و به راستى ما فرزنمان آدم را گرامى داشدتیم، تر مه: .«   و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال

پددانیزب بدده ایىددان روز  دادیددم، و آنهددا را بددر بسددیار  از  و آنددان را در خىدد ى و دریددا كبددر مرنبهددام برنىددانمیم، و از  یزهددا 

ورزی(  خدرد از قدوب انمیىده و تفکدر و آیندمب نگدری   عبدارتو موهبدت الهدی که این نعمدت «  .ها  خود برتر  آش ار دادیم آفریمب

محدل، معیدار و مدال  و قدوب تعقدل را  بدردبکه توسط آن انسان به  ایت و کـ نه آفرینر خدویر آنهده کده سدزاوار اوسدت پدی  است

از آن دسدت یدافتن بده سدعادت ابدمی اسدت، از که عبارت  ایی قرار دادب و در تالش کسب معنویت  هت نیل به همف  بینر خویر

 کار می گیرد. 

(  4و  9. مصدماق ایدن مقولده آیدات مبارکده  بده بىدر ارزاندی داشدته عبدارت از قدوب بیدان  نطدق( اسدت خماوندم  ((نعمتی دومی کده 

نإَسانَ » مبارکه الرحمن است: سورب  ِ ایدن نعمدت خماوندمی ا آفریدم و بده او بیدان آموخدت( .   تر مده   انسدان ر َعلََّمه  الإبَیَدانَ . َخلََق اْلإ

از یل شخص به شدخص  اطالعات همنتقال او ، می نمودنکىف مسلماً است آنرا آنهه را که در عالم مکّونات نمی بود، انسان اگر 

 بود. می تا حمی نا ممکن  دیگر

 اسددت. در بسددا مددوارد انسددانها بدده شددکل  معددی در یددل محددیط کتابددتبددرای انسددان دادب، عبددارت از  (( نعمددت سددومی کدده خماونددم 

زیست نمی نماینم، تا با هم تبادل نظر نمودب و یافته های شان را برای هممیگر انتقال دهنم، بمین خاطر آنها متوسل به قلدم ا تماعی 

« قلدم » ذ می شونم تا یافته های شان را با دیگران شریل سازنم. مصماق این گفته هم در قرآنکریم است که خماونم حتدی بده و کا 

 .(و قسم به قلم و آنهه که می نویسم: تر مه«  ونر  ـ  سطـَ ا یـَ م لم وَ ـَ قـال وّ ن.  : »ب استنمودسوگنم یاد 

  :نوشته است مسافرینناصر خسرو در مورد فضیلت کتابت در کتاب زاد ال

کتابت از  ملگی حیوان بمردم مخصوص است و مر حیوان بی نطق را با مردم هم در گفتار و هم انمر صنعت ها شدرکت اسدت » 

سپس ناصر خسرو می گویم حیوانات هم از طریق آواز های مخصوص شدان پیدام را بده یکدمیگر انتقدال مدی « .و انمر کتابت نیست

که مثالً خروس در  ریان هی انات مختلف ماننم: ایمنی، شادمانی، ترس، بازتاب مدیالن بده  دنس مخدالف،  دهنم. او مثال می آورد

زبان همان پرنمب است. وی می افزایم بعضی  ءو یرب، آواز های مختلف را از خود تبارز می دهم که در حقیقت این آواز های  ز

ابریىدم و مرواریدم بده ترتیدب عسدل،  ،و صدمف کرم ابریىدمنبور عسل، در صنعت از مردم پیىی گرفته انم. طور مثال زحیوانات 

استمالل مدی کندم کده هدیو حیدوانی نوشدته نم این صنعت را بیافرینم. با این وصف ناصر خسرو را تولیم می کننم، که انسان نمی توا

 کردب نمی توانم و این خاص صنعت انسان است.  نانکه گفته است: 
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را انمر کتابت با مردم شرکت نیست و کتابت سپس از قول است و خاصده مدردم راسدت و قدول مدردم را  لیکن مر هیو حیوان» ... 

عام است از آنست که هر نویسنمب مردم است و هر مردمی نویسنمب نیست و هدر نوشدته قدول اسدت و هدر قدولی نوشدته نیسدت و هدر 

 «مردم( نزدیکتر است....مردمی که مرورا این دو فضیلت که خاصگان مردمنم هست او به کمال  

 

 

 در جهان:تعّدد زبان ها 

زبان زنمب در  هان مو ود  (6609)در حال حاضر به تعماد ( Ethnologueتنوالگ نویسنمب کتاب اِ م. پاول   نظر به نوشته لویس

 نانهده در آیده  فرمودب است.. این تنوع زبانی هم در میان بىر از خواسته های الهی است که قمرت بیان را به انسان عطا )1(است

 ( سورب  ح رات ( آممب است:19  

وباً َو قَبَایدَل لِتََعداَرف وا إِنَّ أَکدَرَمکمإ ِعند ن َذَکٍر َو أ نثدى َو َ َعلإدنَکمإ شدع  َ َعلِدیمخ َخبِیدرخ یَأَیهَا النَّاس إِنَّا َخلَقإنَکم مِّ مإ إِنَّ َّللاَّ ِ أَتإقَداک  ا  . تر مده:  َم َّللاَّ

تدرین شدما ندزد  ما را از یل مرد و زن آفریمیم ، و تیرب ها و قبیله ها قرار دادیم ، تا یکدمیگر را بىناسدیم، ولدى گرامدیما ش !مردم

 . ترین شماست ، خماونم دانا و خبیر است تقوا خماونم با

ی خواهدم بدرای م از کسدی کده مدآد: علی زادب طوسی نویسنمب تارنمای بی بی سدی فارسدی در یدل نوشدته اش،  ندین فرمدودب اسدت

 وندمکه به شر هزار و هىتصم و نه   امعۀ زبانی بىدر امدروز از  ىدم خما شته باشمدلسوزی کنم، حّم اقّل این انتظار را دا رزبان

ل باشدم،  ده زبدان انگلیسدی، کده بدا  معیدت گویندمۀ بدومِی یدو با دیم علم نگاب کنم و برای همۀ این زبانهدا ارزش و احتدرام یکسدان قا

یزی که  معیدت گویندمۀ بدومی آن بده پدنی میلیدون  صم و هىتاد میلیون، مهّم ترین زبان بین المللی است،  ه مثالً زبان قرتقریباً سی

در م مدوع کمتدر از پن داب نفدر گویندمب  ارویو ن نمیکه در  اهایی از سو  (Pite Sami)« ه سامیـِ پیت»  هم نمی رسم، و  ه زبان

 !دارد و به زودی وارد موزۀ زبانهای مردب خواهم شم

اسدت، و ارزش و اعتبدار آن را فقدر یدا تَدروت، ضدعف یدا قدمرت، و  هدل یدا علدِم مسدتقل ب و زندممو دود زبان یدل وی می افزایم: 

  «اَمریگدو ِوسدپو ی »پدیر از کریسدتف کلمدب و امریکدا از هیهکمام از  ندم صدم زبدان بومیهدای قدارۀ  .گوینمگانر تعیین نمی کنم

(Amerigo Vespucci)  یدا شداهنامۀ منظدوم فردوسدی بده یادگدار نماندمب  ،نبىتۀ بیستونی، یا منىور خط میخدی آزادی مللدی سنگ

هدای آن  امعدۀ  است، اماهر کمام از آنها یل زبان است، و آفریدمۀ یدل  امعدۀ انسدانی اسدت و بیدان کنندمۀ همدۀ احساسدها و انمیىده

 .می باشنم انسانی

مارد. سدعیم حقیقدی، گزارشدگر بدی بدی سدی در را ارایده میدنویسنمب افغان، در این مورد نظریه خدالف  طوسدی اسماعیل اکبر، اما، 

در مسیر تحول ممنی قرار نگرفت توقف می کنم و یا بده نفد  که وقتی  ، زبان» وبسایت فارسی بی بی سی از او گزارش می دهم: 

مدثال زبدان پدامیری هدا بده دلیدل اینکده در . زبان دیگری  ا خالی می کنم و اگر در مسیر تحول ممنی قرار گرفت بده پدیر مدی رود

 هدایکدم اسدت. تتبعداتی کده در مدورد زبان هدام ولدی ذخیدرب لغدات آنند. اصدول و قواعدم دارندمتحول قرار نگرفته در  دا ماندمب امسیر 

پامیری صورت گرفته نىان می دهدم کده وا ب هدای انتزاعدی نیدز در ایدن زبانهدا و دود دارندم حتدی مفداهیم هسدتی شناسدانه در آنهدا 

 .«از رشم باز مانمب انمرای این نکه کنار مانمب انم، بو ود دارنم ولی به دلیل ای

 

 تحقیقات علمی در مورد زبان های پامیری:

تحلیدل و ت زیده آواشناسدی شدنیماری، تداریخی و انکىدافی دفتاندگ » ساله دوکتورای خود تحت عنوان ، در ر)2( پامـاِل  س. آرلونم

 ابراز داشته است که: تحقیقات  ام  در قسمت زبان های پدامیری تحدت سرپرسدتی ایدوان ایواندویو زاروبدین «های زبان سریقولی 

                                              
1
  Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. 

Online version: http://www.ethnologue.com/. 
 
2
     Pamela  S. Arlund 

http://www.ethnologue.com/
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، ایرانىدناس (3  معیتدی رابدرت گداتیوا ه دری خورشدیمی(  بدا 1139بدا   مدیالدی  برابدر 1314در سدال  اسدتاد دانىدگاب لیننگدراد

 هددت تحقیقددات در مددورد زبددان هددای پددامیری عددازم والیددت خددود مختددار بمخىددان کددوهی تا یکسددتان گردیمنددم. زاروبددین   ،فرانسددوی

  است.  نمین مراتب به بمخىان تا یکستان رفت و آمم داشته و مقاالت تحقیقی زیادی را در مورد زبان شغنانی نوشته

پامـاِل می نویسم که عممب ترین اتری که بیىتر محققین بر آن منحیث  ام  ترین مواد پژوهىی اتکا نمودب انم، آتدار ت. ن. پاخالینده 

است. ایىان در مورد زبان های پامیری نوشته های زیادی بر  ای گذاشته و خصوصاً در مورد زبان سریقولی یل کتاب قداموس 

خورشدیمی( بده زیدور  دا   1917و  1941مدیالدی   1301و  1311ور زبان کامدل را در بدین سدال هدای فىردب و یل کتاب دست

 آراسته است. 

خانم پاخالینه نه تنها در زمینه زبان سریقولی در  ین تحقیقات کرد، بلکه در قلمرو شوروی سابق در مورد زبان های دیگر شداخه 

م. همکدداران پاخالیندده هددم همزمددان در مددورد زبددان هددای شدداخه پددامیری بطددور پددامیری  مخصوصدداً اشکاشددمی( تحقیقددات ان ددام دادندد

تمام نوشته ها و اتر های پژوهىی پاخالینده ( 4  . س. ساکال ا وبڤخورشیمی( خانم   1941  1310 ماگانه تحقیق کردنم. در سال 

ب و بعدم آندرا در یدل  دزوب واحدم ترتیدب و و همکارانر را که در مورد زبان های پامیری ان ام دادب بودندم، تحلیدل و ت زیده نمدود

زبدان یز المدی و منىدأ وابسدتگی بدین »  را، تحدت عندوانِ  ییدل پدرو ب پژوهىدی دیگدرد. سپس، خانم ساکال ا وب خودش تنظیم کر

روی دست گرفت.  ربی ها در قسمت مطالعات خود، بر نوشته های دانىمنمان روس تکیه کردب و بیىتر  بده آتدار « زبان شغنانی 

وابسدتگی هدا (در مدورد ه دری خورشدیمی(  1919مدیالدی  برابدر بدا   1974پاخالینه استناد کردب انم. مطالعه دیگری کده در سدال

ورگ ـاتدر گ د (Etymological Dictionary )      صدورت گرفتده، فرهندگ ریىده شناسدی ( میدان زبدان هدای گدرو  شدغنانی

 است. ( 5  مارگینسترن

 1313 دا  مسدکو، «   زبان های پامیری» زبان های پامیری توسط پاخالینه، و نىر کتابر تحت عنوان بعم از تحقیقات پیرامون 

( تحول بدزرگ در عرصده پدژوهر هدای زبدان هدای پدامیری بو دود آمدم. در افغانسدتان، ه ری خورشیمی 1941میالدی برابر با 

کارمندم اسدبق اکدادمی  "سدلیمان دوسدت" مداب گدل سدط و، ته ری خورشیمی( 1911میالدی  برابر با  1310کتاب متذکرب در سال 

اکادمی علدوم  مهدوری در  وکات  مرکز زبانهای وادبیات انستیتوت ملیت های برادرتر مه گردیم و سپس توسط علوم افغانستان 

بددرای  پددرو ب هددای تحقیقددیمدداب گددل سددلیمان دوسددت بدده زبددان دری رهگىددای توسددط بدده نىددر رسددیم. تر مدده اتددر پاخالیندده  افغانسددتان

 .گردیمدر افغانستان پژوهىگران زبان های پامیری 

 –روشدانی، سدریقولی، یز المدی، اشکاشدمی  –در قسمت زبانهدای پدامیری  شدغنانی ،  (Т. Н. ПАХАЛИНА)ت. ن. پاخالینه

زبدان هدای پدامیری » ندام  زیرِ ( تحقیقات نمودب و در این زمینه حاصل تحقیقاتر را در کتابی ییم ه - سنگلیهی، واخانی، و من انی

ت. در حقیقدت، پاخالینده ( بده زیدور  دا  آراسدПАМИИРСКИЕ ЯЗЫКИبده روسدی: میالدی در مسدکو   1313در سال « 

زحمات بسیار زیادی را متقبل شمب و زبانهدای پدامیری را در  دین و اتحداد شدوری وقدت  تا یکسدتان کندونی( مطالعدۀ سیسدتماتیل 

ا ىناسدی، صدرف و نحدو ایدن زبدان هدا، و همهندان تاریخهدۀ مختصدر پدژوهر هدایی کده قدبالً در نمودب اسدت. نظدام آوا شناسدی، و

راستای این زبانها صورت گرفته، همه را با در نظر داشت اسلوب زبانىناسی تىریحی مطالعه و بدا یکدمیگر مقایسده نمدودب اسدت. 

 ین زبانها نمودب است.وی در این راستا، عمر گرانبهای خویر را وقف بررسی، تحقیق، و مطالعه ا

مدیالدی(  1310ه دری خورشدیمی   1911در افغانسدتان، بکوشدر اکدادمی علدوم افغانسدتان در سدال « زبان های پامیری » کتاب 

 م.یگرد لم نىر  1777ه تیرا  توسط ماب گل سلیمان دوست، از روسی به دری تر مه، و برای بار اول ب

میر اخدذ موقعیدت نمدودب و گویندمگاب آن در  هدار کىدور سدکنه گدزین شدمب اندم. زبدان زبان های پامیری در ما حول سدط  مرتفد  پدا

افغانستان، تا یکسدتان و  دین  له دۀ سه کىور: زبان شغنانی در  نستان، پاکستان،  ین و تا یکستان؛افغا هار کىور: واخانی در 

تا یکستان، زبان من انی در دو کىور: افغانسدتان زبان اشکاشمی   بىمول له ۀ سنگلیهی( در دو کىور: افغانستان و سریقولی(، 

 و پاکستان  له ۀ ییم ه(، و یز المی تنها در تا یکستان تکلم می گردد.
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   Robert Gautiot 
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صورت نگرفته و همهنان مناب  کافی بدرای تحقیدق مسدتقیم  امعی از آن ایی که هنوز در افغانستان دربارۀ زبانهای پامیری تحقیق 

این زبانها و ود نمارد، بنابران در قمم اول به تر مه و نىر آتار دانىمنمان زبانىناس دربدارۀ ایدن زبانهدا ضدرورت مبدرم احسداس 

   ژوهىگران بىمار میرود.، یگانه مأخذ پ«زبانهای پامیری» تر مۀ دری اتر پاخالینه بنام در افغانستان، میىود. بمین لحاظ 

تحقیقات همه  انبه و سیستماتیل را د  بده زبانهدای پدامیری در اتحداد شدوری كوقدتم صدورت گرفتده و ایدن پروسده  ریدان دارد. 

 این زبانها بىمار میرونم. َوب، و پاخالینه از پژوهىگران مىهورزباشناسان مىهور از قبیل زاروبین، ساکال ا  

نی پدامیر اطدالق میگدردد و ایدن زبانهدا بده گدروب آریداو مداحول سدط  مرتفد   اسی به زبانهدای مضدافات زبانهای پامیری در زبانىن

در سال های نظر به نوشته پاخالینه، نم. ی نماشته ارسم الخط مىخصتا آن دورب . زبانهای پامیری زبانهای هنمواروپایی مربوط انم

  ورت گرفت، مگر به نتی ه ای نرسیم.میالدی کوشر برای ای اد رسم الخط زبان شغنانی ص 1397

زبانهای پامیری بین خود به انمازب ای متفداوت اندم کده گویندمگان آنهدا سدخن یکدمیگر را فهمیدمب نمدی توانندم. بدا آنکده فدرق زیداد بدین 

آریانی شدرقی  زبانهای پامیری و ود دارد، اما این زبانها با ویژب گی های عمومی ایکه دارنم در یل ردیف در برابر دیگر زبانها

 ɣ / و /ښ   x/ و آوا های عقب زبانی /  ڎ   δ/ و /  ٿ    θو عموماً آریانی قرار دارنم. در بخر فونتیل، فونیم های دنمانی / 

رف زبانهددای پددامیری /  بده اسددتثنای زبانهددای اشکاشدمی و من ددی( از ویژگددی هدای ایددن زبانهددا بده شددمار میددرود. در بخدر َصددږ   

مىابه انم  بویژب ضدمیر شخصدی و اشدارب(، افعدال و همهندان بسدیاری از وا ب هدا هدم در ایدن زبانهدا مىدتر   سیستم ضمایر با هم

     است.

حاوی شرح زبانهای پامیری بصورت  ماگانه میباشم، بدرای آسدانی کدار مقایسده و شدرح در یدل پدالن واحدم دادب شدمب  اتر پاخالینه

زبان مذکور، محل تکلم، تعماد متکلمین و تاریخهۀ مطالعۀ آن آممب اسدت. بعدماً  است. در شروع هر رساله تىری  عمومی را   به

ویژگی های فونتیکی، مورفولو یکی، بصورت فىردب دربارۀ نحو و وا ب های هر زبان معلومات ارایه شمب و در پایان هر رساله 

ست. تمدام مدواد بده ترانسکریپىدن فدونتیکی ك الفبدای برای مقایسۀ این زبانها یل متن در همه زبانهای مذکور با تر مه آوردب شمب ا

رسم الخط نمارنم، از همدین سدبب از ترانسکریپىدن بدین المللدی بده اسداس حدروف التدین  و  ون این زبانها آوا نگاریم نگاشته شمب

 انتخاب گردیمب است.

روشانی، زبانها و له ه هدای ذیدل را در بدر میگیدرد: شدغنانی  بىدمول له دۀ بدـَ ویی(، روشدانی  بىدمول  –گروب زبانهای شغنانی 

والیدت خدود مختدار  اسدتثنای سدریقولی، در بده تمدام ایدن له ده هدای زبدان شدغنانی له ۀ خوفی، برتنگی، و آراشداری( و سدریقولی.

مدرو( اسدت. بزبدان شدغنانی و روشدانی در بمخىدان درب  و برتندگ ، شداب   دـ نم یکستان، سواحل دریای پنی، کوهستان بمخىان تا

زبدان  .اویغور  ین معمول است –  سینکیانگ( افغانستان هم تکلم میىود. زبان سریقولی در نواحی  مهوری خود مختار سینزیان

ارتبداط نزدیدل بدا دیگدر  سریقولی از دیگر زبانهای این گدروب متفداوت و مسدتقل تدر اسدت؛ زیدرا زبدان سدریقولی در نتی دۀ نماشدتن

 زبانهای این گروب در ممت  نم قرن بحال طبیعی خود مانمب است.

روشدانی را اکادمیسدین  . گ. زالیمدان در اواخدر قدرن  –تحقیدق و مطالعدۀ علمدی گدروب زبانهدای شدغنانی نظر به نوشتۀ پاخالینده، 

کدده نتددایی تحلیددل و « فرهنددگ شددغنانی. د. ل. ایوانددوف  »مددیالدی اتددر او بنددام  1131زدهم مددیالدی بنیدداد گذاشددته اسددت. در سددال وندد

مطالعه مواد  م  آوری شمب اش توسط ایوانف سیاح را در بر میگرفدت، از  دا  بدر آمدم. ایدن اتدر مختصدری از دسدتور زبدان  و 

شداو هدم اقتبداس  زالیمان در این اتر بعضی مدواد را د  بده زبدان سدریقولی و شدغنانی را از اتدر ر.  مول افعال را نیز شامل است.

 نمودب است.

میالدی، و. ب. تومانویو با نوشتن گرامدر تطبیقدی و محداوَرِوی له دۀ شدغنانی تحقیقدات له دۀ شدغنانی را مکمدل تدر  1371در سال 

دیگدر زبانهدای پدامیری توسدط ایدوان ایواندویو  روشانی ماننم –مطالعات و تحقیقات سیستماتیل گروب زبانهای شغنانی اما،  ساخت.

 نمین مرتبه به پامیر سفر نمودب و موادی که  مد  آوری نمدودب،  ،میالدی به بعم 1314بین آ از شمب است. زاروبین از سال زارو

 از نگاب درست بودن خود بسیار مهم میباشم.

آوا ت روش هدا بدا در نظدر داشدزاروبین از  ملۀ اولین آریانا شناسانی است که دقت و تو ه فراوانی را در مطالعۀ صوتی این زبان

داشت. زاروبین از  ملۀ تمام زبانهای این گدروب، بیىدتر بزبدان شدغنانی تو ده داشدت. ا دزای فونولدو یکی كوا ىناسدی م،  شناسی
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دستور زبان و فرهنگ زبدان شدغنانی بده وسدیلۀ او نوشدته شدمب اندم. او همهندان در تىدخیص فونولدو یکی بخدر هدای مغلدق تحقیدق 

 ارایه کردب است.را ت دستور و وا ب های دیگر زبانها و له ه های این گروب نمودب و معلومات مختصر در قسم

روشانی خصوصاً قسمت صوت شناسی آنها بصورت اساسی توسط ساکال اوب آ از شدمب  –مطالعه و تحقیق گروب زبانهای شغنانی 

 1313وی اسدتفادب نمدود. سداکال اوب در این زبانهدا از روش میتدود ت ربدین بار در تحقیقات را   به آوا های است. وی برای نخست

، مقالدۀ دیگدرش بندام 1313نىر کرد. همهنان در سدال « متن و فرهنگ زبانهای روشانی و خوفی » میالدی مقاله ای تحت عنوان 

 م.انبه نىر رسرا « متن و فرهنگ برتنگی » 

انتىدار « ن یز المی با گروب زبان های شغنانی رابطۀ اتنیکی زبا» میالدی، اتر دیگری از ساکال اوب تحت عنوان  1310در سال 

 یافت.

بصدورت همده  انبده در را  نمین رساله در بارۀ زبان سدریقولی نوشدته و زبدان سدریقولی میالدی به بعم، پاخالینه،  1317ز سال ا

ر است که شامل صوت شناسی، دستور زبان، متن با تر مۀ آن می باشم. این اتد ود مورد بررسی و تحقیق قرار دادبهمین اتر مو 

 .میالدی  ا  شم 1311در سال 

 

 پیامد نا گوار انقراض یک زبان زنده در یک جامعه:

خداص تحقیقدی صدورت نگرفتده  در مدورد زبدان هدای پدامیری کدمام پدرو بهم تا کنون تا یکستان  در کىور های  ین، پاکستان، و

در  مینار هددای علمددی از طددرف دانىددگاب هددا و موسسددات علمددی در سددط   هددان در مددورد زبددان شددغنانیبددا ایددن وصددف، سدداسددت. 

، بده همکداری  (IIS)طرف انستیتوت تحقیقداتی اسدماعیلی لندمناز ،  1773تا یکستان راب انمازی گردیمب است. درماب سپتمبر سال 

مینار سده انی خاروغ تا یکستان، سدعلوم تا یکستان و موسسۀ علوم انساکادمی   (6  «بنیاد زبان های در معرض خطر» مىتر  

لنددم، پاکسددتان، انمددار ، هسددترالیا، دآشددامل   هددان کننددمب از هىددت کىددور   شددرکتتددن  (17 بددیر از روزب ای در حضددور داشددت 

بنیداد زبدان هدای در دبیدر سدر ( 7  رـلِدـستوالس ا  ونیکدپروفیسدور را در کنار هم  م  نمدود.  (مریکااروسیه، تا یکستان، بریتانیا و 

 :ابراز نمود کهدر آن سمینار علمی  حال انقراض،

 شونم:  زنمگی ا تماعی نیز مورد تهمیم واق  می ۀعرض انقراض قرار بگیرد، سه  نباگر زبانی در م »...

 گفتاری ممکن است افول نمایم و یا حتی برای همیىه نابود گردد؛  ۀهویت  امع -الف 

 ،شود؛ و ا تماعی که منحصراً در این زبان  ریان دارد محمود می زنمگی -ب 

 های محلی نهایتاً از میان خواهنم رفت. سنت  -( 

ایکده بده آن زبدان تکلدم   زبدان و  امعده« داسدتان»ها  ه شفاهی و  ده مکتدوب،  سوم موضوعیتی ویژب دارد  را که این سنت ۀنکت 

  دهنم. کنم را شکل می می

در ایکده امیم واریم که بنیاد پژوهىی به افول گراییمب است،  اگر  ه تحقیقات در مورد فرهنگ و زبان های پامیری در این اواخر،

بایدم گدام هدای  ، تقویت گردد و اکادمی علوم افغانستان در ایدن راسدتامورد زبان های پامیری توسط زاروبین و پاخالینه بنا نهادب شم

 انقراض این زبان ها  لوگیری شود.مثمری را بر دارد تا از خطر 

 

 منابع و مأخذ:

                                              
6
   FEL = Foundation of Endangered Languages 

7  Nicholas Ostler 
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، های در معرض انقراض در کنفرانس تا یکستان با بنیاد زبان  همکاری مؤسسهانستیتوت تحقیقات اسماعیلی لنمن،  .1

  : انترنتی زیر (، قابل دسترس در تارنمای1717  والی 

http://www.iis.ac.uk/view_article.asp?ContentID=111011 

 (2502اگست  50)در دسترس قرار گرفت بتاریخ: 

 

 

 ، ترجمه ماه گل سلیمان دوست، انستیتوت ملیت های برادر، مرکز زبان ها وزبان های پامیریپاخالینه، ت. ن،  .2

 ، کابل.0611ادبیات، 

  

، مو ود در سایت انترنتی بخر فارسی بی بی سی: قابل دسترس در:  زبانهای پامیری (: 9  زنمگی زبانهاحقیقی، سعیم،  .6
3.shtml-http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2008/11/081116_ram_languages 

  (1711اگست  1قرار گرفت بتاریخ   سدر دستر              

(، قابل 2502جوالی  25، موجود در سایت انترنتی بخش فارسی بی بی سی، )اَلعاِقُل َیکفیِه االِشاَرهطوسی، علیزادب،  .4

دسترس در: 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/07/120727_l13_letter_from_london_300.shtml  

 

-111-1(، شابل: 11 -0، مصح  محمم بذل الرحمن، انتىارات اساطیر، تهران،  صص زاد المسافرینناصر خسرو،  .1

991-314 
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