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 فونیمیکی برای زبان های پامیریطرحِ الفبای 

 

 

 پیشگفتار:

گرچه در عرصۀ طرحِ الفبا برای زبان شغنانی، اینجانب )نویسنده( و دیگر قلم بدستان، رخش  

یل ، سیاه و سفید مذقلم را در وادی تفکر جوالن دادیم، و کاغذ های زیادی را با یافته های خود

آن نوششته هشا را خواندنشد، و یشا کسشانی کشه آن شا را نمودیم. اما، به نظرم، افراد محدود و معشدود 

خواندند، چون افراد مسلکی نبودند، از آن برداشت سطحی نمودند، و یا بطور عمدی و یا غیشر 

عمششدی، آن ششا را نششا دیششده گرفتنششد، و مششا هششم فرصششت گفتگششو و بحششم و فحشش  را بششه آینششده موکششو  

ط موسسشه زبانشناسشی بشیل المللشی ، یک نشست یک روزه در کابل توس1394در سا   ساختیم.

ثمر، در تبانی  و همکاری با انجمشل اجتمشاعی جوانشان پشامیر یشا قبشو  دعشو  افشراد مسشلکی از 

سشر . اکادمی علوم افغانستان، و دیگر نویسندگان و قلم بدستان شغنان زمیل، بر گشزار ششده بشود

ضشای اکشادمی علشوم خیشر محمشد دیشدری، اعمحترمسشر محقشق و  خلیل هللا اورمش  محقق محترم

افغانستان اشکا  الفبای ترتیب شده فعلی، به بحم گرفته شد. پس از جر و بحم ها، فیصله بشر 

ایشل ششد تششا مشا سششه نفشر هشر یششکح خیشر محمششد دیشدری، علشی شششاه صشبار، و نششوروز علشی ثششابتی، 

ز بشا نشست دیگری داشته باشند، و نتیجه گفتگو ها را برای دیگران اعالم کنند. مل طی نیم رو

محترم خیر محمد دیشدری در اکشادمی علشوم افغانسشتان صشحبت داششتم، و روز دیگشر بشا محتشرم 

علی شاه صبار ترتیب جلسه دادیم، و مختصری صحبت ها و بحم هایی که با دیشدری داششتم، 

مشا گفشت کشه اخشتالد چنشدانی نخواهشد با وی در میان گذاشتم. محترم صشبار هشم بشا فیصشله هشای 

کشه در نوششته هشای خشود هشر دو گزینشه را در نظشر خواهشد گرفشت. موسسشه  داشت، ولشی افشزود

محترم ثمر را از نتیجه بحم های مان در جریشان قشرار دادم. فیصشله بشر ایشل ششد کشه کارمنشدان 

اکششادمی علششوم افغانسششتان و کارمنششدان بخشش  زبششان هششای پششامیری وزار  معششارد همششرای تششیم 

نمایند، و بشرای اهشل خبشره و آگشاه آنجشا سشمیناری  تخنیکی موسسه ثمر، به ولسوالی شغنان سفر
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دایر می نماید، و بعد از ختم آن سمینار، نظریا  همشه را در نظشر گرفتشه، نویسشه هشای جدیشدی 

را بششرای الفبشششای زبشششان ششششغنانی افزودهشششود تشششا  سشششامانۀ الفبشششای زبششان ششششغنانی تکمیشششل گشششردد. 

تششیم نسششبت مسششدود بششودن راه هششای  شششوربختانه، نششا آرامششی هششایی در بدخشششان روی داد، و ایششل

 مواصالتی نتوانستند، به شغنان بروند، و ایل کار تا داال بی نتیجه مانده است.

موسسششه ثمششر در عرصششه پششزوه  در زبششان هششای پششامیری تششالگ هششای مسششتمر و پیگیششر دارد، و 

س واژه هششای زبششان منجششانی را چششاک و نشششر کنششد، ولششی در قسششمت عنقریششب فرهنششی و یششا قششامو

انتخشا  نویسشه هشا، از طششرد بعضشی از کارکنشان دولتششی بشه تعویشق افتششاد. ایشل نوششته، واکنشششی 

است در مقابل ایل عمشل، تشا بشا خوانشدن و مشرور کشردن ایشل نوششته، برخشی از زوایشای تاریشک 

مسئله زبان، و زبانشناسشی بشرای آن شا روششل گشردد، تشا دیگشر بطشور آگاهانشه و یشا نشا آگانشه، بشر 

 دیگران لطمه وارد نکنند. کارکرد فرهنگی

 در ایل مقاله، دارای یک مقدمه کوتاه، به موضوعا  زیر می پردازدح

 ؛دیا و زنده نگ داشتل ایل زبان هانیاز مبرم برای ا 

 ،و زبان شناسانه زبان های پامیری؛ اهمیت تاریخی، فرهنگی، ادبی 

 ؛زبان چیست و چند گونه است، و کدام آن با اهمیت تر است؟ 

   الفبا برای زبان های پامیری؛گزین 

 تقسیم بندی آوا ها در زبان شغنانی؛ 

 الفبای زبان شغنانی در تاجیکستان؛ 

 .نتیجه گیری 
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 :یدر باِب زبان های پامیر مقدمه

پشامیر اطشالم میگشردد و ایشل زبان شا  و مادو  فشال  مضافا   گوی  هایبه ، زبان ای پامیری

و قسشمتی در دو  سطح مرتفش  پشامیر ماو در  زبان ای هندواروپایی مربوط اند به گروه آریانی

در گششروه زبششان آن در چ ششار کشششور سشکنه گششزیل شششده انششد.  نگوینششدگا، ک سلسشله کوهششای هنششدو

 های پامیری هفت زبان متفاو  شامل است که عبار  اند ازح

 زبان واخانی در چ ار کشورح افغانستان، پاکستان، چیل و تاجیکستان؛  .1

 ؛تاجیکستان کشورح افغانستان، زبان شغنانی در دو .2

  (؛های زبان شغنانی در چیلل جۀ یکی از چیل )زبان سریقولی در سینکیانی   .3

( در دو کشششششورح افغانسششششتان و و ِرنششششی زبششششان اشکاشششششمی ) بشششششمو  ل جششششۀ سششششنگلی ی .4

 تاجیکستان؛

 ؛فغانستانازبان منجانی در  .5

 (؛ل جۀ زبان منجانی در پاکستان پاکستان )زبان ییدغه در  .6

 یزغالمی تن ا در تاجیکستان تکلم می گردد.  .7

 

روشانی، زبان ا و ل جه های ذیل را در بر میگیشردح ششغنانی )بششمو   –گروه زبان ای شغنانی 

آراشششاری( و سششریقولی. تمششام ایششل ل جششۀ بششییجویی(، روشششانی )بشششمو  ل جششۀ خششوفی، برتنگششی، و 

ل جششه هششای زبششان شششغنانی بششه اسششت،نای سششریقولی، در والیششت خششود مختششار کوهسششتان بدخشششان 

و در افغانسشتان زبشان  اه دره  و برتنشی مشروا اسشتتاجیکستان، سوادل دریای پنج، غشینند ، شش

ی در نشوادی م میششود. زبشان سشریقولتکل شولسوالی شغنان والیت بدخشان ی و روشانی در شغنان

زبشان سشریقولی از  .اویغشور چشیل معمشو  اسشت –جم وری خود مختشار سشینزیان )سشینکیانی( 

دیگششر زبان ششای ایششل گششروه متفششاو  و مسششتقل تششر اسششت؛ زیششرا زبششان سششریقولی در نتیجششۀ نداشششتل 

 1ارتباط نزدیک با دیگر زبان ای ایل گروه در مد  چند قرن بحا  طبیعی خود مانده است.

ان ای پامیری رسم الخط مشخصی نداشته اند. نظر به نوشته پاخالینه، در سشا  هشای زبتا کنون 

میالدی کوش  برای ایجاد رسم الخط زبان شغنانی صور  گرفشت، مگشر بشه نتیجشه ای  1930

 نرسید. 

                                                           
 .4پاخالینه، زبان های پامیری، ص.   1
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ی ]وقشت  صشور  وتحقیقا  همه جانبه و سیستماتیک راج  به زبان ای پامیری در اتحاد شور

ه، و پاخالینشه گرفته و ایل پروسه ج ریان دارد. زباشناسان مشش ور از قبیشل زاروبشیل، سشاکا  انوی

 از پزوهشگران مش ور ایل زبان ا بشمار میروند.

زبان ای پامیری بیل خود به اندازه ای متفشاو  انشد کشه گوینشدگان آن شا سشخل یکشدیگر را ف میشده 

اما ایل زبان ا با ویشزه گشی هشای نمی توانند. با آنکه فرم زیاد بیل زبان ای پامیری وجود دارد، 

ی آریشانی قشرار  عمومی ایکه دارند در یک ردیف در برابر دیگر زبان شا آریشانی ششرقی و عمومشا

= ڎ   و آوا هشای عقشب زبشانی    δ= ݑ   و     θدارند. در بخ  فونتیک، فشونیم هشای دنشدانی   

x   ښ  و = ɣ  ویزگی های ایل زبان شا بشه ی( از ان= ږ  )به است،نای زبان ای اشکاشمی و منج

شمار میرود. در بخ  صیرد زبان ای پامیری سیستم ضشمایر بشا هشم مششابه انشد )بشویزه ضشمیر 

     شخصی و اشاره(، افعا  و هم نان بسیاری از واژه ها هم در ایل زبان ا مشترک است.

علششوم در افغانسششتان، بکوششش  اکششادمی تششالیف  . ن. پاخالینششه « زبششان هششای پششامیری » کتششا  

میالدی( توسط ماه گل سلیمان دوسشت، از  1987هجری خورشیدی ) 1366افغانستان در سا  

در ایشل کتشا ، همشۀ  جلشد نششر گردیشد. 2000روسی به دری ترجمه، و برای بار او  به تیشراژ 

زبان های پامیری مورد بحم قرار گرفته، و تفاو  هشای آوایشی، واجشی، و دسشتوری هشر کشدام 

 مشخ  گردیده است.از ایل زبان ها 

 

 نیاز مبرم برای احیا و زنده نگهداشتن این زبان ها:

در کشششور هششای چششیل، پاکسششتان، و تاجیکسششتان هششم تششا کنششون در مششورد زبششان هششای پششامیری کششدام 

پششروژه خششاق تحقیقششی صششور  نگرفتششه اسششت. بششا ایششل وصششف، سششمینار هششای علمششی از طششرد 

در تاجیکسششتان راه  مششورد زبششان شششغنانیدانشششگاه هششا و موسسششا  علمششی در سششطح ج ششان در 

،  از طششرد انسششتیتو  تحقیقششاتی اسششماعیلی 2009انششدازی گردیششده اسششت. درمششاه سششپتمبر سششا  

(  اکشادمی علشوم 2« )بنیشاد زبشان هشای در معشرر خطشر» ، بشه همکشاری مششترک  (IIS)لنشدن

ور داششت تاجیکستان و موسسۀ علوم انسانی خاروغ تاجیکستان، سمینار سه روزه ای در دض

از هشششت کشششور ج ششان )شششامل آسششترالیا، زبششان شششناس از شخصششیت هششای ( تششل 50بششی  از )

دنمارک، هالند، پاکستان، روسشیه، تاجیکسشتان، بریتانیشا و امریکشا( را در کنشار هشم جمش  نمشود. 

                                                           
2   FEL = Foundation of Endangered Languages 
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( سشر دبیشر بنیشاد زبشان هشای در دشا  انقشرار، در آن سشمینار 3پروفیسور نیکوالس انوستیِلشیر )

 کهح ندز نمودعلمی ابرا

اگر زبانی در معرر انقرار قشرار بگیشرد، سشه جنبشۀ زنشدگی اجتمشاعی نیشز مشورد ت دیشد »... 

 شوندح واق  می

 هویت جامعۀ گفتاری ممکل است افو  نماید و یا دتی برای همیشه نابود گردد؛  -الف 

 شود؛ و،زبان جریان دارد محدود می اجتماعی که منحصرای در آن زندگی -  

ی از میان خواهند رفت.سنت  -ا   های محلی ن ایتا

« داسشتان»ها چشه ششفاهی و چشه مکتشو ، نکتۀ سوم موضوعیتی ویشزه دارد چشرا کشه ایشل سشنت 

 دهنششششششششششد. کنششششششششششد را شششششششششششکل میایکششششششششششه بششششششششششه آن زبششششششششششان تکلششششششششششم می زبششششششششششان و جامعششششششششششه

 

بشه  گذشته از ایل، زبان های های پامیری و زبان فارسشی دری از یشک منبش  آ  خشورده انشد، و

بشرای ثبشو  ایشل ادعشا  (etymology)علشم ریششه شناسشی  مرور زمان از هم فاصله گرفته اند.

شاید زبشان مششترک است، که در دوره ای  کتا  اوستا، یگانه  اثر بازماندهامکانیت می بخشد. 

 . بوده، و آبای ایل زبان ها شمرده می شود

و یفتلشی عشرر وجشود نمشود، و بعشدای زبان فارسی دری به م،ابه زبان درباری ششاهان کوششانی 

منحیم یک زبان بیل االقوامی استفاده شده است. زبشان فارسشی دری چشون در شش ر هشا مشروا 

 شده، آوا ها و واا های ثقیل را کنار گذاشته، و آن ا را به آوا های ساده تشر تبشدیل نمشوده اسشت.

فلشک محصشور مانشده، و از  بشهسشر شامخ و اما، زبان های پامیری در میان دره ها و کوه های 

کتشا   واژه هشایمانده اند. بناءی، بیششتر از مدنیت دور مانده بودند، بنابرایل دست ناخورده باقی 

، جو نمشودجسشتمشی تشوان رد یشابی و اوستا و دیگر آثشار بازمانشده از گذششته را در ایشل زبشان هشا 

نشوز دسشت نشاخورده بشاقی خشود، هو نشا  چون در ایل زبان ها، همشان واژه هشا، بشا تلفشی اصشیل 

 مانده اند.

 دقت الزم صور  گیرد.باید ، به موارد زیر قضیهج ت، روشل نمودن ایل 

 تبدیل شده است. b /به آوای     = اوستایی در پارسی   v /آوای   ڤ = 

                                                           
3  Nicholas Ostler 
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س»پ لششوی ر واژه مشش،الیح آوای   ڤ   د ، در پشششتو «ڤششز»، در شششغنانی «ه ڤششز» در منجششانی « ون

)تابیشدن( = تشاڤ ڎه « تشا » در فارسشی « تشاڤ» شده است. یا مش،الن « بز» فارسی ، در «هزو»

بشوده، کششه هنششوز در زبششان « ڤآ»در اوسششتایی بششه شششکل « آ »هم نشان واژه  )بتشا ، تششا  بششده(.

 ڤاڎ ششه، زرڤ)آبششی، در آببششازی(، خونا ڤشش ، آ«ڤپونششا»شششغنانی مششروا اسششت. مشش،الیح در واژه 

 ِخت(.لگاد )آ  ې، لڤکاݑ)زردا (، شر

، در عربی معشر  ششده و (aparayshum)شنم ېابریشم، در پ لویح ایپیر= « بریشنم »م،الی واژۀ 

. در اسششت مېښنششرڤِ م و در شششغنانیح ېښنششبششه شششکل اِبریسششم و بریسششم آمششده اسششت. در زبششان پشششتوح ِور

در زبان های پ لوی، سانسکریت، و اوسشتایی،   ڤبسیاری از واژه ها دیده می شود که آوای  

در زبان های پامیری هنشوز موجشود بشوده، ولشی در زبشان پششتو ایشل آوا بشه  و  و در پارسشی بشه 

    تبدیل شده است. 

 )فرخی( چه عجب از زمی ار دنر دهد و گوهر بر     بریشم کند آن نیست عجب  درم کز توکِ 

 

     بششور )ق شششوه ای(.= ڤشششور، فششور            ؛تڤششش=ر = تڤششر = تبششر             ڤششرای، بششرادر؛  ڤششراد،

 م،الی در ابیا  زیر از م،نوی معنوی جال  الدیل محمد بلخیح

  تشششششا نبینشششششی پشششششی  از ایشششششل سشششششه نشششششور را               ور رافشششششکشششششی ببینشششششی سشششششر  و سشششششبز و 

 خویشتل رابر شغاالن عرضه کرد     ور و زردفدید خود را سر  و سبز و 

تلفشی مشی ششود. ولشی، « بشور»، و داال به ششکل فور که بعدای آوای  د  به      تبدیل شده است

تلفی می شوند که معنای آن رنی سر  کمرنشی و « رڤۈ»در زبان شغنانی، هنوز هم به شکل 

 (. blondی، به انگلیسی ایل به سرخی است. )ق وه ای، خرمائیا رنی خاکستری متم

 تبدیل شده استح d/به آوای   د = اوستایی در زبان پارسی    ᵟآوای   ڎ = 

       ؛تششششوڎ = تششششود = تششششو       ؛= دودڎند       ؛دسششششت« = ڎسششششت»وای  ڎ  در واژه هششششای مشششش،الیح آ

 خڎای = خدا ؛        ڎېو = دیو

 )ناصر خسرو(    وعده رطب داد و فرستاد تود          وعدهٔ  ایل چر  همه باد بود

                                      لطیششف و خوشششم تششو بششی مششزه تششودکششه مششل تششرنج   ا   مبششاگ مششادح خششوی  و مگششوی خیششره مششر

 )ناصر خسرو(
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  ورنه بس عالی است پی  خاک تود                آسمان نسبت به عرگ آمد فرود

 )مولوی جال  الدیل بلخی(

تلفشی « تشود»بشه ششکل « تشو »دیده می شود که در اشعار ناصشر خسشرو و جشال  الشدیل بلخشی، 

تلفی مشی ششود « ڎتو»و بعدای آوای  د  به     ابدا  شده است. در زبان شغنانی هنوز شده است 

 آن در پارسی به  د  و بعد به مرور زمان به     ابدا  شده است.  ڎکه آوای  

 ڎباد = با

» تبشدیل ششده اسشت. مش،الی در واژه و یشا  خش   بشه  گ  اوستائی در پارسشی بشه  x/آوای   ښ = 

                   ؛؛ ښشششششتر = ششششششتر     «بریششششششم = ابریششششششم»رسشششششی ، در فا«ورېښشششششم» پششششششتو ، در «ڤِرېښنشششششم

 ، «ش ر» به فارسی « ښار» و ښ=ر به پشت

 برای وضادت بیشتر به نوشته زیر مراجعه شود.

در اوسشتا بشه ششکل « ششب»واژه  ، آمشده اسشت.«khshiخششی »در اوستا به ششکل « شه» واژه 

و ، «shahrشش ر »و « shatrشیشتر »در پ لشوی « شش ر»آمشده اسشت، واژه « khshapā خشپا»

، و واژه «khshθaraره ݑی خششش»، در اوسششتایی «khshatraخشیششتره » در هخامنشششی بششه شششکل 

 آمده است.« خشه یار»به شکل « ش ریار»

 ایل اشتباه از کجا سرچشمه گرفته است؟

ر آوای خششاق، نویسششه خاصششی بشرای هشش یششاد مششی شششود،« دیشل دبیششره»اصشالی الفبششای اوسششتایی کششه 

را مفسریل و متشرجمیل اوسشتا بشه بشار آورده انشد. چشون در زبشان پارسشی آوای . ایل مشکل دارد

و  گ   ، آن شا بشه زعشم خشود، ایشل آوا را بشه آوای    )و یا از بیل رفته اسشت( وجود ندارد  ښ 

جرمنی وجشود دارد. در زبشان آوا در زبان های پامیری، پشتو، و  شکسته اند. در دالی که، ایل

در زبششان شششغنانی بششه شششکل « ششش ر»وجششود دارد. واژه « هښشش»بششه شششکل « شششه»شششغنانی واژه 

کشه در ایرانشی بشه ششکل « شش ر یشار»و  تلفشی مشی ششود.« ارښش»در زبان پشتو به شکل « =رښ»

 آمده است. مانندح خشایار شاه جنیدی، گزارشکر تلویزویون فارسی بی بی سی.« خشایار»

 ی توضیح بیشتر ایل موضوع، به بند های زیر مراجعه شودحبرا

( کتشاب  در 93 - 92نویسشنده کتشا  آواشناسشی )فونتیشک( در صشفحا  ) علی محمد دق شناس

 ایل مورد چنیل نگاشته استح
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، در بسشیاری از زبشان هشا همخشوان هشایی وجشود سااده یِ ( کانسوننت هشا)عالوه بر همخوان ها 

ساخته شده اند. در نتیجه، در تعریف آن ا بایشد  ادغام دو همخوان متفاوتترکیب و دارند که از 

از دو شیوه تولید نام برد که یکی بعد از دیگری در تولید ایل گونه همخوان هشا بکشار مشی رود. 

نیز اغلب با جایگشاه تولیشد هشر یشک از همخشوان هشای ترکیشب  همخوان های مرکبجایگاه تولید 

ل تعبیر که اگر همخشوان هشای ترکیشب ششونده دارای جایگاهشای تولیشد شونده متفاو  است. به ای

متفاو  باششند، معمشوالی، ایشل دو جایگشاه بشر هشم تشاثیر مشی گذارنشد و هشر یشک دیگشری را بسشوی 

خشود مشی کشششاند تشا آنجششا کشه اغلشب، از براینششد تش=ثیر متقابششل آن شا، جایگشایی تششازه و بینشابیل بششرای 

وجشود دارد یشک  «چششم » ، همخوانی کشه در آغشاز واژۀ داصل می شود. م،الی  همخوان مرکب

. ایششل همخششوان از ترکیششب (یششک آوای ترکیبششی اسششت« چ» نششی آوای یع )همخششوان مرکششب اسششت. 

کشامی بیشواک و سایششی( سشاخته  –ل،شوی « ش» ل،وی، بیواک و انسشدادی، بشا  –)دندانی « ت »

بیششواک، ل،ششوی و کششامی(  سایشششی، –)انسششدادی « چ»شششده اسششت. پششس در توصششیف آن بایششد گفششت 

است. در تعریف ایل همخوان مرکب از شیوه های انسدادی و سایشی با هشم یشاد مشی ششود و از 

سشخل « ش»و کشامی در رابطشه بشه « ت»در رابطشه بشه  –نظر جایگاه نیشز از جایگاهشای ل،شوی 

 «بمیان می رود و مختصۀ دندانی در نتیجه ت=ثیر متقابل از میان می رود.

 79و  78ینیِه، زبانشناس فرانسوی در کتا  اصو  زبانشاسی عمشومی در صشفحا  آندِره مارت

 در مورد آواهای همخوان چنیل نگاشته استح

به هنگام تلفی هر صو  بویزه اصوا  انسدادی، مد  زیادی بایشد بگشذرد تشا انشدام هشا دخیشل » 

لششِت خششاِق ی رسششد کششه آن دادر تلفششی در وضششعیت مناسششب قششرار گیرنششد. سششپس لحظششه ای فششرا مشش

ی انشدام هشا رو بشه   ِی گفتار]اندام ا  به کار می افتد و صشو  مشورد نظشر تلفشی مشی ششود و ن ایتشا

» انبساط گذاشته و به دالت اولیه برگردند. فقط صوتی که در مقطش  زمشانی دوم ایشل فراینشد یشا 

داصل می شود، اعتبار دارد زیرا تن ا مقط  مشخ  کننشدۀ صشو  مشورد نظشر « مقط  ت،بیت 

پشی  مشی آیشد کشه انشدام ا بشه کشینندی بشه دالشت اولیشه خشود بشر مشی گوینشده اسشت. امشا مشواردی هشم 

گردند، بطوری که شنونده از صشدایی کشه در ایشل فاصشله مشی ششنود، بشی اعتنشا نمشی گشذرد. ایشل 

دالت بویزه شامل شنوندگانی می شود کشه بشه تلفشی آن صشو  عشاد  ندارنشد و بشه همشیل سشبب، 

 «تلفی آن صو  برای آن ا محسوس نیست. یکپارچگی

را بشه   ږ و   ښ تو زبانشان اهشالی قنشدهار آوا هشای ایل نظریه به ثبشو  مشی رسشاند کشه چشرا پشش

تلفی می کننشد. در صشورتی کشه،   گ و     اهالی جال  آباد آن ا را بشکل   و  ژ و   گ شکل 

بکنند، پس خود نویسشه هشای   ږ و   ښ )گ، ژ،  ، گ( نمایندگی از صداهای  اگر نویسه های

 ، و باید نوشته نشوند.در پشتو زاید و اضافی هستند  ږ و   ښ 
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هسشششتند، و   ز و   د ، و  س و     هشششم مرکشششب از آوا هشششای   ځ و   څ همشششیل طشششور آواهشششای 

» ه واژه یکپارچگی تلفی آن ا برای کسانی که اهل زبان نیستند، محسوس نیست و می تواننشد کش

 )خییس(، )شییڅ(، و یا )خییڅ( تلفی کنند.را بصور  )شییس(، شغنانی )به معنای آ ( « ښڅ

. یعنی از دو آوا سشاخته (، آواهای ترکیبی هستندژ، ڎ، ݑآوا های )ښ، ږ، څ، ځ، ج، چ، ش، 

شششده انششد. بششدیل سششبب از آوای ترکیبششی، صششرد یکششی از آواهششا ادا مششی گردنششد، و آوای دیگششر از 

 تلفی باز مانده و سبب نقیصه تلفی در واژه ها می شود.

 { = آت  Yatsاست. مانندح یاڅ }یاتیْس« س» و «   » ترکیب شده از آوا های « څ» آوای

 { = باد Xudzمانندح ښینوځ } ښوْدز = « ز » و « د » ترکیبی از آوا های « ځ » آوای 

 

 اهمیت تاریخی، فرهنگی، ادبی، و زبان شناسانه زبان های پامیری:

کشه توسشط هارولشد والتشر بیلشی، اسشتاد زبشان سانسشکریت در دانششگاه کشامبریج مقالشه ای نوششته، 

در اینجشا فصل هفتم کتا  میراث ایران به چاک رسیده است. ترجمه و در در دکتر محمد معیل 

 .چند از آن نقل می گرددگزیده ای فقط 

  داده، اطالعششاتی داریششوگ در کتیبششه ای کششه بششه شششرح سششاختمان کششا  خششود در شششوگ تخصششی

مشرودی در با  نوع کار و استاد کشارانی کشه کشا  را سشاختند، و هم نشیل منشش= مشواد اولیشه و 

 چنیل می خوانیم. 40تا  37مصالح قصر آورده است. در سطر های 

 

ترجمهح سنی بلور آبی و شنگرفی که در اینجشا بشه کشار رفتشه از سنشغد آمشده، و سشنی بلشور آبشی 

 به کار رفته از خوارزم آمده است.سیر که در اینجا 

کشه در ششغنانی « کپوتشه». ماننشدح ایشل واژه هشا در زبشان ششغنانی دفشی ششده انشدهنوز بعضشی از 

مشش ور « رنشی آبشی»ششده، و اکنشون بنشام « کبشود»تلفی می شود، و در پارسی « کبو »هنوز 

 است.
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ششده، امشا در زبشان  )رنی قرمشز و یشا سشر ( تبشدیل« شنگرد»واژه ِسنکیبروگ، در پارسی به 

شششغنانی، فقششط هجششای آخششری ایششل واژه هنششوز کششاربرد دارد. سششنکبروگ = سششنکب   روگ. در 

 هنوز کار برد دارد.« سر »به معنای « تصیغه مؤنمح راشْ « »تروشْ »شغنانی 

منحیششم دششرد عطششف در زبششان شششغنانی کششاربرد دارد. ماننششدح کپششو  کششه انتششه هنششوز « انتششه»واژه 

در ششغنانی بشه « ه شا»انیح کبو  ای  روشت )سشر  و سشفید(. دشرد ربشِط ِسنکیبروگ، به شغن

رنشی آبشی  تلفی مشی گشردد.« ایچ»تبدیل شده، اما در بلوچی هنوز « از»و در پارسی به « ایس»

انی هنشوز در ششغن« یلښش»آمده است. در دشالی کشه لفشی « ایخشینه»سیر در نوشته فوم به شکل 

دو آوای     و  گ  شکسته اند. ایل واژه در زبان پشتو بشه به را   ښ  موجود بوده و ایل آوای

 .را میدهد. مانندح شیل ډنډ« سبز»آمده، و معنای « شیل»شکل 

 آمده است.« رهݑمی»در سروده های مقدس در کتا  یشت ها از اوستا، ابیا  ذیل در ستای  

 

یل موجود پرسشتیدنی از ما می،ره را می پرستیم، دارندۀ چراگاه های وسی ، او که نخست ترجمهح

پشی  از خورششید تنشد اسشب جاویشدان بشه سشوی مشا مشی « هشرا»ج ان مینوی است، از فراز کشوه 

یشل و باششکوه کشوه هشا را فشرا مشی گیشرد، و از آنجشا بشر همشه  آید، او که نخست فراز قله های زر 

 سرا های آریایی می تابد. او نیرومند تریِل موجودا  است.

قدیم تری کشه منسشو  بشه خشوِد زردششت اسشت، ابیشا  زیشر اسشتخراا  از یک سلسله سرود های

 شده است.
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ایل را از تو می پرسم. بمل راست بگو، اهوراح چه کسی، که عاملی ماهر اسشت، نشور ترجمهح 

و ظلمت را آفریده؟ چه کسی، کشه عشاملی مشاهر اسشت، خشوا  و بیشداری را آفریشده؟ کشه بامشداد، 

 مرد اندیشمند را متوجه وظیفه خوی  می کند؟نیمروز، و شب را آفریده، که 

« ېݑمش»هنشوز در زبشان ششغنانی کشار بشرد داردح « راݑمی»م دیده می شود، که واژه در متون فو

در زبشان شششغنانی هنشوز بششرای « yōیششو » واژه  در مقابششل تشاریکی.« روز، روششنی»بشه معنششای 

تبشدیل « او»در پارسی بشه ضمیر فاعلی شخ  سوم مفرد )در صیغه مذکر( کار برد دارد، که 

ضمیر فشاعلی ششخ  سشوم « yāیه »واژه  د )آن مرد رفت(.شده است. م،الی در شغنانیح یو تویْ 

 مفرد )صیغه مونم( در زبان شغنانی هنوز هم کاربرد دارد.

ن»واژه  ری ر« زی رےهنوز در زبشان ششغنانی کشاربرد دارد. ماننشد. زی ل ېل نشېیش ےح پرتشو آفتشا ، زی

ِرن تااح تاا زریل، بهه. هم نان ڤکوه   تاا طالیی. عنوان صفتح زی

بشه « چ رن »تبدیل شده، اما در زبان بلوچی به ششکل « روز»در زبان پارسی به « رئوچه»واژه 

تبششدیل ششده اسششت کشه معنششای « زۈر»اسششت. در زبشان شششغنانی بشه معنشای روز هنشوز هششم معمشو  

 را می دهد. جایگاه روشنایی، جایگاه عبور نور.« روزن»

تبششدیل شششده اسششت، امششا در زبششان « شششپه»، و در پشششتو بششه «شششب»در پارسششی بششه « خشششپا»واژه 

را   ښچشون مفسشریل اوسشتا، آوای  تلفشی مشی گشردد. « ششب»به معنای « = ښ»شغنانی، هنوز 

نوششته انشد، در دشالی کشه « xšapā خشپا»به دو صدای     و  گ  شکسته اند، و آنرا به شکل 

اصلی و نا  ایل واژه اوستایی به همشان ششکل اصشلی اگ تلفشی مشی در زبان شغنانی، صور  

 گردد.

و ارژاسشش  )ارجاسششت( بششرای  (بدر زیششر قطعششه ِی کوتششاه از دماسششۀ پیکششار ویشتاسشش  )گشتاسشش

 نشان دادن نمونۀ ایل نوع پارسی که در کتا  های زردشتی به کار میرود. 
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خیونیشان همشان ششغنانیان انشد، پشس  ارجاسب، سردار لشکر خیونیان بود. اگر ایل ثابت ششود کشه

 ارجاسب تورانی با لشکر رستم مصاد داده است.

 

ت کن ڤېشت ان  گوېشتای هیچ کود نِکاس کننڤح پس ارژاس  خیونان خبه خط عربی برگردان متل

هیک )ر ېهست ک ېآن ک ل ېشار زڤشت ان  گشینر  ېشار اس  دارڤگینر   ېتیک( کېآن دیه سالیک ری

رېت چېانوگون تیک کننت، کاری چار ېدار  ران سپاه پیت کییر .ېر اِ ېگون زی

آنگاه ارژاش  )ارجاسب( سرور خیونان از فراز تپه ای نظر افگند و گفشتح  ترجمه به پارسیح

آن ب ه ده ساله ای که بدانسوی اسشت، کیسشت؟ کشه مرکشب جنگشاوران دارد و سشالح جنگشاوران 

 می جنگد.دارد و مت ورانه همانند زریر سپ ساالر ایرانی 

قطعه زیر بخشی از داستان رستم ق رمان مش ور ساکائیان است که در متل سغدی بدست آمشده 

 ) و مانند بسیاری از متون ایرانی فقط با درود صامت ]کانسوننت ها  نوشته شده است(ح

 

 

دتیشاط و ششروط بسشیار، اینطشور اگر قطعه فوم با در نظر داشت دشرود صشدار دار و بشا قیشد ا

 شودحنوشته 
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 حبه خط عربی برگردان متل

خششش ر  خششو رن ېششز ېݑِسششنت. یششون ېپیتشش  ری ژغیششر تیششوو  ېݑنینششت یششونې  ووْ ڎېشش. چششانن ایخششو  سششتموی

شی  تش ڤ ڎِ وېش. اِ ڎک ایسشپاڎیو خو پاڤ یک فراپاشینت ان ېارڤ نشتح ایکڤ ݑمی نی خشو ݑایِون سشر ےرݑشاوی

م ماخو انخاس ن ېنېم کشم، گن  -ېݑاچ نشا واچشڎکشام، گن کیش -و  ڤی پیرشتا   ېانخواست، ایسکاتر ری

ی س نا پیتخوی ی  ت -ه، پارݑمی نتیکو ݑمی وی ل. ڤگن ای  –ه، کیت ݑاینغانس ژن نشی اینششتایمی غشو تری زیو فراس ژی

نشت، وېنت، سیشغتمان پاژغېڎی سشېِششر و  ت ڤ ڎِ و ې  اِ وْ ڎېخو  سشتمېری نشت ایِون رن .  ایشکشییرچ  تیری

ستمېز ېغتېڎی و ر  خو رن  . وی

 ح به پارسی ترجمه

رخ  پذیرفت. رستم فورای باز گشت و چون دیوان چنیل دیدند بزودی سواران و پیادگشان را بشا 

اکنششون جششرر  سششردار محششو شششده و دیگششر نخواهششد »هششم بکشششتند. آنششان بششه یکششدیگر فریششاد زدنششدح 

توانست با ما بجنگد. مگذارید فرار کند، ولی اورا نکشید، بلکه زنده دسشتگیرگ کنیشد تشا وی را 

ختنششد و یششا یکششدیگر فریششاد دیششوان یکششدیگر را بششه شششد  بششر مششی انگی«. نششه شششکنجه دهششیم.بیردما

 نان به تعقیب رستم پرداختند. آنگاه رستم باز گشت.میزدند. آ

، هم از نگاه فونولوژی و هم از نگشاه مورفولشوژی، اگر در خوان  ایل متل دقت صور  گیرد

 تصریف افعا ، وغیره. با زبان شغنانی تا ددی مطابقت داردح ضمایر شخصی،

در زبششانی شششغنانی هنششوز بششا همششان تلفششی دفششی شششده « دیششوان» بششه معنششای « wtēδ  وْ ڎېشش»واژه 

ت = ِویْنش»در زبان ششغنانی هنشوز کشار بشرد دارد. « دیدند»و = دیو(. ِونینت به معنای ڎېاست. ) 

ر اینجششا بششه د« کڎی پششا»اسششت، و « پششا »هنششوز در زبششان شششغنانی بششه معنششای « ڎپششا»واژه «. دیدنششد

در ششغنانی بشه ششکل « وېشاِ »واژه  «.سشپاِه پیشاده» بشه معنشای  ڎک ایسشپاڎی اسشت. پشا« پیشاده»معنای 

ییشو »، «نۈیشڎییشو »در ششغنانی   تش ڤش ڎِ و ېشاسشت. اِ « دو » بشه معنشای « نۈیشڎِ »آمشده و « ییو»

 «.یکدیگر را»به معنای «  یِگه ت
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نتیک»واژه  وی  است. « زندگی»یعنی « ندوی ژن »در پشتو به معنای « ژن

 ، چنیل آمده استح(در کتا  مانی به نام شاپوهرگان )شاپورگان

 

 ح به خط عربی برگردان متل

وهر وا ڎان  وْشش ڎایز پشس وا ڎ، ان ڎایز پس فری ر آفنشر انگ ڎن آ ڤایز پشس آ ڎ، ان ڤل آاز پشس روْشش ڎل، ان رن

نیفت انگ زی ېد ڎان  ِملییر ایهرْ ڤای  ڎدیست داشت ان  ڎر پی ڎن پییموخت ِهند انگ آ  .ڎوان فری

 ترجمه به پارسیح

یششر بششاد آفریششده شششد، و پششس از بششاد روشششنایی، و پششس از روشششنایی آ ، و پششس از آ  ݑو پششس از ا

آت ، داد خود را بدیل جامه ها پوشانید و آت  را در دست گرفت و بشه سشوی اهشریمل و دیشوان 

 تاخت و آنان را نابود کرد.

بوده، و در زبشان ششغنانی آوای « اتهڤ»است که در اوستا « باد»عنای به م« ڎوا»در اینجا واژۀ 

ا. گلشوی  ڎاڎ ڎنشای ایرد بشا ےو«. بشاد»بشه معنشی « ڎبشا»آن به     تبدیل شده است. مانندح   ڤ 

 را باد خورده است. )باد مریضیح مانندح سر  باد(. 

خش نای گشښنا = رن ښرن »در شغنانی به شکل « rōšnل روشْ »واژه  « ڤآ»آمشده، و واژه «  ، رن

ماننشدح ولی در شغنانی هنوز به همیل شکل باقیمانده است. )بد  شده « آ »در پارسی به شکل 

مانشده کشه بشه معنشای آتش  « آذر » در پارسی بشه ششکل » urδāر ڎن آ»واژه «. = ِگردا  ڤاڎگییر

 است.

 

با ارائه م،ا  فوم واضح گردید که واژه های نا  و اصیل از زبان هشای قشدیم، هنشوز در زبشان 

هششای پششامیری بششه شششکل اصششلی آن بششاقی مانششده اسششت، و تحقیششق و پششزوه  در ایششل زبششان هششا، 
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راهگشای بعضی از لغا  مج و  در آن زبان ها است که از طریق زبشان هشای پیششرفته ماننشد 

بشا گذششت زمشان دگرگشون ششده ن پشذیر نیسشت. چشرا کشه ایشل زبشان، امکا ایل کار تا ددیپارسی 

ا بشه آوا هشای سشاده بشد  نمشوده اند، و با گذشت زمان آوا های ثقیل را تشرک گفتشه و جشای آن شا ر

 است.

 

 ؟و چند گونه است، و کدام آن با اهمیت تر است زبان چیست

زبانی که زبانشناس آنرا مورد مطالعه قرار می دهد، زبان انسان است. ایل نکته شاید توضشیح 

ی همیشه بشه اسشتعاره کشار  (Language)بدی ی باشد. زیرا، واژه زبان  را در سایر موارد تقریبا

زبششان » ، کششه سششاخته و پرداختششه افسششانه سششرایان اسششت و «زبششان دیوانششا » مششی برنششد. مشش،الی 

هشم زبشان « زبان گل شا» ، بی  از آنکه نتیجه مشاهده علمی باشد، فرضیه است، و «مورچگان 

بشه معنشی دقیشق « زبشان » رمزی است مانند بسیاری از رمز های دیگر. در گفتشار رایشج، واژه 

کلمشه، تشوان و یششا اسشتعداد  ذاتشی انسششان ا در درک و تف شیم پیشام هششای خشود بشه یکششدیگر بشه کمششک 

  4ارد که روی ایل خصوصیت صوتی زبان ت=مل کنیم.عالیم صوتی است. جا د

پوهاند دکتور محمد دسیل یمشیل، بشه نقشل از پوهانشد محمشد ردشیم ال شام در قسشمت تعریشف زبشان 

 بشکل خاق آن، چنیل تعریفی را ارائه می دهدح

زبششان بششه مف ششوم خششاق آن عبششار  ازح سیسششتم صششوتی رمششزی )سششمبولیک( وضششعی، می،ششاقی، 

است کشه افشراد یشک جامعشۀ لسشانی آنشرا بمنظشور اف شام و تف شیم بشه کشار مشی  اکتسابی و اجتماعی

برند. در اینجا مقصود از سیستم اینست که هر زبان دارای نظام و قواعد مششخ  مشی باششد و 

صوتی یعنی که صور  اصلی و اساسی هر زبان گفتار و یا سخل گفتل است که زبشان ملفشوظ 

و  یعنی نشانه ایکه در یک زبشان بشر چیشزی داللشت کنشد و یا شنیدنی گفته می شود؛ رمز یا سمب

رابطه میان دا  و مدلو  معنی و مف وم را بمیان آورد و ایل سمبو  هشا همشه وضشعی و می،شاقی 

میباشند. وضعی و می،اقی به ایل معنی که افشراد یشک جامعشه همشان قواعشد زبشانی را وضش  مشی 

گردد. اکتسابی و اجتماعی بدیل معنی است کشه کنند و در میان آن ا بقسم یک می،ام رعایت می 

زبان گفتاری فطری نیست بلکه از اجتماع کسب می گردد. البته پدیشده زبشان آمشوزی در انسشان 

  5فطری است ولی بدون اجتماع بمیان آمده نمی تواند و ضرور  هم بدان نمی افتد.

                                                           
 . 4 – 3مارتینه، همان، صص.   4
 .14پوهاند یمین، دستور زبان معاصر زبان پارسی دری، ص.   5
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وگ کشرد کشه زبشان بشر عشالوۀ با ایشل دشا  نبایشد فرامش» آندره مارتینه خاطر نشان می سازد کهح 

اینکه وسیله تف یم و تفاهم متقابشل میشان اهشل زبشان اسشت، نقش  هشای دیگشری هشم دارد. در وهلشه 

ی گفته می شود که زبان، خاستگاه اندیشه است. آقای آنشدره سشوالی را مطشرح مشی  او  اصطالدا

را تفکشر نامیشد؟ سازد و مشی پرسشدح آیشا اندیششه ای کشه در قالشب زبشان جشای نگیشرد، مشی تشوان آنش

ه زبانششناگ. نشسشت و ایشان پاسخ می دهند که اظ ار نظشر در ایشل مشورد بشه ع شده روانششناس ا

ایشان می فرمایند، از سوی دیگر، انسان زبشان را بخشاطر بیشان پیشام هشای خشود بکشار مشی بشرد. 

دانی یعنی، انسان ادساس خود را با زبان خود تحلیل و تجزیه می کند و در ایل میشان توجشه چنش

ی بشه بشر  به واکن  شنوندۀ ادتمالی سخل خود ندارد. هم نیل گاهی فرد گوینده، بدون اینکه واقعا

قراری ارتباط با دیگران تمایل داشته باشد، در ضمل پیام های خود از ایل وسیله برای متقاعشد 

ی شدن خود و یا دیگران ب ره جویشد. نقش  سشومی کشه آنشدره بشرای زبشان قایشل ششده، نقش  زیبشای

شناختی زبان است. اما ایشان اظ ار نظر می کنند که تحلیل ایل نقش  ششاید دششوار باششد. زیشرا 

 6که با دو نق  اولی )نق  ارتباطی و نق  بیانی( در هم می آمیزد.

 

 و تأثیرات متقابل این دو یکدیگر: ارتباط خط با زبان

ی از  آندره مارتینه می گوید، در واق  از هزاران سا  پی  بدینسشو، در کششور هشای متمشدن غالبشا

عالیم تصویری یا ترسیمی بشرای نمشای  عالیشم صشوتی زبشان اسشتفاده ششده اسشت. ایشل پدیشده را 

خط می نامیم. عالیم زبان انسان در وهله او  صوتی هستند و طشی هشزار هشا سشا  نیشز صشوتی 

 تی امروز بیشتر انسان ها بدون آنکه سواد داشته باشند، سخل می گویند. بوده اند و د

م را پی  از نوشتل فرا می گیشرد و خوانشدن را بشه سپس آندره مارتینه ادامه می دهدح انسان تکل  

م یاد می گیرد، اما عکس ایل دالت هرگز ر  نمی دهد. خشط، موضشوع همراه و در پ لوی تکل  

یست و در رشته علمی دیگری مورد بررسی قرار می گیرد، اگشر چشه مطالعه علم زبانشناسی ن

هنوز هم از جملۀ ملحقا  آن بشمار می رود. ایشان ادامه می دهندح ازینرو، زبانشناس اصشوالی 

بررسی اثر خطی را در دوزۀ کاری خود نمی داند و تن شا در ششرایطی آثشار مکتشو  را مشورد 

تی زبشان تشاثیر گذاششته باششد. ولشی ایششان مشی افزایشد توجه قرار می دهد که بر شکل عالیم صو

 کهح چنیل مواردی بندر  پی  می آید. 

پوهاند دکتور محمد دسشیل یمشیل هشم بشر ایشل نظشر صشحه گذاششته اسشت. قسشمی کشه فرمشوده انشدح 

رمز ها و نشانه ها در هر زبان همه صوتی اند و ایل بدان معنی اسشت کشه انشواع دیگشر وسشایل 
                                                           

 . 8 – 7مارتینه، همان، صص.   6
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زبان اششاره ای، زبشان عالمشه ای و زبشان نگشارگ )الفبشا( را از نگشاه تعریشف و  مفاهمه از قبیل

  7شرح علمی زبان، نمی توان آن ا را زبان قلمداد نمود.

پوهاند دکتور محمد دسیل یمیل در قسمت اجزای سازنده زبشان صشوتی کشه انسشان از آن بم،ابشه 

 ستحابزار اف ام و تف یم استفاده می کند، چنیل بیان نموده ا

است. یعنی، انسان بشه هشر زبشانی کشه سشخل مشی گویشد « جمله » وادد گفتار در همۀ زبان ها » 

آنرا با بیان جمله ها انجام می دهد. پس اجزای سشازنده زبشان صشوتی عبارتنشد ازح جملشه، فقشره، 

 کلمه )واژه(، مورفیم )واژک(، و فونیم )آوا(. 

ردند، در نتیجه آن به آخریل جشز سشازنده زبشان یعنی، اگر اجزای سازنده زبان گفتاری تجزیه گ

 که فونیم ها )آوا ها( است خاتمه می یابد و آوا دیگر قابل تجزیه نمی باشد.

)کشششه « آوا» علشششی محمشششد دشششق ششششناس، در کتشششا  آواشناسشششی )فونتیشششک(، در قسشششمت ارتبشششاط 

 چنیل ابراز نظر نموده استح« زبان» کوچکتریل جزء سازنده زبان است( با خود 

ی زبان را بصور  مجموعۀ پی یده ای از نظشام هشای مجشرد و ذهنشی تعریشف ز بانشناسان عموما

مغششز انسششان بشششمار مششی رود و بششرای ایجششاد  8مششی کننششد کششه از جملششۀ توانششش ای )قابلیششت هششای (

ارتباط بیل افراد بششر بکشار مشی رود. بنشا بشرایل تعریشف، زبشان یشک پدیشدۀ مجشرد و غیشر مشادی 

محسششو  مششی « مششاده» آوا در دقیقششت امششواا هششوا اسششت کششه خششود نششوعی اسششت. از سششوی دیگششر، 

شود. در نتیجه، آوا یک پدیده مادی ) فزیکی( است کشه از طریشق گشوگ محسشوس مشی گشردد و 

نمی تواند جزئی از نظام ذهنی زبشان بششمار آیشد. بشا ایشل وصشف، آوا بصشور  مشاده ایکشه نظشام 

طشه پیشدا مشی کنشد. ازینشرو مشی تشوان گفشت کشهح های زبانی در آن نمشودار مشی ششوند بشا زبشان راب

هماننشد نسشبت نششینت هشای )نشو  هششا( یشک دسشتگاه موسششیقی اسشت بششا « آوا » بششا « زبشان » نسشبت 

ت هشا مش،الی صور  اجرای شده آن، )یعنی اجرای یک پارچه آهنی با توالی قرار دادن همان نن 

 در پیانو(.

 د زبان است.م های مجر  و یا، آوا نشانه مادی، محسوس و گفتاری برای نظا

همیل آوا را نویسندگان دیگر بنام، واک، صدا، صو ، و یا فونیم نوشته اند که هشدد همشه ایشل 

 ها یکی است. پوهاند دکتور محمد دسیل یمیل میگویدح

                                                           
 .14مارتینه، همان، ص.   7
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اگششر چششه ایششل وادششد هششای صششوتی ) آوا هششا(، بششه تن ششایی بششی معنششا انششد، ولششی در درون واژه و » 

ده می کنند و بطور عمشوم دارای خصوصشیا  و مشخصشا  چنشد مشی واژک نق  معنایی را افا

باشند. یعنشی کشه فشونیم وادشد صشوتی )آوا( بشی معنشی و بسشیط و مششخ  و مفشارم زبشان اسشت. 

معنششی ندارنششد و اگششر در واژه ای بجششای هششا مفششارم بششه ایششل معنششی اسششت کششه بششه تن ششایی ایششل آوا 

بوجشود مشی « فشرم» د و یشا در معنشی واژه یکدیگر استعما  شوند، معنی واژه را تغییر می دهن

بشه تن شایی معنشایی ندارنشد ولشی اگشر در واژه جشایگزیل « ا » و « چ » آورند. م،الی  واک هشای 

« چ» یکدیگر شوند، تفریق معنشایی را در واژه بوجشود مشی آورنشد. مش،الی اگشر بجشای واک )آوا( 

، معنششی متفششاوتی را بوجششود مششی را جششایگزیل کنششیم، یعنششی )جششای(« ا » در واژۀ )چششای(، آوای 

آورد کششه کششامال  بششا واژه اولششی هششیچ ارتبششاطی نششدارد. بششدیل ملحششوظ، شششناخت هششر یششک از آوا هششا 

 بصور  انفرادی، ضروری بنظر می رسد.

 علی محمد دق شناس در قسمت رابطه آوا با خط می نویسدح 

مشی کنشد بشا زبشان رابطشه خط مانند آوا به عنوان ماده ایکه نظام های زبشان را در خشود مشنعکس 

پیدا می کند. از ایل نقطه نظر، نسبت زبان بشا خشط هماننشد نسشبت طشرح قشالیل بشا صشور  بافتشه 

  9شدۀ آنست. ویاح خط نشانه مادی، محسوس و نوشتاری برای نظام ذهنی زبان است.

و هر دو آوا و خط، پدیده های مادی و محسوس هستند که توسط گشوگ و چششم قابشل دشس انشد، 

ایندگی از پدیده ذهنی زبان می کننشد. ویشا قسشمی کشه دشق ششناس گفتشه اسشتح زبشان یشک پدیشده نم

ذهنی وادد است که بشا دو تظشاهر مشادی متفشاو  )یکشی گفتشاری و دیگشری نوششتاری(، عشرر 

 وجود می کند.

می افزایدح اگر چه کارکرد خط  و آوا در زبان یکی است، اما نوع رابطه ایکه بشیل خشط و  وی

وجود است با نوع رابطه ایکه میان آوا و زبان وجشود دارد، کشامالی متفشاو  اسشت؛ زیشرا زبان م

کششه رابطششۀ آوا و زبششان مسششتقیم و بششی واسششطه اسششت. در صششورتی کششه رابطششه خششط و زبششان غیششر 

بواسشطه ابشزار خشارجی ماننشد کاغشذ، قلشم و . بشا واسشطه بشدیل معنشا کشه مستقیم و با واسشطه اسشت

 د.غیره زبان تظاهر می کن

در قسششمت اینکششه کششدام یششک از ایششل ابششزار، در رسششانیدن پیششام نقشش  بیشششتری را ایفششا مششی نماینششد، 

ناصر خسرو در کتشا  زاد المسشافریل خشو  بیشان نمشوده اسشت کشهح قشو  بشرای ششنونده داضشر 

است و کتابت بشرای ششنونده غایشب. زبشان وسشیله انتقشا  افکشار و اندیششه هشا از یشک ششخ  بشه 

اطالعشا  را دقیشق تشر درک مشی  ،م موجشود باششدصی کشه در نشزد مشتکل  شخ  دیگر است. شخ
                                                           

 .14حق شناس، آواشناسی، ص.   9
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رسشانیدن همشان  ،زبان نوشتاریدر . و می شودکالم در شنونده بیشتر پذیری ثیر =  تکند. یا قو  

( در قسشمت 7پیام به شخ  دیگر از  طریق کتابت است. ناصر خسرو )زاد المسشافریل، ق. 

تابت )نویسه، و یشا زبشان نوششتاری( بحشم نمشوده و گفتشه قو  )آوا، واک و یا زبان گفتاری( و ک

 است که قو  نسبت به کتابت شریفتر است.

...قو  لطیف تر و شریفتر است از کتابت و نفس دانا بذا  خوی  هم از قو  بشی نیشاز اسشت » 

و هم کتابت و نیاز مندی او به هر دو از ب ر آنست تا مر علم را بشدیگری برسشاند یشا بزبشان کشه 

بگوید یا بدست کشه بنویسشد. و نیشز انشدر قشو  اششتباه کمتشر از آن افتشد مشر ششنوندگان را کشه انشدر 

کتابششت مششر خواننششدگان نبشششته را. از ب ششر آنکششه، انششدر نوشششته درف اسششت بسششیار کششه بدیششدار انششدر 

کتابت مانند یکدیگر است و آن درد ها اندر شنودن مانند یکدیگر نیسشتند. چنانکشه چشون کسشی 

وشششته باشششد و آن ماننششد باشششد بششه چیششزی .... بششر خواننششده کتششا  مشششتبه شششود کششه مقصششود چیششزی ن

نویسنده از ایل کلما  کدام اسشت و بشر ششنونده چشون یکشی از ایشل نشام هشا بششنود مششتبه نششود و 

گمان نیفتدگ که بدان نام، نامی دیگشر را همشی خواهشد کشه چشون هشر دو را بنویسشند، ماننشد یشک 

 «دیگر باشد.

یکشی هسشتند، امشا در تلفشی فشرم در زبشان پارسشی در نوششتل « ششیر »و « شیر»واژه های  م،الی 

 دارند.

 مولوی جال  الدیل محمد بلخی هم در م،نوی بر ایل اصل ت=کید می کند.

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر               زانکه باشد در نوشتل شیر، شیر

 ویل دگر شیر است کاندر بادیه    آن یکی شیر است کاندر بادیه           

 آن یکی شیر است کادم میخورد            ویل دیگر شیر است کادم می خورد

پروفیسر بوریس واسیلویچ بلیشایف، اسشتاد دانششگاه مسشکو در کتشا  روانشناسشی آمشوزگ زبشان 

 خارجی می نویسدح

وظ بشه رونشد هشای گشوگ پویایی، زبشان ملفش –منظور از زبان ملفوظ چیست؟ از دیدگاه کنشی » 

دادن و سخل گفتل تقسیم می شود. اما، از نظر محتشوا، زبشان ملفشوظ را بشه سشختی مشی تشوان از 

زبان مکتو  جدا دانست، زیرا گفته ها را می توان نوشت یا چشاک کشرد، و نوششته هشای دسشتی 

انی و و چاپی را می توان با صدای بلند خواند. پس سشزاوار نیسشت در بشارۀ ویزگشی هشای واژگش

دسشتوری کشه زبشان ملفشوظ را از زبشان مکتشو  جشدا مشی کننشد، سشخنی گفشت. اگشر چنشیل ویزگشی 
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هایی وجود میداشت، الزم میبود میان زبان ملفوظ و مکتو  فرم گشذاریم، کشه بکلشی بشی معنشی 

است.  با ایل همه، گشاهی میشان زبشان ملفشوظ و زبشان مکتشو  فشرم مشی گذارنشد تشا ویزگشی هشای 

ری آن ا روشل شود. در ایل مورد اغلب وجود ایل ویزگشی هشا را مشی پذیرنشد، واژگانی و دستو

زیرا ادعا می کنند که کلما ، اصطالدا  و ساختارهایی در زبان ملفشوظ وجشود دارنشد کشه در 

زبان مکتو  وجود ندارند، و بر عکس. اما چون زبان ملفوظ را پیوسته می توان نوششت و بشر 

باید شکل های گوناگون یک زبان دانست، نه انواع گونشاگون عکس، زبان ملفوظ و مکتو  را 

زبششان. منظششور مؤلفششانی کششه ویزگششی هششای واژگششانی و دسششتوری را مایششه اخششتالد زبششان ملفششوظ و 

مکتششو  مششی داننششد، تفششاو  زبششان گفششت و شششنود و زبششان ادبششی اسششت، کششه براسششتی شششکل هششای 

 10«گوناگون زبان اند.

وادد نمایندگی می کنند، آن ا را بنام دشرد، نویسشه و یشا  وادد های نوشتاری ایکه از یک آوای

گرافیم یاد می کنند. در قسمت اینکه آیا تمام نویسه ها )گشرافیم هشا( از تمشام واک هشا )فشونیم هشا( 

ی موجشود در یشک زبششان، نماینشدگی کششرده مشی تواننششد یشا خیشر؟  پوهانششد یمشیل فرمششوده اسشت کششهح 

بششان نیسششتند. یعنششی هششر گونششه خششط و الفبششایی را در نظششر گششرافیم هششا در برگیرنششده همششۀ اصششوا  ز

بگیریم ولو انکشاد یافته تریل آن ا باشد باز هم ناق  است و تمشام فشونیم هشای آن زبشان را کشه 

بششا آن نوشششته میشششود ثبششت کششرده و نمششای  داده نمششی توانششد. البتششه گششرافیم هششای زبان ششا بششدیل سششبب 

حو  و تغییر است. داالنکشه خشط و الفبشا خصوصشیت ناق  اند که زبان گفتار پیوسته در دا  ت

طششوالنی دگششر گششون مششی شششود. ایششل  یایسششتایی و محافظششه کارانششه را دارد و پششس از مششد  هششا

رهم بسیار کینند و مربشوط  مشوارد کوچشک و جزئشی اسشت. بنشا بشرایل، تحقیشق در زبشان بشه  تییطیو 

زبان و دسشتور زبشان  اساس اصوا  زبان صور  می گیرد نه درود؛ یعنی موضوع مطالعه

 11در قدم نخست فونیم )آوا( بوده و خط و الفبا در ایل زمینه آنقدر م م و مورد توجه نیست.

ایل گفته پوهاند دکتور محمد دسشیل یمشیل درسشت اسشت کشه دتشی در زبشان هشای بشیل المللشی هشم 

نشوع  45عیشاری الفبای مورد نظر، از تمام آوا ها نمایندگی نمی کننشد. مش،الی در زبشان انگلیسشی م

نویسه از تمام ایل آوا هشا نماینشدگی مشی کننشد. مش،الی در  26آوای مختلف وجود دارد، در دالیکه 

زبششان انگلیسششی، بششرای آواهششای )گ، چ، و ...( نویسششه )گششرافیم( مشخصششی وجششود نششدارد، کششه بششه 

 تن ایی از ایل آوا ها نمایندگی کند.

تمشام آواهشا ی )فشونیم هشا(  نخسشتداریشم، بایشد دلشه اولیشه قشرار در زبان ششغنانی چشون مشا در مر

موجود در ایل زبشان را شناسشایی کنشیم. و سشپس بشرای هشر آوا، بطشور جداگانشه نویسشه هشایی را 

                                                           
 . 102بلیایف، روانشناسی زبان خارجی، ص.   10
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)گرافیم هشا( مششخ  کنشیم تشا نقیصشه الفبشا سشازی را کشه پوهانشد یمشیل از آن یشاد آوری کشرد، تشا 

اد ایشران پزوهشی سش روردی، رسشالۀ . در ایشل مشورد، بنیشجایی ایل مشکل را اشکا  زدایی کنیم

 تحقیقی در مورد زبان  و الفبای شغنانی نوشته اند، چنیل اظ ار نظر نموده اند.

امانششت داری و یکدسششتی در درا آوا هششا، تطبیششق همگششون و فراگیششر الفبششای پیشششن ادی بششا آوا »  

ه و های زبانی مورد نظر، کار آموزگ و نوششتاری زبشان را بشه آموزنشدگان و آموزگشاران سشاد

عبششار  از صششور  نوشششتاری یششک   نویسششه = دششرد = گششرافیم]آسششان مششی سششازد... آوا نویسششه 

 12«آوایی است که تن ا و تن ا دارای یک آوا باشد.

ی همشان زبشان گفتشاری ن ، و زبشابشوده از نوشته باال نتیجه گیری می شود، که زبان اصلی، اساسشا

 د.دارنوشتاری در رده دوم قرار 

 

 الفبا برای زبان های پامیری: گزینش

نوشتل زبان های پامیری، رسم الخط التیل ب تریل گزینه است تا با طرح الفبای وادشد بشا ی برا

در نظر داشت نویسه ها برای آوا های خاق، گویندگان زبان های پامیری در هر کشوری کشه 

ارتبشاط بشر قششرار کننشد. امششا، ششور بختانشه ایششل زبشان هششا در بشیل چ ششار بشا هششم باششند، مشی تواننششد، 

ق بشه زمینشه ای سیاسشی ده اند که هشر کشدام اسشلو  و روگ خشاق خشود را مطشابکشور تقسیم ش

در چششیل  ،پششامیری هششادکمفرماسششت، دسششت و پنجششه نششرم مششی کننششد. م،الی  ایششل کشششور هششاایکششه در 

بیشششتر بششه رسششم الخششط اویغششور نوشششته مششی کننششد، در تاجیکسششتان بششه رسششم الخششط سششریلیلک، و در 

اقشدامی صشور   «الفبای فونیمیکی»برای طرح کستان، افغانسان به رسم الخط عربی. در تاجی

 از تمششام آوا هششای موجششود در زبششان شششغنانیآن الفبششا کششه گرفتششه و الفبششایی را طششرح نمششوده انششد 

در الفبای سریلیک کدام نویسشه که بعضی آوا ها در مقابل . ولی معاد  رده می تواندنمایندگی ک

ا از الفبششای انگلیسششی، یونششانی، و سششمبو  هششا ، چنششد تششا نویسششه رموجششود نبششودهبششرای آن ششا خاصششی 

ایشل نوششته، آخشر صشفحه  برای معلومشا  بیششتر، بشهعالیم نگاری بیل المللی استفاده نموده اند. 

 د.شومراجعه 

، کشدام الفبشای منحصشر بفشرد و خاصشی ندارنشد، و دری و پششتو در افغانستان، زبان های رسمی

میشز با افزودن عالیشم تو زبان های دری و پشتو هم  دکننهمان رسم الخط عربی استفاده می از 

 دهنده برای بعضی از درود، درود و یا نویسه جدیدی را به وجود آورده اند.

                                                           
  .6بنیاد ایران پژوهی سهَروردی، الفبای زبان شغنانی، ص.   12
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چون ما در کشوری زندگی می کنیم که رسم الخط عربی در اینجا رایشج اسشت، بناچشار متوسشل 

ی ویشزه هشر هشار آوا، رسم الخط عربی هم نمی توانشد بشرای هشولیمی شویم برسم الخط عربی. 

چشال  بشا رسشم الخشط عربشی بار، زبشان پارسشی اولیل ویزه ای را ارائه کند. برای زبان، نویسه 

عربشی ایشل چشال  ششان  پیدا کرد. چون در فارسی چ ار فونیم )آوا( اضافی بودند و رسشم الخشط

 دیگر را برای چ شار واا مخصشوق)نویسه( را مرفوع نمی کرد، فارسی زبانان چ ار درد 

اولشیل کسششی کشه ایششل مشی گوینششد زبشان فارسشی وضشش  نمودنشد کششه عبارتنشد از ح )ک، چ، ژ، گ (. 

اصششالدا  را در زبششان فارسششی آورد و ایششل جسششار  را از خششود نشششان داد، رودکششی سششمرقندی 

بود. بعدای، ترکان ع،مانی نیز رسم الخط شان را تغییر دادنشد و الفبشای زبشان ششان را طبشق رسشم 

بشا ب نمودند. با گذشت زمان، کشور هایی که زبشان رسشمی ششان عربشی نبشود، الخط عربی ترتی

را بر الفبشای عربشی افزودنشد، و رسشم الخشط زبشان  ایل مشکل مواجه شدند و اضافا  و عالئمی

( زبششان در ج ششان، رسششم الخششط عربششی را بشششکل 30شششان را تششدویل کردنششد. اکنششون بیشششتر از )

انشد. در مجمشوع، الفبشایی کشه ایشل زبشان هشا بشه اسشتناد  رسمی، رسم الخط زبان شان قبشو  نمشوده

عربششی و یششا  –رسششم الخششط عربششی بششرای زبششان خششود وضشش  نمششوده انششد، بنششام رسششم الخششط فارسششی 

((Perso-Arabic Scripts  یششاد مششی گردنششد. زبششان هششای زیششر برسششم الخششط عربششی نوشششته مششی

 13شوند.

ترکی ع،مشانی، ترکمنشی )در ایشران و ، پشتو، اردو، کوردی، آذری )در ایران(، پارسیعربی، 

افغانسشتان، ازبیکشی )در افغانسشتان(، بلشوچی )ایششران، افغانسشتان، پاکسشتان(، اویغشوری، سششندی، 

پنجششابی، پشششه ای، کشششمیری، بروشسششکی، لششییِکی، النششدی، جششاوایی )انششدونیزیا(، بربششری )کشششور 

 های شما  افریقا(، مالگاسی، سولو، و ماالیی.

زبان ها، ابتکار بخرچ داده اند تشا الفبشای زبشان خشوی  را بشر مبنشای الفبشای  چون دانشمندان ایل

( سشا  مشی گشذرد کشه در بشیل سشا  هشای 77عربی طرح نمایند که از طرح الفبشای کشوردی هشم )

سا  می گذرد کشه  80تدویل گردیده است و هم نان از تدویل الفبای سندی هم  1920و  1919

شناسان انگلیس در همکاری با دانششمندان سشندی، الفبشایی را دانشمندان و زبان  1935در سا  

برؤیت الفبای عربی برای زبان سندی تدویل کردند. اصالی منش= ایل نویسشه هشا عربشی اسشت، و 

نویسشه هشای  ردیگشر، بش اضافی یِ  (diacritics)با اضافه نمودن نقطه ها و یا عالیم تمیز دهنده
                                                           

13Arabic Scripts, Availabe from:   

(Accessed: 15 August  http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_script

2012) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_script
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مشی کننشد. مش،الیح در  ، که نماینشدگی از یشک آوای جدیشدمتذکره، نویسه های جدیدی را می سازند

څ، )نویسه )ح( نقطه ها و عالمه تمایز کننده را اضشافه نمشوده انشدح بشدیل ترتیشبح  رزبان پشتو ب

 ځ( و نویسه های جدیدی را بوجود آورده اند.

اع در قشرن نشوزدهم، مشردی از دیشار ششغنان، بنشام مشال الچشیل در صشدد ابشددر زبان شغنانی هشم 

رسششم الخششط زبششان شششغنانی بششر مبنششای رسششم الخششط پارسششی دری مششی شششود و تحششولی را در زمینششه 

نگارگ زبان شغنانی بوجود مشی آورد. ششاید اششخاق دیگشری هشم در ایشل زمینشه اقشدامی کشرده 

باشند، ولی چون آثار قلمی آن ا متروک است، نمی توان ادعا نمود که پی  از مال الچیل کسشی 

 کرده باشد.به رؤیت رسم الخط عربی ه ابداع رسم الخط در زبان شغنانی دیگر هم اقدام ب

 1302و  1300( هجششری قمششری ) مطششابق بششه 1342و  1340مششال الچششیل، در بششیل سششا  هششای )

لیف کتششابی مششی کنششد کششه کتششاب  بششدون =مششیالدی(، آغششاز بششه تشش 1923و  1921هجششری شمسششی و 

دیششوان اشششعار و » بنششام عنششوان بششوده، و دکتششر خششوگ نظششر پششامیرزاد آنششرا ویششرای  کششرده و آنششرا 

نامگذاری کرده است. در ایل کتا ، مال الچیل سروده های خشود را کشه بشه «  دیگر مناجا  ها

غنانی مینویسشند، دچشار زبان دری و شغنانی اند، درا نموده است. زمانی که ایشان بشه زبشان شش

که در زبشان ششغنانی آواهشایی وجشود دارنشد کشه نویسشه هشای الفبشای دری  اشکا  می شوند. زیرا

نمی توانند از آن ا نمایندگی کنند. بدیل ملحوظ، مال الچشیل دسشت بکشار مشی ششود، و پشنج نویسشه 

 دیگر را برای پنج آوای شغنانی ابداع می کند.

و نویسششه هششای ذیششل را ج ششت رفشش  چششال  خوانششدن نوشششته هششای او در صششدد چششاره بششر مششی آیششد، 

 شغنانی وض  می نمایدح

 ( = څنویسه )

 ( = ڤنویسه ) 

 ( = ښنویسه ) 

 ( = ږنویسه ) 
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= لۈڤشیی م)می گشوییم( و مشال الچشیل ایشل نویسشه را اینطشور  نویسه ) ۈ( م،ال در واژه }

مشراد مشال الچشیل، از «. ه مشی ششوددرد واژگونه که به جشای الشف نوششت»تعریف نموده استح 

 14،15ایل الف، نویسه )ۈ( می باشد.

 نمونه رسم الخط شغنانی مال الچیلح

 قسمی که خودگ نوشته استح

 

                                                           

(، از کدام درد خاصی کار نگرفته است، و ځالچیل، برای صدای )قابل یاد آوری است که مال    .1

 نوشته است.« یزڤس » را به شکل « = سبز ځیڤس=» دانسته است. م،الی واژۀ « ز»آنرا معاد  درد 

برای معلوما  بیشتر، در قسمت الفبای وضعی مال الچیل به مقاله نویسنده ایل سطور  .2

که در سایت وزیل سیمای « چیل و اثرگجزوۀ مختصر در مورد مال ال» تحت عنوان 

 شغنان موجود است، مراجعه شود.
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» ؛ و «ږا  = زنشی، زنگولشه» ؛ «ڤش   = رسشل، ریسشمان» او برای نویسه های  واژه های 

 را م،ا  آورده است.« ښوڤد = شیر" مای  نوشیدنی"
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 نوشته شغنی مال الچیننمونه 

 

اگر خوانندگان مال الچیل در قسمت خواندن نوشته اگ مشکل داشته باشند، در آخشر ایشل جشزوه 

 مرور کنند که مل متل ایل شعر تای  نموده ام.
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آشنا ششدن باششندگان ششغنان زمشیل بشا آوا هشا و نویسشه هشای زبشان پششتو، بشر مشی گشردد بشه ایجشاد 

مشیالدی( و  1938هجشری خورششیدی ) 1317ولسوالی شغنان در سا  اولیل مکتب ابتدائیه در 

 با وارد شدن زبان پشتو در نصا  تعلیمی آن دوره.

اششخاق مبتکشری بعد از فشرا گشرفتل زبشان پششتو و آششنایی بشا آوا هشا و نویسشه هشای خشاق آن، 

، از آوا هشای همسشان بشا زبشان ششغنانی داششتندبشا را کشه  ، نویسه ها ییچون مذهب شاه ظ وری

پشتو اقتباس کرده اند. اما، باز هم نویسشه هشای موجشود در زبشان پششتو جوابگشوی تمشام آوا هشای 

 1970هجشری خورششیدی ) 1349موجود در زبان شغنانی نبوده است. بشدیل ملحشوظ، در سشا  

میالدی(، ظ وری دو نویسه دیگر را از الفبای موجوده در ماششیل تایش  بشرای ایشل آوا هشا، کشه 

هستند، بر می گزیند. و بشرای  نویسشه دیگشر کشه در تختشه کلیشد « ڎ، ڤ» نویسه های عبار  از 

) « » های ماشیل تای  آنرا پیدا نکرده، خودگ یک نویسشه را بشرای ایشل آوا بشدیل ترتیشب 

 ( وض  می کند.= ݑ 

هجششری  1352و  1351نظششر بششه نوشششته ظ ششوری، ایشششان ایششل نویسششه هششا را بششیل سششا  هششای 

ا سشششاخته اسشششت. از  1973و  1972خورشششیدی ) مشششیالدی( بششیل مشششردم شششغنان معرفشششی و مششرو 

قیل و کسانی کشه قریحشه ششعری داششته انشد، و ، مشو  ه ویزهن به بعد، قشر تحصیل کرده، بآنزما

 به زبان شغنانی شعر و یا نظمی سروده اند، از الفبای مروجه ظ وری استفاده برده اند.

د اکادمی علشوم افغانسشتان، هشم الفبشای فشونیمیکی را محترم سر محقق خیر محمد دیدری، کارمن

ترتیب داده اند، ولی روی دو موضوع در بیل شغنانی ها عمومیت پیدا نکشرده اسشت. هنشوز هشم 

ایل الفبا، از تمام آواهای موجود رد زبان شغنانی بطور درسشت نماینشدگی نمشی کنشد، و هم نشان 

نشده، تشا اهشل زبشان بشا ایشل نویسشه هشا آششنایی سمیناری در ایل عرصه برای افراد با سواد دایر 

 کامل پیدا کنند.

نویسه ها که از الفبای عربی، دری، و پشتو اقتباس ششده انشد، جوابگشوی درسشت تمشام  ،تا اکنون

را  کسانی که ادعا می کنند، شغنانی ها زبشان خشود د.نآوا های موجود در زبان شغنانی نمی باش

یشک غشدر و خیانشت فرهنگشی بشرای زبشان هشای گوینشد کشه ایشل و مشی با الفبای پشتو مشی نویسشند 

نی، و پششامیری اسششت، و سششد راه طششرح الفبششا بششرای زبششان هششای دیگششر پششامیری )منجششانی، واخششا

مشی گوینشد کشه بشر مبنشای الفبشای دری بایشد بشرای ایشل شده اند. هم نشان، سنگلی ی(  –اشکاشمی 

این شا اصشالی از علشم کسانی که ایل نوع تفکر در مخیله خود می پرورانند، زبان ها الفبا ساخت. 

تمششام ایششل زبششان هششا و د، فارسششی هششم کششدام الفبششای خاصششی نششدار آواشناسششی خبششر ندارنششد، و زبششانی
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و اضافاتی بر آن توسط عالیم تمیشز دهنشده،  گرفته اند به عاریتالفبای خود را از الفبای عربی 

 وارد نموده اند.

میزنیم، هدد ما طرح نویسه های خاق برای آوا هشای  از الفبای فونیمیکیما سخل که  زمانی

مشا مشی تشوانیم بشا  خاق است. نویسه )گرافیم(، تن ا و تن ا باید از یک آوا )فونیم( نمایندگی کند.

و رسشم الخشط عربشی، الفبشای مکمشل فشونیمیکی  عالمشه هشای تمیشز دهنشده، بشر الفبشا اضافه نمودن

 های پامیری ترتیب دهیم. برای زبان

نویسششه هششای بایششد قابششل یششاد آوری اسششت کششه در زبششان هششای پششامیری، بششرای آوا هششای مشششترک، 

رک، نوششته هشای یکشدیگر را مشترک ترتیشب گشردد، تشا عالقمنشدان بتواننشد از روی الفبشای مششت

 و با یکدیگر مراوده و مکاتبه نمایند. بخوانند

 

 شغنانی:تقسیم بندی آوا ها در زبان 

ی آوا هششا  و یششا صششدا دار هششا مصششو   هششا،  ،واکششه هششا( 1بششه دو دسششته تقسششیم مششی شششوندح عمومششا

(vowels)  و یا بی صدا ها  ، صامت ها،همخوان ها( 2و(consonants) در زبشان ششغنانی .

 زیر را از کتا  زبان های پامیری ت=لیف پاخالینه اقتباس نموده ام.های ج ت نمونه جدو  

 

 :در زبان های گروه شغنانی واول ها ] واکه ها  [سیستم 

در تمام زبان ای ایل گروه به است،نای سریقولی، واو  ها نظر به کوتاه بشودن و یشا طویشل بشودن 

خششود مقابششل یکششدیگر قششرار دارنششد. در جششدو  ذیششل فششونیم هششای واو  ل جششه هششای ایششل گششروه دیششده 

 ) جدو  در صفحه بعدی است(.میشود.

 

 

 

 

 



   

شغنان سیمایاداره نشرات    ثابتی نوروز علی                                               30                                                            

 

 

 :تبصره

معنای مطابقت را تن ا در دالت ماقبشل فشونیم هشای انفشی ] آوا هشای دمشاغی   دار،نقطه  ط هایخ

   نشان می دهند.

قسمی که از جدو  معلوم میشود، در زبشان ششغنانی هفشت واو  طویشل بمقابشل سشه واو  کوتشاه، 

مقابشل در روشانی ش  واو  طویل به مقابل چ ار واو  کوتاه، در خوفی ش  واو  طویشل بشه 

آراشششاری ششش  واو  طویششل بششه مقابششل سششه واو  کوتششاه قششرار  –پششنج واو  کوتششاه، در برتنگششی 

 دارند.

از نگششاه کیفیششت پایششداری، ثبششا  و تواو  هششای طویششل ] واکششه هششای کشششیده   ا مششام صششدا در ت مششو 

 ند.ی گردداال  فونتیکی از هم فرم م
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وابسششته  /i/در تمششام ل جششه هششا، فششونیم هششای بششاالیی مششی باشششند. تغییششر  /i/و  /u/واو  هششای کوتششاه 

امکششان پششذیر اسششت. یعنششی واو  «  ō» بششه «  u» از  /u/و تغییششر  /ε/بششه  /i/بحالششت فششونتیکی از 

 ،  ō(، در هر ل جه ایشل گشروه زبان شا نشه تن شا بشه مقابشل یشک فشونیم طویشل   uو   iهای کوتاه ) 

ای طویل قرار دارند.، و گاهی یکشی بشه یکشی و گشاهی نظشر بشه ویزگشی بلکه بمقابل تمام فونیم ه

نظشر بشه خشواق خشود البتشه بشه اسشت،نای  /a/خود به همدیگر خشود نزدیشک میششوند. واو  کوتشاه 

قرار دارد، ولی )به است،نای آراششاری( از هشم کمشی فشرم دارنشد. در  /ā/ل جۀ آراشاری بمقابل 

تلفی زیاد تر در قسشمت جلشو تولیشد مشی ششود.واو  کوتشاه  ، دیل/a/ل جۀ آراشاری، واو  کوتاه 

 16ل جۀ روشانی نسبت به دیگر واول ا کوتاه دراز تر و خاصیت پایدار تر دارد.

I  شکم(=  «قیچ»= ی طویل )یای معرود( )م،الی در واژه 

ē  = چشم(=  «څېم»)م،الی در واژه  (مج و )یای =  ې 

ε  )ئ = کسرۀ طویل )کشیده =(monophthong)  (سیاه=  «تِئر»)م،الی در واژه 

ō  تیشه(« = تاْرښ»= آ )الف ممدوده( )م،الی در واژه 

ů  ۈ )ضمه کشیده، بیل = «ō  » و«ū » کام(« = کۈم»)م،الی در واژۀ 

ū )و )واو معرود( )م،الی در واژه مون = سیب = 

ā  صابون(« = ونص=ب»ن=ن = مادر، و یا »= ر )فتحه کشیده( )م،الی در واژۀ 

 واکه های کوتاه:

ی بششرای واکششه هششای کوتششاه در رسششم الخششط عربششی )بششه شششمو  پارسششی و پشششتو( کششدام نویسششه  اغلبششا

خاصی وجود ندارد، و ایل واکشه در بشیل واژه هشای بشه ششکل فتحشه )ییشیی(، کسشره )ییشیِ(، و ضشمه 

بشدیل ملحشوظ، در قسشمت  ( مشی آینشد.a ،e  ،u)یین( می آیند. در رسم الخط التیل این شا بشه ششکل )

 تلفی واژه ها، خواننده با مشکل روبرو می شود.

در زبان شغنانی، واژه هایی که با یکی از ایل واکه های کوتاه آغاز می ششوند، نویسشه الشف  ا  

ها ایفشا مشی کنشد، چشون بشه تن شایی نمشی تواننشد در او  واژه اخشذ  فقط نق  کرسی برای ایل واکه

نوشته مشی ششوند. « ان »و « اِ »، «ای » گرافیم خاصی ندارند، و به شکل  موقعیت کنند، چون کدام

ی )ِسه(؛ اِکِدس )اینطور(، و انمېڎ )امید(.  مانندح ایری

                                                           
 پاخالینه، همانجا.  16
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 ؛پنشڅ )پسشر( ؛شته می شوند، ماننشدح ِښشتنر )ششتر(در وسط واژه ها، مانند کسره، فتحه و ضمه نو

ل )تفنی(.  څی

هشا بطشور کرسشی آوا دشرد )نویسشه( بشرای ایشلیشک در واژه های مختوم بشه واکشه هشای کوتشاه، 

آورده می شوند. که ایل درود )نویسه ها( غیر ملفشوظ بشوده، و صشرد نقش  کرسشی را بشرای 

واکه های کوتاه ادا می کنند. ولی در آغاز کلما ، فقشط نویسشه الشف  ا  کرسشی بشود، و در آخشر 

کرسشی  ای ضشمه، و  ے و  کرسشی بشر و واژه ها، نویسه  ه  )هی گردک( کرسی بشرای فتحشه، 

 انتخا  گردیده اند.برای کسره 

  ن )تو = تو(. ؛  غامن )غامو(    ؛ِڅڅو = چرده(ِڅڅن ) ؛    م،الی در واژۀ ِڅمن )څمو = سبد(

 خا ی )خاله = خاله(          ؛انجی )اینجه = بگیر(      ؛ِزندی )زنده(

و ایل مصو   در زبشان ششغنانی کشار بشرد زیشاد  ؛ِزِن )ِزن  = بشوی( ؛   خاِ  )خال  = خالی(

 دارد.

بحیشم کرسشی قبشو  کسشره و فتحشه، نویسشه   ه   در زبان پارسی دری در واژه هشای مختشوم بشه 

ِکه = درد ربشط(. و در تلفشی پارسشی » کییه  = کاه، علف(، و » شده است. م،الی در واژه های 

در واژه پروانشه تلفشی دری بشا فتحشه اسشت  دری و پارسی ایرانی هم همیل طور آمده است. م،الی 

. ولشی در زبشان ششغنانی کسشره آخشری خیلشی )پروانییه(، و تلفی ایرانی بشا کسشره اسشت )پروانشیِه(

کوتاه تلفی می شود، و در عیل زمان با فتحه هم مغالطه نشود، بشدیل مناسشبت، بشرای آن نویسشه 

 ے  بر گزیده شد.   

، بشا کسشرۀ کوتشاه واژه هشاآخشر در واکه طویشل   ی   را  از طرد دیگر، شغنانی زبان ها، دتی

نویسشه   بشرای ایشل آوا، تلفی می کنشد. بشدیل مناسشبت « ثابیِِت » را  «ثابتی»تلفی می کنند. م،الیح 

، هم اصالت کلمه اصلی را در نوشته داشته باشد، و هم تلفی شغنی ایل واژه را ے  انتخا  شد

 مشخ  می کند.

 تبصره:

 شغنانی، قبالی واکه ها )مصو   های( طویل را با درد  هی  نشان میدادند.در زبان 

مانندح ن ل )مادر(، ت ت )پدر(، ولی ایل در بعضی داال  مشکل ساز بود. مش،الی در واژه هشای 

نوششته مشی کردنشد، « د شل»و یشا « خ شط»یده آن ، اگشر آن شا را بشه ششکل کشش«دشل»و یا « خط»

در زبشان هشای پشامیری تلفشی نمشی « هشی»د. اگشر چشه دشرد یدنبسیار نا مش=نوس بشه نظشر مشی رسش
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تلفششی مششی « آ»و در ل جششه دری کششابلی « ای »شششکل شششود، و هم نششان در ل جششه دری بدخشششانی بششه 

مش،الیح بدخششانی هشا واژه هشای  گردد، و ایل صامت، جای خود را به مصو   خالی نموده است.

کننشد. و کشابلی هشاح مش،الی دهشل و یشا  تلفشی مشی« ایششت»و « ایفت»را به شکل « هشت»و « هفت»

شششد را بشششه ششششکل «زار»را بشششه ششششکل « زهشششر»، «دان»دهشششان را بشششه ششششکل  حمی ، و «مامشششد»، و می

تلفی می کنند. در صورتی که در نوشته، همشیل دشرد هنشوز « مالوما »معلوما  را به شکل 

نقش  « یهش»بشه ایشل لحشاظ، در خشط زبشان ششغنانی ایشل دشرد  وجود دارد، ولشی تلفشی نمشی ششود.

واکه طویل را ادا می کرد. چنیل موضوعی در الفبای زبان هشای انگلیسشی و آلمشانی هشم وجشود 

تلفشی نمشی  (h)، دشرد «دنشدان»=ن( بشه معنشای څ) (zahn)دارد. م،الی در زبان آلمانی در واژۀ 

 .، در اینجا کار برد دارد(a)گردد، مگر بخاطر نشان دادن، طویل بودن واکه 

ده واکششه طویششل، مشششکالتی نشششان دهنشش بششه عنششوانِ « هششی»دششاال ، کششاربرد دششرد ضششی امششا، در بع

ک روهز.  ښد. م،الی در جملۀح بروز می ده   پری

، دشرد واو هشم بشه ششکل «روهشز»خواننده بشا مششکل مواجشه مشی گشردد. بخشاطری کشه در فعشل 

هز(، و هم به شکل کسره )ِرِوهز( تلفی می شود، و در هشر دو دالشت معنشای  خاصشی فتحه )ِروی

هز، به معنای ) ششبپرک بپشر، و یشا پشر بشزن، و یشا پشرواز ښبخود می گیرد. در جملۀح  ک روی  پری

ک رِوهز، به معنای )شبپرک را بپران، شبپرک را رها کشل، ششب ښکل(، و در دالت دومح   پری

 پرک را بگذار بپرد(.

ر )ر(، و کسشره بدیل منظور، به خاطر جبشران ایشل خطشا، آوای فتحشه کششیده را بشا الشف همشزه دا

ک رورز، و ښ. مانندح یای همزه دار )ئ(، انتخا  شدند کشیده را با ک روِ ښ=پری  ئز.  =پری

)بشی صشدا، و یشا  از جملشه دشرود صشامت« ء»و هشم نویسشه « هشی»نویسشه در زبان عربشی، هشم 

 با تلفی باز و طویل واکه ها نزدیک تر است.« هی»تلفی همزه نسبت به  همخوان( هستند، ولی

 

 فرق بین الف و همزه:

در ابتشدای کلمشا  دیشده مشی « الشف » در ابتدای کلما  قرار نمی گیرد و هر آن ه به شکل « ا»

 «. الف» است نه «همزه »، شود

  .درکت نمی پذیرد« الف» ولی  ،همزه درکت می پذیرد

 : همزه به چ ار صور  ذیل نوشته می شود 
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 )ر( «الف» یِ  با کرسی ح                                               بدون کرسی )ء(الفح 

 )ؤ( «واو»ی با کرسی )ئ(                                             دح  «ای» یِ  با کرسیاح 

 :هنگام نوشتل همزه باید به موارد ذیل توجه شود در

  «.إیجاد ←ء یجاد» همزه در او  کلمه همیشه نیاز به کرسی الف دارد ، مانند 

 با توجه به درکت ماقبل آن نوشته می شود ،   کلمه ،  در وسط  ساکل همزه یِ 

 17«.ررْ س –ِذئْب  -  لنْؤم» ح مانند

 

 سیستم کانسوننت ها ]همخوان ها(:

یشک چیشز اسشت. ویزگشی هشای  زبان هشای گشروه ششغنانیکانسوننت ها در تمام  سیستم تشکیالتی

 عمومی، عمده و تشخی  کنندۀ کانسوننت های ایل ل جه ها قرار ذیل استح

( )تیشش  انگلیسششی( = ݑ θو  = ڎ δکانسششوننت هششای سایشششی مسششطح ] و یششا گسششترده   ) -1

 ( واق  اند.= س  sو = ز  zبمقابل کانسوننت های سایشی مقعر ] و یا گرد   )

بمقابشششل کانسشششوننت هشششای ( = ښ x و = ږ  ɣی )کانسشششوننت هشششای عقشششب زبشششانی سایشششش -2

 واق  می باشد.(=  χو = غ  ʁنرمکامی )

( بشه مقابشل کانسشوننت = څ cو = ځ  зسایشی یک مخرجی ) –کانسوننت های انسدادی  -3

( قرار دارند. کانسوننت های ایشل = چ čو = ا   ĵسایشی دو مخرجی ) –های انسدادی 

)بشه صشفحه بعشدی مراجعشه  طبقه بنشدی مشی کنشیم  ذیل تشریح و زبان ا را بصور  جدو

 شود(.

 

 

 

 

                                                           
 فرهنگ فارسی عمید.  17



   

شغنان سیمایاداره نشرات    ثابتی نوروز علی                                               35                                                            

ی
کام
رم
ن

ی 
زبان
ب 
عق

 

ی
زبان
ن 
میا

 

ی
زبان
جلو 

 

ی 
لب

- 
ی
دندان

 

ی
دو لب

 

  

q 

 م

g 

 گ

k 

 ک

t  d 

   د 
  

 p  b 

  ک   
 ساده

ی 
سداد
ان

– 
ی
ش
سای

 

ی(
ش
ی )بند

سداد
ان

 

ی
رمون
فاقد ها

 

      
c  з 

 څ  ځ
 یک مخرجی    

      
č  ĵ 

 چ  ا
 مخرجیدو     

  
x    ɣ 

 ښ  ږ
  

s  z 

 س  ز
ی سایشی مقعر    
ج
ر
خ
ک م
ی

 

ی
ش
سای

  χ  ʁ  

   

   غ 

    
θ    δ 

 ݑ ڎ 

f    v 

  ڤ

 د

 سایشی مسطح  

    
  y 

 ی

 ʃ   ʒ 

 گ  ژ
  

  w 

 و
 دو مخرجی

با آوا
 

    
   n 

 ن
    

  m 

 م
 انفی

    
    l 

  
 جانبی      

      
r 

 ر
 اهتزازی    

 

شنیده می شود، ایل فونیم هشا  /k/و  /g/از نگاه کیفیت فرم در ل جه های مختلف تن ا در فونیم 

در شغنانی همیشه ثقیل )عقب زبانی( و در دیگر ل جه ها پی  از واو  هشای جلشوی و در آخشر 

 واژه با قو  زیاد تا اندازه تلفی میان زبانی به پی  جلو میرود.

 اروپایی معموالی طور ذیل استحساختار هجا در زبان ای هندو 

در هجای او  دو کانسوننت وجود ندارد. مگر در ایل زبان ا هجا می تواند که با دو کانسشوننت 

باششد. البتشه در صششورتی کشه کانسششوننت بشا آوا باششد. ماننششدح ششغنانی، روشششانی، خشوفی، برتنگششی 

v(i)rōd –  سریقولیv(ա)rud  .)برادر( 
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 z(ա)nal،]زنییو   سشریقولی z(i)naw،]زنییږ   روشانی، بر تنگی و خوفی z(i)naɣشغنانیح 

 ]زنییل    به معنای )عروس، ل جه دری بدخشانی ِسنار(.

 

 :الفبای زبان شغنانی در تاجیکستان

 ، الفبا ےنۈنږخ    

 / ب/ = بئ  /ڤ/ ئڤ=  
)فتحۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ   = أ 

 کشیده و باز(

در  /اَ /=   
 /ــَۀۀـ /آغۀۀاز واژه هۀۀا  

در وسۀۀۀۀۀه واژه هۀۀۀۀۀا  
غیۀۀۀر ملفۀۀۀو  در /هۀۀۀـ /

 آخر واژه ها

 / گ/ = گئ  /غ/ = غئ  /ږ/ ئږ=  
و/ /= وئ  

 )واو غنچه ای(

 ئ// ئ= ئۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ 
 )کسرۀ کشیده(

)یای  /ېئ /ې=  
 مجهول(

 /د/ = دئ  /ڎ/ ئڎ=  

اِ / در /=  
آغۀۀاز واژه هۀۀا، /ــِـۀۀـ / 
در وسۀۀۀۀۀه واژه هۀۀۀۀۀا، 

 در آخر واژه ها /ے/

 /ژ/ = ژئ  /ز/ = زئ  /ځ/ ئځ=  

 یئ /ی/=   /ک/ = کئ  /ق/ = قئ 
)یۀۀۀۀۀۀای اِی /ی/  
 هویل(

 /ل/ = لئ  /م/ = مئ  /ن/ = نئ  = آ 

 /پ/ = پئ  /ر/ = رئ  /س/ = سئ  /ت/ = تئ 

 /ف/ = فئ 
)ضۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀمه  ۈ=  
 کشیده(

 و//= اُو  

اُ / در اول /=  
واژه هۀۀۀۀۀا، /ــُـۀۀۀۀۀـ/  در 
وسۀۀۀه واژه هۀۀۀا، /و / 

 در آخر واژه ها

 /ݑ/ یݑ=   /خ/ = خئ  /ښ/ ئښ=   = چئ /چ/ 

 = جئ /ج/  = شئ /ش/  /څئ /څ=   
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 نتیجه گیری:

نظر به قو  ناصر خسرو، قو  شریف تر نسشبت بشه کتابشت اسشت، یعنشی موضشوع بحشم آوا هشا 

)فونیم ها(، م م تر از نویسه ها )گرافیم ها و یا سمبو  ها( است. او  ششناختل آوا و صشدا م شم 

آوا های خاق، برای هر کدام نویسه ای بطور قشرار دادی وضش  مشی است، و بعد از شناسایی 

شود، که آن نویسه )درد(، تن ا و تن ا باید از یک آوا )فونیم( نمایندگی کند. به ایشل مشی گوینشد 

می گویند که بشرای زبشان هشای پشامیری  مسئله دیگر اینکه، بعضی از دوستانالفبای فونیمیکی. 

نه از الفبای پشتو. در ایل مورد باید اذعان نمود که نه دری کشدام  از الفبای دری استفاده گردد،

رسم الخط خاق دارد و نه پشتو کدام رسشم الخشط خشاق دارد. هشر دوِی ایشل زبشان هشا از رسشم 

الخط عربی اسشتفاده مشی کننشد، و بشرای بعضشی نویسشه هشا )دشرود = گشرافیم هشا(، عالیشم تمیشز 

سامانۀ الفبایی خود را ترتیشب داده انشد. ولشی، بشا وجشود  عالوه نموده اند، و (diacritics)دهنده 

ایل زبان ها، نمایندگی از تمام آوا های موجود در ایل زبان هشا نمشی کنشد. ایل، الفبا  کنونی ِی 

م،الی نویسه  ی  نمایندگی از دو صدا می کنشد در واژه هشای ششیر )دیشوان درنشده( و ششیر )مشای  

. در زبشان هشای پشامیری، آوا هشایی وجشود دارنشد کشه هرگشاه مشا بشه نوشته می ششودیکسان  سفید(

قادر نخواهیم بود تشا بشرای بعضشی آوا متوسل شویم، )دری و پشتو( سامانۀ الفبایی ایل دو زبان 

ایشل زبشان هشا  همشان آوای خشاق در ،بخشاطری کشه خاصشی در ایشل زبشان هشا بیشابیم.گشرافیم ها، 

بشرای آوا هشای خشاق زبشان هشای پشامیری انتخشا  نویسه خشاق  ،آن موجود نبوده که به رؤیت

د. بنابر ایل، برای زبان شغنانی، چ ار نویسه دیگر، خشارا از سشامانه الفبشای دری و پششتو نمو

هشر گوینشده زبشان دشق دارد، بنشا بشه ضشرور  خشود، و  .ۈ، ݑ، ڎ، ڤانتخا  گردیده اند. مانندح 

ای تمیشز دهنشده، مقصشود خشود را از طریشق مکاتبشه بشا طوری که می خواهد با افزودن عالمه ه

 زبان خود بیان کند.

بخششاطر معلومششا  بیشششتر، مششی توانیششد بششا نگارنششده ایششل مقالششه از طریششق پنسششت الکترونیکششی زیششر، 

 ارتباط قرار کنیدح
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 منابع و مأخذ:

، ترجمشه توسشطح اصشو  زبشان شناسشی عمشومی، (André Martinet)  آنشدِره مارتینشیِه .1

دکتر سید عالء الدیل گوششه گیشر، کتابخانشه ملشی ایشران ، دانششگاه شش ید چمشران اهشواز، 

        ISBN: 964-6710-22.0(79 – 58و  14 – 5)ص .  1378پاییز 

هششای در معششرر بششا بنیششاد زبان همکششاری مؤسسششهانسششتیتو  تحقیقششا  اسششماعیلی لنششدن،  .2

(، قابششل دسششترس در سششایت انترنتششی 2010)جششوالی ، انقششرار در کنفششرانس تاجیکسششتان

 http://www.iis.ac.uk/view_article.asp?ContentID=111011: زیر
 (2012اگست  05)در دسترس قرار گرفت بتاریخ: 
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