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  غنیشُ زبان الفبای 

  

  رگفتاپيش

  

ت و سائر عيانسانھا را وادار ساخت تا زندگی اجتماعی داشته در برابر طبحيات دفاع از  انگيزۀ بقا و

روند  .تKش جمعی نماينديه و متحدانه ضروريات خود را تھ ،گذار بر روند زندگیعوامل تأثير

و فضای افھام و تفھيم را مھيا  ضرورت معاشرت انسانی) مبارزۀ مشترک کار و(اجتماعی اين پروسه 

اصوات ابتدائی آھسته  ،معنوی انسانھا زيکی ويساخت که در نتيجۀ گذشت زمان طوZنی و تکامل ف

وجود آمد که اساس و سرچشمۀ تکامل ه تر شده در قالب کلمات ابتدائی نوعی زبان ب آھسته موزون

   .فرھنگ بشريت است

  

در تشکيل و که بوده  ھا کنندۀ روابط اجتماعی انسان ترين تامين زبان عمده، ريخیاين پروسۀ تا در

و به آن و انسان را در جايگاه واZی آن قرار داده    انکشاف شعور انسانی نقش پر از اھميتی را ايفا

ھا ھمچون محصول عملکرد مداوم و تجربه شده در قالب  تفکر انساننان ھمچ. اقتدار بخشيده است

 يافته حيث دستاورد ميراث فرھنگی انتقال ه وسيلۀ نگارش از نسلی به نسلی به ھای زبان بيان و ب واژه

  . سازدمی ساخته و ھای آينده را فراھمھای بعدی نسل که زيربنای پيشرفت

  

اند؛ ھمچنان رشد و تکامل نموده ،وجود آمدهه مختلفی ب شمار و ھای بی بشری زبان ھای هدر جامع

ستيKگران وقت از ميان اسيطرۀ  دليله عوامل مختلف تغير نموده يا به نيز بنا بزيادی ھای  زبان

ی و متعلق به يھای آريا که مربوط به گروه شرقی زبان - پاميری ھای گروه خوشبختانه زبان. اند رفته

عی يدر پناه استحکامات طب ،مقياس کله ب گانبا وجود شمار اندک گويند - باشند  ئی میاروپاوخانوادۀ ھند

 البته در. اندو اصالت خود را حفظ نمودهمانده ھای پامير از گزند نابودی در امان دامنه ھا و سلسله کوه

ژگانی خود را تمام کمبودھای وا ،به علت عدم انکشاف زبانیھا  اين زبانسخنگويان ين شکی نيست که ا

 اکمال –يابند که به آن آموزش می -زبان فارسی دری  راهاز  ويژهه ب ھای مُوثر در منطقه از زبان

ھای گروه پاميری  در شرايطی که اجداد و نياکان مردمان دارای زبان بايد پذيرفت .نمايندمی نموده و

ھای موجود بھا به نسل ميراث گرانو گنجينۀ ارزشمند تر از چنين  دارند، ھديۀ باارزش داشتند و قرار

ايجاد  ھا مخصوصاً  تکامل اين زبان رشد و راه لذا تKش در .توان سراغ داشتنمیرا اين سرزمين 
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ست و نسل توانمند ا جھانی امر حياتی شان در شرايط موجودھا که برای بقای الفبای اين زبان

  .ستا و فرھنگی يک وجيبۀ  ضروری باشد  میانجام آن ه حاضر قادر بعصر
  

 ،با درک اين وجيبه که در شھر مونتريال کانادا افتخار دارد »ی سھروردیپژوھ بنياد ايران«

 ،بومو فرزند اين مرز ، )انت فلسفهدکتر( محمداستاد نورعلی دوست خود را، به پيشنھاد  ھای پژوھش

مھندس يوسف اميری  وژه آقايانھمکاران اين پر. به انجام برسانددر مورد ايجاد الفبا برای زبان شغنی 

دکتر محسن و  )ای بنياد ياد شدهافزار، پژوھشگر تاريخ و فرھنگ، و سرپرست دوره مھندس نرم(

به پايان  را علمی کارای افزون بر يک سال زمانی اين در دورهبودند که  )شناسی دکتر زبان(حافظيان 

  . رسانيدند
  

  :مال اھميت را داشته استدو مسئله ک کاران اين طرحاندر دستبرای 
  

به ) فارسی و پشتو است که بخش بزرگی از آن بر بنياد الفبای موجود(نخست اين که الفبای پيشنھادی  -

تا امکان درج تمامی آواھای  بپردازدو آواھای زبان ) حروف(ھا  ای روشن ميان نويسه طرح رابطه

  .شغنی را فراھم آورد

خواندن و نوشتن تا ھم در نظر گرفته است را  آنط وجه آموزشی دوم آن که برای توضيح اين رواب -

  .پذير  گردد ی انجامآسانبه نوآموزان  ن الفبا برایايتوسط 
  

 کاربرد ھای پاميری تواند برای ديگر زبانجانبۀ زبانی می بنا به اشتراکات ھمه شغنی،زبان  یالفبا اين

  .بسازد  چنين  زمينۀ را فراھم اميد است کهو . شدباداشته 
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  غنیشُ زبان . ١
  

  :عمومی در بارۀ اين زبانفشرده و اطKعات ويژه 
  

 خود و شغنانيانشوند  میگفته  ون رښو  خوږنون و روشانی شغنیھای  زبان غنان و روشان درشُ  .الف

نام مفرد شغنانی را . گويندمی ينجينرښيا  ينينرښروشانيان را  و خوږنونجيينيا  خوږنونيينرا 

ھا ھيچ ھا و روشانیشغنانی روشان، در انتخاب نام شغنان و. نامندمی ينرښروشانی را  و ونهخوږن

ھای نامگذاران بوده در زبان شغنیزبان  یھا نويسهآواھا و اين در حقيقت مشکل کمبود . اندنقشی نداشته

نخستين  تحقيقات اساس رب .اندساخته را برای مردم و اين منطقه ینام خود چنين ۀسليق و که با ذوق

 اراضی نام شغنان پس از تسلط اسKم بر ،نظر پاميرزاد وبوم، محترم دکتور خوش مرز محقق زادۀ اين

و در قرن  شگنان شقينه،، اننشقھای  گان به ناماين نويسند ھای کتاب و النھر در آثارءماورا مناطق و

  ١.برده شده است نام شغنانپنجم ھجری به 
  

 ،غنانشُ  ،زيباک ،مشکاشِ اِ  ،نواحی واخان(پامير  مرکز ھای کوه سلسله اکناف و اطراف مناطق .ب

 ،شغنی ،سنگليجی ،اشکاشمی ،واخانی ھایزبان و پامير نامه ب )وغيره نجانمُ  و رانکُ  ،روازدَ  ،روشان

 ایھزبان .شوند می ياد پاميری گروه ھای زبان نامه ب در مجموعو ُمنجی  ،رقولیسَ  ،Kمیزگُ يَ  ،روشانی

 و تاجيکستان بدخشان جمھوری در يزگKمی زبان و افغانستان بدخشان در صرف سنگليجی و منجی

 و پاميری ھای زبان اصطKح .شودمی تکلم چين توده جمھوری کيان سين ايالت در سرقولی زبان

 و »گريگورف .و .و«علوم اتحاد شوروی وقت چون  آکادمیدانشمندان  تحقيقات در نخست پاميرشناسی

 خصوصه تاجيکستان ب علوم آکادمیتاسيس  با و ايجاد ديگران و »سيميونوف زوربين .ا .ا«

-کرم دادخدا« سنآکادمي مرحوم چون زمين پامير بزرگ دانشمندان رھبری به »پاميرشناسی انستيتوت«

 مربوط هک شوندمی ياد پاميری گروه ھایزبان نامه ب ھازبان اين ،نامحقق ديگر دادخدايف و و »يفشاه

در گذشتۀ قابل تذکر است که  .باشندمی اروپائیوھند ۀبه خانواد و متعلق آريائی ھای زبان گروه شرقی به

   .نشده است و روشانی الفبای مخصوص ديده شغنیھای  زبان
  

 و »شغنی زبان تاريخی فونتيک ۀتحقيقات دربار«عنوان  تحت دادخدايف کتاب .ش ١٣۴١ سال در .ج

 به مربوط مقاZت ۀعمجمو و »شغنانی زبان ھایلھجه« با نام يفه شا کرم کتاب ش ١٣۴٢  سال در

  سال بعد از ابتدا علوم تاجيکستان آکادمی در .به چاپ رسيدند دوشنبه شھر پاميری در ھایزبان

. م١٩٣٧  سال که تا دادند را ترتيب شغنی زبان الفبای Zتين الفبای از استفاده با ).ش ١٣٠٨( .م١٩٢٩
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تغيير دادند سريليک  الفبای به) ش ١٣۶٩. (م١٩٩٠  در سال را آن بعداً  داشت ولی دوام) .ش ١٣١۶(

 اکنون در جمھوری و .باشدمی نيز ستانتاجيکدر ) تاجيکی(فارسی  زبان نوشتاری یھانويسهکه 

نستان که الفبای سريليک در افغا ينا از اما .ستھاروشانی ھا وشغنانی ۀتاجيکستان مورد استفاد

خود استفاده کرده  آثار نوشتن الفبا در ينا سرزمين از ھای اينروشانی ھا ونانیشغ ،عموميت ندارد

و  کتب خصوص تھيۀه ب افغانستان و نوشتاری آن در اصولاز استفاده  و آموزش شرايط توانند ونمی

شرايط  بنا بهلذا . سدرنظر میه بعيد ب ھا تعليمی درسی معارف برای شاگردان اين زبان ھایبرنامه

ھای زبان الفبای خود را به آموزش سواد و تحصيKت ۀکه تمام دور ھای افغانستانھا و روشانیشغنانی

 -  و به آموزش مجدد آن نياز ندارند ينداھا آشنو در نتيجه به اين نويسه دھندفارسی و پشتو انجام می

 ھاینويسهاحيا و انتخاب  ۀاضافه ب ھا اين زبان یھانويسهه ب مربوط یھا هقاعد و ھانويسه از استفاده

از . باشدھا میکشيدن اين زبان کتابته ب برای شيوه ترينآسانو روشانی  شغنیھای  مخصوص زبان

و  شغنی ھای اند و زبانیيھای آريااز زبان ایهشاخ ھم زبان فارسی و ھم زبان پشتو ،جھت ديگر

-میآوايی  پيوندھایدارای  تکميل نموده و ھا ين زبانا د را ازخو گانیھای واژ ضرورت ۀروشانی ھم

 علوم آکادمیکه دانشمندان  است يادآوری قابل .کندمیی که کار آموزش کتابت را آسان امر ؛باشند

با داشتن دانشمندان  تاجيکستان علوم جمھوری کادمیآانستيتوت پاميرشناسی  شوروی وقت و اتحاد

 فرھنگ مردم معرفی گوناگون ھایعرصهدر لوم کارھای مثمری را ع ھای مختلف بزرگ در بخش

مردم اين  ۀپسنديد فرھنگ و ھنر حفظ نگھداری و ھای پاميریانکشاف زبان رشد و )بدخشان(پامير 

  .نددر حال انجام و اندداده سرزمين انجام
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   ھای پيشنھادینويسه  .٢ 

  

 ١ھاینويسه پيرامون کار ادامۀ  بان در شروع ودستور زسی و قواعد شنا زبانمعيارھای اساس ر ب 

 /ھای خطی نويسه :سازيمخKصه می بخش چھاررا در  شغنیزبان  آواھا برای ؛موجود و پيشنھادی

- نيمهو  ،ھانويسهھمخوان / ھاويسهنهھای ترکيبی، واکنويسه /ھای ساده نويسهخطی،  برونھای نويسه

پرداخته ھمه جانبه طور ه بنيز و مورد بحث گر مسايل پيرامونی به دي ،کار تداخلدر . ھا ھمخوان

  .شود  می

  

  سیشنا معيارھای زبان .١ .٢
  

يک زبان  نوشتن صورت آوايیدر  ھمچنان وبه الفبای زبان ديگر  تغيير الفبای يک زبان ايجاد و يا  در

را به شرح زير  پيش رو ھای هترين نکت مھم ،ھای تاريخی آن کم نيست ، که نمونهبا الفبای زبانی ديگر

  :يست مد نظر داشتبا
  

تطبيق ھمگن و فراگير الفبای پيشنھادی با آواھای زبانی  ھا،يکدستی در درج آوا و امانتداری .الف

  .سازدآسان میساده و  آموزگاران  و  آموزندگانبه زبان را نوشتاری و مورد نظر، کار آموزش 
   

به  یگويشين يتع گوناگونی در يک واحد زبانی وجود دارند؛ھای  که روشن است گويش وریبه ط. ب

موضوع در  اندای پراکندهھايی که در بستر جغرافيايی گسترده عنوان گويش معيار به ويژه در زبان

ستان و نافغا( ھر دو بدخشانشغنان ما گويش مردم  یدر اين نوشته، گويش معيار .خور اھميت است

  .است)  تاجيکستان
  

است که  ئیعبارت از صورت نوشتاری يک آوا) نويسهبگوييم تر ساده( نويسهآوانوشته،  در اين .ج

 ن ھمزمان دو آوایمبيّ ھای عربی  که در واژه - را  تنوين من باب مثال،. يک آوا باشددارای تنھا و تنھا 

 ]a  [ و ] n [شود مانند میشته نشود اما نونون ساکنی که در آخر کلمات عربی تلفظ می تیعباره يا ب

  .ايمبه شمار نياوردهھای شغنی  نويسهحيث  من -و غيره  تهً عدف
   

 معيار  ؛گوناگون اين آواھا ھای تلفظآواھای مختلف زبان از  تشخيصبرای  .کنندهوائی جداآجفت  .د

يکسان  ٢در درون متن واژگانی ديگر که اگر جانشينی يک آوا با آوايی است  ایهشيو به تشخيص آواھا

 توانيم ازبرای نمونه می .آيند ھا دو آوا به شمار میآوااين ، را تبارز دھددو واژۀ گوناگون ھماھنگی  و
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کدام از آنھا  که از جانشين کردن ھر يمربنام ب )پُربھره( ۋيرو  )سنگ( ژيرھای در واژه ۋو  ژ آواھای

   .ناميممی» اکنندهجد آوايیجفت «را  آواھاگونه اين  و بدين .شودواژۀ ديگری ساخته می
  

طور ه که بموجودند ھای ديگری  زبان ھایهھای واژدر زبان شغنی نويسه  .جفت واژگانی جداکننده  .ه

 و حيات ھای در واژه ط و ت ھاینويسه ،طور نمونهه ب. شوندتلفظ می) شغنی( ين زبانا يکسان در

 اين .کنندھا را يکسان تلفظ میگونه نويسهنزبانھا ايشغنی که در زبان عربی تلفظ متفاوتی دارند و حياط

  . شوندياد می »کنندهھای جداجفت نويسه«نام ه ھا بچنين نويسه
  

ھای  واژه برای نمونه،. تمايز يابدنيز ) تر پايين. نک(ای کمکی شانهتواند با نکننده میآوايی جدا ۀنويس .و

ت آوايی و ھم در صورت نوشتاری خود از با ھمين نشان کمکی ھم در صور )آرد( نوبو  )ريش( نوٓ ب

  .شونديکديگر تفکيک می
  

  

در واقع، جايگاه . ابطۀ نويسه و آوای درج شده استموثر در ر یھا متن واژگانی يکی از عامل. ز

ف معرّ و يا  ف آوايی باشد که با نويسۀ ياد شده درج شده استتواند معرّ  نويسه در متن واژگانی می

ھای از نويسه پيش) الف( ابرای نمونه، قرار گرفتن  .گيردن آوا در متن به خود میکه ايباشد تغييراتی 

ھيچ آوايی به  ،به تنھايی ،نشان از آن دارد که اين نويسه) اونو  اينمثK، (ای در آغاز واژه یو  و

. کندیرا درج م] â[کار برده شود واکۀ ه در ميانۀ واژه که به تنھايی ب) الف( اھمين . منسوب نيست

 ]v[آوای و   نويسۀبيايد،  یو   و ۀ پس از دو نويس) مصوتی(ای مثال ديگر آن که اگر بKفاصله واکه

در واژۀ  ال،مث(کند را درج می] j[ آوایی و نويسۀ  ))نوعی بيماری عصبی(وايمه در واژۀ  مثال،(

، آيندمیآن که به دنبال باشد نيز تواند تحت تاثير آواھايی کوتاھی و بلندی يک واکه می .))آرد( ياږج

 Kواکۀ کوتاهمث  ◌َ]a[  اَچَ در واژۀ درH ]th5aa) [ھمين واکه در بيان تا  شودتر بيان می کوتاه) ھيچ

آمده ) مصوت(دو آوای ھمخوان  ،اين واکه چرا که در واژۀ دوم بعد از) ديگر( ]a5ga[ چَگهاَ واژۀ 

  .شودمی واژهاين  تر هادای کوتاکه باعث  ،ھمخواناست و در اولی تنھا يک آوای 

  

دليل شمار شناختن رابطۀ نويسه و آوا در متن واژگانی اين امتياز را ھم دارد که از باZ رفتن بی

الفبای زبان «به جدول الفبايی کتاب  اگر. بپرھيزيم ممکن ھای اضافی تا حدنشانهھا و يا افزودن  نويسه

، نگاھی )٢٩و  ٢٨، ٢٧، ٢۶. ص(، ش ١٣٨٣سال در شده  کادمی علوم افغانستان، منتشرآ، »شغنی

ه آمده است و چھار گونه نويس) وو ∽∽∽∽و ۏ، ۉ(و بينيم که، برای نمونه، چھار گونه نويسۀ  بياندازيم می

دربارۀ متن که ھا با توضيحی آمده است، در صورتی که بخشی از اين نويسه) ېو  ۑ ،ي( ی برای

  ١ .شندبامی قابل حذفنوشتيم واژگانی 
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  خطیبرونھای نويسه ////ھای خطی نويسه. ٢.٢
  

که بر روی خط  ھای خطینويسه :شوندمی دو گروه شاملبه  شغنیھای زبان از نگاه ترسيمی، نويسه

  . آيندمیدرھای خطی نويسه باکه بيرون از خط و  خطیبرونھای نويسهو  ؛شوندنوشته می

  

  ھای خطینويسه. الف
  

  :به شرح زيرند کار می رونده ب شغنیدر زبان  کهھای خطی نويسه
  

 ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ښ ش س ږ  ژ ز ر ذ ڎ د خ ح ځ څ چ ج ® ث ت پ ب ا آ

  ء ی ه ۋ و ن م ل گ
  

و ھای زبان پشتدر واژه ښ ږ څ ځ ھاینويسه ،ھااين نويسه از
ھايی که با اين  گر زبانھای ديھای عربی يا واژهواژهدر  ض ط ظ ع ق ث ح صھای نويسه ،آيند می ١

نويسۀ ديگر  ٢۶. شوندتنھا در واژگان شغنی نوشته می Zو ۋ  ڎ  ھایآيند و نويسهاند میالفبا نوشته شده

  . ھای اين سه زبان و زبان فارسی مشترکندھای واژهدر نوشته
  

  خطیبرونھای نويسه. ب
  

  :ايمخطی را به دو دسته بخش کردهبرونھای نويسه
 

ھای کوتاه زبان شغنی را تشکيل صورت نوشتاری واکه ھا مستقيماً اين نويسه. ھای آوايیهنويس -

  :باشندمیزير قرار به و  دھند می

 ◌َ]a [ )زبر (  

 ◌ِ]e[، )زير(  

    ُ◌ ]o[، )پيش ( 

  

  :دھندآوايی يک آوای موجود را نشان می اتھا چگونگی تغييرشانهاين ن : ھای کمکینشانه -

و  )جنگ( د◌ٓ ڎِ  مانند؛ آيدکشدار می) و چه بلند چه کوتاه(ای ھای واکهزبان شغنی با نويسه در که )مد( ∽∽∽∽

   )افسانه(گ سوٓ 

  .)رفتن( ِستّاو و )درياچه( ّداجۋشرّ ؛ مانند دھدگويی آوايی را نشان میکه دوباره )تشديد(ّ◌ 
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ھای شغنی، واکه ر زباند. پيشنھادی ما  نياز به توضيح است ھایدر نويسه) مد( ∽∽∽∽در مورد نشان 

برای درج اين . ستا هشوند  که با مکثی در انتھای واکه ھمرا طور کشيده ادا میه ھا ببرخی از واژه

صامت در ميان يا در پايان واژه  هتوانستيم به ھمراه واکۀ کوتاه يا بلند از نويسۀ  دار میھای کشالهواکه

) حلوا( ت-بَ ھا بگذاريم، مانند ای ميان نويسهيا خط تيرهو  )بخش يا پاره( ندکهبھره بگيريم، مانند 

نويسی خط آسيب رد دوم به زيباداشت و در مووجود  در مورد اول امکان اختKط واژگان. بنويسيم

ھای  که در ديگر زبانايم  برگزيده ھادار بودن واکهبرای کشاله را )مد(  ~ چنين بود که نشان. رساند می

  .نقش را دارد ينھم ن نشانکنندۀ اي استفاده

  

     ھای ترکيبینويسه ////ھای ساده نويسه. ٢٫٣
  

  .ھای ترکيبینويسه /ھای ساده نويسه :شوندترکيب به دو دسته بخش می ھای زبان شغنی از نظرنويسه
  

يا از يک جزء  گوييم که دارای صورت نوشتاری يک آوای زبانی باشد وای میبه نويسه نويسۀ ساده -

يکی از اجزای آن را به گونۀ مستقل نتوان در  ،ديگر تعباره ، يا ب)حو  ینمونه، (ه شده باشد ساخت

نقطۀ ھمچنين و  آاز نويسۀ ) مد( ∽∽∽∽ جزء غ و آ ھای سادۀ برای نمونه، در نويسه. نوشته به کار برد

  .نندتواه نمیدروند و آوايی را ھم بالطبع ثبت کرھيچ کدام جداگانه به کار نمی غنويسۀ 

  

زبانی باشد و اجزای آن  صورت نوشتاری آن  يک آوایشود که ای گفته میبه نويسه نويسۀ ترکيبی -

زبان نويسۀ ترکيبی  ٧بينيم که از می. نويسه به کار برد-را ھم بتوان جدا جدا در نوشتار به عنوان آوا

اين زبان را ) ھای مصوت(ھای ھا واکهو ديگر نويسه وجود دارد ]x[ھمخوان  ۀشغنی تنھا يک نويس

  ٢:دھند تشکيل می
  

  )تنھا(تاقه و اَنبان ھای در واژه ،]a[ هَ  و اَ  -

٢)اسباب و لوازم(اِنُجوم در واژۀ  ،]e[اِ  -
  

   ٣)آموخته(ند اُخمٓ  و )آه(اُښه  ھایهدر واژ، ]o[ اُ  -

  )آشيانه( ايچهدر واژۀ ، ]i[ ای -

  )عفو( اوفو ) بلی( اونھای در واژه، ]u[ او -

  .)از خود يا قوم( ] Gix[ ٻښخوو ) تخم مرغ بريان شده(] âginex[ اگينهخو ھایدر واژه، ] x[ خو -
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Zھای کوتاه کرسی واکه به عنوان) الف(ا نويسۀ ، توجه نمائيم که در سه نويسۀ ترکيبی با]a[ ،]e [و 

]o [اَگبازماندۀ ( هَ  سۀ ترکيبیدر نوي ه اين در حقيقت ھمان نقشی است که نويسۀ .کار رفته استه ب 

در زبان فارسی ] xw[ھمخوان نيز بازماندۀ نوشتاری نيمه خودر نويسۀ مرکب . دارد) فارسی ميانه

 ا، اوو  ایھای ترکيبی  ھمچنين قابل ذکر است که در نويسه ،در آخرو  .است يیدر اوستا] xv[و ميانه 

  .است و و یھای های نويسھنشانگر آغاز واژه و حافظ تلفظ واکه) الف(

  

  ھانويسه -ھمخوان ////ھا نويسه -واکه . ۴.٢
  

بينيم شمار ھمچنان که می. ھمخوان است-يمهن ٢ھمخوان و ٢٧واکه،  ۶دارای  شغنیزبان سامانۀ آوايی 

ھايی است دليل آن ھم وجود نويسه. ھای معرفی شدۀ شغنی بيشتر از شمار آواھای اين زبان استنويسه

  .حفظ نشده است اند ولی تلفظ اصلی آنھاديگر وارد زبان شغنی شده ھای که از زبان
  

   ٩ھاواکه. ١.۴.٢
  

  :شغنی به شرح زيرند شش واکۀ زبان
  

- ]a[، مقياس وزن(اَنبون  و )دومی زن( اَبين ھایدر واژه(  

- ]e[، پوسيدن( داوپِ  و )ھمينقدر(اِکداند ھای در واژه .(  

- ]o[ ،مدگیآبر( بُق ،)لباس( لُق ھایهدر واژ(  

- ]i[،  برف يخ شده( سيچهو) آشيانه( ايچهھای واژهدر(  

-  ]u[،  خار(شوڎ و ) توت(توڎ ھای واژهدر (  

- ]â[، زردآلو( ناشو  آش ھایدر واژه(  
  

با اين . توانندچرا که اھل سواد بدون آنھا ھم خواندن می شوندھای کوتاه معموZ نوشته نمینويسهواکه 

ی درسی گذاشتن اين ھا بااند ھمچنان که نويسندگان کت ھا بخشی از نظام نوشتاری ويسهحال، اين ن

  .دانندآموزان ضروری می آموزان و زبان ھا را برای دانشنويسه

  

  ھاھمخوان.  ٢-۴-٢
  

    :آوای ھمخوان موجود در زبان شغنی به شرح زيرند ٢٧

- ]b[، خوب(ند ـٓ بشَ   در واژۀ ب(  

- ]p[، راه( وندپ در واژۀ پ(  
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- ]t[،  طوطی(ه طوطِ  ،)بذریتخم (توغم  ھایدر واژهت و ط(  

- ]s[، صبر و) خاک( ِست، ثواب ھایدر واژه ث س ص 

- ]th[، Z  سوختن( داوـ�ِ  واژۀدر(     

- ]z[،  ظالم و، ذات، ضرور )زنخ( ھای زنگاندر واژه ذ ض ظز   

  )کوبيدن( کتاوجُ  ۀدر واژ ج ،]7777[ -

  )خانه(چيد   در واژۀ چ ،]5555[ -

- ]tch[، چشم(م څي در واژۀ څ(  

  )کبک(  زريځدر واژۀ  ځ، ] 7777 [ -

- ] xxxx [ ،خانم برادر(خيان  در واژۀ خ(  

- ] dddd [ ،مار(وسک ۋدِ  واژۀ در  د(   

- ] rrrr [ ،سرخ(روشت   در واژۀ ر(  

- ] FFFF [، سنگ( ژير در واژۀ ژ ( 

- ] thththth [ ،جنگ(    دڎِٓ   در واژه ڎ(   

- ] FFFF [، شکار( ږيو ۀدر واژ ږ(  

- ] GGGG [ ،خار(شوڎ در واژۀ  ش(      

- ] GGGG [ ،آب( ښڅدر واژۀ  ښ(  

- ] ghghghgh [ ،گوش(غوږ  واژۀ در غ(  

- ] qqqq [ ،غمگين( قين در واژۀ ق(  

- ] k [ ،هکوتا(ُکت  ۀدر واژ ک(  

- ] g [ ،بزغاله( ُگج در واژۀ گ(  

- ] f [ ،فريب( ندـٓ ف در واژۀ ف (  

- ] v [ ،٤)علف( واښ و )برادر( رادۋِ  در واژۀ وو  ۋ  

- ] l [ ،بسيار(لَپ   در واژۀ ل(  

- ] m [ ،سيب(مون  در واژۀ م(  

- ] n [ ،امروز(نُر  در واژۀ ن(  
  

 که ويژۀ زبان شغنی اند - ۋ را و ڎ  ،Zھای ھا، از جمله نويسه بارۀ برخی ھمخوانتوضيح نکاتی چند در

  :دانيم ضروری می -
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شود شنيده می) عصا( Zماو ) روز( Hـمي، )داغ طبی( او� شغنی چون نھای زباواژهکه در  ټ نويسۀ -

دندانی است در زبان عربی اين آوا، آوايی سايشی و ميان ٥.در زبان عربی دارد ثتلفظ ديگری به جز 

  .رودکار میه ب ٦کامیدر زبان شغنی برای درج آوايی سايشی و سخت Zدر حالی که نويسۀ 
  

در  ذشود گويۀ ديگری به جز شنيده می )جنگ( دڎٓ  و )توت( توڎ چون شغنیای ھکه در واژه ڎ نويسۀ -

واکدار و آوايی  برای درج ذنويسۀ در زبان عربی . زبان عربی و يا تلفظ آن در زبان فارسی دارد

برای نمونه، دو واژۀ  .واک دندانی و سايشی استبیآوايی  شغنیدر زبان  ڎاست در حالی که  سايشی

  .شوندبا ھمين جفت آوايی از يکديگر متمايز می )غبار پراگنده در ھوا( َذرو  )دور( رڎَ 
  

و  )آبياری( داجۋ ،)برادر( رادۋھايی چون و در واژه ستا یشغنھای زبان نويسۀ ويژۀسومين   ۋ -

 لبآوای  ، به مانند نويسۀ و که اگر قبل از واکه ای بيايد،شغنیدر زبان  ۋ. وجود دارد )ريسمان( ښ∽∽∽∽ۋَ 

با  )بودن( داوۋِ   و )قصد داشتن( داووِ برای نمونه، دو واژۀ . کندرا درج می ] v  [و دندانی و واکدار

شکل که ھم ۋ اربرد نويسهقابل توضيح است که ک .شونداز يکديگر متمايز می اینويسهھمين جفت 

نويسه در زبان  ين متون آورده شده بدين دليل است که اينا درڤ ۀ است و به جای نويس و  ۀنويس

ھا اين نويسهه برای آموزندگان آشنا ب رساند ورا می ] v  [دراز بيايد آوای ۀفارسی ھرگاه پيش از واک

   .استقابل فھم 
  

- ] h [، آيد خوانده پيش و يا بعد از آنھا میکه ای و واکه شوندزبان شغنی تلفظ نمیدر  ه و ح ھای نويسه

شود آيد ترکيب میای که با آن میبا واکهه ، نويسۀ )٢٫٣بخش . نک(يم ھم چنان که پيشتر ديد .شودمی

  ح  نويسۀ  ھمچنان. شودمیخوانده  ] afta[که است َھفته  ۀ آن واژۀنمون. سازدای ترکيبی میو نويسه

  .آيدھای زبان عربی میواژه تنھا در وام  ھم
   

در ، کنندرا درج می )چاک صوت يا فم حنجره( ھمخوان چاکنای انسدادی  آوایکه  ء -ع  ۀدو نويس -

  . شوندی خوانده نمیشغن زبان در خوانشولی  ،آيندمی مأيوس، و عذر، عارھای عربی چون واژه

  

   ھاھمخواننيمه. ٣-۴- ٢
  

در متون  ] و[ و ] ی [ھایکه با نويسه ] w [و  ] j [ ؛ھمخوان وجود دارددو آوای نيمه شغنیدر زبان 

  :شوندنوشته مینی واژگانی معي
  



 13

- ]j [ وايمهنمونه، برای (، در جايی که بعد از يک واکه یاين آوا در نوشتار با نويسۀ ] vajma [  و

 ] GGGGurj [ ښو يور  )آرد( ] 7777FFFFâj [ ياږج، نمونه(از آن بيايد  يشو يا پ ))ييKق(  ] lgajje[ يِيلگه

  . گردددرج می ))خرس(
  

- ] w [ ھای  در جايی که واکه ،و ، اين آوا را نويسۀ] a [ ،] e [  و] o [  نمونه،  ( پيش از آن بيايند

درج ) شوريدن( ]weshawdaw[ ٓښِوداوو ) بخشش( ] fwo [ اُوف، )آويزان( ] unz iwa[ نځووياَ 

  .کندمی

  

  سخن پايانی 
  

و  ن فارسی نزديکیی الفبای زبا ھمان گونه که در آغاز گفته شد ھدف از تنظيم و ترتيب اين الفبا بر پايه

افغانستان سوادآموزان و  ما زبان شغنی با زبان فارسی است و اين واقعيت که در کشورخانوادگی ھم

از اين رو آموزش . باسوادان چه در زبان فارسی دری و چه در زبان پشتو با الفبای مزبور آشنايند

استفاده  برای اين زبان Zتين يا سريليکاز الفبای  تا تر خواھد بود شغنی بسيار آسان موجود زبان الفبای

Zزمی صورت  توجه شناسی الفبا به اصول زبان ھای اين در تنظيم و برگزيدن نويسهھمچنين . شود

که دانستيم حال Zزم  ھا را به کمترين ميزان ممکن برسانيم و در عين شمار نويسهتا يم يدو کوش پذيرفته

به شکل خودشان نوشته شوند تا در ) و پشتو عربی ھایزبانويژه ه ب(ھای ديگر  ھای زبان واژه وام

   .مشکلی پيش نيايدبرای زبان آموزان شناسی آنھا  درک و ريشه

  

ھای کھن آريائی اين ذرۀ از وجائب فرھنگی را  در برابر زبانآرزومنديم با پيشکش نمودن اين طرح 

  . ده باشيمون و زبان مادری ادا نممردمان آزادۀ آن سرزمي ان وکھای ارزشمند فرھنگ نياگنجينه

 
                                                

  .شوندزبان يکسان تلفظ می دو ھر ھای مشترک پشتو و شغنی دريادآوری است که نويسه قابل  ١
و  ١٠. ، ص)i=ی(واول کوتاه (، در بخش سوم )ش ١٣٨٣ شده منتشر(کادمی علوم افغانستان آ، »الفبای زبان شغنی«در کتاب  ٢

قلمداد کرده است،  ] i [واکۀ ای که تلفظ کوتاه شدۀ واکه، اين نويسۀ مرکب را صورت نوشتاری )»يای مجھول« ٢٩.در جدول ص
متفاوت از ھم  ] e [با واکۀ » يای مجھول«ھای شغنانی ھيچ جفت واژگانی نداريم که با تقابل دانيم در واژهکه میئی تا آنجا. است

اين کتاب  دربه نظر ما آن چه . به حساب آوريم در نتيجه دو واکۀ مستقلو  دو جفت آوايی جداکنندها بتوانيم اينھا را اساس آن م بهو
   .ای مستقلنه واکه واست  ] e [از واکۀ کوتاه دار کشالهتلفظی دانسته شده است، » يای مجھول«
  .کندرا درج می]  [oنيز واکۀ و ، نويسۀ )خودش( خو،  )تو( تو، )مرا( مودر برخی ضماير چون  ٣ 
تنھا زمانی اين ھمخوان را درج می کند  )و ( را درج می کند و نويسۀ]  v [ در ھمۀ متون واژگانی تنھا و تنھا ھمخوان  ۋنويسۀ    ٤

دو  ۀجداکنندواند تمی ۋ ھای نويسۀ نقطه)  homophones(نکتۀ قابل ذکر اين است که در دو واژۀ ھم آوا . ای بيايدکه پيش از واکه
  ).باشد(يد ۋو  )درخت بيد(ويد  واژه باشد، مانند

  .شودتلفظ می سبه مانند نويسۀ  شغنیو پشتو  ھای فارسی وزبانعربی در  ثدانيم که می  ٥
6  Post-alveolar 


