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  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
   ٢٠١٧ جون ١٣ برلين ــ      
      

  

 

  بحق ـ بجای ــ بھنگام ــ بمورد ــ پگاه 

  يسی کلماتبحثی از پيوسته نو

  :، کهاستتصريح  الزم به يک پديدۀ قراردادی ست،" زبان تحرير "، کهّتۀ مسلمِّبا مد نظر گرفتن اين نک

ھا   کدام پديدۀ مطلق نيست، که در ھمه ادوار و زمانه"دری" در ھر زبان و از جمله زبان خود ما "امالء"

 کلمات "جدانويسی" و "يکجانويسی" قسمت اين نکته به درجۀ اول در. يکسان و به شکل ثابت باقی بماند

  .ترين و ظريفترين بخش امالئی در زبان ماستدرخور توجه و دقت است، که پرماجرا

وسيع نگارش با آن، موضوع بسيار  و امکانات "کمپيوتر" وصتحرير و بالخصبا ايجاد وسائل جديد 

و تعامالتی، که نسبت ملحوظاتی چند  کلمات به کلی دگرگون شد و قواعد "جدانويسی" و "پيوسته نويسی"

اين بخش امالئی را ازين سبب . ًقبال وجود داشت، در حد زياد تا يکسره، رخت بربست و منسوخ گشت

ِّپرماجرا و ظريف خواندم، که تا کسی درک و شم درست دستوری نداشته باشد، از عھدۀ تفکيک دو حالت 

َحدودا پنج سال پيش يا پيشتر ازان مقاله ای . تواند نمیبه درستی برآمده در نگارش  "گسسته" و "پيوسته"

 ١. منتشر گشت"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در ھمين زمينۀ خاص نوشتم، که در دو بخش در پورتال 

تحليلی صورت گرفته است، مگر ھنوز مطالب و نکاتی مبسوط با وجودی، که ضمن اين دو بخش بحثھای 

خيلی اميدوارم، که اين مبحث . عرضه گرددبايد به حيث تکمله يافتھای تازه باقی ست، که نظر به در

  .دشوار و ثقيل الھضم را در فرصتی مناسب به تفصيل ھرچه تمامتر باز نمايم

 به وجود آمده اند و با کلمات "اسم" با "به"کلمات عنوان مقاله ھمه صفت اند، که از يکجای شدن پيشوند 

 را "ّصفات مرکب"سلسله ای از ...  و "بسر" و "بوقت" و "بموقع" و "براه" و "بنام" و "بسامان"وصفی 

ست،  "نويسی گسسته" و "نويسی پيوسته"ُطرح مشخص اين موضوع به خاطر مراعات . دھند تشکيل می
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. ًشود، که قاعدتا ھم بايد چنين باشد  جدا از کلمات مابعد خود نگاشته می"به"ًچون معموال حرف اضافۀ 

  :گوئيم  میًمثال

  . خانۀ شان رفتمبهــ 

  . حق غوث االعظم دستگير، دستم را بگيربهــ 

  . راھیبه راھی رود و طفل بهــ ديوانه 

  . سرت قسم، که دروغ نمی گويمبهــ 

  . جای نياورديدبهــ مثلی، که مرا 

  . ديگری موکول می کنمھنگام بهــ موضوع را 

  !!! تو ھيچ دخل و غرض نيستبهــ 

  .دھد  عزرائيل ھم تن نمی بهیــ فالن

  ).کلچه( کوچهبهبچه، دل بچه به ــ دل مادر 

   اين گياه ضعيف اين گمان نبودبهــ ما را 

  !!! نام خدا خير کنيدبهــ 

  ! نام آن، که جان را فکرت آموختبهــ 

   تيغ بالغت گرفتی، ای سعدیبهــ زمين 

  . عذاب گرفتار ساختبه دانسته خود را بهــ ديده 

  !!!شود) راضی( تب رضاءبه مرگ بگير، که بهــ 

 جدا از کلمۀ بعدی نوشته شود؛ در غير آن  "به"در تمام اين حاالت و صدھا و ھزاران حالت مانند آنھا بايد 

ِ جزء اليتجزای کلمات مرکب، از جمله "به"مگر اين، که . گردد مغالطه در فھم و درک مسأله ايجاد می

  .شود ِ باشد، چنان، که در مورد صفات ترکيبی کنونی بر آن تأکيد ورزيده می"صفات مرکب"

شوند؛   درست می"نا" آنھا با اضافه کردن پيشوند )منفی( اند و حالت سلبی)مثبت(اين صفات ھمه اثباتی

  ...."نابجای، نابسامان، نابھنگام، " :چون

 منفی و سلبی ساخت، "نا"اضافه کردن پيشوند نفيی توان با  البته بايد تذکر داد، که تمام اين صفات را نمی

در چنين . گرداند شود و از طرفی مفھوم مراد را مغشوش می چون از يک طرف باعث ثقلت بيان می

بينام و بيجای و بيمورد و بيگاه و "سازيم، که بالنتيجه صفات سلبی   می"به" را جانشين "بی"حالت پيشاوند 

و زاده و اگر شرحی در مورد ايجاد . افتند   به ميدان می"بيوقت و بيسرو ه ھنگام و بيرا بی سامان و بی

   در کتگوری صفات مرکب باال جای گرفته است؟؟؟"پگاه" چرا و به چه خاطر : داده شود"پگاه"کلمۀ شدن 

  : به وجود آمده است"بگاه"  بدين ترتيب از"پگاه"

 ــ در کتاب "پوھنتون تھران" ــ يکی از استادان بنام "ریپرويز ناتل خانل"به استناد گفتۀ استاد فقيد داکتر 

 تغيير "بد"ً بوده است، که بعدا به "پد" در اصل خود "به"، "تأريخ زبان فارسی"معروف سه جلديش به نام 

  . اند"به آن" و "به اين" است، که مستحال "بدان" و "بدين"شکل داده است و بارزترين مثال ثبوتيه کلمات 
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 را "به"اين تغيير شکل اما رجوع .  شکل تغيير ھيئت داده استدينًبعدا ب بوده، که "به گاه"ًصال ، ا"پگاه"

 بوده "پدگاه" در واقع "پگاه"بدين وسيله بايد نتيجه گرفت، که . دھد  باشد نشان می"پد"به اصل آن، که 

  . بدين شکل درآمده است"د"است، که با اسقاط 

در .  ھم سخن رود..."و " نه"و " و سه" چه"و " که"و " به"در مورد کلمات شود، تا  درينجا الزم ديده می

  :ًنظر است، که درين زمينۀ خاص مقاله ای مستقل و مفصل بنگارم، ولی عجالتا بايد گفت

، که نه انداز جملۀ کلماتی و چند کلمۀ ھمساخت و ھمبافت آنھا " نه"و " و سه" چه"و " که"و " به"کلمات 

 از ھمين رو تحول و استحاله و حتی حذف حرف ".ھای غير ملفوظ" اند و نه به " ملفوظھای"مختوم به 

ھای " و "ھای ملفوظ"ِس ودر حالی، که از در. گردد آخر آنھا در ھنگام ترکيب با کلمات ديگر مشاھده می

اگر از استثناآت دھند ــ البته  گردند و نه تغيير شکل می  نه ساقط می"ھـ"دانيم، که اين دو   می"غير ملفوظ

  .نادر بگذريم

مختوم به ھای ("که" حروف استفھام و موصول اند، که نبايد با "چه" و "که"بايد تذکر رود، که مراد از 

 "َبه"ھمين قسم . مغالطه گردند) "چاه"مختوم با ھای ملفوظ و مخفف ("َچه"و ) "خردتر"ملفوظ و در معنای 

  !!!مغالطه کرد) "خوبتر"لفوظ و در معنای مختوم به ھای م"(ِبه"باال را نبايد با 

   

  

 

 


