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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

     
  

  :يادداشت
" باد هرمنس بورن" در روستای جنت آسای ٢٠١٠تخوانبندی و چوکات اصلی اين مبحث به تاريخ چهارم نومبر اس

Bad Hermannsborn،و تقديم خوانندۀ ارجمند  که اينک با اغتنام فرصت آن را تکميل کرده ريخته شده بود 
  .ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی       
   ٢٠١١برلين ــ اول جنوری        

  
 
 

 مشکالت امالئی دری زبانان
     

  ) م بخش نه( 
  

  "گسسته نويسی"و  "  نويسیپيوسته "
  

  ) دوم قسمِت( 
  

  !!!ِ  کلیفارمول پيشکشِ 
  

به تاريخ ، "مشکالت امالئی دری زبانان"حيث بخش هشتم سلسلۀ ه  ب"پيوسته نويسی و گسسته نويسی"قسمت اول 
  . گرديدشر تنم" زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"تمبر پورتال  سپ٢١ نوشته شده و در صفحۀ ٢٠١٠ سپتمبر ٢٠

حق مطلب اداء  از گوشه ایاالقل  قدر بشگافم، تا آناعث گرديد، که اين قسمت امالئی را دنبال کرده و بدو امر 
، تا حدی مورد باشد  می"زبان دری"ادب و شعر مشکالتی که ازين ناحيه متوجِه نويسندگان و اهل قلم و  ه ودگردي

  :بررسی قرار گيرد
  .ز، مبنی بر ادامه و تعميق اين مبحثان خوانندگان عزياوــ يکی فرمايش و تقاضای فر

 چه ،وسيع نويسندگان زبان دری ميباشد  و سرسام آوری که دامنگير طيف فوق العادهمشکالت عديدک ــ و دگر در
نه تنها سه مملکت همجوار  مينويسم، "زبان دری" وقتی از قلمرو . زبان وسيع ايندر وطن خود ما و چه در قلمرو

به  )"کاميونکيشن(کاسيونونيوسائل مدرن کوم"، که از طريق زير نظر دارم نقاط جهان پهناور را ، بلکه اقصامنطقه
  .اند جوش خورده وهم مرتبط گرديده ب" ئی ناپذيرداج"طور 

از زمانی که چشمم به خط آشنا گشته و آثار مختلف النوع زبان دری را مطالعه ميکنم، انارشييی عظيم و بی نظميی 
 "دریتحرير زبان "کنون  که تا،امر حتی به تنهائی ميرساند اين .بينم ير را در زبان مکتوب دری میت فراگسخ

  . را ندارمگفتن همهدرينجا مجال  ين امر است، کهحاکی بر البته شواهدی ديگر هم . ستدرنيامده ا "معياری"بشکل 
که زمينۀ مقايسۀ نحوه های طبوع آن سامان، آثار متر با وانم به کشور برادر ما ايران و آشنائی جديسفرهای فرا

   .اين مطالعه و بررسی گشتمهيا ساخت، باعث تعميق برايم  را در ايران و افغانستان "زبان دری"متفاوت 
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، ده سال پيشازدواين بی نظمی و انارشی از زمانهای بسيار طوالنی آزارم ميداده است، تا اينکه بار اول حدودًا 
اين سلسله گفتار شش گرچه .  پيش کشيدم"اميد"را از طريق هفته نامۀ " از اميد به اميد"و سلسلۀ ده گامی پيش نها
، "محمد قوی کوشان" آقای مدير آن، "هایبی مهري" با تأسف که بر اثر د، اما آن جريده عرضه گرديسال از طريق

  .تقديم کرده توانستم قسمت از آن را "هفت"، فقط ين مدت طوالنیدر
، چکيده ای از  چندیمقاالت  فعاليت داشتم، زمينه مهيا گشت تا ضمن"افغان جرمن آنالين"زمانی که در پورتال در 

ی  با آن صفحۀ انترنت هزار گفته نشده بود، که رابطهمگر هنوز يکی از. افکارم را در خدمت هموطنانم بگذارم
، "افغان جرمن آنالين"رست و مبارز از صفحۀ تنی چند از همدالن آزاده، وطنپ نِ گسستاز بخت نکو که . گسست

، به ُيمن ٢٠٠٨ آگست ١٨تاريخ ه ب بدين سان بود، که. ميسر ساخترا ک وبسايت مستقل و هدفمند زمينۀ تأسيس ي
 پورتال چون. فعاالنه وارد ميدان عمل گرديدتأسيس و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ،همت همينان

در ، انهماک بدين موضوع  خود گنجانيده است"اهداف نشراتی"اجندا و در  و "سرلوحۀ دکان"در ا  ر"نويسیدرست"
قدر  ساحۀ فعاليت و شعاع عمل اين پورتال آن. گوشه ای از وظائف محولۀ اين صفحۀ انترنتی شمرده ميشودواقع 

 دارند و چند صباحی رتال آشنائینشراتی پو  ارجمندانی که با اهداف.آشکاراست، که به شرح و بيانی نياز ندارد
  . انده اند، خود بدين نکته اذعان دارندصفحات آن را از حضور اشرف خود گذشت

  
  :توقع و انتظار 

و خصوصًا ــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" از خوانندگان ارجمند پورتال بندهو صميمانۀ   جدیانتظارتوقع و 
،  مبارک خود گذشتانده و نکات عمدهرا از نظرو سالسل همقماش آن ه اين سلسله اينست، کــ همکاران قلمی پورتال 

  !!!!!مفيد و درخور توجِه آن را در هنگام نوشتن مطالب خويش، رعايت فرمايند
   

 در زبان "جدا ــ نويسیو يکجا ــ "بعد ازين شرح تمهيدیِ  ضروری ميروم به اصل مطلب و دنبال کردن موضوع 
  :، کهه شوديدپرسشايد  .دری

  »ترکيبات، گرفت؟" جدانويسی" و يا "نويسیيکجا"يم به قاعده و قانونی وجود دارد، که بر مبنای آن بتوان تصمآيا « 
  :رت ورزمباَد به ارائۀ فارمولی در زمينه ُمم ميکوشم، از برداشت شخص خود

  
  

  "يسینوجدا" و "يسینويکجا" فارمول کلیِ 
  

چکيدۀ ، که تقديم کردم، نکته ای بس مهم را پيش ميکشم) بخش هشتم( بخش پيشين در پهلوی نکاتی که دردرينجا
، خاطرم را بينديشندهم طور ديگر  فن، در زمينه اهلو اگر دستورنويسان و  از مسأله است شخص خودمبرداشت 
ز طريق اين  تمام نکاتی که انويسان را در موردگرامره نظر اهل فن و البته خيلی آرزومندم ک.  نميسازدمشوش

که آراء و مايلم مشتاقانه و بی صبرانه  .تقديم ميکنم، بدانم "زبان دری"به  مربوط ديگرِ سلسله و سالسل مختلف 
  !!!!!!!!!!بدانمبخوانم و يا در زمينه، ات مخالف و ترديدی را ينظر

  :دن مد نظر گرفته شودو نکتۀ مهم ذيل، بايد  " نويسیگسسته"  يا و" نويسیپيوسته"  تشخيص انتخاببه منظور
  کلماتی که ترکيبی را تشکيل ميدهند) صرفی(توری ساخت دســ
  ها افاده ميگرددمفهومی که از طريق آنــ 

که از آن ميخواهيم را ی "مفهوم" و "معنی" را درست درک کنيم و هم یترکيب "ساخت گرامری" در صورتی که هم 
 . آن بگيريم" نوشتنجدا "يا " نوشتنيکجا"تصميم به توانيم  می در آن صورت بسادگیدر نظر داشته باشيم، بگيريم، 

 ظرافت و باريکی، واقعًا مشکل است که يکی از دو ترتيب نگاشتن را انتخابتحليل و درک اين دو  اين دو بدون
  :مکررًا ميگويم، که .کنيمب

و " يکجا نوشتن"تصميم ما مبنی بر  گرديم، اگر قادر به درک درست اين دو نکتۀ فوق العاده مهمبه نظر اين کمين، 
  !!!!!!!!فارغ از خطاء و اشتباه خواهد بود ترکيبات، صائب و "جدا نوشتن" يا
  

  ":جدا نويسی"و " يکجا نويسی"فائدۀ درک 
 "معياری گردانيدن" ًانتيجت و "يکدست ساختن"ــ عالوه بر  "جدا نويسی" و "پيوسته نويسی"راعات قواعد از فوائد ُم
 و "تلفظ واحد" مؤدی حد امکان،  را در"ترکيب"کی هم اينست، که هر يــ "  دریزبان تحرير" پهناور گوشه های
     :توانستند، ميگفتند که مینرا درک کرده و باريکيها در قديم که اين ظرافتها .  ميسازيم"مفهوم واحد"  بيانگربالوسيله

  »!!!ترکيبات را به قرينۀ جمله بايد درست تلفظ نمود« 
  

و  "درست نويسی"  قواعد مخدوش ساخته و آموختندری  تحرير  را در"زبان معياری"نين بهانه ها زمينۀ ايجاد چ
  .را مشکل ميگردانيد "يکدست نويسی"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
مکررًا . کنم، تا سر نخ و سر رشته بدست آيد رضه میمثالهای فراوانی را عباز مانند بخش قبلی ه درين بخش ب

  : ميگويم که 
بالتمام احصاء و احتواء نمود، پس از طريق نوشتن مقاله، سعت را نميتوان ُوچون موضوعی بدين پهنا و دۀ من به عقي

، تا نظر به آن خود قادر به نوشتن درست داده شودبدست نويسندۀ دری نويس  یارمول کليقاعده و قانون و فبايد 
، همان است که در  استر قاصر من تراويدهو قاعده و قانونی که از فک!!! گردد" ترکيب کلمات " و"مرکبکلمات "

  .رمولبندی گرديدافتام سطور باال بصراحت 
  

  :و اينک مثالهای موعود و نامعدود
  کسی که با" يعنی ــ بدون کسرۀ اضافه ــ) صفت("آشنا " و)اسم" (ددر"، مرکب از  ترکيب وصفی:     ــ دردآشنا

  ،"دردآشنا ". مغالطه نگرددرکيب بعدی ت و پيوسته بهم نوشته شود، تا بابايد يکجا ، " باشدآشنا ددر                   
  .ميکند" شخصفرد و " حکايت از                   

  الف ،" مقصور ساختن"ن چو.  در مدلول باال ميتوان نوشت"پيوسته"شکل ه اين ترکيب را تنها ب                     
  .را مخدوش خواهد ساختآن " حيثيت"لوسيله آن و با فونتيک                      

  "دردی که آشنا و معلوم است"، يعنی )مرکب از صفت و موصوف( ترکيب اضافی با کسرۀ اضافه :    ــ درِد آشنا
  . است"درد" خود "درِد آشنا" .جدا ازهم نوشته شود بايد                   
  :عدی را در مصراع آتی ميتوان دريافت  ظرافت تفاوت اين ترکيب و ترکيب ب:ــ سياه بخت   

  
  )١( تر گواه ندارم سياه بختم و جز چشمِ 
  

  و جز چشم تر گواه ندارماست بختم سياه : يعنی                     
  م، مفهوم ذيل دور بدهي"پيوستۀ"را بشکل با معنای مشخصش  "جدا ازهم"حاال اگر اين ترکيِب                      

  ؟تغيير خورده باشدهرگز مصراع  "وزن"ميگردد، بدون اينکه  مصراع ديگرگون                    
  

  تر گواه ندارم سياهبختم و جز چشمِ 
  

  تر گواه ندارم  و جز چشمِ )هستم(استم  "سياهبخت":                     يعنی 
  

  . را دريافتيم"سياهبخت"و  "سياه بخت"چنان که در فوق گذشت، فرق لفظی و معنائیِ   :ــ سياهبخت   
  :فرمايد " اسير" استاد . ــ بايد جدا نوشته شود"ره يافتن" فعل مرکب صيغۀ مفرد متکلم از :ــ ره يابم      

  
  ره يابم روزی بر سر کـــــوی تو به اميدی که

  )٢(به کوی شانه سازان همزبان شانه ميگردم
  

  : ذيل بوده ميتواند ترکيبی که متشکل از دو حالت:ــ رهيابم       
  .ــ بايد يکجا نوشته شود") بودن"ــ صيغۀ مفرد متکلم از مصدر " استم"مخفف ("ام" و "رهياب"                   ــ 
  رهياِب" و در معنای "ترکيب اضافی"، )ضمير متصل اضافی صيغۀ مفرد متکلم("م" و "رهياب"                   ــ 

  .ــ بايد يکجای نوشته شود"                       من
  عدد و معدود ــ بايد جدا ازهم نوشته شود :ــ يک دست   
  .ــ بايد يکجا نوشته شود، تا از حالت قبلی فرق گردد) مرکب از عدد و اسم(صفت مرکب: ــ يکدست      
  .عدد و معدود ــ جدا از هم نوشته شود :ــ يک پارچه  
   .ــ يکجا نوشته شود، تا از حالت قبلی تمييز گردد" اسم"و " عدد"از ترکيب وصفی مرکب  :ــ يکپارچه     
  .عدد و معدود ــ جدا از هم: ــ چل تن       
  .ــ يکجای نوشته شود، تا از حالت قبلی تمايز يابد) عدد و اسماسم خاص ــ مرکب از (اسم مرکب :  ــ چلتن         
  . عدد و معدود ـ جدا از هم:ــ يک دانه     
   در زبان. يابدوشته شود، تا از ترکيب قبلی تمّيزــ يکجای ن" اسم"و " عدد" ترکيب وصفی مرکب از :ــ يکدانه        

  را"  و دردانهيکدانه"  و"يکدانهنازدانه و "                    عاميانۀ کابلی ــ خصوصًا از زبان زنان کابلی ــ  ترکيبات 
  ".بدون همباز"و " يکه"و " طاق"يعنی " يکدانه" .شنويمميفراوان                     

  .ــ جدا از هم") دانه"در معنای "( تا"و اسم " يک"مرکب از عدد         : ــ يک تا
  . ــ يکجا نوشته شود، تا از حالت قبلی فرق شود"اسم" و "عدد"ترکيب وصفی مرکب از : ــ يکتا           
  ه  ب)آ("ممدود" از حالت "الف"بايد جدا ازهم نوشته شود، چون در غير آن ــ " شبهشت آساي"مخفف  :  ــ بهشت آسا

  .اين کلمه لطمه ميزندِ  )فونتيک( و چنين کاری به حيثيت ساختمانی آمد خواهد در) ا("مقصور"هيئت                    
  .ــ جدا نوشته ميشود" است"و " آشکار" مرکب از :ــ آشکار است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

  ."است"ــ يکجا نوشته ميشود ، با حذف  الف " است"و " آشکارا"مرکب از  :ــ آشکاراست 
   ــ در صورت ممدود تلفظ"درآمدن" از "مصدر مرخم"ــ " درآمدن" ماضی مطلق مصدر ترکيبی  :      ــ در آمد

  .ــ جدا از هم نوشته گردد" الف"                    کردن 
   خيلیاز اصطالحات" درامد"کلمۀ  . يکجا نوشته ميشود،"الف" ــ با تلفظ کوتاه "در آمد"حالت مرخم  :       ــ درامد 

   فارسی ايران نيز ميباشد ــ مثًالاصطالحات جديد ساختاز  "درامد"ترکيب .                     مشهور پهلوانی ماست
  ".فالن بحثدرامدی بر                    "

  

  : گردد خاصبه ترکيبات ذيل توجِه
  .جدا از هم نوشته شوند" آهنگ"و " هم"تلفظ گردد، بايد ) مددار(ممدود " الف" در صورتی که :   هم آهنگ ــ
  درهم آميخته" آهنگ"و " هم" صورت را مقصور تلفظ نمائيم، در آن" الف" در حالتی که بخواهيم :    هماهنگــ 

  . البته هردو نحوۀ تحرير درست است.دنميشو                    
  تلفظ نمائيم ــ جدا از هم ) مددار(ممدود "را در هيئت اصلی آن يعنی با الف " آهنگ" وقتی بخواهيم : سر آهنگ ــ 

  .نوشته ميشود                    
  درين صورت. نوشته ميشود، پيوسته بهم را کوتاه تلفظ نمائيم" آهنگ" در صورتی که الف :   سراهنگــ 

  .و مستقل عرض اندام ميکندواحد بحيث يک کلمۀ مرکب  "هنگسرا"                   
  .در می آيد) آ(بشکل ممدود" الف"ــ در صورت نوشته شدن گسسته از هم، " دست آورده" مخفف :  دست آوردــ 
  .در شکل مقصور می آيد" الف"در حالت پيوسته نوشتن ، ــ " ورددست آ"صورت مرخم  :    دستاوردــ 

  ــ جدا از" الف"در صورت تلفظ مددارِ  ــ " آويزۀ دست "و آن مخفف" آويز دست "ضافۀ مقلوب ازا: ــ دست آويز  
  .                   هم نوشته ميشود

  .ــ يکجای نوشته ميشود" الف" در صورت تلفظ کوتاِه :ــ دستاويز     
  ممدود و" الف"رت جدا نوشته شدن،  صودرــ " آوردۀ راه"ــ اضافۀ مقلوب از " راه آورده"مخفف  :ــ ره آورد     

  .تلفظ ميگردد) آ(بشکل                     
 .، هردو کلمه درهم می آميزندتلفظ شود) ا(مقصور و بشکل" الف"ــ وقتی " ره آورد" مرخم حالت  :  ــ رهاورد  

  .شته شودنو) آ(ممدود" الف"در صورت جدا ازهم، با ــ " دل آراينده" مخفف :ــ دل آرا       
  .، يکجا نوشته شود)ا(يعنی بشکل" الف"ه تلفظ کردن در صورِت کوتاــ " دل آرا"حالت ترخيم يافتۀ  :ــ دالرا         

  .ممدود، جدا ازهم" الف"ــ با " دل آويزنده" مخفف   :آويز   دل ــ 
   .      مقصور، پيوسته بهم" الف"ــ با " دل آويز" حالت مرخم  :     دالويز ــ 
  .ممدود، جدا از هم" الف"ــ  با " آسايندۀ دل"ــ اضافۀ مقلوب از " دل آساينده"مخفف  :    سا   دل آــ 
  .مقصور، پيوسته باهم" الف"ــ با " دل آسا"صورت مرخم   :       دالسا ــ 

  ــ جدا" الف"دوِد است ــ در صورت تلفظ مم" آورندۀ دل"که اضافۀ مقلوب از " دل آورنده" مخفف :ــ دل آور      
  .                   ازهم

  ب آن قدر پيوسته بهم نوشتهالبته اين ترکي. ــ يکجا نوشته ميشود" الف" در صورت تلفظ کردن کوتاِه :ــ دالور       
  . ميکند، که کلمۀ بسيط باشدرکت، که امروز کسی توجه به اصلش نکرده و فشده اس                   

  ُمجازيم چنين ترکيبات و ترکيباِتد، کهنحکايت از آن دار" نمونه"حيث ه بنۀ اخير گانهمثالهای 
  : بنويسيمذيل نظير آنها را در دو صورت 

  .آيدمی ) آ( ،  يعنی "ممدود"شکل در " الف "      :ــ در صورت نوشتن جدا ازهم ١
  .شته ميشودنو) ا(ِ "مقصور"در هيئت " الف : " بهمــ در حالت نوشته شدن پيوسته ٢

  . اين ترکيبات هماهنگی دارد"فونتيک"تنها چنين روشی با 
  

  که با کسرۀ اضافه تلفظ گرديده و  جدا ازهم، يک ترکيب اضافيست،"خانه"و " مهمان" نوشته شدن :ــ مهمان خانه  
   ــ است"مهمان"از  عبارت "مهمان خانه" پس .اطالق ميگردد "مهمانی که در خانه ای باشد"به                      
  .فرد و شخص                     

  .استعمال ميگردد" خانۀ مهمانها" است که در معنای "خانۀ مهمان" از" مقلوب" پيوسته بهم، اضافۀ :ــ مهمانخانه    
  . مکاناسم است ــ "خانه" مراد از "مهمانخانه"                      پس

  
   از عبارت"ماشين خانه" پس ." باشدماشينيست که در خانه"يب اضافی و در معنای جدا ازهم، ترک :ــ ماشين خانه  

  . است ــ آلۀ کار"ماشين"يک                      
  خانه ايست که در آن ماشين يا ماشينها" است و مراد از آن "خانۀ ماشين"مقلوب از ترکيب اضافی  :ــ ماشينخانه    

  . ــ اسم مکاناست" مکان"و " خانه" عبارت از "ماشينخانه" پس ".ته باشند                     قرار داش
  

   خود"کار خانه"پس ". کاريست که در خانه اجراء ميگردد"جدا ازهم، ترکيب اضافی و در معنای  :ــ کار خانه     
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  .است ــ اسم معنی" کار                     "
  "کارخانه"پس ." خانه ايست که در آن کار صورت ميگيرد" است و آن "ارخانۀ ک"اضافۀ مقلوب از  :ــ کارخانه      

  . است ــ اسم مکان" اجرای کارمحل"و  "خانه"از                      عبارت 
اجزاِء مرکبه، ترکيبات کامًال متفاوت " جدا نوشتن"و " پيوسته نوشتن"در سه مثال باال بحيث نمونه نشان داده شد، که 

يعنی نويسنده فقط با يک تحليل . جايش بکار بردبه و نويسنده بايد متوجه اين باريکی باشد و هر کدام را  را ميسازند
 پيوسته"د، که اجزاِء مرکبه را ه و خود قادر به قضاوت درست ميشوکوچک صرفی ظرافت مسأله را درک نمود

  .ان ارائه شدۀ ديگر نيز ميشود البته اين نکته متوجِه مثالهای فراو.بنويسد"  ازهمگسسته"و يا " بهم
  

  :قابل توجه 
 جدا "خانه" و "کار"ظاهرًا " کارخانه" و "کار خانه"در مثال  که ، حتمًا متوجه گرديده است"دقيق نظر"خوانندۀ 

 نوشته شده " بهمهپيوست" و دومی "جدا ازهم"واقعيت امر مگر اين طور نيست، چون اولی . ازهم نوشته شده اند
درين دو ترکيب .  از جملۀ حروفيست، که ذاتًا با حرف بعدی نمی چسپد"ر"سأله درينست، که حرف ظرافت م. است

 به اندازۀ "فاصله"  اولی حالتدر. راعات گرديده است ُم"ر" ای باشيم، که بالفاصله بعد از "فاصله"مگر بايد متوجِه 
  .وجود ندارد" انهخ "و" کار" است، در حالی که در حالت دوم، فاصله ای ميان "حرف"يک 

نيز صادق است، ) آ ، ا ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، و ، های غير ملفوظ (" ناچسپ حروف"متباقی عين موضوع در مورد 
 .ديديم... ؛ "درد آشنا ــ دردآشنا"؛"در آمد ــ درامد"؛ "سر آهنگ ــ سراهنگ"مثالهای چنان که پاره ای از آنها را در 

 اپريل ١٢ به بخش ششم اين سلسله که به تاريخ "حروف ناچسپ" و "ف چسپندهحرو"خوانندۀ ارجمند در مورد 
آرشيف "و " ادبی ــ فرهنگی"نشر گرديده و در آرشيف " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال ٢٠١٠
  .، رجوع فرمايد ميباشدقابل دستيابی" معروفی

  
  . اضافت ــ  و مراد از کسيست که صاحب کدام نظر باشدجدا ازهم ، ترکيب اضافی ــ با کسرۀ   :ــ صاحب نظر
  چون. لفظ متفاوت هر دو ترکيب استفرق تنها در ت. پيوسته بهم، نيز مراد از شخص فوق است   :ــ صاحبنظر   

  .و دومی بدون آن تلفظ ميگردد" کسرۀ اضافت"اولی با                       
  :مثًال .  ترکيب اضافيست، که با کسرۀ اضافت اداء ميگردددر صورت جدا ازهم ــ :ــ صاحب خانه   

  
   خانهصاحِباو خانه هميجويد و من 

  
  .در صورت سقط کسرۀ اضافت در مثال باال ــ پيوسته بهم نوشته ميشود :ــ صاحبخانه      

   
  ، مهمان بوده استصاحبخانه دانستم که نيک

  
  ا در همين حالت است که مفهوم تنهيد پيوسته بهم نوشته شود، چه بادلول مستقل الميک ترکيبحيث ه  ب:ــ سيمبر  

  : معنای متفاوت را ميرساند البته در همين حالت هم سه. خود را افاده کرده ميتواندخاص                
  .که پهلو و َبرِ  سيمين و نقره مانند دارد                ــ يکی آن
  يا" رندهسيمَب"مخفف " رسيمَب"درين صورت . دَررا ميَب) در دو معنای متفاوت" سيم""(سيم"که                 ــ دگر آن

  .است ــ برندۀ سيم و برندۀ نقره" رندۀ سيمَب"                 
  معموًال" سيم"رندۀ سيم ــ  ُب "(سيم ُبرنده"و مخفف " سيمُبر"درين حالت . درا ميُبَر" سيم"  ــ و دگر آن که              

  .)  گوئيم" پالس سيمُبر"چنان که " نقره"، باريک و دراز است، نه همان فلز مدور المقطع مراد از                 
  هحکم مستقل را بميدهد، که هر کدام  ، اجزاِء مستقلی را تشکيلدر صورت جدا نوشته شدناين ترکيب                  
  : بار می آورد؛ بدين ترتيب ای را" مغالطه" خود گرفته و                 

                  ــ امر به بردن سيم
                  ــ امر به بريدن سيم

  .آن که تنِ  سيمين و پيکر نقره مانند دارد :ــ سيمتن  
  کرده  افاده "اسم خاص" بحيث  راترکيبيست که تنها پيوسته بهم، مدلول خود" تن"و " چل" مرکب از :    ــ چلتن

   نوشته شود، در آن صورت"چل تن"ت  جدا ازهم و در هيئ"تن"و " چل"صورتی که  در .ميتواند               
  .افاده کرده نميتواند باال را خاص خواهيم داشت، که مفهوم " معدودعدد و"از ب مرک عام  یترکيب               

  م پيوسته مفهوم مستقلصی را افاده کرده و تنها به که مدلول خا"تن"  و )قوی و جسيم("تهم" مرکب از   : تهمتنــ 
  .است" تنِ  تهم"اضافۀ مقلوب از " تهمتن" .داشته ميتواند را نگه خود               

  در صورتی که جدا. ظ کرده ميتواند ــ تنها در حالت بهم پيوسته استقالل خود را حف"قلم زننده" مخفف :ــ قلمزن  
  پس. را ميرساند" قلم زدن " نوشته شود، صيغۀ امر حاضر از مصدر مرکب"قلم زن"شکل ه و ب ازهم              
  ــ يوسته ــ يا گسستهپ"در محض  اند، که هيئت خاص خود را ی ترکيبات متفاوت"قلم زن" و "قلمزن"              
  .ميکنند حفظ ،" شدننوشته               
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   :" جلوگيری از مغالطه"اصل 
اين نکته آنقدر . نبايد هرگز از نظر دور داشتازهم و گسسته بهم در هنگام نوشتن پيوسته در زبان دری  رااين اصل 

ازينرو مثالهای . تواندزاران مثال نيز، حقش اداء شده ناست که با آوردن صدها و شايد هو دربرگيروسيع و شامل 
  . را دارند "مشِت نمونۀ خروار "و" سرمشق"داده شده حکم 

  
  : کلی بگذريم، مثالهای آتی را تقديم ميکنمدستبه بندیِ  که به ز آناپيش 

  

  :درو نيست  ــ درونيست
بر ضرورت اختصار بدين حال درامده است، بايد جدا ازهم   ميباشد و بنا"در او نيست" که مخفف "درو نيست"

  .نگاشته شود
 ميباشد، بايد "است"و فعل " ونیدر" ميباشد، که متشکل از "درونی است" صورت تحرير درست "درونيست"

  .پيوسته آورده شود
  

  :ده گان ــ دهگان 
، تا نوشته شود" جدا ازهم "بهتر است را ميرساند، "ده گانه"يا " ده تائی"که معنای ) گان+  ــ َده به فتح دال("ده گان"

  . بتوانداست ــ تمييز شده" دهقان" ــ که معربش )گان+ به کسر دال ــ ِده "(دهگان"از کلمۀ 
  
  : و زينتامر" ب"نفی و نهی و " ن"
نوشته ال فعاهميشه پيوسته و چسپيده با اصل  اليتجزای افعال ِءاجز ا بحيث امر و زينت"ب"و  نفی و نهی "ن"

و  "شهر بی بازخواست" دری را به "زبان تحرير"ست، که تهای سيئۀ زمان مابدع ها ازنوشتن آن د و جدانميشو
  . نموده اند تبديل"دان شغالیمي" و" شهر خربوزه"

" هر سر او بل خيال"همان ضرب المثل  را در آثار مطبوع دری ميبينم،و انارشی وقتی اين همه درهمی و برهمی 
،  و دستوریراعات ضوابط معقول امالئی چون هر نويسنده مطابق به ذوق و سليقۀ خود، بدون ُم.دم می آيبيادپشتو 

  : مينويسد "گسسته ازهم"يا " پيوسته بهم"ترکيبات را 
  

  :نون نفی
نخواهد رفت ، نخواهد کرد ، نخورده است ، نرفته ، کردنميرود ، نميکند ، نخورد، ننميخورم ، نميروم ، نمينويسيم ، 

  نرفته بود ، نميکرد ، نميرفت ، نميخوردند ، بود ،  است ، نخورده بود، نکرده
  

  :نون و ميم نهی
، مکنيد ، مرويد ،  مکن ، مرو ، مشو ، مخورکنيد ، نجنبند ، نروند ، نباشند؛د ، ند ، نخوَرنرَونکنم ، نخورم ، 

  مخوريد ، مشويد، 
  

  :بای امر و زينت
بخنديد ،  برفت ، بکرد ، بخوردند، برفتند ، ، برويم ، بمانيد ــ برود ، بخورد، بکنيد برو ، بخور ، بشکن  ، بدوز ، 

  بيفگنديم ، بروئيد ، 
  

  :لهای فراوان در هر قسمت، دو کتگوری ذيل ترکيبات را ازهم تفريق ميکنيماثبعد از ذکر م
  

  

  کيباتی که بايد يکجای نوشته شوندتر
  

  : و کلمات ديگر ساخته شده اند؛ مثًال "هم"ترکيباتی که از پيشوند قيدی  ــ  ١
  رکاب ، همقدم ،راه ، همره ، همهموطن ، همهمدين ، همرزم ، همزبان ، همرديف ، همديار ، همدم ، همدل ،         

  همباور ، ، همراز ، همبالين ، همشهری ، همصنف ، همقراغ ، هموزن ، همسن ، همسال ، زمان ، همپيمانهم      
  ....مسنگ ، همسان، همرديف ، همخانه ، همعقيده ،  ، ههمکار ، همطبق ، همکاسه      
  : ؛ مثًال ته شده اندساخديگر  "کلمۀ" و "عدد"ی که از  ترکيبيکلمات   ــ٢
   يکسان ،يکنوا ، يکنواخت ، يکلخت ، ، يکدل ، ") يکگانه"اصًال ( يکدست، يکپارچه ، يکرنگ ، يکتا ، يگانه       

   ، پنجگانه،")چلغوزه"اصًال (جلغوزه چلزينه ، چلتار ، چلتن ، چلچراغ ،  ،دوشنبه ، دورنگ دوپايه، ،  دوتار       
   بعدیگروِه) ٩(به نوع !!!!!!  نيستند"و معدودعدد "ت ترکيبات اين گروه لغا ....هزارخانه، گانه، صد پنجشنبه،       
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   .گردد مراجعه       
  : مثًال ؛"اضافات مقلوب"  ــ ٣

  گالب ، شبکور ، شاهنشاه ، شاهنامه ، شاهدانه ، بهيدانه ، کارنامه ، کارخانه ، شفاخانه ، خارخانه ، کتابخانه ،      "
         بتخانه ، خمخانه ، ماهنامه، سالنامه ، سالدانه ، خزانگل ، ماهتاب ، آبدره ، خاشرود ، فراهرود ، هريرود ،

  که همه اضافات ..."،   سنگريزهسياهسنگ ، سياهروز ،       شاهگل، ماهگل، فيلپای، قلمکار ، گلدره، توپدره ، 
  خانۀ شفا ، دانۀ شاه ، دانۀ بهی ، نامۀ کار ، خانۀ کار ،امۀ شاه ، ن  شاه شاهان ،، کور شب،آِب گل"مقلوب از        
  ،تاِب ماه ، درۀ آبگل خزان ، دانۀ سال ، نامۀ سال ، ماه ، نامۀ   خانۀ کتاب، خانۀ بت، خانۀ خم ،خانۀ خار ،        
  ، لم ، درۀ گل ، درۀ توپگل شاه ، گل ماه ، پای فيل ، کار ق ،)هراترود (فراه ، رود هرید خاش، رود رو       
  .ميباشند "... ريزۀ سنگ ،،  سياه  سياه ، روز سنِگ       

   خود نوشته"مظروف" هميشه پيوسته با ..."گاه ، گاهان ، گه ، دان ، کده ، "پسوندهای مکان و زمان از قبيل   ــ ٤
  :ميشوند؛ مثًال        

  قتلگاه ، اعدامگاه ،شگاه ، کارگاه ، باجگاه ، پايگاه ، قرارگاه ، ايزکمينگاه ، آرامگاه ، خوابگاه ، شرمگاه ،        
  سندان ، برفدان ،صبحگاه ، صبحگاهان، شامگاه ، شامگاهان ، چاشتگاه ، سحرگاه ، سحرگاهان ، سحرگه ،        
  .... ستمکده ، طربکده ، عشرتکده ، آتشکده ، ويرانکده ،نزهتکده ، آرامکده ،  يخدان ، گلدان ، دهکده ،       

  :مثًال .  خود نگاشته مشيود"پيشاوند" هميشه پيوسته با "، ندهگر ، گار ، کار "عالمات صفت فاعلی از قبيل  ــ  ٥
  جنايتکار ،آموزگار ،  ستمگار ، گناهگار ، بيانگر ، ستمگر ، ظلمگر ، مسگر ، آهنگر ، کارگر ،  کمانگر ،        
  ،)٥(، خرابکار ، زننده، کشنده، زنده) ٤(ستمکار، قلمکار، تقلبکار ، غريبکار،   جفاکار، تبهکار،گنهکار       
  جونده ، خواهنده ، آينده ، باشنده ، تابنده ، دونده ، جوينده ، يابنده ، پاينده ، کارنده ، سازنده ، بازنده ، ماننده ،       
  .... ، رونده ، بسنده ، توفنده ، شونده ، گردنده ، چرخنده ، خواننده ، داننده ، نويسنده ، نماينده ، گزنده ، خزنده       

  :هميشه چسپيده با ضمير متصل آورده ميشود؛ مثًال : ضمائر شخصی متصل اضافی  ــ ٦
  کتابم ، برادرش ، کشورش ، دلش ، پيشم ، پيشش ، َپَيش ، قوايم ، قوايش ، افغانيم ، افغانيش ، کالنساليش،        
  ۀ غربی، در زبان تحرير دری ما هم همساي"نوآوران کج سليقۀ"ش، درين اواخر بدعتی از بعض بيشرمي       
  :سرايت کرده است       
  ضمائر شخصی متصلبا صيغۀ مفرد وصفی و مصدری  "ی"اين بدعت طرز پيوند دادن کلمات مختوم به         
  : مثًال . شيوۀ معمول، مرعی ميگردداست، که بر خالف        
  .... سياسی اش ، بيماری ام ، بيکاری اش ،افغانی ام ، پی اش، عالقه مندی ات ،         
  .اين موضوع آن قدر فراگير گشته است، که بايد ضمن يک نوشتۀ مستقل بررسی گردد       

  
   نيز هميشه "نآ"، بايد هميشه يکجا با کلمه نوشته شود ــ همان قسمی که عالمۀ جمع دری "ها" ــ  عالمۀ جمع دری ٧

  اپريل چارم مؤرخبخش ششم اين سلسله در صفحۀ  که در ی دالئله ميشود ــ و آن ب يوسته با اصل کلمات نوشته       پ
  آرشيف"و " ادبی ــ فرهنگی"به آرشيف (گنجانيده شده است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال ٢٠١٠      

  :مثًال  ).مراجعه گردد"        معروفی
  ، محصالن ، متعلمان معلمان....        مکتبها ، قلمها ، سياستها ، جايها ، پايها ، معلمها ، صنفها ، زمينها ، زمانها ، 

  ....، انسانان ، سياستمداران ، عالمان ، حکيمان ، شاعران ، ناجيان ، خاينان ، جنايتکاران ،        
  
  ی ايجاد ميکنند، که به نام وقتی با صفتی پيوند ميخورند، از آن کلمۀ واحد"نتري"و " تر"  ــ  عالمات صفت تفصيل٨

  از همينرو بايد. ن کلمات ميگردندتجزای ايي جزء ال"ترين"و " تر"يعنی که .  ياد ميگردند"تفضيلیصفت        "
  ، در اکثر زبانهایاضح گرديده استو  تا حدی که بر من. نوشت"صفت اصلی"يوسته با  پ را"ترينو   "تر"       
   وجود"کلمات واحد"حيث  به "تفضيلی صفات"اروپائی و نيز در زبان عربی ــ که زبان سامی ميباشد ــ  وهند        
   توجيه"اصلیصفات " را از" ترين "و"  تر "در زبان دری نيز هيچ دليلی وجود ندارد، که جدا نوشتن .دارند       
  :قديم بادمثالهای ذيل ت. نمايد         

           خوبتر ــ خوبترين ؛ بهتر ــ بهترين ؛ عاقلتر ــ عاقلترين ؛ کمتر ــ کمترين ؛ بدتر ــ بدترين ؛ سفيدتر ــ سفيدترين
  ....         ؛ بيشتر ــ بيشترين ؛ پيشتر ــ پيشترين ؛ 

   همی از آنها حتی بعض حروف حذف         اين صفات آنقدر در طول زمان پيوسته بهم نوشته شده اند، که در تعداد
   . اند"بدتر و بدترين" که مخفف "بتر و بترين":          گرديده است؛ مثًال 

  
  

  ، يکجا نوشتن آنهااتی که بايد جدا نوشته شوند، چهترکيب
  

   کلمات را برهم ميزندشأن و فونتيک
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  " ممدودالف "و يا " الف"، ريشۀ فعل با استمرار " می" جائی که بعد از ،در افعال حال و ماضی استمراری ــ ١
  : مثالها را برای مفرد متکلم استعمال مينمايم . شروع گردد)مددار(      
  ؛)می افراختم(  ــ می افراشتم می افرازم  ؛ ــ می انداختم می اندازم ؛ ــ می افتادم می افتم؛ــ می افگندممی افگنم       
  می افزايم ــ می افزودم ؛     ؛ــ می انگاشتم می انگارم ؛ ــ می انباشتم)انباشتن(می انبازم ؛ــ می انجاميدممی انجامم       
   ....  ؛ــ می انداختم می اندازم  ؛افشاندم ــ می افشانممی       

  ــينم می آفر ؛ ــ می آراستم می آرايم؛ــ می آسودم می آسايم ؛ــ می آموختممی آموزم       می آشامم ــ می آشاميدم؛ 
  ــ می آوردم) می آرم( می آورم ؛زمودمــ می آ می آزمايم ؛رميدمــ می آ می آرامم ؛می آيم ــ می آمدم ؛يدمی آفرم      

  ....       ؛ 
  :مثًال . نوشته ميشود..." گاه و کدام و رقم و وقت و "جدا از " هيچ"قيد   ــ٢

   ، هيچ طور،هيچ کس ، هيچ يکچ زمان ، هيچ برهه از زمان ، هيقم ، هيچ وقت ، هيچ گاه ، هيچ کدام ، هيچ ر      
  ....هيچ عقل سليم ، هيچ آدم آگاه ، هيچ شهر دنيا ،  ،نفرهيچ صورت، هيچ   قسم ،هيچ      
  : نوشته ميشود؛ مثًال جدا از پيشاوند  ... و" و جانب" طرف"و " سو"و " قسم"و " طور"کلمات   ــ٣

  ين طرف ، آن طرف ، ، آن قسم ، اين سو ، آن سو ، اقسمطور ، همان طور ، اين ين هماين طور ، آن طور ،       
  ....      اين جانب ، آن جانب ، 

  : جدا از کلمه نوشته ميشود؛ مثًال "که"حرف ربط   ــ٤
  مثلی که ،در حالی که ، حينی که ، وقتی که ،  ، طوری که ، قسمی که ، زمانی که ، هنگامی که ، )٣(م کهاماد      
  جوابی که ، آن که ، همين که ، آوانی که ، در شکلی که ،ای که ، قراری که ، در حالتی که ، در صورتی که ،       
  ....کاش که ، احوالی که ، قوائی که ، بس که ، سؤالی که ،       
   دری بهزبان  بوده است، در "کهحال آن " که در اصل خود "حاالنکه"مثًال ترکيب ازين جمله بايد متوجه بود که       
   ازينرو بهتر .در آمده است "بسيط مرکِب" يا "واحد مرکب" تغيير شکل داده و بشکل يک "پيوسته"فونتيک       
  .است که به همين شکل مشهور و مأنوس هم نوشته شود      
  البته. نوشت" جدا از آن"و يا " مهلپيوسته به ک"يا را ميتوان " به" ــ چنان که در بخش قبلی گذشت، حرف اضافۀ ٥

  وضوعم مثالهای آتی بحيث نمونه. ستوجود بياورد، جدا نوشتن آن ضروريبرا  "مغالطه"زمينۀ حالتی که  در      
  :ميسازندرا واضح       

  ، تمييز)"پائيدن"امر حاضر از ("بپای" نوشته شود، تا از ترکيب "پای" بايد جدا از"به پای" در ترکيب "به"      ــ 
  . در مدلول اول غلط است"بپای" پس نوشتن .         شده بتواند

  )Box "باکس"کلمۀ انگريزی ("بکس" لغت از  تا نوشته شود،"کس" بايد جدا از "به کس" در ترکيب "به"        ــ 
  .           تفريق شده بتواند

  ماضی مطلق صيغۀ("بخورد"ه شود، تا از ترکيب  جدا نگاشت"خورد" بايد از "به خورد" در ترکيب "به"      ــ 
  . در مفهوم ترکيب اول، درست نيست"بخورد"نگاشتن  پس .متمايز گردد) "خوردن" از مصدر          مفرد غائب

  فرق) "خاريدن"امر حاضر از ("بخار" جدا نوشته شود، تا از ترکيب "خار" بايد از "به خار" در ترکيب "به"      ــ 
  . در مدلول اول درست نيست"بخار"ازين رو نوشتن . رديده بتواند         گ
  )"ُجستن"امر حاضر از ("بجوی" نوشته شود، تا از ترکيب "جوی" از دا بايد ج"به جوی" در ترکيب "به"      ــ 

  . و غلط است"مغالطه آور" در مفهوم ترکيب اول، "بجوی"بناًء نوشتن .          متمايز شود
  )"ساختن"امر حاضر از ("بساز" جدا نوشته شود، تا از ترکيب "ساز" بايد از "به ساز" در ترکيب "به"      ــ 

  . در مفهوم ترکيب اول، نادرست است"بساز"پس نگاشتن .          متفاوت گردد
  )"نسوخت"امر حاضر از ("بسوز"نوشت، تا از ترکيب " سوز" را بايد جدا از "به سوز" در ترکيب " به"      ــ 

  . در مفهوم ترکيب اولی درست نيست"بسوز"ازين رو .          تمايز يابد
  فعل مضارع صيغۀ مفرد غائب از("بتوان" نگاشت، تا از "توان" بايد جدا از "به توان" را در ترکيب "به"    ــ   

  . نوشت"به توان" را نميتوان در عوض "بتوان"پس . تمُيز يابد) "توانستن"         مصدر 
  فرق) "کاشتن"امر حاضر از ("بکار" نوشت، تا از ترکيب "کار" جدا از "به کار" را بايد در ترکيب "به"      ــ 
  . در مدلول اولی، مغالطه آميز بوده و نادرست است"بکار"از همين خاطر نوشتن . گردد         
   ــ حرف"برای" يعنی "بهر" ("بهر"کلمۀ  نوشته شود، تا از "هر" بايد جدا از "به هر" در ترکيب "به"      ــ 
  .بتواند تمييز گرديده) اضافه         
  امر حاضر(و ) ٤)( يا نره شيرنر شير("ببر" نوشته شود، تا از کلمۀ "بر" بايد جدا از "به بر" در ترکيب "به"      ــ 

  .فرق گردد") بردن"         از 
    مصدر جعلیامر حاضر از("بناز" نوشته شود، تا با کلمۀ "ناز"از  بايد جدا "به ناز" در ترکيب "به"   ــ     

   .دمغالطه نگرد) "نازيدن"          
 در حاالت خاص باال و حاالت مشابِه آن "به" حرف اضافۀ "جدا نويسی"در چند مثال باال نمونه وار به توجيه 

  .دنساز، که مراعات اين قاعده را ضروری ميدنگردميپيدا ديگر نيز البته صدها و شايد هزاران مورد . پرداخته شد
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  : نوشته ميشود ــ جدا ازهم در ترکيبات"بی"استعمال  ــ ٦
  بی سر و ادب ، بی خرد ، بی عرضه ، بی سر ، بی مثال ، بی گمان ، بی مانند ، بی بی او ، بی تو ، بی ما ،       
  ....، ) بدون آن که(بی خدا ، بی طرف ، بی آن کهصدا ،       
  :، جدا نوشته ميشوند در ترکيبات"آن"و " اين" ــ استعمال ضمائر اشارۀ ٧

  ين چنين، آن چنان ، اين قسم، آن قسم ، اين زمان، آن زمان ، اين صورت، آن صورت ، اين حالت، آن حالت ،      ا
  اين هم ، آن هم ، اين قلم،      اين هنگام، آن هنگام، اين وقت، آن وقت، اين طرف، آن طرف، اين جانب، آن جانب، 

  ....اين طور، آن طور، اين سو، آن سو، ، اين رقم، آن رقم، اين قرار، آن قرار،     اين بنده، آن بنده، اين که، آن که  
   را بخود گرفته اند، بهتر است"کلمۀ واحد" که نسبت کثرت استعمال حالت  ...و "آنجا"و " اينجا"اما ترکيبات       ــ 
  .ندبه همين نحوۀ مأنوس نوشته گرد که         

  اينان ، آنان ، اينها" بشکل  پيوسته و"آن"و " اين" طبق قانون جمع بستن، با "ها"و " آن "یِ عالمات جمع در      ــ 
   . می آيند"آنها         ، 

  : نوشته می شود "ُمنادا" جدا از "ای"حرف ندای   ــ ٨
  ....ای کاش ،  ،) ای آن که(ای آن هی ، ، ای ای مردم ، ای وای ی دل ،ای که ، ای خدا ، ا       

  :گروه قبلی تفريق شده بتوانند؛ مثًال ) ٢( نوع ی جدا ازهم نوشته ميشوند، تا از کلمات ترکيب"معدود" و "عدد" ــ  ٩
  ان ، دهها تن ، دو       يک قلم ، دو دسته ، صد درخت ، بيست کتاب ، هزار نفر ، يک مليون افغانی ، هزاران انس

  .... ،        صد خروار ، يک هزار تن
  
  

  "که"در مورد کلمۀ نکتۀ مهم 
  

  )تکمله بر بخشهای پيشتر(
  

،  بايد شمرد"های غير ملفوظ"نه  و "های ملفوظ" را نه "که"کلمۀ " حرف آخر"يت آنها در زمرۀ مثالهائی که برؤ
 به "که" بوده و بمرور زمان و کثرت استعمال حرف آخر "کاش که" است که در اصل خود "کاشکی"يکی هم کلمۀ 

د، نه حذف و نه ساقط ميشون" های غير ملفوظ"و " های ملفوظ"ميدانيم که  .تغيير شکل داده است" ی"
را نشان داده و ثابت ميسازند، که " که"حرف آخر کلمۀ " حذف" مثالهای آتی .نه تغيير شکل ميدهند

  " :ملفوظِ های غير" است و نه "های ملفوظ"نه " که"حرف آخر 
  

  ) :که از اين(کزين 
   بوستان شديم شديمکزينما 

   شديم شديم زانپايمال  خـــ
)٦(  

  ) :که از(کز 
   محنت ديگران بيغمیکزتو 

  نهند آدمی نشايد کــــه نامت 
)٧(  

   :)که آزاری( کازاری
  نباشد کازاری استبهشت آنجـ

  کسی کاری نباشدکسی  را با  
)٨(  

  
  ) :که ای(  کای

  دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
   نور چشم من بجز از کشته ندرویکای

)٩(  
  ) :که آشفته(کاشفته 

  
  ساقی  مگـر وظيفۀ حافظ  زياده داد

    گشت  طـرۀ  دستار مولویکاشفته
)١٠(  
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  ) :که اين ( کاين 
  

  باش تــــــا صبح دولتش بدهد
   هنوز اول دم سحر استکاين

)١١(  
  ) :که آن ( کان 

  
  در کار گالب و گل حکــم ازلی اين بود

   شاهد بازاری، وين پرده نشين باشدکان
)١٢(  

  
  ) :که آرام ( کارام 

  
   جانم ميرودکارام، ساربان آهسته رانای 

  آن دل که با خود داشتم، با  دلستانم ميرود
)١٣(  

  
   :)که از او( کزو 

  
  رو اوفتادۀ ميهنـــــــــــــبه پاره های ف

   مانده يادگار قسم  به خاطر من زوـــک
   جهان سوزدکزوبحرف حق و حقيقت 
  دار قسم ایِ ـــــبه پايداری منصور و پ

)١٤(  
  

  ) :که آخر( کاخر 
  رـکاخ   ياد  مبرمضمون  محبت  را  از 

  »صد حکمت لقمانی  بنهفته درين باشد«
)١٥(  

  
  .رای متقدم و متأخر آوردو صدها مثال ديگر ميتوان در زمينه  از کالم منظوم شع

 دانست، نويسی درستدرستگوئی و ِ  صحت زبان و مقياسِ "معيار" را نبايد صدر در صد  دریگرچه زبان منظوم
.  از خود نشان داده اندگرامرحتی  تصرفات زياد در لغات و ،وافین و قاوزات تأمين  جهچون شعرای دری زبان

، که ناديده  استوزنآن قدر سنگين و دارد نفوذ ان دری رسوخ و سلمگر زبان شعر آن قدر در گفتار و تحرير 
  !!!!!!!!! اين زبان شمرده خواهد شدناديده گرفتن  گوشۀ عمدۀ حکم ،گرفتن قانونمنديهای آن

   
  
  

  ربیــعبسيار مروج  ترکيباتتعدادی از طرز تحرير 
  

   در زبانهای دری و پشتو
  

  :ميگذارم، که مورد بی مهری قرار گرفته و غلط نوشته ميشوندازين زمره بر طرز تحرير ترکيباتی انگشت 
   

  :ــ ان شاء اهللا 
عبارت " ان شاء اهللا"پس معنای دقيق . خدا"يعنی " اهللا"؛ ) ماضی مطلق"(خواست"يعنی " شاَء"؛ " اگر"يعنی " ان"

  ."اگر خدا خواست: "است از 
  .هر معنای ديگری برای اين جملۀ عربی غلط است

  

  : هللا ــ الحمد
خداوند "يا " خدای را"يا " برای خدا"معنای " هللا". "هرگونه حمد مر خداوند راست"يا " تمام حمد و ثناء خدايراست"
  .بسا هموطنانم مگر آن را غلط مينويسند. همين ترتيب تحرير اين جمله درست است و هر نوع ديگر غلط. دارد" را

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

  :ــ هللا الحمد 
 اين عبارت عربی را نيز بعض هموطنانم غلط ."خداوند راست، تمام حمد"يا ."  ثناءمر خدايراست، هرگونه حمد و"

  . مينگارند
  

  : ــ اهللا اکبر
پس .  است" بزرگترين"و " تربزرگ"و در معنای " کبير"يل عربی از کلمۀ صفت تفض") َافعـَل"بر وزن " (اکبر"

همان قسمی که نوشتن ". اهللا بزرگترين است"يا " استاهللا بزرگتر : "عبارت است از " اهللا اکبر"معنای دقيق جملۀ 
  .به اشکال ديگر غلط محض است، معنای غير از معانی باال هم برای اين جمله غلط است" اهللا اکبر"
  

  :انا هللا و انا اليِه راجعون
 فقط همين ».تنی هستيمگشما از اهللا و بسوی او باز«  يا ».به تحقيق که ما از اهللا هستيم و بسوی او برگشتنی ميباشيم« 

  !!!!!!ترتيب تحرير اين آيۀ شريفه درست است و ديگر هر نحوۀ ديگر تحرير، غلط
  

  : اهللاــ ما شاَء
  "چه چيزی را خواست خدا؟"
  

   :ــ عليِه الرحمه
 است، تنها در همين هيئت، ميتوان "بر او رحمت باد" را که يک جملۀ عربی و در معنای "عليِه الرحمه"ترکيب 

 ميباشد، بسا هموطنان عزيزم ــ به "بر او" و در معنای "های ملفوظ" را که مختوم به "عليِه"کلمۀ عربی  . تنوش
 که بر اثر ترجمۀ باللفظ از کلمات فرنگی     "عليه"کلمۀ . شمول بسا نويسندگان و شاعران زبدۀ ما، غلط استعمال ميکنند

against) انگريزی ( وgegen) غلط"وپائی آن وارد زبان دری گرديده است، در ذات خود و نظائر ار) المانی" 
ميخواهم موضوع را . بوده و معنای کلمات فوق فرنگی را افاده کرده نميتواند" بر او" در معنای "عليِه"چون . است

سخن ميرود، که " مبارزه عليه تروريزم"در ادبيات سياسی و مطبوعاتی ما مثًال از . از طرق مثالی نشان بدهم
  المانی gegen den Terrorismus Kampf  انگريزی و  Compaine against terorismرجمۀ تحت اللفظ از ت

 سازگار "زبان دری"اين ترکيب ذاتًا با مزاج و طبيعت . و همانندهای ديگر فرنگی آن، وارد زبان دری گشته است
فالنی و فالنی "( فالنی با فالنی رزميد"  يا )جنگ فالنی و فالنی"(جنگ فالنی با فالنی"ما در زبان دری از . نيست
  يا  "جنگ فالنی مقابل فالنی"و نه اين که بگوئيم .  سخن ميگوئيم)جدال علم و جهل" ( جهلباجدال علم "يا ) ندرزميد

  !!!!!!!! "جدال علم بمقابل جهل"  و يا  " بضد فالن رزميدفالن"
  

  :ــ متحد المآل 
رائج است که غلط " متحد المال"در افغانستان نوشتن اين ترکيب بصورت ". بتچيزهائی با عين سرنوشت و عاق"

ترجمه کرده " بخشنامه" در ايران آن را ".مال" است، با الف ممدود و نه "مآل"چون اصل لغت درين ترکيب . است
  .ست نيرساچندان اند، که 

   

  :ــ عن قريب
جدا ازهم نوشته ميشود، چون در صورت نوشتن پيوسته، ، "به زودی"و در اصطالح " از نزديک"اصًال در معنای 
  .، حيثيت و شأن خود را از دست ميدهند"قريب "و" عن"دو کلمۀ مستقل 

   
  :ــ ماوراء النهر

اصطالح . گويند" جيحون"ست که اعراب "دريای آمو" همانا "نهر"قرار دارد و مراد از " نهر" آنچه آن طرف 
نوشتن اين کلمه .  خوشبختانه هنوز هم کم و بيش در زبان گفتار ما شنيده ميشودست، که"پار دريا"زيبای دری مگر 

  .به همين صورت درست و باشکال ديگر، غلط است
  

  : که عربی و ممزوج عربی و دری اندیاسمای خاصبعض 
  

  :ــ بهاء الدين 
 "بهاء"البته ". روشنی دين" و " دينِ نور" يعنی "بهاء الدين"پس .  ميباشد"روشنی" کلمۀ عربی و در معنای "بهاء"

 مترتب بر همين "گرانبها"ترکيب .  است"قيمت" کلمۀ دری و در معنای "بها"چون .  فرق کنيم"بها"را بايد از 
  .معناست

عربی را کلمات دری و غيربايد گفت که .  مينويسند، که غلط محض است"بهاوالدين"در افغانستان اين ترکيب را 
.  نوشته شود"گلبدين" غلط است و بايد "گلب الدين"پس ترکيب . با کلمات عربی پيوند داد "ال تعرف"نميتوان با 
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 "کلب الدين" ،  "گلب الدين" البته اگر بعوض .کج است" شتر"گرچه هرچيز اين شخص بی معرفت و بدکنش، بمانند 
  ".دين" عربيست و هم "کلب" گفته شود، از نگاه دستوری درست است، چون هم "سگ دين"يعنی 

  .و غيرهم صادق است" علماءلبهاء ا"و " کلبهاء الم"و " بهاء اهللا"عين ترتيب نوشتن برای 
  

  :ــ عبد اللطيف
بندۀ " و "بندۀ لطيف" يعنی "عبد اللطيف"پس . يکی از نامهای خداوند بزرگ است" لطيف" و "بندۀ لطيف"يعنی 
 تا سه سالکه  "کور مغز"اين . است" عبد اللطيف"مش  اسمينامد و" پدرام" را بنگر که خود را  و آن بی شعور".خدا
رجوع شود به مقالۀ . ، دعوای زعامت افغانستان را در سر ميپروراند خود را درست نوشته نميتوانست"نام" پيش

افغانستان "در پورتال و آرشيف سياسی  ــ آرشيف معروفی »!!!ی که نام خود را درست نوشته نميتواند"رهبر"«
  ".آزاد افغانستانآزاد ــ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
انتشارات "ــ چاپ " اسير"م استاد محمد نسيم يحجل ديوان ــ قسمت او" د اسيرفريا "٢٠٧ ــ مأخوذ از غزل صفحۀ ١

  .) عيسوی٢٠١٠( هـ ش ١٣٨٩ ، ليموژ، فرانسه، "باميان
  . همانجا١٨٢ ــ صفحۀ ٢
بايد .  مينويسند"ما دامی که" اضافی و بشکل "ی" را در دری افغانستان بدون جهت با يک "ما دام که" ــ ترکيب ٣

  .است و حشو و زائدی نميخواهد" آنچه ادامه داشت" عربی و در معنای  يک جملۀ"ما دام"متوجه بود که 
که در " پلنگ"را مگر در مفهوم " ببر"ايرانيان . را گويند "شير يالدار"يا  " نرِ شير" در دری افغانستان "ببر" ــ ٤

دها و هزاران موردی اين هم يکی ديگر از جملۀ ص.  اسم برده ميشود، تعبير ميکنند Tigerزبانهای فرنگی از آن به
  .که عين کلمه در دری افغانستان و فارسی ايران، مدلول متفاوت دارند

گرچه اين ترکيب در ذات خود نادرست است، چون . محصول زيبای زبان عاميانۀ دری کابليست" غريبکار" ــ ٤
م دارد و از آن مدلولی اما چون اين ترکيب تداول عا. پيوند ميدهد" کار"را با عالمت صفت فاعلی " غريب"صفت 

صدق ميکند، که " مزدورکار"عين گپ در مورد . حساب کرد" غلط"گرفته ميشود، پس نتوانش " غريب"متفاوت از 
اين ترکيب را نيز به عين دالئل نميتوان بحساب . وارد گرديده است" مزدور"صفت فاعلی بر صفت فاعلی " کار"

  .غلط شمرد
 و بعد با  است"زيستن"بوده که صفت فاعلی از مصدر " زينده" در اصل خود "زنده" ــ بسيار حدس ميزنم که کلمۀ ٥

  .بدين شکل درامده" ی"حذف 
  سلسلۀ)قسمت ششم(  مأخوذ از ــ "باغبان و خزان" زير عنوان "خليلی افغان"استاد سخن دلکشای  ــ مقطع خزانيۀ ٦
پورتال  ۀ صفحۀ همان روز يافترانتش ا ــ٢٠١٠ی ور فبر٢١مؤرخ ، اين قلمِ "سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"
 گذرانم ميعزيزجا از نظر خوانندگان   را در همين مانندکم دو بند آخر اين خزانيۀ ".افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

و " یادبی ــ فرهنگ" را به خواندن کلِ  اين بخش در آرشيفهای پورتال ــ از جمله آرشيف گرانقدرو عالقه مندان 
  .دعوت ميکنمــ  در پورتال "معروفیآرشيف "

  
  باغ بار دگـــــــــــر شود شاداب       غـنچه هــا باز و الله ها سيراب
  باز زلف بنفشه گيــــــــــرد تاب       باز تابد به سبــــــــزه ها مهتاب

  بلبـــــــــــالن باز نغمه آغازند
  دها بکار پردازنـــــــــانباغـبـــ

  ليک اگــــــــــر بارها نسيم سحر      بشگافــــــــــــد به باغ غـنچۀ تر
  گر بيايد بهــــــــــــــــارها بی مر     گر جهـــــــان زندگی کند از سر

   بوستان شديـــــم شديمکـزينما 
  پايمال خــــــزان شديـــــم شديم

  
   : عليِه الرحمهسعدی شيرازیرت ــ حض بيت آخر قطعۀ مشهور استاد اجــّـل  ــ٧
  

  ندپيکــــــردم اعضای يک آبنی 
  که در آفرينش ز يک جـــوهرند
  چـو عضوی بدرد آورد روزگار
  دگر عضوها  را نماند قـــــــرار

   محنت ديگران بيغمیکــــــزتو 
  نشايد کــــــــه  نامت  نهند آدمی
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.  آورده اند، که بی مفهوم است"نديکديگردم اعضای بنی آ" را در شکلدر بسا چاپهای کليات سعدی مصراع اول 

 ٢٠١٠دوم مارچ  مؤرخ "ند؟؟؟دم اعضای يک پيکر  بنی آ يا !!! بنی آدم اعضای يکديگرند" از مقالۀ شرح موضوع
يف  ــ از جمله آرش"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال  آرشيفهای  (سوم مارچشرۀ صفحۀ مؤرخ نت م،اين قلم

   .  خواسته شود)و آرشيف نويسنده " ادبی ــ فرهنگی"
  .است" مصاحب" از  بس مشهور،بقرار جلد اول امثال و حکم دهخدا، اين بيت  ــ٨
  : که از غزلی با مطلع ذيل گرفته شده است"حافظ شيرازی"محمد بيت مشهور حضرت شمس الدين  ــ ٩
  

  بلبل ز شاخ سرو بـه گلبانگ پهلوی
  درس مقامات معنویميخواند دوش 

  
ــ خداوندگار " مولوی"ا حضرت  و در آخر خود را بهراند سخن "یومثنوی معن"حافظ ضمن اين غزل عرفانی از 

هم " موالنا"، گويا مقام خود را از سطح  آن مقايسه کرده و ضمن مقطع ــ"رومی"محمد  موالنا جالل الدين ،بلخ
  :تر ميبردباال

  
  ده دادساقی  مگـر وظيفۀ حافظ  زيا

    گشت  طـرۀ  دستار مولویکاشفته
  

  .شيرازی مقطع غزل باالی حضرت حافظ   ــ ١٠
  :چنين آمده است" امثال و حکم دهخدا"اين بيت در   ــ ١١

  
   هنوز از نتايج سحـــــر استکاين      باش تــــــــــــــا صبح دولتت بدمد
  ی هنوز در قدر استکـــــــــار کل      اين مناصب که ديده ای جزويست 

  
  :اينست بيت مشهور حافظ از غزلی که مطلعش   ــ ١٢

  
  کی شعر تر انگيزد، خاطر که حزين باشد
  يک نکــــته ازين معنی گفتيم و همين باشد

  
  . مطلع غزل معروف سعدی شيرازی  ــ١٣
  ".فرياد اسير "٣٠٧مأخوذ از غزل صفحۀ  ــ  ١٤
  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠ دسمبر٢٨، صفحۀ "اسير"د استا" ين جبينچ " ــ مأخوذ از غزل١٥

اين غزل را با اقتفاء از غزل مشهور حضرت حافظ شيرازی سروده است و مصراع دوم بيت تضمينی " اسير"استاد 
  :مطلع غزل حافظ چنين است. از حافظ است

  
  کی شعر تر انگيزد، خاطر که حزين باشد

   معنی گفتيم و همين باشديک نکــــته ازين
  

  
  
  

   
  


