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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠ جنوری ١٥ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

   افغانستان و فارسی ايران دریرقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )دهم پانزبخش ( 
  

   "ای نابجایامالئی  و خرده گيری ه اغالط "
  

 و خرده گيريهای او بر "اميد"وم مقاله ای را جای ميدهم که به جواب يک نويسندۀ جريدۀ بخش پانزدهم، قسمت ددر 
درد "ه حيث بخش دومِ  مقالۀ سه بخشی  ب ٢٠٠٦ مارچ ٢٤ اين مقاله را که به تاريخ .نوشته هايم، رقم زده شده بود

، مطابق با روحيۀ اين سلسله از مده بودنشر کر" افغان جرمن آنالين"، در پورتال " ؟در کجا و باد و بخارش در کجا
عزيزانی که . ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندگان ارجمند تهی ساخته، تقديم ، واشیو حمطالب اضافی 

زير شماره های " افغان جرمن آنالين"اله را به تفصيل بخواهند خواند، آن را در آرشيف معروفی در پورتال تمام مق
   . ، مطالعه فرمايند٢١ تا ١٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

      دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی
  ٢٠٠٦ مارچ ٢٤برلين،     

    
  

 ؟درد در کجا و باد و بخارش در کجا
  )بخش دوم ( 

  ...ای نابجای نويسندۀ امالئی  و خرده گيری ه اغالط 
   

  ".يدام" جريدۀ ٧٢٤ و ٧٢٣در شماره های " علی ياور " مستعارنامه اين نوشته جوابيست به فحاشی های شخصی ب
برای اينکه خوانندۀ عـزيز را خسته نسازم  و گفـتنی های بسيار را يکـدم  پيش روی نازنينش نگـذارم، گفـتارم  را در 

  .سه بخش مستقـل عـرضه  ميکنم
  

 را متقاعـد بسازد، وی بخاطر آنست که شرحی را که مينويسم، نه. بخش ميکوشم به ايرادهای نويسنده پاسخ بدهمدرين 
د، که آنچه ايشان نوشته و ادعاء بلکه بخاطريست، تا قـناعـت طيف وسيع خوانندگان ارجمند  فـراهم  آيد و ثابت گرد

   . استکرده اند، عاری از حقـيقـت
  

  :يد چنين داد سخن ميدهـد  ام٧٢٤ ،  در صفحۀ پنجم  شمارۀ » ــ  از سانفـرانسسکو  عـلی ياور«  بنام نويسنده ای 
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" ـواعـد و اساسات زبانشناسی  جديدق"ا پی گيريم، کوته سخنی پيرامون ر) معـروفی ( قـبل از اينکه ارشادات شان « 
  : وی نوشته است:  ،  که آنرا مطرح کرده اند، می آوريم 

که الف ــ اين ــ  را »   درين «،  درحالی که بر مبنای معيارهای نوين نگارش،  نوشتن »من درين رشته «  ــ ١
  .نوشته شود» در اين « حذف کنند، درست نيست  و بايد 

،  متصل نوشته نمی شود، لمات  دری و است، مطابق معيار های نوين نگارش  ک»فارسی دريست « :  ــ  مينويسد٢ 
  .»دری  است « نفـصل نوشت  يعنی بايد آنرا م

بر سر اسم متصل نمی آيد، » باء « ،  بر وفـق معيارهای نگارش نوين  حرف » مطابق بقـواعـد « :  ــ مينويسد ٣
  .»مطابق به قـواعـد « : فـصل  متصل نوشته ميشود،  و صورت نگارش درست آن چنين است  بلکه بر سر

  .»گهگاه « : بهتر بود چنين می نوشت » گاهگاهی « :  ــ مينويسد ٤
  )   پايان نقـل قـول  ( .»زبانشناسی « : ود مينوشت بهتر ب» زبان شناسی « :  ــ مينويسد ٥

 ،  استيک سطر هم  در باره اش مطالعه نکردهبه يقين که  را شنيده  ولی "شناسی زبان" که نام کلمۀ  نويسندۀ منتقد
وله   مثلی که اين دو مقـوی. گويا عـين چيز است"  شناسی جديد زبان"و "  معيار های نوين نگارش"فکر می کند که 

  . گرفـته است" عـوضی"ه گفـتۀ ايرانيان را ب
 دانشمند معروف ُمعاصر نظريات با ،"شناسی نوين زبان"يا " شناسی ُمعاصر زبان"يا " شناسی جديد زبان"

نظريات  . قـرن بيستم بود، بنياد نهاده شد و اين در اواخر دهۀ پنجاِه"نوام  چامسکی" Noam Chomskyامريکائی 
استادانی چون پوهاند عـبد الرحيم الهام و پوهاند نکهت سعيدی در . برپا کردين عرصه بی درچامسکی، انقـال

بان دری را  بر های زر ايران،  از کسانی اند که دستور دزرگی چون داکتر خسرو فـرشيد ورد افغانستان و استادان ب
  .   نوشتند"شناسی ُمعاصر زبان"پايۀ 

گويم که بسا دانشمندان ما  هـمين قـدر می. چيزی گفته شود" شناسی زبان"از خود  نيست،  کهالبته درينجا مجال آن  
  .در خم  يک کوچۀ اين عـلم  وسيع  گير مانده اند

  : قـبل از  پرداختن به جوابات، نکات ذيل را پيشکش ميکنم
 

 "ه نويسیگسست"و "  پيوسته  نويسی" و يا به اصطالحات خوش ساخت "جدا نويسی"و " يکجا نويسی"ــ  
درين مورد . از موضوعات داغ  دهۀ اخير است، که هـر دستور نويس در زمينه بذوق و سليقۀ خود چيزی مينگارد

در حالی که درين عـرصه کدام  نسخۀ .  چيزکی نوشته بودم"از اميد به اميد"نم در بخش چارم يا  پنجم سلسلۀ فکر ک
 قـواعـد امالء و !!!!ارد، در کلياِت  موضوع، هـمه باهم موافـقـندعام  و فـراگير و قابل قـبول برای هـمه وجود ند

قـراردادی "بنا بر . بان اتکاء دارد،  کًال موضوعـيست قـراردادیزفونتيک انشاء با وجودی که بر دستور و ساخت 
قـلمرو زبان  عـلمی  در تمام  موضوع، نميتوان نسخه ای عام برای همه  اهـل زبان داد، مگر اينکه مؤسسات"بودن
ی شايد از معـدود زبانهای عالم زبان در. بول برای همه، بنويسندی باهم بنشينند و نسخه ای عام ، ستندرد و قابل قـدر

روش امالی " رساله ای بنام ١٣٦٣در سال . ستباشد، که نسخۀ عام و کلی در زمينۀ همگونی امالئی، تدوين نکرده ا
ن جمهوری دموکراتيک افغانستان تدوين گرديد، که بسا نکات درست در آن  از طرف اتحاديۀ نويسندگا"زبان دری

اين رهـنمود مگر حتی مورد پذيرش عام و تام تمام اعضای کميسيون تدوين آن، ارشادات .  استمد نظر گرفـته شده
ت مندرج درين چنانکه پوهانـد داکتر عـبد االحمد جاويد، عضو برجستۀ اين کميسيون، بعض نکا. قـرار نگرفـته بود

 لطيـف ناظمی، عـضو برجستۀ ديگـر تدوين اين رساله، آقایو . ـراعات  نميکردرهـنمود را در نوشته های  خود، ُم
 هم    فـقـرات اين رساله موافـق نيست و نوشته های وی،  که با همه پيش ضمن نامه ای به  بنده نوشتچند سال

وقـتی در بين نخبگان ادب دری ما در زمينه توافـق نظر .  تأئيد نميکندرا به اين روش امالء ، ش پابندی عام و تام
در بين دری زبانان وطن ما گويا ازين ناحيه انارشی آشکارا .  وجود نداشته باشد، کهـتران را ميگذاريم  به کنار

انارشی "وان از گير در زمينه وجود ندارد،  ولی در آنجا نميت ايران هم يک  روش  صد در صد فرادر. وجود دارد
 را ــ  که گويا "يکدست نويسی"نه تنها " روش امالی زبان دری"به پندار اين قـلم، رسالۀ .  ـت،  سخن گف"امالئی

"  چند دست"هـدف خود قـرار داده بود ــ   رواج داده نتوانست،  بلکه بازار امالء و نگارش  دری را،  آشفـته تر  و 
   !!!!!ساخت

،  "پيوسته نويسی   و   گسسته نويسی"ارش بايد طوری باشد، که بر اثر فارمول عام در ترتيب نگاز نظر اين قـلم،  
  .  وارد نگردد اجزای مرکبۀ کلمات"شأن"صدمه ای به 

 . است نيز  متأثر گرديده"تايپ کمپيوتری"ی، عالوه از فکتورهای دگر، از درين اواخر پيوسته نويسی و گسسته نويس
پيوسته " هـر سطر کمپيوتر،  تا جائی که قـواعـد امالء اجازه بدهـد،  کلمات را يا "پوره کردن"اطر نويسنده غالبًا بخ

     "!!!!جدا ازهـم"  مينگارد  و يا "بهم
  :منتقد گرامی و اينک جواب يکايک ايرادات 

 تعيين کننده هم ايشانند ــ چون ميل اهـل زبان ــ که. »درين « درست  است و هـم مخفـفــش » در اين «  ــ ذاتًا هـم ١
منطقی تر و سازگار تر با » درين « بر اختصار است،  چنانکه در گفـتار همين اصل عـمده را رعايت ميکنيم، پس 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 اما در قـول بنده ضمن آن.  نوشته شود"در اين"باشد، در آن صورت بايد "  اين"د بر البته وقـتی تأکي. اين اصل است
  .     دانش زبان است درست  و مطابق به معيارهای کامًال"درين"  پس . است نرفـته"اين"بر کلمۀ مقاله،  هـيچ  تأکيدی 

عين ادب عالی زبان و ترتيب اداء و فونتيک گفـتار را ، "فارسی دريست" ...   وقـتی ميگوئيم و يا مينويسيم  ــ٢
 نيز هـمين شيوه را درست ميداند و "زبان دریروش امالی "رسالۀ . ار را از ياد نبرده ايم و نيز اختصمراعات کرده
  .سفارش ميکند

" مشکالت امالئی دری زبانان"های در ارتباط با کلمات بعدی، در يکی از بخش" به"حرف "  نوشتنبترتي"در مورد 
  :درينجا مختصرًا مينگارم که. به تفصيل سخن خواهد رفت

. درست شده است" به"و در نهايت از آن گرفته را " بد"بوده که بعدًا هيئت " پد"در اصل خود " به"حرف اضافۀ 
اين دو ترکيب . بينيم به چشم سر میآن ــ + ــ به " بدان"و اين ــ  +  ــ  به" بدين"همين حاال نشانۀ آن را در ترکيبات 
يز به اما اين نکته را ن" بدان"و " بدين "ترکيبات. را حفظ کرده است" به"خی گويا همان حالت قديمی و تاري

 و بيت معروف از کالم قدماء استشهاد کرده . ه ميتواندديچسپبا کلمۀ بعدی خود " به"اند، که صراحت تام ميرس
  :حضرت حافظ را بحيث نمونه می آرم که 

  
      از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم   در نه پی حشمت و جاه آمده ايم    بدينما

  
بوده است، مثال " به گاه"ــ که در اصل خود " شام"يعنی " بيگاه"ابل کلمۀ مق" صبح"ــ  در معنی " پگاه"کلمۀ 

  . با کلمۀ بعدی خود" به"ديگريست از چسپيدن 
 بايد گفته شود، که با وجود ظاهرــ و شايد چند کلمۀ همرديف آنها ــ " سه"و " هچ"و " که"و " به"در قسمت کلمات 

به و "چون در آن صورت بايد . ندنيست" های غير ملفوظمختوم به "ند، جلوه ميکن" های غيرملفوظ"مختوم به ه  کخود
جدا از کلمات نوشته هميشه که هيچگاه نبايد حذف گردد ــ ــ " وظهای غير ملف"مطابق به قاعدۀ " سهو  هکه و چ
  سپاس و چيست ، کرا ، چرا ، سی ، سيزده ،کيست ،"ر خالف آن را مشاهده ميکنيم، و ترکيبات  مگدر عمل. شوند
   :خالف اين امر را ثابت ميسازند، زيرا..." 
  است+ که  =  ت کيس ــ
  است+ چه = چيست  ــ 
  را+ که  =      کرا ــ
  را+ چه  =     چرا ــ
  دارد" سه"پيوند ناگسستنی با " سی" ــ 
  ده+ سه = سيزده  ــ 

  پاس+ سه = ــ  سپاس 
ه آنرا به آن کلمه  د با کلمه ای بکار ميبريم،  کامًال مختاريم  ک را در پيون"به" ــ  وقـتی  حرف  بسيط  اضافۀ ٣

حالت پيوسته صدمه ای بر تلفـظ  بنويسيم، چون در "به قـواعـد"بنگاريم  و يا که نچسپانيم و " بقـواعـد"بچسپانيم و 
کمتر . را برگزينيم حکم ميکند،  که ترتيب  اولی که در زبان بس مهم است" اختصار"اما اصل . وارد نميگردد" به"

ی تنها ئدرين اواخر بعض کسان به تنها.  قابل اعـتماد را سراغ  دارم، که نظر جناب عالی را تأئيد کندیدستورنويس
در اصل و کنِه " امالء"و  "زبان تحرير"اما . ميل نمايندحشيوه ای را پيش کشيده و ميخواهند همان را بر اهل زبان ت

ی "روی ها تک"وقتی که چنين است، . ق به منشور اهل دانش تدوين گرديده استبوده و مطاب" قراردادی"خود 
  .نامعقول هم، حتمًا محکوم به شکست خواهد بود

پيش .  نوشته شود"گاهگاه " که در عـوض نازيباست و بهتر است" گاهگاهی"قـيد "  رعلی ياو" ــ  به نظر آغای ٤
  :ازينکه به موضوع بروم،  به ناگزير بايد تذکر بدهـم که

 وقـتی کسی زبانی را درست آموخت، با ادبياتش آشنا گشت  و دستورش را بلد گرديد و چندين زبان دگر را نيز با 
 ريرتحهـمه کيف و کان  و ساختمان دستوريش  ياد گرفـت، ديگر بندرت واقع ميشود که چنين شخصی،  در گفـتار و 

 عـينًا به مانند آشپز ماهـری که . است، چون وی مذاق و نبض  زبان خود را دريافـتهخود دچار اشتباه و لغـزش گردد
  .   است  گرديده"پيمانه"  او خود" چشم" ضرورتی ندارد، چون "پيمانه" و "منک"وقـتی دست به پخت و پز بزند، به 

ين خاطر، بايد مراتب از هـم.  چيزی شنيده باشد"قـيد"ره در پيوند با نک" ی" در بارۀ نويسندۀ ارجمند گمان نکنم که
  :  برسانم آتی را خدمتشان

 خود تقرير و تحرير را روزمره در "قـيد ها"در زبان دری هم .  بسيار گسترده دارد در هـر زبانی استعمال"قـيد"
رگ است، که حتی دستور نويسان را  سرگيچه  در زبان دری آنقـدر بز"هاقـيد "طيف . يار و باربار بکار ميبريمبس

،  جناب  داکتر خسرو فـرشيد ورد، شايد  بيشتر از همه "پوهـنتون تهـران"استاد زبدۀ  زبانشناسی .  استساخته
   پژوهـش کرده  باشد، در حدی که رسالۀ دکتورای تحقيق و" قـيود"يسان ديگر زبان دری،  در زمينۀ دستور نو

 يکی از کتب معـروف خود  به نام ١٠٨ تا ٩٩ايشان در صفحات .  نام دارد"ل آن در زبان فارسیقـيد و تحو"ايشان 
از جمله . معلومات جالبی درين مورد ميدهـد)  تهران ١٣٧٥چاپ  ( "رهائی در بارۀ دستور زبان فارسیگفـتا"

... آنگهی، آنگاهی،  :  ندقـبيل ااين از .  ندد و قـيد ميسازد نکره ببرخی  از قـيود مختص ميپيو"ی"گاه « : مينويسد 
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وی در زمينه از کالم .  ». در نثر امروز متداولست"گاهگاهی "و از آنها فـقـط  ... .گه گهی  و گه گاهی گاه گاهی، 
  :مثالی می آورد ) رح ( گهربار حضرت  سعدی 

  
  هگــاهی گا ميپرس،  حال زيردستان      از،  شــکرانــۀ سالمت     ای ماه سرو قامت

  
  : و مثالی  نيز از کالم منوچهری،  شاعـر زبردست  دربار مسعـود غـزنوی

  
   سر کشيد              تا نگوئی خواجۀ فـرخنده از عـمدا کندگاهگاهیدولت مسعود خواجه 

  
  .،  دعـوت ميکنموضوعـند، به خواندن صفحات ياد شدۀ آن کتابآنانی را که خواستار تحقـيق عـميق تر م

 را به وفـرت استعمال "گاهگاهی" نظر از تذکرات  استادانۀ داکتر فـرشيد ورد، در زبان گفـتار خود هـم صرف
  : ميکنيم، چنانکه گوئيم 

  
  ». خانۀ ما می آيدگاهگاهی به« ، » . گاهگاهی  بديدنش ميروم« 

  
ولی تداول بيشتر  و  آهـنگ دلپذير تر   نکره  هـم  نادرست  نيست،  با  آنکه ا"ی"بدون پيوستن با " گاهگاه"البته قـيد 

  .دارد
وطن « بنويسيم و يا » ... وطندوست ، پولپرست ، مردمدار ، وطنخواه ، زبانشناس ، دشنامنامه ، «  ــ خواه ٥

ن بنويسيم، هـر دو درست است و دري» ... دوست، پول پرست ، مردم دار ، وطن خواه ، زبان شناس ، دشنام نامه، 
  .    هـيچ آسيبی  به حيثيت لغـت وارد نميکند"يسی و يکجانويسیجدا نو"حالت 

از آقای نجيب مايل هـروی نقـل قـول مفـصلی نموده و در حاشيه و » افغان، افغانی، افغانستانی « من در بخش چارم 
  وشتۀ ترکيب     به صورت  بسيار جانبی،  بر ترتيب امالی بعض کلمات  بر وی ايراد گرفـته بودم ؛  از جمله بر طرز ن

 ٧٢٣ در صفحۀ يازدهـم شمارۀ ه وی اينک.   استآمده» جستجو «  که در کالم ايشان بار بار بشکل "جست و جو"
 صحيح،  ولی اينرا نميداند "جست و جو"غـلط است ، و " جستجو"مينويسد که ) معـروفی(او ... «  : اميد  ميفـرمايد 

  » . ان زبان  و فـرهـنگهای لغت  هـردوی آنرا صحيح خوانده اندکه هـردو شيوه  مروج  بوده  و دانشمند
   

  :درينجا در ارتباط  بالفـصل  موضوع،  شرح  نسبتًا مفـصل ذيل را می آورم 
 عـطف بهم پيوند خورده اند،  "اوو"ز دو قـسمت تشکيل گرديده  و با در زبان دری کلمات مرکبی وجود دارند، که ا

  :و اين اقـسامی دارد
  

  :  ،  مثًال "ريشۀ امر"و  "  ريشۀ ماضی"ـ  از ـ
خورد  « ؛ » گفـت  و گوی « ؛ » نوشت و خوان « ؛ » خريد  و  فـروش « ؛ » برد  و  بای « ؛  » رفـت  و  رو « 

  . »شست  و شوی « ؛ » جست  و جوی « ؛ » گير و گرفـت « ؛ » و نوش 
  

  : مثًال »  ريشۀ ماضی « ــ  از دو 
خورد  « ؛ » ريشت  و  بافـت « ؛ » شست  و  روفـت « ؛ » گفـت  و  شنيد « ؛ » آمد  و  شد « ؛ » آمد رفـت  و  « 

آمد  و  « ؛ » زد  و  خورد « ؛ » شکست  و  ريخت « ؛ » نشست  و  برخاست « ؛  » ديد  و  واديد « ؛ » و  برد 
  .»زد  و  کند « ؛ » رفـت 

     

   :مثًال »  ريشۀ امر « ــ  از دو 
بگير و « ؛ » بخور و نمير « ؛ »  برو  و  بيا « ؛  » ُجنب  و  جوش « ؛  »  پرس  و  جو « ؛  »  پرس  و  پال « 

  .   »بخور و بشين « ؛ » بزن و بپر «  ؛ »بگير و نمان « ؛ » بگير و بمان « ؛ » ببند 
 بماند و دليلی  اند، بايد هـر ريشه مشخص عـطف  ساخته شده"واو"ات  که از دو ريشۀ فعـل بعالوۀ در تمام اين ترکيب
ايرانيان بدعـتی  بخرج داده بودند و از جملۀ صدها ترکيب اين نوع ، تعداد .  عـطف  حذف گردد"و"وجود ندارد، که 
 از "جستجو ،  گفـتگو ،  شستشو"کلمات . نوشتند"  عـطفواو "ا را بدون دليل  موجه،  با حذف معـدودی  از آنه

بسر امام اما پسانها به اشتباه خود پی بردند و حاال در سر هـر بازار جار ميزنند،  که به لحاظ خدا و . دهمين قـبيلن
  !!!!،  اين کلمات را جدا از هم  بنويسيد " روز قـيامتافتو"زمان  و از برای 

هـر " و با اين ذهـنيت  که گنجانيده متأسفانه افغانان  ترتيب نگارش ايرانی بسا اشتقاقات و ترکيبات را در ذهـن خود 
. ، کلمات بدساخت و بی نمک آن سامان را در مغـز خود حک ميکنند"انيان گويند و نويسند، درست استچه اير

 "ضاعـفاغـالط  ُم"ان را کاپی ميکنند و اينست، که  اغالط  ايرانيم اغالط  خود را نگهميدارند وهمبيچاره افغانان، ه
  . ذهـن نشين ايشان ميگردد

عالقه مند ،  سرمايه دار ، دسته "موضوع ربط ميگيرد، نوشتن کلمات از آثار زشت امالئی فارسی ايران که به عـين 
ی ،  انديشمند  ،  عالقـمند ، سرمايدار، دستجمع« است که  بشکل نادرست » ...جمعی ،  انديشه مند ،  بهره مند ، 
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اين شيوۀ نادرست  ايرانيان .   را در ميانه حذف ميکردند"لفـوظهای غـير م"مينوشتند و بدون جهت ... "  بهرمند ، 
 شرح "از اميد به اميد" پيش در بخش دوم  درين مورد  چار پنج سال.  متأسفانه،  به دری ما هم سرايت کرده

  .ـزيز را بخواندن آن دعـوت ميکنممفـصلی نوشته ام،  که خوانندۀ ع
   ».ان  و فـرهـنگهای لغت  هـردوی  آنرا  صحيح  خوانده  اندو دانشمندان زب... « :  ميگويد نويسنده

چه حکم ميکند؟؟؟ ، اما عـقـل و منطق و دانش زبان . اين يک دليل شده ميتواند،  ولو دليلی سخت  سست  و ارزان
گران بی چون و چرای  فـرمودۀ  ديتابع و  ؟؟؟  مگر قـرار برينست، که پابند مچرا دليل عـلمی و منطقی نمی آري

باشيم  و يا اينکه بحيث يک نويسنده  ــ  و آن هم نويسندۀ  ايرادگير و انتقادگر ــ  بر مسائل  از روی عـلم  و منطق 
  زبان، غـور و  تدقـيقی هم بکنيم ؟؟؟؟ 

هـر قـدر تالش ميکند، بازهم ) معـروفی ( اين آقا « :  باز گويد ٧٢٣ در صفحۀ يازدهم شمارۀ آغای علی ياور
   ».مينويسد" رشمه"را " رشته"ود را پنهان دارد،  تا جاييکه اند عـوامزدگی خنميتو

جناب پيش از بهتر بود اين . »رشمه « درست است و هم » رشته « ،  که هم به استحضار جناب  رسانده شود
عنی   ما،  يايرادگيری، خود را از ثقـه بودن ادعای خود مطمئن ميساخت  و به معمول ترين کتاب لغت فارسی زمان

اما از نظر من هـمين فـرهـنگ  نسبت .  مراجعه ميکرد، که نزد بسا کسان، کم مقـدار جلوه ميکند"فـرهـنگ عـميد"به 
اندازۀ  بسيار زياد  ميتوان بر ،  تا  استتا جائيکه بر اين قـلم روشن گرديده. به بسا فـرهـنگ های ديگر ثقه تر است

  : است  چنين آمده "رشمه"ـنگ عـميد در ذيل در فـره.  اعـتماد کرد"فـرهـنگ عـميد"
               ».رشته،  رسن،  طناب باريک« 

اين لغات که اکثری تحت نظر علمای ماهـر و زبانشناس پشتو تولنه «  بعد از نقـل ٧٢٤ در صفحۀ پنجم شمارۀ منتقد
  : ين می نويسد از مقالۀ بنده،  چن»  .ساخته شده بودند، وارد فارسی دری هم گرديدند

مينوشت،  دو نکته در اين ادعا » اکثرًا « در نگارش معمول نيست، بايد » اکثری « صرف نظر از اينکه کلمۀ « 
بود ــ تصحيح ازين قـلم ( اول اينکه کداميک از اعـضای پشتو تولنه عـالم ماهـر و زبانشناس بودند: جلب توجه ميکند

م درس خوانده بود؟ يا از خود اثر يا آثاری که بتوان بدان اعـتماد کرد،  باقی ؟ آيا يکی از ايشان تا صنف شش) است 
گذاشته است؟ دوم اينکه آيا اين لغات وارد زبان فارسی گرديدند،  يا به زور سرنيزه  وارد زبان فارسی ساخته شدند؟ 

  »آقای معـروفی چرا ميخواهـد حقـيقـت را کتمان کند؟ 
، استعمال چنين ی منتقد آغااما اينکه. ل سخن رفـتچند سطر پيشتر بتفـصي» قـيد «  با نکره» ی « در مورد پيوستن 

صرف نظر ازينکه ناروا دانستن استعمال کلمات  .  کلمه ای  را در نگارش غـيرمعمول ميپندارد، سخنيست عجيب
 غـلط مطلق "اکثرًا"ستعمال سازگار نيست، ا"  زبانشناسی"يعنی " دانش زبان"گفـتاری  در نگارش، با هـيچ  قانون 

ناجائز و دور از قانون ) اکثر ــ اسم تفـضيل عـربيست(االی اسم يا صفـت تفـضيل عـربی آوردن تنوين ب.  است
  تشجيع  نادرست کاریرند، ولی آنکه ديگران را  بهکسانی که ناآگاه اين کار را ميکنند، معـذو. دستور زبان است
  :که گويد بدست ميدهد ، چون مصداق بيت معروف ابن يمين  را يگردد م"جهل مرکب"ميکند،  مرتکـب 

  
  ."دالدهر بماندبآن کس که نداند و نداند که نداند      در جهل مرکب ا"

  
 مفـصًال گپ زده  "از اميد به اميد"فکر کنم در بخش سوم "  اسمای تفـضيل عـربی"و آوردنش بر " تنوين"در بارۀ  

در پورتال " مشکالت امالئی دری زبانان"د شرح بيشتر  را در زمينه از بخش دوم سلسلۀ خوانندگان عالقه من. ام
  .بدست آورند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

واقعًا اشخاص عالم و متبحری جمع شده بودند؛ از قـبيل استاد "  پشتو تولنه"ميرسانم که در به اطالع نويسنده 
يق اهللا رشتين، پوهاند عالمه عـبدالحی حبيبی، استاد قـيام الدين خادم، استاد عـبد عـبدالرحمان پژواک، پوهاند صد

 سيد شمس الدين مجروح ، سردار احمد عـلی خان درانی  و غـيره  که هـمه استادالرؤوف بينوا، استاد گل پاچا الفـت، 
تنها عالمه حبيبی افغان نسبت  به . مايندآثار گرانبار به يادگار مانده اند و هـمۀ ايشان  از افـتخارات عـلمی وطن 

   .…عالمه دهخدای ايرانی، آثار بمراتب بيشتری  تأليف کرده است  و هـر اثرش حکم دريائی از دانش را دارد
 


