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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 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠ جنوری ١٧ برلين ،
  
  
  

 
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ی افغانستان و فارسی ايران دررقِ اوجوِه تمايز و تف
  

 )دهم بخش هف( 
  اندر سره بودن دری افغانستان

  
به تاريخ " رهـيابی تغـييرات ناخوشايند در فارسی ايراناندر سره بودن دری افغانستان ــ "مقاله ای را که زير عنوان 

 و ا الحاق اضافات الزمو بدم، با آرايشی جديد نشر کرده بو" افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٨ جنوری ٢٣
 .ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندگان ارجمند پورتال دهم اين سلسله تقديم فهحيث قسمت ب، توضيحی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٨ جنوری ٢٣برلين ، 

  
 

  

  اندر سره بودن دری افغانستان
  

  رهـيابی تغـييرات ناخوشايند در فارسی ايران
  

ضوعات مهمتر از نظر  درج کمپيوتر گرديده و نسبت تراکم مو٢٠٠٧ جوالی ١٢خاکه و سياهۀ اين مقاله بتاريخ 
اينک با کشف دوباره  اش، آن را تکميل کرده و خدمت دوستداران زبان دری  ــ  و  آنانی که به . غائب مانده بود

  :سالمت زبان خود می انديشند و به آن  ارزش قائلند ــ تقـديم ميکنم 
سره بودن دری افغانستان از رهـگذر ، )١" (َسَرگی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان عاميانۀ دری"در مقالۀ 

 اينک .نشان داده شد" فارسی ايران"ش بر  و رجحانلغات و کلمات بررسی گرديده و طی مثالهای فـراوان، ارجحيت
ه  بزبانظرم در اين نوشته در درجۀ اول ، مد ن. از نظر ميگذرانيم) صرفی و نحوی(موضوع  را از ديد دستوری 

  . فارسی ايران است"  مکتوبزبان"و " معـياری"اصطالح 
  :نکات مد نظر را ماده وار بررسی می نمائيم 

  

  )مفـعـول صريح ( ی مفـعـول بی واسطه "را"ــ  استعمال نادرست  ١
 مستقـيمًا پس از "را"، طوريست که "مفعـول بی واسطه"يا " مفعـول صريح" به حيث عالمت "را"ترتيب استعمال 

» . بايد از دل و جان دوست داشتراوطن خود « ، » . گرفـتمرانامه ات « :  می گوئيم چنان که.   می نشيند"مفعـول"
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نامه " مستقـيمًا پس از "را"در مثالهای باال ، حرف . ». بشکـندرامحمود دگری بايد، تا بتها و معبـودان کذائی « ، 
جزء اصلی و فـرعی  تشکيل گرديده در جمالتی که از دو .  آمده است"بتها و معبودان کذائی" و "وطن خود" ، "ات

 رافجايع بر مردم « يا »  . که ميخواستی بدوستت  فـرستادمرانامه ای « مثًال . اند، نيز عـين قاعـده مراعات ميگردد
  :در فارسی ايران اين دو جمله را بدين صورت می نويسند . »از هـر که سر زند، بايد مورد بازپرس قـرار داد

، بايد مورد  رافجايع بر مردم به دست هـر که رخ دهـد« و »  . بدوستت  فـرستادمرااستی نامه ای که ميخو« 
  » .بازپرس قـرار داد

به اين .  اين قاعـده را مراعات نميکنند"جمالت مرکب"طوری که در دو جملۀ فـوق آمد، در فارسی ايران در حالت 
  :جملۀ راديو بی بی سی توجه کنيد 

  
  ». تکرار کردراليه ايران مبنی بر کمک تسليحاتی به طالبان ـابل روز گذشته، بار ديگر اتهام عير آمريکا در کـسف« 

  
هـيئت .   مستقـيمًا و بالفاصله بعد از آن آورده ميشد"را" مفعـول صريح است و بايد "اتهام عـليه ايران"در اين جمله 

  : صحيح اين جمله قـرار ذيل است
  ».تکرار کرد ،مبنی بر کمک تسليحاتی به طالبان راليه ايران ـ، بار ديگر اتهام عگذشتهمريکا در کابل روز اير ـسف« 

   
  :نظر اندازيد " کابل پرس" سايت و يا به اين جملۀ

  ».  برايتان می نويسمرانم می رسد ـ من نگاهی به مقاالت منتشر شده انداختم و  آنچه به ذه«
صورت درست اين جمله اينطور . غـلط انتخاب گرديده است" رسی ايرانفا"  به تقـليد از"را"در اين جمله موقعيت 

  : است 
  .». برايتان می نويسم ،نم می رسدـبه ذه راآنچه  و  من نگاهی به مقاالت منتشر شده انداختم« 

  : نوشت ٢٠٠٨ جنوری ١٥به تاريخ " کابل پرس"شخصی در نظرخواهی سايت 
  ».  بيابيدراتيد ـتبديل به پنج عکس کردم تا آنچه نيافسه عکس را  .ريد جان خواننده ی خوبـف «

  :  اين جمله بايد اينطور تصحيح شود 
  ».بيابيد، تيد ـ نياف راسه عکس را تبديل به پنج عکس کردم تا آنچه .ريد جان خواننده ی خوبـف «

باس گرديده است ، چنين قـتنيز ا" افغان جرمن آنالين"در مقالۀ يک دانشمند بزرگ و سرشناس ايرانی که در پورتال 
  : آمده 

  »....ميديدند ،  در خطر رايهوديان که سرمايه گذاری کالن خود برای استقـرار کوروش « 
  :  اين جمله بايد بدين صورت تصحيح گردد 

  ».... برای استقـرار کوروش  در خطر ميديدند ، رايهوديان که سرمايه گذاری کالن خود «  
  

 را "را"ر شيوۀ دری خود پايبند اند و از طرفی دل ايرانيان را  نيز نميخواهـند بشکنند، دو عـدد بعض افغانان که هم ب
  ": کابل پرس"توجه کنيد به اين جملۀ سايت . در چنين حاالت در جمله جای ميدهـند

 رای که باشد  توسط هـر شخص  و در هـر مقامرااسناد سوء استفاده و اختالس از اموال مردم گرسنۀ افغانستان «  
  » .نشر خـواهـم کرد

حساب  فارسی ايران  دوم نادرست و به ی"را" اول درست و به رقـم مروج دری افغانستان و ی"را"در اين جمله 
  .گنجانيده شده است

من .  همين شيوۀ نادرست پيروی ميکردندرا ميخواندم ، تعدادی از نويسندگانش از" اميد"وقـتی که ساليان پيش جريدۀ 
در زمينه تبصره ای کرده بودم و چون بطورغـيرمستقـيم بنام مبارک پوهاند " از اميد به اميد"ن يکی از بخشهای ضم

 . اشارتی رفـته  بود، مقاله از نشر باز ماند" عـبداهللا سمندر غـوريانی"صاحب 
، از خود  استا گرديدهبخاطر روشن شدن بهتر موضوع  و نشان دادن ابتذالی که درين زمينه در فارسی ايران رونم

  : ايرانی نيز ،  استشهاد ميکنم  مکتوبمنابع
  : چنين می آورد " فارسی عمومی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" کتاب 

  :به جملۀ زير توجه کنيد « 
شويق  با اهـدای جوايزی مورد تراوزير آموزش و پرورش دانش آموزانی که در المپيای فـيزيک موفـق شده بودند "

  ."قـرار داد
دانش " عـالمت مفعـول صريح است و بايد بالفاصله پس از مفعـول يعنی کلمۀ "را" ــ در جملۀ باال حرف ١

  :بيايد و بدين ترتيب  "آموزانی
  

  ».... که راوزير آموزش و پرورش دانش آموزانی « 
  

  )٢(» ".شويق کردت: "می توان نوشت " مورد تشويق قـرار داد" ــ به جای عـبارت طوالنی ٢
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  :جاری يا استمراری " ماضی"و " حال"در زمان " داشتن" ــ  استعمال مصدر ٢
و غـيره که بر اثر ترجمۀ باللفـظ از زبان فـرانسوی وارد فارسی ايران "  خانه ميرفـتداشت"، "  ميخورمدارم"مثًال 

ين شيوۀ نادرست ، درست زمانی در زبان ادبی ا. گرديده  و قـطعًا با مزاج و طبيعت زبان فارسی دری سازگار نيست
فارسی ايران شيوع يافـت که مترجمان ايرانی دست به ترجمه از منابع فـرانسوی زده و جمالت را عـينًا به سياق 
جمله بندی زبان فـرانسوی آراستند و هـيهات نمی دانستند که اين بدعـت قـبيحه روزی  پا از زبان نويسندگان و 

اين شيوۀ بيان حال و . و مطبوعاتيان فـراتر نهاده و در پهنۀ زبان عامۀ مردم ايران ، دامن پهن ميکندفـرهـنگيان 
 ناميده Progressive Present / Past  يا Present / Past Continuousماضی  استمراری  که در زبان انگليسی 

و در حالت " ميکرد/ ميخــُورد ؛ ميکند/ د ميخوَر"مثًال . ميشود، در زبان دری به شيوه های ديگر افاده ميگردد
در زبان عـوام دری  صيغۀ حال اين زمانه ". کرده ميرفـت/ خورده ميرفـت ؛ کرده ميرود / خورده ميرود "تاکيدی 

آنچه در زبان فارسی ايران رائج گرديده ــ خواه درست و . بيان ميگردد" خورده راهـيست ؛ کرده راهـيست"به شکل 
ما را که زبان دری را پاسداری ميکنم و . ــ مربوط فارسی ايران است که مبارک خود ايرانيان باديا نادرست 

ــ  کماکان نيالوده از کژی و انحراف بماند ، نبايد از است ميکوشيم که اين زبان ــ که در بين ما سره و اصيل مانده 
ی و هـيهات که حتی بعض دانشمندان ما نيز اين و هی ه. شيوۀ نادرست و فارسی ايران در اين زمينه پيروی بکنيم

روش نادرست  را ــ آگاهانه و يا ناخودآگاه ــ طوطی وار، نه تنها در تحرير ، که حتی در تقـرير نيز ،  از زبان 
     . فارسی ايران تقـليد ميکنند

  

   :ان در فارسی ايرBe در دری افغانستان و بصورت Ba بشکل " به" ــ  تلفـظ حرف اضافۀ ٣
در فارسی .  "بای مفـتوح"اين کلمه در اصل خود همان طوری  بوده که امروز در دری ما رائج  است ، يعـنی با 

استاد نامدار پوهـنتون تهران ، مرحوم داکتر پرويز ناتل خانلری .  تلفـظ ميکنند"بای مکسور"ايران اين حرف را با 
  : چنين گويد "به"خود در شرح "  تاريخ زبان فارسی" جلد سوم  ٣٤٥ و ٣٤٤در صفحات 

  . وجود داردpadدر فارسی ميانۀ طرفانی هم به صورت .   دارد paدر پازند غالبًا صورت ... « 
مانند .  باقی مانده استpaدر فارسی دری در چند کلمۀ مرکب که اين جزء در مقام پيشوند قـرار داشته به صورت ــ 

  ....نهانپديد ، پديدار ، پدرود ، پنداشتن ، پ
در کلماتی که آغاز آنها همزه است، صامت آخر اين جزء ، يعنی حرف دال برجای مانده است که در  چند کلمه 

  )٣(»  .... بدو ، بديشان ، بدان ، بدين: هـنوز به همين صورت در زبان نوشتن به کار ميرود 
  )ن به ايشا= به آن ،  بديشان = به اين ، بدان = به او ،  بدين = بدو (

  : مثالها در تائيد اين نکته در شعـر قـديم و جديد 
  

  )سعدی(   که از بوی دالويز تو مستم       گفـتم که مشکی يا عـبيری    بدو
  

  )ریـعـشق( دور ما ديوار اين ميخانه ميريزد تا    رسد     تمکين که ساقی باده در پيمانه ميريزد   بدين  
  

)  به آن سان( ، بدان سان ) به اين صورت ( صورت بدين : ن مکتوب ميتوان آورد  که از زبای بی شماراه لا و مث
    . ...، ) به آن گونه (، بدان گونه 

  

  "های غـير ملفـوظ" ــ ٤
 حرف ماقـبل خود است، در حالی که در فارسی ايران اين "فـتحۀ" دری ما معـرف و بيانگر  در "های غـير ملفـوظ"

نويسنده ، نماينده ، زنده ، بنده ، جامه ، خامه ، جانانه ، آدينه ، نوشته ، "مثًال کلمات . ت گرديده اس"کسره"حرکت 
 تلفـظ ميگردد، در حالی که "دال  و  ميم  و  نون  و تای مفـتوح"در دری  افغانستان به " گذشته ، شسته و غـيره

  .  اداء مينمايند"مکسور"ايرانيان آن را 
  : چنين گويد " اريخ زبان فارسیت"مرحوم داکتر خانلری در 

  ...ی نپذيرفـته و عـينًا بجا مانده در آغاز و ميان کلمه غالبًا تغـيير) فـتحه يا زبر در فارسی دری  ( =  aمصوت « 
هـرگاه اين مصوت در پايان کلمه قـرار داشته باشد يا پس از افـتادن صامت آخر در پايان قـرار گرفـته در تلفـظ 

ز نقاط ايران همان کيفـيت اصلی را نگه داشته اما در نقاط ديگر و در تلفـظ رسمی امروز به کسره بعض اامروزی 
)e (تأکيد از معروفیــ  بدل شده است.  

هاِء "يا " هاِء بيان حرکت"نوشته ميشود و آن را ) ه(يا ) ـه(در رسم خط فارسی اين مصوت پايانی به صورت 
  )٤(». می خوانند" غـيرملفوظ

  : جلد سوم همين کتاب چنين آرد ٩٣ و ٩٢ خانلری در صفحات استاد
 ختم می شده در دورۀ فارسی دری بنا بر ag" ـ َاگ"   و ig" يگــ"کلماتی که در دورۀ فارسی ميانه به پسوند « 

مت که صا" آن"اما در جمع به . بر جای مانده است" فـتحه=  زبر "قاعـدۀ عام ، صامت آخر آنها افـتاده  و مصوت 
تحه ـبه فمزبور در ميان کلمه قـرار گرفـته مشمول آن قاعـده نشده و در نتيجۀ آن ، صورت مفـرد اين کلمات مختوم 
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  ))شرح از معروفی (تنها در فارسی ايران و نه در دری افغانستان و دری تاجيکستان ــ  کسره= در زبان امروزی (
  ....ختم ميشود" ـگان"صورت جمع آنها به و در ) که با های بيان حرکت نوشته ميشود(مانده 

 و وضع است ، و از همينجاست که دستور نويسان ايرانی قاعـده ای جعل" ـگان"نشانۀ جمع در اين گونه کلمات 
" هاِء غـيرملفـوظ" حال آن که ».بدل ميشود" گاف"کلمه در جمع به هاِء غـيرملفـوظ آخر «کرده  اند که به موجب آن 

ختم نقل قول (».... بدل شود" گاف"در ميان نبوده که به " هائی"تنها نشانۀ مصوت آخر است و " حرکتهاِء بيان "يا 
  )از خانلری
البته اين تلفـظ . است" کسره" و در زبان مناطق وسيع سرزمين ايران، اين مصوت "معياری"باصطالح در فارسی 

  . اداء ميگردد" فتحه" دری ما به شکل اصل و به ماننداست،  همسرحد افغانستان کهايران در بعض نقاط شرقی 
  

 آورد، که یرسم الخط موجود آن، بصورت عام نميتوان از کالم قدما مثال" ناقابل بودن"در زبان مکتوب دری بنا بر 
 در زمينه روزنه ای را باز گذاشته است، که برؤيت آن "دریو نظم شعر "خوشبخانه که . باشد" تلفظ کلمات"دال بر 
" قافيه"و از نگاه " ستقيمغير م"بصورت " وزن شعر" ــ از ناحيۀ  به تلفظ همان وقتۀ کلمات دست يافتميتوان

شعر دری باز گذاشته است، استفاده کرده و نظم و  "قافيه بندی"که " روزنۀ اميد" من از همين "!!!!مستقيم"بصورت 
  و متقدمان دری قدما"کالم منظوم"های فـراوان از مثالميتوان   بدون شک. مثالهائی می آورمرای ثبوت مدعای خودب

و  "عـربی"کلمات که  ند ــ البته تا جائیميبندقافـيه " های غـير ملفـوظ"کلمات مختوم به آورد، که با واالشان ما 
" فـتحۀ"معـرف " های غـيرملفوظ" که ــ و ضمن آن ثابت ساختد ندر آن بکار رفته باش "مخلوط" بصورت "دری"

  :، که درينجا در کمال انکسار بايد اقرار کنم.  است خوداقـبلحرف م
 اقتباس  ياخود بدان دست يافته است، نه اينکه  از  جائی الهام گرفته و" نويسندۀ خاکی"ين نکته ايست که اين ا

  !!!!!!!کرده باشد
  :بر سبيل نمونه بيتی چند از غـزل معروف حضرت حافـظ را می آرم 

   
   ميرودغـّسالهـــــــۀ ن بحث با ثالثــــويميرود       الله رو و گل و ـــــــــساقی حديث س

   ميروددالله ز َصنعت  ـانـد حسن يافـت       کار اين  زمـمی ده که نوعـروس چمن حـ
   ميرودبنگالهکه به  پارسی  ـد  طوطيان هـند       زين قـنــشکر شکن شونــــــــــد همه 

   ميروديکساله   رِه هفـل  يکشبــ ط کاينـان در سلوک شعـر      ــطی مکان ببين و زمــ
   ميروددنبالهــر ز ب بين       کش کاروان  سحــــــفـري ــــادوانۀ عابد آن چشم  جـــــــــ

   ميرودمحتالهاز ره مرو به عـشــــــوۀ دنيا که اين عجوز      مکـــــــــــاره می نشيند و 
   ميروداللهـــدح       وز ژاله  باده  در قــــــ از گلستان شاه   می وزد ــــاراد  بهـــــــــب

  
 قافـيه بسته "غـساله و دالله و محتاله" با کلمات عـربی "الله و بنگاله و يکساله و دنباله"در اين ابيات کلمات فارسی 

ه مفتوح اند ــ و قاعـدۀ زبان عـربی چنين هم" های غـيرملفـوظ"چون در اين سه کلمۀ عـربی حروف ماقـبل . شده اند
ين  ؛ يعـنی عـ است آخر ماقـبلفـتح حرفهمه به  "الله و بنگاله و يکساله و دنباله"باشد ــ پس تلفـظ درست کلمات 

  !!!!! و رواج داردچيزی که در دری افغانستان به مشاهـده ميرسد
آمده و " فارس" تازه در سرزمين "زبان دری"، که  اواندی پيش از و شيرازیدر قـرنهای پيش و در زمان حافـظ 

را " های غيرملفـوظ" نيز حرف ماقـبل  امروزی ــايرانيانفارسيان آن روز ــ پيش کسوتان رونق گرفـته بود،  
  .   شيرين زبان، شاهـد خوبی در زمينه توانند بود  اداء ميکردند و مثالها از کالم حافـظ مفتوح

   

   : "ردو"فت صپيش روی " به"زائد " رفح"استعمال  ــ  ٥
بيان مشرح جزئيات از "و ."  از تعقـيد دانستبه دورکالمش  را بايد ساده  و "و يا "  استبه دوراز حقـيقـت "مثًال 

ر اثر داکتر ابراهـيم قـيصری و داکتر محمد دهـقانی ــ د" فارسی عـمومی"در کتاب ".  استبه دورحوصلۀ اين نامه 
  :چنين آمده " راسانیسبک خ"شرح 

در اين سبک توصيفات و تشبيهات ساده . سبک خراسانی کهن ترين سبک شاعـری و نويسندگی زبان فارسی است« 
  ).٥(»  ....ز پيچيدگی و ايهام است ا به دورو

  :گويد " تولدی ديگر"  کتاب ٤٦٤استاد شجاع الدين شفا در صفحۀ 
ئی و بوميان جزائر اوقـيانوس آرام و نظائر آنهايند که اصوًال ديدگاهی های افـريقائی و استراليا" آنميست... "« 

  ». اندبدورمذهـبی به مفهوم سنتی آن ندارند، و از بنيادگرائيها و پرخاشجوئی های مذهـبی نيز 
م نی مفـهـو هم  به تمام مع"به" است، چون اين جمالت بدون کلمۀ زائد و بيهـوده کامًال "به"در تمام مثالهای باال کلمۀ 

  .را اداء کرده ميتوانند
آن است نيز استعمال شده " معادل عـربی" که "بعيد" با کلمۀ "دور"اگر اين طرز بيان درست باشد ، بايد با تعويض  

  :، خواهـيم داشت را بگذاريم  "بعيد" کلمۀ "دور"اگر در جمالت باال بجای  . بتواند
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بيان مشرح جزئيات از « ، » . از تعقـيد دانستبعيدبه ا بايد ساده  و کالمش  ر« ، » . استبعيدبه از حقـيقـت « 
 ». از پيچيدگی و ايهام است به بعيددر اين سبک توصيفات و تشبيهات ساده و... «و »  . استبعيد بهحوصلۀ اين نامه 

 از طرف ديگر اگر .اردم يافـت که بر جمالت اخير صحه بگزباسوادی را نخواهـيو فارسی زبان اما هـيچ دری زبان 
  !!!!!!!! هم بايد درست باشد ، که هـرگز چنين نيست"به نزديک" درست باشد ،  ترکيب مقابلش "به دور"

نشر گرديد، چنين " ينافغان جرمن آنال"در مقاله ای که اخيرًا در پورتال . يک مثال آخرين هم در زمينه ميزنم
  :ميخوانيم 

يک مشکل جهانی مبدل شده و رشد ه  و گسترش يافته که بتروريزم چنان بسط گرائی اسالمی و  بنيادزيرا مسألۀ« 
راس افگنی از  ه پايان دادن به اين خشونت و چارۀو روز افزون آن باعث ترس و نا آرامی همه مردم جهان گرديده 

  ». استبه دورتوان يکی دو کشوری کامًال 
  .است کامًال بيهوده آورده شده "به"درينجا نيز حرف اضافۀ 

 
  :در بعض موارد " های غـيرملفـوظ" ــ  استعمال حرف زائد ٦

  :را در آخر بعض کلمات می آورند؛ مثًال " های غـيرملفـوظ "،در فارسی ايران در بعض موارد کامًال غـيرضروری
ريم، معنای  را به کار بب"امروز" کلمۀ "امروزه"درينجا اگر بجای ". های ناممکن ممکن  گرديده بسا کارزهامرو"ــ 

است و احتياجی " قـيد"خود  " امروز"چون . عـبارت رخ نميدهـدل گرديده و هـيچ خالئی در مفهوم جمله بکلی کام
  .در عـقـبش، گذاشته شود" صفـت ساز"و " هـای قـيد ساز"ديده نميشود که 

  :ميخوانيم " تولدی ديگر" عـنوان  کتاب معروف آقای شجاع الدين شفا زير٥٣٧در صفحۀ 
  در انطباق با شرايط  فکری بشريت در آغاز امروزهو درست به همين دليل اين سير تحول اقـتضا ميکند که ... « 

زه ای از تکامل خود ، انديشۀ مذهـبی نيز پا به مرحلۀ تادستاوردهای جهان دانشهـزارۀ سوم و در تطبيق با 
  .»....بگذارد

 در اينجا "هـ"پس . اشته شود، هـيچ نقـصی بر جمله وارد نميگردد گذ"امروز" ، "امروزه"در اين جمله اگر بجای 
از بعض کلمات " ی"به مانند " های غـير ملفـوظ"از طرف ديگر .  ندارد"ضرورت وجودی" است و "زائد"کامًال 

مايد ،  که هـردو عـين معنی را افاده مين"کار امروزی" يا "کار امروزه"چنانکه ميگوئيم . ميسازد" صفـت"و " قـيد"
  . تعلق دارد"امروز"ی  سر و کار ميگيرند که به "کار"چون هـر دو با 

  
قـرار دارد و ديگـر " فـردا"و " ديروز"يکی در معنای روزی که بين . در دو مفهوم بکار برده ميشود" امروز"کلمۀ 

  و اين ترتيب استعمال.و غـيره" ی ميکنيماندر زمانی که زندگ"، " در همين زمان"، " در روزگار ما"به مفهوم 
وقـتی در قـرآن .  حتی در لسان عـربیو همو فرنگی  هم در زبانهای اروپائی است؛ در تمام زبانها مروج احتماًال

در آن در ) امروز" ( اليوم "،)امروز دين شما را برايتان کامل گردانيديم "  (اليوم اکملت لکم دينکم"کريم ميخوانيم 
  .  فـته استبکار ردومی، مفهوم همين 

" هـ"درينجا نيز . نام کتابی از عالمۀ مرحوم مرتضی مطهری است"  اخيرسالۀنهضت های اسالمی در صد "ــ 
  .   بگوئيم، مفهوم به تمام معـنی افاده ميگردد"  اخيرسالصد "کامًال اضافی است، چون اگر در عـوض 

  

  :ــ استعمال کسرۀ بيجایِ  اصافـت در هـنگام سخن گفـتن ٧
 با دِ در پيون"، "  به مسائل امنيتطِ در ارتبا"،  "  به من نميشودطِ اين نکته مربو: "ثًال در ترکيباتی ازين قـبيل م

در اين مثالها .  و غـيره" به غـنی سازی يورانيوم جمهوری اسالمی ايرانطِ  مسائل مربو"، " جمهوری واليت فـقـيه
پس وجود چنين .  عبارات  کوچکترين خدشه ای وارد نميگردد حذف هم گردد، بر معنای"د" و "ط" اگر کسرۀ

اين کسرۀ اضافـت وقتی جلی تر نمايان ميگردد، که کلمۀ پيش از آن مختوم به .  کامًال زائد و اضافی است"کسره"
  : تبديل گردد؛ مثًال "ی" به "کسره" باشد و بالضرور اين "الف"

  :نوشت " افغان جرمن آنالين" شهر لندن  ضمن مناظره ای در پورتال مقـيم" شمس الحق"  نويسنده ای  به نام جناب 
ظ ـ مسايل سياسی و استراتژيک، حفجدایدر کنار درسهايی که در مراکز نظامی شورای نظار داده می شد، « 
  ».قه بودـسير و فـرآن، تفـق

  چنين نوشت " سی است؟آغازگر جنگ در افغانستان چه ک"در مقالۀ " کابل پرس"نويسنده ای ديگر در سايت 
  . » از مسائل قـومی و منطقـوی قـضاوت کنيم نه با احساسات قـومی و قـبيلویجدایبيائيد « 

  
 را ميتوان به شکل جمالت باال. است" لهو"و در حد  اضافی و کامًال ناخوش آيند "جدا" بعد از "ی"دو مثال در هـر

  : کردو تصحيح ذيل ارائه 
  ".... از مسائل قـومی جدابيائيد  "    و    ...."  مسايل سياسی ازجدا "...

، احتماًال پديده ايست که اسالمی  ايران بيشتر شنيده ميشودچنين طرز استعمال که از آخوندها و روحانيون جمهوری 
 يک وقتی که ضمن سفر های بيشمارم به ايران، زمينۀ .با انقالب اسالمی ايران وارد زبان ايرانيان گرديده باشد
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طرز "مذاکره با يک روحانی افغان مقيم ايران، ميسر گشت، با تعجب ناخوش آيند ديدم، که برادر هزارۀ ما چنين 
  !!!!!!!! ، قلقله ميکرد" تأکيد آخوندی"را با " استعمال

  

  :"يای مجهول"خبری ديده ميشود و نه از " واو مجهول"در زبان فارسی ايران نه از   ــ ٨
" واو"داشتيم و هم  دو ) معـروف و مجهول" (ياء"ست،  اما هم  دو "دری"که همانا زبان  "زبان فارسی" در اصل 

حفـظ در کمال امانت و سالمت، ، که خوشبختانه در دری وطن عـزيز ما افغانستان، هـردو )معروف و مجهول(
 بحثی نسبتًا ه و در آننوشت"   واو مجهولويای مجهول   "من درين زمينۀ خاص مقاله ای زير عـنوان. گرديده اند

  .  دعـوت مينمايمخش هفتم اين سلسلهبدر ـصل کرده ام ، که عـالقه مندان را به مطالعۀ آن مف
 دو" يای معروف"از هم طوری متمايز ميگرديدند، که در زير " ياء"چهل پنجاه سال پيش در رسم الخط دری هـردو 

اما وقـتی سيل آثار مطبوع . "زير به زير"دو نقـطۀ " جهوليای م" گذاشته ميشد و در زير "پهلو به پهلو"نقـطۀ 
نيز از رونق افـتاد، » " ياء"دو نقـطۀ زير به زير در زير « ايرانی در کشور ما سرازير گرديد، نشانۀ يای مجهول 

" وليای مجه"همه بدون عالمۀ به يمن فارسی ايران، خصوصًا که ماشين های تايپی که در بازار پيدا ميگرديدند، 
 "کی بورد"در " يای مجهول"، حرف ست، به اثر تأثيرگذاری ايرانيانگرديدند و اينک که بازار تايپ کمپيوتری داغ ا

  .کمپيوتر ها نيز سراغ نميگردند
در تايپ " جهوليای م"اميد است که بر اثر بيداری وجدان های خوابيدۀ  ما افغانان ازين به بعد دکمۀ 

. هم عالمۀ فارقه ای وضع و با تکمه ای مشخص گردد" واو مجهول"کمپيوتری نصب شده و برای 
 "فـرض عـين"اين يک مکلفـيت و . ما نبايد اجازت بدهـيم که همه چيز ما را ديگران تعيين بکنند

 !!!!محفـوظ و مصون از تهاجم بيگانگانهمۀ ماست تا نحوۀ خاص دری افغانستان  را  نگه داريم و 
 را کامًال تأئيد می کنم، وقـتی در آخرين مضمون خويش به "محمد حيدر"من فـرمودۀ داکتر صاحب 

  :که در واقع وداعـيه با آن هـفـته نامه نيز بود،  نوشتند " اميد"جريدۀ 
همان گونه که در حفـظ آثار باستانی خود می کوشيم، بايد به همان پيمانه و نه کمتر از آن ،  در « 

  )٦. (».ان نيز کوشا باشيمحفـظ سالمت شيوۀ خاص دری افغانست
 

ی ديگر زبان پشتو، ديده "ياء ها"در رستۀ " يای مجهول"خوشبختانه که در رسم الخط  پشتو 
  !!!!!!هم چاره ای سنجيده شود" واو مجهول" و اميد است که برای ارائۀ ميشود

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
نشر گرديد و بنا بر ضرورت به تجديد چاپ آن پرداخته " اميد"اين مقاله بار اول حدودًا ده سال پيش در جريدۀ  ــ ١
نشر " افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٥ نومبر ٢٠ار به تاريخ صورت تجديد نظر شده  با اضافات بسي. شد

يافت  افتخار نشر" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٨ سپتمبر ١٧اين مقاله بعدًا در صفحۀ مؤرخ . گرديد
  .و اکنون هم در آن صفحه و هم در آرشيف بنده زير همين تاريخ قابل دريافت است

به کوشش داکتر ابراهـيم قـيصری و " فارسی عمومی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی "٣٩ ــ صفحۀ ٢
   ١٣٨٠داکتر محمد دهـقانی، چاپ سوم ، چاپ قـرائن ، 

  ١٣٦٩اثر داکتر خانلری ، چاپ چهارم ، نشر نو ، تهران " تاريخ زبان فارسی " جلد سوم٣٤٥ و ٣٤٤صفحات  ــ ٣
  "  تاريخ زبان فارسی"ل  جلد او٣٦٢ تا ٣٦١ ــ صفحات ٤
    ...."فارسی عمومی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  "٩٨ ــ  صفحۀ ٥
 را بالتمام افاده  ميکند، بدون اين که فـورمولبندی "حيدرمحمد " ــ اين جمله مفهوم و محتوای سخن داکتر صاحب ٦

  .ايشان را داشته باشد
  

  :رـــتذک
  :مصراع معروف بشکل ذيل آورده شده است ، آندر بعض ديوان های حافظ 

  
   ميرودصد سالهاين طفل يکشبه رِه ک

  
  
  
 


