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  :ر ـــــتذک
درست " بحث  تا،فرموند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"و خوانندگان ذيقدر پورتال  ارجمنددوستان 
 عزيزان را روا ندانسته و فرمانحکم و سرپيچی از . سر دست بگيرمدوباره ی را در زبان در" نويسی

بودم ، ده آن زمان آغاز کر" افغان جرمن آنالين"سلسله بحثی را که دو سال و چند ماه پيش در پورتال 
 بخش اول آن را غير از مقدمه و دوفرصت دست نداد، تا نسبت داليل عديده  در آن نوبت. دنبال ميکنم
دوارم که اين بار بخت مددگار گردد، تا اين سلسله گفتار را بالتمام از سينه روی صفحۀ يما .پخش نمايم

  .تحرير آورده ، مادی و جاودانه بسازم
ی که در اول خورده اند، نشر اريخوتبا ی را که قبًال عرضه گرديده با کمی تجديد نظر ولی  هائآن قسمت

خواهم کوشيد که بخش های اين سلسله را در فواصل . اهند گرفتمطالب جديد تاريخ جديد خو. ميکنم
  ون اهللاـبع. کوتاه عرضه نمايم

  
  روفی  ـخليل اهللا مع                          

   ٢٠٠٩ جنوری ٢٣برلين                      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                      

  ٢٠٠٦ اکتوبر ٨برلين، 
  

  
     ان زبانیدرمشکالت امالئی 
  

  :مقـدمه 
  

بارز . شود معيار اصالت  زبان دانسته نمی" زبان نوشته"است  و " زبان گفـتار"از نگاه زبانشناسی ُمعاصر، اصل 
تريـن دليل برای اين مدعا آنست، که افهام و تفهيم که ــ غايۀ اصلی زبان ميباشد ــ به درجۀ اول از طريق گفـتار 

در زمانهائی که خط هـنور زاده نشده بود، زبان . بهره نيستندبی سوادان هـم  ازين موهـبت بی  صورت ميگيرد و
زبان گفـتار بالفاصله از ذهـن و جهاز گويندگی نشأت ميکند، درحالی که . وجود داشت و وسيلۀ افهام و تفهيم بود

زبان . بسازدزبان نوشته و تحرير از پيچ و خمها عـبور مينمايد،  که در هـر قـدمه ميتواند اصالت زبان را خدشه دار 
ناقـص بدين معنی . است" زبان گفـتار"مکتوب،  که نسبت  به اصل خود عـمری بس کوتاهـتر دارد،  تصوير ناقـص 
الفـبای هـيچ زبان دنيا  ولو بظاهـر . که زبان نوشته تمام باريکی های صوتی گفـتار را افاده و بيان کرده نميتواند

  رااز هـمين سبب الفـبای مخصوصی. ت که تمام اصوات گفـتار را احتوا کندجامع و دربرگير هم جلوه کند، قادر نيس
مگراين . وضع کرده اند، که از آن در فـرهـنگها و تحقـيقات زبانشناسی کار گرفـته ميشود" الفـبای فـونتيک"بنام    

  * . آن باز گذاشته شدهالفـبای  بظاهـر جامع هـم، کامًال بسنده نيست، از همين خاطر راِه  تکامل و انکشاف  
در بين الفـبا های موجود زبانهای دنيا،  الفـبای عـربی ــ  و بالوسيله الفـبای دری ــ از بعض  نقايص رنج ميبرد؛ 

در زبان عـربی برای افادۀ اين مصوت ها،  .  ، به ميان آيد» ِا ، َا ، ُا « خصوصًا  وقـتی پای  مصوت های کوتاه 
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کار گرفـته ميشود، چنان که در ) کسره، فـتحه، ضمه ( » زير، زبر، پيش « گانۀ بعضًا از عالمات  سه 
موجود نبودن حروِف معرِف اين مصوت ها، مشکالت زيادی را حين تلفـظ  . ِاعـرابگذاری قـرآن کريم، شاهـد آنيم

د که آن را چگونه تلفظ مان را ببيند، درمی" کـند"مثًال  نوآموزی که بار اول کلمۀ . درست کلمات بوجود می آورد
 وجود دارد که عبارتند از " امکان بامفهوم"نمايد، چون از جملۀ همه امکانات تلفظی اين کلمۀ سه حرفی، فقط چار 

konad ،kanad ، kand  و  kend . کلمۀ سه حرفی"اين چهار حالت تلفـظی ، امکانات با معنی  ولی متفاوت اين "
  .را افاده ميکند
برای تلفـظ صحيح يک لغت، بايد خواننده آن را بشناسد و قـبًال ياد گرفـته باشد، و اگر چنين نباشد بايد به در اين الفـبا 

تلفـظ "بدون شک سياق جمله، خود . کتب لغت رجوع کند و يا از قـواعـد صرف زبان دری  و عـربی مدد بجويد
اما آسان ترين طريقۀ تلفـظ درست کلمات، از راه . کلمۀ مورد مناقـشه را نيز ارائه کرده ميتواند" يگانه و درست

آنان که مايلند، سخن مکتوبشان  درست تلفـظ گردد، مجبورند در موارد خاص و . اعـرابگذاری آنها ممکن ميگردد
  . متصور است،  از اعـرابگداری کلمات کار بگيرند"  چند گانگی تلفـظ"آنجا که امکان 

ترکيب "دری يا عـربی ــ  ازين خاطر مهم است، که تلفـظات  مختلف از عـين  تلفـظ درست لغات و کلمات ــ خواه 
مثًال  در کلمات عـربی ــ که در فارسی هم . ، مفاهـيم مختلف و متفاوت و بعضًا معکوس را ارائه ميکند"حروف

يک "، که درين رسته و اگر بگوئيم. ميگرداند" مفعول"را " فاعـل"، " زبر"به  " زير"دخيل اند ــ بعضًا تبديل يک 
  . کامًال بجاست" نقـطه فـيل را قـيل ميسازد

گپ زدن به زبان  فارسی دری آسان  است؛ به آسانی آب روان و به . مشکل دری زبانان در همينجا پايان نمييابد
يضی  ولی اگر کسی بخواهـد مطلبی به سادگی يک نسخۀ آشپزی  و رقعۀ مر". دروغ گفـتن"اصطالح کابلی به آسانی 

نوشتن مقـتضياتی .  را روی کاغـذ بريزد، بسيار امکان ميرود که اشتباهات  امالئی و انشائی از قـلمش سر بزند
  . دارد، که در نظر نگرفـتن آن، نويسنده را دچار اشتباه ميسازد

ده اند،  به نام   انسان ها برای نوشتن، عالماتی را وضع کر".  قـراردادی"طبيعيست، و زبان نوشته " زبان گفـتار" 
از ترکيب حروف کلمات  و از يکجا کردن کلمات، جمالت بدست می آيد؛ البته  تحت  قانونمندی کليی ".  حروف "

" گرامر"و به اصطالح فـرنگی "  صرف و نحو"، " دستور زبان" که از زبان گفـتار بدست  آورده  و نامش را 
  .    نيز هـستند" قانونمند"،  " قـراردادی بودن"اعـد نوشتن در عـين پس قـو. نهاده اند

در زنده نگهداشتن زبانها و انتقال معلومات، حتی در عـصر کمپيوتر و " زبان کتابت"  بی نياز از تذکر است، که 
  . خوانده اند"نقـطۀ عـطف تاريخ"را " ايجاد خط"بی سبب نبوده، که . انترنت نيز،  رول بارزی را بازی ميکند

در ايران . برای درست نوشتن، از قـديم و نديم، رهـنما های بی شماری نوشته اند،  خواه بصورت فـردی و يا جمعی
در زمينه  کار بسيار کرده اند، ولی در ملک ما به آن توجِه اندک صورت گرفـته است، همان طوری که در عـرصۀ 

صورت ١٣٦٣آخرين کار قابل وقع درين جهت در سال . داده شدهتأليف و ترجمه و چاپ کتب، سعی ناچيز بخرج 
برون " روش امالی زبان دری"گرفـت، که اتحاديۀ نويسندگان جمهوری دموکراتيک افغانستان رساله ای  را زير نام 

بود، که " يکدست ساختن امالئی"سعی مدونان اين رساله . اين رساله با وجود بسا مزايا، نقايصی هم دارد. داد
  .متأسفانه کارشان قـسمًا، نتيجۀ برعکس داد و درهمی و برهمی بسيار را فراهم ساخت

اصًال نبايد هـر کشور قـلمرو زبان فارسی دری، شيوۀ عـليحدۀ امالئی  در پيش گيرد، گرچه در قـلمرو زبانهای ديگر 
ا ساده تر ساخته اند، که شايد بتوان مثًال امريکائيان امالی بسا کلمات انگليسی ر. نيز چنين تکروی ها صورت گرفـته

  .چنين کلمات سخن گفـت" اصالح امالئی"از آن به عـنوان 
بايد هـيئت های باصالحيت از تمام  قـلمرو زبان فارسی دری بنشينند و با مشورۀ " امالی دری" برای يکسان سازی

و اخيرًا شنيده شد، که کشور ايران . نان باشدهم چيزی معقول را بيرون بدهـند، که قابل قـبول و استفادۀ تمام دری زبا
خود را ــ ظاهـرًا با موافـقـت زعمای افغانستان و تاجيکستان ــ " اصطالحات موضوعۀ فـرهـنگستان زبان"ميخواهـد 

و اين کاريست، کامًال يکجانبه ، تکروانه و جابرانه که راه . جبری بسازد" قـلمرو زبان فارسی دری"برای تمام 
  . نخواهـد بردبجائی 

" اميد"اين قـلم قاصر و ناتوان يک وقـتی سلسله گفـتاری را بخاطر نشان دادن مشکالت امالئی هموطنان،  در جريدۀ 
با وجودی که مواد قابل تذکر بسيار بود و نکاتی بی شمار ميتوانست . سر دست گرفـت" از اميد به اميد"زير عـنوان 

اين هـفـته نامه موضوع را جدی نگرفـت، در عـرصۀ شش سال تمام، فـقـط عـرضه گردد، اما چون  ناشر محترم 
، از تعقـيب موضوع در آن جريده  منصرف "جريدۀ اميد"با احساس نوميدی از . هـفـت بخش ازين گفـتار نشر گرديد

ستان و تشويق دو. را به خريدار ديگری عـرضه کنم" متاع کس مخر"گرديدم، ولی در نظر گرفـته بودم که اين 
برای نشر اين گفـتار، زمينۀ پخش اين سلسله را مهيا ) آ ، گی ، او " ( افغان ــ جرمن ــ آنالين"حاضر شدن وبسايت  

اين گفـتار را اينک به مدد الهی، به هموطنان ارجمندم و هـر فارسی زبان و دری زبان ديگری، که به . ساخت
ت را به فکر قاصر خود و با اندوخته ای که ازين زبان دارم، جمع من اين نکا. موضوع عالقه بگيرد، تقـديم ميکنم

. شايد درين مسير دچار اشتباه گردم، چه انساِن عاری از اشتباه سراغ نتوان  کرد. آوری کرده و عـرضه مينمايم
را با داليل  مقـنع التماسم از دانشمندان و اهـل فن اينست، که بر اشتباهاتم بدون ُمجاَمله، انگشت بگذارند و اصالح آن 

  .و قابل قـبول، به استحضارم برسانند
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اين نکته را نيز قابل ياد آوری ميدانم، که انهماک من بنده بدين مهم بعد از آن صورت گرفـت، که اهـل ادب و دانش 
اری و سهل انگ.  زبان دری در زمينه هـيچ گامی برنداشت و در مسير راهـنمائی نويسندگان، قـدمی به جلو نگذاشت

را بر آن داشت، تا کلوخی به ميدان اندازم، به اميد آن که ديگران ُدر و گوهـر " نادوخته خياط"اغماض اهـل فـن، منِ 
. من چيزی را  که در چانته و انبان دارم عـرضه نموده و بخيال خود، َدينی را اداء ميکنم. خود را عـرضه بدارند

 داشته باشند، بهتر است خود وارد ميدان گردند و يا اصالح اشتباهاتم را آنانکه با پخش اين گفـتار سر ناسازگاری
متأسفانه ما افغانان خود به کاری . پيش کشند، نه اينکه به گپهای کم و زياد و انتقادات خشک و خالی بسنده  کنند

  .  ی قـلم کنيممبادرت نمی ورزيم، اما خوش داريم، پائی را که در مسير اصالح  پيش گذاشته شده، از صد جا
سعی  فـقـط متوجِه نکاتی خواهـد بود، . بصورت کل انگشت گذاشته نخواهـد شد" شيوۀ امالی دری"   درين سلسله بر

 تقـديم "مشکالت امالئی دری زبانان"از همينرو اين بحث  زير عـنوان . که دری  زبانان افغانستان با آن مشکل دارند
سی، نظم و نظام خاصی را در نظر نخواهم گرفـت و مطالب را بدون ُمراعات در انتخاب نکات قابل برر. ميگردد

  . سلسلۀ مراتب، پيش خواهم کشيد
د ميگويم، که آنچه درين رشته گفـتار تقـديم ميگردد، نه از دقـت دستورنويسانه برخوردار ـِبه ِج

ه تأکيد دارد، و برگ سبزيست، که بر جنبۀ عملی مسأل. های زبانشناسانه است و نه از موشگافی
  ه کند بينوا، که غـير ازين ندارد؟چ
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چاپ " ( تاريخ زبان فارسی" جلد اول کتاب مستطاب خود ١٧٩ز ناتل خانلری در صفحۀ استاد مرحوم داکتر پروي* 
  :چنين نويسد ) ، نشر نو تهران، چاپخانۀ کيهانک ١٣٦٩چارم تجديد نظر شده، آذر 

خط اوستائی که به احتمال قـوی در اواخر دورۀ ساسانيان ابداع شده، يکی از دقـيق ترين و مناسب ترين خط های " 
اين خط که بر اساس خط  آرامی پهلوی وضع .  برای ثبت صوت های ملفـوظ ، يعنی واکهای يک زبان استجهان

 نشانه برای ١٤دارد؛ که از آن جمله ) نشانۀ خطی (  حرف ٤٨خوانده ميشود، " خط دينی"يعنی " دين دبيری"شده و 
  ." نشانه برای صامتها و نيم مصوتها است٣٤مصوتها و 

 


