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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

   
  تذکـــــر      

" درست نويسی" بحث فرموند، تا" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ارجمند و خوانندگان ذيقدر پورتال دوستان 
 روا ندانسته و سلسله بحثی را  عزيزان راحکم و فرمانسرپيچی از . دوباره سر دست بگيرمان دری را در زب
در آن . بودم ، دنبال ميکنمده آن زمان آغاز کر" افغان جرمن آنالين"و سال و چند ماه پيش در پورتال که د
اميدوارم که اين  .ن را پخش نمايم بخش اول آغير از مقدمه و دوفرصت دست نداد، تا  نسبت داليل عديده نوبت

بار بخت مددگار گردد، تا اين سلسله گفتار را بالتمام از سينه روی صفحۀ تحرير آورده ، مادی و جاودانه 
را  نعرضه کرده و هفت بخش آ" دامي"قابل تذکر ميدانم که اين سلسله گفتار را سالها پيش در جريدۀ ( .بسازم

   ).يلی ناگوار از ادامه اش منصرف گرديدمتقديم کرده بودم، ولی نسبت دال
. آن قسمت هائی را که قبًال عرضه گرديده با کمی تجديد نظر ولی با تواريخی که در اول خورده اند، نشر ميکنم

خواهم کوشيد که بخش های اين سلسله را در فواصل کوتاه به حضور . مطالب جديد تاريخ جديد خواهند گرفت
  بعـون اهللا . عرضه نمايم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "اشرف خوانندگان پورتال

  
   خليل اهللا معـروفی                                                                                               

  ٢٠٠٩  جنوری٢٨         برلين                                                                                  
                                                                                          

                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                    

 ٢٠٠٦ر ب اکتو١٠برلين،   
 
 
 در زبان دری مشکالت امالئی 

  

  )بخش اول ( 
  

  ) الزمبا اضافات ( 
  

  غـيرملفوظ   و های های ملفوظ
  

 "های غـيرملفـوظ"و " های ملفـوظ"به ) ختم شده(اندازۀ کلمات مختوم  ن مکتوب دری شايد هـيچ کلمه ای، به در زبا
دليلش هم اين تواند . اين نارسائی در بين دری زبانان وطن ما، مشهود تر است. مورد بی مهری قـرار نگرفـته باشد

 ،ر انگام ، با"را به شکل " ،  کوههـنگام  و  بهار "را درست تلفـظ  نميکنيم، چنانکه " ظهای ملفـو"بود، که ما مردم 
های "و کلمات مختوم به " های ملفـوظ"احتماًال همين نکته باعـث گرديده، که با کلمات مختوم به . اداء ميکنيم" کو

 .معاملۀ يکسان کنيم، مثًال در هـنگام اضافـت" غـير ملفـوظ
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را دقـيقًا از نظر گذشتانده  و طرز معامله با کلماتی را که با اين دو " ها"ـت چگونگی  موضوع ، هـردو برای درياف
  :ختم ميگردند، بررسی مينمائيم " ها"
  

   :های ملفـوظ ــ ١
  . مانند هـر حرف صامت ديگر، تلفـظ ميگردده ئی گفـته شود، که در اول، وسط  و آخر کلمات می آيد و ب"ها"به 
   ، هويداهـنگام ، هـژبر، هايل ، هـضم ، هـزار ، همـسر ، همتراز ، همين ، هجوم ، هـوا: ر اول کلمه  مثًال ــ د

  بهار ، جهنم ، بهشت ، بهتر ، تهمتن ، سهراب ، تهداب ، شهنامه ، کوهـدامن ، کاهـربا: ــ در وسط کلمه  مثًال 
  کوتاه ، غـيره، عـليه ، اهللا ، اله ، هللا واِله ، ته، شبيه ، سياه ، گناه ، ابله ، کوه ، شاه ، توجه ، : ــ در آخر کلمه  مثًال 

  
  :ختم گرديده باشد،  اضافـه و پيوند آن با کلمات ديگر بقـرار ذيل است " های ملفـوظ"وقـتی کلمه ای با 

a ِه ديگ ، توجِهت:  کسرۀ اضافـت ميگيرد؛ مثًال" ها"  واقع گردد، "موصوف" يا "ُمضاف" ــ  وقـتی چنين کلمه ای 
 ،  عظيمِه بلند ، اندوِه دشمن ، کوِه ما ، چهرۀ کريِه مسأله ، ماِه شاهان ، کنِه شاه ،  شاِه دشمن ، سپاِهدوستان ، عـلي

ختم " های ملفـوظ"همه با "  و والهاندوه ، ُکنه ، ماه ، کريه ، کوه ، ته ، توجه ، عـليه ، سپاه ، شاه" کلمات .  اويمِهوال
  .برداشته اند" کسره"ديده  و حين اضافه، گر
b ؛ شاه ــ هی ؛ سپاه ــ  سپاهشيگی ؛  توجه ــ توجهدته ــ ت:  ــ حين پيوند با کلمات ديگر، به آنها ميچسپد؛ مثًال 
ار ؛  هکبورد  ؛ تبه ــ تهـنامه ؛ ره ــ رهـنتان ؛ اندوه ــ اندوهـساب ؛ کوه ــ کوهـت ؛ ماه ــ ماهشامه ؛ کنه ــ کنهـنشا

  : بيت حضرت بيدل درمثًال  "هشالی الل" اهللا ــ   ؛ هم ؛  َده ــ دههوجه ــ وج ن ؛هاکريه ــ  کري
  

  "هشمن اهللا  و الی الل"    بس است  اهللا اهللا از  اگر اسقاط اضافاتست منظور يقـين بيدل     
  

c ميچسپد، عـينًا بمانندی " های ملفـوظ" به وحدت و نکره و نسبت و مصدری در پی اين کلمات آيد، " ی" ــ وقـتی
به حال ما  ( هیتوجه ــ توج: مثًال . گذشت ) b(که اين حرف با ديگر حروف مابعد خود می پيوندد، چنانکه در مادۀ 

  ؛ اهللاهی؛ اله ــ ال)  ديدم  که خود را گم  کندهیابل ( هی؛  ابله ــ ابل) کار درست نيست هی نکرد، بی توجهیهـيچ توج
 هیاو ماننده و شبي ( هی؛  شبيه ــ  شبي) ١) ( کار هـر کس نيست هیوال ( هی ؛  واله ــ والهی عـبدالل ،هیــ فـضل الل

 هیش( هی ش  ــ شه؛ )  پسر به مکتب داد هیپادشا( و يا  )  زيبد  به او نمیهیاش پاد( هی؛  پادشاه ــ  پادشا)ندارد
؛ شکوه ــ )  ما مردم  را نبايد انتظار بردهیروزب ( هیروزبه ــ روزب ؛ )دارم که لوالکش جناب کبريا ميگفـت

 هی ؛  زره ــ زرهی؛ باالکوه ــ باالکو) ) تاريخ بيهقی( در آنجا رفـت  که در همه عـمر نديدم هیو شکو (... هیشکو
  )"قـوای زرهـدار"گويند ؛ مثًال " ارهـدزر"را " زرهی"در افغانستان ( 

         

  :ملفوظ ـير ــ های غ٢
" های مختفی"را " ها"چنين . تلفـظ نميگردد" ها"ئی گفـته ميشود، که فـقـط در آخر کلمات می آيد و بحيث "ها"به 

 له ، ماه ، دامنه ، نويسنده ، حلقه ، نماينده ، برازنده، شبهه  ، زبده، جمله  ، جامهنوشت: مثًال . هم گويند) های پنهان(
 ةسراج المل" نوشته ميشود؛ به مانند "ة"خوانند، که بشکل " تای مدور"ـربی در مواردی را در ع" ها"اين . و غـيره
  ". اهللاة اعالی کلم"، "  اهللاةصبغ"، "  االزهـرةجامع"، "  والدين

در ( را فـتحه " ت"،  حرف " نوشته"مثًال در کلمۀ " ها. "حرکت دادن حرف ماقـبل آن در کلمه است" ها"وظيفۀ اين 
" حلقه"است ، در کلمۀ " د"مفـتوح ساختن حرف " ها"وظيفۀ " نماينده"در کلمۀ . ميدهـد") کسره"ان فارسی اير

  ". ميم"زبر دادن حرف " نامه"و در کلمۀ " ق"مفـتوح ساختن حرف 
  :ختم شده باشند" های غـير ملفـوظ"طرز معاملۀ کلماتی که با 

a همزه ای " هـ" واقع گردد، بر باالی "موصوف" و "ضافُم" ،" های غيرملفوظ" ــ در صورتی که کلمۀ مختوم با
 ۀ جديد ،  نويسندۀنوشت"مثًال . ئيست، که حين تلفـط اداء می گردد"يا"در واقع عـبارت از " همزه"اين . گذاشته ميشود
 ناتمام ، ۀ چشم ، جملۀملل متحد ، گوشۀ بيطرف ،  نمايند ۀ کثيف ، خوانندۀ خاص ،  جامۀ خبيثه ، نمايندۀتوانا ، حلق

 ۀ ما ، شيشۀ شما ،  همۀ  بنده ،  خانۀ،  بند) در لفـظ عـوام " جندۀ سخی( "  سخی ۀ  گمنام ،  جهندۀ حقـير، زندۀکلب
  :   استاد خليل اهللا خليلی چه زيبا فـرموده .دل

  
   شيشه گری راِه  قـربان شوم اين کارگ  دل وز همه سو سنگ حوادث     ۀيک شيش

  
، بر باالی )هدنسبت داده ش(هدي اضافه گرد"دل" است و چون به "های غيرملفوظ" مختوم به "يشهش"در مصراع اول 

 و چون "های ملفوظ"با است  مختوم  ")کارگاه"مخفف ( "کارگه"در مصراع دوم .  گذاشته شدههمزه ای" ها"
  . پذيرفتهکسره" های ملفوظ" قرار گرفته، "شيشه گری"مضاف 

 ملل ه ی شما ، نمايندیه  توانا ،  نامه ینويسند": ميگذارند و مينويسند " ی"ض همزه، معدود در عـو بعض کسانِ 
تعامل عام و ازينرو بر . به نظر نميرسدمناسب اه زيبائی و نيز از نگاه صرفۀ جای، اين کار هم از نگ". متحد

   .دکه همانا شيوۀ اوليست، انهماک ورزيده ميشوپذيرفـتۀ اکثريت مطلق فارسی زبانان، 
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bمثًال .  ــ در صورت ترکيب با کلمات ديگر، اين کلمه جدا از کلمۀ مابعد خود نوشته ميشود:  
عالقه مند ، حلقه وار ، جامه دان ، نوشته ها ، دامنه دار ، جمله گونه ، سايه بان ، دسته جمعی ، بهره مند ، فاجعه "

رنامه نويس ، زمينه ساز ، الله عـذار ، قـصيده سرا ، ناک ، خانه سامان ، شمله دار ، انديشه مند ، خانه خدا ، کا
شهنامه خوان، سلسله جنبان ، بذله گوی ، زنده جان ، دنباله رو ، قـوه سنج ، چله گريز ، حواله دار ، تيکه دار ، 

ينه دار ، قـرينه ساز ، ترانه ساز ، شماته دار ، عمامه دار ، جريحه دار ، دانه خوار ، مرده تار ، هـنگامه جو ، آئ
  .خامه بدست  ، ديده درای ، و غـيرهآئينه وار ، 

، حذف ميکنند و ــ " بدون دليل ُموََّجه" ــ به تأکيد ميگويم هَجوَّرا بدون دليل ُم" ها" در ايران در بعض ترکيبات باال، 
ف تعامل عام نگارش و بلکه  ، که قـطعًا مخال"عـالقـمند ، سرمايدار ، دستجمعی ، انديشمند ، بهرمند"مثًال مينويسند 

  .خالف دستور زبان است
مثالهای بيشمار ازين رشته کلمات از آنرو داده شد، تا  مغـلـوط بودن ترتيب نوشتن همين چند کلمۀ معدود و ورد قـلم   

ت کرده و ايران به کشور ما هم سرايفارسی متأسفانه اين اغـالط  و اغـالط  نظير آن، از . ايرانيان، عمًال ثابت گردد
  !!!!ندگان افغان را نيز ،  درنورديدهزبان قـلم بعض  نويس

c ميگذارد "گ" جای خود را به  "ها"پيوند بخورد،  جمع "نآ" مصدری و "ی" ــ  در صورتی که چنين کلمه ای با .
  . و غـيرهگان ــ برازندندگی، برازنده ــ برازگان ــ نمايندگی؛ نماينده ــ نمايندگان ــ نويسندگینويسنده ــ نويسند: مثًال 

 مشوره ١٣٦٣پذيرفـتۀ اتحاديۀ نويسندگان جمهوری دموکراتيک افغانستان از سال " روش امالی زبان دری"رسالۀ 
اين کار باعـث . حفـظ گردد" های غـيرملفـوظ"، )b(ميدهـد، که بخاطر حفـظ همگونی اين ترکيبات با ترکيبات دستۀ 

يکی بر طبق مشورۀ رساله، که طرفـدارانش قـليل و  .  نگارش چنين کلمات بوجود آيدگرديده، که تعامل دوگانه در
  . زبانان، از آن پيروی  مينماينددریو دگری طبق معمول عام، که بيشتر از  نود درصد . معدود  اند

" نآ"  با ست، و وقـتی که چنين کلماتبوده ا" گ"و يا " ک" قـديم دری، در دریآخر کلمات " های غـيرملفـوظ"
" هـ"ل ميکنند، يعنی که درين حاالت تبدي" گ"را به " ها"مصدری پيوند بخورد، برای سادگی تلفـظ " ی"جمع و يا 

 "لهو"ی  اضافی ، حکم "ها"تبديل گرديد،  آوردن " گ"به " هـ"بناًء  وقـتی .  را در واقع به اصلش برميگردانند
  .محض را دارد

. نيز معمول ميدارنددری  زبانان در مورد کلمات عـربی رايج در فارسی دری را  دریاين قاعـدۀ مخصوص کلمات  
از "  زبدگی"و " جملگی"و " نخبگی"يکجا کنيم، مصدری " ی"را با " زبده"و " جمله"و " نخبه"مثًال وقـتی کلمات 

 . جملگان ، زبدگاننخبگان ،: جمع ، پيوند بزنيم، خواهـيم داشت " نآ"و چون آنها را با . بدست می آيدآنها 
d الفی برميدارد؛ مثًال" ی"پيش از وحدت وصل گردد، " ی"نکره و " ی" ــ وقـتی چنين کلمه ای با :  

؛ فاصله )  گفـت که در دلم نشست ایجمله ( ای؛ جمله ــ جمله )  چيره دستستاياو نويسنده  ( اینويسنده ــ نويسنده 
؛ )  کرد، مردوارایحمله  ( ای؛ حمله ــ حمله) ر ميدارد، بزرگ نيستما را از هم دوکه   ایفاصله(   ایــ فاصله

  ....؛ )  را خواندم، خيلی زيبا اینوشته (اینوشته ــ نوشته 
اما اين امر با . را مرعی ميدارند و پيشنهاد ميکنند" يی"، " ای"درعـوض " روش امالی زبان دری"در رسالۀ 

 .، در تباين قـرار دارد دریاصول پذيرفـتۀ عام در قـلمرو زبان فارسی
e قـباله ــ   :ی آورده ميشود؛ مثًال "الف"گردد، قـبل از ضمير، " ضمير متصل مفـرد" ــ وقـتی چنين کلمه ای مضاف

 در همين نزديکيهاست ، جمله ــ از ام را پسنديدم ؛ خانه ــ خانه ات را فاقـد اعـتبار دانستند ؛ مقاله ــ مقاله اشقـباله 
  . تاب خورداش را بدرد آورد ، روده ــ روده ام  سر چشمم ؛ معده ــ  معده تا چيزی نفهميم ؛ گله ــ  گله اشجمله 

 همزه ای گذاشته "های غـيرملفـوظ" باشد، بر"مان ، تان ، شان ، ما ، شما ، ايشان يا آنان و آنها"و اگر مضاف اليه 
  . آنهاۀروي آنان ، ۀچهر ايشان ، ۀ   شما ،  نمايندۀ ما ، نوشتۀن ،  مجل شاۀ تان ،  مقالۀ مان ،  نواسۀخان:  ميشود؛ مثًال 

 f  ای اضافه " همزه" "ی"نسبت پيوند بخورد، پيش از " ی"با " های غيرملفوظ"در صورتی که کلمۀ مختوم با  ــ
 ئی ؛ قرغه ــ قرغه ئیيروزه ؛ فيروزه ــ ف) ه ئیمثًال لحاف قورم ( ئی ؛ قورمه ــ قورمهئیپينه ــ پينه : مثًال . ميگردد

؛ توده ــ ) هم گفته شود" پنجه کش"که " ه ئیپنج"مثًال نان  (ئی ؛ پنجه ــ پنجه ئی ؛ غمزه ــ غمزه ئی؛ فرزه ــ فرزه 
خوشه ــ ؛ ئیخامنه ــ خامنه  ؛ ئیگنجه   ؛ گنجه ــ ئی ؛ هسته ــ هسته ئیپتره   ؛ پتره ــ ئینشئه   ؛ نشئه ــ یئتوده 

  . و غيرهمئیپنبه ــ پنبه ؛ ) در برق(ئیــ چند قوشه  ئی ؛ قوشه ــ دو قوشه یئخوشه 
 د نيز همين شيوه را پيشنها"روش امالی زبان دری" رسالۀ و، می نويسند" ی" " همزه"در عوض کسان بعض 
  .ۀ عام هم هست من شخصًا طرفدار همان شيوۀ اول استم که شيو.دانن ميگرد"ئی"جانشين را  "يی"گويا ايشان . ميکند

  يا "خامنه ای" مينويسند "خامنه ئی"در عوض  مينويسند، مثًال "ای" ، "يی"و " ئی"در فارسی ايران در عوض 
کالن ترين عيب . و غيره" پنبه ای " می آرند"پنبه ئی"و يا به عوض "  فيروزه ای" مينگارند "فيروزه ئی"بجای 

باعث التباسی را فرقی قايل نگرديده و نسبت، " ی"و   نکره وحدت و" ی"نحوۀ فارسی ايران  درينست که بين 
 هبود )وحدت("يک فيروزه"گيرند، چون هم مراد   بنويسند، مفهوم واحد را از آن نمی"فيروزه ای" مثًال وقتی .ميشود
 رنگ فيروزه  و يا که بهآنچه از فيروزه ساخته شده باشد" و نيز )تنکير"(شناسيم فيروزه ای را که نمی" و هم ميتواند
  .)نسبت( "باشد
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g گاف"به اصل خود يعنی به " هـ"تصغير وصل گردد، باز " کاف"با " های غير ملفوظ"وقتی کلمۀ مختوم با  ــ "
  .گکدانه ــ دردان ؛ درگک ؛ کوچه ــ کوچگکبچه ــ بچ: ن عالوه ميگردد؛ مثًال  بر آ تصغير"افک"برگشته و بعد 

؛ لوده ــ  گک ؛ نازدانه ــ نازدانگک ؛ ديوانه ــ ديوانگکخپوسه ــ خپوس:  مثال بزنيم بان عاميانۀ دری کابلیزاگر از 
 را بکار بسته از "تصغير مضاعف"مردم عوام کابلی بعضًا ). از روی تحبيب گفته شود چهارهر که (  گکلود

يست فل بسيار خرد و کودک که مراد از ط"بچکچه"آن منتهای رحم و شفقت خود را ابراز نمايند؛ مثًال گويند طريق 
از بهر مثال اگر کودکی مرتکب گناهی گردد، مردم به شفاعتش . شناسد دست چپ و راست خود را نمیگويا که 

 =  چه+ ک +بچه (  بوده "بچگکچه"در اصل " بچکچه "".خير اس، بچکچه اس، غرضش نگی": برخاسته و گويند 
 در ترکيب . ساخته اند"بچکچه"را از ميانه برداشته و  "گ"که بعد نسبت رفع ثقلت در تلفظ  ) چه+ بچگک 

 در زبان عاميانۀ "تصغير مضاعف" از بد نيست که ".چه"و هم " ک"هردو عالمۀ تصغير تعبيه شده؛ هم " بچکچه"
چنانکه .  و غيرهمچو ، زن ــ زنچه ــ زنکه ؛ زن ــ زنک ــ زنکهمرد ــ مردک ــ مرد: زنيم بکابلی مثالهای ديگر 

" ک"هم " زنکه و مردکه"در مثالهای . "ه"و " و"، " چه"، " ک"دانيم، عالمات تصغير در زبان دری عبارتند از مي
" چه"را از آخر " ظهای غير ملفو"بوده که بخاطر رفع ثقلت تلفظ " و+ زنچه "در اصل  "زنچو"". ه"آمده و هم 

 "افادۀ منتهای تحقير"اين کلمه را برای . رده اند را درست ک"زنچو"" مصغر مضاعف"، " و"يوند با برداشته و در پ
  .به مردی استعمال نمايند

. دول ميکندـُ ع"زبان معيار" تابع قواعد خاص دستوری خود است، که از دستور "زبان عوام" بگويم، که بايددرينجا 
ولو گذرا، نگاهی ، " لیۀ کابندستور دری عاميا"ساختمان بر فرصتی دست دهد، تا اميد است که در ختم اين سلسله، 

 .انداخته بتوانم
  

  :را به دو دستۀ ذيل ميتوان تقـسيم کرد " های ملفـوظ"کلمات مختوم  با 
ــ راه ، ماه ، شاه ، گناه ، چاه ، پناه ، گاه ، بيگاه ، پگاه ، دانشگاه ، خوابگاه ، پايگاه ، کاه ، همراه ، تباه ، سياه ، ١

های "حرف . و غـيره")  وجه"جمع (،  وجوه )عـظمت(نبوه ، ستوه ، اندوه ، شکوه سپاه ، جانکاه ، کوه ، گروه ، ا
  .تفـريق ميشود" های غـيرملفـوظ"درين کلمات در ظاهـر نيز صريحًا از " ملفـوظ

ه ـُ، ک) کاه(، که ) کوچکتر( ، ِکه ) بزرگتر( ، ِمه ) ماه(، َمه ) چاه(، چه) همراه(، همره ) تباه(، تبه ) راه(ــ ره ٢
، سيه ) پادشاه(، پادشه ) شاه(، شه) عـدد(، نه ) روستا(، ده ...، َده و مرکباتش چون يازده، دوازده ، سيزده و ) کوه(
 ــ اسم مفعول توجيه شده(، وجه ، وجيه ، توجه ، متوجه ، توجيه ، موجه ) اندوه( ، انده ) خوب ، بهی( ، به ) سياه(

، تشُبه ، متشبه ) "تشبيه" ــ اسم مفعول مصدر تشبيه شده( ه ، تشبيه ، مشبه واجه ، شبه ، شبي، ُم) "توجيه"مصدر 
) قابل اعـتناء(، معتنابه ) فاعـل مشابهت(مشابه،  ) فاعـل تشابه(، تشابه ، متشابه ) فاعـل اشتباه( ، مشتبه )فاعـل تشبه(

به رفاه ( مرفه ) به رفاه رساندن(ه ، ترفـيه ، اليه ، اله ، اهللا ، هللا ، غـير) بضد کسی(، عـليه ) بطرفـداری(، برله 
فاعـل ( ، متنبه ) بيدار شدن( ه ، تنُب") تنبيه"فاعـل ( ، ُکنه ، کريه ، تنبيه ، منبه ) "ترفيه" ــ مفعول مصدر رسيده

اتش چون و مرکب) گاه(، گه ) کوتاه( ، کوته ) کاله(، کله ) تباه(، تبه  ) گناه(، گنه ) آگاه(، ابله ، آگه ") تنبه"
از  "های ملفـوظ"درين دسته کلمات  . منزلگه ، جايگه ، عـشرتگه ، کارگه ، نزهـتگه ، تماشاگه و غـيره

ازين خاطر بسا . افـتراقی نداردــ " به ظاهر"ــ به تأکيد ميگويم ظاهـر ه ب" های غـيرملفـوظ"
از کمبود .  را بجای ديگر ميگيرند به اشتباه افـتيده و يکیهموطنان ما ــ و حتی بعضًا ايرانيان نيز ــ

يکی هم اينست، که اين دسته کلمات را، کامًال مسکوت " دریزبان  امالی روش"های رسالۀ 
  .ميگذارد

البته بايد بگويم که اين تقسيم بندی را اين بندۀ مسکين پيش کشيده ، چون تا جائی که من خبر دارم، 
  !!!را انجام نداده است چنين کاری من کسیپيش از 

  

  :نبايد و بايد 
 بگذارند، نميگذارند، اما در حالتی که چنين "همزۀ اضافت"بايد  بعض وطنداران ما متأسفانه در جائی که

در بسا . يعنی کاری را که بايد کرد نميکنند و آنچه را نبايد کرد، ميکنند. نبايد گذاشت، ميگذارند   را"همزه"
مثًال در کتاب . ان ما به چاپ ميرسد، اين مغالطه بچشم ميخوردآثار مطبوع افغانستان و آنچه بدست هموطن

 در ١٣٧٨که به اهـتمام آقای عـبدالحی خراسانی بسال " کليات اشعار استاد خليل اهللا خليلی"حجيم و فخيم 
.  کابل١٣٤٤ تا ١٣٤١و يا در کليات معظم چارجلدی حضرت ابوالمعانی بيدل چاپ . ايران به چاپ رسيده

يوهائی که برای افغانستان نشرات ميکنند، و نشراتشان در انترنت قابل دريافـت است، بدرجۀ اول در بين راد
بدون مبالغه و مجامله ميگويم، که اکثريت مطلق آثار  .را ميتوان مثال داد" صدای امريکا"پروگرام دری 

آثار ايرانی به ندرت سراغ اين هم بايد گفـته شود، که اين نقـص در . افغانان، ازين بليه در امان نمانده
  .    صحيح  تلفـظ ميکنندواضحًا و بصورت را " های ملفـوظ"ميگردد و آن هم احتماًال بدين دليل ، که ايرانيان 
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  :  هم خرما و هم ثواب 
ملفـوظ و " های"دست بديوان خواجۀ شيراز ميبريم و اضافۀ کلمات مختوم به ) ٢(از بهر تکرار َحَسن 

هم " و بگفـتۀ ايرانيان در خالل غـزلياتش، از نظر می گذرانيم، تا هم خرما باشد و هم ثوابرا غـيرملفـوظ 
  ": و هم تماشاباشدفال 

  
   زنخدان شماچــــــــــاِه حسن از روی رخـشان شما          آبروی خوبی از ماِهای فـروغ 

  همچو اختـــــر خاک ايوان شما بلند اختــــــر خدا را همتی          تا ببوسم شهنشــــــاِهای 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

   نامحرم زدۀـــــــــ سين          دست غـيب آمد و بر رازاگِهــــــــــــتماشمدعی خواست که آيد به 
   من بود که هم  بر غـم زدـــدۀـمديـغ قـسمت همه بر عـشق زدند          دل قـرعۀديگران 

   آن زلف خم اندر خم زدحلقــۀداشت          دست در  زنخدان تو چــاِهجان عـلوی هـوس 
   عـشق تو نوشت          که قـلم بر سر اسبــــــــــاب دل خرم زدامۀــطربنحافـظ آن روز 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
  دلدار بيار  مژدۀ دل و دوِهان يار بيار         ببر رِهای صبا نکهتی از خاک 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
  و مکان اين همه نيست           باده پيش آر که اسباب جهان اين همه نيست کون ارگِهــــکحاصل 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
   دگران بر تو نخواهـند نوشتاِهـــــــــگنعـيب رندان مکن ای زاهــد پاکيزه سرشت          که 

  د از دست بهشت تقـوا بدر افـتـــــــــادم و بس          پدرم نيز بهشت  ابــــــــــپردۀنه من  از 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

   ماستآگِه ماست          نسيم موی تو پيــــــــــــوند جان رِههمخيال روی تو در هـر طريق 
   ماستـــــــِهــــَـُمَوجَّ تو حجت چهرۀبرغــــم مدعـيانی که منـــــــع عـشق کنند          جمال 

  ماست ـِهَچ      هـزار يوسف مصری فـتاده در ببين که سيب زنخدان تو چــــــــه ميگويد؟    
   ماستکوتــــــِه بخت پريشان و دست گناِهاگر به زلف دراز تو دست مـــــــــا نرسيد          
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

   پير ُمغان بودرِهتا ز ميخانه دمی نام و نشان خواهــــــد بود          سر ما خــــــــــــــــــاک 
  )٣( رندان جهان خواهـد بود گهِِزيارتما چـــــــون گذری، همت دار         که بر سر تربت 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
   صد ساله ميرودرِهطی مکان ببين و زمان در سلوک شعـــــــر          کاين طفـــــــــــل يکشبه 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
  و بجــــان آمد، وقـتست که باز آئی خوبان داد از غــــــــم تنهائی         دل بی تِهـــــپادشای 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
   آن نرسد صد هـزار فکر عـميقِهــنُک زنخدان است          به ِهـــــچحالوتی که ترا در 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
  ل بود بو اسحاقی          خوش درخشيد  ولی دولت مستعجـِفـيــــــــروزۀراستی خاتم 

   شاهـين قـضا غافـل بودسرپنجــــۀـظ           که ز  کبک خرامان حافقهـقـهۀديدی آن 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

   در حالت اضافـت"های ملفـوظ"کلمات مختوم به خط سرخ معرف  ــ 
   در حالـت اضافـت"های غـيرملفـوظ"کلمات مختوم به خط آبی معرف  ــ 
  

   :تبصره 
دن مسأله و احتوای حد اکثر کلمات مورد   ذکر مثال های  بی شمار در هـر قـسمت، فـقـط برای ذهـن نشين ش

  .ستاستعمال در زبان دري
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   :اتتوضيح
، کلمۀ " شيفـته، عاشق، گرويده" در معنای "لفاعـ"، بر وزن " های ملفـوظ" به کسر الم و "واله" کلمۀ ــ١

) با های غـيرملفـوظ" (ماله"و " ژاله"را بر وزن " واله"در افغانستان . عـربيست و فـقـط باهمين تلفـظ درست است
  ".عاشقی"يعنی "  والهی. "ميپندارند، که غـلط است

در " حسن. "استعمال ميکنند، که بی لزوم است" تکرار احسن"، " تکرار حسن"هموطنان ما به جای ــ  بعض ٢
درين مورد هـيچ ". تکرار زيبا و پسنديده"يعنی " تکرار حسن"است و " زيبا، نکو ، خوب ، پسنديده"معنای 

  .     کار گرفـته بود" احسن"ضرورتی ديده نميشود، که از اسم تفـضيل 
 .        پيش روی تربت حضرت  لسان الغيب حافـظ  در شيراز منقـور استبر سنگی زيبا غـزل ــ همين ٣

 


