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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

    
   ٢٠٠٩ جنوری ٣١

  

  !نويسندۀ گرانقدر افغان،  جناب جان محمد
درست نويسی در زبان  "و خصوصًا بحث" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"عالقه شما به پورتال 

خشنودی ما دوچندان ميگردد، وقتی می بينيم که خوانندگان ارجمند . ، مايۀ خوشی ماست"دری
بدين وسيله ضمن نشر مقالۀ شما، از . کارهای ما را جدی گرفته و از آن حسن استقبال مينمايند
  .توجهتان به پورتال و همکاری با ما، ابراز سپاس مينمائيم

ی نشراتی پورتال، مقاالت و مطالب رسيده، بعد از پيرايش و تصحيح امالئی به نشر نظر به پاليس
از قواعد امالئی سخن ميزند، ازين قاعده مستثنی دانسته خود  که مگر مقالۀ جناب شما راميرسند، 

يقين داريم که جناب معروفی در زمينۀ مقالۀ تان . و همان قسمی که خود رقم زده ايد، اشاعه ميدهيم
  .ماس گرفته و جواب مقتضی ارائه خواهند دادت

  .موفق و سرفراز باشيد.  آرزومنديم که همکاری خود را با پورتال ادامه بدهيد
  

                                                                                        با تقديم محبت
 AA-AAپورتال                                                                                     
  
  

 جان محمد
 شهر گلينديل، اريزونا

  ٢٠٠٩ جنواری، ٣٠
 

" مشکالت امالئی در زبان دری"آقای انجنير خليل اهللا معروفی اخيرًا بحث سودمندی را تحت عنوان 
اهنگ کردن زبان نوشتاری دری به راه انداخته اند که به نظرم يک اقدام مثبت و با ارزش در جهت هم

در نخستين بخش نوشتۀ شان، آقای معروفی به طرز نگارش ترکيبات و اشتقاقاتی که . محسوب ميشود
تشريحاتی که آقای معروفی .  جزء اول آنها کلمات مختوم به های ملفوظ و غير ملفوظ اند پرداخته اند

طقی است، اما من با اين نظر ايشان که حذف در رابطه به موضوع ارائه نموده اند کامًال مستدل و من
. های غير ملفوظ را در اشتقاقاتی چون نويسنده گان ، نماينده گی و غيره توصيه ميکنند همنوا نيستم

آنانی که عالقه مند باشند، چون و چند موضوع را درمقالۀ ذيل که چند سال قبل نوشته بودم ميتوانند 
  جان محمد. بخوانند

 
 

  گان؟  نويسندهنويسندگان يا
  مقدمه
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ميخواهم در مورد محتواى يک يادداشت مختصر، که مدتى قبل در ويب سايت مشعل در اين مقاله 

   (www.mashal.org) در يادداشت منتشرۀ مشعل . به نشر رسيده بود، نکاتى را به عرض برسانم
ه طرز نوشتن کلمات اشاره يى شده است به عدم موافقت ميان نويسنده گان زبان درى در رابطه ب

"  ى"اسمى /يا پسوند نسبتى /an-/"  آن" پسوند جمع  اضافه نمودنبعد ازمختوم به هاى غير ملفوظ 
 /-i/  مثالهاى زير بيانگر اين اختالف ميان نويسنده گان زبان درى است. به آنها:  

 
  نويسنده گان  يا   گان نويسند  ←  آن   +    نويسنده   -١

  هنرپيشه گان  اي   پيشگانهنر  ←  آن  +   هنرپيشه
  خسته گى  يا   خستگى  ←    ى  +    خسته
  زنده گى   يا     زندگى  ←  ى  +      زنده

 برده گى  يا     گى برد  ←  ى  +   برده گى
   

و يا هم " آن" پسوند جمع فه نمودن بعد از اضاظطورى که ميبينيم، کلمات مختوم به هاى غير ملفو
 پسوندها،  اينه نمودنعده يى، بعد از اضاف. نه نوشته ميشوندبه دو گوبه آنها " ى"اسمى /پسوند نسبتى

و عده يى هم آن را حذف نميکنند ) ستون اول( اين کلمات را حذف ميکنند  آخرهاى غير ملفوظ در
 گان افغانستان   منتشرۀ اتحاديۀ نويسنده،به گمانم، روش امالى زبان درى). ستون دوم(
)org.languages-afghan.www( ، اولين رهنموديست که حفظ هاى غير ملفوظ را در موارد باال

اما، در پاورقى يى در همين رهنمود آمده است که توصيۀ مذکور توسط اعضاى . توصيه ميکند
ر نگرفت و کميسيونى که براى ترتيب رهنمود متذکره مؤظف شده بود به اتفاق آراء موردتأييد قرا

  .مرحوم پوهاند داکتر جاويد طرفدار حذف هاى غير ملفوظ در اين موارد بوده اند
واضح است که، مانند ساير ناهمگونيهاى اماليى، اختالف در طرز نگارش کلمات داده شده در فوق  

د و نه نيز از بسا جهات ناخوش آيند است و اين اختالفها نه در تدريس و فراگيرى زبان مارا کمک ميکن
با درنظر داشت اين امر، بهتر خواهد بود تا . هم در هماهنگ ساختن و قانونمندتر کردن زبان نوشتار

  از ميان دو صورت اماليى صرف يکى از آنها را انتخاب و به کار ببريم، اما کدام يک؟
  

ت زبان مناسب ترين پاسخ به اين پرسش شايد آن باشد که همان صورتى که هم با موازين و اساسا 
کدام يک از دو  که پس براى آن که دريابيم . نوشتار سازگارى داشته باشد و هم خواندنش سهلتر باشد

شکل اماليى با موازين زبان نوشتار درى مطابقت دارد و خواندنش هم سهلتر است، بايد جوانب مثبت 
گر، بايد در يابيم که به عبارۀ دي. دو شيوۀ نوشتار در فوق را مورد بررسى قرار بدهيمهر و منفى 

با موازين زبان نوشتار سازگارى بيشتر دارد و يا هم " هنرپيشگان"و " نويسندگان"صورت اماليى 
  ."هنرپيشه گان"و " نويسنده گان"صورت اماليى 

  

با درنظر داشت اين ملحوظ، در بخش آول اين نوشته، ما موقف و استدالل آن عده از کسانى را که  
ظ را در موارد فوق توصيه ميکنند از نظرخواهيم گذراند و در بخش دوم، موقف و حذف هاى غير ملفو

 .در پايان هم خالصه يى از اين نوشته را پيشکش خواهيم نمود. استدالل مخالفين شان را
 

  "هاى غير ملفوظ"حذف 
در طوري که در فوق يادآور شديم عده يى از نويسنده گان زبان درى طرفدار حذف هاى غير ملفوظ 

عين روش اماليى .  ميباشند يا هم کلمات همانند آنها کلماتى که زير شماره يک در باال داده شده اند 
به طور مثال، دستور خط فارسى، که . فارسى در ايران نيز مروج بوده و استزبان ميان نويسنده گان 

هنمود هاييست که حذف از راخيرًا از سوى فرهنگستان زبان و ادب فارسى انتشار يافته است، يکى 
  . (www.persianacademy.ir) ملفوظ در اين موارد را توصيه ميکندهاى غير

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در مورد اين که چرا هاى غيرملفوظ در اين موارد حذف شود داليلى آورده شده است که ما در اينجا 
 .مختصرًا به آنها ميپردازيم

   
به اين عقيده بودند که هرگاه به کلمات مختوم به  و دانشمندان  زبانشناسانر دهه قبل، عده يى ازسه چها

تبديل شده و در " گ"اضافه شود، هاى غير ملفوط به  /i-/" ى"يا  /aan-/" آن"هاى غير ملفوظ پسوند 
 هاى غير اما مطالعات بعدى نشان داد که در همچو موارد. نتيجه اول الذکر درنوشتار نشان داده نميشود

جهت وضاحت .  باقی ميماندنوز هم جزء تلفظ اين کلمات بلکه هود،  نميشتبديل" گ"ملفوظ به 
  :موضوع به مثالهاى ذيل توجه کنيد

  
  

 آواره گان/ آوارگان   ←آن   + گ + آواره ← آن + آواره -٢
  

aawaara  +  -aan →         aawaara + g + -aan →    aawaaragan 
  

  
  گان خفته/خفتگان ←آن   + گ +  خفته ←  آن+  خفته 

 
khofta + -aan →            khofta + g + -aan →      khoftagaan 

  
 گى تشنه/تشنگى  ←ى +  گ +   تشنه           ← ى +  تشنه 

 
tashna + -i →            tashna + g + -i →      tashnagi 
  

  

و ) خفته( /khofta/، )ارهآو (/aawaara/در کلمات فوق ميبينيم که هاى غير ملفوظ در اخير کلمات 
/tashna/ )الخط فونيتيکى با حرف  ، که در رسم)تشنه/a/ نشان داده شده است، هنوز هم جزء کلمه 

) تشنه گى(   /tashnagi/ و) خفته گان(/khoftagaan/ ، )آواره گان (/aawaaragaan/هاى اشتقاقى 
بناًء، دليلى که براى ننوشتن . ه استابدال نشد" گ"است و برخالف نظريات قبلى، هاى غير ملفوظ به 

 .هاى غير ملفوظ در صورتهاى اشتقاق شده داده ميشد نادرست تثبيت گرديد
 

ديگر اختالفى ميان نويسنده گان و " گ"البته، درحال حاضر در مورد عدم ابدال هاى غير ملفوظ به 
دارى از حذف هاى غير ملفوظ در اما به طرف.  باشندخواه ايرانى، وجود ندارد زبانشناسان، خواه افغانى

به اساس مطالعاتى که در مورد ادوار . مثالهاى داده شده در فوق داليل ديگرى هم ارائه شده است
 اند که کلماتى چون يى از زبانشناسان معتقد فارسى صورت گرفته است، عده/مختلف زبان درى

را داشته " جامک"و " بندک"، "بردک"و غيره در فارسى درى ميانه شکل " جامه"، "بنده"، "برده"
، را در تلفظ از دست داده و به شکل فعلى در "ک"اند و به مرور زمان صامت انجامين شان، يعنى 

اسمى / در اشکال اشتقاقى نسبتىاين دانشمندان اضافه مينمايند که در صورتهاى جمع و يا هم. آمده اند
. تبديل شده است، هنوز هم در تلفظ باقى بوده حذف نميشود" گ"، که بعدًا به "ک"اين کلمات، صوت 

  :جهت وضاحت موضوع به مثالهاى زير توجه کنيد
   
   بندگان       ←   آن +  بندگ        ←         بندک   -٣
  جامگان        ←  آن + جامگ        ←        جامک       
  بردگى      ←    ى +  بردگ        ←          بردک      
  
، "بندگ"به کلمات " ى"اسمى /و ياهم پسوند نسبتى" آن"به اساس مثالهاى فوق، چون پسوند جمع  
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اشتقاق شده اند، دليلى " بندگان"و " جامگان"، "بندگان"افزود شده صورتهاى " و بردگ" جامگ"
 .وداسمى اضافه ش/وظ ميان اين کلمات و پسوند جمع يا پسوند نسبتىوجود ندارد تا هاى غير ملف

  

" ک"روزگارى با صامت " جامه"و " بنده"، "برده"فکر نکنم که کسى با اين موقف که کلماتى چون 
اما سؤال پيدا ميشود که پس چرا تمام کلماتى که در درى به هاى . ميانجاميدند مخالفتى داشته باشد

 عالوه بر کلماتى چون ،ظاهر ميشود؟ در زبان درى" گ" در صورت جمع شان ،دغيرملفوظ ميانجامن
 حتمًا کلمات ديگرى هم وجود داشته و دارند که در ادوار مختلف تکامل ،و غيره" بندک "،"جامک"

پس چرا در صورت جمع اين کلمات صوت گاف ظاهر . زبان درى به هاى غير ملفوظ ميانجاميده اند
 بلکه در ،ه تنها در صورت جمع تمام کلمات اصيل درى صوت گاف اضافه ميشودميشود؟ عالوتًا، ن

صورت جمع آن عده از کلمات مختوم به هاى غير ملفوظى که از عربى وارد زبان درى و فارسى شده 
ايرج کابلى، (اند نيز صوت گاف وجود دارد، مانند سياره گان، کم تجربه گى، بى قاعده گى و غيره 

www.linguism.org .( در مثالهاى عربى ثابت ميکند که در درى معاصر، " گ"موجوديت صوت
در مثالهاى زير بحث وظيفۀ يک صامت ميانجى را دارد که جهت ايجاد سهولت در تلفظ ميان " گ"

با " گ"چون صوت . کلمه يى که به مصوت ميانجامد و پسوندى که با مصوت ميآغازد جا ميگيرد
اسمى يکجا به کلمه اضافه ميشود دليلى باقى نميماند تا هاى غير ملفوظ /بتىپسوند جمع و يا هم ياى نس

 .در اشکال اشتقاقى حذف شود
 

  "هاى غير ملفوظ"نوشتن 
 شايد اولين رهنمودى باشد که  ، نشرکردۀ اتحاديۀ نويسنده گان افغانستان،روش امالى زبان درى

و غيره " زنده"، "برده"، "نويسنده"اى هاى غير ملفوظ در صورت جمع کلمه هکه توصيه مينمايد 
با وجودى که رهنمود مذکور توضيحى در اين مورد نداده است، در اين جا ميتوان نکات . حذف نشود
 . ياد آوار شد موقف اتخاذ شده از سوی اتحاديۀ نويسنده گان افغانستانبرتر بودنزيل را در 

  

يک کلمه در هنگام نوشتن ت موجود در وان نوشتار خوب آنست که تمام اص يکى از صفات زبا-١
براى " ه"و غيره حرف " بسته"، "ستاره"، "نويسنده"در کلماتى چون . توسط حرفى نشان داده شود

چون عين صوت در اشکال جمع اين .  اين کلمات به کار رفته استر آخر د/a/نشان دادن صوت 
را در نوشتارحذف نماييم، اين " ه"هرگاه ما . نبايد از نوشتار باز ماند" ه"کلمات هم موجود است، پس 

 ديگر معادلى در نوشتار وجود نخواهد داشت و در نتيجه يکى از /a/بدان معناست که براى صوت 
 . نقض خواهد شد ميشوديز از ناقص متما کاملايى که بر اساس آن زبان نوشتاراصله

  

 کوتاه اگر در وسط کلمات بيايند، در  يکى از قواعد زبان نوشتار درى آنست که عمدتًا مصوتهاى-٢
 کلمات قرار بگيرند، در آخراما، اگر عين مصوتهاى کوتاه در شروع يا . نوشتار نشان داده نميشوند

هم در آغاز هم در / a/ مصوت /albata/" البته"مثًال، در کلمۀ . نوشتار توسط حرفى نشان داده ميشوند
نشان داده شده است و در " الف"در آغاز کلمه، اين مصوت با . ميان و هم در انجام اين کلمه آمده است

، در وسط ی دری اما عين مصوت، بر اساس قواعد زبان نوشتار.)هاى غير ملفوظ" (ه"آنجام کلمه با 
 درى، هرگاه به کلمات یهمچنان، به اساس قواعد زبان نوشتار. همين کلمه از نوشتن باز مانده است

وغيره اضافه شوند، " جات"، "زار"، "ى"، "ها"سوندهايى از قبيل پسوند مختوم به هاى غير ملفوط پ
جهت . هاى غير ملفوظ حذف نميشود با وجودى که همين هاى غير ملفوظ حال در وسط کلمه قرار دارد

  : وضاحت موضوع، به مثالهاى زير توجه کنيد
   
  ها هنويسند/ نويسنده يى       ←  ها/ى +          نويسنده        -۴

  ها خانه/ خانه يى       ←  ها/ى +                خانه 
  ها مرده/ مرده يى       ←  ها/ى +               مرده 

  ها شنونده/يى  شنونده       ←  ها/ى +           شنونده 
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  ها بنده/يى  بنده       ←  ها/ى +                 بنده 
   سبزه زار       ←  زار- +               سبزه
   ميوه جات       ←  جات- +                ميوه 

   
 با وجودى که در وسط کلمات قرار ،صورتهاى اشتقاق شده در فوق نشان ميدهند که هاى غير ملفوظ

بناًء، دليلى وجود ندارد تا همين هاى غير ملفوظ را در موارد مشابه . دارد، در نوشتار حذف نشده است
 .به اين کلمات حذف کرد" ى"اسمى / و يا هم ياى نسبتى"آن"ديگرى از قبيل اضافه نمودن پسوند جمع 

   

، "ده گانننويس" در فوق اشاره نموديم که عده يى از زبانشناسان مدعى اند که در کلمه هايى چون -٣
جزء اين کلمات بوده و در جريان اشتقاق وارد صورت جمع آنها " گ"و غيره، صوت " بنده گان"

در همچو موارد وظيفۀ يک صامت ميانجى را دارد " گ"ل کرده اند که اما، عده يى هم استدال. نميشود
در زبان درى، موارد مشابه ديگرى . که براى شکستن تسلسل دو مصوت به اين کلمات افزود ميگردد

  :را در اين مثالها ثابت ميکند، مانند" گ"هم وجود دارد که ميانجى بودن صامت 
  

   پسرک           ←      اک          +    پسر   - الف -۵
   افتابک             ←  اک         +  آفتاب 
   طفالنه           ←    آنه          +   طفل 

                                         

   بچه گک           ←     اک         +     بچه    - ب   
   ستاره گک         ←       اک       +  ستاره 
   پرستوگک             ←    اک         + پرستو 
   تازى گک             ←    اک           +  تازى 
  بچه گانه             ←  آنه         +     بچه 

  
طورى . در دستۀ الف کلماتى شامل اند که با صامت ميانجامند. مثالهاى فوق به دودسته تقسيم ميشوند

ن کلمات کدام پروسۀ به اي" آنه-"و پسوند " اک-"که ميبينيم، بعد از اضافه نمودن پسوند هاى 
کلماتى شامل اند که به مصوتهاى مختلف ) ب(اما، در دستۀ دوم . فونولوجيکى ديگرى رخ نميدهد

صرف نظر از اين که مصوت انجامين از چى نوعيست، در تمام . پايان مييابند/ i/، و /a/،/u/همچون 
به حيث صامت " گ "افزودن. به حيث صامت ميانجى در اين کلمات افزود شده است" گ"موارد 

 است يک قاعدۀ عام حاوی  زبان درى صوتی   سيسيم وارد ثبوتيست براى اين ادعا کهميانجى در اين م
 پسوند هايى که با مصوت ، هرگاه به کلمه هاى مختوم به مصوت،و آن اين که در بسا موارد مشخص

مت ميانجى افزود براى شکستن تسلسل دو مصوت به حيث صا" گ"ميآغازند اضافه شود، صامت 
و غيره نيز چنين ميتوان نتيجه " برده گان"، "ده گانننويس"بناًء، در مورد کلمه هاى جمع . ميگردد

فارسى ميانه در کلمه /يک صامت ميانجى بوده و بازماندۀ صوتى که در درى" گ"  گيرى نمود که 
  . نميباشد وغيره موجود بوده' زندک"، "بردک"هاى 

  
 نتيجه گيرى

در کلماتى چون نويسنده گان، ستاره گان، برده گى و غيره از چند جهت " هاى غير ملفوظ "نوشتن
 در "هاى غير ملفوظ"نوشتن نخست اين که، . برحذف هاى غير ملفوظ در همچو مواردبرترى دارد

کلمات مورد بحث ما با موارد همسان ديگرى که حذف هاى غير ملفوظ در آن جاها مجاز نيست 
دوم اين که، بهترين زبان نوشتار آنست که در آن هر صوت توسط حرفى نشان داده   .هماهنگى دارد

بآلخره، حذف هاى . حذف هاى غير ملفوظ در کلمات مورد بحث ما با اين اصل در تناقض است. شود
  غير ملفوظ در مثالهاى داده شده در فراگيرى خواندن و نوشتن زبان درى دشوارى ايجاد ميکند چون

   .صواتى که در تلفظ موجود است در نوشتار نشان داده نميشوديکى از ا
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