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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 
   ٢٠٠٩ فبروری ١٨برلين،  
  

 
  

 "جان محمد"به جواب نوشتۀ جناب 
 

  "أخير شدمدتی اين مثنوی ت":با عرض معـذرت که 
  

 ٣١بتاريخ " نويسندگان يا نويسنده گان"نوشته ای را زير عنوان " جان محمد"گرانقدر بنام جناب  ی بسهموطن
ارسال کرده بودند که زينت بخش صفحۀ اول " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"جنوری، جهت نشر به پورتال 

 : رفتن به اصل موضوع، چنين نگارند ايشان در تمهيد و قبل از.  ، پورتال گرديد٢٠٠٩فبروی 
به راه " مشکالت امالئی در زبان دری"آقای انجنير خليل اهللا معروفی اخيرًا بحث سودمندی را تحت عنوان « 

. انداخته اند که به نظرم يک اقدام مثبت و با ارزش در جهت هماهنگ کردن زبان نوشتاری دری محسوب ميشود
ی معروفی به طرز نگارش ترکيبات و اشتقاقاتی که جزء اول آنها کلمات مختوم به در نخستين بخش نوشتۀ شان، آقا

تشريحاتی که آقای معروفی در رابطه به موضوع ارائه نموده اند کامًال .  های ملفوظ و غير ملفوظ اند پرداخته اند
ی چون نويسنده گان ، مستدل و منطقی است، اما من با اين نظر ايشان که حذف های غير ملفوظ را در اشتقاقات

مقالۀ ذيل که  آنانی که عالقه مند باشند، چون و چند موضوع را در. نماينده گی و غيره توصيه ميکنند همنوا نيستم
  » جان محمد. چند سال قبل نوشته بودم ميتوانند بخوانند

  
  .کنم تقديم از آستان آن دوست پوزش ميخواهم که اين نوشته را نسبت تراکم کارها نتوانستم، زودتر

 اين سطور مختصر، در حالی که از توجِه و عالقۀ جنابشان در زمينه اظهار سپاس نموده و اين عالقه مندی ضمن
 خواهانم، به نوشتۀ ايشان عجالتًا جوابی ميگويم، اما جواب مفصل و بسنده را ميگذارم به فرصتی را مستدام و توجه

  !!!  های مختلف اين سلسله خود بسا نکات را روشن خواهند گردانيدکه وقت کافی در دسترس باشد، کما اينکه بخش
  . در جهتی که مرام مرا توجيه ميکنندميکوشم در تدوين اين جوابيه از استدالالت خود آن جناب کار بگيرم، البته

امالی روش " جان محمد، بدين نتيجه ميرسيم، که ايشان در حالی که در ظاهر امر، از جناببا مرور به نوشتۀ 
 اين رساله پا ، جدًا طرفداری ميکنند، بر بسا نکات١٣٦٣پذيرفتۀ اتحاديۀ نويسندگان افغانستان از سال " زبان دری
  . نيست که من در زمينه مثال بزنم، خود جنابشان مقصدم را در می يابندضرور. هم ميگذارند

 و کاش ميشد که نوشتۀ خويش را از بسا ايشان بر يک نکتۀ مورد مناقشۀ امالئی و دستوری انگشت گذاشته اند،
من مگر ضمن اين جوابيه بر آن نيستم که . عرضه ميکردند" اشتباهات امالئی و دستوری"جهات ديگر ، خالی از 

  .بر آن نکات، کلک بگذارم
  : رساله گفته آيد آند نيست سخنی چند در مورد خود بپيش از رفتن به اصل مطلب، 

  
 

  "روش امالی زبان دری"ۀ اندک سخنی در مورد رسال
  

  :من بداليل ذيل هيئت تدوين اين رساله را شايستۀ اين کار نميدانم 
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زور " (زور سياسی"نشسته بود، که به غير از " دستگير پنجشيری"در رأس  اتحاديۀ نويسندگان فردی بنام ــ 
بان و ادبيات هم، گذر نکرده  از راِه زبان و علم زدر هر صورت نداشت، و چيزی برای عرضه، دگر هيچ ) دولتی

  .بود ــ  اين نکته را همين اکنون از خالل نوشته هايش دقيقًا در می يابيم
حد را می داشتند، و اين امر در " صرف عربی"ــ کسانی که اين رساله را ترتيب کرده اند، بايد حد اقل دانش 

  .اين  رساله ، صدق نميکند) تدوين کنندۀ(قسمت اعظم اعضای مدون 
ــ اعضای هيئت تدوين سه سال مکمل خون دل خوردند تا رساله ای را بيرون بدهند؛ بلی سه سال آزگار ، و آن هم 
چه رساله ای؟؟؟ اين وقت بسيار طوالنی خود ميرساند، که تدوين کنندگان اين رساله اهليت و يا ميل انجام دادن اين 

زير يک بيرق جمع شده بودند، تا کاری را نجام دهند که " خلق ــ پرچم" بزور برچۀ احتماًال کار را نداشتند و 
  !!!باالنشينان رژيم ارادت فرموده بودند و نه کاری را که بايد و شايد و کما هو حقه، انجام ميدادند

ديده ميشود، که " دستور زبان دری"ــ درين رساله بسا ناهماهنگی ها و نکات ضد و نقيض و نکات ناسازگار با 
  .ِت نازل هيئت تدوين را برمال ميسازدخود  صالحي

بشمول  ،با بسا نکات اين رساله) پوهاند داکتر جاويد و آقای لطيف ناظمی(ــ از زمرۀ مدونان الاقل دو عضو آن 
نشان  ميدهد که اين امر  اين .ان برمال ميگفتند و مينوشتندموافق نبودند ــ اين نکته را ايشهمين قضيۀ متنازع فيها، 

وقتی اعضای . ست يک هيئت نامتجانس و هيئتی تدوين گرديده بود، که خود بر بسا نکات توافق نداشتندرساله بد
هيئت تدوين خود باهم جور نيامده و به اقناع يگديگر پرداخته نتوانستند، چطور توقع داشتند که حلقات وسيع 

   موافقت نمايند؟؟؟،دانشمندان و فرهنگيان با نکات پيش کشيدۀ ايشان
  .و نکات فراوان دگرــ 

در آن صورت . يسماجازت بدهد، تا بر اين رساله نقدی بنوکاسته شده و کثرت مصروفيتها  از  اميد است که در آينده
  . د، که اين رساله فقط قسمًا قابل پذيرش استآشکار خواهد ش

  
  : کهآن زمان در پيشگفتار خود با تبختر ميفرمايد" اتحاديۀ نويسندگان"رئيس به اصطالح 

 و اين تباهترين ». قرار گيردمنطقهاين رساله ميتواند و بايد سرمشق معلمان و نويسندگان و ژورنالستان «  
  !!!!را نشان ميدهد" بزرگی به گزاف"سخنی تواند بود که محض ادعای 

  :عالوه بر آن 
ينه دست به استدالل بزند، اجتهادگونه، بدون اينکه در زم" اوامر و نواهی"اين رساله متشکل است از يک سلسله 

نی ــ يعنی چرا چنين باشد و چرا چنان نباشد؟؟؟ در تدوين چنين يک رساله ای بايد " چنان"و چرا " چنين"که چرا 
  !!!رأی اهل خبرۀ تمام قلمرو زبان دری گرفته ميشد، که هرگز گرفته نشده

  :  سخن بگويم "مالئی زبان المانیروش جديد ا"وازات اين زمينه از بد نيست در ُم
که چند سال پيش پاس شد، سالهای سال در سطوح مختلف کار صورت گرفت، " قانون جديد امالئی زبان المانی"بر 

رأی و مشورت  اهل فن تمام ممالک قلمرو زبان المانی خواسته شد، از پارلمان و و   گرديده به آرای عامه مراجعه
 است و از آن کمتر  اندر خم يک کوچه بند مانده و اصولنامه،نونخانۀ ملت گذشت، و هنوز که هنوز است، اين قا

  .کسی پيروی ميکند
ــ و يا الاقل " همدست سازی امالئی در تمام قلمرو زبان فارسی دری"گويا " روش امالی زبان دری"هدف رسالۀ 

" دو گونه نويسی"اد و راِه ــ بوده است، اما اين اقدام نتيجۀ کامًال برعکس د" افغانستان"در محدودۀ وطن عزيز ما 
  :بدين معنی که . را هموار ساخت

  

پيروی ميکند، در حالی که اکثريت مردم " روش"ابه در افغانستان ازين نتيک اقليت نامع
در بسا جهات، افغانستان و تمام دری زبانان خارج از افغانستان ــ اعنی ايرانيان و تاجيکان ــ 

  .مرعی ميدارندشيوۀ خالف پيشنهاد اين رساله را 
  

دانشمندان ادبيات افغانستان  " نخبه ترين"خوانندۀ ارجمند خواهد پرسيد، که وقتی يک هيئت مرکب از گويا 
" درست نويسی"بخود اين حق را ميدهد، که راه " خليل  معروفی"صالحيت اين کار را نداشتند، چطور فردی بنام 

  :را به خلق اهللا نشان بدهد؟؟؟ در جواب ميگويم 
آنچه من بنده به تنهائی تنها عرضه ميدارم، نماياندن مشکالت امالئی در زبان دريست، که با ادلۀ دستوری زبان 

" جان محمد"دری و عربی پيش کشيده ميشود و راه پيشنهاد و ايراد و انتقاد هرگز بسته نيست؛ چنانکه جناب 
شايد در آينده نيز ايرادات بيايند و من . ن ميپردازمايرادات خود را عرضه کرده اند و من همين اکنون به جواب ايشا

  .به اقناع بپردازم و يا که بر نکات مطروحه تجديد نظر بکنم
شمرده ميشود، ميتواند در مسير ايام و با انکشاف " موضوع قراردادی"زبان در تحول است و زبان تحرير که يک 
  !!!! و اين کار الی ما شاء اهللا ادامه يابد" تصحيح شده برود"  بلکه ،علم زبان، ترميم و تصيحيح گردد؛ نه تنها اين
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 "روش امالئی زبان دری"غرض از آوردن سطور باال اين بود، تا نشان بدهم که، تمسک گرفتن بر نص رسالۀ 
در پيش گرفته اند ــ  تا چه حد قابل " جان محمد" ــ چنانکه جناب ١٣٦٣ از سال" اتحاديۀ نويسندگان"پذيرفتۀ 

  !!!!بار استاعت
  

  : ذيل ميتوان خالصه نمود را در دو نکتۀ" جان محمد"مرکز ثقل نوشتۀ جناب جان و 
   التين نمايشی"a" چنانکه  آن را پيوسته با حرف قلمداد کرده ــ" مصوت"حيث ه  را ب"های غير ملفوظ"ايشانــ  ١

  .فرضيۀ خود را بناء نهاده اندآن  اساس و برميدهند ــ        
  . جسته اند" عربی"در مورد کلمات همگون " ايرج کابلی"مسکی ، که ايشان به نوشتۀ آقای ــ  ت٢

بپردازم، " جان محمد"ل دادۀ جناب اکه در مورد کلمات عربی مث پيش از اينمگر . نکتۀ دوم را اول بررسی مينمايم
  :م  ميکشحات مختصر ذيل را پيشيتوض

   

  :ان دری بکلمات عربی در ز
، ديگر جزء زبان ندبانهای بيگانه وارد زبانی گردند، بعد ازينکه تابعيت زبان وامگير را گرفتز کلماتی که از
   اين به چه معناست؟. دنوامگير ميگرد

و وقتی که چنين است، اين کلمات در تابعيت عام و تام اين بدين معناست که آن کلمات ديگر بيگانه و خارجی نيستند 
  .ر،  استعمال ميگردنداز  قواعد دستوری زبان وامگي

و " زبان دری "،" زبان وامگير"از حاالت عام و عمومی گذشته و حالت خاص و مشخصی را مطالعه ميکنم، که  
  :درين صورت  خواهيم داشت. باشند" عربی"، " وام گرفته"کلمات 

ا در بين تمام رو استثنائی ميباشند، يک حالت خاص " عربی"که حدودًا سی درصد مجموع لغاتش " زبان دری"
  :زبانهای عالم کسب ميکند؛ بدين معنی 

  ــ  که اين کلمات در زبان دری به عين هيئت عربی آن نوشته ميشوند 
  ــ  که ــ تا جائی که به مخرج حروف ارتباط نگيرد ــ  به عين شکل متداول زبان عرب تلفظ ميگردند

  و" اشتقاقات"ساخته اند، از قبيل " زبان دری"ود وارد را با خ" قواعد صرف عربی"ــ  که اين کلمات پاره ای از 
  . و غيره" جمعبندی"    

  :البته اين بدان معنی نيست که اين کلمات تابع گرامر زبان دری نيستند؛ زيرا 
  ــ  اين لغات در جمالت در عين مفهوم معادلهای اصيل دری آنها، استعمال گرديده و با آنها عينًا بمانند کلمات اصيل

     دری معامله ميشود 
  ــ  اين لغات مطابق دستور زبان دری با ديگر کلمات ترکيب ميگردند

  اين کلمات در زبان دری) فراد و جمع  و ِااز ناحيۀ تأنيث"( مطابقت صفت و موصوف"ــ  برخالف زبان عربی،  
  مطرح نيست     

   و يا که خود ساختۀاستعمال ميگردند" عربین زباخالف تداول " در مفهوم "زبان دری"ــ  بسا لغات اين دسته در 
   و در کالم عرب اصًال متداول نيستند     دری زبانان بوده

  

  :نتيجه
 و ريژی عام و تام در نتيجه بايد گفت، که اين کلمات با وجود حفظ بعض مشخصات عربیِ  خويش، زير تأثير

  .ميباشند زبان دری )استعمال در جمالت" (نحو"و ) ترکيب کلمات" (صرف"
     

  : بررسی ميکنيم "جان محمد"با اين مقدمه ميرويم و پراگراف ذيل را از نوشتۀ آقای 
  

  :ايشان نويسند 
 آن جمع بلکه در صورت ،عالوتًا، نه تنها در صورت جمع تمام کلمات اصيل درى صوت گاف اضافه ميشود ...« 

بان درى و فارسى شده اند نيز صوت گاف وجود عده از کلمات مختوم به هاى غير ملفوظى که از عربى وارد ز
موجوديت ). www.linguism.orgايرج کابلى، ( و غيره سياره گان، کم تجربه گى، بى قاعده گىدارد، مانند 

در مثالهاى زير بحث وظيفۀ يک صامت " گ"در مثالهاى عربى ثابت ميکند که در درى معاصر، " گ"صوت 
لت در تلفظ ميان کلمه يى که به مصوت ميانجامد و پسوندى که با مصوت ميانجى را دارد که جهت ايجاد سهو

اسمى يکجا به کلمه اضافه ميشود دليلى /با پسوند جمع و يا هم ياى نسبتى" گ"چون صوت . ميآغازد جا ميگيرد
   ».باقى نميماند تا هاى غير ملفوظ در اشکال اشتقاقى حذف شود

  
گويند و حين آوردن مثال از  سخن می" صورت جمع کلمات"اگراف از شان در صدر پربگذريم ازين که جناب اي

  . ، که درين شيما نميگنجداستفاده ميکنند " کم تجربه گى، بى قاعده گى"ترکيبات 
يگوئيم ما يا م. کنيم جمعبندی نمی" آن"را با " سياره" هيچگاه کلمۀ در زبان دریاوًال به عرض برسد که ــ 
") سياره"جمع دری "(سياره ها"جمع بسته و " ها" و يا اينکه آنرا با ")سياره"از کلمۀ ی جمع سالم عرب" (سّيارات"
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ان دری تنها به همين دو صورت را در زب" سياره"کلمۀ  ، اين مسکين تحقيق کرده استبلی؛ تا جائی که . می گوئيم
است و " ستارگان"ت، که جمعش را در نظر داشته اس" ستاره"کلمۀ دری " ايرج کابلی"شايد آقای . جمع می بندند

  .استآورده " سيارگان"را "  سياره"و جمع گرفته " عوضی"بگفتۀ ايرانيان " سياره"را با " ستاره"فقط 
را ذکر ميکنم، که جمع دری " نخبگان ، زبدگان و سفلگان"مثالهای " کابلیايرج "من برای تکميل استدالل آقای 

  .ندميباش" نخبه، زبده و سفله"کلمات عربی 
که کلمات را حين جمعبندی اين کلمات ــ " های غير ملفوظ"آقای ايرج کابلی نظر به فرضی که پيش خود دارند، 

فرض "ــ می آورند و بعد بر اساس همين  ميباشند" کامًال دری"، "زبان دری"و در تداول " ثم دری/ عربی "
، " نخبه و زبده و سفله"يشان بگويد که جمع دری اگر کسی برا. می آيند و بدفاع از تيز خود ميپردازند" نادرست

، در آن صورت چه خواهند گفت؟؟؟  " نخبه گان و زبده گان و سفله گان"است، و نه " نخبگان و زبدگان و سفلگان"
اين نکته بعدًا  (!"ايشان در آن صورت از فرض خود منصرف خواهند گشت« : اگر اجازه داشته باشم ، ميگويم که 

  !)روشن تر خواهد گشت
ها خود جانشين  درين مثال" گ"منتفی خواهد گشت، چون درين قضيه هم " صامت ميانجی"با چنين کاری، فرضيۀ 

  .استه شتگ فارغ گرديده  و از وظيفه ای که جناب کابلی بدوشش سپرده اند، " های غير ملفوظ"
  

  :ــ ثانيًا به عرض برسد 
جهت سهولت تلفظ آورده ميشود، منتهی نه از زاويه ای که شما پنداشته و " گاف"س است که صوت  اظهر من الشم
را بر زبان می آريم، فرض را بر آن نهاده ايم که " سياهجامگان"يا " ستارگان"وقتی کلمات دری . فرض کرده ايد

جای خود را به " گ"ن ، که به مرور زما"جامگ"در اصل " جامه"بوده و " ستارگ"در اصل خود " ستاره"
زبان هميشه راه آسانی و سهولت را . بوده است" سهولت در تلفظ"داده است و اين هم بخاطر " های غير ملفوظ"

، "ستارگ"بمراتب سهل تر از " ستاره"است و تلفظ " جامگ"بمراتب ساده تر از " جامه"و چون تلفظ . ميپيمايد
را قبول کرده " جامه و ستاره"همانا " ستارگ"جامگ و " عوض درخود، در مسير انکشاف " زبان دری"ازينرو 

را استعمال نميکينم، " ستارگ"و " جامگ"در حالت مفرد " دری امروز"وقتی در . که ساده تر و به صرفه تر اند، 
م اما در حالت جمع، همان جمع قدي. در هنگام تلفظ است" آسانی کار"و بخاطر " نپيمودن راه دشوار"فقط  به سبب 

به مراتب " ستاره آن"و " جامه آن"است، چون " سهولت تلفظ"اين کلمات را بکار ميبنديم، که  آن هم فقط  بخاطر 
  ". ستارگان"و " جامگان: "مشکل تر اداء ميگردند،  تا اينکه بگوئيم 

  :و هيچ مشکل نيست اگر نزد خود بپنداريم که
بوده اند، درک " ستارگ"و " جامگ"در دری قديم " ستاره "و" جامه" در صورتی که فرض را بر آن نهاده ايم که 

بوده " ستارگان"و " جامگان"در آن زمان جمع  اين دو کلمه : اين نکته هم دشوار نخواهد بود، وقتی بگوئيم که 
  !!!!است

  :از اين گفته ها نتيجه ميگيريم که 
  ، به اصل خود يعنی" آن"گام جمع بستن با در هن" ستاره و جامه"کلمات " های غير ملفوظ"ــ  خواه بگوئيم که 

  را ميسازد " ستارگان  و جامگان"يکجا شده و " آن"برگشته و بعد با " گ   "
  ستارگان"از جمع دری قديم اين کلمات کار گرفته و " ستاره  و جامه"ــ  و يا بگوئيم که ما حين جمعبندی کلمات 

  ميگوئيم"    و جامگان
  : نتيجه يکيست و آن اينکه 

  

  !!!!! وجود نداردهـرگز" های غير ملفوظ "، در جمع اين کلمات
  

  اما در قسمت کلمات عربی چرا؟؟؟
، تابع گرامر "اصيل دری"وقتی کلمات خارجی تابعيت زبان دری را بگيرند، ديگر به مانند کلمات : پيشتر گفتيم 

در هنگام جمع بستن " های غير ملفوظ "ميگردند و گرامر زبان دری حکم ميکند که کلمات مختوم به" زبان دری"
  و من ندانسم که اشکال درک اين نکته در کجاست؟؟؟ !!! به شيوۀ باال جمعبندی گردند" آن"با 

را مد " چوکی و مرچ و پراته و مالئی و پکوره و کچری و چوکات و جهيل و غيره"وقتی کلمات هندی از قبيل 
مثًال اين کلمات را با عالمۀ جمع دری . ور زبان دری استفاده ميکنيمنظر بگيريم، در معاملۀ دستوری آنها از دست

را جمعبندی می کنيم، " بايسکل  و کمپيوتر و ماشين و آتوموبيل"همين قسم وقتی کلمات انگليسی . جمعبندی ميکينم
ير و نه در يعنی که هيچگاه ــ نه در تقر. است" S"کار ميگيريم و نه از عالمت جمعبندی انگليسی که " ها"از 

بايسيکل ها ، ": ميگوئيم هميشه ، بلکه " آتوموبيلز"و " مشينز"، " کمپيوترز"، " بايسکلز"تحرير ــ نميگوئيم 
  "!!!!!کپيوتر ها ، ماشين ها و آتوموبيل ها

جمعبندی می کنيم، و برای ما " دری"را بشکل " پتنوس و چاينک و سماوار"همين قسم کلمات دریِ  روسی االصل 
  !!!!!تی ندارد که روسها اين کلمات را چه قسم جمعبندی ميکنندتفاو
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و " عربی"بدو گونه جمع بندی ميگردند؛ يکی بشکل " زبان دری"در " کلمات عربی" البته قسمی که قبًال گفتم، 
ده تر و ما مخيريم که از هردو علی السويه استفاده نمائيم، و آن هم به تناسب اينکه کدام يک سا" دری"ديگر بشکل 

را مد نظر بگيرم، که در نوشتۀ شما هم از آن ياد گرديده " سّياره"مثًال کلمۀ عربی . و عام فهم تر و گيرا تر است
اين " جمع دری"هم که " سياره ها"البته . است، که ساده و بی تکلف است" سّيارات"جمع عربی اين کلمه . است

ــ و بقول " سيارگان" قبول نيست، اينست که اين کلمه را بشکل ولی آنچه هرگز قابل. ميباشدکلمه است، قابل قبول 
  .ــ جمع بندی نمائيم" سياره گان"نادرست 

  :بصورت معترضه و در حمايت از گفته های پيشينم ميخواهم بگويم، که
  

در حالی که . متفاوت استعمال ميگرددکامًال نای ـدر دری و عربی در دو مع" سّياره"کلمۀ عربی  
ــ  را " جــِرم سمائی"ــ يعنی يک " ستارۀ دّوار و متحرک"معنای " سياره"بانان از ما دری ز

، " و الری و بس و غيرهمرفتار  تيزموتر"ــ  " آتوموبيل"را مُِعادل " سياره"ميگيريم، اعراب 
  !!ــ  استعمال می نمايند" زمينیصد در صد "يعنی اجسام 

  
  :اندک انکشاف بدهيم " وظفهای غيرمل"خت خود را در مورد برای ارائۀ جواب به سؤال اول، بايد  شنا

  

  ":های غير ملفوظ"سخنی چند در مورد 
های "بلی؛ . تلفظ نميگردد" هاء"نامگذاری کرده اند، که به حيث " مختفی"يا " غير ملفوظ"را از آنرو " هاء"اين 

، ولی حرف ماقبل و ساکن است" امتحرکن"ندارد و گويا هم حرکت بلکه ، خود تلفظ نميگرددنه تنها " غير ملفوظ
هم تبديل " گ"به اصل خود يعنی " هـ" و وقتی اين .)در فارسی ايران کسره ميدهد(ميدهد ) فتحه(حرکت خود را 

بقرار . باقی ميماند) مکسور(همچنان مفتوح آن است، اما حرف ماقبل " نامتحرک"و ساکن " گ"گردد، حرف 
يکى از قواعد زبان نوشتار درى آنست که عمدتًا مصوتهاى کوتاه اگر « يگويند که م" جان محمد"نوشتۀ خود آقای 

" ک"جای خود را به " هـ"، نتيجه ميگيرم که وقتی حرف ». در وسط کلمات بيايند، در نوشتار نشان داده نميشوند
کلمه است، که حرف ماقبل آخر و گويا حرف وسط ") گ"يا " (ک"ماقبل " حرکت"بدهد، در آن صورت ") گ"يا (

در  کار " ماقبل آخر"يعنی که در اين صورت مصوتی برای نشان دادن حرکت آن حرف . شود نشان داده نمی
  !!!!!!!نيست

  
" های غير ملفوظ"در چنين موارد اند، اينست که ايشان " های غير ملفوظ"اشتباه بزرگ کسانی که طرفدار گذاشتن 

از " وارگانآ"از بهر مثال از ترتيب نوشتۀ  اين نکته .نندقلمداد ميک) کسره ــ در فارسی ايران" (فتحه "بحيثرا 
ميگذارند و " آواره گان"را معادل  "aawaaragaan"ايشان . نيز بصراحت درک ميگردد" جان محمد"ۀ جناب مقال

حاالت درين " های غير ملفوظ" نتيجه ميگيرند، که نند، قلمداد ميک التين ی"a"را معادل " های غير ملفوظ"چون 
  . وجود دارد"a"همان  ،ينی آن در رسم الخط الت، چونبايد باقی بماند

بگردانيم، )  aawaarak يا  aawaarag "(آوارک"يا  "گارآو " يعنیل آن را به اصaawaaraدر حالی که اگر 
مع  ج حاال اگر عالمۀ.خواهد داشت وجود ) ak  و  ag" (ک"يا " گ"پيش از  "a"يعنی " فتحه"مصوت  بازهم

)  aawaarakaan و يا aawaaragaan" ( آوارکان"و يا " آوارگان"عالوه نمائيم آن را در آخر ) aan" (آن"
  .خواهيم داشت

  !!!!!!!را داردمحض " لهو"ر چنين حالتی حکم د" های غير ملفوظ"از شرح باال نتيجه ميگيريم، که گذاشتن 
  !!!!!!!!کندنيز صدق مي ) aawaaragi" (گیارآو"عين قضيه در مورد 

   
  :مينويسند . بخاطر تأکيد مکرر پراگرافی را از مقالۀ جنابشان نقل ميکنم

در آغاز کلمه، . هم در آغاز هم در ميان و هم در انجام اين کلمه آمده است/ a/ مصوت /albata/" البته"در کلمۀ « 
 اما عين مصوت، بر اساس .)لفوظهاى غير م" (ه"نشان داده شده است و در آنجام کلمه با " الف"اين مصوت با 

  ».، در وسط همين کلمه از نوشتن باز مانده استی دریقواعد زبان نوشتار
  

، " حرف غير متحرک"، مگر همين  متحرک نيست"ملفوظهای غير"برسد که حرف " جان محمد"به عرض جناب 
. ")کسره"در فارسی ايران ميدهد و " فتحه"در دری ما  ( حرف ماقبل خود را حرکت ميبخشد و متحرک ميسازد

  :نتيجتًا بايد گفت که 
قلمداد ميکنيد، مربوط به حرف ) های غير ملفوظ" (هـ" را که شما برای حرف ای"a"همان 
زبان "شما خوب ميدانيد که حروف آخر کلمات در ". هـ"است و نه مربوط به خود " هـ"ماقبل 
هميشه در آخر کلمات می آيد ، هم که " های غيرملفوظ"اند و حرف " ساکن"هميشه " دری
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ما بايد صوتهای کلمات زبان خود را  .باشد" ساکن"ازين قاعده مستثنی بوده نميتواند و بايد 
   .دنشوهم نشان داده  با حروف التين که لو و،مد نظر بگيريم" زبان دری"مطابق به قانونمندی 
  :به تأکيد ميگويم که 
ر ف آخوکه حر زبانهای ديگر و بساربی ـاکن اند، برخالف زبان ع هميشه س"زبان دری"حروف آخر کلمات در 

  :مائيد فر درست توجه  اين کلمات عربیبه.  نيز متحرک بوده ميتوانند در آنهاکلمات
  در آن مفتوح است" ت" حرف که") رـمذک"تو ــ " (َتان"ــ 
  در آن مکسور است" ت"که حرف ") مؤنث"تو ــ " (ِتان"ــ 
  در آن زبر دارد " ل"که حرف ) شته شد ــ او ــ مردک" (َلقـُتـِ"ــ 
  در آن مفتوح است" ب"که حرف ) رفت ــ آن يک مرد" (َبذه"ــ 
  در آن مفتوح است" ب"که حرف ) زد ــ آن مرد " (َبضر"ــ 
  آخر در آن مضموم است" ن"که حرف ) ما" (ُنَنْح"ــ 
  در آن مفتوح و مشدد است" م"که حرف ) بعـد" (مَّث"ــ  
  در آن فتحه دارد" و"که حرف ) او ــ مذکر" (هـَُو"ــ  
  ضمه دارد" ع"که حرف ) ميشنويم" (ُعنـَسمَََ"ــ 
  مضموم است" ت"که حرف ) خواندم" (ُتقــََرأ"ــ  
   که حرف آخر پيش دارد)  ، مساعدت ميکندکمک ميکند" (ُدـُِيساع"ــ  
  در آن زبر دارد" ل"رف که ح) کرد، انجام داد ــ آن يک مرد" (َلَعِم"ــ  
  در آن مفتوح است" د"که حرف ) مشاهده کرد ــ آن يک مرد" (َدشاَه" ــ 
  مفتوح است" ت"که حرف ) خارج شدی ــ تو يک مرد ــ مفرد مخاطب مذکر" (َتخـََرْج"ــ  
  مکسور است" ت"که حرف ) خارج شدی ــ تو يک زن ــ مفر مخاطب مؤنث" (ِتخـََرْج"ــ  
  مفتوح است" ع"که حرف ) امتناع ورزيد ــ آن مرد" ( َعتــَنــَـِاْم"ــ  

بسا " ف آخرحر"برای ترسيم بهتر موضوع مثالها را فراوان ساختم و طوری که اين مثالهای فراوان  نشان ميدهند، 
  . ندد،  ختم ميگر" مصوت کوتاه"با که يعنی اند، " متحرک"ــ " ضمائر "و" افعال"کلمات عربی ــ خصوصًا اکثر 

  !!!!!شود ديده نمیو هـرگز  ـيچگاه ه،ربی، اين مشخصه در زبان دریـاما برخالف زبان ع
  

،  موضوع حرکت کنيم ــ " زبان دری"زبان خود ــ " سکون حرف آخر کلمات"يت ـ واقعوقتی از
 با حروف ی فراوان ها ضمن مثال" جان محمد"جناب در مقالۀ  که حل گرديده و آن شروحی 

  !!!!دنمنتفی ميگرد،  استثناءدونو ب همه اند، دهآمالتين 
  

 ايشان  در پراگراف آخر نوشتۀجناب . را نميخواهم بدون تبصره بگذارم" حمدجان م" آقایيک نکته از مقالۀ 
  :ند گار نخويش چنين 

  حذف هاى غير.دوم اين که، بهترين زبان نوشتار آنست که در آن هر صوت توسط حرفى نشان داده شود… « 
  ». ملفوظ در کلمات مورد بحث ما با اين اصل در تناقض است

  :سخن بسيار گفته شد، اما در موارد ديگر » " های غير ملفوظ"حذف « در مورد 
به تناسب الفباهای زبانهای ديگر تو هم ميباشد، شبگويم، که الفبای عربی که مادر الفبای دری و پبايد صراحت تام ب

 که در متون مهم از همين سبب است. از افادۀ مصوتهای کوتاه عاجز است ــ "التين"جهان ــ و خصوصًا الفبای 
کار ميگيرند، تا تلفظ ) گذاشتن فتحه و ضمه و کسره و ساکن و شد و مد و غيره" (اعرابگذاری"مثًال قرآن کريم، از 

 يگانه راه درست نويسی و .در زبان دری اما ازين شيوه نميتوان کار گرفت. درست  آن  متون تأمين شده بتواند
 يا ياد درست خوانی اينست که هر کسی که می خواهد دری بخواند و دری بنويسد، بايد آن کلمات را قبًال ياد بگيرد

با " جان محمد"جناب " برحق"و از همين رو توقع عام  . گرفته باشد؛ راه ديگری متأسفانه سراغ شده نميتواند
   !!!!!ی و قابل تأمين نيستبرآورده شدن) عربی(الفبای دری 

  
هر حرکت تلفظی را نشان داده ، ) با الفبای موجود دری(در زبان تحرير دری بشکل مؤکد بايد تذکر بدهم که 

  :نميتوانيم 
يا با فتحه، يا با : "چنانکه ميدانيم هر حرف وسط يک کلمه، در زبان تحرير دری ميتواند چهار گونه تلفظ گردد 

يا با فتحه، يا با کسره و يا با : و هر حرف  اول کلمه سه گونه تلفظ شده ميتواند ".  يا با سکونکسره ، يا با ضمه و
" سپورت"مثًال کلمۀ . در زبان دری حرف اول ساکن وجود ندارد و اگر دارد، از زبانهای بيگانه آمده است( ضمه 

هم " حرف اول ساکن"نۀ کابلی بعضًا در دری عاميا). و غيره) ستوديم" (ستوديم"و " ستراتژی"و " ستاتيک"و 
  .ديده ميشود، که مدار اعتبار زبان معيار نيست و ازينرو به شگافتنش نمی پردازم
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ــ  با الفبائی که در زبان دری داريم، نشان دادن اين " جان محمد"برخالف توقع بسا آرزومندان ـ به شمول جناب 
ای بآرزوئی که با الفبلی؛  . باقی خواهد ماند"آرزو"ر سطح هيچ امکان ندارد، و آرزويشان فقط دکوتاه حرکات 

  !!!!موجود، هرگز تحقق نخواهد پذيرفت
عالقه اين سلسله هم به موضوعات رفته،  بازلبی کمينه را پذيـن گرامی تشکرات قـاميدوارم که جناب هموط

 !!!نمائی فرمايندـيسند و بنده را راه بار بار بنويرند، گب


