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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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 Political ادبی ــ فرهنگی

   

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠١٠ فبروری ٢٧برلين، 

  

  

 "مشکالت امالئی دری زبانان"
  

  )قسمت سوم(
  

  کل؟؟؟ موکل يا مؤ  ــ   موظف يا مؤظف؟؟؟ 
   مونث يا مؤنث؟؟؟  ــ  موسس يا مؤسس؟؟؟ 

  
ن ا کسانی القاء ميکند؛ در قديم چنا که دست به قلم ميبرد و چيزی مينويسد ــ هر کس باشد ــ پيامی را به کسی يآن

زبان قلم و تحرير وجود و چه خوب است که چنين است و .  چنين خواهد بودزمين است و زمان،بوده است و تا 
ييافت و از نسلی به نسلهای بعدی منتقل نضج و قوام نماساس نميگرفت،  و دانشی هم  نميبود، علم"خط"اگر و دارد؛ 

 "ايجاد خط"ايجاد و انتقال تمدن بشر داشته است، در " خط"ی که  رول برازنده  و بينظيربه خاطر همين. نميگرديد
 ن دستاورد بشر در تمام تاريخبزرگتري" ايجاد خط"از نظر من  .اب ميکنندسح" مبدأ تاريخ"را 
  !!!!!!! استبوده

بسيار پهناور، متشتت و و طيف پيامها هم مهايش را به مخاطبان رسانده ، پيا از زمانی که دست به قلم بردهاين کمين
چون گفتنی .  از طريق سلسله هايلفصبا بسط و ت ی و گاهايجاز فرستاده استی منفرد بگاه پيام. بوده استسرگردان 

بسيار زياد بوده، سالسل مختلف را سر ، " درْد دلها"و باصطالح نارسای برادران ايرانی ما،  "دردهای دل"و ها 
. "نيم کله" و از همينرو پيامها تاکنون همه ناتمام ماند. کشيدگری سرو هنوز يکی بسر نرسيده بود، که ددست گرفتم 

  :ويدگلی در مورد بنده صدق کند که بشايد همان مثل معروف کا
  

  "صد سر را تر کرد و يکی را هم کل نکرد"
  

 به هم آگاهانه بوده، از طرفی از يکطرف ناخواسته و خالف پالنکه هيچکدام بسر نرسيد، اگر "کردن هارس"اين 
  . طفره روم، رآمده است، تا از يکنواختی های مالل آورعمل د

،  آن عرضه گرديد٢١ودی که تا قسمت ج وتم و با را سر دست گرف"خاطرات ايراندفتر برگی از "ــ زمانی سلسلۀ 
  . استشدهنهنوز اندکش گفته 

  . و حکايت همچنان باقيسته شد پيش کشيدنيز تا هفت قسمت" رادران سکۀ همندبدری و پشتو "ــ سلسلۀ 
  . و دنباله اش هنوز دراز است رسيد٢٢تا قسمت " ديگران گران استِ   خود بساز که نوبه کهنۀ"ــ سلسلۀ 

 و وقت  بخش هشتم تقديم گرديد، تادًا سر دست گرفته شکه اخير" ژيکسرگردانی قلم و خاطرات نوستال"ـ سلسلۀ ـ
  .بسيار دگر ميخواهد که به آخر برسد

دو بخش در  با مقدمه ای مفصل آغاز شد و ٢٠٠٩ جنوری ٢٣که بتاريخ " مشکالت امالئی دری زبانان"سلسلۀ و ــ  
 عرضه گشت، تا اين دم که بيشتر از يک سال ميگذرد، همانطور راکت و ساکت مانده همان ماه ٣١ و ٢٨بتاريخ 
  .است
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  .گر عرضه گرديده استمتعدد ديگری هم بوده که در جاهای دالبته سلسله های 
  :حافظ شيرازی بياد آمد کهحضرت  بيت معروف همين دم که بدين نکته رسيدم،

  

  ن، ای طائر قدســــــهمتم بدرقۀ راه ک
  دراز است رِه مقصد و من نوسفرم که

  
  . را کس بسر نبرده است"راه" ميشمارم، که اين "نوسفر"با آنکه از عمر چيزی باقی نمانده است، خود را 

افزوده و همان را " مشکالت امالئی دری زبانان"سلسلۀ ، اينک بخشی را بر "طائر قدسی"از با استمداد همت 
  .ازين به بعد چندی بدين موضوع پرداخته بتوانماميد است که . ميخوانم" قسمت سوم"

ری زبانان، مهم  که برای ما افغانان و برای همه د اين سلسله ــ"ملتوی ماندن" خود را بگويم، علت اصلی اگر راسِت
ن بيادانم که طرز ن. نيست که اين سلسله را خوانده و از آن بس اندک آموخته اند عنايت اندک کساهم پنداشته ميشود ــ

 قواعدی "عدم مراعات" بهر صورت ؟؟؟" تر،ند بوده و هم گندمــُهم آسيا ک"، يا که  استافادۀ مطلب درست نبودهو 
 در  ــآن شرح و تفصيلی که عرضه گرديدــ و آن هم با " ملفوظهای ملفوظ و غير"کلمات مختوم به که در مورد 

تا اينکه . ی ازش متصور نيست، بگذرم"سود" که "وداس"واقع دلم را سرد ساخت و اصًال بر آنم داشت، تا ازين 
نزد بنده حکم در يادآوری دوستان که . تعدادی از دوستان از آن سلسله و وقفۀ طوالنی در نشرش يادآوری کردند

بر زبان آرم، شايد کسی از اين طرف و يا آخراالمر گفته های نگفته را را دارد، باعث گرديد که " رمانف"و " امر"
  : جليل العزت مافرمودۀ بزرگان بگيرد؛ ازسوی دگر ب ای )١("خير و باره"باصطالح شيرين کابلی ف از آن آن طر

  

   ميگويمومن آنچه شرط بالغست با ت
  تو خواه از سخنم پند گير، خواه مالل

  
 اتازونی ــ جينيا،ــ چاپ ور" اميد"هفته نامۀ در " از اميد به اميد"آنچه را تقديم ميکنم، سالها پيش بحيث بخش هفتم 

خوانندۀ ه  با آرايشی تازه، بو حاشيه رويهای آن وقته،" اميد"يدۀ جر حذف اضافات ايجابی باحاال  که نشر گرديده بود،
  :ميگرددعرضه " د افغانستاناافغانستان آزاد ــ آز "پو رتالعزتمند 

 

  :، کهستن از آنسخ
  ؟؟؟"موظف"يا        درست است"مؤظف" ــ
  ؟؟؟"موقت"يا          بايد نوشت " مؤقت" ــ
  ؟؟؟"موفق"  يا   بايد نگاشته شود "مؤفق" ــ
  ؟؟؟"موکل"يا         بايد بنويسيم " کلمؤ"ــ 
  ؟؟؟"مولد" يا        درست است "مؤلد" ــ 
  ؟؟؟"مؤسس"يا       بايد نگاشت " موسس"ــ 
  ؟؟؟"مؤيد"يا    بايد نوشته گردد " مويد"ــ 
  ؟؟؟"مؤنث"يا       ت درست اس" مونث "ــ
 

ان ارجمندم،  معموًال نادرست موطنـ اند، در نوشته های ه"تفعيل"  باب ی و مفعولیلـمه  مشتقات فاعـاين کلمات که ه
. ، ازينرو ايشان درين نوشته مخاطبم هم نيستنددر امانند" بليه"نويسندگان ايرانی خوشبختانه ازين . ه ميشوندآورد

 و مصادر متعدی آنها که از باب )٢()سه حرفی(، يعنی ثالثی مجرد ت به مصادِر الزمیح صرفی اين لغابرای شر
 .گران باشديم، که سرمشق ديتحليل ميکنرسته را ونه يکی ازين  و بطور نمنمودهند، رجوع ا "تفعيل "

جل و سوانحش نيم و س را برميگزي"قـموف" لغت المث، از بهر "محدود"ولی در هر حال بالنسبه وسيع،   ازين طيف
 : مرا فاش ميساز

 ")تفعيل"باب  مصدر( "يقـتوف" از مصدر "مفعول" اسم ) ای مشدد و مفتوحفاو مفتوح و   وبا ميم مضموم،( "موفق"
يِه ـف  و هم از مصدر مزيد"ق ـوف"م از مصدر مجرد ـچنانکه ه .  است برخاسته"قـوف"سه حرفی است، که از ريشۀ 

مين ـاز ه.  ای در کار نيست"همزه"ردو مصدر بوده و ـ جزِء حروف اصلی ه"واو"رف ده ميشود، حـ مشاه"يقـتوف"
يچ ـو ه   پابرجا ميماندـ ـيندمورد بحث مادرين نوشته ، که "مفعول" و "لـفاع" از جمله ـخاطر در تمام اشتقاقات ـ

  !!!! گذاشته شودآن" واو " ای روی"مزهـه"م وجود ندارد، که ـدليلی ه
  

  : کلمات را برشمريممشخصات اين 
 :دارند، شرح ذيل را تقديم ميکنم صرف عربی آگاهی کمتر برای کسانی که از قواعد

  .است "مضموم ميم" ،حرف اول اين کلماتــ 
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  . است"همزه"و بدون   "توحـواو مف"مه ـحرف دوم آنها هــ 
 برای "مکسور" و "مفعول" برای "توحـمف" ــ  "توحـمف" است و يا "مکسور"مه مشّدد بوده ، يا ـحرف سوم آنها هــ 
  :مثًال . "لـفاع"

وکيل " است و معنای "لـفاع" باشد، "مکسور"  "کاف" را مد نظر بگيريم، در صورتی که حرف "موکل"اگر کلمۀ 
 ته شدهـوکيل گرف" است يعنی "مفعول" باشد، "توحـمف"و اگر . دـ را ميده"گری را بوکالت ميگيردگيرنده، کسی که د

  :يمـرف انتخاباتی اگر شرح بدهـاز نگاه ع. " استوکالت خود برگزيدهه ی که ديگری او را ب، کس
  . را انتخاب ميکنند"وکالء" که  است"مردم"بارت از ـ ع)به کسر کاف"(موکل"ــ 
  .ندرستـفمي به پارلمان نمايندۀ خودوکيل و او را بحيث  "مردم"بارت از کسيست، که  ـ ع)تح کافـبه ف( "موکل"ــ 

  

 : ن نشين شدن موضوع، لست مهمترين کلمات اين طيف را پيش ديده ميکشمـبرای ذه
  )با های ملفوظ (هموّج   ـ     توجيه  -  وجه ــ  
  رـموق   ـ     يرـتوق ـ    رـوق  ــ
   موکل   ـ      توکيل  ـ    وکلــ 
  موظف  ـ    توظيف  وظف ـ ــ  
  تـموق  ـ      يتـتوق ـ   تـوق  ــ
  قـموف   ـ     يقـتوف ـ   ق ـ وفــ 
  )درينجا ظرف مکان نيست" مولد ("لدمّو  ـ       توليد  ـ      ولد ــ 
  وحدم  ـ      توحيد  ـ      وحدــ 
  موشح  ـ     توشيح   ـ    وشحــ 
  رـموف    ـ     يرـتوف  ـ   رـ وفــ 
  موزع   ـ      توزيع  ـ    وزعــ 
  موثق  ـ       قتوثي ـ     وثق ــ 
  لـّموص  ـ    توصيل   ـ   وصلــ 
  )ظرف نيست" موضع"درينجا  (عـّموض ـ       وضع  ـ  توضيعــ 
  )ظرف مکان نيست" موقع"درينجا  ( عــّموق  ـ       عيـتوق ـ     ع وقــ 
  )ظرف مکان نيست" موقف"درينجا مراد از  (فـــّموق  ـ    يف ـتوق ف  ـ ـوقــ  
  حــّموض  ـ   ضيح  ـ  تووضح ــ  

  .دنی بکار نميروزبان درو چند کلمۀ معدود ديگر، که در 
 

، "مؤلف"، "مؤرخ"، "مؤدب"بيل ـين مصدر وجود دارند، از قـدر مقابل اين ترکيبات، ترکيبات ديگری از ع
،  استتهـ گرفمزه را در بغلـمزه و واوی که هـه( است "مزهـه" آنها "حرف دوم"يره که ـ و غ"مؤخر"، "مؤذن"
برای تشريح اين دسته لغات، باز هم يکی از آنها را بحيث نماينده  برگزيده و . ) را دارند"مزهـه" حکم جمعًاردو ـه

 :   را"مؤدب"تحليل صرفی ميکنيم؛ از بهر مثال کلمۀ  
 است، که از )اب تفعيلب"( تأديب"اسم مفعول از مصدر (توح ـتح دوم و حرف سوم مشدِد مفـبضم اول، ف( "مؤدب"

و هم در مصدر متعدی " أدب" )الزمی (م در اصل سه حرفیـچنانکه ه .  است برخاسته"أدب"اصل سه  حرفی 
از همين رو در  . ردو مصدر استـ جزِء حروف اصلی ه"مزهـه"بينيم،   میــ  باب تفعيل ــ" تأديب" )يهـمزيد ف(
  . نمايان گردد"همزه" هم  بايد حرف "تأديب " باب "مفعول" و "لـفاع"

رار ـ  ق"واو مضموم"بل از ـ و يا ق"مضموم"  بعد از حرف "همزه"تی ـده چنانست، که وقـربی قاعـدر رسم الخط ع
 . ،  ديده ميشود"مسؤول" و "سؤال " مينويسند؛ چنانکه در کلمات"واو"بگيرد، آن را بر کرسی 

ث ـ، برای بسا کسان باع استتهـوش گرفـا در آغ ر"مزهـه"ی که "واو "قويًا حدس ميزنم، که درين دسته لغات، 
  برای جلوه گر ساختن اين دسته ترکيبات نيز به !!!!التباس با گروِه اولی ميگردد ـ البته در افغانستان، نه در ايران

  :مکنميبيرون نويس  ،یان دربزدر را شيوۀ اولی، مروج ترين آنها 
 

  مؤکد  ـ     تأکيد  ـ   کد أــ 
  مؤدب   ـ   تأديب   ـ  دبأــ 
  مؤلف  ـ    تأليف  ـ  لف أــ 
  مؤذن  ـ    تأذين  ـ   ذن أ ــ
  مؤخر  ـ     تأخير  ـ خر أ ــ
  )بيانگرتأديه کننده ،  کننده، ءادا( مؤدی  ـ     تأديه  ـ    دا أ ــ

  مؤسس  ـ   تأسيس   ـ ّسأ ــ 
  مؤيد   ـ    تأئيد  ـ    يد أ ــ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

  مؤجل   ـ    تأجيل ـ  جل أ ــ
  مؤنث   ـ    تأنيث ـ  نث أ ــ
  )ابدیجاويدان، دايمی ، ( دَبمَؤ   ـ     تأبيد ـ    بد أ ــ
  )تأويل شده (ُمَؤوَّل  ـ   تأويل  ـ   ول أ ــ

  . يرهـو غ
   . اوليستگروِهبه ينًا مطابق ـلی و مفعولی، درينجا نيز عـشرح حرکاِت حروف و معانی دوگانۀ فاع

  

را " عربی"بعض کسان ــ خصوصًا آنانکه زبان و صرف و نحو دماغ ه باال بکه شرح است اميد 
ربی ـ ع"  گويا ميپردازم و"ربیـع"د به ـ تا اين ح"یدرزبان "، که چرا در  بد نخوردخوش ندارند ــ

زانو دخيل است، چه رفق و ِمفارسی تا دری و  در "ربیـع"چه چاره؛ . ميکنم" استعراب"و  "مآبی 
و )  کردنصرف(تصريف د ـواعـتی که چنين است بهتر است که قـوق  و!!!!يمـه نخواهيم و چـبخواه

گری ه و چارۀ دا، رير آنـربی بگيريم، در غـع" صرف و نحو"م از ـ اين لغات را ه"گردان کردن"
  !!!!!!!وجود ندارد

  
ه ، عرضه کرد)٣("ردکیکــُ"، اح کابلیاند، که اين بخش را در هيئت باصطخوانندگان گرانمايه حتمًا متوجه گرديده 

  !!!!!!!مطلب، مد نظرم بوده است" قابليت عملی جذب"،  م، که در اين شيوۀ بيانا
  

  ":مؤرخ"در باب شأن نزول کلمۀ 
ــ يکی از " تاريخ افغانستان بعـد از اسالم"  کتاب مستطاب و ممتع ٦٣٧شرحی را از صفحۀ " مؤرخ"در مورد کلمۀ 

  :وم پوهاند حبيبی ــ را عـينًا نقـل ميکنم نبار عـالمۀ مرحاآثار گر
 هجرت چون حضرت عـمر ديوانها و خراج و قـوانين را وضع کرد، احتياجی به نوشتن تاريخ يافـتند، ١٧در سال « 

گوئيم، يعـنی شمار " ماه روز"ما حسابی داريم که آنرا : "و درين باره از هـرمزاِن نامی استشاره نمودند، وی گفـت 
گفـتند، و از آن مصدری را به قاعـدۀ " مورخ" را معـرب ساخته و " ماه روز"پس اعـراب کلمات .  روزهاماهها و

حضرت ) تاريخ تولد ــ  شرح ازين قـلم است( و چون در تاريخ مبعث و مولد. ساختند" تاريخ"عـربی بر وزن تفعـيل 
  »....ت گرفـتند، که در آن خالفی نبود اختالف بود، بنابرين مبدأ تاريخ خود را سال هجر) صلعم(پيامبر 

قاموس معـتبر عـربی ". تاريخ"مينويسد و مصدرش را " مورخ"و بشکل " واو"فـرهـنگ عـميد اين کلمه را با 
" مؤرخ"، که اسم فاعـلش بحساب اولی" تاريخ"مينوسد و هم " تأريخ"هم خود، " عـربی ــ عـربی"در اصل " المنجد"

می آورد و اسم فاعلش " تاريخ" اما در المنجد ترجمه شده بفارسی، مصدر را". رخمو"ميشود و بحساب دومی
 ". تأريخ"نوشته است و مصدرش را " مؤرخ"و بصورت " هـمزه"فـرهـنگ ُمعـين آنرا با ". مورخ"
  

عالمه حبيبی را مدار اعتبار قرار بدهيم، يا نی، از نگاه ارائه کردۀ  بنده، خواه شأن نزول به نظر
  !!!!!!!!بنويسيم) به همزۀ سوم( "مؤرخ"و )  به همزۀ دوم( "تأريخ" :الزم می افتد کهصرفی 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
زنان کابلی حين نفرين چنانکه  .است" بهره"تلفظ عاميانه از " باره"اصطالح عاميانۀ کابليست و " خير و باره" ــ ١

  !!!)خير و بهره نبيند(»!!نهيخير و باره نب« : گويندکسی 
  :در مورد مشخصۀ منحصر به فرد زبانهای سامی چنين نگارد" آذرتاش آذرنوش" داکتر  ــ٢
  کلماتدر ساختمان.  کلمات است)سه حرف ساکن"(سه حرفی بودن"ترين وجِه اشتراِک زبانهای سامی، اصل مده ـع

ث ـمده ای که باعـرگز دگرگون نميشود، و تغييرات عـ  اساس حروف ساکن هـربی ــ از جمله عـسامی ـزبانهای 
 ــ شرح دراز( مصوت های بلند  و گاه ) زير، زبر، پيش(تغيير معنی نيز ميشود، اغلب بر روی مصوت های کوتاه 

 تاليف "لیـرب جاهـنگ و زبان عـرهـوذ فارسی در فـراههای نف" کتاب ٨۴ص (.  صورت ميپذيرد)از معروفی
  ) ، انتشارات توس ، تهران١٣٧۴داکتر آذرتاش آذرنوش، چاپ دوم 

ی زمين عه آن قط وــ است" کــُرد"ــ مصغر )  و فتح سومضم اولب" (کردــُک"منسوب به )  اولمضبه "(کردکی" ــ ٣
 بين "کرد"ر سخنانيست که در سمراد از " کردکی"پس .  شده باشدبا پلوانها محدودرا گويند، که جهت زراعت، 

   ."غير علمی"و " عاميانه" در اصطالح مراد است ازدهقانان رد و بدل ميگردد و 
  


