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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

      
   ٢٠٠٩ مارچ ١٣

  
  !، جناب جان محمدگرانقدر پورتال همکار

  . مارچ ،  بدست آورديم١٢ شما را ديروز، ٢٠٠٩نوشتۀ مؤرخ دهم مارچ 
عالقه گرفته و نوشتۀ همکار ارجمند ما ، جناب دپلوم انجنير " امالی زبان دری"زينکه باز به موضوع تشکر ا

را ميکند و بسا " پيرايش امالئی"گرچه پاليسی نشراتی ما ايجاب . خليل اهللا معروفی، را مورد نقد قرار داده ايد
را " امالی زبان دری"ما خود موضوعات نکات متن نوشتۀ آن عزيز بايد ازين نگاه اصالح گردند، اما چون ش

 دريافت کرده ايم، به قسمی که همان امالئی و بدون اصالحنوشتۀ تانرا در کمال امانت و استثـناًء پيش ميکشيد، 
  .د پرداختنيقينًا که آقای معروفی به جواب ايرادات شما خواه. نشر ميسپاريم

ادامه داده و ممنون ما " فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"در هر صورت به همکاريهای سازندۀ خود با پورتال 
   !راز باشيدشاد و سرف. گردانيد

 
         با تقديم محبت                                  
  AA-AAادارۀ پورتال                             

  
 

  جان محمد: نويسنده
  ايالت اريزونا، امريکا

  ٢٠٠٩دهم مارچ، 
  
  

  امون امالی زبان دریبحثی پير
  

  نويسنده ای يا نويسنده يی؟
  

 طرز نگارش پسوند های    که در زبان نوشتاری دری به  کثرت  به مشاهده ميرسد، اماليیيکی از ناهمگونيهای 
  در مورد اين ناهمگونی، آقای خليل اهللا .در اخير کلمات مختوم به های غير ملفوظ است) ی(صولی   نکره و مو
های ملفوظ و های غير : مشکالت امالئی زبان دری" يکی از نوشته های اخير شان تحت عنوان معروفی در

  :آزاد افغانستان به نشر رسيده است، چنين نگاشته اند-، که در پورتال افغانستان آزاد"ملفوظ
  
 گردد، وصل وحدت "ی" و نکره "ی" با )منظور ازکلمۀ مختوم به های غيرملفوظ است(ای  کلمه چنين وقتی"

 جمله(ای   جمله-جمله  ؛ )دست چيره ستاي نويسنده او( ای  نويسنده-نويسنده : مثًال برميدارد؛ الفی "ی" از پيش
 - حمله  ؛)نيست بزرگ ميدارد، دور هم از را ما که ای فاصله ) ای  فاصله-فاصله  ؛) نشست دلم در که گفت ای

  ...."؛ )زيبا خيلی خواندم، را ای نوشته( ای  نوشته-؛ نوشته )مردوار کرد، ای حمله(ای  حمله
  

  : ايشان در ادامه مينويسند
  
با  امر اين اما .ميکنند پيشنهاد و ميدارند مرعی را "يی" ، "ای" درعوض "دری زبان امالی روش" رسالۀ در"

  ".دارد قرار تباين در دری، فارسی زبان قلمرو در عام پذيرفتۀ اصول
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مبين اين واقعيت است که در ميان گوينده گان زبان دری پيرامون  ترم معروفیت داده شده از سوی محتوضيحا

و دسته گی وجود  د های غير ملفوظدر اخير کلمات مختوم به) ی(پسوندهای نکره و موصولی طرز نگارش 
داده شده صيۀ    به کار ميبرند و عده يی هم از تو،صيه ميکنند  عده يی شيوۀ نگارشی را که آقای معروفی تو. دارد

     : اين دودسته گی استنشان دهندۀمثالهای زير . در رسالۀ روش امالی زبان دری پيروی ميکنند
  

  :پسوند نکر + اسم
  

  نويسنده يی  يا   نويسنده ای     ← ی+  نويسنده   
  خانه يی  يا     خانه ای    ←ی +   خانه   
  مقاله يی  يا    مقاله ای     ←ی +   مقاله   
  منطقه يی  يا    یمنطقه ا    ←ی +   منطقه   
  برنامه يی  يا   برنامه ای     ←ی +   برنامه   

  
  :صولی  پسوند مو + اسم

  
  يا.  خانه ای که در مقابل پارک است، قيمت است
  .خانه يی که در مقابل پارک  است، قيمت است

  
  يا. چشمه ای که در دامنۀ کوه واقع است، آب سرد دارد

  .د داردچشمه يی که در دامنۀ کوه واقع است، آب سر
  

  يا. صورت گرفت، از اين جا دور نيست  منطقه ای که در آن جا عمليات نظامی 
  .صورت گرفت، از اين جا دور نيست  منطقه يی که در آن جا عمليات نظامی 

  
 نگارش هایه به مراتب آسانتر ميشد اگر طرفداران اين شيو  کار همگون سازی امالی زبان دریشايد

متأسفانه،  تعداد زيادی از . کردند که چرا اين طور بنويسيم يا آن طور ننويسيمتوضيحاتی هم  ارائه مي
 کمتر توضيح ميدهند که چرا اين ،صيه هايی که ارائه شده اند  رهنمودهايی که تا کنون به چاپ رسيده اند و يا تو

يحی يا دليلی وجود وض تاماليیشايد برای توجيه هر صورت . مورد استعمال قرار گيرد اماليیصورت   يا آن 
 در آن صورت بهتر ت اماليی را بر صورت اماليی ديگر ترجيح ميدهيم، اما اگر ما يک صورنداشته باشد؛
، "نويسنده يی"بنويسيم يا " نويسنده ای" فعلی که آيا مثًال، در مورد موضوع.  د تا دليلش را هم بياوريمخواهد بو

آقای .  و نه هم آقای معروفیصيه اش کدام  توضيحی ميدهد  ن توبرای به کرسی نشاندنه روش امالی زبان دری 
صول پذيرفتۀ عام در قلمرو فارسی دری در   ابا " "نويسنده يی"صورت     صرف همينقدر ميگويند که معروفی 

ن مقالۀ تا خواننده گاصول عامی که ايشان از آنها پيروی ميکنند کدامها اند   ، اما نگفته اند که ا"تباين قرار دارد
  . شان هم از آنها آگاه شوند

  
را پذيرفته اند، " ای"صورت   باشد که اکثريت دری زبانان بوده اين " صول عام  ا"گر منظور آقای معروفی از ا

واقعيت اين است که . وير درستی از شيوۀ نگارش  معمول ميان گوينده گان زبان دری باشدصفکر نميکنم اين ت
اگر ما نوشته های دری زبانان را ورق بزنيم، ميبينيم که .  استفاده نميکنند"ای"رت صو  از همۀ دری زبانان 

 يکی از داليلی که اتحاديۀ نويسنده گان افغانستان دست به .را هم به کار ميبرند" يی" صورت   تعداد کثيری 
در شيوۀ ند گانه گی، و يا بهتر بگويم چهمين دوگانه گی  زد، موجوديتهم تدوين رسالۀ روش امالی زبان دری 

  .صيه يی ارائه کند   ضرورتی  وجود نداشت تا رساله در مورد تو،، در غير آننگارش دری زبانان بود
  

ر گارشی که درا به کار ميبرند، از شيوۀ ن" ای"نی که صرف صورت  آن عده از افغاناقابل ياد آوری ميدانم که
 حل شده ًا اين موضوع قسمايراندر  سطور حتمًا واقف اند که خواننده گان اين. ايران معمول است پيروی ميکنند

 که شيوۀ قبول شده در اين.  زيرا اکثريت آنها از شيوه يی که آقای معروفی  مرجح ميدانند، استفاده ميکنند؛است
 زيرا زبان نوشتار قرارداد يست ميان ؛ نيست مامطرح بحثدر اين جا  ه،است يا ن يا مرجحتر ايران درست

ارسی گويان توافق کرده اند تا پسوند های نکره و ف ،در ايران. اد يک جامعه برای تحرير زبان گفتارافر
، کرده اندصيه     که آقای معروفی تو يی  همانگونهرا در اخير کلمات مختوم به های غير ملفوظ) ی(صولی   مو

 ًا شيوۀ نگارش اتخاذ شده، به دوگانه گی در زبان نوشتاری شان قسم صرفنظر از درستی يا نادرستی   بنويسند و 
را " ای"شماری . در افغانستان اين ناهمگونی اماليی هنوز حل ناشده باقی مانده است اما ؛گذاشته اندنقطۀ پايان 
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را رسد که ما افغانها هم برای همگون سازی امالی زبان روزی ف هرگاه . را" يی"به کار ميبرند و عده يی هم 
  بر گزينيم، کدام يک را بايد  انتخاب کنيم و چرا؟ دری از اين دو شکل نوشتاری صرف يکی را 

  
   خواننده گان اين . سوال فوق را ميتوان با پيروی از يک اصل قبول شده در حيطۀ علم زبان شناسی جواب داد

صوت توسط يک حرف به نمايش در    که  بهترين شيوۀ نگارش شيوه ييست که در آن هر سطور به خوبی ميدانند
شايد پيروی از اين اصل هميشه امکان پذير .  و يک حرف صرف برای نشان دادن يک صوت به کار برودآيد

وفی صورت نگارشی را که آقای معر متأسفانه .  اما در صورت امکان بايد هميشه آن را مراعات کرد؛نباشد
ان دری با اين اصل هماهنگی  اما، بر خالف، توصيۀ روش امالی زب اصل در تضاد است؛ با اين،توصيه ميکنند

  .دارد که من در ذيل به شرح آن ميپردازم
  

. فونولوجيکی موجود است که به آن افزايش ميگويندآوايی يا به گفتۀ بعضی ها در زبان دری يک پروسۀ عام 
، ، در  ترکيبات زيرمثًال.  ص  صوت در يک کلمۀ ترکيبی  تحت شرايط خا   ازدياد يک افزايش عبارت است از  

وقتی کلمات مورد نظر با . هکذا، تمام پسوندهای ملکی با مصوت می آغازند. همۀ کلمات به مصوت می انجامند
  :ردپسوندهای ملکی ترکيب ميشوند، حالتی به وجود می آيد که دو مصوت يکی پی ديگر قرار ميگي

  
   صدااش  ←    اش  +  ا صد
   خداات    ←  تا  +    خدا
  آرزوام   ←   ما  + وآرز

  
در اکثر زبانهای دنيا، به شمول زبان دری،  تلفظ دو مصوت، يکی پی ديگری، مشکل است؛ بناًء، برای به 
 وجود آوردن سهولت در تلفظ، يک صامت را برای جدا کردن هر دو مصوت در بين آنها می افزايند، که در

چون در مثالهای فوق ترکيب اسماء با پسوندهای . مينامند) epenthesis(زبانشناسی اين پروسه را افزايش يا 
، که در زبان دری با حرف ]y[وت صنيم مفلهذا،  ملکی باعث قرار گرفتن دو مصوت پهلوی هم شده است،

  :لمات اشتقاق شده آسان گرددتلفظ ک و پسوند ملکی اضافه شده است تا  هکلمهر ميان نوشته ميشود، " ی"
  

 صدايش  ←   اشاصد
 يتخدا  ←  اتخدا
  يمآرزو  ←  اموآرز

  
  "ا، و، ی"های وتصبه کلمات مختوم به م صولی  واردی که پسوند نکره يا موعين پرو سۀ فونولوجيکی در م

  :به مثالهای زير توجه کنيد.  نيز مشهود است،شودميضافه   ا
  

  .)صدايی شنيده نميشد  هيچ (ی صداي     ←   ی صدا      ←ی + صدا 
  

  .)خدای ما خدايی است کريم و رحيم(خدايی   ←    یخدا    ←   ی+ خدا 
  

  .) بر آورده شدميگانه آرزويی که داشت(آرزويی   ←   ی آرزو ←ی + آرزو 
  

  .)اين بزرگترين کشتی يی است  که تا کنون ساخته شده است(کشتی يی   ← ی  کشتی ←ی + کشتی 
  
  :ای فوق، ميتوان چنين نتيجه گيری کرد کهبر اساس مثاله 
  
اگر کلمه يی که به مصوت پايان يابد، با پسوندی که با مصوت شروع شود، ترکيب شود، برای شکستن   -١

  .   را ميان هردو جزء ترکيب شونده می افزاييم[y]نيم مصوت ) که برای تلفظ ثقيل است(تسلسل دو مصوت 
  
  .نوشته ميشود" ی"حرف در ترکيبات جديد با )[y]يعنی، (ت افزوده شده در تمام موارد فوق، نيم مصو -٢
  

يعنی به ترکيباتی که جزء اول آنها را کلمات مختوم به های ،  مورد بحث ما ترکيبات به رجوع کنيمحال
  : به مثالهای زير توجه کنيد. موصولی تشکيل ميدهد ياغيرملفوظ و جزء دوم آنها را پسوند نکره

 
  :د نکرهپسون + اسم

  
  نويسنده يی ←  نويسنده ی   ←  ی + نويسنده 

  .) هر ماه، نويسنده يی در اجالس همگون سازی امالی زبان دری سخنرانی ميکند(
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  خانه يی ←  خانه ی ←  ی + خانه 

  .)در بمباردمان ديروز به هيچ خانه يی آسيب نرسيد(
  

  مقاله يی ←  مقاله ی  ←  ی+ مقاله 
  .)ايد مقاله يی بنويسيددر اين مورد، شما حتما ب(
  

   برده يی←   ی  برده←  ی  + برده
  .)سالها قبل، برده يی در اين خانه ميزيست(
  

  برنامه يی ←  ی برنامه ←  ی + برنامه 
  .)صردری  امشب برنامه يی داريم در مورد شعر معا(
  
  

  :صولی  پسوند مو + اسم
  

  خانه يی ←  خانه ی ←   ی+ خانه 
  .  است، قيمت استخانه يی که در مقابل پارک

  
  چشمه يی ←   ی چشمه ←  ی + چشمه 

  .چشمه يی که در دامنۀ کوه واقع است، آب سرد دارد
  

   يی برده←    برده ی←  ی   + برده
  .اين خانه ميزيست، ميشناختمکه در را  يی برده

  
 ميان کلمات مختوم [y]در اين جا هم ميبيينم که نيم مصوت صحبت کرديم،    در مورد آنها مانند مثالهايی که قبًال

" ی" هميشه با حرف [y]چون نيم مصوت . به های غير ملفوظ و پسوند های نکره و موصولی اضافه ميشود
 بردهخانه يی، چشمه يی و "بايد نشان داد، يعنی که ما بايد " ی"نشان داده ميشود، در اين جا هم آن را با حرف 

  . بنويسيم" يی
  

خانه ای، چشمه "ات فوق را  معروفی عمل کنيم، مجبور استيم کلمتوصيۀ آقایاما برخالف، اگر ما بر اساس 
" ی"در همه موارد با حرف  را که هميشه و [y]اين بدان معناست که ما نيم مصوت . بنويسيم"  ایبردهای، و 

  . بنويسيم، بدون آن که دليلی برای آن موجود باشد" ای"، حال بايد با نوشته ميشود
  

در زبان نوشتاری دری اساسًا در مقام صيغۀ مفرد " ای"ايد به ياد داشت که کاربرد اصلی از سوی ديگر ب
 [a]مخاطب فعل ماضی قريب و يا صيغۀ مخاطب فعل حال جاری در اخير برخی از کلمات مختوم به واول 

  :به اين مثالها توجه کنيد. يعنی همان های غيرملفوظ است
  

  .تو رفته ای
  .تو خورده ای

  ).استی(انه ای تو در خ
  ).استی(تو ديوانه ای 

  
يا صورت  مطرح کرديم و آن اين که آر ميگردم به سوالی که در شروعبا در نظرداشت توضيحات فوق، ب

ما بايد صورت اخيرالذکر را . ؟ پاسخ واضح استرا" نويسنده يی"را بر گزيينيم يا " نويسنده ای"اماليی 
يعنی ما هميشه نيم .  يک ميان اصوات و حروف را نفی نميکند زيرا اين صورت رابطۀ يک به؛برگزينيم
که اين خود پروسۀ يادگير و آموزش ، "ای"و گاهی هم با " ی" گاهی با  نهمينويسيم،" ی" را با [y]مصوت 

و غيره " صدايی، آرزويی"با موارد ديگری، مانند " يی" عالوتًا، صورت .زبان نوشتاری را سهلتر ميسازد
، که اين هم باالنوبه پروسۀ يادگيری امالی زبان )نمينويسد" صداای، آرزوای"زيرا هيچ کس  (هماهنگی دارد

  . دری را به مراتب آسانتر ميکند
  

  


