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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 دهم مارچهفبرلين، 

  

  
  

  مشکالت امالئی دری زبانان
  

  )قسمت پنجم(
  

   بخش پيشين برتکمله 
  

  "عدم مطابقت"و " مطابقت"
                                  »"موصوف"با " صفت "

 در حالی که از آن حسن استقبال کردند، فرمودند که بهتر اين سلسله پخش گرديد، دوستان همدلوقتی بخش چارم 
اينست . است بعض نکات مطروحه، شرح و بسط داده شوند، تا بدون مشکل مورد  استفادۀ همگان قرار گرفته بتوانند

. اختصاص ميدهم" بخش چارم"بعض مفاهيم " شرح و بسط"اين سلسله است، به " قسمت پنجم"که اين بخش را که 
  :پيش از رفتن به اصل موضوع، نکته ای را ميخواهم بعرض برسانم 

من مشکالت هموطنان ارجمندم را .  بشکل کالسيک و معتارف آن نيست"بحث دستوری"اين سلسله به هيچ صورت 
در .  در آثار مکتوب منظوم و منثور شان تراوش ميکند، درک کرده و مطابق به آن اين سلسله را عرضه ميدارمکه

واقع اين بحث از مشکالت امالئی و دستوری هموطنانم ــ و دری زبانان بصورت عام ــ نشأت کرده  و قبائست که به 
  .شعراء و نويسندگان ما بريده شده است" زبان"قد و اندام 

 رنج "امالئیجدی مشکالت "ا تأسف و اندوه بايد گفت که هشتاد تا نود درصد نويسندگان و اهل فضل و قلم ما از ب
 هم "اساسات"در حتی و " بسيط"و " ابتدائی" بدين معنی که پای اين عزيزان، حتی در موارد بسيار "جدی". ميبرند
آب از روی کاسه "(او از روی کاسه خورده ميشه"ارم، که من به همان مثل قديم و نديم کابلی سخت اعتقاد د. ميلنگد

.  نويسندۀ آنست"سواد امالئی" وقتی نوشته ای را باز ميکنم، اولين نکته ای که توجهم را جلب ميکند، ).خورده ميشود
  . چند سطر اول مقاله ای، شوق تعقيب آن را الزم و يا منتفی ميگرداندِ "چوکات امالئی"چه بسا که 
. قعيت دردناک کسانی را بر آن داشته است، تا پای پيش گذاشته و بزعم خود، به رهنمائی ديگران بپردازندهمين وا

 خود اشتباه ميکند، "وسع"من هرگز کسی را مطلق و جامع الکماالت نميسازم و بر اين عقيده ام، که هر کسی بقدر 
 !!!!!!ند که در راه غلط رواننميدانندالسف خود مع ا علم کرده اند، "رهنمای ديگران"مگر بعض کسانی که خود را 

  : ميخواهم بصراحت بگويم.مائل نيستم که از فرد مشخصی در زمينه نام ببرم
 ه باشد، لطف کرده بنويسد و ايراداتاگر کسی بر نوشته هايم، خصوصًا به نوشته های سلسلۀ حاضر،  انتقاد داشت

مطمئن باشند، که انتقادات ايشان . به سمع خلق خدا برساند" زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"خود را از طريق پورتال 
من واقعًا بسيار خوشحال بودم، که هموطن دانشمندی . بدون کم و کاست و بيدرنگ در پورتال مجال نشر خواهد يافت

 ارجمند مطلعند، هم چنانکه خوانندگان. بر بخش اول اين سلسله ايراداتی را وارد ساختند" جان محمد"به نام جناب 
با تأسف که آن .  در پورتال نشر گرديدند و هم جوابيه هائی که ازين قلم ارائه گرديدند"جان محمد"نوشته های جناب 

هموطن گرامی و صاحبنظر، ما را فراموش کردند و نخواستند، که برای روشن شدن درستی ها، از طريق چنين 
  : به اصل مسألهبرگرديم. مناقشات، گامهائی برداشته شود
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 نام نهاد، من اما به همان نامگذاری اولی وفادار مانده و آن را "دستور زبان به زبان ديگر"شايد اين سلسله را بتوان 
رهنمای من در تدوين اين سلسله، دانش زبان، منطق .  تعقيب ميکنم"مشکالت امالئی دری زبانان"کماکان زير کليشۀ 

اين شيوه گفتار را با .  نيز چاشنيی پذيرفته است"صرف عربی"زبان دريست، که از گفتار و بافت و استخوان بندی 
قامت ناساز "اين شيوه، خواه رسا و يا نارسا، از . توان يافت در هيچ کتاب دستور زبان نمی ، "لۀ مراتبسلس"اين 

 در تباين و ناسازی هم قرار  ميتراود و اگر با مفردات دستوری مکتبی و کالسيک و معمول"معروفی" قلم ِ "بی اندام
  !!!!گيرد، که حتمًا قرار ميگيرد، باکی نيست

باجمال سخن " زبان دری" صفت با موصوف در "عدم مطابقت" و يا بهتر بگوئيم، "مطابقت"از " بخش چارم"در 
اسماء و  "تقسيم نشده اند  و اينطور نيست که" جنس"گفته شد که در زبان دری امروز، نومينال ها به حساب . رفت

تقسيم شده باشند، چنانکه در بسياری زبانهای عالم ــ به " مؤنث"و " مذکر"درين زبان به حساب " ضمائر و صفات
  .قرابت خانوادگی دارند ــ وجود دارد" دری"شمول بسا زبانهای هند و اروپائی که با 

  
ائيم، الزم می افتد که در مورد آنها از نگاه چون در زبان دری تعدا د معتنابِه اسماء و صفات عربی را استعمال مينم

ی زيادی "هابی نظمي"و " سردرگميهای"، " سرگردانيها"له باعث  اين مسأر و تأنيث اندک سخن گفته شود، چهتذکي
  :ميگردد"  دری"در زبان 

ز مشخصات  ازين ميانها.  تقسيم ميگردند"مؤنث" و "مذکر"چنانکه معلوم است، اسماء و صفات در زبان عربی به 
  :ی  نکاتی چند را پيش ميکشم عرب"مؤنث"اسماء و صفات 

  
  :مؤنث در عربی سه عالمه دارد

  

    :در آخر اسماء) ة" (تای مدور"ــ 
که در زبان دری ..." لة، ذلة، حقيقة، طاقة، شدة، عدة، قوة، ملة، عمعلمة، جملة، کاملة، جلسة، طاهرة، حديقة، "
نوشته ..." قوت، ملت، علت، ذلت، حقيقت، طاقت، شدت، عدت، ه، طاهره، حديقه،  کامله، جلسمعلمه، جمله، "شکلب

" تای کشيده"شکل ه و يا ب" های غيرملفوظ"صورت ه ب را يا ) ة"(تای مدور عربی"در زبان دری  (.ميشوند
  .)مينويسيم

  

  : در آخر اسماء ) همزه+ الف "(اء"ــ 
  ....صحراء ، حمراء ، زهراء ، بناء ، استثناء، بيضاء، "
  

  : و صفات آخر اسماء در" الف مقصور"ــ 
  ...دعوی، کــُبری، ُصغری، عَـُظمی، ُحسنی، ُسفلی، ُوسطی، 

  

  :استثناء
  : اند و مستثنا ازين سه کتگوری؛ از قبيل " مذکر"خود که عالمات باال را دارند،  یتعداد معدودی از کلمات

  ...."عيسی، موسی، يحيی، معاويه، حمزه، "
  

يکنند، ولی در مورد شان عالمت تأنيث را حمل نمکدام  وجود دارند، که برين در زبان عربی اسمائی نيزعالوه 
  :درينجا تعدادی ازين اسماء را معرفی ميکنم. تطبيق ميگردد" ثتأني"قواعد 

  .گوئيم" پای"يا " پا"که در دری ) به کسر راء و سکون جيم"( رجل"ــ 
  .است" چشمه"يا " چشم" آن  دری که ُمعادل" عين"ــ 
  .است" دست"که معنايش در دری " يد"ــ 
  .ميشود" گوش"که معادل دری آن ) به ضم اول و سکون دوم"(اذن"ــ 
  .گفته شود" زمين"که در دری " ارض"ــ 
  .دريست"  خورشيد"و يا " آفتاب"که مراد از " شمس"ــ 
و " دارالفنون"و " دارالعلوم"و " داراالمان"که در ترکيبات  ، چنان"ديار"و " شهر" و "خانه"ر معنای د" دار"ــ 
و بهترين مثال آن کلمۀ . ديده ميشودغيرهم و " دار التأديب"و " دار المساکين"و " دار المجانين"و " دارالتحرير"

 در زمان قاجاريان ايران،. ميباشد" شمراک" پايتخت ی ايتاليائی و"کازابالنکا"است که معادل " دارالبيضاء"زيبای 
نيز از خود قلب داشته اند؛ مثًال منطقه البته بسا شهر های ديگر . بودندمقلب ساخته " داراالمان"را به " کرمان"شهر 

  .و غيره" قندهار" برای " اشرف البالد"و " دار القرار"يا " بلخ"برای " ام البالد"
ا معادلش قرار ميدهد، که ر" دريا"فارسی ايران کلمۀ .  نداريم"معادل دری"غانستان برای آن دری افدر  که "بحر"ــ 

 فرنگی ميباشد، در Admiralرا که ترجمۀ " امير البحر"از همين سبب ترکيب .  اعتبار نيستدری ما مداربرای 
معنای " دريا"در دری افغانستان . ترجمه کرده اند، که برای مامردم معتبر نيست" درياساالر"فارسی ايران باللفظ  

  .برای ما حائز اعتبار و قابل قبول استمدلول را دارد و فقط همين " رودخانه"و " رود"
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  :بيشتر بخواهند شنيد، نکات ذيل را پيش ميکشم" بحر"و " ارض"و " يد"برای کسانی که در مورد 

و با " طولی"در عربی "(يد طوال"ميگوئيم، يا " درتيد ق"بسيار بکار رفته است، مثًال " يد"در زبان دری کلمۀ ــ 
  :چنانکه شاعر در وصف حضرت محمد گفت" يد بيضاء"و يا ) نويسند" الف مقصور"

  
       آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری دم عيسی، يد بيضا داری  رخ يوسف،

  
بيت باال بخاطر مراعات رديف، است، که در " سفيد" و در معنای )هردو صفت مشبهه("ابيض"نث مؤ" بيضاء"

  . آورده شده است" تنها"بدون همزه و هموزن 
" زبيده"بر وزن " (اُ ريضه"شکل ه را ب" ارض"ــ در زبان عربی  ــ و به اقتداء از آن در زبان دری نير ــ مصغر 

کار ه ب))  ميکنندحکمران معروف عرب در خراسان، که در افغانستان به غلط بفتح قاف تلفظ(قتيبه"و " عبيده"و 
  .برده اند

در دری ) ضم اول و فتح دوم و سکون سومب"( بحيره"خته اند، که در هيئت نيز مصغر سا" بحر"ــ از کلمۀ 
سکون اول و کسر دوم اصًال ب"(جهيل"و " کول"و " تادهآب ايس" کلمات در دری ما. يار بکار ميرودافغانستان نيز بس
استعمال نکرده و در اصًال را " بحيره"فارسی ايران کلمۀ . استعمال مينمايند" بحيره"را معادل ) ــ کلمۀ هنديست

  .را ــ که خاص فارسی آن سامان است و برای دری افغانستان اعتباری ندارد ــ بکار ميبندد" درياچه"عوض 
 

  : روشنی انداخته شد، برميگرديم به اصل موضوع چندسياحت جانبی ، که بر نکاتی بعد ازين سير و
"  با موصوفمطابقت صفت "آنچه را. قبول ندارد" جنس" تقسيم کلمات را بحساب "زبان دری"گفتيم که 

  "!!!!!عربی"لسان  ِ "صفات" و "اسماء"د به م، فقط و فقط مربوط  ميگرديعنوان ميکن
  

و کلمات " دری"کلمات مطرح نيست، ازينرو برای کلمات " مذکر و مؤنث"جنس " دری"چون در زبان 
ت اصف" ــ اجازه نداريم، که »" عربیغير"و کلمات " دری"برای کلمات « ــ مؤکدًا ميگويم " رعربیغي"

  .عربی را استعمال نمائيم" مؤنث
   

  : صراحت تام بايد گفتا بجدًا و 
 و خانم  و همشيره خواهر "پذيرد، که برای کلماتی از قبيل  هرگز نمی" دری امروز " زبانمنطقِ 

عزيزه  و "از قبيل عربی صفات مؤنث "  و خاشنه و غيره و ننو ادر و خشو  و م و دختر و زن
  .را استعمال نمائيم...."  و   و ماجده  محبوبه و مکرمه  و معظمه  محترمه  و 

  

دخترک و "و  "خواهرک و خواهرو"، از قبيل اين کلمات" مصغر"وم است، که خود بخود مفه
  !!!!!! پيوند زد"صفات"را نيز نميتوان با چنين " دخترو

  

ببوگل، کوکوگل، گل کوکو، " القاب خانوادگی زنان از قبيل زبان دری همچنان اجازه نميدهد که
را در ..."   و  کوکو، خاله گل، عمه گل، خاله، خاله ببوعمه ببوگل کوکو، شيرين گل، عمه کوکو، 

  . استعمال نمائيمعربی،" صفات مؤنث"پيوند با 
  

را نمی شناسد، " جنس" حرکت کنيم، که " امروزدری"زبان  قانونمندی و طبيعت واگر از مزاج 
ال مرا استع" صفت مؤنث"عربی نيز " موصوف مؤنث"کدام مجوريتی نداريم که حتی برای هيچ 
  !!!!!!نمائيم

  


