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  جان محمد: نويسنده

  ايالت اريزونا، امريکا
  ٢٠٠٩ مارچ، ٢٩

 
  

 بحثی در بارۀ امالی زبان دری
  

  تبصره يی بر جوابيۀ آقای محترم معروفی
  

،  اندنوشته" ؟نويسندگان يا نويسنده گان"جوابيۀ آقای محترم خليل اهللا معروفی را که پيرامون نوشته ام تحت عنوان 
محترم معروفی در نوشتۀ شان به موضوعات مختلف، منجمله به . آزاد افغانستان، خواندم-در پورتال افغانستان آزاد

برتر دانسته بودم، " نويسندگان"را بر صورت " نده گاننويس"رد داليلی که من بر اساس آنها صورت نگارشی 
 با بعضی از نکاتی که ايشان در نوشتۀ شان به آنها اشاره کرده  کهخدمت آن جناب به عرض ميرسانم .پرداخته اند

 ،ن، اما  پيشتر از آپاسخی ارئه کنمايرادات آن محترم به بعضی از در نوشتۀ کنونی، ميکوشم تا . اند، موافقت ندارم
 از آنها تذکر به عمل آورده اند،  خود در نوشتۀ ايشانالزم ميدانم تا چند حرفی پيرامون موضوعات ديگری که 

  .بنويسم تا موقفم در قبال اين مسايل واضح و روشن باشد
  
لۀ  در آغاز نوشتۀ شان، جناب محترم معروفی بنده را هم به پيروی و هم به تخلف از اصول گنجانيده شده در رسا-١

 داده شده  در جهت وضاحت موقفم بايد بگويم که من با تمام توصيه های. روش امالی زبان دری متهم نموده اند
ۀ ديگر زبان گويندمانند هر  تعدادی را ميپذيرم و تعدادی را هم رد ميکنم، اما. روش امالی زبان دری موافق نيستم

 مواردی که دوگانه صرف در. رفته و از آنها پيروی ميکنمصول و موازين زبان نوشتاری دری را پذي   ادری، تمام
  و هم با تلفظ کلمهصول زبان نوشتاری دری  با اهم صورتی را به کار ميبرم که   گی اماليی موجود باشد، من همان 

  .هماهنگی داشته باشد
  
 هيئت را شايستۀ وظيفه يی  محترم معروفی از هيئت تدوين روش امالی زبان دری هم شديدًا انتقاد کرده و اعضای-٢

در اين رابطه همين قدر ميخواهم بگويم که اشخاصی که برای تدوين رسالۀ روش . که به آنها سپرده شده بود، نميدانند
اعضای کميته کسانی بودند که هم . امالی زبان دری موظف شده بودند از بهترين دانشمندان زبان و ادب دری  بودند

اين يک .  هم از لحاظ مسلک و تجربه، شايسته ترين افراد برای اين کار محسوب ميشدنداز لحاظ سابقۀ تحصيلی و
می علوم جويا دد از ساير استادان پوهنتون کابل و اکانصحت گفته ام را محترم معروفی ميتوان. واقعيت بود و است

 دست به داوری  داشته باشند،زم الاعضای کميته شناخت تمام محترم معروفی بدون اين که از به گمانم، آقای . شوند
   .، در حالی که  واقعيت امر با چنين برداشتی کامال در مغايرت قرار داردآنهارا بيصالحيت قلمداد کرده اندزده و 

  
افزود بر اين، آقای معروفی نوشته اند که هيئت تدوين رسالۀ روش امالی زبان دری موردقبول شان نيست، زيرا در 

 بود، در صورتی که دست دستگير پنجشيری، به  پذيرشايراد فوق قابل. يری قرار داشترأس آن دستگير پنجش
 ميدانند که دستگير پنجشيری  نيکآقای معروفی .استثنای يک امتنانيه، در ديگر بخشهای رساله هم دخيل ميبود

  . صرف رياست اتحاديه را به عهده داشتند، نه تدوين رساله را
  
زبان دری را دشوارتر ميکنند و نمونۀ آن در جوابيۀ محترم تشريح و توضيح نگارش کار  کهوجود دارند عواملی  -٣

يکی از اين عوامل عبارتست از تشريح زبان نوشتاری و گاهی هم نظام صوتی . معروفی به وضاحت ديده ميشود
های " قبيل، ما اصطالحاتی داريم ازبه طور مثال، . یصطالحات مروج در زبان عرب  استفاده از ادری با 
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و غيره که بر مبنای زبانشناسی معاصر غير قابل تعريف " ، الف ممدوده"يای مجهول"، "واو معروف"، "غيرملفوظ
 چنينفی وصطالح را خود آقای معر  اين ا. مد نظر بگيريمرا " های غير ملفوظ"به گونۀ نمونه، بياييد همين . اند

  ." ميدهد فتحه را خود ماقبل حرف ولی ميگردد،ن تلفظ خود" ملفوظ غير های" :تشريح کرده اند
  

حرف ماقبل خود را فتحه " های غير ملفوظ" نخست اين که، وقتی گفته ميشود .در اين جا دو نکته قابل تأمل است
يکی نشانه های اصلی اند که . ميدهد، يعنی چی؟ برای نشان دادن اصوات در زبان دری، ما دو نوع نشانه داريم

 به نام  وديگرش نشانه های ثانوی اند که باال يا زير حروف می آيند. لفبای زبان دری را تشکيل ميدهدمجموعۀ آنها ا
در زبان نوشتاری دری، فتحه نشانه ييست که برای نشان دادن مصوت کوتاه، که . فتحه، کسره و غيره ياد ميشوند

فتحه صوت نيست، بلکه بر عکس نام يک به عبارت ديگر . است، به کار ميرود/ a/معادل آن در زبان انگليسی 
بناًء، اين نادرست است که گفته ميشود . نشانۀ ثانوی است، که برای نشان دادن يک مصوت کوتاه استفاده ميشود

  . حرف ماقبل خود را فتحه يا کسره ميدهد" های غيرملفوظ"
  

دری تلفظ نميگردد؟ آيا " هـ "ًاآيا واقع. تلفظ نميگردد" هـ "گفته ميشود که" های غير ملفوظ"دوم اين که، در تعريف 
را  يکسان تلفظ و دهها مثالهای مشابه به اينها " شتهُک" و " شتُک"، "هبزس"و " بزس"، "تره"و " تر" کلمات زبانان
اين نادرست است که ما ميگوييم باز هم پس،  . اين کلمات را يکسان تلفظ نميکنيمجواب منفی است، زيرا ما د؟ نميکن

در مجموع، اکثريت زبانهای دنيا . ملفوظ استدر مثالهای فوق " هـ"حرف .  در کلمات فوق غير ملفوظ است" هـ"
 در مثالهای فوق، . مينامندvowel و ديگرش را مصوت  consonant دو نوع صوت دارند، که يکی را صامت 

 . يشودنشان داده م/ a/ که در الفبای التين با حرف ،مصوت استيک نشان دهندۀ " هـ"
  

عامل ديگری که تشريح و توضيح زبان نوشتاری دری را مشکل ميسازد، تفکيک نکردن اصوات و حروف از هم 
صوات و   صوف ميان ا   چنين برداشت ميشود که گويا موجوابيۀ محترم معروفیاگر اشتباه نکرده باشم، از . ديگر است

 : صوف نوشته اند  گونۀ نمونه، مو  به . ز ديگری تفکيک کنندحروف فرقی قايل نيستند و يا هم نتوانسته اند يکی را ا
 
 يعنی خود اصل به ،"آن" با بستن جمع هنگام در" جامه و تارهس "کلمات" ملفوظ غير ایه "که بگوئيم خواه"
 ميسازد را "جامگان و ستارگان" و شده يکجا "آن" با بعد و رگشتهب" گ"
 ستارگان"و  گرفته کار کلمات اين قديم دری جمع از" جامه و ستاره" کلمات جمعبندی حين ما که بگوئيم يا و 
 ميگوئيم" جامگان و

 : اينکه آن و يکيست نتيجه
 "!!!!!ندارد وجود هرگز "ملفوظ غير های" کلمات، اين جمع در                      

  
است يا صوت پايانی " هـ"حرف " های غيرملفوظ"منظور ايشان از  از توضيحات آقای معروفی دانسته نشد که

به عبارت . نوشته ميشود/ a/، که يک مصوت است و معادل آن در الفبای التين با حرف "جامه"و " ستاره"کلمات 
منظور شان  آيا برگشته، فهميده نميشود که" گ"به اصل خود يعنی "  های غير ملفوظ"ديگر، وقتی ايشان ميگويند 

که يک مصوت است ( ميشود يا اين که صوت انجامين کلمات مورد نظر تبديل" گ"به حرف " هـ"اينست که حرف 
  . نشان داده ميشود" گ"به صوتی تبديل ميشود که با حرف ) نشان داده ميشود" هـ"و با حرف 

  
در هر دو صورت، نکتۀ شايان ذکر اينست که محترم معروفی ميان اصوات و حروفی که برای نشان دادن آنها به 

به " های غيرملفوظ"اين يکی از عوامليست که ايشان هنوز هم اصرار ميکنند که . ی قايل نيستندکار ميروند، فرق
تبديل ميشود، با وجودی که من در نوشتۀ قبلی ام صريحًا ياد آور شدم که در حال حاضر تمام زبانشناسان، خواه " گ"

برای نشان دادن آن در کلماتی چون "  ملفوظهای غير"افغانی باشند خواه ايرانی، بر اين امر متفق اند که صوتی که 
 در ادعای محترم معروفی. به کار ميرود، در تلفظ صورت جمع اين کلمات هنوز هم موجود است" ستاره، جامه"

جهت وضاحت بيشتر . صوت انجامين اين کلمات در تلفظ صورت جمع آنها وجود نميداشتکه  درست ميبود صورتی
قابل تذکر ميدانم که الفبای فونيمی، . اين مطلب، من ميخواهم که با استفاده از الفبای فونيمی بر مسأله روشنی بيندازم
 توسط يک حرف نشان داده ميشود که اساس آن را حروف التينی تشکيل ميدهد، به الفبايی گويند که در آن هر صوت

از چهار صوت " جامه"از شش و کلمۀ " ستاره"در زبان دری کلمۀ . و هر حرف صرف يک صوت را نشان ميدهد
  :در الفبای فونيمی هر يک از اين کلمات به صورت زير نوشته ميشوند. تشکيل شده اند

  
/setaræ/ 
/jamæ/ 

  
در هردو کلمه صوت انجامين . با چهارحرف نوشته شده اند" جامه"مۀ با شش و کل" ستاره"طوری که ميبينيم، کلمۀ 

/æ /حال . ياد ميشود، مينويسيم" های غيرملفوظ"، که در چنين موارد به نام  "هـ "که در نگارش ما آن را با ، است
  :که از دو صوت متشکل است، جمع ببنديم" آن"بياييد اين کلمات را با پسوند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
/setaræ/ + /an/ → /setaræan/ 
/jamæ/ + /an/ → jamæan/ 

  
پهلوی هم قرار /) a/و / æ(/بعد از افزودن پسوند جمع به اين کلمات، ما ميبينيم که در صورتهای حاصله دو مصوت 

همان گونه که در يکی از مقاالت قبلی ام هم ياد آور شده ام، تلفظ دو مصوت پهلوی هم دشوار است و در . گرفته اند
در اين . به شمول زبان دری، يک صامت را ميان اين دو مصوت می افزايند تا اين تسلسل از هم بشکنداکثر زبانها، 

به . نوشته ميشود، ميان اين دو مصوت افزوده ميشود" گ"، که با حرف /g/گونه موارد، در زبان دری صامت 
  :ترتيب ذيل

/angæsetar/→ / anæsetar/→ / an/ + /æsetar/ 
/angæ→ jam/ anæam→ j/ an/ + /æjam/  

  
  :حال عين پروسۀ جمع بندی کلمات فوق را با الفبای زبان دری نشان ميدهم

  
  ستاره آن   ←آن + ستاره 
    جامه آن  ←آن + جامه 

  
  :صورتهای زير به دست می آيد" گ"بعد از افزودن صامت ميانجی 

  
  ستاره گان  ←ستاره آن   ←آن + ستاره 
   جامه گان  ←جامه آن   ←آن + جامه 

  
اما، موقف محترم معروفی متفاوت از چيزيست که . بحث استزير نکات فوق بيانگر موقف من در مورد موضوع 

  : متفاوت ارائه کرده اند دليلايشان در مورد دو. من در فوق تشريح دادم
  

ای فونيمی اما، همان گونه که ذريعۀ الفب. تبديل ميشود" گ"به " های غير ملفوظ"يکی اين که در کلمات مورد بحث 
صوتی که در فوق زير آن خط کشيده شده (نشان ميدهيم " های غيرملفوظ"اين کلمات نشان داديم، صوتی را که با 

بناًء،  هيچ صوتی به صوت ديگری تبديل نشده است و . ، هنوز هم در صورت جمع اين کلمات موجود است)است
  .  نميشود

  
بناًء، وقتی . بوده اند" ستارگ، جامگ"زمانی " ستاره، جامه"ن استدالل دوم آقای معروفی اينست که کلماتی چو

اين استدالل آقای معروفی . به دست می آيد" ستارگان، جامگان"را به آنها می افزاييم، صورتهای ) آن(پسوند جمع 
  :کامًال منطقی و به جا است، اما اگر واقعًا چنين باشد، ايشان بايد به سوالها زير هم پاسخ ارائه کنند

  
نخست، اگر استدالل آقای معروفی درست باشد، پس آيا ميتوانيم حکم کنيم که تمام کلماتی که صوت انجامين آنها با 

پايان " گ"جمع بسته ميشوند، در دری ميانه يا باستان با صوت " آن"نشان داده ميشود و با " های غير ملفوظ"
اميدوارم محترم معروفی در مورد پاسخ . سی تاريخی ثابت شودمييافته اند؟ چنين حکمی بايد به اساس موازين زبانشنا

  . ارائه کنند
  

در دری " جامه، برده، زنده"کلمات چون  تعداد محدودی از قابل ياد آوريست که اکثريت زبانشناسان معتقد اند که 
تبديل " گ"به " ک"را داشتند، که به مرور زمان صوت انجامين آنها از " جامک، بردک زندک"باستان شکل /ميانه

اما در مورد تمام کلمات مختوم . هم از آخر آنها افتيده و حذف شده است" گ"شده و بالخره در دری معاصر صوت 
  .تا کنون چنين ادعايی صورت نگرفته است/ æ/به 

ر کلمۀ هرگاه چنين ادعايی به اثبات هم برسد، مشکل کلماتی که از عربی به عاريت گرفته شده اند، چطور ميشود؟ اگ
" ، سفله گاننخبه گان، زبده گان"سياره را کنار بگذاريم و از مثالهای خود آقای معروفی کار بگيريم، در کلمات 

 . بوده اند؟ جواب منفی است" ک، سفلک، زبدکنخب"از کجا می آيد؟ آيا اين کلمات هم روزگاری " گ"صوت 
". های غير ملفوظ گرديده" در اين مثالها خود جانشين "گ"در جوابيۀ شان عنوانی من، محترم معروفی ميگويند  که 

برای اثبات موضوع، باز هم صورت مفرد و . اما، طوری که در فوق هم اشاره کردم، چنين ادعايی واقعيت ندارد
که در نگارش با (جمع اين کلمات را با الفبای فونيمی نشان ميدهم، تا ايشان خود ببينند که صوت انجامين اين کلمات 

  :تبديل نشده است" گ"هنوز هم در تلفظ صورت جمع موجود است و به ) نشان داده شده است" های غيرملفوظ"
/angænoxb/→ / anænoxb/ → an/ + ænoxb/ 

→/ anæzobd/ → an/ + æzobd/ /angæzobd/ 
→/ anæsofl/→ an / + æsofl/ /angæsofl/ 
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اين که آقای .  در صورتهای جمع شان هم موجود استمثالهای فوق نشان ميدهند که صوت انجامين اين کلمات

  . تبديل شده است" گ"به " هـ"معروفی آن را در نگارش نمينويسند، دال برآن نيست که گويا 
  

و (می انجاميده اند، پس چرا بعد از افزودن پسوند نکره " گ"دوم، اگر تمام اين کلمات واقعًا هم روزگاری به صوت 
، ما )يک ستاره، يک جامه" (ستاره يی، جامه يی"ظاهر نميشود؟ مثًال، چرا به جای " گ"به آنها، صوت ) موصولی

" جامگ ها"يا " ستارگ ها"به اين کلمات، ما " ها"نميگوييم؟ يا چرا بعد ازافزودن پسوند جمع " ستارگی، جامگی"
  نميگوييم؟ 

  
  :صه بيان ميکنم  صورت خال  در آخر، گفتنيهايم را در مورد موضوع زير بحث بارديگر به 

  
، که در همچو "هـ"و غيره يک مصوت است که در نگارش با حرف " ستاره، جامه"صوت انجامين کلماتی چون    -١

  .ياد ميشود، نشان داده ميشود" های غيرملفوظ"موارد به نام 
  
برای نشان دادن آن به " هـ"صوتی که   . تبديل نميشود" گ"به " هـ"جمع ببنديم، " آن" اگر اين کلمات را با پسوند -٢

  .صورت جمع اين کلمات موجود است  کار ميرود، هنوز هم در تلفظ 
  
صلهايی که بر اساس آن يک زبان نوشتاری خوب از ناقص تفکيک ميشود، اينست که در يک زبان    يکی از ا-٣

ستاره، "مع کلمات صورت ج  هرگاه ما  در نگارش از . صوت توسط يک حرف نوشته ميشود  نوشتاری خوب هر 
" ستاره گان، جامه گان"بناء، بهتر است . صل را زير پا ميگذاريم  را حذف کنيم، در حيقيقت اين ا" هـ"حرف " جامه

  ".   ستارگان، جامگان"بنويسيم، نه 
  
ی از را در همچو موارد حذف کنيم، پس بياييد اين را به حيث يک" هـ" گيريم که اگر همۀ ما توافق هم بکنيم که -۴

طرفدار   اما باز هم ميبينيم که کسانی که .  قواعد زبان نوشتاری دری قبول کرده و در تمام موارد از آن پيروی کنيم
عالقه مند، حلقه وار،  دامنه دار، بهره مند،  " مثًالصيه ميکنند که ما،  در همچو موارد استند، خود تو" هـ"حذف 

سوال اينست که چرا . را در همچو موارد حذف کنيم" هـ" بنويسيم و نبايد و غيره" هرزه گینوشته ها،  فاجعه ناک، 
جمع شود، در آن " آن"با " هـ"حذف نشود، اما اگر يک کلمۀ مختوم به " هـ"ما حکم ميکنيم که در اين موارد 

  را حذف کنيم؟  " هـ"صورت ما بايد   
  

صدور آنها ارائه هم نشده است،  نمايانگر سليقه   ای صيه های دوگانه، که هيچ دليل موجهی بر  به نظر من چنين تو
 ميخواهيم ياد گيری زبان نوشتاری مارا   واقعًااگر ما. های فرديست و يادگيری زبان نوشتاری را دشوارتر ميکند

صيات يک زبان نوشتاری خوب و برتر   صيه های خود خصو  ساده تر و آسانتر کنيم، پس بهتر خواهد بود تا ما در تو
 . را مد نظر بگيريم، نه سليقه ها ی فردی و شخصی را

 


