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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 يازدهم اپريلبرلين، 

  
 
 

  مشکالت امالئی دری زبانان
 

  )بخش ششم ( 
  

  جمعبندی در زبان دری
  و
  

  "چتيات"و " جات  "شأن نزول
  

  .وقتی از جمعبندی کلمات سخن ميرود، مراد از کلماتيست که قابليت جمع شدن را دارند
سخن رفته و به تفصيل هميشه  "دستور زبان دری و فارسی" هایبادر زبان دری در کت"  کلماتجمع ساختن"در مورد 

ر، در حالی که بر مطالعۀ کالسيک و متعارف بررسی حاض. ؛ و غالبًا هم بهمان شکل متحد المآل و کليشه ئیاست
که رفته باشد سخن نرفته، يا مشخصًا و بصراحت  از آنها کتبموضوع نظر دارد، نکاتی را خواهد سفت، که در چنين 

  :و از نظر اين مسکين غائب مانده است 
 و دگر "جمعبندی دری"يکی  به دو نوع جمعبندی کلمات روبرو ميباشيم؛ "زبان دری"همان طور که همه ميدانيم، در 

  ".جمعبندی عربی"
  

  :دری ــ جمعبندیِ  ١
 ترتيب استعمال هردو نيز بر ".آن "و" ها"در زبان دری دو عالمت اصيل جمعبندی را در اختيار داريم، که عبارتند از 

 بکار ابل جمعبندی قرا ميتوان برای تمام کلماِت" ها"در يک کالم ميتوان گفت که ادات . همه کس و همگان روشن است
. نيز بکار ميرود" غير انسان"بيشتر مخصوص انسان است و در پاره ای از موارد برای " آن"برد، در حالی که ادات 

  :يخواهم بشگافم و ميروم سراغ نکاِت مد نظردر بحث فعلی اين نکتۀ مبرهن را، نم
  

  ":ها"جمع با ادات 
ل بميدانيم که در دری امروز، هر کلمۀ قاکرد، مشخص است و ما جمعبندی " ها"اينکه کدام کلمات را ميتوان با 

  : کهست ا اينسؤال عمده  در. جمع بسازيم" ها" را از هر قماش و اصل و تبار که باشد، ميتوانيم با ادات جمعبندی
  

  جدا از آن؟؟؟ نوشت و يا "کلمه"بايد يکجا با را " ها"ادات آيا 
  

را بالسويه ُمجاز و مشروع دانسته اند؛  درست پنداشته شده و هردو صورت هردو حالتظاهرًا ست، که تعامل طوري
  :يعنی
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  "انسانها"  =  "انسان ها"ــ 
  "جنگلها"  =  "جنگل ها"ــ 
  "مويها"   =  "موی ها"ــ 
  "سيبها"   =  "سيب ها"ــ 
  "گدامها"    =  "گدام ها"ــ 
  "غالمها"   =  "غالم ها"ــ 
  "زمينها"  =  "زمين ها"ــ 
  "زمانها"  =  "زمان ها"ــ 

  .و غيرهم
، چسپيده و پيوسته با خود کلمۀ مورد  و بالضروربايد حتمًا و هرو مرو" ها"من مگر بدالئل ذيل بدين عقيده ميباشم، که 

  :جمعبندی، نوشته شود؛ زيرا
ه چنين است، بايد به حيث را ميسازد و وقتی ک" واحد"،  يک کلمۀ "ها"ــ کلمه ای که جمعبندی گرديده، يکجا با ادات 

  !!!هم نوشته شود" واحد"کلمۀ 
به مثالهای متعدد و مختلف النوع ذيل .  عرض وجود ميکند"کلمۀ واحد"بحيث " کلمۀ جمع"م حاالت ديگر، ــ در تما

  :توجه گردد
  ...ن ، گنجشکان، ، خران، اسپا ــ خوانندگان، نويسندگان، بچگان، انسانان، شاگردان، مردان ، زنان ، دختران، پسران

ــ مکاتب، اخبار، ضمائم، ملل، قواء ، عساکر، لوايح، عناصر، عمله، فعله، خدمه، خدم، حشم، قبور، اسراء، علماء ، 
  ... فضالء، شعراء، ابناء، اطوار، اقوال، اسرار، ابدال، بالد، بلدان، ِمَحن، ِفتن، 

  ...محصلون، محصالت، انقالبيون، ــ معلمين، معلمون، معلمات، مسيحيين، مسيحيون، محصلين، 
  ...ــ محصوالت، معلومات، تشکيالت، بقوالت، مراسالت، مواصالت، مؤسسات، رياصيات، طبيعيات، 

با " درآميخته"بصورت چسپيده و يا حتی " کلمه"با خود " عالمت جمع"ــ در تمام زبانها ــ بشمول زبانهای فرنگی ــ 
  .شمرده ميشود" کلمۀ جمع"ی آن، نوشته شده و بحيث جزِء اليتجزا

بايد حتمًا و بالضرور، پيوسته با اصل " ها" بدين نتيجه ميرسيم، که عالمت با اين شرح 
  !!!!!!!!نوشته شود" کلمه"

مگر پيش از آن  توجه خوانندۀ . کشم، مثالهای فراوان را در زمينه پيش ميعملی موضوع بهتر و ح يشرتمنظور به 
 اصطالحات ".چسپنده" و ديگر حروف "ناچسپ"يکی حروف . ف الفباء جلب ميکنم را به دو دسته حروگرامی

، چون دستورنويسان تاکنون حروف الفبای دری را بدين اين بنده وضع کرده است را خود "چسپنده "و" ناچسب"
  :صورت و با اين نام و نشان، از هم تفريق نکرده اند

می نامم، چون با حرف بعد از خود " ناچسپ "هایفرا حر" ی غيرملفوظ ، ها او، واء  ،  زاء،  رال،  ذال،  دلفا"ــ 
نيز که از همين جمله است، مورد توجِه بررسی حاضر نميباشد، چون کلمات مختوم به " ژ"حرف . هرگز نمی چسپند

  .در زبان دری بسيار نادر اند" ژ"
  .د اند، زير با حرف بعدی می چسپن"چسپنده"ــ متباقی حروف الفباء همه 

  

  :"چسپنده"مثال از کلمات مختوم با حروف 
ماهها، کوهها، چاهها، گاهها، راهها، ، کتابها، جايگاهها، آرام انسانها، قفسهازبانها، ها، ظلمها، جايها، جويها، گامها، قلم

جانها، امانها، جوانها، بيابانها، آبدانها، سديوانها، کالنها، سؤالها، جوالها، َدهها، ِدهها، کالهها، گروهها، سالها، بالها، 
 قزاقها، رواقها، قدمها، صنمها، انجمنها، حرمسرايها، کاروانسرايها، طبيعتها، سازمانها، اندامها، ناقصها، باعثها،

 دوشکها، بالشها، موشها، وصيتها، نصيحتها، راکتها، ساکتها، مزاجها، مرچها، برجها، کلوخها، ميخها، سيخها، رنگها،
  ....ها، مرامها، وسطها، وشکها، سيمپشکها، چ

  . چسپيده است"کلمه"ت با خود در چنين حاال" ها"ند، طوری که امثلۀ بيشمار باال نشان ميده
   

  :"ناچسپ"مثال از کلمات مختوم با حروف 
  :ــ الف 

  ....باالها، ها، فرداها، ديده دراها، سراها، جوالطالها، دواها، مالها، مقواها، توتياها، سينماها، بالها، 
  :ــ دال
  ....شاهدها،، مقلدها، مولدها، رويدادها، شدادها، صدها، عيدها، نويدهاسدها، لگدها، سبدها، عددها، بندها، بدها، 
  :ــ ذال

     .... شاذها، تعويذها، مالذها، تلذذها، لذيذها، کاغذها، منفذها، التذاذها،
  :ــ راء

   ....پندارها، وطندارها،مارها، ، کشورها مادرها، خواهرها، معمارها، ديوارها،مورها، انبورها، تنبورها، عمرها، 
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  :ــ زاء
  ....نيازها، آوازها، بزازها، ممتازها، رازها، بازها، ترازها، سازها، ميزها، آبريزها، طرزها، روزها، مرزها، 

  :ــ واو
  .... يابوها، کندوها، پتوها، ، سبوها، ترازوها، داروها،وها عموها، جادآبروها، َجوها، ُجوها، موها، روها،جلوها، 

  :ــ های غيرملفوظ
  ....، واله هاقستاره ها، سياره ها، دروازه ها، خوازه ها، زبده ها، نقطه ها، جمله ها، پرنده ها، عالمه ها، دسته ها، 

بايد توجه داشت که در چنين موارد، بين . کلمات چسپيده نميتوانداين با " ها"چنانکه از مثالهای فروان فوق ديده ميشود، 
  .که اجتناب نپذير است ــ بوجود نيايد" فاصلۀ تخنيکی"هيچ فاصله ای ــ باستثنای " ها"کلمۀ مورد جمعبندی و 

   

  : عربیجمعبندیــ ٢
  :وجود دارد" جمع"در زبان عربی دو نوع 

  .ميماند" سالم"ن ويران نميگردد و گويا در آ" مفرد"، که بنياد " جمع سالم" ــ ١
  .در آن تغيير ميخورد و گويا ميشکند"  مفرد"کلمۀ " بافت"و " ساخت"، که ضمن آن "شکسته"يا " جمع مکسر" ــ ٢

  :جمع سالم از تمام کلمات ساخته نميشود و سه عالمت دارد
  

  :در حالت فاعلی" مذکر"برای " ون"ــ 
 منطقيون، مذهبيون، حواريون، ، مسيحيون، کلبيون، صليبيون،ن، مسلمون، مفسدونومعلمون، عالمون، کاتبون، محصل

  . استعمال ميگردند"فاعل"، چنين کلمات در جمله بحيث "نحو عربی"نظر به قانون .... لغويون، رواقيون، 
  

  ": واسطهو مفعول ب) واسطهمفعول بي"(ريحمفعول ص"مفعولی ــ "برای مذکر در حالت " ين"ــ 
  ....لغويين، مسيحيين، ، کاتبين، محصلين، مسلمين، روحانيين، کلبيين، صليببيين، رواقيين، سوفسطائيين، مين معل

 و يا )مفعول بيواسطه(د، يعنی که يا فعل جمله بر آنها وارد ميگرددناستعمال ميگرد" مفعول"اين کلمات در جمله بحيث 
  .)طهمفعول بواس(می نشيندکه يکی از حروف اضافت بر آنها 

  : اما بايد دانست که.تداول بيشتر دارد" ون"نسبت به " ين"در زبان دری جمعبندی با 
اصًال خودداری گردد و در عوض از عالمت جمع دری " ين"و " ون"بهتر است که از جمعبندی با  در زبان دری 

 مرتجعين ، منافقين، مشرکين، ن ، متعلمين ، مشوقين ، مولدين ،يممحصلين ، معل"مثًال در عوض . استفاده شود" آن"
محصالن، معلمان، متعلمان، مشوقان، مولدان، مرتجعان، منافقان، " بايد ترکيبات ..."مفسدين ، موکلين، مقلدين، 

  :د و آن به دالئل ذيلن استعمال شو"مشرکان، مفسدان، موکالن، مقلدان
استعمال ميگردند، در حالی که " حالت مفعولی"در در کالم عرب ــ چون چنانکه در باال گفته شد، اين کلمات جمع 

  .ــ فاعلی و مفعولی و اضافی ــ استعمال ميکنيم" حالت"همينها را در زبان دری ، فارغ از 
ازينرو در صورت .  را دربر گرفته نميتوانداست و جنس مؤنث" مذکر"مخصوص " ين"ــ چون کلمات جمع شده با 

 را احتواء تگاه تحصيلیورده شود، تا تمام طيف تحصيل کنندگان يک دسهم آ" محصالت"بايد " محصلين"استعمال 
نيز توأمان و غيره " معلمين و معلمات"و " متعلمين و متعلمات "بايد" محصيلن و محصالت" بمانندعينًا . کرده بتواند
  .  در بر گرفته بتواندمفهوم کلی را، تا دنگفته شو

  

  :گردد و يا مفعول، خواه فاعل واقع " مؤنث" برای "ات"ــ 
  :د، در حاالت ذيل تطبيق ميگرددميباش" مؤنث" با وجودی که ذاتًا خاص اين ادات جمع

  :باشند) های غيرملفوظ ــ در تحرير دری"(ة"ــ تمام کلمات مؤنث که مختوم با تای مدور 
فات؛ صناعه ــ ممکنه ــ ممکنات؛ طريقه ــ طريقات؛ صحيفه ــ صحي"مشکله ــ مشکالت؛ معضله ــ معضالت؛ 

صناعات؛ رقيمه ــ رقيمات؛ مشالفه ــ مشالفات؛ محصله ــ محصالت؛ متعلمه ــ متعلمات؛ شکايت ــ شکايات؛ رساله ــ 
  ....رساالت؛

  .امثلۀ فراوان ذيل موضوع را واضح ميسازد. تمام مصادری که بيشتر از سه حرف داشته باشند
  

  ":مجرد"ــ مثال از مصادر 
ت؛ جريان ــ جريانات؛ بيان ــ بيانات؛ حکايت ــ حکايات؛ شکايت ــ شکايات؛ صناعت ــ صناعات؛ نوسان ــ نوسانا

  روايت ــ روايات؛ جنايت ــ جنايات؛ 
  

  ":مزيد فيه " مصادرــ مثال از
ازينرو هر کدام را . اهميت اندحائز  ،"مصادر دوزاده گانه"هشت مصدر اول از " زبان دری"برای ازين زمره 

  : از نظر ميگذرانممشخصًا
  

   :"يلـتفع"باب 
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؛ تشکيل ــ تشکيالت؛ تغيير ــ تغييرات؛ تزئين ــ تزئينات؛ تشريح ــ تشريحات؛ توضيح ــ توضيحات؛ ترتيب ــ ترتيبات
  تمهيد ــ تمهيدات؛ 

  
  " : افعال"باب 

؛ افراز ــ افرازات؛ اعالن ــ ـ ايجاباتاقدام ــ اقدامات؛ امکان ــ امکانات؛ ابداع ــ ابداعات؛ ايضاح ــ ايضاحات؛ ايجاب ـ
  اعالنات؛ الزام ــ الزامات

  
  " :مفاعله"باب 

ده ــ مراودات، مفاهمه ــ مفاهمات؛ معامله ــ معامالت؛ مکالمه ــ مکالمات؛ مسابقه ــ مسابقات؛ مطابقه ــ مطابقات؛ مراو
  مناقشه ــ مناقشات؛ مناسبت ــ مناسبات؛ مجادله ــ مجادالت

  
  " :لـتفع"باب 

؛ تصور ــ  تغير ـ تغيرات؛ تحول ــ تحوالت؛ تشوش ــ تشوشات؛ تشنج ــ تشنجات؛ ترشح ــ ترشحات؛ ترسب ــ ترسبات
  تصورات؛ تتبع ــ تتبعات؛ تبدل ــ تبدالت؛ تصنع ــ تصنعات

  

  ":لـتفاع"باب 
؛ تظاهر ــ تظاهرات؛ وافق ــ توافقاتتالطم ــ تالطمات؛ تشابه ــ تشابهات؛ ترادف ــ ترادفات؛ تصادف ــ تصادفات؛ ت

  مات؛ تناقض ــ تناقضاتم ــ تراُجتراُج
  

  ":تعالـاف"باب 
؛ اکتساب ــ اکتسابات؛ ابتکار ــ ابتکارات؛ التزام ــ التزامات؛ اطالع ــ اطالعات؛ اقتراح ــ اقتراحات؛ اشتباه ــ اشتباهات

  هتاراتاتفاق ــ اتفاقات؛ اقتباس ــ اقتباسات؛ اشتهار ــ اش
  

  ":انفعال"باب 
  ؛ انقياد ــ انقياداتانکسار ــ انکسارات؛ انعکاس ــ انعکاسات؛ انسداد ــ انسدادات؛ انفجار ــ انفجارات؛ انقالب ــ انقالبات

  

  ":استفعال"باب 
ت؛ ستحصاالاستحصال ــ ااستدالل ــ استدالالت؛ استخبار ــ استخبارات؛ استقالب ــ استقالبات؛ استعانه ــ استعانات؛ 

  ؛ استفسار ــ استفسارات؛ استحکام ــ استحکامات؛ استقامه ــ استقامات؛ استثمار ــ استثماراتستغاثه ــ استغاثاتا
  

  :ضروری و درخور توجِه جدیتذکر 
ــ  به شمول " غير عربی"رو جمع بستن کلمات ازين. ميباشد" کلمات عربی"و مخصوص ادات جمعبندی عربی " ات"

 کلماتی  نبايد بناًء. پشتو و هندی و فرنگی و مغولی و ترکی و غيره ــ کامًال خالف قاعده و نادرست استکلمات دری و
، کارخانجات، وه جات، سزيجات، ترشيجاتمي"شکل  را به "، پرزه، کارخانه، فابريکهیميوه، سبزی، ترش"از قبيل 

ی باال و مثالهای همگون آنها که به هزاران ميرسند، در تمام مثالها. جمع ببنديم" ، پرزه جات، فابريکاتفابريکه جات
  !!!!!!!استفاده گردد" ها"از " ات"ر عوض بايد د

  
  .خواهد گرديددنبال بحث جمعبندی در بخش بعدی قسمت متباقی 

  
  
  


