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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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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠١٠ ازدهم اپريلدوبرلين، 

  
  
  
 

  مشکالت امالئی دری زبانان
 

  )م بخش هفت( 
  

  بقيۀ 
  در زبان دریکلمات جمعبندی 

  

  "چتيات"و " جات"شأن نزول  
  

. با کلمۀ مورد جمعبندی بود" ها"نکتۀ مهم آن بحث ترتيب نوشتن ادات . در بخش ششم قسمتی از موضوع شگافته شد
جزء اليتجزای کلمه " ها"نوشته شود، چون " ها"چسپيده با پيوسته و بايد بالضرور " ها"در آنجا به تأکيد گفته شد، که 

  : اينک دنبالۀ موضوع.تشکيل گرديده است" ها" با "مفرد"ت که از يکجا شدن کلمۀ سديجدي
  
  

  "جات"و " تا"بحثی در مورد 
  

  تحفۀ نخواستۀ زبان عربی" جات"
  

 "ة"مختوم به در هيئت آن کلمات مؤنث عربيست، که اصًال ادات جمع برای " ات"گفته شد که همچنان در بخش قبلی 
 چنانکه مثالهای .يابند تبلور می) نشان داده ميشود" تای کشيده"و يا " های غيرملفوظ"با  دری نتای مدور ــ که در زبا(

  :ذيل نشان ميدهند
؛ جزئيه ــ جزئيات؛ کيفيت ــ کيفيات؛ )١(ــ الهياتدبيات؛ رياضيه ــ رياضيات؛ الهيه نظريه ــ نظريات؛ ادبيه ــ ا"

هزليه ــ قلويه ــ قلويات؛  فکاهيه ــ فکاهيات؛ ــ شرعيات؛ تصوصيات؛ دخانيه ــ دخانيات؛ شرعيخصوصيت ــ خ
، شطحيه ــ کليه ــ کلياتنقليه ــ نقليات؛ اجتماعيه ــ اجتماعيات، عقيله ــ عقليات؛ هزليات؛ هجويه ــ هجويات؛ 

    .  سته ااز آخر آن حذف  گرديد" ة"آن بر کلمۀ مفرد نشسته، که بعد از " ات"در تمام اين جمعها ". شطحيات
  به ميان آمده است؟؟؟" جات"کلمۀ ، " ات"چطور از  سخن گفته ميشود و اينکه" جات"نزول شأن درين قسمت راجع به 

  
زبانها کلمات بيگانه و خارجی اين هم روشن است که . تاينکه زبانها کلمات را از يکديگر ميگيرند، بر همه ُمَبرهن اس

زبان "درين عرصه بيشترين و " زبان عربی"اجماًال شايد بتوان گفت که . دپذيرن می" هيئت"و " شکل"را با تغييرِ  
را دليل و " کلمات عربی"در زبان خود مجبور به ارائۀ تفصيل نيستم و فقط  . را وارد ميکنند" تغيير"، کمترين "دری
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عداد کلمات عربی وارد زبان ما گرديده اند و ما ميدانيم، که به چه ت" زبان دری"حّجت می آورم، که تقريبًا بعينهم وارد 
  :ست و بر جنبۀ عملی ابتناء دارد"تحليلی"نظر به تخمين اين قلم ــ و اين تخمين . گرديده اند

  

  !!!دارد" عربی"، اصل "دری" کلمات مروج در زبان تمام" سی درصد"حدود 
  

ايشان برای اين کار قاعده ای را ايجاد . گفتم که اعراب کلمات بيگانه را بعد از تغيير شکل، وارد زبان خود ساخته اند
" تعريب"کلماتی را که مطابق بقانون .  را ميدهد"عربی ساختن"معنای " تعريب" ناميده ميشود و "تعريب"کرده اند که 

اسم مفعول از ) بضم اول و فتح دوم و با رای مشدد مفتوح" (معرب. " مينامند"معرب"وارد زبان عربی ميگردند، 
از خود قانونمنديهائی دارد، که " تعريب. " را ميدهد"عربی ساخته شده"است، و معنای ") تفعيل"باب ("تعريب"مصدر  

کلمات بيگانه با " هم مزاج سازی"بر " تعريب"يعنی که کلمات بيگانه با زبان عربی ميباشد؛ " همنواسازی"مبتنی بر 
ميانه برميگزينم، هم داخل شوم، ولی نکته ای را ازين  به جزئيات اين قانون نميخوا.، ابتناء و ترتب دارد"زبان عربی"

  .را توجيه ميکند" جات"و شأن نزول  گرفته   ارتباطکه بدين نکتۀ خاص
را " های غيرملفوظ"، کرده و معرب ميسازندرا وارد زبان خود " های غيرملفوظ"اعراب وقتی کلمات دری مختوم به 

  :تبديل مينمايند؛ مثًال" جيم"به 
اين کلمه، چنان که در " اصل"لفظ مطابق به تالبته ،  درست کرده اند)"پيروزه(فيروزه"را از )  فتح زاءبه" (جفيروز"ــ 

  . .وجود داردز ما دری وطن عزي
  .به تلفظ فارسی ايرانساخته اند ــ مطابق " تازه"از   را)به کسر زاء" (طازج"ــ 
  .به تلفظ فارسی ايرانه اند ــ بازهم طبق بوجود آورد" برنامه "را از)  به کسر ميم"(برنامج"ــ 

بعرض برسد، که کلمۀ اول قديمی بوده و از زمانهائی پيش وارد زبان عربی گرديده است، " معترضه"درينجا بشکل 
 بود، عينًا بشکلی که "فتحۀ حرف ماقبل خود" در زبان فارسی ايران نيز معرف "های غيرملفوظ"يعنی در زمانی که 

 که از کلمات جديد اند، "ماقبلِ  آخرحرف  ِ کسر"ولی دو کلمۀ آخر با .  دارد همين اکنون وجود"تاندری افغانس"در 
  .دن فارسی ايران متأثر ميباش"تلفظ جديد"

")  زاء"بفتح "(فيروزجات" را به شکل "فيروزج" جمع بستند؛ مثًال "ات"عربها اين کلمات معرب را با ادات عربی 
  .جمعندی کردند

، که به کنه موضوع کمتر "مستعرب"و به اصطالح عربی "  عربی پسند"و " عرب نما"زبانان ن و فارسی دری زبانا
اينست که ايشان با .  جمع بسته اند"فيروزجات"را بشکل " فيروزه"کلمۀ "توجه داشتند، فکر کردند، که اعراب گويا 

 را بعين صورت جمع "غير عربی" و "عربی"ت بندی عربی، کوشيدند، تا در زبان خود نيز کلماعالهامی غلط ازين جم
، جمعبندی با "ات"از همينجاست، که در زبان دری و خصوصًا فارسی ايران، در پهلوی جمعبندی کلمات به . بندند

ميوجات، هزارجات، "در دری افغانستان به تعدادی معدود ازين کلمات برميخوريم، از قبيل . نيز رواج يافت" جات"
 اما در فارسی ايران اين جمعبندی غلط  ساحه و طيف )٢(."جات، سبزيجات، پرزجات جات، فابريککارخانجات، حوال

  :بکرات وسيعتری را در بر ميگيرد و امروز در آن سامان جمع کلمات بسياری را به همين سياق مييابيم؛ از قبيل
 رقيمجات، نوشتجات، سکجات، دستجات،کاغذجات، ترشيجات، مصالحجات، مرباجات، آهن جات، نسخجات، « 

 تعليقجات، رسالجات،خالصجات، کارخانجات، روزنامجات، ميوجات، ادارجات، رقعجات،  حوالجات، عالقجات، 
  )٣(»....طالجات، داروجات، دواجات، حريرجات، مس جات، 

  

 و " عربی "درين موارد، حکم آن را دارد که گويا اول اين کلمات" جات"استعمال 
اردو و مغولی و اوزبيکی هندی و ترکی و پشتو و  دری و فرنگی و ــ کلمات" غيرعربی"

عربها جمع می بنديم و را به شيوۀ " معرب" بعد همان ساخته و" معرب"غيره ــ را و 
  !!!!!!کاری در جهان نيستبيهوده تر و بی منطق تر،  تباهتر، ، تر ازين مبتذل 

  
گر از کلمات  مثالهای ديبدين مناسبت. بيشتر گفته شوداندکی بد نيست در زمينه ، ه شدحاال که حديث بدينجا کشيد

  : درست کرده اند"دری"زبان " خاص"و " عام" می آرم، که اعراب  از اسمای "معرب"
  

  "گالب"معرب  "       ُجالب"ــ 
  "گوهر"معرب  "       جوهر"ــ 
  "استاد"معرب  "        استاذ"ــ 
  "فرسنگ"معرب  "       فرسخ"ــ 
  "شترنگ"معرب  "     شطرنج"ــ 
  "کهرمان"معرب  "     قهرمان"ــ 
  "تنبور"معرب  "      طنبور"ــ 
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  "تراز"معرب  "       طراز"ــ 
  "تبر"معرب   "         طبر"ــ 
   "َدستور "معرب  "      ُدستور"ــ 
  ")شيندند"نام قديم "(سبزوار"معرب   "     اسفزار"ــ 
  "گوزگانان"يا " انگوزگ"معرب   "   جوزجان"ــ 
  ")سيستان"نام قديم "(سکستان"يا " سگستان"معرب  "    سجستان"ــ 
  " چغانيان"معرب   "   صغانيان"ــ 
  )شهر مشهور ايران"  (سپاهان"معرب  "    اصفهان"ــ 
  ")تاشکند"نام قديم "(چاچ"معرب  "        شاش"ــ 
  )گفته اند" ترک ترازی"شهری در پاردريا که به زيبارويان مشهور بوده، چنانکه "( تزار"معرب   "       طراز"ــ 

  
تعدادی ازين کلمات معرب آنقدر در زبان دری تداول پيدا کرده اند، که در واقع جای اصل خود را گرفته اند؛ مثًال 

 خود را بکلی تغيير داده و در غير مفهوم اصلی "مدلول"دی هم  تعدا".اصفهان"و " جوزجان"و " سيستان"و " شطرنج"
 از همين سبب است که نه تنها جلو استعمال اين دو گروه ".قهرمان"و " جالب"و " جوهر"خود استعمال ميگردند؛ مثل 

  .گرفته نميتوانيم، بلکه بايد بر استعمال آنها صحه هم بگزاريمدر زبان دری را 
که از استعمال آن کلمات معربی که اصلشان در زبان دری بقوت خود باقی مانده است، بايد ست، ينامگر شايان دقت 

و " تراز"و يا نبايد در عوض . کار گرفت" استاذ"، از معرب آن "استاد"مثًال نبايد بجای کلمۀ . حتمًا خودداری گردد
درين زمينه بيشتر . ميباشد، استعمال نمود" طبر"و " طنبور"و " طراز"، معرب آنها را که عبارت  از "تبر"و " تنبور"

 مشخصًا و  اين سلسله، آيندۀ در يکی از بخشهایاما وعده ميدهم، که. نميپردازم، از حدی که از بحث کنونی بيرون بجهد
  : است"معرب"بر گرديم به اصل موضوع که جمعبندی کلمات . به مسأله بپردازمبا تفصيل بيشتر 

   
 و فرمان و جوهر و استاذ و قهرمان و طنبور"مثًال . ندعينًا بمانند کلمات عربی، جمع ميبند اعراب کلمات معرب را نيز

با درينجا . ند جمع ميساز" و فرامين و دساتيرتذه و قهارمه و طنابيرجواهر و اساتيذ يا اسا" را بصورت  "دستور
  :، کهگوشزد گرددبايد تام صراحت و قاطعيت 

درويش "ل اعراب کلماتی از قبي.  را استعمال کنند"عربیکلمات غير" و يا "کلمات دری" دری زبانان نبايد جمع عربی 
 "اتراک ، افاغنهاکراد، ، دروايش ،  ُرنود، بساتين، فرامين " را بشکل "، کـُرد ، تـُرک  و افغان، رند ، بستان ، فرمان 

 "زبان دری"   عربی را درهایه چنين جمع ک،نداريمما دری زبانان مگر هيچ مجبوريت و نيازی . کنند  میجمعبندی
  .بکار بنديم

  
  "ات" جمعبندی کلمات غير عربی با تحريمِ 

  "چتيات"شأن نزول ترکيب 
  

چنانکه در باال گفته شد، دری مگر . جمع بسته ميشوند" ات"موجود اند، که با " عربی"در زبان دری کلمات بی شمار 
ــ از " غير عربی"، که کلمات هرگز مجبور نيستندبان و فارسی زبان ــ ــ در هيچ نقطۀ سرزمين وسيع دری ززبانان 

جمع " ات"ولی و فرنگی ــ را به شيوۀ اعراب با بيکی و ترکی و مغقبيل کلمات دری و پشتو و هندی و اردو و اوز
 ت، چرتياتبهاريات، جفنگيات، چرنديا" در طيِف ازينرو بايد از استعمال کلمات جمعی که در طول زمان .ببندند

پوچيات، سغالت، باغات، جنگالت، گزارشات، پيشنهادات، کوهستانات، قشالقات، ، پنديات، )پتيات ( ، پرتيات)چتيات(
در دری افغانستان و خصوصًا فارسی آنها، )بی شمار(و امثال نهمار  ..."گمرکات، فرمايشات، دهات، ايالت، ييالقات، 

  .ايران جمع گرديده اند، پرهيز گردد
  : افشاء گردد،"چتيات"يب مشهور دری افغانستان، که شأن نزول ترکدينجا کشيد، وقت آن رسيده است ال که سخن بحا

اشند، با ب مي"ياوه و بيهودهسخنان " را که معموًال در يک ترکيب عطفی بکار ميروند و در معنای "چرت و پرت"کلمات 
جمع " ات"بعد اين ترکيب دری را به قانون عربی با .  کردند را ترکيب"چرتی و پرتی"از آن کجا کرده و ي نسبت " ی"

 ترکيبات "مخفف سازی" مردم عام يا عوام کابل جان که در . را درست کردند"پرتيات"و " چرتيات"بسته و ترکيبات 
به  ساختند، که هنوز هم از زبانشان" چتی و پتی" حذف کرده و از آن "چرتی و پرتی" را از "راء"استاد اند، حرف 

" چتيات"ترکيب  "راء"را برگزيده و از آن با حذف " چرتيات"تنها " پرتيات"و " چرتيات "از ميان. شنيده ميشودکثرت 
  .را راست کردند، که اکنون بصورت بسيار گسترده در تمام افغانستان استعمال ميگردد

ی افتم که حدودًا ده سال پيش در جريدۀ  را در نوشتۀ کسی ميخوانم، به ياد آن بندۀ خدا م"چتيات"هر وقتی که کلمۀ 
" بندۀ خدا" مبارک آن و چرا نام.  ما مردم درست کرده اند"چتيات"  عربی را از"شطحيات"نوشته بود، که گويا " اميد"

بود و اکنون در خدمت " اميد"نام دارد، که زمانی از ارکان اربعۀ هفته نامۀ " سيد طيب جواد"آن بندۀ خدا . را نگيرم
  .واشنگتن بسر ميبرد" آغاخانۀ"  در به حيث سفيرست، کهمستعمراتی افغانستان درامده و از مدتهادست نشانده و  دولت
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درست شده " شطح"از ريشۀ ثالثی " شطحيات"جناب سيد طيب جواد متوجه کنه زبان عربی نبوده و نميدانسته است که 
  . ساخته شده اندنيز از همين مصدر" احـــّشط"و " شاطح"و " شطحی"،  و است

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
  :، نکته ای انبساط انگيز بر زبان قلم جاری گردد؟؟؟ گرامریکنبررسی خسته بحث و  يکاز  ــ چه باک دارد که بعد ١

  :صنف دهم ليسۀ جليل حبيبيه می آرم، قصه ای را از سخن رفت" اتالهي"وقتی از  ترکيب 
که " رور خان بياتغالم س"ميگفتند ــ بود و معلم ما جناب " فارسی"را بغلط " دری" ساعت فارسی ــ در آن زمان 

صالحيت و  دری واقعًا ياتاز معلمان بسيار ورزيدۀ مضمون دری بود و در ادب" سرور خان بيات "!!!روحشان شاد باد
تعدادی  ان شاء اهللا، که استشده ه اب در آرشيف قفس سينه انباشتهای بسيار زيادی از آن عالی جنقصه . يد طوال داشت

  . باز خواهم گفت"خاطرات نوستالژيک"به سلسلۀ   رااز آنها
را بر زبان راند و ضمنًا معنايش را از بچه ها " الهيات"ترکيب " سرور خان بيات"ساعت دری بود و بهر صورت 

ازين جواب همه خنديديم و معلم صاحب  »".چتيات"يعنی " الهيات"«: برآمد که  "جيالنی" یصداصنف از آخر . پرسيد
چون ه بود،  ترجمه کرد"چتيات"دق دل از ص  را"الهيات"کلمۀ مگر  "جيالنی ".رده درد گرددکم بود از خنده گ

  !!!!!!!فکر کرده بود" ايالئی"عۀ چيزهای و مجمو" ايالئيات"را " الهيات"
در تحصيل کرده و " کيميا و گاز"در روسيۀ شوروی وقت در رشتۀ در سلک عسکری درآمده و بعدها که " جيالنی"

وی اکنون . خدمت کردصادقانه درين عرصه  آمد و "چم پرخلق ــ"در خدمت متأسفانه تا رتبۀ جنرالی رسيده بود، آخر 
  .هالند بسر ميبردکشور  در  هزاران پناهندۀ ديگر خلقی و پرچمیدر رستۀ" پرچمی بگيل"بحيث 

،  حواله جات، فابريکه جاتميوه جات، هزاره جات، کارخانه جات،"شکل ه  ــ در دری افغانستان اين کلمات را ب٢
های غير " (هـ"تازيان، جانشين " تعريب"در اين کلمات به قانون " ج"که در باال آوردم،  چنان.مينويسند "پرزه جات

  .است" قمار"چيزی در حد ات، بدرين ترکيگرديده است، ازينرو آوردن اضافی آن " های گردک"يا ) ملفوظ
، ١٣٧٠ چاپ چهارم  اثر داکتر محمد جواد شريعت،"دستور زبان فارسی" ٢٠٥تعداد زياد اين مثالها از صفحۀ ــ ٣

  .انتشارات اساطير، تهران، اقتباس گرديده است
 
  


