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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ می  ١١    برلين، 
  
  

  
  فيروزه يی ــ  يک فيروزه؟؟؟

  

  !!!!!از فيروزه فيروزه يی ــ 
    

  "جان محمد"وشتۀ جناب به جواب ن
  

  "نويسنده ای يا نويسنده يی؟ًً"زير عنوان 
  

را " سرِ  هزار سودا"، بايد عذر اين "جان محمد"پيش از گذر به اصل موضوع و جواب گفتن به نوشتۀ جناب 
ر جواب گفته نتوانسته است و شايد در آينده نيز چنين امری تکراه به نوشته های آن جناب فی الفور بخواهم، ک

" مشکالت امالئی دری زبانان"کثرت مصروفيت و نبودن فرصت ، فرصت نميدهد که حتی به همان سلسلۀ . گردد
، به "سر هزار سودا"کاش اين . ــ که بحيث جزئی از پروگرام کارم گنجانيده شده ــ برسم، چه رسد به مسائل ديگر

ود را فقط متوجِه همان می بود و هم وغم خ" وداس"، فقط  در غم  يک "جان محمد"مانند هموطن گرانقدرم ، جناب 
اين مسأله را ازين سبب نوشتم، تا جناب جان محمد مطمئن گردند، که دير جواب گفتن نوشته .  ميساخت"نکته"يک 

، بجد و " دير رسيدن، به از نرسيدن"من به فحوای مثل . های ايشان دليل ديگر ندارد، غير از فقدان وقت و فرصت
  .قاد دارمشديدًا اعت

چون از زمان نشر مقالۀ جواب طلب ايشان زمان بسيار زياد سپری گشته و محتوای آن از خاطره ها زدوده شده، 
  .الزم ديدم که آن مقاله را يکبار ديگر در ختم اين نوشته رؤيت بدهم

  
اند ، چنين آمده م" خامکوک" ناتمام و در ،خاطر ميسر نشدن وقته  بنده، که ب٢٠٠٩ مارچ ٢٠در يادداشت مؤرخ 

  :بود 
" مشکالت امالئی دری زبانان"بعد ازينکه هموطن گرانقدرم، جناب جان محمد، بر گوشه ای از بخش اول سلسلۀ « 

 "جان محمد"به جواب نوشتۀ جناب "  خود را زير عنوان ٢٠٠٩ فبروری ١٨ايراداتی وارد ساختند، مقالۀ مؤرخ 
انتظار ميرفت، که مناقشه ادامه يافته، .  به اقناع جنابشان پرداخته شودضمن اين جوابيه، کوشيده شد که. نشر کردم

ن چون ايشان نکات مطروحۀ آ. و تذکرات و استدالالت بنده مورد ايراد و ترديد ايشان قرار بگيرد، که چنين نشد
ازينرو . م آمده است، فرض را بر اين مينهم، که با ارائۀ اين مقاله، موجبات اقناع ايشان فراهمقاله را رد نکردند

وقتی ايشان کلمات مورد مناقشه را به همان شيوۀ سابق ــ و در واقع بدون پشتوانۀ استوار دستوری ــ  مينويسند، از 
  ».پنداشته ميشوند" نادرست"نگاه اين قلم 

  
 ازين "ظاهردر ". مد جوابيه ای عرضه کرده اند، نص پراگراف باال در ظاهًر منتفی ميگرددحاال که جناب جان مح

 مارچ خود، چيزی ٢٩رو که آنچه خواسته ام بگويم، به قوت خود باقيست، چون جناب جان محمد در جوابيۀ مؤرخ 
ايشان بدون اينکه مسائل مطروحه در . را ارائه نکرده اند، که جوابگوی جوابيۀ بنده و مبتنی بر دالئل اقناعی باشد

به نقطه و نکته به نکته مد نظر بگيرند، نکاتی را عرضه ميدارند، که نوشته هايم را بدقت بخوانند و همه را نقطه 
  !!!!را دارد" فير هوائی"حکم 
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را هم دارد ــ در فرصت مساعد در آينده خواهم " تکرار مکرر"در مورد نوشتۀ جديد ايشان ــ ولو که حکم 
 عنوان "نويسنده ای يا نويسنده يی"آنچه در ذيل از نظر ميگذرد، جواب همان نوشتۀ قبلی ايشان است که . پرداخت
  !!!گرديده

   
    :ميخواهم صميمانه و بدون اينکه فکر انتقام در سر باشد، به عرض جناب جان محمد برسانم که 

سخن ميگويند، بايد بکوشند، که در نوشتۀ خود هيچ "  درست نويسی"و " صحت امالئی"وقتی ايشان در مورد 
هم باصطالح ايرانيان " عمل"ادعاء ميکنند، در " نظر"يعنی آنچه را در . ب نگردنداشتباِه امالئی و انشائی را مرتک

.  طرز نوشتۀ درست کلمات ديگر ميباشد،  و" لغات مورد مناقشه"البته درينجا مرادم خارج از دستۀ !!!!! پياده کنند
د اشتباه امالئی و انشائی ايشان پيش ازينکه به جواب نوشته و رد استدالالت ايشان بپردازم، به اجازۀ ايشان به چن

  :اشارت ميکنم 
جناب . نادرست است" سوال ، سئوال"همين قسم نوشته ميشود و هر صورت ديگر از قبيل " سؤال"ــ کلمۀ عربی ١

مينگارند، که نه تنها درست نيست، بلکه با توصيۀ رسالۀ خوشگاِه دلشان، " سوال"جان محمد اين کلمه را بشکل 
  !!!، هم مباينت دارد" ن دریروش امالی زبا"
   
" باالنوبه"اضافی در آن گنجانيده و " الف"همين قسم نوشته ميشود، اما جناب جان محمد يک " بالنوبه"ــ قيد ٢

  .نوشته اند
  بالنوبه= نوبه + ال +  ب  :توضيح 

 بالوسيله، باالجبار، بالقوه، باآلخره، باهللا، بالکل، بالنسبه،"برای ترسيم بهتر موضوع مثالهای فراوانی چون 
بالمقابل، بالمواجهه، بالمکاشفه، باالراده، بالعکس، بالمره، بالخصوص، بالطبع، بالضرور، بالنتيجه، بالفطره، 

  .را پيش روی هموطن عزيز خود ميگذارم" بالتبع، بالتمام، بالکمال، بالذات، بالفرض ، باللفظ 
   
  » ... صورت گرفت، از  ت نظامی عمليا در آن جامنطقه ای که « : ــ مينويسند ٣
 صورت گرفت،  عمليات نظامی  در آنمنطقه ای که « : من جملۀ جناب جان محمد را اينطور تصحيح ميکنم     

 .کامًال اضافی و لهو است" جا" آورده شد، به تمام معنی مفهوم اداء ميگردد و آوردن "در آن"وقتی که  »....از    
 ورده باشند، چون در زبان انگليسیه را به سياق  انگليسی و به پيروی محض از آن زبان آشايد جنابشان اين جمل    
  :اين مطلب را چنين بيان ميکنيم    

„The region, where …“  
 کدام زبان ديگر فرنگی ترجمه کرده    وقتی اين جمله را خواندم، فکر کردم که ايشان آنرا باللفظ از انگليسی و يا 

  .اند    
       
صفت ساز دری را هم بر آن " ی"است و ضرورتی ديده نميشود، که " صفت"خود " فونولوجيک"ــ کلمۀ ٤

 مينويسند، بر اين نکته "پروسۀ فونولوجيکی"پس وقتی جناب جان محمد در جائی از نوشتۀ خويش . بچسپانيم
، که در زبان دری بعضًا ايد گفتبالبته . ميسازند" صفت"را بار ديگر " صفت"ايشان در واقع . توجه نداشته اند

 مثًال . از آنها مفاهيم ديگر را ميگيرندميسازند، ولی در اکثر موارد" صفت"را نيز دوباره " صفتهای عربی"
م، در يچنانکه ميدان. و غيره" موقتی"را " موقت"ساخته اند و " قديمی"ی صفت ساز، "ی"را با پسوند " قديم"

و نکتۀ ديگر اينکه،  از مردم عادی و ناوارد ، گله ای . ن مفهوم را افاده نميکنندعي" قديمی"و " قديم"زبان دری 
  !!!را پيش ميکشند" مود نگارشرهن"گلۀ ما از کسانيست، که خود . نداريم، که چرا چنين مينمايند

ته  است  که تا کنون ساخکشتی يیاين بزرگترين  (يیکشتی   ← ی  کشتی ←ی + کشتی « :  ــ مثال ميدهيد ٥
  .)شده است

نوشته شود، چون درينجا " کشتيی= ی + کشتی "صرف نظر از اينکه چنين طرز نوشته نادرست است و بايد 
نيز " روش امالی زبان دری" اضافی و لهو است و اين طرز نوشتۀ شما را واقعًااضافی " ی"اضافه کردن يک 

اين « اين جمله را بايد بشکل . يز پذيرفتنی نيستاز آن گذشته، خود جملۀ شما از نگاه فصاحت کالم ن. نمی پذيرد
م از فصاحت جمله ميکاهد و آنرا دو" است"صالح کرد، چون ا» .بزرگترين کشتيی است، که تاکنون ساخته شده

  !!! ميدهدتا سطح کالم نوآموزان، سقوط
  
يشان از آنها پيروی ميکنند صول عامی که ا  اما نگفته اند که ا... « :  ــ ايشان ضمن تشريحات خويش مينويسند ٦

  ». تا خواننده گان مقالۀ شان هم از آنها آگاه شوندکدامها اند
 خود در عين مقالۀ خويشمطابق به اصول کلی نگارش دری ، و نيز مطابق به تشريحاتی که جناب جان محمد 

  !!!!"دامها اندک"د و نه  مينوشتن"کدامهايند"، بايد "رهنمود امالی زبان دری"داده اند و هم مطابق به سفارش 
با تأسف بايد صريحًا  بگويم، که جناب جان محمد در بسا موارد به روشی  که نظرًا بدان اعتقاد دارند، وفادار 

  !!!!نيستند و نوشته های ايشان شاهد گويندۀ اين واقعيت است
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  :حاال برويم به اصل موضوع نوشتۀ ايشان 
 بايد جمله به جمله به نقد کشيده شود ــ و من نسبت نداشتن وقت کافی از جناب جان محمد ضمن تشريحاتی که اصًال
با " "نويسنده يی"صورت     صرف همينقدر ميگويند که آقای معروفی « : آن صرف نظر ميکنم ــ، چنين مينويسند 

که ايشان از آنها صول عامی   ، اما نگفته اند که ا"صول پذيرفتۀ عام در قلمرو فارسی دری در تباين قرار دارد  ا
  ». تا خواننده گان مقالۀ شان هم از آنها آگاه شوند  کدامها اندپيروی ميکنند 

صول پذيرفتۀ عام در قلمرو   ابا " نويسنده يی"« به هموطن عزيزم بايد بگويم و يقينًا خود ميدانند که وقتی مينويسم 
يشان سؤال خود را ناخودآگاه، خود جواب ميگويند، ، مرادم چيست؟؟؟  و خود ا » "فارسی دری در تباين قرار دارد

  :وقتی ميفرمايند 
را به کار ميبرند، از شيوۀ نگارشی که در " ای"قابل ياد آوری ميدانم که آن عده از افغانانی که صرف صورت « 

 حل شده ًا اين موضوع قسمايراندر خواننده گان اين سطور حتمًا واقف اند که . ايران معمول است پيروی ميکنند
  ». زيرا اکثريت آنها از شيوه يی که آقای معروفی  مرجح ميدانند، استفاده ميکنند؛است

بلی؛ جناب جان محمد خود اقرار ميفرمايند که در سرزمين ايران اين موضوع فيصله شده و دری زبانان ايران همين 
 زبان دری، حد اکثر ، شست مليون نفر حدس  را در قلمروزبانان باسوادحاال اگر تعداد دری . شيوه را پذيرفته اند

بزنيم، با مدنظر گرفتن نصاب بيسوادی در افغانستان و تاجکستان، به صراحت گفته ميتوانيم که هشتاد تا نود درصد 
و ايشان از شيوه ای پيروی ميکنند، که بنده نيز برای درست نويسی  پيشنهاد . باسوادان اين قلمرو در ايران ميزيند

وقتی که سخن تا اين حد روشن باشد، نميدانم که استفسار جناب جان محمد از چيزی که خود بر آن وقوف و . کرده ام
  اعتراف دارند، چه معنی دارد؟؟؟ 

  

  :ناقد محترمهم و غم مرکزیِ  نکتۀ 
" صوت واحد "هم و غم و نکتۀ مرکزی و حدقۀ مقالۀ جناب جان محمد ــ و به يقين با الهام از زبانهای فرنگی ــ ارائۀ

بهترين شيوۀ نگارش « : است، چنانکه نويسند " صوت واحد"برای " حرف واحد"و مختص بودن " حرف  واحد"با 
 و يک حرف صرف برای نشان دادن يک صوت به نمايش در آيد صوت توسط يک حرف  هر  آن شيوه ييست که در

فعل "بحيث صيغۀ " ای"رض را بر آن نهاده اند، که را مرجح ميدانند، چون ف" يی"از همينرو ايشان »  .به کار برود
  .برای مفرد مخاطب ماضی قريب و حال استمراری، قبول شده است" بودن

 د با بررسیـ گرفته و بعساحه را عام . درين باره سخن بسيار است و من ميکوشم، بر چند نکتۀ معدود آن مکث نمايم
   : به آخر ميرسانمنکتۀ مشخص و طرح شده در نوشتۀ جناب جان محمد ،

را جواب گفته نميتوانند و " تقرير از تحرير"اوًال به جنابشان بايد گفت که، ايشان با چنين مأمولی، بسا باريکيهای 
 چه بسا اوقات کلمه ای را ".درست نويسی"بر مبنای " درست خوانی" عبارت است از "تقرير از تحرير"  ازمرادم

تلفظات "،  می تواند تلفظات گوناگون ــ بلی " نو آموز"و " تازه وارد"برای يک در يک جملۀ دری  می نويسيم،  که 
ــ مفهوم جمله و پيوند منطقی آن را، درست اداء "  همان يک تلفظ"ــ و " يک تلفظ"ــ  داشته باشد، که فقط " گوناگون

ن درينجا  مثالی ميزنم و اميدوارم  م. و اين مشکل بدرجۀ اول از الفبای ناقص زبان دری منشأ ميگيرد.  کرده ميتواند
  :که هموطن گرامی من، خوب توجه بفرمايند

با "ــ صورت مختلِف " پنج"را مد نظر بگيريم، که در زبان دری افغانستان، به  پنج ــ بلی به " کند"کلمۀ سه حرفی 
  :، تلفظ شده ميتواند "معنی

  "کندن" از مصدر صيغۀ مفرد غائب ماضی مطلق :  Kandــ  کـــَـنــْـد    
  "کردن"فعل امر و مضارع صيغۀ مفرد غائب از مصدر  :  Konadــ  کــُــنــَـد  
  "کندن"فعل امر و مضارع صيغۀ مفرد غائب از مصدر  :  Kanadــ  کــَـنــَــد  

  لباس مشهور و پينه پينه ئی درويش و فقير :  Kendــ  کــِــنــْـد    
  "کارد و چاقوی کند"، چون " تيز" صفت، مقابل  : Kondــ  کـــُـنــْـد    

، چه "جملۀ دری"و درست اين کلمه در يک " تلفظ واحد"حاال هموطن عزيزم، جناب جان محمد، بگويند، که برای 
  قانون و معياری را پيشنهاد ميکنند؟؟؟

نظر گرفتن الفبای نارسای زبان با مد "به تأکيد ميگويم از نگاه بنده و با مد نظر گرفتن الفبای موجود زبان دری ــ 
  . زبانهای فرنگی، قابل تطبيق نيست" فونولوجيک" ــ در چنين حالتی، هيچ  کدام قانون مطابق به قواعد "دری

سياق "در زبان دری در چنين موردی، " درست نويسی"بر مبنای " درست خوانی"برای جنابشان بايد گفت که قاعدۀ 
ترکيب " تلفظ درسِت"فوق را برای " پنجگانۀ"اند حکم کند، که يکی از حاالت ميتو" سياق سخن"فقط . است" سخن

". فيل به يک نقطه قيل ميشود"بدون ترديد ميتوانم حکم کنم که در زبان دری، واقعًا . ، بکار بنديم"کند"سه حرفی 
 ميسازد، و اين نکته در و يا کامًال منقلب" بی مفهوم"و کلمه را " مفعول"را " فاعل" "زبر" به " زير"فقط تغيير

  :مثالهائی در زمينه ميزنم . مورد کلمات دریِ  عربی االصل، بسيار صدق ميکند
  است" اول"ــ مقابل " خ"ــ به کسر " آخر"ــ 
  !!!)استعمال ميکنند" اولی"را بجای " دومی"ايرانيان به غلط (است " ديگر"ــ در معنای " خ"ــ به فتح  " آخر"ــ 
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  است ــ  انسان" رواج دهنده"و در معنای " ترويج"ــ اسم فاعل از مصدر " ر"به کسر ــ " مروج"ــ  
  است ــ  شيئ" رواج داده شده، رائج"و در معنای " ترويج"ــ اسم مفعول مصدر " ر"ــ به فتح  " مروج"ــ  
  ه ــ و به حساب فارسی جهيل ، آب ايستاد" ( بحر کوچک"يعنی " بحر"ــ به ضم اول و فتح دوم ــ مصغر " بحيره"ــ 

  ")درياچه"   ايران 
 را بجای" دومی"در دری ما ( باشد ــ به فتح اول و کسر دوم ــ  ناقه يا شتر ماده ای که ده بار چوچه داده " بحيره"ــ 
  )بکار ميبرند و در ايران هيچکدام ايشان را "اولی"   
  "قوی سازنده"ـ يعنی ـ" تقويه"ــ با کسر واو ــ اسم فاعل از مصدر " مقوی"ــ 
 نوشته ميشود ــ اسم مفعول از" وامق"ــ با فتح واو و الف مقصور ــ  که در زبان دری معموًال بشکل " مقوی"ــ 
  "تقويه شده"و در معنای " تقويه" مصدر   
 در معنایــ به فتح اول و سکون دوم ــ يکی از واحد های الفبائی، و در زبان فارسی ايران، عالوتًا  " حرف"ــ 
  "سخن"   
  جمع مکسر قلت ــ در زمينه در مبحث جمعبندی در زبان دری" ( حرفه"ــ به کسر اول و فتح دوم ــ جمع " حرف"ــ 

  )   به تفصيل گپ زده خواهد شد
  .سود"، " نفع"، " فائده" ــ يعنی "م"ــ به فتح " مفاد"ــ 
  "افاده شده ، بيان کرده شده"ــ يعنی )  باب ِافعال(ه افاد"ــ اسم مفعول از مصدر " ميم"ــ به ضم " مفاد"ــ 

متفاوت را افاده " مدلول های"و " مفاهيم"کلمات متفاوت را ميسازد ، يعنی عين کلمه "  ترکيب حروف"بعضًا عين 
بنده درين مورد ضمن سلسلۀ . مثالهای بارزش را در زبان دری در افغانستان و ايران به چشم سر می بينيم. ميکند

درينجا با . ، دهها مقاله تقديم کرده و اين بحث هنوز ادامه دارد" وجوِه تمايز و تفارق دری افغانستان و فارسی ايران"
  :آوردن چند کلمۀ معدود ذيل  اکتفاء مينمايم 

  ــ در دری ما به ترکاری مشهور مارمانند ، سبز رنگ و بی مزه  گفته ميشود" تره"ــ  
  استعمال ميکنند" گندنه"را برای " تره"در فارسی ايران  ــ 
  را" دايه"رسی ايران در فا. شود" خاله"گويند، که مؤنثش " خال"در دری ما همان است که در عربی " ماما" ــ 
  .گويند" ماما"   
  طويل،"را عالوتًا در معنای " لندب"فارسی ايران . استعمال ميگردد" پست"در دری افغانستان محض مقابل " بلند" ــ 

  و دردا که. گويند) داستان دراز ("داستان بلند"يا ) موهای دراز" (موهای بلند"نيز استعمال ميکنند؛ چنانکه " دراز    
  "موهای بلند"و حتی " داستان بلند"بسا افغانان مقلد فارسی ايران و بی خبر از اصل تداول زبان دری خود، نيز     
  .گويند    
  "تحرک بيحد کودکان" ما در معنای است، در دری" شوخ" معنی  از صفت که اسم مصدر يا اسم" شوخی"ــ 
  "مزاح"ه در دری ما با کلمۀ عربی در مفهومی استعمال ميشود، ک" شوخی"در فارسی ايران . استعمال ميگردد   
  تقليدنيز به افغان " بی مسؤوليت"که بعض نويسندگان و دردا و هيهات . افاده ميگردد) مزاق ــ به تلفظ عاميانه(   
  فغانستان را زير پایگرفته و تداول دری ا" شوخی"از فارسی ايران، همين مفهوم را از کلمۀ " وار شادی"   

  !!!!!!ميکنند    
  لی که فارسی ايران آنرا در مفهوماستعمال ميگردد، در حا" رود  و  رودخانه"در دری ما در معنای " دريا"ــ 
  .بکار ميبرد" بحر"  
  تا که نشانيشه نگوئی، : "ه گوئيمبکار رود، چنانک" نشانه"و " عالمه"در زبان دری افغانستان در معنای " ینشان"ــ 
  بکار" آدرس"ارسی ايران در معنای در ف" نشانی"در حالی که ). تا که نشانيش را نگوئی نميدهدمش" (نميتمش   
  !!!ميرود   

  
در زبان دری گويا « : ين فکر نارسا را جدًا از سر خود بدر کنيم که تشريحات بالنسبه مفصل باال ازين سبب بود، تا ا

  ».استعمال نمائيم" مفهوم واحد"يک شکل کلمه را برای افادۀ فقط  " يک"ميتوانيم و يا بايد ، فـقط 
ــ ــ برخالف زبانهای اروپائی " زبان مکتوب دری"در " حرف"و با مد نظر گرفتن اين نکته که هر با اين تشريحات 

هسته ئی و ُمفاد نکتۀ خوانده شود، ) زير، زبر، پيش و ساکن(در اکثريت مطلق موارد، ميتواند با چهار حرکت 
  :، وقتی مينويسند نيز به نحوی از اعتبار  می افتد جناب جان محمد، مفکورۀ عمدۀ نوشتۀ

   خواننده گان اين . واب دادسوال فوق را ميتوان با پيروی از يک اصل قبول شده در حيطۀ علم زبان شناسی ج« 
 صوت توسط يک حرف به نمايش در آيد  سطور به خوبی ميدانند که  بهترين شيوۀ نگارش شيوه ييست که در آن هر 

شايد پيروی از اين اصل هميشه امکان پذير نباشد؛ اما . و يک حرف صرف برای نشان دادن يک صوت به کار برود
صورت نگارشی را که آقای معروفی توصيه ميکنند، با  متأسفانه . مراعات کرددر صورت امکان بايد هميشه آن را 

اين اصل در تضاد است؛ اما، بر خالف، توصيۀ روش امالی زبان دری با اين اصل هماهنگی دارد که من در ذيل به 
  ».شرح آن ميپردازم

من شک دارم که چنين خواست و توقعی . برآورده شده بتواند" فونتيک"شايد فرمايش جناب جان محمد فقط با الفبای 
  !!!!، چه رسد به الفبای ناقص زبان عربی و بالتبع الفبای زبان دریبتواندين هم برآورده ساخته را حتی الفبای الت
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اينکه ميفرمايند که نظر به قواعد زبانشانسی، بايد هر حرف معرف يک صوت باشد و هر صوتی فقط با يک حرف 
  .ن دری زمينۀ تطبيق دارد  و نه حتی در زبانهای فرنگیافاده گردد، نه در زبا

 

  :در زبان دری 
دری زبانان ". ص"و " ث"و ديگر حروف " س"را با سه حرف مختلف افاده ميکنيم؛ يکی خود ) س](s[ــ  صوت 

" ی مآبیعرب"و استعراب " قلقله"در تلفظ بين اين سه حرف، هيچ تفاوتی را نمی شناسند؛ البته حساب ماليان که از 
  !!!!!کار ميگيرند، جداست

دری زبانان اين . نشان داده ميشود" ظ"و " ض"، " ذ"، " ز"در زبان دری با چهار حرف مختلف ) ز] (z[ــ  صوت 
  !!!!!جداست" عربی مآبان"حساب البته که چهار حرف مختلف را يکسان و به عين شکل تلفظ ميکنند؛ و 

  

  :در زبان انگليسی 
  :صدق نميکند " صوت واحد"برای " حرف واحد" نيز حديث در زبان انگليسی

  و"  eo"و "  ie"و "  ea"و "  i"و " ee"را در زبان انگليسی ميتوان الاقل با حروف ) يای معروف] (í[ــ صوت 
  "e " اداء کرد؛ مثًال  : see  ،machine ، sea  ،  field ،  people  ،  recall  

   Zcechoslowakia و Peachنشان ميدهند؛ چنانکه در کلمات ... و " zc"و " ch "را با ترکيبات)  چ](č[ــ صوت 
 .ديده ميشود   

  :در کلمات ذيل ] oo[مثًال ترکيب . ــ عين ترکيب حروف، اصوات متفاوت را نمايش ميدهد
  ]فتحه[  ــ   bloodــ  
  ]واو معروف[   ــ  roof  ــ  
  ]واو مجهول[  ــ   poor  ــ 
  ]ضمه[   ــ  book ــ 

  :در مثالهای ذيل ] a[و يا يک حرف چندين صوت مختلف را افاده ميکند؛ چنانکه حرف 
  ]فتحۀ ممدود[ــ    add    ــ 

  ]کسرۀ مدغم با يای مجهول[ ــ   Aprilــ  
  ] الف ممدود ــ الف مددار[ ــ    arc    ــ 

  

  :در زبان المانی 
 ،  Mensch  ، wirklich: نشان ميدهند؛ مثًال "  g"و حتی " sch " ،"ch " ،"s"را با ) ش (]š[ــ  صوت 

Stunde،  dreißig  و fünfzig و  achtzigو امثال آنها  .  
   

  !!!در زبان فرانسوی  سرپيچی از ارشادات جناب جان محمد،  بيشتر و جلی تر ديده ميشود
وليد و دريافت آواها و اصوات گونانگون، از دستگاه گفتار انسان در زمينۀ ت: جناب جان محمد دقيقًا ميدانند که 

. محدود است  ــو با هر الفبائی که باشدــ امکانات هميشه " نوشتن"امکانات نامحدودی برخورادار است، اما در وقت 
منطقًا امکان ندارد، ازينرو نبايد  به تيوری های غيرعملی و " محدود"با و بوسيلۀ "  نامحدود"چون ارائه و افادۀ 

  !!!! اتکاء گردد" و يک صوت فقط  برای يک حرفبرای يک صوتفقط يک حرف "مکنی از قبيل نام
" يک صوت و يک حرف"با ارائۀ تشريحی مثالها از زبانهای مختلف می بينيم، که تيوری خوشنمای و ظاهرفريب 

  !!!کامًال منقلب و نقش بر آب ميگردد
لوه نمايد، هيچ سودی ندارد که جنبۀ تطبيقی نداشته باشد و بگفتۀ ولو که چنين تيوری ، زيبا و دلفريب و منطقی هم ج

چنانکه ميدانيم، تمام الفباهای زبانهای جهان، ناقص اند ، چون نميتوانند تمام . ايرانيان در عمل پياده شده نتواند
شناسانه و آواشناسی که برای مقاصد زبان" الفبای فونتيک"حتی . اصوات گفتار را مجسم بسازند و  درست افاده نمايند

از همينرو دروازۀ وضع نشانه ها و عالمات . نهای عالم را افاده کرده نميتواندوضع گرديده، نيز تمام اصوات زبا
از طرف ديگر جناب جان محمد ميدانند، که حتی در الفبای فونتيک . ، هميشه باز گذاشته ميشود" الفبا"جديد  در اين 

  . وجود دارند" صوت"بسيط  و مرکب، برای عين " عالمات مختلف"هم 
  

 سياحت، که قطعًا منظور تفريحی و تفننی نداشت، برميگرديم به اصل مطلب، يعنی کلمات مختوم بعد از اين سير و
معمول عام دری زبانان چنين است، که درين صورت پيش از . وحدت و تنکير" ی"به های غيرملفوظ در ارتباط با 

من همين شيوۀ منطقی و .  مينويسند"ويرانه ای"، " جانانه ای"، " خانه ای"الفی را اضافه کرده و مثًال " ی"چنين 
اما جناب جان محمد آمدند و ضمن مقالۀ خويش نوشتند، که . پذيرفتۀ عام را نيز در بخش اول اين سلسله سفارش کردم

نوشت " خانه يی"نظر به اين فرمايش بايد . ی وحدت و نکره آورد"ی"را پيش از " ی"در چنين حاالت بايد يک دانه 
 و يک صوت يک حرف و يک صوت"جناب جان محمد شيوۀ خويش را بر تيوری ". يرانه يیو"و " جانانه يی"و 
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 نهاده بودند، که چنانکه در باال ديديم، قطعًا جنبۀ عملی و تطبيقی ندارد؛ در هيچ زبان ياد بن"برای يک حرف
  !!!!!!!المع

 "ک صوت برای يک حرف و ييک حرف و يک صوت"حاال ببينيم که اين طرز نگارش ايشان، با  اصل تيوری 
  :    خود جناب ايشان تا کجا در تطابق است؟؟؟ 

 ايشان مطابقت دارد، يا نی؟؟؟ سطور نگارشی جنابشان  با فرمايش) مورد قبول(مقبول بلی؛ برويم و ببينيم که شيوۀ 
  !!!!و خالف مأمول و مراد و مقصود جناب ناقد است" منفی"بعدی نشان خواهد داد که جواب متأسفانه 

قابل درک و ، حتی بدون تشريحات مفصل هم موضوع من اين تناقض گفتار جناب جان محمد را در عنوان ريختم، تا 
   »!!!زه يی ــ از فيروزه ــ فيرو يی ــ  يک فيروزه؟؟؟فيروزه «: را چنين  آراستم عنوان !!! فهم گردد

" شاه بيت"ُمفاد پراگراف باال ــ که هستۀ گفتار و  و مرجح جناب جان محمد با با تأسف بايد گفت، که شيوۀ پيشنهادی
  !!!! بايد دانسته شود ــ تطابق ندارداستدالل ايشان هم

اين شيوه  . درصد نگارش قلمرو زبان دری معمول ميباشد) نود (٩٠روش پيشنهادی بنده، همانست که در بيشتر از 
يک رقم بسيار ناچيز ايرانيان که شايد .  مشاهده استدرصد نگارش و آثار مکتوب ايرانيان قابل) نود و نـُه (٩٩در 
طوری که به مشاهدۀ . هم نرسد، از شيوه ای استفاده ميکند، که مورد نظر جناب جان محمد ميباشد" يک درصد"به 

ــ  موالناشناس مشهور ايران ــ  " عبد الحسين زرين کوب"بنده رسيده، از دانشمندان نامور ايران فقط  مرحوم استاد 
شيوه ای را به کار ــ " تاريخ ادبيات در ايران"مؤلف کتاب هشت جلدی  ــ " ذبيح اهللا  صفا"داکتر  و استاد مرحوم 

در غير آن اکثريت مطلق دانشمندان نخبۀ آن سامان ــ به شمول . د، که مورد قبول آقای جان محمد نيز ميباشدنبندمی 
يشان به هزاران ميرسد، اگر نگويم، دهها هزار، شيوه ای را ــ که تعداد ا" فرهنگ نويسان"و " دستورنويسان"

از نخبگان افغانستان فقط مرحوم  خليلی افغان ــ استاد  . د، که مورد پذيرش اين مسکين نيز هستدارن مرعی می
ان کسانی ديگر از دانشمندان افغان که بتو. خليل اهللا خليلی ــ شيوۀ مورد پسند جناب جان محمد را مرعی ميداشت

اتحاديۀ « را بر ايشان جاری ساخت، در همين زمينۀ خاص ، هيچکدام از شيوۀ امالئی  مصوِب " دانشمند"واقعًا حکم 
  !!!!!پيروی نميکنند» "نويسندگان زمان خلق ــ پرچم

  
 آورده شود، پيش از" های غيرملفوظ"ی وحدت و نکره ، بعد از کلمۀ مختوم به "ی"ايشان پيشنهاد کردند که وقتی 

ايشان با . و غيره" و دردانه يی" فرزانه يی"نوشت و " نويسنده يی"مطابق اين شيوه بايد . نوشته شود" ی"آن يک 
 و يک حرف صرف برای نشان دادن صوت توسط يک حرف به نمايش در آيد  هر ... « اين پيشنهاد خالف فرمودۀ 
  :خود عمل ميکنند؛ چون » ....يک صوت به کار برود

 پيوند بخورد، نيز يک دانه و صفت ساز  نسبتی"ی"راموش کرده اند، که وقتی چنين کلمه ای با چون ايشان ف
فيروزه ، افسانه ، منطقه ، هسته ، پنبه ، "بر کلماتی از قبيل " يای نسبت"يعنی وقتی . پيش رويش گذاشته ميشود" ی"

فيروزه يی ، "بر آن افزوده شده و بشکل " ی"يک وارد گردد، ..." ، لته، جوره، ) پليته ، فتيله(پينه ، پخته ، پلته 
البته من . در می آيند" افسانه يی ، منطقه يی، هسته يی ، پنبه يی ، پينه يی ، پخته يی ، پلته يی ، لته يی ، جوره يی

ه در افاده ميکنم و اين شيوه نه تنها در دری افغانستان اکثريِت استعمال دارد، بلک" ئی"شخصًا چنين حاالت را با 
قرار دارد، به گفتۀ مرحوم استاد ناتل خانلری " ئی"ای که در اول " همزه"آن . فارسی ايران نيز عامًا بکار ميرود

" ی"در ذات خود، " ئی"يعنی که همزۀ . نوشته ميشود" همزه"است که ظاهرًا به شکل " ی"عبارت از همان کلۀ 
  .، بکار بسته ميشود" يای پياپی"است و برای تزئين و جلوگيری از تکرار دو 

تماس نگرفته اند، اما چون ايشان از رسالۀ ــ و شايد قصدًا ــ گرچه جناب جان محمد در نوشتۀ خود بدين نکته اصًال 
در اکثريت قاطع موارد ــ اگر نگويم در تمام موارد ــ  پيروی ميکنند، ميتوان با اطمينان " روش امالی زبان دری"

از کلمات مختوم به " صفت نسبی"ن اينکه خود اقرار بکنند ــ طرفدار همين طرز ساختن گفت که ايشان نيز ــ بدو
حرف واحد برای "يا " صوت واحد و حرف واحد"در همينجاست که ايشان بر تيوری . ميباشند" های غيرملفوظ"

  .ِ  خويش پای گذاشته، آن را  نقش بر آب ميسازند"صوت واحد
  :يم داشت  بلی؛ به حساب ايشان چنين خواه

  "يک فيروزه"يعنی   " فيروزه يی"ــ 
  "به رنگ فيروزه"يا ) ساخته از  فيروزه" (فيروزه ساخت"يعنی   " فيروزه يی"ــ 
  "يک هسته"يعنی     " هسته يی"ــ 
  )ذروی ، اتومی("منسوب به هسته"يعنی     " هسته يی"ــ 
  "يک جوره"يعنی    " یجوره ي"ــ 
  نانی که از دو "يعنی " نان جوره ئی" ميگوئيم  گيرد، چنان کهارتباط می" جوره"آنچه به « يعنی    " جوره يی"ــ 

  »".زغاله خمير پخته شده باشد                     
  "يک پينه"يعنی      " پينه يی"ــ 
  "آنچه پينه خورده باشد"يعنی      " پينه يی"ــ 
  "يک دانه پتره"يعنی     " پتره يی"ــ 
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  "چاينک پتره يی"آنچه پتره شده باشد، مثل "يعنی     " يیپتره "ــ 
  »!!!!!!مش طالستنه هرچه زرد جلوه فروخت، نا« جناب جان محمد می بينند، که 

  
  :طرز پيشنهادی جناب جان محمد اشکاالت ديگر نيز دارد؛ مثًال 

ر گيرد، بال استثناء پيش روی ضماير متصل شخصی صيغۀ مفرد قرا"  های غيرملفوظ"وقتی کلمۀ مختوم به 
  :مينويسيم 

  )خانه ای( ــ  که مطابقت دارد با  خانه ــ  خانه ام  
  )خانه ای(ــ  که مطابقت دارد با    خانه ــ  خانه ات

  )خانه ای(ــ  که مطابقت دارد با  خانه ــ  خانه اش 
  

های " کلمۀ مختوم با بعد از" نيم صوت"اگر تيوری جناب جان محمد درست ميبود، و آن باصطالح ايشان 
  : ميبود، حالت ذيل را ميداشتيم ]ی[، " غيرملفوظ

  )خانه يی(خانه ــ خانه يم   ــ  که مطابقت دارد با 
  )خانه يی(خانه ــ خانه يت  ــ  که مطابقت دارد با 
  )خانه يی(خانه ــ خانه يش ــ  که مطابقت دارد با 

روش امالی زبان "چکس ــ به شمول خود جناب جان محمد و رسالۀ و چنانکه همه ميدانيم، چنين شيوۀ نوشتن را هي
  !!!!مورد پسند شان ــ نمی پذيرد" دری

  
. جداست"  ی ،  و، ا" از حساب ، از آب و گل  دگری ساخته شده و" ی غيرملفوظها"پس معلوم ميشود که حرف 

های "ند، چارۀ کار کلمات مختوم به ، صدق ميک) ا ، و ، ی "( حروف علت" آنچه در مورد کلمات مختوم به يعنی
  !!!!!را ساخته نميتواند"  غيرملفوظ

 بالوسيله آنرا با  ودانسته ] a[را معرف " های غير ملفوظ"مشکل کار اشخاصی نظير جناب جان محمد درينست، که 
م، اين چنانکه ضمن توضيحات مقالۀ پيشتر خود ثابت ساخت!!!!!  از يک سنخ حساب ميکنند)واول"(حروف علت"

های غير "است، نه اينکه خود " های غيرملفوظ" مربوط به حرف ماقبل ]a[حدس کامًال نادرست است، چون صوت 
که بيشتر در زبانهای فرنگی ساحۀ از تيوری عام ، همنظران آرزومندم که جناب جناب محمد و  !!!!باشد" ملفوظ

  !!!اينددرک فرماآلخره بموضوع را قدم رنجه نموده، و " زبان دری"به تطبيق دارد، 
را دقيقًا خوانده و نکته به نکته و نقطه به نقطه خدا  که جناب جان محمد، نوشته های خلق اينست آرزوی اخرينم

  !!!!د بنويسندـمد نظر بگيرند، پيش از انکه بيايند و بر آنها نق
  

******  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :، که جهت آسانی کار جنسًا نقل ميگردد" نويسنده ای يا نويسنده يی؟"اينک مقالۀ جناب جان محمد زير عنوان 

  
      

   ٢٠٠٩ مارچ ١٣
  

  !، جناب جان محمدلگرانقدر پورتا همکار
  . مارچ ،  بدست آورديم١٢ شما را ديروز، ٢٠٠٩نوشتۀ مؤرخ دهم مارچ 

عالقه گرفته و نوشتۀ همکار ارجمند ما ، جناب دپلوم انجنير " امالی زبان دری"تشکر ازينکه باز به موضوع 
را ميکند و بسا " ايش امالئیپير"گرچه پاليسی نشراتی ما ايجاب . خليل اهللا معروفی، را مورد نقد قرار داده ايد

را " امالی زبان دری"نکات متن نوشتۀ آن عزيز بايد ازين نگاه اصالح گردند، اما چون شما خود موضوعات 
 دريافت کرده ايم، به  قسمی کههمانبدون اصالح امالئی و نوشتۀ تانرا در کمال امانت و استثـناًء پيش ميکشيد، 
  .د پرداختنروفی به جواب ايرادات شما خواهيقينًا که آقای مع. نشر ميسپاريم

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

 
         با تقديم محبت                                  
  AA-AAادارۀ پورتال                             

  
 

  جان محمد: نويسنده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  ايالت اريزونا، امريکا
  ٢٠٠٩دهم مارچ، 

  
  

  بحثی پيرامون امالی زبان دری
  

  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 . اخير کلمات مختوم به های غير ملفوظ استدر) ی(صولی   نکره و مو

های ملفوظ و های غير : مشکالت امالئی زبان دری"معروفی در يکی از نوشته های اخير شان تحت عنوان 
  :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"ز ا 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
  
 امر اين اما .ميکنند پيشنهاد و ميدارند مرعیرا " يی"  ،  "ای"  رعوضد" یدِر زبان امالی روش" رسالۀ در"
  ".دارد قرار تباين در دری، فارسی زبان قلمرو در عام پذيرفتۀ ا اصولب
  

مبين اين واقعيت است که در ميان گوينده گان زبان دری پيرامون  ت داده شده از سوی محترم معروفیتوضيحا
و دسته گی وجود  د های غير ملفوظدر اخير کلمات مختوم به) ی(پسوندهای نکره و موصولی طرز نگارش 

صيۀ داده شده    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 +   ه خان  
  مقاله يی  يا    مقاله ای     ←ی +   مقاله   
  منطقه يی  يا  منطقه ای    ←ی +   منطقه   
  برنامه يی  يا           برنامه ای     ←ی +   برنامه   

  
  :صولی  پسوند مو + اسم

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

  .قيمت استخانه يی که در مقابل پارک  است، 
  

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

  
  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 همگون سازی امالی زبان دری کار شايد

متأسفانه،  تعداد زيادی از . توضيحاتی هم  ارائه ميکردند که چرا اين طور بنويسيم يا آن طور ننويسيم
ضيح ميدهند که چرا اين  کمتر تو،صيه هايی که ارائه شده اند  رهنمودهايی که تا کنون به چاپ رسيده اند و يا تو
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وضيحی يا دليلی وجود  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 ورد موضوعمثًال، در م.  د تا دليلش را هم بياوريمخواهد بو

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

تا خواننده گان مقالۀ صول عامی که ايشان از آنها پيروی ميکنند کدامها اند   ، اما نگفته اند که ا"باين قرار داردت
  . 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 . ر درستی از شيوۀ نگارش  معمول ميان گوينده گان زبان دری باشدويصفکر نميکنم اين ت
اگر ما نوشته های دری زبانان را ورق بزنيم، ميبينيم که .  استفاده نميکنند"ای"صورت   از همۀ دری زبانان 

 گان افغانستان دست به  يکی از داليلی که اتحاديۀ نويسنده.را هم به کار ميبرند" يی" صورت   تعداد کثيری 
در شيوۀ و يا بهتر بگويم چند گانه گی، همين 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"ه صرف صورت نی ک آن عده از افغاناقابل ياد آوری ميدانم که
 حل شده ًا اين موضوع قسمايراندر خواننده گان اين سطور حتمًا واقف اند که . ايران معمول است پيروی ميکنند

در  که شيوۀ قبول شده 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. افراد يک جامعه برای تحرير زبان گفتار
، کرده اندصيه     که آقای معروفی توی ي  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 

روزی فرا رسد که ما افغانها هم برای همگون سازی امالی زبان  هرگاه . را" يی"و عده يی هم به کار ميبرند 
  بر گزينيم، کدام يک را بايد  انتخاب کنيم و چرا؟ دری از اين دو شکل نوشتاری صرف يکی را 

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

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

صورت نگارشی را که آقای معروفی تأسفانه  م.  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
  

. ايش ميگويندفونولوجيکی موجود است که به آن افزآوايی يا به گفتۀ بعضی ها در زبان دری يک پروسۀ عام 
، ، در  ترکيبات زيرمثًال.  ص  صوت در يک کلمۀ ترکيبی  تحت شرايط خا   افزايش عبارت است از  ازدياد يک 
وقتی کلمات مورد نظر با . هکذا، تمام پسوندهای ملکی با مصوت می آغازند. همۀ کلمات به مصوت می انجامند

  :د که دو مصوت يکی پی ديگر قرار ميگيردپسوندهای ملکی ترکيب ميشوند، حالتی به وجود می آي
  

   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 

 مصوت در بين آنها می افزايند، که در وجود آوردن سهولت در تلفظ، يک صامت را برای جدا کردن هر دو
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،
  :تلفظ کلمات اشتقاق شده آسان گرددپسوند ملکی اضافه شده است تا   و هکلمهر ميان نوشته ميشود، " ی"
  

 صدايش  ←   اشاصد
 يتخدا  ←  اتخدا
  يمآرزو  ←  اموآرز
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  "ا، و، ی"های وتصبه کلمات مختوم به م صولی  واردی که پسوند نکره يا موعين پرو سۀ فونولوجيکی در م
  :يدبه مثالهای زير توجه کن.  نيز مشهود است،شودميضافه   ا

  
  .)صدايی شنيده نميشد  هيچ (صدايی      ←   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 

  
يی است  که تا کنون ساخته شده اين بزرگترين کشتی (کشتی يی   ← ی  کشتی  ←    ی + کشتی 
  .)است

  
  :بر اساس مثالهای فوق، ميتوان چنين نتيجه گيری کرد که 
  
اگر کلمه يی که به مصوت پايان يابد، با پسوندی که با مصوت شروع شود، ترکيب شود، برای شکستن   -١

  .  شونده می افزاييم  را ميان هردو جزء ترکيب[y]نيم مصوت ) که برای تلفظ ثقيل است(تسلسل دو مصوت 
  
  .نوشته ميشود" ی"حرف در ترکيبات جديد با )[y]يعنی، (در تمام موارد فوق، نيم مصوت افزوده شده  -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.تشکيل ميدهد موصولی  ياغيرملفوظ و جزء دوم آنها را پسوند نکره

 
  :پسوند نکره + اسم

  
  نويسنده يی ←  نويسنده ی   ←  ی + نويسنده 

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

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

  مقاله يی ←  مقاله ی  ←  ی+ مقاله 
  .)در اين مورد، شما حتما بايد مقاله يی بنويسيد(
  

   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+ ه خان
  .خانه يی که در مقابل پارک  است، قيمت است

  
  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
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 ميان کلمات مختوم [y]در اين جا هم ميبيينم که نيم مصوت صحبت کرديم،   ها  در مورد آنمانند مثالهايی که قبًال
" ی" هميشه با حرف [y]چون نيم مصوت . به های غير ملفوظ و پسوند های نکره و موصولی اضافه ميشود

 برده و خانه يی، چشمه يی"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 کلماما برخالف، اگر ما بر اساس توصيۀ آقای

" ی"در همه موارد با حرف  را که هميشه و [y]اين بدان معناست که ما نيم مصوت . بنويسيم"  ایبردهای، و 
  . ون آن که دليلی برای آن موجود باشدبنويسيم، بد" ای"، حال بايد با نوشته ميشود

  
در زبان نوشتاری دری اساسًا در مقام صيغۀ مفرد " ای"از سوی ديگر بايد به ياد داشت که کاربرد اصلی 

 [a]مخاطب فعل ماضی قريب و يا صيغۀ مخاطب فعل حال جاری در اخير برخی از کلمات مختوم به واول 
  :ثالها توجه کنيدبه اين م. يعنی همان های غيرملفوظ است

  
  .تو رفته ای

  .تو خورده ای
  ).استی(تو در خانه ای 

  ).استی(تو ديوانه ای 
  

يا صورت  مطرح کرديم و آن اين که آر ميگردم به سوالی که در شروعبا در نظرداشت توضيحات فوق، ب
ت اخيرالذکر را ما بايد صور. ؟ پاسخ واضح استرا" نويسنده يی"را بر گزيينيم يا " نويسنده ای"اماليی 
يعنی ما هميشه نيم .  زيرا اين صورت رابطۀ يک به يک ميان اصوات و حروف را نفی نميکند؛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"د ديگری، مانند با موار" 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
  

  
  

 


