
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

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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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  :يادداشت پورتال

  و يکی از دانشمندان صاحبنظرهمکار گرانقدر خود بازهم نوشته ای از ،طوالنینسبتًا خيلی مسروريم که بعد از غيابت 
بدست آورديم، آن هم از قلب و چشم و چراغ وطن عزيز ما، " زبان دری" افغان، جناب جان محمد، را در عرصۀ

 محترم پورتال در مورد رشحات قلم يکی از مؤسسان ايشان و ابرازات نظری که جناب  مقاالت .حضرت کابل
روفی، در زمينۀ زبان دری ميفرمايند، باعث غنامندی ، جناب دپلوم انجنير خليل اهللا مع"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  . محتويات ادبی و علمی پورتال است
ب جان محمد را به نا عملی مينمايد، اما استثناًء مقالۀ جخاص امالئی را در حصۀ مقاالت مورد نشر گرچه پورتال شيوۀ

  .ه چاپ ميرساند، ببدون کوچکترين دستکاريیيعنی ، روش مخصوص خودشان ايجاب ميکندشکلی که 
شاد و هميشه  جناب جان محمد، ما را با ارسال نوشته هايشان  پورتال،همکار ارجمندو آرزومنديم که نويسندۀ توانا 

  .محسوس نسازندتا اين حد خود را عدم حضور  ازين  بعد گردانند وبسرافراز 
  !موفق و به سالمت باشيد و برحذر از ناماليمات روزگار

                     
 AA-AAادارۀ پورتال                                                    

  ٢٠١٠ می ٢٨                                                        
  
  

  جان محمد: نويسنده
  داراالمان، شهر کابل

  ١٣٨٩ششم جوزا، 
  

  ؟"رزایـــک"را ـــچ
  

ا و آموزندۀ آقای خليل اهللا معروفی را در ارتباط به زبان ساليان زيادی ميشود که نوشته های پر محتو
صفحات مختلف   صورت الکترونيک روی   صورت چاپی و هم به   دری و طرز نگارش آن هم به 

يک سال و چند ماه قبل هم يکی دو تبصره . انترنتی ميخوانم و سودهای بيشماری از آنها برده و ميبرم
 به " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" جناب که خوشبختانه در ويبسايت يی داشتم پيرامون نوشته های آن

متأسفانه، مصروفيتهای . هايی هم از سوی محترم معروفی در پی داشته نشر رسيد و پاسخها و تبصر
اما با وجود . روزانه برايم مجال نداد تا به بحث پيرامون امالی زبان دری با آقای معروفی ادامه بدهم

  . لۀ مقاالت شان را هميشه با دلگرمی خوانده و از آنها سود برده اماين، سلس
  

تحت "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"صفحۀ انترنتی     منتشرۀ شان درمعروفی در مقالۀ، آقای اخيرًا
صره يی داشتند پيرا مون طرز تلفظ باز هم تب" شرح و تحليل چند لغت قديم و جديد ــ بخش اول"عنوان 

 دوستانه گله«  :آقای معروفی چنين مينويسند، در نوشتۀ شان .توسط برادران ايرانی ما" کرزی"ۀ کلم
 اين و اند ساخته "ایرزک "را "کرزی"  که ميسازيم، خود ايرانی  برادران متوجِه را ای گزنده ولی

 صد در هن و نود که ميدهد، نشان تجربه چون بزند، سر ايرانی نفر دو يکی از که نيست، تحريفی
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 به نيز را ديگری مشابه اسمای ايشان. دمينويسن همينطور و کرده تلفظ "یاکرز "را "کرزی" ايرانيان
 جست در بايد دارد، عموميت ايرانيان بين در کاری چنين ميبينيم، که وقتی. دميکنن تحريف ترتيب همين

 که است اميد گردد؟؟؟مي "همگانی تحريف" چنين عامل چيزی چه که بپرسيم و برامده علت جوی و
 را ساده سؤال اين جواب و بيندازند روشنی موضوع بر ما ايرانی برادران نيز و عزيزم هموطنان

  ».بدهند
  

" کرزای"را " کرزی"راستی هم چرا فارسی زبانان . محترم معروفی به نکتۀ جالبی اشاره فرموده اند
را بالترتيب " عمرزی"و " زلمی"، "غفورزی"تلفظ ميکنند و يا هم، به گفتۀ آقای معروفی، 

  ميخوانند؟" عمرزای"و " زلمای"، "غفورزای"
  

خواننده گان اين سطور حتمًا . صوتی و هجايی زبان فارسی نهفته است  به نظر من، علت در ساختار 
مختص به ) همچنان لغوی و نحوی(صوتی   ساختارهای  قواعد و ميدانند که هر زبان دارای عده يی از

با وجودی که .  زبانهای دری و فارسی هم، مانند هر زبان ديگر، از اين امر مستثنیٰ نيستند.خود است
صوتی از بسا جهات باهم مشابه اند، اما تفاوتهايی هم ميان اين   زبانهای دری و فارسی از لحاظ ساختار 

صورت َکرَزی   ه را ب" کرزی"دو وجود دارد که يکی از اينها باعث ميشود که ما دری زبانان بتوانيم 
/karzay/ صوتی شان، آن را به    تلفظ کنيم، اما فارسی زبانان، با پيروی از قواعد و ساختار نظام

  . بگويند/karzaay/ صورت َکرزای   
  

صوات موجود در زبان شان هجاها   اگر کمی مشخصتر به موضوع بپردازيم، گوينده گان هر زبان از ا
ضمير  (/u/صوت باشند و يا دو يا بيشتر از آن، مانند، او   متشکل از يک هجاها ميتوانند . را ميسازند

متشکل از ) ضمير جمع برای شخص اول (/maa/صوت، ما   متشکل از يک ) مفرد برای شخص سوم
هم در زبان دری و هم در زبان فارسی، . صوت  متشکل از چهار )  عدد (/panj/ صوت و پنج   دو 

به عبارۀ ديگر، گوينده گان زبان . صوتی اين زبانها ميباشد  سلسله قواعد نظام ساختار هر هجا تابع يک 
صوات را مطابق به ميل شان انتخاب ننموده از آنها هجا نميسازند، بل آنها مطابق به   دری و فارسی ا

  .صوتی زبان خويش هجاها را تشکيل ميدهند  قواعد نظام 
  

صوتی زبانهای دری و فارسی، هجاها در اين زبانها ميتوانند با يک   بر اساس قواعد حاکم بر نظامهای 
صامت   بياغازند، اماهيچ هجايی نميتواند بيشتر از يک consonantصامت    يا هم با يک vowelمصوت 

ان دری يا فارسی هرگاه خواننده گان اين سطور تمام کلمات موجود در زب. در شروع خود داشته باشد
صامت آغاز   را از نظر بگذرانند، هيچ کلمه يی را نخواهند يافت که هجا يا هجاهايش با بيشتر از يک 

ضوع تقريبا در تمام گرامرهای زبانهای دری و فارسی توضيح شده است که خواننده گان   اين مو. يابد
چون اين يکی از قواعد حاکم بر . ندمحترم ميتوانند برای دريافت معلومات بيشتر به آنها رجوع کن

ساختار هجاها در زبانهای دری و فارسی است، گوينده گان هردو زبان هنگام کاربرد زبان شان اين 
. برای مصداق اين گفتۀ ما، مثالی ميآورم از کلمات دخيل در زبان دری. صل را مراعات ميکنند  ا

يسی و پشتو وارد زبان دری شده اند که هجاهای طوری که ميدانيم، يک تعداد کلمات از زبانهای انگل
چون شروع هجای نخست در اين کلمات دارای ساختاری . صامت ميآغازند  اول آنها با بيشتر از دو 

است که با قواعد حاکم بر هجا سازی در زبان دری سازگار نيست، دری زبانان مجبور ميشوند با 
، اين نوع هجاها را با قواعد نظام )ۀ بعضيها ِاستراتيژيهاو يا به گفت(استفاده از ستراتيژيهای مختلف 

، /stadium/به طور مثال، هجاهای اول کلمات انگليسی، مانند، . صوتی شان سازگار سازند  
/sport/،/cream/  و /ski/ صوتی زبان   طوری که گفتيم، چون نظام . صامت آغازميشوند  هر يک با دو

صامت بياغازند، دری زبانان مجبور ميشوند يک مصوت را   شتر از يک دری اجازه نميدهد هجاها با بي
صوتی زبان شان   يا در شروع و يا هم در وسط دو صامت بيفزايند و هجاهای جديدی را، که با نظام 
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، ِسُپورت /es-ted-yoom/دری زبانان کلمات فوق را بالترتيب چون  ِاسِتدُيوم . سازگاری دارند، بسازند
/se-port/، ِکريم /ke-reem/ و ِاسکی ،/es-kee/ يا ِسکی /se-kee/تلفظ ميکنند .  

  
صوتی زبان دری   صورتهای جديد کلمات انگليسی و طرز تلفظ آنها کامًال با نظام   طوری که ميبينيم، 

،  گوينده گان  مثًال.عين پروسۀ فوق بر کلمات دخيل از زبان پشتو هم تطبيق ميشود. سازگاری دارند
 و /zma-ray/زمری  ،/sto-ray/، ستوری /spozh-may/ص پشتو، مانند، سپوژمی   ری اسمای خازبان د

صامت ميآغازد، بالترتيب     را، که هجای نخست هر يک از آنها  با دو/speen bol-dak/سپين بولدک 
-es-peen bol/   و ِاسپين بولَدک/ez-ma-ray/ِازَمَری  ،/es-to-ray/، ِاستوَری /es-pozh-may/ِاسپوژَمی 

dak/تلفظ ميکنند تا از قواعد حاکم بر ساختار هجاها در زبان شان پيروی کرده باشند .  
  

و کلمات شبيه به آن توسط فارسی " کرزی" طرز تلفظ کلمۀ  صل موضوع که همانا   برميگرديم به ا
 را کرزای /kar-zay/طوری که در فوق يادآور شديم، علت اين که فارسی زبانان کرزی . زبانان است
/kar-zaay/ ،تلفظ ميکنند، اينست که آنها، مانند دری زبانان، کلماتی را که وارد زبان شان ميشوند 

يکی از فرقهايی که ميان زبانهای دری و . صوتی شان تلفظ ميکنند  مطابق به قواعد حاکم بر نظام 
يابند، مانند، َمی   پايان /ay/فارسی موجود است اينست که در زبان دری هجاها ميتوانند با ترکيب

/may/ َوی ،/way/َفير ، /fayr/ َشيطان ،/shay-taan/ َليال ،/lay-laa/ َميدان ،/may-daan/ َويران ،/way-
raan/ َپيدا ،/pay-daa/ صل اند، در عربی هم با ترکيب   عده يی از اين کلمات که عربی اال. وغيره/ay/ 

 فارسی، قواعد حاکم بر ساختار هجاها اجازه نميدهد هجاها با اما برخالف، در زبان. تلفظ ميشوند
بالترتيب چنين تلفظ  /ey/، گوينده گان اين زبان اين کلمات را با ترکيب ًءبنا.  به پايان برسند/ay/ترکيب 
-ley/ ِليال، /shey-toon/ ِشيطونيا  /shey-taan/  ِشيطان، /feyr/، ِفير /vey/، ِوی /mey/ ِمی :ميکنند

laa/ ،ِميدان /mey-daan/، ِويران /vey-raan/  يا ِويرون /vey-roon/ و ِپيدا /pey-daa/.  
  

کلمات کرزی، زلمی، غفورزی، و عمرزی هم از جمله کلماتی اند که، مانند کلمات فوق، با ترکيب 
/ay/چون ساختار هجايی زبان فارسی اجازه نميدهد هجاها با ترکيب .  به پايان ميرسند/ay/ايان  به پ

 اما تبديل . تبديل کنند/ey/برسند، گوينده گان اين زبان مجبور اند تا، مانند کلمات فوق، اين ترکيب را به 
 مشکل ديگری را به وجود ميآورد و آن اين که تلفظ اين کلمات به شکل کرِزی /ey/ به /ay/ترکيب 

/kar-zey/ زلِمی ،/zal-mey/ غفورِزی ،/gha-foor-zey/ و عمرِزی ،/’o-mar-zey/دری   با تلفظ آنها در
. يا پشتو بسيار تفاوت پيدا ميکند، حتیٰ تا حدی که ميتواند به سوء تفاهم ميان گوينده و شنونده بيانجامد

 به /ay/يعنی به جای تبديل ترکيب . ، فارسی زبانان از يک ستراتيژی ديگر لسانی استفاده ميکنندبناًء
/ey/را به  ، آنها آن/aay/صورت کرزای، زلمای، غفورزای، و    را به  کلمات مورد نظر کرده و تبديل

به اين گونه، فارسی زبانها از يک سو از قواعد حاکم بر هجاسازی در زبان . عمرزای تلفظ ميکنند
فارسی پيروی ميکنند، از سوی ديگر کلمات مورد نظر را تا حد امکان  به شکلی که در زبانهای دری 

  .، تلفظ مينمايندو پشتو تلفظ ميشوند
  

 janmohd@att.net: ايميل
  

  


