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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  :يادداشت

کم ا، ولی نسبت تره بودروی صفحۀ کمپيوتر نقش بست يک ماه پيش، حدوًا، يعنی  ٢٠٠٩ می ٢٩نوشتۀ ذيل به تاريخ 
ی اتازونی، يک قالچ "اريزونا"نجا تا ايالت رم و ازيبسر ميباينک که در نيويارک . اطرم گرديدکارها، فراموش خ

ها را   همان يادداشتاينست که. مجناب جان محمد و نوشتۀ اخير شان افتادست، به ياد دوست عزيزم هم  فاصله ني
  :جمع و غند کرده، خدمت ايشان تقديم مينمايم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩  جون٢٧نيويارک ، 
  
 
  

  گرانقدرم به جواب نوشتۀ اخير وطندار
  

  "جان محمد"جناب 
  

 سر دست گرفته شد، عکس العمل هائی در پی ، که حدودًا سه ماه پيش"بان دریمشکالت امالئی در ز"سلسلۀ 
 ارجمندی بنام  موضوع عالقۀ فعال گرفتند، نويسندۀيکی از هموطنانی که به. داشت، که کًال مثبت تلقی شده ميتواند

بال کرده خوانندگان عزيزی که موضوع را دن. ستی اضالع متحدۀ امريکا"اريزونا"از ايالت " جان محمد"جناب 
بدين معنی که . و جناب ايشان، تبادل نظر صورت ميگيرد" سلسله"ند، حتمًا متوجه گرديده اند، که بين راقم اين ا

حاصل اينست، که ما شاهد .  ميگذارندتذيرفتنی جلوه ميکند، انگشنکاتی که از نگاهشان نادرست و يا ناپجنابشان بر 
  . ميباشيمAA-AAاين بندۀ خاکی، در صفحات پورتال   نوشته هائی بين جناب ايشان و" بدل شدنرد و"

من مداخلۀ جناب جان محمد را کامًال دوستانه و از سر دلسوزی به زبان دری تلقی ميکنم، زيرا همان قسمی که بنده 
ايشان نيز دست بکار شده و ميخواهند دين ميکوشد، در توحيد امالئی اين زبان ارجمند افغانستان، سهمی اداء نمايد، 
يقين دارم، که از تقابل نظريات، باآلخره . خود را در زمينه اداء فرمايند؛ و اين مايۀ خرسندی و خشنودی من است

 بوده و دلچسپ در هر صورت رد و بدل شدن نوشته ها درين مسير، بذات خود . خواهد جهيد" برق وحدت نظر"
  .هره و ثمره نخواهد بودب، خالی از "افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان"پورتال برای خوانندۀ ارجمند 

 در پورتال نشر گرديد، عجالتًا ٢٠٠٩ می ٢٧ می  خويش، که روز ٢٦جناب ايشان ضمن نوشتۀ اخير و مؤرخ 
قالۀ قبلی ايشان  می اين جانب کرده اند، که آن هم بنوبۀ خود، جوابی به م١١مکثی بر گوشه های جانبی نوشتۀ مؤرخ 

با وجودی که کثرت و تراکم کارها حتی فرصت سر خاريدن را هم نميدهد، صد کار هول را گذاشته، و به . بوده است
برای اينکه کار را ساده بسازم، مقالۀ جناب جان محمد را پراگراف به . نوشتۀ اخير دوست عزيزم جواب ميگويم

  .پراگراف نقل کرده ، پاسخ ميگويم
لت بيشتر و تمثيل بهتر، پراگرفهای جوابگوی مقالۀ آن محترم را به شکل اصلی آن ــ يعنی  همان قسمی که برای سهو

  : مينويسم" آبی"آورده و بدنبال آنها جوابات خود را به رنگ " سياه و سرخ"در پورتال اشاعه يافته ــ  برنگ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  جان محمد: نويسنده
  ايالت اريزونا، امريکا

  ٢٠٠٩بيست و ششم می، 
  

  اماليی اشتباهاتتصحيح
  

   جناب محترم معروفیپاسخی عنوانی
  

نوان  تحت عمحترم خليل اهللا معروفی، نوشتۀ ديگری از جناب ًا به امالی زبان دری، اخيربه ادامۀ بحث در ارتباط
 آزاد افغانستان به نشر رسيده –، در ويب سايت افغانستان آزاد !" از فيروزه–روزه يی  في يک فيروزه؟–ه يی زفيرو"

را که من در مورد امالی زبان دری همان گونه که حدس ميزدم، ايشان در نوشتۀ شان پيشنهادات و نظرياتی  . است
صيه ميکنند، پرداخته   در يکی دو مقالۀ قبلی ام ارائه کرده بودم، رد نموده و به دفاع از شيوۀ نگارشی که خود شان تو

اما . من پيرامون نکات ارائه شده از سوی محترم معروفی در نوشته های بعدی ام به تفصيل توضيح خواهم داد. اند
يکی  به کارگيری جمالت کنايه آميز از سوی آقای معروفی است که در : ادار به نوشتۀ کنونی مينمايددو چيز مرا و

گلۀ ما از کسانيست که خود رهنمود نگارش را پيش "، "یئفيرهای هوا"قبيل   ازد،نوشتۀ شان به وفور ديده ميشو
جناب جان محمد ميبينند، که نه هرچه  "،"فصاحت جمله را تا سطح کالم نوآموزان سقوط ميدهد ... "، !!!"ميکشند

که خواننده گان خود ميتوانند آنها را در نوشتۀ آقای ی از اين قبيل،  ديگرلهایو مثا!!!" زرد جلوه فروخت طالست
 هيچ لزومی ندارد من احساس ناراحتی ميکنم که به شخصی چون محترم معروفی يادآوری کنم که. معروفی بخوانند

صالحيت مخاطب شان را   ، که آشکارا شخصيت، فهم و جمالت اين گونه از موقف و ديدگاه خود تا ايشان برای بيان
 ادامۀ بحث در بارۀ امالی زبان  به جز از، مگر آن که هدف ايشان چيز ديگریمورد سوال قرار ميدهد، استفاده کنند

 همگون سازی اماليی وارتقای سطح هرگاه ايشان نميخواهند به بحث کنونی، که يگانه هدف بنده از آن. دری باشد
آگاهی ما در باب اين موضوع است، ادامه بدهند، من عذر ايشان را ميپذيرم و بيشتر از اين با بحث روی اين 

صورت،   اما، اگر هدف معياری ساختن امالی زبان دری باشد، در آن . موضوع باعث ضياع وقت ايشان نميشوم
  .اميد وارم با ذکر اين نکته باعث رنجش خاطر ايشان نشده باشم.  نميماندجايی برای کتره و کنايه گفتن باقی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :جواب معروفی

من هيچگاه به نويسندگان محترم و خصوصًا نويسندگان دلسوز . سفم اگر در نوشتۀ قبليم، نکات خراشنده نوشته شدهمتأ
اگر نکات متذکره باعث مالل خاطر . خواهم حتی به کوچکترين وجهی هم، خداناکرده اسائۀ ادب نمايم وطنم، نمی

ز سر اشته های ايشان را درين استقامت، واقعًا من نو. ايشان گرديده باشد، صميمانه از ايشان معذرت ميخوام
 محترمم در ار آرزومندم که وطند.ه آن ارجی عظيم ميگزارمبدلسوزی به زبان ارجمند دری افغانستان تلقی کرده و 

   . ين نقد گرفته و بر آن مکث نمايندبآينده نيز، هر نکته ای را که مورد پسند و پذيرش ايشان نباشد، زير ذره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ی و انشايی را نکتۀ دوم اين که آقای محترم معروفی از من خواسته اند تا بکوشم در نوشته هايم هيچ اشتباه امالي

 به خاطر بايد داشت که اشتباهات اماليی و اما . من هم با اين خواستۀ شان صد در صد موافق استم. مرتکب نگردم
اشتباهات نوع دوم . يکی اشتباهاتی اند که نويسنده هميشه آنها را در نوشتۀ خود تکرار ميکند. دستوری دو نوع اند

در صورت اول، . نوشتۀ نويسنده ديده ميشوند و شايد ديگر تکرار نگردندصرف همان يک بار در   آنهايی اند که 
متوجه آن   نويسنده هم يانويسنده بايد طرز نگارش معياری را بياموزد، اما در صورت دوم اشتباه شايد تايپی باشد

اکثريت يدانند که  آقای معروفی نيک م.متهم  نمود" یبيسواد" به صوف را   مو نبايدصورت  نشده باشد، که در اين 
 در نوشته مطلق نويسنده گان اشتباهات اماليی و انشايی خود را، با وجودی که صورت درست آن را هم ميدانند، 

در گذشته ها، برای رفع اين نقيصه . صفحه تجاوز کند  ص اگر طول نوشتۀ شان از چند   ، به خصونميبينندهای شان 
متأسفانه، حال اما . ز نشر آن، از زير نظر يک مصحح مجرب ميگذشتطوری معمول بود که هر نوشته يی، پيش ا

ذا، باعث خوشنودی هٰ فل. از آن کار گرفته ميشود يا هيچ وجود ندارد يا هم اگر دارد، بسيار به ندرت طرزالعملیچنين
  .صالح نمايم  ام خواهد شد اگر کسی نوشته هايم را تصحيح نموده و دوباره به من بفرستند تا من اشتباهاتم را ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :جواب معروفی 

ا از لغزش و خطای امالئی و تايپی، شايد اصَال من با نظر جنابشان صد درصد موافقم، که نوشتۀ صد در صد مبر
وجود نداشته باشد، و اگر وجود داشته باشد، بايد آن را در کتب مقدسی از قبيل قران مجيد و انجيل سراغ کرد، که از 

  .  زير صدها ذره بين و از نظر ديده های تيزبين، ميگذرد
درجه بندی کرد به اغالط واقعًا امالئی و انشائی، که در بسا بنده با نظر جنابشان کامًال موافقم، که اغالط را بايد 

البته هردو نوع غلطی به سادگی  و وضاحت از هم تشخيص  شده و . موارد دستوری هم ميباشند، و اغالط تايپی
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 خود بر بنده در مقالۀ. خواننده خود درک ميکند، که آن اشتباه، اشتباه تايپی و چاپيست، و يا اشتباه امالئی و دستوری
  !!!!!!!اشتباهات تايپی دوست عزيزم، انگشت نگذاشته ام و در آينده نيز اين کار را نخواهم کرد

شايد روزی سافت ويرهائی در زبان دری هم پديد آيد، که خود اغالط تايپی را نشان بدهد و حتی به اصالح آن 
ويری ايجاد گردد، که اغالط امالئی و دستوری اما گمان نکنم، که حتی در آينده های بسيار دور هم سافت . بپردازد

  . لسان را نشان داده و باعث اصالح آن گردد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
گفتم که اکثريت مطلق نويسنده گان اشتباهات اماليی خود را نميبينند و شما، آقای معروفی، هم از اين امر مستثنیٰ 

در مقالۀ اخير تان، که در فوق از آن نام برده ام، شماری از اشتباهات تايپی، اماليی و حتیٰ دستوری ديده . نيستيد
آنها در ذيل اشاره ميکنم تا خود ببينيد که نوشته های شما هم از اشتباهات ميشوند، که من به اجازۀ شما، به تعدادی از 

  .اماليی و دستوری عاری نيستند
  

زبانشانسی، گونانگون، برخورادار، اخرين ، برآورده ساخته و بتواند، : در نوشتۀ تان، اشتباهات زير ديده ميشوند
   .نميدهدمش، دگری

  
زبانشناسی، گوناگون، برخوردار، آخرين، برآورده : صورت تصحيح ميکنم   اشتباهات فوق را من بالترتيب به اين

  .ساخته بتواند، نميدهمش، ديگری
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :جواب معروفی
من مقالۀ خود را که با تأخير زياد رقم . دارد" تايپی"دوست ارجمندم حتمًا ملتفت شده اند، که اغالط باال، محض جنبۀ 

بعد که آنرا در صفحۀ پورتال خواندم، متوجِه آن اشتباهات گرديده . زده ميشد، با عجله نوشته و در پورتال نشر کردم
متأسفانه که همان ورشن مغلوط بدست جناب جان محمد . ن اصالح شدۀ مقاله را تقديم پورتال نمودمو بالفاصله ورش

اگر چنين اشتاهاتی در آينده هم رخ دهد، يقينًا که از سنخ تايپی خواهد بود، . رسيده، که در باال بدان اشارت فرموده اند
تۀ خود در واقع مطلب را در دل و ذهن خود ميخواند، و چون نويسنده ــ هر نويسنده ای که باشد ــ در وقت مرور نوش

  .روی صفحه نقش بسته است نميگردد، که در ازينرو متوجِه اغالط تايپيی
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به کار "و " بکار بنديم: "را در ارتباط به کلمات ما بعد آن به دو نوع مينويسيد" به"در نوشتۀ تان، شما حرف اضافۀ 

اما بر اساس . را در اکثر موارد با کلمۀ بعدی يک جا مينويسند" به"البته بعضيها، به شمول جناب شان، ". ميبندد
با کلمۀ مابعد خود چسپانده نميشود، به استثنای مواردی " به"، حرف اضافۀ ول در زبان نوشتاری دریقواعد معم

با کلمۀ مابعد آن استيد، " به"صرف نظر از اين، اگر شما خواهان چسپاندن   . صورت و غيره  مانند، بدان جهت، بدين 
  .   پس بهتر است هميشه از همين يک قاعده پيروی کنيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :جواب معروفی 

ی پيوست با کلمۀ بعديش و دگر يک: را  بدو شکل در کلمات بکار ميبرد " به"اين واقعيت دارد، که بنده حرف اضافۀ 
چون من به هردو طرز نوشته ". فالنی بخانه رفت"و يا " به اصطالح فارسی ايران: "مثًال مينويسم . جدا از آن

درين اواخر بسيار علم گرديده، در حالی که تا گذشته های " يکجا نويسی"و " جدانويسی"اين نکته زير کليشۀ . موافقم
درين اواخر . نوشته ميشد" يکجای"ثريت مطلق حاالِت نظم و نثر دری، با کلمۀ بعدی در اک" به"نچندان دور، 

ــ  از آن طرف مرز افغانستان چيزهائی را در زمينه بيرون داده و نکاتی را مطرح " اشخاصی"اشخاصی ــ بلی فقط 
. زبان حرکت ميکندکرده اند، که متأسفانه در بعض موارد، خالف سمت جريان دريا و حتی خالف اصول دستور 

ازينرو . ولی اين فقط نظر چند شخص معدود است و به هيچ صورت، به حيث رهنما و رهنمود پذيرفته شده نميتواند
با کلمۀ مابعد خود " به"بر اساس قواعد معمول در زبان نوشتاری دری، حرف اضافۀ "ندانستم، که جناب شما چرا 

ب ميدانيد، که تاکنون قاعدۀ کلی و قابل پذيرش در زمينه تدوين و عرضه  مينويسيد؟؟؟؟ شما خو...."چسپانده نميشود
را ندارد و کس خود را پابند آن " آيۀ قران"نشده و آنچه بحيث پيشنهاد ازين طرف و آن طرف عرضه گرديده، حکم 

  !!!!نميداند
مستقًال، چيزی " ی زبانانمشکالت امالئی در"در آينده در چوکات سلسلۀ " جدانويسی"و " پيوسته نويسی"در مورد 

کلمات و ترکيبات " شأن"کلمات، نبايد " منفصل نويسی"و " متصل نويسی"عجالتًا ميگويم، که . عرضه خواهم کرد
البته اين امر !!! را پامال کرده است" چه کنم"بنويسد، حيثيت " چکنم"را " چه کنم"مثًال اگر کسی . را تخريب نمايد

" کنم"چون  !!!! و غيره، نافذ است، بکلی جداست" چرا"،  " ، چگونه" چطور"يل  از حکمی که بر کلماتی از قب
و " چپوشد"را " چه پوشد"است، و ما در هيچ جای دگر نمی بينيم که کسی چنين کاری را انجام دهد؛ مثًال " فعل"
" حرف"و "  اسم"را ميتوان با " چه!!!!! "بنويسد" چميگوئی"را " چه ميگوئی"و يا " چخورم"را " چه خورم"

" های غيرملفوظ"، "چه"و " که"کلمات " حرف آخر"آن ساقط ميگردد، چون " هـ"ترکيب کرد، که در آن صورت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

البته . کلمات در ترکيب با کلمات بعدی خود، هيچگاه حذف نميشود" های غير ملفوظ"زيرا می دانيم، که . نيست
" هـ"اين . که در باره اش بسيار گفته شده و گفته امنسبت و مصدری حکم دگری دارد، " ی"جمع  و "آن"موضوع 

  .را ميسازد" چيست و کيست"تبديل گرديده  و " ی"، به " است"از همين خاطر در پيوند با 
چنانکه گفتم، در مبحث جداگانه بر موضوع روشنی بيشتر انداخته و طرز مورد پذيرش و پسند خود را در زمينه 

  .مشرحتر خواهم آورد
فـشار را وارد " اندکترين"است، چون بر نوآموزان " جدا نوشتن کلمات"ن گفت که آسان ترين شيوه، همان شايد بتوا

  !!!!!استفاده گردد" گسسته نويسی"ميکند، و از همينرو بهتر است که در بسا موارد از 
لمانی اين امر به مراتب بايد بگويم، که تنها زبان دری نيست، که از پيوست نويسی کلمات استفاده ميکند، در زبان ا

  .در زبان المانی بعضًا حتی  يکجا نويسی حروف اضافه با کلمات ديگر نيز، فراوان ديده ميشود. بيشتر ديده ميشود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را هم گاهی با کلمۀ ماقبل از آن يک جا مينويسيد و گاهی هم جدا از آن، که اين شيوه " را"افزود بر اين، شما پسينۀ 
و  پذيرفته شدهدر اين مورد هم، شيوۀ . هم بدون دليل موجهی يادگيری و ياددهی زبان نوشتاری را دشوار ميسازد

  .جدا از کلمۀ ما قبل آن نوشته شود" را"صول زبان نوشتاری دری همانست که پسينۀ   ق با امنطب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :جواب معروفی 
جناب جان محمد . مطرح شده و جوابش هم ارائه گرديد نوشتۀ شما اين هم عين نکته ايست که در پراگراف قبلی

مطابق با " جدا از کلمۀ ماقبلش بنويسند و اين نکته را باز هم را حتمًا و هرو مرو،" را"د، که خلق خدا حرف ميخواهن
شيوۀ پذيرفته شده " د، که چنين شيوه  که ايشان از کجا حکم  ميکنن ندانستم،من. "اصول زبان نوشتاری دری ميپندارند

ــ اعنی " قلمرو زبان دری"برای تمام " قابل قبول"و " شيوۀ پذيرفته" تاکنون است؟؟؟...." و منطبق با اصول 
  !!!!!ــ  در زمينه وجود ندارد" افغانستان، ايران و تاجکستان"

چه مصدر .  در جملۀ شما خالف اصول بديهی دستور زبان است"پذيرفته شده"رکيب قابل ياد آوری ميدانم، که ت
اين عينًا . در پيوند به آن نادرست است" شده"ازينرو آوردن کلمۀ ". پذيرفته"متعديست و صفت مفعولی آن " پذيرفتن"

، "کشته شدگان"و "  شده هاکشته"را " کشتگان"و " کشته ها"بنويسد و " کشته شده"را " کشته"بدان ميماند، که کسی 
  .چنانکه در زبان مطبوعات و جرائد به کثرت و بوفرت استعمال ميگردد

زبان "ــ  چيزی بنام " دری افغانستان"ــ و خصوصًا " دری"درينجا می خواهم  به صراحت بگويم، که در زبان 
زبان " بسا نويسندگان را بنگريد و "زبان تحرير. "به مفهوم واقعی آن ، وجود ندارد" زبان معياری"و يا " معيار
را در همين مقطع زمان، " بلغاء"و " فصحاء"و " ادباء"فضالء و "و حتی زبان مکتوب " زبان مطبوعات"و " ديوان

را، که چه رسوائی نيست، که  از آن بر نمی نخيزد؟ من " استادان ادب و ادبيات  دری"و يا زبان تحرير بعض 
  .به معنای واقعی کلمه، وجود ندارد" زبان دری"در " زبان معيار"، که شخصًا بدين عقيده رسيده ام

اذعان دارند و قتی " زبان معيار"عالوه بر آن، جناب جان محمد هم در پراگراف اول نوشتۀ خود، بر فقدان 
صورت، جايی برای کتره و کنايه   ر آن اما، اگر هدف معياری ساختن امالی زبان دری باشد، د... « : مينويسندد 

  » ....گفتن باقی نميماند
هم و غم و سعی بليغ اين قلم در زمينۀ زدودن اشتباهات امالئی و جواباتی که جناب جان محمد به آنها ارائه ميکنند، 

  : مکررًا ميگويم، که !!!دری، وجود ندارد" ستندرد"و " معيار"خود  گواِه صادق برينست، که زبان 
  !!!!به معنای واقعی آن، نميشناسيم " زبان معيار"من جدًا معتقدم، که در قلمرو زبان دری و فارسی، چيزی را بنام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :، شما نوشته ايد مثًال.ميشوند عالوه بر اشتباهات فوق، در نوشتۀ تان اغالط دستوری هم ديده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :جواب معروفی 
ترکيب ، بايد فعل و بر آن اتکاء کنيماگر به دستور کالسيک که بر کالم بزرگان ادب ما ابتناء دارد، عنايت داشته 

  .بياوريم" مفرد "است ــ" جمع غير انسان"ــ و خصوصًا " فاعل جمع غير ذيروح"را که " یاغالط دستور"
، که  استقرار گرفته" یزبانهای اروپائ"زير تأثير ، در حدی " زبان بيچارۀ دری"يا "  بيچارهن دریزبا"متأسفانه 

آن نيز " صرف و نحو"، بلکه حتی بر ميپروراندرا " دری بزرگان ادب ما"نه تنها ترکيبات جديد و ناساز با مزاج 
، چنانکه در جملۀ "فاعل جمع غير ذيروح"برای " صيغۀ جمع فعل"از همين قبيل است، استعمال  .اثر گذاشته است

ــ  زير " دری ايران"ــ و خصوصًا " زبان دری"با تأسف بسيار بايد بگويم، که . باالی جناب جان محمد ، ديده ميشود
ای را پيدا کرده که کم است، از " گوسالۀ دومادره"، حالت "زبانهای فرنگی"تأثير و نفوذ زبانهای بيگانه و باالخص 

     !!!!!هالک گردد" بی شيری"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 استاد و -نايرا مشهور موالناشناس -" وبک زرين الحسين عبد "استاد مرحوم فقط ايران نامور دانشمندان از" -
  " ...بندد کارمی به را ای شيوه " ايراندر ادبيات تاريخ "جلدی هشت کتاب مؤلف  -" اصف اهللا ذبيح"داکتر مرحوم

  .باشد تا با فاعل جمع مطابقت داشته باشد" به کارميبندند" فعل هم بايد ، است ذيروحچون فاعل جمله جمع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :روفیـجواب مع

  نمايد؟؟؟ورنه کيست که برای فاعل جمع از جنس انسان، فعل مفرد استعمال بوده ، يپی اين محض يک اشتباه تا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين جمله، چون فاعل  ".ام کرده پيشنهاد نويسی درست برای نيز بنده که ميکنند، پيروی ای شيوه از ايشان "-
  .مينوشتند" پيشنهاد کرده است"مفرد غايب است، آقای معروفی بايد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معنًا و منطقًا در جملۀ باال و موارد نظير آن، ، " مفرد غائب" با وجود ساخت دستوری خود به حيث " بنده"لمۀ ک
بکار بريم، يا " مفرد غائب"در صيغۀ رايش، برو در زمينه مخيريم، که فعل را نيرا دارد، از" من"و " متکلم"فهوم م
   .  استعمال کرده ام" مفرد متکلم" آنرا بحيث  و من در جملۀ مورد مناقشۀ شما،"!!!!!!!مفرد متکلم"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 طويل، "معنای در عالوتًا را "دبلن "ايران فارسی. ميگردد استعمال "تپس "مقابل محض افغانستان دری در" بلند"ــ 
در جملۀ فوق بايد قبل از .  از لحاظ دستوری اين جملۀ آقای معروفی نادرست است".ميکنند استعمال نيز "زدرا

و آنهم صی قابل حذف است   صرف در موارد خا  " در"حرف اضافۀ . به کار برده شود" در"حرف اضافۀ " فارسی"
  . در زبان گفتاری

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :جواب معروفی

ــ فاعل جمله ــ  بايد مفرد و " فارسی ايران"برای " فعل"د، چون اين را نيز بايد از جملۀ اغالط تايپی بشمار آور
 استعمال "تپس "مقابل محض افغانستان دری در" بلند"« : استعمال ميگرديد، يعنی بايد نوشته ميشد " کند"بشکل 
  ».ميکند استعمال نيز "زدرا طويل، "معنای در عالوتًا را "دبلن "ايران فارسی. ميگردد

  !!!!!!!استعمال نمايد" فاعل مفرد"را برای " فعل جمع"حتی يک نوآموز زبان هم قصدًا گمان نکنم، که 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اين جمله، که امثال آن "....نميتوانند گفته جواب را "تحرير از تقرير" باريکيهای بسا مأمولی، چنين با ايشان... "ــ 
  بر زبان گفتاری دری استوار، کامًال) ــ معروفی!!!!ميشوندميشود يا (دنۀ محترم معروفی ديده ميشوبه وفور در نوشت

" به"را به کار ميبريم، قبل از مفعول بايد حرف اضافۀ " جواب گفتن"زبان نوشتاری، وقتی ما فعل  در نخست، .است
ينۀ استعمال شود و پس" به"حرف اضافۀ " بسا"،  در جملۀ فوق بايد پيش از زبان معياری دری اساس  بر،اًء بن.بيايد

 و نبايد در زبان داردزبان گفتاری مورد استعمال    تنها در "توانندگفته نمي"، ساختار ًاثاني. از جمله حذف شود" را"
، اما در زبان نوشتاری عين "به مهمانی آمده نميتانم: "، در زبان گفتاری ما ميگوييم مثًال. گرفته شودنوشتاری به کار

جملۀ آقای معروفی را من به ، بناًء." نميتوانم به مهمانی بيايم؛ يا به مهمانی نميتوانم بيايم: "جمله را بايد چنين نوشت
؛ يا جواب بگويند "تقرير از تحرير"ی نميتوانند به بسا باريکيهاايشان با چنين مأمولی، : ح ميکنمياين شکل تصح

  .نميتوانند جواب بگويند" تقرير از تحرير"ايشان با چنين مأمولی به بسا باريکيهای 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :جواب معروفی
 به ِ"زبان معيار"من نميدانم، که چرا زبان گفتار دری اينقدر مغضوب جناب جان محمد قرار ميگيرد، در حالی که 

  . تمام معنی عيار را در قلمرو زبان دری نميشنايم
  

است و ديگر مفعول " را" که عالمت آن "بی واسطه"خواهد، يکی مفعول دو مفعول مي" نجواب گفت"رکيبی مصدر ت
 و آن را مرجح نيز حالت اولی را برگزيدهدر جملۀ باال من . استعمال ميگردد" به"رف اضافۀ  که با ح"بالواسطه"

   .ميدانم
  من الناس نتواند، پا را از حريم آنل باشد و احدو مجدوشده همه چيزش خط کشی در آن  که نيست،" رياضی"زبان 

مفعول با واسطه را پيشنهاد کرده و فقط استعمال آن را با " جواب گفتن" وقتی دوست عزيزم برای مصدر .فراتر نهد
 درست ميدانند، يقينًا زير تأثير زبانهای اروپائی رفته اند، که در آن مفعول چنين فعلی، هميشه با" به"حرف اضافۀ 

  .جائز دانسته ميشود" حرف اضافه"وارد کردن 
 خاصۀ" تانستن"گويند، که مصدر از زبان گفتاری، مثالی ارائه کرده و " بيزاری" ابراز  ضمنجناب جان محمد

اگر ايشان به ادبيات کهن ما توجهی ميداشتند، ميديدند، که . زبان محاوره است و نبايد، در زبان تحرير استعمال گردد
 بسيار بکار ،ر متقدمان ادب ماونثمم و ونظماست، در کالم " توانستن"که در واقع مخفف " تانستن "همين مصدر

مقالۀ مبسوطی " ميانۀ دریَسَرگی و ديرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عا"زير عنوان بنده سالها قبل .  استرفته
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نيز قابل دريافت است و من " د ــ آزاد افغانستانافغانستان آزا" آخرين آن در آرشيفم در پورتال ، که ورشننوشته بود
نيز سخن زده و آن را به بارنامه مطابق " تانستن"ضمن اين مقاله از مصدر . مطالعۀ آن را به جناشان سفارش ميکنم
  :ذيًال همان پراگراف  مربوط را از آن مقاله نقل ميکنم . با تداول دری قرنها پيش ما، دانسته ام

 

   از لفِظ قلم  رخت  مع االسف  ماست،  که  بسيار متداول گفتاری  از کلمات "توانستن"فف مخ =  تانستن« 
در ايران هم اين کلمه را در گفتار . شود  زياد ديده می  و کامًال متروک گشته، با وجودی که در کالم قدما بربسته

 .)  ميتانی، نميتانم، نتانست(ونست ميتونی، نميتونم، نت:  چنانکه گويند "تونستن"بکار بندند، آن هم بشکل 
   :منوچهری شاعر چيره دست قرن پنجم و مداح سلطان مسعود غزنوی گويد

 
   بدل مرده دالن              آن که زلف َبَخِم غاليه سای تو کندنتاندبلبلی کرد 

  
  ) گزيدۀ اشعار منوچهری، چاپ احمد علی امامی افشار۶۵ص ( 
  

يعنی آنچه زلف دوتای مشک سای تو .  پر شکن، دوتا=  ۀ شراب،  نوعی شراب ناب،  َبَخم  شراب،  کوز=  ُبلُبلی    
  .  در حق افسرده دالن کند،  شراب ناب هم نتواند کرد

  : حکيم ُعنصری بلخی ضمن قصيده ای در مدح يمين الدوله محمود غزنوی فرمايد
 

  نر و فضل او بس است گوا ديدن،  همه جهانست او              برين سخن هبتانیگرش 
   
  ) ديوان، چاپ دبير سياقی٢ص ( 
   
  )ختم نقل قول( » "گواه"  يعنی "گوا"
  

و هزاران کلمه و ترکيب " تانستن"خورم، که زبان ادبی و زبان تحرير دری امروز، مصدر  من واقعًا افسوس می
  !!!!!!بکار نميبرد، را زيبای زبان عاميانه و گفتاری 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

يشتر بی  در نوشته های نويسنده گان دری و فارس  زبان مکتوب در زبان گفتاری استفاده از قواعد در حال حاضر،
در .  از فعل در زمان ماضی قريب است" است"يکی از مثالهای ديگر در زمينه حذف .  ديده ميشوداز هر وقت ديگر

، چنين  نوشتۀ بنده اشتباهات اماليی در بر شمردن، به زعم خود شان،ضمن، وشتۀ اخير شان، محترم معروفیهمين ن
 کشتيی بزرگتريناين  "بشکل بايد را جمله اين .نيست پذيرفتنی زني کالم فصاحت نگاه از شما جملۀ خود: "فرموده اند

 کالم سطح تا آنرا و ميکاهد جمله فصاحت از دوم " است" چون کرد، اصالح" شده ساخته تاکنون که است،
  !!!"  دميده سقوط نوآموزان،

  
جمله يی شايد برای .  الطه کرد مغدستوری اشتباهات اماليی يا  را نبايد باصاحت کالمدر قدم نخست بايد بگويم که ف

 من و شما، نه به  گی دارد به سليقه های شخصیمن فصيح باشد، اما برای شما نه، که اين  بيشتر از همه وابسته
برای من مايۀ تعجب است که آقای معروفی جملۀ فوق بنده را نادرست . قواعد دستوری يا اماليی زبان مورد بحث

 پيشنهاد آقای معروفی   اما برخالف،. يا دستوری وجود نداردگونه اشتباه اماليیهيچ  ۀ منجمل در ده اند زيراخوان
در زبان صورتی که فعل در زمان ماضی قريب باشد،     در" است"حذف خود خالف دستور زبان دری است زيرا 

 در ،مثًال. نيمک ميرا از فعل در زمان ماضی قريب حذف" است"صرف در زبان گفتاری   ما . نوشتاری مجاز نيست
 ميباشد؛ يا" احمد نان خورده است"ل آن در زبان نوشتاری معاد، که "احمد نان خورده ":ميگوييمزبان گفتاری 

مکتب نو از سمنت و خشت پخته "ه معادل آن در زبان نوشتاری ، ک"مکتب نو از سمنت و خشت پخته ساخته شده"
 ")ساخته شده است"نه (بنويسيم "  ساخته شده"ه ميکنند که ما يص  آقای معروفی  تو وقتی .ميباشد" ساخته شده است

زبان  در دليلی وجود ندارد که  الیتأثيرقواعد زبان گفتاری قرار گرفته اند و   همينست که ايشان تحتهم علتش 
   .ف شودذ از فعل در زمان ماضی قريب ح"است" معياری

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :جواب معروفی

من در اين مورد خاص، . دوم از فصاحت کالم ميکاهد و آنرا در سطح نازل سقوط ميدهد" است"اوًال من گفته ام، که 
ته  است  که تا کنون ساخکشتی يیاين بزرگترين « : شما نوشته بوديد". امالء"ن گفته ام و نه از سخ"  فصاحت"از 

  ».شده است
صرف نظر از اينکه چنين طرز نوشته نادرست است و بايد « :  می خود چنين آوردم ١١ و من در مقالۀ مؤرخ 

فی واقعًا اضافی و لهو است و اين طرز اضا" ی"نوشته شود، چون درينجا اضافه کردن يک " کشتيی= ی + کشتی "
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از آن گذشته، خود جملۀ شما از نگاه فصاحت کالم نيز . نيز نمی پذيرد" روش امالی زبان دری"نوشتۀ شما را 
اصالح کرد، چون » .اين بزرگترين کشتيی است، که تاکنون ساخته شده« اين جمله را بايد بشکل . پذيرفتنی نيست

  »....!!!ه ميکاهد و دوم از فصاحت جمل" است"
خوانده ام، ولی هرگز نگفته ام که چنين کاری اشتباه " فصاحت"دوم را شرط " است"بينيد، که حذف  شما دقيقًا می

  !!!!!امالئی شمرده ميشود
   !!!!.بکار برده شده" است"بار کلمۀ  چون در آن يکدر نيم جملۀ پيشتر،، قرينه ايست " است"کلمۀ حذف دليل 

را از آخر ماضی قريب صيغۀ مفرد غائب " است"زبان گفتار، بلکه در کالم فصيح و بليغ تحرير نيز، فعل نه تنها در 
ود به کثرت ديده ميتوانيم و من از ابتدای گلستان حضرت اين کار را در کالم قدمای جليل القدر خ. ، حذف ميکنند

  :مايد استاد سخن دری و شيخ اّجل سعدی، فر. سعدی شيرازی استشهاد ميکنم
 تا بنات نبات را در مهد زمين فرموده تا فرش زمردين بگستراند و دايۀ ابر بهار را گفتهفراش باد صبا را « 

 و اطفال شاخرا بقدوم موسم ربيع کاله شکوفه بر در بر کردهبپروراند و درختان را بخلعت نوروزی قبای سبزورق  
 کليات ١٠٧صفحۀ (» .شدهم خرما بيمن تربيتش نخل باسق  و تخ گشته و عصارۀ تاکی بقدرتش شهد فايقنهادهسر 

   )١٣٦٩سعدی، با مقدمۀ عباس اقبال آشتيانی، چاپ مهارت، چاپ دوم 
  .کامًال انداخته شده  است" است"اش خوانده اند، فعل " افصح المتکلمين"شما خود می بينيد، که در کالم سعدی، که 
  : بيارائيم، خواهيم داشت "است"ا شش دانه اگر همين کالم فصيح را به پيشنهاد شما و ب

 تا بنات نبات را در مهد فرموده است تا فرش زمردين بگستراند و دايۀ ابر بهار را گفته استفراش باد صبا را « 
 و اطفال شاخرا بقدوم موسم ربيع کاله کرده استدر بر زمين بپروراند و درختان را بخلعت نوروزی قبای سبزورق  

شده  و تخم خرما بيمن تربيتش نخل باسق گشته است  و عصارۀ تاکی بقدرتش شهد فايقنهاده است شکوفه بر سر
  » .است

و چنين کاری،  جملۀ فصيح باال را در سطح بسيار پائين سقوط  داده  و روان استاد سخن دری را سخت خواهد 
  !!!!آزرد

  
غير . وصًا زبان عاميانۀ دری کابلی متأثر استصميمانه اقرار ميکنم، که زبان تحرير من، از زبان گفتار و خص

ازين هم نميتواند باشد، يا بوده نميتواند ــ بخوشی دل جناب جان محمد ــ ، چون الاقل بيست سال است، که مصروف 
، از آن تأثير  و باالجباروقتی که چنين است، نوشته هايم البد و المحاله. مطالعه و بررسی زبان عاميانۀ کابلی هستم

از طرف ديگر من، قصدًا ميکوشم، زبان عاميانه را در نوشته هايم، بگنجانم و ازين نعمت خداداد و . م پذيرفته استه
اين طرز به همين دليل . هم هستم" متيقن"خصوصًا که خود از خوبی های زبان عاميانه . نقد و تيار ، استفاده کنم

اه اينکه مورد پسند خود در زبان تحريرم نفوذ کرده است ــ ؛ خورا برگزيده ام ــ و يا اينکه اين زبان خود بنوشته 
اين سبک نوشتۀ من است و با ايمان و ايقان کامل همين شيوه را ادامه خواهم .  قرار گيرد، يا نگيردکسی يا کسانی

!!! کی نيستکنم، باهم دری را فراموش "  معيار"اصطالح ه داد، و درين مسير اگر هدايات و اوامر و احکام  زبان ب
ميپندارند، مانع شده نميتواند، که از مزايای زبان گفتار " زبان معياری "از طرف ديگر، زبانی که جناب جان محمد،

جلو آزادی بيان و طرز افادۀ نويسنده و شاعر  و انتخاب سبک خاص " معيار"زبان باصطالح . ميدری استفاده نکن
 اکثريت مطلق مردم ما تأثير پذيرفته ام و با افتخار اين نکته را در هر من از زبان!! !!ايشان را سد کرده نميتواند

 نويسندگان و شاعران ات، همين طرز نوشته مورد تأئيد بساصرف نظر ازين نک. ميگويم بازار ديار و هر  سر
 ديگر باز ه راه خود را در بين نويسندگانااين سبک خاص نوشته را اختيار کرده ام، خو. هموطنم قرار گرفته است

  .نمايد يا نکند
زبان از طرفی بسا کسان به گفتۀ خودشان از همين سبک لذت ميبرند، چون لطافت ها و ظرافتهای زبان گفتار را در 

  !!!!م مشاهده ميکنندتحرير
  

ه بعد از جوابگوئی بر ايرادات جناب ناقد، ميرسيم به انگشت گذاری بر نوشتۀ خود جناب، البته بدون اينکه قصد پنا
جناب جان محمد، فقط بر يک نکته انگشت "  امالئی"از طيف اشتباهات واقعًا . را داشته باشم" پوليميک"بردن به 
 در دليلی وجود ندارد که   الیقواعد زبان گفتاری قرار گرفته اند و  تأثير ايشان تحت... « : ايشان مينويسند . ميگذارم

  ».ف شودذيب ح از فعل در زمان ماضی قر"است"زبان معياری 
 بين  متأسفانه بسا کسان فرق.استعمال ميگرديد" اال"درين جمله غلط محض است،  و بايد در عوضش " الی"کلمۀ 

 !!!!را نکرده اند" اال"و " الی"
 با عرض احترام به جناب جان محمد و خواستن پوزش از ايشان، که جواب نوشتۀ ايشان بدين تأخير ارائه ميگردد، 

ادبی خود و هر نوشتۀ ديگرم، را جدًا تعقيب فرموده و به مناقشۀ " انانبمشکالت امالئی دری ز"سلسلۀ آرزومندم که 
 بنده را نيز، ارائه ٢٠٠٩ می ١١نوشتۀ مؤرخ  " اصلی"جواب جناب ايشان قرار وعده،  که يقين دارم،. ادامه بدهند

  !دخواهند فرمو
  
  


