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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ جون ٢٧، نيو يارک
  
  
  

  "دری"در زبان " تلفظ"ُمعـْـِضلۀ 
  
وطنداران ارجمند من . ، مؤنث آن"مشکله"بر وزن و معنای " معضله"و است " مشکل"بر وزن و معنای " معضل"

  "!!!!!!درست"اما اين لغت را به انواع و انحای مختلف تلفظ ميکنند، که هر چيز ديگر بوده ميتواند، غير از 
 ی"تصوير"م بايد ه" تحرير" زبان  ."شفاهًا گفته ميشود"عبارتی بدانيم که " قيد قلم آوردندر"را بايد " امالء"ظاهرًا 

کند و زبان دری شايد در مورد هيچ زبان عالم صدق ناين امر اما در عمل . باشد" زبان محاوره"از   روشن و باوفا
  .ازين ناحيه، بالخاصه مشکالت فراوان دارد

" زبان دری"کلمات ميباشد و درين ميانه " تلفظ درست"است، يکی هم هر زباناز مشکالت مشهوری که دامنگير اکث
حال بايد . از همه زبانهای ديگر ــ و يا ال اقل از بسا زبانهای ديگر دنيا ــ گوی سبقت را ربوده و زخم پذير تر ميباشد

بدرجۀ اول معلول الفبای ناقص آن است، که " زخم پذيری"دليل اين . علت و دليل اين بليه را پرسيد
کلمات را " تلفظ درست"لوسيله زمينۀ  و بانبوده" زبان دری"ی ملفوظ  در جوابگوی تمام آوازها
  !!!!!مهيا ساخته نميتواند

ماست، چون "زبان معيار"و باصطالح غلط " ادبی"، مرادم بيشتر زبان درين مبحث سخن ميگويم" زبان"وقتی از 
من جدًا  .جور نمی آيد" ادبی"بسا جهات با قواعد زبان ، قانونمنديهائی دارد، که از "يانهزبان عام"و " محاورهزبان "

اين  . برای دری و فارسی، قلمداد گردد،  وجود ندارد" زبان معيار"متأسفانه زبانی که بتواند بدين عقيده استم که 
  .موضوع مگر خارج اين مبحث است و بماند به وقتی ديگر

  :ناشی از مسائل  ذيل استمعضل 
هایِ  مؤدی مصوتهای کوتاه ــ همان حرکاِت سه ــ الفبای زبان دری که مأخوذ از الفبای عربی ميباشد، فاقد نشانه 

" يای کوتاه"دستورنويسان اين سه حرکت را . ــ است" کسره و فتحه و ضمه"و بزبان عربی " زير زبر و پيش"گانۀ 
يم  ما مردم دری زبان و فارسی زبان اسير الفبای ناقص زبان عربی است.ه اندنيز ناميد" واو کوتاه"و " هالف کوتا"و 

 را مد نظر بگيرم، "اوستائی"، يعنی "مادر زبان دری"ورنه اگر . سادگی متصور نيست بيرون رفتن از آن هم بو راِه
الفبای ، "تاريخ زبان فارسی"به گفتۀ استاد مرحوم داکتر ناتل خانلری در . ه استاين نقيصه در آن وجود نداشت

مل ترين اکی اين الفباء را استاد خانلر. ه است عالمت و معرف تمام مصوتهای الزم بود٤٨متشکل از " اوستائی"
  .ميداندالفباء 

نشان " حرف"بصورت واحد و يگانه با يک " هجاء"آنست، که در آن هر " علم جديد زبان ميگويد، که بهترين الفباء
ان تا جائی که ميدانيم، هيچ الفبائی در جه. يگانه و واحد باشد" صوت"داده شود، يعنی هر حرف معرف فقط يک 

" الفبای فونتيک"از همينرو در زبانشناسی ُمعاصر الفبای مخصوصی را بنام . نيست، که واجد چنين جامعيتی باشد
و قابل تطبيق برای همه " کاملِ  کامل"البته حتی همين الفباء هم . وضع کرده اند، که بيشتر از يکصد عالمه دارد

جديد و معرف آواهای " عالمات"و " حروف "ضع و وارد ساختنِ  ها نيست، ازينرو  راه وزمانهتمام زبانهای دنيا و 
  .جديد و نوپيدا را در آن باز گذاشته اند

ميباشد، چه مخارج تلفظی و فارسی دری زبان ــ اين مشکل عالوتًا ناشی از موجوديت کلمات فراوان عربی در 
شمرده " بیعر" که مخصوص زبان مثًال برای حروفی. وجود نداردو فارسی بعض حروف در ساختمان زبان دری 

اعراب که خود اين مخارج تلفظی را در زبان خود دارند، ". ، ط  ، ظ ح ، ذ ، ص ، ض ث ، "ميشوند و عبارتند از 
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ث "ی و فارسی، حروف اما در زبان در. هيچ مشکلی در هنگام نوشتن کلماتی ندارند، که محتوی اين حروف ميباشند
. تلفظ ميکنند" هـ"مانند ه را ب" ح"و " ت"مانند را " ط"، " ز"را مانند " ظذ و ض و "، "س"را مثل " و ص

اينجاست که برای نوآموزان و برای کسانی که بار اول لغات ناآشنای محتوی اين حروف را مينويسند، مشکل است 
ر اينکه اول بايد اين راهی ديگر باقی نمی ماند، مگ. ، درست بنويسند  تلفظطريق شنيدن و نظر بهکه اين لغات را از 

در زبانهای واجد . ، تا ترتيب درست نوشتن آنها در حافظۀ شان نقر و حک گرددندبياموزند و يا شناسائی کنکلمات را 
، " تحريرزبان" و هر تازه وارد و نوآموزی، به مجرد ياد گرفتن در حد اصغری آن ميرسد نقيصهالفبای التين، اين 

  .  ناآشنا ميشودقادر به نوشتن درست هر کلمۀ
های "و " های ملفوظ"نشان دادن که برای " هـ" حرفمتفاوت ميباشند؛ مثًال " آواز"ف چند عّرــ بعض حروف ُم

کند، ح تلفظ نميرا درست و صري" های ملفوظ"چون افغانان  .، هردو و به عين سويه، استعمال ميگردد"غيرملفوظ
 ت عديد و بيشمارحرف، دچار مشکالدو اين وصًا مختوم به و خصات حاوی اينست که در ترتيب معامله با کلم

  .گفته امسخن ل مفص، "مشکالت امالئی در زبان دری"درين زمينۀ خاص در بخش اول . ندميشو
  

  :در زبان عوام ما مثلی معروف است که گويد 
  

  !!! ميشه)١(به يک نقطه فيل، قيل
  !!!)ميشود" قيل"، "فيل"به يک نقطه (

  يا
  !!!ه قيل ميکنهيک نقطه فيل

  !!!)ميکند" قيل"را " فيل"يک نقطه (
  

  . خوب اين ضرب المثل کابليان عزيز استِ "مصداق"که زبان دری ما مردم، واقعًا 
  

در زبان عربی، بيشتر کسب اهميت ميکند، چون با تغيير حرکت، معنای کلمه بکلی " حرکات حروف"موضوع 
  :مد نظر بگيرم را "آخر"مثًال کلمۀ سه حرفی . عوض ميگردد

  .است" ديگر" خوانده شود، معنايش مفتوح" خ"اگر ــ 
  .را ميدهد" اول"و مقابل " انجام"باشد، معنای " مکسور"اما اگر ــ 

عرض اندام ميکند و " آخــَه" بشکل لفظ ميکنند، که در زبان گفتارحرف دوم ت" فتح"ايرانيان اين کلمه را معموًال با 
  !!!!!!اين نه کاريست درست

" معضله"ما کلمۀ عزيز مثًال هموطنان .  نادرست تلفظ ميکنندسی زبانان، کلمات عربی رادری زبانان  و فاربسا 
  :را به اشکال ذيل تلفظ مينمايند

  مکسور" ض"ساکن و " ع"ــ با ميم مفتوح و 
  مفتوح" ض"ساکن و " ع"ــ با ميم مفتوح و 

  "ض"و فتح و تشديد  " ع"ــ با ميم مضموم و فتح 
  "ض"و کسر و تشديد  " ع"ــ با ميم مضموم و فتح 

  ــ با ضم اول و فتح دوم  و کسر و تخفيف حرف سوم
  ــ با ضم اول، سکون دوم و کسر و تخفيف حرف سوم

  !!!!! درست و ديگر همه غلط" آخرين"درين شش نوع تلفظ، فقط 
به " زير"، که بعضًا تغيير "نيرنگی "ی گوياياد عربی داريم، با حروفچنانکه ميدانم، در زبان دری کلمات بسيار ز

  :به کلمات ذيل توجه گردد.  آنها، فاعل را مفعول  و مفعول را فاعل ميسازد در" زبر"
  

   :مروج
است و در ") تفعيل"مصدر باب " (ترويج"از مصدر " اسم مفعول"ــ به ضم اول، فتح دوم و فتح و تشديد سوم، 

و " رسم"مثًال برای يک .  معموًال برای شيئ و غير اشخاص استعمال ميگردداين کلمه". رواج داده شده"معنای 
  .و غيره" تعامل"و " قانون"و " رواج"

اين . است" رواج دهنده"و در معنای " ترويج"از مصدر " اسم فاعل"ــ به ضم اول، فتح دوم و کسر و تشديد سوم، 
مگر بيشترين مورد . يالت و ادارات و غيره استرگانها و سازمانها و تشککلمه معموًال مخصوص اشخاص و ُا

  .ميباشد" اشخاص"استعمال آن در حد 
  

  :مثبت 
  و در معنای ") افعال"مصدر باب "(اثبات"تخفيف سوم، اسم مفعول از مصدر و ــ به ضم اول و سکون دوم و فتح 

  .است" ثابت ساخته شده"   
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  "ثابت کننده"يا " ثابت سازنده"و بمعنای " اتاثب" از مصدر ل دوم و کسر و تخفيف سوم، اسم فاع سکونــ بضم اول،
  .است   

  و" تثبيت شده"و به معنای ") تفعيل"باب ("تثبيت"از مصدر " اسم مفعول" فتح دوم و فتح و تشديد سوم، ــ بضم اول،
  .است" تثبيت کرده شده"   يا 

  .است" تثبيت کننده"و در معنای " تثبيت"ر از مصد" اسم فاعل"ــ به ضم اول و فتح دوم و کسر و تشديد سوم، 
 ما اين کلمه را به فتح حرف اول تلفظ ميکنند، که ،ِ "جديد خيال "،باصطالح زيبای زنان کابلیو " متجدد"وطنداران 

به فتح اول سوم و سکون "(مثبت"بسنجيم، " صرف عربی" اگر محض از روی قاعدۀ .غلط محض استدرين مفهوم 
 از مدلولی که در تداول عام از  بوده ميتواند و اين" زمان يا مکان ثبت کردن"بی و در معنای عر" اسم ظرف) "دوم

  . ميخواهيم، فرسنگها فاصله دارداين کلمه
  

  :معين
  و يا" کمک کننده"و در معنای ") افعال"باب "(اعانه"از مصدر " ــ به ضم اول و کسر دوم و سکون سوم، اسم فاعل

  .است" شخص"دلول اين کلمه م. است" کمک دهنده   "
  .است و به کسی اطالق گردد، که برايش کمک شده باشد) به ضم اول"( معان"ــ اسم مفعول اين مصدر 

  تعيين کرده"و در معنای ") تفعيل"باب "( تعيين"از مصدر " اسم مفعول" فتح دوم و فتح و تشديد سوم، ــ بضم اول،
  .است" شده   

  .است" تعيين کننده"و در معنای " تعيين"از مصدر " اسم فاعل"ــ به ضم اول و فتح دوم و کسر و تشديد سوم، 
  .ــ با حرکات ديگر نيز در عربی استعمال ميگردد، که مورد عالقۀ زبان دری و فارسی نيست

 

  :مکمل 
کامل "و در معنای ") تفعيل"باب "(لتکمي"از مصدر " اسم مفعول"ــ به ضم اول و فتح دوم و سوم و تشديد سوم، 

  .است" ساخته شده
  .است" کامل کننده"و در معنای " تکميل"از مصدر " اسم فاعل"ــ به ضم اول و فتح دوم و کس و تشديد سوم، 

هم باشد، که " اکمال"مصدر " اسم مفعول"يا " اسم فاعل"با سکون دوم و تخفيف حرف سوم، ميتواند " مکمل"البته 
  :د؛ چنانکه گوئيموسيعًا در دری استعمال ميشو" مالاک"ری محل استعمال ندارد، با وجودی که خود مصدر در زبان د

  .بکار ميرود" لوژيستيک"که در اردوی افغانستان بجای " اکماالت"و يا " اکمال سالح و مهمات"
  

  :معرف
تعريف "و در معنای ) باب تفعيل"(تعريف"از مصدر " اسم مفعول"ــ به ضم اول و فتح دوم و رای مشدد مفتوح، 

  .است" معرفی شده"يا " شده
، " تعريف کننده"و در معنای " تعريف"از مصدر " اسم فاعل"کسور،  اول و فتح دوم و حرف سوم مشدد مــ به ضم

  .است" معرفی کننده"و " بيان کننده"
  

خصوصًا هشت مصدر مشهور آن يعنی ، و "ثالثی مزيد فيه"اين قاعده در مورد اکثريت مطلق مصادر دوازده گانۀ 
  .تطبيق ميکند) افعال، تفعيل، تفعل، تفاعل، مفاعله، افتعال، انفعال، استفعال(ابواب 

ازين مثالها و صدها و شايد هزاران مثال مانند آنها ديده ميشود، که تبديل حرکت کسره به فتحه و معکوس آن، فاعل 
  .را مفعول و معکوس آن، ميسازد

  
د؛ به امثلۀ ذيل ول از کسره به فتحه، نوع کلمه را کامًال دگرگون می ساز تبديل حرکت حرف ا، ددر بعض موار

  :توجه گردد
  

  :اشکال
  اما. است؛ جمع اسم" شکل"ــ به فتح حرف اول جمع 

  .است" دشوار ساختن"و " مشکل ساختن"و در معنای " افعال"ــ با کسر حرف اول مصدر باب 
  

  :اقدام
  .است؛ اما" گام نهادن"و در معنای " افعال"مصدر باب ــ به کسر اول، 

  .ست"گامها"و " قدمها"در معنای " قدم"ــ به فتح اول، جمع کلمۀ 
  

  اسرار ــ اصرار
هموطنان ما متأسفانه اين کلمه را به کسر اول تلفظ . است"رازها"و در معنای " سّر"به فتح اول، جمع " اسرار"ــ 

و در معنای " افعال"ميسازد، که مصدر باب " اصرار"لفظی از آن لغت ديگری بنام ميکنند، غافل ازينکه چنين ت
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تلفظ ميکنند، برای يک نوآموز و " س"را بمانند " ص" چون در زبان دری .است" پافشاری کردن"يا " پای فشردن"
آنرا چنين و يا که حرف اول اين ترکيب، تعيين کننده است، که " حرکت"کسی که سياق جمله را درک کرده نتواند،  

  .چنان بنويسد
  

  :اخوان
  برادران"يعنی " اخوان الشياطين"مثًال . و در معنای برادران است" اخ"ــ به کسر اول، سکون دوم و فتح سوم، جمع 

  ".ها   شيطان
  هب رددر شهر کرمان ايران، هوتلی وجود دا. است" دو برادر"و در معنای " اخ" سه حرف اول، تثينۀ کلمۀ ــ به فتح 

  .)مينويسند" هتل"را " هوتل"ايرانيان .(است" دو برادر "  به، که مربوط"هوتل اخوان"نام    
  

  :عرض
  "عرض کردم"و اينکه ميگوئيم . است" طول"، مقابل " بر"و  " ميانه"، در معنای  و سکون دوم اولفتح حرفــ به 

  ".مرا در ميان گذاشت چيزی"يعنی    
  .است که مقوله ايست فلسفی" رجوه" مقابل ــ به فتحتين

  :وقتی حضرت حافظ شيرازی فرمود. است" عزت"و " آبرو"به معنای و سکون دوم ــ به کسر حرف اول 
  

  رض خود ميبری و زحمت ما ميداریِع
  

 اکثريت مطلق ادباء و فضالء اين با تأسف که. که به کسر عين تلفط ميگرددست،  ا"آبرو"همانا " عرض"مرادش از 
  .هم ميگيرندمصراع ا غلط ميخوانند و مفهوم غلط را از آن کلمه ر

  
ديده  در هر حال کافی شمرده ميشود ــ "نمونه" بحيث لیکه ميشد دامنه اش را فراختر نيز کشيد ــ و  اول مثالسهدر 

 آن را استحاله  کرده و از" مصدر باب افعال"، "فتحه"به " کسره"تغيير حرکت حرف اول اين کلمات از که شد، 
متأسفانه . و در دو مثال اخير نيز ديديم که تغيير حرکات حروف، کلمات را کامًال عوض ميکند. ميسازد" اسم جمع"

 لِکد"که ها نيستند و هر طوری اين باريکي ِ "بند و واز " شيرين کابلی،وجه و باصطالحکه وطنداران عزيز من مت
  . فظ همی کنند، همان قسم تلدشان بخواه" تنگ
 در مگر به نحوی ديگر، بدعتهائیاز وطن ماست، نيز و باالتر  و باسوادان بمراتب بزرگتر ران که نصاب سواددر اي

 بعض سنخ کلمات را چنان تعميم داد اند، "تلفظ غلط"حتی تلفظ کلمات عربی، روا داشته شده و در تلفظ و خصوصًا 
  :ی و فارسی و برگرديم به کلمات در.که از آن ديگر عدول کرده نميتوانند

  
ول را کامًال تغيير داده البته در زبان دری نيز کلمات فراوان دری  وجود دارند، که تغيير حرکات حروف در آنها، مدل

مثًال کلمۀ . در چنين لغات، تغيير حرکات حروف، از عين ترکيب حروف، کلمات متفاوت ميسازد.  ميگرداندو منقلب
  :را در نظر بگيريد" کند"سه حرفی 

  

  :دکن
مفرد "ــ و باصطالح ناگوار " مفرد غائب"برای " کندن"بفتح اول و سکون دوم، ماضی مطلق از مصدر : ــ کند 

  )٢. (به تقليد از زبانهای فرنگی  رائج گرديده است" فارسی ايران"چنانکه در " سوم شخص
  "مفرد غائب"ــ برای "  کندن"بفتح اول و دوم، مضارع از مصدر : ــ کند   

  "مفرد غائب"ــ برای " کردن"بضم اول و فتح دوم، صيغۀ مضارع از : د ــ کن
  بزرگ" گودال"و " چقوری"به فتح اول و سکون دوم، در معنای : ــ کند 
  .گوئيم" کارد کند"چنانکه " تيز"بضم اول و سکون دوم، مقابل : ــ کند 
کندکه بوردی زنکه، کچری "که در حکايت ، چنان" جامۀ ُپر پينۀ درويشان"به کسر اول و سکون دوم، : ــ کند 

 "کندک"و مراد از . مشهور استدر افسانه های قديم ) کندک را بردی زنکه، کچری نخوردی زنکه" (نخوردی زنکه
  .با کاف مکسور است" کند"کلمۀ  " مصغر تحبيبی"، همانا 

  
  :را مد نظر بگيريم" رسته"و يا کلمۀ 
و " رهيدن"است، که در معنای ) به فتح اول" (رستن"يشۀ مفعولی از مصدر به فتح اول و سکون دوم، ر: ــ رسته 

  .است" رها شدن"
" روئيدن"است، که در معنای ) به ضم اول"(رستن"به ضم اول و سکون دوم، ريشۀ مفعولی از مصدر : ــ رسته 

ما ــ بشمول زبان اهل قلم و متأسفانه در زبان عام مردم " ستهگل نو ُر"ترکيب ". گل نو ُرسته"چنانکه گوئيم . است
ظ ميگردد، که کامًال بی معناست و در هيچ صورت مفهوم مد نظر را تلف" راء"حرف " فتحۀ"ش ما ــ به علم و دان

ــ روانش شاد " اميد"آقای غالم علی . باشد" روئيده"عبارت از گليست، که تازه " گل نو رسته"مراد از . افاده نميکند
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آن زمان بود، اين ترکيب را " راديو کابل"سنده و در عين زمان خواننده و آوازخوان خوب باد ــ  که شاعر و نوي
  .همينطور نادرست اداء ميکرده است و آهنگش مشهور است

  .است" قطار"و " صف"و " بازار"به فتح اول و سکون دوم، در معنای : ــ رسته 
  

ر نگين گرفت، بر می آيد که در زبان مکتوب دری، عين از شرح باال که کلمات دری و عربی را نسبتًا به تفصيل زي
  .د، کلمات مختلف و متفاوت را ميسازدنف، با حرکاتی که معموًال نوشته نميشووترکيب حر

  
  .، از نظر ميگذرانيم"امالی کلمات"را بر " تلفظ غلط"، اثرات منفی  ان شاء اهللادر بخش بعدی

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
  :مثًال ميگوئيم. است" پست"و مقابل " بلند"يا " باال"اصطالح عاميانۀ دری و در معنای " فيل"بر وزن " قيل" ــ  ١
باال "يعنی " قيل شد"؛ " باال کن"يعنی ) قيل کن"(قيل کو"؛ "آدم قد بلند"يعنی " آدم قيل"؛ "بام بلند"يعنی " بام قيل"
همو "ــ چنانکه گوئيم " باالئی"يعنی " قيلکی"، "گدی پران بسيار قيل رفت"و " گدی پران قيل شد"و يا گوئيم، ". شد

قيل کده ده زمين "، "مرادم از همان چيزيست که در باالی باالست "يعنی) همان قيلکی را ميگويم(قيلکی ره ميگم
  ....، ) قيل کرده  به زمين زدش" (زدش
 "یرمتکلمِ  جمع ــ جمعِ  متکلم ــ متکلم مع الغـير ــ بحث دستو"عنوان  ــ  درين زمينه، به مقالۀ مستقلی که زير ٢

ادبی ــ " آرشيف ٢٠٠٩ فبروی ٢٤که در صفحۀ مؤرخ  ٢٠٠٩ فبروری ٢٣مقاله مؤرخ .(  مراجعه گردد،نوشته ام
  ).قابل دريافت ميباشد، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال ، "معروفی"و آرشيف " فرهنگی

  
  
   

  


