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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 سپتمبر ٢٠برلين ــ 
  
  
 
 

 مشکالت امالئی دری زبانان
     

  ) بخش هشتم ( 
  

  "گسسته نويسی "  و" پيوسته نويسی"
  

 را در پورتال "پشتو"، که ِسّمت تدريس زبان ارجمند و عاليشأن "برکت"دوست گرانقدرم، استاد محمد اسحاق 
" جدانويسی"و " يکجانويسی"به عهده دارد، حدودًا يک و نيم سال پيش در مورد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

ضمن اين بخش ميکوشم، بر گوشه ای ازين موضوع . ن مسکين ساخته بودکلمات در زبان دری، سؤالی را متوجه اي
از حضور آن دوست ارجمند پوزش ميخواهم، که نسبت مصروفيتهای ُمدام و . کالن و گسترده، به ايجار نظر اندازم

  :يک نکته را بصراحت تام ميگويم  در اين ارتباط. مداوم، زودتر به ندايش لبيک گفته نتوانسته ام
را که ضمن اين بررسی تقديم ميکنم، مأخوذ يا متأثر از هيچ منبع يا مأخذ دستوری و غيردستوری نيست و چيزی 

" يکجانويسی" ازينکه دستورنويسان در عـرصۀ مستقل برداشت شخص خودم از موضوع ميباشد؛همه فقط مبتنی بر 
 آرزومندم که خوانندگان .رداه اند، چه چيزی را عرضه ککلمات) گسسته نويسی" (انويسیجد"و ) پيوسته نويسی(

  .صاحبنظر بر کم و کاست اين پيشکش، انگشت گذاشته و بر اين مسکين منت گزارند
.  باشد" و ترکيبو شأن کلمهحيثيت " بايد مد نظرگرفتنِ "جدانويسی " و"يکجانويسی"از نگاه من، اصل اصيل در 

 و ول شکل و محتوائی را در نظر دارم، که با آن کلمه گپ ميزنم، بدرجۀ ا" و ترکيبو شأن کلمهحيثيت "وقتی از 
وش مغش"  و " مفهومِ محفوظ ماندن"پس اصل اساسی در نوشتن پيوسته و يا گسستۀ کلمات، . ، افاده ميگرددترکيب
  . است) اراده شد( مراد کلمه و ترکيب"قالبِ  نشدن

 اول امکان مغالطه و التباس ترکيب را با لغت بايد از" جدانويسی"و " يکجای نويسی"به عقيدۀ شخص من، در هنگام 
 نبايد قواعدی را از نظر دور درين ميان. يل را، از هم تشخيص بدهيمديگری مد نظر گرفته و دو حالت ذيا ترکيب 

  ):بخش اول اين سلسله ديده شود.( تطبيق ميگردند"های غير ملفوظ"و " های ملفوظ"، که بر ترکيبات مختوم به داريم
  مکان مغالطه موجود نيست ــ  ا١
   ــ  امکان مغالطه موجود است٢
  

  : حالت اولــ١
يکجا "و " جدانوشتن" از همان اول منتفی باشد، در آن صورت يا ترکيبی با کدام لغت در صورتی که امکان مغالطه

  :يکسان و هردو درست  است؛ مثًال" نوشتن
درينجا . ود، مغالطه با هيچ لغت ديگر را بار نمی آرد هم نوشته ش"زبان شناسی" بشکل "زبانشناسی"اگر ترکيب 

 هم بنويسيم، مغالطه با "دشنام نامه" را در هيئت "دشنامنامه"همين قسم اگر ترکيب . هردو حالت درست و قانونی اند
 هم بنويسيم، درست "وطن دوست" را بصورت "وطندوست"اگر ترکيب .  ديگر را بار نمی آردو ترکيب هيچ لغت 

  . برنميخيزد،ديگر بیو ترکيچون از آن بوی مغالطه با کدام لغت است، 
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نهمار و ترکيبات اين قبيل  .بکار نرفته است" فعل" اينست، که در آنها  بدرجۀ اول درمشخصۀ اين نوع ترکيبات
  :بيشمار نيست و من چند مثال ديگر را پيش ميکشم

 چلدختران ــ  می خانه؛ چهلزينه ــ چهل زينه؛ بويه؛ ميخانه ــبيحد ــ بی حد؛ شيرينبويه ــ شيرين؛ بيشمار ــ بی شمار
  ....؛ چل دختران

  

  :"ــ حالت دوم ٢
اينست، که ترکيب را بايد مطابق به . در اين ترکيبات امکان التباس و مغالطه با کلمه يا کلمات ديگر موجود است

ا يکجانويسی و جدانويسی، مفهوم مد نظر هيچ خدشه و ، يا يکجا بنويسيم يا جدا و جدًا متوجه باشيم، که بمراد ومِ فهم
  . صدمه ای نميپذيرد
، فـقـط  به پاره ای از مواردی اشارت ميکنم، که دری زبانان و ب اين نوع، بسيار وسيع است و منطيف کلمات مرک
 را  سرمشقنه  و نموحکم گويا مواردی را که مثال گونه می آرم، . نان وطنم، با آنها مشکل دارندخصوصًا دری زبا

  .برای صدها و هزاران مورد هممانند خود دارند
   را در هر رکن پيش ميکشم و "يکجا نوشتن"  يا "جدا نوشتن"اولين مثال را مشرح بيان کرده و دليل در ترکيبات ذيل 

  :ر سياق همين قياس، مد نظر ميگيرماستخراج در مثالهای بعدی را ب
  در اين ترکيب،" داد"و هم " قرار"چون هم  بايد جدا نوشته شود،" قرار دادن"ر ماضی مطلق از مصد" قرار داد"ــ 
  .نگه ميدارند" جداگانه"حيثيت مستقل خود را بحيث عمل    
  ته است، بايد بحيث يک کلمۀ واحد،برخاس" قرار دادن"بحيث اسم ترکيبی که در واقع نيز از مصدر " قرارداد"ــ 
  .درين ترکيب حيثيت و هويت مستقل ندارند" داد"و " قرار"چون . يکجا نوشته شود   
  ــ جدا" روی دادن"از مصدر ترکيبی ماضی مطلق :    "  روی داد"ــ 
  ــ يکجاترکيبی اسم "      :   رويداد"ــ 
  ــ جدا" رخ دادن"از ماضی مطلق "     :   رخ داد"ــ 
  ــ يکجایترکيبی اسم "      :   رخداد"ــ 
  ــ جدا" پيش رفتن"از مصدر   ماضی مطلق "  : پيش رفت"ــ 
   يکجامرکب ــ اسم "    :   پيشرفت"ــ 
  ــ جدا" نگه داشتن"از مصدر ماضی مطلق "  :   نگه داشت"ــ 
  ــ يکجایمرکب اسم "   :   نگهداشت"ــ 

  !دا نوشته شودــ بايد ج" خواِب َبرده شدن"تلفظ گردد؛ يعنی " خواِب  َبردگی"اگر به شکل :  ــ خواب بردگی  
  !ــ بايد يکجای نوشته شود، تا با حالت قبلی مغالطه نشود" خواب ُبردن"مأخوذ از مصدر مرکب :  ــ خواببردگی     

  ــ جدا" پيش رفتن"از امر حاضر "     :   پيش رو"ــ 
  با عالمت اضافت ــ جدا" رو"و " پيش"مرکب از   :   ــ پيشِ  رو     

  ــ يکجای" پيش رونده"فاعلی و مخفف صفت           : پيشرو"ــ 
  معنای ه و ب) ترکيب عاميانۀ کابلی" (راِه رفته"ترکيب اضافی و ُمعادلِ که به های ملفوظ مکسور،   :    رو       ــ راِه

  ! است ــ جدا نوشته شود" بی ُموجب"                          
  !ــ يکجا نوشته شود" پيرو"، " پياده رو"، "  خانهراه رفت و آمد ميان چند"  :          ــ راهرو

   صيغۀ امر حاضر مفرد ــ جدا نوشته شود  :        نگه دارــ 
  :ــ صفت فاعلی ــ يکجا نوشته شود" نگهدارنده"مخفف  :           نگهدارــ 
  : و يا بيت ذيل" خدا نگهدار تان": ل امث

  

  ن است که من ميدانمهمي نگهدار رـگ
  دارد ا در بغل سنگ نگه میشيشه ر

  
  ــ جدا" انتقاد گرفتن" امر به  :  ــ انتقاد گير  

  ــ يکجای) صفت فاعلی"(گيرنده انتقاد"مخفف   :     انتقادگيرــ 
  ــ جدا" انتقام گرفتن" صغۀ امر از   :  ــ انتقام گير 

  ــ يکجای" انتقام گيرنده" صفت فاعلی و مخفف  :    گيرــ انتقام
  ».بر قرار سابق مانديم« مثًال . ــ جدا" قرار"و ) حرف اضافت"(بر"مرکب از  :      قرار بر ــ 
  ، صفت فاعلی ــ يکجای " ثابت"کلمۀ ترکيبی و در معنای    :      برقرارــ 

  ــ جدا" سخت گرفتن"امر به  :    ــ سخت گير
  مثال خوبی در زمينه" معلم سختگير. "يشود نوشته مــ يکجای" سخت گيرنده"صفت فاعلی و مخفف      : سختگير

  »!!!!!خداوند ديرگير و سختگير است« : است و يا مثل معروف کابلی که گويد                  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

    ــ جدا" آتش گرفتن"امر از مصدر ترکيبی : ــ آتش گير  
  ــ صفت فاعلی ــ يکجای" آتش گرفتن"آلۀ     : آتشگيرــ 

  ــ جدا"  اندوختنزر"امر به : ــ زر اندوز 
  ــ صفت فاعلی ــ يکجای" زر اندوزنده"مخفف   : زراندوزــ 

   ــ جدا"برهم زدن" امر به :ــ برهم زن  
  ــ صفت فاعلی ــ يکجای" برهم زننده" مخفف   :برهمزنــ 

  ــ جدا" م زدنلق" امر به :ــ قلم زن    
  ــ صفت فاعلی ــ يکجای" قلم زننده" مخفف      :قلمزنــ 

  !!!)تا فالنی سر کار است، گپ درست نميشود( ــ ترکيب اضافی ــ جدا " کار"و " سر" مشتق از :ــ سرِ  کار  
   ــ يکجای"خانم"، سردسته،  حکومت ــ و کنايه از  آنکه در رأس کار باشد    :سرکارــ 
  !!!)اه ميرودر فالنی هميشه سر خط ( ــ جدا " خط"و " سر" ترکيب اضافی مرکب از :خط  سرِ ــ 
  ــ يکجایدون کسرۀ اضافت بآنچه در سر سطر نوشته شود ــ ترکيب اضافی    : سرخطــ 

  ــ جدا" زود گذشتن"امر به : ــ زود گذر 
  ــ صفت فاعلی ــ يکجای" زود گذرنده"مخفف   : زودگذرــ 

  ــ جدا نوشته ميشود" قدرت نوشتن" اضافی و در معنای ترکيب: ــ دسِت خط     
  در دری افغانستان در" دستخط. "ــ يکجای نوشته ميشود" خِط  دست" ترکيب اضافۀ مقلوب از : دستخط        ــ

  "دستنويس"مفهوم " دستخط"ايرانيان مگر از . بکار ميرود، که کلمه ايست عربی" امضاء"                      معنای 
  .ه باشد ــ را ميگيرند                      ــ يعنی آنچه با دست نگاشته شد

  ترکيب اضافی با کسرۀ اضافت ــ جدا نوشته ميشود: ــ جناِب عالی   
  بدون کسرۀ اضافت، چنانکه در فارسی ايران رائج است ــ يکجای      : ــ جنابعالی

  ترکيب اضافی با عالمت اضافت ــ جدا ازهم: ــ سفارِت کبرا  
  ۀ اضافه چنانکه در فارسی ايران تداول دارد ــ يکجایترکيب اضافی بدون کسر    : سفارتکبراــ 
  ترکيب اضافی ــ يکجای     : جاللتمآبــ 
  ــ يکجامقلوب ترکيب اضافی        : عاليشأنــ 
  ــ يکجای" حضرِت واال"فۀ مقلوب از اترکيب اضافی ــ اض  : واالحضرتــ 
  ــ يکجای" دارندۀ حضرت اعال": اعليحضرت  ــ 

  ــ  در دو قسمت جدا نوشته ميشود " کردن"و " خاکباد"مصدر ترکيبی، مرکب از : دن    ــ خاکباد کر
  ــ در سه قسمت جدا نوشته ميشود" خاک باد کردنِ "ترکيب مقلوب  :  خاک باد کردنــ

  ــ در دو قسمت جدا نوشته ميشود" شدن"و " خاکباد"مصدر ترکيبی، مرکب از : ــ خاکباد شدن     
  ــ در سه قسمت جدا نوشته ميگردد" خاک باد شدنِ "ترکيب مقلوب از   : دنخاک باد شــ 
   ــ يکجایکوتاه داشته باشد آنچه يا آنکه قدمِ  :         کوتاهقدمــ 
  عقل « مثًال ". کوتاهقِد من"يعنی ) ضمير متصل مفرد متکلم"(م"و " کوتاهقد"ترکيب اضافی از  :         کوتاهقدمــ 

   من قد نميدهد، که چنين امری راعقل کوتاهقِد(»!!!کوتاهقدم قد نميدهد، که چنين امری را بپذيرم                         
  !!!)بپذيرم                         

ازينرو بهتر است که در . ، دو مفهوم مختلف ارائه گرديده اند" پيوستهترکيب" می بينيم که با عين در دو مثال آخر
، تعويض ميباشد" ير منفصل متکلم مفردضم"که " من" است، با "ضمير متصل مفرد متکلم"را که " م"مثال دوم 

  !!!!! بنويسيم، تا مغالطه ای صورت نگيرد» کوتاهقِد من « ده و نمو
  يعنی " روی دست گرفتن"مثًال . که با کسرۀ اضافه پيوند خورده اند" دست"و " روی"مرکب از : ــ روی دست  

  را نيز جدا ازهم" سر دست گرفتن"بايد جدا نوشته شود، همان قسمی که ــ " سر دست گرفتن کاری"                    
  .                    مينويسيم

  .هم گفته ميشود" دست قلمِ "است، که بعضًا " دست رویِ "از گوشت   معنای ديگری دارد، که مراد:ــ  رويدست   
   

    . باشد از موضوع ارائه کرده و شيماتيک، يک منظر کلیال فراوان باامثلۀ اميد است که
   .نوشته ميشوند" واو عطف"، با حذف رانين ارتباط به کلمات مرکبی توجه ميکنيم، که در فارسی اي همدر

عـطف بهم پيوند خورده اند،  "  واو"در زبان دری کلمات مرکبی وجود دارند، که از دو قـسمت تشکيل گرديده  و با  
  :نجا چند کتگوری آنها را معرفی می دارمدري

  

  :  مثًال ؛" ريشۀ امر"و  "  ريشۀ ماضی" از ــ 
؛ " خورد  و نوش"؛ " گفـت  و گوی"؛ " نوشت و خوان"؛ " خريد  و  فـروش"؛ " برد  و  بای"؛  " رفـت  و  َرو"
؛ ) ١"(مشت و مال"؛ " پزپخت و "؛  " ُرفـت و ُروب" ؛ "شست  و شوی"؛ " جست  و جوی"؛ " گير و گرفـت"
  .... ؛ " تاخت و تاز"؛ ) ٤"(بند و بست"؛ ) " ٣"(خواب و خفت"؛ ) ٢"(جست و خيز"
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  : مثًال ؛ " ريشۀ ماضی"ــ  از دو 
؛ " روفـتشست  و  "؛ ) ٥"(گفت و شنود"؛ " گفـت  و  شنيد"؛ " آمد  و  شد"؛ " آمد  و  رفـت"؛ " رفـت  و  آمد "
زد  و  "؛ " شکست  و  ريخت"؛ " نشست  و  برخاست"؛  " ديد  و  واديد"؛ " ردخورد  و  ُب"؛ " ريشت  و  بافـت"

  .... ؛ " ساخت و باخت"؛ " ساخت و بافت"؛ " زد  و  کند"؛ " خورد
    

  :  مثًال ؛"ريشۀ امر"ــ  از دو 
؛ " ترس و لرز"؛ " جنگ  و جوش"؛ " سوز و ساز"؛  " ُجنب  و  جوش"؛  "  پرس  و  جو"؛  "  پرس  و  پال"
بگير و "؛ " بگير و بمان"؛ " بگير و ببند"؛ " بخور و نمير"؛ "  برو  و  بيا"؛ ) ٦"(خور و خواب"؛ " ريز و پاش"

بخور و "؛  ؛ " بخوان و بدان"؛ ؛ " بزن و بپر"؛ " بزن و بکــُش"؛ " بزن و بکــَن"؛ " بگير و بزن"؛ " نمان
  ....؛ )" بشين(بشی

     
هيچ عـطف  ساخته شده اند، بايد هـر ريشه مشخص بماند و " واو"در تمام اين ترکيبات  که از دو ريشۀ فعـل بعالوۀ  

ايرانيان بدعـتی  بخرج داده بودند و از جملۀ صدها ترکيب اين نوع . عـطف  حذف گردد" واو" دليلی وجود ندارد، که
جستجو ،  گفـتگو "ت  کلما.عـطف  نوشتند" واو" ،  با حذف و قابل قبولهـّبدون دليل  موج از آنها را تعداد معـدودی، 

زنند، که از اشتباه خود پی بردند و حاال هـر قـدر ادباء و اهل فـن داد ميما پسانها به ا. از همين قـبيل اند" ،  شستشو 
" واو عطف"ما گوش بدهکار کو؟؟؟  اگر حذف ، اين شيوه درست نيست، ا" روز قيامتافتوِ "برای خدا و از برای 

از بين اين ترکيبات درست است، پس چرا فـقط  برای همين پنج شش يا حد اکثر ده ترکيب  درست است و چرا 
   ؟؟؟؟؟؟؟مينگاريد؟؟؟" واو عطف"صدها و شايد هزاران ترکيب ديگر اين نوع را با حفظ 

که کاذب شتقاقات و ترکيبات را در ذهـن خود گنجانيده  و با اين ذهـنيت  متأسفانه افغانان  ترتيب نگارش ايرانیِ  بسا ا
آن سامان را در مغـز خود حک و مغلوط بی نمک ، کلمات بدساخت، "هـر چه ايرانيان گويند و نويسند، درست است"

يکنند و اينست، که ان را کاپی م اغالط  ايرانيميدارند و همخود را نگهبيچاره افغانان، هم اغالط  . و نقر ميکنند
  . و مصيبتی تا اين حد، کم سراغ دارم ذهـن نشين ايشان ميگردد" ضاعـفاغـالط  ُم"
   

عالقه مند ،  سرمايه دار ، دسته "از آثار زشت امالئی فارسی ايران که به عـين موضوع ربط ميگيرد، نوشتن کلمات 
 عالقـمند ، سرمايدار، دستجمعی ،  انديشمند ، "  به ناحق است که..."  جمعی ،  انديشه مند ،  بهره مند ، فاجعه ناک ،

 در بخش اول اين .ندرا در ميانه حذف ميکن" ـوظملف های غـيرِ "و بدون جهت ند مينويس... "  بهرمند ، فاجعناک ،
ار داده است، مثالهای بی شم" ملفـوظ های غـيِر"سلسله گفـتار حين بررسی ترکيباتی که جزء اولشان لغات مختوم به 

  :بودم؛ که درينجا فـقـط به ذکر چند عـدد شان اکتفاء ميکنم 
زمانه سازی ، خانه سازی ، جامه دان ، شمله دار ، پله بين ، ذره بين ، دوسيه دار ، خانه سامان ، خانه خدا ، باده "

 ". موی و غـيره و غـيرهنوش ، شانه فـراخ ، تازه خوری ، مزه دار ،  باشه شکار ، ديده درای ، دامنه دار، سلسله
" های غـير ملفـوظ"چنانکه می بينيم در هـيچ کدام ازين ترکيبات که تعدادشان به صدها  و شايد هزاران ميرسد، 

درين ترکيبات درست باشد، چرا فـقـط  در همان چند عـدد معدود " ملفـوظ های غـير"اگر حذف . حذف نگرديده است
؟ چرا از قاعـدۀ عام عـدول کنيم و چند عـدد ازين ترکيبات را مستثنی بدانيم؟؟؟ و درست باشد و در ديگر حاالت نی؟؟

   اصًال کار بگيرم؟؟؟"يک بام و دوهـوا"چرا از قانون 
 پيش در  درين مورد  هشت نه سال.   اين شيوۀ نادرست  ايرانيان متأسفانه،  به دری افغانستان هم سرايت کرده است

ـزيز را بخواندن آن دعـوت م، که خوانندۀ عنوشته بود" اميد"در هفته نامۀ  شرح مفـصلی "اميد به اميداز "بخش دوم 
  .ميکنم

  :شايد کسی بگويد که 
  

  »!!!!! دو شيوه  را  صحيح  خوانده  اندت  هـردانشمندان زبان  و فـرهـنگهای لغا «
  

  :وابــج
 اما گرامر و منطق  و دانش زبان چه حکم ميکند؟؟؟ !!!!اين هم دليل شده ميتواند،  ولی دليلی سخت  ارزان و لرزان 

  نياريم، که پابند بی چون و چرای  گفتۀ  ديگران باشيم ؟؟؟؟از خود زبان چرا دليل عـلمی و منطقی 
  

  : هم نظرم را بگويم"به ، که و چه" بد نيست که در مورد معامله با سه کلمۀ
  

  "چـِهه ، ـِه ، کَب"
 چه احکامی که در ".های غيرملفوظ" ميگنجد و نه در قالب "های ملفوظ" شيمای حرف آخر اين سه کلمه، نه در

برای مطالعۀ عميقتر . دنجاری ميشوند، در مورد اين سه کلمه تطبيق شده نميتوان" هاء"مورد کلمات مختوم به اين دو 
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ل به چند نکته اشارت درينجا فقط بر حسب مثا!!!!!!!! رجوع گردد)  بخش اول"(های ملفوظ و غيرملفوظ"به بحث 
  :ميگردد

  :ديديم، که" هاء"در معامله با کلمات مختوم به هر دو 
  .هرگز ساقط نميگردد" هاء"ــ  در هنگام  ترکيب با کلمات ديگر، 

 هرگز اين کار را نکرده و ُمدام جدا از کلمۀ "های غيرملفوظ" با کلمۀ بعدی ميچسپد، در حالی که "های ملفوظ"ــ 
  .شودبعدی نوشته مي

  :ی تطبيق ميگردد؛ مثًال احکام متفاوت" به ، که ، چه"اما بر سه کلمۀ 
  )چه را(، چرا ) که را( کرا ميگردد  ــ ،  ساقط "را"هنگام پيوستن با " که و چه"ــ حرف آخر 
  )چه است(، چيست) که است(کيست "تبديل ميگردد ــ " ی"، به " است"با هنگام پيوستن " که و چه"ــ حرف آخر 
، بدو ) به اين(، بدين ) به آن( بدان تبديل ميگردد ــ" د"به " او ، ايشانآن ، اين ، " پيوستن با هنگام" به"ــ حرف آخر 

  )به ايشان(، بديشان ) به او(
  :حضرت سعدی هشت قرن تخت پيش از امروز در گلزمين شيراز فرمود

  

   گفتم که مشکی يا عبيریبدو
    وی الويز تو مستمــــکه از ب

  
. بوده است" پت"و " پد"در اصل قديم خود، " به"، کلمۀ " تاريخ زبان فا رسی"به قرار گفتۀ استاد ناتل خانلری در 

 را مد نظر ميگيريم "پگاه" وقتی ترکيب زيبا و سرۀ .بوده است" پ"اصًال " به"کلمۀ در " باء"اين نکته ميرساند، که 
" پ"، نتيجه ميگيريم که اصل مخرج حرف اول اين کلمه واقعًا بايد بوده است" به گاه"و ميدانيم، که در اصل خود 

" گاه"و پيوند با " پ"به " ب"و تبديل " به"در واقعيت امر با حذف حرف آخر کلمۀ " پگاه"ترکيب رسای . بوده باشد
  :و اين امر در پهلوی مثالهای باال، به صراحت آشکاره ميگرداند که . به وجود آمده است

در ترکيبات " هاء"، چون هيچ کدام از اين دو "های غيرملفوظ"است و نه " های ملفوظ"نه " به"لمۀ  حرف آخر ک
پس !!!!!!! ميتوان با کلمۀ بعدی يکجای نوشت" هـ"را با حذف " به" ازين سبب نتيجه ميگيريم که .حذف نميگردد

 و غيرهم، "به من"بنويسيم يا " بمن" ؛"به اصطالح" بنويسيم يا "باصطالح" ؛ "بحيث" بنويسيم يا "به حيث"خواه 
   !!!!!!!!!هردو حالت درست است

  
و " های ملفوظ"نيز چنين شجره ای دارند، که تصريف آنها را تا اين حد از کلمات مختوم به " که"و " چه"شايد 

  !!!!!!متمايز ساخته است" های غير ملفوظ"
  

از سياق باال نيستند و حکم دستوری ) های ملفوظو ح اول بفت" (چه"و ) به کسر اول و های ملفوظ"(به و که"البته 
  !!!!!!!بر آنها جاری ميگرددکلمات مختوم به های ملفوظ عادی 

  
، يکجا نويسيهای نادرست ذيل ديده " شيرازیحافظ"در بعض کتب چاپ ايران، مثًال چاپهای مختلف ديوان حضرت 

در " قاسم غنی"و داکتر ) المه قزوينیع" ( قزوينیمحمد" نسخه ای که از روی تصحيح ٢٣٠در صفحۀ  :ميشوند
  :، چنين ميخوانيم در دسترس من قرار دارد١٣٦٩ارمش از سال و چاپ چه چاپ گرديده  یچابخانۀ احمد

  
  چکنمبی تو ای سرو روان  با گل و گلشن 

  چکنم، عارض سوسن چه کشمزلف سنبل 
  

  )چکنم  بار، جمعًا هشتتا آخر غزل(
  
  !!!!!!!نوشته شود" چه کنم" بايد جدا و بصورت  غلط است و"چکنم"

  ؟؟؟؟؟؟"چه کشم" مينويسند و در عين زمان "چکنم"جالب است که 
  

  : همين کتاب چنين مينويسند١٧٠در صفحۀ و 
  

  غممخوريوسف گمگشته باز آيد به کنعان 
  غممخورکلبۀ احـزان شود روزی گلستان 

  
  )غممخور تا آخر غزل، جمعًا يازده بار(

  
  !!!!!! نوشته شود"غم مخور" درست نيست و بايد بصورت "خورغمم"
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ايد بذمت بگيريم، که البته اگر قرار باشد که طومار اين طرز اغالط را باز کنيم، وقت بسيار و مساعی نهماری را ب
   . آن را ندارمامکانفرصت و من شخصًا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
که اصل و مصدر اصلی بوده " مشتن". "ُمـشتن"مصدر " امر"و " ماضی"مرکب است از ريشۀ " مشت و مال"ــ ١

يگانه صيغه ای که . استعمال ميگردد" ماليدن"ر شکل مصدر جعلی خود، يعنی و امروز متروک گرديده است، فعًال د
ريشۀ ماضی از مصدر " مشت. "است" مشت"در زبان دری وجود دارد، همانا " مشتن"همين اکنون از مصدر 

 و "اسم"در زبان دری در دو معنی بکار ميرود؛ يکی بحيث " مشت"البته . است" ماليد"و در معنای "  مشتن"اصلی 
با مدلول اسمی خود نيز از مصدر " مشت"قويًا حدس ميزنم، که . ديگر بحيث ريشۀ ماضی، که شرحش گذشت

  .برخاسته است" مشتن"
ريشۀ امر از مصدر " خيز. "است" خيز زدن"است که در معنای " جستن"ريشۀ ماضی از ) بفتح جيم"(جست"ــ ٢
استعمال " اسم مصدر"و " اسم"ض مصادر بحيث در زبان دری ريشۀ امر و ريشۀ ماضی بع. است" خاستن"

  :ميگردند مثًال 
  ".به گفتش نکرد" چنانکه گوئيم " گفت"ــ 
  "خفتن"از " خواب"ــ 
  " خاستن"از " خيز"ــ 
  ). نان جست کرد ــ اصطالح نانوايان"(خيز زد"يعنی " جست کرد"؛ چنانکه گويند " َجستن"از " َجست"ــ 

"  معروفی"آرشيف ("َسَرگی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان عاميانۀ دری"الۀ تفصيل بيشتر در زمينه از مق
  .خواسته شود") افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال 

يکجا خوابيدن زن "تلفظ ميگردد، که مراد از آن " َخو و خفت"در تلفظ عاميانۀ کابلی به شکل " خواب و خفت" ــ ٣
را نيز ساخته و تصريف می کنند و " ترکيب عطفی"کابليان عزيز مصدری ازين . است" تُمجامع"يعنی " و شوهر

ريشۀ " خواب". "فالنی جان کتی زن اولی خود کدام خو و خفت نداره"است؛ چنانکه گويند " خو و خفت کردن"آن 
ده ميشود، از چنانکه در مورد بسا مصادر ديگر دي. ريشۀ ماضی از همين مصدر است" خفت"و " خفتن"امر از 

  .است" خوابيدن"نيز مصدر جعليی درست کرده اند، که عبارت از " خفتن"
ترکيب زيبای زبان عاميانۀ دری " بند و بست. "است" بستن"ريشۀ ماضی از مصدر " بست"ريشۀ امر و " بند" ــ ٤

، اما تا جائی که من ميدانم، می آورد" چاره و تدبير"اين لغت را در معنای " افغانی نويس"استاد عبد اهللا . کابليست
بند و بست : "استعمال ميکنند؛ چنانکه گويند " پالن"و " تدارک"و " سررشته"مردم کابل اين ترکيب را در مفهوم 

  ".يک ميله را گرفتند
" شنفت"و " شنيد"و " شنفتن"و " شنيدن"است، که اصل بوده و بعد " شنودن"ماضی مطلق از مصدر " شنود" ــ ٥

  .ود آمده استاز آن بوج
  »!بخواب« : است؛ چنانکه با بای زينت يکجای ساخته و گوئيم" نخفت"مادۀ امر از مصدر " خواب"ـ  ـ٦

 و مضارع از بحيث ريشۀ امر" خواب"همين  البته. را درست کرده اند" دنخوابي"از همين ريشه بعدًا مصدر جعلی 
  . گرفته استرا " اسم"در تداول زبان دری صبغت است، که " خفتن"مصدر 

  :       فکر کنم حضرت سعـدی فرموده است
  

   و خشم و شهوت، شـَغــَب است جهل و ظلمتخور و خواب
  َحَيوان خبر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارد،  ز جهان آدميت

  
  


