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   ٢٠١۶ مارچ ١٨برلين ــ     دپلوم انجنير خليل هللا معروفی
  

  
  
  

و مشکل امالئی" ھای ملفوظ"  
  فغانستانادر زبان دری 

  )قسمت اول(

 در ،ندشته باشبه خاطر دا" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"دگان عزيز و وفادار پورتال ن خواناگر
 را "ھای غير ملفوظ" و "ھای ملفوظ"، "مشکالت امالئی در زبان دری"اولين قسمت سلسلۀ 

نم؛ و گفًمطرح کرده و با شرحی نسبتا مفصل و با مثالھای فراوان کوشيدم، بر موضوع روشنی بي
موضوعاتی، که اينک ضمن بخشھای مختلف اين مقاله پيش کشيده . ًن حدودا ھفت سال پيش بوداي

  .می شوند، دنباله و متمم ھمان بحث است
 و "ھای ملفوظ"تا جائی، که بر من آشکاره گشته است، دستورنويسان افغانستان، بر موضوع 

رين زمينه مگر گرامرنگاران د.  ھرگز مکث نکرده و بدان عالقه نگرفته اند"ھای غير ملفوظ"
 از فيض و حاصل ًيافته ام، بدايتاآنچه را من درين عرصه در. ايران، بدون استثناء سخن گفته اند

  .دسترنج مؤلفان ارجمند ايرانی بوده است
فارسی و بالخاصه زبان مکتوب آن ــ طوری که در /من بدين عقيده رسيده ام، که زبان دری

و ستندرد " معياری"م ــ در يک چوکات منضبط، منسجم نشده است، تا زبانھای اروپائی می بيني
و است و وقتی، که چنين است، بروز اشتباھات کتبی و امالئی نيز، اجتناب ناپذير . ناميده شود
  .قابل پيشبينی

در کتگوری بست ــ را فارسی طوری ست، که مشکالت امالئی /سيستم امالئی موجود زبان دری
به عبارت ديگر، اغالط . وری کتگوری ــ نيز می توانيم مورد مطالعه قرار دھيمتگک کتگوريھا يا

فارسی، عالوه بر اين که منفردانه می تواند مطالعه شود، می تواند در /امالئی، در زبان دری
پس اغالط امالئی يا فردی ست، و آن اشتباه . کتگوريھای مشخص نيز مورد مداقه قرار گيرند
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کلمه ای خاص است؛ و يا اين که يک جمع مرتکب عين غلطی امالئی  خاص در نوشتن یفرد
  .  می نامم"کتگوری بست"گردد و من آن را 

معاملۀ نادرست با کلماتی ست، مشکالت امالئی در زبان دری افغانستان، ين ابروز  علليکی از 
ر اکثريت طوری که من مشاھده کرده ام، اين عارضه دامنگي.  ختم می شوند"ھای ملفوط"که به 

ّ درصد اھل قلم ما ازين بليه ٩٩ تا من،به دريافت . ِمطلق و قريب به اتفاق باسوادان ما ست
ِّمتأثرند ــ خواه نويسنده و مؤلف و مؤرخ و اقتصاددان و سياستمدار و عالم علوم طبيعی و چه و 

  !!...!چه ھستند و يا شاعر و داستان نويس و خطاط و ميرزا و اھل دفتر و ديوان و 
ّسؤالی اگر در زمينه مطرح شود، بدون شک بايد در رستۀ اول علت موجبه و مسببۀ اين بليۀ عام  ِّ

ًمن شخصا دريافت خودم را پيش می کشم، شايد ديگران به علل و نتائج . را بکاود و پيدا نمايد

ين مرض در اما اين نکته را نيز بايد متوجه بود، که از بس ا. ديگری ھم برسند و يا رسيده باشند
ِزبان مکتوب ما عموميت دارد، کسی در ملک ما متوجه آن نمی شود، و نتيجه می گيرم که ّ:  

ّوقتی ھمۀ مردم به عين راه غلط بروند، دليلی برای کاوش و تفحص و تجسس ھم تبارز نمی کند ّ.  
  :در ھر صورت، من دريافت خودم راعرضه می کنم

ما مردم گفتار زبان  در "ھای ملفوظ" ِتلفظ نشدندر نظر بدين دريافت، علت اصلی اين مشکله، 
 را يا ھيچ "ھاء"ــ چه عوام و چه خواص ــ در ھنگام سخن گفتن، اين چون مردم ما . استنھفته 

 را "بھار"ًمثال .  اداء می نمايند"ھای ملفوظ"تلفظ نمی کنند و يا که آن را به شکلی غير از شکل 
  ."ار "را" ھر"و " را"را " راه "و "کو" را "کوه"و  "بانه"  را"بھانه"کنند و   تلفظ می"بار"

ّجھت توجيه عملی اين فرضيه، مثلھائی از عوام نازنين کابلی را مثال می دھم ّ ِ ِ:  

  !!!" دال ماشبانۀ گوزوک،"

  !!!)بھانۀ گوزوک، دال ماش(

***  
  !!!" نميشهبار ،ه يک گلب"

  !!!)به يک گل، بھار نمی شود(

 ***  
  "داره را خود ِلند باشه، آخر سر برچقهَا کو"

  !!!)بلند باشد، آخر سر خود راه دارد) ھرقدر(کوه ھرچقدر (

***  

  "تنائی به خدا می زيبه"

  )تنھائی به خدا می زيبد(

***  

  !!!"وا گور و تنا جان"

  !!!)وا گور و تنھا جان(
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 را به صورت "ھاتن"  کلمۀ و بالخاصه مردم کابل،قسمی که دو مثل آخری نشان می دھد، مردم ما
  .تلفظ می کنند" تنا"

اين مثلھا آن قدر مفھوم و خودبيان ھستند، که به تشريح و توضيحی ھم نياز ندارند؛ اما بر سبيل 
ِمعترضه و به صورت ضمنی، شرح صرفی کلمۀ مشھور و ظاھرا حرام و ناگفتنی  ًِ را  "گوزوک"ِ

   :عرضه می کنم
را  "مبالغه"است، و  "صيغۀ مبالغه"انه ــ ّ زبان عامي"صرف" از نگاه ساخت صرفی ــ "گوزوک"

ماکم و گوز خود را  ــ "بگوزد"ــ و به گفتۀ ايرانيان رساند؛ يعنی کسی که بسيار گوز بزند  می
  :سياق ترکيبات زيادی را در زبان عاميانۀ کابلی سراغ داريم؛ از قبيلازين .  گرفته نتواند)حکمُم(

 است، که معنای "باد" ھمانا "بات" بزند ــ و مراد از "بات"، که بسيار کسی را گويند:  "باتوک"ــ 
  .دھد  را می"الف"

  "داوممريض ُم" ــ کنايه از  بزند"زرد"ھره اش ھميشه چ کسی را گويند، که : "نبوکزرَد"ــ 
  . اطالق شود، که در جای خواب، شاشش برودطفلیبه   :"شاشوک"ــ 
  .َفته شود، که ھرکس را چک بيندازدبيشتر به سگی گ:  "خوردنوک" ــ

 است و آن به شخصی اطالق می شود، که حق و "جنگره"که ُمعادل ترکيب  : "جنگروک"ــ 
َو با ھر کسی جنگ و جدال و دعوا و تغدا کند) به فرمودۀ عوام" حق و ناق"(ناحق  َ.  

  ....و ــ 

ھات، ِ کابلی، از بعض جِّام؛ بلی زبان عاميانه و بالخاصه زبان عو"صرف زبان عاميانه"گفتم 
رصت ُاميد است، روزی ف.  نيستند"دستور مکتبی"قواعد گرامری خاص خود را دارد، که تابع 

 ضمنی بدان شکلميسر گردد، تا در زمينه روشنی مفصل بيندازم؛ گرچه ضمن بعض مقاالت به 
  .اشاره کرده ام

  :نتيکفو ،، که موضوعی ست"ھای ملفوظ" برگرديم به اصل موضوعگر م
 ِ"ِخوشگاه دل" کابلی، ِّ به فرمودۀ عوام"ھای غير ملفوظ" و "ھای ملفوظ"می دانم، که موضوع 

" ملخیِمغز"نيست، چون درک مسأله برايش غامض است و  "ھاشميان" .  در زمينه قد نمی دھد اوِ
) دکلگ(خانه می گذاريم، که لغتکرا خارج و بيسوادان ديگر  "ماشميان" و "ھاشميان "ازين رو
  . ش را دارند و جذبظرفيت اخذکه  و شرح را برای کسانی می نويسم، زده بروند

 خود رستۀ، و اين به يم را تلفظ نمی کن"ھای ملفوظ" ما اينست، که فونتيکيکی از مشکالت گفتم، 
    . بار می آوردمشکالت امالئی رادر زبان مکتوب ترسب کرده و 

به " ھای ملفوظ"خالف فارسی ايران ــ حرف  ما مردم ــ ًقسمی که فوقا گفته شد، در گفتار دری
تلفظ نمی گردد، در ھر جای کلمه که قرار داشته باشد، و بيائيد که در زمينه " ھای ملفوظ "شکل

  :بيشتر بدھيمتفصيالت 

ھمين و ھمان و ھزار و ھر و  "ًکنند؛ مثال تلفظ می" الف"اول کلمه را مانند " ھای ملفوظ"ــ 
ِامين و امان و ازار و ار و  ايرات و " را به شکل ."..ھرات و  َ َ َ   :کنند  تلفظ می..."َ

و يا ) يا الف کشاله دار("الف"به شکل را  وسط کلمه يا حذف می گردد و يا آن "ھای ملفوظ"ــ 
  ً:تلفظ می کنند؛ مثال...  و "ی"

  ":بھار"ــ 
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ًبايد مؤکدا بگويم، که وقتی . " کشاله دارِالف" و يا با "الف کوتاه" تلفظ می شود؛ خواه با "بار"که 

 "الف" نيست، بلکه چنان يک "الف ممدوه" يا "ّالف مددار" می گويم، مرادم از "الف کشاله دار"
  !!! برخيزد"الف مددار"اداء گردد، بدون آن که از آن صوت و کش کرده، است، که با کشش 

  :بھتر"ــ 

  .تلفظ می گردد ــ )يای مجھول( ــ با "بيتر"که در ھيئت 

  ):آن ميوۀ مشھور خزانی"( بھی"ــ 

 "بئی" و در بھترين حالت به صورت "ھاء"؛ يعنی با حذف )يای معروف( با "بی"که به صورت 
  !!! برخيزد"ھمزه"ِتلفظ می شود، البته بدون اين که از آن بوی 

  ":بھانه"ــ 

  .می گردد تلفظ "بانه" و در ھيئت "ھای ملفوظ"چنان که گفته شد، با حذف 

  " :بھره"ــ 

اداء می شود، چنان " باره" تغيير شکل داده و به صورت "الف"به آن را عوام  "ھای ملفوظ"که 
َبدوا"که زنان پير کابلی در مقام    :و نفرين گويند) بددعاء يا دعای بد("َ

  !!!لھی خير و باره نبينیا

  !!!)الھی خير و بھره نبينی(

  :ھای ملفوظ آخر کلمات

لفوظ آخر کلمه را مردم کابل يا ھيچ تلفظ نمی کنند و يا اگر تلفظ ھم کنند، آن را در ھيئت ــ ھای م
  ً:اداء می کنند؛ مثال "فتحه"و يا در ھيئت  "ھای غير ملفوظ"

شاه و ماه و گناه و پگاه و بيگاه و کاه و کوه و گوه  و فربه و " کلماتی از قبيل "ھای ملفوظ "ــ 
ُ گنه و پگه و بيگه و که و که و گه و به و شه و مه وِوجه و ش ُ  را ساقط ساخته و آن را در ..."َ

َشا و ما و گنا و پگا و بيگا و کا و کو و گو و وج و شب و ش و م و ک و ُک "ھيئت  ََ  تلفظ ..."ِ
  .می کنند

 "فوظھای غير مل"يا به شکل  ..." و هللا و اله و  و ِلهابله و وا"کلماتی چون در  "ھای ملفوظ"ــ 
 ــ ظاھر می شود" الف"ه و در آخر مثل ديگردحذف تلفظ می گردد ــ دو کلمۀ اول ــ و يا اين که 

  .سه مثال آخر

  

  

  )ختم قسمت اول(

  


