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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 ر خلیل هللا معروفیدپلوم انجنی

  2112 نومبر 24  ــ برلین      
 

 

 دل  و  م  د ــ ل  و  ــ والد ــ م  د ول

و به م، که به یکباره دکرده بوهم بنویسم و اندران باره جمالتی را نثار کاغذ  گرید ددر مور بوددر نظر 

 :نگویند کابلیعزیزان ، تا خواهم گفت ترتغییر نظر را پسان دلیل .تغییر نظر دادم" دفعتا  "اصطالح عربی 

 ؟؟؟ردله و د  اول پی

متحرک همیشه  هکلم حرف اول" فارسی/زبان دریدر گویند، که  گفته اند و همیشه میدستورنویسان 

 از همین !!!وجود ندارد "حرف اول ساکن"ویا بدین حساب در زبان ما گ ".است و حرف آخر آن ساکن

تا  ،کنند ی تلفظ میو نیرنگهائ شوند، با تجاویز را که با حرف اول ساکن شروع می ییکلمات فرنگ خاطر 

 ::بدین ترتیبمثال  حرکت پیدا کند؛ آنها حرف اول 

 ،کنند و در ایران اگر آن را استعمال کنند تلفظ (روکسسین مبه )"پورتس  "در زبان ما را  sport  ــ

 گویند "سپورتا  "

 "سکیا  "ایران کنند و در اداء  "کیس  " به صورت را در افغانستان skye ــ

 تلفظ می کنند "ماستودیو"را در افغانستان و ایران  stadium ــ

از . کابلیان مگر بر این قاعده خط بطالن کشیده اند، چون بسا کلمات را با سکون حرف اول تلفظ می کنند

ولی . کنند تلفظ می "الف" و حذف" پ"را که حرف اول مکسور دارد، به سکون  "پیاله"همین سبب کلمۀ 

 :کلمات دیگری را نیز به حرف اول ساکن اداء فرمایند؛ مثال   ،مانند این

 :گویندچنان، که  !!!دگوین "وانج  "اداء کرده و  "جیم"، به سکون داردرا که حرف اول آن فتحه  "انو  ج  "ــ 

 "وانج   کاکه"و یا  "کاکه وان  ج  " 

و  "ــ   .و کلمات فراوان دیگری را تلفظ کنند "جیم ساکن"همچنین به جیم مفتوح است، با  ، کهرا "الج 

در مثل باال، آوردم، که با اصل موضوع  "لهپی"ترتیب تحریر تبصرۀ جانبی را محض جهت توجیه  این 

 .هیچ ربطی ندارداین مضمون 
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د، که در دری افغانستان نظر می اندازه و پیش پای افتاده ای اصل مقاله باز به یکی از موارد بسیار ساد

فراوان  مازبان ، که در است "ولد"عربی   مشتقات کلمۀبعض  گپ بر سر. گیرد قرار می مهری مورد بی

این نوشته ضمن . شوند ه مینوشته و از روی اهمال با امالی غلط گردند، ولی از عدم توج   استعمال می

 :ثی بر آنها، به اصل مطلب می روممکرا بیرون آورده و با اندک  نیرنگینکات 

 :"ولد"ــ 
، که شود یده مید "لداسم و و" و دیوانی   که در ترکیب دفتریاست، چنان "پسر"یا " بچه"معنای  در "ولد"

 .و باید ضمن نوشته ای مستقل بررسی گردد ناشاملنامناسب و ست، در حد خود  یترکیب

 :"اوالد"ــ 
آن را  افغانستان های، ولی در زبان"پسرها"عنای خود در معربی است و در اصل  "ولد"جمع  "اوالد"

جمع بسته و بار دیگر ، مردم ما آن را "اوالد" کلمۀ با وجود جمع بودن .گیرند می "دختر و بچه"شامل 

  .گویند مین "اوالدان"که  ،است گویند و از عجائب روزگار "اوالدها"

والدین و  والد و والده و"ز آن او ، ردگی یم اطتبار "والدت" مصدر  است، که  "ولد"کلمۀ اسمی ن میه با

 .را ساخته اند "...ید و تولد و تول

 :"والد" ــ
 استعمال شود "پدر"در معنای  است، که در تعارف "سازندۀ ولد"  در مفهوماصال  و  "والدت"اسم فاعل 

 :"ــ والده
 "مادر"است و در معنای  "والد"ث مؤن   صیغۀ

ــ که  را" مادران و پدران" در زبان دری مگر. "مادر و پدر"است و در معنای  "والد"تثنیۀ  "والدین"ــ 

 .خوانند می" والدین"نیز  است ــ "مادر و پدر"جمع 

یقضیه کدام ا تا اینجای " مولِّد"و  "مولد"کلمات  شود، که د میاشکال وقتی ایجا امارا نمی بینم،  شکال جد 

 :یسندومی ن را

انتشار  "آریانا افغانستان آنالین" عزیزسایت  2102نومبر  22 در صفحۀ ، کهیکتاب گذرا بر گذریضمن 

که  "مولد"و آن عبارت بود از لغت  م، که تاکنون به نظرم نرسیده بودای گردید کلمهامالی توجه  م، یافت

 عین اشتباهنیز نومبر  22، که امروز و از عجائب زمانه. نوشته شده است "مؤلد"در آن کتاب در هیئت 

. صورت گرفته است ،"صوفی عبدالحق بیتاب"مرحوم ملک الشعراء  ،ضمن نقل غزلی از استاد سخن

 :ستاین نچ غزل مصراع اول مطلع

 ان دیارغاف ،ای وطن، ای مولد و مأوای من

 ای کردگارــآنچه می بایست، داری، از عط

را " همزه"؛ یعنی بیجهت آورده است "لدمؤ"را در شکل  "دول  م  "زل مگر کلمۀ این غو نقل کنندۀ وی ار

 !!!سازد زبان را رگ می حتی تلفظ کردنش، که ته استساخ "واو" جانشین
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، باعث گردید تا این دارندروا می  "لِّدو  م  "کلمۀ در مورد دیگری، که بعض کسان  0و نکتۀ زنندهمین نکته 

   :که ،رؤیت شرح صرفی این کلمات، روشن بسازم بهبدارم و  هنوشته را عرض

 :"دل  و  ــ م  
 ،"جای تولد"ی امعن بهو  است "والدت"اسم مکان از کلمۀ ( "سجدمو  و موطن محفل و مجلس"وزن  به)

 را بایدآن  تحریردر  است و هر بدعتقسم همین  هاین کلمدرست امالی . "زادگاه"و  "مکان والدت"

ین آرم، چن "فرهنگ عمید"و شیوۀ رسم مالیان  اگر قضیۀ امالی این کلمه را به !!!دانست "صنعت تباه"

 : می شود

 (د  ل   و   م  )

 !!!را داراد "همزه"حکم ، که "ؤ" است، نه" و" ،این کلمه مودکند، که حرف  خوانندۀ عزیز توجه می

 :دلِّ و  ــ م  
 "ندهتولید کن"و در معنای  است "تولید"مصدر  اسم فاعل ("عو مقنِّ م نجِّ و م ید و مقوِّ مقلِّ "بر وزن )"دلِّ و  م  "

یسند، بدون ومی ن (د  ل   ؤ  م )"مؤلد"ن کلمه را به شکل ایافغان، در عرف غلط نویسندگان . "سازنده"و 

و است نشسته  "واو"که بر کرسی ای،  "ء"چیزی دیگری نیست غیر از  "ؤ"که  ،نکته توجه بدین

 !!!را "مضمومماقبل همزۀ " را دارد ــ "همزه" ا  حکمجمع

 :چنین است کلمه به حساب مالئی ست اینپس امالی در

 (لِّ  د  و    م  )

مفصال  نوشته بودم، که بعدا  همان مقاله   "امید"سال پیش در جریدۀ  پانزدهدر همین زمینۀ خاص حدودا  

. اختممنتشر س "زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"در پورتال  2101فبروی  درتجدید نظر را با اندک 

یک ، به گرامیکلیک و به فرمودۀ نوری صاحب درینجا لنک آن مقاله را می اندازم، که فقط به یک 

سر  ست، که سالها پیش "مشکالت امالئی در زبان دری"این مقاله قسمت سوم سلسلۀ . شود باز می "دکه"

دست گرفته شد و تا قسمت هشتم رسید و پس از آن دنباله اش رها گردید، در حالی که مطالب فراوان 

 :استبود و  منتظر نوبتآرشیف قفس سینه در زمینه در دیگر 
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1
 "بی اندازه زننده"معنای  "زنند"است، که در زبان عوام کابلی بسیار دیده می شود؛ پس  "هزنند"صفت فاعلی صیغۀ مبالغه از  "زنند"  

 :قسم را دارد و همین    

 !!!گفته ام یلدرین باب ضمن مقاله ای به تفص .و غیرهم "بیحد خورنده"یعنی  "خورند"و  "بسیار شکننده" ؛ یعنی"شکنند"

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/022810-KM-Moshkelaat-e-Emlaayee-ye-Darizabaanaan-3%5b1%5d.pdf

