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انجمن نویسنده گان افغانستان بھ  پذیرفتھ" روش امالی زبان دری" ارزشمند ھنگامی کھ رسالھء از 

سالی کھ بسیاری از درس بیست . ست بیست سال می گذردکوشش جناب پویا فاریابی بھ نشر رسید، در

 .بد حادثھ آواره شدند از، کنار این سرای سپنج گوشھ و در ما گان کشورنخبھ  فرھنگیان و خوانده ھا و

این  از طرف دیگر، بودند" غم نان"در این بیست سال اگر از یک طرف بھ گفتھء شاملو در  آنان اما

انسان تنھا بھ خاطر نان زنده گی "کھ می گفت  مان دکتور ژیواگورُ ندهء اک نویسگفتھء بوریس پاسترن

فعالیت  خود، بھ و بیان اندیشھ ھا و افکار برای تغذیھء روحی پس. ، نیز آویزهء گوش شان بود"نمی کند

، از جملھء این کارھای گوناگون فرھنگی .ی غربدر این ماتمسرا پرداختند، منجملھ ھای فرھنگی نیز

 اماعالقمندان بیشتری پیدا نمود؛  رفت وفزونی گسال  کتاب با گذشت ھر اپ جریده و مجلھ وچ نشر و

کھ  آسانی نبود، چرا محدود کار تیراژ صفحات و پ یک نشریھ باچا نشر و ،آن سالھای آغازین در

 ارکمپیوتر کھ بھ باز اما .از توان کمتر کسی پوره بود آن سر بھ آسمان می زد و نشر مخارج چاپ و

کتاب ھم  مجلھ ونشر چاپ و تایپ و کار شبکھ جھانی انترنت کھ گسترده شد، دیگر استفاده از آمد و

صد البتھ کھ یکی از دستآورد ھای  و. آب گیالس ارزانی نوشیدن یک بھ آسانی و ارزان شد، آسان و

ت است با این پدیدهء انترن ھمین_ بھ ضم پ_ *مدرنیزم پُست عصر مدرنیسم و تکنالوژی شگفتی آفرین

است کھ می تواند با " تکنسین" بل، نیست" تئور یسین"دیگر انسان ، مدرنیسم پیام کھ انسان عصر پست

جھان را کوچک ، راز ناک اما قابل دسترسی برای ھمھ آفرینش چنین یک تکنالو ژی محیر العقول و

بقای آن  استمرار و ھایزاریکی از اب "تکنولوژی رسانھ یی" کھ ل کندتبدی" دھکده جھانی"سازد و بھ 

ازی یجیتالی نیکامپیوتر ھای د امروزه قدرت تکنولوژی و توانمندی نا کرانمند آن در رایانھ ھا و .است

سرشار از  عصارهء تکنولوژی عصر جدید، وھر وجز ج نددیجاتالھا چیزی نیست اما، و. بھ اثبات ندارد

این دوران جھانی  باید اضافھ کرد کھ در اشیھاین ح این نکتھ را نیز بر و .سرعت ی وانرژ قدرت و

فرھنگ جھانی  است و) متاع( فرھنگ نیز یک کاال، گذار از تولید صنعتی بھ تولید فرھنگی سازی و

  .توسط بازار شکل می گیرد



  

 کھ یکی از ویژه گی ھای منفی دوران پیری است بگذریم و حاشیھ پردازی گویی وپُر این حاال اگر از 

عنوان  ٢٧٠حدود  ز برکت ھمین تکنولوژی دریم، باید گفت کھ ھمین اکنون اپی گیر امطلب اصلی ر

 ت واضافھ دھھا سای با کشور جریده در بیرون از نشریھ در داخل وطن نشر می شود ودھھا نشریھ و

  .نگارشی امالیی و ناھمگونی ھای فراوان ولی با وبالگ انترنتی بھ زبان فارسی

سایت  یک نظر کوتاه بر برجستھ است کھ با و پراگنده گی، چنان مشھود انی ونابسام این ناھمگونی و 

برون مرزی می  درون مرزی و نشریات کثیراالنتشار پیام نویسی ھای انترنتی و وبالگ ھا و ھا و

بھ صورت عموم سھ شیوهء  کھ سلیقھ یی ذوقی و ، روشی دارد وھرکسی برای نوشتن مطلبیبینیم کھ 

  :ن تشخیص دادمی توا نگارش را

برای پرھیز از  را معیار درست نوشتن می پندارند و" روش امالی زبان دری" آنانی کھ رسالھ -

  .نگاشتن صورت ھای ناھنجار واژه ھا از آن استفاده می کنند

ان ھمزبان ایرانی پیروی کرده تصور می کنند کھ ایرانی ھا روش از آیین نگارش دوست آنانی کھ -

  .ندارند یاطالعگران ارج  وجود چنین اثر از این کھ یا ارش دارند ودرست تری برای نگ

در مجموع  کھ با پیروی از شیوه نگارش زبان عربی، در امالی واژه ھای فارسی مخالف اند، وآنانی  -

البتھ حساب . پاک شودزبان ھای بیگانھ  ظالفا وجود واژه ھا و خواھان آن ھستند تا زبان فارسی از

و غرس را " نصیھ"و نسیھ را " اصیب"نسبت نداشتن سواد کافی واژهء آسیب را کسانی کھ بھ 

  ** ، از این حساب جداست"تلفاط" ت راتلفا و می نویسند" غرص"

را ورق گردانی کنیم، بھ برخی از این نا ھمگونی ھای " وش امالی زبان دریر"رسالھء  حاال اگر  

" ھای غیر ملفوظ"ھر گاه واژه ھای مختوم بھ  :وانیم کھاین رسالھ می خ در مثالً . امالیی برمی خوریم

  : مانند، حذف نمی شود" ھای غیر ملفوظ"، جمع شوند }گان - { با

   بنده گان بنده 

   رونده گان دهرون 

   وابستھ گان وابستھ 

  نویسنده گان  نویسنده 

یا واژه ھای دیگربیایند ختم می شوند، پسوند ھا و " ھای غیر ملفوظ"پس از واژه ھایی کھ با  یا ھرگاه

  :مانند. حذف نمی شود" ھای غیرملفوظ"

  زنده گی زنده 

  تشنھ گی تشنھ 

  وارستھ گی وارستھ 



  چگونھ گی  چگونھ 

آنان واژه ھای باال را چنین  ایران مراعات نمی شود و اما، چنان کھ می بینیم این روش نگارشی در 

 ھمین بھ. چگونگیتشنگی، وارستگی، ، گان و زندگیروندگان، وابستگان، نویسند، بندگان: می نویسند

ھای امالیی نا ھمگونی  دچار سردرگمی می شود و نی ھنگام نوشتن این واژه ھانویسندهء افغا، سبب

  .نمی تواند داشتھ باشد د، کھ حاصلی جز مالل خاطرنمیگرد خواه ناخواه پدیدار

کسانی کھ  امالی زبان دری پیروی می کنند ورسالھء روش  نا ھمگونی دیگر امالیی میان آنانی کھ از 

غیرملفوظ است کھ بنا بر روش  }ھای{کاربرد واژه ھای مختوم بھ بعیت نمی کنند در ت ازاین اصول

بھ این اساس  .نوشتھ می شود) یی(بھ شکل  امالی زبان دری پذیرفتھء انجمن نویسنده گان افغانستان

ی کھ پسوند نکره یا پسوند صفت نسبتی یا پسوند اسم غیر ملفوظ در صورت) ه(بھ  واژه ھای مختوم

  )پسوند نکره( نامھ یی بھ برادرم فرستادم نامھ :مثالً : باید بھ اشکال زیر نوشتھ شوند، معنی داشتھ باشند

  ) پسوند صفت نسبتی( .او پیراھن سرمھ یی پوشیده بود سرمھ 

  )معنیپسوند اسم ( .مبارزان زنجیر ھای بنده گی را گسستند بنده 

چنین } ی{ضمیر در واژه ھای مختوم بھ  و) نکره ساختن اسم(تنکیر  ھمچنان پسوند ھای اسم معنی و

  : نوشتھ می شوند

  )پسوند نکره( صوفیی می گشت در دور افق صوفی 

  )پسوند نکره( کشتیی از دریا می گذشت کشتی 

در ھمین بحث می  )ھای ضمیرنشانھ . . .  یش، یت، یم( زنده گیش، زنده گیت، زنده گیم زنده گی 

صیغھء فرد  یا تنھا در یکی دو مورد یعنی در صیغھء مفرد مخاطب فعل ماضی قریب} ای{خوانیم کھ 

  :مخاطب فعل حال نوشتھ می شوند

  خورده ای ، نوشتھ ای، برده ای، تو گفتھ ای، تو رفتھ ای، تو در خانھ ای 

   رفتھ اید رفتھ ای /در خانھ اید  در خانھ ای: یا 

  رفتھ اید؟ رفتھ ای؟ /خانھ اید؟  در در خانھ ای؟: یا  

تھ گی ای یا مثالً آشف، کشتی ای، زنده گی ای، صوفی ای: ود اگر بنویسیمبپس بیخی غلط خواھد  

کوتاه نگاھی بیفگنیم می _ در این سالھای پسین _ حاال اگر بھ نشرات دوستان ایرانی مان .دلمشغولی ای

وند ختم میش) ھای ملفوظ(برای نوشتن واژه ھایي کھ با  روش ویژه یی دارند، انبینیم کھ بسیاری از آن

کھ  ن روش پیروی می کنند، بھ این گمانآ نی ما نیز ازالبتھ کھ برخی از نشرات افغا صد و. یا با ھمزه

پس چنانچھ گفتھ آمدیم در ھمان مثال نامھ  .د درست است و آیات منزلنایرانی جماعت ھرچھ می نویس

   !وقس علی ھذا/  بنده ی / سرمھ ی / نامھ ی :پدیدار می شود ای امالییاین نا ھمگونیھ، بنده و سرمھ و

   



بھ بلکھ در بسیاری حاالت ، -چنانچھ در باال آمد -تنھا در صیغھء مفرد مخاطب  را} ای{ ھمچنان آنان 

  . . . و  / حاشیھ ای حاشیھ / گونھ ای گونھ / نامھ ای نامھ: مانند .کار می برند 

است در ) ء(نوشتن نشانھء ھمزه ه ھای زبان فارسی، ناھمگونیھای برجستھء دیگر در نگارش واژاز  

در روش امالی زبان دری می خوانیم کھ در چنین حاالت ". ھای غیر ملفوظ"واژه ھای مختوم بھ 

 /النھء زنبور  ھالن / فرھنگ خانھء علم و خانھ :مانند. نوشتھ می شود} ه{باالی حرف } ء{نشانھء 

.  و/ نامھء بی امضا  نامھ /ستارهء دنبالھ دار  ستاره / غوربند درهء دره / نویسنده گان اتحادیھء اتحادیھ

 / النھ ی زنبور /فرھنگ  خانھ ی علم و :وی نکرده وچنین می نویسنداما آنان از این روش پیر. . 

  . . .  و/ ی بی امضا  نامھ /لھ دار ستاره ی دنبا /دره ی غوربند / ی نویسنده گان اتحادیھ 

 این در حالی است کھ برخی از عربی ستیزان یا منزه طلبان زبان فارسی بیخی مخالف کاربرد نشانھء و

یند کھ ھمزه ویژهء واژه ھای عربی است ِ اما در روش امالی . ھمزه در امالی زبان فارسی اند و می گو

ایی بھ ویژه در آن دستھ از واژه ھ. زه را جایز نمی دانندکاربرد ھم، زبان دری تنھا در یکی دو مورد

، سایل، قایل: مانند. می نویسند) ی(بھ عوض ھمزه ، باشند" فواعیل"و  "فواعل"، "فاعل"وزن  کھ بر

   . . .  شمایل، قبایل، حمایل، فضایل و، عواید، نوایب، فواید، جایز، مایل

مانند اصل ، خوانده می شود) آ( کھ در پایان واژه ھا می آید و را) ی(یا  ھمین گروه، الف مقصوره 

 حتی و مرتضی و معنی و یحیی و موسی و مانند عیسی وآنان واژه ھای . عربی آن نمی نویسند

، صغرا، حتا، مرتضا، معنا، یحیا، موسا، عیسا :اولی را چنین می نویسند اعلی و کبری و صغری و

نوشتن این گونھ واژه ھا بھ شکل اول آن ، رسالھ روش امالی زبان دری رکھ د. . .  اوال و، اعال، کبرا

  .توصیھ شده است

روش امالی "برخی از ھمان استادان گرانقدری کھ در تدوین ھمین رسالھ ، اما در این سالھای پسین 

 در موارد بسیاری واژه ھایی را کھ می خود از اصول باال پیروی نکرده و، دخیل بودند "زبان دری

مانند واژه ھای حتا و . نوشتند) الف(نی بلکھ با ) ی(با ، بایست الف مقصوره در پایان خویش می داشتند

ارجمند بود کھ برخی  آن البد بھ پیروی از آن استادان پس از . . . و کبرا فتوا و صغرا و بسا و معنا و

فا و البتھ کھ عبدالرحمن مصط یحیا و عیسا و مرتضا و موسا و: از اسمای خاص عربی را ھم نوشتیم

در حالی کھ در رسالھء روش امال آمده  .اسحاق اسحق را ھم اسماعیل و اسمعیل و ورا ھم عبدالرحمان 

منسوب  موصوف و، مضافدر پایان واژه ھایی نوشتھ می شود کھ ) ی(بھ عوض ) الف(است کھ 

  : باشند مانند

 شوری/  لیالی قشنگ لیلی/ واژه ھا  عنایم معنی /موسای کلیم هللا  موسی /عیسای مریم  عیسی 

  .مصطفای روزبھ مصطفی. یحیی برمکی یحیی / شورای وزیران



پر  کار برد الف مقصوره در پایان واژه ھا باعث شد کھ مناظرهءبھ یاد دارم کھ باری ھمین مسألھء 

کھ در شماره  ھدرخ بد آقایان سرور آذرخش و خالد نویسا نویسنده گان بنام کشور ما، میان شور ادبی

دراز در این مقالھ ھای . مجلھء تعاون بھ نشر رسیده است) خ ١٣٨٠(سال نھم  دوم و سوم، اولھای 

قای خالد نویسا نوشتھ است کھ در امالی الف مقصوره باید از رسالھء دامن ھمانطوری کھ گفتھ آمد آ

   :ی جناب سرور آذرخش نوشتھ اندروش امالی زبان دری پیروی کرد ول

من دالیلی دارم کھ پیش از این آنھا را با تنی چند از اعضای " الف"ر مورد نوشتن آن کلمات با د"

 کمیسیون ھمگونسازی امالی واژه ھای فارسی زبان دری در میان گذاشتھ ام و آنان مطرح ساختن آنھا

ینجا بیھوده را در موقع مقتضی مورد تایید قرار داده اند کھ فکر می کنم طرح مختصر آن دالیل در ا

   .نباشد

ھمان گونھ کھ اتباع یک . من چنان می اندیشم کھ قلمرو زبان ھمانند قلمرو جغرافیایی یک کشور است 

مقرری ھای این کشور می باشند،  خارجی در داخل کشور دومی ناگزیر از اطاعت قواعد و کشور

 تبعیت از اصول و پیروی وواژه ھایی کھ از زبان دیگر وارد زبان دومی می شوند نیز ناگزیر بھ 

ما آن ، کھ با دو حرف صامت آغاز می شوند مثالً کلمات بیگانھ یی را. قواعد زبان دومی می باشد

 :بھ این مثال ھا توجھ کنید. کلمات ابتدا بھ ساکن را از نظر تلفظ تغییر می دھیم

Standard, strychnine, sport, staition, stop 

استندرد، : ژه ھا یک مصوت کوتاه می افزاییم و می نویسیم ومی خوانیمما در ابتدای تمام این وا

  . . . استیشن، استاپ و

) الف مقصوره(برای اینکھ این بحث طوالنی نشود باید بیفزایم کھ نظر من در مورد کلمات مختوم بھ 

ً کار) الف(آوای  آنست کھ چون ما در زبان خود حرف و . ا می کندر) الف مقصوره( را داریم کھ عینا

پس ما چرا نباید از این حرف استفاده کنیم ؟ حسن این کار در آنست کھ حد اقل اشخاص کم سواد آن را 

و ) تقوی(و خود نیز برای آنکھ مجبور نشویم برای نوشتن کلمات  تلفظ نمی کنند) ی(بھ صورت 

احتیاج پیدا کنیم، ) فال(دوباره بھ ، مضاف در صورت منسوب و استثنا قایل شویم و . . . و) مصطفی(

. را بنویسیم) الف(حرف ، )الف مقصوره( بھ جای بھتر است کھ کار را از ھمان آغاز یکسره کنیم و

ز این ذکر آن اساس دالیلی کھ پیش ا بر نیز، البتھ این کلمات کھ از زبان دیگری وارد زبان ما شده اند

  ***".قواعد زبان مارا گردن نھند رفت نا گزیر اند تا اصول و

مورد واژه  را کھ این قاعده درزی، دالل قابل پذیرش می تواند بوداین است بھ نظر نگارنده این مقال نیز 

مثالً ھمین واژهء پوھنتون کھ . ھای زبان ھای دیگر نیز کھ داخل زبان فارسی شده اند تطبیق شده است

ر یک جملھء فارسی مجبور ھنگام جمع بستن د، وارد زبان فارسی شده استبھ عوض واژهء دانشگاه 

خنده  در غیر آن بسیار مضحک و جمع بستھ شود) ھا(با  ردن نھد وشده است کھ قواعد زبان ما را گ



وجود ندارد و یا  افغانستان اکنون بھ قدر کافی کمپیوتر نودر پوھنتونو: آور می بود آگر مثالً می نوشتیم

  .کشور دوا نودر درملتونو

ورق بزنیم  اگر شتھ شده اند،کھ در این سالھای پسین نوھم ان مشھور ایران را نویسنده گ برخی از آثار 

چھ در میان  چھ در پایان واژه ھا و، از الف کار گرفتھ اند )ی( کھ بھ عوض الف مقصوره می بینیم

یعنی نوشتن آن واژه ھای عربی ، است کھ امروزه کم نیستند طرفداران این طرز نگارشگفتنی . کلمات

   .مقصوره ختم می شود ولی معنای کلمھ تغییر نمی کند) ی(کھ بھ 

 دل من نیز بھ اندازهء یک ابر باری می گفت کھ، می آموخت" نورس"ھمسرم کھ زبان فارسی را بھ  

 توضیح دھم کھ چرا ما نمی توانیم با زبان خود نگامی کھ مجبور می شوم بھ دختر، دخترممی گیرد، ھ

محنت سرا خواندن زبان مادری را در این  تازه نوشتن و، دخترک .مطوری بنویسیم کھ حرف می زنی

 سر در نقاب خاک گذاشتھ است می گفت اکنون ابریق رحمت در کشیده و ھمسرم کھ و فرا می گرفت

ً  یا خواند و) الف(را ) ی(کھ آخر چطور می توان  ً ، کامالً ، واژه ھایی مانند حتما اشارهء  را کھ . . . واقعا

  ؟)نون( دارند( ً)  تنوین

پس ، بھ کار رفتھ است اگر مالک نوشتن رسم الخط عربی است یا رسم الخطی کھ در قرآن مجید آری  

 یم زکاتمی نویسند می توان واژهء زکات را کھ بھ عربی زکاة و در رسم الخط قرآنی زکواة چرا مثالً 

ة را مشکات و مشقتة را مشقت و بھ ھمین ترتیب مشکا و. ی را حیاتعربیا مثالً حیاة وحیواة ، بنویسیم

   . . . واساتیذ را اساتید  را مصادرت و یا استاذ را استاد و مصادرة مصاحبة را مصاحبت و

حل مسالھ ، آن از نعمت سواد محروم انددر کشوری کھ دست کم نود فیصد مردم  بھ نظر می رسد کھ  

بیگانھ در  پیروی اجباری از قوانین زبان و . . . و تنوین اد آموزی با این الف مقصوره و اشارهسو یی

کھ کمیسیونی تشکیل شود  پس آیا وقت آن فرا نرسیده است .نخواھد شد امالی واژه ھا، بھ آسانی میسر

، روش امالی زبان فارسی دربررسی مجدد  غور و آنان با ن فارسی حوزه فرھنگی ما وزبا از استادان

بل اگر ممکن بود برای سھولت ، روش یگانھ یی را برگزییند برای رفع ناھمگونی ھای امالیی، نھ تنھا

راه و چاره یی جستجو ، سرور آذرخش پیشنھاد کرده اند نوشتن ھمانطوری کھ آقای خواندن و در امر

  . نمایند

اما . ممکن است حساسیت ھایی را برانگیزد و پذیرفتنی نباشد این پیشنھاد برای برخی از دوستان شاید

 نگارشی کھ با گذشت زمان بیشتر و ناھنجاری ھای و توان در برابر این ناھمگونی ھا تا چھ وقت می

نوشتھ ھا : "یک ضرب المثال التینی می گوید .سکوت اختیار نمود بی تفاوت ماند و، دنبیشتر می گرد

بھ  ی فارسی زبانبرای نسل ھای فردا کھ از ما پس بگذار نوشتھ ھایی" دنراما گفتھ ھا می پَ ، دنمی مان

   .بھ ساده گی قابل خواندن باشد ھمگون و یکدست و، یادگار می ماند
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