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 یادداشت:
آرزو  مدتیسر خود را شور میدهد. از باال شود، و بالخاصه زبان دری غمکش، هرجای موضوع زبان  ن  س  این ح  

منتشر  زاد ــ آزاد افغانستان""افغانستان آدر هفت هشت قسمت در را، که  زبان" "مشکالت امالئی دریسلسۀ  ،داشتم

، ی قلیل و محدودعالو ازین قسمتها نیز بگذرانم. ریانا افغانستان أنالین""آ انخوانندگ اشرف نظرساخته بودم، از 

زان قرار گیرد. سلسلۀ بعض عزیو استفادۀ گر را نیز مطرح نمایم، شاید مورد التفات د به مراتب بیشترل مسائ

از  ــ هرچه هرچه پیش آمد خوش آمدــ  اب مثل مشهور کابلجانرا در زمینه رعایت نکرده و به حس یمراتب خاص

درین نوبت موضوع جمعبندی کلمات را، که در  قرار گرفت به نشرش میپردازم. آرشیفهای کمپیوترم دم دست

نکاتی میپردازم، که توضیح  ولتر سر دست میگیرم و ضمن آن به بودم، انشر کرده این سلسله بخشهای ششم و هفتم 

سته است.و از قلم هیچ نویسنده ای بدین شرح و استدالل و شفافی  و رساله در هیچ کتاب   ت بیرون نج 

اشاعه  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" و در صفحۀ روز بعد   در قید قلم آمده 2010اپریل  11به تأریخ  این قسمت

 امالئی تقدیم میگردد.  الزم  راعات مراتب و م  ایضاحی یافته است، که اینک با اضافات 

 (2018جوالی  31معروفی ــ برلین ــ  هللا )خلیل
 

 

 زبانان مشکالت امالئی دری
 

 ()بخش ششم
 

 جمعبندی در زبان دری
 و
 

 "جات" و "چتیات"  شأن نزول  
 

 که قابلیت جمع شدن را دارند. ،ست اد از کلماتیمرطبعاً وقتی از جمعبندی کلمات سخن میرود، 

دام فارسی"/"دستور زبان دریدر زبان دری در کتابهای  "جمع ساختن کلمات"در مورد  و به تفصیل سخن رفته است؛ و  م 

ً هم ب که بر مطالعۀ کالسیک و متعارف موضوع نظر  ،همان شکل متحدالمآل و کلیشه ئی. بررسی حاضر در حالیه غالبا

 مناز نظر  ،رفته اگرهمسخن نرفته، یا و با این تفصیل صراحت ه ب از آنها فت، که در چنین کتبد، نکاتی را خواهد س  دار

 غائب مانده است:

و دگر  "جمعبندی دری"به دو نوع جمعبندی کلمات روبرو میباشیم؛ یکی  "زبان دری"که همه میدانیم، در  ،یهمان طور

 "جمعبندی عربی".
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 دری: ــ جمعبندی 1

و ترتیب استعمال  "آن". و"ها" در زبان دری دو عالمت اصیل جمعبندی را در اختیار داریم، که عبارتند از 

ا است. در یک کالم  واضحهردو نیز بر همه کس و همگان کاربست   را میتوان برای  "ها"که ادات  ،میتوان گفتام 

و در پاره ای موارد  ؛بیشتر مخصوص انسان است "آن"ت که ادا ،، در حالیردکار ب  ه تمام کلمات  قابل جمعبندی ب

 کار میرود. در بحث فعلی این نکتۀ مبرهن را، نمیخواهم بشگافم و میروم سراغ نکات  مد   ه نیز ب"غیر انسان" برای 

 :ی، که خود بدان میپردازمنظر

 جمع با ادات "ها":
امروز، هر کلمۀ قابل  که در دری    ،است و ما میدانیمجمعبندی کرد، مشخص  "ها"که کدام کلمات را میتوان با ، این

 که: ،یم. سؤال عمده  در این استندجمع ب "ها"که باشد، میتوانیم با ادات  ،سنخ و جنسجمعبندی را از هر 

 با "کلمه" نوشت و یا جدا از آن؟؟؟ یآیا ادات "ها" را باید یکجا

و هردو صورت را بالسویه م جاز و مشروع دانسته  پنداشتهدرست را ست، که ظاهراً هردو حالت  طوریعام  تعامل 

 اند؛ یعنی:

 ــ "انسان ها"  =  "انسانها"

 ــ "جنگل ها"  =  "جنگلها"

 ــ "موی ها"   =  "مویها"

 ــ "سیب ها"   =  "سیبها"

 ــ "گدام ها"    =  "گدامها"

 ــ "غالم ها"   =  "غالمها"

 ــ "زمین ها"  =  "زمینها"

 ها"  =  "زمانها" ــ "زمان

 و غیرهم.

ً و هرو مرو و بالضرور، چسپیده و  "ها"دالئل ذیل بدین عقیده میباشم، که ه ب مگرمن  پیوسته با یا الاقل باید حتما

 خود کلمۀ مورد جمعبندی، نوشته شود؛ زیرا:

که چنین است، باید به ، را میسازد و وقتی "واحد"،  یک کلمۀ "ها"، یکجا با ادات میگرددکه جمعبندی  ،ــ کلمه ای

 هم نوشته شود!!! "واحد"حیث کلمۀ 

عرض وجود میکند. به  "کلمۀ واحد"یا  "هکلمیک "حیث ه ب "جمع کلمه"یا  "کلمۀ جمع"گر، یــ در تمام حاالت د

 النوع ذیل توجه گردد: مثالهای متعدد و مختلف

، دختران، پسران، خران، اگردان، مردان، زنانبچگان، انسانان، شرفتگان، آیندگان، ــ خوانندگان، نویسندگان، 

 ....پرندگان؛ چرندگان؛ خزندگان؛ اسپان، گنجشکان، گاوان، 

ر، عمله، فعله، خدمه، خدم، حشم، قبور، اسراء، علماء، ــ مکاتب، اخبار، ضمائم، ملل، قواء، عساکر، لوایح، عناص  

ن، ف تن، ب   فضالء، شعراء، ابناء، اطوار، اقوال، اسرار، ابدال، بالد، ح    ....امکنه، ازمنه، طرق، د رر، لدان، م 

   .انقالبیون، ...، محصلون، محصالتــ معلمین، معلمون، معلمات، مسیحیین، مسیحیون، محصلین، 
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 ات، ...ات، طبیعی  سات، ریاصی  ــ محصوالت، معلومات، تشکیالت، بقوالت، مراسالت، مواصالت، مؤس  

چسپیده و یا حتی  ه شکلب "کلمه"با خود  "عالمت جمع"شمول زبانهای فرنگی ــ ه بــ  ی عالمــ در تمام زبانها

 شمرده میشود. "کلمۀ جمع"حیث جزء  الیتجزای ه با آن، نوشته شده و ب "درآمیخته"

 ، پیوسته با اصل "کلمه" نوشته شود!!!و به صورت قطعیعالمت "ها" باید حتماً  با این شرح بدین نتیجه میرسیم، که

موضوع، مثالهای فراوان را در زمینه پیش میکشم. مگر پیش از آن  و تحلیلی   منظور تشریح  بهتر و عملی  به

 "چسپنده".گر حروف یو د "ناچسپ"یکی حروف  ؛توجه خوانندۀ گرامی را به دو دسته حروف الفباء جلب میکنم

تورنویسان تاکنون حروف الفبای وضع کرده است، چون دس راقمرا خود این  "چسپنده" و"ناچسب" اصطالحات 

 دری را بدین صورت و با این نام و نشان، از هم تفریق نکرده اند:

نامم، چون با حرف بعد از خود  می "ناچسپ" را حرفهای"الف،  دال،  ذال،  راء،  زاء ، واو، های غیرملفوظ " ــ 

د توجه  بررسی حاضر نمیباشد، چون که از همین جمله است، مور ،نیز "ژ"چسپند. حرف  هرگز نمیگاه و  هیچ

 اند.و معدود در زبان دری بسیار نادر  "ژ"کلمات مختوم به 

از  با حرف بعد ااند، زیر "چسپان"و یا  "چسپا"یا  "چسپنده"همه ــ  "های ملفوظ"ــ به شمول ــ متباقی حروف الفباء 

 چسپند. می خود،

 مثال از کلمات مختوم با حروف "چسپنده":

ویها، گامها، قلمها، ظلمها، زبانها، انسانها، قفسها، کتابها، جایگاهها، آرامگاهها، راهها، چاهها، ماهها، جایها، ج

هها، کالهها، گروهها، سالها، بالها، سؤالها، جوالها،  دیوانها، کالنها، بیابانها، آبدانها، دیوالها، کوهها، د هها، د 

حرمسرایها،  ناقصها، باعثها، قزاقها، رواقها، قدمها، کاروانسرایها،سامانها، جوانها، جانها، سازمانها، اندامها، 

صنمها، انجمنها، طبیعتها، وصیتها، نصیحتها، راکتها، ساکتها، مزاجها، مرچها، برجها، کلوخها، میخها، سیخها، 

 رنگها، دوشکها، بالشها، موشها، پشکها، چوشکها، سیمها، مرامها، وسطها، ....

 النوع آوردم، تا از طیف بسیار وسیع این سنخ نمایندگی کرده بتواند!!! شمار و مختلفمثالها را قصداً بی

  چسپیده است. "کلمه"در چنین حاالت با خود  "ها"که امثلۀ باال نشان میدهند،  ،طوری

 مثال از کلمات مختوم با حروف "ناچسپ":

 ــ الف:

 فرداها، دیده دراها، سراها، جوالها، باالها، .... طالها، دواها، مالها، مقواها، توتیاها، سینماها، بالها،

 ــ دال:

 بدها، بندها، سبدها، عددها، لگدها، سدها، صدها، عیدها، نویدها، مقلدها، مولدها، رویدادها، شدادها، شاهدها،....

 ــ ذال:

 کاغذها، منفذها، التذاذها، شاذها، تعویذها، مالذها، تلذذها، لذیذها، ....   

 ــ راء:

 رها، مورها، انبورها، تنبورها، معمارها، دیوارها، مادرها، خواهرها، کشورها، مارها، پندارها، وطندارها، ....عم

 ــ زاء:

 طرزها، روزها، مرزها، میزها، آبریزها، ترازها، سازها، بازها، رازها، نیازها، آوازها، بزازها، ممتازها، ....

 ــ واو:
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وها، موه وها، ج   ا، روها، عموها، جادوها، سبوها، ترازوها، داروها، یابوها، کندوها، پتوها، ....جلوها، آبروها، ج 

 ــ های غیرملفوظ:

 عالمه ها، دسته ها، پرنده ها، جمله ها، نقطه ها، زبده ها، دروازه ها، خوازه ها، ستاره ها، سیاره ها، قواله ها، ....

که در چنین  ،این کلمات چسپیده نمیتواند. باید توجه داشتبا  "ها"که از مثالهای فروان فوق دیده میشود، ، چنان

ه که اجتناب نپذیر است ــ ب ،"فاصلۀ تخنیکی"استثنای ه هیچ فاصله ای ــ ب "ها"موارد، بین کلمۀ مورد جمعبندی و 

 وجود نیاید. 

 جمعبندی عربی: ــ2
 وجود دارد: "جمع"در زبان عربی دو نوع 

 میماند. "سالم"در آن ویران نمیگردد و گویا  "مفرد"نیاد بساخت و ، که  "جمع سالم"ــ  1

در آن تغییر میخورد و  "مفرد"کلمۀ  و بافت" "ساخت، که ضمن آن "شکسته"یا  "جمع کسرت"یا  ر""جمع مکس  ــ  2

 گویا میشکند.

 سه عالمت دارد: ،از تمام کلمات ساخته نمیشود ، که سماعی ست وجمع سالم

 حالت فاعلی: ــ "ون" برای "مذکر" در

معلمون، عالمون، کاتبون، محصلون، مسلمون، مفسدون، مسیحیون، کلبیون، صلیبیون، منطقیون، مذهبیون، 

استعمال  "فاعل"حیث ه ، چنین کلمات در جمله ب"نحو عربی"ون، لغویون، .... نظر به قانون ون، رواقی  حواری  

 میگردند.

 

 ول صریح")مفعول بیواسطه( و مفعول بواسطه": ر در حالت "مفعولی ــ "مفعــ "ین" برای مذک  

 معلمین، کاتبین، محصلین، مسلمین، روحانیین، کلبیین، صلیبیین، رواقیین، سوفسطائیین، لغویین، مسیحیین، .... 

یعنی یا فعل جمله بر آنها وارد میگردد)مفعول  ؛استعمال میگردند "مفعول"حیث ه ب ت عربیاین کلمات در جمال

 نشیند)مفعول بواسطه(. ا یکی از حروف اضافت بر آنها میبیواسطه( و ی

 که: ،تداول بیشتر دارد. اما باید دانست "ون"نسبت به  "ین"در زبان دری جمعبندی با 

 "آن"اصالً خودداری گردد و درعوض از عالمت جمع دری  "ین"و  "ون"در زبان دری بهتر است از جمعبندی با 

لین، معلمین، متعلمین، مشوقین، مولدین، مرتجعین، منافقین، مشرکین، مفسدین، "محصاستفاده شود. مثالً درعوض 

"محصالن، معلمان، متعلمان، مشوقان، مولدان، مرتجعان، منافقان، باید ترکیبات  ..." مجاهدین، موکلین، مقلدین،

 استعمال شوند و آن به دالئل ذیل: "، مجاهدانمشرکان، مفسدان، موکالن، مقلدان

استعمال میگردند، در حالی  "حالت مفعولی"که در باال گفته شد، این کلمات جمع در کالم عرب در ، نانــ چون چ

 ــ فاعلی و مفعولی و اضافی ــ استعمال میکنیم. حالت"که همینها را در زبان دری ، فارغ از "

رفته نمیتواند. ازینرو دربر گقطعاً را  "مؤنث"است و جنس  "مذکر"مخصوص  "ین"چون کلمات جمع شده با و ــ 

)ذکور و اناث( شود، تا تمام طیف تحصیل کنندگان آوردهحتماً هم  "محصالت"باید "محصلین" در صورت استعمال 

 "متعلمین و متعلمات" و محصیلن و محصالت""مانند ه تحصیلی را احتواء کرده بتواند. عیناً بیا مؤسَّسۀ یک دستگاه 

در بر و به عین درجه  بالسویه مذکر و مؤنث را، تا دنآیتوأمان گفته باید نیز  ه، کمو غیره "معلمین و معلمات"و 

  !!!گرفته بتواند
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 ، خواه فاعل واقع گردد و یا مفعول:برای "مؤنث" ــ "ات"
 میباشد، در حاالت ذیل تطبیق میگردد: ث""مؤن  که ذاتاً خاص  ،این ادات جمع با وجودی

 )های غیرملفوظ ــ در تحریر دری( باشند:"ة"تای مدور که مختوم با  ،ــ تمام کلمات مؤنث

ممکنه ــ ممکنات؛ طریقه ــ طریقات؛ صحیفه ــ صحیفات؛ صناعه ــ له ــ مشکالت؛ معضله ــ معضالت؛ مشک

صناعات؛ رقیمه ــ رقیمات؛ مشالفه ــ مشالفات؛ محصله ــ محصالت؛ متعلمه ــ متعلمات؛ شکایت ــ شکایات؛ رساله 

 ؛....ــ رساالت

 د.نکه بیشتر از سه حرف داشته باشند. امثلۀ فراوان ذیل موضوع را واضح میساز ،تمام مصادری

 د":ــ مثال از مصادر "مجر  

نوسان ــ نوسانات؛ جریان ــ جریانات؛ بیان ــ بیانات؛ حکایت ــ حکایات؛ شکایت ــ شکایات؛ صناعت ــ صناعات؛ 

 ....؛ یانت ــ خیانات، خروایت ــ روایات؛ جنایت ــ جنایات
 

 "مزید فیه":"مزید" و یا ــ مثال از مصادر 

. ازینرو ، حائز اهمیت اند"ۀ ثالثی مزید"مصادر دوزاده گانهشت مصدر اول از  "زبان دری"ازین زمره برای 

 کدام را مشخصاً از نظر میگذرانم:هر

ینات؛ تشریح ــ تشریحات؛ توضیح ــ توضیحات؛ تشکیل ــ تشکیالت؛ تغییر ــ تغییرات؛ تزئین ــ تزئ :باب "تفعـیل"

 ....ترتیب ــ ترتیبات؛ تمهید ــ تمهیدات؛ 

اقدام ــ اقدامات؛ امکان ــ امکانات؛ ابداع ــ ابداعات؛ ایضاح ــ ایضاحات؛ ایجاب ــ ایجابات؛ افراز ــ : فعال"إباب "

 ؛ ....افرازات؛ اعالن ــ اعالنات؛ الزام ــ الزامات

معامله ــ معامالت؛ مکالمه ــ مکالمات؛ مسابقه ــ مسابقات؛ مطابقه ــ مطابقات؛ مراوده ــ مراودات،  :"باب "مفاعله

 ؛ مکاتبه ــ مکاتبات"؛ ....مفاهمه ــ مفاهمات؛ مناقشه ــ مناقشات؛ مناسبت ــ مناسبات؛ مجادله ــ مجادالت

ات؛ تشنج ــ تشنجات؛ ترشح ــ ترشحات؛ ترسب ــ ـ تغیرات؛ تحول ــ تحوالت؛ تشوش ــ تشوشـتغیر  :ل"باب "تفعـ

 ؛ ....ترسبات؛ تصور ــ تصورات؛ تتبع ــ تتبعات؛ تبدل ــ تبدالت؛ تصنع ــ تصنعات

تالطم ــ تالطمات؛ تشابه ــ تشابهات؛ ترادف ــ ترادفات؛ تصادف ــ تصادفات؛ توافق ــ توافقات؛  باب "تفاعـل":

م ــ ترا مات؛ تناقض ــ تناقضاتتظاهر ــ تظاهرات؛ تراج   ؛ ....ج 

اکتساب ــ اکتسابات؛ ابتکار ــ ابتکارات؛ التزام ــ التزامات؛ اطالع ــ اطالعات؛ اقتراح ــ اقتراحات؛  باب "افـتعال":

 ؛ ....اشتباه ــ اشتباهات؛ اتفاق ــ اتفاقات؛ اقتباس ــ اقتباسات؛ اشتهار ــ اشهتارات

ات؛ انعکاس ــ انعکاسات؛ انسداد ــ انسدادات؛ انفجار ــ انفجارات؛ انقالب ــ انکسار ــ انکسار باب "انفعال":

 ....انحصار ــ انحصارات؛  ؛؛ انبساط ــ انبساطات"؛ انقباض ــ انقباضات"انقالبات؛ انقیاد ــ انقیادات

انه ــ استعانات؛ استحصال استدالل ــ استدالالت؛ استخبار ــ استخبارات؛ استقالب ــ استقالبات؛ استع باب "استفعال":

ــ استحصاالت؛ استغاثه ــ استغاثات؛ استفسار ــ استفسارات؛ استحکام ــ استحکامات؛ استقامه ــ استقامات؛ استثمار ــ 

 ....استظهار ــ استظهارات؛ استحضار ــ استحضارات؛ ؛ استعمار ــ استعمارات"؛ استثمارات

 :و اهل قلم ندگاننویس جدی    ه  ضروری و درخور توج  تذکر 
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میباشد. "کلمات عربی" جمعبندی عربی و مخصوص یا عالمت ادات  "ات" ز خالل مثالهای فراوان فوق دیدیمچنان، که ا

برای ــ  مــ  به شمول کلمات دری و پشتو و هندی و فرنگی و مغولی و ترکی و غیره "غیر عربی"ازینرو جمع بستن کلمات 

 !!!ادرست استکامالً خالف قاعده و نمامردم 

، که هیچ کدام را "، گزارش، نوشته، ....کارخانه، فابریکه، پرزه، یشیرین"میوه، سبزی، ترشی، بناًء نباید کلماتی از قبیل 

، کارخانجات، فابریکه جات، فابریکات، پرزه جاتشیرینیجات، "میوه جات، سزیجات، ترشیجات، به شکل  عربی نیستند،

که به هزاران میرسند، باید  ،جمع ببندیم. در تمام مثالهای باال و مثالهای همگون آنها" گزارشات، نوشته جات، ....

 استفاده گردد!!! "ها"عالمت جمع دری از  ،"ات"عالمۀ جمع عربی در عوض 

 ،"رقیمه"عربی بودن   به بهانۀ را جات" "رقیمه کسان ترکیب قبیحبعض در همین جا و بالفصله باید اضافه کنم، که 

" و "جاتنزول کلمات  شرح  شجرۀستعمال میکنند. در قسمت بعدی ضمن ادامۀ دنبالۀ موضوع جمعبندی و ا نیز

 نیز گپ خواهم زد. جات" "رقیمه، در زمینۀ غلط بودن  ترکیب "چتیات"
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