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 سپاسمندی از تبصرۀ انتقادی استاد نگارگر

 و عرضۀ چند جواب

  

مرا میخوانند و چقدر مسرت دست  مقاالتگارگر" "محمد اسحاق نچقدر خوشحال گشتم و خوشنود، که استادی در حد ِّ جناب 

انتقادی وارد کرده اند. یقین کنید، که در لباس نمیگنجیدم، وقتی مند ــ متفکر"  "دانشمند ــ اندیشهداد، که جناب ایشان بر نوشتۀ 

اعماق قلبم سرچشمه نیست، بلکه از "تظاهر" و "ظاهرسازی" تبصرۀ انتقادی ایشان را خواندم. این اظهار خوشنودی از روی 

مۀ این سلسله را از نظر مبارک خود گذشتانده باشند، در آن چنین نوشته بودم:"نگارگر" میگیرد. اگر جناب   مقد ِّ

ست انتقادی و با نی تِّ  به صراحت تام  و تمام میگویم، که این بحثها هرگز جنبۀ اکادمیک و پوهنتونی ندارد، بلکه نکاتی»... 

تهای عملی ِّ من درین زمینه نشأت میکنند. قلباً آرزومندم، که خوانندگان گرامی، این مباحثات را فقط و اصالحی، که از دریاف

 فقط منبعث از دریافتهای عملی ِّ راقم تلقی فرمایند؛ نه بیشتر و نه کمتر از آن.

ا و تنها درخور کسانی ست، نی ت و هدفم از پیشکش این مباحث، فقط جنبۀ اصالحی آن است و خوب میدانم، که این بحثها تنه

که دلبستۀ درستگوئی و سالمت کالم در زبان دری میباشند. از اعماق وجود و صمیم قلب سپاسگزار و خوشنود خواهم گشت، 

اگر خوانندگان گرانقدر خود را مداخله گرانه و نق ادانه وارد بحث ساخته، نِّقاط َضعف و کمبودها و کوتاهیهایم را نشان داده، 

یم را با استدالل ُمتقن و مطمئن رد  فرموده و بالوسیله من ت و بار گرانی به بزرگیِّ  هندوکش و بابا و سلیمان، بر شانه ها گفته

 هایم بنشانند و بگسترانند.

 «به امید رد  و پذیرش؛ هردو!!!

؛ برایم تنگی میکرد. به هر حالهن را خواندم، از دستِّ خوشی واقعاً پیرا"نگارگر" وقتی انتقادات و نوشتۀ ایرادگیرانۀ استاد 

کالً بر دو نکته ایراد وارد کرده اند؛ یکی بر طرز نوشتۀ ایشان ه انتقادات و ایرادات جناب استاد. میگذرم به ارائۀ جواب ب

 اینک میپردازم به ارائۀ جوابات: "متفکر".و دگر بر طرز استعمال  مند" "اندیشه

 ، میفرمایند:مند" "اندیشهدر ارتباط با ترتیب نوشتن کلمۀ مرکب ــ 

از سوی دیگر ما لفظ اندیش را با یک صفت پیوست نموده از آن صفتِّ فاعلی می سازیم مانند بد اندیش؛ خیراندیش و ... »

غیره و در این معنی اندیش نیز همان وظیفهٔ دستوری دانش را پیدا می کند و چنانکه اندیش در کلمه های بداندیش و خیراندیش 

 «...م اندیشه را میرساند بنابر این من اندیشه مند را کلمهٔ نا مأنوس میدانم و اندیشمند را ترجیح میدهم.همان مفهو
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فعل است و  ،"اندیش"میکنند.  افاده را "متفاوت"، دو کلمۀ "مختلف"از نگاههای  "اندیشه"و  "اندیش"ند، که دیقیناً استاد معتق ــ

من  ده باشند،فرمو ایشان توجهجناب اگر ن معنی و مفهوم و مدلول را هم افاده نمیکنند. عی "اندیشه"و  "اندیش"اسم.  ،"اندیشه"

پیوسته و "اسم" تنها با "مند" ، که پسوند نشان دادمبه رؤیت مثالهای فراوان و  تام  عام  و صراحت  در مقالۀ خود واضحاً و به

"بداندیش" و "نیک اندیش" ع توجه کرده باشند، مثالهای میسازد. جناب نگارگر بدون این، که به باریکی موضو "صفت مرکب"

را پیش کشیده اند، که با این موضوع خاص  هیچ ارتباط ندارد. کاش استاد نوشتۀ مرا، که در آن هیچ تعقیدی سراغ نمیشود، به 

دستوری ارائه فرموده  قولِّ مثال مع چنددند. اگر جنابشان دقت کامل از نظر مبارک خود میگذشتاندند و بعداً جواب ارائه میفرمو

منتظر خواهم  حالآموزم و از مدعایم میگذرم. در هر  چسپیده باشد، نکتۀ بکری را می"غیرِّ اسم" با "مند" بتوانند، که پسوند 

و مربوط به  قواعد دستور زبان دری ولِّ ماند، که جناب ایشان چند مثال ــ و یا حد ِّ اقل یک مثال ــ معقول و مقبول و قابل قب

 همین موضوع خاص  ارائه فرمایند!!!

ندارند؛ از مند"  "اندیشههیچ ارتباط ساختمانی و اورگانیک با کلمۀ اندیش" "بدو "نیک اندیش" به زعم و برداشت من، ترکیبات 

ارد زیر ارتباط میگیرد، که در ایران آن را در بسا مو"های غیر ملفوظ" هیچ نگاه!!! در همینجا باید تذکر بدهم، که مسأله با 

در افغانستان اصالً مطرح نشده است "های غیر ملفوظ" و "های ملفوظ" پای میکنند، صرف نظر ازین، که مباحث مربوط به 

و دستورنویسان افغان بدین مسأله هیچ توجهی نکرده اند. وقتی نوبت طرح این مبحث رسید، آن را به صورت مشرح پیش 

مندان دیگر افغان بگذرد. در نوشته ام، چند مثال آورده بودم، که ضمن آنها بر  القهخواهم کشید، تا از نظر اهل فن  و همه ع

 طرز نوشتۀ ایرانیان ایراد میگرفت. درانجا چنین رفته بود:

در حالی، که "سایبان" و ...، و "دستجمعی" و "سرمایدار" و "بهرمند" مینویسند و "عالقمند" ایشان)ایرانیان( از بهر مثال »... 

 «.است....... بان" "سایه  وجمعی"  "دسته ودار"  "سرمایهو مند"  "بهرهو  مند" "عالقهین کلمات مرکب، اصل ا

"خانه و دسته و قرعه و دنباله و صحنه و قلمه و زمانه از قبیل "های غیر ملفوظ"  کلمات مختوم به با درک این نکته، که وقتی

ه  ه و و ُسرمه و طفره و عشوه و عشقه و معجزه و ُدر  تکیه و بذله و شماته و نغمه و گهواره و و نقطه و نکته و اضافه و ذر 

بدیهه و ترانه و خزانه و مشله و چله و جریحه و قمه و سینه و جبه و جبهه و لطیفه و گله و بخیه و عمامه و طعنه و تیکه و 

را در ..." ریشه و و کلمه  شانه ویله و اداره و قبشکسته و نغاره و قصیده و طیاره و قواره و وظیفه و مزبله و بقچه و 

 "صحنهو روی"  "دنبالهو کشی"  قرعهو "بندی"  "طبقهو بندی"  "دستهو  بدوش" "خانهو برانداز"  "خانهو خراب"  "خانهترکیبات 

و " پیچان "عشقهو گری"  "عشوهو روی"  "طفرهو " یسا "ُسرمهو سازی"  "زمانهو بُری"  قلمهو "آرائی"  "صحنهو سازی" 

هو آسا"  "معجزه  و یا  "یگو "بذلهو بین"  "ذرهو  گوئی" "اضافهو روی"  "اضافهو پرداز"  "نکتهو گذاری"  "نقطهو زنی"  "ُدر 

و دار"  "تیکهو  زنی" "بخیهو  دار" "تکیهو  خانه" تکیهو " گاه" "تکیهو  "گهواره جنبان"و  سرا" "نغمهو  دار" "شماتهو  ""بذله گو

 "جریحهو  گذاری" "گلهو  کش" "قمهو  زنی" "قمهو  زنی" "سینهو  سائی" "جبههو خانه"  "جبهو  پوش" "عمامهو  بسر" "عمامه

و  ران" "طیارهو  بان" "طیارهیا  وان" "طیارهو  "یسرا "قصیدهو  "یگو "بدیههو  ساز" "ترانهو  گر" "مشلهو  دار" "خزانهو  دار"

یا و  "گرای "قبیلهو  چی" "ادارهو  بند" "شکستهو  خانه" "نغارهو  بردار" "بقچهو  "دانی "مزبلهو  دار" "وظیفهو  دار" قواره"

"برده و  نظام" "سوارهو  نظام" "پیادهو دار"  "طالیهو  دار" "ریشهو  "گوی "کلمهو  بسر" "شانهو  سرک" "شانهو  گرا" "قبیله

و  جوی" "صرفهو  جان" "نیمهو  تار" رده"مُ و  گیر" "خردهو  فروش" "خردهو  نوش" "جرعهو  سر" "پیرانهو  وار" "بردهو  دار"

و  ساز" "زمینهو  فروش" "خربوزهو  بردار" "طیارهو  جوی" "هنگامهو  خیز" "چشمهو  سار" "چشمهو  عذار" "اللهو  "الله زار"

 طلب" "بُقهو  پوش" مردانه"و  مزاج" "دیوانهو جوی"  "هنگامهو  طلب" "هنگامهو  جوی" "عربدهو  خند" "خیلهو  سرای" "چکامه

 گوی" "افسانهو  رنگ" "سبزینهو  پرست" "بیگانهو  کون" "دیوانهو  کون" "لودهو  ور" "غوطهو دار"  "دندانهو  دار" "کنگورهو 

و  سرای" "حماسهو  خانه" "تابهو  دار" "مردهو  شوی" "مردهو  مزاج" "لودهو  "نیله باغ"و  پرست" "ُخرافهو  پوش" "سبزینهو 

 َخفَک" "دلهو  نگار" "نامهو سال"  "میانهو  باز" "فلوتهو  پلو" "زردهو  خور" "نوالهو  زار" "ویرانهو  "تنبه دار"و  پلو" رپُ  "خانه
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 نویس" "شبنامهو  خر" "نرهو  بدل" "جامهو  نواز" "بندهو  دار" "سایهو  وش" ُزهره"و  جبین" "ُزهرهو  روز" "دینهو  "دار پرده"و 

 و سال" "کهنهو  نشان" "دانهو  "نفس "شکستهو پرسی"  "همهو  روده" "کتهو  خراب" "خانهو  باز" "چیچلهو  نگار" "برنامهو 

و  کوکو" "خالهو گل"  "عمه و گل" "همیشهو دار"  "مزهو  مذهب" "شیعهو  مار" "دارهو  زن" "بیوهو گشا"  "عقدهو  دم" "سپیده

و  طلب" "درماندهو  موی" "سلسلهو  گفتار" "سلسلهو  دار" "سلسلهو  سازی" "خانهو " داری "خانهو  بازی" "خالهو  برف" "خشکه

 خیل" "بچهو وار"  "مردانهو  کش" "رودهو  چین" فره"سُ  " وخور "تازهو  گرد" "دورهو  شیر" "نرهو  خیال" "کهنهو  زی"دُ  "نیچه

 "نسخهو  ه شماری""صفحو  آرائی" "صفحهو  افزائی" هره"بو  گیری" "بهرهو  برداری" "بهرهو  کمر" "قرهو  گرای" "منطقهو 

صدها و شاید و زن"  "طعنهو  مال" "کیسهو  مال" "سینهو  سر" یره"خو  دار" "مرتبهو  دوز" "خیمهو  روز" "تیرهو  برداری"

"های غیر ملفوظ" که نداریم، و اجازه  حق   را مینویسیم، هرگز و هیچگاه و به هیچ وجه دیگرِّ این سنخ کلماتِّ مرکب هزارانِّ 

 را از میانۀ آنها حذف کنیم. این قانون زبان است و غیر ازین، راه به جائی نمیبرد!!!

شمار،  نهمار و بی مر  واین کار را قصداً کردم تا به رؤیت مثالهای  امادن مثال شاید راهِّ اِّکثار و اِّفراط را پیموده باشم، دادر 

زاز استاد در همینجا ترسیم نمایم. موضوع را تحلیالً و به صورت تجسیمی  میپرسم، که  نگارگر"اسحاق محمد "جناب  ،معزَّ

به "های عیر ملفوظ" و "های ملفوظ" وقتی بحث   ند؟؟؟ه مینگارگونباال را چ "ریگ بیابان"ِّتا حد ِّ شمار  این همه ترکیبات بی

، نداریم؛ را از وسط ترکیبات متضمن چنین کلمات"های غیر ملفوظ"  حذفمیدان انداخته شود، ثابت خواهم ساخت، که اجازۀ 

 هرگز و هرگز و هرگز!!!

مند"  "بهرهو "سرمایدار" را در هیئت دار"  "سرمایهبنویسیم و "عالقمند" را به شکل مند"  "عالقهیعنی هرگز اجازه نداریم، که 

مردم اصیل و فهیم ه است. اما شد یرانی، عام  ؛ چنان، که در فارسی ایران و در تداول نویسندگان او ... "بهرمند"را به صورت 

های  شانه خود، برپندیدۀ ی و بازو بَرز با آن"فارسی ایران" چه کنیم، که ". !!!"اَوِّ زور سرباال میره: دام گفته اند، کهمُ  جانکابل

ً احساس ه است و نویسندگان افغان ازین بلی ه سوار گشت"دری افغانستان" "سُست نهاد"ِّ و بغل"  "کمظاهراً  نارضایت و قطعا

 نمیکنند، که نمیکنند و نمیکنند!!!ناخوشنودی 

به دالئل "اندیشمند" و به جار بلند میگویم، که نوشتن آن در هیئت  را در حمایت خود گرفتهمند"  "اندیشه تحریرِّ طرز گر بار د

ج استاد نگارگر سازگار افتد و یا نیفتد و ، غلط است؛ خواه به مزاتمثیل شد، که در باال شمه ای از آن زبان دری"" مانیساخت

"چشم خریداری" !!! اگر جناب استاد در زمینه به "نامأنوس"باشد و یا "مأنوس" برای جناب ایشان مند"  "اندیشهخواه کلمۀ 

وارا خواهد گ ،شانمبارک هم بر مزاجمند"  "اندیشه کلمۀ"نامأنوس" دارم، که حتی همین شکل کامل تحقیق و تدقیق فرمایند، یقین 

 صرف نظر ازین:ولی افتاد. 

کلمات را غلط استعمال میکنیم و به همان شیوۀ غلط و یا را غلط  کلماتِّ صرف نظر ازین مثال، در زبان تقریر و تحریر بسا 

از "جند" آنها، چون  "ِّدرست"ادای طرز استعمال و از  ،درست" "نامأنوسِّ عادت کرده ایم، در حد ی، که به خاطر ترس از 

با امان  و پیکار بیجدال جنگ و مقابله و مجادله و مبارزه و هم،  حاضر "ِّگفتار سلسله"اصلی ِّ تقدیم هدف  میگریزم!!!بسم هللا" "

 بس!!! همین و ی هم چه در ایران ــست ــ چه در افغانستان و تا حد   دری/فارسیو تقریر در زبان  همین غلطگوئیهای تحریر

ر  کلماتِّ  و در مورد ر":"متفک ِّ  و مفک ِّ
 عربی استند:کلمات هردو متفکر و مفکر" "

 "تفعل"ـ باب ـ "تفکر"اسم فاعل مصدرِّ ــ "متفکر" 

ر" فَ "مُ ــ   "تفعیل"ــ باب "تفکیر" مصدر  اسم فاعلِّ ک ِّ

 د؛ البته به اقتداء از تعامل امروزیِّ  استعمال میکنن"فیلسوف" را در معنای "مفکر"  ما، زمانۀ که اعرابتعامل مگر چنین است، 

به کار میبرند. پس این اختراع "فلیسوف" را در معنای "متفکر" ، کلمۀ "ری/فارسی"دفرنگیان. در حالی، که در حوزۀ زبانی 

 قلمداد کردم."فیلسوف" به حیث  "" دری/فارسیرا در زبان "متفکر" نبود، وقتی "معروفی" و دستور 
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تند، الاقل " گشور "غوطهو غرق  اعرابفرهنگ دین و با وجودی، که در زبان و و مردم منطقه ما، ، "ناــ زبان ری/فارسی"د

برای خود را "دو استقالل" ، مصدر اسال "ریز"خون و گسیختۀ" "لگاماک و این شهامت را داشتند، که در برابر سیطرۀ سف  

 محفوظ نگه دارند:

ن منطقه از زبان خود نگذشتند و زبان عربی را نپذیرفتند و مانند بسا ممالک ــ یکی حفظ زبان به صورت کلی، چون مردم ای

ب" و "عربی زبان" شام و فلسطین و غیرهم، بین النهرین و دیگر از قبیل شمال افریقا و   نگشتند. "ُمع رَّ

که کلمات عربی را مطابق به ــ و دیگر این، که با وجود پذیرفتن کلمات فراوان عربی، این استقالل را برای خود حفظ کردند، 

 حتی کلمات، سر باز زدند. بلی؛ مردم ما "دستور عربی"سراسری از محض و  خود، درآوردند و از تعبدِّ زبان مزاج ذوق و 

عربی را نیز خالف تداول معنائی اعراب، استعمال کردند و یا این، که کلماتی را مطابق صرف عربی ساختند، که در تداول 

. جهت روشن شدن موضوع، هردو نکتۀ این پراگراف را با مثالهای واضح، و نخواهند شد نمیشونده اند و نشداعراب دیده 

 مدلل میسازم:

است، چون اعراب "انقالب" ــ بزرگترین و بارزترین کلمۀ عربی، که خالف عرف اعراب در بین مامردم رواج دارد، مقولۀ 

 را استعمال میکنند."ثوره" درعوضِّ آن، 

استعمال میشود ــ دقیقاً " سماوی متحرک و بی نور اجرام" ست، که در تداول ما برای ربیمثال بارز دیگر ع"سی اره"  ــ کلمۀ

و "موتر" را برای اره" "سی  ثبت شده اند. اعراب مگر "ثوابت" ، که در ترمینولوژی ما به حیثِّ "ستارگان"در مقابل 

 استعمال میکنند."آوتوموبیل" 

 و"مدرسه" ، که در تداول خاصِّ  افغانستان در مفهوم "مکان کتابت"یا  "جای نوشتن"ست و در معنای  ربیکلمۀ ع"مکتب" ــ 

به کار میبرند. مردم ایران نیز کلمۀ "دفتر" را در معنای "مکتب" استعمال میشود. در حالی، که اعراب کلمۀ "دبستان" 

 را مطابق تداول دری افغانستان، استعمال نمیکنند."مکتب" 

 با وجود ساخت عربی آنها، در بین اعراب قطعاً استعمال نمیشوند.موفقیت و ..." متمرکز و "تنقید و تمرکز و ــ کلمات 

"مفکوره" با وجود ساخت صریح عربی خود، تنها و تنها در بین مردم افغانستان استعمال میشود و اگر کلمۀ "مفکوره" ــ کلمۀ 

 ساخت مردم افغانستان است."مفکوره" کلمۀ چون را نمیفهمد. بلی؛ عرضه گردد، معنایش هم بر یک ایرانی 

و  "عربیغیر متعارف این مثالهای فراوان و بردربر را پیش کشیدم، تا ثابت بسازم، که بسا کلمات عربی در بین ما به مفهوم "

برای خود جای پای  و حکیم""فیلسوف در مفهوم  "مفکر"پس اگر در زبان ما کلمۀ  استعمال میشوند. "اعرابتداول "خالف 

 باز نکرده است، عذرش خواسته است.

اول)اَ( در زبانِّ دری چهار شکل متفاوت دارد در آغاز شکل )الف مفتوح( را دارد از سوی دیگر و» ــ و باز فرمایند:

شتنِّ آن دارد که در الفبای امروز دری محذوف است ولی من در نو که آنرا همزه میخوانند در وسط شکل )فتحه( را

در آخر هنگامی که با حرف ماقبل بپیوندد شکلی دارد که در )اندیشه( ظاهر است ولی اگر با حرف  اصرار دارم.

 «ماقبل پیوست نشود همان شکل است که در )کوزه( ظاهر میشود.

ً فرمایند: و د که در الفبای عادی وقتی کلماتِّ مانند زنده و بنده با گی بپیوندد)اَ( شکل وسطی را اختیار می کن» متعاقبا

محذوف است به همین دلیل قدما زندگی و بندگی و شرمندگی را به همین شکل می نوشتند که من نوشتم زیرا اگر تلفظ را 

اساس بگیرند داَرد را نیز باید)داره د( بنویسند و به طور مثال میَرَود را نیز باید به همان قیاس )می ره وه د(بنویسند که کار 

 «را زار می کند.دری نویسی 

 و"گی" به نام "پسوند جمع" و یا "پسوند مصدری" ، کدام دری/فارسیدرینجا باید به تأکید تام  و تمام تذکر بدهم، که زبان 

!!! پسوندی را، که ضمون فارسی)دری( مکاتب افغانستان رواج داشتمناوارد نمیشناسد، چنان، که در افواهِّ معلمان "گان" را 
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یاد میشود. در مثالهای "یای مصدری" است، که به نام "ی" ردیف بسته اند، در اصل خود "گی" گر زیر نام جناب استاد نگار

 است، که آخر کلمه را تثبیت کرده است و آن هم بدین شرح:"ی" فقط و فقط "زندگی و بندگی و شرمندگی"، 

"زنده و قبیل  از، /فارسیزبان دری دریر ملفوظ" "های غکلمات مختوم به زبانشناسان اروپائی، علمی ِّ طبق تحقیق و دریافت 

و بندگ  "زندگو هم در هیئت  بندک و جامک و نامک"زندک و "در اصل قدیم خود هم در کسوت نده و جامه و نامه و ..." ب

لمات در آخر ک دامهمیشه و مُ  ]ه[ ، که به شکلملفوظ" غیر "هایاین بدین معناست، که تجسم داشته اند. نامگ" و جامگ و 

یکجای  "زندگ"مثالً با  "یای مصدری"پس وقتی بوده است.  "گ"و یا  "ک"دیده میشوند، در اصل قدیم خود  /فارسی دری

"آن جمع" و  "یای مصدری"با  "های غیر ملفوظ"مختوم به  کلماتِّ  . چون وقتیو هذالقیاس یدبه حاصل آ "زندگی"شود، از آن 

نگارگر همین اکنون گرانقدر اگر استاد میپیوندند.  "آن"و  "ی"یگردند و بعد یا د برمد، این کلمات به اصل قدیم خویکجای شون

کلماتی چون . خواهند یافتآن  های قدیم همین هیئتیکی از بر زبان عامیانۀ کابلی نظرِّ جدی بیندازند، بسا کلمات را در 

ازین " ...دیوالگایک و چرچرک و  و فرفرکو  قانغوزکو گوشخزک و بمبیرک و چلپاسک و  "پنیرک و خامک و دیهک

 قبیل است:

در دری افغانستان به همین شکل قدیم خود باقی مانده است، در فارسی ایران به شکل لفظش ، که "پنیرک"ــ گیاه معروف 

 دیده میشود."پنیره" 

ً شکل نیز همان شکل قدیم است، که در ملک ما استعمال میشود و اگر در فارسی ایران سراغ شد"خامک" ــ  ه بتواند، حتما

 را خواهد داشت."خامه" 

ن در ایران در هیئت  "چلپاسک"ــ کلمۀ   مییابیم. "چلپاسه"را در قاموسهای مدو 

 ثبت شده است. "فرفره" صورتِّ مامردم در فرهنگهای تألیف ایرانیان به  "فرفرک"ِّ ــ کلمۀ 

ه" کلمۀ بسیار جالب توجه است، که ــ  نیز  ("های غیر ملفوظ")به "دیهه"و  ("های ملفوظ" )به"دیه"در قدیم به اشکال "دِّ

را، که در زبان عامیانۀ دری کابلی "دیهکی" ر است ازین استعمال. اگر کلمۀ زیبای استعمال فراوان داشته است و آثار قدماء پُ 

میباشد. پس "دیهه" متر شکل قدی"دیهک" است و "دیهک" منسوب به "دیهکی" وسیعاً رائج است، مد ِّ نظر بگیریم، میبنینم، که 

را "دیهکی" چسپیده  و "دیهک" در آخر "یای مصدری" را زیر نظر میگیرم، میدانیم، که حرف "دیهکی" وقتی کلمۀ وصفی 

 جناب استاد نگارگر. "گی"ِّ آخر کلمه باشد ــ در ُموازات و ترادف با "کی" ساخته است؛ و نه این، که 

)هیئت قدیم و "بندگ"را مییابیم، که خود در آخر "یای مصدری" نظر بگیریم، باز تنها  را در"بندگی" ــ به عین شکل اگر کلمۀ 

نازل شده باشد و باز به دستور "بنده" بر آخر "گی" ( چسپانده است؛ و نه این، که قرار فرمودۀ استاد نگارگر "بنده"اصیل 

نه وقتی بر مبحث دلچسپ و در افغانستان به کلی استاد نگارگر، و به قدرت خدا، واول وسط کلمه حذف شده باشد. درین زمی

رسیدیم، به تفصیل هرچه تمامتر بحث صورت خواهد "های غیر ملفوظ" و "های ملفوظ" ناشناسِّ و ناشناختۀ "نامأنوس"ِّ و 

 ، بیشتر بگوئیم:افشانده شدنوک قلم  ، که ازی این پراگرافاگر در مورد آن مثال زیبا گرفت. و

نگه داشته اند، که از قاموس زبان تحریر و ان شکل قدیم آن مبه هکینۀ خود  کلمات قدیم دری را در سینۀ بی عوام ِّ کابلی چه بسا

با تأسف تنها در لفظ عوام  و زبان میرسیم، که  "دیهکی"کتابت رخت بربسته است. به همین حساب است، که به ترکیب زیبای 

را درعوض آن اختراع کرده "دهاتی" ن ادب و تحریر، کلمۀ غلط و ناگوارِّ متجد دان و متفن نان زبا نوچگفتار استعمال میشود 

و درعوض ترکیبات غلط ادب و تحریر و کتابت، که اصالت را زیر پای میکنند سجل و نامدلل منااند. وای بر فن  و هنر اهل 

 :"زندگی و بندگی و غیرهم"برگردیم به  بُعانه به کار میبرند!!!سَ  را

گی و رَ "سَ چاپ کلیفورنیای جنوبی نشر کردم، زیر عنوان  "امید"در جریدۀ  وشته وپیش مقالۀ مفصلی ن حدوداً بیست سال

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، که بعدها با تعدیالت و اضافات در دیرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عامیانۀ دری"
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. اینک لنک همان مقاله نیز بیرون دادم "آریانا افغانستان آنالین"در منتشر گشت. همین مقاله را با اضافات بیشتر چندی پیش 

 :دیابمندان دیگر شرف حضور  نظر استاد نگارگر و عالقه می اندازم، تا دررا 

.pdf4_1ghanistan.com/UploadCenter/Maroofi_k_ba_kohna_ye_khod_besaaz_http://www.arianaf 

 بعد ازین شیرغلت برویم به اصل موضوع:

"گی" را با "زنده" ــ چسپانده ایم؛ نه این، که "زنده" هیئت قدیم  ــ"زندگ" را در آخر "ی" میگوئیم، "زندگی" وقتی پس ــ 

 شیم.پیوند داده و واول وسط را حذف کرده با

جی کنیم، در مییابیم، که "بندگی" ــ همین قسم وقتی  ــ وارد گشته و "بنده" ــ صورت قدیم "بندگ" باالی "یای مصدری" را حال 

چسپیده و بعد واول وسط کلمه، حذف "بنده" در آخر "گی" را ایجاد کرده است؛ نه این، که طبق دستور استاد نگارگر "بندگی" 

 شده باشد.

 فرمایند: ــ و بعد چنین

به این اساس حتی اگر اندیشه را نیز اساس بگیریم اندیَشمند می شود اما مثالً آهنگ در زبان نیز بسیار اهمیت دارد و ما »

حذف برخی واول هارا در زبان انگلیسی نیز به صورت طبیعی قبول داریم. به همین دلیل من اندیشمند را صحیح میدانم و 

باز هم اندیشمند می نویسم و اما من متفکر را فیلسوف نمیدانم بلکه مفکر میدانم که فکر را برخالفِّ دستور معروفی صاحب 

 « در سطحی عالی تر یعنی فیلسوفانه به کار می گیرد. با عرض معذرت خدمت جناب معروفی صاحب.

نص ِّ استوارِّ  ود، این حکمِّ صریحِّ نوشته ش اینطورمند"  "اندیشهنیست، که کلمۀ " "دستور معروفیمیگویم، که این  اً مؤک د درینجا

"معروفی و نگارگر و احمد و محمود و کلبی و مقصود" نوشته شود. این خواست  ست، که باید چنین "دستور زبان دری"

، دستور میگیرد و امالئی، که خالف "دستور زبان"در درجۀ اول، از "امالء" نیست، که پایه و اساس تحریر را میسازد. 

 دم بردارد، پایش را باید از صد جای قلم کرد!!!ق"دستور زبان" 

به حیث  شانبازهم امیدوارم، که جناب . ورا نرنجانده باشم"استاد نگارگر" روی، خاطر عاطر  امیدوارم، که با پرگوئی و اضافه

 !!!این سلسله را تعمیق بخشند شیق خوال  مداخله فرموده و با  انتقادات خ بازهم و بازهم "زبانشناس"

  

 (۲۰1۹ سپتمبر 1۲برلین ــ )
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