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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۳/۱۱/۲۰۱۵        مسعود فارانی

 جزئیاِت زبانی 
 

رعایت این اصل  ما  کشور اما بدبختانه در. اساس استیک زبانهای التینی فاصله گذاری بین کلمات، منحیث قاعده زبانی  در
و یا نوشته های قلمی  نقیصه دراین . میگیردسهل انگاری صورت نویسنده ها  اکثر ، از سویدر نوشتن یک متن و شود نمی

ن برای ومتچنین  بین کلمه ها را  رعایت نمی کنند و خواندن  یفاصله ها یت اشخاصاکثرکه  دیده می شودوضاحت ه بچاپی 
 . دنمایمی مشکل نو آموزان، به علت همین کم دقتی ایجاد 

که فاصله میان کلمات  صدمه بزند، زیرا نوشته اینوشته میتواند به محتوای آن ، نوشتهیک در  گذاریمراعات نکردن فاصله 
اگر متن درست خوانده نشود، واضح است که شنونده  در خواندن آن دچارمشکل  میشود، و خوانندهدر آن رعایت نشده باشد، 

 .پیدا می شودصله گذاری میان کلمات که از ناحیۀ عدم رعایت فا اینست صدمه اینخواهد داشت، ازمحتوای آن برداشت درستی 
 . حتمی و ضروری است اتبرای فصیح  و صحیح خواندن یک متن، رعایت  فاصله میان کلمبنابرین 

جناب  ارجمند و جناب انجنیر قیس کبیر  ،مه  استاد خانم صالحه وهاب واصلفراموش نباید کرد که درین زمینه زحمات  محتر
مزید برآن همین شیوه تا . مندرج  در پورتال افغان جرمن آنالین بسیار قابل قدر می باشددر بخش نشر مطالب   سیدرحمن  

 . یک اساس تبدیل شده استه ، بپورتالاین کنون به همت همین بزرگان یاد شده منحیث یک قاعده در 
 

از سوی الت به میان می آید، تا اکنون جمصحیح   خواندن  و کالم قاعدۀ فاصله گذاری در نگارش که بر اساس آن  فصاحت
بر اساس به آن توجه جدی نشده است، خواننده  نو آموز مخاطب، همیشه در مشکل قرار دارد که اگر این مشکل نویسندگان 

را ه ای نیم صفحای  ین خاطر است که مقالهاز هم.  دمانخواهد  زباندم مرگ گریبان گیر این مشکالت تا ،دشوقاعده  رفع ن
در . تا از خطای اشتباه در امان  بماند گی کند یج و ای ه میخواهد در یک جمع قرائت کند، باید چندین مرتبه  آنرا بخواندکسیک

حالیکه  فاصله ها در نوشته اگر ُدرست رعایت شوند و همچنان پیوست نویسی ها بروی قاعده تنظیم شده باشند، به چند بار 
 . نیست ضرورتخواندن یک متن 

   
به حداقل  باید را  و مشکالت موجود، سختی هابا امکانات اینست که  خواهد بودقابل پذیرش برای همگان چه که درنگارش آن 

صورت کلمات دقت کلمات و جمالت و چه در پیوست نویسی گذاری میان فاصله  در نوشتن بر اساس قاعده چه در اگر.  دیرسان
  .دگرد، مشکل برطرف می بگیرد

 
خوانندۀ را ( حق)  از جدا بودن کلمۀ( واو)جدا بودن ( و حق ) را اگر با فاصله بنویسیم باید چنین باشد ( وحق ) بطور مثال 

می  جلوه ( اچهبید)که در نظر اول به وزن (  ویاچه) مثال دیگر . تلفظ کند، جدارا (  حق)و  جدا را ( واو)وادارمی سازد تا 
وزن   تلفظ اشتباه  خواندن  ویاچه بر( و یا چه  باید کرد؟)صحیح جدا کنند مانند ( چه )و ( یا)را از ( واو)د، در حالیکه اگر کن
 .به صفر میرسد( اچهبید)

          
 پیوست نویسی:

اصل،  معنی کلمۀ صل کردن آن ها به کلمه وترین( را با  ،ی، می، ها، تر)بت اعالم همچنان
به  ،زبانشناسان ای بر اساس توجهش میسازیم برای رفع این مشکل مخدوش ومغشواصل را 
هر ، دریو خواندن زبان  وشتندر نظر گرفتن مشکالت اختصاصی نمی رسیم که:  این نکته
و خواندن  مغشوش کند را  لغتکه شکل شناخته شده  بی هودهبی جا و  پیوست نویسینوع 

و آسانی کار بر آمده از تنبلی   ،ی اساسکاریست بد، سازبفهم آن را برای نوآموز سخت  و
 .مراعات نکرده است خودش در نوشتاررا که این شیوه  نویسندۀ

، علی رغم ، عن قریب، من جمله، ان شاء هللا، مع ذلک، من باب، مع هذاعلی حده، زبانان عربییک از که هیچ  توجه فرمائید
 نمی نویسند.و غیره، علیرغم  ،، معهذاعنقریب، منجمله، انشااله، معذالک، منبابعلیحده،  آن یعنی پیوست به شکلغیره را  و

ن زبانهای جهانی محسوب بارز تریجملۀ زبان عربی امروز از ازینرو کال ًرعایت میشوند.   زیرا این قاعده ها در زبان عربی 
 ،فرانسوی ،، آلمانیدر زبانهای فرنگی مانند انگلیسی که وقتی زبان عربی برای زبان دری حکم زبان التین را .می شود

، میشوددر زبان دری  دارای قواعد است که ُممد صحیح نویسی و صحیح خوانی عربی خوشبختانه زبان  وغیره دارد هسپانیایی 
از  صحیح نویسی قواعدی که در متون قدیمه برای فصاحت  و نکنیم؟. بیجا این قواعد را مراعات چرا از روی تعصبات  پس
 همین نیز برای آسانی کار « Text for Speechنوشتار به گفتار» امروز در تکنالوژی مدرن ، شده استکار گرفته دقیق آن 

 (و ضبط اصواتکلمات  لغات و ثبت وشناخت  ،تثبیت در)مشکل تکنالوژی مدرن را میتواند  این قواعد  قابل استفاده است. قواعد
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انجنیرقیس محترم  لطفا ً به مقالۀ جناب  ،قابل اعتبار گرددو  پیدا کندادعا اساس . در زمینه برای اینکه این کندنیز بر طرف 
 کبیر در لینک ذیل مراجعه کنید:

   
 استندرد سازی زبانتکنالوژی اطالعاتی و اهمیت 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_technology_it_wa_ahmiat_standard_sazi_zaban.pdf 
  

د. بطور مثال نشومفهوم نا گنگ و ،تالغکه  شود خطا سبب میاین  .کرده اندعادت  در نوشتن سهل انگاریبه بسیاری بختانه بد
تحریر  بیان و هم   هم  ،آنرا  با دو ترکیب است بنابه تلفظ نادرست و تحریر نادرست  ان شاء هللا ازکه شکل غلط    انشاء هللا

 خلق کردن  ،به وجود آوردن ،و به معنای ایجاد کردن« أنشأ» إنشاء مصدر فعلاگر کمی دقت شود   هللا و انشاء می نمایند مثل 
معنای ایجاد و خلق از سوی   (انشاءهللا)ناصحیح  تحریر ویا بیان، در مواقعی که می خواهیم کاری را انجام دهیم  سپ  .است

دارای سه جزء  جدا که  در حالیکه اگر صحیح آن . كرده ایمق یا خلخداوند را ایجاد (  )العیاذباهللیعنی ما  ما را القاء می کند،
 معنای( حرف شرط و به شاء هللا اندر )« إن»( یعنی  ان شاء هللا)  مانند این دنشوصحیح  امالء و تلفظ گرمی باشند ا گانه 

خداوند ) اگر  صحیح را بیان کرده ایم ،إن شاء هللابا نوشتن این صورت  پس، استخواستن  معنایبه « شاء»و فعل « اگر»
  .(مقدر فرمود؛ به خواست خدا

پیوست نوشتن آنها صواب ، دنمغشوش و مخدوش ساز ی لغات را، معندنبدهکالم را تغییر  معنیدر پیوستن،  پس آن کلماِت که
  نیست.

 

قطع نظر از اینکه ازچه زبانی گرفته  بسازد آسانبرای ما را خواندن و نوشتن و آموزاندن زبان  کهشیوه نگارش  هرخالصه  
باشد که  سبِب  و فضل فروشی و ارائه مبانی نظری ذهنی تفاخرۀ وسیل که  شیوه ای نه منحیث قاعده پذیرفتنی است. ،شده باشد

  بالغت گردد. تخدیر فصاحت و
 

اساس را یعنی معطوف می دارد،  لغاتمتن  و ، به معانی شکل و قوارۀ  لغات، توجه اصلی را، به جای صحیح نگارش ۀشیو
 لغویمستقل، خطوط تازه ای رسم می کند که با وظایف  لغتحد و مرز  مشخص کردنو برای  می پذیردنی ابر ارجحیت مع
 .می شود جمله مرتبط  بهدر انتقال معنی 

 ، این نقیصهاست صورت نگرفته اساسیکار ، تا اکنون مروج درافغانستانکه درباره معنی و ریشه شناسی زبان  ناگفته نماند
 .فشار قرار داده استبالغت را تحت  فصاحت و

 
 .فاصله می گیرد، از برخورد فنی لغوی با موضوع کیبیرت لغاتحاکم در نوشتن  ده گی هایعبی قا

استفهام یا  ابزاربه وسیله  اصلکه در  لغاتیب یرکت شناختن، یا درازکوتاه یا  یانما،  خوش نما یا بد یبیرکتاز لغات   قوده ای
 گمراهجلو به یقین  د، نظرف و غیره، شناسایی می شو نسبت و جنس و شباهت و های زمان و مکان و مالکیت و نفی یا پسوند

 می آوریم که : مثالچند برای وضاحت موضوع در ذیل . منجر میشودیافتن راه حل مناسب و منطقی  بهکه  ،نویسی را میگیرد
 

 مستقل از اصل مفهوم و منظور مگر دارای ، شدشده با ساخته  لغت ترکیب دو یا چند  آن کلمه ای است که از: مرکبکلمه 
. جوانمردمثال:  .گردد اصل لغاتذاتی   معانی از باشد که مجزا قسمی اگر تغییر یافته معنی و منظور یعنی ، باشدمعانی لغات 

هر یک از اجزای این کلمه مرکب دارای معنی شناخته شده مستقلی است که در ترکیب جدید مورد نظر نیست. ممکن است به 
دومی نه مرد است و نه جوان. چنین ترکیبی یک اولی  جوان نمیباشد  و داده شود که  جوانمردیپیرمرد و یا پیرزنی صفت 
 :دقت کنید ذیلواقعی  یبیرکت لغاتنوشته شود. به  پیوست باید  به یقیناست مستقل، که  لغتیمرکب واقعی است و خود 

 
 (معنی نمیدهد، لغت، در برداشت از این چهعالمت تصغیرو پا و دست لغت )در اضطراب  ،مضطرب، شتاب زده: دستپاچه  

  )، بازیچه )معنی این کلمه مرکب با اجزای سازنده آن بی ارتباط استگرفتار: دستخوش
 )) که معنی آن ربطی به اجزاء آن ندارد : استواری، شجاعت، پشتکارپایمردی
 )) اجزای این ترکیب با مفهوم آن ارتباط ندارد ، آشفتهپریشان: دلواپس

 )) مفهومی که از این کلمه منظور است، آن نیست که از اجزای آن فهمیده می شود شکـو: لحاف و ترختخواب
 )بسیار دور و غیر واضحی با اجزاء خود دارد ) این کلمه نیز ارتباط  : حمله ناگهانی شبانه بر دشمن شبخون

 اما در تداعی معنی چیزی دیگریست(  اجزاء این ترکیب هم ارتباط اندکی با مفهوم آن داردگرچه : شوخ، هرزه )  بازیگوش

 .پیوسته نوشته شوند بایداین چنین لغات  
 .ضروری است هاجدا نویسی آن ،معنی دیگرنداشته باشد ، معنی جز لغات ترکیب شدهی، بیرکتچنین کلمه ای اگر  در غیر آن
 بطور مثال 
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جدا جدا باید بلکه  دنندارپیوست نویسی بی که  معنی اجزای خود را، چه عینی و چه ذهنی منتقل می نماید، ضرورت یرکت لغات
 : مانند شوند نوشته

 (می داند کیمیا علم  ) کسی که         : شیمی دان
 () کسی که از جهان کهنه اطالع دارد و گذشته شناس است     : باستان شناس

 () فرزند شاه، کسی که از سلطان زاده شده باشد           : شاه زاده
 (است جنگ) کسی که در پی           : جو جنگ

 () برگی از گل           : گل برگ
 () کسی که دارای حال خوشی است        : خوش حال
 () کسی که از بخت خوشی برخوردار است       : خوش بخت

 () امر، چیز یا کسی که برخورد با آن بر انسان خوش می آید       : خوش آیند 
 () کسی که به دل آرامش می بخشد           : دل آرام 
 () کسی که از شهرت برخوردار نیست            : نامم ـ  گ 

 ) ناحق ، باطل ، بی ارزش ، که هوده نداشته باشد ( :بی هوده 
 () کسی که رخساری به مثل چون ماه دارد            : ماه رو

 () کسی که دلی چون سنگ و خالی از احساس دارد         : سنگ دل
 (فتن،کردن پیش رپیش رفت )        : پیش رفت 
 () کسی که خانه در اختیار و متعلق به اوست    : صاحب خانه 
 () امری که برابر خواسته قلبی انسان باشد         : دل خواه 
  
در اجزای آن  از آنجا که مفهوم ترکیب عینا ً –هرچه باشد  –نویسی مرکب های فوق و نظایر آن  مالحظه می شود که جدا 

 .می سازدتر  بلکه  رسیدن  به معنی را آسان   ،نمی زندفقط لطمه ای به معنی موجود است، نه 
 

غیر ممکن نیست. اگر ما نیک  (به شرط پرهیز از تعصب)ترکیبی،  لغاتییافتن قانون عام، برای نوشتن بقول ناصر پور پیرار "
 یمهم می توان امثالهم راو نیک رو و  نیک خو و نیک بختپس  سیرت و نیک اندیش را نیکسیرت و نیکاندیش نمی نویسیم، 

ست، خوش حال و خوش بخت امطلوب نا . اگر نوشتن خوش عاقبت و خوش نیت به صورت خوشعاقبت و خوشنیت بنویسیمجدا 
 .دنمی تواند جدا نوشته شوبر اساس قاعدۀ یاد شده و خوش رو و خوش دل و خوش نود و غیره نیز 

لطمه ای بر  دلیل آن این است که  نویسیمنمی جهانشمول  ،را جهانبین و جهانپهلوانو جهان شمول جهان پهلوان  ،اگر جهان بین
و   جهان گیر و جهان گرد و جهان خواهجهان دار و مانند  ،ندارد آنها وجود نویسی پیوستبرای معنی وارد نمی شود، دلیلی 

شاه زاده  از روی این قاعده هیچ ضرور نیست تاه و اصیلزاده نمی نویسیم ، اگر نجیب زاده و اصیل زاده را به صورت نجیبزاد
 گذاریم.ببنویسیم و قاعده را زیر پا  شاهزاده را 

در این جا، بحث خوش آیندی و ناخوش آیندی، زیبایی و نازیبایی، عادت و غیره، مقوله ای غیر علمی و غیر قابل اعتناست. 
 هم در خواندن و هم در نوشتن ،پیوستبه صورت (، پچپچه، دغدغه، مذبذب هججم  م  ) غتلدر نوشتن  بسیاری از نو آموزان

برایشان  لغت، نوشتن نشان دهیمرا  ، دغ دغه و مذب ذب، پچ پچهمج مجهۀ وقتی برای آن ها نمون د.نشو می مشکالتدچار 
 د.بسیار آسان می گرد

و تسلیم  تمبگی سر وسهل انگاری تنبلی و ، جز یبیرکت بی جا برای لغات  ضروری و نویسی غیرپیوست در  پافشاری بی مورد
عام چنین است که باید به مفهوم و  ۀا شناسی ندارد، در این باره قاعدبوده، مبنای زبان شناسی یا آوبه عادت های غیر موجه 

 :توجه شودلغات ترکیبی معنای ترکیب 

و هر مرکب که معنایی باید نوشت  جدا ،موجود باشد ا   ر اجزای آن عین، دخود لغات که معنای اجزای ترکیب  ،هر مرکب

به آن پرداخته که در فوق ) .نوشته شود پیوستباید  ،یعنی با معنی جدید وارد میدان شود ،داشته باشدجدا از اجزای ترکیب را 

 شد(

   :مثال ً، دننوشته می شو پیوست بازهم  ،تبدیل شوندذکر است کلمه های مرکب که به صورت اسم خاص تالزم به 
 (ی زخم  خور مخف مرض خوره یا جذام، به معن) ریش ریشخور  – شکردره – گلندام – گلدره – پنجشیر –(  ) نام زن دالرام

  ... و غیرهز نورستان(  )مرک نیآلبــ 

 ادامه دارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاشیه بر زبان شناسی از اسماعیل هادی   :دیده شده 
 آثار زبانی از روانشاد ناصر پور پیرار             
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 از جلیل تجلیل   معانی  وبیان   ــ معانی از سیروس شمیسا             
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