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  جان محمد: نويسنده
  شهر گلينديل، اريزونا

  ۲۰۰۴ دسمبر، ۲۱
  

  دربارۀ امالى زبان درى
  )بخش دوم(

  
  نگارش ضماير متصل ملکىطرز 

  
   مقدمهــ۱
  

طرز نگارش ضماير متصل  عبارت است از درنوشتار فارسى / گوينده گان زبان درىيکى از مشکالت
 نوشتن اين ضماير توافق نظر ميان  طرز درديگر، مانند بسا موارد  تا جايى که ديده ميشود،. ملکى

عده يى اين ضماير را با کلماتى که ضم آن ميآيند، يک . گوينده گان اين زبان وجود ندارددانشمندان و 
 مينويسد و ديگرى "کتابم"را يکى " ام+ کتاب "به گونۀ مثال، . جا مينويسند و عده يى هم مجزا

به نظر من، ضماير .را پيشنهاد ميکنند" م کتاب"را تر رفته و صورت بعضى ها حتٰى گامى ف". ام  کتاب"
 مگر آن که يک جانويسى آنها خالف عنعنۀ اتى که ميآيند يک جا نوشته شوندمتصل ملکى بايد با کلم

  .موجود در زبان نوشتار باشد و يا اين که باعث دشوارى در خوانش شود
  

به صورت تا کنون در اين باب پيشکش شده است را که نخست، تجاويز و رهنمودهايى در اين نوشته، 
، به کاستيها و خوبيهاى هريک از تجاويز پيشنهاد شده اشاره نموده بعدأ .مختصرمرور خواهيم نمود

  داد که کدام يک از اين صورتهابرتر ازسايرين است و چرا؟  درضمن نشان خواهيم
  
  ضماير متصل ملکى  ــ۲
  

صل ملکى است، نخست به معرفى ضماير متصل ملکى ير مت ضماچون موضوع مورد بحث ما
 نام آنها ميرساند، به ضمايرى گفته ميشود که  نشان ضماير متصل ملکى، طورى که. ميپردازيم

 که آنها به تنهايى در عبارت يا جمله به  ميگويند"متصل"به اين ضماير  به خاطرى . دهندۀ ملکيت اند
 مورد  واژۀ ديگرى به کار روند و به صورت مستقل يد هميشه بابه اين معنٰى که با. کار نميروند
  :ضماير متصل ملکى در جدول ذيل نشان داده شده اند. نداستعمال ندار
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  ۱جدول شماره 
  

  شخص  شمار
  جمع  مفرد

 /eman-/ــ امان     /æm-/  ١ــ ام  )متکلم(شخص اول 
 /etan-/ــ اتان   /æt-/ــ ات    )مخاطب(شخص دوم 

 /ešan-/  ــ اشان /æš-/  ــ اش  )غايب(شخص سوم 
  
  
  طرز نگارش ضماير متصل ملکىــ ۳
  

گان و   ميان نويسنده ضماير متصل ملکى درمورد نوشتنته تذکر داده شد،طورى که در شروع اين نوش
 و  دويسنجا مين لماتى که با آنها ميآيند يکعده يى آنها را به ک. دانشمندان ما هماهنگى وجود ندارد

 گروه ديگرى هم تجويز ميکند که عده يى از اين ضماير متصل را جدا و عده يى ديگر. عده يى هم مجزا
در ذيل، به صورت اختصار تجاويزى را که از سوى .  را يک جا با کلماتى که ميآيند بنويسيمآنها

   .ين باب ارائه شده است مرورميکنيمدانشمندان در ا
  

 کنون  پيشنهاد شده که درمورد ضماير متصل ملکى تارا رز نگارشهايى  تجاويز و طبه صورت عموم،
: ته را چنين شناسايى ميکنمجهت وضاحت موضوع، اين سه دس. تقسيم کردميتوان  به سه دسته اند

تجاويز داده شده در دستور خط ) ۲(اويز داده شده از سوى اتحاديۀ نويسنده گان افغانستان؛ تج) ۱(
 تجاويز و پيشنهادهايى که در اين مورد از ساير. داده شده از سوى ايرج کابلىتجاويز ) ۳(فارسى؛ 

وى دانشمندان و زبانشناسان به صورت انفرادى توصيه شده اند نيز در يکى از اين سه دستۀ فوق س
  . بناءً، از ذکر آنها در اين جا خوددارى شده استقرار ميگيرند

  
  .يمي مينمادسته ها رابه صورت خالصه پيشکشاينک تجاويز داده شده در هر يک از اين 

  
  
 
 
  
  

                                                 
 هرگاه در آغاز  در زبان شناسى.  آمده استdash) ــــ(طورى که ميبينيم، در پيش روى هر يک از ضماير متصل خط فاصل ۱

ملۀ واژه هاى نا وندها هم از ج.  نظر نا مستقل استن است که واژۀ مورد واژه يى خط فاصل بيايد، مفهومش ايريا آخ
هرگاه واژه يى پيشوند با شد، خط فاصل در آخر آن و اگر پسوند باشد خط فاصل در شروع آن . مستقل محسوب ميشوند

  .ف آن خط فاصل گذاشته ميشوددر صور تى که واژه يى ميان وند باشد، در هر دو طر. ميآيد
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  تجاويز داده شده در روش امالى زبان درى ــ۳.۱
  

 صورت بهاست، آن در همين ويب سايت موجود ۀ الکترونيک خ در روش امالى زبان درى، که نس
ده  داده نش و جزئيات مربوط به آن در مورد  طرزنگارش ضماير متصل ملکى توضيح جداگانه يىصريح
.  بايد به اين يا آن شکل نوشت راصرف ميگويد که ضماير متصل ملکى امالى زبان درى روش. است

 دو سطر تجويز شده نکات آتى را ميتوان ىاما از يک. ده استاز تفصيل بازمانباقى جزئيات موضوع 
  :استنباط کرد

   
 يکجا  مفرد با آنل ملکىضماير متصپايان يابد،  (consonant)ــ هرگاه کلمه يى به صامت ۱
  ؛ مانند،هم از آغاز ضماير ملکى حذف ميشود" ا "حرف. دشومينوشته ) چسپيده(
   

          کتابم←   امــ + کتاب       
  ستتو د←   اتــ + دوست    
  دهانش ←  اشــ + دهان       

 
 دايان يابد، ضماير متصل ملکى مفرپ) د،ذ، ر، ز، ژ، و(ــ هرگاه کلمه يى به صامت غير منفصل ۲

  نوشته ميشوند؛ مانند، " الف"بدون 
  

   برادرم←  ام ــ +برادر       
   گاوت←  ات ــ +گاو       
   نازش←  اش ــ +ناز       

  
 حذف از شروع آنها" ا"حرف   و ميآيند جدا از کلمات مختوم به صامتــ ضمايرمتصل ملکى جمع۳

  د؛ مانند،ميشو
  

   وطن مان←   امانــ + وطن       
  ل تان پو←  ــ اتان + پول       
   پسرشان←  ــ اشان + پسر       

  
ميان اين " ى" مصوت ايان يابند، نيمپ "/u/ و" و ، "/o/ و "، "/a/ آ " (vowel) به مصوت ــ هرگاه کلمات۴

   مانند،روع ضماير حذف ميشود؛از ش" ا " متصل ملکى افزوده شده  و ضمايرکلمات
  

   صدا يش←  ــ اش+ ى + صدا     ←ــ اش + صدا       
   خداى مان←  ــ امان+ ى + خدا     ←ــ امان + خدا       
  سبويت ←    ــ ات+ ى + سبو      ←ــ ات + سبو       
   آرزوى شان← ــ اشان+ ى + آرزو    ←ــ اشان + آرزو        
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  کدو يم ←    ــ ام+ ى + کدو     ←ــ ام + کدو       
  بازو ى تان ←  ــ اتان + ى + بازو     ←ــ اتان + بازو       

  
از آنها جدا نوشته   ضماير متصل ملکى مفردپايان يا بند، "/æ/ ه، ـه"ات به مصوت هرگاه کلم: الفــ ۵

   از شروع آنها حذف نميشود؛ مانند، )الف" (ا"حرف  برخالف موارد فوق، در اين جا،. ميشوند
  

   خانه ام    ← ــ ام+ ۲خانه      
  کاسه ات    ←ــ ات+ کاسه       
  مژه اش    ←ــ اش + مژه       
        

م ضماير متصل ملکى جمع افزوده شوند، يک ني" /æ/  ، ـهه " مصوتکلمات مختوم بههرگاه به : ب
ياى " به نام به صورت همزه، که" ى"درنوشتار، . ميان آنها و ضماير متصل اضافه ميشود" ى"مصوت 
  ؛ مانند،.  نوشته ميشود ياد ميشود،"مختصر" يا "کوتاه

  
  شانۀ شان    ← ــ اشان+ ى +  شانه   ← ــ اشان+ شانه       
  مشاعرۀ تان  ←ــ اتان + ى + مشاعره    ←ــ اتان + مشاعره       
  بهانۀ مان   ←ــ امان + ى + بهانه    ←ــ امان + بهانه       
        

در   افزوده شوند،  پايان مييابند"/i/ ى" به کلماتى که به  درى، هرگاه ضماير متصل ملکى اندرزبــ ۶
؛  نشان داده نميشود مصوت  نيم ايندر نوشتار، اما ۳ميشودميان آنها اضافه " ى" نيم مصوت  تلفظ

  مانند،
  ) /mæsti-y-æm/: صورت گفتار(   مستيم←   ــ ام+  ى + مستى  ←   ــ ام+ ستى م  
  )/dosti-y-æš/: صورت گفتار(   دوستيش ←    ــ اش+  ى +دوستى  ←   ــ اش+ دوستى   
  )/mærdi-y-æt/ :صورت گفتار(  تمردي ←   ــ ات +  ى +مردى ←   ــ ات + مردى   
  )/piruzi-y-eman/:صورت گفتار ( مان پيروزى←  ــ امان+ ى  + پيروز←   ــ امان+ پيروزى   

 

                                                 
با کسره تلفظ ميشوند؛ مانند، خانهِ " کاسه"و " خانه"دراکثر لهجه هاى فارسى که در ايران تکلم ميشوند، کلماتى مانند ۲

/xane/ ِو کاسه /kase/ .  کلماتى که از عربى به عاريت گرفته شده اند نيز با کسره تلفظ ميشوند؛ مانند، مدرسهِ، عالقهِ و
  .غيره

  
 ، مجلۀ عرفان به نشر رسيده است ششم، سال شصت ويکم درشمارۀ،پوهاند حسين يمين در يکى از مقاله هاى شان که ٣

پايان مييابد ضماير متصل ملکى را بيفزاييم، صورت حاصله ميتواند " ى"مينويسد که هر گاه به کلمه يى که به مصوت 
را ميان آنها اضافه کرد و هم ميتوان " ى" هم ميتوان نيم مصوت به گفتۀ موصوف، در اين مورارد. دوشکل داشته باشد

روش امالى زبان درى در اين مورد به صورت صريح چيزى .. صورت حاصله را تلفظ کرد" ى"بدون افزايش نيم مصوت 
 به مصوت ميان کلمات مختوم" ى"نميگويد، اما، از توضيحات داده شده در آن بر ميآيد که  در چنين مواردى، نيم مصوت 

البته، اين نيم مصوت صرف در گفتار ادا ميشود و بنا بر تجويز رسالۀ روش امالى ..  و ضماير متصل افزوده ميشود"/i/ ى"
  . خوانده ميشود" زنده گى يم"تار که در گف" زنده گيم"زبان درى در نوشتار نشان داده نميشود؛ مانند، 
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رز نگارش ضماير متصل  که به صورت صريح يا غير صريح در مورد طاين بود مختصرى از تجاويزى
  . ملکى در رسالۀ روش امالى درى آمده است

  
  دستور خط فارسىداده شده در ــ تجاويز۳.۲
  
  فارسىرسالۀ دستور خط در هادستۀ دوم ميتوان از تجاويزى ياد نمود که نظير آندر

www.persianacademy.ir  تجاويزى عده يى از دانشمندان افغانى هم. منتشره ايران آورده شده است 
 اين جا زايد خواهد  که ذکر آن در اندک تفاوتهايىد ميکنند، اما با پيشنها دستور خط فارسىمشابه به

ر از آنست که تجاويز داده شده پيرامون نگارش ضماير متصل ملکى در دستور خط فارسى مفصلت. بود
رسالۀ مذکور طرز نگارش اين ضماير را در جدولى نشان داده . رى داده شده استدر روش امالى زبان د

  : را در ذيل نقل ميکنيم آن اندکاست که با تفاوتى
  

  ۲جدول شماره 
  

صامت   کلمات مختوم به
  ميانجى

  مثال

  مفرد ضمايرملکى: صامت منفصل
                         ضمايرملکى جمع

  
  مفرد ضمايرملکى:صامت متصل

                       ضماير ملکى جمع

  ـــــــ
  ـــــــ

  
  ـــــــ
  ـــــــ

           برادرت                   برادرشبرادرم            
  برادرمان                 برادرتان                  برادرشان

  
  کتابم                       کتابت                   کتابش

  کتابمان                   کتابتان                  کتابشان
  ضماير ملکى مفرد : /a/" آ"

   ضماير ملکى جمع          
  
  ضماير ملکى مفرد: /u/" و"

              ضماير ملکى جمع

  ى
  ى
  
  ى
  ى

  پايم                          پايت                   پايش
  پايمان                       پايتان                پايشان

  
  عمويم                     عمويت                عمويش

                عمويتان               عمويشان      عمويمان 
   ضماير ملکى مفرد: /e/" ه، ــه"

                 ضمايرملکى جمع
  
  ضماير ملکى مفرد:  /ey/" اى"

                ضمايرملکى جمع
  

  همزه
  ــــــــ
  
  همزه
  ــــــــ

    خانه اشخانه ام                    خانه ات              
  خانه مان                  خانه تان               خانه شان

  
  پى ام                       پى ات                   پى اش
  پى مان                     پى تان                   پى شان
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  ضماير ملکى مفرد :  /i/" ى"
               ضماير ملکى جمع

  
  ير ملکى مفردضما:  /o/" و"

              ضماير ملکى جمع

  همزه
  ـــــــ
  
  همزه
  ـــــــ

  اش ات                کشتى ام                 کشتى کشتى 
  شان تان               کشتى مان                کشتى کشتى

  
  راديوام                     راديوات                 راديواش

             راديوات                 راديوشانراديومان        
 
  

  
الى زبان درى و تفاوتهايى بارزى ميان تجاويز داده شده در روش ام طورى که جدول فوق نشان ميدهد،

  :آنها را ميتوان چنين خالصه کردود دارد، که دستور خط فارسى وج
  
 دررابطه به ضماير متصل رسى گويان هم ميان درى گويان و فانه تنها در نوشتار بلکه در تلفظ ــ۱

است، اما در فارسى اين " ى " ميانجى درهمۀ مواردصامتمثالً، در درى.  فرقهايى موجوداستملکى
 و گاهى هم همزه را به "ى" اين که چرا فارسى گويان گاهى .است و گاهى هم همزه" ى"صامت گاهى 

د موضو ع جالبى است، باالخصوص حيث صامت ميانجى انتخاب ميکنند، از لحاظ زبانشناسى خو
  .۴که همزه جزء سيستم آوايى فارسى يا درى هم نيست

  
ــ مطابق به روش امالى زبان درى ضماير متصل ملکى مفرد بايد به کلماتى که با آنها ميآيند ۲

، صرف نظر از مفرد بودن يا جمع بودن فارسىدستور خط . چسپيده نوشته شوند و ضماير جمع مجزا
ها را تجويز  را و درعده يى از موارد ديگر جدا نويسى آنعده يى از موارد يکجا نويسى آنهار د ضماير،
  ). شود ديده۲جدول شماره (ميکند 

  
 صامت ميانجى هميشه  به استثناى يک مورد، در ساير مواردــ مطابق به روش امالى زبان درى،۳

 همزه با شد، در نوشته حذف يانجىصامت م، هرگاه نوشته ميشود، اما به اساس دستور خط فارسى
  .ميشود

  
  
  
  
  

                                                 
يست به حيث صامت ميانجى انتخاب  که جزء سيستم آوايى اش هم ن راى صامتتوان زبانى را يافت که به ندرت ب شايد۴
 البته، بعضى از زبانشناسان و دانشمندان ايرانى معتقد اند که همزه جزء سيستم آوايى فارسى است و در آغاز. دکن
 بحثى ، www.linguism.org ،آقاى ايرج کابلى در ويب سايت شان.  موجود است،وغيره" او"، "آب" چون ،هايى فارسى ژهوا

ا، بايد گفت که براى اثبات موجوديت همزه در ام. مندان موضوع را به خواندن آن تشويق ميکنم ارند که عالقهدر اين مورد د
  .    به تحقيقات بيشترى نياز استفارسى/سيستم آوايى زبان درى
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  داده شده در ويب سايت ايرج کابلى تجاويزــ ۳.۳
  

 دستۀ سوم هم از بسا جهات با تجاويزى که شامل دستۀ اول و دوم اند همسان تجاويز داده شده در
ير طرز نگارش ضما www.linguism.org آقاى ايرج کابلى .ميباشد، به استثنايى يکى دو مورد

  :ندل ملکى را به صورت ذيل تجويز ميکمتص
  

  :ها نمونه
  شان كارتان كارمان كارش كارت كارمكار
  شان  فيلتان  فيلمان  فيلش  فيلم فيل

  
  شان  خوشهتان  خوشهمان  خوشهاش  خوشهات  خوشهام خوشه
  شان  نوهتان  نوهمان  نوهاش  نوهات  نوهام نوه

  
  يشان راديويتان راديوانيم راديويش راديويت   راديويم راديو

  
  يشان عصايتان عصايمان عصايش عصايت عصايمعصا
  شان عصاتان عصامان عصاش عصات عصامعصا

  
  يشان گلويتان گلويمان گلويش گلويت گلويمگلو
  شان گلوتان گلومان گلوش گلوت گلومگلو

  
  يشان  پشتييمان  پشتييش  پشتييت  پشتييم پشتي
  شان  پشتيتان پشتي مان  پشتيش  پشتيت  پشتيم پشتي

  
  

 هم  صورت مفرد و هم صورت جمع ضماير متصل ملکى از نمونه هاى داده شده در فوق برميآيد که
ست که در  انکتۀ ديگرى که در خور توجه است اين. يند جدا نوشته شوندبايد از کلماتى  که با آنها ميآ
 صامت خط فارسى آمده است،  در دستور  که کابلى، بر خالف آنچهتجاويز داده شده توسط ايرج

به حيث صامت ميانجى اين پرسش " ى"معرفى . است، به استثناى يک مورد" ى " به صورت کلميانجى
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 .است يا همزه و يا هردو" ى"يانجى  صامت م ايران (standard)در فارسى معيارى را بر ميانگيزد که 
" ام کشتى "، کرد که، مثالًان تثبيت از آن جهت مهم است که به وسيلۀ آن ميتوپاسخ به اين  پرسش

  ".يم کشتى"بنويسيم يا 
  

  :تجاويز داده شده در هر سه دسته را ميتوان چنين خالصه کرد
  

  ۳جدول شماره 
 

 
 تجاويز داده شده

 
  روش امالى زبان درى دستور خط فارسى ايرج کابلى

 

 جا نوشته شوند يک جا نوشته شوند يک جدا نوشته شوند

ملکى ضماير متصل  
 ضم کلماتى که با (مفرد

 )آنها ميآيند
 

 جدانوشته شوند
ند؛جانوشته شو يک  

 جدانوشته شوند
 جدا نوشته شوند

ضماير  متصل ملکى  
ضم کلماتى که با ( جمع

 )آنها ميآيند
 

، همزهى  ى ى، همزه 
  صامت ميانجى

 
  
  
  کدام تجويز ؟ــ ۴
  

يرمتصل ملکى داده شده اند به صورت  از تجاويز مختلفى که در مورد طرز نگارش ضمادر فوق
  و اين که کدام يک از د کم وکاست هر يک از اين تجاويز در موراين بخشدر . مختصر يادآورى نموديم

  . تر از ديگران است صحبت خواهيم نمودبر  بوده و آنها با قواعد و اصول زبان نوشتار برابر
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   طرز نگارش ضماير متصل مفرد ــ۴.۱
  

طورى که در فوق . ميآغازيم) اش ات، ــ ام، ـــ ـ(  ضماير متصل ملکى مفردطرز نگارش  باسر بحث را
 بيايند، به دو گونه نوشته ا کلمات مختوم به صامت متصلآمده است، ضماير متصل مفرد، هرگاه ب

  :ميشوند
  

  )روش امالى زبان درى، دستور خط (   کتابش← اش  ــ+ ــ کتاب ۱
  )ايرج کابلى(  ش   کتاب← اش ـ ـ + ــ کتاب۲      

  
  :من شکل سومى را هم در بعضى از نوشته ها ديده ام

  
   اش  کتاب←اش  ــ + ــ کتاب ۳      

  
 با ۳ و ۲ ود که صورتهاى داده شده در شماره هاىاگر به صورتهاى داده شده در فوق بنگريم، ديده ميش

در آخر " ش"، حرف ۲اده شده در به اين معنٰى که  درصورت د. قواعد زبان نوشتار سازگارى ندارند
 صامتهاى متصل اند و از جملۀ" ب"و هم " ش"هم . کلمه با حرف ماقبل خود چسپيده نوشته نشده است

 اين يکى از اصلهاى زبان نوشتار.  در  يک کلمه  چسپيده نوشته شوند قبلى و ما بعد خودفبايد با حر
موجود  خالف اصول ،ل پيروى نميکند، بناءً از اين اص۲ درچون صورت داده شده. فارسى است/ درى
  .زبان نوشتار تلقى ميشوددر
  

 ايشان ، متأسفانه، اما،د داشته باشن نويسى ضماير متصلاشايد آقاى ايرج کابلى داليلى براى جد
اتى که با آنها  جدا ازکلم را بايد شايد ايشان به اين نظر باشند که وندها.توضيحى در مورد نداده اند

ر در  قبيل مشکالت و نارساييهاى خود را درارد که من بسيار مختصموقفى از اين. نوشتميآيند 
  . پيرامون امالى زبان درى تبصره کرده اممورد آنها در بخش اول بحث

  
فارسى را /  زبان درى هم اصول نگارش، در فوق داده شده است۳  شماره، که زير" اش کتاب"صورت 

در وسط کلمات، باالخصوص، ) ر، زير، پيشزب(صوت هاى کوتاه رى که ميدانيم مطو. نقض ميکند
  " /mehr/ مِهر"، "   /mæhr/ مَهر"را ما ميتوانيم به صورت " رمه" مثالً، کلمۀ .هجاها نوشته نميشوند

 عدم .، اما هيچ يک از اين مصوتها با حرف مستقل نشان داده نشده است تلفظ کنيم"  /mohr/ مُهر"و 
 زبان نوشتار است که نبايد بدون دليل ديگر  يکى از اصلهاىوتاه در وسط هجاهانگارش مصوتهاى ک

حال اگر به مثالى که زير شمارۀ سوم در فوق آمده است بنگريم، ميبينيم که کلمۀ . موجه نقض شود
 دو از اين قرار ترکيب اينپروسۀ  .از يک هجا تشکيل شده است" ــ اش"از دو هجا و پسوند " کتاب"

  :است
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ke.tab + -æš  →  ke.tab.æš →  ke.ta.bæš 

  
  کتابش  ←   ب اش.تا.که  ←  اش .تاب.که  ←  ــ اش+ ۵بتا.ــ که۴

  ↑             ↑             ↑          ↑  
  مرحلۀ چهارم    مرحلۀ سوم      مرحلۀ دوم            مرحلۀ اول

  
اين سه مرحله . ستفارسى ا/ زبان درى)سيستم آوايى (در فوق، مرحلۀ اول، دوم و سوم جزء فونالوجى

افزوده شده " کتاب"به کلمۀ " ــ اش"در مرحلۀ اول، پسوند. هيچ ربطى باسيستم نوشتارى زبان ندارد
فارسى به /است؛ مرحلۀ دوم صورت حاصله از مرحلۀ اول را نشان ميدهد؛ وقتى فونالوجى زبان درى

  اين زبانموجود درز قواعد ا، ميبيند که اين صورت با يکى حاصله در مرحلۀ دوم نگاه ميکندتصور
جا ها ى  درصورت امکان، ه،فارسى ترجيح ميدهد که/ سيستم فونالوجى زبان درى. در تضاد است

  موجود قاعدۀ ذيلفارسى/تم فونالوجى زبان درىسيس در به عبارۀ ديگر، .دنيک کلمه با صامت بياغاز
  :است

  
  . درصورت امکان، هر هجا با صامت آغاز شود ــ ۵
  
ه صورت حاصله در مرحلۀ دوم نظر بيفگنيم، ميبينيم که هجاهاى اول و دوم از اين قاعده ر باگال ح

.  که بامصوت ميآغازد،  اين قاعده را مراعات نميکند،)/æš-/ــ اش  (،پيروى ميکنند، اما هجاى سوم
 صورت نسيستم فونالوجى زبا پيروى کند،۵ ى هم از قاعدۀ داده شده زير شمارهبراى آن که هجاى سوم
از آخر هجاى دوم به شروع / ب/درنتيجه، صوت . ندى ميکند دوباره هجا ب راحاصله در مرحلۀ دوم

  .نتيجۀ آن صورتى است که در مرحلۀ سوم نشان داده شده است. نتقل ميشودهجاى سوم م
  

 ،صورت حاصله چيزيست که ما آن را. فارسى است/مرحلۀ سوم پايان کار سيستم فونالوجى زبان درى
 حال، اگر ما بخواهيم صورت حاصله درمرحلۀ . به زبان ميرانيم يا تلفظ ميکنيم، که استهمان گونه

ست که  ايکى از قواعد زبان نوشتار اين.  کنيميد به قواعد زبان نوشتار رجوع را بنويسيم، باسوم
اصله  اگر صورت حر اين صورت،پس، د. دمصوتهاى کوتاه در وسط کلمات و هجاها نوشته نميشون

باالترتيب از هجاهاى " ا"و هم " ه" هم ،بنويسيمزبان نوشتاراعدۀ موجود در در مرحلۀ سوم ارا بر اساس ق
  . ست که در مرحلۀ چهارم نشان داده شده استوم حذف ميشوند، که نتيجۀ آن صورتى اس اول و

  
وشته شده، اگر به صورت ن.  در فوق داده شده است۳اکنون برگرديم به صورتى که زير شماره 

، خالف قاعدۀ زبان نوشتار  در ترکيب داده شده نشان داده شده "ا" نظر افگنيم، ميبنيم که ، "اش کتاب"
  .در وسط هجا قرار دارد، بناءً، از نوشته بايد بازماند" ا"به عبارۀ ديگر، چون است،

  

                                                 
  .درزبانشناسى، هجاهاى يک کلمه را با نقطه از هم جدا ميکنند ۵
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 برتر از ۱ شماره  نتيجه گرفت که  صورت داده شده زير چنين ميتوان به اساس توضيحات داده شده،
  . اند زيرا اول الذکر هيچ قاعدۀ زبان نوشتار را نقض نميکند۳ و ۲صورتهاى داده شده زير شماره هاى 

  
درمورد طرز نگارش ضماير متصل مفرد با کلماتى که به صامتهاى منفصل، مانند ، ر،ز، د، ذ 

  ق ميکند؛ مانند،وغيره، پايان مييابند نيز نکاتى که در فوق به آنها اشاره کرديم صد
  
  برادرش     ←   ــ اش+ برادر ــ ۶
  

 ۳ درمورد صورت داده شده زير شماره  صورت طورى که در فوقمينويسند که اين' برادراش"بعضيها 
  .فارسى است/ خالف قواعد زبان نوشتار درىتوضيح داديم

  
 به بحث ميآيند با کلمات مختوم به مصوت  که اکنون درمورد طرز نگارش ضماير متصل ملکى مفرد

" /u/  و"و "  /a/ ا" متصل مفرد با کلمات مختوم به ميکنم درمورد نگارش ضمايرنفکر . ميپردازيم
ورى که در فوق گفته شد، هرگاه ضماير متصل مفرد به کلمات مختوم ط. داشته باشدى وجود اختالف

يل را  از ابهام مثالهاي ذ جهت جلوگيرى.ميان آنها اضافه ميشود" ى"حرف اضافه شوند، " و"و " ا"به 
  :ميآوريم

  
ke.tab.ha + -æt  →   ke.tab.ha + y + -æt  → ke.tab.ha.yæt   

  
    کتابهايت   ←  ى ات.ها.تاب.که  ←   ــ ات+ ى . + ها.تاب.که  ← ــ ات+ ها .تاب.کهــ ۷
  

kæ.du + -æm →  kæ.du + y + -æm →  kæ.du.yæm 
  
  کدويم ← ى ام . دو.که ←   ــ ام+ ى + دو .که ← ــ ام + دو .کهــ ۸
  

اختالفى ميان هم  "/æ/ ه، ـه "به مصوت درمورد طرزنگارش ضماير متصل مفرد با کلمات مختوم
 اختالف ن  فارسى گويا گويان وميان درى تلفظ هرچند که در ,فارسى ديده نميشود/نويسنده گان درى

 کلمات مختوم به ضماير متصل مفرد با هرگاه طورى که درفوق آمده است،در زبان درى. موجود است
ت ميانجى ميان آنها اضافه  صام داده شده اند،۸ و ۷خالف نمونه هايى که زير شمارهبر،بيايند" ه، ـه"

که صوت   مورد اضافه نميشود، اين استبه عقيدۀ من، علت اين که صامت ميانجى در اين. نميشود
 به آساس برخالف درى، اما  .ستسان افرد همو صوت اول ضماير م" ه، ـه"آخر کلمات مختوم به 

 همزه به حيث صامت  در چنين مواردىدستور خط فارسى و نوشتۀ آقاى ايرج کابلى، در زبان فارسى
سۀ فونالوجيکى وجود دارد از بسا جهات جالب واين که چرا در فارسى چنين پر. جى اضافه ميشودميان

 که چرا در موارد مشابه ديگرى ، بايد دريافت کهمثالً.بايد توضيحى در اين باب داده شوداست و 
، نه به حيث صامت ميانجى انتخاب ميشود /y/ " ى"پايان مييابند، آواى " و"و " آ"اى کلمات به مصوته

 همان گونه که در فوق ياد آورشده ام،  بسيار نادر خواهد بود هرگاه زبانى آوايى را به حيث .همزه
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 فارسى حرف نميزنم، من شخصاً به لهجۀ. وايى آن نباشدجزء سيستم آميانجى انتخاب کند که صامت 
 زبانشناسان و دانشمندان ايرانى حتماً پاسخ اين ويم، امابناءً، نميتوانم درمورد قاطعانه چيزى بگ

   .د بدهندنپرسشها را ميتوان
  

 حيث صامت بههمزه درچنين مواردى نکتۀ ديگرى که قابل ذکر است اين است که هرگاه قبول کنيم 
واردى اصول  نوشتن همزه در چنين مآيا اضافه ميشود، پس چرا در نوشته نشان داده نميشود؟ ميانجى

 همزه بايد نوشته  دراين صورت،.؟ فکر نکنم پاسخ به اين پرسش مثبت باشدميکندنگارش را نقض 
  .خود مشکلى بر مشکالت موجود در زبان نگارش افزود ميکندشود و عدم نگارش آن 

  
 به "/o/ و"و  " /i/ ى" ملکى مفرد و کلمات مختوم به  حال نظرى ميافگنيم به طرزنگارش ضماير متصل

نظر ميرسد که در اين مورد هم ميان درى گويان و فارسى گويان هم در تلفظ و هم در نوشتار اختالف 
و " ى"به  مختوم را ميان کلمات" ى"هنگام تلفظ چنين ترکيباتى، درى گويان  نيم مصوت . موجود است

به حيث صامت ميانجى استفاده ' ى"ميافزايند، اما فارسى گويان هم از همزه و هم از نيم مصوت " و"
.  موجود استاختالف هم   خود گوينده گان فارسىميان حتٰى  چنين مينمايد که در اين مورد . ميکنند

به حيث صامت ميانجى  به اساس دستور خط فارسى، در چنين مواردى فارسى گويان همزه را 
اين که . را به حيث صامت ميانجى ميشناسد" ى"ميافزايند؛ اما، ايرج کابلى در همين باب نيم مصوت 

شايد بعضى از . و يا هردو بايد تثبيت شود'  ى"درزبان فارسى  نيم مصوت ميانجى همزه است يا 
انجى استفاده کنند، اما فکر و بعضى هم از همزه به حيث صامت مي" ى"فارسى گويان از نيم مصوت 

اين که موقف آقاى ايرج کابلى به .  نميکنم که در لهجۀ معيارى چنين دو گانه گى وجود داشته باشد
 بايد از سوى دانشمندان و زبانشناسان حيث معيار قبول شود يا تجاويز دستور خط موضوعيست که
ى درنوشتار هم خواهد شد و مشکل گ ايرانى حل شود درغير آن دوگانه گى درگفتار باعث دوگانه

  . ديگرى بر مشکالت نوشتار افزوده خواهد شد
  

طورى که در باال گفتيم، هرگاه . قص نيستاروش امالى زبان درى هم در اين رابطه عارى از نوتجويز 
در گفتار اضافه ' ى"، نيم مصوت  افزوده شوند"/i/ ى" متصل ملکى به کلمات مختوم به ضماير

تا جايى که به من معلوم است هيچ . اين نيم مصوت ميانجى در نوشتار نشان داده نميشودشود، اما مي
  نگهت در کتاب گرامر شان استادرحوممصرف . در نوشتار داده نشده است" ى"دليلى  براى حذف 

 در اين موارد به غلظت "ى" ياد آور شده اند که نوشتن )۱۳۴۸(تحت عنوان دستور زبان معاصر درى 
 نگهت ممکن است درست باشد، اما نبايد فراموش کرد که  استادنظر مرحوم.  ميافزايدرکيبهااين ت

موجب دشوارى در خود نه تنها اصول نگارش را  بيموجب نقض ميکند، بل که در نوشتن" ى"حذف 
  .  هم ميشودتلفظ

  
زبان درى و دستور پيرامون اين موضوع، تجويز ايرج کابلى کاملتر از تجاويز داده شده در روش امالى 

جهت  :ميانجى در اين موارد نوشته ميشود" ى"به اساس تجويز موصوف، . خط فارسى ميباشد
  : موضوع به مثالهاى زير نگاه کنيدوضاحت
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   زنده گيم←    ــ ام + زنده گىــ ۹

   زنده گى يم←    ــ ام + زنده گى ــ ۱۰
  

 ۹ه شده در شماره و جهت بر صورت داداز د) تجويز ايرج کابلى( ۱۰ در شماره صورت داده شده 
با پيروى از قواعد  لذکر،نخست اينکه، اول ا .برخوردار استارجحيت از) تجويز روش امالى زبان درى(

 از صورت داده شده در شماره تلفظ  آن آسانتر ثانياً،. زبان نوشتار، صامت ميانجى را حذف نمينمايد
   .٦تاس ۹
  

 طورى که در بخش بعدى .  قابل تأمل است ايرج کابلى يک نکتهدر صورت تجويز شده از سوىاما، 
 ضماير چون.  که ميآيند پيوست نوشته شوندآمده است، وندها تا حد امکان بايد با کلماتىاين نوشته 

بناءً، کلمۀ . متصل هم از جملۀ وندها اند، پس بايد با کلمات ما قبل خود يک جا نوشته شوند
اى اکثر خواننده گان بر" ييمگ زنده"شايد صورت . نوشته شود" ييمگ زنده"ت بايد به صور" يم گى زنده"

 . ما با اين نوع صورتها آشنا نيستعلت آن شايد اين باشد که چشمهاى. مأنوس جلوه کنداين صفحه نا
رت اول صرف يکى را انتخاب کنيم، در آنصو" ى يمگ زنده"و " زنده گييم"هرگاه قرار باشد از ميان  اما، 

  .وردار است زيرا با موازين اصول نگارش هم آهنگى دارديشتر برخرجحيت بذکر از اال
  
  طرز نگارش ضماير متصل ملکى جمعــ  ۴.۲
  

در اين بخش پيرامون صورت نگارش ضماير متصل جمع و کلمات مختوم به مصوت گفتگو خواهيم 
   .کرد

  
 و دربعضى موارد يک جا نويسىد در بعضى موارورى که در فوق ياد آور شديم، دستور خط فارسى ط

اما، بر خالف،  روش .  تجويز ميکند ميآيند با آنها را به کلماتى که متصل جمعجدا نويسى ضماير
 که در مورد  آن چنانى.نويسى آنها را توصيه ميکنندۀ ايرج کابلى مجزا امالى زبان درى  و نوشت

يند پيوسته نوشته ميشوند،  ميآماتى کهکثريت وندها با کلاچون ضماير متصل مفرد يادآور شديم، 
  :بناءً، ما ميتوانيم قاعدۀ ذيل را درا ين مورد پيشنهاد کنيم

  
  . يند پيوست نوشته شوندتى که ميآبا کلما) وند و پسوند وند، ميان پيش(تمام وندها ــ  ۱۱

  
 پيوست ميآيندفرد و جمع، با کلماتى که عم از موق، بايد تمام ضماير متصل ملکى، ابه اساس اصل ف

  . بنويسيم" کتابم، کتابت، کتابش، کتابمان، کتابتان، کتابشان"مثالً، بايد . نوشته شوند

                                                 
نوشتار، با ، برخالف اصول زبان "م" حرفچون. را نيز پيشنهاد نموده است" م  گى زنده"ماند که ايرج کابلى صورت ه نناگفت ٦

  . تلقى ميشود اين صورت نگارش نادرستحرف ماقبل خود چسپانيده نشده است، بناءً 
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 البته . ضماير متصل ملکى نيز مراعات شودهنگام نگارش کلمات مختوم به مصوت وقاعده بايد عين 

به . ى تطبيق نمود اين اصل را ميتوانيم بدون کدام مشکل"و"و " ا  "درمورد کلمات مخوم به مصوت
  :مثالهاى ذيل توجه کنيد

  
   کتابها يم  ←ــ ام+ ى +  کتابها   ← ــ ام + کتابهاــ ۱۳

  
  کتابهايمان  ←ــ امان + ى + کتابها   ←ــ امان  +  کتابهاــ۱۴

  
   کدويش  ←شــ ا+ ى + کدو   ←ــ اش + کدوــ ۱۵

  
  کدو يشان  ←ــ اشان + ى + کدو     ← شانــ ا + کدوــ ۱۶

  
داراى   ميآيندهمراه با ضماير متصل ملکىکه  " /i/ى"و " /æ/ ه، ـه" نوشتن کلمات مختوم به در درى

.  ضماير متصل مفرد جدا ستهمراه با"  /æ/ه، ــه" نوشتن کلمات مختوم به موضوع. دشواريهايى است
چون در درى در اين موارد صامت ميانجى اضافه نميشود، بناءً، صورت حاصله بدون کم وکاست 

  :نوشته ميشود
  

  خانه ام  ←   ــ ام+  خانه ــ ۱۷
  بچه ات، وغيره  ←   ــ ات+ بچه ــ ۱۸

  
و ضماير متصل ملکى مفرد "  /æ/ه، ـه"اما، طرز نگارش ضماير متصل ملکى جمع با کلمات مختوم به 

کلمات  نخست،. دنن را نقض ميک۱۱شده در شماره اعدۀ داده ق"  /i/ى"و جمع با کلمات مختوم به 
به  ۱۱با پيروى از قاعدۀ داده شده دره يم  ميتوان  ماو ضماير متصل جمع را"  /æ/ ـهه،"وم به مخت

اما، کلمات . و غيره" خانه يمان، بچه يشان: " يعنى، ميتوانيم بنويسيم که.صورت يکجا بنويسيم
وريست که از اين اصل مستثنا اند  و در مواردى از اين قبيل، عنعنۀ رايج ط"  /æ/ه، ـه"مختوم به 

البته دليلى . خانۀ مان، بچۀ شان و غيره: ميانجى، به شکل همزه نوشته ميشود" ى"صورت کوتاه شدۀ 
صورت کوتاه شدۀ آن در اين موارد به کار برده " ى"به جاى وجود ندارد تا بر مبناى آن حکم کنيم که 

م، پس به جاى صورت کوتاه شدۀ اصول نوشتاررا نکته به نکته تطبيق کنيبناءً، هر گاه قرار باشد . شود
ميناميم در کوتاه شده يا مختصر " ى"چيزى را که ما  عالوتاً. ويسيم را بايد بن"ى"خود حرف " ى"

را   دليلى وجود ندارد تا آن براى نشان دادن صامت ديگرى به کار ميرود،چون همزه. حقيقت همزه است
  .هم به کار گيريم" ى"جاى به 
  

نارساييهايى در تجويز داده شده از  ضماير متصل جمع نيز  و"/i/ ى"م به مختودرمورد نگارش کلمات 
 که در بخش طرز نگارش ضماير متصل مفرد پيرامون آن بحث سوى روش امالى زبان درى موجود است

  :اطرايجاد سهولت در موضوع، مثال فوق را بار ديگر تکرار ميکنمبه خ اما،. کرديم
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  تانزنده گى    ←  تان+ ى +  گى  زنده  ←    تانــ + زنده گى 

  
تنها تجويز  در اين مورد،. ميانجى بدون کدام دليل از نوشته باز مانده است" طورى که ميبينيم، ى

به اساس تجويز موصوف، صورت . داده شده از سوى ايرج کابلى با قواعد زبان نوشتار همنوايى دارد
  :فوق بايد به صورت زير نوشته شود

  
  زنده گى يتان   ←  تان+ ى +  زنده گى   ←    نــ تا+ زنده گى 

  
تنها ايرادى که در مورد صورت تجويز شده توسط آقاى کابلى ميتوان گرفت اين است که پسوند 

اما، طورى که ميدانيم جدا ). زنده گييتان(متصل بايد با کلمه يى که آمده است يک جا نوشته ميشد 
 از طوالت ويسى کلمات و ضماير متصل  جدا ن اين،گذشته از. معمول استهمچو موارد نويسى هم در 

، مخصوصاً، در مورد  وخواننده را در تشخيص پايان و آغاز هجاها کمک ميکندکلمات ميکاهد
  :پايان مييابند؛ مانند" ىي"که با کلماتى 

  
  زنجير طاليييتان    ←  ــ تان+ ى + زنجير طاليى    ←  ــ تان + زنجيرطاليى  

  
  
  ــ نتيجه گيرى۵
  
ريات مختلفى تا کنون ارائه شده صل و کلماتى که با آنها ميآيند نظرمورد طرز نگارش ضماير متد

براى آن که به اختالف و چند گونه گى در زبان نوشتار پايان داده باشيم، بهتر است تا آن نوع طرز . است
د و يا کمتر نر باشنگارشهايى را به حيث معيار بپذيريم که برمبناى اصول و قوعد زبان نوشتار استوا

کنيم که وندها را  هرگاه ما قبول. دناز صورتهاى ديگربا قواعد زبان نوشتارناسازگارى داشته باش
 که ، همام، پس در آن صورت، ضماير متصل ملکى رهميشه با کلماتى که ضم آن ميآيند يکجا بنويسي

يشتر از مشکل ديگرى که ب .بنويسيمچسپيده ديگر کلمات بابايد ملۀ وندها محسوب ميشوند، از ج
يکجا نويسى ضماير متصل ملکى مهم مينمايد اين است که در بسا مواردحرف ميانجى، بدون آن /جدا

نوآورى با وجودى که .  در نوشتار حذف ميشود ياهمزه به جاى آن به کار ميرود،که دليلى موجود باشد
ت است، فکر نميکنم مشکلى پيش آيد و ايجاد تغييرات در قواعد زبان نوشتار کار ادارات با صالحي

" زنده گى يشان"ميانجى در آن حذف شده است، " ى"، که "زنده گى شان" ما به جاى  هر يک ازهرگاه
نسبتاً پيچيده تر " خانۀ تان"ميانجى در کلمه هايى مانند " ى"به جاى " همزه"موضوع کاربرد . بنويسيم

  . نيماست  وبحث پيرامون آن را به آينده مأکول ميک
  

اما، تجاويز داده شده پيرامون اين موضوع از سوى دانشمندان و ادارات ذيصالح در ايران  پيچيده تر 
در قدم اول بايد تثبيت شود که در فارسى معيارى . از آن است که در روش امالى زبان درى آمده است
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ث صامت ميانجى پذيرفته ثانياً، هرگاه همزه به حي. است يا همزه" ى"صامت ميانجى در همچو موارد 
ور معمول از نوشته باز خواهد ماند؟ اميد در نگارش نشان داده خواهد شد و يا اين که طشود، آيا 

است بحثهاى آينده پاسخگوى پرسشهاو دشواريهايى که مختصراً از آنها در اين جا ياد آور شديم 
  .باشند

  
 : داشته باشيد، از طريق اين ايميل با ما ميتوانيد به تماس شويد تبصره يا نظرىهرگاه دربارۀ موضوع اين نوشته: يادداشت
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