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  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Literary-Cultural دبی ــ فرھنگیا

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
       ٢٠١٧  اپريل١١برلين ــ     

   

  

  " دریامالی" ايتی بر سبيل شکايت ازحک

 و شرحی در باب کلمات

ْينـَعَ ــ تْنْيِيـْعَ و تْرُّـيَغَ ــ تْرْيِيـْغَت ُّ  

  )قسمت اول(

َّ در شرح اعرابگذاری کلمات باال، حتی اضافه تر از حد معين و الزم کار ِّ ، تا عزيزانی، که در خمير  شدِ

ميشه ِاين نکته بيشتر متوجه حرف آخر کلمات است، که در زبان دری ھ. پالند، موئی از کمبود نيابند موی می

ساکن است؛ به خالف زبان عربی، که حروف متحرک آخر، جزئی از صرف و تصريف و گردان کردن 

  .شود افعال و ضمائر آن شمرده می

، نگاشته ام،  موضوعتناسبممختلف و  تفاصيل گرچه در زمينۀ شرح صرفی اين کلمات در سابق باربار و با

 سألهس اند، مگر اينک، که م قابل دستر"ــ فرھنگیادبی "که ھمه در آرشيف نويسنده و آرشيف موضوعات 

  :نمايم بار دگر گل کرده است، تشريحات ذيل را تقديم می

در .  ھمان زبان است"صرف"ِقسمی، که می دانيم و بايد بدانيم، ساخت کلمات در ھر زبانی در حيطۀ تسلط 

ّاما پيش از آن، بايد . کنيم  استمداد می"صرف عربی"مبحث حاضر نيز، که کلمات عربی مطرح اند، از 

  : از جملهُمتوجه بود، که در ھنگام تحرير و در وقت نوشتن، مراعات نکاتی چند ضروری و حتمی ست؛

ّ ــ داشتن شناخت الزم از زبان مورد استفاده و داشتن حد اقل معلومات از خواص دستوری کلمات آن١ ِّ  .  

  .نويسيم به سراپای آنچه می... ه و دلسوزی و وفاداری و  ــ داشتن انضباط در نوشتن و داشتن دقت و توج٢

  . ــ داشتن پرنسيپ امالئی متقن و مطمئن و پايبندی عام و تام از آن٣
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  . کلماتدر مورد استعمال "به مه چی گری" ــ داشتن اطمينان از صحت امالئی کلمات و ترک تذبذب و ۴

ُدوری جستن از استفادۀ کلمات و پرھيز و ن ھستيم و  ــ استعمال کردن کلماتی، که از شناخت آنھا مطمئ۵

  :ًمثال . عباراتی، که از صحت و سالمت آنھا يقين نداريم

  . می نويسند، که غلط است"َّجل و جالله"ًرا بعضا )) خداوند(بزرگ است عظمت او("َّجل جالله"ــ ترکيب 

  .سند، که غلط محض است نوي"الحمد هللا" و "الحمد و هللا" را بعض کسان "الحمد "ــ 

  . نويسند، که غلط است"هللا و اعلم"را به شکل ) خدا داناتر يا داناترين است"(هللا اعلم"ــ 

ّانا  و انا اليه راجعون"ــ    . نويسند، که غلط است"انا هللا و انا اليه راجعون"ًرا نيز بعضا ) آيۀ قرآنی("ّ

ًرا بسا کسان يکجای نويسند، که کامال غلط )  کامل شرطيۀ عربیاگر خدا خواست ــ يک جملۀ("ن شاء هللاِا"ــ 

  . فاعل جمله"هللا" فعل ماضی مطلق و "شاء" است و "اگر" در عربی در معنای "ِان"است ــ 

 "نور هللا نور"را در ھيئت ") نوری ست، که باالی نور است"يا " نوری ست باالی نور(""ٌنور علی نور"ــ 

  !!!مضحک استنويسند، که از اغالط 

معرکه داشتن شناخت دقيق از کلمات مورد استفاده و بالخاصه وقتی کلمات عربی را وارد ميدان باز ھم  ــ ۶

. يابيم، که ضمن آن از کلمات عربی استفاده نشده باشد سازيم، و به ندرت جمله ای را در زبان دری می می

  :از بھر مثال

 را "استفعال"ِکنيم، بايد خواص اصلی مصادر باب   ای استعمال می را در جمله"استمداد"ــ وقتی کلمۀ عربی 

ُخواستن، جستن، " است و در ذات اين نوع مصادر، کلمات "استفعال" از باب "استمداد"بدانيم، چون کلمۀ 

ِ از نگاه صرفی در معنای "استمداد"و اگر مشخصتر بگوئيم، مصدر . نھفته است" طلب کردن، و امثال آنھا

و خواستن ستن ُج" است، ازين خاطر استعمال آن با مصادری چون "ستن، کمک طلبيدنُستن، مدد جمدد خوا"

 گردان "نمودن" و "کردن"را فقط می توان با " استمداد"مصدر !!! ً منطقا غلط است"ِو طلب کردن و امثالھم

  !!!کرد

و ) ادنا(و ادنی) اعال( و اعلیافضل و اعظم و اکثر و اغلب و احسن و اسبق"ــ و باز از بھر مثال، کلمات 

توانند  ًرا منطقا نمی) تر و ترين(صفات تفضيلی عربی اند و وارد کردن عالمات تفضيل دری )" اوال(اولی

  . ست"عربی ــ دری" خالف جواز دستوری " و اعالتريناوالترو ادناتر و اعالتر" پس !!!قبول کنند

ً وجود دارد و مثال ی عربی فرق بارز"صفت مشبھۀ" و "علفا"ــ و باز بر سبيل مثال بايد دانست، که بين 

را به عوض " قادر"و " حميد"را درعوض " حامد"استعمال کرد؛ يا " عليم"توان به جای  را نمی" عالم"

  ...!!!و" شھيد"را در عوض " شاھد"و " حکيم"را به جای " حاکم"و " قدير"

  .و صدھا مورد ديگر

  ً:مثال و طبيعت زبان خود را بداند، و بداند، که  بايد مزاج"زبان دری" ــ اھل ٧

 می گوئيم و "يک معلم" است، عدد ھرچه می خواھد باشد؛ يعنی ھم "مفرد" در زبان دری ھميشه "معدود"ــ 

چند دانه " و "موردچار دو سه " و "مليونھا حيوان" و "ھزاران مظاھره چی" و "صد کارگر" و "ده معلم"ھم 

مليونھا "و " ھزاران مظاھره چيان"، "صد کارگرھا"، "ده معلمان": اين، که بگوئيم؛ و نه ... و "تخم
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؛ چنان، که در پشتو و عربی ...و " چند دانه تخمھا"و" ھای تخمچند دانه "، "مواردچار دو سه "و " حيوانات

عالم رائج ُو بلوچی و کردی و انگريزی و المانی و فرانسوی و اسپانيائی و روسی و بسا زبانھای ديگر 

  !!!است

را استعمال می کنيم، بايد آنھا را با اعداد معين و مشخص " کمتر" يا "بيشتر"ــ وقتی کلمات مقايسه از قبيل 

  :از بھر مثال. اين، که اين مقايسه با اعداد مبھم صورت گيرد مقايسه کنيم و نه

  درست است ــ "بيشتر از ھزار نفر در مظاھره اشتراک کرده بودند"ــ اگر گوئيم 

 مقايسه کنيم و بگوئيم، که نامعين است، " ھزاران"، با "ھزار"ــ ولی اگر ھمين مثال را در عوض عدد معين 

  !!!و قس علی ھذا. ً ــ منطقا غلط است"در مظاھره بيشتر از ھزاران نفر اشتراک کرده بودند"

يکی "مثال اگر بگوئيم .  استعمال کرد می توان"جمع" را فقط در ارتباط با يک "يکی از"ــ عباراتی از قبيل 

 اين جمله درست است ــ ." تمايز اصطالحات دری با اصطالحات فارسی ايران، چنين و چنان استِوجوهاز 

 را مد نظر بگيرم، ھم ".او يکی از استادان بنام پوھنتون کابل بود"و يا اگر جملۀ .  جمع است"وجوه"چون 

 از کلمۀ "جمع"ولی اگر در عوض .  برگرفته ايم"استادان" جمع را از، زيرا يکی جمله ای ست معقول

  : کار گرفته شود، عين جمالت غلط می شوند؛ يعنی اگر بگوئيم"مفرد"

  !!!    ــ غلط است." تمايز اصطالحات دری با اصطالحات فارسی ايران، چنين و چنان استِوجهيکی از "

  !!!نيز غلط استـ  ـ". بنام پوھنتون کابل بوداستاديکی از او "ــ 

آخر کلمات و مراعات آنھا در ٮر كلمات و بالخاصه ٮر  "ھای غير ملفوظ" و "ھای ملفوظ" ــ تمييز کردن ٨

  ".ھاء"ِھنگام ترکيب با کلمات ديگر و در ھنگام اضافه کردن کلمات مختوم به اين دو 

ِه از نگاه داشتن وجوه ِــ نه از نگاه معروف و مجھول بودن ــ بلک" ی" ــ تشخيص کردن اقسام ٩ ، "وحدت"ِ

  ".وصفی"و " نسبت"، "مصدری"، "معرفه"، "نکره"

" حال و ماضی"و را " بايد و بايست"را بداند و فرق " ھست و است" ــ يک نويسندۀ دری زبان بايد فرق ١٠

  !!! را....و " فاعل و مفعول"و " اسم و ضمير"و " صفت و قيد"و " الزم و متعدی"و 

مٮرن ھا بين کلمات مستقل ازھم و فاصله ھائی، که به اثر تايپ  ُ مراعات دقيق فاصلهانضباط در داشتن ــ١١

 که از بی پروائی ،"ھاشميان"افرادی از قبيل . کمپيوتری اينک وارد امالی کلمات مرکب باھم، گرديده است

خود بلکه به زبان خود و به گيرند، نه تنھا به  ھا را مد نظر نمی ِو از سر سبکسری و بی بند و باری فاصله

  !!! ناموس تحرير و نوشتن و امالء و انشاء ظلم و ستم و جفاء روا می دارند

  ....و 

می پندارم، و غير قابل احصاء تمام نکات متذکرۀ باال و بسا نکات ديگر، که ذکر ھمه را غير ضروری 

د، اين اصول ند چيزی بنويسناھخو ، که میست و کسانی "دریو انشای  امالء"اجزای الزم و اليتجزای 

 نازل و مشبوع و مشحون ،"ھاشميان"ھای   در سطح نوشتهھايشاند؛ ورنه نوشته نسامی را بايد به ھم رسان

  از اغالط باقی خواھد ماند؛ 

  "!!!ھاشميانی"ِو خدا نگه دارد و نجات دھد، از سقوط 
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خورند و مطالب  با دلسوزی تمام، مدام خون دل می، که "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ويراستاران پورتال 

خود عزيز گر ھمکاران ي نويسندگان و شاعران و دالتفاتوارده را در حد اعالی دقت قابل نشر می سازند، 

، روزمره تول و ترازو می کنند و خدا از دلک شان خبر دارد، که درين  و زبان مکتوبرا در عرصۀ تحرير

ِ ويراستاران پورتال مگر متوجه توجه ھمکاران خود درين زمينه نيز ھستند و !!!کشند چھا میچه و عرصه  ِ

ٮر با چه التفاتی ھمکاران گرامی مراتب امالئی و مراتب ويراستاری شده را يک از دانند، که کدام  دقيقا می

ھا و مطالب خود  ّدرين ميان اما ھمکاران عزيزی را نيز داريم، که نوشته. گيرند مد نظر می انشنوشته ھاي 

ّخوانند و ھمان اغالط تيپيک و مکرر در مکرر خود را با  ًرا بعد از ويراستاری در پورتال دقيقا نمی ّ

  !!!وجودی، که باربار در پورتال اصالح شده اند، تکرار کرده راھی ھستند

رک کرده اند؛ و ويراستاران پورتال افراد متواضع و شکسته نفسی ھستند، که مسؤوليت و تعھد در کار را د

کنند و  بدون اين، که از کسی توقع پاداش و شادباش و آفرين گفتن را داشته باشند، سرخم کار خود را می

مگر اگر موضوع تقدير و پاداش به ميان آيد، برای آنھا بھترين پاداش . دارند وجدان خود را آرام نگه می

و اھتمام و سعی بليغ ايشان، مثمر ثمری گشته و ھرج وقتی ببينند، که کار يعنی نتيجه و ثمرۀ کارشان است؛ 

  !!! ّو مرج نافذ در زبان مکتوب دری را، سد ساخته است

  !!! بعدی؛ اما در بخشبعد ازين ھمه درد دل و حکايت و شکايت، برويم و کلمات عنوان مقاله را بررسی کنيم

  تا

 "!!!ھمو سات و ھمو مصلحات"

 


