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  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
      ٢٠١٧  اپريل١۵برلين ــ     

 

 

  " دریامالی" ايتی بر سبيل شکايت ازحک

  و شرحی در باب کلمات

ْينـَعَ ــ تْنْيِيـْعَ و تْرُّـيَغَ ــ تْرْيِيـْغَت ُّ  

   )قسمت دوم(

 ، که ضرب المثل"ھمو سات و ھمو مصلحات "کنم؛ يعنی از اين قسمت را با مؤخرۀ قسمت اول شروع می

  ؟؟؟"کنی مب قيزه میُاز د" برايم بگويد؛ يعنی که ١ شايد کسی بر سبيل مزاق.مشھور کابلی ست

  :ه گفته اندمزاق ھم روا باشد، ک

  !!!"خنده نمک زندگی ست"

  "خنده و خنديدن"ِّ ھم بھترين محرک "مزاق"و 

 عربی نيز ِ"مصلحت" را به خود گرفته است و "سات" عربی، شکل ِ"ساعت"در زبان گفتاری دری کابلی 

"َ خورگ"ِّفرمای عوام کابلی ست، که ٢اين کار از دستاوردھای ذھن شعرفھم و تقفيه.  را"حاتِصلَم"ھيئت  ِ 

  .زبان خود را درست درک و پيدا کرده اند

در قسمت اول بر نکاتی اشاره شد، که دانستنش بر ھر نگارنده الزم است؛ که اگر چنين نباشد، نوشتۀ 

  .سالمی برون داده نتواند

                                                 
اين استحاله بر اثر کثرت . عربی ست، که در زبان گفتاری دری، چنين شده است" مزاح"کلمۀ ) استحاله شدۀ"(المستح"ھيئت " مزاق" ــ  1

  !!! را گرفته و جواز استعمال را در نوشته و زبان تحرير نيز تثبيت کرده است" مستقل"و عموميت يافتن تداول، اينک حکم يک لغت 
کلمۀ . است" ھمقافيه ساختن"و در معنای " تفعيل"کلمۀ عربی و مصدر باب "): ھنيتتجزيه و تکمله و ت"بر وزن "(تقفيه" ــ  2
ھمين مصدر " اسم مفعول"استعمال می گردد و از مقوالت مشھور شعر کالسيک دری ست، " موزون"، که در پھلوی کلمۀ )مقفا"(مقفی"
  .است" تقفيه"
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 "صرف"پردازد،  می" کلمه" است و رشته ای، که به بررسی "کلمه"دانيم، که رکن اصلی کالم و سخن،  می

گرچه . شود؛ چون طريقۀ گردان و تصريف و خرج و مصرف کردن کلمات را بيان می نمايد ده میخوان

، "کلمه"ًبعضا و بالخاصه در زمانۀ ما، که بسا چيزھا سمبوليک شده و يا ھيئت مخفف گرفته، فقط يک 

ينجا کلمۀ ؛ در"سالم"گوئيم  ًدھد مثال ھمين، که حين جورپرسانی می مفھوم يک عبارت و يک جمله را می

ِ به شکل سمبوليک نمايندۀ جملۀ مکمل عربی "سالم"  برای جمع مخاطب را " عليکمُالسالم" يا "عليکم ٌسالم"ّ

ِّکند، که مؤدی   می)انگريزی(Hello يا )المانی(Halloو عين کار را در زبانھای فرنگی گفتن يک . دھد می

 Guten Morgen گفتيم، ممثل Tag و Morgenدر زبان المانی وقتی . ست ّيک جملۀ مکمل احوالپرسی

است، که ھردو بازھم به صورت سمبوليک نمايندۀ ) روز شما خوش (Guten Tagو ) صبح شما خوش(

  . است!"روز شما خوش باد" و !"صبح شما خوش باد"ّجمالت مکمل 

 را "جمله"ه فنی، ک. شود  در افھام و تفھيم متبارز می"جمله"و ازين نکتۀ استثنائی، که بگذريم، رول 

  طرز و شيوه و نحوۀ استعمال کلمات را در جمله بيان می،"نحو"شود و   خوانده می"نحو"کند،  بررسی می

  . است"ساختمان زبان" دو پايۀ اساسی "صرف و نحو"پس . کند

زم و ًگرچه در نظر داشتم در زمينه مستقال روشنی بيندا. با اين تمھيد برويم و کلمات عنوان را تشريح نمائيم

ًاز نگاه صرف عربی به تصريح مسأله بپردازم، اما يادم آمد، که حدودا دو سال پيش به فرمايش ھمکار 

 می ٨، چيزکی نوشته و در صفحۀ "مستجاب"، جناب ناصر "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"گرامی پورتال

  :کنم ًسمت مربوطش را جنسا نقل میاينک ھمان نوشته را مغتنم شمرده و ق.  پورتال منتشر ساخته بودم٢٠١۵

  

 "مستجاب"لبيک به ندای جناب 
  ...و " ُّتغيرتغيير و "کلمات شرح 

تبصره بر " نوشته ای تحت عنوان "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١۵در صفحۀ چارم می 

، که مقيم "تجابمس"وطندار ارجمندم، جناب محمد ناصر .  از نظرم گذشت"اظھارات آقای نجيب سخی

سپارد و تا جائی  ھای خود را در پورتال آزادگان نيز به نشر می باشد، درين اواخر نوشته کشور بلغاريا می

اين نويسندۀ گرامی . که تعقيب کرده ام، تا حال دو نوشتۀ ادبی ايشان زيب و زينت ھمين پورتال گرديده است

کند، با محترم  ه گرامر دری و عربی ارتباط پيدا میضمن مقالۀ فوق بر سر يک موضوع ادبی، که بيشتر ب

ً به مناقشه پرداخته و ضمنا ازين درويش تقاضاء کرده است، تا در زمينۀ موضوع مورد "سخی نجيب"

  .رضه داشته و گويا روشنی بيندازمنزاع، چيزی ع

 که به ،ايشان و اعتمادیدارم، ولی در اول از جناب  اينک به ندای آن عزيز لبيک گفته و نکاتی را تقديم می

اميد است، نوشتۀ اين مسکين موجبات . کنم فھم و معلومات پراگندۀ من کرده اند، از صميم قلب تشکر می

  .قناعت طرفين را فراھم ساخته بتواند
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 و مقالۀ آقای "افغان جرمن آنالين"رفتم به پورتال  جھت بررسی و قضاوت در عرصۀ مورد نزاع، بايد می

ھمين کار را کرده و . کردم ، در دو بخش مطالعه می"افغانستان و مسألۀ زبان"عنون است به سخی را، که م

  . و سپس جوابيۀ جناب سخی را از نظر گذشتاندم"ھاشميان" حیبعد مطلب استيضا

کنم، که برای ارزيابی کلمات بايد از طريق گرامر و  ًمن نظر عزيز جناب مستجاب را کامال تأئيد می

 و "صرف"گرامر ھر زبانی متشکل است از دو قسمت؛ قسمت .  آن استفاده کرد"صرف"ًخصوصا قسمت 

  .خوانيم  نيز می"صرف و نحو" از ھمين رو آن را ".نحو"قسمت 

 آن بخش از گرامر است، که از "نحو"گردد و   بحث می"ساخت کلمات" علمی ست، که در آن از "صرف"

صرف  "و" گردان "و" تصريف" از "صرف"گر به عبارت ديگر، ا. کند  بحث می"ساخت جمالت"

پس اگر کسی بخواھد در . کند  ترتيب و نحوۀ ساخت جمالت را بيان می"نحو"کلمات بحث ميکند، " کردن

 وارد ميدان "صرف"مورد تشريح کلمات به قضاوت برخيزد، راه ديگری ندارد، مگر اين که از طريق علم 

  .گردد

راوان کلمات عربی دخيل است، و از طرف ديگر چون با صرف زبان دانيم، که در زبان دری تعداد ف می

پس يک عالم گرامر يا . توان به تشريح کلمات عربی پرداخت، بايد از صرف عربی استمداد کرد دری نمی

 زبان دری، عالوه از دانش صرف زبان دری، بايد در صرف زبان عربی نيز دسترس ِدستوردان عامل

رويم به سوی اصل مطلب، که عبارتست از بررسی کلمات   با اين مقدمه می.کافی و الزم داشته باشد

  ".ولوع"ــ " ولو" و "تغير"ــ " تغيير"

خيزند   ست، بدين معنی که تمام کلمات عربی از کلمه ای برمی"اشتقاقی"ميدانيم، که زبان عربی يک زبان 

مه در لسان عربی سه حرف اصلی دارد، کوچکترين کل. شود  ياد می"مصدر"يابند، که به نام  و اشتقاق می

  ." فيهٌمزيد" ھستند و يا "دّمجر" يا "مصادر ثالثی" نامند؛ و "ثالثی"و آن را 

عمل، علم، "ًمثال . آنست، که دران غير از حروف اصلی، حروف زائد وجود نداشته باشد" دّمجر"ــ کلمۀ 

  ."فعل، غير، قلم، عطش، ظلم، رجل، عنب

 حرف اصلی اين کلمات، حروف زائد وارد گردد و بالوسيله حرکات حروف دران ــ وقتی در پھلوی سه

 وارد "علم"ِ پس از عين کلمۀ "الف"ًمثال اگر يک حرف . شود ساخته می " فيهٌمزيد"تغيير بخورد، از آن 

 اضافه کنيم، از آن "ھمزه" و يک "الف" يک "علم"شود و اگر در آخر   جور می"عالم"گردد، از آن 

 کلمات جديدی اند، که از مصدر ثالثی مجرد "عالم و علماء"دانيم،  دست می آيد؛ و چنان که میه  ب"ءعلما"

  . اشتقاق يافته اند"علم"

دھند، که البد و المحاله  شود، که کلمات مجرد عربی بعد از گرفتن حروف اضافی، تغيير شکل می ديده می

، که از ريشۀ اصلی "علماء" و "عالم"؛ چنان که کلمات کنند معانی متفاوتی را نسبت به اصل خود افاده می

ً مثال "فعل"ِحاال اگر مصدر ثالثی مجرد . ًدست آمده اند، کلماتی اند، کامال متفاوت از اصل خوده  ب"علم"

َافعال و افعال" بگيرد، از آن "دو الف"  حروف "فعل"و اگر بر ھمين مصدر سه حرفی . شود  ساخته می"ِ

و به ھمين شيوه . شود  درست می"تفعيل" وارد گردد ــ البته در جاھای مناسب آن ــ از آن کلمۀ "ی "و" ت"
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ِفاعل و مفعول و فعال و مفعل و مفعال و فعول و فعيل و افعل و تفعل و تفاعل و افتعال و استفعال و "کلمات  ِ ّ

  .توانند اشتقاق گردند  می"غيرھم

ِبا اين مقدمۀ ساده و ابتدائی صرف ع ربی، که در مضمون عربی صنوف ھفتم و ھشتم مکاتب افغانستان ِ

 "تغيير"رويم، تا کلمات   ضروری دانستم، میگان گرامیشد و تازه کردنش را برای اکثر خوانند تدريس می

ْـ  ـ  ـ  ـ  ـ (  ْ ِْ ْـ  ـ  ـ  ـ "( ّتغير" و )َ ُّ َ   . را بررسی کنيم)َ

  : بدين صورت اشتقاق يافته اند"رغي"ّاين دو کلمه ھردو از مصدر ثالثی مجرد 

شود، که مصدر باب   درست می"تغيير" کلمه، کلمۀ ٣ِ"عين" بعد از "ی" در اول و "ت"ــ با پذيرفتن ١

ْـ  ـ  ـ  ـ  ـ "( تفعيل" ْ ِْ   .باشد  می)َ

ُّتغير" مصدر ،"ی "حرف" مضموم ساختن " و"تشديد" در اول و با "ت"ــ با پذيرفتن ٢ َ گردد،  ايجاد می "َ

ْـ  ـ  ـ  ـ "( تفعل"که از باب  ُّ َ   .  است)َ

 "الزمی" يا "الزم"  ھمه"لُّتفع" ھستند، در حالی که مصادر باب "متعدی"ًمعموال  "تفعيل"مصادر باب تمام 

  :تطبيق کنيم" ّتغير" و "تغيير"حاال اگر ھمين فارمول را در مورد کلمات .  باشند می

 است، که مصدر "از حالتی به حالت دگر آوردن" يا "کردن يا دگرگون ساختن" در معنای "تغيير"ــ 

  باشد؛ اما  می"متعدی"

کند ــ که  را افاده می" از حالتی به حالت ديگر آمدن"و يا "  يا گرديدندگرگون شدن" معنای "ُّتغير"ــ 

  . ست"الزمی"مصدر 

ّاز بحث نسبتا مشرح ــ ولی ضروری ــ باال نتيجه می  دو کلمۀ مختلف ھستند و "تغير" و "تغيير"گيرم، که  ً

  !!!گيرند و نبايد يکی را با ديگری مغالطه کرد ًمعانی کامال متفاوتی را در بر می

ِّآقای سخی اما ميخواھد از جوالنگاه فن عروض بر ساخت کلمات به قضاوت برخيزد؛ چنانچه می   :نويسد ِ

 سرای حقيقی ديگر را بگيريد، و بيتی از حضرت بيدل يا ھر سخن) مخاطب پوھاند ھاشميان است(شما «

اگر بتوانيد انرا تقطيع کنيد، يعنی بيت را در قيد ارکان وارکانرا در کميت ھجاھا محاسبه نمائيد ؛ خواھيد ديد 

که کلماتی چون مسوؤل ،تغيير، تأئيد به تلفظ ھجائی زبان دری مربوط نيستند ؛ زيرا با ھيچ کلمه اينزبان 

نوشتيد اين کلمه با » تغيير«بار بار آنرا ) استاد ھاشميان(مثال کلمۀ تغير که شماقافيه بسته نميشوند؛ بطور 

قافيه بسته می شود، که ھيچيک ازين کلمات با دو ی نوشته نميشوند پس چرا تغير ... تعمير، تدبير، تعبير و 

  »....را ما با دو ی نوشته کنيم؟ آيا اين يک تناقض نيست؟ 

مات و عدم رعايت اصول تنقيط و عالمه گذاری در اين پراگراف و بلکه در بگذريم از امالی نادرست کل

ِسراسر مقاله، و بگذريم از فقدان فصاحت در طرز بيان، و روی آريم به شگافتن کنه مدعای نويسنده ُ:  

 عينھم ــ و يا الاقل دره در اول بايد پذيرفت، که کلمات بيشمار زبان عربی در دری وارد شده و ما آنھا را ب

ِحدی بس معتنابه با اصل عربی آنھا ــ پذيرفته و روزمره در محاوره و تحرير استعمال می اين کلمات . کنيم ُ
                                                 

 کلمه می ِ"ف"پس وقتی . نشان داده می شود" ف  ع   ل"وليک به شکل  است ــ که به صورت سمب"فعل"ــ ھر کلمۀ سه حرفی بر وزن  3
در " عين کلمه"پس .  کلمه خوانندِ"ل" کلمه و حرف سوم آن را ِ"ع"حرف دوم کلمه را . ھمان کلمه است" حرف اول"گوئيم، مراد از 

 ".ی" عبارت است از "غير "مصدر
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ِحاال حکم کلمات دری را به خود گرفته و جزء گنجنينۀ لغات دری شمرده می شوند، چه جناب سخی بخواھد  ِ

  !!!چه نتواندو چه نخواھد؛ چه آنھا را با کلمات اصيل دری قافيه بسته بتواند و 

شوند   قافيه بسته می"تغيير" را که با کلمۀ "تعمير و تدبير و تعبير"عجب است، که آقای سخی کلماتی چون 

کند، که کلمۀ  ً ندارد، تمسک گرفته و نتيجتا حکم صادر می"ی"مصدر دو دانه " سه "و ھيچ کدام از اين

 ّز تناقضگوئی آشکار ايشان در مدعا نظر اصرف. نوشته شود" تغير" و در شکل "ی" بايد به يک "تغيير"

دھد ــ خدمت   البد ترتيب و ھيئت ھجاھا را نيز تغيير می"چار"به " پنج"ــ چون تنھا تغيير حروف از 

  :ايشان بايد نوشته شود، که

برخاسته " عمر و  دبر و عبر"باشند، از ريشۀ ثالثی   می"تفعيل" که ھرسه از باب "تعمير و تدبير و تعبير"

 وجود "ی" آنھا فقط يک دانه "تفعيل"کند و اگر در مصدر   را احتواء نمی"ی"اند، که ھيچ کدام حرف 

 گنجانيده شده است ــ چنان که در "تفعيل"حيث حرف اضافی در مصدر  ای ست، که ب"ی"دارد، ھمان 

ه در ذات خود برخاسته است، ک" غير" از ريشۀ ثالثی مجرد "تغيير"اما کلمۀ . ًفوق شرحش مفصال گذشت

  : دارد، متشکل است از"ی" دو دانه "تغيير"پس اگر کلمۀ . در وسط خود دارد" ی"يک دانه 

   نھفته است"غير" که در کلمۀ "ی"ــ يکی آن 

  . است"تفعيل" که مربوط  به باب "ی"ــ و ديگر آن 

خورد و با انصراف از  را بررسی می کند، به درد اين بحث نمی "ولوع "و" ولو"قسمت دوم اين مقاله، که 

  : تطبيق می کنيم"ّتعيين و تعين" را اينک در مورد "ّتغيير و تغير"آن، عين قاعدۀ تشکيل 

 است، که "عين"درينجا مگر ريشۀ مجرد آنھا .  را دارند"ّتغيير و تغير"ًھردوی اين مصادر عينا ساختمان 

" غير"ز ھمان طوری، که در کلمۀ مجرد درينجا ني.  را می دھد"جوھرو  نه  و  ذات ُکو   چشم "معنای 

نيز يک " عين"را ساختيم، اينک در وسط کلمۀ " ّتغيير و تغير"در وسط کلمه داشتيم و از آن " ی"يک عدد 

يای اضافی مصدر "در اول و يک " ت"يک " تفعيل"به باب " عين"پس با بردن . وجود دارد" ی"دانه 

  .را حاصل می کنيم" تعيين" کرده و کلمۀ اضافه" يای خود کلمۀ عين"، بعد از "تفعيل

يک يای مشدد " ّتعين"در مصدر . را دارد" غير"از " ّتغير"ھم عين ساختمان " ّتفعل"به باب " عين"بردن 

ًمصدر غالبا الزمی يا " ّتعين"مصدر متعدی ست و " تعيين"درينجا نيز . داشتيم" ّتغير"داريم، چنان، که در 

  . الزم

را بھتر است، از طريق اسمای مفعول ھردو مصدر تخمين کنيم؛ يعنی از " تعين"و " تعيين"معنای دقيق 

َّمعين" َ َّمتعين"و " ُ َ ُ."  

، سخنان فراوان ديگر ھم ھست، "مزيد فيه"و ابواب ديگر " تفعيل و تفعل"در مورد ساختمان صرفی باب 

  .    که فراتر از جاغور اين بحث می رود

   

  

 


