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 Literary-Social اجتماعیادبی ــ 

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
  ٢٠١٧  آگست٣٠برلين ــ     

  

 

ْرحم" ِرحم"ــ  "َ ِصلۀ رحم "و" َ َِ"  
  

 حکم" ِغلط مشھور"ھر  ، که و نشان خواھم دادمکث کرده" ط مشھوراغال "ی ازضمن اين نوشته بر يک

، !!!" صحيح را داردِغلط مشھور حکم "گويد را ندارد و مقوله ای، که دست به دست گشته و " صحيح"

 گپ بر !!!گرفته شودِّ مد نظر ت، از حالت تا حالت ھر مسألهّقاطع و مطلق ندارد و بايد نسبيھرگز حکم 

ّ است، که در ملک ما تا سرحد عام غلط استعمال می"صلۀ رحم"ِوف سر ترکيب معر از شرح لغوی . شود ِّ

  :بايد شروع کرد

ْرحم" ِرحم" و "َ  است و دومی "رأفت" و "مھربانی"ً دو لغت کامال متفاوت عربی اند، که اولی در معنای "َ

 "زھدان" و "تخمدان"که  ست،ھم ھ "دستگاه پرورش نطفه در شکم زن" است، که "آلۀ تناسلی زن"ِنام 

متفاوت ًکامال  اما به دو مفھوم ، کابلی ھردو کلمه به عين تلفظّعوامشفاھی و زبان در زبان  .دشو گفته می

  :ًکنند؛ مثال گويند  تلفظ می"رام"د، بدين نھج، که ھردو را گرد استعمال می

  "بيرحم" يعنی ؛"بی رام"ــ 

  ١."باران از شدت کاستحم خدا ر"؛ يعنی "ِرام خدا باران سيکين شد"ــ 

ِاز رام مادر ھمطو"ــ  ِاز رحم مادر ھمين" ــ "ُبده) ُھمطو(ِ ِ   ."طور بوده) ھمان(َ

ِصلۀ رحم"، که مراد از "صلۀ رام"ــ    .است" َ

 از قبيل یفارسی، ترکيبات فراوان/آن در زبان دریاز ع َبَ در زبان عربی و به تاز کلمۀ اولدر حالی، که 

، از  رائج اند"استرحام و مّترحيم و ترحمرحوم و راحم و رحيم و رحمان و ت و مراحم و مرحمرحمت و "

به خود کلمه و چند فعل معدود آن، و محض  گويا دومی محض .يافتتوان   مشتقاتی را نمیدومی چنين

  .گردد محدود می

                                                 
ًاين کلمه احتماال  .است "کاسته از شدت"  و"ُسست" اصيل کابلی و در معنایزنان  اصطالح عاميانۀ :)به کسر اول و سوم("ينيکِِس" ــ 1

ِاين کلمه را در موقع تسکين درد نيز استعمال . ده استيف گرد، که در زبان عوام اين طور تغيير شکل يافته و تحريباشد" تسکين "مراد از
  .می کنند
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ت تشکيل شده اند، بعد از تشخيص و تفريق اين دو لغت، که از عين سه حرف صامت ولی با حرکات متفاو

  : را کمی بشگافيم"صله"برويم و کلمۀ 

  ".ارتباط " و"پيوند"ست و در معنای   الم، نيز کلمۀ عربی به کسر صاد و فتح"صله"

ِصلۀ رحم "وقتی  دری، يک ِ"عالمۀ اضافت"، با وارد کردن "کلمۀ عربی"گوئيم، در واقع از دو  می" َ

  .ست کرده ايم ــ در"ترکيب اضافی دری" ــ "ترکيب دری"

ِصلۀ رحم"  ديگرحاال   :توانيم درست تشخيص داده و تعريف بکنيم و بگوئيم، که  را می"َ

در زبان . "مِحَصلۀ ر" ھمان است "شود م و زاد و ولد برقرار میِحَپيوندی، که بين افراد از طريق ر"

عبدهللا " و به تعبير استاد باران ــ و بند گويان ــ چون پوچگويان و قماربازان و ايالگردان و بی برھنه

 ِادبان ھفت کوه ُادبی معاف و بين ما و بی گويند؛ بی  می"پيوندی سُک"آن را  "اوباش "در زبان، "افغاننويس

  :اما آنچه آمد، گفته آمد، که!!! سياه فاصله باد

  !!!"ّآمده ره ردی نيس"

ِپرده ترين ترجمۀ ترکيب  رين و بیت کنده ترين، پوست اگر از انصاف نگذريم، ھمين تعريف آخرين، واضح

 بھترين تعريف لغوی يک کلمه ھمان و.  است؛ و از نگاه لغوی، دقيقترين و رساترين"مِحَصلۀ ر"سربستۀ 

ِاست، که خواھنده و جوينده را فورا به کنه مطلب برساند ُ ً!!!  

ِصلۀ رحم"پس  راعات و در نظر ُم "،يع و شاست و به عبارت متعارف "پيوند خويشاوندی"ً لغتا در معنای "َ

  :عبارۀ ديگر و ". و اقاربگرفتن پيوند بين خويشان و خويشاوندان

ِصلۀ رحم"  ھم "دانستن پاس خويشاوندان".  است" ايشانِپاسِدانستن عطوفت بر خويشاوندان و " به معنای "َ

 "صلۀ رحم" عدر واق. شود شمرده مینوع بشر خورد و ھم از وجائب اخالقی  چشمۀ دين اسالم آب میاز 

 دور ديده کس نبايد آن را از مکتوب مردم عالم است، که ھيچِغير  نانوشته و ِن عيِن و فرضيک قانو

  !!!دارد

ّقابل يادآوری مجدد و مؤکد می صلۀ " را از "تعريف اوباش"ًدانم، که ھمه و خاصتا نويسندگان، ھمان  ّ

 کنند و نه در مفھوم غلط استعمال نمايند، که به گفتۀ  خوب به ياد داشته باشند، تا آن را نه غلط تلفظ"مِحَر

   يعنی چه؟؟؟!!!"از زبان يک دروغگوی، ھزارا نفر دروغگوی ميشن"مردم اصيل کابل 

روان  و دنبالهيعنی، اگر نويسندگان و اھل قلم به حيث پيشگامان و پيشقراوالن، گام غلط بگذراند، پيروان 

  روند؛ نيز به ھمان راه غلط می

  !!!، مگر به غلطکدهرساند ن راه به جائی نمیو اي

ّ ازين است، که اول خود را در امری مال سازند و بعد در "ِ و فکر روشنخرد و دانش" تأکيد من بر اھل

  !!! است"ِروش سوتۀ حافظ" و " چوت اندازِکار"، "شيوۀ رمل انداختن"بدترين شيوه، . باره اش بنگارند

  !!!زند، که اين لغت را غلط استعمال نکنند  در واقع بر ھمه نھيب می"تعريف اوباش"ــ 

  .شود  و زبان قلم نويسندگان غلطنويس نواخته میھم ھست، که بر قلم تازينه و قمچينی "تعريف اوباش"ــ 

  :شود از تفصيلی، که بدين درازا  کشيد، دو نکته متبادر و روشن می
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  .کنيم  عام غلط استعمال میــ يکی اين، که اين ترکيب را تا سرحد

ً را درست ھم استعمال کنيم، مفھومی را، که متداوال از آن می"صلۀ رحم"ــ و ديگر اين، که اگر 
گيريم، با  

 "رحم" از طريقست، که  "خويشیپيوند "خورد؛ چون معنای لغوی اين ترکيب  ِمفھوم اصلی لغت سر نمی

ولی مفھوم و مدلولی، که در . باش قالب بسته است و بسِّشود و يا آن تعريف ممثلی، که او برقرار می

ِشود، يک گره باالتر از مفھوم لغوی آن است ّتداول عام از آن گرفته می اگر مفھوم متداول را در فارمول . ِ

 و يا "مِحَ صلۀ رِتاعارُم" و "مِحَتوجه به صلۀ ر" بگوئيم يا "مِحَم بر صلۀ رْحَر"لغوی بگنجانيم، بايد 

  :شايان تذکر مجدد و شايد مجدد در مجدد، اين است، که.  و ھذالقياس"مِحَ صلۀ رپاسداری"

کنيم، که  میًما افغانھا در زبان گفتار بالعموم و در زبان أدبی و مکتوب مخصوصا آن را غلط استعمال 

 ماِھل قلم و ااين نکته بيشتر به نويسندگان . شود  و بلکه گم میماند  مفھوم اصلی از نظر دور میبالوسيله

کنند،   آن را به مفھوم غلط استعمال می و باالتر از آن، درصدپنجتا نود و بدون مبالغه شود، که  راجع می

ًچون آن را اصال درک نکرده و غلط تلفظ می
ِ البد تراوشی در " غلطِتلفظ"کنند؛ و   نوشته ھم تعبير و ُ

  :ردُ بثل آتی خواھدده شود، ما را به ياد دو م اگر مثالی در زمينه ز!!!دارد

ِای گردک و د" ِ   " شاگردکِسرَده ِ گردک، بزن هِ

  يا

  "ِاال و بال ده گردن مال"

   مراد از کيست؟؟؟"مال" و "شاگردک"و 

 !!!"سر تاس از پاکی خالص" است، که بر فرق مقاالت منتشره، "افغان جرمن آنالين"مراد از پورتال 

   .ی اندازديت را به گردن نويسنده متمام مسؤول گفته و

نشر کرد، زير  "سرتاس"در ھمين پورتال  کسی زير نامی، که اکنون به يادم نمی آيد مضمونی پيشچندی 

  .ِ يا چيزی شبيه آن"معنای انسانيت"عنوان 

در مقاله . ت مخصوص انسانھا قلمداد گرديده بودّه و خاصيّضمن آن مقاله بر رحم و عطوفت به حيث سجي

پدر و مادر باعاطفۀ طفل . تان سخن رفته بود، که از مادر ناقص به دنيا آمده بودفل نوزادی در انگلساز ط

کوشيدند، تا حيات آن طفل معصوم را نجات بدھند و حتی حاضر شده بودند، که طفلک خود را جھت 

 ادای نمازنويسنده مثالی از پاپ اعظم رھبر کتوليکان جھان زده بود، که ضمن . تداوی به اتازونی ببرند

و به فرمودۀ نويسندۀ مقاله از خود . وز يکشنبه خود برای آن طفلک و نجات آن از مرض دعاء کرده بودر

  :وقتی مقاله را خواندم، به تعجب رفتم، که.  نشان داده بود"صلۀ رحم"

َده ده کجا و درختا ده کجا؟؟؟" َ ِ"  

  )ده در کجا و درختھا در کجا؟؟؟(

"صلۀ رحم"آن نويسندۀ دلسوز از سر نافھمی نوشته بود، که پاپ اما پاپ کجا و آن طفل انگليس کجا؟؟؟  ِ 

ما ھمۀ ھمين مثال آن نويسنده، که در واقع ممثل برای . خود را نسبت به آن طفلک انگليس نشان داده بود

   .باعث گرديد، تا اين ھمه قلم را روی کاغذ بفرسايم و اين شرح مبسوط را عرضه نمايمافغانھا ھم ھست، 
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به زعم کج و .  است"عطوفت" و "مْحَر"زنند، مرادشان   گپ می"مِحَصلۀ ر" وقتی از داران مابسا وطن

  !!! "ْرحم"؛ يعنی "صلۀ رحم"كور چنين اشخاص، 

  : چنان، که گويند

  !!!"فالنی ھيچ صلۀ رام نداره"

  !!!يعنی، که ھيچ رحم ندارد و بيرحم است

  :ازمس منعکس میرا  دو نکته ی الزم آيد،حسن ختاماگر 

خوانندگان عزيز با در نظر گرفتن مراتبی، .  بخوابد"ّمشروعيت"تواند در آغوش   نمی" مشھورِغلط"ــ که ھر 

  !!!که ارائه شد، خود در زمينه قضاوت فرمايند

 مشکل پيدا کرد، "مِحَصلۀ ر"ًــ اگر کسی از خوانندگان اين نوشته احيانا کدام وقت در درک و تلفظ و تعبير 

  !!!ّرا نزد خود مجسم گرداند" اوباش"ِرده و ھمان تعريف صريح باری لطف ک

  


