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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠م جنوری  ششبرلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ی افغانستان و فارسی ايران دررقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )زدهم سيبخش ( 
  

 "دردهای دل"ــ " درد دلها"ها ــ "درد دل"
  

 سخن رفت و اينکه در دری افغانستان و فارسی "کلمات مرکب " گوشه ای ازبستندر قسمت دوازدهم در مورد جمع 
" انستانان آزاد ــ آزاد افغافغانست" پورتال ٢٠٠٩ می ٢٦در صفحۀ مؤرخ .  با چه تفاوتهائی مرعی ميگرددايران

 "جمعبندی ترکيبات اضافی" برنشر کرده بودم که   را»"دردهای دل"ــ " درد دلها"ها ــ "درد دل"« مقالۀ معنون به
  اينک همان مقاله را با حذف پراگرافی که به يکی از نويسندگان اندک رنج افغان بر ميخورد، به حيث .مکث ميکرد

دو پراگراف اولی مقاله که ضروت آوردنش را درينجا نمی بينم، نيز حذف . تقديم ميکنمقسمت سيزدهم اين سلسله 
 کم و کاست ، به حالت اصلی خود باقی  بدونست،"صرفی"در هر صورت  گفتار اصلی که بحثی صرف . گرديد

د، اميدوارم که اگر کسی بخواهد، بر گوشه هائی از آن ايرادی وارد کن. ميماند، چون کماکان به قوت خود باقيست
 !!!!!!!!!  وارد بحث گردد" دریدستور زبان"محض از 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ير خليل اهللا معـروفیدپلوم انجن     

   ٢٠٠٩ می ٢٥برلين،    
  
  
  

  

 "دردهای دل"ــ " درد دلها"ها ــ "درد دل"
  

  "ترکيبات اضافی"بحثی صرفی در مورد جمعـبندی 
.  

، مکثی نموده و طرزالعمل دری زبانان افغانستان و فارسيگويان " ترکيبات اضافی"درين نوشته محض بر جمعبندی  
ضمن اين بررسی واضح خواهد شد، که کدام طرف وفادار به اصول دستوری مانده و کدام . ايران را بررسی ميکنم

   است؟؟؟ف ازين اصول تخطی و عدول فرمودهطر
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هدف از نوشتن اين مقاله، فقط روشنی انداختن بر گوشه ای از زبان ماست، که در زير سم ستوران و يورش 
  . غت معمول، خوش آيند و سرۀ  خود، بدر رودفرهنگی ايران ميخواهد آهسته آهسته از هيئت  و صب

وقتی از درست و نادرست سخن ميرود، بايد معيار و مقياسی در کار باشد، که عيار صحت و صفائی شيئ مورد 
در زبان . را عيار ميزنند و درجۀ خلوصش را معلوم ميکنند" طال"و " زر"نظر را نشان دهد، دقيقًا همان سان که 

من در زمينۀ فعلی از . استآن " گرامر"و " صرف و نحو"و " دستور زبان" و مقاييس، همانا يکی از چنين معايير
  : وارد بحث ميگردم " صرف زبان دری"دريچۀ 

باهم پيوند " کسرۀ اضافت"، که با " مضاف اليه"بحيث " دل"و " مضاف"بحيث " درد"متشکل است از " درد دل"
  :لف جمع می بندنده سه شکل مختاين ترکيب  را ب. خورده اند

  )بدون کسرۀ اضافه، که در فارسی ايران معمول است ــ عالمۀ جمع بر کل ترکيب نشسته( ها "درد دل"ــ درد دل ــ 
  ")مضاف اليه جمع"ــ " مضاف اليه"بحيث " دلها"و " مضاف"بحيث " درد" ( "درد دلها"ــ درد دل ــ 
  ) استوارد شده" ضافم"عالمت جمع باالی " ( درد های دل"ــ درد دل ــ 

  
، "مضاف"برای درک و تشخيص صحت و ُسـقم چنين ترکيبات، ببينيم که کدام قسمت چنين ترکيبی بايد جمع گردد، 

". مرکب"ــ بحيث يک کلمۀ " کل"بدون کسرۀ اضافه و به حيث يک " مضاف و مضاف اليه"و يا " مضاف اليه"
ستۀ ترکيب را تشکيل ميدهد؟؟؟ منطقًا ميدانيم، که اصل خود و ه" اصل"بدين منظور بايد ديد، که کدام عـُنصر 

محض رولِ  تشريح ، توصيف ، تقييد ، تبيين ، تمليک، تشبيه، تخصيص و غيرۀ " مضاف اليه"است و " مضاف"
  .را بازی ميکند" مضاف"

به عبارت . يباشداست، چون مفهوم و مدلول اصلی در آن مندمج م" درد"، اصل خود "درد دل"مثًال در همين ترکيب 
های فراوان  برای تصريح مطلب  مثال.  استبرخاسته" دل"است، منتها دردی که از " درد"خود " درد دل"ديگر 

  :می آرم 
  .قيد و توصيف ميکند" عام"است، منتها ساحه اش را کلمۀ " قتل"اصًال خود " قتل عام"ــ 
  .و قيد گرديده استمشخص " گالب"است ، که نوعش با " گل"اصًال " گل گالب"ــ 
  .تشريح ميگردد" ابتدائی " صفتاست، که نوعش از طريق" مکتب"اصًال " مکتب ابتدائی"ــ 
  .است، مالی که به ارث مانده" مال"اصًال " مال موروثی"ــ 
  .درآمده است" خاص"به شکل " عام"از شکل " کابل"است، که بوسيلۀ کلمۀ " پوهنتون"اصًال " پوهنتون کابل"ــ 

  : مين ترتيب به ه
پوليس "، " اردو"خود " اردوی ملی"و " شاروال"خود " شاروال کابل"است و " وزارت"خود " وزارت معارف"

  .و غيره و غيره" قوماندان"خود " قوماندان امنيه"، " مکتب"خود " مکتب دختران"، " پوليس"خود " جنائی
و وقتی که چنين . است" مضاف"ضافی ، اصل معموًال  خوِد با ذکر مثالهای متعدد باال برمال ميگردد، که در ترکيبات ا

حاال اگر اين قاعده را در مورد ترکيباتی که منطقًا . جمع بسته شود" اصل"است، در هنگام جمع بندی هم بايد همان 
  :قابليت جمع شدن يا جمع بستن را دارند، بکار ببريم، خواهيم داشت 

    "دردهای دل"ــ  "                درد دل"ــ 
  "قتلهای عام"   ــ     "         قتل عام"ــ 
  "گلهای گالب "  ــ "            گل گالب"ــ 
  "سنگهای صبور"    ــ"       سنگ صبور"ــ 
  "نيات سوء"ــ  "             نيت سوء"ــ 
  "مکاتب تخنيکی"ــ  "       مکتب تخنيکی"ــ 
  "خطوط  سير"ــ  "             خط  سير"ــ 
  "خطوط کلی"ــ  "              خط کلی"ــ 
  "جنگهای استقالل"ــ  "       جنگ استقالل"ــ 
  "خرجهای اضافی"ــ  "        خرج اضافی"ــ 
  "اوراق ماليه"ــ  "           ورق ماليه"ــ 
  "صفحات کاغذ"ــ  "         صفحۀ کاغذ"ــ 
  "کتب دری"يا " کتابهای دری"  ــ    "      دریکتاب "ــ  
  )١("نقطه های نظر"يا " نقاط  نظر"ــ  "           نقطۀ نظر"ــ  
  "شعرای تراز اول"  ــ  "  شاعر تراز اول"ــ  

  "نمايندگان پارلمان"  ــ  "      ــ نمايندۀ پارلمان
  .ه استدر مثالهای باال  معمول ترين شکل جمع اين کلمات آورده شد

در فارسی ايران مگر هم آن شيوه . در دری افغانستان بالعموم همين شيوه ــ و فقط همين يک شيوه ــ را معمول ميدارند
  :يعنی هم مينويسند . را بکار ميبرند، و هم اين شيوه را

  .ها  و غيره"نقطه نظر"ها و "درد دل"ها ، "گل گالب"ها،  "قتل عام"
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  : و هم مينويسند 
  .و غيره" اروپائيان قرون وسطی"،  "ترجمه های فنی"، " اسناد رسمی"، " معلمان فارسی"، " تراز اولشاعران "

  :اگر کلمات دستۀ اخير را به سبک اولی جمع ببنديم، خواهيم داشت 
ها و غيره و همه ميدانيم که چنين "اروپائی قرون وسطی"ها ، "ترجمۀ فنی"ها، "معلم فارسی"ها ، "شاعر تراز اول"

   !!!!!!!!!!!کاری اصًال  نه معمول است و نه جائز و منطقی
  

را بخود بگيرد، در آن صورت عالمت جمع "   بسيطکلمۀ مرکِب"البته وقتی کسرۀ اضافت حذف گرديده و ترکيب هيئت 
  :در آخر کلمه می آيد؛  مثًال 

و  " پدر کالن"و يا . ذف گرديده استبوده و به مرور زمان کسرۀ اضافۀ آن ح" مادرِ  کالن"که در اصل " مادرکالن"
" بسيط"گويا در چنين حاالت عالمت جمع باالی کل ترکيب بحيث يک کلمۀ . و غيره" صاحب نظر"و " صاحبدل"

  .را ميسازد" نظرانصاحب"و " صاحبدالن"ها و "پدرکالن"ها  و "رکالنماد"مينشيند و 
يک واحد مرکب را ساخته و " مضاف و مضاف اليه"در چنين حالت . خود بخود روشن است" اضافات مقلوب"وضع 

و " جنگساالران"و ) ٢(ها "خـُسر ُبره"ها و"اوُدرزاده"ها گوئيم و "برادرزاده"عالمۀ جمع بر کل آن وارد ميگردد؛ مثًال 
  .و غيره" عموزادگان"و " نازپروردگان"و " نوعروسان"و "  سياهسران"و " بيوه زنان"

و می پرسيم، که کدام صورت جمعبندی آن، در کجا و با " درد دل"دوباره به اصل کلمۀ بعد از تشريحات فوق ميرويم 
  :چه منظوری استعمال شده ميتواند؟؟؟ 

ميتواند " دل"اين . معلوم، برميخيزد" دل"و آن " دل"دردهائيست، که از يک "، مراد از "دردهای دل"ــ "  درد دل"ــ 
، ديگر همه چيز اداء و افاده گرديده است و "ردهای دلِ  ملِت افغانستاند"و وقتی بگوئيم . باشد" ملت" يک ِ"دل"

  .بگوئيم" درد دلهای ملت افغانستان"ضرورتی ندارد که 
" کسرۀ اضافت"ايرانيان که در چنين حاالت . ها ، شيوه ايست که در فارسی ايران تداول دارد"درد دل"ــ "  درد دل"ــ 

  :مثًال ميگويند . ی را گويا قابل توجيه ساخته اندرا حذف ميکنند، همين شيوۀ جمعبند
  .ها و غيره"خط  مشی"ها ، "خط  سير"ها ، "نقطه نظر"ها ، "قتل عام"ها ، "گل گالب"

را درين حاالت، صريحًا و به صورت " کسرۀ اضافت"در حالی که در دری افغانستان اين شيوه درست نيست، چون ما 
، " خطوط  سير"، " ، نقاط  نظر" قتلهای عام"، " گلهای گالب"يبات باال را بشکل جلی تلفظ ميکنيم و از همينرو ترک

  !!!!!!!و  بنابر آن  اصولی و کامًال برحق است" دستور زبان دری"بکار ميبريم و اين کار ما مطابق " خطوط  مشی"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
  گويند و در زبان Gesichtspunktترجمۀ تحت اللفِظ کلمات فرنگيست، چنانکه در زبان المانی  " نقطۀ نظر" ــ ١

چنين ترکيبی اما با مزاج و طبيعت زبان دری سازگار نيست، و بهتر . Point of view  و يا  Viewpointانگليسی 
، " از نظر"، " از نگاه"در عوض ميتوان از ترکيبات قابل پذيرشی از قبيل . است که از استعمال آن صرف نظر گردد

در تمام قلمرو زبان در زبان ادبی " نقطۀ نظر"با اين هم، چون کلمۀ . و غيرهم استفاده کرد" از ناحيۀ"، " از رهگذر"
  .دری ، تداول عام پيدا کرده است، به مشکل ميتوان نادرستش  خواند

در زبان پشتو هم نظيرش را ". پسرِ  خسر"يعنی " خسر بره"پس . است" پسر"و در معنای " پور"اصًال " بــُـَره" ــ ٢
، اثر ماندگار پوهاند " مادر زبان دری"ۀ  رسال٥٥به استناد صفحۀ ".( پسر کاکا"گوئيم، يعنی " تربور"داريم، چنانکه 

  )     ، انتشارات اميری، کابل١٣٨٥روانشاد ، عالمه عبد الحی حبيبی ــ چاپ دوم ، 
  
  
  
 

 
 


