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  تذکـــــر    
" درست نويسی" بحث فرموند، تا" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ارجمند و خوانندگان ذيقدر پورتال دوستان 
 روا ندانسته و سلسله بحثی را  عزيزان راحکم و فرمانسرپيچی از . دوباره سر دست بگيرمن دری را در زبا
در آن . بودم ، دنبال ميکنمده آن زمان آغاز کر" افغان جرمن آنالين"و سال و چند ماه پيش در پورتال که د
اميدوارم که اين  . را پخش نمايم بخش اول آنغير از مقدمه و دوفرصت دست نداد، تا  نسبت داليل عديده نوبت

بار بخت مددگار گردد، تا اين سلسله گفتار را بالتمام از سينه روی صفحۀ تحرير آورده ، مادی و جاودانه 
 و هفت بخش آن را عرضه داشته" دامي"قابل تذکر ميدانم که اين سلسله گفتار را سالها پيش در جريدۀ ( .بسازم

  .) يلی ناگوار از ادامه اش منصرف گرديدمتقديم کرده بودم، ولی نسبت دال
. آن قسمت هائی را که قبًال عرضه گرديده با کمی تجديد نظر ولی با تواريخی که در اول خورده اند، نشر ميکنم

خواهم کوشيد که بخش های اين سلسله را در فواصل کوتاه به حضور . مطالب جديد تاريخ جديد خواهند گرفت
  بعـون اهللا . عرضه نمايم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "اشرف خوانندگان پورتال

  
   خليل اهللا معـروفی                                                                                               

  ٢٠٠٩  جنوری٣١         برلين                                                                                  
       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٦ اکتوبر ١٩برلين، 
                                                                                                      

   
  

  

  در زبان دریمشکالت امالئی 
  

  )بخش دوم ( 
  

  )١(وَّن يا قـيود ُمنــَقيدهای تنويندار 
  

  با تجديد نظر و اضافات
  
)  دو کسره"(دو زير"، ) دو فـتحه" (دو زَََبر"است و در اصطالح دستوری به " تننون گذاش"تًا در معنای لغـ" تنوين"

 جمله در ين از.سازد  ب"قيدم" یه نحوکه بر سر کلمه ای گذاشته شده و آن را بگفـته ميشود، ) دو ضمه"(دو پيش"و 
سخن رود، مقـصود " نتنوي"پس  در زبان فارسی دری وقـتی از . دبکار ميرو" تنوين دو زبر"زبان دری فـقـط 

اخيرًا ، احترامًا ، مثًال ، مستقـيمًا ، مستقًال ، دفعـتًا ، غالبًا ، "است؛ مثًال در قـيدهای " دو زبر"يا " دو فـتحه"همانا 
  ..."، کثيرًا ، قـبًال ، بعدًا ، بدوًا ، امتثاًال ، آنًا ، ) وریـاز روی شعور يا شع(عامدًا ، شاعـرًا 
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در زبان اج عام و تامش را در يک قرن اخير مان قديم هم در زبان عربی رائج بوده اند، اما روزدر  قيدهای تنويندار
دری زبانان با استفاده از .  در زبان دری ميبينم و آن هم بر اثر نفوذ زبانهای فرنگی در ديار مشرقاز آنجا عربی و 

هائی را که اعراب خود استعمال يد، از جمله قدناخته قواعد صرف عربی تعداد بيشمار اين قيدها را ساخته و بکار اندا
  . نميکنند

وضع گرديده زبان المانی قيدهای " ig"و  "lich"و زبان انگليسی قيدهای   "ly"در واقع معادل چنين قيدها " تنوين"
  : در زبان انگليسی گوئيم ، چنانکهاست

 really ، recently ،  direclty،  properly،  fully،  suddenly  ،independently ) ، مستقيمًا، اخيرًا ، واقعًا
  ) ، مستقًالصحيحًا ، کامًال ، دفعتًا 

   :در زبان المانی گوئيم و 
 wirklich  ،sicherlich ، plötzlich  ، völlig ،  neulich ، unabhängig ) واقعًا ، مطمئنًا، دفعتًا ، کامًال ،

  ))م قيدهم صفت و ه (مستقًالمستقل ــ اخيرًا ، 
  

  :ياددهانی مؤکد 
 و يا ديگر کلمات دریمخصوص کلمات عـربی بوده و نبايد از کلمات ) ی تنويندارهاقـيد( تنويندار يودـُـق
  رايگانًا ، ، ناچارًا ، ناگزيرًا ، نژادًا ، زبانًا ، جانًا ، گاهًا ،...دومًا ، سومًا ، چارمًا و  "پس. ساخته شوند" غـيرعـربی"

دوم ، سوم ، چارم ، ناچار ، ناگزير ، نژاد ، "چون . خالف قاعـده بوده و غـلط اند..."  تلگرافًا ، تلفـونًا ، تلگرامًا ،
دو  هـردوی اين .کلمات فـرنگی اند..."تلگرام ، تلگراف ، تلفـون ، "کلمات دری و ..." رايگان ، زبان ، جان ، گاه ، 

   )٢. (ۀ باال نميروند و زير قاعـدبوده " غـيرعـربی "،کتگوری لغات
ــ به شمول " غـيرعـربی"، مخصوص کلمات عـربی بوده و نشايد از کلمات  قـيد هامکررًا بايد گفته شود که اين
  .کلمات دری ــ  ساخته شوند

  
 المتآورده و بر آن ع" الف "ختم نشده باشند،" همزه"ين قـيدها طوريست، که در آخر کلماتی که به ترتيب ساختن ا

  .ميگذارند" ) دو َزَبر"ــ يا  " دو فـتحه"تنوين (» ـً « 
   

  :از دو نگاه قابل غور است قـيدهای تنوين دار ساختن
  

  : ــ از نگاه ساختمان صرفی کلمات ١
عمل ــ عمًال ؛ نظر ــ  نظرًا ؛ بدو ــ  بدوًا ؛ عمد ــ عمدًا؛ قـصد ــ : ساخته ميشوند مثل "  اسم"ــ  اين قـيدها يا از  

دًا ؛ جمع ــ جمعًا ؛ صراحت ــ ــِد ــ جــِدًا ؛ جبر ــ جبرًا ؛ شرع ــ شرعًا ؛ قـسر ــ قـسرًا ؛ جزء  ــ جزًء ؛ جقـص
  )٣.... (صراحتًا ؛ ندرت ــ ندرتًا ؛ دفعه ــ دفعتًا ؛ عمده ــ عمدتًا ؛ حقـيقـت ــ  حقـيقـتًا ؛ 

  اجبارًا ؛ تفـصيل ــ تفـصيًال ؛ استثناء ــ استثناًء ؛ استعالم ــ استعالمًا ابتداء ــ ابتداًء ؛ اجبار ــ" :  اسم مصدر"ــ يا از 
؛ استحضار ــ استحضارًا ؛ احترام ــ احترامًا ؛ اشتباه ــ  اشتباهًا ؛ انحصار ــ  انحصارًا ؛ تأکيد ــ  تأکيدًا ؛ توسع ــ 

  ....توسعًا ؛ تبرک ــ تبرکًا ؛ تيمن ــ تيمنًا ؛ توکل ــ توکًال ؛ 
غالب  ــ غالبًا ؛ عامد ــ عامدًا ؛ آخر ــ آخرًا ؛ نادر ــ  نادرًا ؛ واقع ــ  واقعًا ؛ واضح ــ " :  اسم فاعـل"ــ  يا از 

، مستقـل ــ مستقًال ؛ منحصر ــ  منحصرًا ؛ منفـصل ــ منفـصًال ؛ متـصل ــ ) آگاهانه( واضحًا ؛ شاعـر ــ  شاعـرًا 
قـيمًا ؛ متدرج ــ متدرجًا ؛ متقابل ــ متقابًال ؛ مترادف ــ مترادفًا ؛ متوازی ــ متوازيًا ؛ ُموازی متـصًال ؛ مستقـيم ــ مست

  ....ــ موازيًا ؛ 
مجبور ــ مجبورًا ؛ مشروح ــ مشروحًا ؛ مشبوع ــ مشبوعًا ؛ ممنوع ــ ممنوعًا ؛ مشرح ــ " : اسم مفعول" يا از ــ

  .... ــ مشخصًا ؛ مطلق ــ مطلقًا ؛ مؤکد ــ مؤکدًا ؛ مشرحًا ؛ مفـصل ــ  مفـصًال ؛ مشخص
خير ــ خيرًا ؛ شر ــ شرًا ؛ قـوی ــ قـويًا ؛ سليس ــ سليسًا ؛ جميع ــ  :  ــ بشمول صفـت مشبهه ــ " صفـت" ــ يا از

ـ جديدًا ، اکيد ــ اکيدًا ؛ جميعًا ؛ اخير ــ اخيرًا ؛  فـصيح  ــ فـصيحًا ؛  سريع ــ  سريعًا ؛  صريح ــ  صريحًا ؛ جديد ـ
  ....شديد ــ شديًا ؛ کثير ــ کثيرا ؛ قـليل ــ قـليًال ؛ 

  
  : ــ از نگاه شکل کلمات ٢ 

جزء ــ جزًء ، استثناء ــ : می نشيند؛ مثًال " همزه"مستقيمًا باالی " تنوين ":ختم شده باشند " همزه"ماتی که به ــ در کل
  ...ابتداء ــ ابتداًء ، انتهاء ــ انتهاًء ، اء ــ اهداًء ، اسنثناًء ، بناء ــ بناًء ، اهد

 بر آن اعدۀ تنوينپذيرفته شده و بعد ق" ت" حرف آخر بحيث :ختم شده باشند " ة"و يا " ه"و " ت"ــ کلماتی که به 
صلحت ــ مصلحتًا ، عادت ــ عادتًا ، مصورت ــ صورتًا ، حقيقت ــ حقيقتًا ؛ غفلت ــ غفلتًا ، : تطبيق ميگردد؛ مثًال 

   ....جمله ــ جملتًا ، زبده ــ زبدتًا ،عمده ــ عمدتًا ، قاعده ــ قاعدتًا ، عاريت ــ عاريتًا ، 
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  که شرحش در مثالهای بيشمار باال گذشت :ــ متباقی کلمات 
  

  :نکتۀ قابل توجه 
ممنوع "و يا " غـير منصرف" را چنين کلمات. نمی پذيرند" تنوين"در زبان عـربی کلماتی وجود دارند، که هـرگز 

چون افـضل، اعـظم ، اخص ، احسن ، اکبر ، " ( افعل"عـربی که بر وزن " اسمای تفـضيل. "نامند" من الصرف
. را قـبول ندارند" تنوين"بوده  و آوردن " اسمای غـيرمنصرف"باشند، نيز از جملۀ ...) اکثر ، اقـل ، اغـلـب، اشد ، 

 و بايد مدنظر  درخور توجهنددری زبانان همين دسته کلمات برای ما عربی " ر منصرفاسمای غي"از جملۀ تمام 
در عـوض قـيد . نادرست است" اقًال ، اکثرًا ، اخصًا ، اغـلبًا، اشدًا ،  و نظاير آنها" استعمال قـيدهای  :داشت، که 

ش ، و کم از کم، دست کم ، کِم "دریيدهای و قـ" قـليًال ، الاقـل، حد اقـل"ميتوان از قـيودعـربی " اقـًال"نادرست 
را " کثيرًا ، حد اکثر ، باالکـثر، در اکثر موارد"ميتوان قـيدهای " اکـثرًا"بعوض قـيد غـلط . استفاده کرد" نظائر آن
جای به . را استعمال نمود..." غالبًا ، در اغـلب موارد ، در اغـلب حاالت ،"ميتوان " اغـلبًا"بجای ترکيب . بکار برد

در . استفاده نمود..." خاصتًا ، باالخص ، خصوصًا ، بالخصوص ، عـلی الخصوص ، "ميتوان از قـيدهای " اخصًا"
  )    ٤. (کار گرفـت..." شديدًا ، با شدت ، به شدت ، "ميتوان از قـيد هائی نظير " اشدًا"عـوض 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :اتتوضيح
اسم مفعول  ) نَ و مدومذکر ، مؤنث  و منور"بر وزن ) به ضم ميم، فـتح نون و فـتح و تشديد نون اول " ( منون" ــ ١

" قـيود منون . "است" تنوين گرفـته"يا " تنوين داده شده"، " تنوين دار"و در معنای ) تفعيلباب " (تنوين"از مصدر 
  ".قـيدهای تنويندار"يعنی 

، ناگزيرًا ، ناچارًا ، زبانًا ، نژادًا ، جانًا ، گاهًا ، نمونتًا ، رايگانًا ،  ... دومًا ، سومًا ، چارمًا ، " ــ قـيدهای نادرست ٢
به در هر کوی و برزن، در تحرير و تقرير در فارسی ايران بسيار شايع اند و ..." فًا ، تلگرامًا و تلفـونًا ، تلگرا

  .کثرت بکار ميروند
در »  و غـيرهـم " ) جبر"بر وزن و معنای " قـسر( "نظر و عمل  و عمد  و  قـصد  و جبر و  قـسر «   ــ  کلمات ٣

صراحت ، "کلمات  . بکار ميروند" اسم مصدر"زبان دری بحيث  اند ، مگر در "مصادر ثالثی مجرد"اصل عـربی 
صراحة ، دفعة ، ندرة ، حـقـيقة ، عمدة ، قاعـدة "را  اعـراب بشکل ..." دفعه ، ندرت ، حقـيقـيت ، عـمده ، قاعـده ،

می ... " دًة ، قاعـدًة ، ًة، حقـيقًة ، عمصراحًة ، دفعًة ، ندر"جبار بشکل می نويسند و قـيود حاصله از آنها را باال... " ،
. بعض ادبای زبان فارسی دری و دستور نويسان، همين طرز نوشته را برای فارسی دری نيز  سفارش ميکنند. آرند

غـلط " مؤلف کتاب کثيراالنتشار "ابوالحسن نجفی"شمول آقای ه اما اکثريت مطلق دستورنويسان افغانی و ايرانی ــ ب
هم مسمی ساخته است ــ  اين شيوۀ نگارش را برای " فـرهـنگ دشواری های زبان فارسی"که خود آن را " ننويسيم

  .فارسی زبانان الزم نميدانند
ه د اين قـيدها هم اظهار نظر کرد در مور"نبی عـظيمی" ضمن تبصره ای بر نوشتۀ آقای "لطيف ناظمی" ــ  آقای ٤
نوشت که در همان وقت در سايتهای  جناب ناظمی  ای بر يادداشت  تبصره ٢٠٠٧ مارچ ١٠اين قلم به تاريخ . ندبود

نشر گرديد، که اينک نسبت ارتباط  آن با مبحث حاضر، در آخر اين " افغان جرمن آنالين"انترنتی به شمول پورتال 
  . بخش عينًا نقل ميگردد

  

  :ذکــر  ت
عـربی اند که در هيئت " ريشه های سه حرفی مجرد"اصًال ..." عـمل ، نظر ، بدو ، عمد ، شرع ، "کلماتی از قـبيل 

اکمال ، اکرام ، اجبار ، ارضاء ، توبيخ ، ترجيح ، توجيه ،  تبليغ ، ابتذال ، "کلمات . استعمال ميگردند" الزمی"
 منافات ؛  ائتالف ، توکل ، تصنع ، تمسک ،  احترام ، مالحظه ، مالزمه ، مکالمه ، مذاکره ، مالقات ، مماشات ،

" مصادر سه حرفی مزيد فيه" ،..."انقـباض ، انبساط ، انقـياد ، استقالل ، استبداد ، اصطالح ، استحضار ، استعالم ، 
" اسم مصدر"يا " اسم"اين کلمات در زبان فارسی دری در حکم . بکار ميروند" مصادر متعدی"اند که معموًال بحيث 

  . ياد کردم" اسم مصدر"يا " اسم"ينرو در فارمولبندی های  باال ، از آنها  بحيث زا. ر ميروندبکا
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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  به دشمن دهيمهمه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی 

    
  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )لۀ چارممقا(

  
افغانستان "ايرادی بر اين نوشته داشته باشند، لطفًا آن را جهت نشر به پورتال " لطيف ناظمی"اگر جناب 

  .بفرستند" آزاد ــ آزاد افغانستان
  خليل اهللا معروفی                      

   ٢٠٠٨ سپتمبر ٥برلين،                  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                       

  ٢٠٠٧ مارچ ١٠  ،برلين

  
  

 تبصرهسه 
 بر
  

  " لطيف ناظمیاستاديادداشت "
  

افغان  "ا در پورتالجناب کانديدای اکادميسين اعـظم سيستانی ر٢٠٠٧وقـتی مضمون مؤرخ پنجم مارچ 
سخن رفـته بود، به "  رهـنورد زرياب"و " لطيف ناظمی"خواندم، که در آن از آقايان " جرمن آنالين

آقای لطيف ناظمی نوشته " ات دستوریاظهار"تبصره ای دستوری بر خاطرم گذشت که يک زمانی 
 ٢٠٠٦آرشيف های کمپيوتر زير و زبر گرديد، تا نوشته را يافـتم، که بر فـرقـش تاريخ اول اکتوبر . بودم

  .خورده  است
اگر .  ميگذارم"درست نويسی و درستگوئی زبان دری"اينک همان يادداشت را پيش روی دوستداران 

 ای  و يادداشتی بخواهـند نوشت، آرزو ميکنم، که آن را به پورتال جناب ناظمی بر اين نوشته، تبصره
گسيل دارند، با اين اطمينان که متصديان محترم پورتال، بدون طعـل  و درنگ، به " افغان جرمن آنالين"

  . نشرش بپردازند
  

  : ها تبصره و اينک
 جلوه ميکند، "ستاد لطيف ناظمیيادداشت ا"نوشتۀ جناب لطيف ناظمی را که با عـنوان " نی"در ماهـنامۀ 

نبشـتۀ محمد  ارتباط به« ايشان ضمن اين يادداشت  بر نوشتۀ آقای نبی عـظيمی، زير عـنوان . خواندم
 در حالی که با بسا  . ، تبصره کرده اند»" درسـت نويسـی در زبان فارسی ـ دری "ءنبی عظيمی در باره

 مورد ذيل ميخواهم انگشت بگذارم، که با فهم اندک من نکات مطروحه در نوشتۀ ايشان موافـقـم، بر سه
  :سازگار نيست 
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، بايد تأکيد کرد که ظرافـت معـنايی آن دو را "است"و " هـست"در مورد « : د جناب ناظمی مينويســ ١
را نشـان ميدهـد و دومين تنها رابطه را ) موجوديت ( اين دو واژه که نخسـتين آن . در نظر گرفـت

ختم نقل ( ».ت پنداشـ ه اند و نبايد يکیاشـتقاق يافـت" اسـتن" و " هـسـتن"يسـازد؛ از مصدرهای نمودار م
  )قول

. هـم عـين همين نکته را می آرد، ولی با تفـصيل بيشتر) جلد چهارم (٥١٤١در صفحۀ " فـرهـنگ معين"
 زمينه نظر کامًال مغاير و اما داکتر خسرو فـرشيدورد، که يکی از استادان نخبۀ پوهـنتون تهران است در

گفـتار هائی در بارۀ دستور زبان "پيشگفـتار کتاب سودمند خود، ٢٧وی در صفحۀ . بلکه متضادی دارد
  :چنين فـرمايد) ، چاپخانۀ سپهر تهران ١٣٧٥چاپ هـشتم، چاپ " ( فارسی

 که مصدر چهل سالست که دستورنويسان از جمله دستورنويسان دورۀ راهـنمائی بغلط مينويسند« 
" بودن"است، در حاليکه چنين نيست و مصدر هـردو اينها، " هـستن"و " استن" "هـست"و " است"

؛ زيرا مصدر همه افعال در زبان عمًال وجود دارد و در عـبارات به تنهائی "هـستن"و " استن"است، نه 
؛ پس ما در )ن ما سودی کواز آمدن و رفـت( رفـتن، آمدن ، ديدن و صدها نظير آن : بکار ميروند مانند 

همه عـناصری موهومند که اصًال در " هـستن"و " استن"هـيچ زبانی مصدر موهوم نداريم در حاليکه 
  » .زبان بکار نرفـته اند

  

  :تبصرۀ من  
، داکتر خسرو فـرشيدورد را " پوهـنتون تهران"من در حالی که نظر استاد زبردست ادبيات فارسی 

قـبول ميدانم، ميخواهم بر اساس آن ، موضوع را شگافـته و تشريحات ذيل را تقـديم کامًال منطقی و قابل 
  :خوانندۀ ارجمند نمايم 

". هـستن"و " استن"برخاسته اند، و نه از مصادر موهوم " بودن"هـر دو از مصدر " هـست"و " است"
خوردن، "مثًال مصادر . داز خواص مصادر در زبان فارسی يکی اينست، که ميتوانند به تنهائی بکار رون

 خوردن: "چنانکه ميگوئيم . را ميتوان مستقـًال استعمال کرد" پوشيدن، نوشتن، رفـتن، آمدن و غـيره
 هـيچ بهره ای نوشتناز "، ."  لباس در وقـت آببازی درست نيستپوشيدن"، " گوشت خوک حرام است

 شما آمدن"، " ت، آمد و رفـت دگر استآمدن و رفـتن"، "  به پايمردی همسايه در بهشترفـتن"، ." نبردم
. باالستقالل استعمال گرديده  اند" مصادر"در تمام مثال های باال ."  را درين محفـل به فال نيک ميگيريم

را کسی در چنين حاالت  استعمال کرده باشد و يا " استن"و " هـستن"اما هـيچ نديده و نشنيده ايم که 
اما ميتوانيم بگوئيم و "  فالنی درينجا شرط نيستاستن"رگز گفـته نميتوانيم که ما هـ. استعمال کرده بتواند

هـستن و "زبان دری اجازه نميدهـد، که بگوئيم ".  فالنی درينجا شرط نيستبودن"معموًال هم ميگوئيم که 
از طرفی ".  او يکسان استبودن و نبودن"اما و  ولی  و مگر ميگوئيم، که "  او يکسان استنهستن

اسم فاعـل "ميشوند، چنانکه  مصادر باال را در زمانه های مختلف بکار ميبريم، از آنها " گردان"مصادر 
چنين " هـستن"و " استن"ميسازيم، مگر هـيچ ممکن نيست که از " ، اسم مفعول، صفـت مشبهه و غـيره

هـم در معانی مختلف بعضًا در عـين معنی و بعضًا " هـست"و " است"البته . صيغه هائی را بدر آوريم
  . بکار روند، چنانکه جناب لطيف ناظمی بدان اشارت فـرموده اند

، " ميباش"، " مباش"، " باش"، " خواهـد بود"، " است"، " ميباشد"، " ميبود"، " بوده است"، " بود"
  .برخاسته اند" بودن"همه از مصدر " هـست و بود"و  ترکيب معروف " باشنده"

       
لی ـاز اين رو نادرسـت اند که در زبان تازی، صفـت فاع" اکثرًا"و " اقًال"« : د اظمی نويسآقای ن ــ ٢

  )ختم نقل قول( ».تنوين نمی پـذيـرد
  

  :تبصرۀ من 
باشند، " صفـت فاعـلی"نه از برای آن نادرست است، که اين دو کلمه " اکثر"و " اقـل"تنوين آوردن بر 

اند، که بحساب صرف " صفـت تفـضيلی"يا " اسم تفـضيل"دو کلمه، بلکه بدين خاطر غـلط است، که اين 
يکی اينست، " کلمات غـيرمنصرف"از خواص . شمرده ميشوند" کلمات غـيرمنصرف"عـربی از جملۀ 

غالبًا ، عامدًا : چنان که ميگوئيم . تنوين پذير اند" صفـت فاعـلی"و " اسم فاعـل"اما . که تنوين نمی پذيرند
ساخته شده اند  و سه عـدد  " اسم فاعـل"کثيرًا ، قـليًال ، جديدًا و غـيره ، که سه تای اول از ، شاعـرًا ، 

من در زمينه در يکی از . را دارند" صفـت فاعـلی"که در زبان دری  حکم " صفـت مشبهه"دومی از 
  .  به تفـصيل سخن گفـته ام" از اميد به اميد"بخشهای اول 

  
به يک معـنی نيسـتند، اولی به معـنای از حالی به حالی " تغـيير"و " تغـير"« : د آقای ناظمی فـرماي ــ ٣

 اولی ءم خشـمگين شـدن اسـت و تغـيير دگرگونی اسـت که غالبًا، اين دومی را به گونهـشـدن و ه
  )ختم نقل قول( ». مينويسـند و نادرسـت اسـت
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  :تبصرۀ من 
  مصدر الزمی است؛ اما" گرگون شدند"به معنای " تفعـل"بر وزن " تغـير"ــ 
  .مصدر متعـدی ميباشد" دگر گون کردن"در معنای " تفعـيل"بر وزن "  تغـيير"ــ 

در زبان عـربی مصادر .  آنهاست"متعـدی بودن"و " الزمی بودن"يعنی فـرق کلی بين اين دو مصدر در 
اند و " الزمی"بعضًا " تفعـل "اند، در حالی که مصادر باب" متعدی" هميشه" افعال"و " تفعـيل"باب 

  ".متعدی"بعضًا 
اند، همه الزمی ميباشند، عـينًا به " تفعل"و غـيره که از باب " توجه"، " تعين"، " تميز"مثًال مصادر 

مصدر الزمی است، در حالی که اگر آن را به " روی آوردن"مثًال در معنای " توجه"کلمۀ ". تغير"مانند 
روی چيزی را نمايان ساختن، روی چيزی يا "بسازيم، در معـنای " توجيه"آن برده  و از " تفعيل"باب 

الزمی "فـقـط  از نگاه " تغيير"و " يرـتغ" بين *تمام نزاکت . مصدر متعدی ميشود" کسی را برگرداندن
   .ميکنند را افاده متفاوت آنهاست، که باالجبار معانی " متعدی بودن"و " بودن

من با فـرمودۀ  ايشان کامًال .  مورد عـنايت جناب لطيف ناظمی قـرار گرفـته باشنداميد که تذکرات باال ، 
  : کهموافـقـم

، بر جانب مقابل امر و نهی و اجتهاد در چنين زمينه ها نميتوان سخن را با 
 توجيه و به کرسی نشاندن مدعا بايد دليل دستوری آورد رایقـبوالند،  بلکه ب

دری درک دستور زبان فارسی .  کار گرفـت  زبان"منطق و رياضی"و از 
 و نگرفـته باشد" صرف عـربی"افی از ناقـص می ماند، اگر توشۀ ک

   !!!!!!!توجِه الزم نداشته اند اين نکته برما، و فضالی  ادباءمتأسفانه که بسا 
  

ــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
 دری به قاعدۀ عربی" نازک"زبان ماست، چون از کلمۀ " اغالط مشهور"از جملۀ " نزاکت"ترکيب * 
 کامًال "سماعی"نادرست، ولی به قاعدۀ " قياسی"به حساب " نزاکت. "را ساخته اند" اسم مصدر جعلی"

  .اين ترکيب، سند مشروعيتش را پيش روی ما ميگذارد" تداول عام و تام"درست است، زيرا 
  
 
  
 

 
 


