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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

   
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی     

   ٢٠٠٩ می ٢٥برلين،    
  
  
  

  

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

  "ترکيبات اضافی"ـبندی بحثی صرفی در مورد جمع
  

. زبان دری سخنی به ميان آرم، که در زمينه بسيار گفته اند و من نيز به کرات نوشته امو پيدايش  نمی خوهم از منشأ 
 : نيز نميخواهم ضمن اين نوشته از وجوِه تمايز و تفارق فارسی ايران و دری افغانستان، مشخصًا چيزی بگويم، چون 

بالۀ اين سلسله ادامه دارد، که به متعدد نوشته ام که از نظر اهل نظر حتمًا گذشته است و دنچون در زمينه مقاالت 
، که به وقت   واقعًا دراز استرشتۀ سخن درين استقامت.  خواهم ورزيد، بدان المامولين فرصت مساعد در اتوفيق خدا

  .، نياز داردو پيگيری طوالنی
، مکثی نموده و طرزالعمل دری زبانان افغانستان و فارسيگويان " ضافیترکيبات ا "بندی  جمعدرين نوشته محض بر
 و کدام ح خواهد شد، که کدام طرف وفادار به اصول دستوری ماندهضمن اين بررسی واض. ايران را بررسی ميکنم

   ساخته است؟؟؟ را وارد زبان ماتخطی فرموده و ابتذاالت طرف ازين اصول 
  :سطورو در مورد انگيزۀ نوشتن اين 

از نظرم گذشت، و بر آنم داشت، " وهاج" افغان، جناب سراج الدين ابقه دار و شيرين کالممقاله ای از قلم نويسندۀ س
انعکاسی از درد دل های مردم مظلوم، نادار و بدنصيب "مقالۀ ايشان معنون است به . تا اين سطور را عرضه نمايم

با متن نوشتۀ جنابشان کاری . نشر گرديد" افغان جرمن آنالين"ت  در ساي٢٠٠٩ می ٢٣  ، که به تاريخ"افغانستان
. بکار رفته استدر حالت جمع " ترکيب اضافی" مقاله تماس ميگيرم، که در آن يک ندارم و فقط به يک گوشۀ عنوان

و ، که تصدی "وهاج" بهتر بنويسد، غير از جناب "درد دل" است و که ميتواند در مورد "درد دل"سخن از 
آن  در خدمت وطن عهده داشته و سالهاست که با عرضۀ  را به "درد دل افغان" زير نام نشر مجلۀ موقریوليت مسؤ

  ؟؟؟و فرهنگ  افغانی قرار گرفته اند؟
و يورش  وران اين مقاله، فقط روشنی انداختن بر گوشه ای از زبان ماست، که در زير سم ستهدف از نوشتن
  . يند و سرۀ  خود، بدر رودمعمول، خوش آو صبغت ته از هيئت  يخواهد آهسته آهسفرهنگی ايران م

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

من در زمينۀ فعلی از . است" گرامر"و " صرف و نحو"و " دستور زبان"ی از چنين معايير و مقاييس، همانا يک
  : 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"
حاال بايد ديد که کدام ترتيب درست و کدام کمتر درست . دنمی بنده سه شکل مختلف جمع ب رااين ترکيب  . خورده اند

  و کدام بکلی نادرست است؟؟؟
  ) نشسته کل ترکيبران معمول است ــ عالمۀ جمع بربدون کسرۀ اضافه، که در فارسی اي( ها "درد دل"ــ درد دل ــ 
  ") جمعمضاف اليه" ــ "مضاف اليه"ث بحي" دلها"و " مضاف"بحيث " درد" ( "درد دلها"ــ درد دل ــ 
  ) وارد شده"مضاف "عالمت جمع باالی" ( درد های دل"ـ ــ درد دل ـ
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، "مضاف" که کدام قسمت چنين ترکيبی بايد جمع گردد، قم چنين ترکيبات، ببينيمـت و ُسصحو تشخيص برای درک 
. "مرکب" ــ بحيث يک کلمۀ "کل"به حيث يک  بدون کسرۀ اضافه و" مضاف و مضاف اليه"و يا " مضاف اليه"

خود  منطقًا ميدانيم، که اصل و هستۀ ترکيب را تشکيل ميدهد؟؟؟" صلا"نصر ـُبدين منظور بايد ديد، که کدام ع
غيرۀ  و  تخصيصتبيين ، تمليک، تشبيه،  ،تقييد  ،يف ، توص تشريحِ رولمحض " مضاف اليه"است و " مضاف"
  .را بازی ميکند "مضاف"

به عبارت . ميباشدصلی در آن مندمج امفهوم و مدلول است، چون " درد"، اصل خود "لدرد د"مثًال در همين ترکيب 
  : می آرم برای تصريح مطلب  مثالهای فراوان. هبرخاست" دل"است، منتها دردی که از " درد"خود " درد دل"ديگر 

  .قيد و توصيف ميکند" عام"ۀ است، منتها ساحه اش را کلم" قتل"اصًال خود " قتل عام"ــ 
  .مشخص و قيد گرديده است" گالب"است ، که نوعش با " گل"اصًال " گل گالب"ــ 
  .تشريح ميگردد" ابتدائی"است، که نوعش از طريق " مکتب"اصًال " دائیمکتب ابت"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 " هنتونپو"اصًال " پوهنتون کابل"ــ 

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

  .و غيره و غيره" ندانقوما"خود " قوماندان امنيه"، " مکتب"خود " مکتب دختران"، " پوليس"خود " جنائی
ه چنين و وقتی ک. است" مضاف " خوِداصل معموًال با ذکر مثالهای متعدد باال برمال ميگردد، که در ترکيبات اضافی ، 

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

    "دردهای دل" ــ   "              درد دل"ــ 
  "قتلهای عام"ــ  "               قتل عام"ــ 
  "گلهای گالب"ــ  "             گل گالب"ــ 
  "سنگهای صبور"ــ  "        سنگ صبور"ــ 
  "ءنيات سو"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"ـ ـ

  "یکتب در" يا "دریکتابهای "ــ  "       کتاب  دری"ــ  
  )١" (نقاط  نظر"ــ  "           نقطۀ نظر"ــ  
  "شعرای تراز اول"ــ "   شاعر تراز اول"ــ  

  "نمايندگان پارلمان"ــ "       ــ نمايندۀ پارلمان
هم آن شيوه مگر در فارسی ايران . ک شيوه ــ را معمول ميدارندن شيوه ــ و فقط همين يدر دری افغانستان بالعموم همي

  :يعنی هم مينويسند . را بکار ميبرند، و هم اين شيوه را
  .غيرهها  و "نقطه نظر"ها و "درد دل"ها ، "گل گالب"ها،  "قتل عام"

  : و هم مينويسند 
  .و غيره" اروپائيان قرون وسطی"،  "ترجمه های فنی"، "  رسمیاسناد"، " معلمان فارسی"، " شاعران تراز اول"

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

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

را بخود بگيرد، در آن صورت عالمت جمع در "  کلمۀ مرکب"ف گرديده و ترکيب هيئت وقتی کسرۀ اضافت حذالبته 
  : مثًال آخر کلمه می آيد؛ 

و   "پدر کالن"و يا  .ان کسرۀ اضافۀ آن حذف گرديده استبوده و به مرور زم" مادرِ  کالن"که در اصل " مادرکالن"
 مينشيند" مرکب"بحيث يک کلمۀ ت عالمت جمع باالی کل ترکيب در چنين حاال. و غيره" ب نظرصاح"و " صاحبدل"

  .را ميسازد" صاحب نظران"و " صاحب دالن"و  ها"کالنپدر" و  ها"مادرکالن"و 
 را ساخته و يک واحد مرکب" مضاف و مضاف اليه "در چنين حالت. خود بخود روشن است" اضافات مقلوب"وضع 

 و" جنگساالران" و )٢(ها "خسر بره"ها و"اودرزاده"يم و گون ها"زادهربراد"بر کل آن وارد ميگردد؛ مثًال عالمۀ جمع 
  .و غيره" عموزادگان" و" نازپردودگان"و " نوعروسان"و "  سياهسران"و " انبيوه زن"
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ندی آن، در کجا و با چه و ميپرسيم، که کدام صورت جمعب" درد دل"بعد از تشريحات فوق ميرويم دوباره به اصل کلمۀ 
  :منظوری استعمال شده ميتواند 

ميتواند " دل" اين .، برميخيزدمعلوم" دل"و آن " دل"دردهائيست، که از يک "، مراد از "دردهای دل"ــ "  درد دل"ــ 
است و  چيز اداء و افاده گرديده ه، ديگر هم"دردهای دل ملت افغانستان"و وقتی بگوئيم . باشدهم " ملت"يک " دل"

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

  :مثًال ميگويند  .ندقابل توجيه ساخته ارا گويا را حذف ميکنند، همين شيوۀ جمعبندی 
  .ها و غيره"خط  مشی"ها ، "خط  سير"ها ، "نقطه نظر"ها ، "قتل عام "ها ،"گل گالب"

 و درين حاالت صريحًا تلفظ ميکنيمرا " کسرۀ اضافت"در حالی که در دری افغانستان اين شيوه درست نيست، چون ما 
بکار " خطوط  مشی"، " خطوط  سير"، " ، نقاط  نظر" قتلهای عام"، " گلهای گالب"ل از همينرو ترکيبات باال را بشک

  !!!!!!!و برحق استو  بنابر آن  اصولی  "مطابق دستور"ميبريم و اين کار ما کامًال 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

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

ت، و بهتر ان دری سازگار نيسببا مزاج و طبيعت ز اما چنين ترکيبی. Point of view  يا   وViewpointانگليسی 
، " از نظر"، " از نگاه"ی از قبيل  از ترکيبات قابل پذيرشدر عوض ميتوان. صرف نظر گردد است که از استعمال آن

ی تداول عام پيدا کرده در زبان ادب" نقطۀ نظر"کلمۀ چون با اين هم، . ه کردو غير استفاد" از ناحيۀ"، " از رهگذر"
  .قلمداد کرد  به مشکل ميتوان نادرستشاست، 

در زبان پشتو هم نظيرش را ". پسر خسر"يعنی " خسر بره"پس .  است"پسر"و در معنای " پور"اصًال " هَربــُـ" ــ ٢
، اثر ماندگار پوهاند " مادر زبان دری" رسالۀ ٥٥به استناد صفحۀ ".( پسر کاکا"گوئيم، يعنی " تربور"داريم، چنانکه 

      )ل اميری، کاب ، انتشارات١٣٨٥عالمه عبد الحی حبيبی ــ چاپ دوم ، روانشاد ، 
  
  
  
 

 
 


