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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد         
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Literary - Cultural  ادبی ــ  فرهنگی 

 
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )ممقالۀ چار(
  

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

  . بفرستند" د افغانستاناافغانستان آزاد ــ آز"
                                           خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٨ سپتمبر ٥                                     برلين، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
                دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                           

  ٢٠٠٧ مارچ ١٠برلين 
  

 
  تبصره سه 

  بر
  " لطيف ناظمیاستاديادداشت "

  
جناب کانديدای اکادميسين اعـظم سيستانی را در پورتال مفخم  ٢٠٠٧وقـتی مضمون مؤرخ پنجم مارچ 

د،   سخن رفـته بو"رهـنورد زرياب" و "لطيف ناظمی"خواندم، که در آن از آقايان " افغان جرمن آنالين"
 آقای لطيف ناظمی نوشته "اظهارات دستوری"تبصره ای دستوری بر به خاطرم گذشت که يک زمانی 

 بر فـرقـش ٢٠٠٦آرشيف های کمپيوتر زير و زبر گرديد، تا نوشته را يافـتم، که تاريخ اول اکتوبر . بودم
  .خورده  است

اگر .  ميگذارم" زبان دریدرست نويسی و درستگوئی"اينک همان يادداشت را پيش روی دوستداران 
جناب ناظمی بر اين نوشته، تبصره ای  و يادداشتی بخواهـند نوشت، آرزو ميکنم، که آن را به پورتال 

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، "يادداشت استاد لطيف ناظمی"نوشتۀ جناب لطيف ناظمی را که با عـنوان " نی "در ماهـنامۀ

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

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

  )ختم نقل قول(». پـنداشــت اشـتقاق يافـته اند و نبايد يکی" اسـتن" و " هـسـتن"ميسـازد؛ از مصدرهای 
  
. هـم عـين همين نکته را می آرد، ولی با تفـصيل بيشتر) جلد چهارم (٥١٤١در صفحۀ " فـرهـنگ معين"

 است در زمينه نظر کامًال مغاير و "پوهـنتون تهران"و فـرشيدورد، که يکی از استادان نخبۀ اما داکتر خسر
هائی در بارۀ دستور زبان گفـتار"گفـتار کتاب سودمند خود، پيش٢٧وی در صفحۀ . بلکه متضادی دارد

  :چنين فـرمايد) ، چاپخانۀ سپهر تهران ١٣٧٥چاپ هـشتم، چاپ " ( فارسی
و " است"تورنويسان از جمله دستورنويسان دورۀ راهـنمائی بغلط مينويسند که مصدر چهل سالست که دس« 
" استن"است، نه " بودن"است، در حاليکه چنين نيست و مصدر هـردو اينها، " هـستن"و " استن" "هـست"

: مانند ؛ زيرا مصدر همه افعال در زبان عمًال وجود دارد و در عـبارات به تنهائی بکار ميروند "هـستن"و 
؛ پس ما در هـيچ زبانی مصدر )از آمدن و رفـتن ما سودی کو( رفـتن، آمدن ، ديدن و صدها نظير آن 

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

  :تبصرۀ من  
 ، داکتر خسرو فـرشيدورد را کامًال "نتون تهرانپوهـ"من در حالی که نظر استاد زبردست ادبيات فارسی 

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

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

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

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

در چنين حاالت  استعمال کرده باشد و يا استعمال کرده را کسی " استن"و " هـستن"نديده و نشنيده ايم که 
اما ميتوانيم بگوئيم و معموًال هم " فالنی درينجا شرط نيست ِ استن"ما هـرگز گفـته نميتوانيم که . بتواند

او  ِ هـستن و نهستن"زبان فارسی اجازه نميدهـد، که بگوئيم ". فالنی درينجا شرط نيست ِ بودن"ميگوئيم که 
" گردان"از طرفی مصادر ". او يکسان است ِ بودن و نبودن"اما و  ولی  و مگر ميگوئيم، که " يکسان است

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

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

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

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

  )ختم نقل قول( ».تنوين نمی پـذيـرد
  

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

 اند، که بحساب صرف "صفـت تفـضيلی"يا " اسم تفـضيل"بلکه بدين خاطر غـلط است، که اين دو کلمه، 
 يکی اينست، که "کلمات غـيرمنصرف"از خواص .  شمرده ميشوند"کلمات غـيرمنصرف"عـربی از جملۀ 
غالبًا ، عامدًا ، : چنان که ميگوئيم .  تنوين پذير اند"صفـت فاعـلی"و " اعـلاسم ف"اما . تنوين نمی پذيرند

 ساخته شده اند  و سه عـدد  دومی "اسم فاعـل"شاعـرًا ، کثيرًا ، قـليًال ، جديدًا و غـيره ، که سه تای اول از 
ر زمينه در يکی دسالها پيش من .  را دارند"صفـت فاعـلی"که در زبان فارسی  حکم " صفـت مشبهه"از 

  . *  به تفـصيل سخن گفـته ام"از اميد به اميد"از بخشهای اول 
  
به يک معـنی نيسـتند، اولی به معـنای از حالی به حالی " تغـيير"و " تغـير"« :  ناظمی فـرمايد آقای ــ ٣

 اولی مينويسـند ءم خشـمگين شـدن اسـت و تغـيير دگرگونی اسـت که غالبًا، اين دومی را به گونهـشـدن و ه
  )ختم نقل قول( ». و نادرسـت اسـت
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  :تبصرۀ من 
  مصدر الزمی است؛ اما" دگرگون شدن"به معنای " لـتفع"بر وزن " تغير"ــ 
  .مصدر متعدی ميباشد" دگر گون کردن"در معنای " يلـتفع"بر وزن "  تغيير"ــ 

در زبان عـربی مصادر .   آنهاست"نمتعدی بود"و " الزمی بودن"يعنی فـرق کلی بين اين دو مصدر در 
اند و بعضًا " الزمی"بعضًا " تفعل"اند، در حالی که مصادر باب " متعدی" هميشه" افعال"و " تفعيل"باب 

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

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

الزمی "فـقـط  از نگاه " تغيير"و " يرـتغ" بين و ظرافت )٢(تمام نزاکت. مصدر متعدی ميشود" برگرداندن
  . را افاده ميکنندمتفاوت آنهاست، که باالجبار معانی " متعدی بودن"و " بودن

   
من با فـرمودۀ  ايشان کامًال . ناظمی قـرار گرفـته باشندلطيف  جناباميد  که تذکرات باال ، مورد عـنايت 

  : که موافـقـم
 مقابل قـبوالند،  بلکه ، بر جانبامر و نهی و اجتهاددر چنين زمينه ها نميتوان سخن را با 

  "منطق و رياضی"برای توجيه و به کرسی نشاندن مدعا بايد دليل دستوری آورد و از 
درک دستور زبان فارسی دری ناقـص می ماند، اگر توشۀ کافی از . زبان کار گرفـت

نگرفـته باشد و متأسفانه که بسا ادباء و فضالی ما، بر اين نکته توجِه " صرف عـربی"
   !!!!!!!!! اندنداشتهالزم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  :توضيحات 

ادب و "صفحۀ " ئی در زبان دریمشکالت امال" در مورد قـيد های تنوين دار، در يکی از بحشهای  ــ١
  .به تفـصيل گپ زده خواهـد شد" افغان جرمن آنالين"پورتال " هـنر
دری به قاعدۀ عربی " نازک"زبان ماست، چون از کلمۀ " اغالط مشهور"از جملۀ " نزاکت" ــ ترکيب ٢
" یسماع"اعدۀ نادرست، ولی به ق" به حساب قياسی" نزاکت. "را ساخته اند" نزاکت" "اسم مصدر جعلی"

  . را پيش روی ما می گذاردشيتـ اين ترکيب،  سند مشروعِ"عام و تامتداول "کامًال درست است، زيرا  
  
 
  
 

 


