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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ سپتمبر ١٤برلين ــ 
  
  
  

        

  شرح و تحليل صرفی چند لغت
  

  ) سوم بخش( 
  

  ـ  مذاقمزاح  ــ  مزاق  ـ
  

  و لغاتی ديگر
  

 هژدهم می و دهم جون تاريخه ب "شرح و تحليل چند لغت قديم و جديد"زير عنوان اين سلسله را و دوم  اول هایقسمت 
نشر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠ نوشتم، که در صفحات مؤرخ نزدهم می و يازدهم جون ٢٠١٠
ارتباط موضوع، همين عنوان را ه عنوان اصلی اين سلسله، اندک متمايز است، چون بعنوان اين قسمت از . گرديدند

اين سلسله را به مانند سلسله های همگون و همسياق آن در فواصل نامعين تقديم ميکنم و . شايستۀ اين بخش دانستم
. مت قبلی، مشاهده ميگرددشايد بين دو بخش آن فاصله ای بسيار طوالنی اتفاق بيفتد، چنانکه بين قسمت حاضر و قس

از . اين قسمت مگر خالف وعدۀ بخش قبلی، آن لغات موعود را بررسی نميکند، بلکه به تحليل کلمات ديگر ميپردازد
  .همين سبب گنجانيدن مقدمه ای را که قرار است در همه بخشها آورده شود، منتفی ميدانم

تقديم خوانندگان ارجمند پورتال کنم، که متأسفانه " ز عيد روزهطن"حيث بروز اول عيد، باين مقاله را اصًال ميخواستم 
قلم، حالتش دگرگون گشت، تغيير جهت داد و به ) ١"(کله شخی" حين نوشتن، عنان سخن بطرف ديگر رفت و بر اثر

  . و به سرنوشت کنونی گرفتار گرديدکرد" استحاله"اصطالح 
  : را نمی فهمد"مزاح "و" مزاق"بخوانند، که کالن آدم، فرق ) ٢(پيش ازينکه خرده گيران کالنکاری کرده و قوشـُق 

  
در زبان دری افغانستان کلمات و ترکيبات بسيار زيبائی داريم، که يا اساس دری دارند، يا عربی و يا هردو؛ بگذريم 

ميانه و خصوصًا زبان گفتار عام يا زبان عا. ازينکه کلمات زبانهای ديگر نيز در آن  به وفرت و کثرت ديده می شوند
البته تلفظ کلمات در زبان دری عوام با دری ادبی خيلی فرق . زبان عاميانۀ کابلی ازين فيض، بهره بسيار برده است

عوام و توده های مردم را عامل اصلی آن به " بی سوادی"اين امر دالئل بسيار دارد، ولو که علی االکثر . ميکند
  .حساب آورده اند

با همين تلفظ و در همين " مزاق"کلمۀ .  و کلمۀ عربيست"مزاح" که در اصل خود "مزاق" ازين جمله است کلمۀ
هيئت آنقدر در زبان گفتار مردم ما رسوخ کرده و بر آن مستولی ميباشد، که حيف است آن را به همين شکل گفتاری 

ر همين شکل و هيئت، سند بلی؛ تداول عام و تام اين کلمه د. آن در زبان ادبی و مکتوب نيز، استعمال نکنيم
. است" مذاق"يگانه ايرادی که ميتواند بر اين نحوۀ استعمال وارد شود، تشابه تلفظی آن با کلمۀ .  آنست"مشروعيت"
  .ين کلمه باشد، بل کلمات وافر ديگر نيز زير عين کتگوری می آيندای نيست، که تنها و تنها متوجِه هم اين نکته و
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، کلمۀ "مزاق"دب ما که با ادبيات و مطبوعات ايرانی سر و کار بسيار دارند، در عوض بعض نويسندگان و اهل ا
" شوخی"و " شوخ"در اين مفهوم نيستم، چون " شوخی"من مگر طرفدار استعمال . را استعمال ميکنند) ٣"(شوخی"

بومی زبانهای خود ما من که طرفدار حراست از ارزشهای . در زبان دری ما مفهوم و مدلول کامًال متفاوتی دارند
ميباشم، هرگز راضی نميشوم که هموطنان ما لغات را در غير مدلول مروج افغانی آن و آنچه در افغانستان رائج 

آن و آنچه مثًال متداول افغانستان است، " غير ايرانی"ايرانيان هم هرگز کلمات را در مدلول . است، استعمال کنند
  !!!!!هذالقياس گر ماو همسايگان دي!!!!! بکار نميبرند

  :درينجا مايلم مثالی چند بزنم. گپ سر استعمال کلمات عربی در زبان عوام ما بود، که با تغيير قيافت بکار ميروند
  ».بسيار تغدا نکو« : را بکار ميبرند؛ چنانکه گويند ) به فتحتين"(تغدا"ــ عوام کابلی و خصوصًا زنان کابلی کلمۀ 

  .ميباشد که کلمۀ عربيست" ضاتقا"اصل اين کلمه همانا 
" تعليق" عربيست، که اسم مفعول از مصدر "معلق" را استعمال ميکند، که اصل آن "مالق"ــ  زبان عوام ما کلمۀ 

نمونه های بارز استعمال اين " القیکفتر َم" و "سرمالق" ، "مالق زدن آب" ، "مالق زدن". ميباشد) باب تفعيل(
در تداول ما دو مفهوم متفاوت را بخود گرفته " معلق"و " مالق" چون . کابليان استلغت در زبان گفتار و عاميانۀ

به حيث " معلق"و " اسم"بحيث " مالق"استعمال نکنيم؛ خصوصًا که " معلق"را به شکل " مالق"اند، بهتر است که 
  وقتی حضرت حافظ فرمايد. استعمال ميگردد" صفت"
  

  ـــاب هنر ميشکندآسمان  کشتی اربـ
   نکنيممعلقيه آن به که بدين بحر تک

  
  !!!!!!!د نظر اوست م"معلق" کلمۀ "وصفی"معنای 

عربی  " اسم آلۀ"و ) به کسر اول ("ملعقه"کثرت استعمال ميکند، که اصلش ه  را ب"مالقه"ــ زبان عاميانۀ کابلی کلمۀ 
به همان اين کلمه را نيز بهتر است که  ."مالغه"ايرانيان نيز همين ورشن را استعمال ميکنند، البته با تلفظ . ميباشد
  !!!!، متبادر نگردد"کلمه" از خود "مدلول" بنگاريم، تا بيگانگی "مالقه"  گفتاری آن يعنیشکل

را برای ) "مسدس"و " موفق" و "مشوش" و "مکلف"بر وزن ("مغلت" يا "مغلط" کلمۀ ــ زبان عاميانۀ کابلی
ها پشت مغلت (».ملغتا پشت کوچه آمدن« : ل ميکرد، چنانکه ميگفتندبسيار استعما) ٤("سازنده های پشت کوچه"

 از مصدر "اسم فاعل" است که کلمۀ عربی و از نگاه گرامر )به کسر الم("مقلد"اصل اين کلمه .) کوچه آمده اند
 و )٥("تنقالغ گرف"عالوه از خواندن، به کارهای انبساط آميز و " مغلتها"چون در قديم . است) باب تفعيل"(تقليد"
و " ت"به فتح (" ناتکی"در زبان هندی چنين اشخاص را . نيز ميپرداختند، اين نام را کمائی کرده بودند" تقليد کردن"

از زبان . ميناميدند، که از آنجا به خرابات کابل نيز سرايت کرده و نزد مردم کابل مأنوس گشته بود) کاف مکسور
 ــ را در ابتداء "محمد حسين سرآهنگ"مرحوم پدر استاد ــ مرحوم  " حسيناستاد غالم"بزرگان خود شنيده بودم، که 

.  را هم"مغلت" را کسی نميشناسد و شايد حتی "ناتکی"امروز مگر کلمۀ .  ياد ميکردند"غالم حسين ناتکی"بنام 
  .  استحاله گرديده اندClown "کالون"در لباس کلمۀ فرنگی گويا  امروز "ناتکی"و " مغلت"يا " مغلط"

 "عربی ـ دری"بنوبۀ خود حالت تحريف شدۀ ترکيب " غال و مغال" بوده است و "غال و مغال" اصًال "غال مغال"ــ 
  . شرح اين ترکيب را در سطور آتی بخوانيد".قال و مقال"ِ 

، بهتر است که در تحرير هم همان صورت  آنها باال و در حاالت مشابهدر بعض موارد
بسيار  ،  کلمات خودها و مدلولفاصلۀ بينی را بکار بريم، تا تقريری و شفاهی يا گفتار

  . نگرددزرمتبابرجسته و 
  

مات همسياق و همرنگش را مثال زده و به  رفت، الزم می افتد که آن را درست بشگافته و کل"مذاق"چون حديث از 
ِ  عربی نياز می افتد، "رفیص"برای اين کار به يک تحليل ِصرف . کــُنِه کتگوريی خاص از لغات عربی پی ببريم

 که با موضوعی سر و کار می گيرد، گرچه  ارجمند نامقبول و حتی ثقيل افتد؛که شايد برای اکثريت مطلق خوانندگان
تدريس ميگرديد ــ البته نه به اطناب و تفصيلی که هم ستان هشتم مکاتب افغانهفتم و  صنوف "عربی"مضمون در 

  . جهت تبيين موضوع از بازگفتنش گريز و گزيری ندارمبهر صورت. درينجا آورده ميشود
   

کلمات سه حرفی را در . ميباشد" ثالثی"، سه حرف دارد يعنی "عربی"کوچکترين کلمه در زبانهای سامی، از جمله 
 حروف ازين سه حرف، نمايندگی از تمام البته هر کدام .نشان ميدهند" ل+ ع + ف "ک با زبان عربی بشکل سمبولي

 عرض اندام )با حرکات مختلف هر سه حرف("فعل " سمبوليِک به شکلاين سه حرفمجموعۀ . دنکنميی عربی الفبا
کلماتی که فقط متشکل . ندمقياس و معيار قرار  ميده بحيث اسماء و افعال، در هنگام بررسی صرفی ميکند، که آن را

 که عالوه از سه حرف اصلی يک يا چند حرف کلماتی را. ياد ميگردند" مجرد"از همين سه حرف اصلی باشند، بنام 
کلمۀ مقوله و بعدًا دهها " فعل"از همين کلمۀ سه حرفی . ياد ميکنند" مزيد فيه"يا " مزيد"اضافی نيز داشته باشند، بنام 
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اوزان " و "صفت مشبهه و صيغۀ مبالغهتفضيل و صفت و صفت  و اسم آله و ظرف و فاعل و مفعول"ديگر چون 
  .و غيره استخراج ميگردند" ن عروضیاوزا" و "جمع

  

  : معتلهایلفع
و " مختل" بر وزن با تشديد الم،"(معتل. " ميشناسيم"اعتالل و معتل"موضوعی را به نام " صرف عربی"در 

، "علت داشتن"در لغت معنای " اعتالل. "است") افتعال"باب "( اعتالل"اسم مفعول از مصدر ") مرتد"و " مختص"
 از آن افاده "حرف علت داشتن"است، مگر در اصطالح گرامری، " بيمار شدن"و " عليل گشتن"، "مريض گرديدن"

و حروف علت چنانکه . باشد" حرف علت" به افعالی گفته ميشود، که يک يا دو حرف اصلی آن "معتل". ميگردد
  : ميشوندافعال معتل به سه شکل ذيل ديدهبيشترينِ    ".الف ــ  واو ــ  ياء"دانيم، عبارتند از 

  

  :  "تل الفاءـمع"ــ 
  ".، يسروصل "نامند؛ مثل " عتل الفاءم"باشد، آن را " حرف علت"کلمه " ف"اگر 

  

   :"تل العينـمع"ــ 
  ".ذوق ، سير" خوانند؛ مثل "معتل العين" باشد، آن را" حرف علت"کلمه " ع"  اگر 

  

  : "تل الالمـمع"ــ 
  ".دعا، علو ، رمی" دانند؛ مثل "معتل الالم"باشد، آن را " حرف علت"کلمه " ل"  اگر 

  
و امثال آن به تشريح " مذاق" اما جهت بررسی کلمۀ."مذاق"بعد ازين شرح مختصر صرفی ميرسيم به تحليل کلمۀ 

حيث ه بو صورت است که در عين هيئت و شکل " اسم ظرف"اين مقوله . يک مقولۀ ديگر صرفی نيز نياز می افتد
 حائز "اسم مکان "يا" ظرف مکان"برای زبان دری، تنها .  عرض اندام ميکند"کانظرف م "و" ظرف زمان"

عرض اندام ميکند و " مفعل"مجرد بشکل ) سه حرفی"(ثالثی"افعال از ِ  "ظرف مکان"يا " اسم مکان. " استاهميت
  :آن در دو وزن مختلف ذيل

  

  )به فتح اول، سکون دوم و فتح سوم"(مفعل"ــ 
، " منفذ"، " منشأ"، " مبدأ"، " مبحث"، " مشرب"، " مکمن"، " مطمح"، " مطبخ"، " مسند"، " مجمر: " مثًال 

، " مذهب"، " مصدر"، ) جای حلول کردن" (محّل"، " مصّب"، " مقّر"، " مرقد"، " مجمع"، " منبع"، " مسلخ"
و " مصحف"، " مبلغ ""مسکن"، " مرکب"، " مخرج"، " مدخل"، " مقدم"، " مزبل"، " مرکز"، " مأخذ"، " منقل"

  .بيشترين اسمای مکان در همين وزن آمده اند. صدها لغت نظير آن
  

  )به فتح اول، سکون دوم و کسر سوم"(مفعل"ــ 
، " منطق"، " موکب"، " مرجع"، " مسجد"، " منزل"، " معدن"، " مهبط"، " ، محمل" ، محفل" مجلس: " مثال

جای حالل کردن " (مِحّل"، " مولد"، " منصب"، " معرض"، " عموض"، " موعد"، " مهبل"، " موقف"، " موطن"
  .تعداد اسمای مکان اين وزن نظر به دستۀ اول بمراتب کوچک تر است. و غيرهم) ــ جای ذبح کردن

  
، مثًال در کلمۀ را بخود ميگيرد" الف"شکل " ع" حرف "مفعل" در وزن اسم مکان يعنی "معتل العين"در کلمات 

معتل "چنانکه در باال ديديم، " ذوق. " است"ذوق"اسم مکان يا ظرف مکان از مصدر سه حرفی " مذاق" ".مذاق"
شاهد بسيار زندۀ .  را ميدهد"چشيدن"در لغت معنای " ذوق. "است" حرف علت"کلمه در آن " ع" است يعنی "العين

 "مذاق" . است"چشنده"نای و در مع" ذوق"از مصدر ) صيغۀ مؤنث( است که اسم فاعل "ذائقه"اين استعمال، کلمۀ 
 "مزۀ دهان "و" سليقه "و" ذوق" است، که در اصطالح دری زبانان در مفهوم "مکان چشيدن"لغتًا در معنای 
  .استعمال ميگردد

  :برای حالجی  اين نوع کلمات، مثالهای فراوان آتی را می آرم 
جای "يعنی " مکان"پس . را ميدهد" شدن"است که معنای ) به فتح کاف"( کــَون"اسم مکان از مصدر  "مکان"ــ 

" دنيا و آخرت"در ادبيات و زبان ادبی ما معروف است و مراد از آن " کون و مکان"ترکيب ". جای وقوع"يا " شدن
  . باشد

. را دارد" جای ايستادن"معنای " مقام"پس . است" ايستادن"به معنای " قوم و قيام"اسم مکان از مصدر " مقام"ــ 
يا " اقامه"چون دومی اسم مفعول از مصدر . ، فرق کنيم)بضم اول" (ُمقام"را از ) بفتح اول"(قامَمَ"د درينجا باي

  .را دارد" اقامه شده"يا "  اقامتگاه"معنای ) بضم اول"(ُمقام"پس . است) باب افعال"(اقامت"
اما در زبان دری در است، " گفتن"در اصل خود در معنای " قول. "است" قول"اسم مکان از مصدر " مقال"ــ 

 را در "قول دادن"در زبان عاميانۀ دری افغانستان ترکيب . استعمال ميگردد" تعهد"و " وعده"و " عهد"معنای 
حالی دگه قول « : چنانکه وقتی دونفر جنگی را باهم آشتی بدهند، گويند.  هم فراوان بکار ميبرند"دست دادن"معنای 
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به قول « : مثًال گويند. است" سوگند"و " قسم" که نوعی "قول جناب پير"ويند  يا گ).حاال ديگر قول بدهيد(»!بتين
  . است که شرحش در باال گذشت"غال مغال" يا "قال و مقال" برجستۀ اين کلمه،  مثال»!جناب پير اگه گفته باشم

  " چرخيدنجای"، " جای دور خوردن"يعنی " مدار"پس . است) چرخيدن" (ورَد"اسم مکان از مصدر " مدار"ــ 
و به " ميدان هوائی"يا " ميدان طياره"مختصًا در معنای است و در عربی " طير" مصدر اسم مکان از" مطار"ــ 

  . استعمال ميگردد)٦("فرودگاه"اصطالح ناقص ايرانی 
در دری . باشد" مکان پرتو افگندن"يا " جای روشن کردن"برخاسته است، در معنای " نور"که از مصدر " منار"ــ 

را ) بفتح اول"(َمنار"و ) ضم اولب"(ُمنار"البته بايد فرق .  از مدلول اصلی خود خارج گرديده است" منار"مگر کلمۀ 
" روشن کردن"است که در معنای ) باب افعالبکسر اول ــ " (اناره" مفعول از مصدر به ضم اول اسم" منار. "بدانيم
  .گوئيم" فتاب منيرآ" يا "ر منيبدر"است؛ چنانکه " منير" فاعل آن اسم. است

  ".جای زيارت کردن"يا " زيارتگاه"يعنی " مزار"پس . است"  و زيارت)بفتح اول(زور"اسم مکان برای " مزار"ــ 
  .صيغۀ مبالغه از همين مصدر است" زّوار"و " زيارت" فاعل از اسم" زائر"

استعمال " مبدأ"در مقابل " معاد"ينی در دروس د. است" عودتو ) به فتح اول(َعود جای "در معنای " َمعاد"ــ 
درينجا  ".زخمش َعود کرده"را در زبان گفتار بسيار استعمال ميکنيم، چنانکه گوئيم ) بفتح اول(عود "کلمۀ. ميگردد

" مکان عودت"اولی چنانکه رفت در معنای . را بداينم) ضم اول" (ُمعاد"و ) بفتح اول" (َمعاد"نيز بايد فرق بين 
  . ميباشد" اعاده شده"يا " پس داده شده"و در معنای ) باب افعال"(اعاده" اسم مفعول از مصدر است، اما دومی

  .است" جای آويختن و تعليق کردن"که در معنای " َمناط"ــ  
نچه در خواب ديده آ"و يا " خوابگاه"است و در معنای برخاسته ") خواب"بفتح اول ــ در معنای (" نوم"از " منام"ــ 

  .کار رودب" ميشود
) بضم اول"(مفاد"نبايد اين کلمه را با . است" فائده"جای فائده گرفتن و در اصطالح در معنای ) بفتح اول" (مفاد"ــ 

 وقتی ميگوئيم، .ميباشد) اسم فاعل اين مصدر"(مفيد"و مقابل ) باب افعال"(افاده"مغالطه کرد که اسم مفعول مصدر 
  . را بايد بضم ميم تلفظ  کنيم" مفاد" ، کلمۀ "مفاد سخنانش چنين است"

مغالطه کرد، که اسم " ُمعان"البته نبايد آن را با .  است"جايگاه"و " منزل"ی او در معن" ونَع"از مصدر " َمعان"ــ 
  .است) ضم اول و کسر دوم"(معين"اسم فاعل اين مصدر، . است) باب افعال"(اعانه"مفعول از مصدر 

 .است" نيت"و " آرزو"و " ميل"برخاسته است که در معنای ) ول و سکون دومبفتح ا"(روم"از مصدر " مرام" ــ
تلفظ اين کلمه با ضم اول، . "هدف"ی  و اصطالحًا يعن"جای ميل کردن"و " محل آرزو"يعنی در لغت " مرام"پس 

  .چنانکه در افغانستان رائج است، درست نيست
  

  :از تشريحات باال چند نتيجه ميگيريم
  .دندول ميکنـُ ع"مفعل"سمای مکان عربی که از وزن متعارف ــ آشنائی با ا

بعض که  ضم اول ــ چنانه  توجه بدين نکته که اين کتگوری لغات همه با فتحۀ حرف اول تلفظ ميگردند و نبايد بــ
 عوض مفهوم کلمه کامًالکه خصوصًا که در پاره ای از موارد، . دن افغانستان مرعی ميدارند ــ اداء گرد زباناندری

متفاوت کامًال  کلمات بامعنی ولی ،که با فتحه و ضمۀ حرف اول" معاد"و " مقام"و " مفاد"مثًال در کلمات . ميگردد
  . را ميسازند

  . اين کلمات را با تشديد حرف دوم اداء ميکنند، که نادرست استبعضًا. اين کلمات خفيف تلفظ ميگردند  ــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :توضيحات
به کسی " کله شخ. "و صفت آن است که هردو اصطالحات عاميانۀ کابلی اند" کله شخ"منسوب به " کله شخی" ــ ١
" سرتنبه"و " سرکش"، " سرزور"کلماتی از قبيل . ه شود که گپ هيچ کس را نشنود و پيش هيچ کس سر خم نکندگفت

  .مترافهای اين لغت اند
  
کــَـور و "و يا " ايراد"اصطالح عاميانۀ کابليست که در معنای ) شينقاف ، واو مجهول و ضم به ضم "( قوشق" ــ ٢

سر فالنی غيری « : ، چناکه گويند"قوشق خواندن"عمال ميگردد؛ يعنی در هيئت است" خواندن"و در ترکيب با " کنايه
  ") هميشه"يعنی " غيری("» .قوشق ميخوانه

. در تداول دری افغانستان مفهوم ديگری دارد، کامًال متفاوت از آنچه در فارسی ايران بکار ميرود" شوخی" ــ  ٣
 ٢٣را در صفحۀ مؤرخ  اين قلم" از که نو ديگران گران استبه کهنۀ خود بس" دوم سلسلۀبخش در زمينه، لطفًا 

  . از نظر بگذرانيد،"ـ آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ" پورتال ٢٠٠٩نومبر 
" سازنده"فارسی ايران کلمۀ . اصطالح زيبای کابليست و برای کسی اطالق گردد، که بخواند و بنوازد" سازنده" ــ ٤

در . يعنی در مدلول کامًال متفاوتی استعمال ميکند") خلق"لغۀ عربی از مصدر صيغۀ مبا(" خالق"را در معنای 
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 از احکام دين اسالم "سازنده" اين بدبينی و حتی نام بد داشتنِ . از کلمات محبوب مردم نبود" سازنده"زمان قديم کلمۀ 
  .سرچشمه ميگرفت، که خوشبختانه اکنون از قوت خود مانده است

  .است" تقليد کردن"صطالح عاميانۀ کابلی و در معنای ا" قالغ گرفتن" ــ ٥
 ٢٠٠٨ اين قلم را در صفحۀ مؤرخ دهم اکتوبر "ميدان طياره ــ ميدان هوائی ــ فردودگاه "مقالۀلطفًا  ــ درين مورد ٦

  .داز نظر بگذراني
  
 
  


