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  "عاشقی"و  "عشق"فرق بين 

در ھر حالتی و در ھر کار ميکند، درست مغزش که انسانی انسان باھوش و ھوشمند يعنی انسان 
زد و يا عاشق چيزی يا چيزھائی بوده ن و سالی که قرار دارد، به چيزی و چيزھائی عشق ميورس

ديگری . شق ميورزدوطن خود عيکی به . فرزند خود عشق دارد يکی به زن و. يا ميباشدو است 
وزر و يا به  ،عشق دگری به زر و زيور است .که او را معشوق يا معشوقه مينامد عاشق کسيست

يکی ). 1("ناشرعی"لی يا باصط8ح شيرين کاب روعمشناھزاران کار زادگی و محرا تزوير و
يکی . ميورزدعشق يکی تنھا عاشق خود است و فقط بخود . گفتارديدار است و دگری عاشق  عاشق

ين است که عشق يکی بد. آنچه گفتنش حرام استاندام نھان و عاشق شکم است و دگری عاشق 
 )2("جاتپخدای "نی بخواھد عي ؛سيب بزندنست که کسی را آآ گریکسی را کمک کند و عشق د

سرسری و گذريست و عشق يکی . و يکی عاشق سياست قدرت استيکی عاشق . ضرر برساند
از روی احساس است ولی عشق دگری و شق يکی محض عاطفی ع. ماندگارعشق ديگری پايدار و 

و احساسی عاطفی  رجمند نگويد که عشق بحيث يک پديدۀخوانندۀ ا. استوار بروی عقل و منطق
از فت که پايه و مايه ای اگرچه ميتوان در زمينه چيزی گفت و عشقی را شگ. نميتواند منطقی باشد

چون . تعقل و منطق ھم دارد، مگر درين مختصر در پی آن نيستم که سخن را ازين سنخ بپرورانم
  !!!ش کشيدن اين معروضه چيزی دگر استھدف من از پي

چيزی خواھد  "عاشقی"و " عشق" ھيتبه ما ه راجعنندۀ عزيز گمان نبرد که درين نوشتخوابلی؛ 
در اين مقالۀ مختصر فرق دستوری . ازين دو تعريفی بدست داده خواھد شدبرد که و گمان ن .خواند

را که اين دو را ازھم متفاوت و متمايز  یو باريکي را شرح خواھم داد "عاشقی"و " عشق"
معنای عشق را بپرسيد، اولين جمله  )3("ساير سپاھی"در حد يک اگر از کسی معمو\ً . ميگرداند

يعنی  "عاشقی"و باز اگر از وی بپرسی که . خواھد بود "عشق يعنی عاشقی"د نيد شيخواھای که 
  !!!"سرمنگسک" قصۀ معروفِ   رو اين چيزيست نظي !!!"قعشاشقی يعنی ع": خواھد گفت چه؟ 

در معنای عربی و  "ث8ثی مجرد"و يا  "ث8ثی"سه حرفی يا  مصدر) "لعْ فِ "زن و بر( "عشق"
دستور نويسان . است "بسيار دوست داشتن"و يا  "دوست داشتن تا سرحد افراط"يا  "دوست داشتن"
را ــ خواه مجرد و \زمی باشد و يا مزيد فيه و  "مصادر عربی"زبان دری و فارسی عاصر مُ 

تر قاگر دقيافعال و با  هپيوسترا  اھيناون چ .بکار ميبرند "اسم مصدر"به حساب  معمو\ً متعدی ــ 
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کردن و داشتن و شدن و گشتن و گرديدن "عين دری و فارسی از قبيل ن يا مُ عاومصادر مُ بگوئيم با 
  : مث8ً   .استعمال مينمايند "و ساختن و صدھای ديگر ازين سنخ

؛  "تبديل کردن"؛ " نقل کردن"؛ " نقل دادن"؛ " نشق کرد"؛ " ضر ب خوردن"؛ " ضرب زدن" 
؛ " تغيير پذيرفتن"؛ " تغيير خوردن"؛ " يير دادنتغ" ؛" انطباق يافتن"؛ " پيدا کردن اخت8ف"
؛ " گرفتن مانتقا"؛  "خريب رساندنبه ت"؛  "ام انجاميدنبه انھد"؛  "امتداد يافتن"؛ " تغيير کردن"
عاون ل مُ افعا ھمينکمک  به اکثريت حا\ت در . غيرھم و "سرقت رفتنبه "؛ " به تحرير پرداختن"

   .استخراج ميکنيمدر زبان دری و فارسی م خاصی را ياھبی مفدر عرامص ازعين است که يا مُ 

اسم " ،"صفت"و " تاسم ذا"است که با آن از  "ی"در زبان دری  "اسم مصدر"يکی از ع8مات 
آخر اسم ذات و يا صفت ساخته ميشود،  در "ی" اسم معنائی که با پيوستن پس. سازيممي "معنی

  :؛ مث8ً ھم گويند "يای مصدری"را " ی"و از ھمين سبب آن  است "اسم مصدر"

درويش ــ درويشی طفلی ؛  طفل ــدختر ــ دختری ؛ ــ مادری ؛ بچه ــ بچگی ؛  ؛ مادر مرد ــ مردی
 ؛" شاھد ــ شاھدی" سرور ــ سروری ؛ عسکر ــ عسکری ؛شاه ــ شاھی ؛  ؛ قلندر ــ قلندری ؛

ابله ــ ابلھی ــ تبھکار ــ تبھکاری ؛ جنايتکاری ؛  ری ؛ جنايتکار ــتوانگر ــ توانگخر ــ خری ؛ "
ميتوان اسم معنی و بايد گفت که از تمام اسمای ذات و صفات ن .و غيرھم؛ خواببردگی  خواببرده ــ

 ھمانا در زمينه وجود ندارد و ھرچه ھست "قاعدۀ قياسی"اسم مصدر ساخت؛ يعنی که 

  .ست"سماعی"

. بدست می آيد "عاشقی"بياريم از آن  )4("عاشق"را در آخر  "يای مصدری"به ھمين سياق اگر 

. برابر دانست "عشق"و نميتوان آن را خشک و خالی با  دارد "شقعا"حالتيست که يک  "عاشقی"

م فاعل و يک صفت بوجود آمده است و با مصدر اسمرتبه ايست که از يک اسم ذات و  "عاشقی"
و  دميکنشأت ن "ميدان عمل"از ک8ً  "عاشقی". يکسان بوده نميتواند "عشق" و تخيلی مجرد

 "عاشقی"ندارد، مگر  و عينی وجود خارجی "عشق" ."محض تخيل" از ثر مواردکدر ا "عشق"

وجنات آن ھمانست که در  و مشھود ھم دارد و وجود خارجیو مشھود خود وجود خارجی واضحاً 
  :اما و .ديده شده ميتواند "عاشق"دگرگونی حالت يک و 

 "لطيف جان للندری" زاده و دلسوختهشاعر آل از چار مجموعۀ متشمنفيس شعری ۀ امروز مجموع

اين . رسيد مبدست ــ  خطاب ميکردم" شاه آغا"، که من او را خواجه عبداللطيف صديقی للندریــ 
ناميده ميشود، در روزھای آخر حياب شاعر و بنا  "چھار مجموعۀ لطيف للندری"مجموعه که بنام 

تدوين و چاپ تيراژی بسيار محدود با فرزندان ارجمندش  بر آخرين خواھش آن مرحوم بدست
ين عنوان کتاب را نيز به من واگذاشته بود و من ھمانتخاب  ی مرحوم"شاه آغا". ديده استگر

ھم ھست و آن از دو  "نفيس"و واقعاً که  واندمخ "نفيس"اين مجموعه را . عنوان را بر آن نھادم
  :رھگذر

و و بدون شک خوان  بع آن شاعر آزاده تراويدهاز ط و درخوری که غزــ از نگاه خود اشعار ن
  .است را از نگاه ادبی و شعری غنيتر ساخته زبان دریسماط 

  "!!!!!معقول، مقبول و منظم اشعار رجۀ صحت ام8ئی و تايپی و تنظيم و"ــ و ديگر از نگاه 

صحت ام8ء "ــ بلی از نگاه  "و تايپی صحت ام8ئی"بدون ھيچ گونه شک و ترديد اين اثر از نگاه 
 !!!تا به امروز ــ ممتاز است قديم ھایدر بين تمام آثار مطبوع افغانان ــ از زمانــ  !!!"و تايپ

و  از مرض واگيربدون استثناء متأسفانه ھم و نخبگان علم و ادب ماان دگبزآثار  حتی چون
اين  "صحت ام8ئی" و !!!!!رنج ميبرند "ام8ی نايکدست"و  "م8ئیاعدم صحت " خشماگينِ 
از بخت نکو ، که است "نافغانستان آزاد ــ آزاد افغانستا"تحفۀ پورتال  در واقع مديونمجموعه 

 او مطالب منتشرۀ رشيفچون ھمين پورتال بود که آ. گرديده است "صحيح پسند" آن شاعرِ  نصيبۀ

و ھدف چنان که ميدانيم اين پورتال بنا بر مشی و  .اختيارش گذاشتدر  Word" ورد"ھيئت را در 
نشر و تايپی خود تمام مطالب منظوم و منثور را بعد از اعمال پيرايش و تصحيح ام8ئی  نشراتی
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ھيچ نھاد ديگر نشراتی افغانی و ايرانی  ميکند و اين امتيازيست منحصر به اين پورتال که در
تمام مطالبی درين مجموعه  "و تايپی صحت ام8ئی"ضامن  الپورت !!!!!!ش را نيمتوان يافتنظير

جای ــ که در قطعه شعر البته چند . ستاه يافته عااش پورتالر د واست که به تصحيحش رسيده 
معدودی ھم درين اثر يافتم که به تصحيح  جمله و نکتۀو چند بدانھا اشارت خواھد رفت ــ  ديگر

  !!!!آنھا را تضمين ھم نميکنيم  "و تايپیام8ئی عروضی و ت صح"پورتال نرسيده است و ازينرو 

مقالۀ مستقلی تقديم  همينر ازين درين مورد خاص نميخواھم بنگارم چون در نظر دارم که در زتشبي
 "فرياد ملت مظلوم"ز کرده و تقريظ بر امراد من ازين يادآوری اين بود، که وقتی کتاب را ب. نمايم

شته و حاکی از تقسيمبندی عشق و که در ھمان زمان بر زبان قلمم جاری گرا را خواندم، قطعه ای 
اين قطعه . ن خوشم آمدشتاندم و از شما چه پنھان که از آبار ديگر از نظر گذ وده است،عاشقی ب

چون خواستم فرق . و درجاتش را تشريح ميکند "عاشقی"خوشم آمد که کلمۀ ن سبب مشخصاً از آ
 آن ی لفظی و معنائیناھاکرا تشريح کنم، سخن به دستور زبان رسيد و باري "عشق و عاشقی"بين 

اينست که سطوری درھم و برھم روی ھم انباشته گشت و آرزومندم که اگر خوانندۀ ارجمند از  و
که و آن قطعه  !!!ببخشايدبر من را اين گناه عظيم ، ه باشدطر گشتو يا افسرده خاخواندن آن خسته 

  :ستاشده است، چنين  نشر  "فرياد ملت مظلوم" ۀمجموع اختتاميۀ تقريظ بردر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  بحيث حسن ختام اين معروضه، قطعه ای را تقديم ميکنم، که ارتجا\ً بر زبان خامۀ الکترونيک  

  :، جاری گشت" کمپيوتر"يا  خود   

  

  عاِشقی را  درجاتست  به  مانند ھـِــــــــــــَرم                    

  رأس  اوج  است،   دگـر ھــرچه  بيايد، پايان                                        

  ماریعشق من  مرتبه بر مرتبه گــــــــــر بش                    

  اوج  تا   قاعـــده اش،  کی  بسپاری  به  بيان                                        

  ليک  گـر رأس ھرم  را  نگری خواھی يافت                    

 عشق ِ آزادی  و ھـــــــــم عشق  به افغانستان                                        

  "خليل"دانی که وطن جان و تن ِ توست  نيک                    

ز رويش بستان کشش،  بوسه تنگ در دوش                                 

  نيويارک ــ بروکلين، اض8ع متحدۀ امريکا

  عيسوی 2010نزدھم ماِه جون سال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ھمان " ھرم"از طريق درين قطعه از يک چال ھندسی کار گرفته و درجات عاشقی را  شاعر
رم نقطه ای وجود چنان که ميدانيم، در يک ھ .، شگافته استطوری که برای خودش مطرح بوده

رويم، به عرض بيشتری ميرسيم و پائيتر ب ياد ميگردد و ھرچه از آن "سرأ"دارد که بنام 
بدانيم، به  "رأس ھرم"را منوط به  "عاشقی"اگر  .ناميده ميشود "قاعده"خط آنست که  يضترينعر
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اعر ش .ی برايش نميتوانيم يافتو نظير و آن حالتيست که شريکميرسيم آن مطلقيت واحديت و 
 "آزادی و افغانستان"برای ھم ھست،  یاوج و معراج عاشقرا  "عاشقی" واحد و مطلقِ  ۀھمين نقط

  !!!!ص داده استاتصخا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

آن باشد که به شرع برابر و " شرعی"ست و "شرعی"مقابل ) ون شينبه سک( "ناشرعی"ــ  1
را مگر به شين مفتوح تلفظ ميکنند، چنان که  "ناشرعی"مردم کابل . مطابق احکام شرع اس8م باشد

  .با فتح شين اداء ميکنند يزرا ن "شرعی"

 اصط8ح زيبای پشتوست که از "خدای په جھت"يعنی  "خدای په جات"يا  "جاتخدای پ"ــ  2

و مراد از . و جزِء ترمينولوژی دری زبانان کابل گشته است يده ميشودشن زبان مردم کابل بسيار
انجام  "وی خداوند تعالیاز گل ر" و "به جھت خدا"آنست که  "خدای په جات"يا  "جاتخدای پ"

  .پذيرد

  .ست"شخص معمولی"کابلی و مراد از آن  ۀاصط8ح عاميان "ساير سپاھی"ــ  3

در . ــ که ھردو عربی ميباشند است "عشق"از مصدر  "فاعل اسم" کسر شينه ب "عاشق" ــ 4
تلفظ ميکنند که غلط  "قاشق"زون  و برضم شين ه برا  ۀ ھردم شھيدبيچار ِ"شقاع"افغانستان 

  !!!!ئيموو توبۀ ما باشد که چنين بگ ن نگه داردآرا از و خدا ما  استمحض 

  


