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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )م ت  و پنجمقالۀ بيس( 

  
 دپلوم انحنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٧ جوالی ٩برلين ، 
  
  
  
  

 ـربی زدائیو عفارسی سازی 
  !!!نه عـربی ستيزی و نه عـربی مآبی

  
  "چکاوک"مستعار نويسی  بنام  " بازگشتنگاِه"با شرحی در مورد  لغِت 

  
اهـداف " و در مسير "اغـراض غـيرزبانی" کلمات خارجی حرکت و جريانی بود برخاسته از "فارسی سازی"

و تا امروز به اشکال مختلف و با شدتهای متفاوت ادامه زمان رضاء شاه پهلوی آغاز گرديد ايرانِ   ، که در "سياسی
 مينامم، طرز تفکريست، که از يکطرف بر "ايرانيگری"موج مليتگرائی و ناسيونالزم ايرانی که من آن را . دارد

داشته های ملی کشور فارس انهماک ميورزد، ولی از جانب ديگر ميالنی را نيز در خود پرورانيده که مليتگرائی را 
شاخ شمشاد تمدن و "، "  مرد ميدان ادب"خود را .   سوق می دهـد"شووينيزم"و " عـظمت طلبی" سوی به

اولين نتيجۀ بالفـصل چنين ديدی، اينست که .  از همين ديد سرچشمه ميگيردپنداشتن،"  ناف زمين"و "  فـرهـنگ
تو گوئی در بستر درازدامن . بت بدهـندايرانيان بايد افـتخارات منطقه را بخود و فـقـط بخود و به کشور خود نس

تاريخ، هـيچ سرزمين و مردمی ديگر وجود نداشته اند، که از خود افـتخارات بيافـرينند و محض ايرانيان بودند و 
و " ايرانزمين"، " ايران"و کاش مراد ايرانيان از کشور . هـستند که آنچه خوبان همه داشتند، ايشان تنها داشته اند

 نه؛  ايرانيان وقـتی افـتخارات تاريخی را .می بود، که از ممالک مختلف منطقه نمايندگی ميکند" يخیايران تار"
را رسمًا " ايران"است، که از هـفـتاد و دو سال بدينسو نام " فارس"می سازند، مراد شان کشور " ايران"منسوب به 

  .قاپيده و در گرو خود درآورده است
 کلماتيست که از زبانهای بيگانه وارد زبان فارسی "فارسی سازی" در عـرصۀ زبان، "ايرانيگری"از ميوه های تلخ 

با وجود اين، کسانی . گرديده و آنقـدر ورد زبان عام و خاص شده ، که ديگر حيثيت لغات فارسی را بخود گرفـته اند
ز لغات جديد می آفـرينند و  زبان فارسی گرديده اند، روز تا رو"سره سازی"که از مجرای مليتگرائی معتقـد به 

ساحه و شعاع عـمـل . جانشين کلمات خارجی ميسازند، حتی جانشين کلماتی که تابعيت زبان فارسی را هم گرفـته اند
اين پديده  بسيار وسيع است و برای احتوای نسبتًا جامع موضوع، به وقـت بسيار و مساعی بی شمار نياز می رود، 

ازينرو بحث را مختصر گرفـته و موضوع را در . ه نيست ؛ ال اقـل در يک برهۀ کوتاهکه از طاقـت همچو منی ساخت
  .دو بخش از نظر ميگذرانم

   ــ  فارسی سازی و عـربی زدائی١
   ــ فارسی سازی و فـرنگی زدائی  ٢

کلمات "، يعنی " کلمات عـربی متداول در زبان فارسی"در بخش حاضر لغاتی را زير  نظر ميگيرم، که در عـوض 
برای نشان دادن وسعت . و بخش دوم را ميگذارم به فـرصتی مناسب.  وضع و استعمال ميشود"عـربی فارسی شده
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 گرديده "مفـرس" و به اصطالح قـديمتر "کلمات عـربی فارسی شده"طيف ميکوشم، شماری از کلماتی را که جانشين 
چون .  مورد بررسی و تحليل لغوی و صرفی قـرار بدهـماند ، بيرون نويس نموده و معدودی از آنها را بگونۀ نمونه

طيف اين کلمات بسيار وسيع است و احصای همه از طاقـت بيرون، پس ميکوشم الاقـل بر کلماتی انگشت بگذارم که 
  .نه ساخت رسای دستوری دارند و نه معنای الزم را افاده  کرده ميتوانند

  
 به زبان عـربی چسپيده اند و تا "مسحور از دين مبارک اسالم"که در قـطب مخالف اينان کسانی قـرار دارند، 

اين گروه بيشتر مربوط  به قـشر . ميتوانند کلمات و اصطالحات عـربی را در تقـرير و تحرير خود بکار ميبرند
ربی اند  و فخـر ميکنند بدين که عـ) ١"(مستعرب"و " عـربی مآب"اينان . روحانی و آخوندی بر سر اقـتدار است

  :پس بايد به هـردو گروه  ايرانی  گفـت  که . ميدانند و عـربی ميفـروشند
  

  م در خور دوستـ و ه م در خور دشمن استـ    ه   نکوست      دازهـــــــــــاندازه نکو دار که ان   
  
  :و  يا همان مثل معروف خود را بدرقۀ راهـشان ساخت  که 

  
  شوری شور و نه ازين بی نمکی ن َخَمکی           نه از آنه از آن قـد دراز و نه ازين َخم 

  
  
  

حاشيه رفـتن بيشتر را الزم نديده، به اصل مطلب  گذر نموده و بر حسب معمول مثال های فـراوان درين عـرصه، 
  :عـرضه ميکـنم 

    
رواژه ؛  اسم ــ  نام واژه ؛ مثلث ــ  بديل ــ  گزينه ؛ عمل ــ  کار ؛ مصدر ــ  بازگشتنگاه ؛  کلمه ــ  واژه ؛ فعـل ــ  کا

؛ طويل المدت  ــ  دراز مدت ؛  قـصيرالمدت ــ  کوتاه مدت ؛ جريان ــ روند ؛ وجه ــ  ) ٢"(سه کنج"يا " سه بر"
روی ؛ به هـيچ وجه ــ  به هـيچ روی ؛ حمله ــ آفـند ؛  دفاع  ــ  پدافـند ؛ طبيعت ــ  خيم  ؛ نجيب ــ  خوش خيم ؛ 

ــ  همايش  يا گرد هم آئی ؛ جلسه ــ  نشست ؛ قـرائت ــ  ) اجتماع(ـ بدخيم ؛ طرزالعمل ــ راهکار ؛  تجمع خبيث ـ
ــ  فـرنشين ؛ مدور ــ  )  مدير(حمل و نقـل ــ ترابری ؛ رئيس  يا سخنگو ؛  خـوانش ؛ تشنج  ــ  تنش ؛ نطاق ــ  گوينده 

ريف ــ هماورد ؛ تباعـد ــ  واگرائی ؛  رسم الخط  ــ  زبان نگاره ؛  ؛ ح") ميز گرد"يعنی  " ميز مدور"مثًال (گرد  
تقارب ــ  هم گرائی ؛  اکتشاف ــ  شناسائی ؛ توقـيف ــ  بازداشت ؛ تفـتيش ــ  بازرسی ؛  مفـتش ــ  بازرس ؛  تعبيه ــ  

همياری ؛ عـکس العمل ــ  واکنش ؛ جاسازی ؛ تعليم ــ  آموزش ؛ تربيه ــ  پرورش ؛  محکمه ــ دادگاه ؛  مساعـدت ــ 
استعمال ــ کاربرد ؛ معلم ــ  آموزگار ؛ واحد ــ يگان ؛ متکلم ــ گوينده ؛ لهجه ــ گويش ؛ شاهـد ــ گواه ؛ تبديل ــ  
گشتار ؛ تشبيه ــ همانندی ؛ لغت ــ واژه ؛ حرارت ــ گرمايش ؛ فعل متعدی ــ فعل گذرا؛ فعل الزمی ــ فعل ناگذرا ؛ 

ل ــ فـراگشت ؛ ارکان حرب ــ ستاد ارتش ؛ توليد ــ زايش ؛ صفـت ــ فـروزه ؛ محصول ــ فـرآورده ؛ عـينی ــ تحو
ــ ) نمو کننده (برون ذاتی ؛ حق تحقـيق ــ  پژوهانه ؛ کسر ــ  برخه ؛  واليت ــ استان ؛ والی ــ استاندار ؛ نامی 

 و متقـن داکتر خسرو اثر پربار" ـصل امروزدستور مف"«از تعدادی ازين کلمات ( . افـزاينده ؛ محور ــ آسه
  .) گرفـته شده»   انتشارات سخن ، تهران ١٣٨٢ ــ چاپ "پوهـنتون تهران"فـرشيدورد ــ استاد برازندۀ 

  
. و اينک از طيف وسيع کلمات مثال داده شده، چند تای معـدود را زير ذره بين منطق و دستور زبان گرفـته، ميشگافـم

و شايد از جمع خـوانندگان ارجمند، . ر فـرصت کافی ميسر گذشت در مورد يکايک مثالها قـلم خـواهـم فـرسوداگ
تعدادی ازين کلمات را در . کسانی پيدا شوند ، که قـلم گرفـته و کاری را که من آغاز کرده ام ، به انجام برسانند

" قـرائت ــ خـوانش"شرح کرده ام؛ مانند " ب در زبان دریورود کلمات بی مورد و نابا"مضامين قـبلی خود از قـبيل 
معلم ــ "، " استعمال ــ کاربرد"، "  ــ همايش) اجتماع(تجمع "، " عـکس العمل ــ واکـنش"، " تشنج ــ تنش"، 

  .و غـيره" آموزگار
  

  هـمياریمساعـدت  ــ  
است، که با " هـمياری"، يکی هم ترکيب از کلمات خيلی مضحکی که درين اواخر در فارسی ايران رائج گرديده 

من شديدًا معـتقـدم که اين کلمه بر اثر ترجمۀ باللفـظ از . تأسـف افغانان مقـلد نيز آنرا بعضًا استعمال ميکنند
Partnership انگريزی و Partnerschaftکلمۀ .  آلمانی و نظائر آن بوجود آمدهPartner در زبانهای فـرنگی در 

 shipچون پسوند . استعمال می گردد" زوج ، زوجه ، همکار ،  يار ، رفـيق  ، هـمراه  و امثال آنشريک ، "معنای 
پرتنر "و " پارتنر شپ"ميسازد، پس ترجمۀ درست " اسم مصدر "Partner  آلمانی از صفـت schaftانگليسی و 

، و نه " رفاقـت ، هم زوج بودنشراکت ، همکاری ، هـمراهی ، ياری ، "خـواهـد بود از  در فارسی عـبارت" شفـت
. مؤسسات عـلمی ممالک گپ زده ميشود" پرتنرشفـت"و " پارتنر شپ"در عـرف جهان غـرب بعضًا از ". هـمياری"

ترجمه " توأميت"سخن ميزدند، که در دانشمندان ما آنرا " بين پوهـنتون بن و پـوهـنتون کابل" پاتنر شپ"مثًال از 
  . سخن ميگفـتند، و اين ترجمه ايست معقـول"  پوهـنتونتوأميت اين دو"کردند و از 
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داشته باشند، حالت يا " ياران مشترک"را ميرساند، يعنی وقـتی کسانی چند » "يار"اشتراِک « لغـتًا " هـميار"ترکيب  
وده فـقـط در همين معنی درست و بامفـهـوم  ب" هـمياری"ميتوان بيان کرد و ترکيب " همياری"وصف ايشان را با 

داللت نمايد ، " شخص"ی که بر "اسم ذات"بر سر " هـم"اين نيز بايد گفـته شود، که  وقـوع و قـرار گرفـتن . ميتواند
" يار"کسی که با شخص دگر عـين "را در معنای " هـميار"مثًال هـمين کلمۀ ناهـنجار . با منطق چندان جور نمی آيد

" باشند" هـمراه"و " رفـيق"و " دوست"و " يار"چند نفـری که باهـم  "من ميگويم که. ، مد نظر بگيريم" داشته باشد
را باالی " هـم"خود هـمين کلمات بذات خود مـفـهـوم را بتمام معنی اداء ميکنند و ضروتی ديده نميشود، که کلمۀ 

ـر باهـم دوست  و از طرفی چون چند نف. بگوئيم" هـميار  و  هـمدوست  و  هـمرفـيق  و  هـمهـمراه"ايشان آورده و 
يار و  رفـيق  و هـمراه  باشند، دوستان و رفـيقان و ياران و هـمراهان ايشان نيز باهم دوست اند و رفـيق و يار و 

  )٣.(است" دوست دوست، دوست"هـمراه ؛ به فهوای اينکه 
صنف ، " سر کلمات  چنانکه وقـتی بر. می سازد" صفـت"می نشيند و از آن " اسم"معموًال پيش روی " هم"پيشوند 

کار ، وزن ، قافـيه ، سال ، سن ، جنس ، زبان ، دل ، اتاق ، طبق ، آغـوش ، دم ، فـکر ، نظر ، راه ، مسلک ، بستر 
، درس ، باور ، دين ، آئين ، کيش ، تبار ، اصل ، نژاد ، قـوم ، قـلم ، انديشه ، سلک ، نوع ، جوار ، سايه ، کالم ، 

هـمصنف ، هـمکار ، هـموزن ، هـمقافـيه ، هـمسال ، "را بگذاريم، ترکيبات وصفی " هم"ند پيشو"  دفـتر ، داستان
  هـمسن ، هـمجنس ، هـمزبان ، هـمدل ، هـم اتاق ، هـم طبق ، هـم آغـوش ، هـمدم ، هـمفکر ، هـمنظر ، هـمراه ، هـم 

، هـمتبار ، هـم اصل ، هـمنژاد، هـم قـوم ، مسلک ، هـم بستر ، هـمدرس ، هـمباور ، هـمدين ،  هـم آئين ، هـم کيش 
  .بدست می آيند"  هـم قـلم ، هـم انديشه ، هـم سلک ، هـمنوع ، هـمجوار ، هـمسايه ، هـمکالم ، هـم دفـتر ، هـمداستان

" اين ، آن ، چنين ، چنان"هم می نشيند مثًال از " قـيد"و " ضمير اشاره"بعضًا و به ندرت بر سر " هـم"پيشوند 
  .را ميسازد" هـمين ، هـمان ، هـمچنين ، هـمچنان"ترکيبات 

  :خود چنين مينگارند " فارسی عمومی" کتاب ١٥٠           داکتر ابراهـيم قـيصری و داکتر محمد دهـقانی در صفحۀ 
د، کلمه ای غـلـط  و عـربی  به کار می رو" مساعـدت"که اخيـرًا جعـل شده  و  ظاهـرًا به جای  " هـمياری"کلمۀ «           

می توان از " هـمياری"به جای . از آن بر نمی آيد" ياری کردن يکديگر"بی معناست و معنای مورد نظر ، يعنی 
فارسی عـمومی برای  ( ».بهره گرفـت" مساعـدت"و " همکاری"يا کلمات درست و رسای " ياری"خود کلمۀ 

راهـيم قـيصری و دکتر محمد دهـقانی، چاپ قـرائن ، چاپ به کوشش دکتر اب" دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
   )١٣٨٠سوم 

اين ترکيب که در سالهای اخير ساخته شده است درست « : چنين آرد " هـمياری"          و آقای ابوالحسن نجفی در زمينۀ 
کسی که "يعنی " همکار"پيشوند اشتراک، چون بر سر اسم درآيد بر شخص داللت ميکند، مانند " هم"نيست، زيرا 

: مصدری بر اين ترکيب، اسم مصدر ساخته ميشود " ی"آن گاه با افـزودن ". دارای کار مشترک با ديگری است
به معنای " همياری"بر اين قـياس ". اشتراک در زبان"يعنی " همزبانی"و " اشتراک در کار"ی يعن" هـمکاری"
است، زيرا به ناچار از روی " اشتراک در يار"نيست، بلکه اگر هم بتواند معنی بدهـد به معنای " اشتراک در ياری"

به جای اين ترکيب "! ا ديگری استکسی که دارای يار مشترک ب"يعنی " هميار"ساخته شده است و " هميار"ترکيب 
را به کار برد، زيرا گوينده غالبًا مقـصود دگری جز بيان همين " همکاری"غـلط در بسياری موارد می توان همان 

به کار " ياری"اخيرًا چنان گسترده است که در اکثر موارد به جای واژۀ " همياری"اما دامن استعمال . معنی ندارد
مبارزان کرد عـراقی به " همياری"دالوران اسالم با « : بارت که از راديو و تلويزيون شنيده شد ميرود، مانند اين عـ
خطائی سر زده است که ميخـواهـيد آن " ياری"آيا از واژۀ : از تهيه کنندگان اخبار بايد پرسيد » .سليمانيه حمله کردند

تأليف " غـلط ننويسيم" فـرهـنگ ٤١٩صفحۀ (» د؟ را بجای آن بنشاني" هـمياری"را از زبان فارسی بيرون کنيد و 
  )١٣٧٤ابوالحسن نجفی، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ هـفـتم 

به هـر صورت، خواه تشريحات اين قـلم مورد پذيرش قـرار گيرد، يا تشريحات آن سه دانشمند ايرانی و يا هـر چهار،           
 از استعمالش پرهـيز گرديده و در عـوض آن از ترکيبات معقـول از بيخ و بن نادرست است و بايد" هـمياری"ترکيب 

  ..  و بامفهوم استفاده گردد
  

  جلسه  ــ  نشست
من در شرح کلمۀ . را وضع کرده اند" نشست"، کلمۀ " جلسه"در فارسی ايران در عـوض کلمۀ زيبا و بامعنای 

عـين کلمات با معانی متفاوت "مقالۀ خش اول بو معانی متفاوتش در فارسی ايران و دری افغانستان ضمن " نشست"
خـوانندۀ .  شرحی نوشته ام، که اقـتباسش را درينجا الزم نمی بينم"و متضاد در فارسی ايران و دری افغانستان

درينجا فـقـط  نظری بر . مطالعه فـرمايد" افغان جرمن آنالين"خـواهـنده لطف کرده و آنرا در آرشيف بنده در پورتال 
به فـتح اول و " (جلسه"کلمۀ . انداخته، توضيحی ارائه ميکنم" نشست"کلمۀ " دم بريدگی"و " جلسه" معـنای گيرائی

يک اسم را و يا " واحد"کلمه ايست که " اسم مره"و . است" جلس و جلوس" از ريشۀ "اسم مره"، ) سکون دوم
و در " ليل"اسم مره از " ليله: "زمينه بزنيم اگر مثالهائی در . يک عمل و فعل  را بيان ميدارد" يکبار انجام شدن"

يعنی " شجر"واحد " شجره. "ديده ميشود) ٤"(الف ليله و ليله"است، چنان که در داستان های " يک شب"معنای 
" طرفة العين"، چنان که گوئيم " يک بار پلک زدن"يعـنی ) به فـتح اول " ( طرفه"؛ ) يک درخت " ( يک شجر"
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، ) به فـتح حرف اول" ( طفـره"؛  يا "پلک زدنی"يا به اصطالح زيبای زنان کابلی " دن چشميک بار پلک ز"يعنی 
به فـتح اول و سکون " ( جلسه"به همين ترتيب . و غـيره" يک بار برداشته شدن"يعنی " حمله"؛ " يک بار َجستن"

مستفاد ميگردد، از کلمۀ " ستنيکبار نش"، " جلسه"در حالی که از کلمۀ . است" يک بار نشستن"در معنای ) دوم 
  )٥(.چنين خاصيتی را نميتوان استنباط  کرد" نشست"
  

  مصدر ــ  بازگشتنگاه
بحث "گويا به حيث " بيرنگ"١٣٨٦در شمارۀ هـشتم تابستان " چکاوک"در مقاله ای که هموطنی با نام مستعار 

" مصدر"نويسنده بعـوض کلمۀ عـربی را خـواندم، که " بازگشتنگاه" بود، کلمۀ  نوشته و نشر کرده" دستوری
در حالی که مرا سخت به خنده واداشت، بر آنم داشت تا در " هـشت َرخ ُنه ِگرد"اين ترکيب . استعمال کرده است

را به تأمل " بازگشتنگاه"زمينه اندک اظهار نظری بنمايم ، شايد مورد قـبول اهـل نظر و بصيرت  افـتد و نيز نويسندۀ 
  .  وادارد
و کلمه . بازگشتنگاه ، جای بازگشت ، محل صدور« : چنين مينويسد " مصدر"ـنگ عميد در تشريح کلمۀ عـربی فـره

  ».ای که اصل اشتقاق باشد و کلمات ديگر از آن مشتق شود
  

جای صادر شدن ، جای بيرون آمدن ، محل بازگشتن ، اصل « : اينطور آرد " مصدر"فـرهـنگ معين در شرح 
  »چيزی ، منشأ 

عربی ــ "المنجد ( »باز گشتن و جای آن ، اصل ، ريشه « : در زمينه چنين گويد " المنجد " اموس معتبر عـربیق
  ")فارسی

در " المنجد" را" صدر"برخاسته و " صدر ،  صدور"اسم مکان از ريشۀ سه حرفی " مصدر: "از نگاه صرفی 
محل اتفاق "، " جای رخ دادن"، " مصدر"دين حساب ب. آورده" رخ دادن ، اتفاق افـتادن و سرچشمه گرفـتن"معنای 
يعنی اگر به . است" سرچشمه"هـمانا کلمۀ " مصدر"از نگاِه من بهترين ترجمۀ فارسی . است" سرچشمه"و " افـتادن

عـربی، کلمۀ فارسی " مصدر"ــ کسی بخواهـد در عـوض " به فـرض ُمحال"فـرض ُمحال ــ به تأکيد ميگويم  
نيز کامًال تطابق " مصدر"است ، که معنايش با خاصيت صرفی کلمۀ " سرچشمه"و رساترينش همانا بگذارد، بهترين 

  .دارد
ما " بی مضمون"آورده ، که به تداعی از آن هموطن " بازگشتنگاه"را در معنای " مصدر"اما چرا فـرهـنگ عميد 

بکار گيرد؟؟؟  آقای حسن " مصدر" شدۀ برخيزد و آن را در عـوض کلمۀ کامًال معمول ، مأنوس ، همه فهم و قـبول
. عـميد ــ مؤلف فـرهـنگ عميد ــ اين لغت را از دو نگاه معنی کرده، يکی از  نگاه لغـوی  و ديگر از نگاه  دستوری

آورده ، که از نگاه متعارف صرفی و " جای بازگشت"و " بازگشتنگاه"را در معنای " مصدر"از نگاه لغـوی 
مدار اعـتبار همانا معنای دومی اين کلمه است که جناب عميد بدست ميدهـد و آن . ـتبار نيستدستوری هـرگز مدار اع

که مسحور " بازگشتنگاه"نويسندۀ ". کلمه ای که اصل اشتقاق باشد و کلمات ديگر از آن مشتق شود"عـبارت است از 
 کلمۀ "غـير دستوری"و " صرفیغـير "گرديده و سر رشته از پيشش گم گشته است، همان معنای " عـربی زدائی"
  .خود جا داده" دستوری" را از زبان آقای عـميد برگزيده  و در نوشتۀ گويا "مصدر"

پسوند مکان و " (گاه"کلمات فارسی با پسوند : را از نگاه دستوری تحليل نمائيم " بازگشتنگاه"اکنون برويم و ترکيب 
خاستگاه ، زايشگاه ، فـروشگاه ، :  می نشينند ؛ چنانکه گوئيم "اسم مصدر"و " اسم"معموًال و عـمدتًا بر ) زمان 

، خانه گاه ) ٧(شامگاه ، صبحگاه ، چاشتگاه ، شبانگاه ، کجگاه ) ٦(قـرارگاه ، دانشگاه ، جايگاه ، پايگاه ، خـوابگاه 
ه گاه ، پااليشگاه ، ، خرگاه ، درمانگاه ، پرورشگاه ، آموزشگاه ، آزمايشگاه ، تصفـي) است" خانقاه"که معرب آن (

داغگاه ، طربگاه ، اعـدامگاه ، پگاه ، بيگاه  ، درگاه ، بارگاه ، نشيمنگاه، ترميمگاه ، تفـرجگاه ، ادبگاه ، قـدمگاه ، 
" مصدر"در عـقـب " گاه"در هـيچ کدام از اين ترکيبات . شرمگاه ، تماشاگاه  و صدها ترکيب ديگر از همين سياق

که چندان شايع و " تنگاهه ، نشستنگاه ، وزيدنگاه  و بازگشکشتنگا" ترکيباتی نيز داريم از قـبيل البته به ندرت. ننشسته
رنگ " کشتارگاه ، نشيمنگاه ، وزشگاه  و بازگشتگاه" چون ند، زيرا در برابر ترکيبات رساتر عين ريشهمعمول نيست

درست کنند، بهتر " بازگشت و بازگشتن"ز جنس را حتمًا  با ترکيباتی ا" مصدر"اگر قـرار باشد که کلمۀ . ميبازند
زبان . چون اولی هم سهل التلفـظ تر است و نيز به صرفه تر. را" بازگشتنگاه"را برگزينند، تا " بازگشتگاه"است  که 
دارد و از کلماتی که ثقـلت  تلفـظ  دارند و يا از نگاه  وقـت اقـتصادی " صرفۀ وقـت"و " سهولت تلفـظ"توجه به 

  .   ند،  پرهـيز ميکندنباش
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
") استفعال"باب " (استعراب"ر اسم فاعـل از مصد)  مستنطق بر وزن مستقـل و مستشرق و" ( مستعرب" کلمۀ  ــ١

  .باشد" عـربی مآبی"و يا " فخـر فـروشی به عـربی دانی" در معنای "استعراب"و  است
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" مثلث"ــ در عـوض " البيرونی"ابو ريحان بيرونی ــ در جهان عـرب مشهور به " التفهيم" ــ در کتاب مشهور ٢
در همين کتاب که از بزرگترين کتب عـلمی زمان خود به زبان دری ميباشد، در . آمده" سه گوش"ترکيب فارسی 

 رسالۀ ٩٤به استناد صفحۀ . ( دری استعمال گرديده" راست پای"عـربی ، ترکيب " متساوی الساقـين"عـوض کلمۀ 
استاد ژوبل ) ميوند ، انتشارات ١٣٨٣اثر ماندگار مرحوم محمد حيدر ژوبل ، چاپ چارم " تاريخ ادبيات افغانستان"

 هـ ش ، در ١٣٣٨پژوهـشگر جوان و پرکار ، حين پرواز از فـراز بيروت به اثر سقـوط طيارۀ آريانا ، در خزان 
  ! . سالگی رخ در نقاب خاک کشيد؛ خداش بيامرزاد و فـردوس  برينش نصيب بگرداناد٣٤عـنفـوان جوانی و در 

  :شرحی نوشت بودم، که آن را  بعـينه نقـل ميکنم " بان کمک ميکندچرا ايران به طال" ــ درين مورد در مقالۀ ٣
  : در يکی از آثار مرحوم عالمه مرتضی مطهری خواندم، که فـرمودۀ حضرت عـلی را بدين گونه آورده بود «  
دشمن ، "و . دوستان سه گانۀ اويند" دوست ، دوسِت دوست  و دشمن دشمن": "انسان سه دوست دارد و سه دشمن« 

  :اين مقـوله با نص رياضی هم هـمنواست که » ". دشمنان سه گانۀ وی" دوسِت دشمن  و دشمن دوست
منفی ، منفی است، مثبت . مثبت ، مثبت است، مثبت ضرب مثبت هم مثبت است و منفی ضرب منفی نيز مثبت است"

  » ."ضرب  منفی ، منفی است و منفی ضرب مثبت نيز منفی است
  . است" هـزار"کلمۀ عـربی و در معنای ) حۀ اول و سکون دوم به فـت" ( الف" ــ ٤
  

  هـزار  و  يک  شب=  يک شب  + هـزار شب =                الُف ليله و ليله                        
   

که بسيار حدس ميزنم، مقـصد از همان " الف ليال"در هـند در سالهای بسيار پيش فـلمی درست کرده بودند بنام 
را به " الُف ليله و ليله"البته اهـل فـضل و ادب ما نيز بعضًا . بوده باشد" الُف ليله و ليله"يا " ـزار و يک شبه"

  .اداء ميکنند... ) بمانند حرف اول الفـبای عـربی و فارسی و پشتو و " الف" ( "الف ليله"نادرست 
پيش نيز اندک بحث فزيکی ــ هندسی آتی را  در مقالۀ مذکور آمده،" نشست" کلمۀ ی که ازشرح عالوه بر ــ ٥

  :ر ميگيرد بدر دری افغانستان کدام مفهوم و مدلول را در  "نشست"کلمۀ ده شود، که فهميدرست ، تا ميکشم
اين کلمه معموًال در . در دری افغانستان معنای کامًال متفاوتی را ارائه ميکند" نشست" کلمۀ طوری که گفته شد، 

قراری که همه ميدانيم، هر خانۀ جديد التعمير .  ساختمان ها و تعميرات استعمال ميگردد"تاتيکس"معماری و حوادث 
 اگر ارتفاع سطح تماس تهداب خانه با زمين در ابتداء ه، در زمين فرو ميرود، طوری که به مردور زمان آهسته آهست

A بوده، بعد از مردور زمان اين سطح به اندازۀ Xين تر از  پائA همين تفاوت ارتفاع را که به . ميگيرد قرارX 
معموًال بر اثر . ساختمان را نشان ميدهد" در زمين گور رفتن"و " پائين افتادن"يعنی "نشست"اندازۀ  اده ايم، نشان د

  .ميگردند  کجو در و دروازه و کلکين هايشست ناهمگون، خانه يک بغله شن
در گذشتۀ نه چندان دور در دری ما معمول بود، " شب باش"و " جای خـواب"يعنی " خوابگاه" ــ  ترکيب زيبای ٦

فکر ميکنم که ". خـوابگاه"در کابل قـديم گذری هم داشتيم به نام . بگيرد" ليليه"پيش از آنکه جايش را کلمۀ عـربی 
  . استعمال ميکنند" ليليه"ايرانيان اين کلمۀ قـشنگ را همين اکنون نيز در عـوض 

ترکيب . بکار برده شود" گوشت کمر"طالح زيبای عاميانۀ  کابلی است، که  در معنای اص" کجگاه" ــ کلمۀ ٧
متشکل است  " کجگاه"کلمۀ . است که نيز از اصطالحات زيبای عاميانۀ کابليان ميباشد" نمکدان" مترادف ديگرش 

  " )  گاه +  صفـت  "ترکيب " ( گاه"و " کج"از 
  
 

 


