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  روفیدپلوم انجنير خليل اهللا معـ

 ٢٠٠٩م نومبر برلين، شش
     

  
  
  

  د يک مقالۀ قديميجدنشرِ  
   )جديد نظربا اندک ت( 

  

  "رتـهاَجمادری در ُمزبان "تبصره ای بر 
 

  :" جديد"و " قديم"لمات در مورد ک پيش از پرداختن به اصل موضوع، سخنی چند
ت پس کلما". پيشين"و " کهنه"در معنای نيز عربی و " قديم"است و " تازه"و " نو" و در معنای کلمۀ عربی" جديد"
را که بنام " يای نسبت" اند، اما در زبان دری "صفت"با وجودی که اين دو کلمه ذاتًا . ندمقابل هم" جديد"و " قديم"
بلی؛ . را درست کرده اند" قديمی" و از آن ترکيب چسپانده " قديم"نيز ياد گرديده است، در آخر " سازيای صفت "

در بسا موارد " ضاعفصفت سازی ُم"چنين . ساخته اند" صفت"را دوباره " صفت"دری زبانان بدين وسيله گويا 
" غلط مشهور"دی که با وجو" قديمی" به هر صورت کلمۀ .، که اينجا مجال شرحش نيستميشودديگر نيز ديده 
را در دو معنای متفاوت بکار " قديمی"و " قديم"ل عام پيدا کرده است، خصوصًا که دری زبانان است، اما تداو

  .بيشتر خواهم گفت" مشکالت امالئی دری زبانان" درين زمينه در بحث .ميبرند
  :ضروت نشر مجددش را بيان نمايمکه  و الزم می افتد اين قلم  می رود " قديمی" حديث از يک مقالۀ اين بار

ت، که ــ گنجانيده شده اسبندۀ خدا  مقاله قصه ای از دوران مکتب ــ و دقيقًا امتحانات صنف دوازدهم زبان دری در
 و ورشن های متفاوت هصطالح لوت خورداه  قصه در هر جای باصلسفانه که متأ. ران استسرگذشت همان روزگا
را مصداق " يک زاغ و چل زاغ"، که ضرب المثل در حدی بوده" لوت خوردن ها" اين .ه استرا بخود اختيار کرد

  .داده است
 از جمله عزيزی از همصنفان مکتب عزيز حبيبيه، که ؛ياران ديرين همه حاضر چندی پيش در مجلس دوستان بودم و

ور و مجلس  اين عزيز که همسن و سال من است، نام خدا آدم زبان آ. ديز خواهد بوبوده است و عزنزدم هميشه عزيز 
 همان قصه ای را که در متن اين دوست.  توجِه همه قرار ميگيردمرکزدر  و با قصه گوئی های شيرينش آراست

ی نجه هاو پ شيرين بود؛ شاخبان آورد، که بسيار ر زببرای حاضران مقالۀ کنونی گنجانيده شده است، به شکلی 
  !!!همه چيز ديگر بود، غير از واقعيتنکاتی در آن مضمر گشته بود، که صورت عام، به  داشت و بسيار

را "  سمنیاز هر چمن،"، که حديث شکل ديگری قصه را شنيده ام و از هر دهن باز زبان بسا دوستان ديگر نيز عين
زی که اين قصه اتفاق افتيد و در ورشب و  حدودًا پنجاه سال پيش و در ان  ياد دارم، که حتی در همبه. زنده ميسازد

ا مردم اينقدر خدايا چر: ردند، که با خود ميگفتممکتب حبيبيه همهمه برپا کرد، بسا کسان آن را چنان تحريف ک
اسالم " م،استادبار سخن گهر در آن زمان مگر ن خود بنام ديگران جعل ميفرمايند؟؟؟ند و چرا از زباستا" گپساز"

  پرفروغ ــ اناد و روحشب گرامی شانپشتوی ما در صنف دوازدهم حبيبيه که يادمضمون  د بزرگوارا ــ است"خان مين
  : ده بود، که ميگفتتسلی خاطر ش

  ».غارۀ خداستزبان مردم، ن«                       
 "ملک چک"در باهم  در دهۀ شستو شناسيم  گر را میيکددوران جوانی ز پيش عزيز ديگری که نيز از يکی دو رو

 نيز باهم بوديم و در وزارت دفاع افغانستانتحصيل کرده  ميناميديم ــ " ملِک چک"ــ چکوسلوواکيا را در آن زمان 
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 و برادرانه بين ما برقرار است، ضمن صحبت تلفونی در زمينه مد روابط بسيار صميمی الحيکجا کار ميکرديم و هللا
من در حالی که خلص آن قصه را خدمتش تقديم کردم، وعده دادم، که مقالۀ متضمن آن سرگذشت را . استفسار کرد

  .و اينست، دليل نشر مجدد آن مقاله. نشر کنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال 
ستاد ا"در قيد حيات است و نه " علی محمد خان" پنجاه سال از آن روز، نه اينک که بعد از گذشت

، و اگر شاعرانه تر بگوئيم، نه از "داکتر نعمت اهللا معروف"و نی " داکتر اکرم خان"و نه " بيتاب
ِد هر کدام پيش نظرم ، بر آن سرگذشت مينگرم و خوب و ب"تاک نشان"نشان است و نه از " تاک"

  !!!مجسم ميگردد
  
  :با اين مقدمه نشر شده بود" الينافغان جرمن آن"ر پورتال ل تذکر ميدانم، که اين مقاله قبًال دبقا

دوسيه های بر در بر آرشيفـم را يکی پی ديگر سير ميکردم، به اميد اينکه يکی دو مضمون سابق و بدرد بخور را « 
درعـوض اما مقاله ای را يافـتم که عـرضه کردنش . ساعـتها طول کشيد و چيزی را که ميخواستم، نيافـتم. پيدا کنم

 ١٩٩٨ جنوری ٤ آنچه را اينک از نظر خـوانندۀ ارجمند ميگذرانم، نوشته ايست که به تاريخ .خالی از سود نيست
.  آن انتشار يافـت٣٠٣ و ٣٠٢عـرضه گرديده بود، که در شماره های  " اميد"روی کاغـذ آمده  و بالفاصله به جريدۀ 

وباره و امروزين اين ن نکته سبب نشر دمقاله نکاتی را در بر دارد، که به درد بحث های زبانی ما می خورد، و همي
   »٢٠٠٧ می ١٦برلين، ....  مضمون گرديد

  
  
  

  "زبان مادری در مهاجـرت"تبصره ای بر 
  

وقـف " اميد"در شرايط هـولناک و خانه برانداز کنونی، که صفحات جرايد افغانی و از جمله هـفـته نامۀ محبوب 
های مربوط به آن ميشود، کمتر نويسنده ای بخود جرأت پرداختن گزارشهای اوضاع سياسی ــ نظامی وطن و تحليل 

از همين خاطر به ندرت و خال خال مضامينی اشاعه . به موضوعات ديگر، به شمول مسائل فـرهـنگی را می دهـد
با يکی از مقاالت با ارزشی که ازين طيف محدود برخاسته و . دند که درين مسير چيزی برای گفـتن داشته باشنمی ياب

جناب . هـويت فـرهـنگی جوانان ما در غـربزمين ارتباط ميگيرد، نوشته ايست از خامۀ محترم داکتر احسان انتظار
، يک  استحال پنج بخش آن پخش گرديده  که تا"زبان مادری در مهاجرت"ايشان طی سلسله مقاالتی زير عـنوان 

ميخـواهـد بيارد، " تازه از راه رسيده"آنچه اين . دموضوع بسيار جالب، مفـيد و آموزنده را زير بحث گرفـته ان
  .تبصرۀ کوچکيست بر گوشه ای از قـسمت سوم اين مقاله

  : آقای انتظار مينويسند 
قـواعـد تشريحی واقعيت . قـواعـد دستوری از بايدها و نبايدها بحث ميکند و نه از واقعـيت ها و بناًء عـلمی نميباشد« 

مثًال قـواعـد دستوری ميگويد که . يدماطوری که هـست، نه طوری که بايد باشد، تشريح مينها را بيان کرده زبانرا 
که دری " تر"يک کلمۀ عـربيست که نبايد با پساوند " اعـلی"گفـته شود، زيرا " باال تر"غـلط است و بايد " اعلی تر"
  »....فارسی است استعمال گردد / 

ئله اينست که وقـتی يک کلمه داخل يک زبان ميگردد بايد قـواعـد گرامری واقعيت مس« : و در جای ديگر فـرمايند 
  »....همان زبانيکه در آن داخل شده، باالی آن تطبيق گردد 

  
بدون شک هـر کلمۀ خارجی  . تأثيرگذاری و تأثيرپذيری زبان ها بر يکديگر و از همدگر از جملۀ مسلمات است

بااليش  "  زبان پذيرنده" زبان محسوب گرديده  و قـواعـد صرف و نحـو وقـتی که در زبانی داخل شد، جزِء همان
فارسی "يعنی " مـُـَفــَّـرس"در قـديم لغات عـربی واردشده و تغيير شکل يافـته در زبان فارسی را . تطبيق ميگردد
 که از خارج داخل زبان به لغاتی ميگفـتند" عـربی شده"يعنی " ُمـَعــرَّب"می ناميدند، همان طوری که " ساخـته شده

که " جوهـر"مثًال در لغت .  اندعـربی ميشده و بعضًا مطابق مزاج و طبيعت زبان عـربی تغيير شکل می يافـته
  . ندارند"گاف"، چون اعـراب  است گرديده"گاف" جانشين "جيم"فارسيست، " گوهـر"معـرب 

رگيرندۀ کمتر از سی درصد تمام لغات متداول که شايد درباست در فارسی دری لغات بی شمار عـربی وارد شده 
تن و حذف کردن انداخ.  گرديده و به آسانی قابل زدودن از آن نميباشند اين لغات ديگر جزِء زبان ما.زبان ما نباشد

زبان را " عـربی زدائی"با وجود اين هم . ی نه ممکن است و نه کاريست عـلمی و خردمندانهلغات عـربی از در
خود را بعضًا " دين ستيزی"به احتمال قوی اينان . انشمندان در سر ميپرورانند، خصوصًا در کشور ايرانتعدادی از د

تنها عـيب نيست، بلکه غـنائيست دری ناما نفـوذ زبان عـربی در فارسی . در ضديت با زبان عـربی جلوه گر ميسازند
الف تداول عـرب به معانی ديگر بکار ميبرند، يعنی دری زبانان لغات تازی را غالبًا خ. که به زبان ما بخشيده شده

که در " انقالب"برای مثال از کلمۀ . غاير معمول عـرب استمورد استعمال کلمات عـربی در زبان دری غالبًا ُم
که در اصطالح " انقالب. "است، در زبان ما معنای کامًال متفاوتی گرفـته ميشود" چپه شدن"عـربی به معنای 
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ه معنی دگرگونی سياسی ــ  اجتماعی نظام يک جامعه ميباشد، در نزد عـرب لغت ديگری دارد بنام متعارف ما ب
باال "و در معنای " طلوع"که اسم فاعـل عـربی از مصدر " طالع"لغت "). دوره"به فـتح حرف اول و بوزن "(ثوره"

با وجودی که عـربی و احتماًال " يمضخ"لغت . بکار ميرود" بخت"است، در زبان دری به معنای " شونده ، براينده
 عـوض لغت اعـراب در. ساختۀ فارسی زبانان عـربی دان است، در قاموس های معتبر عـربی سراغ نميشود

ازين رشته صدها مثال ديگر را ميتوان از زبان گفـتار و . را استعمال مينمايند) خصمبر وزن سهل  و " (ضخم"
  .تحرير دری ارائه کرد

بر زبان آمد، قـصه ای  از دوران مکتب بخاطرم رسيد که آوردنش اگر " ضخيم"و " ضخم" از اينجا که سخن
  .آميز حتمًا هـست انبساطی نداشته باشد، پند

زمان رسم بر آن بود، که همه صنوف  در آن.  بود و امتحانات صنف دوازدهم را ميگذشتانديم١٣٣٩ماه قـوس 
ی معمول آن بود که در قـسمت مضمون در. ل بگذراننده را در ليسۀ استقـالدوازدهم ليسه های پايتخت امتحانات ساالن

بردند به وزارت معارف، تا در حضور هـيئتی باصالحيت متشکل از ادباء و  متعلمان نخبه از هـر صنف را می
ده بودند، ما رسيده بود، از صنف ما دو نفـر را انتخاب کره در همان روزی که نوبت ب. کنند" هـنرنمائی"فـضالء 

بچه های هـر صنف بصورت يک تيم  در اتاق انتظار منتظر نوبت . و ديگر من بنده را) ١ ("عـبداهللا ثابت"يکی بنام 
سالم و . نوبت بما رسيد و معلم فارسی از اتاق امتحان بيرون آمده  ما دو نفـر را با خود بحضور ممتحنين برد. بودند

 که مرکب بود از استاد عـبدالحق بيتاب ملک الشعراء ، عـلی محمد خان وزير تعظيم بجا کرده مقابل هـيئت نشستيم،
، از جمله معلم فارسی  وزارت معارف و يکی دو نفـر ديگر، داکتر اکرم خان رئيس تدريسات ثانویسلطنتیدربار 

بود، که ِمالک يشتر بود، بلکه جاه و منزلت رسمی ب هـيئت نه آن بود، که فـضل و دانشش از همه "کالنکار". ما
کتاب صنف دوازدهم که . شمرده ميشد و عـلی محمد خان که وزير دربار پادشاه بود، طبعًا اين رول را بازی ميکرد

. ــ از امهات کتب دری ــ بود، روی ميز قـرار داشت" کليله و دمنه"در برگيرندۀ قـسمت هائی از کتاب معروف 
صفحه . گفـتند فالن صفحه را باز کرده بخـوانيد. من رسيده  بعد نوبت بعـبداهللا صفحه ای از کتاب را قـرائت کرد و

  :از کرده شروع نمودم به خـواندن را ب
آورده اند که روباهی در بيشه ای رفـت، آنجا طبلی ديد پهلوی درختی افگنده و هـرگاه باد بَجستی شاخ درخت بر « 

ه ضخامت جثه بديد و مهابت آواز بشنيد طمع در بست که چون روبا. طبل رسيدی، آواز سهمناک به گوش روباه آمدی
مرکب زبان در جوالن کشيد . ميکوشيد تا آنرا بدريد، الحق چربوئی بيشتر نيافـت. گوشت و پوست فـراخور آواز باشد

  )٢ (»....بدانستم که هـر کجا جثه ضخم تر و آواز آن هايل تر، منفعت کمتر: و گفـت 
  :ريده پرسيدخان سخنم را ب عـلی محمد 

  ؟ »چی خواندی « 
  :باز خـواندم 

  ...."هـر کجا جثه ضخم تر « 
  : گفـت، 

  ».است" ضخيم"نيست، " ضخم"« 
  : گفـتم 

  ».است" ضخيم"ی اهم درست و عـينًا به معن" ضخم"صاحب « 
  :  گفـت 

ب فـقـط همين شايد وزير صاح( ».استاست، که صفـت مشبهه " قـوی"بر وزن " ضخيم"نی ايطور نيس، بلکه « 
  .). يک وزن اين صفـت را آموخته بود

  :و بعد با تبختر پرسيد
  »عربی ميفامی؟« 

    :گفتم 
  ».بقدر وسع  صرف عربی خوانده ام« 

  :با تحکم فرمود
  »بر وزن چسيت؟" قوی"بگو که « 

  :گفتم 
  »"فعيل"بر وزن « 

  :گفـتم 
هم از " ضخم"، و لغت "سهل و صعب و خصم"  است، چنانکه"ـلْعَفـَ"يکی هم " مشبههصفـت " از اوزان « 

  ».همين وزن است
  : و اضافه کردم 

  ». کردضوع را ميتوان از کتب لغت معلومصحت مو« 
  :و روی بطرف معلم ما کرده با طمطراق پرسيد  وزير صاحب برافـروخت 
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  »؟شان چطور درس دادينشما برِ   ه لغتای« 
  :مراعات احتياط گفـت وع و شايد ب بود، در کمال خض)٣(ی جاغورکمزدل و بکه آدم ) ی ما معلم در(  امين اهللا خان 

  ».همی قـسمی که شما فـرمودين« 
 ديگر اعضای هـيئت همه . آمده بود"ضخم" و در متن کتاب هم  گفـته بود"ضخم"در حالی که او هم برايما 

ب عـربی صنوف هـفـتم و هـشتم لم ادبيات بود و به گمانم، کتاستاد مسکه " بيتاب"ساکت بودند، از جمله مرحوم استاد 
.  را هم مفـصًال آورده بود"صفـت مشبهه" تمام اوزان ــ را خـود تأليف کرده و" صرِف عربی" ــ متضمن مکاتب

 سؤاالت ديگری هم کردند و. بيچارۀ ريش سفـيد از حياء چيزی نگفـت ، ولی در دل خـوب ميدانست که حـق با کيست
هـنوز در دهـليز بوديم که آواز َمهيبی را از . خالصه امتحان خالص شد و اتاق امتحان را ترک کرديم. جـواب گفـتيم

  :بانگ برآورده گفـت شتابان آمده و  بود که " خانداکتر اکرم"عـقـب شنيدم؛ 
يک وزير آدم ميگه ايطور اس و تو ميگی نی ايطور . ر استیـتو بسيار خ! خليل خان« 
   )٤(».برو نمرۀ تهذيبت صفـر اس. سني

  .َپت بطرف خانه روان شدم من مسکين که قـدرت مقابله را در خـود نديدم، مات و  مبهوت و با گردِنِ 
م بخانه آمد  قـضيه چيزی نگفـتم، تا پدر بزرگوارهمان روز را تا شام در تشويش و دلهره بسر برده و به هـيچکس از

داکتر " بود، از ادب و اخالق عالی و منطق ی اديب و فاضلوی که خـود شخص. کردمو همه چيز را برايش حکايت 
  .ر مکتب حبيبيه در زمينه گپ بزند تأسف خـورده  وعـده کرد که فـردا با مدي"اکرم خان

 ، وزير دربار سلطنتی،"عـلی محمد خان" مقابل بهاز صنف دوازدهم الف " فالنی"در مکتب همهمه برپا شده بود که 
ده که از قـضيه کامًال واقـف گردي ) "پژواک"بعد ها " ( معـروف" مدير مکتب داکتر نعمت اهللا. )٥( استبان کردهُز

   :گفـته بودتمام  مردانه و با قاطعيتبود، به پدرم 
. چنين متعلمين شجاع را که از گفـتن حقـيقـت باکی ندارند، بايد تشويق و تشجيع کرد« 

  »....ی نمرۀ خليل خان را کم کرده نميتواند شما مطمئن باشيد که احـّد
بعد از . کوفـتند کشود، به دهـنش می اين بود نمونۀ کوچکی از اختناق آن دوران که هـرکه به حقـيقـت گوئی  لب می

  :اخت، می رويم دوباره به اصل مطلباين طفـره روی که ما را از موضوع دور هم س
  

درينجا چند مورد معدود را . شکل غـير فـصيح بکار برده ميشوده عضًا بی بکلمات عـربی وارد شده در زبان در
  :ازين طيف وسيع يادآوری ميکنم 

  

   ــ  تشخيص ندادن جمع عـربی١
  .گويند" اسلحه ها"است، جمع فارسی ساخته " سالح"که جمع " اسلحه"ــ   مثًال از 

" ولد"است، که خود جمع  عـربی " اوالد"ۀ ــ  از اغـالط بسيار مشهور درين عـرصه، جمع ساختن فارسی کلم
  .وسيعًا استعمال ميگردد؛ خصوصًا در زبان گفـتار" اوالدها"بوده و به شکل ) پسر(

چنانکه در . مطلقًا بحيث کلمۀ مفـرد بکار رود) اسم ــ اسماء ــ اسامی ( است " اسم"که جمع الجمع " اسامی"ــ  لغت 
  »....کن فالن جای اسامی فالنی سا« : دفاتر مينويسند 

  .استعمال گردد" خادم"يعنی مؤنث " خادمه"است بحيث مفـرد و در معنای " خادم"که جمع " َخـَدَمه"ــ  لغت 
  

  ــ جمع بستن عـربی  اسمای فارسی٢
. جمع بستن عـربی اسمای فارسی شيوۀ نادرست ديگريست، که در گفـتار و تحرير و خصوصًا در تحرير بکار رود

 يش ، جفـنگ و غـيرهم را با اضافـه، ده ، سبزی ، پيشنهاد ، نمايش ، چرند ، فـرما) ٦(ت فارسی جنگل مثًال کلما
که ادات جمع  عـربيست ، جمعبندی کرده  و جنگالت ، دهات ، سبزيجات ، پيشنهادات ،  نمايشات ،  "  ات"کردن 

  .چرنديات ،  فـرمايشات ،  جفـنگيات و غـيرهم  سازند
  

  "اعـلی تر"ل کردن مکرر صفات تفـضيلی عـربی مثًال  ــ  تفـضي٣
 عـربی از معامالت ناهـنجار ديگر در زبان فارسی دريست و همين "تفـضيل"صفات و اسمای " ُمـَفـضَّل ساختن"

  . ، باعـث نوشتن اين مضمون گرديد استنکـتۀ آخرين که در نوشتۀ داکتر انتظار اشارتی بدان رفـته
بصورت تحت اللفـظ  معنای ) وزن مشهور اسم تفـضيل عـربی" (اکبر"و " اعظم"و " انور"بر وزن " اعلی"
با وجودی که لغـتًا " عالی"کلمۀ عـربی . است" عالی تر"را ميدهـد، اما معنی دقـيق متعارفـش " بلند تر"و " باالتر"

بکار برده " ظمت و بزرگبسيار خوب ، برجسته ، باع"است، در زبان ما به مفهوم " بلند"و " باال"در معنای 
معنای " عالی"کلمۀ " اجناس عالی"و " مضمون عالی"،  " بيبيهليسۀ عالی ح"، " فـلم عالی"کيبات مثًال در تر. ميشود

و "  عالیکوِه"مثًال توان  نمیهرگز " باالخانه"و " کوه بلند"کند و يا در عـوض ترکيبات  را افاده نمی" بلند و باال"
  .گفـت" عالی خانه"
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بر آن ناموجه است و خالف " تر" است، اضافه کردن عالمۀ تفـضيل فارسی "صفـت تفـضيلی"خود " اعـلی"چون 
را آورده  و " شور"و " تر) "صفات(پساوند " نمک"و " آب"اين کار بدان می ماند که کسی مثًال بر کلمات . منطق

بر " شور"و " تر"، پس آوردن " شور" ذاتًا "نمک"است و " تر"خـود " آب"چون . بگويد" نمِک شور"و " آبِ  تر"
 از آن جهت نادرست است، که نه" اعـلی تر"برخالف توجيِه آقای داکتر انتظار ، . اين دو لغت لغـو و بيهوده است

را " صفـت تفـضيلی"قابل آميزش نميباشد، بلکه از آن سبب که " تر"کلمۀ عـربيست و با پسوند فارسی " اعـلی"
اولی تر ، افـضل تر ، ادنی تر ، اخص تر "به همين ترتيب  استعمال ترکيبات . ناجائز است"  نمودنتفـضيل"دوباره 

در اين ميان بعض صفات تفـضيلی عـربی در فارسی بکار ميروند، که . دور از فـصاحت باشد" ، اعم تر و امثالهم
" کثر  و  اغـلب  و  اقـل  و  اعظم  و غـيرهما"بااليشان تطبيق نگرديده ؛ مثًال از " تفـضيل مکرر"نادرست " قاعـدۀ"

  .شنيده نشده" اکثر تر  و  اغـلب تر  و  اقـل تر  و اعظم تر"تاحال 
در کالم متقـدمان به کثرت بکار " اولی تر"مفـضل دست ميبرند؛ چنانکه  بعضًا شعراء جهت تأمين قافـيه به تفـضيلِ 

در .  شمرده نميشود دستوری"درست بودن"ی بوده و ِمالک اما اين کار فـقـط بروی ضرورت شعر.  استرفـته
صفـت (عادل آن در شکل تفـضيل دری موارد فـوق يا بايد خود صفـت تفـضيلی عـربی بعينه استعمال شود و يا ُم

يا " اولی"، " پست تر"يا " ادنی"، " فاضل تر"يا " افـضل"، " عالی تر"يا " اعـلی"، مثًال ") تر"مطلق بعالوۀ 
  )٧(.و غـيرهم" باعظمت تر"يا " اعظم"، " بزرگتر"يا " اکبر"، " شريفـتر"يا " اشرف" "تربه"

پذيرفـته شده و اين واقعيت را نبايد ناديده " صفـت مطلق"در عـرف دری ما بحيث " اعـلی"شايد گـفـته شود که لغت 
م رائج نيست، بلکه بيشتر در زبان گفـتار در جواب بايد گفـت، که اين استعمال عام نبوده و در تمام ابعاد کال. گرفـت

دستور معياری سر تعظيم خم " امر و نهی"و کوچه و بازار معمول است که قانونمندی خاص خود را داشته و پيش 
برای يک نويسنده و يا يک سخـنران . ولی درينجا روی سخن بطرف زبان تحرير و گفـتار ادبی و علميست. نميکند

ادبی را مطرح ميکنند و آخذان هم اشخاص باالتر از سطح عـوام، يعنی باسوادان اند، زيبنده که موضوعات عـلمی و 
  .را مراعات نکنند و با مبادی دستور زبان خود ناآشنا باشند" بايد ها و نبايد ها" نيست که

اگر چنين . ردبحساب آو" عـلمی بودن" را بتوان معيار ی ظاهری"واقعيت ها"گمان نکنم که در عـرصۀ زبان تنها 
تلقی ميگرديد، چون جای زبان عـوام و زبان گفـتار در هـيچ زمانی خالی نبوده  " عـلمی"می بود، بايد زبان عاميانه 

تعبير " بايدها و نبايدها"ار طرفی قـواعـد دستوری که آقای انتظار از آنها با . و اين زبان هميشه واقعيت داشته است
" واقعی بودن"بوده و از خود زبان و متن و بطن زبان تراوش نموده ،  که اين خود از ميکنند، هم بيگانه از زبان ن

حکايت ميکند، جزء " بايد ها و نبايد ها"دستور زبان که به گفتۀ جناب انتظار از . اين قـواعـد  دستوری حکايت ميکند
بلی؛ . هيچ زبانی وجود داشته نميتواندزبان بوده و استخوان بندی و ستون فقرات لسان را نمايش ميدهد، که بدون آن 

ياد ميگردد، " صرف و نحو"و " دستور زبان"و " گرامر"نمندی خاص خود که بنام هيچ زبانی نيست، که تابع قانو
  !نباشد
       

اگر . در همه حاالت شک دارم" غـلط  مشهور حکم صحيح را دارد"مانند بسياری ديگر بر درستی شعار ه من بنده ب
  :  مثالی بياورم در زمينه

اين تلفـظ فکری را القاء ". تراُوش"گفـته و شنيده شده، يعنی در هـيئت " واو"بصورت معمول با ضم " تراوش"کلمۀ 
اما حقـيقـت اينست که اين کلمه دريست و از مصدر ". تفاعـُـل"ميکند که گويا اين لغت عـربی باشد و از مصدر 

نش کــُ"تلفـظ گردد ، عـينًا بمانند " واو"است و بايد با کسر " تراويدن "ر ازاسم مصد" تراوش. "رخاستهب" تراويدن"
حال يا بايد .  مکسور ميخـواهـندِ "ش"، حرف ماقـبل که همه" ، پرش ، گزارش ، بارش ، تپش ، پرستش ، وزش

يا اينکه راه عـقـل و اداء کنيم و " واو"بپنداريم و  اين لغت را طبق معمول عام به ضم " درست"را " غـلط  مشهور"
  !!!قـضاوت با اولی االلباب. تلفـظ کنيم" را مکسور" واو"انصاف را در پيش گرفـته، حق مطلب را بيان کرده و 
 خير، هـرگز  است؛، کم زدن اين زبان بوده" زبان عاميانه"گمان برده نشود، که هـدف از تذکرات باال در بارۀ 

ن سخت عـالقه مند هـستم و خوش دارم اصطالحات آن را در نوشته هايم فـراوان من شخصًا به اين زبا. اينطور نبوده
ترکيبات . زبان عـوام در واقع گنجينۀ خالص نپذير و زايشگاه پايا و بزرگ لغات و اصطالحات است. به کار برم

 تحرير ُمعادل و بديل موزون، رسا و گيرائی که از زبان عـوام برميخيزند، بعضًا آنقـدر عالی اند، که زبان ادبی و
درين اواخـر خوشبختانه اصطالحات گفـتاری ما روز تا روز در زبان تحرير و نوشته . آنها را نميتواند خلق کند

 درين مسير ادبيات داستانی گويا قـدم های اولين را برداشته. رسوخ کرده و جای پای بزرگتری برای خود پيدا ميکنند
حات زبان عاميانه و زبان گفـتار در زبان ادبی و کـتابت، بدون شک زيبائی ، رواج يافـتن لغات و اصطال. است

  .می بخشد" زبان مکتوب"رسائی ، گيرائی و گستردگی بيشتر به 
  

  :مؤکدر ــتذک
ناشر و مدير . نشر شده بود" اميد" هـفـته نامۀ ٣٠٣ و ٣٠٢طوری که در باال تذکر رفـت، اين مقاله در شماره های 

مگر بنا بر مالحظات محافـظه کارانه، قـسمت هائی از مقاله را حـذف کرد، خصوصًا آنجا که " اميد"ۀ مسؤول جريد
 ــ  که در آن زمان در قـيد حيات بود،  رئيس تدريسات ثانوی وزارت معارف ــ  "داکتر اکرم خان"به شأن جناب 
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بعض مقاالت ديگر بنده دستبرد صريح آقای کوشان برخالف ادعاهای مکررشان در اين مقاله و در . برمی خورد
  .زدند  و بسا مقاالتم را اصًال چاپ نکردند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :ات حيتوض
د و سال های سال در شفاخانه  طبيب حاذقی گردي،لمان به تحصيل طب  پرداختهــ آقای عـبداهللا ثابت بعدها در ا ١

  .لمان بحيث جراح با نام و نشان پيشبرد وظيفه نمودهای ا
  ١٣٧٤، چاپ سيد عـلی رضوی بهابادی، سال " کليله و دمنه "٦٧ ــ  صفحۀ ٢
و چيزهائی از همين " کم همت "،" ضعيف عزم"اصطالح کابلی و در معنای ) افتبدون کسرۀ اض"(کم جاغور " ــ٣

  .استمفهوم و قبيل 
و الفاظ " کريه"تخت می گذرد، هنوز آن آواز   امروز که از آن واقعه پنجاه سالِ  ــ ٤
داکتر محمد اکرم خان ــ رئيس تدريسات ثانوی وزارت معارف ــ " رکيک"و " مّوهـِن"

  !!!!!!!!دمآزارمی ز است و سخت باشد، در گوشم طنين اندابوده " ديروز"مانندۀ آنکه 
" خـُرد در مقابل شخصی بزرگ سخت گفتنِ " اصطالح عاميانۀ کابلی و در معنای )ضم زاءبه ("زبان کردن" ــ ٥

  .است
  .ده استاصًال کلمۀ هـندی است که از قـديم االيام در فارسی دری بکار رفـته و دری گردي" جنگل" ــ ٦  

و .  بکار ميروند"ترين"و " تر"با د، که ن ــ اسماء و يا صفات تفضيل عربی در زبان دری به صفاتی اطالق ميگرد٧
  مثًال . است" افعل"مشهور ترين وزن چنين صفات 

   بزرگترينــ  بزرگتر ، اکبر                        
   بهترين ــ  بهتر ، )  با الف مقصور(اولی 
   پست ترينپست تر ، ــ   ) الف مقصوربا (ادنی 

   کوچکترين  ــ  کوچکتر ،                   اصغر  
   کوتاهتريناهتر ،  ــ  کوت  اقصر                   
   روشن ترين   ــ  روشن تر ،  انور                    
   بزرگترينــ  بزرگتر ،    امجد                     

   کريم ترين، ــ  کريم تر            اکرم             
    با رحم ترين،رحم تر    ــ  با   ارحم                   

   کامل ترينـ  کامل تر ، ـ     اکمل                   
 


