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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩مبر دس ٣٠ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

   افغانستان و فارسی ايران دریرقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )م تبخش هش(       
  

  طالب ــ طلبه ــ طالبان
  

" افغان جرمن آنالين" نوشته و در پورتال ٢٠٠٦ دسمبر ٢٠را که به تاريخ " طالب ــ طلبه ــ طالبان"مقالۀ معنون به 
 تقديم  AA-AAرتال نشر کرده بودم، بعد از پيرايش نو، به حيث قسمت هشتم اين سلسله حضور اشرف خوانندگان پو

  :ميکنم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٦ دسمبر ٢٠برلين، 

  
  

  طالب ــ طلبه ــ طالبان
  جمع بستن جمع

  
َضَرَب   ضَََربا   "گردان صرفیِ کدام بحث سياسی را نَبَرد، و چيزی نظير  خوانندۀ عـزيز از عـنوان باال توقع شنيدن 

ن اما چرا به تحليل صرفی اي. اين نوشته بر ساختمان صرفی اين سه کلمه مکث ميکند. را هـم از آن نخواهـد" َضَرُبو
سه لغت ميپردازم، لغاتی که در ملک ما کامًال مشهورند و هـموطنان باسواد ما آنها را با همدگر مغالطه نميکنند؟ 

عـلم گرديده " مرکز ثقـل زبان فارسی"انگيزۀ اين نوشته، طرز استعمال نادرست اين کلمات در کشوريست که بحيث 
ی جبری بسازند، و نوعی   قـلمرو زبان درآن را در" بانفـرهـنگستان ز"و اخيرًا ميکوشند، اصطالحات موضوعۀ 

پس اين مقاله را اصًال برای آن برادران خود مينويسم، و نيز . را درين قـلمرو نافـذ بگردانند" دکتاتوری فـرهـنگی"
اخيرًا ضمن .  کنندــ تکرار می" تبرکًا و تيمنًا"برای افغانانی که يکسره اغالط  فارسی ايشان را تبرکًا و تيمنًا ــ بلی 

  :شمه ای از اغالط  مشهود فارسی ايران را برشمردم و گفـتم که" وای به روزی که اغالط  دوچندان گردند"مقالۀ 
اينست . بيچاره افغانان اغالط  خود را حفـظ  ميکنند و در عـين حال، اغالط  فارسی ايران را نيز کاپی مينمايند«  

  »!!!!!ز ما بيچاره تر در دنيا کسی نيست، دست و گريبان گرديده ايم  و اکه به اغالط  دوگانه و ُمضاعـف
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به حيث نشانۀ ديگری از تفارق و گری از اغالط مشهود و غـيرمتعارف  فارسی ايران را ضمن اين مقاله گوشۀ د
فـقـط  به يکی دو سه  دارد، که البته اين سلسله دامنه ای دراز. شان ميدهمنتمايز بين فارسی ايران و دری افغانستان، 

نوشته حقـش اداء نميگردد و بايد دنبالش کرد، و آنقـدر دنبالش کرد که ناگفـته ها همه گفـته شوند و چيزی ديگر برای 
  .و من عـزم جزم کرده ام که همين کار را بکنم. گفـتن نماند

  : ــ ايرانيان ميگويند و مينويسند 
  . لبگیطالبان ها ؛ طاِلبانی ؛ طلبه ها ؛ طــ 
طالبان چطور و چنان کرد ــ  بلی ميگويند « : بکار برده و مثًال گويند " طالبان"و يا فعل و ضمير مفـرد را برایــ 
  »".کردند"،  و نميگويند " کرد"

 ايران و آن هم در تمام  از اين طرز استعمال را هم در نشرات داخل ايران می بينيم و نيز در نشرات ايرانيان خارج
  .يعنی  راديو و تلويزيون" سمعی ــ بصری"ش؛ هم در نشرات مطبوع و نيز در نشرات ابعاد
  :گيان هم ميگويند و مينويسند ــ فـرن

و ."  يک طالبان کشته شد"« : مثًال مينويسند . و غـيره" يک مجاهـدين"، " طالبانيزم"،  " طالبانی"، " يک طالبان"
  » ."او يک مجاهـدين بود"يا  

گرچه غـربيان هم که . گله ای نبايد داشت، که چرا اين کلمات را نادرست استعمال ميکنندو اهل فرنگ ن از فـرنگيا
پنداشته ميشوند و معموًال به تحقـيق و تدقـيق کافی و "  محور کرۀ زمين"در اکثر امور پيشقـدم  و سرمشق اند و گويا 

  .را مرتکب گردندفاحش الزم هـر موضوع هم  می پردازند، نبايد چنين سهوی  
  

  :و اينک تحليل لغوی هـر يک 
و " طلب"، اسم فاعـل از مصدر " ثابت"و " باعث"و " نائب"و " جالب"و " غـالب"و " قالب"بر وزن " طالب"ــ 

شاگرد و محصل " در اصطالح مگر از آن مفهوم .است" خواهـنده، طلب کننده، جوينده و خواهان"در معنای اصطًال 
 .ميگيرندرا " علوم دينی

  )است" طالب"نيز جمع " البـُط"البته .( است" طالب"جمع عـربی " جغله"و " فعله"و "  عمـله"بر وزن " طلبه"ــ 
  .است؛ جمع سرراست و بدون تعقيد" طالب" و فارسی یجمع در" طالبان"ــ 

رد معامله ميکنند، مثًال بحيث کلمۀ مفـ" طلبه"ايرانيان با کلمۀ . است" طالب" هـردو جمع" طالبان"و " طلبه"پس 
حساب مفـرد ه را نيز ب" طالبان"را مفـرد ميپندارند، " طلبه"ايرانيان همانگونه که ".  طلبگی"و يا " طلبه ها: "گويند 

  ."طالبان" ــ منسوب به "طالـِبانی"و يا " طالبان ها: "ميگيرند، چنانکه گويند و نويسند 
ـ خصوصًا کلمات جمع عـربی ـ " کلمات جمع"تن و يا بحيث مفـرد بکار بردن پنداش" مفـرد"اين را هم بايد گفـت، که 

اين کار را متقـدمان هم کرده اند، چنانکه . کاری جديد نيست و تنها به ايران و فارسی ايران هم منوط نمی ماند
، " منازل ها"، " رم هامکا"، " حروف ها"، " امثال ها"و يا . را بسيار بکار برده اند" عجايبات ها"يا " عجايب ها"
  .درين مثالها کلمات جمع عـربی دوباره بقاعـدۀ فارسی جمع بسته شده اند. و غـيرهم" عـلل ها"، " حواس ها"
  

  :بياوريم و متقدم خود کالم  گلپروران پيشين  اگر در زمينه مثالهائی  از
   

  : خداوندگار بلخ فـرمايد 
    

       معشوق بِر عاشق، با وی نی و بی وی نی    بنگر که عجيب اينست عجايب هاای ديده 
  

  :و باز فـرمايد 
  !ش، ای حبر نکوها صنايع      از   گفـت کمتر داستانی بازگو    

  
  ..."  دانشمند ، عالم ، نيکوکار، "به فـتح اول و سکون دوم =    حبر 

  
  :ازرقی هـروی گويد

  
  کند بخت تو شاها خاطرم را ياوری    گر      او را ياور دانش کنم یمعانی ها  من  

  
  :منوچهری گويد 

  
   جاریات هایـابي نيکو، اظ هایـالف     ش گويم، کان شاه را خوش آيد    من شعر بي                

  
  :و باز فـرمايد 

  
  ها جودی و انگشتانت کوثر      بهشت حکمت و    رياحين ها  بهار نصرت و مجدی و اخالقـت          
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  :نيز فرمايدو 
  

   بکوب و راه بگسل منازلها کوه بگذار     و  در نورد بيابان
  

  :حکيم فـرخی سيستانی فـرمايد 
  

      زير شمشير تيز و زير قـصب قـويست    معجزاتهایمر ترا  
  

  )" آن که بسيار ميبرد و بسيار قـطع ميکند"يعنی " قـّصاب"و " ( بريدن ، قـطع کردن"به فـتحتين =   قـصب 
  

  :شيخ اّجل حضرت سعدی فـرمايد 
  

     جمع می بينم عـيان در روی آن َمه بی حجيبعالم سی و دو چيز عجيب        عجايبهایاز   
  

  "حجاب ،  پوشش ،  پرده " ، در معنایبه کسرتين=  حجيب  
  

، که در حکم   برميخوريم عـربی"جمعکلمات "چنان به و دری در روزگار ما و در تمام قـلمرو زبان فارسی 
، "انتشارات"تبليغات ، "، " شريفاتت"، " تشکيالت"، " عمليات"، " ادبيات: "کار ميروند؛ مثًال ه  ب"مفـرد"
، "عمليه"، " ادبيه" غـيره که جمع و" تبعه"، " اقدامات"، " اجراآت"، " مطبوعات"، " احضارات"، " اکماالت"
  .اند" تابع" و " اقدام"، " اجراء"، " مطبوع"، " احضار"، " مالاک"، " انتشار"، " تبليغ"، " تشريف"، " تشکيل"

) پسر" (ولد"را که جمع " اوالد"مثًال کلمۀ تازی .  هم به چنين موارد برميخوريمعاميانۀ کابلی در عـرف گفـتار دری 
 يش"اوالدها" است، هميشه بحيث مفـرد بکار می بريم؛ چنانکه وقـتی با دوستی برميخوريم، معموًال جويای احوال

  . کار ميگيريم"مادر اوالدها"از ترکيب "  خانم"جای ه  خوب استند؟ و يا   وقـتی باوالدها: ميشويم و ميپرسيم 
و " ماها"در افغانستان و " مايان و شمايان( "بندند  را نيز،  دوباره  جمع می" شما"و " ما"بعضًا ضمائر جمع 

  )در ايران" شماها"
در است، که " مسلمان" را بخود گرفـته، کلمۀ "مفـرد"فارسی حکم و دری که در زبان " کلمۀ جمع"مشهور ترين 

جمع " نآ"را با ادات جمع دری " مسلم"عـربی کلمۀ و فارسی زبانان ی زبانان در. بوده" مسلم"اصل خود جمع 
" مفـرد"مرور زمان، تداول را ايجاد کردند و بعد اين کلمه به ") به سکون سين و کسر الم" ( مسلمان"بستند و کلمۀ 

نيز تغيير خورد و حالتی پيدا کرد، که از اصلش کامًال متفارق " س و ل" درين ضمن حرکات حروف . پيدا کرد
" مسلمانان" را بکار بسته و از همين رو جمعش. ميپنداريم" مفـرد"را همۀ ما " مسلمان"تداول امروز کلمۀ در . است

ه حيث شبلون و به تحولی شايد به مرور قـرون صورت گرفـته باشد، که نتوان بالبته چنين . گوئيم و و نويسيم
  . استفاده کرد" الگو" بحيث اصطالح ايرانيان

قاعـدۀ مشهود و مشهوريست، که بحثی مفـصل " جمع الجمع" تازيان نيز چنين کاری را بسيار روا ميدارند، چنانکه 
از نو " مشکالت امالئی در زبان دری"وقتی سلسلۀ . ــ  الزم نميدانمميخواهـد و درينجا شرحش را ــ ولو به ايجاز 
  .دنبال گردد، از موضوع هم سخن خواهد رفت

   
  :بعد از اين همه مثال دادن های قـديم و جديد، برميگرديم  به اصل موضوع 

جمع می بستند و دری و قاعـدۀ فارسی ه ی زبانان پيشين و قـدمای معظم، کلمات جمع عـربی را دوباره باين که در
چون به گفـتۀ  اينکه اين کار را امروزيان نيز در مورد پاره ای از لغات تازی ميکنند، جای بسيار تعجب ندارد،

" مفـرد" زبان فارسی، حکم  برای طبيعت " عـربیجمع" ،)١(" مفـرد و جمع"مرحوم داکتر محمد معين در رسالۀ 
  .بندند می جمع دوباره مع فارسی،  را با ادات ج و از همين سبب آندرا دار

و تعجب در اوج .  بپندارند"مفـرد"،  را و مشهود" سرراست"جای تعجب در اينست، که فارسی زبانان جمع فارسی 
ايران را مرکز کشور خود ميرسد، وقـتی می بينيم که اين کار را ايرانيان باسواد و خبره نيز همی کنند، خبرگانی که 

فارسی زبانان می پندارند، و می پندارند، که فارسی زبانان جهان بايد همه و بال " مرجع تقـليد"و " ثقـل زبان فارسی"
" دکتاتوری"ايشان در واقع بصورت سرپوشيده ميخواهـند، . استثناء از ايشان پيروی نمايند و دنباله رو ايشان باشند

اجالس " در نمونۀ بارز و آشکارای اين کار را. تعميل و تحميل کنند" زبان دری"را بر قـلمرو لهجۀ فارسی ايران 
) ٢" (کم بغل"بر دو کشور ديديم ، و ديديم که در شهر دوشنبه ــ پايتخت  تاجيکستان ــ " کشور های فارسی زبان

 قـلمروهای خود   درايران را" فـرهـنگستان زبان" اصطالحات فـنِی وضع شدۀ  ، تاافغانستان و تاجيکستان قـبوالندند
  .، باالجبار  استعمال نمايندنيز

از هيچ سوی، بر هيچ کس و در هيچ صورت " دکتاتوری فرهنگی و زبانی"چالندن تحميل و صرف نظر ازينکه 
  :قابل قبول نيست، بايد جدَا تذکر بدهم که

 تعداد ند، پوشيده نيست، کهيده اورزانهماک بدان بر اهل دانش افغان و خصوصًا کسانی که در زمينه تتبع کرده و 
 "غير منطقی" و بعضًا "نامناسب" ،"نادرست"ايران، ساخت " گستان زبانفرهن"بسيار زياد اصطالحات موضوعۀ 
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توجيِه استدالل و ، به تشريح مسأله و ی فراوانمثالهاه بدون شک، ضمن آوردن اين سلسلتعقيب در مسير . دارند
       !!!!!!!! خواهم پرداختادعای خود 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : توضيحات 
 انتشارات امير تأليف مرحوم  داکتر محمد معين، چاپ پنجم ، مؤسسۀ" مفـرد و جمع"رسالۀ   ــ صفحات مختلف١

  .  شده اندم نيز همه از همين رساله اقتباسمثالهای منظو.  تهران١٣٦٩کبير، 
. است، يعنی آنکه بنيۀ قـوی مالی ندارد" کم بضاعـت"اصطالح زيبای عـوام کابلی و در معنای " کم بغل" ــ ٢

 مطبوع در سطح بس باالئی قـرار دارد ــ افغانستان و تاجيکستان در مقايسه با ايران ــ  که از نگاه اقـتصادی و آثار
  !!!!!!برويمو کميت جلوه ميکنند؛ اگر ظاهـر را بنگريم و زير تأثير ابهت ظاهـری " کم بغل"واقعًا که 

 
 


