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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   2012جون  مچاربيست و  برلين ــ
  

  

  

 

  انبازجـيد ــ ـشھ

  و

  ــ سربازعسکر 

که به مناسبت روز شھداء و  "ن ــ خطاب به جانبازانجاودان گرديد نامت، جاودا"در مقالۀ کوتاِه 
ــ پورتال  1391ــ مصادف با ھژدھم جوزای  2012جانبازان وطن در صفحۀ مؤرخ ھشتم جون 

  :افتخار نشر يافت، آمده بود" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"استعمارشکن و قدردان 

من . ازای آزادی وطن کسب گرديده باشدعاليترين مرتبت شھادت آنست که در پای و در ... « 
دری "ِ جانباز"بدLئل خاص ــ که در اين مختصر مجال کشودنش نيست ــ بھتر ميدانم که کلمۀ 

  ».عربی بگذاريم"ِ شھيد"را در عوض 

است، بدين مأمول دست يازيده، به شرح و  رديدهگريخته مھيا گجھيده و حاL که مجالی Lاقل 
بقدری که زوِر قلمم ميرسد ــ پرداخته و بطن ھردو  البتهــ " زد و جانبايشھ"تحليل لغوی کلمات 

  :را ميکشايم

م و باعظمت    :بگوئيم، که اولی عربی و دومی دری ست "جانباز"و  "شھيد"از دو کلمۀ ُمفَخَّ

و رفيع و وضيع و  شفيع و شريف و نجيبنذير و نظير و کبير و صغير و "بر وزن  "شھيد"
" ودھُ شُ "و " شھد"و از مصدر ث^ثی مجرد " فَِعيل"وزن  صفت مشھبۀ عربی در  "و غبیّ  قویّ 

ع^وه بر معنای متعارِف حقوقی، معنائی شرعی و دينی ھم دارد و  "شھادت". است "شھادت"و 
از نگاه دين اس^م کسی را که در راه خدا کشته شده باشد، . ست "کشته شدن در راِه خدا"آن 

صرف عربی  مطابقِ . )1("کشتۀ راِه خدا"يا  "راه خداکشته در "يعنی  "شھيد"پس . نامند "شھيد"
ً صوصو خاً اين صفت د، اما بعضميگرداستعمال  "فاعلی"معموLً در معنای  "صفت مشبھه"  ا

که معموLً  "فعيل"ھم به کار ميروند؛ مث^ً ھمين وزن  "مفعولی"در مفھوم  آناوزان بعض 
ً ميکند و  "فاعليت"دLلت بر  در مفھوم متعارف " شھيد"کلمۀ  .حکايت دارد "مفعوليت"از  بعضا
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ه نيز از عين وزن کلمۀ دگری ک. استعمال گرديده است "مفعولی"اس^می آن نيز در معنای 
است که معنای " عليل"ست و در مفھوم مفعولی استعمال ميشود، کلمۀ  صفت مشبھۀ عربی

. "ده استکه بر وی علتی وارد ش آن"يعنی  "مفعول"بر وزن  "معلول"را ميدھد و  "معلول"

وزن  استعمال ميشود، "مفعولی"در مفھوم  اوقات که بعضوزن ديگری از صفت مشبھۀ عربی 
 "مرسول"که صفت مشبھه از ھمين وزن است، در مفھوم  "رسول"چنان که کلمۀ . است "ولعُ فَ "

ــ به کار  )2("فرستاده شده"ــ و به اصط^ح معمول و ناصائب  "فرستاده"يا  "ارسال شده"يعنی 
يعنی متصف به  "صبور"البته قاعدتاً ازين وزن نيز مفھوم فاعلی گرفته ميشود؛ مث^ . فته استر
  .دارد "لـفاع"، دLلت بر "شکيبائی"و " صبر"

و شھر معروف ايران که در . نامند "مشھد"را  "جای به شھادت رسيدن"از نگاه صرف عربی 
ــ امام ھشتم " رضاءعلی موسی "که  ياد ميشود، بخاطريست "مشھد"وLيت خراسان ايران بنام 

 نفـذمشعل و م"بر وزن  "مشھد". ــ در آن به شھادت رسيده و ھمدرانجا مدفون است )3(ِشيِعيان 

و  "جای"ظرف مکان و زمان عربی ست، که ھم بر  "و مطبخ و مبحث و مقطع و مکتبو مرقد 
ظاھر (ُشھُودزمان و مکان " اص^ً در معنای "مشھد"پس . وقوع فعل دLلت ميکند "وقت"ھم بر 

يعنی  "ظرف مکان"را بحيث  "مشھد"در عرف  معمول مگر . است "به شھادت رسيدنو ) شدن
 "ودھُ شُ  جایِ "در مفھوم دومی خود  "مشھد"البته . پذيرفه اند "شھادتکده"يا  "جای شھيد شدن"

را در ھمين  "دمشھ"را نيز گويند و در ادبيات قديم دری  "جای تجمع"و ) مکان ظاھر گشتن(
چه عيب دارد که جھت امتثال، مثالی را از متن يکی از مقاLت . مفھوم بسيار استعمال کرده اند

ديگران  به کھنۀ خود بساز که نوِ "سابقه ام برگزينم؟؟؟ در بخش بيست و دوم سلسله مقاLت 
  :، از حکيم ناصر ُخسرو بلخی چنين نقل قول گرديده است"گران است

و مردمانش . ُصور معروف است  به مال و توانگری در ميان شھرھای ساحل شام و اين شھرِ « 
مرد نيک منظر و . عقيل ميگفتندنی مذھب، پسر ابوھمه شيعه اند، و قاضيی بود آنجا، مردی سُ 

دانھای ـراست کرده اند، و آنجا بسيار فرش و طرح قناديل و چراغ مشھدیو در شھر . توانگر
پور، چاپ ھشتم داکتر نادر وزين، چاپ "ۀ ناصر خسرو بلخیر نامـسف" 19صفحۀ ( ».رگين نھادهـزرين و نُق

  )، تھران، چاپخانۀ سپھر1370

  برهتن، شھادتکده، مقيعنی محل حضور ياف "مشھد". رار دارددر لبنان امروزی ق "صور"شھر  

پورتال  2010فبروری  13صفحۀ (»".سالون شھری"و در متن، محل تجمع مردم و  بحساب امروز 

  ")افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 بلندباLیترکيب  پردازيم به شرحبه تفصيل حديث رفت، مينسبتاً  "شھيد"بعد از اين که در مورد 

  :" جانباز"

" جانبازنده"، مّرخم و مخفّف "باز"و پس آوند  "جان"کلمۀ سرۀ دری و مرکب از اسم  "جانباز"

  .است "بازندۀ جان"اضافۀ مقلوِب  "هجانبازند"است؛ و چنان که دانيم 

را دارد، در زبان دری بر طيف گسترده تر معنائی  "روح و روان"که اص^ً معنای  "جان"
  :اط^ق ميگردد؛ که بر بعض از آنھا اشارت ميکنم

  جانش درد؛ استم جاندرد: چنان که گوئيم؛ "تن"و " ُجثه"،   "پيکر" ،" دنب"در معنای " جان"ــ 

  است يعنی جثۀ قوی دارد؛ جاندارف^نی خوب که جان در جانش نماند؛ اينقدر کار کرد ؛ ميکنه   

  ينا مثال برجستۀ ديگر از .نيز مشعر بر ھمين مدلول است" جان اس يا بانجان؟"ضرب المثل    

  ــ به کار رفته" و بدن تن و پيکر"در معنای " جان"است که در آن " زنده جان"مدلول کلمۀ    
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  "ردجانخُ "  زيبای ترکيبدر  .چيزی اط^ق گردد که پيکر و تن زنده داردب" زنده جان"چون    

  جانش در جان"در مثال لبته ا تگرديده اساستعمال " جسد و جثه"در معنای " جان"نيز کلمۀ    

  ".جان در تنش نماند"يعنی  ؛است "تن" نيز  دومی "جان"مراد از  ،"ماندن   

  ؛ يعنی)جان خود را لچ کرد(جان خوده لُچ کد: کنايه از تمام بدن بدون اندام نھان؛ مث^ً " جان"ــ 

  ....تمام بدن خود را با استثنای نھانگاھھای خود برھنه ساخت؛    

  جانش"نيز استعمال کنند؛ مث^ً " نھان انساناندام "يا " عضوی از بدن"را مجازاً بحيث " جان"ــ 

  ....؛ )معموLً برای زنان گفته شود"(جانش خون آمد"، از )معلوم ميشود"( ... مالوم ميشه   

  جانش برامد؛ جانش را کشيد؛ ف^نی به عزرائيل جان: مث^ً  ؛"َدم"و " َنَفس"در معنای " جان"ــ 

  ....نی؛  را) نانش(نميدھد؛ جانش را بگير و مالش   

  ــ جانداران و جانوران ــ )جناور(جاندار و جانور: ؛ مثل"ھستی"و  "حيات"در معنای " جان"ــ 

  و َحيَوان و ذوالحيات و ذيحيات واجسام حيه "علم بيالوجی زير عنوان ترکيبات عربی  که در   

  : اين مقاله عرضه بداريمسياسی خوانده ايم؛ اگر مثالی بر وفق روحيۀ " و غيرھم ذيروح   

  ."آن آزاده مرد جان خود را در راه وطن فدا کرد"

بسيار  ُکُتباز  "چھار مقالۀ عروضی سمرقندی". مثالی درين باب از ُمتون متقن قديم ميزنم
نظامی عروضی که از . نوشته شده "آساسرمشق "مشھوری ست که با نثری بسيار دلربا و 

را به نام يکی از  "چھار مقاله"سمرقند برخاست و در خدمت س^طين غور قرار گرفت، کتاب 
ازينست که اين کتاب جليل را به . ــ تأليف کرد ابوالحسن حسام الدين علیّ شھزادگان اين سلسله ــ 

جرأت جزء افتخارات ادبی سرزمين محبوب خود ميتوانيم دانست؛ و ھر ادعای ديگر را باطل 
  :درين کتاب ميخوانيم. بايد شمرد

ب اختيار کند اين شرايط  که برشمرديم بايد که اندر يافته باشد که بس پس ھر پادشاه که طبي... « 
خود در کنار ھر غافل  جانو عمر خويش بدست ھر جاھل دادن و تدبير  جانسھل کاری ست 

و  )1375چھا مقالۀ عروضی، چاپ مرحوم داکتر محمد معين، چاپ ديبا، چاپ مکرر  112صفحۀ ( » .نھادن

 ّ̂   .مه محمد بن عبدالوھاب قزوينیبا استفاده از مقدمۀ ع

  ....ينست که جان مسأله در: ؛ مث^ً گوئيم"اصلی يک شیء و روح نص و متن"يعنی " جان"ــ 

  .کارش جان گرفت: ؛ مث^"رونق"در معنای " جان"ــ 

  .نھفته است "جان"جازی و کنائی ديگری نيز زير کلمۀ بته مفاھيم مَ ال

فرد استعمال  "ِحيات و زندگی و تمام ھستی"اً در مفھوم مشخص "جان"کلمۀ  "جانباز"در ترکيب 
را استعمال ميکنيم، منطقاً کسی را به عملی ارادی و اگاھانه  "جانباز"وقتی کلمۀ . شده است

يعنی کسی که آگاھانه سر و جان و ھستی خود را وقف امری  "جانباز"پس . متصف ميدانيم
يک انسان آزاده، فداکردن ارادِی حيات و ھستی  و باLترين مرتبۀ عمل. مقدس و انسانی ميکند

شخصی ست فداکار، که در راه ھدف مقدس  "جانباز"بناًء . اوست در راِه آزادی وطن و مردمش
  .باک و دريغ ندارد ،"جان"خود از بذل باLترين متاع خود؛ يعنی 

  جانباز يا شھيد؟؟؟

ِر مشخص و خصوصاً باِر محض ھرگز با "جانباز"از شرح باL بخوبی متوجه ميگرديم، که 
فقط در مفھوم دينی و اس^می خود مفھوم و تداول  "شھيد"دينی را تضمن نميکند، در حالی که 

ھر جانباز شھيد "را نيز دارند؛ يعنی که  "عام و خاص"نسبت  "جانباز و شھيد"کلمات . دارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4

رادی و آگاھانه يک عمل ا "شھيد شدن"از طرفی عمِل . "مگر ھر شھيد جانباز نيست ،است
، چنين حکمی را دارد "مفعولی صفتِ "که حيثيت  "شھيد"کلمۀ  "ساخت صرفی"نيست، چون نه 

که  "جانباز"کلمۀ  "ِساخت صرفی و گرامری"در حالی که . "شھيد شدن"را ميکند و نه پروسۀ 
نظر : به عبارت ساده تر. دارد "باختِن جان"ست، دLلت صريح بر عمل ارادِی  "صفت فاعلی"

خود  "جانباز"تحميل ميگردد، در حالی که  "شھيد"بر  "مرگ"به ساخت صرفی و لغوی، 
  !!!به ذمه ميگيرد ،"آگاھانه"را از روی شعور و باصط^حِ جديد و فيشنی،  "مرگ"

و من شخصاً پيشنھاد . درمييابيم "شھيد"را بر  "جانباز"دليل ارجحيت کلمۀ  چندتنھا به ھمين 
بارزان فداکاری که جان گرامی و مقدس خود را از دست داده اند، ميکنم که ازين به بعد برای مُ 

  !!!!استعمال کنيم "شھيد"را در عوض  "جانباز"کلمۀ 

کات بود، که از ھمان بدو با آگاھی کامل از ھمين نِ  "زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"پورتال  
  !!!!!"شھداء"اختصاص داد و نه به  "بازانجان"تأسيس آن صفحۀ خاص خود را به 

  :ــ عسکر ــ سپاھی سرباز ــ جانباز

. مفصل گفتيم، در مورد ترکيب باعظمت ديگری نيز چيزی بگوئيم "جانباز"وقتی که دربارۀ 

را مگر در  "سرباز"لغت . اش بايد دانست"جانباز"است که اص^ً ُمعادل  "سرباز"مراد ترکيب 
به  "عادل گذاریمُ "گذاشته و عاماً تداول داده اند، ولو که اين  "عسکر"فارسی ايران ُمعادل 

  :دLئل مختلف صائب، رسا و گيرا نيست

 "سرباز". است؛ يعنی کسی که سر خود را ميبازد" بازندۀ سر" يا "سربازنده"مخفف  "سرباز"

به عمل  نيز متصف است" جانباز"است، عيناً مثلی که  "باختِن سر"متصف به عمِل ارادِی 
  ."باختِن جان"ارادی 

از نگاه ساخت دستوری وقتی در قالِب اصلی و منطقی خود استعمال  "جانباز"و  "سرباز"
و يا که وقوع فعل و  بر آنھا حتمی باشد "جان باختنِ "و  "سر باختنِ "فعِل  دو وقوعميشوند، که 

بنا بر اين تعريف کسی که . بر آنھا قب^ً صورت گرفته باشد "جان ختنِ با" و " سر باختنِ "عمل 
خود را نباخته  "سر و جان"قرار گرفته و  "جانبازی"و  "سربازی"در انتھای کار و پروسۀ 

  !!!!!!"جانباز"است و نه  "سرباز"باشد، نه 

بناميم که در  "بازسر"را تنھا و تنھا وقتی حق داريم  "عسکر"ازين تعريف نيز برمی آيد که يک 
 "سرباز"به  "عسکر"بناًء تسميۀ کلی !!!! خود را از دست داده باشد "سر"آخر و فرجام جنگ 

  !!!!!!!اساس منطقی ندارد

به  "سر باختن"و  "جان باختن"مگر يک کلمۀ خنثی و بی طرف است، که از آن بوی  "عسکر"
. يات عسکر شرط اول استح "حفظ"و  "نگھداری"مشام نميرسد؛ خصوصاً که در فن حرب 

ه فکر دفاع خود عسکر بايد در درجۀ اول ُمراقب حيات و زندگی خود باشد؛ يعنی پيش از حمله ب
و در جنگھای . و وقتی اين شرط برقرار گشت، به عمل جنگ مبادرت ميورزد!!! ه باشددمبرآ

ُمعادل  پس. درن روال چنان گشته است، که عسکر غالباً و عم^ً در ميدان جنگ در نمی آويزدمُ 
نی جور می آيد و نه منطقاً درست نه با پراتيک جنگھای کنو "سرباز"و  "عسکر"قرار دادن 

ميتوانسته درست  "تن به تن"در زمانه ھای قديم و در جنگھای  "ازسرب" سميۀتالبته  !!!ستا
  .باشد

رائج ساخته اند و کسی در  "عسکر"را منحصراً بجای  "سرباز"با اين ھم در فارسی ايران کلمۀ 
با اين رواج عامی که . ، سر باز زند"سرباز"که از استعمال کلمۀ  سراغ نميگرددايران کشور 
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ــ آنچه در ُکنھش  "سرباز"ه است، تقدِس ذاتی کلمۀ در فارسی ايران پيدا کرد "سرباز"کلمۀ 
را در رواج و " سرباز"ازينرو کلمۀ . نھفته است ــ خود بخود، ساقط  و زائل و منتفی ميگردد

  !!!!تداول ايرانِی آن ھرگز نميتوان مقدس و قابل احترام دانست

که در است  "لشکر"و " سپاه"و  " اردو"کلمۀ عربی و اص^ً در معنای  "عسکر" که گفتيمچنان 
در اصط^ح خاص . تغيير معنی داده است "فردی از اردو  و سپاه و لشکر"تداول عجم به حيث 

برای تمام افراد اردو اط^ق ميگرديد، از جنرال گرفته تا به  "عسکر"اردوی افغانستان کلمۀ 
خود  "ِعسکر بودن" دانسته و بهخود را عسکر  ھمه "صاحبمنصبان اردو"ازينرو . ساير سپاھی

را منحصراً به افرادی استعمال ميکردند که س^ح به  "عسکر"در استعمال عام  اما . ميباليدند
اين نکته که ھر منسوب اردو ــ  در ھر درجه ای که . شانه انداخته و داخل ميدان کارزار ميشدند

وی در ارد. قرار داشت ــ عسکر شمرده ميشود، احتماLً در بين تمام اردوھای عالم رواج دارد
  .المان ھم اين نکته سر زبانھاست

تداول داشت، عيناً به مانند  "عسکر"در فارسی ايران نيز در گذشته ای نچندان دور کلمۀ البته 
ــ که ھرگز منشأ علمی  "عربی زدائی از فارسی"و  "سره سازی"تا اينکه در مسير . افغانستان

ساخته و آن را آنقدر تداول  "سکرع"را جانشين  "سرباز"و زبانشناسانه ندارد ــ کلمۀ نامناسِب 
را  "عسکر"دادند و در دھن خاص و عام انداختند، که امروز کسی از ايرانيان و ايران، کلمۀ 

  .اص^ً نميخواھد بشناسد

  : "سپاھی" بِ در باانو اينک ھم اندکی 

ما ، از کلمات زيبای دری ست که در بين عوام "سپاه"صفت نسبی و منسوب به  "سپاھی"کلمۀ 
عاميانۀ کابلی قبل از تداول کلمۀ عربِی  دری. تداول عام دارد و خصوصاً در بين عوام کابلی

را استعمال ميکرد، که از بسا ِجھات بھتريِن ھمه  "سپاھی"منحصراً ترکيب  ،"عسکر"
  . آنش بايد شمردھمقطارھا و  معادلھای 

از بھر امتثال گويم . ملک ما رائج بوده است قلمِ از زمانه ھای بسيار قديم در لفظ و  "سپاه" کلمۀ
ميباشد و بدست يکی از  که از امھّات ُمتون شامخ دری" تاريخ مسعودی" يا" تاريخ بيھقی"که 

 و ترکيبات "سپاه"صادق القول ملک ما ھمدرين خاک پاک تدوين گشته است، کلمۀ  مؤرخان

را صدھا  "سپاھساLر غازی"و  "سپاھساLر" و" سپھساLر"و " سپاھدار"آن از قبيل  مختلف
  . بار استعمال ميکند

 "ِعسکر"دارد، نميتواند در تداول امروزی وطن ما جای  "سپاھی"که کلمۀ زايائی مھمه با 
  !!!عربی را بگيرد

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

 "صفت فاعلی"چنان که . دنی و مفعولی ھردو ساخته ميشوعلات فاکه از آن صف مصدر متعدی ست "کشتن"ــ  1

 "شده"در اصط^ح مروج امروزی کلمۀ زائِد  ".ُکشته"آن  "صفت مفعولی"است و  "ُکِشنده"ازين مصدر کلمۀ 

مگر . را جور کرده اند "کشته شده"گذاشته و ترکيب  "کشته"ست، در عقب "صفت مفعولی"را که نيز ع^مۀ 
لی نياز ندارد "صفت مفعولی"خود  "کشته"، ھمان قسمی که گفتيم استعمال !!! تام و مکمَّل است و به کدام مکمِّ

 "کشته"جمع مناسب ھمان قسمی که دانيم . دور از فصاحت است، "کشته شدگان"و جمعش  "کشته شده"ترکيب 

گوئيم، مفھوم به تمام معنی و به وجِه احسن اداء گرديده است و  "ميدان جنگ کشتگانِ " و اگر است "کشتگان"، 
در عرف امروزی و خصوصاً در تداول !!! بگوئيم "ميدان جنگ کشته شدگانِ "رگز ضروت نيست که ھ
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را  "شده"مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی ــ ھم در ملک ما و ھم در ايران ــ در چنين حاLت کلمۀ کام^ً زائد 
و بعيد از قوانين ک^م فصيح نقد و تيار ميچسپانند، که تخطيی صريح از دستور زبان  "ِصفت مفعولی"در عقب 

  !!! دگردست و بايد از آن پرھيز ا

و ھم  درست شده است "فرستنده"دارد، که از آن ھم صفت فاعلی  نيز "فرستادن"را مصدر حالت عين  ــ 2
را چسپانده و  "شده"کلمۀ  "فرستاده"يز ھرگز نيازی نداريم که در عقب درينجا ن. "فرستاده"صفت مفعولی 

تمام معنی ه ، مفھوم ب"خداست فرستادۀمحمد "گوئيم وقتی  .مت کنيرا درس "فرستاده شده"ترکيب عليِل و مريض 
 "ستخدا فرستاده شدۀ محمد"ساخته و  فصيح غيرِ را نارسا و و عبارت ترکيب چرا اداء گرديده است و 

تعبير کرده  "فرستاده شده"را " رسول"ــ نيز  "عميد" شمول فرھنگ معروفبعض کتب لغت ــ به  ؟؟؟بگوئيم
  !!!مؤلفان اين کتابھايش بايد دانست "نارسائی دستوری"از عدم دقت دستوری و بھتر بگويم  اند، که

ش درين مورد گفتيم به شکل نمونه و مثالھای برجسته از اغ^ط مشھور دری زبانان ) 2و  1( آنچه را در ذيل 
  :بايد شمرد؛ ھم در افغانستان و ھم در ايران، ورنه 

  !!!!!لط گويان و غلط نويسانغ سرِ  اندرين ره کشته بسيارند؛ قربانِ 

منسوب به  "ُسنِّی"ھمان قسمی که  ؛"هيعَ شِ "ه مذھب بمنسوب " یيعِ شِ " ست و"یيعِ شِ "جمع  "شيعيان"ــ   3
ــ به  تلفظ ميگردد "عين کسرِ " بايد توجه کرد که به "شيعيان"کلمۀ جمع  در مورد. است )ةُسنَّ "(تنَّ سُ "مذھب 

ميباشد، نيز  "سنی"که جمع  "سنيان"تلفظ ميگردد ــ ھمان قسمی که  "عين مکسور"با  "شيعيان"تأکيد ميگويم که 
 "مفتوح عينِ "معموLً به را  "شيعيان" ــ ھم در دری و ھم در پشتو ــ در افغانستان. تلفظ ميشود "نون مکسور"با 

  !!!!!محض است تلفظ ميکنند که غلط 

  

   


