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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۴اپريل  ١٣برلين ــ      

  

  

  

  تحميل دستور عربی بر کلمات دری

  )قسمت دوم(

  فی نامھای خداوندبا تحليل صر

، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بسيار مايۀ خرسندی ست که در طيف ھمکاران عزيز پورتال 

سعۀ صدر و  ه منيکی از چنين گرانمايگان، ک. ذوات پرمايه و حوصله مند را بسيار مييابيم

. يدی ميباشد، جناب الحاج داکتر صاحب امين الدين سعستايمميرا بطور خاص ايشان  شکيبائی

آرزومندم که اگر در مقالۀ قبلی قلم اندک تُند رفته باشد، بر من ببخشايند و فراخنظری ھميشگی 

  .خود را زيب شخصيّت واQی خويش نگه دارند

خود نوشتم که اجازه نداريم قواعد دستوری ھيچ زبانی را بر زبان ٢٠١۴در مقالۀ ھفتم اپريل 

زبان دری ــ تحميل کنيم، ھمان قسمی که کلمات را بر  ديگری ــ مثXً قواعد دستوری عربی

بر شانه ھای  که قواعد صرف و نحو دری را معکوسش نيز ُمجاز نيست و ھرگز اجازه نداريم

را بخود گرفت  »از نگاه دستوری" عبدالجاويد"ترکيب «آن مقاله عنوان . لسان عرب سوار کنيم

دران مقاله وعده . با کلمات دری سخن رفت "ريفتع �مِ الف "و مشخصاً بر ُمجاز نبودن الحاق 

اينک ضمن اين مقاله ھمين کار را ميکنم . خواھد شد قباً آوردهاتعمداده شد که گفتنيھای مربوط، 

مطرح و جامعتر و بدين منظور مقالۀ اول را بحيث قسمت اول مقالۀ حاضر که بحث را عامتر 

  .ميکند، قرار ميدھم
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يَّت زبانھا را از روی گرامر و صرف و نحو آنھا ميشناسند؛ چون در بخش قبلی گفتم که ھُوِ 

ھر زبان است، ھمان قسمی که  "َِصرف"وظيفۀ  "ساخت کلمات و ترکيب کلمات"بررسی 

ھمان زبان  "ِنحو"را در ھر زبانی، از  "استعمال کلمات در جمله"يا  "ساختن جمXت"ارزيابی 

دستور ھر زبان، آله و معيار و ميزان ارزيابی و  يا گرامر و يا "صرف و نحو"پس . درمييابيم

  .سنجش ساخت ھمان زبان  ھم ھست

بعضاً خXف تعامل قواعد صرف دری ــ و عربی ــ به کار را متأسفانه صرِف زبان دری 

  :و مواد و مواردی را عرضه ميدارند، که اجماQً در دو کتگوری ذيل خXصه ميشود ماردهگ

  ، نافذ ميسازند"کلمات غير عربی"يا " دری"را بر کلمات  "صرف عربی"ــ يا قواعد  ١

ــ و يا اينکه قواعد صرف عربی را خXف تعامل خود زبان عربی و يا تداول اعراب، بر  ٢

  .کلمات عربی تحميل ميکنند

ناھنجاريھا در ھردو زمينه در زبان دری کم ديده نميشود، ھم در دری افغانستان و ھم در دری 

اين قلم طی مقاQت فراوان بر گوشه ھا و حاQتی از ھردو . مينامندش "رسیفا"ايران که 

  :اگر در ھردو زمينه مثالھائی داده شود. کتگوری به وفرت و بعضاً به اِشباع نوشته است

  :در حالت اول

را مييابيم، که طی آن ...  "تگدی"،  "ُمفَشَّن"،  "ُمَچرَّخ"،  "ُمَچرَّب"،  "نزاکت"کلماتی چون 

،  "فيشن"،  "چرخ"،  "چرب"،  "نازک"انين صرف عربی را بر کلمات دری يا غير عربی قو

  .تطبيق کرده اند

در معنای  "ُکديه"عربی ميباشد، از ريشۀ  "لتفعّ "که مصدر باب ) به کاف عربی("تکدی"کلمۀ 

ته و سر و کار داش "گدا و گدائی"دری زبانان بدين فکر که اين لغت با . برخاسته است "گدائی"

بايد حتماً ھمان . مينويسند، که غلط است) فارسی/کاف دری("گاف"کلمۀ دری ميباشد، آن را به 

  !!!را حفظ کرد و از تصرفات بيجا انصراف ورزيد "تکدی"ھيئت عربی 

  :در حالت دوم

کلمات و ترکيباتی را با استفاده از صرف عربی از مواد يا ريشه ھای عربی ساخته اند، که در 

،  "مفکوره"، " َجبُون"،  "َخُجول"،  "تنقيد"کلمات . اعراب تداول و يا سابقه ندارد بين خود

 "جعلی و يا مجعول"اين قبيل کلمات را . از ھمين گروھند... ،  "متمرکز"و فاعلش  "تمرکز"

بحيث  "و َرکز بن و فکرنقد و خجالت و جُ "درست است که کلمات . "ساختگی"مينامند؛ يعنی 

مات عربی وجود دارند؛ ھم به کثرت استعمال ميگردند و ھم اعراب ترکيبات ريشۀ درست کل

فراوان ديگر را از آنھا ساخته اند، مگر اعراب ترکيبت امتثالی باQ را استعمال نميکنند و اين 

  .فارسی زبانان اند، که اين کلمات را به کار ميبندند/تنھا دری
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بايد گفت، که اين دو ترکيب را خXف قواعد  "متمرکز" و اسم فاعلش "تمرکز"در مورد کلمۀ 

عربی و ) زمان اسم مکان و يا(ود اسم ظرف؛ يعنی ــ که خ "مرکز"صرفی عربی از کلمۀ 

اين کار خXف قواعد اشتقاق کلمات در . ميباشد ــ درست کرده اند "رکز"برخاسته از ريشۀ 

از  اينکه مثXً  يشوند و نهخود ساخته م فعلیِ صرف  عربی ميباشد، چون کلمات معموQً از ريشۀ 

و  "ترکيز"عربی کلماتی چون زبان در . درست گردند ديگر مشتقات فعلی ياو  "اسم ظرف"

بدين منظور در دسترس اند، که ميتوانند برخاسته اند،  "رکز"که مستقيماً از ريشۀ  "ارتکاز"

  .گردند" تمرکز"جانشين کلمۀ نادرست 

و يا  "محل و مکان"و  را ميدھد "خوردن تير به زمين"معنای ) به فتح اول و سکون دوم("رکز"

 ماس "مرکز"پس . ندھنمايش ميد "مرکز"، با ی را که تير به زمين خورده است"زمانوقت و "

اگر  ، کهستھردو  "و مکان زمان"مجموعاً دربرگيرندۀ  "اسم ظرف" و ؛دظرف عربی ميباش

  :گردددر ھيئت رياضی افاده 

  اسم مکان +اسم زمان  =ظرف اسم 

فعل اسم مکان ( است" جای نشستن"ھم  دلولش، مرا بر زبان می آريم "سجلِ مَ " کلمۀ وقتی

انان مگر معموQً و يا زب ــ فارسی/رید .)"جلوس"اسم زمان ("زمان نشستن"و ھم  )"جلوس"

  .ميخوانندميجويند و يا آن  "اسم مکان"را در مدلول عربی  "اسم ظرف" باQکثر 

و و عرقريزی محصول کار  ،عربی و يا ساختگیِ  جعلی و مجعولکلمات که گفته شد، چنان 

را کلمات چنين  از ھمينرو؛ ندشاميبــ خصوصاً دری زبانان ــ  "غير اعراب"ساخته و پرداختۀ 

  .در قاموسھا و کتب لغت عربی پيدا کرده نميتوانيم

،  "مسکونه"،  )نصفبه مفھوم ("مناِصفه"،  "باُدلهت"،  "َمراِتبه"،  "َمراَعت"کلمات غلطی چون 

به کثرت دری افغانستان  به حساب آورد، که در بايد جزِء کتگوری ديگری را ... و   "اسامی"

،  "راعاتمُ " لغات اصولیِ  در عوض ،ھموطنان مااست که  قبيحچقدر . استعمال ميکنند

فوق استفاده  نادرست اتکلم زا ... ، و "اسم"و  "نساکِ "و  "نصف"،  "لتبادُ "،  "هبتَ مر"

  .مينمايند

را که ... و  "شب ليلة القدر"،  "سی سپارۀ قرآن"، "سنگ حجرا�سود"ترکيبات زشت 

ھموطنان ما ــ بعضاً منحصراً و يا �اقل فراوان ــ استعمال ميکنند، نيز بايد جزِء ھمين 

  .کتگوری شمرد

سطور ذيل  ؟؟غلط اند؟؟؟و اطوار و کرشمه ھا و اين طرز افاده و اداء چرا اين ترکيبات مگر 

  :مينه اندک روشنی می اندازددر ز
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از زبان عربی ميباشد، به شکل تلفظ عاميانۀ  "لهفاعَ مُ "را که مصدر باب  "راعاتمُ " ــ کلمۀ

ف  "تراعَ مَ " Dف و ُمَصح Dتحريف شده و (تحريف و تصحيف کرده و بعد ھمين حالت ُمَحر

  .و غلط  را مورد استفاده و استعمال قرار ميدھند) تصحيف شده

در معنای ھم يک کلمۀ درست عربی ست که در زبان ما ھم بسيار استعمال ميگردد؛  "مرتبه"ــ 

. است "مراتب"جمع عربی اين کلمه . "درجه و منزلت"و ھم در مفھوم  "ت و باررD دفعه و کَ "

را باھم مخلوط کرده و ترکيِب کچری  "مراتب"و جمعش  "مرتبه"بعض ھموطنان ما مگر 

خوراکه و غذای . ده و آن را در محاوره و کتابت استعمال ميکنندرا درست کر "مراتبه"قروت 

را ــ که باب دھن ُخرد و کJن و پير و جوان ميباشد ــ ھمۀ ما خوش  "کچری قروت"خوشمزۀ 

و  فهناصِ مراتبه و تبادله و مَ "ی حرام و قبيح، نظير "کچری قروتھا"داريم، مگر خدا ما را از 

  !!!نجات بدھد " ...

و  "مبادله"در زبان عرب ترکيبات . ديگر اوج قباحت کچری قروتی را نشان ميدھد "هتبادل"ــ 

اين دو کلمه در زبان دری فصيح ھم استعمال وسيع . موجود و به کثرت مستعمل اند "تبادل"

  :دارند، مگر

دو ترکيب  فرق کرده نميتوانند، اين" تياق"را از  "ت"ما که  "خوش ذوق"مگر ھموطنان 

را از آن بيرون آورده  "تبادله"مخلوط کرده و قروانۀ غليظ و بيمزۀ ود و درست را باھم گد و 

منحصراً استعمال و خوشتر اينکه اين لغت در ادبيات بانکھای افغانستان رسوخ کامل داشته  اند؛

ھمين کلمۀ ناروا و جالبتر اينکه از راديو تاجکستان ھم به تقليد از غلط ما، يک زمانی . ميگردد

ھمکاری داشتم و مقا�ت آن را بالتمام از  "اميد"يک وقتی که با ھفته نامۀ . را نشخوار ميکردند

را  "مذبوحانه"نظر ميگذراندم، بعضاً به اغJط تيپيک بعض نويسندگان بر ميخوردم؛ مثJً يکی 

را  "اباته"ــ و مينوشت  "زبح"را در ھيئت  "ذبح"مينوشت ــ يعنی که  "مزبوحانه"ھميشه 

 "تبادله"و کسی ديگر بود، که در رشتۀ اقتصاد دوکتورا گرفته و سيد ھم ھست، کلمۀ . "اباطه"

باری در يکی از مقا�ت . خود ساخته بودرا ورد زبان و خوشگاِه دل و ھوسانۀ نوشته ھای 

را " دلهتبا"بار قروانۀ  "سيزده"امتداد داشت، دقيقاً  "اميد"وی که به اندازۀ دو ستون 

  !!!برشمردم

يا بين باھم "از آن، که در معنای  "مفاعله"مصدر باب  "ُمناَصفه"کلمۀ عربی ست و  "نصف"ــ 

بعض ھموطنان ما ــ که تعداد شان متأسفانه کم ھم نيست ــ دومی را . است "نصف کردنخود 

  :به عوض اولی به کار ميبرند؛ مثJً در ھنگام نوشتن سندی نگارند

  ».قرض حسنه گرفتمميشود،  ین پنج صد افغانفر يک ھزار افغانی که مناصفۀ آاز فJن ن«

  .استعمال شده است" نصف" به شکل فجيع و غير منصفانۀ آن در معنای" مناصفه" در مثال با�
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به . جور ميشود" مسکونه" از "تأنيث"اسم مفعول عربی ست، که با گرفتن عJمۀ  "مسکون"ــ 

مان وطن ما در ھنگام تحرير اسناد؛ لمرزاق. مسکون است "ؤنثم" "مسکونه"عبارت ديگر 

  :مثJً نويسند

  ».و چنان کردکرد فJنی، مسکونۀ قريۀ بادامباغ کابل چنين  فJنی ولد«

  :درست اين بود که ميگفت

  ».و چنان کردکرد قريۀ بادامباغ کابل چنين  ساکنفJنی،  فJنی ولد«

را دارد و اسم  "باشنده و سکونت کننده"که معنای  "کنسا"يعنی که محض و تنھا و تنھا کلمۀ 

  !!است، در مثال با� درست است "سکونت"فاعل از مصدر ثJثی مجّرِد 

  :است، بدين معنی که "اسم"جمع الجمع  "اسامی"ــ 

و . را ساخته اند "اسامی"را دوباره جمع بسته و  "اسماء"جمع بسته و بعد  "اسماء"را به  "اسم" 

 "اسامی"يض و غيره، حين ذکر نام کسی، اول اعر ت که مرزاقلمان در ھنگام نوشتناس شيرين

  :را پيش نام وی می آورند؛ مثJً گويند

  »....اسامی فJنی ولد فJنی مسکونۀ قلعۀ زمانخان کابل، «

 .و امثال آن استعمال گرديده است" محترم" يا " جناب" يا "آقا" در مفھوم" اسامی" درين جمله

را بخود " اسامی" شکلدستلوت گشته و بوده است، که بعد " اسمی"در اصل " اسامی" شايد

ھم آھسته آھسته با کلمات تخاطبی مرزاقلمی ما است که حتی عريضه نويسان  �زم. فته استگر

   !!!!!بپرھيزند" اسامی" آشنا شده و در چنين موارد از استعمالآدم دستور 

 "سنگ"است و طاقت برداشت يک  "سياھسنگ"يا  "اهسنگ سي"در معنای  "حجرا�سود"ــ 

  !!!اضافی را در پيش روی و يا پِس پشت خود ندارد

ِف مخفف يا حالت  "سپاره"ــ  Dکاری بر آن اضافی "ِسی"ن کرد رداواست و  "سی پاره"ُمَصح ،

 مثJً عوام. افغانستان رسوخ دارددر کJم عام و خاص  "سپاره"متأسفانه که !!! ست بس عبث

  :کابل در ھنگام قسم خوردن جJله گويند 

  »!!!!به سی سپارۀ قران که کده باشم «

"ِ تاريخ ادبيات افغانستان" ھم در کتاب" حيدر ژوبل" ادبيات پوھنتون کابل، آقای باھرولی استاد 

  . از آن ميگيرد را" پاره" را به کار ميبرد و معنای" سپاره" خود کلمۀ

بی لھو و اضافگی در پيش رويش، کامJً  "ِشب"پس  ،را دارد "قدر شب" معنای "ليلة القدر"ــ 

  !!!منطق است
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درين قسمت به ھمين حا�ت و مثالھا اکتفاء کرده و به قسمت ديگر و موعود اين مقاله ميروم؛ 

نيز مثالگونه  گر رادو نامعدود  انگشت نمامثالھا و حا�ت در قسمتھای ديگر اين سلسله البته 

  .يدپيش خواھم کش

  :در بخش اول، تحليل صرفی نامھای خدا وعده داده شده بود؛ اينک بدان ميپردازم

ھای بسيار پيش و وقتی که متعلم صنف ھشتم ليسۀ جليل حبيبيه بودم و نزد پدر ه گرچه از زمان

. بزرگوارم چند پارۀ اول قرآن را با ترجمه ميخواندم، با تعداد زياد اسمای خداوند آشنا شده بودم

ی بودند حاذق و باھر ــ آن  يادش ھميشه گرامی باد ــ ميگفتند که از ميانۀ و بزرگوار که مفسرِّ

اسِم اعظم  "هللا"و احتمال ميدادند که  "بزرگترين"است؛ يعنی  "اسم اعظم"ھمۀ اين اسماء، يکی 

  :ارنداز ھمان وقت تاکنون تعداد زياد نامھای قرآنی خدا را ميشناسم، که ازين قر. خداوند باشد

ھيمن، عزيز، عظيم، رحمان، ار، متکبر، مؤمن، مُ جبّ اکرم، اول، آخر، ظاھر، باطن، عزيز، «

حيی، ُمميت، ُمغيث، باقی، حّی، قيوم، مُ صمد، اب، واحد، احد، رحيم، کريم، غفور، صبور، وھّ 

کيم، دوس، اله، هللا، حک، قُ لِ رّزاق، علّی، قاھر، فتّاح، مَ ، رؤوف، حميد، صانعمالک، تّواب، 

عليم، حليم، ، سميع، بصير، باری، منتقم، قدير، رقيب، قديم، باسط، حفيظ، لطيف، منّان، َودود،  

  »تا نام نود و نھم... کبير، کافی، قوّی، شکور، ديّان، و 

به يقين که اسمائ قرآنی خدا، يعنی آن نامھائی را که قران بحيث نامھای خدا معرفی ميکند، مدار 

  .ز آن ھرقدر که بشمرند، بدون اعتباراعتبارند و خارج ا

طباطبائی در . به انترنت مراجعه کردم و ديدم که درين زمينه مطالب فراوان در دسترس ميباشد

نام برای خداوند ذکر ) ١٠٠٠(تا يک ھزار " جوشن کبير"تفسير الميزان خود، به استناد دعای 

  .کرده است

من نظر به . ا کمتر از آن، برای من تفاوتی نداردو يا بيشتر و ي شته باشدنام دا ٩٩اينکه خدا 

  :نامھای قرآئی خداوند، به يک نتيجۀ صرفی رسيده ام و آن اينکه

در زبان عربی، اسماء به مذکر و مؤنث تقسيم ميگردند، خواه مذکر و مؤنث لفظی و َمجازی 

 !!!اند "مذکر"ھمه طوری که من ميبينم، نامھای قرآنی خداوند، . باشند و يا مذکر و مؤنث حقيقی

 البته اين برداشت شخص خودم ازين موضوع است، چون تاکنون در ھيچ جای و از ھيچ کس

  !!!!نامھای خداوند نشنيده و نخوانده ام "ِمذکر بودن"راجع به تنھا و محض و فقط   دگر

مگر بھتر است که موضوع را به اھل آن سپرده و از دو طرف قضيه، ھم از جنابان محترم 

و ھم از جناب الحاج داکتر صاحب امين الدين سعيدی، بخواھم و خواھش  "س رھا"و  "اد لآز"

بکنم که در زمينه ابراز نظر کنند، که چرا قرآن برای خداوند، فقط و فقط اسمای مذکر را 

برگزيده است؟؟؟ خدا بايد از جنس و ھيئت و شکل و جسمانی بودن و مسائلی که برای انسانھا 
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نظر به فرمايشھا و ھدايات اسXمی بايد خدا با حواسِّ بشری و آنچه !!! ارغ باشدمتصور است، ف

  !!!!!!! در حد مخلوقات صادق می افتد، نامحسوس و غير قابل احساس و حس کردن باشد

 

 


