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 !!!بگوی شنو بشنو وبشنو ب
 ُشُنفتن ، شنیدن وشنودنــ گفتن 

 

یکه و یگانهفقط در یک هیئت  "گفتن" مصدردر زبان دری 
1
در  "شنیدن" مصدرآمده است؛ اما  

و بیائید . "شنیدن وو شنفتن شنودن " مختلف؛ و این اشکال سه گانه عبارتند ازو ورشن سه شکل 

و به  میزنمشیرغلتی  ،از پرداختن بدان پیشا ام  . میزبانان پندی اجتماعی بکش ازین تداول دری

 .رم، که یازده دوازده ساله بودمپ  زمانی راه میس  

کوچ  سرممثلی که خواب از  استم و کوشیدم دوباره بخوابم،امروز صبح مردان که از خواب برخ

 م چشم پیش کنم؛ چرا؟ برایتنتوانس ــ میکندد کسانی که عقل از سرشان کوچ کرده بود ــ به مانن

پیوسته از ز کرده و خاطرات دورانهای پیشین را ااین که کارخانۀ حافظه به چرخ خوردن آغ

آوردم که روزی در حضور پدر بزرگوارم،  یادبه . و گذشتانده میرفت پیش دیده ام میگذشتاند

 :طب ساخته گفتمبرادر کوچکترم را مخا

 «که شنیدن در اصل شنفتن اس؟؟؟ !میفامی»

میخواهم  شست و دو سال و امروز بعد از گذر   جلوه فرموددیدم که تبسمی ملیح بر کنج لب پدرم 

 :بودحالت خالی ناز دو خوشنمای  تبسم  ن آ. را تفسیر کنمسنگین آن تبسم 

 ؛با لبخند نمایان ساختو گویا تمجید خود را  وافق بودین که پدرم با گفته ام م  ــ یا ا

                                                 
، چون است" دمؤک  واحد  "را مییابیم و مراد از آن  "یکه و یگانه"زیبای ترکیبی و بس بان عوام کابلی اصطالح ــ در ز 1

 :؛ چنانچه در هنگام قسم خوردن گویندمیباشندعربی  " واحد" کلمۀ عادلعادل هم و م  م  کامالً  "یگانه"و  "یکه"

 !!!به خدای یکه و یگانه، که چنین بود و چنان

را ساخته  "یکه"کلمۀ وصفی " های نسبت" است، که با پیوستن با" یک" از کلمۀ صفت نسبت" یکه" دری صرف از نگاه  

د، که نبه خاطرم میرس "سره" و "گنگه"و " رنگه" کلماتهمین لحظه بزنیم، را اگر مثالهای دیگر از چنین ترکیبات  .است

 "نگهگ  "و است  "رنگ"منسوب به  "رنگه". خود داریم یقیناً تعداد بسیار زیاد دیگر ازین سیاق ترکیبات را هم در زبان

 ."سر" منسوب به "سره"و  "نگگ  "منسوب به 
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 .ــ و یا این که آن بزرگوار با این نکته موافق نبود، ولی نخواست مرا پیش برادرم کم بیارد

ی اندیشم، م ــ که شمار روزهایش را خود خدا داند ــ بدانسال ماه و این همه سیر از  دبعحاال که 

 .صادق بوده است فکر میکنم، که حالت دوم

«های فعلهای فارسی دریماده » 46وقتی صفحۀ 
5
حسن ابوالقاسمی را باز میکنم و اثر داکتر م   

 :مینویسد "شنودن"میبینم که در زیر ردیف 

؛ «هستند، هردو در فارسی دری به وجود آمده اند" شنود"صورتهای دیگر " شنفت"و " شنید"»

 . این حدس به یقین مبدل میگردد

سه  "شنودن"و  "شنفتن"و  "شنیدن" کلماته خدا روز نیکی بدهد و بدی نی، ک! گلبرادرجان 

 :د و در عجبمنمختلف از عین مصدر را بیان میکنحالت 

و  دارد تطابقفوق باهم کامالً هرسه مصدر مختلف  "ریشۀ مضارع"یا  "ریشۀ امر"که  معجبدر 

در ذیل ریشه های امر و ماضی هرسه مصدر را . "شنو"عبارت است از  که؛ عین چیز است

 :ذکر میکنمجداگانه 

  "شنیدن"از مصدر ریشۀ ماضی  "شنید"و  ریشۀ امر  "شنو"ــ 

  "شنودن"مصدر ریشۀ ماضی از " شنود"و  ریشۀ امر  "شنو"ــ 

 "شنفتن"مصدر از ریشۀ ماضی " شنفت"و ریشۀ امر  "شنو"ــ 

 :و اگر مجدول و یا جدول وار آریم

 ــ  شنود  ــ  شنو شنودن 

 ــ  شنفت  ــ  شنو شنفتن  

 شنو   ید  ــشنیدن  ــ   شن

فوق مختلف در سه مصدر  "ماضی ریشه های"خوانندۀ ارجمند متوجه میگردد، که در حالی که 

 !!!و یگانه است ؛ و یکهآنها کامالً مطابق هم است "ریشۀ امر"ازهم فرق دارند، 

، هرسه در زبان محاورۀ کابلی "گفت و شنید"و  "گفت و شنود"و  "گفت و شنفت"ترکیبات 

گفت و "چون در حالی، که ترکیبات . مدلول را افاده نمیکنند نجبار عیسراغ میگردند، که باال

 "باهم گپ زدنمفاهمه و مذاکره و "معنای در  تقریباً در عین معنی و "گفت و شنود"و  "شنفت

" گفت و گوی"عادل ده و م  کررا افاده " لفظیدال مناقشه و ج"مفهوم  "گفت و شنید"د، نرا میده

 :چنان که گویند !!!است

 !!!هگفت و شنید شد کدامبین شان مامثلی که 

عین  حاالت مختلفرا می آرم، که  دیگر مثالچند  ،چنین مصادریا مجسم ساختن برای تجسیم 

 :نشان میدهندمصدر را 

 خوابیدن خفسیدن ــ ــخسبیدن خفتن ــ خسپیدن ــ 

 ریسیدنریشتن ــ  شتن ــر  

 َسختن ــ سنجیدن

 نبیدنس  فتن ــ س  

 سائیدنساویدن ــ سودن ــ سابیدن ــ 

 گشتن ــ گردیدن

                                                 
5
 1030تألیف داکتر محسن ابولقاسمی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، پائیز  «ماده ها فعلهای فارسی دری» کتاب   ــ  
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  لیسیدنلیشتن ــ شتن ــ ل  

 م شتن ــ مالیدن

 ....و 

 مفصالً  هابدانین مصادر را درینجا الزم نمیدانم؛ شاید انگیزه ای جدیتر پیدا شود، تا گردان ا

نکته قابل ذکر است، که درین مصادر ریشه های امر و ماضی غالباً ازهم فرق  یکفقط  .برسم

 .میکنند

ارتباط  "گوش"مقوله ای را که با  "دری" ، که چرا زبانبرگردیم به اصل موضوع و ببینیم

مرتبط است، فقط در یک ورشن  "زبان"با را ، در سه حالت مختلف آورده است؛ ولی آنچه دارد

 یگانه؟؟؟واحد و و ورشن 

 :؛ ولیشاید حکمتی در میان بوده باشد

"مورچه میان"ین نکتۀ ظریف و ا ، ازجازۀ پیر و استاد باشداگر ا لیو
0
ا، ر هاین وجیز ،باریک 

 :، کهمآر میبیرون  ،میرساندشباهت  شاعرانه " حسن تعلیل"که به 

 !!!!سه بار بشنو و یک بار بگوی
 

 

 

 !!!(پاورقی فراموش نشودشرح )

                                                 
0
بسیار کابلجان  ست، که از زبان زنانو ترکیب تشبیهی زیبای کابلی اصطالح ( بدون کسرۀ اضافه) "مورچه میان"ــ  

کمر  باریکی  آن که کمرش به " و "کمرباریکبسیار "یعنی  "مورچه میان"را دارد؛ پس  "کمر"معنای  "میان" .شنیده شده

 ."اشدبمورچه 

دلبران و دلربایان و  و طنازان ورکان ن و نکویان و ت  امهرویان و زیبای از میان و کمر   ،خاطر اگر جهت انبساطو 

 هاین همی وصال شان تمنا بهبیچاره بی مهر، که شاعران پیشگان  مو ستآتشپرچگان باآلخره از سیمتنان و  آهوچشمان و

 :دیث آریم، حنندترقامیسر 

 :هفرمود، وستانمغولی هندر قیص، جهانملک الشعرای دربار شاه ابوطالب کلیم همدانی، 

 ــــــــر به آسمان رفتهـگـ  ا اثر نکند،ــــدع      تأثیر از فغان رفته  ریه  وــــگـــ نمک  ز 

 رفته میانیکباره از  که  است، ـکج رـــکم      به چشم می آید ـاهیــــــتو،  گـ تنگ  دهان  

 :استقبال فرمود در ،حضرت قاری عبدهللا خانملک الشعراء ، افغان سخن و استاد  

 ز دل مپــــــرس که از دست او عنان رفته      نفس ز سینه به تنگ آمده ست و جان رفته

 گمان رفته  تو این  چشم   وشۀــــمرا به گـــ      ـوشۀ دگـــــــر پیداـــــسراغ دل نشد از گــ

... 

 ـم نشود قامتم کمان قاری؟؟؟چرا  ز غــــــ

 کمان رفتهشخ  شوخ  آن  مر  ب  و تیر از ـچــــ


