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 Literary-Cultural  فرھنگیــادبی 

   
  دپلوم انجير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٣ ــ     برلين
 

   

  و جاھلدانا و نادان ــ عالم
نوشتند، مقوالت   می"صرف و نحو عربی" را به تقليد محض از "سیفار/دری"زبان ستورد، که در سابق

از بھر . کردند  عربی تعريف می دستور دستور عربی، ساخته و مطابق بهبه تابعيت از را ھم ستورید

اما اين حرکت تحميلی، . ست  تمام مشتقات صرفی"خاستگاه"نوشتند، که گويا   می"مصدر"مثال در مورد 

 با آشنائی با علم زبانشناسی بعدھا. کرد ھای زبان دری سوار می  را بر شانه عربیزبانروستددر واقع 

 متفاوت بوده و ساختمان ھردو از بيخ و ريشه باھم فرق می دو زبان "عربی" و "دری"ديدند، که  جديد،

 فارسی، زاده از/گيرد، در حالی که زبان دری  تعلق می"زبانھای اشتقاقی"زبان عربی به خانوادۀ . کند

 زبان وھردًپس نتيجه گرفتند، که ديد سابق کامال خالف واقعيتھای ملموس . ست "زبانھای ترکيبی"مادر 

ريف مقوالت را ابا وجودی، که تع.  اندًکامال متفاوت و متفارق ازھم، ستوریداز نگاه ساخت ، و بوده

 مقتدی دستور عربی ھمچنان به شيوۀ سابق ومگر مطابق علم جديد زبان تغيير دادند، اسمای مقوالت 

  .ًدرين باب در مقاالت بعدی حتما بيشتر خواھم نوشت. باقی ماند

طابق در ترا دری  ستورید  مسائل بودم،"حبيبيه"ِدر قديم شست و چند سال پيش، وقتی متعلم ليسۀ جليل 

حذف ًمثال در مورد فعل ماضی مطلق خوانده بوديم، که با .  دستور زبان عربی خوانده بوديمکامل با

بگويم، خوانده " دانست"ًاگر اين مسأله را مشخصا در مورد فعل ماضی . شود عالمۀ مصدر ساخته می

،  دانش مدرنبعد از درکاما . شود  ساخته می"دانستن" از مصدر "ن" با حذف کردن "دانست"بوديم، که 

از " ن" پساوند  است، که با چسپاندن"دانستن" مصدرکه  ًقضيه کامال معکوس گشت، چون درک کردند،

ّطبق دانش مدرن علم زبان، در زبان دری، فقط دو مادۀ افعال داريم، .  ساخته شده"دانست"ّمادۀ ماضی 

  :مشتقات ديگر از آن برخاسته اندبسا که 

   ــ مطابق دستورنويسان ايران"ريشۀ مضارع" ــ به حساب دانشمندان افغان ــ  يا "امر ّمادۀ" يکیــ 

  "ماضی ّمادۀ" و ديگرــ 
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، "مصدر"شوند و   است، که مشتقات ديگر از آن ساخته می"دانست" و "دان"ّمطابق اين اصل، دو مادۀ 

  .ّخود از مشتقات ھمين دو ماده است

 "دانست" کلمۀ ،"ھای فعلھای فارسی دری ماده" ِ مختصر و جامع رسالۀضمن "محسن ابوالقاسمی"داکتر 

 :در ھر حالاما .  ساخته شده است"دان"  ِ"ِمضارعامر ــ مادۀ "، می داند، که از "مادۀ ماضی جعلی"را 

به کار رفته ارجمند  قديم درين زباندری ست، که از زمانه ھای بس " یافعال اصل" از آن "دانستن"

خالف، بر. ود است و تعدادش کمتر از يک صد در زبان ما معد"یافعال اصل"چنان که دانيم، تعداد . است

در يکی از . " مرکبافعال" اند و يا " جعلیافعال"دھد، يا  ل را در زبان ما تشکيل میآنچه بيشترين افعا

  . و در آينده نيز خواھم گفتمقاالت سابق در زمينه سخن گفته ام

. شويم ُ مواجه می"تعريف کردن" را تعريف کنيم، بالنسبه به مشکل "دانستن" بخواھيم کلمۀ رگاهھمگر 

.  مورد استعمال روزمره، به آسانی قابل تعريف نيستندر پيش پای افتادۀبسياچون لغات و کلمات ساده و 

  :اگر از تجربۀ شخصی خود در زمينه فارمولی بدھم

  "ًو معکوسا ھرقدر لغت مشکل، تعريف کردنش آسانش مشکل؛ ھرقدر لغت آسان، تعريف"

اگر بر . مانند می  دربر ھمين مبناء است، که کتب لغت در فارموبندی شرح کلمات بسيار سادۀ روزمره،

  : را پيش بکشم"عميد"ِو بسيار متداول  ِسبيل انبساط، يکی دو تعريف فرھنگ معروف

برويم، می بينيم، " اميد"ِکند و وقتی به تعريف عميدی   معنی می"اميد"را " آرزو" کلمۀ "فرھنگ عميد"ــ 

  .کند  تعريف می"آرزو" را "اميد"که اين مؤلف بيچاره، 

  : از مشتقات ھمين فعل کار گرفته و گويد"دانستن" برای شرح کلمۀ "حسن عميد"ــ 

   ...."دانائی داشتن" يعنی "دانستن"

  :توانيم مقايسه کنيم، که  از تعاريف را، با ھمان وجيزۀ طنزی خود، می"عميد"در ھردو مثال، طرز 

  !!!"آب" يعنی که ،"آب"
  : ھستيم"تعريف"تا اين جای بحث، قرضدار تعريفی از خود کلمۀ 

ّ، که در زبان عام و خاص ما رسوخ دارد، در زبان عوام "تعريف"ــ کلمۀ عربی  و گرديده    تلفظ"تاريف"ّ

 "قابل وصف" ،و مراد از آن )تعريفی("تاريفی"چنان، که گويند . شود  از آن گرفته می"توصيف"معنای 

 را تا دل آدم بخواھد، در "تعريف"در ھر حال کلمۀ . است" دلخواه " و"مورد پسند" و " تمجيددرخور"و 

  .يابد اعماق زبان دری نافذ می

 است، "تفعيل" است، مصدر باب "شناختاندن" در معنای "صرف عربی"، که از نگاه "تعريف"اما کلمۀ 

از مادۀ  ، خود"تعريف"گردد؛ و   استعمال می"فعل متعدی"به حيث استثناء و بالکه در زبان عربی ھميشه 

 استعمالگر را نيز در زبان خود ي مشتقات زياد د"عرف"از فعل .  برخاسته است"ُعرف"ّثالثی مجرد 

 "تفاعل"مصدر باب (، تعارف)"عرف "اسم مفعول(، معروف)"عرف "اسم فاعل(عارف"يم؛ از قبيل کن می

  ..."، )صفت نسبت(رفیُع، )اسم مصدر( معرفه، که اسم فاعل آن است،"متعارف" و )"عرف"از 
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َ، که از گپ گپ خاسته برود، برويم به اصل موضوع، که گپھای جانبی و عرضی را اما پيش ازين َ

  :توان يافت ھميشه و خروار خروار می

  : اينست"دانستن"تعريف شخص خودم از کلمۀ 

 و يا "آگاه بودن از چيزی"، "آگاه بودن بر چيزی  "،"آشنائی داشتن با چيزی"، "شناخت داشتن از چيزی"

  ."زیعلم داشتن بر چي"

را از " دانا و نادان و عالم و عليم و جاھل"و کلمات  مقاله نبه اصل موضوع مد نظر ايو اينک برويم 

  :نظر خريداری بررسی کنيماز نزديک و به اصطالح شيرين کابلی، 

صفت مشبھۀ " و در ھيئت "صفت فاعلی" ساخته شده، "آ"با پساوند " دان"از مادۀ که  "دانا " زيبایکلمۀ ــ

 است، که صفت "عليم" ۀ کلم،"دانا"معادل عربی . "ھميشه بداند" ست و بر کسی اطالق گردد، که "عربی

 او در زبان دری و عربی، وریتسد، که دانش "فرھنگ عميد"مؤلف . است" علم"مشبھه از مصدر 

 "داننده"رده و کدام فرقی بين تعريف ک" داننده، آگاه و عالم و مقابل نادان"بسيار محدود است، اين کلمه را 

  !!!ل نيست قاي"دانا"و 

 در عربی "داننده"معادل .  ــ ھمين و بس"بداند"گردد، که   به کسی اطالق می"داننده"در حالی، که 

.  وجود دارد"عليم" و "عالم" است و چنان که خواھد آمد، از نگاه صرف عربی، فرقی عظيم بين "عالم"

ّباشد، مگر پھنای علميت  "صاحب علم"و  داشته "علم"کسی را گويند، که  "عالم"مطابق صرف عربی، 

، متمم الزمی اين "ھميشه"ِ قيد "عليم" شده نمی تواند، در حالی، که در قسمت تصور "عالم"از کلمۀ او 

  .کلمه است

 از نگاه "دانسته" استعمال کرد؛ و "عالم"عادل ُتوان م میفی الجمله را نيز " دانسته"در زبان دری کلمۀ 

 ببنيم کهحاال . شود  استعمال می"فاعل" است، که به حيث "دانستن"صرف دری، صفت مفعولی از فعل 

  : را چه قسم تعريف می کند"عالم و عليم" کلمات "فرھنگ عميد" صاحب

  داننده، دانا، دانشمند: ــ عالم

  دانا، دانشمند: ــ عليم

  !!!افاده می کنندمعنی را  عين "عليم" و "عالم"يعنی چه؟ از نگاه عميد 

  :اگر اجازه داشته باشيم و به زبان عوام کابلی بپرسيم

 ند را ساخت"عليم" را گزيده بود، که اعراب مگر مار سر  را داشته باشد،"عليم"معنای ًعينا  "عالم"اگر ــ 

  ؟؟؟ندو به کار انداخت

ِمتفاوت ، کلمۀ "عليم"که در پھلوی ،  را بدھد، چه بال پيش مانده بودشان"عالم" معنای "عليم"و اگر 

  ند؟؟؟  قرار بدھ"عليم" را ساخته و ھمتراز "عالم"

 . است"علم" را مقابل آن قرار داد، که به کلی مستقل از کلمۀ "جھل" را ساخت و "علم"زبان عربی کلمۀ 

 اين  را مقابل ھم قرار داد؛ و"ندانستن" و "دانستن"عوض، ر در زبان دری چنين نيست، چون درمگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ًممثال  "انگريزی و المانی"شود، چنان که در زبانھای  ديده می "ھند و اروپائی"نھای شيوه در اکثر زبا

  .می بينيمعين تعامل را 

به يای ــ  "جيل"و جھل را عوام ما .  در زبان عام و خاص ما تداول دارد"علم" ھم مانند "جھل"کلمۀ 

اطفال " را در مورد "جيل کردن"ادران کابلی، که کلمۀ ، مکنند و بيشتر از ھمگان  تلفظ می ــمجھول

  :ًمثال طفلی که گريه کند و ھيچ از گريه نماند، گويند. کنند استعمال می" خردسال

  !!!"جيل کده"

 نيارد،  گفتنش اگر انبساط و فرحتی بارر قديم به يادم آمد، کهاي بسروزگاران ھمين لحظه قصه ای از در

کند، بالخاصه که بحث دستوری بسيار خشک و خسته کن ھم  وارد میدر ھرصورت تنوع در بحث 

  :ھست

مردی ما بالفصل کرديم، در ھمسايگی  زندگانی میکابل  عاشقان و عارفان "چاه رھداری" در گذر وقتی

 می کرد و ين مرد، که دم و دعاءا.  بود" جاللیسيدھای" که از ھمان "سيد طاھر" به نام می زيست،

آيد و بلکه مثل آفتاب و روز  خوب يادم می. ويست ھم می داد، چند طفل خرد داشتيگان تعويذ و ش

. گرفت  میر شده و بيچارگان را زير لتروشن به يادم می آيد، که آن جناب بسا اوقات بر اوالد خود قھ

" ھرسيد طا " سيدانۀر بزرگوارم در خانه بود ــ آوازکنم، روز جمعه بود ــ چون پد يک روز، که فکر می

 بسيار به جان لت خوردنبچه ھا که از . کرد اشی میّباال شد، که بر سر غيظ آمده و بچه ھای خود را فر

ايشان به دادشان رسيده و کردند و کسی نبود، که   می"قسِرِچ"  در ھنگام زلزله،آمده بودند، مثل گنجشک

ضربه به آواز جھر ھر  بعد از" سيد طاھر"خالص کند؛ ولی شخص پدر ظالم و کوب را از زير لت 

  :فرياد می کرد، که

  !!!"دگه جيل می کنی، دگه جيل می کنی، دگه جيل می کنی"

  :بسيار ناراحت شده بود، گفتپدرم، که ازين حالت 

  "!!!دهجيل ک "شخودکه   متوجه نيست،سيد طاھر

  چيست؟؟؟ما  زبان  در"دانا"يم، که مقابل و متضاد ًه دقيقا شناختيم، ببينببالنسرا  "دانا"حاال که کلمۀ 

اما از .  درست استد، که از لحاظ لغوی نيزنکن  علم می"دانا"در مقابل را  "نادان" دستور زبان، مطابق

ًشود، که ھيچ نداند و چنين فردی اصال   به کسی اطالق می"نادان"چون کلمۀ . ين نيستنگاه منطق چن

اين نکته در مثل . د کس نيست، که ھيچ ندانداند و ھيچ چون ھرکس به قدر ظرفيت خود می. وجود ندارد

   :ِمشھور کابلی، به وجه احسن چنين فارمولبندی شده است، که

  !!!ار اسُديوانه ده کار خود ھش

  !!!)ديوانه در کار خود ھوشيار است(

   واداء شدهدرست تعويض گردد، تا حق مطلب  "کمدان"  با"نادان"به زعم شخص خودم، بھتر است کلمۀ 

  !!! و نه کبابُ بسوزهنه سيخ"
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. دری در دسترس نداريممفرد و مستقل ًدرين بحث مگر در مورد کسی، که بسيار زياد بداند، فعال مقولۀ 

فکر کنم استاد . ً در زبان دری معمول بود، که فعال متروک گشته است"بسياردان"البته در سابق کلمۀ 

 دار، در هدامنسير و سفر بود، که بعد از  "وزانفربديع الزمان فر"استاد ، "پوھنتون تھران"بزرگ ادبيات 

  :دامنه ھای ھندوکش و والياتی چون بدخشان، بدين فارمولبندی رسيد، که بگويد

ن دوم و سوم ھجری گپ زده وزنند، که در قر چنان گپ میھمين حاال ھم در کوھپايه ھای ھندوکش «

  »....استعمال می کنند" ّعالمه"ۀ عربی  کلمرا در بدخشان در عوض" بسياردان"ًمثال کلمۀ . شد می

شود، که بسيار   است، به کسی اطالق می"عالم"  که صيغۀ مبالغۀ"ّعالمه" عربی در ھر صورت کلمۀ

   . به قدر کفاف بداند علم و از ھردبدان

 در وجود "مهّعال"گشته است، که کلمۀ و منکشف  و منشعب ِم به حدی وسيعوی عل پھنا،البته در زمانۀ ما

ھرگز و امروز  مصداق داشت، حاال مقولهای قديم اين ھ اگر در زمانه !!!تواند ھيچ کسی صدق کرده نمی

  !!!مصداق ندارد

 در آينده بازھم در . استً نکاتی از قلم مانده باشد، که حتما ماندهکشاله دار،طوالنی و ًاحتماال درين بحث 

  !!! خواھد رفت؛ تا آن دمحديثزمينه 

  

 

 


