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  دپلوم انجير خليل هللا معروفی
  ٢٠١۶ سپتمبر ٢۶ ــ     برلين

 

     
ِکاربرد   ..." ـ فقيد و  شھيد ـمرحوم" ِ غلطُ

ّ آنچه را اخيرا سر دست گرفته ام، دربارۀ کلمات بسيار مروج زبان دری،در سلسلۀ کنونی و شرحی را  ً

گرفته و  بر  درازی را درًاين سلسله احتماال مدت. ودش کنم، که از نظر من دقيق ارزيابی می تقديم می

نگذشته نکاتی را مورد ارزيابی قرار دھد، که از نظر بسا خوانندگان و نويسندگان و اھل قلم و کتابت 

ِضمن اين بحث مگر توجه عزيزان را به استعمال درست کلمات و ترکيبات و عبارات مورد نظر . باشد ِ

گردند و يا که در موارد  بينم، بسياری از کلمات يا غلط تعبير می چه قسمی، که می. دارم معطوف می

ِدر پورتال پرابتکار اين سلسله و مطالب بسيار زياد دگری را، که تاحال !!! روند غلط به کار می ُ

ًبا ھمه جنبۀ اصالحی يًو قبال در جايھای ديگر منتشر ساخته ام، تقر" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 و چون اصالح و تصحيح مد نظر است، بايد گپھا ھمه ثقه و متقن باشند و نکات ضعف در آن  دارد

شف شود، رد و مقاله ای که باشد ــ اشتباه کًاحيانا اگر در موردی و مقاله ای ــ ھر مو. سراغ نگردد

ُ دقيقبين مداخله کرده و نکات ضعف را به رخم بکشند و در ِ تقاضاء دارم، که خوانندگان عزيزصميمانه

يک کار اصالحی و خيرخواھانه، اصالحی به ميان آرند؛ ھم به شخص خودم دل بسوزانند و ھم به 

کرده ام و در دام ابراز سپاس ُ معقول و خيرخواھانه، ماز انتقادات و تبصره ھای. موضوعات مطروح

 که چرا ًن اين، که محتمال خواھند پرسيد،يک نکته را نمی خواھم ناگفته بماند و آ. آينده نيز خواھم کرد

  :جواب من اينست. اين کار را کرده ام و خواھم کرد

  :کنم، چون من اين کار را از سر دلسوزی و عالقه و مسؤوليت می

  !!!سوزد  درستی و صحت منطق کالم می، بر مردم ما و بر زبان مادلم برـ ـ

  !!!بگذرمانه د از کنار مسأله ای بيدر کهگيرم و ھيچ نشده، ًــ من شخصا دربارۀ ھمه مسائل مھم عالقه می

سؤوليت دارم و  قد بدھد، احساس م از ھزاران و صدھا ھزار نکتهًاحتماال در نکتگکیعقلش ــ منی، که 

  !!! و منطق زبان جفائی برودکالمو ندارم، که بر زبان و صحت آرز
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  :کابليان نازنين مثلھای زيبا بسيار ساخته و به کار انداخته اند، که از جمله يکی اينست

  "َربانٻ ميان، خدا مهو دَش"

  )شب در ميان، خدا مھربان(

  :کنم و آن اين که به يکی اشارت میِ من جمله نَتواند تعابير مختلف داشته باشد، که م اين ضرب المثل می

اندازد، از دو طرف اقامۀ دليل  مباحثه ای را به راه میبه اصطالح کند و  وقتی آدم با کسی بحث می

کند،   بحث میآن را به ميدان انداخته و بر سأله ایو يا وقتی کسی م. شود  میو استدالل گيرد صورت می

ھا ھمه بر زبانش جاری نشده باشد و   و ناگفتنی ده باشداحتمال دارد، که بعض نکات از نظرش فوت ش

ھمين که مدتی از آن بگذرد و به اصطالح شبی بر آن تير شود، بسيار احتمال دارد که نکات ديگری به 

در ھر صورت، ھمين که شبی بگذرد . نظرش برسد، که ضمن مباحثه و بحث اول در نظر نگرفته است

از ھمين سبب است، که وقتی کسی مقاله . خالءھای بحث قبلی پی ببردو از مسأله مدتی سپری شود، بر 

کند و   می"بازبينی"ًکند، بعدا بر آن تجديد نظر و به گفتۀ ايرانيان  نويسد و يا کتابی و اثری را تقديمبای 

  .کوشد نواقص را رفع کند و يا اين، که شکل فارمولبندی قبلی را بھتر بسازد ضمن چاپھای بعدی می

 سخن رفته است و معنای آن اينست، که بعد از خوابيدن و استراحت چندساعتۀ "شب"ثل باال از قيد در م

 که مغز با انرژی تازه و در حواسی تازه دم بينديشد و به کنه مسائلی برسد، که ،مغز، بسيار ممکن است

 "...دانا و نادان "ث ، نکاتی را بر بحگويابا استفتاء از ھمين مثل  .در وقت خستگی بدان نرسيده باشد

  :کنم اضافه می

ً بايد اضافتا چيزی گفته شود، تا "نادان"، ولی در مورد ی پيچم نمًفعال بيشتر" دانا"در مورد خود کلمۀ 

  . جھد اين را نيز بايد بگويم، که اين بحث از چوکات زبان باالتر نمی. حق مطلب اداء گردد

تواند، که ھيچ نداند و کلمۀ   ھيچ فرد انسان سراغ شده نمی گفته شد، که ھيچ کس وسه روز پيشدر مقالۀ 

 خواھد بود، که ھنوز "طفل نوزاد"اگر در زمينه يگانه استثناء را قايل شويم، .  برايش مصداق يابد"نادان"

 ، که آن ھم به خاصيت طبيعی و غريزۀ حيوانی او بر"پستان مادر"از ھيچ چيز شناخت ندارد، به غير از 

د، کالنھا در مقام دفاع  که وقتی طفلی گناھی را مرتکب شو،زندگانی روزمره بسيار ديده اماز  !!!گردد می

  : گويندبرخاسته، و شفاعتش 

  !!!" طفل اس، نادان اس؛خير اس"

و از اين، که بگذريم و . دھند  را به اطفال نسبت می"صفت نادان" و "نادانی"و يا عباراتی ازين قبيل، که 

  : ِبه نکات جديد بپردازيم

  :و به گوش گھنگارم شنيده ام، کهخوانده به چشم سر 

  "... به اطالع دوستان رسانده می شود، که نسبت وفات مرحوم فالنی خان"ــ 

  "بی بی جاجی مرحومه فالنی، به سن چند و چند پدرود حيات گفت"ــ 

  دولت پل چرخی رفته بودند، به اثر فير جنايتکارانمحبس به ،خويشاوندانشھيدانی که جھت عيادت "ــ 

  "!!!، به قتل رسيدند"خلق ـ پرچم"
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  ": .... فقيد در جواب چنين فرمودِسپھساالر"ــ 

  .و ھذالقياس

 چرا ،دليل چيست و نويسندگان چنين سطور. چنين استعمالھا را از سابق تا به حال، می خوانيم و می شنويم

   می فرمايند؟؟؟چنين

، شرح  را، که ھمه عربی اند"مرحوم و شھيد و فقيد و مقتول و قتيل"ًبرای بررسی موضوع اوال لغات 

  :داده و بعد از غلط بودن جمالت باال و نظائر آن، سخن خواھم گفت

  ":مرحوم"ــ 
، "شدهرحم کرده " است و معنای دقيقش "رحمت" و ماحصلش "رحم" اسم مفعول مادۀ "مرحوم"کلمۀ 

اين لغت از نگاه دستوری، .  ست"برخوردار از بخشايش خداوندی" و "مرحمت قرار گرفتهرحم و مورد "

مگر از روی تداول . تواند استعمال شده می شکلو  به عين سان" زنده و مرده"ًکامال بيطرف است و برای 

پس وقتی . کنند استعمال می" مردگان" را تنھا و تنھا برای "مرحوم"و تعارف اھل زبان چنين نيست، چون 

 اينست، که آن کس زنده نيست، بلکه در رستۀ مردگان قرار ش را بر کسی راجع سازيم، معناي"مرحوم"

  :دارد؛ يعنی که

  ردهُ م=مرحوم 

  ":شھيد"ــ 
وقتی کلمۀ .  بوده و به کسی اطالق گردد، که در راه خدا کشته شده باشد"شھادت" از کلمۀ "صفت مشبھه"

  :پس.  است"مرده" کسی بسازيم، مراد از ِرا صفت "شھيد"

  مرده= شھيد 

   ":فقيد"ــ 
اسم ("مفقود"درين است، که " فقيد" و "مفقود" فرق بين .است "ُفقدان"ِ از کلمۀ مجرد "صفت مشبھه"

 نه گفتۀ ايرانيا باشد و روزی ب"زنده" نيست و احتمال دارد، که "مرده"عادل ُم )"فقدان"مفعول از 

  : کسی ست، که فقدانش ھميشگی ست و زنده بودنش ناممکن؛ يعنی"فقيد"ولی .  شود"َشپيداي"

  مرده= فقيد 

  ":مقتول"ــ 
  :پس.  است و به کسی گفته شود، که کشته شده باشد، به ھر شکلی که باشد"قتل" عربی از "اسم مفعول"

  مرده= مقتول 

  ":قتيل"ــ 
ھردو،  کسانی اند، " مقتول و قتيل" است، چون "مقتول"ً و عينا در معنای "قتل" از کلمۀ "صفت مشبھه"

  :يعنی. که تا ابداالباد مرده اند

   مرده=قتيل 
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کرده  ن ما چنين تخلص مید، چنان که يکی از شاعران پشتو باش"قتيل"، که تخلص کسی امکان داردالبته 

 که به نام خدا يوانیح("بسمل"و ) "مذبوح"و در معنای " ذبح شده"("ذبيح"عين موضوع در مورد . است

 را از روی نازکخيالی و "بسمل"ًشعراء بعضا . و نظائر آن نيز صادق است )سرش را بريده باشند

گويا از استعمال می کنند و از آن اين معنی را می گيرند، که ... و دل خود و  برای خود ،شطارت شاعرانه

 و کنايات، فارغ از موضوع بحث اتلصچنين نامھا و تخ. خود می تپندخون ، در دست معشوق و محبوب

  !!!ما ست

َين رسته کلمات  ھم دری و معادلھای پشتوی آن، نيز درِ"شادروان" و "روانشاد" و "خدابيامرز"کلمات 
  !!!گيرند قرار می

 و "مردن"شود، که وقتی کسی را با اين صفات متصف بسازيم، ارتباط دادن آنھا با   بحث اين مینتيجۀ

 و نظائر آن، غير "خ در نقاب خاک کشيدنُر" و "گفتنحيات پدرود " و "فات کردن وفوت کردن ــ"

  . کالم استطق و منطق ازين رو مثالھای باال ھمه غلط و عاری از من!!! استناجائزمنطقی و 

  :گويند چرا میپس شايد کسی بگويد، که 

 و ازين :..."گويد) ر(حضرت بيدل"؛ :..."ِعيسی عليه السالم فرمود"؛ :..."سعدی عليه الرحمه چنين گفت"

اينست، . مرده اندھمه  نيز "سعدی و عيسی و موسی و بيدل و فالن بزرگ و بھمان پيمبر"چون . قبيل گپھا

  :که کلماتی ازين سنخ را پيش نظر خوانندۀ عزيز کشيده و بررسی می کنيم

  !!!ــ رحمت بر او باد) ع ر"(ِعليه الرحمه"ــ 

  !!!ـ سالم بر اوـ) ع"( السالمِعليه"ــ 

  ــ رحمت خدا بر او) حر"(ِرحمة هللا عليه"ــ 

  ــ خدا از او راضی باد) ضر"(ُرضی هللا عنه"ــ 

  دم بدارد يا بگردانّــ خدا رويش را مکر) ک"(کرم هللا وجھه"ــ 

نند، اما معنای ھيچ کدام  استعمال می ک"مردگان"گرچه چنين عبارات تکريمی و ترحيمی را محض برای 

و ًپس حکم اين کلمات، کامال مستقل !!!  ممدوح ندارد"مرده بودن"اللت بر ين ترکيبات و عبارات داز

  !!!ستا فوقبحث از موضوع فارغ 

 به شمول ،از نظر من دليل استعمال غلط کلمات عربی در زبان دری، درين نھفته است، که اکثر مردم ما

معنای دقيق  او و بيسوادان ديگر، ِ"افغان جرمن" دستۀ  و دار و"ھاشميان"از قبيل بسياری از نويسندگان، 

کلمات عربی را درک نکرده اند و ازين رو بر زبان خود تسلط ندارند، چون کلمات عربی مستعمل در 

  !!!، عين حيثيتی را دارند، که کلمات اصيل خود زبان مادریزبان 

  


