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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶  اکتوبر١۴  ــبرلين     
 

    
  
 

َتکرار حسن" َ ِ    "َحسن ِتکرار"و جلوگيری از " َ
  :ھميشه بھار خود فرمود ِ"گلستان" در "زیسعدی شيرا"

  تا مرد سخـــن نگفته باشد
  عيب و ھنرش نھفته باشد

  !!!گفتن و نوشتن و لب و قلم به سخن کشودن :بد گپ است
 و "مردی" و "مرد"، سخن از زمانۀ ماروزگار و  تا ھا که اين شعر گفته شد و بسيار پساندر زمانی،

اجتماع ھر  ِ يا مھمترّاھم که نصف ،"زن"ست، بی نظير بر  تحقيری ،تنھا ھمين ديد. ست "مردانگی"
کرد، تا از   عوض می"فرد" را با "مرد"يافت،  می  ديد امروزيان را در"سعدی"اگر . سازد انسانی را می

  !!!د و در حق ھيچ کدام تطاولی نرودُ مساويانه گفته شو"زن و مرد"
بپذيرم، بخوانيم و  "تا فرد سخن نگفته باشد" ، در ھيئت لفظاگر مصراع اول را با وجود حفظ ظاھرپس 

 انسان است، بدون قيد ِ"فرد و شخص" اصلی ِ در آن صورت، مراد و مخاطب.شود جھان گل و گلزار می
  !!!"جنسيت"

در ھر حال تا کسی چيزی بر زبان گوشتی و يا زبان آھنی و برقی و الکترونيک خويش، نياورد، کس 
  ه در چانته چه دارد؟؟؟داند، که گويند نمی

اين نکته مگر بيشتر عارض . رسد ، که سواد نويسنده تا کجا میست، تا قضاوت گردد فقط چند جمله کافی
از آن، کند، تا  فقط يک نوشته و مقاله کفايت میبلی؛ .  بر سواد و دانش و فھم او از زبانش و ناظراست
، شود می فروخته "قند" به نرخ" قروت" ، کهدر دنيائی. دگرد بر زبانش درک ت و تسلط کسیّکميحا

 ،"يين اعالِّلِع" و "ِسدرة المنتھا"خود را تا  ِو خبرت تّظرفيخواھد  می دارد و ھرکس دعوای فرزانگی
  .جلوه دھدباال 

 ، که آرزومندم، از آن به عارض و راقم اين سطور کوچکترين ربطی استخراج نگردد،مهّبعد ازين مقد
  :عم به اصل موضويبرو
و فرحتی بر مزاج ه ای بر لب ندخبخواھم دلم گرفته باشد و ام، ھروقت و نوشته  که بارھا گفته وری،ط

  چرا؟؟؟. می کنم باز را "افغان جرمن" آرم، دروازۀ
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ُبار و بر بته ھای خودروی و خودسر و خودباور ــ چه در شکل و ر ، که سيری ببرای اين محتوای ِ
ُار نظر ــ جوی جویمقاالت و چه در اظھمضامين و  ُ  ١"مھمھه" و "قھقھه"لبخند را تا سرحد  خنده و ِ

 بسيار زياد و زيادتر از " سازخندان"سخنان خنده دار درين صفحۀ . گرداند میجاری و ساری و طاری 
 "خنده ترقانک"زنم، تا خوانندۀ گرامی  از مقاالت و نظرات اشخاص ديگر مثال نمی.  است"بسيار زياد"

ًکشم، چون او را فردی يافته ام، کامال  را پيش می "واھب واصلصالحه جان "خانم قط نوشتۀ ف!!! دنگرد

  . و چرايش را می گذارم برای روز و مجال ديگرگرانز ديا" متفاوت"
 ِ"...ھمين مژدۀ کار پروژۀ قاموسُن"زير عنوان خود  ٢٠١۶ سپتمبر ٣٠در نوشتۀ مؤرخ  "خانم واصل"

  :چنين نوشته به نقطه ــ ف به حرف و نقطــ حرخود 

ھای مربوط به آنھا ياد آوری نموده  و بخش...  ھای شامل در طوری که در مژدۀ ھشتم از صنف«
 مطلع ...به ، ميخواھم از شرح دوبارۀ آن منصرف شده برای جلوگيری از تکرار احسن. بودم
  ».سازم

ــ "  ھاشميانِاستاد ادب"ــ  جان صالحه ِ"نقيضين"ِمحتوی  )سرخ شدۀ(قسمت نيرنگی که بر ،پيش ازين
مستحکم قلعۀ ، "اول به اول"ًاوال و به گفتۀ زيبای عوام کابلی، ، بايد  بگوئيم"َحسنتَا"کرده و ی نثار لبخند

، کاری ست قبيح "تکرار حسن" جلوگيری ازضاوت نمائيم، که قيم و بعد فتح کن را "تکرار حسن"ِترکيب 
  !!! و ناکردنیو ناصواب
ّ را مفصال حالجی می" حسنِتکرار"ت مقولۀ بدين مناسب   :کنيم ً

  :ــ تکرار
و است ) تفعيل، تفعله، تفعال("تفعيل"، يکی از حاالت سه گانۀ باب )به فتح اول("تکرار"کلمۀ عربی 

َکر"برخاسته از مادۀ  ُ و کرورَ  ــ که در اصل "کرت" کلمۀ .دھد  را می"بازگشت و توالی"، که معنای "ُ
دھد، نيز   را می"دفعه و مرتبه و بار" معنای د ــ وگرد میاداء نوشته و د ّمشد و )ةّکر("تّکر" عربی خود

  .از ھمين ريشه برخاسته است
ً در زبان دری افغانستان معموال به ، است"دوباره کردن" يا "دوباره گفتن"در معنای  ًلغتاکه  "تکرار"

  .است و غلط قبيحگردد، که غلط  اول تلفظ میحرف کسر 
 در زبان "تفعيل" مصدر باب .ياد مشھور نيست نيز آمده، که ز"تکرير"اين کلمه در زبان عربی به وزن 

  :اوزان گوناگون آمده است، که سه وزن ذيل آن مشھورتر استدر عرب 

  ..."و  " تعداد"و " تکرار"چون ) به فتح اول: ("تفعال"ــ بر وزن 
تجربه، تکمله، تربيه، تنميه، تسميه، تبرئه، "چون ) فتح چارمبه فتح اول و کسر سوم و ("تفعله"ــ بر وزن 

"...  
  . است، که مصادر بيشمار آن، به ھمين وزن آمده اند"تفعيل"ــ اما مروج ترين وزن اين باب ھمانا 

 صورت می گيرد، که ھرسه وزن، ھمه در قوالبی... ول و تصريف افعال معلوم و مجھول و فاعل و مفع
َّمکَرر" کلمۀ "تکرار"اسم مفعول . می نمايد حکم "تفعيل"خود    ."تکرار کرده شده"است؛ يعنی " ُ

  :نَسَــ ح
 و "زيبا" است و در معنای "ُحسن" صفت مشبھه از مصدر " و عجم و کفن و کمر و ثمرعسل"بر وزن 

ُعبيد و سھيل و جنيد" است، بر وزن "ينَسُح"َّمصغر آن . "پسنديده "و "خوشنمای" ُ   و در معنای"ُ
  . "خوشنمايک" و "زيباگک"

                                                 
، که "قھقھه" کلمۀ ِ"مزدوج ساختن" و "تنھا نگذاشتن" به غير از و مرام ديگری ندارد، فھوممدرينجا است و " قھقھه"ِمھمل " مھمھه"   1

  :گفته اندمدام کابلی عوام 

  !!!تنھائی به خدا می زيبه"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  :ــ احسن
َاحسن" کر اسم تفضيل ّ، صيغۀ مذ" و اسلم و اکرماجمل و اکمل و اعظم و اکبر"، مثل "افعل" بر وزن "َ

َحسن"برای صفت   برای "افعل"در زبان عرب عين وزن .  است"زيباترين"و " زيباتر" و در معنای "َ
ياد شده " صفت عالی" و "صفت تفضيلی"ی به نام گردد، که در زبان در ی استعمال میئه صفات مقايس

  !!!"زيباترين" است و ھم در  معنای "زيباتر"ھم در معنای  ،"احسن"از ھمين خاطر . اند

  : حسنِــ تکرار
  : را شعراء و ادباء ابداع کرده اند، چون" حسنِتکرار"ترکيب ظريف 

اما ادباء و شعراء برای اين، که برای . استًا مالل آور ذات عين کلمه و عبارت، "ّمکرر گفتن" و "تکرار"
 را به وجود " حسنِتکرار" موصوف ساخته و "نَسَح" بينی خميری بسازند، آن را با صفت "تکرار"

 به تکراری گفته "تکرار حسن"و در زبان دری . نمايد  را افاده می"ِتکرار زيبا "معنای، که آورده اند
پس از .  استعمال گرديده باشد"ّ مکررِقند" حسن کالم به مانند شود، که به خاطر خوشنمائی و زيبائی و

شود، که به کالم زيبائی  پنداشته میو مورد قبول  يک عمل پسنديده و مقبول "تکرار حسن"نگاه ادبی، 
ً معمول است؛ ولو اسما ًعمال "تکرار حسن"در زبان عاميانه نيز . بخشد  میو گوارائیی  و دالرائخاص

  :چنان که گويند. شود  ياد نمی" حسنتکرار"به نام 

  "....!!!ديم و  و چنان کی پغمان رفتيم، چنين و وخترفتيم پغمان،"

  يا

  "!!! نان خورديم، که جای نفس کشيدن نماند)اين قدر(قدرنان خورديم و ي"

  و يا

  !!!"ش نمانده بودِرَفالنی زوف کد و ايطو زوف کد، که ھيچ چيز ب"

  !!!) ضعف کرد، که ھيچ چيز برايش نمانده بودفالنی ضعف کرد و اين طور(

  :ــ تکرار احسن
ًيک ترکيب درست است و از نگاه دستور زبان، کامال بجای" تکرار حسن"مقولۀ   "تکرار احسن"مگر . ِ

تکرار "متأسفانه، که ھمين ھيئت غلط . از ھر نگاه که بسنجيم، غلط و غير ضروی و نابجای است
افغان رواج دارد و وقتی خانم صالحه جان اين ترکيب غلط را اھل قلم و  در بين نويسندگان "احسن

  !!! بوده است"تکرار حسن"ًاستعمال کرد، مرادش يقينا 
معنای دقيق کلمات مورد بايد ، که نويسنده ست مگر ايننويسندگیاز ضروريات اولی و اجتناب ناپذير ھنر 

  !!!اندبدبايد استعمال خود را بداند؛ و ھرو مرو استفاده و 
 "تکرار حسن"را متوجه نگشته است، فکر کرده، که " تکرار حسن"، که معنای دقيق کلمۀ "صالحه جان"

  : نويسد ازين رو می. کدام کار ناصواب و ناروا و قبيح است

  " ....از شرح دوبارۀ آن منصرف شده،  برای جلوگيری از تکرار احسن"

 ِ" سيرِجواز"که  ًدانست، يقينا را می" تکرار حسن "ِرایه و گوامعنای دقيق و پسنديد" صالحه جان"اگر 
  :و مشورۀ من به ايشان؛ باطل نمی ساخت" منصرف شدن "و" جلوگيری"  کلماتآن را با

  "!!! جان عزيزصالحه"

  !!! کار پسنديده، خود ناپسند و قبيح استجلوگيری از"
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   نيزو

  !!! ناپسند است و قبيح،منصرف شدن از کار پسنديده

  :نتيجهبالو 

  !!!قبيحنازيبا و ست،  ، کاری" حسنِتکرار"جلوگيری از 

  و ھم

 !!!ست، قبيح و نازيبا ، کاری" حسنِتکرار"منصرف شدن از 


