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  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶  اکتوبر١٨  ــبرلين     
 

   

  "تقاضا" و "تمنا"  و"مبدأ ــ منشأ"
نامند، بسا  می "جھان اسالم"يا  "ممالک اسالمی"مفتوحه، که اکنون خود را استيالی اعراب بر ممالک 

ايشان از اعتقادات دينی و اخالق و آداب و رسوم گرفته تا زبان و  فرھنگی به بار آورد؛ ِتحوالت بنيادی

درين رسته بسا ممالکی . درينجا مگر تحوالت زبانی مطمح بحث است. را دگرگون و زير و زبر ساخت

اينھا، که خود را . ت ساختندّخود را از دست داده و خود را غرق عربيو نژادی د، که کيان اصلی بودن

َّمعرب"ًشمارند، اصال عرب نيستند و بايد   می"جھان عرب"ِجزء  َ و ...  ناميده شوند، مثل شام و عراق و "ُ

 بَرَع ،شمشيربه زور ، که ... تونس و الجزائر و مراکش و گرفته تا مصر و ليبيا ازشمال افريقا، 

  .ساخته شده اند

َّاز جملۀ سرزمينھای مفتوح مگر ممالکی بودند، که ھويت زبانی خود را حفظ کردند، ولو با پذيرش الفباء  ِ

باشد، که نه تنھا   می"عربی نويس"فارسی يگانه زبان /و در زمرۀ اينھا زبان دری. و لغات بيشمار عربی

بی آراست، بلکه کلمات عربی را مطابق به اصل عربی آن قبول کرد زبان مکتوب خود را به الفبای عر

ازين رسته مگر زبانھای ديگری بودند، که کلمات عربی را مطابق به . و بدين اصل وفادار ماند

  :چنان، که در زبان پشتو. ترکیُبلوچی و کردی و متقضيات زبانی خود پذيرفتند؛ از قبيل پشتو و 

 درين باب مگر .... و "صيب" را "صاحب" و "ناری" را "نعره"د و  ساختن"جومات" را "جماعت"

  !!!سخنی ھست، که بايد روزی گفته شود

  :و يا زبان ترکی استانبولی

َاحمد" َاکبر" قبول کردند و "Ehmed" را "َ  و "Tayyep" را "طيب" و "Helal" را "َحالل" و "Ekber" را "َ

....  

نگارد، و بخود را مطابق به اصل عربی آن  استعمال و استفادۀ موردزبان دری پذيرفت، که کلمات عربی 

گرچه . نوشت عربی، صرف و نحودرين عرصه تا جائی پيش رفت، که حتی دستور دری را مطابق به 
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دستور زبان دری از صرف و نحو عربی، کارھائی صورت در نوشتن استقالل کسب امروز در زمينۀ 

  .پيش استدر زی اه دراھنوز راندرين عرصه گرفته است، ولی 

 متابعت و مطاوعت از اصل عربی، زبان ما را بر آن داشته است، تا جھت شرح کلمات در ھر صورت

  .از صرف عربی کار بگيردًحتما و ھرو مرو عربی دخيل در دری، بايد 

ت جھ.  است درگير آراستم، که در زبان ما با چندگانگی امالئییعنوان را با چند کلمۀ نيرنگی عربي

 را "يک شھر و دو نرخ"ِ، که مثل مشھور کابلی "مشالفت"رھائی ازين مخمصه و به اصطالح کابلی 

کند، مجبوريم از صرف عربی مدد جوئيم و دريابيم، که نسخۀ ساختمانی اين کلمات، چه  تداعی می

  :کند تجويز میصادر و می را در زمينه احکا

ًمی کنيم، که در زبان دری بعضا تا غالبا غلط نوشته ضمن اين بحث سه کتگوری لغات عربی را مطالعه  ً

  :می شوند

  :"مبدأ و منشأ و مبنا" ــ ١ 

، که عربی ساخته شده اند ِظرفوزن  اند، که به حکم کلمات عربیاز آن جمله  "أمبدأ و منشأ و مبن"

ه فتح ب("مفعل"، در عين وزن "ظرف"در زبان عربی، کلمات بيانگر .  است)زمان و مکان(دربرگير

ًمثال کلمۀ . " وقوع فعلمکان" است و ھم بر " وقوع فعلزمان"ھم عائد بر ) حرف سوم و يا به کسر آن

؛ کلمۀ "مکان جلوس" است و ھم در معنای "زمان جلوس" به حساب عربی ھم در معنای "مجلس"

ازين . "وقت نوشتن"است و ھم در معنای " جای نوشتن" در اصل عربی خود ھم در معنای "مکتب"

مقام و مجال و محفل و منبع و مأخذ و "کلمات مگر صدھا و ھزاران ديگر را استعمال می نمايئم؛ مثل 

مسکن و مسجد و مرکز و مصدر و موقف  و معدن و مسلخ و مخزن و مکمنّمشرب و مرجع و محل و 

و و موضع و مرزع و مطبخ و مبرز و منفذ و مو کب و مرکب و مطلب و مبحث و مطرح و مقصد 

  ..."مطبع و موطن و مأوا و مشھد و مطرح و مطمحو مشرق و مغرب و منصب و 

. ست آنھا" چارحرفی بودن"تمام اين کلمات مشخصۀ ثابت  شود، چنان، که از مثالھا به وضاحت ديده می

گردم و اگر الزم افتد، بازھم در زمينه خواھم  ًاز اشتقاق مفصل صرفی اين کلمات فعال منصرف می

  :ِّاگر حاال کلمات مد نظر را از نزديک بررسی کنيم. ه شرح و تفصل بيشتر خواھم نوشتنوشت و ب

  : اند"چارحرفی" و نظائر آنھا ھمه " و مبنأأمبدأ و منش"

   ــ"مکان بناء کردن"؛ يعنی "مبنأ"ــ 

يز  مختوم با الف ن"مبنا"و ) با الف مقصوره("مبنی"ھای لغت اين کلمه را در شکل ًگرچه بعضا فرھنگ

  . داده شدحآورده اند، مگر قاعدۀ صرفی ھمان است، که شر

  "جای نشأت کردن"به معنای " منشأ"ــ 

  "جای شروع کردن"در معنای " مبدأ"ــ 

  . نگاشته می شود"أ" است، که در ھيئت "ھمزه"مشخصۀ ديگر اين سه کلمه، مختوم بودن به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

دليل بسيار سادۀ .  می نويسند، که غلط است"اءمبن"و " منشاء"و " مبداء"ًبعضا اين کلمات را در ھيئت 

 اند و نه مطابق ساخت "پنج حرفی"ُعدم صحت امالئی کلمات اخير، سچ و ساده درين است، که اينھا 

  !!!صرفی آنھا، که بايد متشکل از چار حرف باشند

  : را به حيث نمايندۀ آنھا برگزيدم"تمنا" ــ کتگوری ديگری، که ٢

 و "اعتالل" اند، که بنا بر "تفعل" ھمه مصادر باب  ... "ّ تبنا و وّ و تسالّا و توالّا و تبرّا و تعدّتمن"کلمات 

َمعتل".  ريشۀ آنھا بدين شکل درآمده اند"معتل بودن" اصطالح صرفی برای کلماتی ست، که يکی از " ُ

ِّ و تعدی و ِّتمنی"اين کلمات در اصل عربی خود به صورت .  باشد"حرف علت"حروف اصلی ريشۀ آنھا 

ِّتبری و تولی و تبنی ِّ   . آرندآمده اند، ولی دری زبانان آنھا را به خاطر سھولت تلفظ، به شکل باال می " ِّ

 می نويسند، "تمناء و تعداء و تبراء و توالء و تسالء و تبناء"ًديده شده، که بعضا اين کلمات را در ھيئت 

 مشخصۀ ديگر آنھا اينست، که با ".دّمشد"ف سوم اين کلمات نيز چارحرفی اند، با حر. که غلط است

 در آخر اين کلمات نه تنھا بدعت است، بلکه تصرف "ھمزه"اضافه کردن حرف . شوند  ختم می"الف"

  .بيجای در صرف عربی نيز شمرده می شود

  : نمونۀ آنھا انتخاب گرديد"تقاضا" لغات، که سوم ــ دستۀ ٣

اين کلمات که از مصدر باب .  را دربر می گيرد..." و  تماشاتقاضا و"اين کتگوری کلماتی از قبيل 

 بودن در ريشۀ خود بدين شکل درآمده اند، در اصل عربی "معتل الالم" می باشند، و به خاطر "تفاعل"

 آمده اند و دری زبانان آنھا را جھت ..."تقاضی و تعاطی و تعالی و تداعی و تماشی و "خود به ھيئت 

 که در دری نيز " و تعالیتعاطی و تداعی" تلفظ می نمايند؛ به استثنای "الف"توم به تسھيل در اداء، مخ

  .شود مطابق اصل عربی نگاشته می

 ختم کرده و در ھيئت ی در آخر ا"هھمز" کردن هاضافًديده می شود، که بعضا اين کلمات را نيز با 

  !!!   می نگارند، که تخلف از اصل است..."تقاضاء و تماشاء و "

مالئی کلمات عربی در زبان دری، تا چه ا بر صحت "صرف عربی"، که دانش شود ديده میبحث  يناز

  :و!!! حد مؤثر است و الزمی

کنيم، که   ، را درک می"ھاشميان"انی، چون کس "ِنصايح پدرانۀ"ِو اينجاست، که بطالن و غلط بودن 

  !!!ی فرمايند غيرضروری، موعظه م،"زبان دری" را برای "صرف عربی "ِدانستن

 


