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  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶ نومبر ٧   ــبرلين      
  

   

ِتبادله ــ مراتبه ــ مناصفه ُ َ ُ  
  ِسه تحريف قبيح در زبان دری

تواند و مگر چه خوب است، کسانی وجود دارند، که خوب   مظلوم است و از خود دفاع کرده نمی"زبان"

چه خوب است، که . ِدھند و پاسبان ارزشھای خوب و اصيل زبان خود اند ِو بد اھل زبان را تشخيص می

جای شک . ّ و سدھايندّدر برابر کجرويھا، سدھای سديد وجود دارند و پاسبانان زبان از جملۀ ھمين اسداد

ُنيست، که اکثريت افراد يک اجتماع و کتلۀ بشری کسانی اند، که بنا بر علل گوناگون قوۀ فھم و آگاھی 

. عين اين اھل قلم و نويسندگان نيز ّحددر قسمت دانش زبان ھم چنين است و در . کمتر از ديگران دارند

کنند، که معنای دقيق آنھا را  کلماتی را استعمال میضمن يکی از مقاالت اخيرم نوشتم، که بسا نويسندگان 

 به "چوت انداز" و "خدای پجات"کنند و کلمات را   فير می١"بی خلطه"درک نکرده اند و به اصطالح 

ّانترنت، در پھلوی مزايای بی حد و مرش متأسفانه زمينۀ کجرويھا و اشاعۀ نادرستيھا را . کار می اندازند ّ

 امروز به صدھا وبسايت در زبان دری وجود دارند و بدون کمترين اجرت و .فراھم ساخته استنيز 

  .پاداشی در خدمت مراجعان

کابليان قديم قسمی، که بارھا گفته ام و بازھم بارھا خواھم گفت، در ھر موردی مثل و يا حتی مثلھائی 

  :ً مثال اين مثل را. ميخوانند"تک و پتره"ساخته اند، که به ھر موضوع ــ ھر قدر خاص ھم باشد ــ 

  !!!"نفر دروغگوی ميشه) صدھا(از زبان يک دروغگوی، صدا"
                                                 

 . از خود شجره ای دارد، مانند ھمه اصطالحات ديگر و ضرب المثلھا"بی خلطه فير کردن"  1
 آن بود، که "تفنگ دھان پر"و .  کار می گرفتند"دھان پر"اين ترکيب وقتی زبانزد گشت و به اصطالح مبدل گشت، که عساکر از تفنگھای 

قومندانی، که در سنگر قرار داشت، ديد، که . گويند صحنۀ کارزار بود و از ھردو طرف فير می شد. از دھان ميلۀ خود باروت می خورد
  :به افراد خود امر کرد، که فير کنند و آنھا گفتند. شروی و ھجوم است،دشمن در حال پي

  !!!قومندان صايب، باروت خالص شده و خلطه ھا ھمه خالی ست"
  :قومندان فرمود

  !!!خير اس، بی خلطه فير کنين
  .تبديل شدننده و مشمئزک تا به يک اصطالح خوشمزه زبان به زبان گشت، که از شيرين افتاد،اين سخن قومندان آن قدر  
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ّدر قسمت کلمات غلط و مغشوش و مشوش نيز قصه چنين است، چون وقتی کسی لغت غلطی را بر زبان 

. سازند آورد، مقلدان و مقتديان بيخبر نيز به پيروی از وی، ھمان غلط او را تکرار کرده، آن از خود می

  :ا گفته ام، که بسا افغانھا در دو چيز استعداد خاص و سرشار دارندبارھ

  "بد"ِ و تعويض کردن آن به "خوب"ِــ يکی رھا کردن 

  "از خود"ِت ا و ترک گفتن لغ"بيگانه"ت اــ و ديگر گرفتن لغ

  !!! پيروی نمايد"ِخراب ديگران" را رھا کرده و از "ِخوب خود"و بدترين حالت اين است، که انسان 

 "ِبه کھنۀ خود بساز، که نو ديگران گران است"زمانی، که حال در دل و عقل در سر بود، سلسله مقاالت 

مگر با وجود ناتمام ماندن سخن و با وجودی، که گپھای .  پيش رفت٢٢را سر دست گرفتم، که تا قسمت 

ردن آن سلسله منصرف بسيار ديگر در دل داشتم و بدين مناسبت يادداشتھا ھم گرفته بودم، از دنبال ک

ِو دليل اصلی ترک آن سلسله ھم دلسردی اين قلم بود، چون ھرقدر زياد نوشتم، ديگران و بالخاصه . گشتم

 "درد دندان، کندن است" کمتر بدان توجه کردند و راه ديگری را برايم نگذاشتند، مگر اين، که دوستانم،

ِن، که آن سلسله برای خوانندگان تا چه حد مفيد بوده اي. ًبگويم و از تعقيب آن سلسله کامال انصراف ورزم

ًاست، خودم حدس قرين به يقين زده نمی توانم ــ شايد آن گفتار واقعا ھم مفيد بوده باشد؟؟؟ ِ  

  :از مقدمه بگذرم و مطلب مد نظر را پيش نظر بکشم

 تعامالت و مکاتبات ، که دره راتعمال می کنند و از جمله سه کلمدر افغانستان بسا کلمات را غلط اس

  :ًرسمی دولتی وطن عزيز ما نيز عاما متداول است

 و "تبادل" ــ است، که در اصل عربی خود "مناصفه" و "مراتبه" و "تبادله"مراد کلمات عنوان مقاله ــ 

ّت تام حکم کنيم، حاگر از روی انصاف و منطق پيش آئيم، بايد بی پروا و با صرا.  اند"نصف" و "مرتبه"

 به مراتب ساده ترند و از نگاه صرف وقت اقتصادی تر، نسبت به "تبادل و مرتبه و نصف"لمات که ک

  !!!بگوئيم" تبادله و مراتبه و مناصفه"اين، که 

!!! ًاما بسا افغانھا خوش دارند، کار خود را مشکل بسازند و پرمصرف، و اين کاری ست، کامال سرچپه

ھمين ناشی از و ايجاد و اختراع وسائل و آالت و دستگاھھا ھم مردم جھان در پی سھل ساختن کارھايند؛ 

وطنداران .  ھدف ديگری ندارد، مگر آسان ساختن کار"یجتخنيک و تکنالو"ًاصال . فکر و مفکوره است

ما اما در قصۀ اين کار نيستند و خوش دارند با غلط و مشکل خود بسازند و بدان پايبند بمانند، تا اين، که 

، سخن "امير حمزۀ صاحبقران"در داستانھا و افسانه ھای .  ديگران را بگيرند و بپذيرندِ"درست و سھل"

 را در زبان عربی "ديو". ، کارھای سرچپه است"ديو" بسيار رفته است و خاصيت "ديو و پری"از 

، کلمۀ "غياث اللغات"به گفتۀ کتاب بسيار معروف . است" ِغيالن" گويند، که جمع عربی آن "غول"

ِ مخفف "غيالنم" ِام غيالن"ّ ِ   . است"ِمادر غوالن" است، که در معنای "ُ

از اين ھمه گفته ھای جانبی و پريشان می گذرم و ھی ميدان و طی ميدان و خار مغيالن گفته، به بار دگر 

 نياز داريم و از ھمين دريچه "صرف عربی"جھت بررسی اين سه لغت عربی، به . اصل مطلب می روم

  :رح آنھا می پردازماست، که به ش
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  :ــ تبادل
ِ است، که از مادۀ مجرد "تفاعل" کلمۀ عربی و مصدر باب "تبادل"  برخاسته است، چنان، که کلمات "بدل"ّ

، مشارکت فعل "مفاعله" و "تفاعل"از خواص اصلی بابھای .  نيز"ِابدال" و "مبادله" و "تبديل" و "بديل"

ً ھردو تقريبا در عين معنی استعمال می گردند، که "مبادله" و "تبادل"از ھمين خاطر . بين چند فاعل است

ميرزاقلمان .  است"داد و گرفت" و "ی را با يکدگر رد و بدل کردنھائچيز" يا "باھم بدل کردن چيزی"

 را باھم کچری قروت "تبادل" و "مبادله" خود کار گرفته و ابواب تر از چلم تلخِافغانستان، از مزۀ دھان

اين ترکيب زشت و قبيح در دوائر دولتی .  را روی صحنه کشيده اند"تبادله"ِآن زوزات ساخته و از 

  ".شعبۀ تبادلۀ اسعار"ًافغانستان کامال رائج بود، چنان، که در ھر بانک شعبه ای بود به نام 

ِکشور تاجکستان، بعد از چارغوک چندقرنه در گرداب و منجالب روس، وقتی دوباره به  َ  "زبان دری"َ

ِ ــ نااليق در سطح  استاد نااليق بودکدامًی آورد، استادان زبان را از افغانستان استخدام کرد و يقينا رو
 از "تبادله"، در حدی، که  اھالی نوآموز آن مملکت درس داد را برای"تبادله" ــ که کلمۀ "ھاشميان"

و شنيده ام، .  باربار شنيده امبا گوشھای گنھگارمآن را  نيز به گوشھا می رسيد و من "راديو تاجکستان"

  !!! نيز در ھمين رشته در تاجکستان دست به کار بوده است"اکرم عثمان"که 

ِ و از معلمان "مکتب حبيبيه" عربی ما در صنوف ھفتم و ھشتم معلم ،"حفيظ هللا خان" معاليقدراستاد اگر 

 را برايش "تبادله"ُنمای و بدقوارۀ  زنده می بود و شاگردی ترکيب بد،آن ليسهو منضبط  و زالل  "بدقار"

 و سه صد و کرد  چير میننده را به دست مبارک خود، دوعرضه می کرد، بدون شک، که عرضه ک

  . شست و پنج پله

  :ــ مرتبه
، که از مادۀ "منزلت" و "َمقام" از نگاه صرف عربی صيغۀ مؤنث اسم مکان است و در معنای "مرتبه"

ُرتب و رتوب" ُ  "ُّترتب" و "ترتيب" و "ِراتب" و "ُرتبه"ت و از عين ريشه است، که کلمات برخاسته اس" َ

و " دفعه" در زبان ما در معنای "مرتبه"کلمه .  اشتقاق شده اند...و " ِّمترتب"و " َّمرتب" و "بِّمرت"و 

 دست  به"مراتب" به عربی جمع بسته کنيم،را  "مرتبه"اگر کلمۀ .  نيز استعمال می گردد"ّکرت" و "بار"

  ".ّکرات "و" دفعات "و" مرتبه ھا"؛ يعنی "مراتب"پس . می آيد

 "هللا بسم" از "جند" نفرت دارند و از آن به مانند "صرف عربی" ــ که از "ھاشميان"ِاشخاص بدذوقی مثل 

 را از آن بيرون آورده "مراتبه"ِ را باھم خمير کرده و نطفۀ حرام "مراتب" و "مرتبه"گريزند ــ کلمات  می

 زادۀ اذھان معوج و منحرف است و استعمال آن کاری ست، قبيح، خواه به "مراتبه" ترکيب غلط !!!اند

   ".مرتبه"صورت مجرد باشد و يا در عوض 

  :ــ نصف
؛ يعنی يکی "نصف"پس . گردد  ياد می"نصف"ُاگر چيزی را مساويانه دو قسمت کنيم، ھر قسمت به نام 

 خود ريشۀ کلمه است و از "نصف"کلمۀ .  گفته شود"نيم"ه به دری ِاز دو قسمت باھم برابر يک شیء، ک

َمناصفه"و " ُمنصف" و "انصاف" و "ناصف"ھمين ريشه کلماتی چون    :مشتق شده اند...  و "َ
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  )اسم فاعل(نصف کننده= ــ ناصف 

  ")افعال"مصدر باب (دو نصف کردن= نصاف ِــ ا

  "انصاف" اسم فاعل =نصف ُــ م

  ")مفاعله"مصدر باب ( نصف کردنباھم= ــ مناصفه 

ً است، کلمه ای ست کامال درست و "مفاعله"، که از باب )به ضم اول و فتح چارم و پنجم("مناصفه"

 "مناصفه" پس عيب در لغت .ی درست و اصلی خود استعمال گردداصولی، مشروط بر اين، که در معنا

 را در "ِمناصفه"سابی و شرعی افغانستان در تداول دفتری و ح!!! نيست، عيب در استعمال غلط آن است

  : استعمال می کنند، چنان، که گويند"نصف"معنای 

  ...."پنجاه افغانی، که مناصفه اش بيست و پنج افغانی می شود، "

  .و قباحتی ازين بزرگتر در زبان دری تاکنون نديده ام

، ھرگز چنين ناروائيھای داشته باشد" صرف عربی"اگر کسی اندک دسترس و حتی کوچکترين توجه به 

. باشد" ھاشميان"ِشايد چنين امری دستاورد اشخاصی رقم . دارد قبيح را در مورد لغات عربی روا نمی

روان خود را مثل خود عيار   نشان دھد و دنباله"معيار"خواھد خود را به حيث   می"ھاشميان الفوک"

بليغ غلط و ت!!!  بدانند و ياد بگيرندشاگردانشخواھد  داند، نمی از ھمين خاطر، آنچه را خود نمی. سازد

، خواھی نخواھی  بيخبران !!!"دانستن صرف عربی برای زبان دری الزم نيست"، که "ھاشميان"ناروای 

  !!!ِھا را به راه غلط می برد "خالی ذھن"و 

  

 


