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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 ر خلیل هللا معروفیدپلوم انجنی

 0212 نومبر 02 ــ برلین     

  

   صفاء ــ صافی و   ــ صاف   صف  

 یکجائیباز  ،بعد از وقفه ای کوتاه
دستور دری و صرف از دریچۀ رویم و  بازار لغات میشهر و به  

 .پردازیم میبه کاوش چند کلمه  عربی

به  "راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی"معنون به  در کتابش "ش آذرنوشآذرتا"داکتر 

 :ن فرنگی گویدااستناد گفته های زبانشناس

ختم ) «....کلمات است( سه حرف ساکن)ای سامی، اصل سه حرفی بودنعمده ترین وجِه اشتراک زبانه»

 (نقل قول

ساکن سه حرف  ــ" عربی" های سامی ــ به شمولکوچکترین کلمه در زباناین سخن بدین معناست، که 

. دگرد یاد می "ثالثی"به نام  نشان داده شده( فعل)"ل+ ع  +ف "یک با لبه شکل سمبو در عربیدارد، که 

کاری را  عربی "حرفیدو"چند کلمۀ معدود  موردِ حّد و در  ، کهاست از همین سبب به احتمال قوی

نیز از همین قبیل است، که  "صف"کلمۀ  .را تکمیل نماید "سه حرفی بودن"ب دارند، تا نصا مرعی می

 .هم در گفتار و هم در تحریر ؛می انگارند "صفّ "د گرفته و در هیئت حرف دوم آن را مشدّ 

وان سراغ می گردد، که کّل بدنۀ ا، که در زبان دری لغات و کلمات عربی فرهمه به نکوئی دریافته ایم

و کمال حکمت  .تا زبان ادبی و مکتوب ،گیرد، از زبان عامیانه و شفاهی گرفته می برزبان را در این 

نیستیم، تا کلمات عربی را  کلمات است، چون ما هرو مرو مجبور زبان دری مگر در استفاده از چنین

 چه بسا کلمات عربی را، که مامردم به مفهوم غیرِ  .یمبربه کار ب ،استعمال اعراببا کامالً در تطابق 

کنند،  زبانان به قاعدۀ عربی ساخته و استعمال می که دری ،بریم و چه بسا کلمات را عربی آنها به کار می

 .قابل دستیاب است گردد و نه در کتب لغت و لغتنامه های عربی که نه در بین اعراب سراغ می
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داشته است، نگه  "فمکلّ " ،غیر مستقیمصورت  هبو یگانه نکته ای را، که زبان دری خود را بدان پایبند 

با این مقدمه برویم و لغات  !!!اب استعرشیوۀ ابه ــ باالکثر تا بالعموم ــ امالی این کلمات است، که 

 :، محتاج صرف عربیخود ، که همه عربی اند و جهت تشریح اصولیعنوانی را بکاویم

 :(فف  ص  )صف  
، که چنان ؛"علف"به کار می رود و هم در هیئت  "اسم" هم در هیئتِ  ،این کلمۀ سه حرفی در زبان عربی

 "رسته، خط و ردیف"را در معنای  "صفّ "قتی و. عربی صادق استکلمات  بسادر مورد ای ین شیوه چن

 یا "بودندر یک رسته "آن را در معنای  وقتی یول .آن کار گرفته ایم "اسمی"کنیم، از مفهوم  استعمال

آن استفاده  "لیفع"یم، از مفهوم نمائل استعما "واقع شدنردیف در عین " یا و "قرار گرفتندر یک خط "

در و می کنند؛  استفادهآن  "اسمی"در مفهوم و تنها را تنها  "صفّ "مگر  فارسی/در زبان دری. ایم کرده

  .دشو جمع ساخته می "فوفص  "در هیئت ، که همین حالت است

 (:صاِفف)صافّ 
، "اظرن حاضر وظاهر و  نادر وو  و باطل قالبقاسم و "است، بر وزن " فصافِ "در اصل خود  "صافّ "

 "ِف"دو  مدغم گشتن مگر "صافّ "ــ  است آندر وجِه فعلی و مصدری  "صفّ " کلمۀاز  "م فاعلاس"که 

جهت مزید توضیح باید گفت، که در زبان عربی تنها از  .دهد را نیز نشان می مشّدد "فّ "در یک  یهمپ

رف و آله و و مفعول و صفت و ظفاعل  مختلف از و مشتقات اهمی توان صیغه  "مصدر"و  "فعل"

 !!!"اسم"از  ساخت، نهرا غیرهم 

ــ  فارسی/دری. است" گیرنده در یک رسته و خط و ردیفرقرا"در اصل عربی خود در معنای  "صاف"

و در معنای  عربی "ِصافی"به جای کلمۀ تا به امروز، قدیم بسیار این کلمه را از زمانه های ا امّ  زبانان

 . ند، که شرحش بعداً و به تفصیل خواهد آمدبه کار می بر "نیالوده"و  "پاکیزه"

آن به عربی به مفهوم اصلی  "زبان دری"در را  "صافی"کلمۀ  نیز، قدیم اندر روزگارحتی بعضاً گرچه ا

 :خوانیم در تاریخ بیهقی چنین می. ندا هکار می برد

 الحکایة فی معنی السیاسة من االمیرالعادل »

 سبکتگین رحمة هللا علیه

 : هللا گفت از خواجه بونصر شنیدم رحمة

د و احوال پادشاهان و سیرت ایشان می رفت و سیاست که به یک روز خوارزمشاه التونتاش حکایت کر

هرگز مردی چون امیر عادل سبکتگین ندیدم در سیاست و : گفت. وقت کنند، که اگر نکنند راست نیاید

ست رفت و بایتوزیان را بدان مکر بدان وقت که به ب   :گفت. لکبخشش و کدخدائی و دانش و همۀ رسوم م  

پرده به خرگاه بود به صحرای  شد، یک روز گرمگاه در سرای صافیت او را یرانداخت و والو حیلت ب

«....و ن ه یار من ب ست و من 
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باال و جای  ندر مت ــ "مسعود اول" هماناــ  "مسعود غزنوی"، سرمنشی سلطان "بیهقی" لفضلاابو استاد

 .استعمال کرده است" پاک" و در معنای عربی آن اصلِ  فهومرا در م" صافی" کلمۀ جای دیگر کتاب خود،

 :وقتی گویدرا اراده می کند،  "صافی"کلمۀ  عربینیز عین مفهوم  "حافظ شیرازی"و 

 و بیغش باشد افیصصوفی نه همه  نقدِ 

 تش باشدآ بِ ستوجِ رقه، که م  ــبسا خ ای

باید در آتش  ، کهینداچه بسا خرقه ه ، ونیست "و نیالودهزه یو پاکپاک "همیشه  "صوفی"یعنی طینت 

 !!!ندداخته شونا

 :صفاء
 :، مفهوم دوگانه دارد، که"صفّ "نیز مانند  "صفاء"کلمۀ 

 "پاکی و پاکیزگی و بیغشی"ست و در معنای  "اسمی"ــ یکی 

 "پاکیزه و بیغش شدن"و  "گردیدنپاک "ست و در معنای  "مصدری"و " فعلی"ــ و دیگر 

. هم نیستکم چنین استعمال و  کنند استعمال می" صفت" به حیث را" صفا" به عکس اعراب دری زبانان

 :ذیل معنای وصفی دارند در جمالت "صحت"و  "سالمت" اتکلم اگر مثال بزنیم،

  "تبه کلی سالمت اس"

    یا و

 ."ت هستیمحمه صماه ه"

، در به کار رفته است "صحتمند"به جای  "صحت" و" سالم" ضوبه ع" متسال" ون درین جمالت،چ 

 :سپ .هردو هیئت اسمی دارند ،در مفهوم اصلی خود" صحت و سالمت"حالی 

" صفاء" کلمۀ "اری صفا شدآینه و" و یا "، که بل میزنههشد ایطو صفا"یا گوئیم  ،گوئیم "آب صفا"وقتی 

، که از آن اسم معنی و است "صفاء"و به خاطر مفهوم وصفی کلمۀ . مرا در وجِه وصفی استعمال کرده ای

در را  "صفاء"رانیم،  بر زبانرا  "باصفاء"مگر وقتی ترکیب  .را ساخته اند" صفائی"یا اسم مصدر 

از آن  "با" شوندپی چسپاندنکه با ، "صفاء"و چنین است، مفهوم اصلی  مد نظر گرفته ایم" اسم"هیئت 

یوند با فقط در پ "بی"و  "با"پیشاوندهای انیم، که دخوب می هم این را و  .ساخته شده است "صفت"

و  "باوقار و بی وقار"یا گوئیم و  "بی غیرتباغیرت و "چنان، که  .وصفی می سازندترکیبات  ،"اسم"

و هزاران  و صدها "باتمکین"و  "بادانش"و  "باعلم" و "غشغل و  بی"و  "بیکس"و  "بیوفاء" "ریاءبی"

 .دیگر آن

 :صافی
 در تداول اصلِ  "صافی"کلمۀ  .ست، در مفهوم مصدری و فعلی آن "صفاء"ۀ کلماسم فاعل  "صافی"

 . است" غشپاک و پاکیزه و بی"عربی خود در معنای 

، که استعمال کلمات عربی را در مفهوم غیر دو کار را کرده اند "صافی"دری زبانان در قسمت کلمۀ 

 :عربی آن نشان می دهد
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در تمام قلمرو زبان و ، که تداول عام دارد، "صاف"با  "صافی"کلمۀ ساختن جانشین و تعدیل ــ یکی 

 .از افغانستان گرفته تا ایران دیده می شود؛ دری

 آنعربی  غیربه معنای  "صافی"استعمال کلمۀ  ــ و دیگری

 :بدین معنی. دارد وتامتف کامالً  مدلولدو  در افغانستان و ایران "صافی"بر آن کلمۀ عالوه 

در ایران آن  "صافی"، مدلول در هردو کشور معمول است "اسم آله" به حیث "صافی"حالی، که  در

مامردم را  "صافچلو"و اگر دقیقتر گفته شود، ایرانیان . گویند "چلوصاف" آن را ملک مادر است، که 

است از ی کنند، عبارت یاد م "صافی"دم افغانستان به نام و آنچه را مر. نندیاد می ک "چلوصافی"به نام 

 اامدرینجا . ف آشپزخانه را پاک کنندوآشپزان با آن دیگ و ظر، که ای تکۀ کهنه یا توتۀدستمال و 

عربی برخالف معنای اصلی " صافی"ی، که ، بدین معندیده می شود "صافی" تعبیردر عجیب پرادوکسی 

و سیاه و شپزخانۀ افغانی، چتل ترین که در یک آتوانیم، گفته می  .نیست "پاک و ستره"خود، هیچ گاه 

 !!!روزگار ه و ریشخندین است، طنز و طیرنو چ ست "صافی"خود ، چیزچرک ترین 

 .در موارد دیگر نیز استعمال گردید، از قبیل ماشین و آالت "صافی"بعدها 

نکتۀ  "صافی"کلمۀ در مورد این همه سخن جاری گشت، بهتر است  "صافی"ازین، که در مورد بعد 

 :گفته شود آخرین هم

که  عنی،م ، بدینباشد "ی"با پسوند  "صاف"کلمۀ ترکیب دری از  مامردم "ِصافی"، که زنم حدس میقویاً 

را در کلمۀ  نظیر این ترکیب .باشد جود آمدهبه و "صافّ "بر کلمۀ وصفی  "ی" آلۀ پساوندِ  با اضافه کردن

 .است شده لحاص "پاک"بر صفت " ی"با چسپیدن می یابیم، که نیز  "پاکی"

مثال بارز ، که ن آلۀ تراشیدن ریش و موی سرهما ؛ستامنظور من  "اسم آله" می گویم، "پاکی"وقتی و 

 :مثل معروف کابلی تبارز می کندآن در 

 !!!از پاکی خالص ،سر تاس

معنای دیگری هم ، این کلمه استعمال کرده ایم "رهست  ا  "مفهوم در را  "پاکی" باالدر سطور  حالی، کهدر 

هم همین  "پاکی"و شاید بتوان گفت، که معنای اصلی  ست "صفائی"و  (ستردگی)سترگی" عادلدارد، که م

  !!!است

 


