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  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني
  ٢٠١۶  اکتوبر٢۶  ــبرلين     

  
  
  

ِزبان بيزبان است و زير دست اھل زبان    ِ 

  ؟؟؟"ُاستمداد جستن "يا" استمداد کردن"
  :ُمردم نازنين کابل قديم از روی ارفاق و مھربانی و رحم و شفقت، مدام می گفتند

  !!!"بان اسُ بی زخير اس غرضش نگی،"

  يا

  " حيوانک بی زبانه؟؟؟،چی غرض داری"

  و يا

  "زنی؟؟؟ طفل بيزبانه چرا می"

و  "بيگناھی" و "ّيتمعصوم"ُ، معادل "زبان بودنبي" يا "بيزبانی"ِّدر ھرسه مثال باال از گفتار عوام کابلی، 

  !!!"بيگناه  و معصوم  و بيدفاع"؛ يعنی "بيزبان"پس . استعمال شده است لحيوان و طف" بيدفاع بودن"

 و "معصوم" را، که آلۀ افھام و تفھيم و مخابره و مبادلۀ مفاھيم است ــ ی"زبان" را ــ ھمين "زبان"من 

ُسرش بچرخانيم، چلل ھم  را "سرچپه آسيای"يا  و" َآسيای بی او"، که اگر "انبيزب"نامم و   می"بيدفاع" ُ

و دريائی، که  بی پھناست  یبحرمگر  "زبان بی"ِزبان ھمين  !!!دھد کند و از خود مقاومت نشان نمی نمی

 از گپ گپ می" ويندين، که گاو . نگری می گپ، عالم عالم بشگافیھر گوشه اش را . پيدا نيست پايانش

  !!!کند حکايت می" زبان" بيکران بودن عالم از ،"گپ از گپ می خيزه" يا "خيزه

   چيست؟؟؟"تفکر" بنگريم، " زبانِجھان"  ِو اگر از نگاه

َّ است، که عينيت خود را در وجود زبان "با ذھن خود گپ زدن" صاف و ساده، "فکر کردن" يا "تفکر"

 ِ"ذھن"، در واقع با "پردازيم به تفکر می" و "رويم می ر فروبه فک"وقتی . گرداند َّدر ذھن انسان مجسم می

  .نمائيم می... مباحثه و  خود مفاھمه و مکالمه و مجادله و ِ"ذھن"زنيم و با  خود گپ می
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 "فکر کردن"  و"رتفکّ"ّکنيم، از مادی بودن   انرژی مصرف می"تفکر و فکر کردن"ھمين، که در ھنگام 

  :ّ که بگذريم، زبان دو تظاھر و دو مظھر دارد، که ھردو مادی ستو ازين،. نمايد نمايندگی می

  .ّ مادی داردِمنشأ و از نگاه فزيک، است "آواز" که  ــ"خواندن" يا "گپ زدن" ــ خواه "گفتار"ــ يکی 

  .ّ، که نيز مادی ست"نوشتار"ــ و ديگری 

د، بگذريم و به اصل موضوع ِاز چند سطری، که در ھيئت معترضه و بر سبيل آمد گپ از نوک قلم پري

  :ِّمد نظر برويم

است و در حالی، که قدرت بيان نامتناھی دارد، در ذات خود بيدفاع است و " بيزبان" خود "زبان"گفتم 

اگر کلمات را با رابطۀ منطقی پھلوی ھم . دھد ھرکار در حقش برود، عکس العملی از خود نشان نمی

 فير کنيم، به دھل ما می رقصد؛ و چه جفاھائی، که "بی خلطه"الح بچينيم و ترکيب کنيم، و يا که به اصط

  !!! می رود و کس متوجه نمی شود"زبان قلم" و "زبان"بر 

 است و ھر چيزی را، که بخواھی و نخواھی در آن می يابی؛ ھر راست و دروغ را و " جمِجام"انترنت 

  .راھزاران سخن خوب و خراب و صحيح و غلط 

  : ته اند و می گويندمردم ما ھميشه گف

  "!!! و برابر نیپنج انگشت باھم برادر اس"

  و يا

  "ُھر سر و بل خيال"

 و ھر نويسنده . خوب و خراب دارد و مطابق آن عمل می کندش سنجِشاخصھرکس پيش خود ميزان و 

 مقاالت رنگ به رنگ و رنگارنگ را در ھر عرصه ای. نويسد سنجد و می میخود ّ قوه و معيار نيز با

می نويسند و می خوانيم و وبسايتھای انترنتی ھم کم نيست، بلکه من من و تن تن و خروار خروار سراغ 

   . می گردند

در .  کرده اندوضع جھت تفريق صحيح از سقيم و درست از غلط، قواعد و اصولی را ساخته و نھاانسا

زبان مگر چيزی ابداعی و دستور .  را"گرامر" و "صرف و نحو" و "دستور زبان"ًعرصۀ زبان مثال 

بلکه، . اختراعی نيست، که خارج از زبان وارد آن ساخته شده و بر آن تحميل گرديده باشدوضعی و 

دستور زبان قانون ساختمانی زبان را از خود زبان گرفته و در شکل قواعدی چند فارمولبندی کرده 

ان تلقی کرده و از آن در قسمت با تأسف، که اکثر اھل زبان دستور زبان را بيگانه از زب. است

  !!!ستنويسی استفاده نمی کنندردرستگوئی و د

پس اگر بخواھيم صحت .  نام دارد"صرف"ِقسمتی از دستور زبان، که با ساخت کلمات سر و کار دارد، 

در .  زبان خود روی آوريم"صرف"ُو سقم يک کلمه را درک کنيم، راه ديگری نداريم، مگر اين، که به 

َّمند دری، اما تعداد فراوان و معتنابه کلمات عربی وجود دارد، که جھت تثبيت ھويت آنھا تنھا زبان ارج ِّ ِ

 و "سجل و سوانح"ِ، صرف "صرف دری"ُ استمداد کرد و مدد جست، چون "صرف عربی"توان از  می
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" صرف عربی"به دانستن دريگوی  ِپس مامردم. دھد و بس  کلمات دری را نشان میِ"راست و دروغ"

  !!!و دار و دستۀ گمراھش" ھاشميان"ِ غلط  بيمعنی ونيز نياز داريم، به خالف تبليغات 

از نزديک ِ کلمۀ مورد نظر را،  ورويم حاال، که خود را به اصل مسأله نزديک ساخته ايم، نزديکتر می

  :کنيم  میمطالعه

  :ت است ازکلمۀ مورد بحث اين دفعه، عربی ست و قسمی، که در عنوان نيز آمده، عبار

   "استمداد "ترتيب استعمال کلمۀ

  :در مقالۀ يکی از نويسندگان سرشناس افغان، چنين خواندم

ُ سوی زرمت رفتند تا به ديدار پير زرمت برسند و از نفس گرم او گره ھی ميدان؛ طی ميدان گويان. ..«  ُ

  »  .استمداد بجويندمشکالت خويش را بگشايند و از محضر پير 

 به حاصل آمده است، سرخ کردم، به رنِگ "ُاستمداد جستن"ِ، را که از گردان "اد بجوينداستمد" عبارت

ً را دقيقا "استمداد"جھت مطالعۀ درست اين ترکيب، بايد خود کلمۀ .  تا بھتر جلوه بفرمايد"خون خراس"

  :توانست نخواھيم صادر سالممطالعه کنيم، زيرا تا معنای دقيق آن را نشناسيم، در باره اش قضاوت 

  ":استمداد"
 عربی ست، و چنان که از صرف عربی صنوف ھفتم و ھشتم ِ"استفعال" مصدر باب "استمداد"کلمه 

فعل  ِ"ستنُج"و  "طلبيدن" و "خواستن" ھمه و بدون استثناء "استفعال"مکتب به خاطر داريم، مصادر باب 

  ً:د؛ مثالنشان می دھرا از فاعل 

   از فاعل است"فھمخواستن "در معنای : ــ استفھام

  : و به ھمين ترتيب"ستنُسود ج" و "فايده گرفتن"و " فايده خواستن" در معنای :ــ استفاده

از کسی = ُثمر جستن؛ استعمار =  درآورن؛ استثمار به خدمت= خواستن تفسير؛ استخدام = استفسار 

سرانجام  تا...  و دريافتنمزاج کسی را = رحم خواستن؛ استمزاج  = استرحام؛  طلبيدنعمران و آبادانی

  .است" ُمدد جستن"مدد خواستن و يا "ً، که دقيقا در معنای "استمداد"می رسيم به 

د بايمعاون دری، که با اين کلمه و افعال در ا را دريافتيم، می ماند مص"استمداد"حاال که معنای دقيق 

  :د، چوننگردان شو

کمکی يا يا مصدر زبان دری و پشتو، با يک فعل و کلمات عربی را در  معمول چنان است، که مصادر

  :ًگردان می کنيم؛ مثال می گوئيمو پشتو ِمعاون و يا معين و ھمراه دری 

 توضيح گرديد؛ ترکيب نمود؛ توشيح؛  گذاشتندمعلق کردن؛ صافر خوردن؛ تغيي کردن؛ رحم دادن؛ انتقال

 الکحل خورد؛ طعام؛ برداشت قدم خورد؛ م قل زد؛قلم کرديم؛ ينيعتسازد؛   میمبدل؛  بنمایترتيبداد؛ 

 خود خاطرات کار گرفتن؛ چيزی از سامعه قوۀ رسيدن؛ از مشام زدن؛ به سکه خوردن؛ ضربهخوردن؛ 

  )کلمات به رنگ آبی، ھمه عربی اند(.يافت؛ و صدھا و ھزاران ترکيب ديگرتذکر گفتن؛ 
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 به خوبی ديده می شود، که کلمات عربی را ًاز مثالھای باال، که قصدا فراوان و مختلف النوع آورده شد،

 عربی، "استمداد"سؤال مگر درينجا ست، که با کلمۀ . در زبان خود با افعال دری تصريف می نمائيم

  :کدام فعل دری را گردان کنيم

  ؟را...و  "گرديدن" و "شدن" و "کردن"  ياورا  "طلبيدن" را و "ُجستن" را يا "خواستن"

 ممکن دری اما صرف چند تای آن درين چوکات گنجايش دارد، که بايد پيدايش از طيف اين قدر افعال

 و ارتباط منطقی آن با کلمات ديگر، ما را در زمينه چه "استمداد"و خوشبختانه معنای دقيق کلمۀ . کنيم

 ِّد است، م"ستنُمدد ج" يا "مدد خواستن" را، که در معنای "استمداد"اگر معنای . خوب رھنمائی می کند

 غلط است، پس بايد "خواستن و جستن"ً خود بگيريم، منطقا حکم خواھيم کرد، که ترکيب کردن آن با رنظ

، "شدن"، "نمودن"، "کردن" آن را در ذات خود تضمن نکند؛ از قبيل "استمداد"با فعلی گردان گردد، که 

  .... و "گرديدن"

 و "ُاستمداد جستن"خواھد بود، که ترکيب نتيجه ای اگر از اين بحث بالنسبه مطول گرفته باشيم، اين 

  !!!ً و صيغه ھای تصريفی آن، منطقا درست نيستند"استمداد خواستن"

  "ضربه زدن" و "ضرب زدن" به ھمان اندازه غلط اند، که ترکيبات "استمداد خواستن" و "ُاستمداد جستن"

  !!! است"زدن" خود در معنای "ضرب"، چون کلمۀ عربی "سکه ضرب زدن"و 

  :ما درست اينست، اگر بگوئيما

  "سکه ضرب کردن"   و "سکه زدن"  و  "ضربه کردن"

چه خوب ساخته و در ھر کوی و  است ــ "سکه زدن"ِحتوی ُــ که م کابل اين بيت پرطنطنه را مردم

  :برزن و سر ھر کوچه و بازار فرياد می زدند

  سکه زد بر سيم و طال، شه شجاع ارمنی

  خاک پای کمپنیس، َنور چشم الت و برن

"شاه شجاع"مردم آزادۀ کابل   ِ و نور چشم"ارمنی" کشيدند و او را "تّافغاني" نوکر انگريز را از جرگۀ ِ

  . خطاب کردند"خاک پای کمپنی" و "الت و برنس"

  

   

 


