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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۰۲12 جون ۲۰ داکتر خلیل هللا هاشمیان

 نوری احمد ولی آقای جناب" گرمُپر" دل سراغه ب
 

هم  اگرچه هنوز نسبت مریضی های متواتر ناخوانده مانده بود و ...هاشمیان"" جناب گرمُپراصطالح " مورد هم در
م ی دادصرا نوبت جناب نوری صاحب اختصا نمانم، لهذا امروز ، اما ترسیدم قرضدارخوب نیستمچندان اصطالح ه ب
الی امن ب قشه بین آقای نوری وشوم که منا می برای خوانندگان محترم یادآور .زمینه  تقدیم کنم را در عرایض خود تا

انچه شمارم، چن ( میقیدهم ) ( وصفتمن آنرا هم )  ( میدانند وصفت( که ایشان آنرا )گرمُپرترکیب ) " بود درُپرکلمۀ "
خوش شدم جناب آقای نوری در پاراگراف اخیر صفحۀ دوم مقالۀ شان  -" را قید خوانده بودمُپر" "ُپرگرمترکیب " در

 میکند، چنانچه مثالهای ذیل را درج نموده اند: پیدا ( راقید"بعضی حاالت" کلمۀ صفت معنی ) که در ملتفت شده اند
خوب بپوش"، "خوب  و نکرد"، "خوب بخور "فالنی خوب کار شنوم"، "خوب بشنو"، و بگوئیم "خوب می اگر اما»

  «گرفته است بخود یک لت جانانه خورد" و... درین حاالت "خوب" حیثیت "قید" را
( خوانده شده است، یک قیداست، ) (صفت" که )خوبمثال فوق آقای نوری کلمۀ " حالیکه در شود: در عرض می

لمۀ ک معنی است و (اسم)( جوش: کلمۀ )( تبدیل شده استصفت( به )اسمگر )حالت دی مثال من تقدیم میکنم که در
( تصف" معنی )جوشمیکند.(( درین ترکیب "است، اما هرگاه گفته شود که  ))جوش چاینک صدا  (صفت)( جوشان)

حال، همینکه جناب آقای  ها" میسر است. بهر اینست که با ترکیبات زبان "زبانبازی افاده میکند. مقصد ازین تذکر را
بعضی  مشاهده فرمودند که در نیز میرود، و بکار)قید(  معنی بعضی حاالت )صفت( در نوری قناعت کردند که در

مناقشۀ ما، مناقشه ایکه  کند، این مشاهدات بذات خود یک پیشرفت است در می اختیار ( راصفتمعنی )( اسمحاالت )
 باشد و هردو طرف از آن می آموزیم. فرهنگی می و پهلوانی نبوده، بلکه علمی  شخصی و

 

جیب ع غیرعادی و ترکیب دازید، تارپقناعتم به خواهید ب می "اگر هاشمیان تقاضا کرده اند که جناب نوری صاحب از
 ذمه بگیرید:ه کار ذیل را ب اقل از روی دل و دل ناخواه، بپذیرم، یکی ازین دوال " تان راگرمُپرغریب " و
 

 حال مستوجب مطالعۀ کتابهاست که در اینکار :عرض میشود -قدمان نشان دهید..." آثار مت "...استعمال آنرا در -1
 جایی به آن برخوردم یادداشت خواهم کرد. تصادف در برحسب اگر -باشد نمی حاضر این فرصت میسر

 از زبان متداول دری  امروزی ارائه کنید..."   مثال دیگر ارهیا سه چ " و -۰

گیرند:  ( مورد قبول محترم نوری صاحب قراردلخواهبطور ) ( ودلِتهِ د: امیدوارم چند مثال ذیل از )عرض میشو
 بمعنی – پارسارپُ (، )گیچرپُ : )را افاده میکند "قید"معنی  ،"صفت" پهلوی ( درُپرزعم من کلمۀ )ه درین مثالها ب

بی  غش و بمعنی بی –پاک رپُ درمانده(، ) بمعنی خسته و –ستوه ُپربمعنی فربه(، ) -ستبرُپر(، )آشفتهُپر، )ست(رپخدا
آگاه(، ُپر)، خیر(ُپر)مغز(،  بمعنی  بی –پوک ُپرفرسوده(، ) بمعنی کهنه و – پودهُپر) (،ُپرتوقع) (،تقویُپرآالیش(، )

 و....آسوده( ُپر)
گرم" ُپر"در ترکیب "قید" جناب آقای نوری مفهوم  قبول یا عدم قبول مثالهای فوق به جهان بینی شخص تعلق دارد، مثالا 

 ند،دار اختیار گرم شما محظوظ شدم(( که منحیث یک دری زبان کامالا ُپرصحبت  پذیرند: ))ازجملۀ ذیل شاید ن را در
 گل" است، که متضاد "کم گل" مملو از ")) وقتی "ُپرگل" می گوئیم، معنایش :مثلیکه جناب نوری صاحب میفرمایند

 آن "کم" را نیز متضاد )یک کلمۀ عربی( قبول دارند و"مملو" را بمعنی " "ُپرصاحب یعنی  نوری می شود...((، 
 ار( رامعنی )بسی"قید" بحیث " "ُپرکلمۀ  است، و"بسیار" در زبان دری "کم" و از آنجائیکه متضاد کلمۀ  -قبول دارند 

مناقشۀ  صورت ما از درین ،قبول ندارند"کم" را بحیث متضاد  "ُپر"معنی ه ب "بسیار"آقای نوری کلمۀ افاده میکند، پس 
مثالهای فوق  ازهریک  باال عرض کردم قبول یا رد طوریکه در شویم، و نحو به مناقشۀ فلسفی داخل می صرف و

 در بکر تواند ترکیبات نو و حکم  قدرت خالقیت دماغ میه دری زبان ب هر به جهان بینی شخص تعلق میگیرد، و
 وجود( Language Efficiency)کفایت زبانیم زبانشناسی، بحث )سمانتیک( عل شعبۀ معانی در -نماید ایجاد زبان خود
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 4تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 –خواننده قناعت داده میتواند ه ور را بطی تطور آنها، موجبات این تچگونگ زبانها و دارد که با شرح ترکیبات در
 زبانها متحول میشود.    درقید" و ""وند" شود، ملتفت خواهد شد که مفهوم  اگرمطالعۀ این بحث برای شخصی میسر

که رم" گُپر"شناخته اند، چرا  "ترکیباتِوصفی"را بنام " ") دیرآشنا( و )زودآشنا(مثال  معروفی دو اینکه جناب استاد
تِوصفی"ِ"ترکیبااینکه مفهوم  و لو شامل دانسته نشود؟ رکیباتِوصفی""تجملۀ  در باشد نیز دارای ترکیب مشابه می

  صالحیت جناب استاد حالیست که من به تسلط و این در -( داردالمعنیِبیِبطنِشاعربذات خود وجه االستیکی )
برای همگان  علمی را عربی قناعت دارم، ولی باب مناقشۀ دوستانه و های دری و نحو زبان صرف و معروفی در
 .میسر میدانم
یده قابل پذیرفتن است که از اهل زبان شن " ترکیباتی درست ونوشته جناب استاد معروفی که میفرمایند: نکتۀ دوم در

لحاظ عنعنۀ نگارش شاید  از دید این طرزجدیدی بسازد..."  و مطابق این قاعده لغت نو کس بیاید و شده است، نه هر
را  ءامنطق این ادع"مطابقِاینِقاعده"ِ: اول اینکه فقرۀ ازین علم زبانشناسی مطابقت نداردمو پذیرفتنی باشد، اما با

 مصدوم می دیگر اینکه ادعای استاد مفهوم خالقیت دماغ را .حق حکومت دارد"قاعده" سازد، چونکه  ضعیف می
علم زبانشناسی اینست که هرگویندۀ زبان میتواند مطابق قواعد زبان خود ترکیبات  پذیرفته شده دراصل  سازد، زیرا
 یرغرا گرم" ُپر"خود شان حق دارند ترکیب "صالحیت زبانی" اساس ه جناب استاد معروفی ب ؛اما ،نماید بکر ایجاد

 .نوشتۀ شان آشنا شدم من بار اول درآشنا" "دیرآشنا" و "زودترکیبات  بخوانند، همانطوریکه با نامأنوسیا  متداول
 

زبان دری تعلق میگیرند، ولی  دستوره مطرح ساخته که ب نوری مسایلی را قسمت متباقی مقالۀ جناب آقای ولی احمد
:  فرمایند می کنند، مثالا  می نظر زمینه اظهار بدون صالحیت اکادمیک( در حیث یک دری زبان )اماه آقای نوری ب
اب حسه ")وابستن(، )واماندن(،)پیش رفتن(،)پس رفتن(،)پس ماندن( ،)وارستن(،)برآمدن( ، بقبیل :  از که ترکیباتی

 ."قدیم مصادر مرکب استند
که شما آنرا  ""مصدرِمرکب است ، اما درین زبان"وندی"ِعرض میشود : زبان دری از لحاظ ساختمان یک زبان 

بودن  حالت مصدر در زبان دری مستقل است و در "فعل"یا  "مصدر" .ندارد حساب قدیم" حواله نموده اید، وجوده "ب
ماضی "(، از صیغه های امر و آمدن) (،رستن) (،رفتن) (،ماندن) (،بستنمذکور ) مصادر از  -" نمی پذیردوندخود "
 در (وار، بروا، پیش، پس، ) ها" وند" عبارت دیگره ها مشتقات جدید ساخته میشوند، ب" وند"یک با ایزاد  هر "مطلق

 :اضافه شده میتوانند، نه در اصل مصدر، مثالا  صیغه های مصدر
 

مصدر     صیغۀ امر   وندها  ومشتقات                     صیغۀ ماضی     وندها ومشتقات                             
 )بسته(، )وابسته(       بستن         بند         )بنده(،)بندی(، )پابند(                  بست       

 گار(،)وامانده (    ماند       )مانده(، )ماندگی(،)ماندماندن        مان    )مانند(، )پس مان(،)درمان(،)فرمان
 رفتن         رو    )روش(،)رونده(،)پس رو(،)تند رو(...  رفت      )رفتار(،)رفت وآمد(،)رفته رفته(،)پیشرفت(...

 ا(،)نارس(،)زودرس(،)بدرس(      رست     )رستید(،)رسته(،)رستگار(،)رستخیز(...رستن        رس   )رس
 آمد(،)نیامد(،)آمدنت(... آمدن       آ )آی(  )بازآی(،)خوش آی(،)خودآی(...          آمد       )آمد،آمد(،)رفت و

 ادید(...وو  دگاه(،)دیده(،)دیده گی(،)دید)دیدار(،)دیبین()بیننده(...    دید   دیدن        بین     )بینش(،)بدبین(،)خوش
 کردن       کن      )کنش(،)واکنش(،)کننده(...                کرد      )ِکـرده(،)َکـرده(، )کردگار(،)کردار(... 

 خیز(... ست و)جسته(،)جسته جسته(،)جَ  ست )جهید(: جهش(،)جهنده(،              جَ هیده(،)جِجهیدن )َجستن(جه )
 جو(... ست وید )ُجست(: )ُجسته= یافته(،)جُ ستن( جو )جویش(،)جویا(، )جوینده(،) بازجو(  جوئ)جُ یدنجوئ

 
اضافه کردم، زیرا جناب آقای ولی  در فهرستمشتقات آنها  ( را باجوئیدن جهیدن و) دیگر، خصوصاا  مصدر چهار
میخوانند  "اسمِمرکب" خاطری آنراه که من صفت خوانده بودم، ایشان ب ( راجو ُجست ونوری معنی ترکیب ) احمد

ا آنر نموده و تعبیر "کسیکهِجویندۀِجستنِاست"معنی آنرا  ( دانسته وستنجُ مصدر ) خوذ ازأکلمه را م دو که هر
 . خوانده اند "دورِازِمنطق"

 ( ازجوئیدن) ( وستنجُ ) -باشند می داشته راعین معنی مصدر  داریم که دومصادری زبان دری  عرض میشود: در
تی ( میباشد که از آن ترکیباجوجوئیدن ) صیغۀ امر مصدر ( وستجُ ) ُجستن صیغۀ ماضی مصدر  -ل اندهمین قبیل افعا

صیغۀ  امر فعل  ( ازجو جست وآن ترکیب ) بنابر .( ساخته میشودغیره جوینده، بازجو و جویش، جویا،ار قبیل )
 در ذومعنین ساخته شده و مصدر دو ریشۀ دو یعنی از" ، ُجست( "ُجستنصیغۀ ماضی فعل ) از ( "جو"  وجوئیدن)

تدریس  سال تحصیل و 14مدت   من در عالوتاا  -( ر ااسم مرکبافاده میکند، نه معنی ) ( راصفتزبان دری معنی )
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هم باید وجود داشته  "اسمِمفرد" آن نشنیده ام که  متضاد"اسمِمرکب"ِادبیات اصطالحی را بنام  نځیپوه خود در
به کلماتی  زبان وجود دارد و دستور در "اسمِجمع" -دستور زبان دری وجود ندارند اصطالح در باشد، اما این دو

که من  ( راجو جست وامالء صفت ) –وغیره : اردو، لشکر، رمه اطالق میشود که بیانگر کثرت عدد باشند، مثالا 
 ( صحیح است.جو جست وتصحیح نوری صاحب ) ناقص بوده و( جستجو، )( نوشته بودمجستجو) قبالا 

 
، اینها د(نشبا ذومعنین می "مصدر" دوز نیروبیدن و روفتن " )ُرفت و روب" و "شست و شو" وگو"  گفت وترکیبات "

 اند و "اسمِمرکب"صیغه های فعل ساخته شده، اینها نه  کدام از ( اند، یعنی هرجو جست وساختمان مانند ) نظر از
 و مشتو همینطور است ترکیب " –نده شده خوا (اسم مصدرهای قدیمی این ترکیبات  ) دستور نه صفت، بلکه در

 "اسمِمرکب"حالیکه ترکیبات فوق الذکر  در ،( ساخته شده استمالیدنیک صیغۀ مصدر) یک اسم و " که ازمال
 ( رااسم مصدرآنها اصطالح قدیمی ) بارۀ حق دارند در دو جناب استاد معروفی هر نیستند، جناب آقای نوری و

 است. باب این مناقشۀ علمی بروی همه باز -نپذیرفته، عنوان دیگری پیشنهاد فرمایند
 

م که صفت دو صفت وجود دارند " ترکیبات دیگر مرکب از دو پیرامون ماده هشتم مقالۀ قبلی من که نوشته بودم:
ندکله ر، کاکۀ شخ بروت، سیانۀ زرنگ، سرخ قرمزی، ذغالیسیاه ، سفیدبرفیصفت ماقبل را وصف میکند، مثال: 

ا صفت دوم صفت ماقبل رترکیبات فوق   هریک از کنم که در می تائید را تکرار و امثالهم." من قول سابق خودشخ 
بات این ترکی اما جناب نوری صاحب -کند افاده می کل معنی صفت را طوره بات هریک ازین ترکیب ووصف میکند 

زبان که من خوانده ام یا  کتابهای دستور در" وفصوم "صفت واین اصطالح   -میخواند"صفت و موصوف" را 
 بهرحال  اگر –کدام کتاب اقتباس کرده اند  نداشته، نمیدانم نوری صاحب این اصطالح را از تدریس کرده ام وجود

ِ"صفتِدومِصفتِماقبلِراکه زعم جناب نوری صاحب چنین معنی داشته باشد ه بموصوف"  "صفت واصطالح 
"صفت  اگر مدعای نوری صاحب از -ندارد زمینۀ مناقشه وجود گوئیم و می پس هردوی ما یک چیزوصفِمیکند"ِ

 گذاریم.  مفهوم دیگری باشد، با آن موافق نیستم و قضاوت را به جناب استاد معروفی میموصوف"  و
   

ادبیات،  هنځیپو دری در های پشتو ونت ارتمپکه هدف دیزبان دری بعرض میرسانم  پیرامون اصطالحات دستور
سیم حیث معلم تدریس زبان به لیسه ها تقه سه نفر، ب استثنی دوه ، بتنپارتمیفارغان این دو د تربیۀ معلم زبان بود و

شده  دزبان عربی تقلی صطالحات دستور زبان دری ازا شد که اکثراا  گفته می ماه ب هنځیپو حین تحصیل در -میشدند
د که کردن استادان سفارش می. توانند ، باالی ساختمانهای زبان دری تطبیق شده نمیجز باالی کلمات عربیه که ب

هنگام تدریس همان ه من ب شاگردان تشریح شود وه عوض اصطالح دستوری، وجوه ساختمانی ترکیبات زبان ب
 . کردم تعقیب می سفارش را

نوع صفت با وجوه ساختمانی آنها و هشت نوع قید را تشریح  14مارچ  ۰2مقالۀ مورخ   همین ملحوظ وقتی دره ب
ن( لیف استادان زبانشناس افغاأت معاصر زبان دری )دستور دستور گرفته ام که در کرده ام از آن نوع اصطالحاتی کار

 زبان ه ام درگفت مثالا  :تشریح کرده ام آن، عوض اصطالح، وجه ساختمانی ترکیبات را غیر در باشند، و درج می
رای این تشریح ب، را وصف میکند دری ترکیباتی متشکل از دو صفت وجود دارند که صفت دوم صفت ماقبل خود

 است. ( فصووم )صفت وترکیب اینکه گفته شود این ه فهم وجه ساختمانی زبان سهلتر است، نسبت ب
 

 )پوهاند(را  هیچگاه خود ندارم و را پوهاندرسانم که من رتبۀ علمی  عرض میه خدمت نوری صاحب به خاتمه ب در
)پوهندوی(  امریکا قانوناا  ( ازعلمِزبانشناسیِدکتورایِفلسفهِدرپلوم )یدریافت د از نخوانده ام، رتبۀ علمی من بعد

یل روسها نه مدت ایام تحص ستها ویستی صورت گرفت، کمونیوطن مصادف با کودتای کمونه چون بازگشت من ب -بود
رتبۀ )پوهنوال( نوشته بودم ه برای ترفیع ب1191سال  که در نه رسالۀ علمی مرا ی دادند وئامریکا مجرا در مرا

ایل او در دارند و استعفی کردم که همه منسوبین آنوقت پوهنتون خبر من در دورۀ ببرک کارمل رسماا  .کردند منظور
بلکه محترمانه خواهش میکنم درآینده مرا )پوهاند( نمودم، لهذا نه مثل شما،  پاکستان فراره کابل ب از 119۲سال 

 مخاطب نسازید.
 

طرف توضیح مسایل بغرنج دستور زبان بوده، با تقدیم این مقاله خاتمه  دو امیدوارم این مناقشۀ دوستانه که هدف هر
ه های ختن جنباافغانستان بوده، آثار ارزشمندی برای روشن س خدمتگار جناب آقای نوری یک نویسندۀ توانا و -یابد

طرف برای تنظیم امور این پورتال وزین که گنجینۀ  اینه سالها ب از همه مهمتر لیف کرده و ازأفرهنگی افغانستان ت
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خدمات شان بهمه همکاران  حرمت شخصیت و خدمت نموده، احترام و روز فرهنگ معاصر افغانستان است، شب و
 میکنم.  طول عمر شان دعا یم بوسه ها برای دوام صحتمندی وتقد عرض احترام و با -باشد این پورتال واجب می

 
 با عرض احترام.

 ۰۲12جون  ۰ –سیدخلیل هللا هاشمیان 
 

قیودِزبانِِبارۀِصفاتِوِ:ِ"ِتوضیحاتیِدرمارچِتحتِعنوان62ِلیِمنِازتاریخِیادداشتِ:ِمقالۀِقب
ِتواند.ِِدستیابِشدهِمیآرشیفِنویسندگانِِجملۀِمقاالتِهاشمیانِدرِدر501ِدری..."ِتحتِنمبرِ
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