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 04/01/2017                                     داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان

 ی ادبیات ځسابق استاد پوهن
کلفورنیا ول مجله آئینه افغانستان درمدیرمسؤ و  

 فرق بین اسم و پسوند

 که از امتزاج این دو ساخته میشوند ترکیباتی و

 -ه شده بودپیشوند تماس گرفت پسوند، مسایل زبانشناسی از قبیل اسم،ه جایی به ارتباط ترکیب "دانشگاه" خواندم که ب در

 عرض برسانم. هبزمینه  به اقتضای مکلفیت مسلکی خود الزم دانستم بینش مسلکی خود را در

تن آن برای ساخ از حیث پساوند هبچنین ذهنیتی که گویا  زبان دری اسم خوانده شده با دستور نظر از آن مقاله "گاه" در

 ت.نشان شده اس خاطر "دوران" نیز حیث "وقت" و "دوره" یا به "گاه" معنی دیگر گرفته میشود. هکذا کار اسم نیز اسم از

 ادبیات پوهنتون کابل تدریس میشدند هنځیپو دستورهای زبان دری که در ا ازر )پسوند( و )اسم( تعریف اولتر جا درین

 یم میکنیم:دمعلومات خوانندگان محترم  تق مزیدبرای 

 :1969-1348چاپ پوهنتون کابل، سال نسیم نگهت سعیدی،  محمد دری"، تالیف پوهاند زبان معاصر از "دستور

 بخش تقسیم میشود: معنی به دو ساخت و رهگذر اسم از–هاست  مفهوم نام شخص، جای ها، چیزها و نگاه معنی، "اسم از

صفحه تعریف شده  12در  ها کدام آن با مثال هر مرکب...)و –مشتق  –  -ساده ساخت کلمه، سه نوع است: نظر از

ات )صفح موقف فاعل جمله قرار گرفته میتواند." در جمله، در ضمیر شکل نام یا هباسم آنست که  است(. وجه مشخصۀ

 (.64تا  52

 حیث فاعل موقف گرفته نمیتواند!  هب)گاه(  نوع جملهچ هی تعریف فوق می بینیم که دراکنون به اساس 

 (.100- 85پسوندها )صفحات  ها: پیشوندها و وند -پسینه ها پیشینه ها و :کلمه های نامستقل

 در یا مستقل ۀکلم سر   زبان های آریایی، بر بیشتر نگارش دری، مانند و گفتار کلمه های نامستقلی است که در ها "وند

ل ها، یا فع می آیند. به کمک وند داشته باشد( گاهی شکل ساقه را می شکل ریشۀ فعل و ریشۀ اسم و آن )که غالبا   آخر

 قید( ساخته میشود." صفت و )اسم و دیگری صفت، جملۀ جدید اسم و ریشۀ فعل و از یا تصریف میشود

اپ پوهنتون کابل، سال لیف مرحوم پوهاند محمد رحیم الهام، چأت زبان دری"، تحقیق دستور در از کتاب "روشی جدید

1349- 1960: 

یم میشود: اسم در زبان ستق مورفیم  های شمار و صفت، ضمیر به گروه های اسم، جملۀ مورفیم های آزاد در " اسمیه ها

-پیشوند می پذیرد و وندپس -جمع( یا )مفرد میباشد عدد خاص و دری واجد خصوصیات ذیل است: واجد جنبه های عام و

اصطالحات  از الهام در تشریح اسمیه ها پوهاند (.109-65صفحات  استعمال میشود...")تفصیالت در حیث ضمیره ب

 آن برای اشخاص غیر گرفته که تکرار وغیره کار الومورف ها قبیل فونیم ها، مورفیم ها، )از نشناسیخاص علم زبا

 باشد.( مسلکی قابل فهم نمی
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 گرفته ترکیباتی با معانی جدید اسمیه ها و فعلیه ها قرار آخر اول یا که در آن نوع اجزاء زبان اند ها پساوند پیشوندها و

 (.131تا  120)تفصیالت در صفحات  میسازند..."

ای دری هاختالف بین زبانجوه واول  تحقیق علمی که بار حیث دو هب)هاشمیان(به محتویات کتابهای فوق  این طالب العمل

 عرض هبتکرار  لهذا -ادبیات تدریس کرده ام پوهنځیصنوف اول  در آنها را باور دارم و بیان داشته، نیز فارسی را و

 است. )وند( /(اسم نی، بلکهGaah)گاه=/ میرسانم که ترکیب

سمیه های ا پسوند)پساوند( با یا حیث پیشوند هبو  میگیرد آخر کلمات قرار اول یا گویند که در چنان ترکیب لفظی را وند

 مختلف استعمال میشود.

ره. توقفگاه وغی –زایشگاه –عبادتگاه -آرایشگاه–دانشگاه مثال: مکان میسازد، پسوند موارد اکثر / (درGaah)گاه=/ وند

 رفته که داللت به مکان باشد. کاربه  به معنی محل و تخت و موضع نیز )گاه( البته پسوند

 است، نه اسم. و فقط پسوند (تنها /gaah/ترکیب )گاه=ن نتیجه میرسیم که توضیحات فوق به ای از

معادل  معنی آنرا حیث "پسوند زمان" تشخیص کرده و هبدرعین زمان  را (Gaah/)گاه=/ آن مقاله همین پسوند نویسندۀ

 دانش" خوانده است و عصر "وقت یا آنرا ساخته و دانش" "گاهسرچپه  را "عصر" تلقی نموده، حتی "دانشگاه" "وقت" و

بشناساند. من  زمان نیز حیث پسوند هبمکان  پسوند عالوه بر را /(/Gaah)گاه= ازین تالش اینست که پسوند او مقصد

 ه جهازدرین قضی فلسفه بررسی کرده است. از زاویۀ زبانشناس نیست، بلکه این مسئله را زیرا مالمت نمی شمارم، را او

 (زبان دری دخیل است وmorphologyفولوجی رمو ) ساختمانی کلماتاصول  و (phoneticsفونیتکس  ) یصوت

 :ذیل قرار میباشد، علم زبانشناسی میسر زاویۀ از توضیح این قضیه تنها

م وغیره اس توقف( زایش، )دانش، خواب، کلمات مستقل اخیر در حیث پسونده (اسم نیست، بلکه بGaah/(وند )گاه=/1

 گاه، توقفگاه( وغیره.)دانشگاه، زایشگاه، خواب  مکان میسازد، مثال  

که اسم زمان  را /(/Gah)گه= افغانها زبانشناس نیست، و اکثر تشخیص نتوانسته زیرا و)گه( مقاله بین "گاه" (نویسندۀ2

اسم زمان است.  مستقل و نیست، بلکه یک کلمۀ /(پسوندGah/( می نویسند.)گه=/Gaahشناخته و)گاه=/ است پسوند

/( Gah)گه=/ هوز{( ارزش صوتی کلمۀ ـ+ ه}ه)گ +آ  سه فونیم (متشکل است از/ Gaah)گاه=/ ارزش صوتی پسوند

 )علم االصوات( رسم الخط فونتکس در -هوز{( ـه}ه +تحهف)گ + واول  سه فونیم متشکل است از که اسم زمان است،

 می نویسند.  /a/ /الف/ را نیز فونیم/کسره/ و اما / می نویسند،A/ یا/  aaفونیم/آ/ زبان دری را/

زندگی گه خوب گه خراب  مسیر حیث اسم زمان توجه فرمائید: دره ب /(Gah)گه=/ استعمال کلمۀ مثالهای ذیل ازه ب

زمستان گه باران گه برف  در -او گه به در گه به دیوار میزند -من مینگریست گه به تصویرمه گه ب احمد -آید پدید

 سرک سالنگ گه باز گه بسته میباشد. -این طیاره گه پخش گه بلند میشود -میبارد

افی این فونیم اض است، زیرا مجاز )گهی(  بنویسند، آنرا )گه(اضافه کرده، هرگاه نویسندگان فونیم /ی/ را به اسم زمان

 مرده نمیش میکند، یعنی این فونیم اضافی /ی/ پسوند نه ثقلت تلفظ ایجاد نه معنی اضافی به اسم زمان )گه( می بخشد و

 ک کلمۀی ترکیبات ذیل که از مثال این عملیه در -اجرا میکند را )مورفوفونیمیک = سهولت تلفظ( لکه یک وظیفۀب شود،

 دیده میشود: ساخته شده، خوبتر آت/ )رسم جمع مونث عربی(-یک پسوند عربی/ دری و

 گمرکات –سبزیجات  –هزاره جات  –میوه جات 
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 دری است که با مفرد گمرک(یک کلمۀ مستقل و – سبزی – هزاره – اصلی)میوه ترکیب فوق کلمۀ چهار کدام از هر در

 هزاره آت( –سبزی آت  –اما چرا)میوه آت –بخشیده است  )جمع( را یک مفهوم هره شده ب آت/ یکجا-عربی/ پسوند

 :است شده؟ جواب ازینقرار پیدا و چرا کجا از این صوت /ج/ تلفظ نمیشوند؟ و

 پهلوی هم قرار )مصوت( هنگامیکه دو واول ا  تلفظ، خصوص سهولت در ایجاد تلفظ و ثقلت دربرای رفع  همه زبانها

 تپهلوی صوت کانسونن نکه صوت واول دروچ )گمرکات( ترکیب مورد گیرند، یک صوت به آن کلمه اضافه میکنند. در

 صوت اضافی ضرورت نیست. ندارد، لهذا قرار گرفته، ثقلت تلفظ وجود )صامت(

ذهنیت عامه است و این  نگارش این تشریحات انتقاد باالی کسی نیست، بلکه اصالح یک غلطی در هدف ازبهرحال، 

 از زبانشناس، شخص دیگری ارائه کرده نمیتواند. با عرض احترام . غیر توضیح را

 2017جنوری  4مورخ  –خلیل هللا هاشمیان  سید
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