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رمند ــ متفک    هدانشمند ــ اندیش  

  

رم و آ طلب را در ذیل آن سلسله نمی، ُموازاتی کشید، من اّما این م"بحثهای دستوری"شاید بتوان بین این نوشتۀ کوتاه و سلسلۀ 

دگان خواننشاید مورد التفات متفقدانۀ  آزارد و ست، که مرا همیشه می به حیث مطلب مستقل منتشر میسازم. نکته ای و درد دلی

خواندنی  و واقعاً دیدنیمیرود، که داستان نویسندگی و نویسندگان افغان قرار گیرد. حدیث از  هم"آریانا افغانستان آنالین" عزیز 

 ست؛ چرا؟؟؟ و شنیدنی

و "فیس بُک" ه ، کرائج گشته است بسا سخنان تعارفاتیچه د، چیزی مینگارندر بین نویسندگان افغان و آنانی، که قلم برداشته و 

و  قتنساخته ام و و"فیس بک"  اسرارآمیز و نیرنگّی   . من خود را قصداٌ وارد جهان  به گردش هم نمیرسد"فیس بُکی"  اتحافات  

در زمینه از دوستان به کّرات و به اندازۀ کافی  ولیرا هم ندارم. آن "جار و جنجال" و  "کش و کوک" و"گیر و دار"  حوصلۀ 

شنیده و گویا بالوسیله خود را شاهد صحنه ساخته ام. گپ بر سر این است، که چیزنویسان هموطنم در عرصۀ تعارفات؛ یعنی 

اذّ و شو  الرا میپیمایند. آنقدر کلمات شامخ و واو غلو همدگر، راه مبالغه و اغراق اال بُردن  و توصیف و باالبتعریف و تمجید 

و  چوک" "سر  به شاخی باد میشود، که آدم را به مند و استاد و متفکر و ..."  "فرهیخته و نستوه و دانشمند و اندیشهبرجستۀ 

 باباجان! اندازد. می"کاه  ماش"  و"ُملی و شلغم" میبرد و به نرخ کابل نازنین "شوربازار" 

... و  "متفکر"و مند"  "اندیشهو "دانشمند" کلمات سائق و حامل  َمقام و مرتبت علمی و ادبی را اینقدر بیقدر نسازید؛ چون هرکس 

چیز  هم خوبانصاف  قابل خرید و فروش باشند.سیاه"  "پول   در بدل  ، که نیستندسوته"  سر   حلوای  شده نمیتواند. این القاب، "

 ، بههنرنمائی میفرمودکار خردمندان است. یک وقتی استاد پرطمطراقی ن"  ایپاو  "باالو خراب" و  "خوب است و درک درست  

را حق و ناحق نثار خلق خدا میکرد. وقتی حالت موجوده و بالخاصه دریچۀ نظرگیری "استاد" ، که لقب هاشمیان""داکتر نام 

م کو هفت پُشتش دعای رحمت بفرستم، بلکه "هاشمیان" یخواهد، که نه تنها به روان داکتر صاحب دلم موبسایتها را مینگرم، 

ّد و حجهت روشن ساختن ، گوشهایم را دودسته ُمحکم گرفته و سر به صحرا بزنم. تعارفات بیجایاینقدر میماند، که از دست 

 .ی از هریک داده شودت، بهتر است اول تعریفهرکدام ازین مقوال َمقام و مرتبت و فضیلت

 :مند ــ اندیشه دانشمند
 پیوسته از آن صفت فاعلی میسازد؛ مثالً:"اسم" ، که با ست و وصفی یکی از پساوندهای فاعلی"مند" 

 را"صحتمند" کلمۀ مرکب  ،"مند"را دارد، با پیوستن با  "اسم مصدر"، که کلمۀ عربی و از نگاه صرف دری حکم "صحت"ــ 

 باشد.کامل به کسی گویند، که سالم و تندرست و دارای صحت " "صحتمندمیسازد و 
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 ی را گویند، که دولت و ُمکنت فراوان دارد.، شخص"دولتمند"ــ 

 .استت و وقار" "آبرو و عزّ به کسی اطالق میشود، که دارای "آبرومند" ــ 

 .باشد"ارج و ارزش" ست، که صاحب  یشخص"ارجمند" ــ 

 ست. که حامل و واجد  آرزوئی به کسی گویند،"آرزومند" ــ 

عزتمند و  "غیرتمند وــ به همین سیاق کلمات فراوانی را مییابیم، که با گرفتن این پسوند، صفات مرکب را ساخته اند؛ از قبیل 

 ...."ارادتمند و برومند و شکوهمند و دردمند و سپاسمند و زورمند و قانونمند و سخاوتمند و مند و مستمند و  توانمند و عالقه

 آید: ، به نکوئی بر میکلمات مرکب، که تعداد آنها به یقین بیشتر ازین استین طیف وسیع ا از

 استعمال شده است."واجد" و "حامل"  و"صاحب" و "دارنده" در تمام این ترکیبات در معنای "مند" ــ که 

 بخشیده است."صفت" ، حیثیت یکجای شده و به این کلمات مرکب"اسم" در تمام این ترکیبات با "مند" ــ که 

 آموزیم: چند نکته را میاین تمهید  از

مرکب از ظاهراً "اندیشمند" غلط  محض. زیرا ترکیب غلط است؛ و آن هم "اندیشمند" به شکل مند"  "اندیشهــ که نوشتن 

واقعیّت امر اما اینست،  .ره خوردهگ"مند" ــ با  را ندارد"اسم" حیثیت هرگز که  ــ است"اندیشیدن"( از امر" فعل  "ریشۀ)"اندیش"

ر "های غیکه برادران ایرانّی  ما بسا کلمات شبیه این ترکیب را بدون جهت و خالف قواعد دستور زبان دری/فارسی، با حذف 

مایدار" "سرو "بهرمند" مینویسند و "عالقمند" مینویسند، که تخلف صریح از قانونمندی زبان است. ایشان از بهر مثال ملفوظ" 

جمعی"  "دسته ودار"  "سرمایهو مند"  "بهرهو  مند" "عالقه در حالی، که اصل این کلمات مرکب،، و ... "سایبان"و "دستجمعی" و 

  است.بان" و ...  "سایه و

" مند "اندیشهاصالً لغت نیست، بلکه امالی نادرست و مفلوک از "اندیشمند" است و "صاحب  اندیشه" در معنای مند"  "آندیشه

ً همه هموطنان مکه بسا گر درین است، سف مضاعف متأ !!!، که اختراع غلط و کج و ُمعوج ّ ایرانیان استمیباشد ا و تقریبا

رگردیم به مثال ببرگردیم و مشخصتر  این ترکیبات را غلط مینویسند. ،از فارسی ایرانوار"  "بوزینهبه تقلید  نویسندگان افغان،

 :این فصلاصلی 

یع گشته بسیار شا"اندیشمند" به شکل غلط  مند"  "اندیشهبسیار میبینیم، که در فارسی ایران امالی و حسرت  فسوس با حیف و ا

لغت  میپندارند، نیز این خود "مرجع تقلید" را به حیث "فارسی ایران" ، که در واقع "فارسی ایران پیرو  ارادتمند و "است. افغانان 

را "اندیشمند" نام دارد و برای خود تخلص "محمد اکرام" ی، که و گرامی ی رم، وطندار عزیزهمینطور غلط مینگارند. امیدوا را

اختیار کرده است، اگر این سطور از نظر مبارکش بگذرد، در ترتیب امالئی این کلمه توجه جّدی و تجدید نظر فرموده و ازین 

 !!!"اندیشمند"بنگارد؛ و نه مند"  "اندیشهبه بعد تخلص خود را 

 :"دانشمند"اگر خود را فارغ بسازیم، میرسیم به ترکیب وصفّی  "اندیشه مند" بحث  از

چسپیده و این ترکیب را ایجاد کرده است "دانش" در عقب "مند" از نگاه ساخت دستوری درست است، چون "دانشمند" ــ کلمۀ 

"عالم" است و م" "عال   ُمعادل کلمۀ عربی ّ  دریمند"  "دانشکلمۀ  ."دانستن"اسم مصدر از  ، اسم است ــ"دانش"و چنان، که میدانیم، 

 نامند.  scientistتیسو سیانتساینتست و فرانسوی انگریزی  و در Wissenschaftlerالمانی ویسنشفتلر  مثالً دررا 

شخاص اصه برای هرکس و بالخاالقاب بس فاخر هستند و نمیسزد، که آنها را برای مند"  "اندیشهو "دانشمند" باید متوجه بود، که 

ق" استعمال نمایند. تا جائی، که حافظه ام قد میدهد، حدوداً سیزده سال پیش دوست ارجمندم و نویسندۀ ، و فاقد استحقاق" نامستح 

آن زمان "افغان جرمن آنالین" پورتال  در"انسان و دانش وی" مقاله ای جامع زیر عنوان  ،سدید"جان هاشم " آقای ،توانای وطن

و " "دانشمندو "اندیشه" و "دانش" ود و این اولین مقالۀ شان در آن پورتال هم بود. ایشان ضمن این مقاله بر مقوالت نشر کرده ب

 ت کرد!!!یعاانصاف را باید ر ، حّد  چنین القاب فاخربذل  هشدار داده بودند، که در ،انداخته بسیارروشنی مند" و ...  "اندیشه
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 ر:متفّک  
 ر""متفّک   است، پس"فکر کردن" لغتاً در معنای ر" "تفکُّ میباشد. ل" "تفعُّ است، که مصدر باب "تفکُّر" اسم فاعل "متفکر" کلمۀ 

ر" را دارد. هرچند "فکر کننده" معنای  ً به همین معنا"متفّک  ست، اّما در روزگار ما آن را ُمعادل کلمات  کلمۀ عربی و دقیقا

thinker  انگریزی وDenker  دیگر اروپائی آن قرار داده اند. در زبانهای فرنگی این لغات را همردیف المانی و ُمعادلهای

 ."حکیم" و به حساب قدیم، "فیلسوف"یعنی  ؛"متفکر"آرند. پس  به حساب می"فیلسوف" کلمۀ یونانی 

صل کند. را حا" "حکیم و"فیلسوف" و "متفکر"  نمیتواند، مرتبۀ بسیار شامخ یک"اندیشه مند" و "دانشمند" چنان، که میدانیم هر 

 و تا جهان است، چنان خواهد بود.!!! در تأریخ هم خیلی معدود بوده استکماء و حُ همچنان میدانیم، که تعداد متفکران و فیلسوفان 

 شامخ، اندازه این مقولۀ واال و بیرا نمیدانستند، امیدوارم ازین به بعد در مصرف کردن ر" "متفّک  کسانی، که تاحال معنای دقیق 

از بذل آن برای اشخاص غیر و ازین به بعد، باشند و " تکیه به جلو"ار بسیار محتاط و به اصطالح زیبای عواّم  کابلی بسی

 احتراز فرمایند!!! جداً  ناسزاوار،

 

(۲۰1۹آگست  ۲۸)برلین ــ   
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