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 نمکی نه ازین بی شور، نه ازان شوری  

 ب به خود و غیرورد  تخاط  در م  

قدیمتر است؛ این مثل  را مصراع بیتی قلمداد میکنند، من اّما بدین فکرم، که مضمون   ل ُعنوانمث گرچه

رده و با استفاده کالمثل  از ُمفاد  این ضرب و شاعر خواسته استارد قُدمت بیشتر از این بیت دیعنی 

. اهدخو قدر مشهود است، که تشریحی نمی به هر صورت، مفهوم  این مثل آن. ، إقامۀ دلیل کند"ارسال  مثل"

تنها در یک َمورد  بسیار خاّص به کار برده و رینجا دمن آن را  ولیوسیع است، ثل ارچند ساحۀ تطبیق م

 مضمون  این مثل را در تخاطب نویسندگان افغان معنی، کهدین ب .در جهت استدالل استفاده میکنمازان 

مگر پیش از آن بهتر است شرحی صرفی از کلمات . غیرتخاطب به  تطبیق میکنم؛ در تخاطب به خود و

و  "بتخاطَ مُ "یکنیم و در درجۀ اول به بابهای به صرف عربی رجوع م. دهمارائه  "تخاطب"و  "مخاطب"

صنف هشتم مکتب هنوز به یاد ما مانده باشد، که ابواب عربی  "صرف عربی"شاید از دروس  . "بتخاطُ "

؛ یعنی "مزید ثالثی  "گانۀ  هریک از خود خواّص و خاصیاّتی دارند و این نکته بیشتر به بابهای دوزاده

ل"و  "تفعیل"و  "إفعال"بابهای هشتگانۀ  .راجع میشود "فیه مزید ثالثی  " و  "ُمفاَعله"و  "تفاُعل" و "تفعُّ

. ورد استفاده قرار دارند، مشهورترین  این ابواب اند، که در زبان دری مَ "إستفعال"و  "إنفعال"و  "فتعالإ"

های درینجا باب. ین بابها از خود خواّص و خاصّیات یا خاصّیتها و خصوصّیتهای خود را داردزهریک ا

هردوی این ابواب یا بابها یک خاصّیت مشترک دارند و آن . مورد بحث مایند "ُمفاَعله"و  "لتفاعُ "

اشتراک چند طرف ذیدخل در فعل میباشد؛ از بهر تجسم دادن و تشریح ترسیمی، چند مثال را از هرکدام  

 :این دو باب پیش میکشم

 :لباب تفاعُ 
 از یک جنس بودنباهم : ــ تجاُنس

 باهم دوام آوردن: ماوُ ــ تد

 نسل کردن د  باهم تولی: لــ تناسُ 

 باهم تولید ولد کردناز همدگر بچه زادن یا : ــ توالد

 یکدگر را کامل ساختن: لــ تکامُ 

 گر شباهت رساندنا همدب: ــ تشاُبه

 در قبال یکدیگر قرار گرفتن: ــ تقابل

 از یکدیگر دفاع کردن: عــ تدافُ 

 گر هجوم آوردنهمد بر: مــ تهاجُ 
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آنها بیرون کشیده و به آنها از مدلول اصلی  خرین را، دو مصدر آفارسی/زبان دری ج  مروّ  تداول   در

ده اند؛ که اصالً از تداول استعمال این دو لغت در عسکری و اردو نشأت یکطرفه بخشی ت  و خاصیّ  مفهوم

را  "عتدافُ "و  "دن بر کسیآورهجوم " یا" ردنهجوم بُ "معنای  را محض به "متهاجُ "بدین معنی، که . میکند

 .استعمال مینمایند "دفاع کردنازخود "و یا  "دفاع کردن"معنای  بهتنها 

پس وقتی . دارندو فعل اشتراک عمل  "فاعل"یده میشود، درین مصادر چند چنان، که از مثالها به خوبی د

 .مدِّ نظر ماست "همدگر را مخاطب ساختن"گپ میزنیم، مفهوم   "تخاطب"از مصدر 

 گر ییکدبه "بوده و معنای  "لهفاعَ مُ "صادق است، که از باب نیز  "مخاطبه"عین مطلب در مورد مصدر 

 هماین مصدر ولی برای کاویدن بیشتر . داردرا  "خطاب قرار دادن ورد  یکدگر را مَ " و یا "خطاب نمودن

 :بهتر است چند مصدر دیگر این باب را نیز مثال زنیم

  :(چارمحرف اول و فتح حرف به ضم )باب ُمفاَعله
 فتنگکالم  ، باهمباهم گپ زدن: مهــ مکالَ 

 با هم رّد و بدل  فهم کردن: مهــ مفاهَ 

 گر سبقت ُجستنیگداز : ــ ُمساَبقه

  ، باهم شعر انشاد کردنیا ساختن نگفتباهم شعر : اَعرهــ مش

 همدیگر لطف کردن رب(: مالطفت)فهــ ُمالطَ 

 باهم در کشف امری اشتراک داشتن: فهکاشَ ــ مُ 

 ، نظر خود را به یکدیگر گفتننظر کردن اظهار  باهم : ناظرهمُ ــ 

بیشتر خود همین مصدر در زبان دری مورد استعمال دارد، از باب  "تخاطب"در حالی، که از باب 

 .اده و استعمال قرار میدهیمرا نیز بسیار زیاد مورد استف "خاطبمُ "اسم  مفعول  آن؛ یعنی  "مخاطبه"

فی گردید، دیگر به ع شباإو به حاال، که خصوصّیتهای این دو مصدر به شرح و بسط کافی و الزم  معرَّ

دربارۀ آنها میتوانیم گپ بزنیم و از افراط و تفریطی، که در زمینۀ  "باال دل  "اصطالح زیبای کابلی 

 .، سخن گوئیمبرده میشودبه کار  "تخاطب"

را کم میزنیم و  "خود"لخاصه نویسندگان افغان شده است، که در تخاطب به خود، معمول ما افغانها و با

تمجید و إکرام  ورد  مَ رده و بُ  "باال باال"، یلکابمشهور  به اصطالح را  "طرف مقابل"در تخاطب به غیر، 

  :مثالً . آمیز قرار میدهیم مبالغه

 :در تخاطب به خود
کوشند، ورد خطاب و مخاطب قرار میدهند، میرسم بعض از نویسندگان ما شده است، که وقتی خود را مَ 

این أحقرالعباد، این حقیر، "مثالً خود را با کلماتی چون . شأن و مرتب خود را بسیار زیاد پائین جلوه دهند

کم  "و امثالهم ، این درویشاین هیچمداناین بندۀ خدا، ، هللابندۀ این کمترین، این ه، ، این کمینکمیناین 

س از ته  دل و از مگر از عمق دل نیست، چون هیچ ک "آوری کم"و  "ینز کم"این . آورند میزنند و کم می

تقابل  درافغانّیت  افغانان  بااین نکته بالخاصه . توهین نمایدروا نمیدارد، که خود را تحقیر و  وجداناعماق 

به . ت نفس ایشان پائین آورده شودد، وقار و حیثّیت و شأن و عزّ ن، که هیچ گاه اجازه نمیدهمیگیرد قرار

هرگز قبول ندارند و را و تحقیر و توهین ه کسر  شأن زاد تمام  افغانان است، ک خاصّیت  خانه عبارت دیگر،

 !!!  عّزت  خود از سر هم میگذرندوقار و  وت حیثیّ حفظ  در راه  

 :در تخاطب به غیر
کلمات إعزازی و تحبیبی یی از قبیل   حق و ناحقدر تعامل تعارفی افغانان اخیراً رسم گشته است، که 

 فرهیخته، دانشمند پرتوان، نشمند ، دای مانندب، دانشمند تاهمبی نویسندۀ ُپرقدرت، نویسندۀ  توانا، استاد  "
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را نثار ..." ر و متبحِّ  برجسته، دانشور   * مند هفرهیخته، اندیش دست، فرهنگی   نویسندۀ چیره ،بهخنُ  رد  منشدا

چنین کاری در ُمراَودات و  !!!مخاطب همنظر خود همنظر  خود کنند؛ بلی فقط نثار  مورد  نظر و مخاطب  

، خروار خروار سراغ گشته و به ی  بعض وبسایتها"نظرخواهیها"و  "فیسُبکی"ُمراَسالت و تخاُطبات  

 .شاخی باد شده میرود

تنها در شأن بعض کسان میزیبد؛ تنها  ..."استاد و دانشمند و اندیشه مند و "اگر غور کنیم، کلمات عالیشأن 

 .در شأن کسانی، که واقعاً شایستگی چنین عناوین را داشته باشند

از قلم  "دانشمند"کلمۀ  شرح   سیزده سال پیش مقالۀ جامعی در مورد   تا جائی، که به حافظه دارم، حدوداً 

خوانده بودم؛ که اولین مقالۀ ایشان در آن پورتال  "افغان جرمن آنالین"در پورتال  "هاشم سدید سید"جناب 

را به تفصیل  "دانشمند"ایشان ضمن این مقاله واقعاً حقِّ مطلب را اداء کرده و مشخّصات یک . نیز بود

 .رده بودندبیان ک

 مدِّ نظر، مخاطب   باشکوه را با شایستگی و لیاقت  کلمات چنین  کاش ما افغانها بار و محمولۀ معنائی  

 قاالت  این نکته به شخص خودم نیز برمیخورد، که ضمن م. کنیم یست سنجیده و بعد آنها را نثار کسدر

 .یا کسانی کرده ام تعارفات تخاطبی را نثار کس ازین قبیل قدیمم

ست و نه  شایستۀ شأن کسی "تخاطب به خود"در  "تفریط"ن ست، که نه چنااین مگرإنصاف  حدِّ  ُمراعات  

 ؛"تخاطب به غیر"در  "افراط"چنین 

 !!!نمکی نه ازین شوری شور و نه ازان بی

چنین  ،گشته است متا جائی، که معلومرا فقط در بین هموطنان خود یافته ام، چون  ناسزاوار رسم   ینا

 !!!به چشم نمیخورد جهان پیشرفته و پیشتاز   شک و بیجای در بین مردمان  تعارفات خ

تدقیق قرار  ورد  را مَ و دستوری  بعض کلمات ، میروم و ترتیب امالی  درست مقصود بعد از تقدیم مطلب  

جفای صریح  و ـنشانی شده است ـ*( )در باال با عالمت  ، که را "اندیشه مند"ترکیب  اً خصَّ مشو ــ میدهم؛ 

 : روا داشته میشود هاامالئی بر آن

 ":اندیشمند" العضو   ناقص  و  نیمکلهدرست  کلمۀ  امالی  
 "کلمۀ اسمی"را میرساند، در زبان دری معموالً با یک  "د، صاحب و مالکواج  "، که مفهوم  "مند"پسوند 

ر ترکیبات فراوان ذیل  زبان ، که دسازد؛ قسمیمی "صفت"یا  "ترکیب وصفی"پیوسته و از آن  "اسم"یا 

 :بینیم خود می

نیازمند،  د،منلتدوقانونمند، تنومند، ، ندتمعزّ توانمند، ُمستمند، غیرتمند، مند، قدرتمند،  صحتمند، بهره"

 صحت،"با کلمات   "مند"وند ، که بر اثر چسپیدن پس..."خردمند و ند، دانشمند،زشمند، دردمفرهمند، ار

، 0هرَ قانون، تن، دولت، نیاز، تن، نیاز، فَ  ت،عزّ ، غیرت، "(درد"ی در معنا)بهره، قدرت، توان، ُمست

ون استثناء به نحوی به میان آمده اند؛ یعنی کلماتی، که همه و بد ..." و دخ رَ ، ارزش، ارج، درد، دانش

به وجود  معارفدر فارسی ایران متأسفانه گرایشهای غلطی در کدرهای تدریسی  .دارند "اسمی" ساخت  

با کلمات  بعدی   مابقی ر مبنای آن به حذف بعض حروف از آخر بعض کلمات و پیوستن  آمده بود، که ب

 :، کلمات  مرّکب را ناقص میساختند، مثالً عطفی از میانۀ بعض ترکیبات   "عطف واو  "حذف  پسوندی یا 

                                                           

 
در معنای  که؛ است گرفته شده "اوستائی" زبان قدیم دری ست، که مستقیماً ازبسیار کلمۀ ( ی ملفوظهاد و رای مشد  به فتحتین و )"فره"ــ  

ه تگشمی منتقل" پادشاه" ، که از بارگاِه ایزد بهه میشدتگف درتیقبه  "فره" ادبیات اوستائیر د .ست "و فروغ و روشنی رخشششکوه و د  "

 .نیز از همین ریشه برخاسته اند "فروهر"و  "فر  ". است
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هت را بدون ج "...و  8جمعی، سرمایه دار، جست و جو، گفت و گو، شست و شو بان، دسته سایه"ترکیبات  

بر همین سیاق کلمات . نوشتند "...و  سایبان، دستجمعی، سرمایدار، جستجو، گفتگو، شستشو"در هیئت 

 "اندیشمند"و  "بهرمند"قربانی  این سیستم  غلط  درسی شده و شکل  ناقص   "مند اندیشه"و  "مند بهره"ترکیبی  

متوجه  این  ن و أدب  ایران و افغانستانآگاهان  زبا ، بعد ازین، که از طرف  همین غلط دهندگان. را گرفتند

در صدد  تصحیح  آنها برامدند، اّما قواعد غلط   شدند،ده انگر خود گردشتباه و اشتباهات فاحش و مشهود دیا

 کلمات بعض   " شیوۀ امالئی"دستوری و تدریسی کار خود را کرده و بسا نویسندگان و اهل قلم و حتی کالً 

 !!! ده بودراهه ُبرفارسی  ایران به بیرا در 

بدین معی، . پرداختند "نیچه ُدزی"به  "ناشده جوال"ها را کشیدند و  بسا نویسندگان افغان، آب را نادیده موزه

کلمات  بعض  ی  خود، شیوه و ترتیب  غلط  نوشتن  "ها ها و درستی درست"که بدون تأمل بر زبان خود و 

ط گردیده باشند، ارت دیگر، بدون این، که بر دری خود مسلّ به عب. مرّکب را از فارسی ایران تقلید کردند

و های دستوری  بدون این، که خود را از مایه: حترو به عبارت مشرَّ . شاگرد وفادار فارسی ایران گشتند

 .ازخود ساختندکاپی کرده، را  ُماّل بسازند، رفتند و اغالط مشهود  فارسی ایران   ،امالءفونتیک  

منتشر گشته بود،  3"افغان جرمن آنالین"مم، که در آن وقت در پورتال ضمن یکی از مقاالت بسیار قدی

 :نوشته بودم، که

متأسفانه ما افغانها اغالِط خود را نگه میداریم و اغالِط فارسِی ایران را نیز ُنشخوار میکنیم؛ بدین وسیله »
 «!!!سردچار هستیم؛ وای بر ما" اغالِط ُمضاَعف"با 

این  علت   چرا و ؛شده و به یقین ُمَیّدل گشته است ر این واقعیِّت  تلخ، جزمتر همهنوز بدین باورم و باورم ب

 :کجروی در چیست؟؟؟

بدان نیز شواهد  د، ولی این نکته را هرگز نمیتوان از نظر دور داشت، واین مسأله دالئل مختلف دار

در کار است،  "یرانا" زرخرید   ال و نوکران  مّ عُ دست   ،"افغانستان"در وطن عزیز ما که گواهی میدهند، 

 :خود به هدایت باداران   تا

 سوار کنند "دری  خود  ما"های  را بر شانه "ایران فارسی  " طرز و خ رام   :رصۀ فرهنگــ در ع

   رَکنندبَ از بیخ را  "افغانستان" نام  باشکوه   و "افغان"پرمعنای  تأریخی و ریشۀ کلمۀ  :ــ در عرصۀ سیاست

 را در وطن ما نیز پیاده کنند "ایران ع  تشیُ " آلود   بصُّ و تعنحوۀ ردیکال  :در عرصۀ مذهبــ 

 چاره چیست؟؟؟پس 

مثل مشهور ضرب الآن که ، است دوستمردمخواه و فرهنگ وطنپرست،، سرشت کپاآزاده،  بر افغانان  

 سرمشق خود قرار داده، "دیگران گران استبه کهنۀ خود بساز، که نو  "گوید کابلی را، که 

 زود بجنبندــ 

 و ندشگافبعمیقاً  حاّد را ین مسائل  زا هرکدامــ 

را  "ایران اسالمی   ُجمهوری  " ستر  گُ  زورگوی و ماتم رژیم   شووینستی   جلو  تخریبات  ند، تا در صدد برای ــ

 ؛ دبگردانُخنثی و از بیخ و ُبن و همه را بالتمام  ندیرگب

 !!!بادابار چنین  و هزاربادا که چنین 
                                                           

 
  "شست و شوی"و  "جست و جوی"و  "گفت و گوی" ددر اصل خو "شست و شو"و  "و جو جست"و  "گفت و گو" ترکیبات عطفیِ ــ  

 .ه اندماند جایبریپاثابت و کامالً به همین شکل و بالخاصه زبان عامیانۀ کابلی ، که در زبان درِی ما میباشند
 
، که بعد از استعفای ما چند نفر از آن پورتال، دچار آشفتگی "افغان جرمن آنالین" متصدیان آن زماِن پورتال سیاست غلطِ نظر به ــ   

این سیاست مگر . ف کردندمرا ــ که محتوی دوصد و پنجاه مقاله در زمینه های مختلف بود ــ حذهمکاری دونیم سالۀ گردیده بودند، آرشیف 

 .  .ورتال زدآن پ یشه به ریشۀ خودِ غلط در واقع ت


