د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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بخش دوازدهم
تنقید :
تنقید مصدرجعلی است که فاعل آن را هم منقد  ،با قاف شد دار ساخته اند .درعربی هم این واژه نبوده
ونیست .بهتراست ازکاربردآن پرهیز شود و به جای آن انتقاد ومنتقد یا نقد و ناقد را به کار ببرند.
توشک دوشک :
توشک ودوشک هردو ازدولهجة ترکی است  ،ازدوشه ماق یا توشه ماق  ،هموارکردن  .پس هردو
صورت آن به کاربرده شده می توانند .مگر به خاطرباید داشت که توشک درزبان گفتاری امروزی
جاری است و درنگارش نیز ترجیح دارد .ازدیگر گونه های امالیی مانند  :تشک و دشک خودداری
بهتراست.
دگمه وتکمه :
دُگمه ازدُگماق ترکی به معنای گره زدن آمده است  .درباستان زمانه دو تاری را درگریبان جامه می
دوختند و گاه ضرورت به بستن گریبان آن را گره می زدندوآن دگمه یعنی گره خوردنی بود.
تِکمه از تِکماق یعنی دوختن و چیزی که دوخته می شود ،آن همه دایره گکها یا فلز ،پالستیک یا
استخوان است که بریک لبة یخن جامه می دوزند و برلبة دیگرآن کاج یا حلقه یی می نشانند .دگمه
اکنون کمابیش از میان رفته است وهرچه هست تکمه است.
اقشار :
واژة اقشار به معنای جمع قشر از ساخته های سالهای پسین است  .جمع این واژه در عربی
قشوراست و درزبان دری همان بهتر که به جای جمع مکسر عربی گونه اقشار واژة قشرها را به
کارببریم.
اّوالد و چند جمع دیگر:
اوالد را هم مفرد پذیرفته اند و می گویند  :اوچند اوالد دارد؟ یعنی چند فرز نددارد .و گاهی که می
خواهند از فرزندان بپرسند  ،می گویند  :اوالدها خوب استند؟ حال آن که اوالد جمع ولد به معنای
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فرزندان است و واژة اوالدها جمع جمع ونادرست است.
ازهمین شمار جمع جمعها اند :حبوبات = حب  ،حبوب  ،حبوبات و جواهرات = جوهر ،جواهر ،
جواهرات و عجایبات = عجب  ،عجایب  ،عجایبات  ،فتوحات = فتح  ،فتوح  ،فتوحات و احواالت
= حال ،احوال  ،احواالت و امورات = امر  ،امور  ،امورات و عملیاتها= عملیه ،عملییات  ،عملییاتها.
اّسهام :
برای جمع بستن واژة سهم اسهام را ساخته اند که درعربی چنین واژه یی نبوده ونیست .گاهی به
جای جمع سهم „ smile“-Emoticonبهره یی ازدارایی ) سهام را به کارمی برند ،مانند  :شرکت
سهامی  .بهترمی نماید که برای دوری ازخطا سهام یا سهمها گفته ونوشته شود.
ماجرای مذکر و مونث درزبان دری:
در دستور زبان دری خالف زبان عربی تذکیر وتانیث یا مذکرو مونث نیست  ،زیرا که در زبان دری
اسمها به مذکر و مونث تقسیم نمی شوند  ،مگر همیش بنابر کاربرد اسم های عربی دچار دشواری
می شویم .و ازآن رو به نوشته های خالف سرشت زبان دری برمی خوریم  ،مانند :محترمه مدیره
صاحبه و محترم مدیر صاحب .یا وزیره صاحبه  .خوشبختانه هنوز تا والیه یعنی مونث والی و
تایپسته مونث تایپست نگذشته ایم .
متعلمین ومحصلین را تقسیم کرده ایم به  :متعلم و متعلمه  .جمع متعلم را متعلمین می نویسیم و جمع
متعلمه را متعلمات و جمع هردو را متعلمان  .همچنان محصل را به محصلین و محصالت تقسیم کرده
ایم که جمع هر دو دسته گویا محصالن می شود.
همان گونه معلمین را هم تحت همان قاعدة بی قاعدگی آورده به معلمین و معلمات بخش کرده ایم.
قاعدة بی قاعدگی برای آن که در کتب دستورزبان دری این مسأله جایی ندارد .برای فرار از این
مشکل گریبان گیر زبان  ،نخست  ،ازواژه های غیرعربی می توان کمک گرفت  ،یعنی از دانش آموز
،دانشجو ،شاگرد  ،آموزگار و مانندهای آن .
دوم  ،همانطور که می نویسیم عبدهلل خان مدیرمکتب  ،می توانیم بنویسم کریمه جان مدیرمکتب.
ورودکی شاعر زبان دری و رابعه شاعر زبان دری با زنان ومردان یک گونه باید سخن داشت.
در اداره ها و مکتبها نوکر زن را خدمه می نامند  .خدمه درعربی ریسمان کمرشتران را می گویند.
مونث خادم خادمه است و نه خدمه  .مشکل ازآن جا برخاسته که مرد خدمتگار را چپراسی می گویند.
چپراسی درهندوستان پاسبان و پیام رسان را می نامند که ما ازآن جا گرفته ایم و به گمان این که
چپراسی مرد می باشد پس برای زنان خدمتگار نام دیگری باید جست و همان است که واژة خدمه
درکاربرد افتاده است .بسیار آسان است که زن و مرد خدمتگار نامیده شوند درانگلیسی چپراسی را
 Peonمی گویند و برمرد وزن اطالق می شود .برای تشخیص جنس اگرضروربود مرد خدمتگار وزن
خدمتگار و خدمتگار زنان و خدمتگار مردان گفته و نوشته شود .نمی باید که ازعربی یا اردو کمک
بگیریم.
نوین :
درزبان دری با چسپاندن « ین » به پای اسمها صفتهای نسبتی می سازند ،مانند  :از سیم سیمین،
اززر زرین  ،از چوب چوبین  ،از نوش نوشین  ،ازدروغ دروغین  ،ازراست راستین ،ازرنگ رنگین
و از ننگ ننگین و از سنگ سنگین  ،مگر نو خود صفت است و چسپاندن « ین » با آن نا درست
است.
همچنان از واژة پای صفت نسبتی پایین را ساخته اند که درنوشتن آن همزه جایی ندارد  ،یعنی نباید
«پا ئین » با همزه نوشت.
ادامه دارد
داکتر اسدهللا « حبیب »
بازگشت به صفحه اصلی
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