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خلیل هللا معروفی

تذکر:
یکی از یادداشتهای نامعدود قدیمم را ،که گویا در "آرشیف روز مبادا" قید شده بود ،بنا بر لزومدید ،بیرون آورده و با آرایش و
پیرایش الزم ،تقدیم خوانندگان گرانقدر "آریانا افغانستان آنالین" میکنم:
(همبورگ ــ  ۲۶نومبر )۲۰1۹

باید و بایَست ــ شاید و شایَسته

در زبان دری/فارسی در پهلوی مصادر بیشمار دیگر ،دو مصدر از بسیار قدیم تا امروز َمورد و موارد استعمال دارد؛ یکی
"بایستن" و دگری "شایستن"" .بایستن" در معنای "الزم بودن" است و "شایستن" به معنای "سزاوار بودن" .فرق بین استعمال
قدیم و جدید این دو مصدر ،فقط در "کلی و جزئی ــ بودن" ساحۀ استعمال آنهاست .در حالی ،که در قدیم چند صد سال پیش ،هم
"بایستن" را و هم "شایستن" را برای تمام صیغه ها و در تمام زمانه ها تصریف و گردان میکردند ،در روزگار ما ساحۀ تصریف
و گردان این دو مصدر ،فقط به چند صیغۀ معدود هرکدام ،محدود مانده است .جهت تمثیل ِّ
کل مدعا بهتر است ،استعمال هردو
را در قدیم و در زمان ُمعاصر مورد مطالعه قرار بدهیم:

استعمال قدیم:
اگر ُمتون متین منظوم و منثور دری/فارسی را از بهر مثال در ده قرن پیش ِّ
مد نظر بگیریم ،افعال "بایستن" و "شایستن" را در
تمام صیغه ها بدین ترتیب گردان میکردند:
در زمانۀ حال/مضارع:
بایم ،بائی ،باید ،بائیم ،بائید ،بایند
در زمان ماضی:
بایستم ،بایستی ،بایست ،بایستیم ،بایستید ،بایستند
و مصدر "شایستن" را قرنها پیش اینطور تصریف میکردند:
در حالت مضارع:
شایم ،شائی ،شاید ،شائیم ،شائید ،شایند
در زمان گذشته:
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شایستم ،شایستی ،شایست ،شایستیم ،شایستید ،شایستند
وقتی حضرت سعدی شیرازی فرماید:
سر چشمه شاید گـــرفتن به بیل
چو پُر شد ،نشاید گذشتن به پیل
امروزی "شاید" ،که معنای "احتماالً" و یا
"شاید" را در معنای قدیم آن؛ یعنی "شایسته است" استعمال کرده است ،نه به مفهوم
ِّ
"ممکن است" را دارد!!!

استعمال جدید:
در روزگار ما و در دری/فارسی امروز ،از تمام صیغه های معمول قدیم این دو فعل:
ــ تنها و تنها "باید" و "شاید" باقی مانده است و بس و آن هم:
در حالی ،که "باید" در مفهوم و مدلول و معنای اصیل و قدیم خود استعمال میگردد" ،شاید" معنای خود را کامالً تغییر داده است.
چون "شاید" در معنای اصلی و قدیم خود ،در معنای "سزاوار است" یا "زیبنده است" و یا "درخور است" میباشد .اما امروز
"شاید" را به حیث "قید احتمال" و در معنای "احتماالً" یا "محتمالً" یا "امکان دارد" و یا "ممکن است" و باآلخره با ترکیب "از
امکان بعید نیست" و امثالهم استعمال میکنیم.
ــ و صفات "با َیسته" و "شا َیسته" ،1که از ماضی مطلق "با َیست" و "شا َیست" برخاسته اند.
باید ملتفت بود ،که این چار کلمه باید حتما ً با "یای مفتوح" و یا "یای زَ بَردار" تلفظ گردند .در عمل اما چنین نیست ــ الاقل در
بین "دری زبانان" افغانستان .چون مامردم مثالً کلمۀ "شایسته" را به کسر "ی" و یا با "یای مکسور" تلفظ میکنیم.

جفائی ،که بر کلمۀ "بایست" میرود:
من میگویم ،که ظلم و ستم و جفائی ،که بر کلمۀ "بایست" میرود ،خدا به دشمن ما و شما و به "بنی بشر" هم نشان ندهد!!!
نویسندگان افغان کلمۀ "بایست" را همیشه غلط استعمال میکنند و حتی با امالی غلط مینویسند ،بدین ترتیب:
ــ باید ج ِّدا ً و مؤ ِّکدا ً و شدیدا ً متوجه بود ،که "باید" و "بایست" ُمعادل هم نیستند و هرگز اجازه نداریم ،آنها را به جای یکدگر
استعمال کنیم.
ــ "باید" فعل مضارع از "بایستن" است ،در حالی ،که "بایست" فعل ماضی این مصدر است .تناسب "باید" و "بایست" در ح ِّد
"ر َود" و "رفت" و "ش ََود" و " ُ
شد" و "شن ََود" و "شنید" و "گوید" و "گفت" و  ...را دارد و هیچ کس را
تناسب " ُکنَد" و "کرد" یا َ
ندیده ایم ،که " ُکنَد" را به عوض "کرد" استعمال نماید و یا "شود" را به جای " ُ
"ر َود" را به عوض "رفت" و "گوید" را
شد" و یا َ
به جای "گفت" و یا "زَ نَد" را به عوض "زد" !!!
"نور علی نور" میتوان
ــ بسا نویسندگان افغان کلمۀ "بایست" را با امالی "بائیست" مینویسند ،که این حالت را دقیقا ً نقطۀ مقابل
ُ
۲

قلمداد کرد؛ یعنی "ظلمت باالی ظلمت" یا "غلط اندر غلط" و یا "غلط مضاعف" و به حساب ریاضی "غلط به طاقت دو" و یا
"غلط مربع"!!!

 1ــ هموطنان عزیزی ،که هفتادساله و مسن تر ازان هستند ،حتما ً جشنهای استقالل کابل را به یاد دارند؛ و آن همه جمع و جوش و جوش و خروش و شادمانی
و سروری را ،که شهپر خود را بر تمام شهر میگسترانید .در آن زمان جهت تشدید خوشی و انبساط مردم ،از هنرمندان ممالک همجوار نیز دعوت میکردند،
تا بیایند و با هنرنمائیهای خود ،ذوق و طبع مردم را بنوازند .خوب به یاد دارم ،که از همسایۀ شمالی ما "تاجکستان" ،هنرمند خوشنمائی به نام "شایسته
مالجانووا" نیز چندین بار به کابل آمده بود و از ورای "رادیو کابل" هم آوازش را پخش میکردند .در آن وقت در افغانستان فقط یک فرستندۀ رادیوئی وجود
داشت ،که به نام "رادیو کابل" یاد میگردید؛ دیگر هیچ!!!
ُور" قرآن است؛ یعنی "روشنائی باالی روشنائی" یا "روشنی سر روشنی" و یا "نور باالی نور" و
 ۲ــ
"نور علی نور" در اصل خود مأخوذ از "نُّ ٌ
ُ
ور َعلَی ن ٍ
"نور سر نور".
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ــ باید جدا ً بدانیم ،که در زبان دری/فارسی امروز کلمۀ "بایست" محل و مجال و َمورد استعمال دقیق ندارد ،چون در روزگار ما
فقط و فقط از "باید" کار میگیریم .و اگر احیانا ً "بایست" را به کار میبریم ،از آن هم مدلول و مفهوم و معنای "باید" را میگیریم.
پس چه بهتر است ،که دنب کلمۀ "بایست" را رها کرده و تنها و تنها به استعمال "باید" اکتفاء کنیم؛

صلَ َوات!!!
همین بس و بر نبی َ
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