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خلیل هللا معروفی

یادداشت:
صل دستوری
این نوشته ،که متضمن قسمت های منظوم و منثور است و طی آن بحث مف ّ
نیز صورت گرفته ،به تأریخ  23اکتوبر  2013رقم پذیرفته و یک هفته پسان تر در
صفحۀ اول نومبر  2013پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" منتشر گشته است.

جهان ُمعضلت و َمقام معرفت
در وصف نواسۀ دلبندم" ،سمیرا جان"
میخواستم معروضۀ معنون به "سپاس بیکران از مبارکبا ِد الحاج ناظم صاحب باختری" ــ 20
اکتوبر  2013پورتال ــ را با پارچه شعری به پایان برسانم .ابیاتی سرودم ،ولی نسبت استیالی
بردگی طبع ،منظومه نیمکله ماند .امروز و بعد از گذشت چند روز ،که
خواب و احتماالً خواب
ِ
فُرصت و فراغت خاطری در دست است ،میخواهم پارچه را به سرحد اِتمام برسانم.
جناب ناظم صاحب ــ اعنی محترم الحا ّج خلیل هللا ناظم "باختری" ــ ضمن مطلب ارسالی خویش،
شعری پاکیزه و پر مهر و نوازش با مطلع ذیل نیز انشاد کرده بودند ،که از مصراع مصراع و از
بیت بیت آن لذت بردم:
نهـــــــــــــال آرزو پُرمیمنت باد
سالمت باشد و در عافیـــــت باد
نشیدۀ نغز ایشان انگیزه گشت ،تا قریحۀ نوپایم را از دُنبال آن به استقبال بدوانم .و اینست آن
استقبالیۀ درویشانۀ من ،که گویا ُرخ به قصیده کشیده است:
عضلت باد
ـــان ما،
جهـــان ُم ِ
ِ
جهــــــــــ ِ

جای معرفت باد
به جز آنجــــــــا ،که
ِ

و یــــا آنجــــــــــا ،که ابنای فضیلت

دران مشکـــــــــل ُکشای مخمصت باد

و یا آنجـــــا ،که زور و زر نیارست

رمای طب ِل َمفخَــرت باد
حکمفـــــــــــــ
ِ
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و یا آنجــا ،که فــــــــــــــرزندان آدم

به فـــــــرسخها بعید از معصیت باد

و یا آنجا ،که رنجـــــــــوران سراسر

رهـیـــــــــــــــــده از الم ،پُرعافیت باد

کشتیبان ماهـــــــــــــــر
و یا آنجا ،که
ِ

دار جهاز از َمهلَکت باد
ُ
سکـــــــــــان ِ

رزم مردم
و یا آنجـــــا ،که عــــــزم و ِ

بــــــــــــــــــــزم مملکت باد
امانتدار
ِ
ِ

...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

...

...

...

ماشومان* معصوم
و یا جــــــــائی ،که
ِ

دران رونق فــــــــــزای َمعـــدِلت باد

صـــــــــالی دوستـان بر مصلحت باد

ـــرون صحت باد
صدای عشق مقــــــ
ِ

ز شهـــــــــد نثر و اشعــــار دالرای

گـــــــــوارا طبع ها از هــــر ِجهت باد

سخنگــستر سرودند
بزرگــــــــــــــان
ِ
ِ

نشائدهـــــــــــــا ،که در اوج قـوت باد

سعادت باد بر میرا** ،گـــــــــــــــوارا

ز هر شاعـــر بر او یک منقبت باد

ــــان قندول و سمندول
سمیـــــرا جــــــ ِ

به نخـــل بخت و روزی همجهت باد

سمیرا جـان ،که قلب و جان بابه ست

پذیرای ُخــــــــــــــــــــلو ِد عافیت باد

سمیـــــــــرا طفلـــک زیبا و َمهروی

روز َیش پُر َمو ِهبت باد
که عمـــــــر و ِ

مه قـــــــــــربان دو چشمان سیاهش

فـــــــــــــرض ِذ َمت باد
ُخمارش گوئیا
ِ

ب جبین شوخ و شنگش
به محــــــرا ِ

ق نیّت باد
عبادت گــــــــــر کنم ،عم ِ

کجــا سوی دگــــر ،روی آورم من؟؟؟

که دیـــــــــــــــدارش ،نما ِد خیریّت باد

ز رخسارش بسازم سجده گـــــــــــاهم

نگــــــــــاهش بِه ز اوج سلطنت باد

...

... ... ... ... ...

...

... ... ... ... ...

...

...

...

بنازم شعــــــــــر ناظـــم را ،که دائم

مالحــــــــــــت بیزد و پُرمنزلت باد

"نهـــــــــــــــــال آرزو پُرمیمـنت باد

سالمت باشد و در عــافیـــــــــت باد"

"خلیل" از ما ،دعای صبح و شام است
ــاران ُموافــــــــــــق ،یکجهت باد
که ی
ِ

توضیحات:
* ــ "ماشوم" کلمۀ زیبای پشتو و در معنای "طفل و کودک" است .این کلمه علی الظاهر مأخوذ از
معصوم در معصوم میباشند.
"معصوم" عربی ست ،چون طفالن و کودکان همه معصوم و بلکه
ِ
نور دیده "سمیرا" را بعضا ً از ناز "میرا" هم خطاب میکنیم.
** ــ ارجمند ِ

تحلیل صرفی دو کلمه:
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ث صرفی آتی بر کلمۀ "باد" م ِ ّد نظر خوانندۀ
جهت جلوگیری از مغالطه و
سوء تفسیر ،بد نیست ،مک ِ
ِ
گرانقدر عالقه مند باشد:
ِ
درین منظومۀ غریبانه ،کلمۀ "باد" در چند معنای متفاوت استعمال گردیده است:
ــ یکی در مفهوم "تمنائی"؛ چنان ،که گوئیم" :زنده باد" و "پاینده باد" و "جاوید باد" و غیرهم .در
چنین حاالت "باد" ُمعادل کلمۀ "بادا" ست.
ــ در مفهوم اصلی و قدیم آن ،که امروز جایش را "باشد" و "میباشد" و "است" گرفته است .مصدر
بزرگان ادب دری ،این طور تصریف(گردان) میگردیده است:
"بودن" در زمان قدیم و در زبان
ِ
ــ "ب َُوم ،بُ ِوی ،ب َُود ،بُ ِویم ،بُ ِوید ،ب َُوند" ،که امروز در قالب "ام ،ای ،است ،ایم ،اید ،اند" رواج تا ّم پیدا
کرده است .البته ازان جمله در دری امروز ،فقط و فقط کلمۀ "ب َُود" باقی مانده است ،که در معنای
اندک متفاوت با "است" استعمال میگردد و صیغه های دیگر همه متروک گشته اند.
مروج امروزی در شکل "باشم ،باشی ،باشد،
ــ "با َدم ،بادِی ،باد ،بادِیم ،بادِید ،با َدند" ،که در دری َّ
باشیم ،باشید ،باشند" گردان میشود و از صورت قدیم ،فقط و فقط صیغۀ "باد" در مفهوم "باشد"
استعمال میشود و صیغه های دگر همه متروک گردیده اند .البته ازین میان زیاد مشکل نیست ،که
فعل "مضارع" و "حال" را در صیغه های باال ازهم تفریق نمائیم.
در قصیدۀ باال کلمۀ "باد" عالوه بر حالت "تمنائی" ،در معنای "است" و "باشد" و "میباشد" نیز
استعمال گردیده است .یقین دارم ،که خوانندۀ گرامی از سیاق ترکیب عبارات ابیات ،مفهوم ُموافق
فعلی "باد" خواهد گرفت!!!
را از صیغۀ
ِ
عنصری بلخی ــ
در ادبیات بزرگان قدیم دری از قبیل اوستا ِد اوستادان یا استاد أعظ ِم شعر دری ــ ُ
و فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی و اخالف ایشان ،این طور تصاریف مصدر "بودن" را به
وفرت مییابیم.
عنصری بزرگ در آخر قصیده ای ،که در مدح یمین الدوله و امین المله "محمود غزنوی" ست ،وی
ُ
را دعاکنان چنین مخاطب قرار میدهد:
ای جهانداری ،که گر بر آب و آتش بگذری

ــان آتش ،آب
از د ِل آب ،آتش آری ،از میــــ ِ

تا بود عشاق را دیدار معشوقــــــــــــان نیاز

تا بود معشوق را با عـــــــاشق بیدل عتاب

صیب
همچنین بادی به ملک اندر به کام دل ُم ِ
دشمنان و بدسگـــــاالن تو ای خسرو ُمصاب
و ضمن قصیدۀ دیگر فرماید:
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دو چیز را بهم آورده ای تو ،از َم ِلکان

ضری
سیاست عجـــمی با فصاحت ُم َ

همیشه تا به زمستان و فصل تابستان

به رنگ سبز بود تـازه سر ِو غاتفری

بقــــات باد به اقبال ،تا به ه ّمت خویش

از آنچه داده ترا ذوالجالل ،بَر بِخَوری

سر بزرگــــان بادی همیشه در عالم!!!
مباد بی تو بزرگی ،مباد بی تو سری
عنصری فعل "بادی" را در هردو جای در معنای "باشی" و در مفهوم "تمنائی" آن به کار برده
ُ
است؛ چنان ،که امروز گوئیم:
"زنده باشی" " ،جور باشی" " ،از عمر و روزی برخوردار باشی" و غیرهم.
در قصیدۀ دوم ترکیب "بر بخوری" استعمال گردیده است ،که نیز شایان تحلیل لغوی میباشد:
فرهنگ های متعارف امروزی ،که مع االسف بیشتر فارسی تطبیقی و توصیفی ایران را انعکاس
ت مر ّخم آن؛ یعنی "برخورد"
میدهند ،مصدر "برخوردن" را قطعا ً ذکر نکرده و فقط به آوردن حال ِ
بسنده کنند؛ و آن در معنای "تصادم"" ،تصادف"" ،مالقات" .مفهوم اصلی این مصدر ترکیبی اما
چیز دگری ست و این مصدر ،که از "بر" و "خوردن" ترکیب شده است ،خود معنای یکه راست
خود را بیان میکند" .بَر" معنای "ثمر" و "بهره" و "میوه" را میدهد و معنای "خوردن" هم اظهر و
انور از شمس است .پس "برخوردن" یعنی "بهره خوردن"" ،ثمر گرفتن"" ،خیر و برکت دیدن"
است .بارزترین مثال متداول این مصدر را از یکی از ترکیبات مشهور آن همه میشناسیم .این
ترکیب ،لغت زیبای "برخوردار" است ،که در معنای "بهره مند" میباشد .گرچه کلمۀ "برخوردار"
در دری مکتوب و رسمی و ادبی هم استعمال میگردد ،اما بیشترین استعمال آن را در زبان عامیانه
ب عامیانۀ کابلی میبینیم .عوا ِ ّم کابلی "برخوردار" را ،که از نگاه دستوری،
و خاصتا ً در زبان پُراد ِ
"صفت فاعلی" ست ،بیشتر در شکل تمنائی آن استعمال میکنند؛ چنان ،که گویند:
ش ِوی!!!"
"از عمر و روزی برخوردار َ
ب صالی کسی گویند:
و یا در جوا ِ
"برخوردار باشین!!!"
متج ِ ّددان و جدیدخیاالن ،در عوض" ،تشکر"ِ عربی و نظائر بی نور و بی نمکش را به کار میبرند.
چه فرقی ست بین طرز اداء و آداب تکلم عوام با مردم مکتب دیده و درسخوانده و تعلیمیافته؟؟؟
جدیدخیاالن گویند:
تشکر؛ بسیار تشکر؛ خیلیها تشکر؛ سپاسگزارم؛ امتنان دارم؛ بسیار ممنونم ،و ....
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و عوا ّم بی سواد گویند:
خیر ببینی؛ خانه ات آباد؛ خانه آباد و بچه برخوردار؛ صاحب عمر و روزی شوی؛ از جوانی
برخوردار شوی؛ از بخت و طالع برخوردار باشی؛ ....
قسمی ،که در باال دیدیم در قدیم مصدر "برخوردن" را صریحا ً گردان میکردند .استاذ بی همباز
عنصری بلخی" ــ شاعری ،که تاریخ شعر دری/فارسی نظیرش را نمیشناسد ــ در آخر قصیده ای
" ُ
در مدح ابوالمظفر نصر بن ناصرالدین ،برادر محمود غزنوی ،فرماید:
هـــــــر کجا توقیع جــــــــودت بگذرد ،همچون بهار
گل ِستان را تازه گـــــــــــــــــــرداند ،به سان بوستان
برخور از عمر و جوانی ،برخور از فرزند و ُملک
مر جهان را بهــــــــــــره ده شاها ،و زو بهره ِستان
اعظم بلخ "برخوردن" را در مصراع "برخور از عمر و جوانی ،برخور از فرزند و ُملک"
استاد
ِ
عینا ً در همان سنخ و سیاقی به کار میبرد ،که کابلیان امروز "برخوردار بودن" و "برخوردار شدن"
را؛ چنان ،که در مثالهای فوق دیدیم.

تذکـــر:
عنصری همه از "دیوان عنصری بلخی" ،به اهتمام و تصحیح مرحوم داکتر سیّد محمد
اشعار حکیم ُ
دبیر سیاقی ،انتشارات کتابخانۀ سنائی ،چاپخانۀ احمدی ،چاپ دوم ،بهار  1363گرفته شده است).
(برلین ــ  23اکتوبر )2013
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