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 Literary-Social اجتماعیدبی ــ ا
 

 وم انجنیر خلیل هللا معروفیدپل
       1017 اول جونبرلین ــ     

   

 آن کابل نبود ،کابل

 (قسمت هشتم)

 دهه ــ سده ــ هزاره و هزارسالها

تا اینجا بیشتر از ساختمان کابل سخن رفت و آن هم از تغییر در ساختمان فزیکی این شهر عزیز، که 

، که پرداخته شد شهر به گوشۀ خاصی ازین .افغانستان است "سواد اعظم"پایتخت و به اصطالح قدیم 

گویم، مراد از قسمتی از کوه  وقتی کوه خواجه صفا می. کوه خواجه صفا قرار گرفتهبالفاصله در دامان 

گرچه تا اینجا فقط  .شیردروازه است، که زیارت خواجه صفا و دامنۀ ماتحت آن را در بر گرفته است

تغییر شکل داده  لیل و نهار چهل سالۀ اخیر م، که به اثرقسمتی بسیار کوچک از کابل قدیم را ترسیم کرد

همین قسمت  .شود نمیتغییر شکل داده است، که از هیئت قدیم هیچ خبر و اثری دیده  است؛ و جذراً چنان

تواند، چون تمام کوههای واقع در نفس شهر، از  کل کابل شمرده شده می اقع نماینده و ممثِّل  کوچک در و

مارات و ع  عمارات اگر این همه ا  . های بی رونق و بدون نقشه گشته اندتماندامان تا به کمر دستخوش ساخ

رد   ، که دل است منظر و نمای شبانۀ آنها نهفتهد، فقط در نداشته باش یُحسندامان کوهها کدام هشت َرخ ُنه گ 

 "است هل از دور خوشصدای دُ "و حدیث مثل   ،کند میاش را از دلخانه ما  خارجی بیخبر از احوالسیاح 

 :دکی از زبان مردم کابل خواهم گفتضمن این قسمت ان .می داردنگه  را زنده

سخن از یک اصطالح قدیم کنائی  ..." خانۀ پدر آباد و"و معنون به  8102می  82طی طنزوارۀ مؤرخ 

. شد شنیده میبسیار سالخورده از زبان کابلیان  ، کهست"هزارساال"ترکیب   مراد. مردم اصیل کابل رفت

 :اینک آن شرح موعود. صورت بگیرددر زمینه مکثی دستوری شده بود، که  قرار بر آن نهاده

نع و ساخت ده است، که از صُ لغات و اصطالحاتی وارد ش یک سلسله در زبان تحریر ما در سالیان اخیر

و تعدادی درست و مطابق  ،اتدر میان طیف وسیع این لغ. ت داردایرانیان حکایهای لغتسازی  کارخانه
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گریزد، چنان،  به فرسنگها دور می اصولاز چنین  ان ایجاد شده است، و تعدادیعلم زب اصول منطبق با

 بسیارازین حدیث در طول این همه سالها، مقاالت بی شمارم از بسا . در گریز است "بسم هللا"از  "ندج  "که 

دارند، ظاهر آراسته با قواعد علم زبان  ، کهینیممی بنیز را یباتی ه ترکدرین زمر. و شکایتدارند حکایت 

مگر به حیث مدخل  .از همین سنخ اند "دهه، سده و هزاره"کلمات  .اما در واقع و در ُکنه  خود چنین نیستند

ن ایراد بر این کلمه چندی. است "فرودگاه" ،کلماترسته یکی ازین . بحث کلمات دیگری را پیش می کشم

 :است وارد

زیرا با کلمات  نیست،در زبان ما کار معمول و ممثل  ، که"گاه"یا  "فرود"یکی یکجای شدن صفت ــ 

و  "عبادتگاه"و  "لشکرگاه"و  "ابگاهخو"و  "قرارگاه"و  "فروشگاه"و  "زایشگاه"و  "انشگاهد"و  "پایگاه"

 یرتمغا درند، شامی ب "اهگ" و "اسم"که همه متشکل از  غیرهم،و  "قبله گاه"و  "عیدگاه"و  "سجده گاه"

   . دارد کامل ساختمانی قرار

 مکملیمفهوم نیز لغتاً درست نیست،  خود یصرف ماناز نگاه ساخت "فرودگاه"صرف نظر ازین، که کلمۀ 

 . اندرا افاده کرده نمی تو

یعنی خود  نمایان گردد؛ ن است، که معنایش از عناصر متشکلۀ آنین لغت ترکیبی آتراز نگاه علم زبان به

خود دقیق معنای لغت این گوئیم، خود  می "میدان طیاره"مثالً وقتی . نماید شرحخود را  معنی و مفهوم لغت

و ضابطه شاخصه  ترکیبات ساخت ایران است، چنین ، که از"رودگاهف" در قسمت لغت. سازد می را مجسم

تواند، که با متضاد   کرده میا ارائه ی راملکوقتی مفهوم  "فرودگاه"گر کلمۀ ید از سوی. شود ای دیده نمی

 هنتیجپس  !!!نیست رادمُ  مفهوم  مؤذی به تنهائی  "فرودگاه"کلمۀ در غیر آن . یکجای گردد "گاهفراز" خود

 "دگاهفرو" لغت شایان توجه است، که. یک ترکیب ناتمام و نیمکله است "فرودگاه"کلمۀ ، که شود مینین چ

 کابلی درست ا مردم عوامِّ ر "میدان طیاره"ولی  ."فرهنگستان زبان ایران"محصول یک فرهنگستان است؛ 

 .بریم پی میکوئی به ن ،کلماتو معقول بوغ عوام در قسمت ساخت درست درینجا به نُ  .کرده اند

و  "ده"، که منسوب اند به را از نظر بگذرانیم "هزاره"و  "سده" ،"دهه" با این مقدمه برویم و ترکیبات

 ."هزار"و  (بنویسند "صاد"کلمۀ دری ست، ولی تعامل چنین شده است، که آن را به  "صد")"صد"

 .افاده کرده نمی توانندلغتاً ، بر آنها مترتب استکه  ،ی راند و مفهومو مبهم هسترسه این ترکیبات گنگ ه

، در حالی، که در خود دنگرداستعمال  "سال"بات در ارتباط به چنان شده است، که این ترکیمرسوم مگر 

برای تشریح  ."سال" آن، شود و نه از مدت معین دیده می "زمان"اشاره ای از نه کوچکترین این کلمات 

 :المانی آنها را مد نظر می گیریم های معادل ،سه ترکیب اینو ترسیمی سم مجبهتر و 

 است "ده سال"که دقیقاً در معنای ــ  Jahrzehnt ــ

 "صد سال"در معنای  دقیقاً  ــ Jahrhundert ــ

 "هزار سال"دقیقاً در معنای ــ  Jahrtausend ــ

 .ائی دیده نمی شودچنین صراحت معن ،زی، به شمول انگریفرنگی زبانهای دیگربسا در 
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از جمله  فمختل تااز نگاه لغوی می توانند بر کمی   "هزاره"و  "سده"و  "دهه"ترکیبات که گفته شد،  چنان،

برویم و  "دهه و سده و هزاره"شرح نارسائی  عد ازب. گردند، در عمل مگر چنین نیست استعمال یزن "عدد"

 .را بشگافیم "هزارسالها"کیب عامیانۀ کابلی مد نظر؛ یعنی تر

ه این ترکیب باید غلط باشد، زیرا چشم ظاهر آن را مرکب از شود، ک نظر ظاهر چنین پنداشته میر د 

اً می توان به است، ظاهر "مفرد"همیشه  "معدود"فارسی /و چون در زبان دری. بیند می "سالها"و  "هزار"

و  "هزار سال" مرکب است از "ها هزارسال" ین نیست، چوناما چن. حکم کرد "سالهاهزار"نادرست بودن 

 :و به حساب ریاضی "ها"عالمت جمع 

 ها +ل ساهزار =سال ها هزار

متصور است؛  Jahrtausendجمع کلمۀ المانی  کند، که از ده میاعیناً مفهومی را اف "هزارسالها"ترکیب 

  .Jahrtausendeیعنی از 

و مراد . د، یک لغت کنائی ستتلفظ می ش "ارساالزه"هیئت ، که در "هزارسالها" اصطالح کابلیان قدیمدر 

. در خود نهفته و هضم کرده است هزاران و صدها هزار سالش را عونُ ، که است "جهان زیر خاک"از آن 

 یمنظور ازین است، که آن فالن( هرفت فالنی در هزارسالها)"هفالنی ده هزارساال رفت"وقتی کسی بگوید، 

 .ه استسپار دیار خاموشان گشتره

 

   

 


