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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠وم جنوری س برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ی افغانستان و فارسی ايران دررقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )يازدهم بخش ( 
  کامياب و ناکام  ــ  رد و قـبول

  
نشر " نالينافغان جرمن آ" در پورتال ٢٠٠٧ جون ١٥را که به تاريخ " کامياب و ناکام ــ رد و قبول" معنون به مقالۀ

  .نم اين سلسله تقديم ميک"قسمت يازدهم"به حيث الزم  تعديالت و اضافات کرده بودم، با
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٧ جون ١٥برلين، 
 

  

    رد و قـبولکامياب و ناکام  ــ
  

  " )فارسی ايران"و " دری افغانستان"وجـوه تمايـز و تفارق ( 
  

»  "فارسی ايران"و " دری افغانستان"وجوه تمايز و تفارق « مطلب ذيل به سلسلۀ مقاالتی در مورد نشان دادن 
، از دو گوشش  اينک که سلسله را ميخواهم دنبال نمايم.  فـبروری نوشته شده و در کنجی خزيده بود٢٣بتاريخ 

 .گرفـته و به ميدانش ميکشم
اين گفـتار اما . اين بحث و بحثهای همانند اين سلسله ، ُبحوثی اند محض زبانی، نه سياسی  و يا آميخته با سياست

يعنی کسانی که داد از زبان فارسی . سياست  ميکنند" زبان"قـسمًا جوابگوی طرزالعمل کسانيست، که از طريق 
استوار " اغـراض سياسی"و بلکه " اغـراض غـير زبانی"ايشان، بر " دادخـواهی"ر واقعـيت امر ميزنند، ولی د

 دری افغانستان قـلمداد می کنند،  مگر در حقـيقـت  اهـداف ِ  زبان"دلسوز" ظاهـر خود را ايشان در.  استگرديده
همسايۀ غـربی ما را تعقـيب  کرده و  رژيم کربالئی ــ آخوندی کشورناپاک و مزورانۀ سياسی و سياست  فـرهـنگی 

  . در راه تحقـق آن از هـيچ گونه جانفـشانی و جـد و جهد ، دريغ نمی ورزند
فارسی فارسيست، " مسلم و عـينی مينگارم، تا کسانی که ميگويند  اين سلسله مقاالت را برای  نشان دادن واقعيتهای

. پی ببرند و از چنين ادعاها دست بکشندــ   "غـرض آلود"و يا ــ ديد سطحی ، به اشتباه  اين " ر هـر کجا که باشدد
  :نوشتم " های عام يا قـتل عام هاگلهای گالب يا گل گالبها ــ قـتل "در مقـدمۀ مقالۀ اخير اين سلسله زير عـنوان 

 »...  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ت  درنيافـته اند، خواه  افغانستان و ايران، درسدو لهجۀ دری را در کشورهای ــ  تعدادی از هموطنان ما فـرقهای 
اينکه زمينۀ  مقايسۀ اين دو را نداشته اند، يا که با وجود داشتن زمينه، متوجه چنين فـرق ها  نشده اند و يا که با وجود 

  . عمد و يا غـيرعمدی از آن سرسری گذشته و بر آن وقعی نگـزارده انده ، خواه  ب"متوجه گرديدن"
اينان زبان  ". ئی که باشدزبان فارسی يک زبان است، در هـر کجا"می گويند، که ــ  کسانی کلی گرا و جزم انديش 

خود " پايگاه جزمی"بلی؛ اينان که از . ندارند" افـتراق لهجه ها"را در کليتش مد نظر ميگيرند، و توجهی به " دری"
برای . نيستند ا و لطائف حرکت ميکنند، بر کليات و عموميات نظر دارند و متوجه جزئيات و فـروعات و باريکی ه

فـرا تر نرفـته، غافـل از اين واقعيت اند، " ديد عاميانه" اينان که ديدشان از. سياه" سياه"سپيد است  و " سپيد"ايشان 
برای اين . پنداشته شوند" نقـطه وار" و هدفـرض گردي" نقـطوی"دارند و نبايد هـرکدام از خود طيفی " رنگ ها"که 

شير " سفـيدی. "هـر دو از هم فـرق دارد" سفـيدی"هـر دو  سفـيد اند، مگر " برف"و " شير"که عـزيزان ميگويم، 
" سفـيد تر"اگر مقـدار شحم را از شير کم کرده برويم، رنگش . که در آن وجود دارد" شحمی"مربوط  است به اندازۀ 

را " رنگ  زرد"اگر . بيرون بکشيم" شير"خـواهـد گشـت، وقـتی تمام شحم را از " سفـيد ترين"ميگردد و اين رنگ 
پس . ميرسيم..." زرد تيره  و  زرد خيره  و زرد کاهی  و زرد ليموئی و  زرد نخودی  و "مد نظر بگيريم، به 

اند، " سياه"نيز همه )" ١(زغال بلوط و زغال ارچه و زغال سنگ "همين قـسم . باهم يکی نيست" زرد"و "  زرد"
سرخ خونی و سرخ "هم از يکديگر متمايزند، ورنه " سرخ"و " سرخ. "هم يکسان نيستهـرکدام با" سياهی"ولی 

اين پديده را . نميداشتيم..." خيره  و سرخ تيره و سرخ روشن و سرخ تاج خروس  و سرخ چرک يا تاريک  و  
  ».ميشود از نگاه فـزيک بهتر و روشنتر شگافـت، که درينجا مجال آن نيست

  : برون داده بودم، نگاشتم ٢٠٠۵ سپتمبر  ٢١ که به تاريخ" اهای ُسست بنياد يک داکتررد ادع" من در مقالۀ 
م  باشند،  مگر اينکه در عاَلم رياضيات و ـت، که کامًال و صد درصد  ُمساوی باهـدر جهان دو چيز را نميتوان ياف «
   . »بگيريميره را زير نظر ـم ها و ُحَجرات و غودم بزنيم و ارقام و اتـلوم طبيعی قـع

عـوام زيبای اصطلح ه توانستند توجهی بکنند  و تمام کيف و کان و ب می) ٢" (فـزيک زبان"اگر اين هموطنان ما به 
کلی "دری را در هـر دو مملکت مد نظر ميگرفـتند، هـرگز و زبان فارسی ) ٣" (سر و مانجۀ"و " زيره و پودينۀ"

   .  نين ادعائی را نميکردندرا پيشۀ خود نساخته و چ" کلی بافی"و " گوئی
اين . ميپردازم" فارسی ايران"و " دری افغانستان"ها و افـتراقات لهجه های  در اين نوشته باز بر گوشه ای از تفاوت

ميگويم، " بصورت خاص"وقـتی . بار موضوع را از نگاه کلمات و اصطالحات بصورت خاص مد نظر ميگيرم
 در نظر ندارم، زيرا  برای شرح صطالحات را در اين دو لهجه، بصورت عامهمين طور هم می پندارم، چون فـرق ا

 لی را پيش روی خوانندۀ عـزيز  و فـرهـنگی  نوشت و يا لست عـريض و طويی بايد قاموس،چنين مأمولی  و بسط
  .گذاشت،  که اين امر  نه کار من است و نه من فـرصـت و مجال اين کار را دارم

  .سخن گفـتم، اکنون اين دو نکته را اندکی ميشگافـم" ی و غـرض آلودديد سطح"در باال از 
  مراد از ديد کسانيست، که بدون داشتن انگيزۀ خاصی ، متوجه چنين ظرافـتها نبوه اند و نيستند، اما" ديد سطحی"ــ  
ند، ولی بنا بر مراد از ديد کسانيست، که خود خوب متوجِه اين نکته ا" ديد غـرض ورز"و " ديد غـرض آلود"ــ  

اکثر چنين . ملحوظاتی خود را به کوچۀ حسن چپ ميزنند و مردم معصوم را با دل پاک ايشان، به ويرانه ميبرند
کسانی که با داشتن .  همسايۀ طماع و مغـرض غـربی ما دارندز اشکال وابستگی و پابنديی به رژيمافغانان، بشکلی ا

ايران، در " سياهـپوش ــ کربالئی"نکار ميکنند، معلوم است که با رژيم چنين وابستگی و پابندی، واقعـيت ها را ا
ديدۀ  تاريخ ما ايشان را . ی، دست دارند در قـلمرو و بر قـلمرو زبان درايران" استعمار و دکتاتوری فـرهـنگی"

زرگ، با خط  های خرد و ب) ٤... (و " شاه شجاع ها"ناديده  نميگيرد و نام چنين اشخاص در لست کبير و صغير 
  .جـلی ولی کريه، نوشته و منقـور خواهـد گرديد

  
اين موضوع  معموًال به ارتباط امتحان در مکاتب و پوهـنتون ها و .  گذاشتم"کامياب و ناکام ــ رد و قـبول"عـنوان را 

بای دری  نتيجۀ امتحانات را در دری افغانستان با کلمات زي. دگر مؤسسات تعليمی و تحصيلی ارتباط می گيرد
 از همان عـنوان پيداست که در .اظهار و اعالم ميکنند" قـبول و رد"و در ايران با کلمات عـربی " کامياب و ناکام"

در دری افغانستان . اين نوشته بر اصطالحات متداول در دری خود و معادل های آنها در فارسی ايران مکث ميکنم
البته . ستعمال ميگردند، که در فارسی ايران از آنها اثری ديده نميشودکلمات بسيار زيبا و سچۀ جديد و قـديم دری ا

ايشان ميکوشند، هـر . بايد گفـت که ايرانيان متوجه اين امر گرديده اند، ولی برخورد ايشان در زمينه باژگونه است
و مروج در فارسی ايشان حتی کلمات و ترکيبات عـربی بسيار معمول . کلمه و ترکيب عـربی را به فارسی درآورند

اين روش هـم  . را ميخواهـند دور بريزند و در عـوض ترکيبات تازه و غالـبًا مضحک  و بی مزۀ فارسی وضع کنند
مثالهای گوناگون و متعدد مطلب را بکلی . کلمات جديد را نشانه ميگيرد  و نيز  ترکيبات قـديم عـربی و فـرنگی را

  .روشن ميگردانند
 در ٢٠٠٥ نومبر  ٢٠که بتاريخ " گی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان عاميانۀ دریَسـَر"من ضمن مضمون 

خوانندۀ عـزيز ميتواند بر اين . پورتال افـتاد، در زمينۀ کلمات و اصطالحات در هـر دو لهجه بحثی مفـصل نموده ام
  .نظری اندازد"  ا ج  آ"مقاله در آرشيفـم در پورتال 
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 اصطالحات را در دری افغانستان و معادل های آنها را در فارسی ايران بيرون کشيده و اينک تعدادی از لغات و
را " بی شمار"البته تعـداد چنين کلمات بسيار است و من شماری از اين عـدۀ  . مورد بررسی و مقايسه قـرار ميدهـم

اعـد گرديد، مجموعه ها و دسته نمونه وار پيش چشم خـوانندۀ ارجمند ميگذارم و اگر فـرصت دست داد و زمينه مس
 :های ديگر و بيشتر را نيز عـرضه خـواهم نمود

 

  : آهـسته  ــ   يواش 
ست، که در زبان گفـتار ايرانيان کامًال متروک گرديده و در عـوض  دری و  فارسياز لغات زيبای) ٥(کلمۀ  آهـسته 

  .فارسی ايران ميتوان سراغ کرد" زبان تحرير"در را تنها " آهـسته"کلمۀ . استعمال ميگردد" يواش"آن کلمۀ ترکی 
  

  :ــ   قابلمه  ديگ 
  :ـنصری بلخی فـرمايد  دريست، چنانکه خاقانی شروانی در وصف ُعاز کلمات زيبا و قـديم " ديگ"
  

  دان             ز زر ساخت آالت خوان عـنصریديگــشنيدم که از نقـــــره زد 
  

وسيعًا استعمال " قابلمه"و در عـوضش لغت ترکی است فـتار کامًال رخت بربسته از زبان گ" ديگ"در ايران کلمۀ 
  .ميگردد

  

  :برادر  ــ   داداش 
 دری و در اکثر زبانهای خانوادۀ هـند و اروپائی سراغ ميگردد، در زبان گفـتار  وکه لغتيست  فارسی" برادر"کلمۀ 

  .را بکار ميبندند" داداش"معموًال کلمۀ ترکی " برادر"ـوض ايرانيان در ع. فارسی ايران به ندرت بکار برده ميشود
  

  :دستار  ــ   عمامه 
ی زبانان بوده؛ در تمام قـلمرو زبان ز قـرون متمادی مورد استفادۀ دراز کلمات زيبای فارسی دريست، که ا" دستار"

را " عمامه"جايش کلمۀ عـربی متأسفانه در کشور ايران از مدتهاست، که اين کلمه را ترک کرده و ب.  و دریفارسی
حکيم فـرخی سيستانی، همان قـصيده سرای بی همتا، در ذکر وفات سلطان مقـتدر غـزنه، محمود . استعمال ميکنند

  :غـزنوی، قـصيدۀ رثائيه ای سروده، که چند بيتش را در همين ارتباط  نقـل ميکنم 
  

  رگون شده کارـــــتادست که امسال دگ     چه فـدم پار   ــــشهر غـزنين نه همانست که من دي
         نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگارنم پر نوحه و پر بانگ و خروش  خانه ها بي

  دستارــــر  کـُـله از سر يکی افگنده و ديگــــ         دل و پوشيده سيــــه ــان بينم خستهـحاجبــ 
  ) ديوان، چاپ داکتر دبير سياقی٩٠صفحۀ (

  
  :ير  ــ   تحريم تعز

 است، که در افغانستان Sanctionسخن ميگويم، منظورم ترجمۀ کلمۀ انگليسی " تحريم"و " تعزير"وقـتی در مورد 
که معموًال در صبغت جمع و در هـيئت " سنکشن"لغت .  استو ايران به دو گونۀ متفاوت  ترجمه گرديده

Sanctions" پس بهترين معادل اين کلمه در . را دارد" مجازات"و " دنجزا دا"استعمال ميگردد، معنای " سنکشنس
مجازات کردن ، حد شرعی را "که نيز عـربی بوده و در معنای " تعزير"کلمۀ . است" مجازات"زبان ما همانا کلمۀ 

کلمۀ .  را درست اداء نمايدSanctionاست، هم ترجمۀ بدی نيست و ميتواند مفهوم " تطبيق کردن و دره زدن
که از مدتيست در ادبيات سياسی جهان غـرب بکار برده ميشود و از همانجا به زبانهای ديگر عالم، از " سنکشن"

دولتها برای مجبور . ميدهـد" تضمين اجرائی"دری، هم سرايت کرده، تجويزی است که برای کاری و جمله فارسی 
و آن انواعی . ا بر ايشان می قـبوالنندساختن کشور يا کشورهائی از اين سالح استفاده کرده و خواسته های خود ر

  :دارد، مثًال 
   گويند Embargoکه در زبان فـرنگی به آن " محاصره"از طريق ــ 
   گويند Boycottکه در زبان انگليسی  " تحريم"و يا از طريق ــ 
  . ميباشد و غـيره" تحريم موقـت"که خود " تعليق"و يا ــ 

ها البته هـرکدام ازين ابزار. باشندمي" سنکشنس"يا " تعزيرات" ابزار های از" و تعليق" تحريم"و " محاصره"پس 
  : انواعی دارد، مثًال 

  که به زور نظامی جلو ورود و صدور کاال و خصوصًا جنگ ابزار را به مملکتی بگيرند" محاصرۀ نظامی"ــ 
  د و غـيرهکه مملکتی را از نگاه اقـتصادی در مضيقه قـرار بدهـن" محاصرۀ اقـتصادی"ــ 
ه بالوسيله بخـواهـند روابط اقـتصادی و تجارتی و سياسی و نظامی و فـرهـنگی و حتی ک" تحريم"يا " بايکات"

مثًال وقـتی اتحادشوروی بر افغانستان حمله کرده و به اشغال نظامی آن . سپورتی خود را با کشوری موقـتًا قـطع کنند
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را تحريم کرد و "  مسکو١٩٨٠بازيهای اولمپيک "پرداخت، جمی کارتر رئيس جمهور وقـت اضالع متحدۀ امريکا 
که از عـرصۀ " تحريم اقـتصادی کيوبا"و يا . نگذاشت، که ورزشکاران امريکائی در اين بازی ها اشتراک ورزند

 هـرگونه روابط اقـتصادی را با اين کشور ممنوع قـرار داده  سال عملی ميگردد و ضمن آن اتازونیبيشتر از چهل
  .و قـس عـليهذا. است

، " تحريم"را دارند، يعنی که هـر " و خاص" عام"،  نسبت " تحريم"و " تعزير"باال ميتوان گفـت که پس از شرح 
" تعزير"است و " تعزير"نوعی از " تحريم"چون . نيست" تحريم"، " تعزير"شمرده ميشود ،  اما هـر " تعزير"

  .انواع بسيار دارد، چنانکه تذکرش رفـت
برای کلمۀ " تحريم"يد، پی می بريم که وضع و استعمال اصطالح ايرانی با اين شرح که کمی طوالنی هم گرد

  .  خيلی نارسا و نيم دلمل استSanctionانگليسی  
نشر کرده بودم، که با نقـل مستقـيمش " اميد"حدودًا ده سال پيش مضمونی در جريدۀ " تحريم"و " تعزير"در زمينۀ 

  . فـتم ، مراتب باال را با تداعی از همان مقاله خالصتًا نوشتمچون بدان عجالتًا دست نيا. کارم آسان ميگرديد
  

  :  توسعه رشد  ــ
  انگليسی و  Developementوقـتی از اين دو کلمه درين مبحث سخن ميگويم، مراد از ترجمۀ کلمۀ

Entwicklungيا " رشد"لمانی و معادلهای ديگر زبانهای فـرنگی آنهاست، که در دری افغانستان با کلمۀ  ا
رشد "مثًال  در دری افغانستان. هـرسه کلمات تازی اندته بالترجمه گرديده که " توسعه"و در ايران با کلمۀ " انکشاف"

 بهتر حال ببينيم که کدام ترجمه رساتر است و مفهوم را". توسعۀ اقـتصادی"گويند و در فارسی ايران " اقـتصادی
  :نياز است و من آنرا ذيًال عـرضه ميکنم ينجا به بحثی لغوی افاده کرده ميتواند؟ پس در

البته اين لغت در اصل معانی .  استمعنی کرده" نمو و ترقی و بالندگی"را فـرهـنگ عميد ) به ضم اول" (رشد"ــ 
  .ديگری دارد، که درينجا مورد نظر ما نيست

چنانکه وقـتی . است" رشد و نمو"و اصطالحًا به معنای " برهـنه شدن و پديدار گشتن"لغتًا در معنای " انکشاف"ــ  
سخن ميگوئيم، مراد کشورهائيست که به رشد اقـتصادی و صنعتی و عـلمی و غـيره " ممالک انکشاف نيافـته"از 

  . نرسيده باشند
از " توسيع"که بمانند کلمۀ " توسعه"اما . می آورد" گشادگی"فـراخی و "را فـرهـنگ عميد در معنای " توسعه"ــ 

و " وسع"را ميدهـد و از کلمۀ " وسعت دادن، گسترش دادن و فـراخ گردانيدن" است، اصًال معنای "تفعيل"باب 
. چيزی ارتباط ميگيرد" روی"و " قـشر"و " سطح"، که بيشتر با تاس اشتقاق يافـته"  پهنا و فـراخی"يعنی " وسعت"

چيزی " مساحت"و " ساحه"و " سطح"اهـند هـر دو لغـتًا در هـنگامی به کار روند، که بخو" توسعه" و " توسيع"پس 
  .را گسترش و وسعت بدهـند و وسيعتر بسازند

اند، که با "  الزمی"، از نگاه صرفی مصادر " انفعال"از باب " انکشاف"و نيز )  مصدر سه حرفی" (رشد"هم 
کردن ، "ی که با عمليه ابحيث مصدر متعدی از " توسعه"ارتباط ميگيرند، در حالی که " شدن و بودن و گرديدن"

شدن و " همه با ،عادلچون کلمات فـرنگی ُم. ، ارتباط ميگيردحکايت ميکند" ، گرداندن و نظائر آندادن، ساختن
  . را ترجمۀ رساتر دانست" انکشاف"و " رشد"ارتباط صرفی دارد، ازين نگاه هم ميتوان کلمۀ " گرديدن و بودن

  

  )ورزش :  مورد استعمال  ( : ــ   پرش خيز 
" بال و پر" ميرسانند و اين بدون B به نقـطۀ Aخود را از نقـطۀ " جهش"عمليه ايست که طی آن با يک " خيز"

و " جهيدن"امکان دارد، ولو که در فارسی ايران آنرا معادل " بال و پر"منطقًا محـض با " پريدن"اما . ممکن است
و غـيره  " خيز بلند"و " خيز دراز"ی ما سخن از در ورزش اتلتيک خفـيف در در. هم استعمال ميکنند" خيز زدن"

را که " پرش ارتفاع"و " پرش طول"در حالی که در فارسی ايران اصطالحات . که ترکيبات محض دری اند، ميرود
  .  ميباشند معادل قـرار داده اند" دری ـ عـربی"ترکيبات 

  

   )به فتح اول و کسر دوم( دوش و  ــ ِد
در " دوش"در ايران و " َدو"برخاسته اند،  در زمينۀ ورزش بکار ميروند ، " دويدن"ز اين دو لغت که هـر دو ا

" اسم مصدر"ذاتًا " دوش"بکار ميرود و " اسم مصدر"است که به حيث " دويدن"مصدر مرخم از " َدو. "افغانستان
همه از " ش ، نالشکنش ، وزش ، کوشش ، ُکشش ، کشش ، تراوش ، سازش ، ورزش ، مال"کلماتی از قـبيل . است

کردن ، وزيدن ، کوشيدن ، کشتن ، کشيدن ، تراويدن ، ساختن ، ورزيدن ، "همين سياق کلمات اند که از مصادر 
، چنان که " دوش"و نيز " دو"در زبان دری ما هـردو استعمال گرديده اند، هم .  ساخته شده اند" ماليدن ، ناليدن

و يا در زبان . ،  مشعر بر چنين استعمال است" شکار را ميگيرد به َدوتازی نو،"ضرب المثل مشهور ما که گويد 
بسيار با "يعنی " به دوش برو"و يا " دوان دوان رفـت"يعنی " به دوش رفـت: "گفـتار خويش بسيار ميگوئيم که 

 و بی شمارم من نه اين ترکيب را هـنگام سفـرهای متوالی. ديده نميشود" دوش"در فارسی ايران ترکيب ". عجله برو
ــ  " فـرهـنگ فارسی امرزو"و " معين"و " عميد"از ايران، از کسی  شنيدم و نه آن را در فـرهـنگ هائی از قـبيل 
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اگر برادران ايرانی ما ترکيب زيبای . تأليف غالم حسين صدری افـشار و نسرين حکمی و نسترن حکمی ــ ، يافـتم
  .اش ميساختند"دو"را می شناختند، شايد جانشين کلمۀ " دوش"

  

   قـبول و  رد  کامياب  و ناکام   ــ
اينک که مثالهائی چند  از لغات مترادف و ُمعادل فارسی ايران و دری افغانستان را بر سبيل نمونه ذکر کردم، به دو 

ران است، فارسی اي" قـبول و رد"دری ما و " کامياب و ناکام"مراد از جفـتهای . جفـت کلمات عـنوان مقاله ميپردازم
  :که درينجا  اندک کاويده خـواهـند گرديد 

" صفـت ساز"با اضافـت پسوند و پيشوند " کام"کلمات زيبا و سچۀ دری  بوده  و از ريشۀ " کامياب و ناکام"ــ 
  . ترکيب گرديده اند

و، مقـصود و آرز"و ديگر " قـسمتی از داخل دهان"کار ميرود ؛ يکی ه  دری بوده و در دو معنی بکلمۀ" کام"ــ 
برعـکس . به کسی گفـته شود، که به مقـصود و مراد و آرزوی خود رسيده باشد" کام يابنده"مخفـف " کامياب". "مراد
در ايران در عـوض اين دو کلمۀ قـشنگ و . و مقـصود و مراد خود نرسيده است" کام"يعنی کسی که به " ناکام"کلمۀ 

" ناکام"و " کامياب. "را که هـردو عـربی اند ، استعمال مينمايند" رد"و " قـبول"خيلی خوش ترکيب  دری، کلمات 
. استعمال ميگردند" شدن ، گرديدن ، گشتن ، کردن ، ساختن ، کشيدن ، ماندن"اند که در ترکيب با " صفـت"هـر دو 

معلمه بهمانی "يا " اب ساختمعلم فالنی را کامي"و يا " بهمان ناکام ماند"و يا " فالن نفـر کامياب گرديد: "مثًال گويند 
را " ناکامی"و " کاميابی) "اسمای معنای(ميتوان اسمای مصدر " ناکام"و " کامياب"از کلمات ". را ناکام کشيد

يا "  مداومش در درس و مکتب بودعلت کاميابی او، سعی و کوشش"مثًال ميگوئيم . ساخت و در جمله بکار برد
با . و ازين باب کاربرد های متنوع ديگر. و غـيره"  تحصيل توجِه جدی نمايدناکامی وی باعث گرديد، که به درس و"

رد "ــ چنانکه نمونه وار مثال زده شد ــ  گمان نميکنم که از " کامياب و ناکام"مد نظر گرفـتن استعمال گستردۀ کلمات 
آيا ممکن . رست کرده بتواند درا، مختلف المعانی و خوشنما فارسی ايران کسی اين همه ترکيبات متنوع " و قـبول

علت کاميابی "و يا " فالن کس ناکام ماند"و يا " بهمانی را ناکام کشيد"يا " فالنی را کامياب ساخت"است که جمالت 
رد و "را با استفاده از اصطالحات ايرانی " ناکامی او معلول تنبلی خود وی بود"و يا " او در کجا نهفـته است؟

اضافی ارائه و افاده نمود؟؟؟ جواب من کامًال منفی و بلکه منفی در منفی " عينافعال ُم" از و بدون مدد جستن" قـبول
" ماندن ، بودن ، کشيدن"اند و ترکيب گرديدن با " مصادر عربی"فارسی ايران،  " قـبول"و " رد"اصطالحات . است

شاهـد آن " ناکام"و " کامياب"د را به مشکل اجازت ميدهـند، چنانکه در مور" يای مصدری"و يا ترکيب شدن با 
دری افغانستان گذاشته شوند، به يک " ناکام  و کامياب"فارسی ايران  در برابر " رد و قـبول"اگر ترکيبات . بوديم

  !!!!!!!!!نگاه در خـواهـيم يافـت که کدام جفـت عـلی الحساب رنگ ميبازد
ن ايرانی، چون اوليان تمام تر بوده اند، نسبت به لغتسازامن ميگويم که لغت سازان  دری افغانستان به مراتب موفـق 

 را که حين ساختن لغت جديد بايد مد نظر گرفـته شود، ُمراعات ميکنند، ولی اين نکته در جوانب الزم و ضروريی
  !!!!!!!!!  ايران ــ چندان صادق نيست" فرهنگستان زبان"غت سازان ايرانی ــ و در رأس همه مورد ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
هم ار ميبرند، که را بک"  سوختسنِگ "ترکيب" زغال سنگ"يا "  زغالسنگ"در عـوض کابل مردم عـوام  ــ ١

" زبان تحرير"متأسفانه در اين ترکيب رسا . ساخت بسيار زيبا دارد و هم با خواص فزيکی اين ماده بهتر سر ميخورد
ده است، تا از ذخاير گنجينۀ باعث گردي" غيرت بيجا"با تأسف که . رواج نيافـته است"  قلم لفِظ"و باصطالح ادباء 

تابت استفاده نگردد؛ و آن با وجود وقوف بر موجوديت کلمات بسيار ظريف و گيرای اليزال زبان عاميانه، در زبان ک
لمانی ای فـرنگی باشد، چنانکه در زبان اشايد ترجمۀ باللفـظ از زبانه" سنگ زغال و يا زغال سنگ"!!! وامزبان ع

Steinkohle زبان ماست" زغال سنگ" گويند، که همانا مرادف.  
شايد تاکنون شنيده نشده باشد، مگر من که برای شرح و بيان نکتۀ مورد نظرم، کلمۀ بهتر " فـزيک زبان" ــ ترکيب ٢

 را ساختم و به استعمالش در مورد زبان پرداختم، ولو که برای بسا کسان، " ترکيب"و رساتری نيافـتم، همين 
  !!!!!!!نامأنوس و غـيرعادی هم جلوه کند

 "صغيره و کبيره ــجرم  و گناه "ا از يکی از مقاالت پيشينم، معنون به شرحی ر" سر و مانجه" ــ در مورد ترکيب ٣
  :، نقـل ميکنم  موجود است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در آرشيف بنده در پورتال که  ،

سر و "بسيار حدس ميزنم که ترکيب    . است"ُرموز  و َاسرار"   اصطالح عاميانه  و در معنای"سر و مانجه"« 
، در "خراسان ديروزی"در زمانی که افعانستان يا . وتکيان برميگرددـ شجرۀ تاريِخِيی دارد، که به روزگاِر ه"انجهم

يکی . حالت تجزيه و زير تسلط بيگانگان بسر ميبرد، جنبش های آزاديخواهی در جنوب و شرق کشور رونما گرديد
ويان را از گوشۀ بزرِگ  ـدر اندک مدت  نه تنها ُسلطۀ صفتاد، که ـوتکی براه افـهخان ازين جنبشها بزعامت ميرويس 

بری ـدر جرگۀ بزرگی که  بره. وی فارس را نيز سرنگون ساختـرتوِت صفـکشورما برانداخت، بلکه رژيم فاسد و ف
ين تل گرگـ به ق  تصميم د،ـتاندهار براه افـ در سی مايلِی شمال شرِق ق "مانجه"ريۀ ـوتکی در قـحاجی ميرويس خان ه
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 "مانجه جرگۀ "چون  . ته شدـ گرفاستقالل،   اعالن ـ  وـندهار ـ ق در وی ـ خونخوار صف  و گماشتۀ بيباک  ــگرجی 
 زبانزد عام و خاص " ِسرِّ مانجه" برپا شد  و  نتيجه اش هم دلخواه  بود، اصطال ح ءکامًال ِسرِّی و در کمال خفا

ظ کرده  ـرا مضموم تلف" ِسّر "زيز سيِن ـکابليان ع.  مبدل گشت" و مانجهِسّر"گرديد، که بعدها تغيير شکل داده و به 
  ـيِن پيش منظِر تاريخی ــِظ عـ با حفـ شايد هم اين ترکيب در اول به پشتو بوده، که پسانها ـ.  گويند" ُسر و مانجه"و 

  ».  استوارد دری گرديدهباللفظ  
  
  تاريخ ايشان را ناديده نميگيرد و نام چنين اشخاص در لست کبير و ديدۀ:  ــ جملۀ مکمل باال چنين خـواهـد بود ٤

شاه شجاع ها و تره کی ها و امين ها و ببرک ها و نجيب ها و محمود بريالی ها و ربانی ها و مسعود ها و "صغير 
يزپورها و مزاری ها و دوستم ها و محقـق ها و خليلی ها و عـطا ها و مخدوم رهـين ها و لطيف پدرام ها و  عـز

، با خط  جلی "های خرد و بزرگ ديگر... عصر دولتشاهی ها و بشير بغالنی ها و خوجه بشير احمد انصاريها و 
  .ولی کريه، نوشته و منقـور خواهـد گرديد

در آن وقـت که .  بود و اولين بار بود، که از ايران بعـد از انقـالب اسالمی، ديدن ميکردم١٩٨٤ ــ  تابستان سال ٥
تناق در اوجش قـرار داشت و مردم صدای اعـتراض خود را بلند کرده نمی توانستند، تکسی رانی را ديدم در اخ
ميدانيد، چه . کرمان، که در پشت شيشۀ عـقـبی موتر خود لوحه ای با خط درشت نصب کرده بود" ميدان مشتاق"

 "آهـسته"، کلمۀ ند بود يک کلمه را نوشتهچيزی روی لوحه نوشته شده بود؟ روی لوحه با خط زيبای نستعليق فـقـط
و " ی مآبیعـرب" تا احتجاج خاموشانۀ خود را آهـسته بگوش مالها برساند، که از ،"آحـصـطه"را اما بشکل 

        !!!!!!!!دست بردارند" استعراب"
  
  
 
  


