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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠م جنوری چهار برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  دری افغانستان و فارسی ايران رقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )ازدهم دوبخش ( 
  

  گل های گالب ، يا گل گالب ها؟
 ـل های عام ، يا قتل عام ها؟ــقتـ

  
 ٢٠٠٧ فبروی ١١ را که به تاريخ "عام ها؟ گل های گالب ، يا گل گالب ها؟ قتــل های عام ، يا قتل"مقالۀ معنون به 

 "ازدهمقسمت دو"حيث ب  پاره ای تعديالت و اضافات بودم، باشر ساختهتنم" نالينافغان جرمن آ"در پورتال نوشته و 
 ان مقاله به مانند مقالۀ يازدهم،  بر شرح لغوی و ساخت صرفی کلمات در زبان دری .اين سلسله عرضه می نمايم

  .افغانستان و فارسی ايران ترتب دارد
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٧ فـبروری  ١١ برلين،

  

  
   يا گل گالب ها؟ ،گل های گالب

   يا قتل عام ها؟ ،ـل های عامـقت
 

   دری در زبان"برککلمات م"جمع بستن 
  

قابل دريافـت اند، در مورد "  آنالينافغان جرمن" که همه در آرشيف بنده در پورتال من در نوشته های بيشمارم،
اما چون بعض کسان . ، داد سخن داده و بر آن تأکيد بسيار کرده ام"فارسی ايران"و "  افغانستاندری"يز ِه تماووج

، نوشته های اين قـبيلی من نيز، مورد عـنايت ايشان قـرار نگرفـته، و آن به " نندبه اذان مالی غـريب  نماز نميخوا"
  :دو دليل عمدۀ آتی 

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

  . ، خواه  به عمد و يا غـيرعمدی از آن سرسری گذشته و بر آن وقعی نگـزارده اند"متوجه گرديدن"
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اينان زبان  ". زبان فارسی يک زبان است، در هـر کجائی که باشد"ــ  کسانی کلی گرا و جزم انديش می گويند، که 
خود " پايگاه جزمی"بلی؛ اينان که از . ندارند" افـتراق لهجه ها" را در کليتش مد نظر ميگيرند، و توجهی به "دری"

برای . حرکت ميکنند، بر کليات و عموميات نظر دارند و متوجه جزئيات و فـروعات و باريکی ها و لطائف  نيستند
فـرا تر نرفـته، غافـل از اين واقعيت اند، " ديد عاميانه" ازاينان که ديدشان . سياه" سياه"سپيد است  و " سپيد"ايشان 

برای اين . پنداشته شوند" نقـطه وار"فـرض گرديده و " نقـطوی"هـرکدام از خود طيفی دارند و نبايد " رنگ ها"که 
شير " دیسفـي. "هـر دو از هم فـرق دارد" سفـيدی"هـر دو  سفـيد اند، مگر " برف"و " شير"عـزيزان ميگويم، که 

" 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..." و زرد کاهی  و زرد ليموئی و  زرد نخودی  و زرد تيره  و  زرد خيره  "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. "هـرکدام باهم يکسان نيست" سياهی"ولی 

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

  : برون داده بودم، نگاشتم ٢٠٠۵ سپتمبر  ٢١ که به تاريخ" رد ادعاهای ُسست بنياد يک داکتر" 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 «
   . »يره را زير نظر بگيريمـم ها و ُحَجرات و غودم بزنيم و ارقام و اتـلوم طبيعی قـع

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

   .  را پيشۀ خود نساخته و چنين ادعائی را نميکردند" کلی بافی"و " گوئی
  

وای "ع اشاراتی کرده، ولی ضمن سه مقالۀ اخيرم من ضمن مقاالت متعدد خود بصورت ضمنی و جانبی بر موضو
ايرانيان کرزی را کرزای تلفـظ ميکنند و "و " طالب ــ طلبه ــ طالبان"، " به روزی که اغالط  دو چندان گردد

اين سلسله ادامه دارد و طی هـر بخش بر گوشه ای از اين فـرقها . ،  مشخص تر سخن گفـته ام"همينطور مينويسند
شايد وقـتی نکات پاره پاره و .  ته خواهـد شد، بدون اينکه سيستماتيک خاصی در نظر گرفـته شودانگشت گذاش

هـر آئينه و . پراگنده ، هـمه گفـته شوند و کدام گفـتنی ديگری نماند، همه را جمعبندی کرده و بشکل رساله ای به چاپ
يکرنگ شمول کسانی که ه گان ارجمند ــ ببه تحقـيق و بی گمان، که وقـتی چنين مجموعه ای پيش نظر خوانند

دری و ــ  قـرار گيرد، وجوِه تمايز و افـتراق لهجه های فارسی " فارسی فارسيست، در هـر کجائی که باشد"ميگويند، 
  .را از ياد خواهـند برد" عاميانه"را در ايران و افغانستان کامًال درخواهـند يافـت و ادعاهای مخالف و 

  :  ، که متأسفانه به درازا کشيد، ولی  از آوردنش گزيری  نبود، ميگرائيم به اصل موضوع مد نظر  بعد ازين تمهيد
را پيش ديده ميگذارم،  " فارسی ايران"و " دری افغانستان" وجوِه اختالف بين  لهجه های  گوشۀ ديگری ازدرين مقاله

ر و روشنتر موضوع، مثال هائی را برای شرح بهت. مکث ميکند" ترکيبات اضافی و وصفی"که بر جمعبندی 
  .برميگزينم  و سپس ترتيب جمعبندی آنها را در هـر دو لهجه به بررسی گرفـته و به تحليل صرفی آنها ميپردازم

  

  :کتگوری اول 
 اظهارات نظر راههای حل ، گل های گالب، قـتل های عام ، حکم های اعـدام ،: ــ  در افغانستان ميگويند و مينويسند 

 ، خمهای می ، ناله های نی ، جامهای شراب ، زنان تهرانی ، ، طرزهای عمل) ٤) (نقـطه های نظر(قاط نظر ، ن
مردان کابلی ، دختران يتيم ، سخنان پوچ ، کفـش های کهنه ، زمين های شخصی ، روابط خانوادگی ،  امراض جهاز 

  ....ان های عـشقی ، کوههای کابل ، خون ، طيارات نظامی ، عـراده های ملکی ، کتاب های شعری ، داست
اظهار نظرها ، نطقه ها ، قـتل عام ها ، حکم اعـدام ها ، راه حل ها ،  گل گالب: ــ  در  ايران ميگويند و می نگارند 

خم های می ، ناله های نی ، جامهای : مانند ما ميگويند و مينويسند ه اما برعـکس  و ب... نظرها ، طرزعمل ها ،
ان تهرانی ، مردان کابلی ، دختران يتيم ، سخنان پوچ ، کفـش های کهنه ، زمين های شخصی ، روابط شراب ، زن

، عـراده های ) هـواپيماهای نظامی(، طيارات نظامی ) بيماريهای جهاز خون ( خانوادگی ، امراض جهاز خون 
  ....ل ، ،  کتاب های شعری ، داستان های عـشقی ، کوههای کاب)خودرو های ملکی(ملکی 

  

  :شرح صرفی 
اين ترکيبات متشکل اند از دو جزء، . بعد از آوردن مثالهای متعدد، ميرويم و به تحليل صرفی موضوع ميپردازيم

جزِء "که صفـت، خاصيت و نوعـيت " جزِء فـرعی"که اصل و اساس را تشکيل ميدهـد و دگر " جزِء اصلی"يکی 
صريحًا " کسرۀ اضافـت"پيوند خورده اند و اين پيوند را در " ضافها"را بيان ميکند، که باهم از طريق " اصلی
نوع گل " گالب"است، که قـسمت فـرعی " گل"قـسمت و جزِء اصلی و اساسی " گل گالب"مثًال در ترکيب . ميبينيم

است، " گل"وقـتی چنين ترکيب جمعندی گردد، بر حکم منطق بايد عالمۀ جمع بر قـسمت اصلی ، که . را بيان ميکند
به همين صورت ". گل گالب ها"بگوئيم و بنگاريم ، و  نه " گل های گالب"را بايد " گل گالب"پس جمع . وارد گردد
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. پيوند اضافی پذيرفـته" اعـدام"است، که از طريق " حکم"قـسمت اصلی اين ترکيب همانا " حکم اعـدام"در ترکيب 
". حکم اعـدام ها"يم و بنويسيم  و نه اينکه بگوئيم و بنويسيم بگوئ" حکم های اعـدام"در جمعبندی اين ترکيب بايد 

  .و قـس عـليهذا". اعـدام"است که بايد جمع گردد، نه " حکم"چون درينجا 
، ايرانيان از طيف بسيار وسيع اين ترکيبات ــ که به صدها ميرسد ــ فـقـط  تعداد  استطوری که بر من روشن گرديده

گل گالب ، قـتل عام ، حکم اعـدام ، راه حل ، "جمع می بندند؛ از قـبيل " خالف قاعـده"معدود و انگشت شمار آنرا 
 حکم اعـدام ها ، اظهار نظر ها ، گل گالب ها ، قـتل عام ها ،"که بشکل ..." اظهار نظر ، طرز عمل ، نقـطۀ نظر و 

بگويند، که جمعبندی نحوۀ در توجيه اين شايد کسانی  .جمعبندی ميکنند..." ه نظر ها ، طرز عـمل ها ، نقـط
به اين عزيزان . تلفظ ميکنند" کلمات واحد" و در هيئت" کسرۀ اضافت"ايرانيان اين لغات را بدون 

" کسرۀ اضافه" کرد، زيرا  را گوشزد" ذر بد تر از گناهع"بايد  همان ضرب المثل معروف کابلیِ  
  .در کتگوری دوم بر اين نکته روشنی بيشتر انداخته خواهد شد!!!!! را بدون دليل منطقی نميتوان حذف کرد

در دری افغانستان . ايرانيان غـير از اين چند ترکيب ، ديگر همه ترکيبات بی شمار اين نوع را درست جمع می بندند
التبه مستثنی ازين امر، عـدۀ قـليل و نامعتنابهی از . همۀ اين ترکيبات را بدون استثناء،  درست جمعندی ميکنندمگر 

  .  افغانان اند، که به تقـليد طوطی وار از ايرانيان، اين ترکيبات را نادرست جمع  بندی ميکنند
ـواعـد جمعبندی کلمات مرکب، هم مطابق به قبعد از شرح صرفی باال بدين نتيجه ميرسيم، که طرزالعمل دری ما در 

ذکر مثالها بيمر و بی شمار باال، شاهـد و گواِه .  برابر با مزاج و طبيعت زبان دریدستوری و منطق است،  و هم
 گل گالب"، که در فارسی ايران فـقـط همين چند ترکيب معدود با تأکيد مجدد بايد گفـت.  زمينه توانند بودگويای ما در

 و شايد چند کلمۀ "اظهار نظرها و  نطقه نظرها و طرزعمل ها و راه حل ها و  حکم اعـدام ها ل عام ها و قـت وها 
 را خالف قاعـده جمعبندی ميکنند، ولی ترکيبات متباقی را که به صدها می رسند ــ اگر نگويم ها آنديگر نظير قـليل 

  .به هـزاران ـــ  درست جمع می بندند
است، که بعض هموطنان دانشمند و اهـل مطالعۀ ما بدون اينکه بر صحت و ُسقـم چنين ترکيبات جای تعجب درين 

.  همان شيوۀ فارسی ايران را کاپی ميکنند و آن را  در کتابت و حتی گفـتار خود بکار ميبندند"طوطی وار"بينديشند، 
ازين که شيوۀ دری خود و شيوۀ دری ايران را اينان گناه ديگری ندارند ــ اگر قـصد و عـمدی در کار نباشد ــ غـير 

ظاهـری نشرات و مطبوعات ايرانی، زير تاثير " ابهت و جبروت"درست درک کرده نتوانسته اند و با الهام از 
نادرسِت "را فـراموش کرده و " درسِت خود"اينان . کلمات فارسی ايران رفـته اند" ترتيب ترکيب"و " طرز اداء"

  .  ساخته اندرا از خود" ديگران
  

  : کتگوری دوم 
بايد متوجه بود که .... ( مادرکالن ها ، پدرکالن ها، مادراندر ها ، دختر اندرها ، بچه اندرها ، : ــ  در دری ما گويند 

  .)مفهوم ديگری را افاده ميکنند... و " پدرهای کالن"،  " مادرهای کالن"
  ،) ٥(گ ها ، مادرناتنی ها ، نادختری ها مادربزرگ ها ، پدربزر: ـ  در فارسی ايران گويند 

را اختيار کرده اند و از " کلمات بسيط"پس چنين ترکيبات در واقع ، حکم . وجود ندارد" اضافه"درين ترکيبات پيوند 
. نگريسته شده و عالمۀ جمع در آخر شان آورده می شود" بسيط"همين سبب، حين جمع بندی هم با آنها بحيث کلمات 

به عين ترتيب کلمات . جمع ميگردند" مادرکالن ها  و پدر کالن ها"که بشکل " رکالن و پدرکالنماد"مثًال 
در چنين . مع بسته ميشوندج" مادربزرگ ها و پدربزرگ ها"فارسی ايران بشکل " مادربزرگ و پدر بزرگ"

ُمساوی به " مادرکالن ها"ی يعن.  اگر عالمۀ جمع را بر کلمۀ ريشه وارد کنيم، معنی کامًال متفاوت ميگرددترکيبات
 .   نيستند" مادرهای بزرگ"ُمساوی  به "  مادر بزرگ ها"و " مادرهای کالن"

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  توضيحات 
را بکار ميبرند، که هم " سنِگ سوخت"ترکيب " زغال سنگ"يا " سنگ زغال"مردم عـوام کابل در عـوض  ــ ١

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

اليزال زبان عاميانه، در زبان کتابت استفاده نگردد؛ و آن با وجود وقوف بر موجوديت کلمات بسيار ظريف و گيرای 
شد، چنانکه در زبان المانی شايد ترجمۀ باللفـظ از زبانهای فـرنگی با" سنگ زغال و يا زغال سنگ!!! "زبان عوام

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

اختم، ولو که برای بسا کسان،  را ساختم و به استعمالش در مورد زبان پرد" ترکيب"و رساتری نيافـتم، همين 
  !!!!!!!نامأنوس و غـيرعادی هم جلوه کند
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 "صغيره و کبيره ــجرم  و گناه "شرحی را از يکی از مقاالت پيشينم، معنون به " سر و مانجه" ــ در مورد ترکيب ٣
  :نم موجود است ، نقـل ميک" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"که در آرشيف بنده در پورتال  ،

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"مانجه

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

 بریـدر جرگۀ بزرگی که  بره. وی فارس را نيز سرنگون ساختـرتوِت صفـکشورما برانداخت، بلکه رژيم فاسد و ف
تل گرگين ـ به ق  تصميم د،ـتاندهار براه افـ در سی مايلِی شمال شرِق ق "مانجه"ريۀ ـوتکی در قـحاجی ميرويس خان ه

 "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"تيجه اش هم دلخواه  بود، اصطال ح  برپا شد  و  نءکامًال ِسرِّی و در کمال خفا

ظ کرده  ـرا مضموم تلف" ِسّر "زيز سيِن ـکابليان ع.  مبدل گشت"ِسّر و مانجه"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 

  ». وارد دری گرديده استباللفظ  
  

انگليسی و point of view  و يا view pointترجمۀ مستقـيم و تحت اللفـظ  کلمۀ " نقـطۀ نطر" ــ ترکيب ٤
Gesichtspunktت ، که اين ترکيب و ترکيبابه تأکيد گفـت بايد . نی و همگون های ديگر زبانهای فرنگيست  آلما

و دری بيشمار ديگر نظير آن که بر اثر ترجمۀ لفـظ  به لفـظ  وارد فارسی گرديده اند، با مزاج و طبيعت زبان فارسی 
نقـطۀ "مثًال در عـوض . ی يا عـربی آنها استفاده گرددرند و بهتر است در عوض، از معادلهای درسازگاری ندا

از " از نقـطۀ نظر فـزيک"استفاده کرد و درعـوض "  و غـيرهنظر، نگاه ، رهـگذر ، ناحيه"ميتوان از کلمات " نظر
ترجمه های باللفـظ . را بکار برد" از نظر فـزيک ، از نگاه فـزيک ، از رهـگذر فـزيک ، از ناحيۀ فـزيک"ترکيبات 

  .يا افغانکلمات از زبانهای غـربی، محصول کار مترجمان ناوارد در زبان فارسی بوده است، خواه ايرانی بوده اند و 
  
به دختری گفـته " نادختر"در دری ما . در دری ما و فارسی ايران معانی کامًال متفاوت دارد" نادختر" ــ کلمۀ ٥

و . بکار ميبرند" دشنام"را زنان کابلی بحيث " نادختر"ازينرو . شود، که بکارت خود را از دست داده باشد
" سکه و اندر"کلمات  . گويند" نادختری"را " دختر اندر"ايران اما در فارسی . صفـت چنين دختری باشد" نادختری"

بکار رود ــ چنانکه در کالم بزرگان " دختر و پسر و مادر و پدر و فـرزند"به حيث صفـت برای در دری ما که 
و را استعمال کرده " تنی و ناتنی"ايشان در عـوض صفات . پيشين هم بکار رفـته ــ در فارسی ايران معمول نيست

 .گويند" فـرزند تنی و فـرزند ناتنی ، پدر تنی و پدر ناتنی و غـيره"مثًال 


