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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جنوری ١٦برلين، 
  
  

  
  !!! کلمۀ جديد نيست"سال بست"

  

  "ود فارانیـمسع"ی بر نوشتۀ آقای مکث
  

در سايت " مسعود فارانی" است، نوشتۀ کوتاهی را از قلم آقای ٢٠٠٩ جنوری ١٦ شام ١٩همين لحظه که ساعت 
مؤرخ ( »را به فارسی زبانان تبريک ميگويم" سال بست"تولد کلمۀ « خواندم، که معنون است به " جرمن جرمن"

  .فتی هائی که ناگفته مفهوم استـِگدر ِش. يدمفتی ها افتـِگ بلی؛ مقاله را خواندم و در ِش. )٢٠٠٩ جنوری ١٦امروز 
  

 اين ترکيب که ساختۀ زبان عوام کابلی ميباشد،  .ترکيب جديد نيست" سال بست"، که کلمۀ بايد گفتبه جناب شان 
  .و ازين قبيل مثالهای زيادی موجود است. استبوده  رايج  بدين سواز سالهای سالدر زبان عاميانۀ مردم کابلزمين 

به حساب سال، ساالنه، يکبار در "را در معنای " سال بست" بايد به جنابشان بگويم که زبان عاميانۀ کابلی مقدمتًا
به حساب کل ("گرات بست"،  ) تروبه حساب کل محمولۀ م( " بستموتر"ترکيباتی از قبيل . تعمال مينمايداس" سال
 يا و." ندميخر موتر بستخربوزه را : " مثًال گويند. و غيره نيز در زبان بازاريان بسيار استعمال ميگردد*) گراِت

  ." ميفروشندگرات بست را توت"
علم نصوص اساسی زبان و  تقابل با ستعمال اين ترکيب در معنای خالف تداول عام اهل زبان، در واقعبايد گفت، که ا

 ــ طوری که آقای "ونولژیکر"و " راپور ساالنه "هوممفبه ترکيب استعمال اين بناًء  .زبانشناسی قرار ميگيرد
  .با علم زبان سازگار نيست مسعـود فارانی پنداشته اند ــ 

اين نکته هم بايد گفته شود، که در هر زبان روزانه صدها ترکيب جديد بوجود می آيند و صدها لغت متروک 
  گريبان بدريم؟؟؟، ت ن بگيريم و يا بخاطر مردن کلما جديد بايد جشمگر ما بخاطر هر ترکيب. ميگردند و ميميرند

       
 نشرات دری و پشتوی افغان ٢٠٠٨سال بست مختصر راپور " زير عنوان" جرمن جرمن"در راپور ساالنۀ سايت 

ضرور نيست که کسی دانش . استعمال گرديده است" ساالنه"در مفهوم واضحًا " سال بست"ترکيب ،  "جرمن آنالين
اينکه چه چيزی آقای مسعود فارانی . را دريابدو ساده عام فهم  اين عبارت و فراستی عظيم فراهم کرده باشد، تا مفهوم

اين تمهيد لغوی  شايد  !!!! سؤاليست که خود بايد بدان جواب بگويندساخته است،نادرست را وادار بدين برداشت 
  .جويندتوسل  ست،"مديحه سرائی"  موضوع کهاصل، تا ازين طريق به "شيرغلتی شاعرانه" ای بوده است و "بهانه"
  

  " :سال بست" ترکيب شرح
قد : "استعمال ميگردد، چنانکه گويند" هيکل"و " ُجـثه"و " پيکر"و " اندام"در تداول زبان عوام ما در معنی " َبست"

قد و بست فالنی جان خوب : "مثًال گويند زنان کابلی ". يعنی قوی هيکل" ته بستک"و يا " قد و اندام"يعنی " و بست
  : کسی گويند اظهار انزجار ازحين و يا ." شکل و شمايل و اندام وی به اوالد آدم می ماند"يعنی ." ر استآدم دستو

  ". انسان وار نيست،ویشکل و قواره و اندام و پيکر "يعنی ) نمی ماند"( ...  به آدم نمی مانهقد و بستش"
  نيز مشعر بر همين »بدست ليلی جو) آينه(ينه ها    قد و بست ليلی جو «  معروف عاميانۀ هزاره گی که ميگويد بيت

  .مدلول و تداول است
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را " بست " ــ "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"ــ موسوم به فرهنگ د اهللا افغانی نويس بروف مرحوم عــفرهنگ مع
  . می آورد"دن انسان و حيوانبساختمان و ترکيب "در معنای 

غانستان سراغ ميگردد و زبان فارسی ايران از آن کامًال بی خبر مانده در اين معنی تنها در دری اف" بست"کلمۀ 
را در اين مفهوم و مدلول در کتب لغت و " بست"بيهوده خواهد بود که کلمۀ کامًال يی ـاز همين خاطر سع. است

انۀ مردم را در ميو اصطالحات دری افغانستان  لغات کاش آقای مسعود فارانی. های مدون در ايران بجوئيمفرهنگ 
  !!!!ستان جست و جو ميکردند، پيش از آنکه رهسپار فارسی ايران  و دری تاجيکی گردندنو فرهنگ خود افغا

 را از کالم منظوم آن نيست، و من استعمال ، کلمۀ جديد نوشتهدر مفهوم مد نظر اين" بست"حت بگوئيم که بايد بصرا
ان جهانگير ــ امپراتور بابری هند ــ ميزيسته، از کابل نيز  که در زم"طالب آُملی"ملک الشعراء . قدماء می آورم

ا، که هم زيبائی کابل را ّرـوی بدين مناسبت قطعه ای سروده بس غ. ديدن کرده و از قلعۀ مستحکم باالحصارش
 گفته شود، بد نيست. اعمار شده بود" نورالدين جهانگير"ترسيم ميکند و هم عظمت باالحصار کابل را، که در زمان 

   . صوبه ای بود از امپراتوری مغولی هند"کابل"، پنجاه سالۀ سرزمين ماو دو صد  "اضمحالل و تجزيۀ"در دورۀ که 
  :طالب آملی فرمايد 

  
         که هــــــــــر لب نذر او دارد دعائیانگير ـــــــــــــبه حکم شاه نورالدين جه

  ـــــزلی، عالی بنائیـعميـر        همايون منــــــــ کابل يافت تعيش آبــــــــــــــادبه 
  ــوی باغ دلکشائیـــــ  ولی آن ســــــــ       پوالد َبستیــۀ ـــــــــازين سو قلعـــــــــ                      

  
هند مغولی سی  بوده و نيز ممکن است، که کلمات دری افغانستان در فار"دری کابلی"شايد طالب آملی زير تاثير 

   .اثری داشته بس عميق، که تراوشش را در کالم شعرای آن زمان می بينيم
  

  . باالحصار کابل دارد"استحکام"ستعمال گرديده که تلويحًا داللت به ا" پوالد پيکر"در معنای " پوالد بست"درينجا 
  ).به زودی زود، در زمنيه بيشتر خواهم نوشت(

  :نکه حضرت سعدی فرمايديابيم که از قديم متداول بوده است؛ چنا هم می" پای بست"را در ترکيب " بست"کلمۀ 
  

  ران استــــ ويپای بستايوان است        خانه از   نقشِ خواجه در بنِد
  
  . ست اآن" تهداب"که در قسمت تعمير عبارت از " اساس يک پيکره"يعنی " پای بست"

و " دسته جمعی"يعنی " جمع بست"رکيباتی از قبيل م، تفرض بکني" بسته"را مخفف صفت " بست"اگر کلمۀ 
  .عرض اندام ميکنند" بصورت بسته"يعنی " دربست"
  

 زبان عاميانۀ کابلی هم قابل "سال بست" وصفیمفهوم متداول روشن گرديد، " بست"بعد ازينکه معنای کلمۀ دری 
و " سال بست" ترکيبات !!!ستا" ساالنه"، يعنی " به حساب کل پيکرۀ سال"که همانا  درک و لمس ميگردد،

  !!!!بکار ميروند" قيد زمان" بيشتر در مقاماند که " صفت"از نگاه دستور زبان دری ، هردو " ساالنه"
  : برای معلومات جناب مسعود فارانی بايد گفت که

و مفهوم قيدی و به هيچ صورت ، اند" ترکيبات اسمی"هردو " راپور ساالنه"و " کرونولوژی "کلماتچون  
بوده و در موارد " ترکيب وصفی"ــ که " سال بست"را افاده کرده نميتوانند، ازين سبب نيز در شيمای وصفی 

  !!!!نمی گنجندقيدی استعمال ميگردد ــ 
" ل بستاس"را بيان ميکند، که از " وع يک کارـ وقوِتـسلسلۀ زمانی و موق"معنای " کرونولوژی"عالوه بر آن 

  .نميتواند شده استخراجچنين مفهومی 
   
، من مگر بر هستۀ مطلبشان قابل مکثفراوان  جناب مسعود فارانی مشحون است از نکاتگرچه نوشتۀ مختصر  

اين ترکيب " خالق"را  خود" ممدوح" و آن اينکه جنابشان دهم  نکتۀ ديگر را نيز ميخواهم تذکر يک. تماس گرفتم
است و " وردنوجود آه از عدم ب"، " خلق "ثالثیلمۀ  کفهوم لغوی و عرفی، که معرض گرددخدمتشان . مينامند

و چنين اسمی در شأن " چيزی را از عدم بيرون بياورد"به کسی گفته ميشود، که " خالق. "اسم فاعل آنست" خالق"
يکی از نامهای خداوند بزرگ است و حاشا که جناب مسعود فارانی ممدوح خود " خالق". ديده نميشود" انسان"يک 

 فاريابی   از قبيل ظهير"شعرای مداح"کار اين کار شان شباهت بسيار به . داده اند" مقام خدائی"و " الوهيتمرتبۀ "را 
  !!!!ميرساند هم و غير) ابيوردی( باوردی و انوری 

" سال"حی و موجود اند، يعنی که هم ــ  در زبان دری ما، " بست"و " سال"ــ  " سال بست"عناصر متشکلۀ ترکيب 
آن کلمه دانست؛ و " سازندۀ"و وقتی که چنين باشد، ترکيب و تلفيق دهندۀ هردو را ميتوان ". بست"و هم وجود دارد 

جناب " ممدوح"مردم عوام کابلی اند، که اين ترکيب را ساخته و بصورت متمادی بکار برده اند، و نه " سازنده"اين 
   !!!!  مسعود فارانی
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هرگز  "ب را ناديده و موزه ها را کشيدنآ"فارانی دريافته باشند که مسعود بعد از اين شرح اميد است که جناب 
پيش از مرگ گريبان  "از سنخ،کرده اند به شاخی باد بدين منظور کهرا ئی "تبريک گفتن ها" بجا نيست و کاری

  !!!است" دنپاره کر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيح 
نانکه توت پری عبارت از تـُکری يا سبد بسيار بزرگ است، چ) "رواج" و "قالت"و " سالت"بر وزن (" گرات"* 

 !!!! کابل جان بخير؛ ياد آن روزهایکوک را  روی آن کوت کرده ميفروختند
 


