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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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

  ٢٠١٠وری فبر ١٣ برلين ،
  
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ری افغانستان و فارسی ايران درقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )م  و دوبخش بيست( 
  

  در زباِن عاميانۀ دری لغات و اصطالحاتِ  َسَرگی و ديرپائی
  
از خوانندگان عزتمند معذرت ميخواهم، که اين سلسله را نسبت معاذير و گرفتاری های ". مدتی اين مثنوی تأخير شد"

گشته است، موضوع را دنبال ميکنم و آرزومندم که ازين به بعد حاال که اندک فراغتی ميسر .  مدتی معطل ماندمیشخص
  .ه گفتار فراهم آيدزمينۀ ادامۀ بی غل و غش اين رشتمانعی پيش نيامده و 

در  لغات و اصطالحاتِ  َسَرگی و ديرپائی"عنوان  را زيرمقاله ای  ،"اميد "جريدۀ  ۴۴٩شمارۀ در  سال پيش حدودًا ده
افغان جرمن " در پورتال ٢٠٠٥مبر  نو٢٠  تجديد نظر و اضافات بتاريخ بارده بودم، که بعدًانشر ک" زباِن عاميانۀ دری

نيز " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد " در پورتال ٢٠٠٨ سپتمبر ١٧رخ  منتشر گشت و من آن را در صفحۀ مؤ"آنالين
خوانندگان . دوم اين سلسله نشر ميسازميست و ب همين مقاله را با حذف قسمتهای غيرضروری، بحيث بخش .نشر نمودم

خواهند يافت که دری افغانستان تا چه حد سره و دست نخورده باقی ۀ اين مقالۀ نسبتًا مفصل، خود درارجمند با مطالع
  .مانده است

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                               

  ٢٠٠٥ نومبر ٢٠برلين، 
  
  
  
 

  لغات و اصطالحاتِ  َسَرگی و ديرپائی
  در زباِن عاميانۀ دری

.... 
 دری ند، اعتراف دارند، که زباِناستادان بزرگ ادبيات ايران که از کنج و کنار و کوهپايه های افغانستان ديدنها کرده ا

 و موزيمی است، از افغانستان اصالت خود را نگهداشته و خصوصًا زبان دری عوام و زبان گفتار اين سرزمين، گنجينه
برای اينکه داعيۀ خود .  استر برافتاده ولی در زبان گفتار همچنان محفوظ مانده و تحري ی که از زبان قلمدرلغات قديم 

 را در گذشته های دوِر آنهابليان را برگزيده و رِد پای و اصطالحات گفتاری کا ،  تعدادی از لغات يمازمبيارا در عمل 
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 تلفظ و (ما بسا لغات را با همان کيفيت ها واضح خواهد شد،  که زبان عاميانۀ   طی اين مثال .نظم و نثر دری  ميگيريم
ی زبانان رايج بوده  و عجب اينکه امروز در شرح و بيان آنها بعضًا حتی درميبرد،  که قرنها پيش در بين  بکار )معنی 

ازين طيف بسيار گسترده،  فقط مشتی را برميگزينم،  . اديبان و فرهنگ نويسان مملکت همسايۀ ما، دچار اشتباه ميگردند
   :ه نمونۀ خروار باشدک
  

در ايران اين کلمه را بضم دال تلفظ . ،  روپوش زنان و پارچه ايست  که زنان بر سر کنند"مادر"  بر وزن =چادر 
 را "چادر"ل ، ـاين  کلمه در کالم پيشينيان شعر و ادب  ما به فتح دال آمده؛ چنانکه در اشعار  شاهوار شيخ اّج. ميکنند

   :وانيم ميخ"مادر"در قافيۀ 
  

   باشدمادر باشد             چون بــــاز کنی مادِر چادربس قامت خوش که زير 
 

 )  کليات، چاپ اقبال آشتيانی٢٧۶ص  (
 . يعنی مادرکالن،  که در ايران مادربزرگ  گويند"مادِر مادر"

   :دقيقی بلخی فرمايد
   

 او چون باب و مادره ــــز بــاب و مادر است اصلش و ليکن          نزايد بچــ
  چادرـــاه ـــــــــ   گهی دستار دارد گــ  ــون زن     ــگهی چون مرد باشد گاه چ

 
 ) ، چاپ جواد شريعت١١۴ديوان دقيقی، ص  (

   يعنی پدر، بابا"باب"  .  را به دال مفتوح بکار ميبرد"چادر"دقيقی نيز 
 کلمات مروج دری ماست، هم در تحرير و هم در تقرير،  گرچه  را نيز ميخوانيم،  که از"دستار"در قطعۀ دقيقی کلمۀ 

در ايران در عوض هردو،  . يستدر بکار ميبرند،  که آن هم لغت   را در زبان عوام زياد"ُلنگی"درين اواخر کلمۀ 
 . را، استعمال ميکنند"عّمامه"کلمۀ عربِی 

ج  ميباشد، در ايران  متروک گرديده  و در عوض  وسيعًا رائمردم اين لغت که در دری ما.   فصل سوم سال  =خزان
  :حضرت سعدی ضمن قصيده ای در رثاِی اتابک ابوبکر سعد بن زنگی گويد. دری ميباشد بکار رود،  که آن هم "پائيز"
 

   گلُبنی شگفته برفت            بقای سرِو  روان باد و سايۀ  شمشادخزاناگر ز باد 
 

  ) وغی کليات، چاپ محمد علی فر۴٨۶ص (
  :منوچهری فرمايد

 
   است            ماِه  شدن و آمدِن راِه  رزان استخزان ماِه المنت ِلّله که اين 

 
  ) ، چاپ دبير سياقی١٣ديوان ص  (
 

  :و در مسمطی که در مدح خزان و سلطان مسعود غزنويست، گويد
 

 ز جانب خوارزم وزانستک اـُنـُـست          باد خخزانـد  که اين ماِه ــــخيزيد و خز آريـ
  ـل پيرهــــن رنگرزانستـآن برگ رزان بين که بر آن شاخ رزانست          گوئی به َمَثــ

 
 ه  تعجب سر انگشت گزانستــــدهقان بــ

  کاندر چمن و باغ،  نه گل ماند و نه گلنار
 

  )١۵٣همانجا صفحۀ (
  

 در مدح سلطان ابراهيم  ــششم هجری    ــای قرن پنجم   از اکابر شعرـ ـ)مسعود پسر سعد سلمان(مسعود سعد سلمان 
   :مسعود ابن محمود غزنوی،  گويد ابن 

  
    از مهر او چون  نوبهار               دشمنانش را بهار از کينۀ او چون  خزانخزاندوستانش را  

 
  ) جلد اول ديوان، باهتمام داکتر مهدی نوريان۵١١ص  (
   

  :فرخی سيستانی فرمايد
  

       تا چو پيروزه شود روی زمين وقت شمال     خزانتا چو کافور شود روی هوا  وقت  
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 )  ديوان، چاپ دبير سياقی٢١۵ص  (
 ).  جانشينِی صفت بجای صفت و موصوف( شده "باد شمال" اين کلمه ظاهرًا جانشين .  باد، باد قوی،  طوفان=شمال 

 را "شمالک"گفتار و در زباِن عوام ما بسيار معمول است و حتی مصغرش   در زبان "شمال"در حالی که اين تعبير از 
حتی استادان زبانشناسی و .  بکار برند،  ايرانيان چنين  مدلولی را از آن نميگيرند"نسيم"کلمۀ عربی هم در معنای 

ی درنظم و نثر الم قدمای در ک با همين مفهوم  اين لغت. ادبيات فارسی ايران،  بعضًا بر اين استعمال کمتر وقوف دارند
  :  رجستانی ميخوانيمــُدر رديف ملمعات َجَبلی غ.  ميشودبسيار ديده

 
   و به تن چون شهامشمال      به تگ چون هم رحــــل بر ُبختيان عريق     ن 

 
=    شهام اصيل،  پاک گوهر ؛=  شتر دوکوهانه،  قوی هيکل و گرانبهائی که در بلخ پرورده ميشد ؛ عريق  =  ُبختی 

 غول بيابان
 می آورد، "يمين"  مقابل "چپ" را در معنای "شمال"استاد ذبيح اهللا صفا که مصحح ديوان است و بر آن تعليق نوشته، 

با  ُاشتِر تيز تگ و اصيل گوهری  سفر خواهم : جبلی ميخواهد بگويد . استو بی معنکه در بيت باال  کامًال  نامفهوم 
 بکسر شين معنای "شمال"البته .   و در تنومندی به مانند غول بيابان باشد) باد (سان شمال کرد،  که در سرعت  به 

  ) ۶٩١  و۴٨۶لی، چاپ ذبيح اهللا صفا، صص  ديوان جب(.افاده شدۀ استاد صفا را ميدهد،  که درينجا مراد از آن نباشد
  : ؛ چنانکه فرمايداست  در کالم لسان الغيب حافظ شيرازی هم در همين معنی بکار رفته"شمال"
 

  ششمالر آباد و ُمصَّلی          عبير آميز می آيد ـفـميان جع
 

 )  از نسخۀ قزوينی و داکتر قاسم غنی١٨۶ديوان ص  (
  : حکيم فرخی سيستانی ضمن قصيده ای،  که در مدح  يمين الدوله محمود  غزنويست،  گويد

 
  شمالتا چو پيروزه شود روی زمين وقت    وقت خزان        ر شود روی  هوا وـتا چو کاف

 
  :  پيرامون هرات  نويسد "نزهة القلوب"حمداهللا مستوفی در اثر مشهورش 

هوای نهايت نيکو دارد، و . اقليم چارم که اسکندر مقدونی پس از تخريب تجديد بنايش کرد  واليتی است وسيع از«
  ».  وزدشمالپيوسته در فصل تابستان 

 ٣ از صفحۀ "هرات در حصار تاريخ"به نقل از مقالۀ اصيل يوسفی ( )است "يکصد و بيست روز"مقصد از بادهای ( 
 ) » چاپ مشهد"فرياد عاشورا" ٨۵شمارۀ 

  :جبلی در چکامۀ ديگری که قصيده ايست در مدح سلطان سنجر، گويد
 

                                         م از عدلش زمين و روشن از ملکش زمنّرـُـخ                                
 ـهانـــزنده از رسمش ُهدی و تازه از رايش جـ                  

      و چون شب از نور قمرشمال چون گل از بوی                                 
  رِّ شباب و چون تن از لطف روانـچون دل از َف                 

 
درينجا باز هم تعبير ُمفاد .  )بوی باد(سلطان سنجر چنان خرم است،  که گل از دميدن باد  از عدل )مملکت(يعنی زمين 

 )  ديوان جبلی، چاپ مرحوم استاد صفا٣۵١ و  ۵٢ص (.  صادق نيست"شمال"استاد صفا از 
ـ  ـ ُسخن  می آورد و فرهنگ"باد شمال" را در معنای "شمال"در زمرۀ فرهنگ های ُمَدوَّن در ايران،  فرهنگ ُمعين 

 ». بادی که از جهت شمال يا سمت چپ ميوزد«: ـ  در زمينه چنين گويدـ  و انتشارش سه سال بيشتر نميگذردکه از چاپ
شتند،  کالم استادان مقّدم و اگر استادان ادبيات ايران و فرهنگ نويسان آن ديار، اندک عنايتی به دری افغانستان ميدا

  . ناقص و نارسا،  تفسير نميکردندرا اينطورنظم و نثر دری م  ـّمفخ
     

ه در ايران فقط در صيغۀ   بار،  دفعه،  مرتبه ؛ کلمه ايست عربی،  ک)اصًال به تشديد حرف سومبه فتحتی و ( =َکَرت 
 در زبان گفتار و عاميانۀ ما اين لغت  و مصغرش، بوفرت ). "باربار" يعنی "به کّرات"مثًال گويند (رود  جمع بکار
  »  يک َکَرَتک مهمان ما ميشی؟«   يا  » ! يک َکَرت پايان شو « : شود؛ مثًال گوينداستعمال

  : ناصر ُخسرو بلخی در سفرنامه فرمايد 
 ١٢ص ( ». بدان عزيمت روی بدان جانب آورده بود کرتو يکبار ديگر آن مزارات متبرکه را دريافته بود، دوم  ... «

 .) سفرنامه، چاپ نادر وزين پور
  

 عزيز کده  ره  «: مثلی داريم  که .   معزز،  آبرومند و باعزت،  آنکه نزد مردم روی  و آبروئی دارد= کرده  عزيز
 که مراد از ».عزيز کردۀ خدا را خوار نسازيد« بعضًا اين مثل بشکل  .» )نسازد(  خدا  خوار  نسازه )عزيز کرده را(
   :نی گويدرجستاــُجبلی غ.  است"سيد" همانا "عزيز کردۀ خدا"
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    پروردگار َجدِّ منست             چرا به چشم شما من چو خاک ره خوارم ؟عزيز کردۀ

 
 )  مقدمۀ ديوان، چاپ ذبيح اهللا صفا١٣ص  (

 مقصد از پيامبر گرامی اسالم است، که جبلی به او نسبت ميبرد؛ جبلی از سادات هاشمی و خاندان های قديم "جد "
  .د بو)زههزاره جات امرو (غرجستان

  

در ملک ما جزِء حتمی غذاست، و شايد در بسا جاهای ديگر " نان. (" غذا خوردن،  طعام صرف کردن=نان خوردن 
 را بکار بندند، که مصدر مرکب "غذا خوردن" مأنوس نيست و در عوض "نان خوردن"در ايران ترکيب . )نيز عالم 

همگان زمين بوسه دادند و  ... «:  گويد"تاريخ مسعودی" بنام ابوالفضل بيهقی در تاريخ مشهورش. ی باشددر ـعربی ـ
 ناندمان و اولياء و َحَشم را بنشاندند به ـيان و مقـگفتند  که فرمانبرداريم، و امير بازگشت و خوانها نهاده بودند، همه اع

 ۴٨٣ص  (»....ا دادنددی و ديگر مقدمان را که نامزد اين جنگ بودند، خلعت هـ، چون فارغ شدند ساالر بکتغخوردن
  )تاريخ بيهقی، چاپ داکتر غنی و داکتر فياض

   

اين لغت زيبا در کالم متقدمان . ) دارددر لهجۀ  تاجيکی،  همين ُاکنون هم استعمال گسترده( دينه روز،  ديروز =دينه 
  . لغت را هيچ  بکار نمی برنددر ايران اين.   استحضرت ابوالمعانی بيدل هم آنرا بسيار بکار برده. ما زياد ديده ميشود

 دراز )پادشاه(زندگانی خداوند : يحيی بر پای خاست و زمين بوسه داد و بنشست و گفت ... «: در تاريخ بيهقی ميخوانيم 
بيهقی، چاپ  تاريخ ۶۴۴ص ( ».بعضی امروز توانم نمود و بيشتر فردا نموده شود به شرح تر دينهتفصيل سخن . باد

  : را مييابيم"دينه"در قطعه ای منسوب به حضرت  ابو سعيد ابوالخير هم کلمۀ  . )هبرداکتر خليل خطيب ر
 

 ــــۀ امروز يا ز باقی دينهـــپختـــــ    رينه      رب و تــُما و همين دوغ وا  و ت
  ــه ترا  نور حاج تا به مدينهـ     گر چ ذِل عزل نيرزد     ـهــــــعِز واليت بــــــ

 
  ) وم، چاپ سعيد نفيسیسخنان منظ (
 يعنی "دوغ وا" غذای آبکی يا آبگينی را گويند، که در آن نان تر کنند، از قبيل اشکنه و پياوه  و شوربا؛  و "ترينه"
  "دوغ آب"
  

 در معنای قطع )است که در تداول کابليان به کسرتين تلفظ شود  به فتح قاف و المـ ـکردن مــَـلـَـَ اصًال ق (= ِقِلم کردن
  )چوب را قلم قلم کن(»!چوبه قلم قلم کو « و يا ».م کردـِلـدروازه کلکهايش را ِق« : کردن است؛ چنانکه گويند 

 امير خشتی بينداخت و بر سينۀ شير زد چنانکه «:  ابوالفضل بيهقی در شرح  شير ُکشِی سلطان مسعود غزنوی نويسد
امير بزانو درآمد و يک . که به قفای پيل آمد و پيل می تپيدجراحتی قوی کرد، شير از درد و  خشم يک جست کرد، چنان

هقی، چاپ داکتر غنی و  تاريخ بي١٢٧ص ( ».، شير بزانو افتاد و جان دادقلم کردشمشير زد، چنانکه هر دو دست شير 
  )  نيزۀ کوچک=   خشت  (   )داکتر فياض

 

و باشه و ديگر مرغان گوشتخوار در هوا حلقه ، چون باز  است" زبا"  منسوب به "بازی" ( رقصيدن  =بازی کردن
 .در ايران اين ترکيب را با اين مدلول نمی شناسند. )وار بچرخند 

و امير را از آن سخت خوش آمد و می خوردند و شراب  روان شد و آواز مطربان از  ... «: بيهقی در تاريخ خود گويد 
ب و طبل زن افزون سيصد، دست بکار بردند و پای ميکوفتند و کشتی ها برآمد و بر لب آب مطربان ترمذ و زنان پايکو

    ) همانجا٢۴٠ ص ( ». که ازين باب چندان که در ترمذ ديدم،  کم جای ديدم،بازی ميکردند
 

  شناختن، باز شناختن،  درک کردن؛ از اصطالحات معمول ماست  و من متيقن نيستم،  که کسی  =به جای آوردن
 آمدند  ُمَتَنکِّر   خاص  رکابداِر  دو  وی را پيش کردند با و ... «  : فرمايد   ابوالفضل بيهقی . بردکاره ب آنرا در ايران 

  »....  و  با ايشان مشعله و شمعی نه، بجای نيارد چنانکه  کس ) ازين قلم است شناخته نشوند ـ  شرح  که  صورتی ه ب(
  )  تاريخ بيهقی، چاپ داکتر غنی و داکتر فياض۵١۴ ص (
 

 "زير و رو کردن" در ايران (سرتا پا  پاليدن بيلگردان کردن،  ويران کردن،  خراب کردن،   =زير و َزَبر کردن
  ).معمول است
  ميخورد و از سر شراب اما سلطان   اين زر و جامه بحاصل نيايد،زير و زبر کننداگر همۀ خراسان  ... «: بيهقی گويد 

 )  همانجا۴۶١ ص ( »....سخن گفته است نعمت و مال و خزائِن خويش اين 
نوشيدنی، "گرچه اين کلمۀ عربی نزد عرب و اصًال در معنای . هم برميخوريم "شراب"در مثالهای  باال به کلمۀ 

در حالی که اين .   است بکار رفته"لـ،  ُم باده می،" ميباشد،  اما در ادبيات دری مطلقًا بمعنای "آشاميدنی، شربت، باده
 در ايران  در   و ِمه معلوم است، تداول دارد  و  نزد ِکهبه تنهائی  کامًال    ما  ملک  در دری  معنی  هميندر لغت 
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ـ  به هر آنچه ـ "ُشرب"ـ  اسم مفعول از مصدر ثالثی ـ  "مشروب"مگر .  را بکار برند"مشروب"عوض،  کلمۀ  
و من نميدانم که ايرانيان اين . ** "مشروب غير الُکحلی"چنانکه گوئيم . نوشيده شود،  اطالق گردد ؛ آب باشد يا شراب
  ترکيب آخرين را چگونه توجيه ميکنند؟؟؟؟؟؟

 

 تاريخ بيهقی که حدودًا هزار سال پيش نوشته شده،  ُپر است از کلمات و اصطالحاتی که امروز در زبان :تذکـــــر 
  .کته ای بود از صدها نکتهـُ مثال داده شد،  نهينآنچه ازين کتاِب  ِم.   استگفتار عوام ما  زنده و گويا مانده

  

اين کلمه  که از اصطالحات بسيار معمول ماست،  در کالم .   منسوب به کار؛ يعنی کارکن،  فعال،  کار دان=کاری 
علوم  در مسليس و فصيح،  که بقلم  مؤلفی نا  کتابی مغتنم  به نثر ـ  ـ"تاريخ سيستان "در.  استقدما هم زياد بکار رفته

  : ـ  ميخوانيم ـ استقرن پنجم هجری  نوشته شده 
و او را مردمــاِن سيستان ....اما  زرنگ به آن گفتند  که بيشتر آبادانی و رودها و کشتزار ها زاِل زر ساخت« 
ـ  ـد   گفتن"زرنگ"را که او ساخته بود َبسَکر .  خواندندی،  زيرا که موی او راست به زِر کشيده  مانستی"زرورنگ"

 و بزرگان همه از َبسَکر خاستند،  همۀ سيستان کاریـ  و چون مرداِن مرد و ـاينجا نيز دو حرف کم کردند،  اندر گفتار  
  ) تاريخ سيستان، چاپ جعفر مدرس صادقی١٠ص( ». خواندند"زرنگ"را به آن نام کردند و 

  

 و يا چند روز گذشته از فالن ) به( چند روز مانده از «،  ترکيب » فالن روِز ماه  «  بجای آنکه گوينددر تعيين تاريخ
ما و پيشينيان ما روز و تاريخ در کالم قدقيدی اين نوع تعيين .  هنوز هم از زبان کابليان عزيز شنيده  ميشود»قمری   ماه

  : در تاريخ سيستان ميخوانيم .  ه استبسيار بکار رفت
   :و يا. ) همانجا١٨١ص ( ». از ربيع االولذشتهدو شب  گو کشتِن وی شب سه شنبه بود،  ... «
و آنجا ببود و مردمان به او شاد،  . ،  با مردم نيکوئی کرد، از حد بيرونکرتاندرين . باز مردم اسحاق را خواستند ... «

 و يا .)٩۵همانجا، ص (» . و به وفات اسحاق ُبست شوريده شد.  از محرمهفت روز گذشتهتا فرمان يافت  ـ روز شنبه،  
 در جمالت )۶ ۵  همانجا ص( » ...پنج روز مانده از رجبروز آدينه،   ـ ـباز، عمر ابن عبدالعزيز فرمان يافت   ... «

  . را مييابيم"کرت"باال يکبار ديگر کلمۀ 
 

يا در حالی که اين لغت در ملک ما استعمال وسيع دارد،  در ايران نامأنوس گرديده و گو. هــّ  خسته ؛ ذل=مانده  
ـ  پس از ـفرخی سيستانی ضمن قصيده ای که ُمعاَودِت  مسعود را از اصفهان به غزنين  .  استبفراموشی سپرده شده

   :  تقاضاء ميکند،  گويدـفوت پدرش محمود غزنوی  ـ
  

   ای دانم،  بيا بنشين و بر چشمم نشينمانده    همانا کز رِه  دور آمدی     ُسست گشتی تو 
 

    ) چاپ دبير سياقی ديوان،٣٠٠ص  (
     

ابن ضحاک  عبدالحی .»اول پرسش،  باز ُکشش«  مثلی داريم  که ) "کشتن" اسم مصدر از (تل، کشتار ـ  ق=ُکشش  
  :   شهرت دارد،  گويد "تاريخ گرديزی" خود،  که به "زين االخبار"گرديزی در 

 و بسيار )مقصد از يعقوب ليث صفار( بود،  حرب کردو با ابو منصور افلح بن محمد بن خاقان  که امير گرديز ... «
 تا مردمان اندر ميان شدند و ابو منصور گروگان بداد و ضمان کرد که هر سال ده هزار درم خراج به  کرد،ُکشش

  )   تهران١٣۶٣ تاريخ گرديزی، به تصحيح عبد الحی حبيبی، چاپ ٣٠۶ ص ( ».سيستان بفرستد
 

در هيئت ربيست، در زبان عوام ما ـاين لغت  که اصًال ع. تيزکار ، چابک،  کاری) سومبفتح اول و سکون ( =د ـْـَجل
  ».)تيز شويد(جلتی کرو « : ، چنانکه گويند استزياد بکار رود و از همينجا بزبان اردو سرايت کرده) به تاء" (جلت"

   :ناصر ُخسرو در سفرنامه گويد 
راهبلد، (دليل . ر حجاز داشتند، برفتيمـزم سفـيت المقدس پياده با جمعی که ع پس من از آنجا به بيت المقدس آمدم و از ب«

 ) ر نامه، چاپ دبير سياقیـ سف۶١ص (  ».  و پياده و نيکو روی بود؛ ابوبکر همدانی ميگفتندجلد  ما مردی )رهنما
  :زنوی  چنين گويدـاِه غش در مدِح  شهنشـنصری بلخی ـ  ملک الشعرای محمود غزنوی  ـ  ضمن قصيدۀ معروفـحکيم ُع

  
 صّف سوار  شير شکر،     چو حلقه گردش   شير شکار      جلِدپر مرِد ، چو بيشه پشتش 

  
 بيت،  فّر و شکوِه  جهانکشائی محمود را و عظمت لشکر و ُوسعت قلمرو او را ١٨٠عنصری درين قصيدۀ غّرا،  طی 

يگان خراسان،  شاِه ايران،  شاِه جهان،  شاِه عجم،  شهريار عجم،  ِک شرق،  خداـِلح ميدهد و او را ُخسرو مشرق،  مََشر
   :و چه بهتر که بيتی چند ازين قصيده را مرور کنيم. ميخواند... شاه زمين،  خداوند خسروان زمين و 

  
 ايا شنيده هنر هـای ُخسروان به خبر          بيا ز ُخسرِو مشرق عيان ببين تو هنر 
 ــه حمله ای بپراگند جمع آن لشکرــان بدشت پيشاور          بــــــخدايگاِن خراسـ 
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 زِد داورــــــ      کسی درست نداند، جز ايــ   از آن غنيمت کآورد شهريــــاِر عجم  
  رکه شاِه ايران آنجا چگونه شد به سف        ـم عجب فرومانی  ــور از بهاطيه گوي 

  
 )محمد دبير سياقی ديوان،  چاپ داکتر ١۴٣ تا ١٢٧صص  (

" يران"هم عنصری و هم بزرگان ديگر  نظم و نثر دری،  وقتی از .  آمده» خراسان« ُمعادِل  » ايران«درين قصيده 
...   عنصری و فرخی و فردوسی و» ايراِن «. است،  يعنی پيش کسوِت افغانستان "خراسان"خن می گويند، مرادشان س

  !!!!!!!!!!!!!!!!!اسمی دارد،  ديگر هيچالتباسیِ  باِط   امروزی،  فقط ارت» ايران «با کشور 
  ) شهری در هندوستان=  بهاطيه  (
 

 .از اصطالحات بسيار معمول روستائيان  کابل است.  زمين قلبه شده و شخم زده، زمين شيار کرده  =ُشديار
   : عنصری در شرح سهمناکِی پيالن سپاِه محمود گويد

 
  ُشديار       به زخِم يشِک ايشان دشتشت      زخم پای ايشان کوه شد دبه

 
 )  همانجا٣٩ص  (
 . تلفظ گردد"اشک" است،  که در زبان گفتاری ما معموًال "دندان فيل"  مراد  از "يشک"

   :و در وصِف اسِپ سلطان غزنوی فرمايد
   

  شديار د   به ُسِم سنگين هر سنگ را کند      ـْـنـد، کاِم تيِز دشمن ُکبه گاِم تيز ُکَن
 

  ) همانجا١۴۵ص  (
   

 پرنده ايست شبيِه  «: فرهنگ عميد در شرحش چنين آرد .    پرنده ای مسکين  و  بی آزار،  شبيِه ُقمری = موسيچه
 . در جسامتهمتفاوت اند، هم در شکل و رنگ و  دو پرندۀ مختلف و م»  موسيچه «  و » قمری «اما .  »فاخته، قمری 
   :فرموده  ضمن قصيده  ای   عطار، فريد الدين حضرت شيخ

  
         سزد گر آِه موسی وار  دارمهستم     موسيچهاگر موسی ِنَيم 

 
  ) ديوان، چاپ مرحوم سعيد نفيسی۶٠ص  (
  

»   نداره ه آرای گپ زدن«:  چنانکه گويند  اداء گردد،"آرا  "در اصطالح عوام ما بشکِل.  توان، توانائی،  قدرت =يارا
  ). ندارد رازدنگپ  يارای (

   : عنصری فرموده
 

  يارا      که نيست کس را کردن  خالِف  او ايزد چونان شدست  هيبت او    بنام
 

  ) ديوان، باهتمام ديبر سياقی٣ص  (
 

 کار گيرند  و  ه  ب  را هم  و حتی مصغرش  از اصطالحات بسيار متداول  گفتاری ماست . پست  بلند،  مقابل =خچَپ
  :عنصری بلخی فرمايد.  د گوين"پخچک"
 

   کردپخچ     سر و قامتش بر زمين  گر بر سر مرد  زد در نبرد      ا
 

   ) ديوان، بکوشش داکتر سياقی٣۵٣ص  (
 

 هم از همينجا "بی حوصله"يعنی   "بی وار "ترکيب.   نوبت ، از اصطالحات بسيار رايج عاميانۀ کابليست =وار
 .شت، نوبت را رعايت نميکند، چون آنکه بی حوصله گ استبرخاسته

   :رودکی سمر قندی، که استاد و پدر شعر فارسی خوانده شده، فرموده
  

  لۀ الله را  زمـــــان آمدـ      شعلۀ او    ـ آذر گذشت و شعواِر
 

  ) براگينسکی.  ديوان بر اساس نسخۀ سعيد نفيسی ؛ ی٧٨ص  (
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 آبت بدستت « و يا  ».  آب خود را خريد« :ست؛ چنانکه گويند از لغات بسيار رايج گفتارِی ما.    آبرو، عزت =آب
  . »است

  : ـ  گويدـ  ميخواند  » طوسی« غلط ه باو را   "جواد شريعت"  که داکتر ـدقيقی بلخی  ـ
 

  ت بشوذ            به سزاوار کن آيفت که ارجت دارذآبناسزا را مکن آيفت که 
 

 ) ، باهتمام جواد شريعت٩٧ص  (
  ، استمداد کردنن کسی دراز کردن،  تقاضای کمک کرددست حاجت پيش =  کردنآَيفت 

بر،  که و نيک انديش حاجت پيش شخص شايسته . پيش آدم ناشايست  دست  حاجت دراز مکن،  که آبرويت ميرود
  .ارجت نهد و قدرت  بداند

    

لخت " چنانکه گوئيم ."توته"  يعنی "لخت". شد آنچه از يک توته با  ــ مفتوح به الم اصًال ــ ) بضم الم( = يک ُلخت
  : در کالم متقدمان،  مثًال در سفرنامۀ ناصر خسرو ميخوانيم. "توتۀ جگر" يعنی "جگر

نهاده، و طول شهر به مساحت دو هزار يک لخت بنياد شهر بر سنگی .  ششم روز از دی ماه قديم  به شهِر آِمد رسيديم«
  ) سفر نامه، چاپ نادر وزين پور۶١ ص ( ».گام باشد و عرض آن هم چندين

 "گام"انگليسی از  foot  گويند؛ و از کجا معلوم که» ُفت « واحد طول آن زمان،  که به اصطالح امروزی » گام «
  برنخاسته باشد ؟مردم ، همان زماِن ما 

 

 "سفرنامه"در ناصر ُخسرو . )خصوصًا روستائيان کابل زياد بکار برند(  درست کردن، ساختن  =راست کردن
  : فرموده  

و مردمانش همه شيعه اند، و .  و اين شهِر ُصور معروف است  به مال و توانگری در ميان شهرهای ساحل شام« 
کرده  راستو در شهر مشهدی . مرد نيک منظر و توانگر. قاضيی بود آنجا، مردی سنی مذهب،  پسر ابو عقيل ميگفتند

ۀ ناصر خسرو ر نامـسف  "١٩صفحۀ  ( ». رگين نهادهـدانهای زرين و ُنقـيل و چراغ، و آنجا بسيار فرش و طرح قناداند
  )، چاپخانۀ سپهر ، تهران١٣٧٠شتم داکتر نادر وزن پور، چاپ هـچاپ ، "بلخی

 و در متن، محل  برهـتن، شهادتکده، مقـيعنی محل حضور ياف  "مشهد. "در لبنان امروزی قـرار دارد" صور"شهر  
   :رمودهـل در بوستان فــّـشيخ َاَج".   سالون شهری" بحساب امروز تجمع مردم و 

 
                  که با شير زور آوری خـــواست کردراست کرديکی  پنجــــۀ آهنيـــــن 

  
.  و ميخواست به جنگ شير برود و گويا با شير زور آزمائی کند) درست کرده بود  (کسی پنجه بکسی ساخته بود

  : و پند آميزيست،  که بهتر است بتمام از نظر بگذرانيمحکايت شيرين 
 

 ـــواست کــــردــ         که با شير زورآوری خراست کردـــۀ آهنيــــن ــــی پنجــــــيکــ
 ــر زور در پنجــــــــۀ خود نديدـــــــه سرپنجه  در خود کش         دگــــچو شيرش بـــ
 ـــــۀ آهنينش بـــــــــزنـــــ     به سر پنجـــ ی چو زن   ــر چـــه ُخسپـيکی گفتش آخـــ

  ــه با شيـــــــــر گفتـــ  نشايد بدين پنجــ   ـه بيچـــــــاره در زيــــر گفت    ــــشنيدم کـ
 

 )  کليات، چاپ مرحوم فروغی٣٠٠ص  (
همان روز  الهام غلط از طرز تفکر و ديد انتساب زنان به ُجبن و کم شهامتی در ادبيات دری زياد ديده ميشود،  که 

  . بدين باور اند ميگيرد و متأسفانه هنوز هم  مردم
 

 و   بربسته  از لفِظ قلم  رخت  مع االسف  ماست،  که  بسيار متداول گفتاری  از کلمات "توانستن"مخفف  =  تانستن
در ايران هم اين کلمه را در گفتار بکار بندند، . شود  زياد ديده می ، با وجودی که در کالم قدما  استکامًال متروک گشته

 .) ميتانی، نميتانم، نتانست(ميتونی، نميتونم، نتونست :   چنانکه گويند"تونستن"آن هم بشکل  
   :گويد) مسعود اول(منوچهری شاعر چيره دست قرن پنجم و مداح سلطان مسعود غزنوی 

 
   آن که زلف َبَخِم غاليه سای تو کند بدل مرده دالن             نتاندبلبلی کرد 

 
  )ر گزيدۀ اشعار منوچهری، چاپ احمد علی امامی افشا۶۵ص  (
يعنی آنچه زلف دوتای مشک سای تو در .  ر شکن، دوتاُپ=  شراب،  کوزۀ شراب،  نوعی شراب ناب،  َبَخم  =  ُبلُبلی  

  .  نحق افسرده دالن کند،  شراب ناب هم نتواند کرد
  :  بلخی ضمن قصيده ای در مدح يمين الدوله محمود غزنوی فرمايدحکيم ُعنصری

 
        برين سخن هنر و فضل او بس است گواديدن،  همه جهانست او     بتانیگرش 
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  ) ديوان، چاپ دبير سياقی٢ص (
  )شاهد"( گواه "  يعنی "گوا"
  

 بر )خود را(دست و آستين خوده : ئيم   آمادگی بکاری گرفتن، با جديت دست بکار شدن؛ مثًال گو =آستين بر زدن
    : )  ديوان، چاپ دبير سياقی١۶٨ ص (منوچهری در مسمطی گويد .  گويند"آستين باال زدن "در ايران . زد

 
 ؟چون سبِز عماری شده ای       زيـــر آن گلبن ـه بستان ُبده ای؟    ـــبوستان بانا امروز بـــ

 ؟ای چند ازو تازه و تر بر ِچده ای       غنچــــه ای؟    ای دست به گل بر زده آستين بر زده
 ؟ما آمده ای تــه   به شادی  َبِرِ دسته ها بس

  ؟ـــروز بهارــــتا نشان آری ما را ز دل افــــ
 

 کجاوه ، هودج= باغبان ؛ عماری = بوستانبان 
  : ظهير فاريابی از مشاهير قرن ششم گويد

 
   زدآستين بر  مين  بر زد             غمت به ريختن خونــمچو ُسنبِل  تو سر از برِگ ياس

 
 ) ، انتشارات فروغی١٣۶١ ديوان ظهير فاريابی، چاپ ٧٧ص  (
  

  شوهر ؛ از کلمات بسيار معمول و مروج زبان عاميانه و گفتاری ماست،  که متأسفانه در تحرير هيچ بکار  =شوی
 قدما آنرا بسيار سراغ  البته در کالم.  اين لغت را در ايران کسی بکار بردنميرود و من  تاکنون نديده و نشنيده ام،  که 

  :ل  سعدی،  مثالی می آرمـو من قصدًا از استعمال اين کلمه در شعر گهربار شيخ َاجَّ داريم 
 

                 که ديگر مخر نان ز بقال کویشویبزاريد وقتی زنی پيش 
  

  :  جوانمردی ميدهد، و بهتر که آنرا کًال مرور کنيم ضرت سعدی درس مروت وست، که ضمن آن حب ا بس جالیحکايت
 

 گر مخر نان ز بقال کویــــ که ديـــ        ـویــــشـبزاريد وقتی زنی پيش 
 و فروشيست گندم نمایـه اين جــ ک    ـدم فروشان گرای    ـــــبه بازار گنـ

 ه رويش نديدست کســک هفت به ي    ـام مگس    ـــــنه از مشتری کزدحـ
 ه زن گفت کای روشنائی بسازــــ  بـ    احب نياز    مرد صـ آن به دلداری 

 ود،  نفع زو واگــرفتـــ     نه مردی بـ اينــجا گرفت    ـهــــبه اميد ما ُکلبـ
 اده ای دست افتاده گيرـــــچو استـــ      گير     آزاده ـکمردانـــــــرِه نيـــــ

 ان بی رونقندــــــــــدار دکــــخريـــــ        مرد حقند   که ـانـــشای کانـببخ
 جوانمرد اگر  راست  خواهی  وليست

 ــۀ شاِه مردان عليستــکرم پيشــــــــ
   ) کليات، چاپ مرحوم علی فروغی٢٧٣ص  (
 

، پيش،  گپ بيره،  دل،جگر،  ُگرده، چاشت،  پيشين،  ديگر،  شام،  ُخفتن،  پگاه،  بيگاه،  ُشش،  « کلماتی چون  
و هزاراِن ديگر ازين دست، در زبان عاميانه و گفتار ما جاری و ساريست،  و در کالم » ) مريضی مشهور (  زردی

در . متقدمان عاليقدرهم بوفرت سراغ ميگردد، مگر  با تأسف، که در زبان مکتوب ما از آنها کمتر اثری ديده ميشود
  ظهر،  بعد از ظهر، عصر،  مغرب، عشاء،« : ات سره و اصيل دری، کلمات عربی را بکار ميبرند ايران بجای اين لغ

 گفتار در  "شام" يعنی  "بيگاه" و "صبح" يعنی  "پگاه" کلمات ».... ويرقان    قبل، حرف،ِلثه،   کبد،  کليه،  قلب، ريه، 
ها از   فرسنگ  تفسير کرده اند،  که" بی موقع  و بی وقت"  را "بيگاه"  در ايران . رود کار میه روستائيان ما زياد ب
 "نان شب" در ايران از معنای اصلی خود بدر آمده و مدلول جديدی پذيرفته که عبارت از "شام". واقعيت  فاصله دارد

 "نماز مغرب"  را"نماز شام" گويند؛ چنان که "مغرب" افاده  می کنيم، در ايران "شام"آنچه را ما مردم با  کلمۀ . باشد
 را در "حرف" ايرانيان  . بوده  پذيرفته، غير از آنچه اصًال   در فارسی ايران مفهوم ديگری"حرف"کلمۀ . گويند

 به "ناخوش"کلمۀ  .  "گپ بزن" يعنی "حرف بزن"وقتی يک ايرانی بگويد .    استعمال می کنند"گپ ،  سخن"عوض 
ری ماست و تا جائی که برايم معلوم گرديده، تقريبًا در سراسر ملک ما  از لغات عام د"، عليل،  بيمار مريض"معنای 

 در همين معنی در کالم "ناخوش".  کاربرد بيشتر پيدا کرده است"مريض"بکار رود،  گرچه درين اواخر  کلمۀ عربی 
.  را گيرند" و امثالهم مطبوعناخوش آيند،  نا" معنای "ناخوش"قدمای ما بسيار استعمال گرديده،  ايرانيان مگر از کلمۀ 

 گويند،  نيز از اصطالحات بسيار معمول ماست و در آثار قدما هم  بهمين مفهوم  "منقار" که در عربی "نول"کلـمۀ 
لغت . مدلول ديگری دارد ،و در اصل در دری ملک ما "نوک" گويند،  مگر کلمۀ "نوک"در ايران بجای آن . آمده
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 هنوز هم از زبان عوام کابلی شنيده ميشود، گرچه کلمۀ "عسکر" بمعنای ـ  ـ"هسپا"  منسوب به ـ  ـ"سپاهی"زيبای 
 و "سپاهی" را بکار برند، که مفهوم "سرباز"در ايران اصطالح  .  استرا بخود گرفتهتر   شکل عام "عسکر"عربی 

 از اصطالحات "ُمعاش"   به معنای"تنخواه".   را بالتمام رسانده نميتواند؛ خصوصًا در نظام حربهای امروزی"عسکر"
 را در عوض استعمال ميکنند،  که "حقوق"در ايران  کلمۀ . زيبای عاميانۀ ماست، که در نوشته بندرت ديده ميشود

در ايـران  .  ماست  گفتاری  از اصطالحات عام"  امضاء"يعنی   "دستخط"کلمۀ .  مدلولش با لفظ مطابقت ندارد
اين لغت زيبا و سره در فارسی .  از لغات بسيار متداول گفتار ماست"پاليدن"  .ندمعنی کرده ا "دستنويس" را " دستخط"

 . را استعمال ميکنند" و غيره  تفحص کردن، گشتن  و جو کردن، جست" ايرانيان در عوض و مأنوس نيست ايران 
ج نيست، رود  يا ديده نميشود و يا رائ البته وقتی ميگوئيم که فالن لغت در فارسی ايران بکار نمی

اگر کسی .  است،  متروک گرديدهۀ آن سامانچنين لغت در تقرير و تحرير روزمرمراد ازينست، که 
چنين لغات را در فرهنگها بيابد، ُمناقض گفته های ما بوده نميتواند، چون فرهنگ ها و کتب لغت و 

ِط فرهنگها و قاموسها درين زمينه گويا خ.  ميکنندءلغتنامه ها،  لغات تاريخی و متروک را نيز احتوا
  . کامًال جداست،  ُمعاصر و امروزیمعمول و مروجو کتب لغت، از زبان 

اين بود نمونۀ کوچکی برای به کرسی نشاندن مدعا،  ورنه مثالهای بی مرِّ ديگر ازين رشته را از کالم بزرگان معظم 
 ابوالمجد مجدود ابن زنه ــ و حکيم  بزرگ غ ـ خداوندگار بلخ  ــموالنا جالل الدين محمد بلخی ـحضرت خود،  چون 

   .     و ديگران،  توان آوردـحضرت سنائی ـآدم، 
                                                  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :توضيحات
 

  :  اين اثر چنين آرد۶ در صفحۀ حبيبی مرحوم پوهاند عالمه *
طوريکه ديديم  در آئين و هنر و .  وضع مردم افغانستان درين وقت در اکثر مظاهر کلتوری يکرنگ و مشابه نيست«

و مدنی، ملتقای مدنيت های مختلف بوده،  در مسألۀ زبان نيز چنين وضع را مشاهده خط و تمام اوضاع اجتماعی 
 واضح است که زبان عصر کوشانی در تخارستان يکنوع دری قديم بوده،  که ) م ١۶٠ حدود (از کتيبۀ بغالن . ميکنيم

و چون آثار قديم زبان .  گفتدر اصوات و کلمات و گرامر اشتراک زياد با پشتو داشت،  که آنرا مادر زبان دری توان
  "پشتو و لويکان غزنه" تفصيل موضوع را مؤلف به دو اثر ديگر خويش  (پشتو  نيز از قرن دوم هجری در دست است 

و ُمقارن  و پشتو درين سرزمين دو زبان توأم    بنا بران گفته ميتوانيم  که دری ). راجع ميسازد"مادر زبان دری"و  
 » .کريت  در شرق  و پهلوی در غرب،  برخی از لهجه های محلی هم  وجود داشته استبوده و عالوه بر سنس

 

  را کاشِف  الکحل ميدانند،  اما عالمه صالح "محمد زکريای رازی"ايرانيان .  از کشفيات مسلمانان استالُکحل ** 
ـ  نسبت ـما در علم  کيميا يخی تار  از نخبگان ـ ـ"جابر ابن حّيان سيستانی"الدين سلجوقی،  کشف  الکحل را  به 

 شراب  ِ ن حيان، الکحل را از تقطيِر مکرر ، جابر اب"نقد بيدل" ٣٧٢به گفتۀ مرحوم سلجوقی در صفحۀ .  دهدمي
يعنی شراب را آنقدر تقطير کرد،  که از آن جوهر شراب و شراب مطلق بدست آمد؛  و شراب مطلق  . بدست آورد

  .حل دارد درصد الک٩۶آنست که بيشتر از 
 و بيختن مکرر سنگ سرمه   در اثر سودن که   ـ  ـ"ُسرمه"سان ه  ب  و شراب مطلق  را عينًا چون جابر جوهر شراب

 ناميد،  يعنی "الُکحل" از تقطير چندين بارۀ  شراب بدست آورده بود،  آنرا  تشبيهًا و تخيًال  ــ حاصل ميگردد  "گرافيت"
  )وم سلجوقیختم خالصۀ فرمودۀ مرح(. "سرمه"

در   Alcoolدر آلمانی،   Alkohol،در انگليسی Alcohol شکله جهان اسالم گرفتند و ب اروپائيان الکحل را از
 اين مادۀ  طبی از باختر زمين به مبدأ خود  قرنها بعد که.   در زبانهای ديگِر خود  نوشتند  سياق همينه و  ب  فرانسوی
 "الکل" ايرانيان باقتفاء از فرانسوی ( "الکهول"ی نظ فرنگی را بخود گرفت، يع امالی جديِد  مطابق به تلف برگشت،

کار برده  و  ه همان امالی اصلی آنرا ب" الکهول"بهتر است،  که ما مردم در عوض   به نظر بنده ).  سند يگويند و نو
    . بنويسيم"الکحل"
   
    
 


