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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 ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠برلين، هژدهم  می 
  
  
  
  

  شرح و تحليل چند لغت قديم و جديد
  

  )بخش اول ( 
  

   گورزای ــ پيرزای ــ کرزایديرزای ــ شيرزای ــ
  

  !!! شباهت دارد، اما محتوا اينطور نيست"طــــــــنر"عنوان اين بخش مقاله بيشتر به 
در بادی امر جدًا ميگويم و با تأکيد هرچه تمام ميگويم، که اين بحث و بحوثی ازين قبيل، نه مخالفت 

، بلکه هدف برحذر داشتن " ايرانفارسی"است، نه مخالفت با " ايران"با مردم کشور برادر ما  
ان در تهاجم است، خواه از از اثرات سوء و ناگواريست، که از خارج افغانست" دری افغانستان"

 "زبانی" و فرهنگی" چون امواج بادهای تهاجمِ .های همسايۀ ما باشد و يا از ماورای بحارسرزمين
ی ما را به "زبان پشتو"و حتی " زبان دری"از طرف غرب در وزيدن و توفيدن است و ميرود که 

اجازت نداد، به هيچ وجه مقابله برخاست و بايد به بسازد، کرده و حتی منقلب صورت منفی متأثر 
تباهکن و َمهيبی ضربت بالوسيله ی افغانی، از قالب تهی گرديده و "پشتو" و "دری"که نحوۀ خاص 

  !!!!!د وارد آور،مافرهنگی و زبانی و موجود بر ارزشهای معقول 
خود اند ــ و اين حق مسلم ايشان هم هست ــ نيز " فارسی"ايرانيان که شيفته و والِه نحوۀ خاص 

هرگز ويزۀ ورودی به لغات مروج دری ما مردم نميدهند و زبان خود ر ا آنطور که خود اراده کرده 
ح شيرين کابلی هم به وجِه احسن متکی بخود و به اصطال" دری افغانستان!!!!!!! "اند، می پرورند

    !!!!!ندارد" دور از تأمل"و " ناجائز"است و احتياج به وامگيريهای " از خود پوره"
درين مختصر بحث بر تاريخچۀ اين فن . لغت سازی کاريست، که در بين اهل زبان هميشه بوده و همچنان خواهد بود
ضمن اين سطور چند لغت قديم و جديد . شريف نيست و نه درين چند سطر معدود از جزئيات موضوع بحث ميگردد

  .دری افغانستان و فارسی ايران را به منظور خاصی تحليل، بررسی و مقايسه ميکنم
  با يک ديد حتی سطحی و سرسری معلوم خواهد گرديد، که مهارت کدام طرف، در چه حد است؟؟؟  و

  
   آئين سروری داندـداری وــــــــــنه هرکه ترک کله کج نهاد و تند نشست        کالهـ
  رکه سر بتراشد قلندری داندــــــــــهزار معنی باريک تر ز موی اينجاست        نه ه

  
  !!!را ميداند" خوب نگاشتن"و نه هرکه خامۀ زرين گرفت و بر حرير نوشت، معنای 

  !!!و نه هرکه فرهنگستان زبان داير ساخت، ميتواند لغت خوب بيارايد
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ر برادر ما ايران منابع و مواد و امکانات بسيار وسيع در دسترس نويسنده و مؤلف و مترجم چنانکه ميدانيم، در کشو
نيز ميدانيم، که در ايران در نيم قرن گذشته در عرصۀ ادبيات . و شاعر و اديب و لغت ساز و زبانشناس قرار دارد

ار شده و گامهای نهمار برداشته شده ناميده ميشود ــ  بسيار ک" فارسی"ــ زبانی که در ايران رسمَا " زبان دری"
مگر آيا اين همه کارها و تشکيالت و امکانات محيط، معنای آن را دارد، که لغتسازان ايران درين عرصه . است

" تفضيل"ميگويم و از " رساتر"و " موفقتر"موفق تر بوده اند و لغات و ترکيبات رسا تر درست کرده اند؟؟؟ وقتی 
ِ  ماست، که امکانات بسيار محدود در "کم بغل"طرف ديگر بحث، سرزمين . است" يسهمقا"سخن ميزنم، مرادم 

  .  اختيار داشته است و با اين هم، رجحان خود را بر طرف مقابل ثابت ساخته است
به کهنۀ خود بساز که نو ديگران "اين قلم مسکين ضمن مقاالت بی شمار و سلسله های متعدد، از جمله ضمن سلسلۀ 

نشر گرديده و دنباله اش هنوز قطع نگرديده است ــ  " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ــ که در پورتال "تگران اس
رسی ايران، روشنی انداخته ات و تفارقات دری افغانستان و فابر سبيل مقايسه بر زوايای مختلف خصوصيات و تمايز

اين مقالۀ مختصر نيز گوشۀ کوچکيست، . ت رسانيده استرا از بسا جهات، عمًال باثبا" دری افغانستان"جحان و ُر
طی اين نوشته تعدادی از لغات ساختۀ دری افغانستان و دری ايران به مقايسه گرفته ميشوند؛ . اندر همين استقامت

  ".تاجک"و يا " ايرانی"است و يا " افغان"ميگذارم، خواه " دری زبان"قضاوت را به خود خوانندۀ ارجمند 
   

  :ديرزای
و از نگاه دستور زبان " ديرزاينده"که مخفف " ديرزای. "ترکيب زيبائيست که زبان عاميانۀ کابلی ساخته است

از روی تحسين به " ديرزای و شيرزای"مثل معروف ". دير بزايد"است، به زنی اطالق ميگردد که " صفت فاعلی"
  ".شير بزايد"، " دير زائيدن"کسی گفته شود، که با وجود 

  

  :شيرزای
  .ميباشد" صفت فاعلی"و از نظر گرامر دری، " شير زاينده"اين ترکيب نيز که ساختۀ دری عاميانۀ کابليست، مخفف 

  .از لغاتيست، که از روی زه و تحسين به  زنان  گفته ميشود" شيرزای"
  

  :پيرزای 
" پيرزای. " بدنيا آمده باشد"پير"نيز از ترکيبات عاميانۀ دری کابلبان است و به فردی اطالق گردد، که از مادرِ 

  .دانسته شود" صفت مفعولی"بوده و بايد " پيرزائيده"يا " پيرزاده"مخفف 
  

  :گورزای
به طفلی گفته شود، " گورزای. "هم از همين سياق ترکيبات است که زبان عاميانۀ کابليان در دسترس ما گذاشته است

در هر .  نگاه فزيولوژيک امکان دارد، يا نی، باشد بجايشاينکه اين کار از. که در قبر از مادر مرده تولد گردد
دانست، که "  گورزائيده"را از نگاه دستور زبان، بايد مخفف " گورزای. "صورت سر زبانها همينطور افتاده است

  .ميباشد" صفت معفولی"
  

  :کرزای
 از کدام "کرزای"رسيد، که با تعجب خواهند پ" ديرزای و شيرزای و گورزای و پيرزای"بعد از مالحظۀ ترکيبات 

از سنخ هيچکدام از ترکيبات باال " کرزای"جنس و سنخ است؟؟؟ در حالی که به خوانندگان اطمينان ميدهم، که 
و . ساخته اند" کرزای"را " کرزی"نيست، گله دوستانه ولی گزنده ای را متوجِه برادران ايرانی خود ميسازيم، که 

نفر ايرانی سر بزند، چون تجربه نشان ميدهد، که نود و نه در صد ايرانيان اين تحريفی نيست، که از يکی دو 
ايشان اسمای مشابه ديگری را نيز به همين ترتيب تحريف . تلفظ  کرده و همينطور مينويسند" کرزای"را " کرزی"

رامده و بپرسيم که وقتی که ميبينيم، چنين کاری در بين ايرانيان عموميت دارد، بايد در جست و جوی علت ب. ميکنند
ميگردد؟؟؟ اميد است که هموطنان عزيزم و نيز برادران ايرانی ما بر " تحريف همگانی"چه چيزی عامل چنين 

البته اين قلم ضمن مقاالت متعدد خود درين زمينه و . موضوع روشنی بيندازند و جواب اين سؤال ساده را بدهند
  !! !زمينه های مشابِه آن، اشارات کافی کرده است

  

  :دانشنامه ــ دائرة المعارف ــ شهادتنانه
دانشنامۀ ادب  "گذری انتقادی بر جلد سوم « از مقالۀ را"دائرة المعارف"و " دانشنامه "تحليل لغوی ترکيبات

  :نقل ميکنمنشر شد، عينًا " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال ٢٠٠٨که بتاريخ دوم اکتوبر »  "یفارس
کلمات عـربی و فـرنگی ــ جانشين " فارسی سازی" را از چنديست که در ايران ــ در مسير "دانشنامه"کلمۀ « 

  . ساخته اند"دائرة المعارف"ترکيب  بامفهوم و جامع  عربی 
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 ابن سينای بلخی حدودًا هـزار سال پيش  حسينابوعـلیحجت الحق، امام الحکماء،  را بار اول "دانشنامه" ترکيب 
، ")پسر کاکويه"و بگفتۀ بيهقی " ابن کاکويه ("عـالء الدوله کاکويه،  وقـتی کتابی را به خواهـش و امر بکار برد

اين کتاب که بايد بر رشته های متعدد عـلمی مکث ميکرد، محض .  گذاشت"دانشنامۀ عـالئی"نوشت و نامش را 
ــ  بخش " فـرهـنگ معين" جلد پنجم ٥١٦ صفحۀ با استفاده از .(منطق و طبيعيات و الهيات را به بررسی ميگيرد

  ) و منابع ديگراعـالم 
های ديگر فـرنگی آنست  و معادلEncyclopedia تقـريبًا ترجمۀ باللفـظ کلمۀ انگليسی "دائرة المعارف"ترکيب تازی 

 ميباشد،  ) ἐγκύκλιος παιδεία )enkyklios paideia اصل يونانی آن. برخاسته اند" يونانی"، که همه از زبان قـديم 
 قـدمی فـراتر گذاشته و "دائرة المعارف" است، اما واضعان ترکيب "دائرۀ دانش" يا "دائرۀ عـلم"ترجمۀ دقـيق آن  که

 Encyclopedia  ساخته اند، که در واقع ترکيبی رساتر از خود اصل  "عـلم"را جايگزين کلمۀ " معارف"ترکيب 
 و چون در چنين کتابی بحث از هـر نوع عـلم ميرود، پس "انواع عـلوم"يا " معرفـتها " يعنی"معارف". هم هـست

ترکيب . خوانده ميشود" دائرة المعارف"گنجانيده شده، " دفتر"و " دائره"مجموعۀ عـلوم و معارفی که در يک 
 بب مفهوم جامعنمی کند و ازين س"  انواع دانش و معرفـت" لفظًا و لغـتًا هـيچ داللتی بر کتابی محيط  بر "دانشنامه"

 را یهم مفهوم و مدلول فـراگير" نامه"ۀ از جانب ديگر خود کلم. را افاده کرده نميتواند" دائرة المعارف" و دربرگير
   .رددر بر ندا

 در زبان فارسی ايران به مفهوم ديگری هم استعمال ميگردد؛ و آن عـبارت از سنديست که پس از "دانشنامه"کلمۀ 
 به کسی داده ميشود که در عـرف وطن ما آن را ،"پوهـنتون" عالی تعليمی و تحصيلی نظير فـراغـت از يک مؤسسۀ

 مدلول خود را درست بيان "دانشنامه" البته درين ارتباط نيز ".ديپلوم" گويند و در عـرف فـرنگيان "شهادتنامه"
شده نميتواند، که دريافـت کنندۀ آن، است و هـرگز از آن استنباط " سند دانش"در معنای " دانشنامه". کرده نميتواند

و ای . اند" نامه"دارند و فاقـد چنين " دانش"چه بسا کسان که . فارغ التحصيل کدام مؤسسۀ اکادميک و عـلمی باشد
بسا فارغان مؤسسات عـلمی که چنين سندی در دست دارند و از کوچۀ عـلم هم گذر نکرده اند؛ درس خوانده  اما 

  .سخن ميگفـتند) قـبالۀ روباه ("قـوالۀ روبا" کابليان طنزپرداز در چنين حاالت از .دانش نياموخته اند
اما . يش سازگار نيست"مسما"با " اسم" ترکيب نارسا و ناکارآمد است و "دانشنامه"پس از اين نگاه نيز کلمۀ 

 اند و صرف "بيطرف"اند، کلمات " دپلوم" که همه معادل های "سند فـراغت"و " تصديق نامه"و " شهادتنامه"
" دانش"تصديق ميکنند که دارندۀ چنين اسناد، فارغ التحصيل فالن و بهمان مؤسسه اند، بدون اينکه الزامًا داللت بر 

  .  دارندۀ آن بکنند"عـلميت"و 
 و هم "دانشنامه" با "دائرة المعارف"بعد از اين بررسی مختصر بدين نتيجه ميرسيم که تعويض ترکيب با مسمای 

و " رسائی"مگر برادران ايرانی ما در غم .  نارسا عجوالنه و کاری بوده است"دانشنامه" با "دپلوم"يض تعو
کلمات است، ولو که از عـناصر ناقابل و ناشامل هـم " ترکيب  فارسی"نيستند؛ مهم نزد ايشان نفـس " نارسائی"

  .ساخته شده باشد
ی برميخوريم، که اکثر آنها ساخته و پرداختۀ مؤسسه ای ائی مسمدر فارسی کشور  ايران به بسا ترکيبات نادرست و ب

 آن سامان است و هـيهات و دردا و اسفا و صدها دريغ، که بعض تعليم يافـتگان و "فـرهـنگستان زبان"عالی بنام 
ترکيبات و  اينان .ارباب مطالعۀ ما همين ترکيبات نارسای فارسی ايران را از خود ساخته، نشخوار ميکنند

دامان چيزهائی ميزنند که آن ه  و چنگ بهددری خود را فـراموش کرس و مقبول ل، مأنوواصطالحات درست، معق
  »....ندپيش روی ايشان ميگذار، "کتاتوران فـرهـنگید"
  
  :فرودگاه ــ ميدان طياره 
، که به تاريخ دهم اکتوبر "ميدان طياره  ــ  ميدان هـوائی  ــ  فـرودگاه" از مقالۀ  رادر مورد اين دو لغت سطوری 

  : نقل ميکنمنشر گرديد،" آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ " در پورتال ٢٠٠٨
است و وقـتی مفهوم خود را تکميل ميکند که با کلمات ُمکمِّل و ) نيم دلمل(کلمۀ نيم کله و نيم درمل " فـرودگاه"« 
که " فـرودگاه. "و هردو چسپيده و پيوسته بهم، استعمال گردندپيوند بخورد " پروازگاه"و " فـرازگاه"می از قبيل متمِّ

را از اين سبب بکار ميبرم که ساخت لغوی و لفظی اين کلمه چنين حکمی را نميکند ــ " ظاهرًا"از آن ظاهرًا ــ 
رات هم طيا، " ميدان هـوائی"چون  در يک مسأله را بيان می دارد، " نيم" را می گيرند، "مکان فـرود آمدن"معنای 

 فـقـط يک طرف قـضيه را در بر ميگيرد و نه تمام آنرا و "فـرودگاه" پس ترکيب . پرواز ميکنندهمفـرود می آيند و 
اين ترکيب، " ظاهر"و " لفظ"از طرف ديگر از . *است "ناقص"بگفتۀ اعراب و  "نامکمل"و " ناتمام"ازينرو 

 چه چيزی مد نظر ِ "فرود آمدِن"و هم اينکه ده نميتواند، استنباط ش" فرود آمدن"يا " فـرود"نوعيت عمل و فعـل 
  »!!!....است

  
  ":ميدان طياره"اما 

  :ميدانم ) قابل قبول(به داليل ذيل رسا و مقبول  را "ميدان طياره"من « 
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  :دمت استعمال قــُـُــ 
ت اهل فن وطن ما وضع دسبتفاده از طياره در افغانستان، اين کلمه در ابتدای ورود هواپيمائی و هوانوردی و اس

  .ن تمام مردم افغانستان افتيد شايد هم بار اول از زبان عوام ما شنيده شده باشد ــ و بعد در زباگرديد ــ 
  

   :ــ عام فهم بودن 
 کامًال مفهوم و قابل درک و لمس  است و هر ،"بار معنائی"اين ترکيب از نگاه معنائی و به اصطالح مدرن از ناحيۀ 

  .به مدلول و مفهومش پی ميبردبدون اشکال ا بشنود، که آن ر
ند، لغت رسا و بامفهوم  را درست نماي"ميدان هوائی" نارسای ، ترکيبينکه ادباء و جديد خياالن ملک ماپيش از

  ».... ضرورتی به تعديل آن هم  نميرفت  سر زبانها افتاده بود و اصًال"ميدان طياره"
  . ، سفارش ميکنمAA-AAمطالعۀ کل مقاله را در آرشيف بنده در پورتال برای بدست آوردن يک منظر کلی، 

  
به کهنۀ خود بساز که نو "خوانندگان خواهنده و عالقه مند به موضوع را به مطالعۀ سلسله مقاالت بنده زير عنوان 

.  دعوت ميکنم) AA-AA" ( افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در آرشيف معروفی در پورتال " ديگران گران است
  .شد خواهد يب از سر گرفتهعنقر ان شاء اهللا  بخش اين سلسله نشر گرديده و دنبالۀ موضوع ٢٢تاکنون 

  
  :در بخش بعدی بر ترکيبات ذيل نظر انداخته ميشود

  

  خصص ــ ماهرتکارشناس ــ م
  

  موتر ــ ماشين ــ خودرو ــ سياره
  

  تحريم ــ تعزير ، تحريمات ــ تعزيرات
  

   ــ طياره ــ طائرههواپيما
  

  چند ترکيب ديگرو 
  

 که متأسفانه بسا ،"پشتو"، نظری می اندازيم به کار نويسندگان و مترجمان زبان ارجمند به حيث حسن ختام اين بخش
  :مثًال.  ترجمه کرده و در چلند می اندازند"پشتو"به   فارسی ايران را عينًا و باللفظ ی"نارسا"ترکيبات 

  
  "کارفهم" يا "کارشناس"جمۀ باللفظ ــ  تر" کارپوه"
  "رسانه"ــ  ترجمۀ لفظ به لفظ کلمۀ "   رسنه"
  " بسنده"ــ  ترجمۀ تحت اللفظ از کلمۀ "    بسنه"

  و مثالهای مثالهای فراوان ديگر
  
" زبان دری" منوط به کشور همسايۀ غربی ما تنها" تهاجم زبانی"سفانه می بينيم که متأ

البته . ی ما را نيز زير ضربه قرار داده است"زبان پشتو"حتی ده، بلکه افغانستان نمان
" دنباله رو" گله کنيم، که نيز انصافًا بايد از رول منفی نويسندگان و مترجمان زبان پشتو

  !!!!!!!فارسی ايران گشته اند
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيح
قلمداد کردم، حتمًا کسانی ايراد خواهند گرفت، که دو کلمۀ پيشتر که " عربی" را مشخصًا "ناقص"وقتی کلمۀ * 

  :يراد چنين دوستان را جدًا رد ميکنم و آن ازين سببا!!!!! اند" عربی"، نيز "نامکل"و " ناتمام"از باشند عبارت 
 با پيشاوند منفی "زبان دری" اند، اما چون مطابق به صرف "عربی" هردو کلمات "مکمل" و "تمام"درست است که 

 که اسم فاعل از "ناقص"اما کلمۀ !!!!!!!!  را بخود گرفته اند"دری" پيوند خورده اند، صبغت و هيئت کلمۀ "نا"ساز 
 در اول آن جزء اصلی و اليتجزای خود لغت "نا" عربی ميباشد و قسمت "بسيط"کلمۀ  ميباشد، "نقص"در ثالثی مص

 بوده و از دو جزء ساخته شده اند؛ "مرکب" هردو کلمات "نامکمل"و " ناتمام"در حالی که  !!!!!!!! است"ناقص"
 باهم "زبان دری"ترکيب که به قاعدۀ دستور  اين دو ."مکمل"  و"تمام" و ديگر قسمت عربی "نا"يکی قسمت دری 

  !!!!!!!!" عربی"، نه کلمات  ميباشند"دری"پيوند خورده اند، کلمات 


