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 Literary-Cultural          ادبی ـ فرهنگی

  
  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )م چارت و مقالۀ بيس( 

  
  انجنير خليل اهللا معروفیدپلوم 

                                                                                                                                               ٢٠٠۵ مارچ  ١٧برلين  

  
   صغيره و کبيرهـجرم  و گناه  ـ

 
 نشر گرديد، پژواک گسترده ای در همين "اميد"  ۶۴٣ و ۶۴٢ بنده که در شماره های  "افغان، افغانی، افغانستانی"مقالۀ 
جواب عزيزان ناقد بپردازم، با ه  نتوانستم ب  منقطع گشت،آن نشريه در  چون دنبالۀ بحث روی اين موضوع .  داشتهنام

وجودی که طرح سه بخش بعدی اين مقاله را ريخته و يادداشتهای فراوانی گرفته بودم، که نه تنها جواب عزيزان را 
گوشۀ کوچکی ازين يادداشتها را بصورت مضمون . ميگفت،  بلکه جوانب مختلف موضوع را مفصًال تشريح ميکرد

صغيره و کبيره "جرم و گناه  و مستقل  درآورده،  تقديم عزيز خرده گير و ريزه سنجی ميکنم،  که خواسته بود  رابطۀ 
  اين عزيز  بگفتۀ شيخ اجل.   مشخص گردد، گناه"بودِن

 
 رمن کائنات کرديم نگاه        يک دانه محبت است ديگر همه کاهدر خ

  
 ميکنم که همنظران آن عزيز هم آرزو.  ُبَوددانۀ گناه  يک دانه را يافته بود، که  نگاهگوئی در تمام اين خرمن، به يک 

  :اين سياهه اندازنده  ب گوشۀ چشمی
 

 :تحليل لغوِی  جرم و گناه
کاِر " و در معنای   کلمۀ فارسی"گناه" و )  فرهنگ عميد ( ست "گناه، بزه، و خطا"ای  و در معن  کلمۀ عربی"ُجرم"

 در عرف عام ما ُمرادف هم  بکار ميرود "گناه"  و "جرم".  ) فرهنگ عميد( "زشت، بزه، نافرمانی، معصيت  و جرم
 و " جرم"با وجودی که . ر زمينه ، شاهد مثاليست د"گناه و خطا" و "  و گناه جرم"و ترکيبات  مشهور  و ُمعادِل  

 را مفهوم جزائی داده اند و "جرم".  در معنای عام خود معادل همند، هر کدام ساحۀ خاص استعمال پيدا کرده است"گناه"
. ، که هردو استيجاِب عقوبت ميکند، يکی عقوبت دنيوی و ديگری عقوبت اخرویشده با دين در ارتباط آورده "گناه"

اينقدر هست،  که خداوند هم در دنيا پاداش ميدهد .  را خالق انسان)١(ا ميدهد و گناهگار  و  گناهکار مجرم را انسان جز
مگر گنهکار  برود، َطفره ممکن است که مجرم از چنِگ قانون . و هم در آخرت، نظر به اينکه پهنای گناه تا کجا ميرسد

عدالتی موجود است، اما در کارخانۀ خدائی ظلم اصًال راه   بی در دستگاِه عدلی امکاِن ؟؟؟از گيِر خدا کجا بايد گريخت؟
  .تندارد  و  بيعدالتی  متصور نيس

کلمات در طول زمان غالبًا شکل و معنای خود را تغيير ميدهند؛ از حالت خاص معنائی به عام ميگرايند و يا از عام به 
 است  کلمۀ  ازين جمله . دارند  را نگه کلِی خود و    که در مسير روزگاران، مفهوِم اصلی ند کلماتی ابسيار کم. خاص

 است، که در اصل "نماز"  ولو نه به عيِن هيئت  رايج بود ـزبان دری قبل از اينکه دين اسالم نازل گردد، در""گناه"
 قرار  عربی"صالِت" را داشته، مگر با ظهور آئين ُمبين، معادِل "...ستايش، تمجيد، تکريم، تبجيل،"فارسی معنای 

 و اصلی خود را در فارسی کامًال نگهداشته  ـ  و مفهوم دينی آن فقط يک   معنای عام"گناه"در حالی که کلمۀ . گرفت
 از معنای عاِم سابق، به معنای خاص دينی و امروزی تغيير مفهوم داده،  يعنی از "نماز"لمۀ  ککاربرد خاص آن است  ـ 
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 را در معنای عام و اصليش بسيار بکار ميبرد، مثًال در "نماز"توسی فردوسی  . به خاص تنزل کرده حالت عام 
  :شهنامه فرمايد

 
  جهان را به مهِر وی آيد نياز             به ايران و توران برندش نماز

 
 )  " تعظيم کردن"  و "احترام گزاردن" يعنی " نماز بردن   ( "

 . ايران و توران احترامش را ميکنند و فرمانش را ميبرندفردوسی ميخواهد بگويد، که جهان به مهرش نياز دارد و
 را در همين » نماز «در تاريخ گرديزی، که در قرن پنجم هجری در افغانستان دورۀ غزنوی نوشته شده، نيز استعمال 

ش او پي   رستم بخدمت  و چون به سر جيحوِن هيرمند برسيد، . پس اسفنديار به نزديک رستم رفت«: معنی می خوانيم 
 زين االخبار (  تاريخ گرديزی ۵٣ ص ( ».... و گفت، بخانۀ خويش آمدی و من بنده ام،  نماز بردچون او را بديد . آمد

که اسم " جيحون".  ) تهران، به تصحيح و تحشيه و تعليق عالمۀ مرحوم پوهاند حبيبی١٣۶٣ چاپ    )عبدالحی گرديزی
دريای "  يعنی  "جيحون هيرمند" بکار رفته؛ "دريا"ا مطلقًا در معنای  درينجميباشد، " دريای آمو"خث و در معنای 

  )  هلمند" (دهيرمن
بلی . کنيم، بی آنکه مفهوم شرعی آنرا در نظر بگيريم  را دهها بار استعمال می"گناه"ما در مکالمات روزمرۀ خود کلمۀ 

   عمل زشت  و «دا نيست  و نيز در معنای رود، که صغيره و کبيره اش پيمی  هم در معنای عام کلمه بکار "گناه"
 اين لغت در گفتار  و استعمال  کاربرد. » و نظاير آن  کوتاهی   و  مالمت  و  تقصير  و  قصور  و   لغزش   و اشتباه 

 ازينرو تنها بر کالم قدما، يعنی  بزرگان. روزمره  آنقدر فراوان است، که ما را از مثال زدن بی نياز ميسازدمعمول 
تا در پرتِو شعِر تر،  خشکِی  متقدم و ُمَفخَِّم خود چنگ ميزنيم  و چه خوبست  که گناه را در اشعار آنها بجوئيم، 

  :موضوع، اندکی فراموش گردد
 

 )   حافظ(وتِه ماست ان و دست کـــــ بخت پريشگناِه   ــد       ـاگر به زلف دراز تو دست ما نرسيـــــ                
       

 )  عنصری(   پس اين قضای شه و مست باشد اين بنگر؟  ــم تو نيز گيری خشم     ــ تو کنی و هــــگناه                    
      

    چگونه دريا، کانرا کـــــــرانه پيدا نيست زاولی درياست       ـــمودــخجسته درگِه محــ
 ) فردوسی(   دريا نيستاِهــگن  بخت منست اين، گناِه    م، نديدم  ُدر    ـوطه زدــا، غــــــــشدم به دري                 

      
 )   صائب(     نکرد گريۀ ما در دل فلــــــــــــــک تاثير ه باشد، زمين چو قابل نيست     تخم چگناِه                   

  
 )   حافظ( دانست   گنــــه  که شيخ  مذهب ما، عاقلی   ــگان زما مطلب     ورای طاعت ديوانــــــ                    

      
 )  فرخی( آن چشم دژم دارد و آن زلف دوتا   گنـــه       بايد کرد   ــهـگنـــ او سخن گفت نداند، چه                   

                
    بتوانی شنيـــــدن    بگويــــــــم گر تو هم نيست       بلغاريــــــــان را نيزگنه      

 ) از تمهيدات  عين القضات همدانی و بقول مرحوم استاد نفيسی  ـ ( ) ناصر خسرو بلخی ( 
 )   يعنی زيبارويان  و سيم تنان»بلغاريان  «  (

      که کردستم اندر همــــــــــــــه روزگار    من ای شهريار  گناهـــــــــــــــیندانم              
 ) سبنامۀ دقيقی بلخیگشتا  (

 )   حافظ( ــو نخواهند نوشتـ دگران بر تگناِه    که   عيِب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت                    
     

 ) خداوندگار بلخ(  گنـــاه آمد اهــگن       توبه کردن از ــاه  ِد تو  شـــــــــ بيحفوپيِش جوِش ع                        
  

 ) بيدل(   ـاهــگن     در پناِه  رحمت آخر ميبرد مارا   وان شدن، بی احتيــاج  ـــمحرم راِز کرم نت                
   

 )  سعدی(  گناه که بعد ازين همه طاعت کند بعذر      رفت    ائیـــخطزمانه بـــر سر آنست، اگر                    
  

صغيره  و  "که کار رفته و ناممکن است ه معنای عام آن به  در اشعار باال  ب"هگنا"آن عزيز متوجه ميگردد، که کلمۀ 
 ميکردم، نيز "استنباط" را "گناه" به گفتۀ آن عزيز "جرم"وقتی در مقاله ام از کلمۀ . آن استخراج کرد  را از"کبيره

  . برمی آمدند اشصغيره و کبيرهو جوِی    به مفهوم عامش مد نظر بوده، که  نشايد در جست"گناه"
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  : صغيره و کبيره
 اش  فاش گرديد، بد نيست که )٢( ِسّر و مانجه تا اين حد روشنی انداخته شد و سجل و سوانح و "گناه"وقتی بر کلمۀ 
 را "کوچک" است، که محض معنای "صغير" مؤنث "صغيره" .د هم اندکی مکث گرد"صغيره و کبيره"روی ترکيبات 

 که جمعش صغائر يا   ـ"صغيرهگ اما  .باشدمي "بزرگ"  و  محض در معنای "کبير"ؤنث    م"کبيره"همينطور . ميدهد
گناه "  که جمعش کبائر يا کبيرات گردد  ـ  در معنای ـ  ـ"کبيره"  و "گناِه کوچک" در معنای   صغيرات شود  ـ

به " گناه" کلمۀ  ،" ناه کبيرهگ "در ترکيب  هم   و " گناه صغيره"در ترکيب   هم. ، اصطالحات دينی  ميباشند"بزرگ
رود  خود مضمر است و نيازی نمیه  خود ب"گناه" کلمۀ "کبيره" و هم در "صغيره" در   چون هم ست، ا اضافی کلی

 در روزگار ما  " گناه صغيره  و گناه کبيره"اما چون اصطالحاِت . بر آن چسپانده شودو زائد  اضافی "گناه"که يک 
بايد اين دو   مردم نامفهوم است، مۀ برای عا"ناه" بدون ذکر کلمۀ "صغيره و کبيره" از طرفی کًال متداول گرديده،  و

  "صغيره معصيت "حدس ميزنم، که اين دو ترکيب، در اصِل عربِی خود . ترکيب را بحيث غلط مشهور، ُدُرست شمرد
  فارسی را گذاشتند، "گناه " کلمۀ  ــ که مؤنث است "معصيِت" لغت عربی بعد ها که بجای.  بوده"کبيره معصيت "و  

در آن زمان که زبان فارسی بسيار زير تأثير عربی بود، فارسی زبانان از . صفت را بهمان حال سابقش نگهداشتند
  . را مايۀ ُمباهات ميدانستند)٣(عربی مآبی کار گرفته و ِاسِتعراب 

 ) از نگاه دستوری (  بحيث صفِت گناه "صغيره و  ه کبير "کلمات  ، "گناه صغيره" و "گناه کبيره"اگر در ترکيبات 
در فارسی دری که امروز در قلمرو زبان فارسی . صورت هردو ترکيب بيخی غلط ميگردد فرض شوند، در آن

چنانکه در يکی از نوشته های سابقم .  از جنس اند فارغ  ها، "نومينال" يعنی  حکمفرماست، اسماء، ضماير و صفات
در زبانهای سالوی از قبيل روسی و .  مذکر، مؤنث  و خنثی؛، سه جنس داشتنددری قديمتذکر رفته بود، نومينال ها در 

چکی و پولندی و بلغاری و غيره و همچنان در زبان المانی، نومينال ها همين اکنون نيز دارای هر سه جنس باال 
هند و " و به تعبير کهن  "هند و اروپائی"های ياد شده از يک مادر  يعنی  زبان   که مانند زبانـی ـدرزبان .  اشندميب

  .استبسادگی  گرائيده    و بسيار تحول کرده، ـ  گويا نسبت به خواهران و برادران خود، ازين بابتـ زاده شده  "جرمن
 وارد فارسی شده و در ـ بشمول عربی ـ   ـيگری که از زبان های بيگانه ـاين نکته هم  بايد گفته شود، که هر کلمۀ د

 که  هم اسم و هم   وصفی هاِی در ترکيب.  از جنس ميباشدعاری گشته، نيز زير همين قاعده ميرود و "فارسی "واقع 
؛  مثًال )گاِه جنساز ن (، بقاعدۀ عربی با موصوف مطابقت ميدهندنيزصفت، عربی باشد،  بعضًا  صفت را در فارسی 

ظمی، سفارت ملل راقيه، صنعت دالله، ثالثۀ غساله، صنايع خفيفه، زاويۀ قائمه، حکومت متبوعه، صدارت ُع: ميگويند 
بری، وزارت صحيه، وزارت داخله، قوای مؤتلفه، قوۀ جاذبه، حادثۀ غير مترقبه، حالت موجوده، اخبار واصله، ُک

تنها و تنها در چنين حالت است، که ميتوان صفت و .  و غيره و غيره)٤(ثَبته صفات کماليه، ادوار قديمه، علوم ُم
اسمائی برای  اسماِی مفرد مذکِر عربی  و  و برایبرای کلمات فارسی. حساب تأنيث، باهم مطابقت داده موصوف را ب

پروژۀ :  بيايد و بگويدپس اگر کسی. که از زبانهای ديگر وارد فارسی گرديده،  نبايد صفت مؤنث عربی استعمال کرد
  و  وضع موجوده   و تومور خبيثه و   قرارداد متذکره  و  داکتر سابقه  فعليه و سرک موجوده  و کمکهای اوليه  و 

 نامۀ   شعاع منعکسه  و و  شعاع وارده    و  کشور حاليه  و پيمان منعقده   و گزارش واصله  و  فرمان صادره 
        . زبان فارسی را زير پا کرده است  غيره، دستور  و يرهغ  نامۀ شريفه  و  مؤرخه  و

  
در آخر اين بحث خشک و حتمًا خسته کن، بايد بعرِض آن جناب  برسد، که ما هيچ مکلفيتی نداريم که  همه پديده ها و 

  را ) ۵ (  زندگانی   و همه  شؤوِنکردهتمام اقوال و افعال خود را از دريچۀ دين مقدس اسالم تعبير و توجيه و تأويل 
 )ختم (    .با اين آئين مبارک تطبيق نمائيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 :توضيحات 
  کسيست   )صفت فاعلی(   »گناهگار« .  ُمعادل هم نيستند و کيفيت هردو از هم فرق ميکندگناهگار و گناهکار  ــ١ 

 که نيز صفت فاعلی  » گناهکار« اما . که گناه کند، ولی اندازه  و استمراِر گناهش را ازين کلمه نتوان تخمين کرد
ازين سياق ترکيبات را در  فارسی  بسيار سراغ داريم؛ . ش گناه باشدميباشد، به کسی گويند که هميشه گناه کند  و  کار

در تمام اين ترکيبات، زيادت و تداوِم . از قبيل  فداکار، ترميم کار، فريبکار، ستمکار، تقلبکار، خطاکار، جعلکار و غيره
 . عربی قرار ميدهند»غۀ ُمباَلغۀ  صي«دستور نويسان، چنين ترکيبات را بهمين دليل  ُمعادِل . عمل اراده  و افاده ميشود
ی افغانستان در را ميدهد،  ساخته و پرداختۀ » گناه کننده «،  که محض معنای  »گناهگار« بايد تذکر داد، که ترکيب 

اين کلمه  با وجودی که با قواعد دستور زبان فارسی، چندان . است  و در قاموسهاِی ُمَدوَّن در ايران، سراغ نميگردد
 .ازينرو نتوان نادرستش دانست. و تام رايج گرديده  و کًال بکار ميرود  ست،  در ملک ما بصورت عامسازگار ني

 معموًال ترکيباتی را ميسازد، که معنای تکرار و استمراِر "ُبن يا ريشۀ ماضی و ُمضارع" بر " گار"نشستِن پسوند 
 "گناهگار"ولی در ترکيب . "و  پرهيزگار  و  آموزگارپروردگار  و  ماندگار  "مانند . يعنی مبالغه را ميرساند عمل، 

طرز استعمال اين کلمه .  را توقع برد"مبالغه" وارد گرديده، ازينرو از آن نميتوان مفهوم "اسم معنی" بر "گار"پسوند  
اسم  "بر   "ريشۀ ماضی و مضارع" عالوه بر  "کار"اما پسوند . ِی ملک ما هم بر اين نظريه، صحه ميگذارددردر 
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کلمات . مانند مثالهای گذشته.   استعمال ميگردد"صيغۀ مبالغه"هم می نشيند و صفت فاعلِيی را ميسازد، که در " معنی
 را علی رغم ناسازگاری با قاعدۀ باال، "غريبکار  و  مزدورکار  و  ويرانکار و گلکار و غيره"ِی ما از قبيل درمعموِل 

          .م اين کلمات، مشروعيت  شان را تضمين مينمايدنميتوان نادرست پنداشت، چون تداول عا
  . است"ُرموز  و َاسرار" اصطالح عاميانه  و در معنای » سر و مانجه « ــ ٢
در زمانی که .  شجرۀ تاريِخِيی دارد، که به روزگاِر هوتکيان برميگردد"سر و مانجه"بسيار حدس ميزنم که ترکيب  

در حالت تجزيه و زير تسلط بيگانگان بسر ميبرد، جنبش های آزاديخواهی در جنوب و افعانستان يا خراسان ديروزی، 
يکی ازين جنبشها بزعامت ميرويس هوتکی براه افتاد، که در اندک مدت  نه تنها ُسلطۀ . شرق کشور رونما گرديد

در . ز سرنگون ساختصفويان را از گوشۀ بزرِگ  کشورما برانداخت، بلکه رژيم فاسد و فرتوِت صفوی فارس را ني
   در سی مايلِی شمال شرِق قندهار براه افتيد، » مانجه «جرگۀ بزرگی که  برهبری حاجی ميرويس خان هوتکی در قريۀ 

  جرگۀ "چون  .  گرفته شداستقالل،   اعالن ـ  و  قندهار  در  خونخوار صفوی   و گماشتۀ بيباک  به قتل گرگين ـ  تصميم
 زبانزد عام و خاص " ِسرِّ مانجه"و در کمال خفا برپا شد  و  نتيجه اش هم دلخواه  بود، اصطال ح  کامًال ِسرِّی "مانجه

را مضموم تلفظ کرده  و   » ِسّر « سيِن  کابليان عزيز .  مبدل گشت"ِسّر و مانجه"گرديد، که بعدها تغيير شکل داده و به 
 با حفِظ عيِن پيش منظِر تاريخی ـ  باللفظ   و بوده، که پسانها ـشايد هم اين ترکيب در اول به پشت.  گويند"ُسر و مانجه"

 . وارد دری گرديده
 » لويه جرگه « ها و خصوصًا  » جرگه «که   گمان ميبرند،   وطن ما بيخبرند، بعض کسان که از تاريخچۀ جرگه های

 در .ماِق سنِن آريائيان پيش ميروداما جرگه ها تا اع. ين طرف رايج گرديدهدها از زمان اعليحضرت امان اهللا خان ب
  "اسبه"و ديگری    Simathy » "سيمتی"آريانا يا افغانستان دو سه هزار سال پيش، دو نوع جرگه وجود داشت،  يکی 

 Sabha ، جناب .   بود و دومی اقشار مختلف مردم را در بر ميگرفت» دانايان « که اولی خاص نخبگان و ريشی ها
 ها "لويه جرگه"ايشان گويا به عزيزی، که .  اندکی به موضوع اشاره کرده اند  اميد،۶۶٨در شمارۀ داکتر فريار کهزاد 

جرگه تنها به قبايل پشتون متعلق نيست  و نبوده،  بلکه در را فقط از زمان امانی به بعد ميپندارد،  تلويحًا فهمانده اند، که 
 جرگه های بزرگ ملی افغانستان «ات بيشتر، رجوع گردد  به کتاب  برای معلوم.اعماق تاريِخ تماِم ملت  ما ريشه دارد

 طبع ( اثر آقای محمد علم فيض زاد »  و روس ها   کمونست ها  نام نهاد تحت تسلط و جرگه های  ) لوی جرگه ها (
 .) ، چاپ الهور پاکستان١٣۶٨اول 

می آورد؛ از جرگۀ مذهبی عصر کنشکای جناب فيض زاد از جرگه های مختلف تاريخِی  وطن ما ذکر مفصلی بميان 
 غزنی که ناصرالدين سبکتگين را به پادشاهی برداشت، از جرگۀ بزرگ مانجه در سال ٩٧٧کبير، از جرگۀ سال 

 هرات، از جرگۀ ١٧١٧افغانستاِن فراهم گردانيد، از جرگۀ کشور مستقلی بنام  که زمينه را برای قد برافراختِن ١٧٠٩
  کابل و جرگه های متعدد ديگری که دامنۀ شان  تا امروز کشيده می١٨۴١قندهار، از جرگۀ  مزار شير سرِخ  ١٧۴٧
  ) تاريخ ها همه بحساب ميالدی آورده شده( . درک کرده اند  و تعدادی را نسل های امروزی نيز، شود
 . را ميدهد" به عرب بودن  و   ُمباهات عربی نمائی "  معنای  » ِاستفعال«  از باِب  »راب ـ ِاسِتع« کلمۀ  ــ  ٣
صفت "ين خاطر در ترکيبات وصفی،   برايش   هم از . را دارد"مفرد مؤنث" حکم "جمِع اسم" در دستور عربی  ــ۴ 

   قواء، ملل، عقائد،  مواد،  ادوار،  کماالت، اعراب کلماتی چون صنايع،.  را در صيغۀ مفرد بکار ميبرند"مؤنث
  ميپندارند  و وقتی که چنين اسماء موصوف قرار گيرند،" مفرد مؤنث"جمعند، بحيث  و غيره را که   صناعات صفات،

   و" داليل مقنعه" و   گويند"صناعات خمسه"که    بنا بر همين دليل است،  . می آورند" مفرد مؤنث"صفت شان را 
اضالع "   اعراب( " االت متحدهيا"    يا  "اضالع متحده" و    "علوم قديمه"  و "ادوار ماضيه"و  "  اسناد ثبوتيه"

 و  "صنايع نفيسه"  و "مواد مخدره"  و "مواد منفجره" و "عقائد باطله" و ) گويند " ممالک متحده"  را " متحده
  يعنی "موضوع" ( "قوانين موضوعه"   و" آيات متبرکه"   و" اماکن مقدسه  " و" مناطق بارده" و "صنايع مستظرفه"
  .و غيره و غيره " ) وضع شده"
 دو لغت متفاوتند، با وجودی که در فرهنگ ها  ـ  بشمول فرهنگهاِی ُمَدوَّن در  » زندگانی «  و » زندگی « ــ ٥

 است،  يعنی آنچه  به   شود،  يک پروسۀ بيالوژيک "مرگ" که نقطۀ مقابلش  "زندگی". ايران  ـ معادِل هم آمده اند
 ،  "زندگان" به    است  منسوب  دارد  و  اجتماعی مفهوم  "زندگانی" اما  .گيرد می  ارتباط  "زيستن  و  زنده بودن"

دو  ـ  برای هرـ  شايد بشمول عربی ـدر بسا زبانهای جهان ـ.   و اجتماع آنهاست"انسانان" مراد از "زندگان"و 
 که در زبانهای ديگر به  هائی را در نظر می گيرد، ظافتی   درزبان. مقولۀ متفاوِت  فوق، عين کلمه را بکار ميبرند

 . دانست"مرگ" را نمی توان  نقطۀ مقابِل  "زندگانی" .عين شکل سراغ  شده نمی تواند
 

 


