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   مقاالت سابقربه سلسلۀ نش

  
  )مقالۀ سی و سوم ( 

 
  
  

                                          دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                     
  ٢٠٠٧ مارچ ١٣برلين، 

  
   عاميانۀدر مورد ضرب المثل ها و اصطالحات

   افغانستان زبان دری
  

  بدستم رسيد، که اثر " فاضلجناب فضل الرحمان"، ارسالی دوست فاضلم، جناب " ا پشتارهدزد ب"همين امروز کتاب 
با سيری بسيار گذرا، دريافـتم، که نويسندۀ کتاب  .  در پشاور چاپ گرديده١٣٨١هار است و در ب" ترخان بدخشانی"آقای 

" پادرميانی"بين محترمان داکتر عـنايت اهللا شهرانی و داکتر عـبدالغنی برزين مهر، ميانجی گری و به اصطالح ايرانی 
 ، "بدخشانی"متأسفانه آقای . رانهکرده است، و کاش اين پادرميانی مبتنی می بود بر قـضاوت بيطرف و غـيرجانبدا

  .ر داکتر برزين مهر هم نموده اندجانب داکتر شهرانی را گرفـته و سخنان نادرست ، زشت و موهـن را نثا
من که هم مجموعۀ امثال دری داکتر شهرانی را در کتابخانۀ خود نگهميدارم و نيز مجموعۀ مختصر امثالی را که داکتر 

ه اند، و هـر دو را ورق هم زده و بحيث مشت نمونۀ خروار بر صفحاتی از هـردو مجموعه برزين مهر جمع آوری نمود
با پنسل حاشيه و يادداشت نوشته ام ــ چنان که عادت ديرين من است ــ ميدانم که اين دو مجموعه از چه مزايا 

" امثال"اشتی که از مجموعه های سير در اثر آقای بدخشانی و نيز برد. از کدام نواقـص رنج ميبرندبرخوردارند و چه 
آقايان شهرانی و برزين مهر، کرده ام، بر آنم داشت، تا در مورد ضرب المثل ها چيزی بنويسم و تقـديم عالقه مندان 

  .فـلکلور دری افغانستان نمايمفرهنگ 
ه های فولکلوريک سالهاست که ضرب االمثال و اصطالحات عوام کابلی بخود مشغولم  ساخته  و مدتهاست که به گفـت

نکات نغز و پر معنائی که در ضرب المثل ها نهفـته و ترکيبات زيبا و رسائی  که در گفـتار . کابليان عـشق ميورزم
من که از متن کابل قـديم و از بطن شهر . عوام بکار  ميرود، جويباريست از دريای خروشان زبان و فـرهـنگ مردم

ال  و هوايم  و از دوران کودکی و از آوان صباوت با فـرهـنگ کابلی بزرگ شده کهنۀ کابل برخاسته، پروردۀ  همان ح
ام، در عالم ذهـن و در دنيای افکار هميشه بر همين فـرهـنگ منهمکم  و اگر بگويم که شهيق و زفـيرم با فـرهـنگ 

" نيستان کابل"صوصًا و خ" نيستان وطن"ای از "نی"من خود را . اصيل کابلی دمساز است،  سخنی گزاف نگفـته ام
  .است" نيستان"ميدانم، که حکايت و شکايت و نفـير و ناله ام از همين دو 

سالها دوری و مهجوری از افغانستان عـزيز بر آنم داشت، که گوشه هائی از وطن را در خود و اطرافم تجلی دهم و 
شکل و شمايل وطنی بدهم، در و ديوارم را ی درست نمايم؛ خانه ام را "افغانستان کوچک"جلوه گر سازم  و برای خود 

با اشيای وطنی بيارايم، در خانه لباس افغانی بپوشم، غـذای وطنی و به شيوۀ وطنی بخورم، صحبتها با وطنداران فـقـط 
ازين صـف يکی هم اين بود، که امثال و اصطالحات عاميانۀ وطنی را يادداشت کرده .... در اطراف افغانستان بچرخد، 

 آن بود که اصطالحی را و ضرب المثلی با هـر هموطنی که روبرو ميشدم، فکرم متوجِه.  ی خود جاودانه بگردانمو برا
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ميبودم، نيز از حافـظه مدد ُجسته و همين ها را روی کاغـذ و تنها هـر وقـتی با خود . را از وی بشنوم و يادداشت نمايم
ياورده  بودم، ولی اين يادداشت ها گويا اولين گامهای مشق و تمرين به نوشتن مضمون و مقاله، هـنوز روی ن. می آوردم

چند ماه معدودی نگذشته بود که شمار ضرب المثل ها از سرحد . بود اندرين راه؛  و اين حدودًا بيست  سال پيش بود
ارم، که چيزهائی در اول پندارم فـقـط اين بود که امثال کابلی را محض برای خود نگهدارم و دل خوش د. هـزار گذشت

اما فـرورفـتن در اوقـيانوس فـرهـنگ . ، جمع آوری کرده ام"بجان برابر "را بر سبيل تفـنن به ياد وطن و بياد کابلِ 
شنا کنم  و مرواريد های بيشتر و  پر ُدر و گهر، محيط  عـوام،  مجالی دگر نگذاشت، مگر اينکه در عمق اين بحر

  .فـراوان تری  را بدر آورم
 امثال فارسی را در هـر کجائی که بدستم رسيد و از هـر جائی که ميسر بود، ورق زدم؛ از مجموعه های مدون در کتب

از مجموعۀ مرحوم داکتر محمد جعفـر طاهـری گرفـته تا مجموعه های داکتر عـنايت اهللا . افغانستان تا کتب مؤلفۀ ايران
داکتر ابراهـيم "  ده هـزار مثل فارسی"و "  امثال و حکم دهخدا"در افغانستان و ... شهرانی و داکتر برزين مهر و 

در ايران؛ همه و ... ی  داکتر رحيم عـفـيفی و "مثلها و حکمتها"محمدی پرتوی آُملی و " امثال و حکم"شکورزاده  و 
أليف کنندگان، فـرقی بين وجِه مشترک تمام اينها ــ  به استثنای يکی ــ  اينست که ت.  همه را ورق زدم و از نظر گذشتاندم

مثًال در يکی دو مجموعۀ وطنی . نگذاشته و به اصطالح ايران، اين دو را باهم قاطی کرده  اند" اصطالح"و " مثل"
  :خود ما، اصطالحات و عـبارات گفـتاری روزمرۀ ذيل را در ذيل ضرب المثل ها آورده اند 

  
حالم حال "، " د و بدی نیـخدا به شما روز نيکی بده"، " ُپک خود را گم کرده ام"، " پشک واری پخ ميزنی"«  

غم خوردن سودی "، " غالم حلقه بگوش است"، " غم درون"، " چه کنم به دل خود بس نمی آيم"، " رحمان جهود است
از سيصد و "، " به هـفـت قاضی کور آشنا ميسازمت"، " خراب  و تراب هـستيم"، " مه مرده و تو زنده"، " ندارد
آب از گلويش "، " از سر کل ما دست وردار شو"، " اميدم نا اميد شد، خير نبينی"، " ت رگم ، يکی  راضی نيستشص

، " چشم گشنه"، " آب از دهـنش ريخت"، " از سايۀ خود ميترسد"، "  پس سر خود را خاريده رفـت"، " تير نميشود
  ».صدها وهـزاران ديگرو " ردارهبينی تو پر داره  خدا توره و"، "  زندگی بار گردن ما شده"
  

 چرا اين عـزيزان شبها و روزها ؟؟ را دارد؟؟؟؟"ضرب المثل"شما را بخدا کدام يک ازينها حيثيت 
عـرق ريختند، نان بی نمک خوردند ، قـصۀ ليلی و مجنون را از بر خواندند، ولی ندانستند که ليلی 

ـته ميتوانم انار شيرين ندانند؟؟؟؟؟  بدون مبالغه گفمرد بوده يا زن؟؟؟؟ چرا سالها در باغ بوده اند و 
" مثل"نيست و حکم " مثل"پنجاه درصد الاقل آورده شده،  " مثل" آنچه زير نام که در آثار نامبرده،

  .را ندارد
را " ارسال المثل"از نقائص ديگر مجموعه های افغانی يکی هم اينست، که بسا اشعار بزرگان ادب دری را که شکل 

اگر . قـلمداد کرده ده اند، ولو که در نزد مردم ما مأنوس هم نيستند" ضرب المثل های دری افغانستان"د، نيز بنام دارن
آورده " امثال فارسی"يا " امثال فارسی دری"يا "  امثال دری" چنين امثال بدون انتساب به سرزمين خاص  و زير نام

به کشوری ميسازيم، بايد از تداول آنها در آن کشور کامًال مطمئن اما وقـتی امثال را منسوب . ميشدند، درست ميبود
اين طور شده نمی تواند، که ديوان . را بکار ميبرند"  امثال منظوم"باشيم و يقـين داشته باشيم، که مردم آن مملکت اين 

 "ائج در افغانستانضرب المثل ر"را از آن بيرون نويس کرده و بنام " ارسال مثل"های شعراء را ورق بزنيم و هـر
در يک مجموعۀ قـطور و بزرگی که هموطن دانشمند و پرکار افغان ترتيب داده و آن را مکررًا ــ تا بحال . قـلمداد کنيم

اين کمبود اما در مجموعه های مدون   .ال اقـل پنج بار ــ بچاپ هم رسانيده است، اين نقـيصه کامًال مشهود و نمايان است
  .  کنون به نظرم نرسيدهدر کشور ايران، تا

    
را " امثال" از طيف بزرگ مجموعه های ضرب المثل ــ تا جائی به نظر اين کمين رسيده اند ــ ، يگانه اثری که واقعًا 

پوهـنتون "تأليف محقـق بزرگ ايران داکتر ابراهـيم شکوزاده، استاد " ده هـزار مثل فارسی"در خود گنجانيده، همانا 
اين استاد  باريک بين درين مجموعه، ده  هـزار ضرب المثل فارسی .  ــ  مشهد است"انشگاه فـردوسید"  ــ "فـردوسی

و پانزده هـزار ضرب المثل  معادل آنها را جمع آوری کرده و در بسا موارد، امثال را از طريق امثال معادل و مرادف، 
  . شرح داده است

، در حالی که مرا سخت رنج ميداد، بر آنم داشت، که درد خود " عاميانهفـرق نگذاشتن بين مثل و اصطالح"حقـيقـت تلخ 
يکی . را به قـراری بخورم، ولی دو مجموعۀ کامًال مجزا ازهم را روی دست بگيرم و خط فاصل بين آنها بگذارم

 کان دری چون  پروردۀ  کابل عـزيزم و با تمام کيف و". اصطالحات عاميانه"و  ديگری مجموعۀ "  امثال"مجموعۀ 
" امثال کابلی"مجموعۀ اول دربرگيرندۀ . کابلی  آشنا؛ اين کار را به حوزۀ مأنوس و کامًال آشنای خود اختصاص داده ام

، که اصطالحات  و کنايات و پند ها و حکمت ها " اصطالحات عاميانۀ کابلی"خواهـد بود و مجموعۀ ديگر زير عـنوان 
  .  های کابلی  را  احتواء خواهـد کرد... و نفـرين ها و و کلمات قـصار و وجيزه ها و دعا ها 

مشخصۀ هـردو مجموعه درين خواهـد بود، که محتويات هـردو از مآخذ دست اول آب ميخورد و فـقـط از همانها 
نم تا نود و هـشت درصد، مستقـيمًا  از زبان هموطنايعنی آنچه درين دو مجموعه گنجانيده خواهـد شد، . سرچشمه ميگيرد
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 .، که از اين يا آن اثر مکتوب اقـتباس شده باشدخواهد بود "دو درصد" حد اکثر يادداشت گرديده  و قـسمت بسيار اندِک
سعی . يعنی من در جمع آوری اين  دو طيف ، از هـيچ کتاب و مجموعۀ ضرب المثل ها و اصطالحات، استفاده نکرده ام

تا جائی که برايم مقـدور بود ، در هـيئت سچه و رائجش و به همان شکلی کرده ام، که هم  اصطالحات و هم امثال  را، 
که از زبان هموطنانم به تواتر شنيده ام،  ضبط کنم و ذوق شخص خود را در آرايش و پيرايش ترکيبات و عـبارات، راه 

صطالح چهار پيراهـن اکثر هموطنان منقـول منهم، موسپيدان و کهنساالن دور و نزديک کابلی بودند، که به ا. ندهم
 ازين ميان بيشترين استفاده را از .بيشتر کهنه کرده و هـر کدام خود گنجينۀ امثال و اصطالحات کابليان اصيل بوده اند

  *.اين عـرصه  اند"  کان بی پايان"تها ــ برده ام،  که امادر بزرگوار و والدۀ ماجده ام ــ ادام اهللا عمرها و برک
 به ندرت،  برای روشن ساختن معانی دقـيق اصطالحات، از کتاب مستطاب و ممتع مرحوم عـبد اهللا البته بعضًا و بسيار

خود، اثری منحصر به فـرد، به وجود " اصطالحات عاميانۀ فارسی اقغانستان"افغانی نويس ــ  که با مجموعۀ ناب 
باغ "نزديک " ( اچکزائی ها" و ساکن کوچۀ مرحوم افغانی نويس، که از پشتونان کابل. آورده اند ــ کسب فـيض کرده ام

بود ، حدودًا چهل و پنج سال پيش، ) کابل" عاشقان و عارفان"، آن طرف گذر " بهزاد"و پسانها همجوار سينما " نواب
بعد از آن،  اين اثر را نوشت، که چار دانگ افغانسنان را زير پا گذاشته و اصطالحات بسيار مروج  اطراف  و اکناف  

طرفه اينکه آن مرحوم در شرح و امتثال بسا اصطالحات، از ضرب المثل ها استمداد . ا جمع آوری کرده بودوطن ر
اين کتاب فـقـط مشتی از اصطالحات دری تمام البته  .ضرب المثل هائی که واقعًا حيثيت ضرب المثل را دارندميکند، 

 برای جمع.  توان يک شخص و يک جلد کتاب ساخته نيستافغانستان را احتوا ميکند، چون گنجانيدن بحر در کوزه ،  از
اص متعدد دست بکار شوند و سالها رنج ببرند و خون دل بخورند؛ آوری مجموعه های بزرگتر و فـراگير تر، بايد اشخ

فـقـط در آن صورت است که . هـر کس بکوشد، اصطالحات و امثال شهر و منطقۀ مأنوس خود را در قـيد قلم آرد
  .مجموعه های شامل، مانع  و دربرگير تمام افغانستان بوجود آيدميتواند 

من اين مهم را از شهر خودم ــ حضرت کابل ــ  روی دست گرفـته ام  و اميد وارم، که عمری باقی بماند، که اين دو اثر 
، اين کار را هـر آرزومندم  که هموطنان ديگرم. را به زيور طبع بيارايم و در دسترس تشنگان فلکلور کابلی بگذارم

دائرة "کدام برای گوشۀ مأنوس و معلوم خود، يعنی شهر و ديار و  منطقۀ خود انجام بدهـند،  تا از تمام مجموعه ها 
  . بوجود بيايد؛ جامع و افغانستان شمولی "المعارف

اده اند، معنون به  بيرون د١٣٧٦نا گفـته نمی گذرم، که دانشمند سختکوش، آقای آصف فکرت رساله ای جالب را بسال 
  . که اثريست ممتع،  ولی افـسوس ، که خيلی موجز و مختصر»فارسی هـروی  ــ زبان گفـتاری هـرات « 

  
سال، در غـربت و هجرت  و دور از وطن بسر ميبرم،  يقـينًا اصطالحات و امثالی و هفت  چون از مدت  بيشتر از سی 

الحات نوزاد و کاغـذ پيچ يعنی اين مجموعه امثال و اصط.  شنيده ميشودرا جمع آوری کرده ام، که از زبان  معمران ما
زبان بحيث يک پديدۀ متحول و پويا، پيوسته در تحول و تطور است و همانگونه که لغات .  را، در بر نميگيردامروزی 

پير ميگردند و و کلمات جديد پديد ميگردند، ضرب المثل ها و اصطالحات نو هم زاده ميشوند، به مصرف ميرسند، 
  . اين روند دائمی جهان است و تا جهانست، چنين  خواهـد بود. قالب تهی ميکنند

  
  :اگر به نکات صدر مقاله برگردم، ناگزير از ذکر جمالت آتی ميباشم 

 ماده بر ٢٢آقای ترخان بدخشانی نتيجه و خالصه و لب لباب انتقادات خود را در آخر کتاب خويش درج کرده و  ضمن 
 گانه، بيشتر از ٢٢جای تعجب اينست، که بسا مواد و موارد . کتر برزين مهر، در هـيئت بسيار گزنده خرده گرفـته انددا

اين نکته را خود .  اثر داکتر شهرانی راجع ميگردد" ضرب المثل های دری افغانستان"همه و بدرجۀ اول به مجموعۀ 
 گانه بر مجموعۀ ٢٢چه نکته را آشکار ميسازد انتقادات .  ميگردانندآقای ترخان بدخشانی نيز ناخوآگاه و تلويحًا برمال

داکتر برزين مهر، وقـتی ادعاء گردد، که اين مثلها از کتاب داکتر شهرانی اقـتباس و حتی دزدی گرديده اند؟؟؟؟  بلی اين 
دات متوجِه مجموعۀ ضرب المثل ميرساند، که چنين انتقا" صراحت"، ولی در واقع به " اشاره  و تلويح"نکته ظاهـرًا به 

های دری داکتر عـنايت اهللا شهرانی، ميباشد، که به گفـتۀ آقای ترخان بدخشانی، داکتر برزين مهر همين ها را  گرفـته و 
  .خود گنجانيده است" ضرب االمثال و کنايات"در کتاب 

 ، اثر داکتر شهرانی نوشته، نخوانده ام،  "ضرب المثل های دری افغانستان"من نقـد آقای برزين مهر را که بر مجموعۀ 
درين . اما جوابيه و دفاعـيه ای را که در برابر آن در کتاب آقای بدخشانی خواندم، از بسا جهات نارسا و سست يافـتم

. نقـدی بنويسم، که نه وقـتش را دارم و نه هم ضرورتش را می بينم"  دزد با پشتاره"نوشتۀ کوتاه نميخواهم بر کتاب 
و تداخل " اصطالحات"و " ضرب االمثال"نچه در اين مقاله نوشتم، درد دلی بود که در ميان گذاشتم، تا آنچه در زمينۀ آ

ای، انباشته شده بود، الاقـل بحيث اندکی " آزار دهـنده"اين دو دسته در مؤلفات افغانان و ايرانيان در ذهـنم به صورت 
  .از بسيار بر زبان رانده شود

     
کابليان را بعون اهللا تعالی برون دادم، بر " اصطالحات عاميانۀ دری"و " ضرب االمثال دری" مجموعه های وقـتی 

اميد وارم، که عمر و صحت اجازت بدهـد، تا . کتب ضرب المثل چاپ افغانستان و ايران تبصرۀ مفـصل خـواهم کرد
 و اين همه زحمات و جانفـشانی ها، نه ضايع گردند های بيست ساله ام روزی به حليۀ طبع و نشر آراسته گردند يادداشت

متأسفانه مصروفـيت های غـيرمنتظر يکی دو سال آخر ــ از جمله نوشتن مقاالت در جواب دشمنان . و نی نقـش بر آب
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و دشمنان تفاهم " افغان و افغانستان"های  مبارک و با عظمت  وحدت ملی و تماميت ارضی وطن و دشمنان استدامۀ نام
من، اصلی کار تسامح اقـوام عـزيز افغانستان ــ  وقـت بسيار مرا به خود معطوف ساخته و هم و غمم را از مسير و 

  .منحرف ميگرداند
  

******  
  :تذکر 

اين مقاله را در زمانی نوشتم که مادر بزرگوارم در بستر بيماری و در شفاخانه بسر برده و آخرين روزهای زندگانی * 
شکر گزارم که از آن خدايرا  ، استته و به جاودانگان پيوسه از ما گسست حاال که آن بزرگوار.دخود را می پيمودن

 روزی هردو کتاب به زيور مل دارم که اگر عمری باقی باشد وکا يقين و  حد اکثر فيض را برده ام، فياضسرچشمۀ
  .روح ايشان شاد خواهد گرديدطبع آراسته گردند، 

   

  !نادبگردا انوس برين را نصيبشخدواند جنات نعيم و فرد
       

 
  

 
 


