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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  

  ءحميد عطا

  ٢٠١١ نومبر ٢٢

  

  ،٣٩عـدد 

  ملت! حروف ابجـد و تقوای بزرگان

  

اعضای لويه جرگه انعکاس وسيع ) سفباتأ(  گرچه در ھفته گذشته توسط  ٣٩شماره ! قضيه بدنامی :  ياد واره 

يافت، اما آنچه مرا عالقه مند به نوشتۀ زير ساخت ، خبری بود در بی بی سی  فارسی در رابطه به اين موضوع  که 

را روشن سازند و آن اين که خانۀ کدام  آدم خراب " رسواشدۀ خاص وعام"در آن خواسته بودند تا تاريخ اين عدد 

ولی انچه را من دراين مورد خيلی ھا قبل می دانستم خواستم با کسانی که عالقه داشته باشند . ! بود٣٩دارای شماره  

  .  شريک سازم

 گانه   قيمتی  يا شماره ای را ٢٨حروف ابجد ھمان حروف  ھجاء عربی است که  برای ھر حرف از اين حروف  

ين الفـباء که ترتيب آن با ترتيب الفـبای ا .تعيين کرده اند که ھريک از آنھا معنی يک عدد مشخص را می دھد

معمول فرق  دارد؛ استفاده از اين حروف اکنون کمرنگ بوده درحالی که  درقرون سابقه غالبا برای ثبت تاريخ يک 

مثال  درگذشته ھا با انشاد پارچه شعری  تاريخ . گرفت واقعه و پيش آمدی   حروف ابجد مورد استفاده قرار می

و يا در يکی ) غالبا آخرين مصرع( را در يک مصرع ج پوشی و سلطنت  فتوحات  و امثال اينھا، تاتولد، وفات

اگر شاعر نسبت به واقعه و ( ،مدحصورت  ه دوکلمه مصرع ، تاريخ وقوع آن واقعه را با ترکيب حروف مناسب ب

ن آعر در رابطه به صاحب اگر شا(، و يا ھم ضمن يک جمله مذموم ) داشتن واقعه نظر مثبت میآافراد ذيدخل در 

  . نمود ن واقعه را   ثبت  میآ)  داشتواقعه نظر منفی می

نويسند  از تر تيب حروف  ی از نويسندگان که با حروف الفبای عربی میه خاطر تسلسل در نوشته، عده اچنانچه ب

  ...   ھـ   - د – ج – ب –  أ کنند، مثال استفاده می)   ...٣ - ٢ -١(عوض  اعداد ه ابجد برای تعدد تسلسل نوشتۀ شان ب
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مشھور به ( ء –يب حروف الفـبای عادی اختالف دارد به نوعی که اين حروف از ھمزه ترتيب حروف ابجد  با ترت

شروع و به ) يا الف( حروف الفـبای ھجاء  ا ز ھمزه  که در حالی. شود  تمام میغ  –شروع و به حرف  غين ) الف

  .شود  ختم می "ی"حرف  

، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، )ھمزه(الف :  حروف  ابجد به اين شکل است ترتيب

ۀ گونه  را  به اين بيست و ھشت حرف تقسيم کرده اند  ب١٠٠٠ تا ١و اعداد . »ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ
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  : چنين جمع کرده اند اين حروف را در کلماتی  با حفظ ترتيب آن

   ضظغ  –قـرشت   –سعـفـص   –کلمن   –حطی   – ھوز –أبجد 

  .ا نشان ميدھد ر١يکی حساب شده و ھرکدام   عدد )  ا( و ألف ) ء ( بايد توجه داشت که حرف  ھمزه 

ت گردد حال مشخص می) ◌ّ - (شوند و توسط عالمه شد  حروفی که دراصل  تکرار اند ولی به يک حرف نوشته می

معنی خيلی صبر ه ار  ببـّ در کلمه ص" ب " مثال حرف  . آيد حساب میه ن مد نظر گرفته شده يک حرف بآظاھری 

دوم ب  اولی ساکن در باما بعد از ادغام »  ر -  ا - ب -  ب - ص «- : حرف است ۵کننده، که در اصل دارای 

بناًء وقتی . گردد ن  مشخص میآ باالی بر) ◌ّ -(مده  و با عالمه شد آشکل يک حرف در ه مفتوح ، در نوشته ب

،   ر ١=  ،   الف ٢=  ،   ب ٩٠= ص: دھد  کنيم  چنين نتيجه می حساب ابجد شماره گذاری میه کلمه صبّـار را ب

حساب ابجد  تنھا حروفی که در نوشته ه بناء، در قيمت دادن به حروف ب. ٢٩٣=  شود ن میآکه مجموع  . ٢٠٠= 

  . شناخته شده استمده است قابل اعتبارآ

که شاعر  مد، از اين شيوه در زبان فارسی خيلی استفاده صورت گرفته است  طوریآھمانگونه که در باال گفته 

ی يا رباعی و دوبيتيی ه را در البالی حروف  ضمن قصيده ان واقعآضمن مدح و يا ذم  فرد مرتبط به يک واقعه 

  .نمود ثبت و راجستر می

 شيخ بھاءالدين  قاضی عصر  شاه شجاع  قطعه شعری سروده اند که تاريخ وفات  شيخ را حافظ شيرازی در رثای 

  :ن به حروف ابجد درج نموده است آدر 

  يخ جمـاعـتــنّت و شــــام ســـدين طاب مثواه          إمــــحق والـــــھاءالـــــب

  باب براعتل و ارـر اھل فضــچو ميرفت از جھان اين بيت ميخواند           ب

  اعـت قرب ايزد ميتوان يافت          قـدم درنه  گرت ھست استطاعتــــبــه ط

  قرب طاعترون آر از حروف ـاريخ وفـاتـش          بـــور  تـــــن دسـتـــديــبـ
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  می٧٨٢ن برابر به آ  جمع ۴٠٠= ت  +  ٧٠= ع  +  ١= ا  + ٩= ط  +  ٢= ب  +  ٢٠٠= ر  +  ١٠٠= ق 

  .رساند شود تاريخ وفات  شيخ بھاء الدين را می

آورند  و زمانی که  حساب ابجد به يک رقم عددي  در میه ی يک کلمه زشت را بعده اشود که  گاھی ھم می

کنند که يکی از  حساب ابجد  ذکر میه را ب نآ زشت، قيمت عددی ۀجای آن کلمه خواسته باشند طرفی را ذم کنند ب

ھم طرف مقابل را ذم و توھين کرده باشند و ھم راه گريزی برای خود بگذارند تا اگر مورد ن اينست که آاھداف 

  . منکه دشنامی نداده ام ! سؤال قرار گرفتند  بگويد که من تنھا شماره  يا عددی را ذکر کرده ام 

را  } ٣٩{ ن عدد آباشد، مجموع    می۵= ھـ  +  ٣٠= ل  +  ۴= د : که مرکب از }دله{ روی اين مفکوره  کلمه 

  .دھند نرا تعبيری زشت میآی  عده اکه . دھد تشکيل می

  .کند؟ چه معنيی را افاده می} دله { اما کلمۀ 

  .دھد نرا بيان کرده است ؛ دو معنی میآکه فرھنگ عميد   طوری

ر گرم بودن خاطه  وقتی از کلمه  دله  اسم  مراد باشد نام  حيوانی است وحشی و گوشت خوار که پوستش را ب– ١

  .ی است ، نام ديگر اين حيوان گربه صحرائکنند در ھوای سرد، برای استر لباس استفاده می

  .شود ،  چشم گرسنه  تعبير می چشم چران، ولگرد مفھوم ه  وقتی از کلمه  دله  صفت مراد باشد ب– ٢

، که شايد روی ھمين اصل در بين کنند طرف ديگری استعمال میه خاطر دشنام دادن به در افغانستان اين کلمه را ب

  .شود  زشت تلقی میۀباشد، شمار  که مجموع قيمت حروف ابجدی کلمه  دله  می٣٩مردم عـدد  

ن کافی عربی را تھيه کرده و برای آکه در) چاينک(اسمی است برای ظرفی  } دله{در ميان عرب زبانان کلمه 

ه ه  يکی از بزرگترين مؤسسات خدماتی و تجاری  خليجی  بچنانچ.  ريزند ن  در پياله ھای مخصوص میآافراد از 

  .نام گذاری شده است" شرکت دله " نام  

  

  

   عربیۀدله مخصوص کافی خوشمز

  

، سؤالی پيش می آيدکه  چرايک عدد که در ميان اعداد ديگری قرار !ر از مسائل کوچه و بازار خود را دور کنيم اگ

  !. شود، منفور باشد؟ ن تعبير نادرستی میآدارد و توسط خود ما از 

؟ و حتی شود عده افراد کم معرفت که يقينا روح  کوچه بازاری دارند  خم می که چرا دولت زير خرافات يک و اين

 حقوق بشر وآزرده شدن قوتھای بزرگ ۀکند؟ مگر در اينجاھم بھان از تسلسل شمارش ، يک عدد را بيرون می

  !.آرند؟ جھانی رامی
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   می۴٠  مستقيم به شماره  ٣٨ در تسلسل اعداد وجود ندارد و بعد از عدد ٣٩ی عدد   درجائ خوب قبول کرديم که

ن إباء آن و يا نطق آ  نيست که از نوشتن ٣٩ ھمان عدد  ۴٠ن، عدد آب ، مگر از نگاه منطق عددی و ترتيرسيم

  . که ھمان است و لوکه شکلش را دورکرده اندورزيده شده است ؟، قطعاً 

ه ب" خر" را نيز از بين اعداد حذف کنيم چون کلمه ٨٠٠ی ھا برويم پس عدد   گرائاگر ما زير تأثير چنين خرافه

. باشد می" دزد"حساب ابجد جمع شماره ھای حروف کلمه ه  که ب١۵يا عدد . کند می را افاده ٨٠٠حساب ابجد عدد 

اين ! شود، بايد به اين اتھام   می٢۵٩که حساب عددی حروف ابجدی ان ) نسبت به حرام " ( حرامی "يا ھم کلمه 

  نشست، حرام ٢۵٩ عدد از قطار اعداد خارج شود و اگر کسی در طياره يا صالونی چون تياتر و سينما  در چوکی 

  ، !خور و پرورده شده ازحرامش بايد گفت؟

  را بايد اعدام ۵٧دانند  عدد   از جمله برای اين گونه مردان  که صفت مرد بودن را برای خود کمال شرف می

دھد ، و اينگونه افراد که از موصوف شدن به اين   را تشکيل می۵٧حساب ابجد  عدد ه ، چون  کلمه  زن  ب!کرد؟

  . گيرند  جا نمی۵٧گريزند در چوکی يا اطاق   ت  میصف

ن آورده و يکی پی ديگری آتوان اعداد مختلفی  را درقالب کلماتی از طريق حروف ابجدی در  به اين منوال می

 موترھا یشناسائجای اعداد در پليت ه جا باشد که به در اينصورت  شايد ب!. اعداد را از تسلسل شمارش بيرون کرد

 اطاقھا نام يا عکس  انواع خوراکه ھای خوش مزه را بگذاريم تا ذوق منحط و کوچه بازاری نه تنھا خدشه ۀزوايا در

  !. شان بيشتر بازشود؟ۀن نامھا اشتھای بستآدار نشود بلکه با ديدن 

نند ک ن میآ ۀچون يکعده مردم در ھر خصلت منفور و عادت موھوم  فورا و بدون اندک درنگی  نام اسالم را ضميم

که در اين مورد کمی عجله نکنند ، بايد بگويم که چنين افکار  دانند، برای اين  تعاليم اسالمی میۀرا نتيج نآو 

نادرست تنھا در بين افغانھا و يا مسلمانان محصور نيست،  که در اروپای مدرن و غير اسالمی ھم از چنين تعبيرات 

ی نگام سفر با يکی از  شرکتھای ھوائی اروپائتا حدی که ھ!  را منحوس دانستن١٣زشت وجود دارد، مثال عدد 

  ۶٩که ازشکل عدد  ، و يا اين را نوشته بودند١۴ مستقيما عدد  ١٢متوجه شدم که در تسلسل چوکی ھا بعد از عدد 

يم کن  دوری می۶٩پس اگر چند نفری گفتند ما از تعامل با عدد  . کنند ی تعبير خاصی میعده ا)  آندر شکل التينی(

  !ذف کنند؟ دولتی و مؤسسات بايد اين اعداد حخواھيم داشته باشيم ، مراجع  را نمی١٣يا عدد 

 نامعقولی خواھد بود، زيرا در امتداد اين اعداد سياه بخت ، اعداد زيادی را قطار  کارقبول کردن چنين تعبيرات

نصورت آشخصی تعبير خواھند کرد و در خواھند کرد چون تمام کلمات زشت و ناپسند را از طريق ابجد به اعداد م

نکسی که بار اول حروف آدر انصورت بايد نفرين برکسی که اعداد را بار اول تقديم مدنيت انسانی کرد، و يا … 

  !.مردم ياد نداده اند؟؟ه ابجدی را پيشکش کرد  و ياھم برھردو لعنت و نفرين بفرستيم که چيز خوبی را ب

  -:باشد، گويند  ی میۀ عقل وفکر عده ای ساخته اند که نمايانگر اندازندی قصه ارابطه به چنين خرافه  پسدر 

 اطمينان ۀ آن، چون از نتيج خود داشته باشندخواستند  شھری  را اشغال نموده و آنرا جزء مستعمرات انگليس ھا می

 و بحثھا به اين نتيجه رسيدند کامل نداشتند، لذا بزرگان سياسی و نظامی انگليسی  با ھم جمع شدند و بعد از مشوره

 اخبار ۀرا پذيرفتند انگاه با شايع نآبايد  يک دروغ به اصطالح شاخدار را در بين مردم پخش کنند، اگر مردم 

  . ن شھر را برای دايم زير کنترول خود داشته باشندآتوانند  دروغين می

 شايع سازند که از ميان شکم مرغی ماری زنده قرار بر اين گذاشتند که دو سه نفر مزدور شان داخل آن شھر شده و

  !.بيرون شده است
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را نموده  نآ ۀاز دروغگويان دعوای مشاھدای حدی تطور و رشد کرد که عده ه ھسته در بين مردم بآھسته آاين خبر 

  .…  گفتند که من خودم حاضربودم  که ماری زنده از شکم مرغی بيرون شد می

 را تھيه کرده و با  ھا رسيد تصميم  حمله بر آن شھر راگرفته و پالن جنگی شانوقتی اين اخبار به گوش انگليس

  .سانی تصرف کردندآن شھر مقاوم را به آعات  توانستند انتشار شاي

دانند دنباله رو  که خود را چيز فھم میائی نھآاما چرا . کند  اين قصه در قسمت بعضی افراد واقعا تطابق پيدا می

  .پذيرند؟ رفشان را میچنين افرادی شده ح

  

  حميد عطاء

  

  

  

  


