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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ نومبر ٢٢برلين ، 
  
  

  

  )١(به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  دری افغانستان و فارسی ايرانرق بين اوجوِه تمايز و تف
        )بخش دوم (       

  عـين کلمات با معانی متفاوت و متضاد
  در 

 "فارسی ايران" و "دری افغانستان"
  

  )قسمت اول ( 
 

. )٢(همان زمان نشر گرديد" افغان جرمن آنالين" نوشته شده و در پورتال ٢٠٠٧ جون ٢٤ مقاله به تاريخ اصل
 تقديم خوانندگان ،به حيث اولين مطلببا آرايشی جديد، از نو سر دست گرفته ام، آن را اينک که اين سلسله گفتار را 

   .مينمايم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
به سلسلۀ تثبيت و تشخيص تفـاوت ها و افـتراقات بين دو لهجۀ فارسی دری در ايران و افغانستان، اينک  تعدادی 

ضاد را افاده  لفـظی، مفاهـيم مختلف و حتی متيگذارم، که با وجود همسانیِ دۀ عـزيز ملغات را پيش روی خـوانن
  وجوهِ  تمايز و اختالف  دو لهجۀ زبان دری را در دو کشور افغانستان و ايران،  اين سنخ،مقاالِتمن ضمن . ميکنند

تر و فـرصت بيشتر دارند، آنرا دنبال آنان که دسترس و توان گسترده . نمونه وار پيش نظر خـوانندۀ ارجمند می نهم
 آشکاره بزرگ، و نه صد در صد همگون،کنند و بيشتر بکاوند ، باشد که تصويری قـدنما و مکمل از اين دو هـيکل 

هـدف بنده از اين همه جد و جهد، چيزی ديگر نيست، مگر شناختاندن دو لهجۀ متفاوت اين زبان و بالوسيله . گردد
  :خن کسانی که روی اغـراض پيدا و پنهان ادعاء ميکنند، کهنقـش بر آب ساختن س

  
  ".فارسی فارسيست در هـر کجا که باشد"

  
را منحرف ساخته " خالی ذهن" به اصطالح زنان کابلی ن مفکوره ای اذهان بی خبر و افراِدايشان با پيش کشيدن چني
لی کسانی از هموطنان ما بدين بهانه روز تا ب .طرحريزی کرده اند" دکتاتوران فـرهـنگی"و به راهی ميبرند، که 

من يکی از ض. سوار ميکنند"  افغانستاندری"را بر شانۀ " سی ايرانلهجۀ فار"اصطالحات و کلمات خاص و روز 
  :  مقاالت اين سلسله نوشتم

ست و ا" انفارسی اير"ايشان در حدی زير تأثير انتشارات گستردۀ ايران ميروند،  که فکر ميکنند، هـرچه هـست « 
را " پيروی از فارسی ايران" بخاطر همين ديد و برداشت سطحی و واهی خود، !!!!هـرچه ايرانيان بگويند درست

خود را ، دقـيقًا " دری" ناهی ندارند، که نحوۀ زيبا و نيالودۀان غـير ازين گاين. پيشه و  انديشۀ روزمرۀ خود ميسازند
 "کيفـيت"ايشان در واقع زير تأثير کميت رفـته  و .  نشراتی ايران قـرار ميگيرندت و شکوِهـَهَـّب و تحت تأثير ُانشناخته

  :است" نشناختن"اشتباه ايشان مبتنی بر دو .  کرده اند"مقدار"را قـربان 
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  " نشناختن درست دری افغانستان "ــ ١
  ". نشناختن درست فارسی ايران" ــ ٢

به " دل پاک"با  را ميداشتند، تا اين حد از راه نميرفـتند و  "شناخت" دو ، اين" فارسی ايران"اگر افغاناِن دنباله رو 
    ».  نمی آوردندیبيراهه رو

از بسا جهات َسَرگی خود را حفـظ " دری افغانستان"به يقـين که با شناخت دقـيق موضوع و بازشناخت اين نکته که 
" زر ناسرۀ"خود را به " يوسف مصری"شيد و کرده است، در نگهداری و صيانت آن بيشتر و بهتر خـواهـيم کو

 را کامًال تأئيد ميکنم، که در آخرين مقالۀ خويش که "محمد حيدر"من گفـتۀ داکتر صاحب .  نخـواهـيم فـروختبيگانه
  : هم بود، نوشتند " اميد"ايشان با جريدۀ " مقالۀ توديعی"

خويش "  دریزبان"يم، بايد نحوۀ خاص و زيبای يکنما افغانان همان طوری که از آثار باستانی خويش نگهداری م« 
  .) عـين چيز نبوده استحدود بوده، ولو قالب کلمات و جمله بندینص فـرمودۀ ايشان در همين  ( ».را نيز حفـظ نمائيم

     
ئی انگليس ها و آستريليا. آريم" فارسی ايران" را از دست داده و روی به خود" دری"، که ما هـيچ ضرورتی نداريم

ها و مردم جنوب آسيا و نيوزيلند و افـريقای جنوبی هم هـرگز بدين فکر نرسيده اند، که لهجه های خاص انگليسی 
و پيشرو ) های تک (تعويض بکنند، ولو که از عـلم و دانش و تکنالوجی عالی " انگليسی امريکائی"خود را با لهجۀ 

  .صد استفاده  و پيروی هم ميکنندرو بلکه پيشتاز اتازونی يا اضالع متحدۀ امريکا صد د
پيروی کنند ولو که آن را به زبان حال و قال می ستايند " دری افغانستان" هـرگز نميکوشند که از نا؛ ايرانياز طرفی

  !!!!!!!ميکنند و  بدان ايمان هم دارنداش اقـرار باللسان "آلوده نبودن" و "دست نخورده بودن"و " سره بودن"و در 
مقـدمه ميرويم و مثالهائی چند در زمينه می آوريم ، که نمونه ای باشد برای خـوانندگان و نيز آغازی شود بعد از اين 

ِ  "وجيبۀ ملی"و وفاداری به يک گوشۀ رهـنگی َدين فبالوسيله برای پويندگانی که بخواهـند اين رشته را ادامه دهـند و 
  :خود را اداء نمايند

     

    نشست
) به فـتح اول و سکون دوم " ( جلسه( "" جلسه"يران، کلمه ايست که در عـوض کلمۀ عـربی در فارسی ا" نشست"

وضع ) .تلفظ ميکنند" فتحتين"، ولی ايرانيان آنرا بغلط با است" يک بار نشستن"و در معـنای " جلوس"اسم مره از 
سره سازی "ی و گويا بخاطر کلمات عـرب" فارسی سازی" اين کلمه را در پروسۀ .کرده اند و عمری دراز ندارد

در زبان دری افغانستان اما در " نشست"کلمۀ  .، درست کرده اند" عـربی زدائی از زبان فارسی"و" زبان فارسی
" داشتن"و " کردن"را با کلمات " نشست"معموًال . معنای ديگری و مشخصًا در معماری و گلکاری به کار ميرود

خانه از "يعنی که " خانه نشست کرده"چنانکه گويند . را بکار برند" داشتننشست "و " نشست کردن"ترکيب نموده و 
هـر خانه ای که ساخته "، يعنی " هـر خانه نشست دارد"يا ". موقعيت اولين خود بيشتر در زمين فـرو رفـته است

فارسی " سِتنش" با دری افغانستان" نشسِت"پس ".  ميشود، به مرور زمان از سطح اولين خود، پائين می نشيند
 کامًال مغايرت دارد و من تعجب ميکنم که هموطنانم، با وجود آگاهی ازين نکته، کلمۀ معمول و کامًال مأنوس ايران،

  . ايرانی را استعمال ميکنند" نشست"را رها کرده و در عـوض آن  کلمۀ " جلسه"
  

  ــ  گفـت و گویگفـت و گو 
است، در دری افغانستان ) در متشکل از ريشۀ ماضی و ريشۀ امراسم مص" (گفـت و گوی"که مخفـف " گفـت و گو"

يعنی » فالنی همراه فالنی گفـت و گوی کرد « چنانکه گويند . استعمال ميگردد" دعـوی و مشاجرۀ لفـظی"در معنای 
 ــ  مينويسند"گفـتگو" به شکل بغلط ايرانيان آنرا که ــ در فارسی ايران " گفـت و گـو"اما  ".باهم مشاجره کردند" که 

و ُمعادل کلمات  "مذاکره ، مفاهمه و باهم سخن گفـتن "ايرانيان اين ترکيب  را در مفهوم . د، معنای ديگری دار
، رئيس چنانکه سيد محمد خاتمی. استعمال ميکنند انگريزی و غيرهم ــ Dialogue المانی و Dialogفرنگی ــ  

ی فارسی ايران مؤدی يک عمل "گفـت و گو"پس .  سخن ميگفـت"گفـت و گوی تمدنها" از جمهور سابق ايران، 
گفـت " آنچه را در دری افغانستان با ترکيب .است، در حالی که اين لغت در دری ملک ما مفهومی منفی دارد" مثبت"

فارسی ی "گفـت و گو"متأسفانه ترکيب .  بيان ميگردد" گفـت و شنيد"افاده ميکنند، در فارسی ايران با کلمۀ " و گوی
که حتی در گفـتار ايشان نيز به  و نه تنها در نوشته، ايران در کالم تعليم يافـتگان و اهـل مطالعۀ ما نيز رسوخ يافـته

نمانده و امروز متأسفانه هـيچ راديو و برحذر مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی ما نيز ازين بليه مصون . کار ميرود
مگر اگر . آن استعمال نکنند" مدلول ايرانی"را سراغ نداريم، که اين کلمه را در جريدۀ افغانی نشريه و و تلويزيون و 

  .ی ايرانی را حوالۀ عـوام الناس خود بکنيم، از کالم ما چيزی دستگيرشان نخـواهـد گشت"گفـت و گو"
  

   دائی ماما ــ 
در فارسی ايران . ـوانده ميشودخ" خال"است که در زبان تازی " برادر مادر"در دری افغانستان در معنای " ماما"
دائی "پس . تلفـظ ميگردد" دائی"، "دايه"در زبان گفـتار دری ما . استعمال مينمايند" دايه"را به معنای " ماما"

استعمال متقابل و متضاد  از عـين کلمات در فارسی . (ايرانيان" دائی"ی ما "ماما"ی ماست و "ماما"، " ايرانيان
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 مرحوم " جامعه و تاريخ" رسالۀ ١٣٨ صفحۀ ی ايرانی ،"ماما"برای آوردن  مثال کلمۀ ). نايران و دری افغانستا
  :مينويسد " مترياليزم تاريخی"و " سوسيالزم عـلمی"مطهری ضمن نقـد طنز آلود . مطهری را باز ميکنيم

داليسم را طی کند بايد به و حال آنکه بر اساس سوسياليسم عـلمی و ماترياليزسم تاريخی، کشوری که مرحلۀ فـئو... « 
مرحلۀ صنعتی و کاپيتاليسم تغيير مرحله دهـد و از مرحلۀ صنعتی، آنگاه که به اوج خود رسيد، به سوی سوسياليسم 

بنا بر ماترياليسم تاريخی همان طوری که جنين در رحم نميتواند دو منزل يکی کند، جامعه نيز نميتواند . گام بردارد
 است که ماماهائیاما آقای مائو عمًال نشان داد که از آن . نظم متوالی به مرحلۀ نهائی برسدبدون عـبور از مراحل م

  »....ميتواند جنين چهار ماهه را سالم و کامل و بی عـيب بدنيا آورد
  : همين اثر گويد ١٤٠ و در صفحۀ 

نعتی درآيد و کاپيتاليسم و لنين ديد عـمر او کفاف نميدهـد صبر کند روسيۀ تزاری به صورت يک کشـور تمام ص« 
استثمار کارگر به مرحلۀ نهائی خود برسد تا به طور خود به خود، با حرکتی ديناميکی و شعوری خود انگيخته 

ديد اگر بخواهـد به انتظار بنشيند که دورۀ حاملگی اين زن باردار به . انقالب بشود و دگرگونی کلی صورت گيرد
  ».... بشود خيلی دير ميشودمامائیبشود و آنگاه او متصدی کار نهايت برسد و درد زائيدن عارضش 

در هـر دو مثال است، " ماما"با صحت و سقم ديد مرحوم مطهری کاری ندارم، آنچه با آن کار دارم، استعمال کلمۀ 
  .    استاستعمال گرديده" قابله"و يا  باصطالح مدرن  " دايه"معنای که در 

   

  )وا جنگ و دعـ (جنگ دعـوا ــ 
در اصًال  و کلمۀ عـربی که ) هم نوشته ميشود" دعـوا" ، که در دری بشکل با الف مقـصورهدر اصل " ( دعـوی"

 به ندرت  و" دادخـواهی "است، در زبان دری  افغانستان معموًال به مفهوم" کسی را خواندن"و " واستنخ"معنای 
را محض به معنای " دعـوا"در فارسی ايران مگر . دداستعمال ميگر" گفـت و گوی"و " مشاجرۀ لفـظی"در معنای 

  .  استعمال مينمايند" جنگ و ستيز بين چند کس"و يا " جنگ زبانی"
  

     تيزتند ــ
مرچ " چنانکه گويندکه دهان و زبان را بسوزاند؛ بکار رود، خاص  در دری افغانستان به حيث کيفـيت مزۀ" تند"

" سريع" در معنای  بيشتررا" تند"اما در فارسی ايران . )٣ (")ميسوزاند(ميدهـد  است که زبان آدم  را درتنداينقـدر 
" تند نويس" و يا "تيز رفـت"يا " به سرعـت رفـت"يعنی که " تند رفـت"چنانکه گويند . استعمال نمايند" شتابناک"و 

   مثًال .د، بکار برندش را تمثيل کن مرچ و امثالبرای ذائقه ای که مزۀ معموًال را ايرانيان " تيز". "تيز نويس"يعنی 
انی  يران و دری افغانستان مع فارسی ارد" تند"و " تيز"ديده ميشود ". مرچ تند است" يعنی " استل تيزـلفـف"گويند 
را مترادف هـم به " تيز"و " تند"البته بايد تذکر داد که گاهی  و به ندرت در دری افغانستان .   را افاده می کنندمتضاد

  ".شوروای تند و تيز ":ميبرند، چنانکه گويند کار 
  

  نادخـتر ــ  نادختری
اما در دری افغانستان . بکار ميبرند") دختر سکه"مقابل " (دختر اندر"را بجای " نادختری"در فارسی ايران کلمۀ 

 ما و در دری. و  کلمه ايست توهـين اندود" بکارت باختگی"، " باختن بکارت"به معنای " نادختری"ترکيب 
". بکارت خود را از دست داده  باشد"برای دختری استعمال گردد، که " نادختر"خصوصًا در گفـتار عـوام کلمۀ 

وصف دختری " نادختری"و کلمۀ . بکار می بندند" دشنام به دختران"را معموًال بحيث " نادختر"زنان کابلی کلمۀ 
و يا " بکارت باختگی"در دری ما در معنای " نادختری "پس. باشد ، که بکارت خود را باخته و ديگر باکره نيست

  .ـندختران استعمال گرديده  و  کلمه ايست موّه" عـدم بکارت"
را بجای آن استعمال ميکند، در " ناتنی"بی خبر مانده است، و معموًال کلمۀ " اندر"زبان فارسی ايران که از کلمۀ 

مادر ناتنی ، پدر ناتنی ، پسر ناتنی ، « ميگويد " دختر اندر"و " پسر اندر"و " پدر اندر"و " مادر اندر"عـوض 
بايد تذکر داد که ترکيبات . استعمال نمايد، که شرحش گذشت"  دردختر ان"را هم بجای " نادختری"البته ". دختر ناتنی

") مادر اندر"مخفـف " (مادندر"و يا " مادر اندر": ، چنانکه ميگفـتند  استدر کالم قـدما بسيار بکار رفـته" اندر"با 
  ". دختندر"و مخفـفـش " دختر اندر"و يا 

   

  شوخی ــ  مزاح
و ). به واو مجهول( گويند " شوخ"را ..." ناشنو ، شقـب ، دست واشور و بسيار متحرک ، گپ "در ملک ما کودک 

خ بچۀ فالنی بسيار شو« ، » شوخی نکنيد« : چنانکه به کوکان گويند . است" شوخ"، وصف کودک " شوخی"کلمۀ 
استعمال " سخن غـير جدی"و " خوش طبعی"را در معنای ) به واو معروف" (شوخی"در ايران کلمۀ . »است 
دری افغانستان است، که اصًال لغت عـربی بوده و در زبان " مزاح"فارسی ايران مرادف " شوخی"پس . نندميک

 بعض تعليم يافـتگان و اهـل مطالعهفارسی ايران در دهان " شوخی"متأسفانه که  . تلفـظ ميگردد" مزاق"گفـتار بشکل 
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آن به عـوام " ايرانی"ين لغت را در مدلول و  معنای لی اگر  کسی او.  استما هم افـتادهو ادباء و فضالء و شعرای 
  .خـواهـند خنديداش ، الناس ما عـرضه نمايد، يا سخنش را  نخـواهـند فهميد و يا که بر گوينده 

  

  راستا  ــ  راستان
 ميباشد، در اصطالح عاميانۀ دری کابلی ) اسم صفـت يا صفـت بجای اسم" (راست"عالوه از اينکه جمع " راستان"

 لغت کهن دری بوده و در متون قـديم در دو معنی بکار رفـته" راستا"و .  است" تخته به پشت خوابيدن"در معنای 
  :است
در حق او "يعنی که " در راستای او دعای خير کرد"، چنانکه ميگفـتند " در باره"يا " در حق" يکی در معنای ــ

اين با عـنان تو نهادم مکافات اين ... « : ود چنين فـرمايد خواجه ابوالفـضل بيهقی در تاريخ خ". دعای خير کرد
 تاريخ بيهقی ، چاپ داکتر غـنی و داکتر فـياض، چاپ چارم ٣٤صفحۀ ." ( من کردیراستایمکرمت را که به 

  ). ، انتشارات خاجو، چاپ احمدی١٣٧٠
و اين نحوۀ استعمال هـم در . باشد" طرف چپ"که به معنای " چپا"در مقابل  " طرف راست"و ديگر در معنای ــ 

  .قـديم  بسيار تداول داشته و رائج بوده است
استقامت ، جهت ، مسير ، زمينه "را در فارسی ايران مغاير مدلول های تاريخی آن در معنای " راستا"امروزه روز 

در راستای چنين "يا "  ملیدر مسير منافع"يعنی " در راستای منافع ملی" مثًال گويند . استعمال می نمايند" و امثالهم
البته اين ....". يا در ارتباط  با چنين موضوعی ...." در زمينۀ چنين موضوعی "يعنی ." موضوعی بايد گفـت

استعمال خاص فارسی ايران است و هـيچ نيازی ديده نمی شود، که ما مردم نيز آن را در عـوض کلمات موجود و 
  .مأنوس دری خود ، استعمال نمائيم

  

  ميم  ــ تعميرتر
  وآورده" مرمت کردن، اصالح کردن خلل يا خرابی چيزی"را فـرهـنگ عميد در معنای " ترميم"کلمۀ عـربی 

" اصالح کردن"را در معنای " ترميم"، نيز  از قاموسهای معتبر زبان عـرب ميباشد، که يکی" المنجد"فـرهـنگ 
آباد کردن ، مرمت کردن خرابی خانه ، قابل « : يسد چنين نو" تعمير"فـرهـنگ عميد در شرح .  استشرح داده

 ءساختن ، بنا"را در معنای " تعمير "کلمۀ" المنجد"فـرهـنگ عـربی . »سکنی کردن جا و منزل، عمر دراز کردن 
آباد کردن ، "را در معنای " تعمير"تأليف سيد عـبدالرضا عـلوی  " عـربی به فارسی"فـرهـنگ . می آورد" نهادن

در " ترميم"از خالل  اين قاموس ها و بسا قاموسهای ديگر بدين نتيجه ميرسيم ، که . مينويسد" از کردنعـمر در
يست که مردم  افغانستان از کلمات و اين عـين معاني است " آباد کردن"در معنای " تعمير"و " اصالح کردن"معنای 

  . ميگيرند" تعمير"و " ترميم"
" تعمير"نيز بکار ميبرند و فـرهـنگ داکتر محمد معين ، " عمارت و ساختمان"ای را در معن" تعمير"البته مردم ما 
  .هم ذکر ميکند" عمارت  و  آبادانی"را در معنای 

وقـتی يک ايرانی . را بکار می بندند" تعمير"به ندرت استعمال ميگردد و در عـوضش کلمۀ " ترميم"در ايران کلمۀ 
را " تعميرگاه"ترکيب " ترميمگاه"در ايران در عـوض . است" ترميم موتر"سخن بگويد، مرادش " تعمير ماشين"از 

به جای و مکانی اطالق گردد، که بايد " تعميرگاه"چون . استعمال ميکنند که از نگاه دری ما مضحک به نظر ميرسد
که کسی در چون هـيچ ديده  نشده، . بسازند و آن جز زمين خشک و خالی چيزی ديگر نتواند بود" تعمير"در آن 

  .داخل يک اتاق و خانه و ساختمان، به خانه سازی  و  ساختن تعمير بپردازد
  

  حيران  ــ  سرگردان
در دری ما " حيران"اما . استعمال مينمايند" سرگردان"و " سرگشته"را در فارسی ايران در معنای " حيران"کلمۀ 

که کلمۀ عـربی و صفـت " حيران. "ار ميرودبک" به حيرت فـرو رفـته"و "  حيرت زده"، " متعجب"در معنای 
گرفـته " حيران"يعنی مدلولی که در دری افغانستان از . معمول است" متحير"است، در اصل عـربی هم به معنای 

  .ميشود، با اصل عـربی آن مطابقـت دارد
در زبان .  ميشوداستعمال" کسی که بعد از جد و جهد به مراد نرسيده باشد"در دری ما در معنای " سرگردان"

چنانکه وقـتی گويند که . هم استعمال ميگردد" الله وان"و بندرت " الالن"کلمۀ " سرگردان"عاميانۀ کابلی بجای 
  ".  بسيار سرگردان گرديدم"يعنی که " بسيار الالن شدم"

  

  رد  ــ  پروازـُب
لک دنباله رو ــ  اکثر کشورهای جهان مما. انکشاف و توليد وسايل مدرن تخنيکی، ترمينولوژی نوی را بدنبال داشت

مرجع "سوم شامل آنست ــ  که کشورهای پيشتاز را قـدم به قـدم و گام به گام  سرمشق و باصطالح مالئی ايران 
و . خود قـرار ميدهـند، راه ديگری ندارند، مگر اين که اصطالحات جديد را در زبان های خود ترجمه نمايند" تقـليد

 ايرانيان که در .آنست" تحت اللفـظ"و باصطالح قـديمتر " کلمه به کلمه"، "باللفـظ"رجمه همانا نوع آسان ترين نحوۀ ت
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" تمام قـلمرو زبان فارسی"يد طولی دارند، پيشقـدم گرديده  و اصطالحاتی را گويا وکالتًا برای " باللفـظ"ترجمۀ 
  : و به جهان راکتها توجهی نمائيم  اگر به ترمينولوژی جنگ ابزار مدرن نظری افگنده.وضع کرده اند

  :راکتها را نظر به ساحۀ پروازشان به سه کتگوری تقـسيم کرده اند 
" ُبـرد"ترکيب " پرواز"ايرانيان برای کلمۀ .  با ساحۀ پرواز نزديک ، با شعاع پرواز متوسط  و با فاصلۀ پرواز دور

". موشک های برد نزديک"و "  متوسطوشک های برِدم"، " ردموشک های دور ُب"مثًال ميگويند . را بکار ميبرند
: را استعمال ميکنند و مثًال ميگويند " پرواز"کلمۀ زيبا و معـقـول " برد"در ترمينولوژی نظامی افغانستان در عـوض 

را درين رابطه " ردُب"وضع کلمۀ ". راکتهای نزديک پرواز"و " راکتهای پرواز متوسط"، " راکتهای دور پرواز"
" بردن"را حالت مرخم و مخفـف مصدر " برد"اگر . دانستم، که ايرانيان با کدام دليل و منطق توجيه ميکنندمگر ن

چگونه بتوان برقـرار " ازپرو"بدانيم ــ که ظاهـر امر هم همين را حکم ميکند ــ  نميدانم که پيوند معنائی آنرا با کلمۀ 
  کرد؟؟؟ 

  

  بستنی
" بستنی. " در دری ما رواج دارد و نيز در فارسی ايران، اما به معانی متفاوتست که هـمنيز از کلماتي" بستنی "

  Icecreamنامند و آن احتماًال ترجمۀ تحت اللفـظ از لغت انگريزی " شير يخ"فارسی ايران آنست، که در ملک ما 
هم مينامند و " بسته" را ، که آن" بسته شده باشد"در دری افغانستان به چيزی گفـته شود، که " بستنی"اما . ميباشد

خوانچۀ "عنای را در م" بستنی"در زبان عاميانۀ کابلی . فـرنگی است" پارسل"هـمانا " بستنی"درين مفهوم مراد از 
  .بکار ميبرند" طعام

را چگونه بتوان " بستنی"نيازی ديده نميشود ، اما اينکه ساخت لغـوی " شير يخ"بايد گفـت که به توجيه کردن ترکيب 
" گشودن"و " باز کردن"دانست، که ضد " بستن"را ميتوان يا منسوب به " بستنی. "يه کرد، اندک تأمل ميطلبدتوج
درخور "و يا " قابل بستن"يعنی " بستنی"بدانيم و بگوئيم که " قابليت"و " لياقـت"را عالمت " ی"و يا اگر . است
. است" قابل خوردن"يعنی آن  چه " خوردنی"  و را می دهـد" قابل نوشيدن"معنای " نوشيدنی"، چنان که " بستن

. است" سفـت شدن"و باصطالح ايرانيان " منجمد گرديدن"و " لخته شدن"چيزی که قابل "يعنی " بستنی"درين حالت 
چيزی که بايد "يعنی " بستنی"است، و " گشودن"و " باز کردن"مقابل " بستن"، دری ما " بستنی"پس در ترکيب 

برخاسته و " منجمد گرديدن"لخته شدن و "ايران از معنای دومی يعنی " بستنی"در " بستن"لی که در حا". بسته شود
  .اطالق ميگردد" چيزی که بايد منجمد گردد"به 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :اتتوضيح
 دوستان ،نشر شد" فغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد ا" در پورتال ٢٠٠٩ نومبر ١٨ــ  وقتی مقدمۀ اين سلسله بتاريخ ١

. تی هم نوشتند، که يادداش) گذرگاه"(عارف جان عزيز"جناب صميمم،  بسيار از آن استقبال کردند؛ از جمله دوست
"  که نو بيگانه گران است،به کهنۀ خود بساز"به شکل ،  مقالهعنوان ميگردد، که مثل تلويحًا استنباط شان نوشتۀ از 

  : بلی؛ اين مثل زيبا و بس نافذ کابلی ، در دو شکل ذيل شنيده شده است.نيز تداول دارد
  ــ به کهنۀ خود بساز، که نوِ  ديگران گران است

  ۀ خود بساز، که نوِ  بيگانه گران استــ به کهن
   .عين مفهوم را يکسان افاده ميکنندمن مگر هيئت اولی را بيشتر شنيده ام؛ کما اينکه هر دو ورشن 

بايد تذکر بدهم، . ه بودشدگنجانيده " افغان جرمن آنالين" در آرشيف بنده در پورتال ١١٣ــ اصل مقاله تحت شمارۀ ٢
. افغانستان نوشته شده اند" دری"و " پشتو"اين آرشيف، به دفاع از زبانهای جليل که يک گوشۀ عمدۀ مقاالت 

 و ی افغانستان"پشتو"و  "دری" هایزبانمفرطی که به " حسن نيت"بخاطر " افغان جرمن آنالين" سايت متصديان
، قرار داشته  شانتالکه مورد استفادۀ خوانندگان پوررشيف را حذف کرده و نخواستند، دارند، آن آ" فرهنگ افغانی"

اين ی که به اين سلسله دل بسته بودند و نيز به مقاالت بی شمار ديگر "افغانستان انديش"گرانقدر و  خوانندگان. باشد
صفحۀ خود شان، در در و کيفيتی رساتر، را با آرايشی جديد " محذوف" مقاالت داشته باشند، کهکامل قلم، يقين 

  . ــ نشر خواهم کرد" نستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغا"صفحۀ آزادگان ــ پورتال 
 دارد، هـمچنان در دری افغانستان بسيار تداول) فعل متعدی " ( سوختن و  سوختاندن" در معنای "در دادن"  کلمۀــ٣

" درگيران"اصًال (" درگران "و کلمۀ زيبای. نيز کامًال رائج است) الزمی فعل " ( سوختن"معنای ب" در گرفـتن"که 
را " درگرفـتن"و " دردادن "فارسی ايران کلمات قشنگ.  استاز مصدر دومی برخاسته) ــ آنچه زود درميگيرد

، همانقسمی که در عوض نمايدميرا استعمال " آتش زنه"ب ترکي "درگران" ترکيِبنمی شناسد و در عـوض اصًال 
 "دری افغانستان"در " آتش گرفتن"و اما . ميبندندرا بکار "  آتش زدنآتش گرفتن ــ"، ترکيبات " دادندرگرفتن ــ در"

  :مفهوم ديگری را افاده ميکند؛ چنانکه گويند 
  

  )آتش گرفتن خو نيامدی؟"( آتش گرفتن خو نامدی؟
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داشت را  حيثيت شيئی نادر "آتش" آتش ميکردند، "سنگ چقمق" و مردم ذريعۀ تداول نداشت" گوگرد"در زمانی که 
 دريافت ميکردند و اين عمليه "تشآ"اندک فروخت، ديگران می آمدند و از وی  می ا"آتش"و از همينرو وقتی کسی 

کسی که آتش ميگرفت، بايد زود برميگشت و آتش را پيش از آنکه خاموش گردد، بخانۀ . می ناميدند" آتش گرفتن"را 
 در  پس.استعمال ميگرديد" بازديد بسيار کوتاه "جازًا در مفهومَم" ش گرفتنآت"از همينرو اصطالح . خود ميبرد

در " آتش گرفتن"، در حالی که " و خيلی زودگذرکوتاهبازديد "، کنايه ايست از  " آتش گرفتن "ملک ما، " دری"
   .ميگوئيم) مشتعل شدن"(در گرفتن"، همان است که ما "فارسی ايران"
  
 


