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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   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩مبر دس دهم برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  دری افغانستان و فارسی ايرانرق بين اوجوِه تمايز و تف
  

        )م بخش چار(       

  عـين کلمات با معانی متفاوت و متضاد
  در 

 "فارسی ايران" و "دری افغانستان"
  

  )ومقسمت س( 
  

 به ٢٠٠٩ نومبر ٢٥ و قسمت دوم آن بتاريخ بحيث دومين بخش ٢٠٠٩ نومبر ٢٣ ه تاريخب بخشقـسمت اول اين 
قسمتهای . ک ادامۀ آناين و نشر گرديد، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ورتال در پحيث سومين بخش اين سلسله 

اين قسمت و قسمتهای . )١(ندنيز منتشر شده بود" افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٧دوم قبًال در سال اول و 
دند، متأسفانه در خامکوک گرديده بو يادداشت ٢٠٠٩ نومبر ٧و دقيقًا به تاريخ بعدی، با وجودی که دو سال پيش 

  . ت پخته شدن و عرضه گرديدن را نيافتندمانده و فرص
 از کلمات را زير نظر گرفـته و تداول معنائی آنها را در دری افغانستان و فارسی ايران تعدادی ديگرباز درينجا 

.  حق مطلب اداء گرددآمده و، که گفـتنی ها همه بر زبان له تا زمانی ادامه خـواهـد يافـتاين سلس. بررسی ميکنيم
ر دو کشور افغانستان و  دری دفـتراقات و تفاوتها در زبانای از ئاهگوشه  اين سلسله نشان دادن هـدف از پيشکش

  :ميگويندداد زده که ، ثمر برسده ب بطالن نظر عاميانۀ کسانی ، تا مآًالايران است
  

  "هـر کجا که باشدفارسی فارسيست، در "
  

َسَرگی و ديرپائی کلمات "ارجمند اين مقاله ، مطالعۀ مقالۀ ديگر خود را که زير عنوان به خوانندگان 
  .در آرشيفم در پورتال قابل دريافت است، سفارش مينمايم" و اصطالحات در زبان عاميۀ دری

  

  رگان  ــ  مقاماتمقام  ــ  ُا
به نقـل از "وقـتی مثًال ميگوئيم .  اطالق ميگردد..." و جای و اداره و دفـتر و دستگاه" در دری افغانستان به "مقام"

" شخص"را برای " مقام"ايرانيان مگر ". به نقـل از اداره و دستگاه و دفـتر و ديوان پوليس"يعنی " مقامات پوليس
 يا "يک نفـر مسؤول حکومت "،" يک اورگان حکومت"يعنی " کومتيک مقام ح"مثًال وقـتی بگويند . بکار ميبرند

  :وت را ميرساندادو معنای متف، با دو تلفظ مختلف " مقام"کلمۀ . "ور حکومتيک مأم"
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، اصًال در معنای مجرد ) سه حرفی(ثالثی از مصدر ) "اسم مکان"درينجا (،  اسم ظرف )به فتم اول" (مقام"ــ 
  .بکار ميرود" مکان"و " جای"و توسعًا در معنای "  جای ايستادن"

و )" "افعال" ــ مصدر باب اقامت(اقامه"و از باب ) ثالثی مزيد(متعدی مفعول از مصدر ، اسم )به ضم اول" (مقام"ــ 
  .است" اقامتگاه"و " جای اقامت"و " اقامت گزديده شده"در معنای 

. را افاده ميکند" جای و مکان"به فتح حرف اول است، که " مقام"آنچه در زبان دری معموًال بکار ميرود، مراد از 
و " جای"آن  مراد از ، کهرا بکار بندند" مقامات"و ) جمع سالم(جمع بسته " ات"را با " مقام"تان در دری افغانس

را با " مقام" در فارسی ايران مگر . و اشخاصست و نه شخصو امثال آن" مرکز اداری"و " دستگاه"و " اداره"
  ». افغانستانيکی از مقامهای حکومتی« : گويند؛ مثًال گويند" مقام ها"جمع بسته و " ها"

  :مؤکدًا ميگويم که
اطالق ميگردد و " مکان"و " زمان"است که به " ظرف"از نگاه دستور زبان عـربی "  مشام"بر وزن " مقام"کلمۀ 

 بگذاريد که فارسی ايران .و دور از منطق است" مدلول صرفی"، خارج از "  شخص"از اينرو استعمال آن برای 
  :اجازت بدهيد که ايران استعمال نمايد؛ اما لط خود مستداول به اين کلمه را مطابق 
"  صرفیساخت"و " مدلول معنائی"مطابق به تداول عام ما مردم، که ارتباط منطقی اين کلمه را دری افغانستان هم 

  !!!!کلمه را درست قائم ميسازد، بکار برد
  

  قام ــ هم وظيفه ــ هم َمهمتا ــ همپايه
و  . افاده ميگرددAmtskollege  بای مثًالدر زبان المان ی ميدانند، کهعادل لغات فرنگيرا ُم" همتا"ايرانيان کلمۀ 

ل ذيل اين دالئمن به . نيز سرايت کرده است افغانستانمتأسفانه در ادبيات سياسی و مطبوعات همين کلمه است که 
  :ترجمه را نارسا می بينم 

دو نفر يا اما امکان ندارد، در عالم اسباب . و نظائر آنست" مثل"، " همسان"، " مانند هم"در معنای " همتا" کلمۀ ــ
و يز و دو شيئ ان و در زير چرخ کبود، هرگز دو چدر جه. باشند؛ از هيچ نگاه" يکسان"دو کس را يافت، که باهم 

نست، که مثل م، معنايش ايميگوئي" خداوند بی همتا"وقتی . باشندآفريده شده  "يکسان" را نميتوان يافت، کهدو موجود 
  . وجود ندارد" خداوند "و ماننده ای برای

  که  ايننيستند، غير از" هم مانند"و" يکسان"ه باهم ی هم قلمداد ميکنيم، از هيچ نگا"همتا "ی را که در ظاهر دو نفرــ
  : پس.را تمثيل ميکنند" عين پايۀ اداری و قدرت"را انجام ميدهند و يا " عين وظيفه"

، که ازين ميانه ميدانم" هم وظيفه"و " هم مقام"، " مپايهه" را من شخصًا Amtskollegeۀ بهترين ترجمۀ کلم
 را با اگر ايرانيان اين کلمۀ فرنگی !!!!هم از نگاه لفظ و هم از نگاله معنی از همه بهتر به نظر ميرسد" همپايه"
  افاده ميکنند، مبارکشان باد، اما ما مردم چرا؟؟؟؟" همتا"

  

   ــ جهانگردستسياح ــ توري
گردش کردن در شهرها و کشورهای "به معنای " سياحت"است و " سياحت"صفت مبالغه از ) با يای مشدد" (سياح"

دقيق ترين ترجمۀ لغت فرنگی " سياح". "کسی که بسيار سياحت نمايد و به سياحت بپردازد"يعنی " سياح". "مختلف
از نگاه من . را استعمال ميکنند" جهانگرد"، کلمۀ "يستتور"و " سياح"در ايران بجای کلمۀ . است" توريست"
کسی که از روی تفـنن و تفـريح، به ديدن . اصطالحات بهتری اند و مفهوم را بهتر اداء ميکنند" سياح"و " توريست"

معنی و " سياح"و " توريست "!!!!نيست" جهانگرد"، ولی "سياح است "و" توريست"شهری و يا کشوری ميرود، 
تنها وقـتی اسم با مسما می گردد، که  به سير و سياحت جهان " جهانگرد"تعمال عام دارند، در حالی که ساحۀ اس

  !!!!!!به سير و سياحت  چندين کشور جهانبپردازد و يا 
   !!!!!!نيز نارساست" جهانگردی"ترکيب نارسا باشد، ترکيب " جهانگرد"وقتی که 

  

  حاضر ــ حاضری ــ حاضر ــ غيرحاضر
  .مدلول های کامًال متفاوت دارنددر دری افغانستان و فارسی ايران " حاضری"مرکب کلمۀ 

 دفتر  چناکه در دفاتر دولتی و مکاتباست،" تثبيت حاضر بودن اشخاص"در دری ما در معنای " حاضری"
  .ر دارندان در آن امضاء کرده و نشان بدهند که در کار يا درس حضودری را ميگذارند، تا مأموران و شاگمخصوص

: در فارسی ايران معنای کامًال متفاوت دارد و آن به چيزی اطالق گردد، که آماده و موجود باشد؛ مثًال " حاضری"
به لباسی گفته شود، که در " لباس حاضری. "غذای حاضری ــ يعنی غذائی که همين حاال در خانه حاضر و آماده باشد

  .که بايد ساخته و آماده کرده شود" شیء سفارشی" برخالف بازار حاضر و آماده در دسترس خريدار باشد،
در تداول عام اداری و .  است"غائب"، مقابل " حضور دارنده"يعنی ")  حضور"اسم فاعل از مصدر "(حاضر"

فالنی حاضر است؛ فالنی : چنانکه گويند . استعمال ميگردند" غيرحاضر"و نقطۀ مقابلش " حاضر"ديوانی ما 
 ، امروز به صورت ساکن  استبوده، کلمۀ مرکب " غير"که در اصل با رای مکسور " ير حاضرغ. "غيرحاضر است

  . را بخود گرفته است" غير مرکب"لغت "تلفظ گرديده و حکم  يک 
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از مثالهای مشهور ترکيبات " حاضر بودن، حاضر شدن، غيرحاضر بودن، غيرحاضر شدن، غيرحاضر کردان"
  است" حاضر و غير حاضر"مصدری 

  .، حاکی بر همين مفهوم است)"برود... حاضر را بزن (وز غيرحاضر بره...حاضره بزن که  "ثل  طنز مزاجِ  م
   

  )Autobahnــ اوتوبان  Highwayهای وی  (شاهراه ــ بزرگراه ــ 
" هشا"در زبان دری وقتی چيزی را از ميان همگنانش برجسته ساخته ، بزرگتر و مهمتر جلوه دهيم، کلماتی ازقبيل 

" شاهجوی"درست کرده ايم، " رگ"و " شاه"را از " شاهرگ: "را پيش از آن می افزائيم؛ چنانکه " خر"و " گـاو"و 
، " گاو"با پيشاوند " قصندو"را از " گاوصندوق"و ... ، " دانه"و " شاه"را از " انهشاهد"، " جوی"و " شاه"را از 

" خر"را با پيشاوند " خرمن"و" خرگاه"و " خر سنگ"ن قسم  همي. "گاو" با پيشاوند "بالشت"را از " گاو بالشت"
و " سرکار"و " سرکرده"و " سرمنشی: "نانکه کار ميگيرند، چ" سر" از پيشوند برای اشخاص  معموًال. ساخته ايم

  .  گوئيمو غيره" سر طبيب"و " سر انجنير"و " سرياور"
در زبان دری غالبًا کوشيده . به مشرقزمين سرازيرگرديدبا آمدن فرهنگ و تمدن اروپائی، سيلی از کلمات جديد نيز 

و " باللفظ" موارد، به ترجمۀ متأسفانه که در بعض. هم بسازندکه کلمات تازه وارد را از طريق ترجمه عام فاست شده 
زاج  در بعض موارد با مد نظر گرفتن ماين کار. گرائيده شده است" کلمه به کلمه"و " لغت به لغت"و " تحت اللفظ"

اين " بدون" متأسفانه ، موارد صورت گرفته است، ولی در بساو طبيعت و سابقۀ تداول ساخت کلمات در زبان دری،
  . ، که در واقع الزمۀ ترجمه استشرط

 المانی که در زبان دری Autobahn" اوتوبان"انگليسی و  Highway" های وی"از همين جمله است، کلمۀ 
با مزاج " شاهراه"در حالی که ". بزرگراه"جمه گرديده است و در فارسی ايران بشکل تر" شاهراه"افغاستان به شکل 

دول کرده و در واقع ـُازين قاعده ع" بزرگراه"زبان دری و سابقۀ متداول لغت سازی آن کامًال سازگار است، ترکيب 
   .انگليسی ميباشد" های وی"ترجمۀ لفظ به لفظ از 

  

  شده ــ تقسيم اوقاتجدول زمانی ــ جدول زمان بندی 
وقتی که در صنف هفتم ليسۀ عالی حبيبيه ــ که يادش بخير باد ــ زبان انگليسی را شروع کرديم، از جملۀ اولين لغات 

ترجمه " تقسيم اوقات"آن را " افضل خان" را آموختيم و معلم انگليسی ما آقای Time Tableانگليسی کلمۀ مرکب 
پالن تدريس "ود که همه روزه با آن سر و کار داشتيم، و آن چيزی ديگر نبود، مگر هم ترکيبی ب" تقسيم اوقات. "کرد

وجود داشت، يکی جدول بزرگی بود، که در آن تمام روزهای تدريسی تمام " تقسيم اوقات"در  مکتب دو ". روزمره
بند ) مديريت مکتب"(تبکه را در ادارۀ مک" تقسيم اوقات"اين . صنف ها در طول تمام سال تعليمی، درج گرديده بود

تقسيم "نگران هر صنف، " تقسيم اوقات عمومی"از روی همين . ياد ميکردند" تقسيم اوقات عمومی"بود، به نام 
. صنف خود را کاپی کرده و در روز اول درسی روی تختۀ سياه مينوشت و شاگران آن را يادداشت ميکردند" اوقات

سی و تعليمی در تمام معارف افغانستان بود و هر کسی که با مکتب و يک اصطالح عام تدري" تقسيم اوقات"ترکيب 
 و در نزد اهل "افغانستان شمول"، پس اين اصطالح . تعليم و تدريس سر و کار داشت، اين اصطالح را ميشناخت

  .معارف کامًال معمول و مأنوس بود
و ثغور که همه حدود " عصر انترنت" در از زمانی که سيل آثار مطبوع ايرانی وارد افغانستان ميگردد و خصوصًا

تعداد بسيار زياد . دنعرضه ميگردبحيد و حصر  ات خاص و اصطالحات فارسی ايران هم کلمرا درنورديده است،
وضع گرديده اند، متأسفانه در " مصرف داخلی ايران"بدست ايرانيان و اصًال برای که اين کلمات و اصطالحات، 
. شيده شده و باصطالح به خورد تمام قلمرو زبان دری داده ميشوند؛ از جمله افغانستانتمام قلمرو زبان دری پيش ک

جدول "يکی از ترکيبات نامأنوسی که درين اواخر خصوصًا در ادبيات سياسی و نظامی عرضه ميگردد، همانا 
عادل های فرنگی  انگليسی و ديگر مTime Tableاست، که ترجمۀ تحت اللفظ  " جدول زمان بندی شده"يا " زمانی

  .آن ميباشد
  :چنين نوشت" بارک اوباما و جايزۀ نوبل" زير عنوان ٢٠٠٩بتاريخ اول دسمبر " افغان جرمن آنالين"پورتال 

بسياری از منتقدان باراک اوباما در حزب جمهوريخواه از جمله سناتور جان مک کين، رقيب انتخاباتی او، با ... « 
وها از افغانستان مخالفند، هرچند اين منتقدان جمهوريخواه از اعزام قوای کمکی  اين نيرجدول زمانی خروجتعيين 

 » ....حمايت ميکنند
چه بدی ديده است، دری خود ما " تقسيم اوقات"من واقعًا نميدانم که نويسندۀ افغان ما از ترکيب مأنوس و خوش نمای 

  استعمال ميکند؟؟؟؟ ايران بعاريت گرفته ، از فارسیرا " جدول زمانی" مانند )٢(ی"بد دول"که کلمۀ زشت و 
  

  راسِت خود را گفتن ــ راستش را گفتن
در زبان دری افغانستان اين ترکيب و طرز اداء ، برای هر . درينجا اندک به زبان عاميانه و گفتاری توجه ميدهم

 راستت را گفتی ــ راست خود راستم را گفتم ــ راست خود را گفتم ؛« : چنانکه گوئيم . صيغه عليحده گردان ميگردد
را گفتی ؛ راستش را گفت ــ راسِت خود را گفت ؛ راسِت ما را گفتيم ــ راسِت خود را گفتيم ؛ راسِت تان را گفتيد ــ 
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البته در زبان گفتار نحوۀ تلفظ کلمات فرق ميکند (» .راست خود را گفتيد ؛ راست شان را گفتند ــ راست خود را گفتند
مگر در ايران اين ترکيب را به عين شکل برای تمام صيغه ها ). وجهۀ ادبی زبان گفتار را آوردمو من درينجا 
راستش را گفتم، راستش را گفتی ، راستش را گفت، راستش را گفتيم، راستش را « : چنانکه گويند . استعمال ميکنند

استش، رفتش ، اينجا «: ًال ايرانيان گويند اين شايد سرچشمه گرفته باشد از حالتی گه مث. »گفتيد، راستش را گفتند 
او حقيقت گپ را گفته "درين معناست که " راستش را گفت"در زبان دری ما وقتی کس بگويد . »...استش ديگه ، 

راستم "باريکی موضوع درينست که وقتی مثًال . و در اين صورت عين صيغه برای تمام اشخاص بکار ميرود" است
در اين " راستش را گفتم"ولی وقتی بگوئيم . معنای اينست که آنچه خودم حقيقت می پنداشتم گفتمميگوئيم در " را گفتم

ايرانيان اين باريکی را در زبان خود مد نظر نمی گيرند و برای هردو ". حقيقت موضوع را گفته ام"معناست که 
  .حالت، همان يک نحوۀ اداء را استعمال می نمايند

  : ، چنين آورد "راستش را گفتن"در شرح " نهفرهنگ فارسی عاميا"
 جلد ٧٤٢صفحۀ (»."ما راستش را ميگوييم تا فردا دعوا نداشته باشيم:  "حقيقت را گفتن ، چيزی را پنهان نکردن« 

  )١٣٧٨، اثر ابوالحسن نجفی ، چاپ گلشن، چاپ اول ، زمستان " فرهنگ فارسی عاميانه"دوم 
  

   پارو
به فضلۀ حيوانی و انسانی گفته شود، که برای تقويۀ خاک به حيث ) با واو معروف"(اروپ"در دری افغانستان کلمۀ 

برخاسته و آن کسی بود که فضلۀ حيوانی را از " پارو کش"از همينجا ترکيب . از آن استفاده ميگردد" کود حيوانی"
معموًال برای مدت مديدی در فضلۀ حيوانی را . بيت الخالء های شهر باالی خر بار کرده و به ده و روستا ميبرد

" پاروی سوخته"ز در زراعت معموًال ا. ميناميدند" پاروی سوخته"را " پارو"آفتاب ميگذاشتند، تا بسوزد، و چنين 
  .استفاده ميکردند، که خاک را بسيار حاصلخيز ميساخت

ايرانيان بيلچۀ نانوائی را .  مينامند"پارو"را " بيل"ايرانيان . مدلول کامًال متفاوتی دارد" پارو"در فارسی ايران کلمۀ 
ابوالحسن نجفی، زير شرح کلمۀ " فرهنگ فارسی عاميانۀ" جلد دوم ١٣٨٧مثًال در صفحۀ . نامند" پارو"نيز 

  : ميخوانيم " ناخنی"
 و پيش از پارواين فرورفتگيها را پس از پهن کردن خمير بر روی ) (نان(دارای فرورفتگيهای متعدد سوراخ مانند « 
" داش"مراد از چيزيست که ما " تنور"در مثال باال  (».)ستن در تنور با گوشۀ ناخنها و انگشتان ايجاد ميکنندب

  ).گوئيم
  .در بعض نقاط افغانستان نيز استعمال ميگردد، که  البته شکل عام را ندارد" بيل"در معنای " پارو"البته کلمۀ 

 

   )آپوريشن( آپريشنعمل ــ عمليات ــ 
  .است... و " کار"و " ساختن"و " کردن"ًال کلمۀ عربی و در معنای اص" عمل"

استعمال ميکنند، که در واقع ترجمۀ باللفظ اين لغت فرنگی " آپريشن"را در معنای " عمل"در اصطالح طبی ايران 
د حتی از مگر در اصطالح ما ــ که نيز از طب مدرن و يا شاي" عمل"."فالن کس عمل شد"مثًال ميگويند که . ميباشد

 جواب"يعنی " عمل شد"چنانکه گويند، . است" مواد غائظه"و " جواب چای"طب  قديم برخاسته باشد ــ  در معنای 
وقتی طفل خرد معده درد و يا قبض ميگرديد، زنان کهنسال ميگفتند، ". ، آرام شدهمينکه عملش آمد"و يا " چای آمد

  ).د که جواب چايش بيايديعنی خدا کن)"(بدهدش(خدا يک عمل بخير بتيش"که 
  .شناخته ميشود" عمليات"ميفهمند، در دری افغانستان زير نام " عمل"آنچه را در فارسی ايران تحت 

يک اصطالح عسکری هم هست، که هم در فارسی ايران و هم در دری افغانستان در عين معنی " عمليات"البته 
 ــ در زمرۀ چند است ــ جمع سالم" جمع"ف عربی گاه صربا وجود اينکه از ن" عمليات"ترکيب . استعمال ميگردد
و . را پيدا کرده اند" مفرد"ثيت کلمۀ در جمالت دری حي" ع بودنجم" خود می آيد، که با وجود )٣(کلمۀ همقراغ
، " لبنيات"، " اتهامات"، " الزامات"، " اجراآت"، " مطبوعات"، " ايجابات"، " اقدامات"، " تشکيالت"کلماتی مثل 

، " امور"، " فوائد"، " عوائد"، " حور"، " افواه"، " عوارض"، " عجائب"، " افرازات"، " مقتضيات"، " مهمات"
فارسی سازی کلمات "در فارسی ايران در مسير . وغيرهم، از همين قبيل اند" وسائل"، " صنايع"، " عوامل"

را " کارکردها"ترکيب " اجراآت"ًال در عوض مث. اخيرًا معادل های فارسی اينها را ساخته و بکار ميبرند" عربی
  . دقت کنيم، يک ذره منطق نمی يابيم" کار کرد"استعمال ميکنند و اگر به ساخت 

  

  شب پره ــ  خفاش ــ  شب پرک چرمی
  :بکار ميبندد وقـتی فـرمايد" خفاش"را در معانی " شب پره"ضرت سعدی شيرازی کلمۀ ح
  

     چشمۀ آفـتاب را چه گناه؟  گر نبيند به روز شب پره چشم    
  

، حشرۀ مشهوری گفـته ميشودـظ ميگردد، در دری افغانستان به تلف" شوپرک"که در اصطالح گفـتار " شبپره"کلمۀ 
  .نيز استعمال ميشود" پروانه" کلمۀ ُمعادل" شب پره ".که بالهای پهن، ساخت رنگين و عمر کوتاه دارد
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های "به " ک"ه مرور زمان ببوده که " شب پرک"در اصل خود " پرهشب "اين هم بايد گفـته شود که ترکيب 
را " اصل" زبان گفـتار و زبان عـوام ما همان ، ميبينيم که استعمالبا اين پيشينۀ. مبدل گرديده است" غـيرملفـوظ

" رکبمبي"و " گوش خزک"و " پنيرک" ترکيبات .ــ ميگويد" شب پرک"ــ يعنی " شوپرک"وقـتی ، داشته  محفـوظ 
  .نيز از همين قبيل اند

  

  :تفسير بيت حضرت سعدی 
  :در دو معنی بکار رفته که هردو درينجا صادق می افتد ) بدون کسرۀ اضافت" (شبپره چشم"

  :بپنداريم معنای بيت ازينقرار است " چشمِ  شبپره"و در معنای " اضافۀ مقلوب"را بحيث " شبپره چشم"ــ اگر 
  در روز ديده نميتواند، گناه آفتاب در کجاست، که چشمۀ نور است؟) شخفا(در صورتی که چشم شبپره 

  :را به حيث کسی قبول نمائيم که چشم خفاش مانند دارد، معنای بيت اين خواهد بود " شبپره چشم"ــ اگر 
  انند خود ، در روز ديده نتواند؟ آفتاب چه تقصير دارد، وقتی  کسی با چشمان خفاش م

  
  امهدستار ــ لنگی ــ عّم
  : شيرازی فرمايدحضرت شيخ اجــّـل سعدی

  
  ز از رمق در حياتش نيافتـــيکی  در بيابان سگی تشنه  يافت       به جــ

   خويشدستاران بست رـرد آن پسنديده کيش       چو حبل اندــُـله دلو کــک
  

ته و کمی پيشتر از آن شرا مينويسم، به آنطرف نيم قرن گذ"  خويشدستاران بست رچو حبل اند "وقتی مصراع
غالم "که " پهلوفايلم"من با .  ليسۀ عالی حبيبيه نشسته بودم"پنجم الف"و آن وقتيست که در صنف  مميگردپرتاب 
پهلوی هم می نشستيم و باصطالح آن زمان  صدا ميزدند، "چوچه" وی را نام داشت و بچه های کوچه" ربانی

از " خلق ــ پرچم"اوندش غريق رحمت بدارد، چون وی در زمان آفت خد.  خوبی بودبچۀکه  هم بوديم، "پهلوفايل"
در کتاب فارسی تعدادی از . زندگی ساقط گرديد و بمانند هزاران و صدها هزار تعليم يافته، به ديار عدم فرستاده شد

عارفان بوديم  عاشقان و )٤("هداریا رچاِه"چون هردو از گذر او و من . لغات را با شرح آنها زيرنويس کرده بودند
در مضمون .  از مکتب برميگشتيمفتيم و يکجاثر اوقات باهم مکتب ميراک. داشـتو خانه های ما از هم بسيار فاصله ن

 .ناميده ميشد، همين مثنوی اخالقی حضرت سعدی درج گرديده بود" قرائت فارسی " به ناجائزکه در آن وقت" دری"
دانستيم و بدون رهنما   بعدی را نيز از ياد کنيم و چون درست نمیهای سيم،  که لغات دردو عادت کرده بود ما هر

با اين کار مسابقۀ دانش لغت را نيز در پيش ميگرفتم .  حفظ کرده بوديم"غلط"بوديم، بعضًا لغات را با ترکيب و تلفظ 
  .می گفتيم" لغت جنگی"ديم و اين عمل را يو برسم مسابقه از يکديگر معنای آن لغات را ميپرس

  
  بی پير مرو در خرابات        ارچند سکندر زمانی

  
 را") بحيث ريسمان"يعنی ) مثل ريسمان"(چون حبل"مخفف  ("چو حبل"  مرکبهيچ از يادم نميرود، که عبارت

  .تلفظ ميکرديم" ُچوَحَبـل"فکر کرده و  "  بسيط" یلغت
، که نيز کلمۀ "لنگی"اج دارد ــ البته در پهلوی بود، که در زبان عوام ما بسيار رو" دستار" سخن بر سر کلمۀ زيبای 
" عمامه"را هيچ استعمال نميکنند و در عوض لغت " دستار"در ايران کلمۀ . است" لــُنگ"زيبای دری و منسوب به 

در را " دستار" و کلمۀ زيبای دری ارس برخاستعالوه از سعدی شيرازی که از ف. را که عربيست، بکار ميگيرند
را از سه قرن پيشتر ) "فارس"يعنی منسوب به کشور " فارسی(" شاعر ديگر فارسی راوان استعمال کرد،کليات خود ف
 نواب ظفر خان ــ صوبه دار کابل ــصائب اصفهانی که به عزم سفر هند، اول به کابل آمد و در دربار . گواه ميگيرم

ين قصيدۀ غّرا سروده است قصيدۀ مدحيۀ نکابل چظفر خان و يافت، در مدح فراوان اقامت گزيد و عزت و منزلت 
  :يار معروف است که بسحضرت کابل

  
  گان هر خارش   که ناخن بر دل گل ميزند مژ ش   هساردامان کخوشا عشرتسرای کابل و 

  
  :در جائی ازين قصيده فرمايد 

  
  )"راء"با سکون " طرف( "ش؟دستارچرا خورشيد را از طرف سر افتاده 

  
ــ آرشيف معروفی " اميانۀ دریگی و ديرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عَرَس"از مقالۀ   بيشتر موضوع شرح( 

  !!!!!)خواسته شودــ " آفغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال 
اين قصيده را تخميس کرده است، که درينجا تيمنًا چند بندش شعرای معروف افغانستان، لحضرت قاری عبد اهللا ملک ا

  :يم ميکنمرا  تقد
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  ر جايش نمی بيندــــــــــــبه چشم احترام آثار ه       ندو عالم شکوه قدر وااليش نمی بيــــــــــــــمگ

  ر در رفعت برج فلکسايش نمی بيندــــــــــــــاگ        بيندزايش نمیـــــــــــــــجبال سربلند دهشت اف

  ش؟دستارچرا خورشيد را از طرف سر افتاده 

  اطر بی رنج را ماندــــــــــبر و بوم وسيعش خ       رگه آفتابش در نظر نارنج را ماندــــــــــــــسح

  صار مار پيچش اژدهای گنج را ماندــــــــــــح       طبع دقت سنج را ماند در لطافت  وايش ـــــــه

  ر خشت ديوارشـــ گنج شايگان هلی ارزد بهو

  ؟رامش که ميداندـــ بگ  دشت مفصل سرگذشت       ؟اگون ايامش که ميداندزارشهای گونـــــــــــــگ

  ؟ بامش که ميداندب مه جبينان لبساـــــــــــــح       ؟يز چشم بادامش که ميداندـــــــــــفسون فتنه خ

  دو صد خورشيد رو افتاده در هر پای ديوارش

  )٥(شگفتی نبود از آب و هوای اين سرا ُبستان       اويدانـــــــــاگر بخشد به آدم از لطافت عمر ج

  ر تيری به تاريکی فگند از چشمۀ حيوانَضــَخ       دارد زندگی چندانـــنديدست آن که اين گلشن ن

  انهارشا حيات جاودان برگير زـــــــــــبيا اينج
  
، ار يزدی، بنياد موقوفات افشارافش، اثر داکتر محمود " افغان نامه"کتاب اول  ٥٥٠  ــ  ٥٤٨مأخوذ از صفحات (

   )١٣٨٠چاپ دوم ، تهران 
 

  :فرمايد،  را قافيه بسته "دستار"ين قصيده بار دگر صائب در جای ديگر هم
  

  ما او راــــــــاجت سرمايۀ بال ُهنباشد حـــــــــــــ

  شدستارسعادت همچـو گل می رويد از اطراف 
  

ام ــ بدون ذکر مکان و ی فيروزکوهی، انتشارات کتابفروشی خّي صائب اصفهانی، چاپ امير کليات٨١١صفحۀ ( 
  ) زمان چاپ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 :توضيحات
  
" افغان جرمن آنالين" آرشيف معروفی در پورتال ١٥٦ و ١١٣ــ قسمتهای اول و دوم اين سلسله تحت شماره های ١

بايد تذکر بدهم، که يک گوشۀ عمدۀ مقاالت اين .  نشر گرديدند٢٠٠٧ نومبر ٤ و  ٢٠٠٧ جون ١٧  آن زمان، به تاريخ
به " افغان جرمن آنالين"متصديان . ان نوشته شده اندافغانست" دری"و " پشتو"آرشيف، به دفاع از زبانهای جليل 

دارند، آن آرشيف را حذف " فرهنگ افغانی"ی افغانستان و "پشتو"و " دری"ِ  مفرطی که به زبانهای "عشق"خاطر 
ايشان فحوای همان داستان معروِف . کرده و نخواستند، که مورد استفادۀ خوانندگان پورتال شان، قرار داشته باشد

  :سعدی را مصداق بخشيدند که هشت صد سال پيش از امروز ضمن مثنويی رسا فرمودحضرت 
  

  ر کرد و ديدـستان نظخداوند ُب   ريد    ُب  بر سر شاخ ، ُبن مییيک
  کند       همانا که با نفس خــَود ميکند  میدـَـبـر اين مرد ـتا گـبگف

  

باغبان دررسيد و فرياد برآورد، که از برای خدا، . يکردکسی بر شاخۀ درختی نشسته و بيخ شاخه را اره م :تفسير 
  !!!، يعنی که بيخِ  خود را ميکــَـنینیــُـ ميکبـَـدازين کار دست بردار، چون با اين کار، نه با من، بلکه با خود 

 ديگر اين ی که به اين سلسله دل بسته بودند و نيز به مقاالت بی شمار"افغانستان انديش"به خوانندگان گرانقدر و 
را با آرايشی جديد و دسته بندی بهتر و رساتر، در صفحۀ خود شان، در " محذوف"قلم، اطمينان ميدهم، که مقاالت 

ــ نشر خواهم کرد؛ و انتشار اين سلسله اولين گام درين " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"صفحۀ آزادگان ــ پورتال 
  .مسير است
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. ، اصطالح عاميانۀ کابليست"ناز و خرام"و " شأن و شوکت"در معنای )  سکون دومبه فتح اول و"( دول " ــ٢
» .فالنی بسيار دول ميکنه« : ؛ چنانکه گوينددرا نيز استعمال ميکنن" دول کردن"کابليان ازين کلمه ترکيب فعلی 

در معنای " دول"و " بد" از "صفت و موصوف"بحيث  " بد دول"ترکيب و » .فالنی بسيار ناز ميفروشد"يعنی که 
  .نيز تقريبًا در عين معنی رائج است" بی دول" ترکيب . است" بد قواره "و" بی نمود"
را " راغــُهمق"ترکيب " افغانستان) دری(لغات عاميانۀ فارسی "مؤلف قاموس " عبد اهللا افغانی نويس" مرحوم  ــ٣

 در ، بر آنعالو، استعمال اين ترکيب را خود من اما از آوان بچگی و جوانی. درج کرده است" همسن"در معنای 
لت ميکرد، آن بچۀ مغلوب در حالی را چنانکه وقتی بچه ای بچۀ خردتر  .نيز بياد دارم" هم وزن"و " هم قد"مفهوم 

بچۀ همقد و هموزن و « : نی يع)" ببين(و باز ببی ) بيار(بير) مرا(همقراغ مه « : که اشک انتقام ميريخت، ميگفت
  ». بيار و بعد روزش را ببين مراهمسان

مورد استفادۀ عامه با آب شيرين و گوارا از آن ميگفتند که در آن چاهی معروف و " هداریاچاه ر" اين گذر را  ــ٤
مراد از جائی " هداریار"البته . ميناميدند" هداریاچاه ر"همه کس راه داشت، آنرا " چاه"چون به اين . قرار داشت

" منطقه"همان " راهداری"اين چاه گويا به . را ميگفتند"  راهمحافظ" ،"هدارار" ميبود و "هدارار"بود که در آن 
            .مربوط بوده است

است که باغی معروف در کابل بود و بعد وزارت ) بستان سرای"(ستان سراُب"اضافت مقلوب از " سرا ُبستان" ــ ٥
  .جلوه ميفروشد" پارک زرنگار"معارف در آن جای گرفت و اينک در هيئت 

 
    
 


