
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

       

  دپلوم انجنير خليل � معروفی

   ٢٠١۴جنوری  ٣١برلين ــ    

  

  

  

  ...ياد بادا روزگاری 

  :ده سال پيش ارتباط ميگيرد، نوشته بودم کهدر يکی از مقا�تی که به دوازده سيز

  ."انسان در زمان گذشته زندگانی ميکند"

  اين به چه معناست؟؟؟

اين بدين معناست که آنچه را انسان از خود و ديگر موجودات درک ميکند، ھمه و ب/استثناء 

  .محصول زمان گذشته است؛ يعنی در زمان گذشته ساخته شده است

را  "زندگانی"و  "زندگی"بايد بيفزايم که در زبان دری دو مقولۀ متفاوت در ھمينجا ب/فاصله 

در دسترس داريم و چه خوب است که زبان دری بين اين دو مقوله فرقی بارز را قائل شده 

 "مرده"و  "زنده"است، مدلول بيولوژيک دارد؛ در سنخی که  "مرگ"که مقابل  "زندگی". است

  .مقابل ھم قرار دارند

ساخته  "ريشۀ مضارع"بان دری آموخته ايم که بسا ترکيبات زبان دری از در صرف ز

است، که با چسپيدن  "رفتن"ريشۀ مضارع از  "َرو"مث/ً ". صفت فاعلی"ميشوند؛ از جمله 

ريشۀ مضارع از  "يسوِ نِ "يا . ساخته شده است "ندهوِ رَ "از آن صفت فاعلی  "نده"پساوند 

  :ھمين قسم.  در ست شده است "يسندهوِ ِن "از آن  "نده" است که با پيوستن پساوند "نوشتن"

کردن ــ ُکن ــ کننده؛ ديدن ــ بين ــ بيننده؛ نمودن ــ ُنمای ــ نماينده؛ شنيدن ــ شنو ــ شنونده؛ 

گشتن ــ گرد ــ گردنده؛ گفتن ــ گوی ــ گوينده؛ زدن ــ زن ــ زننده ــ ُکشتن ــ ُکش ــ ُکشنده؛ 

  ....َکشنده؛ ِکشتن ــ کار ــ کارنده؛ شکستن ــ شکن ــ شکننده؛ َکشيدن ــ َکش ــ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 "هندَ ِي زِ "از آن  "نده"است که با پيوند با  "زيستن"ريشۀ مضارع از مصدر  "یزِ "به ھمين سان 

اھل زبان که بر اقتصادی بودن کلمات و تسھيل در تلفظ آنھا توجه و عنايتی . ايجاد گرديده است

را جور کرده  "زنده"ساقط ساخته و کلمۀ  "زينده"را از کلمۀ  "ی"ان خاص دارند، به مرور زم

به  "زيستن"مصدر  "زی"بوده که از ريشۀ مضارع  "زينده"در اصل خود " زنده"پس . اند

، عادت کرده است "فرھنگ عميد"حسن عميد که در فرھنگ مشھور خود، . وجود آمده است

 "ِاصل"را نيز با  "زنده"پھلوی بتراشد، برای ھر لغت دری، ھرو مرو شجره ای از زبان 

zindak ھمان  "زنده"اما برداشت گرامری و دستوری من از کلمۀ . ــِ پھلوی ارتباط ميدھد

  .است، که آوردم

 "زندگی"پس . ست "زندگی"يا  "زنده بودن"، "زنده جان"يا   "زنده جسم"کيفيت ب/فصل يک 

جمع دری کلمۀ . را نمايش ميدھد "جسم زنده"دارد و خاصيت اصلِی " زنده"نسبت مستقيم با 

مصدری را  "ی"اگر . ست"انسانھا"ھمانا " زندگان"است؛ و مراد از  "زندگان"ترکيب  "زنده"

 "زندگان"منسوب است به  "زندگانی"پس . از آن برميخيزد "زندگانی"بر آن ع/وه کنيم، کلمۀ 

  .بين خود قائم ميکنند "زندگان"ی که تو مجموعۀ ارتباطا

ھم از نگاه ساخت صرفی و گرامری و ھم از نگاه مدلول  "زندگانی"و  "زندگی"ديده ميشود که 

. و مفھومی که از آنھا گرفته ميشود و يا بايد گرفته شود، از ھم کام/ً متفاوت و متباين اند

فارسی متأسفانه بين اين دو کلمه فرقی قائل نشده و ھردو را /فرھنگھای لغت زبان دری

  !!!ھم می آوردند؛ که جفائی ست آشکارا بر ھردو لغت مترادف

  :مکرراً گفته شود

و منسوب بدان است، يک مفھوم کام/ً اجتماعی را  "زندگان"که اسم مصدر از  "رندگانی"

پس رابطه ای را که انسانان بين خود . است "انسانان زنده"ھمانا  "زندگان"ميرساند و مراد از 

  .ناميده ميشود "زندگانی"ند، و در اجتماع برقرار ميساز

در بسا زبانھای دنيا به شمول زبان عربی، ُمعادل مقو�ت دوگانۀ ظاھراً مترادف، ولی در 

ديده نميشود، چون ھردو را با يک مقوله افاده ميکنند و  "زندگی"و " زندگانی"اصل متفاوِت 

  . ميکنند جائی که مفھوم بايد صراحت حاصل نمايد، کلمه ای شارحه با آن اضافه

  :آيا ميتوان گفت که . ميکند "زندگانی"گفتم انسان در زمان ماضی 

  "زندگی ميکند؟؟؟ گذشتهانسان در زمان "

انسان در "چون درين حالت بايد فعل ھم مطابق زماِن ماضی استعمال شده و جواب منفی ست، 

ديگر، حيوان  وو ھر زنده جان و جانور چون انسان . گفته شود "زمان گذشته زندگی ميکرد
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 "زنده بودن"ُمعادل  "زندگی"به عبارت ديگر . است "زنده"ميکند، که  "زندگی"زمانی  تنھا در 

را در  "زندگانی"و  "زندگی"با تأسف که اندک کس متوجِه اين باريکی ست و مقو�ت . است

  .جای و موقع درست و مناسب آنھا استعمال ميکند

ذشته است و عجيب رابطه ای بين زمان گذشته و حال و گفتم آنچه داريم، ھمه محصول زمان گ

اگر به حساب رياضی . آينده که در يک مسير تزلزل ناپذيِر �ينقطع قرار دارند، وجود دارد

سخن گوئيم، مسير زمان را که يک خِط متوالِی مستقيم است به سه قسمت تقطيع کرده ميتوانيم، 

. ناميده ميشود "زمان حال"ان شمرده ميشود، که يکی نقطۀ صفر که مبدأ و خاستگاه محاسبۀ زم

و آنچه در سمت چپ مبدأ واقع  "زمان ماضی"ھرچه در طرف راست مبدأ قرار دارد، مربوط 

  . است "زمان مستقبل"است، مربوط 

به نظر من، آنچه را در اختيار داريم و يا آنچه وجود دارد، ھمه مربوط به زمان گذشته و 

و  "گذشته"مرز بسيار کوچکِ مايکروسکوپيکِ بين زمان  "حال". ماحصل زمان ماضی ست

ازين خاطر که، ھمان لحظه ای را که مث/ً ھمين  "فوق العاده کوچک و کوتاه". است "آينده"

تحويل داده شده و  "گذشته"ميپنداريم، در ھمين َدم به انبار  "زمان حال"اُکنون و ھمين َدم به نام 

ميپنداريم،  "حال"يعنی ھمان لحظۀ فوق العاده زودگذری را که شده است؛  "زمان گذشته"جزء 

باز اگر بحساب رياضی بگوئيم، ذات و . پيوسته است "گذشته"در ھمان َدم و در ھمان لحظه به 

پس زمان . تقّرب بدھيم "صفر"وقتی مشخص ميشود، که لِِميت يا َحّدش را به  "زمان حال"کنِه 

ی ست که ھر لحظه به کام "صفرمانند"اده کوچک و کوتاه و حال زمان بسيار بسيار و فوق الع

ھم  "آينده"حساب و نصاب زمان . ميشود "زمان گذشته"فرو ميرود و جزِء  "زمان گذشته"

زمان با سير �ينقطع خود ھر لحظه از گدامی . ، فع/ً وجود ندارد"آينده"مشخص است، چون 

ن کرده و ب/فاصله به آرشيف و تحويلخانۀ سي/ "حال"فرض ميکنيم، بطرف  "آينده"که به نام 

   . تسليم داده ميشود "زمان گذشته"

وش نخورده و سفسطه گوئی پنداشته شده باشد، کسان خ اق بعضبعد از تمھيد با� که شايد به مذ

  :می آئيم به اصل قصه

مشھور را در استقبال از غزل " ت بازو گسستقوّ "به تاريخ دوازدِه جنوری شعر معنون به 

  ابوالمعانی بيدل با مطلع 

  رصت که عيش رايگانی داشتيمياد آن فُ 

  سجده ای چـون آستان بر آستانی داشتيم
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جمعاً  "داشتيم"حکومت کرده و رديف  "داشتيم"و رديف  "آنی"در غزل بيدل قافيۀ . نشر کردم

ھنوز چند وقتی غزل استقبالی خود را از آن شروع کردم، . شانزده کرت تکرار گرديده است

ھمان . باصط/ح زنان کابلی سِر ِدلِم ريخت "داشتيم داشتيم"بيتش فراھم نگرديده بود، که رديف 

َ ست"بود که بدون خروج از وزن، رديف را رھا کرده و قافيۀ جديد  را برگزيده و غزل را  "ـ

  .با ھمين ھيئت به آخر رساندم

اء و مفھوم دو ضرب المثل کابلی بوده باشد، اين تغيير و انتخاب قافيۀ جديد، شايد متأثر از فحو

و خوردِن حسرِت  "داشتيم"تکراِر . که ناخودآگاه مانند خون در رگھای ذھن من جاری ست

  :با خميرۀ اين دو مثل جور نمی آيد يقيناً ، "داشتيم داشتيم"

  !!!"احتياط گذشته ره صلوات، آينده ره"ــ 

  !!!"گپ بزنيم داريم ، از دارــ داشتيم داشتيم به درد نميخوره

به  در حالی که ضرب المثل اول در ھمين ھيئت عاماً استعمال ميگردد، ضرب المثل دوم کام/ً 

؛ يعنی که شايد به نھائی را به خود نگرفته است المآلِ  و ھيئت متحدشکل قوام نرسيده و ھنوز 

  !!!اشکال مختلف بر زبان کابليان جاری گردد، که حتماً ھم ميگردد

ته از ھمين ديد و ذھنيت عام، بر آن شدم تا رديف را ترک کرده و قافيۀ جديدی را برخاس

در آن نشيده پنج بيت اول را به قافيه و رديف حضرت بيدل سرودم و پنج بيت . اختيار نمايم

  .آخر را در قافيۀ ساخت خودم

ر نظرم پسنديده ھمان قسمی که انسان بعضاً خود کار خود را ميپسندد، آن قافيۀ خودساخته ھم د

اينست که ھمان پنج بيت را با ابيات . حيف ديدم که گپ فقط به ھمان پنج بيت ختم گردد. آمد

  : ديگر عجين کرده و غزلی را که اکنون از نظر خوانندۀ گرامی ميگذرد، ترتيب دادم

  

  

  ...ياد بادا روزگاری 

  شست زدِ مُ  از ميخوَردکو آن کسی  جان نوش        ستجَ  وخيز  آسمان درجھان در گردش است و  اين

  زيِر دست بر مرحمت ورزد کهمرده بــــــادا آن  که  آزارد  دل آُزرده ای       خّرما دستی 

  جـدان کجـا بتوان نشستودانش ميسزد       با دغلکاراِن بی  ومھر ورزيدن به اھل صدق 

  عادل کرد َپست و  را د ظالمرْ روَ پَ تکيه بر دنيا و مافيـــھا،  ھـمی نتوان نمود       اين جھان 

  انصاف ھست کرد اگر باری ترا *ش بائیگوو از کردار او        از غيرت افغان  ويمت ـگــ

  ــر       ای بسا اقـــــوام گيتی کز ُبِن ھستی َنَجستــدھ در کشاکشھای  اّيام  و ت/طمـھای 
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  و نی از پا نشست دادشمن در ھراس افت نی زو نھار        ـان  به صد ليل رت افغــملت باغيـ

  منزل شست و شکست از ایو جسارتھای آن       تا بگويم شمه  ــوان اّيام ــميروم زی  خ

  ، گر ُخم و مينا شکستروزن سور و سرورم       ستبَ کز َخـِم چوگان نَ   روزگـاری،ياد بادا 

  ̂مِت  نيرو بَِخستدررسيد و ھِ  ی پير َدور        پيِل مست ون ـر بوديم، ھمچدر جوانيھا اگ

  ـــّوِت بازو ُگَسستــو ُق  نوبت پيری رسيد        ميشکست اخار سنگِ گر يک زمانی  مامشت 

  پيری  َنَرست  نيستی  و ھيبتِ  از گـــــزندِ        عالی و دانی درين دنيای دون ازھيچ کس 

  َرستِب پيری    نيستی  و ھيبتِ  ندِ از گـــــز       دانی درين دنيای دون وعالی  از یکس کی

  نبست پيری خنۀر ،دنياچ کس در داِر ــھيـ       صد دريغ ،رفتنـبتوان گکجا  راگردون  سيرِ 

  ق بِِدهـح و" خليل"طيرۀ جبر زمان را بين 

  روِز الست ازمست  ،عالم ستاينچنين بوده 

  ...:سپھر و گردون و �زم می افتد در مورد گردش جھان و آسمان و چرخ و شرحی درينجا 

  :ترکيب گرديده است، بدين ترتيبقديم و جھانبينی ديد ھمان از متأثر " آسمان"کلمۀ 

. است" آسه"و " آس" و مانندۀ ؛ يعنی آنچه شبيهبوده" آسه مان" يا  "آس مان" در اصل خود "آسمان "

ميبينيم؛ بدين " يابآس" و" دستاس" در را در زبان ما" آس و آسه"و مثال عملی و بسيار مر̂وج 

  :ترتيب

ی که با دست ميچرخد "آس" يا" آس دستی" يا" آِس دست" است؛ يعنی" دست آس" مخفف" دستاس"ــ 

  .است" دست آس" مخففِ " دستاس" پس. و به گردش می آيد

ی آب با "آ"کسرۀ قبل از " است که نظر به قواعد صرفیبوده " آِس آب" در اصل خود" آسياب"ــ 

مجھوِل  يایِ "در واقع  "زير"يا  "کسره"، چون از نگاِه فونتيک تبديل شده است" ياب" به" آ" پيوستن با

  .کوتاه دانسته اند "الف"را  "زبر"و " واو کوتاه"را  "پيش"ھمان قسمی که  .است" کوتاه

را  "شباھت"پساوندی ست که  "مان"است و  "آسه مان"يا  "آس مان"ھم حالت تخفيف يافتۀ " آسمان"

  .ندميرسا

  :که  ،شعر معروف را نميتوان از نظر دور داشت انھم ،"جھان" کلمۀ تسميۀتوجيه و البته در مورد 

  آسان گذران  کــــــار جھان گذران را

  ھان راان گفت جَ زيرا که خردمند ِجھ

  .است "خيزان"و در معنای  "َجستن"صفت فاعلی از مصدر ) به کسر اول(" ِجھان"و 
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ه زمين مرکز عالم است و اف/ک و آفتاب و ماھتاب و دگر ستارگان و سّيارات در قديم حدس ميزدند ک

از ھمين سبب در اشعار بزرگان زبان دری ھمين فلسفه ترسب کرده است، و . دورادور آن ميچرخند

  .بناء بر ھمين ديد از جھان بوده است ھاو امثال آن "آسمان"و  "چرخ"و  "فلک"و  "گردون"نامگذاری 

  ون کرده ست ايوان فلکوش راگوئی که نگ

  حکــــــــِم فلکِ گردان،  يا  حکم  فلگردان

  )خاقانی(

زبان اين استادان  تمامو استاد نصری بلخی که اعظم و اکبر شعرای زبان دری ملک الشعراء عُ 

  :، چنين فرمايدپنداشته شده است

  ردش بود ھمواره کارتا زمينـــھا را ز آرامش بود ھمواره طبع      تا فلکـــھا را ھمی گ

  ھمچنين بادی که ھستی، جاودان با کام دل      شادبخت و شادجـان و شادطبع و شادخوار

ف يتصر "بادند  باديد  باديم باد   بادی بادم "را در سابق در حالت مضارع به شکل  "بودن"مصدر 

  باشی= بادی  پس. ودميش "باشم  باشی  باشد  باشيم  باشيد  باشند"ميکردند که به حساب امروزی 

  .متروک گشته استھمه  ی قديمیھاصيغه  باقی مانده و دگر" باد" امروز ازين ميانه فقط کلمۀ

  ":بائی"ــ در مورد استعمال کلمۀ  *

در حالت مضارع  را در دری قديم در تمام صيغه ھا تصريف ميکردند؛ از جمله" بايستن" مصدر

  ئيد، بايندبايم، بائی، بايد، بائيم، با  :ميگفتند

  .باقی مانده است و صيغه ھای ديگر ھمه متروک گشته اند" بايد" فقط صيغۀامروز ازين ميانه 

بايد " و ُمفاد آن کرده امبا� به حساب قديم استعمال  غزل صيغۀ مفرد مخاطب است که در" بائی" کلمۀ

  .است" بکنی

  

   
 


