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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۴فبروری  ۶ھمبورگ ــ    

  

    

  خوردن و نوشيدن

  ؟؟؟"آب نويشدن"  يا  "نآب خورد"

  بحثی ِعصيانگر

  )قسمت اول(

افغانستان و در  یدر عاميانۀ مان، تداول زباناين مبحث را به حيث ماحصل بررسی ک'م متقدّ 

تمام قلمرو اين  دری زبانان زبان دری، خدمت یت و تحليل صرفاھای لغايران، ارزيابی فرھنگ

آرزومندم که اشخاص صميمانه . ــ اعنی افغانستان و ايران و تاجيکستان ــ تقديم ميکنم زبان

  .گفته ھايم بپردازند به ردِّ و وارد، باص'حيت 

جوِش جوشا جوش وکه  ،ھنگامی درج کمپيوتر گرديد اين مقالۀ ِعصيانگر خاکۀ و بلکه خامکوک

 و  ..." شيدن وخوردن و نو"بر زبان راندن کلمات  و روزه داران فکر ميکردند که روزه بود

ذشت و ھفته گ روزهماه . ُجته ميسازدباطل و ھم روزۀ شان را  "دھن لعاب قورت کردنِ " حتی

 از غوزه مقاله که ،راقم اجازه ندادو حصر حد  بیفيتھای رومص بسر رسيد، اماماھھا  حتیو ھا 

ميکوشم نوشتۀ بيچاره دست داده است،  یرصتفُ  گذر چندين ماهاز بعد اينک که . ياوردسر بدر ب

   :ممان دھسارا سر و  )شآمتی("شامتی"و باصط'ح زنان کابلی 

بی ترس و ، ميتوان گشته ميسر "رصت سرخاريدنفُ "و است  رحمت حق پيوستهبحا\ که روزه 

  .گپ زد "نوشيدن" و "وردنخ"از  و دل با\ لرز
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جديدخيا\ن و  "مقّدس" خ'ف تعاملبه ناميدم، چون  "ِعصيانگر"اين مقاله را از ھمان اول کار 

 کنُ خُ  آبِ  متجّددان و بر لمبه ھای آتشِ  ميکندقد قد خيز  عربده کشيده، ...و  غربپسندانو  ناننّ متف

  . ميپاشد

. "گرفتن آکسيجن"يا  "نفس کشيدن" بعد ازالبته  زيستن است؛ انصراف ناپذير وسيلۀ "خوردن"

که در زبان  معتقدم. است مايع و جامدنم، مرادم از خوردن مواد حديث ميرا "خوردن"وقتی از 

يک تصرف تصنعی و  برای مايعات، "نوشيدن"کلمۀ وضع و استعمال دری و در فرھنگ ما 

در روزگار ما، تاً خاصندارد و استوار  پايه ایيا \اقل و دراز چندان  یکه عمر ،ستا مستحدث

باصط'ح معياری  و بالخاصه وارد دریِ دری وارد زبان  ،متأثر از فرھنگ و زبانھای فرنگی

  .است ساخته شده ادبی آن سامانايران يا فارسی 

چای و شير و  ب وبود و يا آو غذا و طعام اگر نان  بود؛ "خوردن"در سابق ھميشه گپ از 

 و احد من الناس ھيچ کس در گذشته ھا. ا دم و رقم ديگرو صدھ و يا خون دل و غم و قسم شراب

؛ ھمه ميگفتند "شراب مينوشم"يا  "مينوشمشير "يا  "آب مينوشم" گفته باشدکه  ،سراغ نداريمرا 

   !!!!!"ميخوريم... ُمل و صھبا و باده و می و شراب و " و "ميخوريم شير "و  "آب ميخوريم"

ً  "نوشيدن" و  "خوردن َنشاطو به گوارائی "، "به لذت خوردن"، "ناز روی رغبت خورد"لغتا

دستوری در صرفی و ترکيب معنائی و از نگاِه  "نوشيدن"پس . ازين قبيل مفاھيم را افاده ميکند

را افاده ميکند  "خوردن"نوعی از " نوشيدن"به عبارت ديگر فعل . است ندِمجمُ  "خوردن"عمليۀ 

اين بدين معناست که . د داردوجوابطۀ عام و خاص ر "نوشيدن"و  "خوردن"و بدين صورت بين 

 "نوشيدن". را ھم در بر دارد، اما عکس آن صادق نيست "نوشيدن"بذات خود  "خوردن"فعل 

به ھمين استد\ل ساده ھم که بسنجيم، فعل  .قرار ميگيرد، نه در عرض آن "خوردن"در طول 

  !!!ی نداردمضمر بوده و بار مستقل معنائ "خوردن" فعل در "نوشيدن"

تأليف داکتر محسن ابوالقاسمی، به رؤيت  "ماده ھای فعلھای فارسی دری"در کتاب سودمند  

به معنی  xwarو  xwardanميخوانيم که  "خوردن"تأريخ زبان فارسی دری، در ذيل 

فعلھای فارسی دری، اثر دکتر " ۵٢صفحۀ (.ھردو به کار رفته اند "نوشيدن"و  "خوردن"

  ) ١٣٧٣شارات ققنوس، چاپ اول، پائيز ابوالقاسمی، انت

 د،يگردخواھد رمولبندی ابه اشکال مختلف فباربار و ل، که درين مقال بالنسبه مطوّ  ھمان قسمی

" يدن" ت مصدر جعلیِ با ع'م "نوش" کلمۀست که از  یو تصنعي مجعولمصدر  "نوشيدن"

ً لغت "نوش". برخاسته است  "و شيرينھر چيز گوارا "و  "عسل"و  "شھد" و  "جاودان" معنای ا

ترکيبات  ؛است "صفت" ھم مواردیو در  "اسم"، در اصل خود اه دستور دریو از نگ را ميدھد

و  "جان نوشِ "و  "نوش و نيش"و  "نوش و نعمت"و  "عيش و نوش" و "خورد و نوش"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 عمل، که با مفھوم و مدلول اسمی ست در "نوش"از استعمال  یمثالھای بارز "نوشدارو"

 ،ديگربرجستۀ  مثالو  !!!سر و کار نداردھيچ ، زبانھای فرنگیبه مفھوم متأثر از  "دننوشي"

آب " و "آب حيوان" و مراد از آن بوده "آب"و  "نوش"که مرکب از است " نوشابه" کلمۀ

 خارج از ،دارد تداول "نوشابه" کلمۀاستعمال  در فارسی ايراناگر  .ميباشد "شراب"و يا  "گوارا

     !!!اصلی آن است مفھوم

که جرأت بگويم به ميتوانم  حکم ميکند، بندهــ  سرسریاحتما\ً  وــ  قسمی که بررسِی شتابنده

از قرائن  .قديمی و تاريخی نداردخته و پُ  سابقۀ ،"خوردن"کلمۀ در مقايسه با  "نوشيدن"کلمۀ 

نگی ی فرزير تأثير زبانھا بالخاصه در روزگار ما، ،"دننوشي"معلوم ميشود که مصدر مجعول 

گ و زبانھای از فرھنو تعبُّدی و به شکل تقليدی  فرھنگ فرنگی ساخته شده تأثيرات منبعث ازو 

در زبانھای اروپائی نيز نشان ميدھد، که حتی بعض قرائن  هگرچ. تعميم داده شده ميرود اروپائی

 "سوپ"ندارد؛ چنان که برای مستحکم لت ازبانھا ھم اص در آن "نوشيدن"عادل کلمات مُ 

را استعمال  "نوشيدن"است، در ھيچ زبان فرنگی مصدر  "مايع" ی دنياجامه که در ھ )شوربا(

بر مگر رينجا دبحث  .گردان مينمايندتصريف و  "خوردن"مصدر نميکنند، بلکه آن را ھميشه با 

درين  .ناميده ميشود "فارسی"ست که در ايران  "دری" ارجمند زبانيعنی  سر زبان خود ما؛

 غالباً و با\کثر ــ اگر از، "حتی خون شراب و ھر نوع مايع ديگرو  شيرآب و "زبان برای 

  .به کار ميبرده اندرا  "خوردن"مصدر  نگويم ــ  "ھميشه"تياط، اح تِ کثر

مھم و کام'ً ک حَّ دو مِ  يک کلمه و لغت،باپايه بودِن  ويا ثقه بودن ثقگی و تثبيت برای نشان دادن 

  :داريممعتبر ذيل را در دسترس 

  ــ ک'م قدماء ١

  .گفتارزار، يا زبان شفاھی و کوچه و باعواّم و زبان زبان  ــ زبان محاورۀ اھل زبان؛ يعنی ٢

  :قدما امتثا\ً ذکر ميگرددک'م از مثالھای ذيل 

محمود غزنوی ــ و امين المله، يمين الدوله اول ــ پسر دبير سلطان مسعود  بوالفضل بيھقیااستاد 

شراب "و  "شرابخوارگی"، از "تاريخ مسعودی"يا  "تاريخ بيھقی" در کتاب مشھور خود،

  :يادھا کرده است، چنان که در جائی فرمايد ود غزنویسلطان مسع "دنخور

و  سرھنگان و خيلتاشان و اصناف لشکر را بر آن خوان نشاندند و نان خوردن گرفتند... « 

چنان که مستان از خوانھا بازگشتند و امير به  ،بان ميزدند و شراب روان شد چون آب جویطرِ مُ 

آمد و آنجا ھمچنين مجلسی باتکلف ساخته بودند  شادکامی از خوان برخاست و برنشست و به باغ

  )١(»....پس باز گشتند دخوردن شرابو نديمان بيامدند و تا نزديک نماز ديگر 

  :، فرمايدھشتم بودقرن  ورنامابن يمين که از شعرای 
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  باح است  و ح'لکه مُ  خورنکو  ب انگورآ

  بد، که حرامت باشد نخــــــــوری آب زمزم

  :حافظ

  جرعه ای فشان بر خاک خوری باشراگر 

  ی رسد به غير چه باکــــــازان گناه که نفع

  گويد و يا

  نوشش باد ،دورَ خُ به اندازه  بادهصوفی ار 

  دـــــــار،  فـراموشش باورنه انديشۀ اين ک

  :و باز فرمايد

  بخور بادهغم دنيای دنی چند خـــــــوری، 

  ش باشدحيــــــــــف باشد دل دانا که مشوّ 

  :حافظ ھم گويدگويا لی و

  روزخوردن  میروز در کسب ھنر کوش که 

  در زنگ ظ'م اندازد ، ــــون آينهچـــــــــ دلِ 

  زنھار ننوشی  رـــــــــــــشھــ  باده با محتسب

  ام اندازدـــــــــجه  ب  و سنگ باده ات  بخورد

  :سعدی

  آتش اندر کعبه زن ،مصحف بسوزان ،بخور می

  زاری مکنو مردم آ انه باشــــــبتخ نــــــــــساک

  :ام فرمودعمر َخيّ 

  اص خداستـــــــنه نيز رجب که آن مِه خ       ويند که می به ماِه شعبان رواستـــــــــــگ

  ، کان خاصۀ ماستخوريمرمضان  یمَ ما        دايند و رسولـــــــخ  ماهِ  و رجب   شعبان

  :بيدل فرمايد

  ردـــدماغ ک مدام مرا بی خوردنِ  یمَ 

  ودعادت به ھر دوا که کنی بی اثر ش

  :که حکم ضرب المثل را بخود گرفته استو مشھوری مصراع معروف 

  !!!نوشش باشد ُخوَرد از دم شمشير آبھرکه 

استعمال کرده " خوراک"را حتی در معنای  "نوش"شعر معروف خداوندگار بلخ، مولوی رومی، 

  :است، وقتی فرمايد
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  آدمی  فــــربه  شود از راه گوش

  نوشگاو و خر فربه شود از راه 

مو\نا کلمۀ  درين بيتِ . ھم آورده اند" جانور فربه شود از حلق و نوش"در ھيئت  رابعضاً مصراع دوم 

اً از خوراک خوب، چاق ون گاو و خر واقع، چاستعمال شده است "اکخور"صريحاً در معنای  "نوش"

  !!!دو چله ميگردن

سرو و سنائی و خواجه نصری و ناصر خُ فرخی سيستانی که از استادان مسلم شعر دری و مانند عُ 

ماست، ضمن مطلع بجان برابر  عبدهللا انصاری و مولوی و جامی و غيرھم از افتخارات ادبی سرزمينِ 

  :زنوی فرمايدقصيده ای در مدح سلطان محمود غ

  ـــــــــــيدۀ بامـل  سپــــــــا  اوّ دوش ت

  به رطل و به جام خوردمیھمی  یمَ 

لی اين بيت فرخی سيستانی خيلی جالب توجه است، وقتی در ابتدای قصيده ای در مدح سلطان مسعود و

  :بن محمود غزنوی فرمايدا

  خوشا عاشقی، خاصه وقت جوانی

  نیخوشا  با  پريچھرگــــان  زندگا

  خوشا با رفيقان يکـــــــدل، نشستن

  مِی ارغوانی  ردننوش کــــــبھم  

ضمن قصيده ای در مدح نصری بلخی، ، عُ بزرگترين شاعر زبان دریو  "هاوستاد اوستادان زمان" و

  :فرمايد ،غزنوی محمود ،يمين الدوله و امين المله

  ور نشد ابروش عاشق،  چند  باشد گــوژپشت

  چشمش، از چه باشد در خمار ست خورده یمَ ور نه 

  :يدگودر مدح سلطان محمود غزنوی ائد خود قصيکی از  در آخرو باز 

  َملِک تو باش،  و�يت تو بخش، ُملک تو گير

  روَ خْ تو  نوشوی، ھنر تو ورز، بزرگی تو جُ 

  

و  "نوش خوردن" اتترکيباز امروز، يک ھزار سال پيش و فرخی نصری عُ که بسيار جالب است 

شوق به " و "ذ خوردناز روی تلذّ " ،"گوارا خوردن"د و آن در معنای نرا استعمال ميکن "کردننوش "

بوئی از  ، وميشد ، به کثرت استعمالوجود داشت "نوش" کلمۀدر زمانی که  ؛آری. "نشاط خوردنو 

را با مصدر  "نوش" زبان دری کلمۀبزرگان جليل العزت نميرسيد،  م کسبه مشا "نوشيدن"مصدر 
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را با مصدر  "نوش"کلمۀ بزرگان ما خوب توجه گردد که  !!!گردان ميکردند "کردن"و  "ردنخو"

را بسازند و به  "نوشيدن"؛ پيش از اين که اخ'ف شان مصدر تصريف ميکردند "کردن"و  "خوردن"

  !!!و به دوران اندازند

ولی در ذات  ،درا ميدھ "خوردن" مطلقِ  معنایظاھراً است، که  "نوش کردن"جالب ترکيب بس و 

به اشتياق "را دقيقاً معنی کنيم، از آن  "نوش کردن"و اگر . مکنون را نيز نھفته دارد یخود نکات

و عافيت  س'متبه آرزوی " ،"جھت کسب فرحت خوردن" ،"به گوارائی خوردن" ،"خوردن

ستفاد مُ  "نجان کرد نوشِ " ،امروزی تداول حسابه ب و" چيزیخوردِن لذت بردن از "يا  و "خوردن

  .دگردمي

ت، دانس ی"خوردن"، بلکه دانست "خوردن عادی"را نبايد  "نوش جان کردن" و "نوش کردن" بنابرين

نوش جان، "بسيار ميشنويم که کابليان ترکيب تمنائی !!! و برايش گوارا افتد که در جان کسی بنشيند

، "جان نوشِ "در پھلوی کلمۀ تمنّائی وقتی در زبان عاميانۀ کابلی . را استعمال ميکنند "دارو و درمان

  !!!را در مييابيم "نوِش جان کردن"و  "نوِش جان"اصلِی را ميشنويم، ُکنِه  "دارو و درمان"ترکيب 

ميبينيم، که مخفف  "شخوارنُ "را در اسم مرکب  "خوردن"با  "نوش"از ترکيب  مثال زندۀ ديگر

بعِد فراغت ، "شخوارکنندهنُ "ه است، که حيوان وجود آورده شده اين ترکيب ازينرو ب. است "نوشخوار"

از آنجا دوباره به در معدۀ عاريتی خود را، غالباً در حالت نشسته ذخيره شده علف بلعيده و از َچرا، 

  .درَ فروميبَ  و بعد به معدۀ اصلی دوَ ميجَ خرامان خرامان خوش خوشان و دھن آورده، 

به تأسی از تداول غلط تلفظ اين لغت در  احتما\ً  ــ "کسر نون"را با  "نشخوار"فرھنگ عميد کلمۀ 

 عام'نه حتی با ديد سطحی و غيرِ  که اساس درست و منطقی ندارد، چه می آورد،زبان فارسی ايران ــ 

ھم ميتوان  )ھمد که دلده شور استکور ھم ميف"(کورام ميفامه که دلده شور اس"و با استد\ل عاميانۀ 

 "نوش خوردن"مصدر مرکب  بااست، که  "خوار"و  "نوش"کلمات  مرکب از "نشخوار"حدس زد که 

مرحوم حسن خان عميد عمل کرده و اين کلمه و طرز تلقی اگر به خط مشی مگر  .سر و کار ميگيرد

مؤلف فرھنگ عميد اين کلمه را مخفف تداعی ميگردد، که نشود  ، ب'فاصلهکنيم تلفظ "نِشخوار"را 

 باشد؛ چنان که در زبان "شينِ "محض ميتواند مخفف  "نِش"، چون فرض کرده است "خوار"و  "يشنِ "

  !!!تلفظ ميکنند "شترنِ "را " نيشتر"شفاھی دری ما کلمۀ 

  

 )ختم قسمت اول(


