
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 سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی

   

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی
   ٢٠١۶ جنوری ٩برلين ــ     

  
 
  

ِّدر دری" بر تقريظ  ُ"  
از ھمين قبيل است، . ُو نفوذش از آن ھم فراتر ميرودًبعضا يک کلمه جای ھزار جمله را ميگيرد 

ِھم ام البالد ، که ھزار سال عمر دارد و خاستگاھش "ِّر دریُد"کلمۀ ترکيبی  ُ زين است، ُبلخ گُ
ِ؛ چنان که طی قصيدۀ "ُناصر خسرو بلخی"ِزادگاه و پرورشگاه حکيم و آيت يگانۀ زمانه، 

  :معروف خود فرمود

   خيره سری راِبرون کن ز سر باد      فری رانکوھش  مکن  چــرخ نيلو
  نشايد نکــــوھش، ز دانش بری را       چـرخ برين را، دان ز اعمالّبری

انسان خود مسؤول اعمال خود است، و ھيچ ضرورت ندارد، که تقصير را به گردن ديگران و يا 
 زمين ساکن پنداشته ميشد در فلسفۀ قديم و جھانبينی بطليموسی،.  اندازد"ِگردون گردان"ِبه دوش 

 "آسمان"ازين رو تمام کلماتی، که در زبان دری شامل و مترادف . و آسمان متحرک و گردان
 سر و کار "گشتن و گرديدن"ــ ھمه و ھمه با ..." گردون و چرخ و فلک و "است ــ از قبيل 

  :دارند
ستاس و ِد"ت که از آن  ھمان اس"آس"؛ و " و آسهآس"؛ يعنی مانند "آسه مان"يا " آسمان"ــ 

ًھم کامال " فلک و چرخ" خود گويا ست و معنای "گردون" . برخاسته اند"آسياب و غيرھم
  .کرده اندمي را بسيار استعمال " فلکِچرخ"و کابليان قديم ترکيب . ھويدا

" مداينِايوان" خاقانی شيروانی در قصيدۀ مشھور    : فرمودخويش ِ

  کوش راگوئی که نگون کرده ست، ايوان فل
  ِيا حکـــــم فلکگردان ُِحکـــــم فلکِ گردان، 

 را فاقد صالحيت بدان، که فاقد عقل و دانش است؛ مگر اين که "فلک"ناصر خسرو فرمايد، که 
باشد، که حسابش در " ... و  و گردونفلک و چرخ و آسمان"، گردانندۀ ..."فلک و "مراد از 

  .جای دگر است
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ست، ی ش ميرود و پيش ميرود، تا می رسد بدين بيت، که شھکارناصر خسرو در قصيدۀ خود پي
  :در ادای مطلب

   خوکان نريزمِمن آنم که در پای
ّمر اين قيـمتی در، لفظ  دری را ُ  

َّو چه زيبا ست، که دسته ای از ارجمندان بی مدعا و ِ عاشقان مھرورز لیُ اسم ھمين " زبان دری"ِ
ِّدر دری "ِمرکب  اسمی  وه چه نامی گويا و؛"ر دریُد"  لغتنامۀذاشته اند؛را بر لغتنامۀ خود گ" ُ

 و "خيره سری"کافی ست، تا کلمات !!!  ميريزدبا مسما، که از سر تا قدمش دست نخوردگی
مين اکنون در زبان ما متداول ِّ را در ھمين چند بيت حکيم بلخی مد نظر بگيريم، که تا ھ"قيمتی"

  . ما شنيده ميشودّ خواصّاست و از زبان عوام تا
َسرگی و دست نخوردگی"البته بايد فرق گزارده شود بين  َ" خالص پاک و " تا ، لغات و کلماتِ

ست، دومی و عين مطلوب اه اولی درست و اصولی در حالی ک!!! "بودن زبان از کلمات بيگانه
 در دنيا نه زبانی را يافته  چون چنان که دانيم،!!!حتی ناممکننامطلوب و و است زشت 

خالص ی را که  از لغات و کلمات بيگانه باشد و نه ھم فرھنگّميتوانيم، که فارغ و عاری و بری
  .و يکدست باشد

ِّدر دری"به کلی ميرساند و ميرساند، که تنھا ھمين يک کلمۀ ترکيبی، مفھوم را   لغات و کلماتی "ُ
ّی و زنده و قيوم مانده اندَ ــ حِرا در بر ميگيرد، که در زادگاه زبان دری ــ خاک پاک خود ما  و ّ

  !!!؛ به عالوۀ لغات و کلمات فراوان ديگردست نخورده و نيالوده
ُ لغات در سرزمين ما چنان است، که از زبان ناصر خسرو و عنصری و فرخی و ھيئتآری؛  ُ

 را تا به امروزه روز امانت  ھيئت و مردم ما ھمانبه ما سپرده شده است، ...مولوی و بيھقی و 
  .و سالمت نگه داشته اند

   و در دجله انداز!!!تو نيکی ميکن
  بانت  دھـــد بازايزد در بــــکه ايــ

نيکی  امر ميکند؛ امر استمراری؛ يعنی که ھميشه "ميکن" را با کلمۀ "نيکی"ی حضرت سعد
  !!!بکن و تا ميتوانی نيکی بکن

  :سخن گستر، شعر سعدی را در ضرب المثل خود اين طور گنجانيده اندباريکبين و  اما کابليان

  !!!"ندازنيکی کو و ده دريا ب"
  !!!)ندازنيکی کن و در دريا بي(

دھد، مردم بی توقع و   وعده می" بيابان" را در " ايزدیِپاداش" در مصراع دوم اگر شيخ شيراز
د آراسته اند، بدون اجر و پاداش و َّمنيع النفس کابلجان ما، ضرب المثل خود را به صورت مجر

شعار مثل کابلی، فقط نکوئی ست و نکوئی و نکوئی، ولو که به دريا ھم انداخته . مکافاتی
  !!!شود

 را شعار خود قرار داده اند و در پی آن شده اند، "مثل کابلی"عاشق زبان دری، ھمين ارجمندان 
کوئی را به سر رسانند؛ و چه نکوئيی بھتر از آنست، که ماندگار باشد و فيضش يکه کار خير و ن

 را "نادان"کلمۀ .  يا کمدان،ست شامل حال ھمه؛ اگر فقير است و يا توانگر و يا اگر دانامدام و 
 نيست، که ھيچ نداند؛ ھر کس از فھم و دانش بھره ای یھيچ کسدر دنيا ی ميکنم، چون فًصا نشخ
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  خطاب کرد و از ھمين سبب "نادان"ازين رو ھيچ کس را نبايد . دارد؛ يکی بيشتر و دگری کمتر
  . قرار دادم"دانا"ِرا نقطۀ مقابل " کمدان"است، که 

سخت گوارا و دلپسند، که از آن ھيچ کس بيزار ، کلماتی اند وصفی، و "نيک و نکو و نيکو"
 فراھم آمده اند ــ چسپيدن و "نيکی و نکوئی و نيکوئی" از آنھا "ی"نيست؛ که با پساوند ترکيبی 

؛ به " و التصاقیترکيبی" زبان ما زبانی ست، .و تشکيل لغات جديد" يای نسبت"ترکيب شدن 
 در "دری"، از بيخ و ريشه با زبان اختمانست و از نگاه س "اشتقاقی" که "عربی"خالف زبان 

  !!!تباين
بلی؛ ارجمندانی دلسوز و بادرد، دور ھم نشستند و بند و بست کردند، که کاری سزاوار انجام 

  .پا کننددون اين که ھمھمه و ھنگامه ای بردھند، بدون سر و صدا و آوازه و دروازه و ب
ّادگاری از خود بمانند، ماندگار و عام  شمول؛ و ّ باھم نشستند و کمر ھمت بستند، تا يَخپ و ُچپ

   باشد؟؟؟ که در خدمت مردم و فرھنگ مردم،چه خدمتی بھتر ازين
  . تأئيد و حمايت ايشان برخاستصدددر بايد به ديدۀ قدر نگريست و اينست، که کار عزيزان را 

ِّدر دری" کار ، ضمن ايميلی نوازشگر به نمايندگی از تيم"نيکبين"ان خانم ارجمند زينب ج از " ُ
ً ايشان استقبال کنم و من عجالتا ِمن درويش ــ خليل معروفی ــ خواسته بود، تا از کار سزاوار

البته با مطالعۀ گستردۀ کار و ساحۀ عمل . نوشتم "ماتیِّتقريظ مقد" به حيثھمين چند سطر را 
  !!!خواھم بودداوم ُو ماين لغتنامه، بازھم خواھم نوشت و با عزيزان در تماس دوامدار 

  :  ولی از ھمين حاال
 وعدۀ ھر نوع ھمکاری را با تيم گرامی "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به نمايندگی از پورتال 

  . ميدھم، که به مرور ايام شکل خواھد گرفت"ِّر دریُد"لغتنامۀ 
  
 


