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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶ آگست ٩     برلين ــ
  

  

  خوردن و نوشيدن

  ؟"آب نويشدن"  يا  ؟"آب خوردن"

  )قسمت دوم (

 يادداشت شده بود ولی قسمت نبود، که در ھمان زمان انتشار ٢٠١۴ فبروری ٧ًقسمت اصال به تاريخ اين 

اينک، که بعد از تأخير بس طوالنی سی ماھه ــ بلی درست خوانديد؛ بعد از تأخير سی ماھه ــ به . يابد

 دوم و سوم، تقديم ِنشرش اقدام می کنم، آن را نسبت حجم بزرگ يادداشت ھا نه يکدم، بلکه در دو بخش

 و به ١"دلزده"می کنم، تا کثرت مطالب و صفحات اشتھای خواندن را برھم نزند و خوانندۀ عزيز را 

  . نسازد٢"دلگزيد"اصطالح شيرين زنان کابلی 

دانيم، زبان متشکل  ھمان قسمی که می. ويا، رشديابنده و در حال انکشاف پ ست؛اجتماعیزبان يک پديدۀ 

در .  و دستگاه يا جھاز لغوی)صوتی(يا سه دستگاه؛ دستگاه گرامری، دستگاه فونتيکاست از سه جھاز 

 ثابت ًظاھرا  وپيمايند حالی که دستگاھھای دستوری و صوتی زبان تحول بسيار بطی و نامحسوس را می

ی بدين معنی که ھميشه لغات.  اند، دستگاه لغوی يا مجموعۀ لغات يک زبان بسيار متحول استبرجایيپاو 

 اجتماعی، اقتصادی، ھایضرورتاحتياجات و گردند و نظر به  پير و کھنه و تاريخی و متروک می

َلغات تازه نفس و جديد وارد اين گنجينه می... علمی، تکنالوژيک و  ِاز ھمين سبب دستگاه لغوی . گردند َ

                                                 
 است، ولی در تداول معنائی "دل کسی را زدن" يا "دل را زدن"از مصدر " صفت مفعولی"ًترکيب زيبای دری کابلی و اصال " دلزده"  1

  : مثلی داريم، که . استعمال می شود" فاعلی"در مفھوم 

  !!!)شيرينی بسيار دل را می زند(»!!!شرنی بسيار دله ميزنه«
است، که صفت مفعولی از مصدر " دلگزيده"، مخفف "رويگردان"و " به سير آمده"اصطالح زيبای زنان کابلی و در معنای " دلگزيد  " 2
  . است"  دل را گزيدن"
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ول و پويا بودن زبان ًو اگر کال از متح. ن زبان شناخته اندآرا پوياترين و متحولترين قسمت ھر زبان 

شود، بيشتر مترتب بر دستگاه لغوی و گنجينۀ لغات آن است، چون قسمی که گفتيم، تحول دو  گپ زده می

و اگر بر زبان به حيث مجموعه ای از لغات و !!! ُدستگاه ديگر زبان خيلی کند و بطی و ناملموس است

  :شوند، بايد گفت اولی ساخته میکلماتی نگريسته شود، که تحت قانونمندی و تحکم دو دستگاه 

ًترين قسمت زبان، زبان گفتار و خصوصا زبان عاميانه است و قسمی که بررسی طوالنی من حکم  زايا

از بھر .  نمايند می اھل زبان ساخته و تقديمّ عوام را ھم مردمن و مناسبترين ترکيباتکند، زيباتري می

 "سبزدامن" و "تردامن" و "شيرين نمک" و )زھرشکن("زارشکن"و  "شيرگرم"مثال به ترکيباتی از قبيل 

َجورش"و  " بر سال "و" زرورق "و" سرخوان "و" بادپای "و" مالخور" و "خرخور" و "جامه زيب " و"َ

ّنظر اندازيد، که با چه تردستی و فنانی و مھارتی به دست عوام بيسواد و مکتب نخوانده و تحصيل ناديده، 

  !!!ساخته شده اند

 لغات و ترکيبات جديد را ،قلم ھمًفضل و ادب و شعر و کال صاحبان ی نيست که اھل علم و درين شک

تخصصی نشأت نکرده و نکات عام را مطرح کنند، بايد صبر خاص کنند، که اگر از ساحۀ  وضع می

 ــ که چنين ترکيبات در زبان گفتار؛ يعنی زبان خانه و کوچه و "صبر ايوب"کرد ــ صبری به اندازۀ 

. قلم باقی می ماند  در ھمان ساحۀ محدود حلقات علم وازار و داد و ستد روزمره راه می يابد، و يا اينکهب

 جديد لغت يا ترکيب و زبان کوچه و بازار تصميم می گيرند، که يک ّچون زبان گفتار و زبان عوام

َھر وقتی که زبان گفتار و شفاھی و محاو!!! مشروعيت می يابد و يا نی ن ترکيبات و لغات را  چنيهرُ

منظور کرد، پذيرفت و به دوران انداخت، از ھمان لحظه پذيرفته و مورد قبول اھل زبان و مقبول عام 

  .می گرددزبان شناخته شده و وارد گنجينۀ لغوی آن 

دو  زبان شمرده اند، برخالف ِ"ِدستگاه باز"به تأکيد گفته شود، که دستگاه لغوی زبان را بايد اين نکته نيز 

بدين " ِدستگاه باز ". اند و در آنھا دستکاری و تصرف نمی توان کرد"دستگاھھای بسته"دستگاه ديگر که 

 از زبانھای دگر ھميشه باز ِمعنی، که راه ساختن کلمات و ترکيبات جديد و ورود کلمات تازه و نو

ر زبان، چارپالق يا در ھ در يکی از مقاالت سابق گفته بودم، که دروازه ھای دستگاه لغات !!!است

. از است و کس مانع ورود کلمات تازه و خروج کلمات کھنه و بی مصرف، شده نمی تواندوچارپلقه 

  :حافظ شيرازی ھفت صد سال پيش فرمود

  ھرکه خواھد گو بيا و ھرچه خواھد گو بگوی

  کبر و ناز حاجب و دربان، بدين درگاه نيست

  :فرموده بود در قونيه" چوپان و موسی" داستان ضمن، صد سال پيش از او، خداونگار بلخو اما 

  ھيــــــچ آدابـــی  و ترتيبی مجوی

  ھرچه می خواھد دل تنگت بگوی

، در مورد درگاه و دستگاه لغوی ھر زبان نيز  بلخیو مصراع دوم مولویشيرازی مصراع اول حافظ 

  :مصداق کامل می يابد، چون به گفتۀ عوام کابلی
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  !!!"ه پيسه می بود، کس گپ نمی زدگپ مفت اس و اگه ب"

جواز و  گپ، اين افراد و اشخاص و احمد و محمود و کلبی و مقصود نيستند، که ِ"مفت بودن"مگر با وجود 

َّو تذکرۀ ھويت گرفتن ت ّمشروعي ِ برای تسجيل چنين کلمات، به . کلمات جديد را برای استفادۀ عام تسجيل کنندُ

ُم و اھل زبان نياز است، که ممثل آن ھمانا زبان محاوره و زبان گفتار و تصميم جمعی و عمومی و عامۀ مرد

زبان مستحدث  ست، نه زبان کتابت و زبان ادب و دفتر و ديوان، که   است، که اصل زبان ھم ھموّزبان عوام

  .اند
 

ِضرورت و مشروعيت لغت  ِ   "نوشيدن"ّ

ع خاص خود، تا ببينيم که آيا در زبان دری، به رويم به سراغ موضو با تمھيد عامی که در باال چيده شد، می

 چون ؟؟جود دارد، يا نی؟نيازی و برای مايعات، "نوشيدن"مانند بسا زبانھای ديگر دنيا، به استعمال ترکيب 

  .ّمشروعيت اين کلمه نظر به ضرورتی، که اھل زبان بدان احساس کنند، تثبيت شده می تواند

اگر يک حلقه و دستۀ خاص مردم نيازی را احساس کنند، .  و ھم عامالبته ضرورت ھم خاص بوده می تواند

تا وقتی که مھر کلی اھل زبان را نخورده است، ھمچنان خاص مانده و از ساحۀ خاص به عرصۀ عام گام 

  . گذاشته نمی تواند

ت و کارت ّ مشروعيم، که آيا اين لغتًبدين منظور بايد اوال مشروعيت اين لغت را در زبان دری بررسی کني

َّھويت کسب کرده است، يا نی؟؟؟ ِ ُ  

 "نوشيدن"توان گفت، که در زبان دری کلمۀ  میو بدون تعصب با يک ديد و بررسی منصفانه و واقعبينانه 

دليل چيست، که تاکنون چنين مشروعيتی به وجود نيامده . برای مايعات ھنوز مشروعيت عام نيافته است

 را ھم برای مايعات و ھم "خوردن"اض اينست، که در زبان دری کلمۀ است؟؟؟ دليل صريح و غير قابل اغم

کنيم و ھيچ نياز و ضرورت و ابرامی وجود ندارد، که در زمينه از مصدر  برای مواد غير مايع استعمال می

ِ که خوشگاه دل حلقات قلم است، کار گرفته شود"نوشيدن" در گذشته چنين بوده است، چنانچه بررسی کالم . ِِ

  !!!رساند دھد و در زمانۀ خود ما ھم چنين است، ھمان قسمی که زبان گفتار به اثبات می اء نشان میقدم

يندگان و نسلھای بعدی مشروعيت و آآينده در قبال است و آمدنی؛ . البته دروازۀ آينده را کس بسته نمی تواند

ولی آن طور که حدس زده شده می تواند، عام شدن . ھند يافتا را در خو"نوشيدن"عام شدن استعمال فعل 

از نگاه ديگر اگر بسنجيم و نفوذ فرھنگ و زبانھای فرنگی را .  ھم دور از امکان نيست"نوشيدن"استعمال 

  . بر زبانھای جھان مد نظر بگيريم، حدس عام شدن کاربرد اين کلمه را ھرگز منتفی نمی توانيم دانست

 ازين رو تشريح و ، ھمه جانبه باشدن بررسی بر جوانب و ساحات مختلف اتکاء داشته وخواھم اي میچون 

  .دھم ّتفحص را در زمينه ھای مختلف و از زوايای متعدد ادامه می

، ولی آن را کافی و بسنده فراوان عرضه گرديد مثالھای قديم از کالم بزرگان نظم و نثر ھرچنددر قسمت اول 

درين قسمت بازھم از بزرگان قديم استشھاد کرده، نظری بر آثار ماندگار تعدادی دگر  ست، کهم، ازيندان نمی

  :کنيم  میبررسیجليل القدر زبان دری افگنده و موقف ايشان را در زمينه قدمای از 
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رودکی سمرقندی که پدر و استاد شعرای زبان دری خوانده شده است، در يک ھزار و يک صد و چند سال 

  :پيش چنين فرمود

  ُساقی تو بده باده و مطــــرب تو بزن رود

   امروز که وقت طرب ماستَمی خورمتا 
  :و گويد

َ  و اکنون زييد شاد      کاکنون بردخـــوريد بادهاکنون  ِ حبيب از بر حبيب، نصيبَ َ  

  ِ      کــز کشت،  سار نالد و از باغ عندليببه بانگ زير باده و می خور ُساقی گزين و

 مانده از یجاه  که شامل نود و دو بيت بوده و مشھورترين قصيدۀ ب"ِمادر می" معروف و ضمن قصيدۀ

  :اوست، فرمود

ِ ھفت مه به تمامی      از سر ارديبھشت  تـــــا  بن آباند شيرَنخـورتا  ُ َ  

....  

  َ چو می بگيرد شادانھريک گويد      و اولياش ھميدون بخورد نوش خود

  :و در جائی ديگر فرمود

   ھــــــــــمه ميران جـــــھان يافته شاھیای بر

   که تو خواھی، چنان شدکه بدانديش، َمی خور

  :چنين گفت" منوچھر بن قابوس"استاد منوچھری دامغانی ضمن قصيده ای در وصف 

ِمی َخيزران٤ از ،قضيبی ست٣وئیتی      که گُ ز دست بخور زعفــــــــری َ َ  

ِمی زعفـــــرانی َخورديش که چون َ         رود سوی دل راست چون زعفرانِ

  :َّضمن مسمطی در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی فرمود

  آب  انگـــــــــــــور  بياريد که آبانماھست      کار يکـــــرويه  به  کام  دل شاھنشاھست

  َوقت منظر شد و وقت نظر خرگــــاھست      دست تابستان از روی زمين کــــوتاھست

   گاھستخــــوردن خزانی  را  ِنگورآب ا

  که کس امسال نکرده ست مر او را طلبی

 را فقط در دو جای يافتم، آن ھم در ھيئت "نوش"در ديوان منوچھری به اجمال نظر انداختم، ولی کلمۀ 

او شاگرد مستقيم ملک الشعراء عنصری . منوچھری دامغانی يکی از استادان مسلم شعر دری ست. ترکيبی

و ھمو . ستاد خود سرودرا در وصف ا "شمعيه"باليد، چنان که قصيدۀ معروف  ود و به شاگردی او میبلخی ب

َ مصراع و علم کرد، را درين قصيده"ُاوستاد اوستادان زمانه عنصری"بود که  و بايد گفت، که قصيدۀ شميعۀ . َ

 بيت ٧۵صيده که متشکل از درين ق.  رودکی سمرقندیِ"مادر می" که قصيدۀ ،منوچھری ھمان حيثيت را دارد

  . ًاست، سخن واقعا به اعجار کشيده است

                                                 
  "شاخۀ درخت"کلمۀ عربی ست و در معنای " قضيب  " 3
  را گويند" درخت بانگس"به عربی "  خيزران  " 4
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گفتار و کالم نويسندگان و شعرای امروزی که تحت تأثير فضای حاکم فرھنگ فرنگ قرار دارند، مدار 

  !!!ھا به راه انداخته شده استًاعتبار اين بحث نيست، چون اين بحث اصال در تقابل با آن

  .تو بيشتر می افگندتشريحات بعدی بر موضوع پر

نوش " ھم استعمال کرده اند و ترکيب "نيش" را در مقابل "نوش"ُدر زبان دری ــ چه در قديم و چه اکنون ــ 

چنان . است" متضاد" مثال برجسته ای از استعمال اين دو لغت به حيث دو کلمۀ "نيش و نوش" و يا "و نيش

  .ايد و وارد بر ھمين مفھوم است ع!!!"ھيچ نوش بی نيش نيست"که مثل معروف کابلی 

ُاستاد اعظم و اکبر شعر دری؛ اعنی حکيم عنصری بلخی، حتی   به کار "زھر"ِ را در برابر و متضاد "نوش"ِ

  :که طی قصيده ای در مدح محمود غزنوی فرمايد، چنان. برده است

   گيرد نظمِطعم نوشز لفظ مدحت او 

    گيرد کامِطعم زھرز ذکر دشمن او 

، جناب "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ز شعردوست و شعرشناسم، و ھمکار گرامی پورتال دوست عزي

ء،  در کالم قدما"می نوشيدن" و "می خوردن" از فراوانیی ثالھام ٢٠١۴ اکتوبر ٢١  به تأريخ"احمد پوپل"

  :ند، که از جمله چند قطعه اش را ضميمۀ اين قسمت می کنمبودفرستاده 

  :ی سينامنسوب به بوعل
 

 که رنگ او کند از دور رنگ گل را دق       رحيق الحقذای روح بود بادهـــــــــغ

  بقبنوشدای    اگر جرعه،رددــــھمای گ      ايد ز جان اندوھگينبه رنگ زنگ زد

 زبان به ھرزه گشايد، دھد ز دست ورق      نوشد که ابلھی ،شراب را چه گنه زان

 مشتق و او شر از خير محک بود و  که می      رام بر جھالـــ و حءالل بر عقالـــــح

   ملحق به حقوجودت شودبه حق حق که        حکيمانه،خوری ار ناب  میچو بوعلی 

******  

 آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب

 نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب

****** 

  ی ھمدم و جفتــ مونس و بی رفيق و بیـــب      ل بسی خواھی خفتـ که به زير گ،می خور

  واھد بشکفتـــــــ نخ،ر الله که پژمردـــــــھ       اين راز نھفت،و توــــــــــزنھار به کس مگ
  

******  
  

  :حافظ شيرازی
  محتسب  که شيخ و زاھد و مفتی و،می خور

  ھمه تزوير می کنند ،ریـــــون نيک بنگـــچ
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******  

  روزمی خوردن   که،روز در کسب ھنر کوش

  الم اندازدــــــــــ در زنگ ظ،ينهئون آـــــ چِدل

******  

   که ھمه سال می پرستی کن،ويمتـــــنگ

  و نه ماه پارسا می باشمی خور سه ماه 

******  

  ح روز حشرــــــــــــــــــ تا به صب،مستی بر ندارد سر ز

   از جام دوستخوردھرکه چون من در ازل يک جرعه 

******  

  می بنوش با عقل کردم گفت حافظ مشورت

  ول مستشار موتمنـــــــــــ به ق،ساقيا می ده

****** 
   راه عشقر کاند نوشمیعشرت شبگير کن 

   با ميرعسس،ست اــروان را آشنايی ھـــــشب

****** 

  باده خوريمر من و تو چند قدح  گ؟؟؟چه شود

   نه از خون شماست،باده از خون رزان است
  

******  
  وردــــــباده خ که چنين ، بود آن راه مالمتــــــــــچ

  اين چه عيب است بدين بی خردی وين چه خطاست؟

****** 
   چه کارم با کس، ورنهباده خورممن اگر 

افظ راز خود و عارف وقت خويشمـــــــح  

******  
  ايی نبودــــــــ که در او روی و ري،باده نوشی

  روی و رياستبھتر از زھد فروشی که در او 

  

   
 )ختم اين قسمت(


