
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 آگست ١٣     برلين ــ
  

  

  خوردن و نوشيدن

  ؟"دنيشآب نو"  يا  ؟"آب خوردن"

  )ومسقسمت  (

 دستگاه زبان، دستگاه "پذير ترين تحول" زبان سخن رفت و گفته شد، که "متحول بودن"قسمت دوم از در 

لغات نظر به ضرورت اھل زبان، زاده و يا از خارج وارد گرديده، باليده و پير می شوند . لغات آن است

 که مورد ضرورت مگر لغاتی،. و سرانجام می ميرند، در حدی که باد ھم اثری از خاک آنھا نمی يابد

حدود و ثغور چنين افعال را شايد . مانند اھل زبان است و مصرف دائمی دارد، ازين قاعده برکنار می

  . بتوان با اندک تفحص تعيين کرد

مردم ما و بالخاصه آنان، که موضوع را از نزديک مطالعه کرده اند، ھميشه معتقدند، که زبان دری ما تا 

حفظ کرده است، در حدی که مامردم بسا لغات و کلمات و ترکيبات و حتی حد معتنابه اصالت خود را 

اصطالحاتی را روزمره به کار می بريم، که سابقۀ ده قرنه و بيشتر از آن دارند و اين نکته را آنان، که 

 "کله ونگ"زبان عاميانۀ کابلی با من که سی و پنج سال . دانند در زمينه تدقيق کرده اند، به نکوئی می

. نمايم و آن را با آثار منظوم و منثور دری قدماء مقايسه کرده ام، اين نکته را از دست اول تأئيد می بوده

َسرگی و ديرپائی لغات و اصطالحات عاميانۀ کابلی"مقالۀ  " اميد"ً، که حدودا پانزده سال پيش در نشريۀ "َ

 ـ ـ"انستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغ" از جمله ـّچاپ شد و بعد مکرر با تجديد نظر در نشريات مختلف ـ

  .اشاعه يافت، ناظر برين موضوع است

عکس فارسی  ه و ب؛شايد بگويند، که مردم ما از نگاه زبان نيز، کھنه پرست اند و پايبند به سنن قديم

  !!!ايران را، مدرن و مطابق به شرائط روز بخوانند، گپ ھرچه باشد، ھمين است که ھست
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 مايعات، قضاوت فرموده و حکم ِ"خوردن و نوشيدن"ر مورد خاص حاضر؛ يعنی بر ھمين مبنا شايد د

 بررسيھای من از. ، يک ضرورت زمان است"مايعات" برای "نوشيدن"کنند، که استعمال فعل صادر 

 را کس تضمين کرده نمی تواند؛ اما بسيار "آينده"  که مطالعه می فرمائيد و ھمين است،"حال"و " گذشته"

ولی . راه خود را در بين دری زبانان ھم، باز کرده و عام شود" نوشيدن"د، که کاربرد احتمال دار

  :برگرديم به خود نکته

ًيقينا اگر .  نظر انداخته و به استنتاج پرداختم"مشتی نمونۀ خروار"بر آثار بعض از نخبگان متقدم به حيث 

اميدوارم و . کردم ا نيز، بررسی می ديگر رانداشتم، آثار منظوم و منثور بسا بزرگ  میفرصت بيشتر

  :صميمانه تقاضاء دارم

   !!! و اتقان بيشتر دھندآنان، که وقت کافی در اختيار دارند، اين کار را بکنند و اين بحث را غناء

 تا بررسی را از جھات ديگر ادامه دادهوقت آن رسيده است، اينک  بر کالم بزرگان، یلاجمابعد از گذر 

 را در زبان گفتار و زبان کوچه و بازار و زبان شفاھی افغانستان و "خوردن"اول عام تدو در درجۀ اول 

اين بررسی اما در ھيئت ديگری خواھد بود، خالف معمول راه راست؛ بدين معنی که . ايران بررسی کنيم

  :از تلفيق عملی گرامر زبان دری با زبان گفتار، نکاتی را بيرون خواھم کشيد

محاوره در زبان  برای مايعات" نوشيدن "می توانم بگويم، که استعمال فعلتام راحت به صولی ًمختصرا 

ّ، مشھود نيست و حتی اقشار مرفه و اھل علم و قلم و آنانی، که مردم افغانستان و ايرانعامۀ شفاھی و 

  .بدان پايبندی ندارند طرفدار چنين استعمال اند، خود در گفتار خود

  :يهُو بعد و عرصۀ دستوری قض

نکته را از ھمين ؛ بيائيد که مده اخوان" مصدر جعلی"  و بارباراين مقاله يکرنگضمن  را "نوشيدن" فعل

  : اندک بکاويم دستور زبان دریگاهن

  :در دستور زبان دری مصادر را به دو نوع تقسيم کرده اند

  ــ يکی مصادر اصلی

   مصادر جعلی يا مجعولگريــ و د

ُخفتن، س" آنھا از قديم ثابت باشد؛ مثل "اصالت استعمال" که ،را گويند آن "در اصلیمص"ــ  َفتن، سختن، ُ

تعداد اين مصادر مگر معدود . ...."زدن، کردن، خوردن، شدن، گشتن، و نوشتن، پژمردن، زدودن، 

  .است و شايد از شست ھفتاد عدد تجاوز نکند

و  ءاسما" از  و يا"اسمای دری"، يا از در اصلی مص"مادۀ مضارع"که از   است، آن"در جعلیمص"ــ 

  ً:دست آمده باشند؛ مثاله  ب"يدن"ِ با اضافه کردن پساوند "مصدر عربیاسمای 

  . ساخته شده است"يدن"با پساوند ) "فتنُخ"مادۀ مضارع از مصدر ("خواب"که از کلمۀ  : ــ خوابيدن

  .دست آمده است به "يدن"با پساوند ) "ُسفتن"مادۀ مضارع از مصدر ("ُسنب"از کلمۀ : ُــ سنبيدن   

  . حاصل گشته است"يدن"با اضافت ) "تنگش"مادۀ مضارع از مصدر ("گرد"از کلمۀ  :  گرديدنــ 

  :به ھمين ترتيب از اسمائی چون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   چرخيدن: ــ چرخ 

    نوشيدن:ــ نوش 

    بخشيدن:ــ بخش 

  پيچيدن   :  ــ پيچ

  ً:قب تعدادی از مصادر ثالثی عربی ست؛ مثال در ع"يدن" و نوع آخرين ھمانا اضافه کردن 

 ِچسپاندن عربی با "طلب و فھم و رقص و بلع" که از کلمات :ــ طلبيدن و فھميدن و رقصيدن و بلعيدن 

  .ساخته شده اند" يدن"

  :، کهًمکررا بايد گفت

  : مصادر اصلی دری، به وجود آمده اند؛ مثل"مادۀ مضارع"مصادر جعلی، از ــ  

ُسنبيدن و خوابيدن و پژمريدن و تابيدن و نوازيدن و روبيدن و تازيدن و بافيدن و شتابيدن و سنجيدن و "

، که " و ليسيدن و ماليدن و دوشيدن و دوزيدن و زائيدن و گائيدندن و گرديدن و گرويدن و کوبيدنکاري

ُسختن و سفتن و خفتن و پژمردن و تافتن و نواختن و ر"مصادر اصلی آنھا؛ يعنی  ُُ تن و تاختن و بافتن فوَ

ُ و  لشتن و مشتن و دوختن و دوختن و زادن و  و گشتن و گروستن و کوفتن)ِکشتن(و شتافتن و کاشتن ِ

ماده ھای فعلھای "با استفاده از رسالۀ .(شده اند ً، قبال در زبان دری موجود بوده و استعمال می"گادن

  ) ــ تأليف داکتر محسن ابوالقاسمی"فارسی دری

 ساخته شده اند؛ مثل )ًو بعضا صفات("اسمای دری"در عقب " يدن"ديگری که با آوردن ــ تعداد 

 که از"  و چربيدناسيدن و رنجيدن و شاشيدنچرخيدن و بخشيدن و پيچيدن و نوشيدن و ترسيدن و ھر"

مصادر اصلی . ايجاد گرديده اند" چرخ و بخش و پيچ و نوش و ترس و ھراس و رنج و شاش و چرب"

ً زبان دری قبال وجود نداشته؛ يعنی که اين کلمات قبال باينھا در تعداد  . استعمال نگرديده اند"فعل"حيث ه ً

  .ّباالتر از حد و مرمصادر جعلی در زبان دری نامعدود است و 

  .البته می توان در زمينه تفحص بيشتر کرد، اما جھت روشن گشتن موضوع ھمين قدر را کافی می دانم

نداشته طوالنی  "فعلی" و "مصدری" سابقۀ "نوشيدن"بينيم که کلمۀ  ل صرفی، میّ مفصًبعد از شرح نسبتا

ی و ترکيباتی که با از ھمين خاطر مصادر ترکيب. ه اند جعل کرد"نوش"است، بلکه آن را از کلمۀ 

قديم از  ،"خوردن" فعل که ،در حالی. ندانگشت شمار ابلکه  سر و کار دارند، خيلی معدود و "نوشيدن"

ترکيب  به مرور ايام بش طوالنی در اثر که ،یيب مصادر ترکيين روده است و ازر زبان دری موجود بود

 .ندو شايد باالتر از ھر فعل دگر درين زبان باشند، بی اندازه زياد شده ا ساخته و استعمال "خوردن"با 

  .حاصل داراست، موقعيت سوم را ازين نگاه "شدن" و "کردن" بعد از "خوردن"حدس می زنم، که 

مراد از آن منظور و ، که است "نوش کردن"معنای ًاصال در  "نوشيدن "،داده شدتذکر باربار چنان که 

بعدھا که زبان .  باشد"جھت کسب نشاط خوردن" و "از روی تلذذ خوردن" ، "به رغبت خوردن"

ِد و در کسوت دامعنی استحالۀ " نوشيدن"فارسی با زبانھای فرنگی و فرھنگ فرنگی در تماس آمد، /دری

  . امروزی درآمد"بی پيرايۀ" و "فقيرانه"
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، سرچشمۀ وضع ترکيب مستحدث و "شراب " را برای مايعاتی نظير"نوش کردن"احتماال بتوان ترکيب 

ً دانست، که ابتداء تفنا استعمال می شده و بعدھا و خاصتا در روزگار ما، آھسته آھسته "نوشيدن"تصنعی  ً

  . افتاده استیدر زبان اقشار باال و آشنا با فرھنگ فرنگ

  :کند  را چنين استعمال می"نوش کردن"حافظ شيرازی سه صد سال پس از فرخی سيستانی، ترکيب 

   گوش کن،ای نور چشم من سخنی ھست

  بنوشان و نوش کنُرت پر است، ـتا ساغ

 مصدر متعدی "نوشاندن"دانيم،  به نظر می خورد و چنان که "نوشاندن"درين شعر حافظ صيغۀ امر کلمۀ 

 که ھفت صد سال پيش از امروز ھم سراغ ، حدس زدبايد ا مد نظر گرفتن اين بيت،ب.  است"نوشيدن"

خواھم به حضور  نکتۀ ديگری را میمگر رينجا د!!! توان گرفت؟؟؟  را در کالم حافظ می"نوشيدن"کلمۀ 

  :که، اشرف خواننده برسانم و آن اين

غزلياتی که به نام حافظ ثبت گرديده اند، ھمه از حافظ نيستند، بلکه به مرور قرون و دھور از طرف 

د، تا ّو يا متفننان بر مجموعۀ غزليات حافظ اضافه شده ان)  و نسخه برداراناستنساخ کنندگان(ِمستنسخان

حافظ خود ، از ات ديوان حافظ غزليی ازبسا محققان بدين نظر اند، که يک قسمت معتنابھ. به روزگار ما

 ابراز نظر را داشته باشم، تدرينجا اگر اجاز.  شده اندش ساختهنيستند و به تصرف اخالف وارد ديوان

 به حافظ، منسوبا از اشعار توانم بگويم که يکی از محکھا و معاييری که بتوان شعر اصلی حافظ ر می

ً را درين اشعار دانست، که ظاھرا تحث نفوذ زبانھای فرنگی و از "نوشيدن"استعمال مصدر تمييز کرد، 

اين حدس من !!! طرف کسانی که با زبانھا و فرھنگ فرنگی آشنائی داشته اند، وارد ديوان حافظ گشته اند

 که اشخاص واردتر در موضوع و آنانی که شجرۀ در ھر صورت اميدوارم. است، شايد ھم درست نباشد

ند، فرضيۀ مرا با شرح تحليلی و با آوردن م متقدمان زبان دری دنبال کرده ا را در کال"نوشيدن"کلمۀ 

  !!! مثالھای متقن، تصحيح نمايند

 !!! از خود حافظ باشند"نوشيدن" الاقل ابيات متضمن مشتقات کلمۀ ًرض، قويا شک دارم کهبنا بر ھمين ف

عين فرض در مورد بعض بزرگان ديگر ھم وارد است، بالخاصه شخصيتی چون بوعلی سينا، که شعر 

بازی و دستکاری تبا تأسف که آثار بزرگان مورد بی مھری و دس. گفتنش فقط از روی تفنن بوده است

  !!!آيندگان شده است

د و ھميشه در زبان دری برای جامد  اصالت دار"خوردن"، از نگاه تاريخی، کلمۀ مه اًمکررا گفتچنان که 

ه  است، که عمری دراز ندارد و ب يک کلمۀ جديد"نوشيدن"و مايع استعمال شده است، در حالی که کلمۀ 

  !!!فارسی شده است/ زير تأثير فرھنگ و زبانھای فرنگی وارد زبان دری،زعم اغلب

ات و ابعاد مختلف معانی در  و استعمالش در ساح"خوردن"برای ثبوت عملی و تحليلی اصالت مصدر 

اين مثالھای نھمار و طيف فوق العاده وسيع استعمال . کنم زبان دری، مثالھای فراوان ذيل را عرضه می

 که از کلمۀ ،عکس ھمين ه باما. سازد  ثابت می عمر دراز و بس ديرپای اين کلمه را"خوردن"فعل 
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  اين "نوپائی" و "کم مأنوس بودن"م، داللت به يابي  فقط چند ترکيب معدود را در زبان دری می"نوشيدن"

  :فعل، دارد

ردن و دانه خوردن و آب نان خوردن و غذا خوردن و طعام خوردن و علف خو"در پھلوی ترکيبات 

پيالۀ چای خوری، گيالس چای خوری، و و چای خوردن و چايخور و چايخوری ) خوربآ(خورخوردن و آ

و شراب خوردن و شرابخور )) ر، شيرخوارگیاشيرخو(ر شيرخوو شير خوردن و پيالۀ قيماقچای خوری

برند، امثلۀ بی شمار ذيل  را در مفھوم حقيقی آن به کار می" خوردن "که فعل..." و شرابخوری و 

ِوسعت طيف کاربرد کلمۀ    :دھد  را در تداول روزمرۀ ما نشان می"خوردن"ُ

و َددن، حرام خوردن، حالل خوردن، ُغم خوردن، تاب خوردن، غلت خوردن، مچ خوردن، قسم خور

لت خوردن، ضرب خوردن، به پھلو خوردن، به روی خوردن، به دل خوردن، تخته به پشت  خوردن،

ِبه سر خوردن، به سر خود خوردن ــ در خوردن، به کون خوردن، به تاالق خوردن، به زمين خوردن، 

 و يا برخوردار بودن( برخوردنسر کسی را خوردن، ، )موافق بودن(سرخوردنسر خود خوردن ــ 

، رم )راخونخو(، خون خوردن)، دلخورگیلخور، دلخورید(، از کمر خوردن، دل خوردن)تصادم کردن

ِخاک خوردن، خاک افتو خوردن، زھر خوردن ُخوردن، جول خوردن، شور خوردن، لکات خوردن، 

در وقت (، دره خوردن)یدر دو معن(، فريب خوردن، بازی خوردن، خار خوردن)زار خور ــ زھرخور(

قفا (، چوب خوردن، قمچين خوردن، خوش خوردن، بدخوردن، ھواخوردن، قفاق خوردن)تول کردن

، خود را )تيارخور(بر خوردن، خام خوردن، تيار خوردن، تير خوردن، ت، خون دل خوردن)خوردن

چ َ، تو و پي)ری ــ سودخوسودخور(خوردن، بازارخور، بازارخوری، درد خوردن، آدمخور، سود خوردن

َخنک خوردن، خم خوردن، خم نخوردن، )ھا مرض بيره(گوشتخوره، )ھواخوری(خوردن ھوا ،خوردن

شيرينی  ،)پرخور(ُ، ضربه خوردن، پرخوردنه، سالخوردگی، خويشخوریَدور خوردن، سالخورد

، )قلمخوردگیقلمخور، (، قلم خوردن )نمکخور(خوری، گاز خوردن، چين خوردن، نمک خوردن

آمخته خور به از (ُآمخته خور مالخور، تيارخور،  مردارخور، بالخور، ،شرابخورخور، بدخور، خوش

  !!!!و صدھا مثال ديگر) ميراثخور

حيث نمونه ه ّ مثالھای بيحد و مر را در دست داريم ــ که ب"خوردن"در حالی که برای استعمال کلمۀ 

چنين طيف استعمال را سراغ کرده ًو ابدا  ھرگز "نوشيدن"م ــ برای مورد استعمال تعدادی را در باال ديدي

شرابنوش و " شنيده ايم، مگر مدام را "خور، شيرخور، چايخوربشرا" ترکيباتی از قبيل .توانيم نمی

  . را تا حال کسی نه شنيده است و نه استعمال کرده است"شيرنوش و چاينوش

  :و از ديد ديگر

کند؛ و ترکيبات  سزائی را بازی می از تنفس، خوردن و پوشيدن رول ب بعدقای نسل انساندر حفظ و ب

زيرا ترکيباتی که .  بر ھمين ضروت اولی ساخته شده اندعائد "پوشاک و پوشاکه" و "خوراک و خوراکه"

ِّمؤدی و بيانگر کثرت و تداوم ساخته شده اند، " آک"در زبان دری با پساوند  خوراک و " اند؛ مثلعمل ُ

 کلمۀ "خوراک و پوشاک" چرا در پھلوی سؤالی که بايد مطرح گردد اينست، که. "پوشاک و خاشاک
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 و "خوردن"در برابر در زبان دری توانست   ھم می"نوشيدن"را نساخته اند، اگر عمليۀ  "نوشاک"

   آدميزاد، قد علم کند؟؟؟ یاولحيث يکی از ضرويات ه ، ب"پوشيدن"

و استقاللش   را نيز تضمن می کند"نوشيدن" می يابيم، که "خوردن"ودن فعل و عمل جواب را در عام ب

    !!!می ربايد

  :يک سؤال

 "سير" و متضادش "گرسنه" درينجا .سير شود د، تامی زن" خوردن"  گرسنه گردد، دست بهآدموقتی 

عين نکته را . يم افاده می کن"گرسنگی و سيری" را با "گرسنه و سير"حالت  وصف و و؛ جلوه گر است

 د که نمی توان"بسيرآ" چيست؟؟؟ "تشنه"نيز پرسيد، و پرسيد، که متضاد " تشنه"بايد بتوان در مورد 

تی امن در زبان دری لغ!!!  می شوداستعمال  تنھا بعد از آب دادن زمين تشنه"سيراب"، چون جواب باشد

  .د سراغ ندارمن باش"تشنه و تشنگی"را که متضاد 

  :شتو و عربیدر زبانھا پ

 معادل  مستقلیکه در ھردو مقوالتديده خواھد شد،  انداخته شود، نظرھم عربی و بر زبان پشتو اگر 

  : داريم"نوشيدن" و "خوردن"

  . است"نوشيدن" و "خوردن" معرف "څکول" و "خوړل"در زبان پشتو ــ 

 و دومی با "کلأ"ه اولی با  دو کلمۀ مختلف داريم، ک"نوشيدن" و "خوردن"در زبان عربی ھم برای و ــ 

  :ًدر قرآن مثال می خوانيم.  افاده می گردد"ربُش"

  "سرفواُاشربو و ال تلوا وُک"

  )!سراف نکنيدِد و بياشاميد، ولی ابخوري(

  

  :"خوردنی و نوشيدنی " ــنکتۀ آخرين
  لغت به ھيچ صورت جای"خوردنی"  کلمۀ را بار می آورد، ولی"خوردنی" ترکيب "خوردن"کلمۀ 

ً و احيانا "آب"در قديم فقط . گرفته نمی تواند يافته است، فراوانکه در زبان دری رواج  را "نوشيدنی"

به ھيچ ، آشاميدن و طيف گستردۀ مايعات قابل وسيعما با تنوع در روزگار  که مصرف می شد، "شربت"
 "نوشيدن"فعل  و اگر ضرورتی جدی برای وجود.  را بگيرد"نوشيدنی"  کلمۀجاینمی تواند صورت 

  !!! خواھد بود"نوشيدنی"احساس گردد، به خاطر ترکيب 
  
 

  )ختم(

   

   

  


