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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶  اکتوبرششم  ــبرلين    
  

        

  "زور ــ زورآوری"و " قیِعشق ــ عاش"
  ؟؟؟"زورآوری "و" ورز"، يکی نيستند و ھمچنان "یعاشق "و" عشق"مگر 

  :ست و "نی"جواب من 
  "!!!يک نی و صد آسان"

 وقتی ".کابل قديم"مردم کابل است و آن ھم ضرب المثل مردمان معروف ِ مثل "يک نی و صد آسان"
  نھار چارست و کابل قبل از ليل وو دورۀ آرامی گويم، مرادم از کابل زمان صلح و سلم  می" کابل قديم"

 ھم "باد صبا"به باد فنا رفت، که اثرش را به باد فنا رفت و در حدی دھۀ آخر، که ضمن آن بسا ارزشھا 
گر و آداب و رسوم و اخالق و يگر و مردم ديست، با طلعت دی کابل امروز کابل ديگر. تواند گرفته نمی
  !!!گريارزشھای د
 را "حکيمانه" ِ مثلھا ارزش حکيمانه دارند، چون يا خود مفاھيمدانيم و اگر ندانيم، بايد بدانيم، که چنان، که

  !!!دارند  بيان می"حکيمانه"دارند، و يا که مفاھيم را   بر در
؛ "تّقيّتوفيق ــ موف"، "تّديريُاداره ــ م"باال و امثال آن از قبيل کلمات و اساسی  کلیاين بحث بر فرق 

؛ "تّمشھوري"شھرت ــ "؛ " و کامل بودنتّکامليکاملی، ال ــ کم"؛ "مھارت ــ ماھری"؛ "تّحکم ــ حاکمي"
جرم  "؛"ارگیمکر ــ مکّ"؛ "خرد ــ خردمندی" ؛"تّکر ــ شاکريُش"؛ "دانستن ــ دانائی"؛ "وانائیتتوان ــ "

ّــ مجرميت ّتأکيد ــ مؤکديت "؛"جھل ــ جاھليت"؛ "ُ ّعبادت ــ عبوديت"؛ "تأثير ــ مؤثريت "؛"ّ زيب ــ  "؛"ُ
  . کند ِو صدھا نظير و ھمتراز ديگر آنھا تأکيد می" مسافرت ــ مسافری "؛"يبائیز
"حالت و عمل" بناميم، دومی را بايد "عمل"رين جفتھای کلمات باھم متعلق، اگر اولی را د و " عامل" ِ
"حالت و فعل" قبول کنيم، دومی را بايد "فعل"و اگر اولی را .  دانست"معمول"  "مفعول"و " فاعل" ِ

نمايم و آرزوم دارم،  روم، تا چند تا از مثالھای يادشده را به تفصيل، تحليل با اين مقدمه می .بدانيم
َخوانندگان عالقه مند و جويا، متباقی را و امثال و اخوات ِّ فراوان آنھا را محققانه و مدققانه مورد مطالعه ١َ ِّ

  :پردازم میُولی پيش از ھمه به بررسی کلمات عنوان مقاله . قرار دھند

                                                 
؛ يعنی "اخوات"پس . را دارد" خواھر"است، که معنای " ُاخت"کلمۀ عربی و جمع سالم کلمۀ عربی ) به فتحتين"(اخوات" ـ  1
 لغت. استعمال می کنند" قرائن "و" نظائر"و " امثال"را معادل " اخوات"ًدر زبان دری و احتماال به اقتداء از زبان عربی، ". خواھران"

است ــ ھردو به " ِاخوه"و " ِاخوان"مگر " اخ"جمع . را دارد" برادر"است، که معنای ) به فتح اول و تشديد دوم"(اخ"، کلمۀ "اخت"مقابل 
  .  ــ به فتح حروف اول و دوم" اخوان"کسر اول و سکون دوم ــ و تثنيۀ آن 
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  ":قیِعشق و عاش"
َّ سخت مروج و مشھور است، چون "عشق و عاشقی"در اول بايد بگويم، که در زبان عوام کابلی ترکيب 

ّعوام ھم معنای دقيق و ھم فرق دقيق ھردو را به خوبی دريافته اند؛ چنان که در مورد زن و مثلی، که 
  :ھم جدا شده اند، گويندشوئی، که بعد از مدتھا زندگانی باھمی و مشترک، از

  "....، و آخر قی گرفتنُيکدگه ره به عشق و عاش"
  )....، و آخر ند گرفتقیِگر را به عشق و عاشيکدي(

ً معموال  ،"لغت"ست، به حيث يک   را، که کلمۀ عربی و از کلمات بسيار عام و متداول زبان ما"عشق"

 تعريف با مفاھيم عارفانه و عرفانی موضوع اين. کنند  معنی می"دوستی و مھر و محبت به حد افراط"
 اسمی معنايش در قالب. "مصدر" است و ھم "اسم"ھم " عشق"از نگاه زبان عربی !!! سر و کاری ندارد

 است، و در معنای "َّثالثی مجرد"ھمان است، که در باال آمد، ولی در مفھوم مصدری و فعلی، مصدر 
  ."محبت کردن يا داشتن بسيار"و " مھرورزيدن بسيار" و "دوست داشتن افراطی"
ّاين کلمه در زبان ما معموال و در زبان عوام .  سوم، اسم فاعل از مصدر عشق استِ به کسر"عاشق" ً

، که ترکيب دری ست، صفت نسبت و وصف فعلی و "عاشقی"و . گردد  تلفظ می"شين"بالخاصه، به ضم 
ّ به صورت عام و مجرد "عشق". نمايد ی را بيان م"عاشق" است، که حالت و خاصيت "عاشق"عملی 

"عشق"کند، با  بسيار فرق می  را "عشق"َ مقام بسيار باال و عملی "ِعشق عاشق"، چون "عاشق" يک ِ
"عشق"کند، که آن را با  تمثيل می سوزد، فقط  توان مقايسه کرد؛ چون آتشی، که در دل عاشق ّ عام نمیِ

  : قابل پيمايش نيست، که گفته اند"عشق "ِخود عاشق داند و مرتبه اش با ميزان ظاھری

  !!!" که آتش سرش ميسوزه،ھمو زمينی ميدانه"

 را "عاشقی شيوۀ رندان بالکش باشد"ِ ھفت صد سال پيش از امروز، مصراع "حافظ شيرازی"وقتی 
 نگفت، "عشق"وی مگر از . ِگفت، راز دل و عشق درونی يک عارف دلسوخته را درک کرده، گفت

  !!! محضِ"عشق" بگفت، که درجۀ بسيار باالتر است، نسبت به "قیعاش"بلکه از 
 Brooklyn "بروکلن" در منطقۀ ٢٠١٠ جون ١٩مناسبت دارد اگر در ھمينجا، قطعه ای را که به تأريخ 

 شاعر فقيد ِ"فرياد ملت مظلوم"ِ و ضمن تقريظ بر مجموعۀ شعری "نيويارک"ِشھر عجيب و غريب 
  : ــ سروده ام، عرضه کنم"عبداللطيف صديقی للندریخواجه "ــ اعنی جناب  "لطيف جان للندری"افغان، 

  رچه بيايد، پايانــر ھـــــدگ  اوج است،،رأس       مَرـــِبه مانند ھ ات است،ـــاشقی را درجـــــع

  انی بسپاری به بيـــاعده اش، کــــــــاوج تا ق       ی پيمائرــــــــــــگ بر مرتبه، عشق من مرتبه

  م عشق به افغانستانـــــــــــ و ھ، آزادیِعشق       س ھرم را نگری، خواھی يافتليک اگــر رأ

  تانِسِگ در دوش کشش، بوسه ز رويش بــتن       "خليل"، که وطن جان و تن توست، نيک دانی

در . "غير عاشق" يک عاشق، عشقی ست، به مراتب سوزنده تر نسبت به عشق يک فرد عادی و "عشق"
. َّيابد، که حدش را کس تعيين نکرده است کلمۀ عشق محض، محبت به صورت ذھنی و نظری تجلی می

يا " غير عاشق"ولی عشق يک عاشق از عشق عامل و عملی سخن گويد، که احساسش از عھدۀ يک 
 "معشوق".  است"معشوق"خواھد، که ھمانا   مگر جانب مقابل می"عاشق"کلمۀ .  ساخته نيست"ناعاشق"

 را در زبان گفتار و زبان عاميانه "معشوق".  است"عشق"اسم مفعول از مادۀ " معشوقه"و مؤنثش 
 "عاشقان وطن". تواند انسان باشد يا غير انسان  می"معشوق". شود" ماشوقه" گويند، که مؤنثش "ماشوق"

، "ق مبارزهعاش" و "آزادی"، معشوقی دارند به نام "عاشقان آزادی"". وطن"معشوقی دارند به نام 
علم و تحقيق و کائنات و آفرينش و طبيعت و عدالت  ِ"عاشق" و به ھمين ترتيب "مبارزه"معشوقی به نام 

شوند، که عاشق خود اند و عاشق گپ  کسانی ھم پيدا می. و انسانيت و ھزاران پديدۀ عينی و ذھنی ديگر
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گردند، که  که کسانی نيز سراغ میست،  باورنکردنی.  نامند"خودپرست"و کار و کردار خود؛ اينان را 
  .            هنی کارھای نفی شده و نھی گشتعاشق کارھای منفی و منھی ھستند؛ يع

  :زور ــ زورآوری
قوت و " ــ به ضم اول و واو مجھول ــ از کلمات قديم دری ست، و اگر سردرگم گوئيم، در معنای "زور"

ن با مادۀ امر و يداست، که با چسپ" زورآور"، "زور"معمول ترين کلمۀ واصف . " و فشارنيرو و قدرت
 از مصادر بسيار "زدن زور"و " انداختن زور" و "آوردن زور".  به وجود آمده است"آور"مضارع 

 را ساخته و به معنای "زوره"زبان عاميانۀ کابلی ازين کلمه، لغت زيبای .  است"زور"معمول ترکيبی با 
  :چنان، که گويند. می کند بسيار استعمال "لنگر" و "وزن"

  "!ايقدر زوريته ننداز"
  !)اينقدر زوره ات را نينداز(

  يا
  ".زوری خوده آورد"
  .)زورۀ خود را آورد(

و مانند اين کلمه، ھزاران .  در زبان مکتوب ما تاکنون راه پيدا نکرده است"زوره"با تأسف، که کلمۀ 
رسوخ دارند، ولی راه خود را در زبان مکتوب و کلمۀ ديگر عاميانه است، که در زبان گفتار و عوام 

  ّدليل اين بليه و ناگواری در کجاست؟؟؟.  نيافته اندادبی
اين، که . مردم عوام از خالقيت خود کار گرفته و لغات و کلمات بيشمار را ساخته و به چلند انداخته اند

ِحروم ساخته است، گناه مردم زبان تحرير از سر غرور کاذب، خود را از گنج شايگان لغات عاميانه م
  !!!عوام نيست

ھم از ساخته ھای عاميانۀ مردم است، که خوشبختانه در زبان کتابت نفوذ " زوراور"يا " زورآور"کلمۀ 
 و چه ّاين کلمه، چه در زبان عوام .گردد کرده و به عين سان و سويه، از طرف ھردو زبان استعمال می

  .کند  مثبت و پسنديده را افاده نمی و زبان ادبی، مفھومّدر زبان خواص
ًرا بعضا بر سبيل طنز مثبت و " زورآور"ِّ در زبان عاميانه، که از شم ادبی بھتر برخوردار است،  چهگر

  :ًمثال اگر گويند. تحبيب، برای کسی استعمال می کنند

  !!!"وراور، باش که مام بيائيمژ"
  !!!)زوراور باش، که ما ھم بيائيم(

لطف " و "خوشخوئی" و "تحبيب"کند، بلکه از روی  ً قطعا معنای ناپسند را ارائه نمی"زوراور"کلمۀ 
  !!!شود ، بر زبان رانده می"خوش

 به اصطالح "زور"است و شدت عملش از خود " زورآور"ِ وصف و حال فعلی و عملی يک "زورآوری"
ً خاصتا بر "زوراوری"ست،  نامعلوم ا"زور"در حالی، که شدت عمل در . ه باالتر استِرِکابلی، يک گ

  . را افاده می کند"زور کار گرفتناز شدت " تميکن کرده و "شدت عمل"

  :سافریرت ــ ُمَسافُم
. آيد  در روزگار ما از قالب قديمی خود تھی گشته و از جملۀ امور روزمره به شمار می"مسافرت"کلمۀ 

 و با وسائل ھمان وقتۀ نقليه از قبيل اسپ و عين کلمه اما در زمانه ھای پيش و وقتی، که انسان پای پياده
ًجھت بررسی موضوع اوال . کرد نمود، مفھوم ديگری را ارائه می شتر و غيرھم سفر و طی طريق می

  :خود کلمۀ مسافرت و مسافر را اندک بشگافيم
ی  است، که از جملۀ مصادر ثالث"مفاعله"کلمۀ عربی و مصدر باب ) به ضم اول و فتح چارم"(مسافرت"

اين کلمه از نگاه صرف عربی معنای .  برخاسته است"سفر"مزيد عربی بوده و از مصدر ثالثی مجرد 
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چون اين عمل را . ً کامال سازگار بودھادھد، که با شرائط قديمی زندگانی انسان  را می"باھم سفر کردن"
خطر، يکی به درد دگری دادند، تا در ھنگام بروز مشکل و  ًمعموال باھم و به ھمراھی ديگران انجام می

 را در زبان گفتاری و عاميانه "مسافرت"در حالی، که کلمۀ .  اسم فاعل اين مصدر است"مسافر". بخورد
 يا "يای مصدری"وقتی . گردد کنند، اسم فاعلش اما ھميشه درست اداء و تلفظ می ًمعموال غلط تلفظ می

حاال ببينيم، . به وجود می آيد" مسافری"در وارد کنيم، از آن اسم مص" مسافر" را در آخر "مصدرساز"
  . تا چه حد ھماھنگی يا مباينت و مفارقت معنائی دارد"مسافرت" با "مسافری"که 

ّ، که در انشاد پارچه ھای ادبی و تخيلی عاشقانه استاد است و مکتب جديدی اندرين "غزل"خانم ناھيد 
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ن طرف، با رشتۀ نفيس باز کرده است، از مدت بيشتر از سه سال بدي

وی ضمن پارچۀ . دھدھمکاری می کند، و روزی نيست، که خوانندگان را با پارچۀ جديدی نوازش ن
  :چنين نويسد" مسافری"کوتاه و زيبائی زير عنوان 

  

 مسافری

 آوای با مسافری عاطفۀ بی کرگس تا ،سرايم می را عشق کوچک سرود بزرگت روح برای
 !!!نپيچد درد ِسياه پردۀ در را زمان دلگيرش

کند، که آواز دلگير دارد و زمان را در   ای تشبيه می"کرگس بی عاطفه"را به " مسافری"خانم ناھيد، 
  .پيچد  می دردِپردۀ سياه

رود،  در زبان ارجمند پشتو، چنان که متداول است، کلمات دری و عربی با تغيير لفظ و ھجاء، به کار می
  :ًمثال درين مصراع. کند  تلفظ می"مساپری" را "مسافری" و "مساپر" را "مسافر"ًا ديده شده، که بعض

  !!!"مساپری سخته خواری ده"
  و يا

  !!!"مسافری سخته خواری ده"

 سخن "مسافردار"در زبان عوام از .  ست"مسافری"ھدف از ذکر اين مصراع نشان دادن درجۀ سختی 
  : گفتند دادند، می انی و نگرانی و تشويش يک مادر را نشان میرفته است و وقتی درجۀ پريش

  !!!بيچاره مسافردار اس"
   يا

ِغرضش نگرين، که مسافردار اس" َ َ"!!!  
  و يا

  !!!دل مسافردار بسيار نازک اس"

و وقتی کسی به سفر . شد ُ کاری بس خطرناک و مھلک شمرده می"مسافرت"قسمی، که گفته شد، در قديم 
کرد، يعنی عين کاری را که حين بيماری شديد و  می" ندیِسِپيلی و پ "يشان و نزديکان خودرفت با خو می

  !!!گردد، يا نی می  باز"زنده سر"چون معلوم نبود، که مسافر باری . در حالت نزع کنند
 يکی و يکسان نيست، چون رنجی "مسافری" و "مسافرت"از خالل سطور باال ديديم، که شدت مشقت در 

  . ً قطعا متصور نيست"مسافرت"ً عمال ديده می تواند، در محض کلمۀ "مسافری"نسان در را که ا
کلمۀ واصف . رساند  را می"مسافرت"، که معنای "غربت"در زبان عربی کلمه ای داريم، به نام 

 در زبان دری ما،. دھد  را می"مسافر"ً است، که در اصل عربی خود عينا معنای "غريب"ھمانا " غربت"
  کنند؛ چرا؟؟؟ استعمال می" مسکين" و "درمانده" و "بيچاره" و "تنگدست"و " فقير" را معادل "غريب"ا ّام
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. کند برای اين، که انسان مسافر و دور از وطن، در خواری و زاری و مسکنت و تنگدستی زندگانی می
  :توان موضوع را در ھيئت فارمول رياضی بدين ترتيب تعريف کرد ازين رو می

  غريب= مسافر 
  و چون 

  ...درمانده و = بيچاره = نادار = فقير = مسکين = غريب  
  :شود، که پس نتيجه می

  رمانده و نادار و خوار و زارمسکين و فقير و د= مسافر 

سخن رفته، که مراد از ) " راهبچۀ"به صورت تحت اللفظی "(ابن السبيل"در قرأن از رأفت و لطف به 
بر مسلمانان ) اسيران (ُ يا اسارا، عين حقی را که فقراء و مساکين و اسراءبه حساب قرأنی.  است"مسافر"

  !!! نيز دارد"مسافر" و "ابن السبيل"دارند، 

بود، ، "مسافر" ، و نمايندۀ مؤکدش"مسافرت"نکات از نگاه زمان قديم و مشکالتی، که دامنگير اين البته 
  .د می شمطرح

شود، شايان  ِّدابی، که در آن وجود دارد و مد نظر گرفته میروی زبان بسيار نازک است و ظرافتھا و آ
  .ھرگونه غور و  تحقيق و تدقيق است

 اين سنخی " لغاتھایجفت"توان تمام  به عين شکل میھمان قسمی، که اين سه جفت لغات بررسی گرديد، 
  !!!  را بيرون کشيدھا آن"صل مصدری و وصفیماح" و "اصل"ِ کرد و فرق بين مطالعهرا 

  !!!تا زمان ديگری، که باز گپ از گپ بيرون آورده شود
  
 


