
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 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶  اکتوبر٣٠  ــبرلين     
  
  
  

  چتی ــ پتی ــ چتيات
 . دريزبانان زبانِ و وردندمشھور ١ً"اکثرا"  مشھور، غلطِحو به اصطال ًراات حافظ شيرازی، کثيّغزلي

 غزلياتش نيز ديوانغزل مصراع در اولين ، که اولين  است اشھر ھمهیو ِ"الساقیاال يا ايھا"مگر غزل 

  ــ يزيد"يزيد"گويند و گفته اند و به ما رسيده است، که مصراع اول مطلع اين غزل، سرودۀ . شمرده شده

   !!!از تن جدا کنندرا  پيامبردلبند سين بن علی، نواسۀ ُ حِکرد، تا سر و ھمو بود، که امر  است ــعاويهُبن م

  ًر کــــأسا و ناولھاَِداال يا ايھاالساقـــــــــی، ا

  که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلھا

ًاال يا ايھاالساقی، ادر کأسا و ناولھا"مصراع عربی  ِ عاويه جھيده ُ طبع يزيد بن م، چنان، که گفته شد، از"َ

  :معنای مصراع اول چنين است. ِّاندرين باب يد طوال داشتاديب و  شاعر بود و است، که

  !!!کاسه را دور بده و به منش برسان! ساقيا

  :اين مصراع مگر در شعر يزيد اين طور آمده است

.....         .....   

ًادر کأسا و ناولھا ِ   اال يا ايھاالساقی       َ

ُکاسه را دور داده به من برسان        ای ساقی دلربا و گلچھره و ملچھره( ِ(!!!٢  

ِ منشأ عربی ،"کاسه"ازين مصراع يزيد، اگر درين بحث بھره ای جوئيم، اين خواھد بود، که لغت مشھور 

 "اکاسهش" ساخته ايم و نيز "کاسه" برخاسته است؛ و اين ما بوده ايم، که از آن "کأس"دارد و از کلمۀ 

                                                 
اله ارتباط می گيرد و بايد ضمن مق" صرف عربی"ناميده ام، از خود شجره ای دارد، که به " غلط"را " ًاکثرا"  اين، که چرا کلمۀ قيدی  1

  !!! اميدوارم، که زمينۀ تقديم چنين مقاله ای به زودی ميسر گردد. ای مستقل شگافته شود
  ست؛ و لين و دين باقيمانده ازين قلم" ساقيا"يا " ای ساقی"ھمان " اال يا ايھاالساقی"  معنای اصلی  2
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ِسفالی و استالفی و کاسۀ چوبی و " و "نيمکاسه"و ) شاھکاسه( ستيکی چينی و پالحلبی و مسی و فلزی و ُ

  :و نيز آن مثل مشھور کابلی را، که ؛ "....و 

  "زير کاسه، نيمکاسه اس"

  :و نيز امثال ديگری از قبيل

  " ادا می کند، خويشت که صدا می کند      خود صفينی،کاسۀ چ"

ِرساند، که از چه ماده ای ساخته شده است؛ از گل يا چوب و فلز و چينی؛   خود می"دای کاسهص"چون  ّ

َترنگ ترنگ"چه  ََ َترنگس" و "َ ِجرنگ جرنگ" و "َ ِِ ِجرنگس" و "ِ َدب دب" و "ِ َدبس" و "َ کاسه، ...  و "َ

  .ذاتش را نمايان می گرداند

  :ده از مصراع دوم است، که گويدمراد من از آوردن اين بيت حافظ و متعلقاش، اما استفا

  که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلھا

در عنوان ھم چند کلمۀ آسان و ساده و پياده و پيش پای افتاده آمده، که کاويدن آنھا اندک دقت می خواھد 

ھم کاوش اساسی ھمين چند کلمۀ و منقش مطنطن مفصل و و ھدف از چيدن اين مقدمۀ . و حوصله

  : است"چتی و پتی و چتيات"ِمعمولی 

بدين . ّھرسه کلمۀ عنوان مقاله مخففات اند؛ و سرنوشت کلمات کثيراالستعمال در تمام دنيا چنين است

معنی، که اھل زبان به خاطر سھولت کار و صرفه جوئی در وقت، از تخفيف يا مخفف ساختن کلمات 

.  بيشتر از ملکھای ما عموميت دارداين روش در جھان غرب بسيار و بلکه به مراتب. کار می گيرند

و طبيعی گرفته تا اجتماعی علوم امروز نامھای عالمگير و بين المللی و اصطالحات علوم مختلف ــ از 

ًاما خود لغات نيز بعضا جھت ساده و سھل الھضم . ــ ھمه با مخففات خود نشان داده می شوندبشری 

. "چتی ــ پتی و چتيات" اند، کلمات عنوان مقاله؛ يعنی از ھمين جمله. سازی، با تخفيف اداء می گردند

اين کلمات در اصل خود بسيار ساده معلوم می شوند، ولی وقتی پای شرح آنھا به ميان آيد، چه بسا، که 

، که از اصطالحات روزمرۀ مورد استعمال "چتيات"ًمثال ھمين کلمۀ . خر استادان در گل فرو ماندپای 

 کلمه، مگر دو قصه را از حضور اشرف خوانندگان می گذرانم، که ھرکدام قبل از شرح اين. ماست

  :انبساطی می آورد و يا ھم انتباھی

  :قصۀ اول

  ــ الھيات ــ چتيات

، "سرور خان بيات"و استاد ما بود در صنف دھم ليسۀ جليل حبيبيه بوديم و ساعت، ساعت مضمون دری 

  !!!که يادش عزيز و مکرم باد

 از شاگردان  الھيات بر زبانش آمد، ھمين که کلمۀ،"ّالھيات"می خواند، تا رسيد به کلمۀ  را ستاد متنیا

  :از آخر صنف فرياد زد "جيالنی" يکی از شاگردان به نام .معنايش را پرسيد

  "چتيات"الھيات؛ يعنی 

  :ً ست، فورا اين جواب را گفت"ايالئی" جمع چيزھای "الھيات"جيالنی، که فکر می کرد، 
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شيرين چنين  و ه از ھمه بيشتر خنديد، که چطور کلمه ای را فی البديھ"جيالنیغالم "ھمه خنديدند، و 

  .معنی کرده بود

  :و قصۀ دوم

  ــ شطحيات چتيات ــ 
خواندم، چون در   چاپ کليفورنيای اتازونی را می"اميد"زمانی مانند بسا خوانندگان ديگر افغان، جريدۀ 

از طرف ديگر . به انحطاط و رسوائی نرسيده بودو پيمود  ً نسبتا سالم را میآن وقت، آن ھفته نامه خط

گرديد و وبسياتھای انترنتی وجود نداشتند و يا، که من به انترنت  نشريات دگر افغانان کمتر سراغ می

ر کرد و د  بسيار قلمفرسائی می"اميد" در "سيد طيب جواد"کسی به نام . ھنوز سر و کار پيدا نکرده بودم

 به حدس و گمان و يا تفلسف توسل "چتيات"وی باری در مورد کلمۀ . نوشت مورد مسائل زبانی ھم می

  :جسته و نوشته بود

  )نقل به معنی(».را ساخته اند" شطحيات "کلمۀ و کردهاعراب آن را معرب ست، که ا" چتيات"ھمين «

داکتر زبانشناسی و " کرد، که خود را او اگر اين کار را کرد، نبايد گله ای ازش کرد؛ گله از کسی بايد

. نشخوار می کندسرچپه  را "سيد طيب جواد" می تراشد، و باز ھمان جفنگ "استاد ادبيات پوھنتون کابل

  :خوب توجه فرمائيد

  :، نه يک بار، بلکه دو سه بار ضمن مقاالت خود نوشت، که در ھمين يکی دو سال آخر"ھاشميان" !آری

 »!!!بوده، که مردم افغانستان آن را بدين صورت درآورده اند" شطحيات"خود در اصل " چتيات"کلمۀ «

  )نقل بالمعنی(

، چنين حکمی را صادر کرد و کار خود  فاش بسازدابدون اين، که مأخذ خود ر" ھاشميان الفوک"آری، 

  !!! استزده در فالن فيل شمشير " ، که گوئی،ُرا چنان با کالنکاری بر رخ خوانندگان کشيد

  :لی اصل گپ چنين استو

، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ِ آزاده و دشمن شکناين درويش شش و نيم سال پيش در ھمين پورتال

در زمينۀ شأن نزول کلمۀ به صورت ضمنی،  "مشکالت امالئی دری زبانان"  سلسلۀضمن قسمت ھفتم

  :رجوع فرمايند را می اندازم، تا مائالن بدان ک آن مقالهني ل.نوشت "چتيات"

pdf].1[7-Darizabaanaan-ye-Emlaayee-e-Moshkelaat-KM-041310/Farhangi-Adabi/com.afgazad.www://http  

  :نوشتمدرين مقاله اساس مسأله را کاويده و 

  . ساخته اند"چتی و پتی" را مخفف کرده و از آن "ی و پرتیچرت"در زبان دری افغانستان کلمۀ مرکب 

  "بيمعنیياوه و سخن " است و  "چرند" در زبان دری در معنای "َچرت"ــ 

  " پراگندهانسخن" ھم در معنای "پرت"ــ 

  : به حاصل آيد؛ بدين معنی"یپرت" و "چرتی" در آخر اين دو کلمه آيد، "صفت ساز"ِوقتی يای 

  " بيھوده"؛ يعنی "چرتی"ــ 
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  "پراگنده"؛ يعنی "پرتی"ــ 

در حالی، که اين دو کلمه در فارسی ايران به ھمين ترتيب رواج دارد، مردم ما و بالخاصه کابليان ھردو 

  :ولی باز ھم قصه ای. درآورده اند" پتی" و "چتی"را مخفف ساخته و به شکل 

  :زيزی مھمان بودم و ھمين، که از مھماندار پرسيدمشبی در خانۀ ع

  ه کدين؟؟؟تچی پخحالی بگو، که خو 

  :گفت خاص خود،با شکسته نفسی 

  "!!!پتیو چتی "يک چيز 

  .رزدايعنی چيزی، که قابل يادآوری نيست و به تعريف نمی 

مود روز گشته " ّفخرفروشی به عربيت و دانش عربی" و "عربی نمائی" يا "استعراب"يک زمانی، که 

  : جمع عربی، جمع می بستند، چنان که می گفتند"ادات"بود، دری زبانان حتی کلمات دری را نيز با 

چرنديات و جفنگيات و رقيمه جات و شيجات و شيرينيجات و نوشته جات و رجنگالت و دھات و ت

  ....کاغذجات و فابريکات و 

و تکليف کابليان نازنين معلوم بود، که . مع بستند ج"چرتيات" را در ھيئت "چرتی"بر ھمين سياق کلمۀ 

  :پس.  ساخته بودند"چتی" را "رتیچ"از اول 

   "سخنان چتی" و يا مجموع" چرتيات"؛ يعنی "چتيات"

 


