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 2018 جون 29برلین ــ                               هللا معروفی                                              خلیل
 

 

 یادداشت:
انتشار یافت،  "آریانا افغانستان آنالین"در  2018جون  26و  21که به تأریخ  بخش اول، و دوم اول هایدر قسمت

 اینک .میگرفت خود بزرگان قدیمدر کالم پای آنها را  زبان عامیانۀ کابلی را آورده و پل   ج  مرو  بسیار عدادی از کلمات ت  

امی گر ، که در دسترس خوانندۀ"!!!"به کهنۀ خود بساز، که نو دیگران گران استسلسلۀ همین بخش اول  سوم  قسمت 

 مند این صفحۀ ارجمند، گذاشته میشود. و عالقه
 

 (2018جون  28)خ. معروفی ــ برلین؛  

 

 دیگران گران است!!! به کهنۀ خود بساز، که نو  

 فارسی ایران تمایز و تفارق دری افغانستان و وجوه  

 )بخش اول(

 گی و دیرپائی لغات در زبان عامیانۀ دریر  س  

 وم(قسمت س)

 ت بی اندازه؛ از ترکیبا"کار نادرست کردن"و یا  شدن" سهو"مرتکب و  "اشتباه کردن"در معنای  ــ غلط کردن =

 ست. مامردم عام   زبان گفتار و عامیانۀ 

یظ غو و ُدشنام پنداشته میشود؛ چنان، که در موقع در حد   د  و ناگوار و یک ترکیب زشت  "غلط کردن" مگر در ایران

 گویند: ،کسی غضب باالیو 

 "!!!غلط کردفالنی "

 و "گوه خورد"."بد کرد" و "جک زد" : یعنی

لط غرا همیشه در تلفظ،  "ق"و  "غ" انایرمردم  گویند!!! "قلط کرد" تلفظ میکنند و "ق"را درینجا  "غ"البته ایرانیان 

اید ش میشنوند ــاز زبان افغانها را  "غلط کردم"جملۀ فارسی خود، وقتی  با همین دید  خودبینانه از انایشاداء میکنند. 

مۀ کلمورد در رینجا الزم می افتد، تا د .شوندضعف می از خندهبه اصطالح کابلی، پوزخند زده و ــ از روی تمسخر 

 کنم:شرحی را تقدیم  ،غلط"" معمول   مشهور و بس
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ــ و هم  "وجه  اسمی"ــ  "سهو و اشتباه"معنای  بههم  در کالم عرب ست، که حرف اول( کلمۀ عربی)به فتح دو"غلط"

است و هم  "اسم"میشود. پس این کلمه هم ــ استعمال  "وجه  وصفی"ــ در  "ضد صحیح"و  "نادرست"معنای  در

. از است بیشتربه مراتب صفت  " مفهوم"در استعمالش . عین استعمال در زبان دری نیز تداول دارد؛ گرچه "صفت"

 را میگیریم."اسم" از آن محض معنای  را درست کرده ایم، که "غلطی"زوده و نسبت اف "ی"در آخر آن  همین سبب

نافذ گشته است، که مفهوم اسمی آن بیشتر در زبان ادبی دیده با هردو مفهوم اً عام بان دریز در غلط"" کلمۀبلی؛ 

 امالئی". "اغالط  است ــ مثالً در ترکیب  "غلط"جمع اسم   گوئیم، و مراد از "اغالط"میشود. چنان، که 

ً باید گفت، که کار " و هم به معنای ه کردن""اشتبا در معنای؛ یعنی هم ، با هردو مدلول"غلط کردن"ترکیب  نتیجتا

از  و آید، چون یک مصدر ترکیبی کامالً دستوری و از هرنگاه قابل اعتماد و پذیرش است راست می ناصواب کردن"

این ستعمال در ا "فارسی ایران" درک  فهم و  کهازین،  ـ بگذریمـ زبان هیچ ایرادی بر آن وارد نیست قواعد   نظر

   !به کجراهه رفته است!! ترکیب،

 اینک رواج این ترکیب را از زبان بزرگان شعر و ادب دری بررسی میکنیم:

 :میشد نقل ""جامیاز زبان این بیت وانده بودیم، که خ ریخ ادب، ضمن تأف یازدهمدر مضمون دری صنفکر کنم ــ 

  غلط کردمردم و اما لی را به مجلس بُ جال 

 مرا رسوای عالم ساخت چشم گریه آلودش

 چنین استعمال کرد:را  "غلط کردن"ترکیب  یغزلضمن از امروز هفت صد سال پیش  حافظ شیرازی

 ارزدین بهتر نمیزـــــک ،ی بفروش دلق مابه م        ارزدسر نمیجهان یک ،بردن م بسرـــدمی با غ

 ارزدنمی که این طوفان به صد گوهر ،غلط کردم      م دریا به بوی سودـــغ ،نمود اوله آسان میـچ

 قزوینی و داکتر قاسم غنی(عبدالوهاب د دیوان، از نسخۀ محم   100)ص 

 :ه بودودبلخی در مدح محمود غزنوی فرمنصری عُ  حکیم ،اما سه صد سال پیشتر از حافظ

 جز به خدمت سلطان حاصل کسنکرد       ی و کام دل به جهانـری و بزرگـتوانگ

 بحانسُ  ،دای ماـــــــنبود بر خ غلط روا      غلط نکند ،دای هرچه کسی را دهدـــخ

 دبیر سیاقی(داکتر محمد دیوان، چاپ  212 )ص

ک  بزرگ دیگر هم بر آن صحه  ح  پس ترکیب "غلط کردن" عالوه برین، که از نگاه دستور زبان درست است، دو م 

 میگزارد؛ یکی کالم بزرگان و دیگر تداول عام در زبان گفتار.

 ؛ت""لخ یا از یک توته ساخته شده باشد. آنچه از یک توته باشد اصالً به الم  مفتوح ــضم الم( ــ ه = )ب یک لُختــ 

ـ و شاید ـمن شخصاً استعمال این ترکیب زیبا و رسا . "توتۀ جگر"نی یع؛ "لخت جگر"که گوئیم ، . چنان"توته"یعنی 

 .امرا از زبان و قلم ایرانیان متوجه نشده ــ  "بی عدیل و بدیل"؛ بتوانم گفت

 میخوانیم: بلخی سرو در سفرنامۀ ناصر خُ  از بهر مثال ،اگر به کالم متقدمان توجه کنیم

د رسیدیم. بنیاد شهر بر سنگی  ششم روز از دی ماه قدیم» نهاده، و طول شهر به مساحت دو هزار  یک لختبه شهر  آم 

 « گام باشد و عرض آن هم چندین.

 سفر نامه، چاپ نادر وزین پور( ۶1)ص 

 گویند؛ «فُت»، که به اصطالح امروزی بود د طول آن زمانواح «گام»
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 ؟؟؟برنخاسته باشد، مردمهمان زمان  ما "گام" ی از گریزان foot که ،و از کجا معلوم

 ناصر ُخسروکار برند(. ه )خصوصاً روستائیان کابل زیاد بساختنجور کردن، درست کردن،   = راست کردنــ 

 : فرمود "سفرنامه"در بلخی 

 قاضی به مال و توانگری در میان شهرهای ساحل شام. و مردمانش همه شیعه اند، و و این شهر  ُصور معروف است»

ه کردراست پسر ابو عقیل میگفتند. مرد نیک منظر و توانگر. و در شهر مشهدی  ی بود آنجا، مردی سنی مذهب،ی

 «قرگین نهاده.قنادیل و چراغـدانهای زرین و نُ ، و آنجا بسیار فرش و طرح اند

 ، تهران(، چاپخانۀ سپهر1370شتم ر، چاپ هن پوینامۀ ناصر خسرو بلخی"، چاپ داکتر نادر وز"سفر 19فحۀ )ص

و در متن، محل  یعنی محل حضور یافتن، شهادتکده، مقبره ؛"مشهد"رار دارد. در لبنان امروزی ق ور""صُ شهر  

 شهری". "سالونحساب امروز ه ب تجمع مردم و

  :رمودهدر بوستان ف ل  شیخ ا ج  

  راست کردن ی  پنجــــۀ آهنیـــــیک                                         

  واست کردـآوری خکه با شیر زور                                         

ند. ی کآزمائجنگ شیر برود و گویا با شیر زور ( و میخواست بهدرست کرده بودته بود)بکسی ساخ کسی پنجه

 :مبگذرانی از نظر شست،  که بهتر است بتمام حکایت شیرین و پند آمیزی

 که با شیر زورآوری خـــــواست کــــرد      راست کردــــۀ آهنیــــن ـیکـــــــی پنجــــ

 دگـــــــــــر زور در پنجــــــــۀ خود ندید      ــــه سرپنجه  در خود کشو شیرش بــچ

 ــــزنآهنینش بـپنجـــــــــــــۀ ه سرــــــــــر چـــه ُخسپی چو زن      بـیکی گفتش آخــ

 با شیـــــــــر گفت ،نشاید بدین پنجـــــــهکــــــه بیچـــــــاره در زیــر گفت       ،شنیدم

 فروغی(ذکاء الُملک علی کلیات، چاپ مرحوم  300)ص 

و که از طرز تفکر و دید غلط همان روز  ری زیاد دیده میشود،در ادبیات د انتساب زنان به ُجبن و کم شهامتی

 .مردم  بدین باور اند همالهام میگیرد و متأسفانه هنوز موهومباورهای 

امالً االسف از لفظ  قلم رخت بربسته و ک ست، که مع از کلمات بسیار متداول گفتاری ما "توانستن"= مخفف  تانستنــ 

د، آن کار بندنه شود. در ایران هم این کلمه را در گفتار بزیاد دیده می ءدر کالم قدما است، با وجودی که متروک گشته

 ت(نتونست )میتانی، نمیتانم، نتانس : میتونی، نمیتونم،که گویند، چنان "تونستن"شکل ه هم ب

  :دست قرن پنجم و مداح سلطان مسعود غزنوی )مسعود اول( گویدزبرمنوچهری شاعر 

م  غالیه سای تو کند بدل مرده دالن     نتاندبلبلی کرد    آن که زلف ب خ 

 گزیدۀ اشعار منوچهری، چاپ احمد علی امامی افشار( ۶۵ص )

م = پُر ؛بُلبُلی =  شراب، کوزۀ شراب، نوعی شراب ناب  ک سای تو در یعنی آنچه زلف دوتای مش شکن، دوتا.ب خ 

 شراب ناب هم نتواند کردن.   دالن کند، حق افسرده

 : الدوله محمود غزنوی فرماید م ُعنصری بلخی ضمن قصیده ای در مدح یمینحکی

 ست اوا هانــــهمه جدیدن،  بتانیرش ـگ

 برین سخن هنر و فضل او بس است گوا
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 دیوان، چاپ دبیر سیاقی( 2)ص

 "گواه")شاهد( یعنی ؛"گوا"

 ود را( بر)خ: دست و آستین خودهگوئیمکار شدن؛ مثالً ه کاری گرفتن، با جدیت دست به آمادگی ب  = زدنآستین بر

  :طی گویدگویند. منوچهری در مسم   "آستین باال زدن" زد. در ایران

 بوستان بانا امروز بـــــــه بستان بُده ای؟           زیـــر آن گلبن چون سبز  عماری شده ای؟

ده ای؟ای دست به گل بر زده ای؟          غنچــــه ای چند ازو تا زدهآستین بر  زه و تر بر چ 

 ما آمده ای؟ ا بستــه به شادی  ب ر  ـــه دسته

 روز بهار؟افــــــــ شان آری ما را ز دلتا ن

   دیوان، چاپ دبیر سیاقی( 1۶8ص )

 ، هودجبوستانبان = باغبان؛ عماری = کجاوه

 : ظهیر فاریابی از مشاهیر قرن ششم گوید

 زد چو ُسنبل  تو سر از برگ  یاسمین بر

 آستین بر زد ،ـمـــت به ریختن خونـغم

 ، انتشارات فروغی(13۶1دیوان ظهیر فاریابی، چاپ  77)ص 

ار که که متأسفانه در تحریر هیچ ب ج زبان عامیانه و گفتاری ماست،رو  ؛ از کلمات بسیار معمول و مشوهر = شوی

سیار را ب البته در کالم  قدما آنکار برد. ه که این لغت را در ایران کسی ب نمیرود و من تاکنون ندیده و نشنیده ام،

 :آرم مثالی می سعدی،  ل  این کلمه در شعر گهربار شیخ ا جو من قصداً از استعمال  سراغ داریم

 که دیگر مخر نان ز بقال کوی      شویبزارید وقتی زنی پیش 

 : را کالً مرور کنیم ه آنک ،و بهتر ت و جوانمردی میدهدست، که ضمن آن سعدی درس مرو  حکایتی بس جالب ا

 ز بقال کوی ،ر نانــــر مخـــگکه دی      ویشی پیش ـــــزن ،د وقتیــــــبزاری

 گندم نمای ، ست روشیــــفکه این جوروشان گرای      ـــــبه بازار گنـــــــدم ف

 ست کسه ه رویش ندیدتــــبه یک هفــام مگس      ــــزدحــــــک ،نه از مشتری

 ای روشنائی بسازــــک  :تــه زن گفباز      ب نیـآن  مرد صـاح داریـــــبه دل

 رفتع زو واگـــــــود، نفنه مردی بــا گرفت      ــجاین ُکلبــــــه  ،اــــبه امید م

 یرــدست افتاده گ ،ـاده ایو استـــــــچیر     ـــــــردان آزاده گـــــم کـــــره  نی

 ندا رونق ـان بیــــدار دکــخریـــــــــ  ند   ا که مرد حق ،انــــــببخشای کانـــ

 ست ولی راست خواهی جوانمرد اگر

 ست ردان علیــۀ شاه  مپیش ،رمـــــــک

 کلیات، چاپ مرحوم علی فروغی( 273)ص 
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دی گپ، زررده، دل، بیره، پیش، چاشت، پیشین، دیگر، شام، ُخفتن، پگاه، بیگاه، ُشش، جگر، گُ » کلماتی چونــ 

و در کالم  ست ساریطاری و ما جاری و  یگر ازین دست، در زبان عامیانه و گفتارو هزاران  د« )مریضی مشهور(

 ا از آنها کمتر اثری دیده میشود.با تأسف، که در زبان مکتوب موفرت سراغ میگردد، مگر ه هم ب عالیقدر یقدما

 کار میبرند:ه ات عربی را بجای این لغات سره و اصیل دری، کلمه در ایران بــ 

 «و.... یرقان لیه، قلب، ل ثه، قبل، حرف،ک   کبد، مغرب، عشاء،  ریه، ظهر، بعد از ظهر، عصر،»

 بیگاه"" رود.  در ایرانتار روستائیان ما زیاد به کار میدر گف "شام" یعنی ؛""صبح" و "بیگاه یعنی ؛""پگاهکلمات ــ 

 فاصله دارد. خود واقعیملول ها از  ند، که  فرسنگتفسیر کرده ا بی موقع" "بی وقت ورا 

باشد.  ان شب""نکه عبارت از  ،است آمده و مدلول جدیدی پذیرفته یرونز معنای اصلی خود بدر ایران ا "شام"ــ 

 گویند. "نماز مغرب"ا ر "نماز شام"که  ،گویند؛ چنان "مغرب"کنیم، در ایران می افاده "شام"آنچه را مامردم با کلمۀ 

 ف"  "حر. ایرانیان است بوده ته، غیر از آنچه اصالً پذیرف گریفارسی ایران مفهوم دتعامل روزمرۀ در  "حرف"کلمۀ ــ 

 "گپ ، کهیعنی ؛"حرف بزن"وقتی یک ایرانی بگوید  کنند.استعمال می ما دری   سخن" و "گپرا درعوض  عربی

 . بزن"

که برایم معلوم گردیده، تقریباً  ،ست و تا جائی دری ما غات عام   از ل بیمار""مریض، علیل، به معنای  "ناخوش"کلمۀ ــ 

ر د "ناخوش"کاربرد بیشتر پیدا کرده است.  "مریض"کلمۀ عربی  رگرچه درین اواخ کار رود،ه در سراسر ملک ما ب

 الهم"و امث امطبوعن آیند، "ناخوشمعنای  "ناخوش"از کلمۀ  اماقدما بسیار استعمال گردیده، ایرانیان  همین معنی در کالم

 را گیرند.

همین ه ب هم ءست و در آثار قدما انیز از اصطالحات بسیار معمول م گویند، نقار""م  که در عربی  ،"نول"کلـمۀ ــ 

 ، مدلولخود در دری ملک ما و در اصل   "نوک"مگر کلمۀ  گویند، "نوک"جای آن ه . در ایران باست آمده مفهوم

 گری دارد.د

ده میشود، گرچه هم از زبان عوام کابلی شنیهنوز "عسکر"معنای ه ــ ب "سپاه"منسوب به  ــ پاهی""سلغت زیبای ــ 

 فهومکار برند، که مه را ب "سرباز" . در ایران اصطالحخود گرفته استه تر را ب شکل عام "عسکر"کلمۀ عربی 

 .؛ خصوصاً در نظام حربهای امروزیرسانده نمیتواند درسترا  "عسکر"و  "سپاهی"

ندرت دیده میشود. در ایران  ه ست، که در نوشته ب از اصطالحات زیبای عامیانۀ ما "ُمعاش"به معنای  "تنخواه"ــ 

 !!!که مدلولش با لفظ مطابقت ندارد عوض استعمال میکنند،را در ق""حقوکلمۀ 

رده معنی ک "دستنویس"را  "دستخط" در ایران .میباشد الحات عام گفتاری مااز اصط "امضاء"یعنی  "دستخط"کلمۀ ــ 

 اند.

 در یشان او  مأنوس نیستقطعاً ست. این لغت زیبا و سره در فارسی ایران  از لغات بسیار متداول گفتار ما "پالیدن"ــ 

 .را استعمال میکنند تفحص کردن، گشتن  و غیره" جست و جو کردن،عوض "

ست، ا میرود یا دیده نمیشود و یا رائج نیست، مراد ازینکار نه که فالن لغت در فارسی ایران ب ،البته وقتی میگوئیم

 وکه چنین لغت در تقریر و تحریر روزمرۀ آن سامان، متروک گردیده است. اگر کسی چنین لغات را در فرهنگها 

 را لغات تاریخی و متروک ها، ها و کتب لغت و لغتنامهبوده نمیتواند، چون فرهنگ نهای م بیابد، ُمناقض گفتهقوامیس 



  
 

 

 6از 6

 ج ُمعاصر و امروزی،ن معمول و مرو  نیز احتواء میکنند. درین زمینه گویا خط  فرهنگها و قاموسها و کتب لغت، از زبا

  !!!امالً جداستک

گان بزرتمام گر ازین رشته را از کالم یاین بود نمونۀ کوچکی برای به کرسی نشاندن مدعا، ورنه مثالهای بی مر   د

پُر است از کلماتی، که ما امروز الدین محمد بلخی ــ خداوندگار بلخ ــ  موالنا جاللو کالم توان آورد. خود، دگر معظم 

ـ ابوالمجد مجدود ابن آدم، سنائی ــ ـحکیم بزرگ غزنه  های در زبان عامیانۀ خود استعمال میکنیم. همین قسم فرموده

 صدهای دگر را میتوان ازین نگاه امتثاالً بر زبان آورد!!!و 

 

 قسمت سوم، بخش اول()ختم 

 

 

  
 


