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

 فارسی ایران دری افغانستان وتمایز و تفارق  وجوه  

 )بخش اول(

 سرگی و دیرپائی لغات در زبان عامیانۀ دری

 ()قسمت آخر

. ای بدهمجمیخواستم  اول زبان گفتار و عامیانۀ کابلی را نیزمتد بسیار یک کلمۀ اصطالحی ،اضافات تازه رستۀ در

ل کار دارد، دۀ این بخشباقیماناینک قسمت   آرایم: می را با همین اصطالح، که شرح مطوَّ

به کار میرود. یکی در مفهوم ازهم متفاوت  به کلی در زبان دری در دو مفهوم   "ره"فش و مخف   "راه"کلمۀ  :ــ راه

 رد. "و نوبت ت"مرتبه، بار، دفعه، کر  گر در معنای و د و آئین و مشرب و شیوه" طریقهسرک و صراط و طریق و "

و عامیانۀ ما بسیار  ی در زبان شفاهیهمین کتگوری معنائو اتفاقاً  است.من نظر  مد    "راه" یفهوم دومحاضر ممبحث 

 به خاطر التباس لفظی، که بسا کسان آن قدر تداول دارد زیاد رائج هم هست. استعمال این کلمه با این مدلول و مفهوم،

اصالً متوجه  وجود  آن در زبان خود نمیگردند. من هم شخصاً، تا کمی پیشتر وجود  این واقعی ت   "را"آن با حرف اضافۀ 

 را در اشعار شاهوار بزرگان شعرکه استعمال وسیع این کلمه  ،نمایان را متوجه نگشته بودم، تا ""أفتابعینی و چون 

 دیدم. با خود گفتم؛ یا للعجب: و ادب دری

 شیرین ندانی!!!" انار  باشی و ب"سالها در باغ 

 قصۀ مشهوری را بیان میکند و آن ازین قرار است: این جملۀ بین گیمهاما 

ر گشت. فصل انار بود و وقتی صاحب باغ از باغ خود ه اکرد را حکایتبزرگی  ند، که به حیث باغبان نزد کسی مقر 

باغبان انار بیاورد و ترش بود. باز گفت: انار شیرین بیار و  را صدا زد، که انار شیرین بیاور! دیدن میکرد، باغبان

وی باغ تعجب کنان ر ن کار چندین بار صورت گرفت و مالکباغبان انار دیگری تقدیم کرد، که نیز ترش برآمد. ای

 به باغبان کرده فریاد کشید:

 "سالها در باغ بباشی و انار شیرین ندانی؟؟؟"

 ان در جواب گفت:باغب
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 رسانم!!!هایش را به مصرف  ه دارم، نه این، که میوهوده است، که باغ را نگو تمام  هم  و غم   من ُمدام این ب بلیغسعی 

 ها کرد. باغ مقصد را به نیکی دریافت و با آن باغبان امین نکوئیصاحب 

که بوده است؟؟؟ بسیار احتمال میدهم، که مراد  "بزرگ"این قصه را در جائی خوانده و از یاد برده ام، که مراد از آن 

. البته این حکایت در اصل خود با ندشامیببوده است، که از بزرگان عرفاء امی" سطبُ  "بازید و یاهم"ابراهیم ادهم" از 

قط ف داستانکردم. اما مرادم از نقل این نقل  "بی مزه" یح آمده است، که من آن را این رقمشیرین و فص اندازه بی نثری

نج سال با وجودی، که سی و پ پیش پای افتاده، نشده بودمبسیار تا چندی پیش متوجه  این نکتۀ این بود، که من شخصاً 

 ست؟؟؟ علت در کجاخود را مصروف زبان عوام   کابلی ساخته ام. مگر  تمام  

ست، که در آن بعض  ان دریزب "فونتیک"  مدرن، اصطالحکلمات و به صوتی  علت اصلی در طرز اداء و افادۀ

 :تلفظ نمیگردد؛ از قبیل های( حروف، درست مخارج)مخرج

 و غیرهم. "های ملفوظ"و  "ض"و "ص" و  "ث"و  "ظ"و  "ط"و  "ح"و  "ع"

را  "هاء"این  ختم شده است و چون مردم افغانستان به صورت عام   "های ملفوظ"از نگاه دستور زبان به  "راه"کلمۀ 

نمیکنند، مغالطاتی در قسمت تشخیص درست کلمات متضمن این حروف، صورت میگیرد. درین  تلفظاداء و درست 

ً  و شایدبه تفصیل گپ خواهم زد.  "های غیر ملفوظ"و  "های ملفوظ"زمینه در بحث  ر آتی مطلب ضمن سطو عجالتا

ت دفعه و مرتبه"بار و تداول این کلمه را در مفهوم  ،. جهت بررسی موضوع در اولاندک شگافته گردد در  "و کر 

مگر پیش از رفتن به  .اشعار قدماء مطالعه کرده و بعد به سراغ استعمالش در زبان گفتاری و عامیانۀ خود میرویم

 اصل مطلب به حیث معترضه باید بگویم:

درین مفهوم رائج  ــ دری دیگر و شاید هم کدام کلمه یا کلمات ــ" "راه و بارتنها  قوی اً حدس میزنم، که در زبان ما 

ت" کلمات عربی ورود اسالم به سرزمین ما،  ، پیش از آن، که بابوده اند  نیز وارد زبان ما گردیده"دفعه و مرتبه و کر 

 و اینک دنبالۀ مسأله: ند.روبه کار ، اه و بار" "رو در پهلوی کلمات  دری 

 فرماید:ضمن قصیده ای در مدح سلطان محمود غزنوی  حکیم فرخی سیستانی

 چه روزافزون و عالی دولت است، این دولت سلطان

 ست، ملک و ملت و ایمان زون بدو گشتهـــچه روزاف                         

 صد رهز شمشیر تو ــــــبه ترکستان سرائی نیست، ک

 ونان ترکستانــــــرده ستند، خاتــــــــــدران شیون نک                         

 ان طلب کردنــــخ لک  اجت، به مُ ــــــترا ح مرنباشد 

 برترند از خان صد رهلک، که این هردو به مال و مُ                          

 (1371دبیر سیاقی، چاپ چارم با تجدید نظر کامل،  وان فرخی، چاپ داکتردی 258تا  254)صفحات 

 استعمال شده است. "صد دفعه"و یا  "صدر بار"دو مرتبه، در معنای "صد ره" در ابیات باال 

 و باز در مدح محمود غزنوی چنین فرماید:

 زمین لک  مُ  ،آسمان دای  ـــــــــای مر ترا داده خ      قرین، ای پادشاه  پاک دین بی رریاــــــــــای شه

 در عرین م، با شیر تنهاــج  رگ تنها در ا  ــــبا گ      ز قلب لشکر درشدیـک ،فزون دیدم ترا صد ره

 ستعینعتصم وز مُ قتدر وز مُ فزون از مُ  صد ره      ائی و مردی و هنرــــــتوان ،صد بنده داری در
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 همانجا( 260تا  259)صفحات 

 استعمال شده است. "صد بار"در دو جای در معنای  "صد ره" باز هم ترکیب

م"ــ   "نیزار" ست و به معنای نیز کلمۀ عربی "عرین"؛ و "اجمه"ــ جمع است  "ها "بیشه در معنایکلمۀ عربی و  "ا ج 

 ."شیر نیستان" ؛ یعنی"شیر عرین"پس  ."نیستان" یا

ای است، که القاب خلف ستعین باهلل""مُ و  صم باهلل"عتمُ "و  قتدر باهلل""مُ مراد از  ین"ستع  "مُ و  م"عتص  "مُ و  قتدر""مُ ــ 

 بوده است.باشکوه  عباسی 

 ، گوید:غزنوی ابوبکر حصیری، ندیم سلطان محمودو در قصیده ای در مدح خواجه 

 در شب تیره برآورد، ز دو گــــــوشۀ ماه      آن سمن عارض من کـــــرد بناگوش سیاه

 چندین راه ،او نیاید به زیــــارت بر  و ـــک      او بر  کس نشود هرگز و یک مهتر نیست

 همانجا( 358ــ  357)صص 

 "چندین بار". یا و دفعه""چندین ؛ یعنی "چندین راه"

 در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین ــ برادر محمود غزنوی ــ گوید:همانجا  354ــ  353در صفحات و  

 ــامۀ عید بپوشید و بیاراست پگاهـجــــــــ      عید خــــوبان سرای آمد و خورشید سپاه

 چندین راهـــا، ـستی او را به وفــ آزموده      ست دل او و تو خود از وفای تو سرشته

 به کار رفته است. "چندین بار"در مفهوم  "چندین راه"عین حالت ماقبل را مشاهده میکنیم، که جا نیز ندری

در خالل قصیده ای در تهنیت فتح عراق و مدح سلطان  ،عبدالواسع جبلی غرجستانیشاعر دیگر زبردست وطن ما، 

 گوید: سنجر سلجوقی

 وین بشارتها، که صادر شد به فتح شهریار      اشارتها، که ظاهر شد ز لطف کردگاراین 

 مردی صد هزار مجتمع گشتند یک رهبه تا       مدت سالی همی کــــردند در عــالم طواف

 ، چاپ مطبعۀ سپهر تهران(1361دیوان جبلی، چاپ داکتر ذبیح هللا صفا، چاپ سوم  205و  204)ص 

 .استعمال گردیده است یکباره"به "در معنای  یک ره" "بهترکیب قیدی 

 ده است:شاه سلجوقی، چنین فرموپادکدام ضمن مدح  446و  445و در صفحات 

 راهی ،ز داد، دادنتــــنیست جـ      شاهی ،وـو تـــای ندیده جهان چ

 یک راهی ،تت رسیدـــــپیش تخ      رد تخت  بخت هرآنکبر فلک بُ 

یا  ""یک دفعه؛ یعنی "یک راهی"استعمال گشته است. پس "دفعه" و "مرتبه" به مفهوم"راه"  دوم در مصراع دوم بیت

 ."یک دفعه ای"

 پدر چنین آورده است: ضمن رثای فرزند سعد بن زنگی و تسلیت   455و در ص  

 ایــــا ستارۀ جــــــافی فگنده، در چاهت      ایــــا زمانۀ فــــــــانی، ربوده از گاهت

 یک راهتبه خواب بینم با خود نشسته       بدان قناعت کــــردم، که در همه عمرم

 معنای بیت دوم این طور است:

 !!!نشسته با خود ببینمدر خواب، خود را قناعت داده ام، که در تمام عمرم، ترا یک دفعه 

 ."یک دفعه ترا"؛ یعنی "یک راهت"
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مگر معنای  "ظالم".و  "جفاگر" در معنای "جافی"استعمال شده است و  "شاهی "تخت  در معنای  "گاه" در بیت اول

 میباشد. "جفاء"" است، چون این کلمۀ عربی، اسم فاعل از مصدر ثاُلثی کننده "جفاآن  گرامری دقیق

م و یاکتفاء کردم، میرو خود  ما خاک  پاک   ورآ نام به اشعار دو سخنگستر   ، کهاز استشهاد از کالم قدمای عالیقدربعد 

ا همین د مدر زبان شفاهی و عامیانۀ کابلی مطالعه میکنیم.  را "راه"استعمال کلمۀ   قصه ای به یادم آمد، که بازگفتنش ام 

 باشد:ممد   این بحث شاید 

بود  ی""مهدحبیبیه معلمی داشتیم در مضمون جغرافیه، که اسم مبارکش  جلیل لیسۀ عزیز وصنوف هفتم و هشتم در 

و اروپائی داشت و بسیار پخچ و آهسته و آرام گپ میزد. خوب  ، مویهای رفتهرخهتخلص میکرد. چهرۀ سُ  "آرام"و 

 را بسیار استعمال میکرد و از بهر مثال میگفت: "ره" وی کلمۀبه یاد دارم، که 

 ت!!!"م  "یک ره پیش بیا، که درست ببینُ 

در هیئت را  "را" حرف اضافۀ "آرام"ن زمان فکر میکردیم، که استاد ما شاگردان ــ و یا الاقل شخص خودم ــ در آ

تلفظ میکند، اما حاال بعد از گذر شست و پنج سال درک میکنم، که برداشت ما و من ازین استعمال کامالً غلط  "ره"

م بود و ما نمیدانستی "بار و دفعه و کرت"استعمال میکرد و مرادش  "راه" به حیث مخف ف  را  "ره"بود، چون استاد کلمۀ 

کو درک ما ازین   کامالً عاجز بود. د ر 

 :روشن گردد درست، تا موضوع مردم کابل بدهم از زبان گفتاری یای متعددمثاله کنون میخواهما

 د، از روی محبت گویند:رو ــ به طفلکی، که پیش کسی نمی

 !!!"پیش خالیت بیه یک را"

 )یک راه پیش خاله ات بیا!!!(

 صال به دوستان خود گوید: کسی به رسماگر ــ 

 ؟"نئینمیاچرا یک را خانۀ ما "

 آئید؟( )چرا یک راه خانۀ ما نمی

 چنین جواب میدهد:با ادب بسیار طرف مقابل 

 ".که صد را میائیمیم، یک را نی، ئمیا"

 آئیم.( می یم، یک راه نی، که صد راهآئ )می

 گوید:  ،فرزند خود میسوزد فراق از ــ مادری، که

 "یک را باز ببینمش، دگه ارمان ندارم!!!"

 (یک راه باز ببینمش، دگر ارمان ندارم!!!)

 ــ از روی انتقاد به کسی، که از جای خود هیچ شور نمیخورد، گویند:

 "خوده شور بتی!!! یک راگک کون  "

 خود را شور بده!!!( )یک راهگک کون  

 یعنی:

 یک دفعه از جایت برخیز!!!

 گویند:از روی رواداری ــ به کسی، که همیشه در خانه نشسته است، 
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 "؟؟؟چرا یک را بیرون نمیری، که شخی پایت برایه"

 روی، که شخی پایت برآید؟؟؟( )چرا یک راه بیرون نمی

 یعنی:

 )یک دفعه بیرون برو، که پایهایت کمی به حرکت بیفتند!!!(

 مفهوم بدین شکلدرینجا در هردو  "راه"البته  ؛دنکمی تصغیر "راگک"را به شکل  "راه"کلمۀ زبان عامیانۀ کابلی 

اه در خومییابیم.  "راهک"را در هیئت "راه" ر میشود. مگر اگر از طریق دستور مکتبی بسنجیم، مصغَّ ساخته ر مصغَّ 

 :پس وقتی بشنویم. ت""بار و مرتبه و دفعه و کر  باشد و یا در مفهوم  "و خیابان "سرک و طریقمعنای 

 "چرا یک راگک خانۀ ما نمیائی؟"

 :یعنی

 (آئی؟ چرا یک دفعه گک خانۀ ما نمی)

 "."ازین زمین فقط یک راگک  تنگ تیر شده و

 :یعنی

 ین فقط یک سرکک  تنگ تیر شده است.(ازین زم)

سیار ب کب""قید مر  را به حیث  "یک راه"د کرده و قیَّ م"یک" را معموالً با عدد  "راه"در زبان گفتاری و عامیانۀ کابلی 

 ید، که همین لحظه در فکرم نمیگذرد.حاالت دیگری نیز پیش آاستعمال میکنند. شاید 

عوام   کابلی، اندک روشن محاوره و از زبان  ها امیدوارم، که موضوع از طریق استشهاد از کالم بزرگان و امتثال

 در آخر میخواهم صمیمانه اقرار کنم، که:و گشته باشد!!! 

ت "دفعه و بار و مرتبهرا در مفهوم  "راه"من تاکنون استعمال  هرگز از زبان و قلم ایرانیان متوجه نشده ام.  "و کر 

 بگیرند.  "راه"ۀ کلم این مدلول را از ازین پس بدین موضوع توجه خواهم کرد؛ شاید ایشان نیزیقیناً 

    

* * * * * 

 :ضروری توضیح  
دانم، الزم میبه میدان انداخته شد.  نیز "الکحل"اول، ضمن بحثی از شراب، کلمۀ  بخش؛ یعنی در قسمت دوم این بخش

 :ی گفته شودککه در موردش چیز

کاشف  برخاسته است ــ  "ری"ــ که از شهر را  "محمد زکریای رازی"از کشفیات مسلمانان است. ایرانیان  الُکحل

ان ــ از نخبگ بن حی ان سیستانی""جابر الدین سلجوقی، کشف الکحل را به  صالحاستاد مه حل میدانند، اما عال  الکُ 

نسبت میدهد. به گفتۀ مرحوم سلجوقی  ــ )شرح ازین قلم است(زکریای رازی کسوت و پیشا در علم کیمیا تاریخی م

 شراب ر  مکر  ان، الکحل را از تقطیر  بن حی  جابر ، کابل( مطبعۀ معارف،1343سال )چاپ "نقد بیدل" 372در صفحۀ 

دست آمد؛ و شراب مطلق ه شراب و شراب مطلق ب قدر تقطیر کرد، که از آن جوهر   دست آورد. یعنی شراب را آنه ب

  حل دارد.درصد الکُ  9۶که بیشتر از  ،ستا آن
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 ر سنگ  و بیختن مکر   )سائیدن(ــ  که در اثر سودن "ُسرمه"چون جابر جوهر شراب و شراب مطلق را عیناً به سان 

ً و  دست آورده بود، آنه حاصل میگردد ــ از تقطیر چندین بارۀ شراب ب "گرافیت"؛ یعنی رمهسُ   الً تمثیرا تشبیها

 (سلجوقیاستاد مرحوم بالمعنای . )ختم خالصۀ فرمودۀ "سرمه"نامید، یعنی  "الُکحل"

د واردر زمینۀ این نامگذاری پس سؤالی  مینامند. "ُکحل"را  "ُسرمه"چنان، که در باال غیر مستقیم اشاره شد، اعراب 

  است:

 ت؟؟؟ چیس "الکحل"و  "کحل"، فرق بین اینست، که پس از نگاه  لفظ سؤالی، که از نگاه  صرفی مطرح شده میتواند

ـ که وقتی باالی یک نشان داده میشود. بدین معنی  "ال"رود، که با میسخن  "تعریف الف و الم"در زبان عربی از 

 "کحل" "حجر االسود".و  "حجر"و  "السالم"و  "سالم"مثالً  میسازد. "معرفه"وارد گردد، آن را  "ال" کلمۀ "نکره"اسم 

گوئیم، آن را معرفی میکنیم و  "الکحل"است، که نزد مخاطب معلوم ــ نیست، اما وقتی  "اسم نکره"از نگاه لفظ 

 میگوئیم، که مثالً:

 این سرمه یا آن سرمهــ 

 که مراد من استــ یا سرمه ای، 

 ــ و یا آنچه را من باللفظ سرمه مینامم.

 نامیده است.  "کحل"؛ یعنی آنچه را جابر بن حی ان سیستانی "الکحل"پس 

ومش ، که چاپ د"تأریخ افغانستان بعد از اسالم"هکارهایش ــ احبیبی در کتاب معتبر و یکی از ش عبدالحی  پوهاند  

ته بسیار نوش ان""جابر بن حی  زینت بخشیده است ــ در مورد  او کتابخانۀ مردر ایران صورت گرفته  1363در سال 

ات جابر رقیمت، وفبه اساس این اثر پُ  است و تألیفاتش را در علوم مختلف به شمول کیمیا، تا پنج صد جلد آورده است.

میدانند، ولی  "جابر"را شاگرد  "زکریای رازی"ها  اتفاق افتاده است. گرچه بعض یسویع 815هـ؛ یعنی  200در 

سال بعد از وفات جابر  49نظر گرفتن تولد رازی، که  ین کتاب، با مد   ا 843صفحۀ  حبیبی در دطبق نوشتۀ پوهان

 حال است!!!مُ  مستقیم رازی از جابر ناممکن و ذ  ده است، تلم  واقع ش

و  Averroësرا  شد"الرُ  "ابنو نامند  Avicenaرا  "ابن سینا"ند؛ همان قسمی، که گوی Geberرا در اروپا  "جابر"

ندی"   بسیار بهره برده اند. "جابر"اروپائیان از آثار . Alkindus  را "الک 

 Alcoolلمانی،ادر   Alkoholی،زیردر انگ Alcohol و به شکل اقتباس کردند اسالم حل را از جهان  اروپائیان الکُ 

که این مادۀ طبی از باخترزمین به مبدأ خود  ،نوشتند. قرنها بعددر فرانسوی و به همین سیاق در زبانهای دگر  خود 

رانسوی اقتفاء از فه ایرانیان بــ  "الکهول"یعنی  ه بود؛خود گرفته برگشت، امالی جدید  مطابق به تلفظ فرنگی را ب

 آنو بومی  همان امالی اصلی "الکهول" بهتر است، که مامردم درعوض مگر  من. به نظر گویند و نویسند "الکل"

 !!!بنویسیم حل""الکُ به کار برده و  ، که شجرۀ تأریخی آن به سرزمین عزیز خود ما میرسد،را
  

 بخش اول( )ختم قسمت آخر  

    

 


