
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

7 از   1  

 spineghar@gmail.comا و ی info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 8102 اول اپریلبرلین ــ                           هللا معروفی                                              خلیل  

 
 

ةُالَقَدم"و " شراِب انطهور"  "ُکرَّ

 ــنِز َصرفیطـاپریل ــ  اولِ  مزاقِ 

 :یادداشت

خورد؛ آن  ه اییطنز به، که یکبار چشمم یگشتممسرگردان ی پشت  مقاله ادر کمپیوتر  مقاالتم آرشیف  در 

 :دل گفتمدر . "صرفی یۀطنز"هم 

 «.کنمتقدیم " یانا افغانستان آنالینآر"نندگان ارجمند وادمت خو این مقاله را خ رمبگذاحول را  صد کار  »

عین در  وشده ه شتگان 8102مارچ  پنجم مقاله روز صلا. دل عمل میکنم فتوای   به فحوای  این است، که 

به حیث با اضافات الزم آن را  ینکا ، کهبود یافته هاشاع" زاد ــ آزاد افغانستانان آافغانست"پورتال  در روز

، ولو موضوع  مزاق نیست و اصالً مزاق در چنین مواردی جای دارمتقدیم می 8102اول اپریل  مزاق  

 :نندۀ عزیز عرضه میکنما خدمت خوادر اول قصه ای ر اّما. ندارد

، که از آن خترا به میدان انداموضوعی از عزیزان یکی . در جمع دوستان بودم و گپ سر گپ آمد یروز

 :گفتمبرایش . آمد مزاق می بوی  

 ی میکنی؟؟؟مزاق  جد  مزاق میکنی، یا اً جدّ 

ت ی  دّ اق و مسقرگی و خوشطبعی، اندکی ج  مز های ههرچه باشد؛ در پهلوی جنببرداشت موضوع حاضر در 

 . را زیر میگیرد "مزاق"است، که و مسلط آن قدر غالب " تی  دّ ج  "اندک نهفته است، ولی همین 
 

 :کابلی بارها گفته اند، که عوام  نازنین  مردم   

 !!!"با هرچی بازی، با ریش بابام بازی"

 ...!!!(بابا هم ... ، ...هرچه )... 

خام،  سوخته و نیمه این خامۀ نیمه. که وقت آن رسیده است، تا کمکی کتی ریش بابا هم بازی کنیم ی،مثل

یکی  رصت کل کردن  که ف   ،بسا موضوعات را تر میکند، بدون این سر میزند و سر   وفانه به هر دروق بی

کامالً  متفاوت و های در طنز نیز چیزکهائی عرضه کرده است؛ و آن هم در عرصه. از صد هم برسد

ان ــ رسیده است، که یگ "صرف عربی"گ هم ــ و یک شن   "زبان دری"این بار نوبت صرف . نامتجانس

 :قتقتکش بدهیم
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و ترکیب  "قلم فرسوده"در وبسایتی خواندم، که کسی ــ و گویا شاعری ــ قلم رنجه فرموده یا بهتر بگویم 

زار ترکیبات  این ترکیب مرا به شوره. را در خالل شعر  نو، به کار برده است "شراب انطهور"مزۀ بی

کنیم؛ نقل  که مثالی چند از آن را نقل و نقد ،بیائیدما ــ انداخت؛ و  غلط ــ ولی خیلی متداول در زبان دری  

یعنی گران و نقد از قلم ما و شما؛ شاید فرحتی دست دهد و اگر ندهد، جناب پیر به دادش برسد؛ از زبان د

و بیائید که این بار استتثناًء از آخر شروع فرمائیم؛ یعنی به اصطالح  فیشنی  . االعظم دستگیر غوث

 :0!"!!جریان آب شنا کنیمخالف "جدیدخیاالن 

. درین شب و روز کتبی از صرف و نحو عربی را از زیر منها خاک بیرون کشیده و مرور کرده میروم

به ترکیب عجیب و  8تألیف سید کاظم موسوی ــ رضا روزبه " آسان عربی  " 28از جمله در صفحۀ 

ّرة  الَقَدم"غریب  در حیرت فرو رفتم، که تمام . است "لفوتبا"برخوردم، که ترجمۀ تحت اللفظ  کلمۀ  "ک 

رد و دور از انصاف   "فوتبال"مردم عالم  خ ن ه گ  ّرة  الَقَدم"میگویند و اینان درعوض، اصطالح هشت ر   "ک 

، که این ترکیب در زبان امروز گشتاستمداد کردم و معلومم  "انترنت"یا " عقل  عالم"از . را ساخته اند

 !!!م؛ خندیدنی به زاری  زار و ریشخندواردد و بیخبری خود خندیعربی عاماً تداول دارد؛ بر خو

ست، سخت آشفته و مخالف ا" فوتبال" اللفظ  و ب که این ترکیب، که ترجمۀ مستقیم ،ا از انصاف نگذریمامّ 

ــ مثالً  معقولیت داشته باشد ست، که میخواهد ساخت لغت از نگاههای مختلف زبانشناسی ص  عرف و ن

خود آورد، که ای دل غافل یکرنگ سر ه این ترکیب مرا ب. البیان االداء و سهل و سهلباشد اقتصادی 

مقتدایان  و  شوایانپیکه  ،های تحت اللفظی مترجمان بیچارۀ ایرانی فی میگیری، اینک ببین ترجمه

نگ   .ه اندکردفرسوده، کهنه  ن را درین خیال  عربی ایشان هم، چار پیره چتلس 

که چنین شد، چون اگر قرار باشد  ،ناچاپ از زبان قلم برامد؛ و چه خوب شد "عقل  عالم"راستی ترکیب 

و . بیابند، فکر نکنم، که تعبیری بهتر ازین پیدا شده بتواند "انترنت"که م عادلی را در زبان دری برای 

این  ل  فض م  م و تقد  د، فضل  تقد  وَ م حال ــ روزی چنین شد و یا شَ  م حال ــ و بازهم به فرض   اگر به فرض  

 :و اکنون به خود و زبان خود بگذریم!!! استعمال به همین قلم مسکین تکیه خواهد کرد

وپه به . در زبان دری افغانستان ترکیباتی را مییابیم، که در ساخت آنها قباحت از حد گذشته است درین ج 

نظر " پارۀ قرآنسی س  " و سرانجام "القدر لیلة شب  " ؛"حجراالسود سنگ  " ؛"انطهور شراب  "چار ترکیب 

و منطق  سخن، منطق  کمین ادرادانه و از روی  خریداری؛ یعنی از نظری، که اندازم؛ نظری نقّ  می

                                                           

 
مترجمان ایرانی  "ِباکفایت"ست، به دست  که ترجمۀ مستقیم و باللفظ و یا لفظ به لفظ و تحت اللفظی از زبانهای فرنگی ،ن اصطالحــ ای 

 :که در لسان المانی گویند ،فارسی شده است؛ چنان/ وارد ادبیات سیاسی زبان دری

Gegen Strömung schwimmen 
 
رجب  2 مقدمۀ سید کاظم موسوی تاریخ . و تاریخ نشر آن معلوم نیست هر تهران چاپ گردیدــ این کتاب در کانون انتشارات محمدی د 

گویا این کتاب در زمانی در جمهوری اسالمی ایران نشر شده است، که مشخصات کتب مطبوع خالف نورم و . خورده است 931 الخیر 

 .ستندرد بود و غالباً تاریخ نشر کتاب را ذکر نمیکردند
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( سنگ ساب  )َسو   و سنگ   بار هم با ب لَوان هزارهزار و غلط را اگر  چون این ترکیبات   .وجود داشته باشد

 !!!گشتقباحت آنها کاسته نخواهد  زبزنند، هرگز ا صیقل ، هم"غلط مشهور حکم صحیح را دارد"

تشبیه و بِلَو ( سنگ سو) به سنگ ساب !!!"صحیح را دارد مشهور، حکمِ  غلطِ "را، که  یمقولۀ مشهور ادب

دی قبول دارم؛ و آن رااین نّص را فقط در مو صحت و صوابشخصاً به دالئل قاطع و مقنع، من . کردم

درین مورد حتماً . باشدو به حدِّ رسوائی نرسیده نگذشته انصاف و ت مواردی میباشد، که غلط از حدِّ معقولیّ 

مشموِل این چارگانۀ خواهم گفت؛ کما این، که ضمن مثالهای  حل و مشرّ مفصّ  سخنِ  ،ضمن مقاله ای مستقل

 .نشانه گرفته ام را "شمول و عام صحیح" ظاهردر ۀ این مقول "ِل بودنناشام" مقاله،

هم  "افغان جرمن آنالین" دریچۀ نظرگیریِ در  "کاسیجان  ۍمرځ" م،ستنظِر دواز میخواهم درین ضمن 

خان سرورغالم  ــ دری ما در مکتب حبیبیهآن عزیز ضمن ارائۀ مطلبی از استاد مشترک . دیادآوری گرد

از زبان وی و پوهاند نگهت سعیدی و پوهاند  "مشهور حکم صحیح را دارد غلطِ "یاد کرده و مقولۀ ــ  بیات

آن عزیز از خالل این یقین دارم، که . یادآوری کرده استکابل،  ان بنام فاکولتۀ ادبیات پوهنتونالهام، استاد

 .مقاله جواب خود را خواهد گرفت

 چیست؟؟؟ "وسنگِ سَ "ا مّ و ا

 "آفتاب"و  "اَو"را  "آب" ،"وخَ "را  "خواب"ــ چنان، که است  "ساب"تلفظ عامیانه از  (به فتح سین)"وسَ "

نیز  "ساو"و  "سای"البته  ."نودس  " مصدرِ از  "ضارعم  ریشۀ "ن به رستۀ خود و آکنند ــ میتلفظ  "واَفتَ "را 

ست شده در "سای"از ریشۀ مضارع  "سائیدن" جعلیِ  و مصدرِ . هستند "سودن"ضارع از های م   ریشه

درآمده " سو سنگِ"در هیئت  وامّ که در تلفظ ع ،"سنگ ساب". وسیع داردبسیار است، که امروز استعمال 

بیضوی، که گلکاران آن را ر و مدو  ست لشم و به شکل  ست؛ و آن سنگی از مسلک گلکاری یترکیباست، 

 :معترضه بعد ازین گریزِ  و .ح کچ شده استعمال میکردندوسط و صیقل زدنِ  لشم کردندر قدیم برای 

 ":شراِب انطهور"

َمی و م ل و باده " کلمۀ عربی ست، که معانی مختلف دارد، ولی برایما و در این بحث به معنای" رابش"

های بسیار قدیم در ادبیات دری در همین مفهوم استعمال شده  نظر است، که از زمانه مد  ..." و َخمر و 

ز هیچ نگاه قابل را به کار میبرند، که ا "مشروب"در فارسی امروزی ایران در عوض آن کلمۀ . است

 !!!ان و تداول ما مردم نمیباشدپذیرش دری افغانست

ــ کلمۀ عربی و  "فکور و صبور و جهود و یهود و کبود و حسود"بر وزن به فتح اول و ــ  "طهور"کلمۀ 

گردانیده و  "آب"است؛ مثالً آن را صفت   "بی اندازه زالل"و  "بسیار پاک"و  "سخت پاکیزه"در معنای 

تره"یعنی یند؛ گو "آب  طهور" بجوئیم،  و قرآنیاسالمی  صوص  از نگاه  ن  اگر  ."آب پاکیزه"و  "آب س 

شراب فوق العاده پاک و پاک کننده را، که در آن ذره ای غش سراغ "را مییابیم؛ یعنی  "شراب  طهور"

مردم . گرددمیخوریم؛ که گویا در بهشت سراغ بر" شراباً طهورا"که در قرآن به ترکیب  ،چنان ."نگردد
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س میخوانند، اما از معنایش  ،ما بوئی نمیبرند، از همین ترکیب،  یچهکه مثل طوطی قرآن را از بر و َبرر 

چسپانده و ترکیب  "طهور"تلفظ میشود با " ان"به شکل  و نهفته است  "شرابآً "را، که در ترکیب   "اً "

و مضحکتر مگر از باسوادان و . را ساخته اند، که بی اندازه مضحک و قبیح است "انطهور شراب  "

 !!!برندبو شاعران ماست، اگر آن را همین طور به کار نویسندگان 

دام که خواهد بود، این گرفته باشیم، خشن ای اگر ازین بحث   نتیجه غلط   و وئیمگب "طهور شراب  " باید م 

  !!!را به طاق نسیان بگذاریم "شراب  انطهور" مشهور و قبیح  

 ":سنگِ حجراالسود"

و یا " نقش کل الحجر" که ،میشود؛ چنان "احجار"که جمعش گویند، " حجر"را " سنگ"عربی  در لسان  

، که "اریاری و نج  فابریکۀ حج  "و در کابل نازنین کارخانه ای بود به نام گفته شود؛ " احجار کریمه"

 .محصوالتش از سنگ و چوب بود

اند؛  "صفت مشبهه"گویند، که هردو از نگاه صرف عربی  "سوداء"و  "اسود"را در عربی  "سیاه"

عربی مذکر است، ازین رو بان زاز نگاه  "حجر"کلمۀ . "ثمؤن  "برای  "سوداء"و  "رک  مذَ "برای  "وداس"

رد "اسود"صفتش را باید  تعریف ساخته شده،  " الف الم"یا  "ال"که با اضافه کردن  "االسودحجر"و . آو 

چون در جهان سنگ سیاه بسیار زیاد است و . خود گرفته استه را ب "اسم علم"و یا  "اسم خاص"حکم 

گفتیم، دیگر اسم خاص به میان آمد،  "حجراالسود"سنگهای زمین هم رنگ سیاه دارند، مگر وقتی اغلب 

را " حجر" مردم عوام ما، که نه معنای دقیق  !!! سراغ شده نمیتواند و مانندکه برایش دوم و بدیل و نظیر 

را، وقتی شنیده اند، که در خانۀ کعبه چنین سنگی وجود دارد و نامش " اسود"میدانند و نه معنای 

 .گویند "سنگ  حجراالسود"را بر آن اضافه کرده و جمعاً  "سنگ"است، کلمۀ  "حجراالسود"

اگر انسانهای عاّمی و بیسواد و مکتب ندیدۀ ما چنین میکنند، عذرشان خواسته است، اما عیب وقتی ست، 

از زبان باسوادان و خصوصاً تعلیمیافتگان و نویسندگان و فضالی ما  "سودسنگ  حجراال"که ترکیب 

 !!!شنیده شود؛ چنان که باربار شنیده میشود

 ":لیلة القدر شبِ "

 گویند و این به مفهوم عام کلمه است و اگر واحد آن را استعمال کنند، عالمۀ" لیل" را در عربی" شب"

که در زبان  ،اسمائی. میشود" لیلة" را بسازیم،" لیل" الً اگر واحدمث. را بر آن اضافه میکنند" تای تأنیث"

گوئیم، مراد از  "نجم"مثالً اگر . یاد میگردند "اسم َمّره"اسم و فعل داللت کنند، به نام  " واحد"عربی بر 

به ". یک ستاره"؛ یعنی "نجمه"آن را بخواهیم، میگوئیم  " واحد"است، و اگر  "عام"به معنای " ستاره"آن 

، اسمای ...و  "نخل"و  "نمل"و  "جلس"و  "جذب"و  "َشَجر"و " َحْمل"و  "طفر"همین قسم از اسمای عام 

خاصّیت . ساخته شده اند... و  "نخله"و  "نمله"و  "جلسه"و " َجْذبه"و  "رهشجَ "و  "َحْمله"و  "طفره"مرۀ 

اً بعضدر افغانستان . توح استدارد؛ یعنی مف "فتحه"نست، که حرف اول آنها همیشه ا کلی این اسماء ای
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و  "جلسه"ازین میان کلمات . حرف اول این کلمات را مضموم تلفظ میکنند، که غلط و مذموم است

 :را نزدیکتر میکاویم "طفره"

( به فتح اول و سوم و سکون الم)"جلسه"معنای دقیق . است "جلس و جلوس"ه از اسم مر   "جلسه"ــ 

در ایران مگر . تلفظ میکنند، و غلط محض است "الم مفتوح"ن را با در ایران آ. است "یکبار نشستن"

 "نشست"ترجمه کرده و همان  "نشست"را  "جلسه"بدعتی دیگر هم رونما گردیده است؛ بدین ترتیب که 

 :زیرا!!!! استعمال میکنند، که هرگز درست نیست" جلسه" را در عوض

چنین تقیید  "نشست"که از کلمۀ  ،میسازد، در حالی مقّید "یک بار"را برای " نشستن"عمل " جلسه"کلمۀ 

 "نشست"خود ما ارتباط میگیرد، استعمال کلمۀ  که به دری   ،و تا جائی. زمانی متصور نیست و محدودیت  

 :از دو نگاه مردود و غیر قابل قبول است "جلسه"بجای 

ا معنای کامالً در دری م "نشست"یکی از نگاه صرف عربی، که شرحش گذشت و دگر ازین نگاه، که 

پائین نشستن سطح یک تعمیر و ساختمان نظر به "معنای  "نشست"در دری ما . متفاوتی را افاده میکند

ست، ا معنایش این "خانه به اندازۀ ده سانتیمتر نشست کرده"که  ،مثالً اگر بگوئیم. "حالت اولی آن است

ن آمده است؛ و این خاصیت فزیکی تمام که سطح آن خانه نظر به زمان اعمار به اندازۀ ده سانتیمتر پائی

تعمیرات است، که به مرور زمان ــ از ابتداء تا انتهاء و بالخاصه در آغاز مرحلۀ اعمار و بالفاصله بعد 

 .و نشست میکنند از اتمام ساختمان ــ در زمین پائین تر مینشینند

بگوئیم،  "طفره"خته و را میدهد، که اگر از آن اسم مّره سا "خیز زدن"یا  "َجستن"لغتاً معنی  "طفر"کلمۀ 

خود  تیر  "یعنی  "طفره رفتن از موضوع"اصطالح . میشود "یکبار خیز زدن"یا  "یکبار جستن"معنایش 

 .مثال بارز این استعمال است، که در زمانۀ ما سر زبانها افتاده است "شیرغلت خود را زدن"یا  "را آمدن

به فتحۀ حرف اول تلفظ میگردد؛ ولی در  ،سنخ که گفته شد، این کلمه مانند تمام کلمات دیگر این ،قسمی

 !!!تلفظ میکنند، که درست نیست "ط" دری ما آن را به ضم  

 :رسیده است "لیلة القدر"کافتن  ، آخراالمر نوبت  جانبی بعد ازین شرح و بسط  

 "تعریف الف الم"یا  "ال"را میدهد و وقتی آن را به ذریعۀ  "یک شب"معنای  "لیلة"که گفته شد،  ،چنان

 :است "اسم خاصّ "از دو نگاه  "لیلة القدر"پس . اضافه کنیم، مفهوم خاصی را ارائه میکند "قدر"ۀ به کلم

به )"قدر"کلمۀ . که از آن گرفته میشود ،گر از نگاه  مفهوم خاصییکی نظر به ساختمان صرفی آن و د

ه روایات دین نظر ب. را میدهد "سنجیدن"یا " اندازه کردن"فعل است و معنای ( فتح اول و سکون دوم

 .ر میگردداسالم گویا درین شب چیزهائی مقد  

اضافی در پیش  "شب"را میدهد؛ پس آوردن یک  "شب  قدر"لغتاً معنای خود  "لیلة القدر" ترکیب  چون 

، که داستانش "سنگ حجراالسود"از منطق دور است؛ عیناً مانند  "شب  لیلة القدر"روی آن و گفتن 

 .گذشتمفصالً 
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بگوئیم، که  "شب قدر"یم، که کلمه ای ست عربی و یا این، که بگوئ "لیلة القدر"ست، که یا ا درست آن 

 !!!ست دری  ترکیبی

 "سی سپارۀ قرآن" 

پس قرآن متشکل است، از سی . گویند "پاره"قرآن را به سی جزء یا بخش تقسیم کرده و هر قسمت آن را 

پاره"را  "سی پاره"تلفظ عامیانۀ کابلی  هصخابالدر تلفظ عامیانه و . "پاره" اگر به حساب ریاضی . گویند "س 

 :، این طور میشودافاده گردد

 سی پاره=  سپاره  

 "پاره"را در معنای  درک نکرده اند، آن را" سپاره"در تداول عام مردم افغانستان، که مفهوم اصلی 

 :که هنگام قسم خوردن گویند ،استعمال مینمایند؛ چنان

 !!!به سی سپارۀ قران قسم میخورم، اگه خورده باشم

اثر مرحوم  "افغانستان ادبیات   تاریخ  "ذریم، به حیرت فروماندم، وقتی این ترکیب را در کتاب که بگ ،و ازین

ز و ورزیدۀ ادبیات پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل بود" ژوبل"محمد حیدر  َبر  ژوبل . خواندم، که از استادان م 

 :و آثارش چنین آورد "هللا خلیلی خلیل" استاد این کتاب در شر حال 822در صفحۀ 

 «... 

و سلطنت غزنویان در تاریخ آن دور ( رساله در شرح حال حضرت بیدل)از آثار تحقیقی او فیض قدس

افغانستان به سلسلۀ نشرات انجمن تاریخ به چاپ رسیده، آثار هرات در سه جلد طبع هرات، رساله آرامگاه 

از تفسیر قرآن کریم که  ۀسپاربابر طبع کابل، شرح آثار و احوال سنائی طبع کابل، نگارش ترجمۀ پانزده 

در نقل، امالی خود کتاب وفادارانه حفظ )« ....در کابل تحت نظر هیأتی از عالمان به عمل آمده طبع شده 

 !!!(گردیده است

نشرات میوند،  خورشیدی، بنگاه   0323تاریخ ادبیات افغانستان، تألیف محمد حیدر ژوبل، طبع چهارم )

 (بوده است 0336ال چاپ اول در س()مطبعۀ میوند، کابل

را در مفهوم عامیانۀ آن و به  "سپاره"هم  "حیدر ژوبل" ای در حد  و ورزیده وقتی میبینیم، که استاد نخبه 

که جهت  ــ مشوره میدهمجداً و به هموطنان عزیزم ــ به کار برده است، بدین نتیجه میرسم  "پاره"معنای 

 !!!را استعمال نکنیم" سپاره"جلوگیری از اشتباه اصالً ترکیب 

فوق را از زبان پدر مرحومم وقتی شنیده بودم ــ البته نه  ایراد   ل یادآوری میدانم، که هرچار کلمۀ قابل  قاب

که آوردم ــ که متعلم صنف هفتم یا هشتم مکتب  ،بدین شد و مّد و با این بونه و چونه و زیره و پودینه ای

ند، زود اغالط لفظی را ــ دب دری و عربی داشتأکه در  ،بصیریآگاه و آن بزرگوار با دید . حبیبیه بودم

ــ شان میرسید ایچه از ایران به دست نو نشرات داخل و آرادیو و مطبوعات از خواه از زبان مردم و یا 
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ایشان با این مشغله هم ما را درس  درستگوئی . متوجه گشته و بعد همه را برایما یکایک قصه میکردند

 میساختند؛ و خوشوقت میدادند و هم خاطرها را منبسط 

!!!منزلت و خاطرۀ شان جاودان و همیشه فروزان باد  

این خواهد مگر  ــ بوده است خسته کن برای بسا کسان که ــل و مبسوط این بحث مطوّ  نکتۀ آخرین  

 اینبا فقط و فقط  تکمیل کرده و آن رارا  "داردصحیح را  کم  مشهور، ح   غلط  " عروف  بود، که مقولۀ م

 :، کهمد  نظر داشته باشیمی شرط جد  

 "!!!را نداردهور، حکم  صحیح مشهر غلط "

 


