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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٩/٠٥/٢٠٠٩                           ِسـراج َوهـاج   
  
  

  نگاهی عاجل به مضمونی، تحتِ عنوان
  »دردهای دل  « -ها» درددل «  

  ،» آزاد افغانستان– افغانستانِ آزاد «منتشرۀ سايت 
  !، مانندِ  خسرُبره»ُبــره « و توضيــحاتی دربارۀ 

  
اما سؤال اول من اين است که آقای انجنير .  شته است، متشکرم نخست، ازچندکلمۀ که آقای معروفی دربارۀ بنده نو 

افغان جرمن "ً بامحبت با ايشان درپورتال ظاهرا سبةً  طوالنی، نازسررفقای متروکِ  خود که  مدتی « معروفی چرا 
... د؟ آيا کدام مشکل صحی دارد؟ يا عقدۀ بزرگی که هرگز باز نمی شو»  دارد؟  همکاربود،  دست برنمی"  آنالين

است، باچه صالحيت و انگيزه يی، وقت عزيز خود را با انتقاداتِ  بی دپلوم انجنيروی که دررشتۀ خود ماشاءاهللا،  
آيا دربارۀ اين نکتۀ اخالقی که وی باچنين انتقادات،  وقت ... که درآن کمتر وارد است، ضايع می سازد؟ ادبی نتيجۀ 

آيا تاحال کسی برای ... نيز تلف می سازد، فکر کرده است؟) ِ بی نتيجهدرپاسخ گفتن ( گرانبهای يک دوست خود را 
  درتالطمِ  خرواری از کلمات،  گم می شود؟ »  اصلِ هدفِ  شما«شان گفته است که دراين گونه انتقادات شما، 
نوشته " دلدردهای "بايد " درددل ها" به جای « که نوشته است " درددل"  درهرحال، مجبورم  دربارۀ ترکيب اضافی

  :  شود، به طور موجز پاسخ دهم
 درددلِ  مردم) چنان که درعنوان مضمون خود نوشته ام وآقای معروفی آن را اقتباس کرده است(  اگر مراد ما 

خوب درک  واقع بين های آدم خيلی هم درست است ، زيرا » درد دل های مردم« افغاستان باشد، درآن صورت، ذکر
 ، دل هايی که از درد وطن دل ها است، درحالی که  تعدادِ  مشترک ویکی، )مانندِ  خودِ  وطن (  درد وطنکرده اند که

  .  می رسدميليون هاناراحت اند، به 
 ، صدها گونه دلیو درهر ... سودا هزاران سری،دلِ مردم غرضی نيست ، زيرا، درهر» دردهای«   بنده را به سايِر

 درکنار -»دل « مليون ها درخانۀ درد وغم آِن داريم که یک وطن مشترکما ، فقط . تراکم کرده است » درد« 
تعدادشان به ميلون ها  را که عرض کردم  وطن پرستیِ  هر دل يک سان رشد ونمو کرده،  -دردهای متفرقِ  ديگر

دردِ  « و» نادرست« پيشنهادی آقای معروفی، درين مورد » دردهای دل« بنابرآن ... ،  رنجورساخته استمی رسد
)  به طورمثال( از سوی ديگر، ترکيباتی که آقای معروفی ! ... که من نوشته ام،  کامالً  بجا ومنطقی است» دل ها

ذکرکرده تا به زعم خود، بی سوادی نويسندگانِ  ايران را نشان بدهد ، به حدی نادرست است که گمان نمی کنم  ازقلم 
  :دنويسندگانِ  باسواد ايرانی تراوش کرده باش

  نوشتن » قتلِ عام ها« را » قتل عام«  ** 
  نوشتن» سنگ صبورها« را »  سنگ صبور« **
  نوشتن» نيت سوء ها« را » نيتِ  سوء« **
  نوشتن» مکتب تخنيکی ها« را » مکتبِ  تخنيکی« ** 
  نوشتن» جنگ استقالل ها« را » جنگِ  استقالل «** 
  نوشتن» خرج اضافی ها« را » خرج اضافی « ** 

نه تنها به قوانينِ  هيچ لسانی جور نمی آيد، بلکه نادانی وبی ....  نوشتن» کتاب دری ها« را »  کتاب دری« و * *
من که به دانش مردم ايران خاصةً  درزبان  وادبيات فارسی، يقينِ  کامل دارم ، . سوادیء نويسنده را نشان می دهد

برعکس، فکر می کنم اين فهرست جمعبندی .  مرتکب شودگمان نمی کنم يک ايرانی باسواد چنين اشتباهات را
اگرچنين نيست، پس لطفاً  فقط يک نمونۀ آن را درمتن نوشتۀ . ترکيبات  از ساخته وبافته های خود آقای معروفی است

  .من منتظرهستم. فضالی ايرانی نشان دهد
                                                                  ***  

  : می رویم به سراغ توضيحاتِ  آقای معروفی   
راکه اصالً  ترجمه است، اگراشتباه هم ندانيم، نبايد استعمال » نقطۀ نظر« ترکيبِ  . ايشان درست است اولِ  نکتۀ 
 ما  داغ شده ، توصيۀ شان اين بود که زبان دریبازاراين اعتراض، درسال های گذشته،  به وسيلۀ استادان . کرد
من خود دراين مورد . که يقينا استنادً آقای معروفی به همان توصيه ها است... تراست ازاستعما ل آن خودداری شودبه



 
 

  
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

« : است که می نويسد  » بـُـره«  آقای معروفی که خواستم به آن اشاره کنم، کلمۀ نکتۀ دوماما . مطلبی خواهم نوشت
  »"...پسرخـُسر"يعنی " سربرهخ"پس . است " پسر"ودرمعنای " پور" ، اصالً  ُبره

حدسِ بنده اين است که آقای معروفی .   چنين فيصله، اگر ازخودِ  آقای معروفی باشد ، يا ازديگران، به کلی غلط است
  . کشيده است؛ يعنی حتی زحمت مراجعه به چند کتاب را به خود نداده استدلِ  خود اين نکته را از

چوچه، يا « به معنی "  ب" به فتحِ » َبَره« اين لغت اصالً . ازاشتباهاتِ عوامِ  مااست، بباضم ِِ » بــره«  تلفظ کلمۀ 
ً  معنی ومفهوم  ...  يعنی چوچۀ گوسفند: است» بچه حتی اگر مرحوم عالمه .  يافرزند انسان را نداردپسرمطلقا

داليلِ  قانع کننده،نيز درست آن را به معنی پسر ذکرکرده باشد، بدون ذکر) طوری که اشاره شده(عبدالحی حبيبی 
  .بالضم ، درهيچ  لغتنامه يی وجود ندارد» ُبره« کلمۀ .  اشتباهی صورت گرفته استدرنسخه بردارینيست؛ شايد 

... ازبچۀ آهو هم ياد شده است. ، تا شش ماهگی می داندبچۀ گوسفندبالفتح  را » َبره«  کلمه عميد،  فرهنگِ فارسی 
، دورۀ چوچگی، يا طفلی وبچگی را طی می کند ، ولی »به معنی پسر يا فرزندِ  آدمی -پور« بايد تصريح کرد که هر

» بره«  تا آخرزندگی بره، اما هيچ ...ِ خودرا که زادۀ يک انسان است،هميشه حفظ می کندفرزند بودنيا پسر مفهوم 
، نوعی ناز دادن سربره ام استخمی گوييم فالن شخص ) اصطالحاً (وقتی ما .  کسی هم نيستپسرباقی نمی ماند و 

. هم دارم، خسرچوچه گکی  ، يا عالوه برخسربزرگ ومحترموی چوچۀ خـُُسرمنومحبت را نشان می دهد، يعنی 
 - پهلوی«  اين کلمه رافرهنگ عميد...يعنی فقط خوب بودن،  وبی آزار بودن وگوسفندی بودن او مد نظراست

VARAK « ِپهلوی « را دارد، " پسر"م  که معنیراه» پور« می داند ، چنان که لغت- PUHR «ذکرکرده است.  
 آن تا شش ماهگی چوچۀ گوسفند است ، همين که یکیدولغت جداگانه هستند که » پور« و » بره«    بنابران،

که هرچند بزرگ وصاحب فرزند وفاميل شود،  » فرزند انسان« وديگراش .. بزرگترشد، گوسفند می شود  يا آهو
  . بنابرآن اين دو لغت هيچ ربطی باهم  ندارند...  است پدرخوداست وپسرِ  » پور« بازهم 

در . می گويند» بره« رابچۀ گوسفند يا آهومعنی کرده، آدم عاجزوبی گناه راهم کنايةً »  بره«فرهنگ دکتورمعين نيز
»  ميش«  چاغ بسازند، ازدو را که می خواهندبره: ياد کرده ام  به اين تفصيل » دومادریبرۀ «يادداشت های خودم از

 الغر ازان –عشق ترا نواله شد گاه دل وگهی جگر « .هم می گويد » شيرمست«  شير می دهند که آن را شيردار،
ازبهرآنکه تو بره گيری « : ، نيز کنايه است به معنی عاجز و زبون گرفتن بره گرفتن.  »نمی شود چون برۀ دومادری

  .  »َبَرهرا مشو  ای بی تمييزمر دگری –دگر مرا 
شابد (   استعمال می کنند،به معنی آرام ومهربان "رای مشدد"را از خود می دانند و با » َبــٌره«   عرب ها، کلمۀ 
 را عاجز هابيل ، قابيل، نام مکانی است که درآنجا »بره«  ديده بودم که لغت نامهدريک )... معرب شده باشد

حتی :دراخير، نتيجه  می گيريم که ... می گويند» بره « ن وفرمانبردار را نيز زنِ  مهربا. ومظــلوم   د يد و ُکشت
 هم درست نيست،  اگرفکرمی کند که من درتشخيصِ خود اشتباه کرده ام، درآن صورت  داليل آقای معروفی توضيح

  .است» پسر« يا  ، » پور« به زعمِ  ايشان ، همان »  بالضم-ُبره« مستند ومقنع ارائه کند تا همه بدانند که 
  
  

  )پايان     (                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  


