
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Literrary - Cultural  ادبی ــ  فرهنگی 

 

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

   )ازدهم دومقالۀ (

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                           

  2008 مارچ 25برلين ، 
  
  

  در زبان ها" بيگانه"سرنوشت کلمات 
  

  )1("وام ده"و " وامگير"کلمات در زبانهای 
  

  چرا چند کلمۀ پشتو باعث تشويش بعض کسان گرديده است؟؟؟
  

اين اثرگيری بنا بر داد و ستد . چنان که معمول و کامًال طبيعی است، از همديگر اثر می پذيرندزبانها 
اخيرًا که . اجتماعی و فـرهـنگی و سياسی و تجارتی و عـلمی و تکنولوژيک و غيره صورت ميگيرد

) 2(ه و تبادل ل، سير داد و گرفـت و مباد را در زندگانی بشر باز کرده اندکمپيوتر و انترنت صفحۀ جديدی
  . بی حد سريع، عالم گير و بدون اصطکاک گرديده استلغات و کلمات،

واژه "خود ضمن ) 3"(واژه شناسی در زبان پارسی دری" رسالۀ 67پوهاند محمد حسين يمين در صفحۀ 
  :نويسد ) 4" (های وامی

. ار بوده  باشد وجود نداردامروز در جهان زبان خالصی که از داد و ستد واژه ها با زبانهای ديگر برکن« 
هـر زبان در تحت شرايط ويژه يی در اثر روابط اجتماعی، سياسی و اقـتصادی بنا بر تماس با زبانهای 
. ديگر همچنان که واژه هايی را به زبانهای ديگر ميدهـد بالمقابل واژه هايی را از آن زبانها فـرا ميگيرد

واژه . ه تدريج و با کميت های متفاوت وارد يک زبان می شودبدين گونه در روند تاريخ واژه های وامی ب
  .های وامی در تکامل ترکيب لغـوی زبان و غـنا بخشی آن سهم بزرگی دارند

واژه های وامی بنا بر ضرورت همچون وسيلۀ افاده کنندۀ مفهوم های نو يا مدلول های خويش، اقـتباس شده  
  .ادۀ عموم قـرار ميگيردبه زودی در زبان جايگير شده و مورد استف

در پذيرش واژه های وامی در يک زبان بنا بر طبيعت همان زبان موضوع همگونه شوی واژه های وامی 
اهميت و ارزشی بزرگ دارد ؛ بدين معنی که واژه های وامی در جريان معمول شدن در زبان مورد نظر 

زبان فارسی دری از زبانهای عـربی ، . معروض به تحوالت آوائی، اماليی ، دستوری و معنايی ميشوند
 وامی زياداوزبيکی ، ترکی ، هـندی ، انگليسی ، فـرانسوی ، روسی ، جرمنی ، يونانی و غـيره واژه های 

  )ختم نقل قول (»....دارد
شمارد، خالی از دو حالت  زبان دری نميِ"زبان وامده"بحيث  را "پشتو"اينکه جناب پوهاند يمين زبان 

  :نيست 
زير اصًال  ،  که معدود و درخور اغماض استکه تعداد لغات پشتوی دخيل در دری، درحدیيا اينــ  

  .يندنمی آ) توجه گردد به آخرين قسمت جملۀ اخير پوهاند يمين("وامی زياد واژه های"کتگوری 
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،  م بياندازدقـصدًا از قـل" زبانهای وامده" را از رستۀ " پشتوزبان"يا که پوهاند يمين خواسته است  و ــ 
  .از زبان پشتو لغاتی را وام بگيردچون شايد آرزو ندارد  که زبان دری 

پوهاند يمين را مد نظر ميگيريم و متوجه ميگرديم که " واژه شناسی در زبان پارسی دری"وقـتی رسالۀ 
ی"و " پوهـنتون"ايشان به عـوض کلمات مأنوس و معمول دری افغانستان از قـبيل  ص و حربا " پوهـن

ين نتيجه ميرسيم که بد در نظر اولکار ميگيرند، " دانشکدهدانشگاه و " عجيب از کلمات نامأنوس یولع
 ۀ استاد يمين، بايد بر شق اول در جملۀ متذکر" زياد"با مد نظر گرفتن قيد  اما ! باشد  شق دوم صادق شايد

 اغماض و در حديست که اصًال به ، زيرا تعداد لغات دخيل پشتو در دری واقعًا در حد قابلصحه گذاشت
 .نمی ارزدهم يادآوری 

  
  :وضع کردن معادل ها برای لغات مأنوس و لغات جهانی 

 تعداد زياد کلمات از زبان های خارجی وارد گرديده و معمول عام اهـل قدمتًا بايد گفـت که در هـر زبانم
  :ظه اند درين کتگوری دو نوع لغات مشخصًا قابل مالح. زبان ميشوندهمان 

مثًال لغات بی شماری که از . ــ لغاتی که از يک زبان بيگانه وارد زبانی شده ، جزء زبان وامگير ميگردند
  .زبانهای عـربی، ترکی ، پشتو ، هـندی ، فـرنگی و غـيره وارد زبان دری افغانستان گرديده اند

 شمول زبان فارسی دریــ ب زبان جهان  پيدا کرده و در هـرــ کلمات و لغاتی که جنبۀ جهانی و عالم شمول
  .وارد گرديده اند، ــ 

هـر دو کتگوری لغات که در زبان عام افتيده و گويا ورد زبان دری زبانان گرديده اند ، ديگر حيثيت 
  . را بخود گرفـته اند"  لغات دری"را از دست داده و خود هـيئت " بيگانه"

اصطالح خود ه  و ب"مأنوس"جای همين لغات ه ی ميشود، که ببا وجود اين در کشور همسايۀ ما ايران سع
 ــ ولی انگيزه های ناسيوناليستیچنين روشی که بنا بر . ، معادل های فارسی وضع نمايند"جا افـتاده"شان 

سر دست گرفـته ميشود، پايه و اساس عـلمی و زبانشناسانه  در هر صورت بر اغراض غير زبانی ــ 
هم که ناسيوناليزم افـراطی بر شانۀ هـر پديده ای سوار گرديده بود ، کوشيده )5(ن نازی در زمان الما. ندارد

مثال برجستۀ اين نوع لغات ، . ، اصطالحات المانی وضع کنند" جهان شمول"ميشد تا در عـوض کلمات 
به ه و  را وضع کردRundfunk است که المان های آن زمان به جايش کلمۀ Radio" راديو"لغت جهانی 
  .ندچلند انداخت

  :را در چند زبان مختصرًا از نظر ميگذرانيم " بيگانه"حاال وضعيت لغات 
  

  در زبان دری
  :کلمات در زبان دری به دو صورت داخل ميگردند 

  

  ــ  با حفـظ هـيئت فـونيتيک و امالئیِ  زبان اصلی يا قرض دهنده1
کلمات عربی را به اين کثرت بکار ميبرد، و طرفه ــ  زبان دری يا فارسی دری شايد يگانه زبانی باشد که 

با وجودی که در زبان دری .  عربی صورت می گيردطرز تحرير زباناينکه اين امر تقريبًا بالتمام با حفظ 
وجود ندارد ، اما دری زبانان کلمات عربی ... " ح ، ث ، ص ، ض ، ط ، ظ ، "مخرج حروف عربی 

حرير اعراب مينويسند و از همين خاطر است که اين حروف خاص متضمن اين حروف را  بعين رسم الت
  . عربی را وارد الفبای دری گردانيده اند

تلفظ هم و با قلقله بطور عام کلمات عـربی بدون تغيير امالئی وارد دری شده اند، ولو که عرب مآبانه 
  :ديده ميشود ؛ مثًال " یدوگانه نويس"البته در مورد  بعض کلمات عـربی متداول در دری، . نميگردند

حتی ، شوری، دعـوی و "آنانی که طرفـدار نوشتن کلمات به حساب فـونتيک ميباشند، کلمات عـربی 
موسی "همين ها مگر کلماتی از قـبيل . بنويسند" حتا ، شورا ، دعـوا و اقـصا"را ميخواهـند بشکل " اقـصی

را عـينًا  به شکلی که در زبان عـربی  ..." و عـيسی و مرتضی و مصطفی و يحيی و معنی و ُوسطی و 
همينان نيز ميخواهند که برای رفع هر گونه . پس اينان طرز تحرير يکسان ندارند. معمول است، مينويسند

" اسماعـيل و اسحاق و رحمان"عربی به شکل " اسمعيل و اسحق و رحمن"اشتباه تلفظی ، کلماتی از قبيل 
  .نوشته شوند

هردو گروه دالئلی برای . ـر دو کتگوری را يکسان و بشکل معمول زبان تازی مينگارنداما کسانی ديگر ه
  .جا مجال بحث و کاوش بيشترش نيستترتيب تحرير کلمات عربی دارند، که درين

  

  :اما در زبان دری افغانستان 
ن دری گرديده ــ در زبان دری افغانستان از مدتهاست که تعدادی از کلمات پشتو وارد گرديده و جزء زبا

ارنوال، "ازين سياق است مثًال . اند پوهـنتون ، لويه جرگه ، ولسوال ، ولسوالی ، شاروال ، شاروالی ، 
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از نظر من بهتر است که کلمات پشتوی دخيل در زبان دری را با حفظ طرزالتحرير ." ارنوالی و غيره
هرگز مشکل نيست، چون با يک کليک " تايپ کمپيوتری"و اين کار در عصر و زمان . پشتوی آنها نوشت

  .می توان زبانها را تغيير داد
همين ها . مينويسند" سارنوال"را در دری بشکل " ارنوال" بعض هموطنان دری زبان ما کلمۀ 

ی" از طرف ديگر پشتونان دری . مينگارند" پوهنجی"و يا " پوهنخی"و " پوهنحی"را به اشکال " پوهن
زبان مادری شان گرديده است و چنين " دری"و هم " پشتو"انه اند ــ يعنی هم زبان و يا کسانی که دو زب

ازينست که . هموطنان ما به عده بسيار زياد هم هـستند ــ  اين کلمات را با حفظ رسم الخط پشتو مينگارند
  :پس چاره چيست؟؟؟ چاره اينست که . عين کلمات در دری ما شيوع يافـته" دوگانه نويسی"

چنين کلمات،  بهتر است که اين کلمات به عين رسم " يکدست نويسی"و يا " يگانه نويسی"ت برای رعاي
پشتو را گرفته ميتواند، و نه " څ "جای " س"خصوصًا که از نگاه فونتيک نه . الخط زبان پشتو نوشته شوند

  .پشتو را" ځ"جای " ح  و  خ  و  ج"
  

  :حت هرچه تمام تر، تذکر ميدهم بشکل معترضه يک نکته را در اين ارتباط   با صرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
که بطور مثال در عوض کلمۀ مأنوس ، ــ کسانی " تمام"و نه " اکثريت مطلق"اکثريت مطلق ــ تأکيد ميکنم 

ميخواهند اصطالح نامأنوس ــ و برای اکثريت مطلق مردم " پوهنتون) "قبول شدۀ عام(معلوم و مقبول عام 
 از دری واهند کلمات پشتوی دخيل در دری،را بکار برند، کسانی اند که اصًال ميخ" دانشگاه"ما ناشناختۀ ــ 

ر مگر اينست که وجود چنين کلمات در دری ما ، در حالی که دری ما را واقعيت ام. ندگردافغانستان حذف 
و متمايز ميگرداند، ممثل و معرف همزيستی و همنوائی ــ ولو باندازۀ اندک ــ از فارسی ايران و تاجيکی 

دو زبان بزرگ افغانستان نيز بوده و در واقع هم آهنگی و همبستگی پشتوزبانان و دری زبانان وطن همدلی 
 ، وحدت ملی و باهمی اقوام افغانستان برایی فکر ميکنند و در صدر همه کارهاکسانی که مل. ا ميرساندر

شان مطرح است، کلمات دریِ  دخيل در پشتو و کلمات پشتوی دخيل در دری را ، زيب و زينت و زيور 
مردم   ونان ملی انديشکه نزد همه افغاواال ،  البته اين فکر و ذهنيت .می پندارندملی  خود هردو زبان 

به " موجود است، خار چشم کسانی گرديده که به تحريک بيگانگان طماع و مفتن ــ  تأکيد ميکنم  دوست
در پی زدن ريشه های باهمی مردم ما ، بر زده دست و آستين خود را ــ ، " تحريک بيگانگان طماع و مفتن

   .دائی را می بينممن در اين کار چنين اشخاص ، توطئۀ آشکارا و هوي. اند
 هزاران کلمۀ خارجی  ــ از عربی د که همين ها،توطئه با تمام ابعادش جلوه گر ميگردد ، وقتی آدم می بين

گرفته تا فرنگی و مغولی و هندی و اردو ــ را روزمره استعمال ميکنند و خمی به ابرو نمی آورند، ولی 
 بر ميخورند ، اينطور حساسيت نشان مردم ماست ــــ که زبان خود ما و زبان وقتی با چند کلمۀ پشتو 

  !!!!! ميدهند
غيرپشتون پشتون و  مليونها هموطن ما با هزاران و صدها هزار و" ستيزــ پشتو "نميدانم که اين هموطنان 

ــ و اين نامها و القاب و تخلص ها روزانه صدها و هزاران بار شنيده  تخلص و لقب پشتو دارندما  که نام و 
چه خواهند کرد؟؟؟؟ در افغانستان نامهای زنانۀ پيکی، تورپيکی ، مکی ، سپوژم ، هوس ، وند ــ ، ميش

ه ، زرلشت ، ستوری ، هيلوږمه ،  ان های مردانۀ برۍ  و نام...  ، ۍ ، پيرۍ ، شاپير ، پلوشه، گاللزر
يال ، زمريال ،   ، لمر ، تورن ۍ ، لمرشينک ،  ، روک، زړ) ۍمر (ۍزمر، بريال ، توريال ، نن

 بر دختران هم اين نامها راافغانستان صدها هزار غير پشتون نه تنها خود پشتونها بلکه  و بسيار عامند... و 
الند "تخلص هائی از قبيل  !!!!!!و پسران خود ميگذارند، آن هم بدون هرگونه اجبار و اکراه و زور برچه

بکار ميروند، هم سر "  مادر"که بجای " ببو و ادی" و القابی مثل ..." ، ۍ، رشتيا ، مين ، روغ ، زير
ی خود "بوبو"و مگر اين هموطنان ما برخيزند و نام و لقب و تخلص خود را از پشتو بگردانند، . زبانهاست
شاد گردد؟؟؟؟ اگر اينطور ... تا دل زرياب و ناظمی و باختری و نادری و رهين و نگويند، " بوبو"را ديگر 

به معادل عربی " سپوژم "خود را از  خانم مبارک رهنورد زرياب برود و اولِ  اول نام جناب  بايد است
 نام پشتو هر صبح بویتا فرنگی تبديل کند، و يا دری و يا ترکی و يا هندی و يا اردو و يا مغولی و يا حتی 

  !!!!و شام مشامش را نيازارد
گنجينۀ نام ها در "در افغانستان بيابند، می توانند به کتاب کسانی که بخواهند يک منظر کلی از نام ها 

، ليموژ " انجمن فرهنگ افغانستان" ، مطبعۀ 1385ــ اثر ارزندۀ جناب ولی احمد نوری ، چاپ " افغانستان
  . در آنجا خواهند ديد که چند درصد مردم ما نامهای پشتو دارند. ، فرانسه ــ رجوع فرمايند

  :د گپ بزنيم اگر از تمام مردم خو
 مليون مد نظر بگيريم، و حد اقل چهل درصد نامهای پشتوزبانان و الاقل پنج 30اگر کل نفوس افغانستان را 

فرض نمائيم ــ و اين فرضيست کامًال منصفانه ــ ، به رقمی باالتر " پشتو"درصد نامهای غير پشتونان را 
 را حمل ميکنند، "پشتو" هموطن ما که نام مليونهفت مگر آيا اين . نام پشتو بر ميخوريم هفت مليوناز 
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و که و که و ها و پوهاند رهين ها و نادری ها و باختری ها و ناظمی ها بيايند و بخاطر شادی دل زرياب 
 و امثالشان را از "مين" و مرحوم اسالم خان "رشتيا"که ، نام خود را بگردانند؟؟؟ مگر مرحوم سيد قاسم 

از تخلص زيبای " الند"عبدالجليل اختيار بکنند؟؟؟؟  مگر استاد " غير پشتو"های گور بخيزانيم ، تا نام
  پشتوی خود پشيمان گرديده و آنرا به دری بگرداند؟؟؟؟

را درک کرده نمی توانم و نميدانم که زبان پشتو ــ بمانند هر زبان ديگر " زبان ستيزان"من واقعًا منطق 
 اجتماعی چه گناهی دارد، که زرياب ها و ناظمی حيث يک پديدۀ معصوميم و بعالم ــ بحيث آلۀ افهام و تفه

ايشان ، تا اين حد با آن و بی خبر ها و باختری ها و نادری ها و رهين ها و صدها پيرو و دنباله رو ناآگاه 
  عـناد می ورزند؟؟؟؟ 

اين موضوع مکث و تأکيد من در زمينه بسيار گفته و بسيار داد سخن داده ام و شايد نصف تمام مقاالتم بر 
اگر کسی از هموطنان دلسوز ما و وطندارانی که دلشان به حال  و روز يک ملت مظلوم ولی . کرده باشد

" آنالينافغان جرمن "ود، سری به آرشيفم در پورتال ، کباب ميشو مغرور و سرفرازبيحد دوست داشتنی 
" به جان برابر"اين مقاالت با وطنداران عزيز و من از طريق .  می يابندبزنند، دهها مقاله را درين عرصه

خود مستقيمًا ارتباط قائم کرده و پيامم را برايشان رسانده و باصطالح شيرين کابلی از گردن خود خالص 
  !!!!!ميکنم ، ديگر ايشان دانند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :ضروری ، برميگردم به اصل موضوع  ولی "معترضه"بعد از اين حاشيه روی 
   

  ) زبان قـرض دهنده(ــ  با تغيير فـونيتيک با زبان اصلی  2
طوری که گفته شد، زبان دری شايد يگانه زبانی باشد که اکثر کلمات خارجی ــ و خصوصًا کلمات 

را ــ عـينًا به مانند اصل آنها به کار می برد ،  بالخاصه در تحرير و تا حد معتنابهی در محاوره و " عـربی"
ره ای شايع گرديده که تلفظ درين اواخر اما بنابر شيوع تيوريهای  زبانشناسی جديد، مفکو. گفـتار نيز

  . درست و نادرست کلمات را مربوط و وابسته به طرز تلفظ عامۀ اهل زبان ميداند
در مورد تغيير تلفظ کلمات عربی که در فارسی ايران و دری افغانستان به فراوانی ديده می شود، مقالۀ 

معنای آنها را نيز تغيير وارد در بسا ممفصل ديگری الزم است، تا واضح گردد که تغيير تلفظ لغات ، 
ان شاء . است" حرکات حروف"يعنی " تغيير اعراب"گپ ميزنم، مرادم " تغيير تلفظ"البته وقتی از . ميدهد

  !!!!!!!اهللا که چنين مقاله ای را در آيندۀ قريب تقديم ميکنم
  

  در زبان پشتو
ده و در هـيئت تغيير خورده بکار در زبان پشتو کلمات خارجی علی العموم با تغيير قـيافت وارد گردي

  :ميروند، هم در تحرير و هم در مکالمه؛ مثًال 
قصه ، خلق ، قلعه ، صاحب ، ، ") پنبۀ محلوج"مراد  (نعره ، جماعت ، زياد ، وقـت ، محلوج"کلمات  ــ 

 کيسه ، خلک ، کال ، صيب ،، جومات ، زيات ، وخت ، مالوچ ، ینار"شکل ه عربی را ب... " صلح ، 
  .کنند می نويسند و همين قـسم تلفظ می..." سوله ، 

و گرديده اند ، در هيئت که از دری وارد پشت"  کوچهو  شاهمار،  جانور ، خوشحال،) 5(آبدست "کلمات  ــ 
شاعر عالی شأن زبان  می بينيم که از همين سبب. درآمده اند" ه کوو امار  ،ناور  ، خوشالاوَدس  ،"

کانخوشحال خ"، پشتو  کخان خوشال"را نيز امروزه روز بصورت ، "  خ   .مينويسند"  خ
اين زبان  مغاير تعامل عام ،کلمات دری در زبان پشتوحد اکثر گفته شود، که سرنوشت بصراحت بايد البته 

کتبًا و " دری زبانان"و بمانند خود  آنها "دری"است ، چون پشتونها هزاران کلمۀ دری را به عين هيئت 
  .استعمال مينمايند شفاهًا

    
  در زبان عـربی

تا جائی که بر من معلوم گرديده است، زبان عربی هر کلمۀ بيگانه و خارجی را تقريبًا بدون استثناء، بعد از 
زبان . ن زبانهای عالم داشته باشد، می پذيرد و اندر اين باب شايد کمتر نظيری در بي" قانون تعريب"تطبيق 
برابر ) عـربی سازی" (قانون تعـريب"از طريق ــ از هر زبانی که بگيرد ــ  را کلمات خارجیگويا عـربی 

کلماتی را که قانون تعريب بر آنها تطبيق .  خود ساخته و بعد استعمال ميکندبا مزاج و طبيعت و مزۀ دهان
  ".عربی شده يا عربی ساخته شده"نامند يعنی " ُمَعـَـّرب" گرديده ، 

  : ه کتگوری لغات را مثال ميزنم ، سدرينجا از بهر نمونه
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، در زبان " هرمانک گالب، گوهر ، تازه ، فيروزه ، کارنامه ، برنامه ،"ــ  اسمای عام دری از قبيل 1
درآمده و به همين " هرمانزج ، طازج ، کارنامج ، برنامج ، قجالب ، جوهـر ، فـيرو"عربی به شکل 

  .صورت بکار ميروند
کلمۀ . اند) órganon )6  وDemocracyيونانی معرب کلمات " ارغنون" و" سیديموقرا"عام ــ  کلمات  2

 و در زبان المانی Typhoonمشهور چينائی برخاسته که در زبان انگليسی به شکل از کلمۀ " طوفان"عام 
  . نوشته ميشود Taifunبشکل 

  : ؛ مثًال ــ اعراب اکثر اسمای عـَلــَم يا نامهای خاص را نيز با تعريب پذيرفته اند3
قــُرطــُبه ، اندلس ، شاش ، جيحون، اصفهان ، بطليموس ، افالطون ، فيثاغورث ، ارسطو ، لقمان "کلمات  

  :که معادل اسمای خاص ذيل اند " ، جالينوس ، اوقليدس
Cordoba اندلوزيا ،  Andalucía)   در المانیAndalusien (  چاچ " هسپانيا اسالمی"و در معنای قديم ،

 ، Ptolemäus ، Platon ، Pythagoras ، Aristotels، دريای آمو ، سپاهان ، ) کند قديمتاش(
Hippokratis  ، Galenos  ، Euklid.    

  
  )استانبولی(در زبان ترکی 

طيب ، کتاب ، "ترکان نيز کلمات بيگانه را مطابق به مزاج زبان خود تغيير ميدهـند؛ مثًال  کلمات عربی 
.   استعمال ميکنندTayyep  ، Kitap ، Nachm ، Mehmet ، Ekber را به شکل ، "نجم ، محمد و اکبر

 برلين ميگذرم Columbiadammهر گاهی که از پيش روی مسجد باعظمت ترکان در جادۀ  کولومبيا دم 
گويا ترکان قرآن پاک را .  ميشنومAllaah o Ekberرا با تلفظ " اهللا اکبر"و آواز اذان محمدی را ميشنوم، 

  .حکم ميکند، ميخوانندغيير تلفظ و خالف آنچه زبان عربی و تجويد نيز با ت
مثًال کلمۀ . ترکها بسا کلمات دری را نيز بکار ميگيرند، بعضی را با عين معنی و بعضی را با تغيير معنی

ما . استعمال می کنند" وضو"دری را به عين شکل نگهداشته اند و درعوض کلمۀ عربی " آبدست"زيبای 
ری زبانان مگر اين کلمۀ زيبای خود را ترک کرده ايم ، در حدی که هرگز از زبان کسی نمی شنويم، که د

را از دری اخذ کرده و به صورت " آبدست"زبان ارجمند پشتو نيز . (بگويد" آبدست"، " وضو"در عوض 
  .)بکار می بندد" اودس"

 ، استعمال"اعلی"و يا " بسيار خوب"نای د، در مع گرفته ان"دری"زبان را که ترکان از " شاهانه"و يا کلمۀ 
ند، چنانکه وقتی سری به بازار ميوه و ترکاری فروشی ترکان بزنی ، ميشنوی که انگور و سيب و ميکن

توصيف ميکنند ؛ البته با تلفظی که با " شاهانه"خربوزه و کدو و بادنجان و سبزی پالک خود را با صفت 
 Shaahaaneميخورد ، يعنی کلمه  سر " تلفظ ايرانی"طرز 

  
  در زبانهای اروپائی

  :تغيير شکل ، تداول می يابند؛ مثًال  در زبانهای اروپائی نيز کلمات با
از بهر مثال . که از زبان دری وارد زبانهای فرنگی گرديده" کاروان ، پای جامه ، جامه دان ، کمر بند " ــ 
" جامه دان"کلمۀ .  مينويسندPyjamaرا بشکل " امهپای ج" و Caravanرا در انگليسی بشکل " کاروان"

و طرفه اينکه ايراينان اصل دری اين لغت را فراموش . وارد گرديده" چمدان"در زبان روسی به شکل 
در زبان " کمر بند"کلمۀ دری. را، وسيعًا و منحصرًا استعمال مينمايند" چمدان"کرده و همان کلمۀ روسی 

خل گرديده و  آن فيته ايست زينتی که در کمر بندند و جزء لباسهای  داKummerbandالمانی بصورت 
 .  است"  داماد"جشنی از قبيل دريشی 

از عربی وارد زبانهای " الکحل ،  قهوه ، زعفران ، زمرد ، کيميا ، کافور ، القلی، عنبر ، الجبر"ــ 
مثًال در زبان المانی به . ر ميرودها بکا اروپائی گرديده  و به صورتهای متفاوت در هر کدام از اين زبان

  :شکل 
Alkohol و Kaffee و Safran  و Smaragd و Chemie و  Kampfer  و  Alkali  و Ambra  و 
Algebra 

ابن سينا ، ابن الرشد ، ابن ُسکر ، ابن باجه، الفرغانی ، "ــ نام های بزرگان علم و دانش جهان اسالم مثل 
که بالترتيب به " ، زکريای رازی ، ابن الهيثم ) 7") (الکحل"کاشف  (الکندی ، جابر بن حيان سيستانی

    :اشکال ذيل در زبانهای فرنگی وارد گرديده اند 
Avicenna  ، Averroes  ، Avenzoar  ، Avempace ، Alfraganus ، Alkindus ،  Geber  ، 

Rahses   ، Alhazen    
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" بيگانه"کلمۀ . در زبانها" بيگانه" کلمات به اصطالح اين بود مختصری از برداشت اين قلم از سرنوشت
آراستم، که اين کلمات بعد از رائج گشتن در زبانی، " به اصطالح"را از اين سبب داخل گيمه گرفته و با 

  !!!!!را از دست ميدهند و جزء لغات اصلی خود آن زبان ميگردند" بيگانه"حيثيت 
به موضوع دارند، در زمينه مفصل تر بنگارند و دين خود را عزيزانی که وقت بيشتر و دسترس کامل تر 

  !!!!!اداء بفرمايند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
و بحيث مخفـف آن  "وام دهـنده"من بجای  ترکيبی است، که") وام دادن"صفت فاعلی از (" دهوام" ــ 1

تا کنون بکار رفـته اند يا نی؛ من مگر اين دو " وامگير"و " وامده"درست نميدانم که ترکيب . بکار برده ام
  .را دلپذير دانسته و استعمال کردم

 در عـين معنی ميباشند ، که هـردو در زبان دری هم وسيعًا مصادر عـربی و" و تبادل" مبادله" ــ کلمات 2
مبادلۀ "و يا " تبادل اسعار"يا " ، مبادلۀ اسعار" تبادل آتش"يا " مبادلۀ آتش"بکار ميروند، چنانکه ميگونيم 

بسيار تداول " تبادله"در زبان دری افغانستان کلمۀ زشت و قـبيح . و غـيره" تبادل مال التجاره"و " اموال
يک زمانی ــ شايد حدود هـشت نه سال پيش ــ . افـته و از همينجا به زبان تاجيکی نيز سرايت کرده استي

يک نفـر متخصص اقـتصاد افغان که در همين رشته دوکتورا دارد، ضمن مضمون کوتاه دو ستونۀ خود در 
ه اين سطور از نظر مبارک ايشان اميد است ک.  بار بکار برده بود13را دقـيقًا " تبادله"، کلمۀ " اميد"جريدۀ 

  .بگذرد و باعـث تجديد نظرشان در زمينه گردد
ازين . در زبان دری ما بسا کلمات ــ خصوصًا کلمات عـربی ــ را در شکل نادرست آنها استعمال ميکنند

روع که بچۀ نامش" مراتبه"باشد  و يا " تبادل"و " مبادله"که فـرزند ناحالل " تبادله"جمله است ترکيب 
" مراتب"به قانون جمع عـربی، " مرتبه"جمع کلمۀ عـربی . است  و قـس عـلی هـذا" مراتب"و " مرتبه"

را راست " مراتبه"و نادرست " دو رگه"، " پيوندی"می گردد، که زبان عوام دری ما از هـردو ، کلمۀ 
  .  کرده اند

دليل عـدم استعمال اين لغت .  اغ نميگردددر فارسی ايران اصًال سر" تبادله"بايد گفـت که ترکيب نادرست 
فارسی دری  زبان "گل سر سبد"و " شاخ شمشاد" ما ــ که خود را دقـيقًا در اينست که برادران ايرانی

. ميدانند ــ ، ننگ دارند که از زبان دری افغانستان و دری تاجيکستان هم اندک اقـتباس کنند و وام گيرند
زبانها و لهجه های عـين زبان معمول است، در بين سه کشور به اصطالح که طبيعتًا بين " داد و ستد"
چون طرزالعمل درين زمينه به گفـتۀ نويسنده و شاعـر مبارز وطن ، جناب . اعـتبار ندارد" فارسی زبان"

بدين معنی که افغانان و تاجيکها از فارسی ايران . را پيدا کرده" جادۀ يکطرفه"فاروق فارانی ، حکم  
شايد برادران ايرانی ما که خود . ته تقـليد و اقـتباس می کنند، ولی عـکس قـضيه هـرگز صادق نيستپيوس
ای نظير افغانستان " آستين کهنه"و " کم بغل"می شمارند، ننگ دارند از اينکه از ممالک " ناف زمين"را 

از بسا " دری افغانستان"نند که و تاجيکستان نيز جرأت وامگيری را بخود بدهـند ؛ در حالی که دقـيقـًا ميدا
نيز از بسا " دری تاجيکستان"خود را حفـظ کرده است و اين نکته در مورد " سره بودن"جهات اصالت و 

  .جهات  صدق ميکند
 ، بنگاه 1382اثر پوهاند محمد حسين يمين، چاپ اول ، حمل  " واژه شناسی در زبان پارسی دری" ــ 3

  با پشاورانتشارات ميوند ، کتابخانۀ س
 تا 639 ــ  داکتر خسرو فـرشيدورد ــ استاد زبردست ادبيات و زبانشناسی پوهـنتون تهران ــ در صفحات 4

 کلمه را که بعض ايرانيان بکار ميبرند،  بحيث 180خويش " دستور مفـصل فارسی  امروز"  کتاب 643
گرانش ، گشتار ، گويش ، "ثًال کلمات ازين جمله اند م. می آورد" عناصر غلط  يا جعلی يا نامناسب"نمونۀ 

که در عوض کلمات ..." ، يگان ، پرونده ، ويراستار ، گرمايش ، سه بر، کارانه ، کارمايه و واژه نشست ، 
جاذبه ، تبديل ، لهجه ، جلسه ، لغت يا کلمه ، واحد ، دوسيه ، "و معقول ) قبول شده(مقبول  معمول ،

هدف من از اين . استعمال ميگردند..."  ، انرژی  ، )حق الزحمه(ارپيراستار ، حرارت ، مثلث ، مزد ک
من تاکنون . است که از نگاه استاد فرشيدورد، يک کلمۀ نامناب و غلط است" واژه"تذکر جلی ساختن کلمۀ 

و در آينده در اين مورد . تحقيق نکرده ام، که ايشان اين کلمه را چرا و از کدام نگاه ، نامناسب و غلط ميداند
  . مواردی نظير آن تحقيق خود را پيش خواهم کشيد

ی" نوشته و Naziکه در المانی " نازی"ــ کلمۀ  5   ترکيب گردد ، مخفف تلفظ می) ناتسی" (نا
Nationalsozialismus"  حزب ناسيونال (  خاص فلسفه و جهان بينی، و آناست" اليزمسوسيناسيونال
 است که مخفف Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei )سوسيالسيت کارگری المان

NSDAP  ميباشد.  
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همين لغت اما . ، کلمۀ زيبای دريست که متأسفانه امروز متروک گرديده" وضو"در معنای " آبدست" ــ  6
و ديگر در زبان ترکی " اودس"يکی در زبان پشتو به شکل . يگر موجود و کًال متداول استدر دو زبان د

  . ستانبولی عينًا و بدون تغيير فـونتيکا
 موسيقی است که در کليسا ها همان آلۀ مشهور ه ميشود،نوشت  ὄργανονکه با الفبای يونانی ــ اين کلمه 7

  . گويند Organ  آن را و در زبان انگليسیOrgelدر زبان المانی . رار ميگيردقمورد استفاده 
َسَرگی و "خود زير عنوان  2005 نومبر 25 شرحی را که در مقالۀ مؤرخ  "الکحل" ـ در مورد کلمۀ 8

آورده بودم و مانند همه مقاالت ديگرم در آرشيف بنده در پورتال "  ديرپائی کلمات در زبان عاميانۀ دری
  :يافت است، عينًا نقل ميکنم قابل در" فغان جرمن آنالينا"

  را کاشِف  الکحل ميدانند،  اما "محمد زکريای رازی"ايرانيان .   از کشفيات مسلمانان استالُکحل« 
ما در سرزمين ـ  از نخبگان ـ "جابر ابن حّيان سيستانی"عالمه صالح الدين سلجوقی،  کشف  الکحل را  به 

 ، جابر ابن حيان، الکحل را "نقد بيدل" ٣٧٢وم سلجوقی در صفحۀ به گفتۀ مرح.  ـ  نسبت ميدهدـعلم  کيميا 
يعنی شراب را آنقدر تقطير کرد،  که از آن جوهر شراب و شراب . از تقطيِر مکرِر شراب  بدست آورد

  . درصد الکحل دارد٩۶مطلق بدست آمد؛  و شراب مطلق  آنست که بيشتر از 
 و بيختن   در اثر سودن که   ـ  ـ» ُسرمه «سان ه  ب  و شراب مطلق  را عينًا چون جابر جوهر شراب

 از تقطير چندين بارۀ  شراب بدست آورده بود،  آنرا   ــگردد    حاصل می"گرافيت"مکرر سنگ سرمه 
  )  سلجوقیعالمۀ مرحوم ختم خالصۀ فرمودۀ (. "سرمه" ناميد،  يعنی "الُکحل"تشبيهًا و تخيًال 

در آلمانی،   Alkohol،در انگليسی Alcohol شکله ن اسالم گرفتند و بجها  را از"الکحل"اروپائيان 
Alcool  اين مادۀ  طبی  ها بعد که قرن.   در زبانهای ديگِر خود  نوشتند  سياق همينه و  ب  در فرانسوی 

ی ن، يعه بودخود گرفته  امالی جديِد  مطابق به تلفظ فرنگی را ب از باختر زمين به مبدأ خود برگشت،
بهتر است،  که ما مردم   به نظر بنده .  )سندي گويند و نو"الکل"اقتفاء از فرانسوی ه ايرانيان ب( "لکهولا"

 »  . بنويسيم"الکحل"کار برده  و ه را ب   همان امالی اصلی آن"الکهول"در عوض 
 


