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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ نومبر ٢٥برلين ، 
  
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  دری افغانستان و فارسی ايرانرق بين اوجوِه تمايز و تف
  

        )وم بخش س(       

  عـين کلمات با معانی متفاوت و متضاد
  در 

 "فارسی ايران" و "دری افغانستان"
  

 )قسمت دوم ( 
  

، بحيث دومين بخش " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال ٢٠٠٩ نومبر ٢٣ پريروز بخشقـسمت اول اين 
 از کلمات را زير نظر گرفـته و تداول معنائی آنها را درينجا تعدادی ديگر. ک ادامۀ آناين و )١(اين سلسله نشر گرديد

، که گفـتنی ها همه بر له تا زمانی ادامه خـواهـد يافـتاين سلس. در دری افغانستان و فارسی ايران بررسی ميکنيم
افـتراقات و تفاوتها در زبان گوشه ای از   اين سلسله نشان دادنهـدف از پيشکش.  حق مطلب اداء گرددزبان آمده و

  :ميگويندداد زده که ، ثمر برسدب بطالن نظر عاميانۀ کسانی ، تا مآًالر دو کشور افغانستان و ايران استفارسی دری د
  

 "هـر کجا که باشدفارسی فارسيست، در "
  

  مسلسل
ــ  باب " طنطنه"و " زمزمه"و " عـربده"بر وزن " َسلَسله"که بحيث اسم مفعـول از مصدر " مسلسل"کلمۀ عـربی 

با کسر " (ِسلِسله"و . است" به زنجير بسته شده ، پيوسته و پشت سر هم ، پی در پی"ــ  برخاسته، در معنای " فعلله"
 " زنجير" به معنای "ِسلِسله"با کلمۀ " َسلَسله"شايد مصدر . است" زنجير"نيز کلمۀ تازی و در معنای ") سين"هـر دو 
پشت سر هم می آيند و بهم پيوسته اند، اجزای يک  ) ِسلِسله"(زنجير"تباط باشد، چون همان طوری که حلقه های در ار

  .نيز باهـم پيوند خورده و بصورت الينقـطع  پشت سر هم می آيند" پديدۀ مسلسل"
ين معنی، معنای ، در ايران عالوه ازدر دری ما در معنای اصلی آن استعمال ميشود" مسلسل"در حالی که کلمۀ 
  .بکارش ميبرندميناميم، " ماشيندار" آلت جنگی معـروف که ما گرفته و برای ناميدنِ  ز آن ایَمجازی و عـرضي

اين کلمه به . نامند" ماشيندار" را که پيهم فـير کند )٢(ی"تفـنگ جاغور دار"ينولوژی عـسکری افغانستان در ترم
 تسميۀ در وجِه. درآمده است" ماشيندار"وده که بعـدها مختصرًا به شکل ب" تفـنگ ماشيندار"احتمال قـوی، در اول 

  : ، نميخـواهـم يک نکته را ناگفـته بگذارم ايرانی بحيث ابزار جنگی" مسلسل"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. از آن گرفـته ميشود" قـيد"و " صفـت"عـربی بوده و در زبان فارسی مفهوم " اسم مفـعـول"اصًال " مسلسل"کلمۀ 
مشؤوم  و منحوس در دورۀ  "، " مسلسل می بارد"، " کار مسلسل  خستگی بار می آرد"، " لسلمس فـيرِ "مثًال 

  ".مسلسل مورد راکت پرانی قـرار گرفـتبصورت حکومت ربانی ــ  مسعـود، کابل 
، چگونه توجيه ميکنند، عـقـل قاصر من تاکنون "مسلسل"اين که ايرانيان نامگذاری آن آلۀ مشهور حربی را بحيث 

 سؤال پيش می آيد که اين لغت ذومعنين فارسی ايران را وقـتی مجبور به فـقـط  يک. افـته استابی برايش نيجو
آتش مسلسلِ  "را بايد " ماشيندار فـير مسلسلِ "امتزاج هـردو مفهوم شوند، چطور استعمال ميکنند؟؟؟ مثًال ترکيب  

 . ُمعادل آن بگيرندی کلماتيق  را از طر"مسلسل"بخوانند و يا در چنين موردی معنای وصفی " مسلسل
" ماشيندار"کلمۀ  اگر منطقًا بسنجيم،. نيز" ماشيندار "را دارند و " اسمای آله"در واقع همه حکم " جنگیافزارهای "

است و چنين حالتی را در " اسم مفعول"که ، " مسلسل"ميخورد، تا " اسم آله"بيشتر بدرد " صفت فاعلی"بحيث 
  .  تاکنون نديده ام" اسم آلت"تسميۀ 

    

  پائيدنــ  
مصدر "، " باقی ماندن ، استوار ماندن ، پايدار ماندن ، در جای خود ماندن"در دری ما در معنای " پائيدن"کلمۀ 
رفـتن ، حرکت کردن "است که در زبان عاميانه و تقـرير بسيار استعمال ميگردد و از آن بيشتر معنای مقابل " الزمی

يک چند شبک "يا حين صال زدن به مهمان گويند و » .دو شب پائيديم« : مثًال گويند . رفـته ميشودگ" از جای خود
چنان . که تداوال بسيار دارند، از همين مصدر برخاسته اند، "پايش" و "پايا "،" پاينده"ترکيبات . »! بپائيدديگر هـم
، اولی "صفـت مشبهه"ــ " پايا"و " صفـت فاعـلی "ــ" ايندهپ. "!"پايا باد استقالل "و!" انستانباد افغپاينده "که گوئيم 
  . است" اسم مصدر"هم " پايش" و استعمال ميگردد"  پايندۀ  دائمی"و دومی در معنای  " پايدار"در معنای 

مصدر "و به حيث " زير نظر گرفـتن، تحت مراقـبت قـرار دادن"را مگر در معنای " پائيدن"در تداول ايران 
او را زير نظر و مراقـبت خود قـرار داد و « يعنی که  ." او را سر تا پا پائيد"ار ميبرند؛ مثًال گويند بک" متعدی

ايرانيان لغت ". چرا مراقـب وی استی؟"يعنی " ی؟چرا او را می پائ"، » ".انداز کردور"باصطالح خود شان 
" دو سه شب با ما پائيد"يا " بپای"ک ايرانی بگوئيد را در معنائی که ما بکار ميبريم، نمی شناسند و اگر به ي" پائيدن"

و " پاينده"و " پايا"البته ايرانيان مشتقات مشهور اين مصدر از قـبيل . مقـصد شما را قـطعًا در نخـواهـند يافـت
  .برخاسته است" پائيدن"  مصدر ِ "مدلول دری"رند، که از برا بکار مي" پايش"

می آرند، ولی مطمئن نيستم که در تداول ) در معنای الزمی آن" (پائيدن"ا معادل ر" پايستن"فرهنگ های چاپ ايران 
   . امروزی فارسی ايران، آن را در همين مفهوم گردان کرده و بکار برند

  :حضرت سعدی فـرمايد .  استدر معنای متداول دری افغانستان بکار رفـته" پائيدن"  کلمۀ مگردر کالم  قـدما 
  

  ائیــنپ  ول که تو بی مهر و وفائی          عهـد نابستن از آن بـــِه که ببندی  ومن ندانستم از ا
  

  . استبکار برده" بجا آوردن"و " استوار ماندن"را در معنای " ئيدنپا"شيخ اجــّل 
نگهبانی کردن ، زير نظر قـرار دادن ، چشم به کسی يا چيزی «  : چنين آرد " پاييدن"فـرهـنگ عـميد در شرح 

  »... وختن و مراقـب آن بودن، پايدار ماندن ، هميشه و جاويد بودن ،  درنگ کردن ، ايستادن د
 چنين خـواهـد بود ــ معنای خته شده باشد ــ که باحتمال قویو عالمت مصدری سا" پای"از کلمۀ " پائيدن" اگر ترکيب 

  .مستفاد آن هم غـير از همين مفهوم متداول در دری ما بوده نميتواند
  

  جمعی  يا  دسته جمعی؟
سر زبانها افـتاده  و مبتکر اين ترکيب مترجمان ايرانی اند، که آنرا باللفـظ از " دسته جمعی" اصطالح از مدتيست که

" دستجمعی"اکنون ببينيم ، که اين ترکيب را که ايرانيان بعضًا به غـلط به  شکل .  زبان های فـرنگی ترجمه کرده اند
مينويسند و  همين ترتيب ناميمون تحرير حتی به زبان مکـتوب بعض افغانان هم " ) ملفـوظهای غـير"باحذف ( 

ذف که در فارسی ايران به ح" دسته جمعی"در مورد نحوۀ نادرست تحرير ترکيب . سرايت کرده، تا کجا درست است
مشکالت امالئی دری " سلسله گفتار" های ملفـوظ و غـيرملفـوظ"حث بم ضمن، نوشته ميشود" های غـيرملفـوظ"

و ضرورتی نمی افـتد که عـين است  به تفـصيل سخن رفـته "ستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغان"در پورتال " زبانان
  :اما در نفـس ترکيب بايد گفـت، که. مطالب درينجا نيز گفـته شود

 که کلمۀ يازی ديده نمی شود، و نهيچ ضرورتخود مطلب را به تمام معنی افاده کرده ميتواند و " جمعی" کلمۀ 
   . گرددنيز بر آن افـزوده  " دسته"
  

  خوش روی 
" زيبا" در معنای در افغانستان و خصوصًا در گفـتار عام و روز مرۀ مردم ما ،) به واو دوم مجهول " ( خوشروی"

يده ميشود، چنانکه اين ترکيب زيبا از زبان زنان کابلی بيشتر شن. کار رودب" خوشگل"و " خوبروی" و "قـشنگ"و 
   ".نام خدا چقدر خوشروی است"، " دخترک خوشروی: "گويند 
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و ، خوش خلق ، کشاده روی ، خليق، خنده ر" معنای را در" خوشرو"و مخففش " خوش روی"فارسی ايران ترکيب 
  .استعمال ميکند" خندان و مهربان

  

  رـرود  ــ  دريا  ــ  دريای شور ــ  بح
" بحر "، اما در فارسی ايران از آن مدلولاستعمال ميگردد" رودخانه"و " رود"تان در معنای در دری افغانس" دريا"

. است" جهيل کسپين"و يا " بحيرۀ کسپين"مراد شان " دريای خزر"مثًال وقـتی گويند، . را ميگيرند" بحيره"و 
وارد دری امير حبيب اهللا خان کلمۀ هـنديست که از طريق معلمان هـندی و در زمان ) به سکون حرف اول" ( جهيل"

  .و پشتوی ما گرديده است
استعمال دو مثال تاريخی خوانده ميشوند ــ " سيحون"و " جيحون"ــ  که در اصطالح عـربی  "سردريا" و "آمودريا"
  .هاست سرزبانمروج بوده و امروز به ه تا است، ک" رودخانه"و " رود"در معنای " دريا"

 ذيل مترتب بر همين نۀا، که بيت عامياستاستعمال گرديده " بحر"ی ما نيز به مفهوم در در" دريا"البته بعضًا 
  :معناست 

  
  آب دريــای شور قـورت ميه         خواب اصحاب کهـف چرت ميه

  
" ـَيهَم"است و " پينکی" از عبارت" رتچ"و " جرعه"مراد از " قـورت "،" بحر"همانا " دريای شور"منظور از 

آب بحر به اندازۀ يک  جرعۀ من است و خواب اصحاب :  ميگويد که شاعـر الفـزنان ". من است "تلفـظ محلی از
  .و خواب اصحاب کهف مشهور است، که چندين قـرن دوام داشته. کهف يک پينکی من

را بکار می بستند، که امروزه روز بجای " بحر محيط"يکجا کرده  و ترکيب " بحر"را با " محيط"در قـديم صفـت 
دری رائج  است، در زبان  که در زبان گفـتار" بحر"در معنای " دريای شور. "استعمال ميگردد" اوقـيانوس"آن 

  .ادبی  متروک گرديده است
  

   ــ  دراز ــ  باال بلند
، مگر درين اواخر در فارسی استبکار رفـته " پست"در زبان دری هميشه و در همه دورانها مقابل " بلند"کلمۀ 

سخن ميزند، مرادش " موهای بلند"مثًال اگر يک ايرانی از . گرفـته ميشود" طويل"و " دراز" معنای آنايران از 
متأسفانه که ترکيب  نادرست . است" داستان طويل "گويد منظورش" داستان بلند"و يا وقـتی . تاس" موهای دراز"
  . ما هم راه يافـته استدر زبان بعض نويسندگان و اهـل قـلم و حتی فـلم سازان" داستان بلند"
است، " کوتاه"که مقابل " دراز"استعمال گردد، همان قـسمی که " دراز"است  نبايد به جای  " پست"که مقابل " بلند"

 از همين. را نميدهـد" بلند"است  و عـين معنای " پائين"مقابل " باال"کلمۀ . استعمال گردد" بلند"نميتواند در عـوض 
را افاده کرده " بلند رتبه"و " عالی رتبه"، معنای استکه در فارسی ايران تداول يافـته " باال رتبه"رو ترکيب 

  .گفـت" کوه باال"را " کوه بلند"نميتواند ، همان قـسمی که نميتوان 
  ، چنانکه استهم بکار رفـته" پست"بعضًا و به ندرت در مقابل " باال"البته منکر نبايد بود، که در کالم قـدما کلمۀ 

  :حضرت سعدی فـرمايد ) ٣(شيخ اجــّل 
  

      زبردست هـر دست، دست آفـريدوندی که باال و پست آفـريد     خدا
  

  شير  ــ  شير  ــ  سير ــ  سير
"  شير"ــ همان پادشاه جنگل ــ را به عـين شکل تلفـظ  می کنند که " شير"را نمی شناسند، " يای مجهول"ايرانيان که 

و يا مخفـفًا " شير آب"را " شيردهـن آب"ايرانيان . يدی را که از پستان حيوان چوچه دار بدر ميگرددــ همان مايع سفـ
داريم " واو معروف و مجهول"، هم  استدر افغانستان که اصالت زبان دری تا حد زياد مصون مانده. مينامند" شير"

ايشان .  از فارسی ايران  رخت برسته اند" واو مجهول و يای مجهول"، در حالی که" يای معروف و مجهول "همو 
  .را" گرسنه"ــ  مقابل " سير"ـ  به عـين شکل تلفـظ ميکنند که را ـ" برادر پياز"ــ همان نبات مشهور " سير"

دو نقـطۀ ( عالمت  مخصوص" يای مجهول"ين های تايپ  دری خود، برای   در گذشته های نچندان دور در ماش
چون قـلمرو زبان فارسی را .  اينک از برکـت فارسی ايران  اثری از آن ديده نميشودداشتيم، که) زير به زير 

  .های تحرير کمپيوتری هم سراغ نميگرددم اينک در کمپيوتر و پروگرا" يای مجهول"ايرانيان رنگ ميزنند، عـالمت 
   

  قـواره 
، " خوش قـواره"چنانکه گوئيم .  رودبکار می" شکل و سيما و چهره" معنای در زبان دری افغانستان در" قـواره"
در فارسی ). قـواره اش در گور" (قـواريش ده گور"، " قـوارۀ نحسش را ببين"و يا در مقام نفـرين گوئيم "  بدقـواره"

ه ای گفـته شود که به قـد پارچ"استعمال ميگردد و هم به " ختساخت  و اندام  و ري"در معنای " قـواره"ايران مگر 
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و در فارسی ايران در معنای " زشت روی"در دری ما در معنای " بدقـواره"ترکيب ". سی بريده شده باشدو اندام ک
  :چنين ميخوانيم " حقـوق بگيران انگليس در ايران"کتاب  ١٨٩در صفحۀ . استعمال ميشود" بد اندام"

بود و پس از ازدواج " مريم خانم "بطوری که در تواريخ نوشته اند، فـتح عـليشاه از همسر يهودی خود که بنام... « 
ضياء السلطنه زشت رو ، . داده بود" ضياء السلطنه"بدين اسالم مشرف شده بود، دختری داشت که شاه به او لـقـب 

، اثر اسماعيل رائين، چاپ هشتم "حقوق بگيران انگليس در ايران(".».... ، لوس و بدخوی بودبد قـوارهکوتاه قـد ، 
و يا به اصطالح معمول " بد اندام"در مفهوم " بدقـواره"درينجا ترکيب  )ی، انتشارات جاويدان، چاپخانۀ سعد١٣٦٢

 بکار رفـته است" بد ريخـت"ايرانيان 
  

  بچه  ــ  فـرزند  ــ  پسر
اگه بچۀ مرد "استعمال ميگردد، مثًال وقـتی گويند " دختر"و مقابل " پسر"در اصطالح افغانستان در معنای " بچه"

کودک ، "را در معنای " بچه"مگر فارسی ايران ...!". اگر  پسر مرد استی "يعنی ) اخطاريه !"( ايان شواستی پ
که " بجه ها خوبند؟"، چنانکه هـنگام احوالپرسی گويند "دختر"باشد و يا " پسر"به کار ميبرد، خواه " چوچه ، فـرزند

"  بچه"در کالم قـدما مگر .  ميشود)٤(" خوب استند؟اوالدها"يا " چوچه ها خوب استند؟"به اصطالح معمول دری ما 
  :منوچهری  فـرمايد . در معنای عامش و آنچه اکنون در فارسی ايران متداول است بکار رفـته

  
  ه افگندن جنينــــــــــه از شش ماهشعر ناگفـتن به از شعری که باشد نادرست           بچه نازادن ب

  
  :حضرت سعدی شيرازی فـرمايد 

  
  ده شد خواجه را بردريدبچۀ گرگ می پروريد          چو پروريکی     

  
  :و حکيم غـزنه ، حضرت سنائی، فـرمايد 

  
  بچۀ بط  اگرچه دينه ُبَود         آب درياش تا به سينه بود

  
 در زبان "دينه روز"و " دينه"البته کلمۀ زيبای . "دينه روزی"يا " ديروزی"يعنی " دينه"و " مرغابی"يعنی " بط"

  . فـراوان بکار بسته ميشود" ديروز"و " دی"عـوام ما در معنای 
) امثال و حکم دهخدا" (بچه در شکم، نامش مظفـر؟"در ايران بشکل " بچه در سفـر، نامش مظفـر"مثل معروف ما 
، چون فـقـط  استبکار رفـته " پسر"در معنای " بچه"نيز ديده ميشود که در نحوۀ ايرانی اين مثل . استعمال ميگردد

گرچه ايرانيان اسمای مذکر عربی .  نحوۀ استعمال دری افغانستان استباشد و اين عـين" مظفـر"ميتواند " پسر"نام 
ايرانيان بعضًا . نام زنان هم است..." اعظم و اکرم و امجد و اقدس و افخم و "ر ميبرند؛ چنانکه را برای زنان هم بکا

نام مرد " پروين"ًال کلمۀ مث. ندرای تسميۀ مردان هم بکار ميبندی زنان بکار ميروند، بنامهائی را که در ملک ما برا
 موضوع نامگذاری در ايران را در مقالۀ مستقل مورد .نام يک مرد آوزا خوان ايرانيست" پروين"هم هست؛ چنانکه 
  .بحث خواهم گرفت

  

   انگلستان  انگليسی ــ انگليس  ــ
" وروِد لغاِت  بی مورد و ناباب در زبان دری" قـبًال ضمن مقالۀ "  ، انگليسی و انگلستانانگليس"ترکيبات در زمينۀ 

  : شرحی نوشته بودم، که آنرا درينجا عـينًا نقـل ميکنم 
ردی از ـرا ف"   انگليس"اما درست اينست که. دند بکار می بن"انگلستان" را بمعنای "انگليس" در ايران « 

 . است English   شدۀ  صورت فارسی"انگليس"چون .  بدانيم"انگليس ها" را سرزمين " نانگلستا"  و "انگلستان"
English در زبان انگليسی در دو معنی بکار رود، يکی مردم England    زباِن و " انگلند"منسوب به  ديگریو

بش  گذاشته ـقـدر ع نسبت  را "ی"، که  چون  است درآمده"انگليس"حالت اولی در فارسی بشکل . England مردم
 ی  و مراد ازدر لغت " انگيس ستان"ف ـ هم مخف"انگلستان". مفهوم دومی افاده گردد  بسازيم، "انگليسی"و از آن 

England  استادان  .  را در ملک ما درست استعمال ميکنند"انگليس و انگلستان"اين بدان معناست، که . ميباشد
  »اما گوش بدهکار کو ؟؟؟؟؟ در ايران، هميشه انتقاد کرده اند، " انگليس"استعماِل کلمۀ زبردست ادب ايران بر طرِز 

و چون .  است» ....وقـتی  در انگلستان بودم «  مقـصدش »....وقـتی در انگليس بودم « اگر يک ايرانی بگويد که 
  ».در انگلستان درس ميخواندم« يعنی که »  .در انگليس درس ميخواندم« گويد 

ــ استعمال ميکنند و نيز در معنای " انگلستان"ــ فـردی از " انگليس"را هم در معنای " انگليسی"يرانيان کلمۀ ا
زبان "و  " کفـش انگليسی"و يا گويند " وی انگليسی است"مثًال گويند ". زبان انگليس ها"و " انگليس"منسوب به 
 اما ؛". انگليسی

را " ترک"بخواند و " کردی"را " کرد"ن اندازه غـلط است ، که کسی خواندن به هما" انگليسی"را " انگليس"
  ".افغانی"را " افغان"و "  تاجيکی"را " تاجيک"و " اوزبيکی"را " و اوزبيک" روسی"را " روس"و " ترکی"
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چندان که در زمانه های نه " انگريز"استعمال مينمايند و احتمال دارد که کلمۀ " انجليز"را بشکل " انگليس"اعـراب 
بنا بر استعمال قـديم ما . عـربی بوده باشد" انجليز"دور در زبان دری ما استعمال ميگرديد، حالت تحريف شدۀ همين 

" انگريزی"را نيز " زبان انگليسی"و " انگليس"ميگفـتند ، همچنان که منسوب به " انگريزی"را " انگليسی"زبان 
در " انگريز و انگريزی"متأسفانه که ترکيبات ". بوتهای انگريزی"يا " ساعـتهای انگريزی"مثًال ميگفـتند . ميناميدند

  .زبان دری ما از تداول افـتاده و اکنون تقـريبًا بکلی متروک گرديده اند
مثًال فـردی . بايد تذکر داده شود، که در فارسی ايران هم تا سی چهل پيش سال تعامل عـينًا بسان دری افغانستان بود

سير حکمت در "، چنانکه کتاب "انگلستان"ميناميدند و مملکت انگليس ها را " انگليس"را " تانانگلس"از کشور 
 بسر رسيده بود، کشور انگليس ها را پيوسته ١٣٢٠اثر مرحوم محمد عـلی فـروغی که جلد سومش بسال " اروپا

های کوچک ر يکی از شهر د١٥٨٨تامس هابز در سال « :  چنين آرد ٢٤٢مثًال در صفحۀ . می خواند" انگلستان"
و قـسمت مهمی از زندگی ... « : و باز گويد »  . در نود و دو سالگی درگذشته است١٦٧٩ زاده و در سال انگلستان

  ».... بيرون رفـت انگلستاناز اين رو بارها به مسافـرت از .  بودانگلستاناو مصادف با انقالبات 
 در دسترسم ١٣٦٢ اسماعـيل رائين ، که چاپ هـشتم آن از سال اثر" حقـوق بگيران انگليس در ايران"در کتاب 

 ٤٢در صفحۀ . را در عـين شيوۀ مروج دری افغانستان می يابيم" انگليس  و انگليسی و انگلستان"قـرار دارد، نيز 
 بوده است  را که با آنها آشناانگلستاناضافه بر اين، شمارۀ کثيری از زنهای اشرافی « : اين کتاب مثًال ميخوانيم 

 رشوه نگرفـت تا سرانجام او را انگليس ها که از صدراعظمیميرزا ابوالقاسم، « :  چنين آمده ٤٣و در صفحۀ » ....
اين .  نيز به چشم ميخورد، که عـين اصطالح مروج دری ما ميباشد"صدراعظم"در مثال آخر ترکيب » .کشتند

معادل های ديگر   انگليسی و Prime Ministerباللفـظ   که ترجمۀ "نخست وزير"اصطالح بعدًا جای خود را به 
  .گذاشت که تا امروز رائج فارسی ايران ميباشدفـرنگی آن ميباشد، 

  

  رانسویـفـرانسه  ــ  ف
منسوب به " فـرانسوی"ناميده ميشد و " گول"پائی است، که در زمان قـديم رونام کشور معروف ا" فـرانسه"
زبان اين "مينامند و نيز " فـرانسه"در فارسی ايران متأسفانه هم اين کشور را ". نسهفـرا"و زبان مردم " فـرانسه"

به فـرانسه "است و يا وقـتی بگويد " زبان فـرانسوی"مرادش " زبان فـرانسه"وقـتی يک ايرانی ميگويد . را" کشور
را و هم " رانسهفـ"هه پيش هم البته در فارسی ايران نيز چند د." به فـرانسوی سخن ميگفـت"يعنی که " حرف ميزد

که " سير حکمت در اروپا"در کتاب . ، استعمال ميکردندرا ، عـينًا به مانندی که در دری ما رائج است" فـرانسوی"
، اين نکته به وضاحت ديده  استتاريخ فـلسفه را در اروپا شرح ميدهـد و حدودًا شست سال پيش تأليف گرديده

اثر محمد علی فروغی، به تصحيح و تحشيۀ امير جالل الدين اعلم، چاپ اول، نشر سير حکمت در اروپا، (.ميشود
     )١٣٧٥البرز، 

  

   سقاء آبکش ــ
اين کلمه . گفـته ميشود) به تشديد قاف( " اءـسق"در دری ما به کسی که در بدل پول با مشک آب به مشتريان برساند ، 

تلفـظ ميکنند؛ چنان " سقـو"ص کشور ماست و مردم عـوام آنرا خود کامًال معمول عام و خا" عـربی بودن"با وجود 
دست بکار گرديده بنياد همان دزد مشهوری بود که به تحريک انگلستان " بچۀ سقـو"و مراد از ". بچۀ سقـو"که گويند 

عمال يک دولت مترقی، خيرخواه، مستقل و پويا را از صحنۀ سياسی افغانستان برکند؛ البته به مدد و پشتيبانی 
  !!!!! نفوذ کرده بودنددر طبقات باالئی حکومت امانی ، که  انگريز

 سال پيش آقای ده حدودًا. ت فارسی ميباشدرا استعمال می نمايند، که لغ" آبکش"در ايران در عـوض اين کلمه، کلمۀ 
 احتماًال دل خود را نوشته بود و" بچۀ آبکش"را "  امير حبيب اهللا کلکانی "،" ماهـنامۀ کاروان"اعظم زرياب در 

آقای رهـنورد زرياب . را استعمال کرده است" آبکش"عـربی کلمۀ فارسی " سقاء"خوش هم کرده بود که در عـوض 
در دری افغانستان در مفهوم " آبکش"که در داستان نويسی نام و نشانی دارد، مگر اينقـدر فکر نکرده بود، که کلمۀ 

مرحوم افغانی نويس در فـرهـنگ لغات عاميانۀ فارسی . کرد" ياله را آبکشپ"چنانکه گوئيم . ديگری بکار ميرود
است ــ  در مورد کسی بکار ميبرد که با دلو از چاه برای " آبکش"را ــ  که تلفـظ عاميانه از "او کش"افغانستان کلمۀ 
مانا شستن ظروف است ــ ه" آبکش"ــ  " اوکش"اما در اصطالح عاميانه و گفـتاری ما مراد از . حمام آب ميکشد

ظرف چای را اوکش "يا " ديگ و کاسه را اوکش کو"مثًال ميگوئيم که . پيش از استعمال و يا پس از چرک روبی
آنقـدر ورد زبان عام و خاص ماست، که داستان نويسی در " اوکش"و صورت گفـتاری آن " آبکش"اصطالح ." کرد

 آن باز ميداشت، چون او بدرجۀ اول برای مردم "ايرانی" در مفهوم از استعمال اين کلمهبايد حد رهـنورد زرياب را 
   !!!!!!!!!استو زبان مردم معموًال زبان گفـتار هم،  داستان خود داستان مينويسد و زبان

وی در صحنۀ فرهنگی و مطبوعات افغانستان و امثال و اخوات سلسله کارهائی را که رهنورزد زرياب و همگنان 
  :د، انسان را به شک می اندازد نارروزمره مرعی ميد

ت رژيم ددمنش آخوندی نشود که وی و هر فرهنگی ديگری که همپای و همرأی او وارد فعاليت گرديده اند، در خدم
   ؟؟؟د؟؟؟؟نباشداشته ايران قرار 
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  ابر ــ  ابری  ــ  ابرآلود
مثًال ". صفـت"و ديگر در مفهوم " اسم"م در دری افغانستان در دو معنی استعمال ميشود؛ يکی در مفهو" ابر"کلمۀ 

به " اسم"در مفهوم " ابر"، ." اين ابر حتمًا برف می آورد"يا ." ابر ضخيم فـضای کابل را پوشانده است"در جمالت 
" صفـت"و در معنای " صاف"به مقابل " ابر"، در ين صورت "آسمان ابر است"اما اگر بگوئيم .  استکار رفـته

" آسمان ابر است"مثًال جملۀ . بيان مينامند" ابری"در فارسی ايران اين حالت  را با ترکيب . ست ااستعمال گرديده
اگر آسمان قـسمًا ابر داشته باشد، چنين حالت را در دری ما با . اداء ميکنند" آسمان ابری است"دری ما را بشکل 

  .افاده مينمايند" ابری"ا کلمۀ در فارسی ايران اين حالت را نيز ب. تعريف مينمايند" ابرآلود"کلمۀ 
  اطالق ميگردد، که معموًال برای پشتی کردن کتاب و ی"کاغـذی رنگه و جالدار"اما در دری ما به " ابری"کلمۀ 

در دری ما و فارسی ايران در معانی کامًال متفاوت " ابری"از شرح باال می بينيم که عـين کلمۀ . امثالش بکار ميرود
  .ر واقع دو کلمۀ مختلف انداستعمال ميگردد و د

  

  نان خوردن ، طعام ، غـذا  نان ــ 
را در " نان"در تداول افغانستان مگر . مراد از همان قـرص معروف است که از آرد گندم و جو درست کنند" نان"

" ننان خورد"ترکيب . است" نان خوردن"نيز استعمال مينمايند و مثال روشن آن ترکيب " غـذا"و " طعام"معنای 
که از امهات متون دری " تاريخ بيهقی"مثًال در .  استالبته در زبان قـدمای جليل القـدر ما نيز بسيار بکار رفـته

شرحی در زمينه آورده " گی و ديرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عاميانۀ دریَرَس"من ضمن مقالۀ . ميباشد
  :بودم، که آنرا درينجا عـينًا نقـل ميکنم 

ذاست، و شايد در بسا ـ در ملک ما جزِء حتمی غ" نان. ( "ذا خوردن،  طعام صرف کردنـ غ =دن نان خور« 
 را بکار بندند، که " خوردنغذا"وض ـ مأنوس نيست و در ع"نان خوردن"در ايران ترکيب . )جاهای ديگر نيز 

  : گويد"خ مسعودیتاري"ضل بيهقی در تاريخ مشهورش بنام ـابوالف.  باشد" فارسیـربی ــع"مصدر مرکب 
دمان ـيان و مقـرمانبرداريم، و امير بازگشت و خوانها نهاده بودند، همه اعـتند  که فـهمگان زمين بوسه دادند و گف ...«

دمان را که نامزد اين جنگ ـ، چون فارغ شدند ساالر بکتغدی و ديگر مقنان خوردنو اولياء و َحَشم را بنشاندند به 
  » ) ياضـنی و داکتر فـ تاريخ بيهقی، چاپ داکتر غ۴٨٣ ص (» ....بودند، خلعت ها دادند

خدمت کردم و وی بوعـبداهللا پارسی را می فـرستاد تا کار ... « : چنين ميخوانيم " تاريخ بيهقی "١٦٨و در صفحۀ 
  خواست ونانقـرار گرفـت و سيصد هـزار دينار خط از حصيری بستدند و ايشان را به حرس بردند و پس از آن 
  »....شراب و مطربان ، و دست بکار برديم ، چون قـدحی چند شراب بخورديم گفـتم زندگانی خداوند دراز باد

 در معنای امروزی دری ما "حرس".  استعمال گرديده"غـذا" و "طعام" در معنای "نان"در جملۀ فـوق نيز 
 نيز ديده ميشود، که در دری ما تا به "شراب"درين جمله کلمۀ .  ميگردد"بازداشت" و در فارسی ايران "توقـيف"

.  را استعمال ميکنند، که چندان وجاهـت ندارد"مشروب"در فارسی ايران در عـوض کلمۀ . امروز رائج است
 به حساب امروزی يعنی "قـرار گرفـتن"ترکيب . "سلطان مسعـود غـزنوی" است، يعنی "پادشاه" مراد از "خداوند"
  ."ت گرفـتنرسر و صو"
 

   ــ  شيمیکيميا
ميباشد و در زبانهای اروپائی به اشکال مختلف تغيير تلفـظ و مأخوذ از يونانی ست که لغت عـربی "کيميا"اصل لغت 

اين کلمه در . Chemie درآمده و در زبان المانی بشکل Chemistryلسان انگليسی به صورت داده  و مثًال  در 
 و کار داشتند و  که با ادبيات فـرانسوی بسيار سرايرانيان.  استته را بخود گرفـ" شيمی " هـيئتهم ان فـرانسوی  لس

در مملکت ما که بيشتر به اصل توجه . نامند" شيمی"را " کيميا" از همين زبان گرفـته اند، کلمات فـرنگی را
  .را برای اين عـلم جديد فـرنگی برگزيده و رائج  ساخته اند" کيميا"ميگردد، کلمۀ 

" کيميا"در اين مفهوم .  ميساخت"طال" را "مس"ح قـديم به ماده ای اطالق ميگرديد ، که گويا  در اصطال"کيميا"
در زبان عـوام ما نيز معمول بوده  و " کيميا"کلمۀ . است که نيز کلمۀ تازی ميباشد) به کسر اول " ( اکسير"ُمعادل 

شعری به يادم آمد که " کيميا"و " مس"و " طال"در ارتباط  . به چيزی گفـته شود، که عالج کار را به حد اعال بکند
  :آوردنش شايد خالی از انبساط  نباشد 

  
    مهربانی کرده ما را مس کنيد   از طال کردن پشيمان گشته ايم   

  
  ».مپس مس بسازلطفًا تير ، سازی مره  از طال « : به تاوان رسيده بود، ميگويد " کيمياگر"شاعـر که از دست 

  

  )دوربينِ  کامره ( ره دوربين ــ  کم
طوری که از نامش پيداست، به آله ای گفـته شود، که " دوربين. "دو لغت کامًال متفاوت اند" کامره"و " دور بين"

دوربين که متشکل از . اشياء را بزرگ نشان بدهـد و بالوسيله انسان را قادر بسازد تا اشيای دور را نيز درست ببيند
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را بخود " مايکروسکوپ" است، وقـتی برای اشيای بسيار خرد بکار رود، شکل يک سيستم عـدسيه های محدب
است که ذرات را چندين صد هـزار " مايکروسکوپ الکترونی"ميگيرد و حالت بسيار پيش رفـته اش عـبارت از 

، که نيز نوعی ناميده ميشود" تلسکوپ"اما آله ای که با آن اجرام سماوی را ميتوان ديد . مرتبه بزرگتر نشان ميدهـد
امواجی با فـرکونسی " ( مايکرو ويف"است که امروزه روز همه بر بنياد برق ضعيف  ساخته شده و از " دوربين"

  .استفاده ميکنند) صدها  گيگا هـرتس 
ميخوانند، که در " دوربين"را نيز " کامره"در فارسی ايران .  آلۀ عـکس  و فـلم گرفـتن استCamera" کامره" اما 
ــ بعض کامره ها و نه همه ــ نيز " کامره ها"البته بعض . است" دوربين عکاسی"مخفـف " دوربين"مفهوم اين 

    .می باشند، که بالوسيله از اشيای بسيار دور نيز ميتوان عـکس گرفـت" دوربين"مجهز با 
وجِه  چرخ خورده  و متين کامرهدوربدفعتًا ... « : چنين آمده بود" افغان جرمن آنالين "در يکی از مقاالت در پورتال

   نميدانم که ايرانيان اين جمله را چطور افاده خـواهـند کرد؟؟؟ ». گرديدچهرۀ محجوب گاندهی کرباس پوش
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
آن زمان نشر " افغان جرمن آنالين" نوشته و بالفاصله در پورتال ٢٠٠٧ نومبر ٤ اين قسمت را به تاريخ  اصلــ١

بايد تذکر بدهم، که يک گوشۀ عمدۀ مقاالت اين . نجا جای گرفتدر آرشيف بنده در آ ١٥٦کردم، که تحت شمارۀ 
" افغان جرمن آنالين"متصديان سايت . افغانستان نوشته شده اند" دری"و " پشتو"آرشيف، به دفاع از زبانهای جليل 

دارند، آن آرشيف را " فرهنگ افغانی"ی افغانستان و "پشتو"و " دری"مفرطی که به زبانهای  ِ "عشق"خاطر ه ب
ايشان فحوای همان داستان . شان، قرار داشته باشدحذف کرده و نخواستند، که مورد استفادۀ خوانندگان پورتال 

  :سال پيش از امروز ضمن مثنويی رسا فرمودصد معروِف حضرت سعدی را مصداق بخشيدند که هشت 
  

  ر کرد و ديدـستان نظخداوند ُب   ريد    ُب  بر سر شاخ ، ُبن مییيک
  ميکندکند       همانا که با نفس خــَود   میدـَـبـر اين مرد ـتا گـبگف

  

باغبان دررسيد و فرياد برآورد، که از برای خدا، . کسی بر شاخۀ درختی نشسته و بيخ شاخه را اره ميکرد :تفسير 
  !!!، يعنی که بيخِ  خود را ميکــَـنینیــُـ ميکبـَـدازين کار دست بردار، چون با اين کار، نه با من، بلکه با خود 

ر اين ی که به اين سلسله دل بسته بودند و نيز به مقاالت بی شمار ديگ"يشافغانستان اند"خوانندگان گرانقدر و به 
رساتر، در صفحۀ خود شان، در بهتر و   بندیهرا با آرايشی جديد و دست" حذوفم"، که مقاالت قلم، اطمينان ميدهم

ين سلسله اولين گام درين انتشار ا ــ نشر خواهم کرد؛ و" زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"صفحۀ آزادگان ــ پورتال 
  .مسير است

را گويند، که مرمی و غيرهم تفنگ و ماشيندار ) کارتوس دان"(کارتوس دانی "در اصطالح عسکری" جاغور" ــ ٢
ها در آن به ترتيب تعبيه ميگردند، تا در هنگام فير کردن، پشت سر هم به جايگاه خود در ميلۀ تفنگ و ماشيندار 

  . رواج بيشتر يافته است" شاجور"کلمۀ " جاغور"درين اواخر در عوض .  پتاقی گردندجای گرفته و آمادۀ ضربۀ
نامشدد  ِ "اجل"اما . است" بزرگترين"و " بزرگتر"و در معنای " جليل"اسم تفـضيل )  با الم مشدد  ( "اجل"ــ ٣

" فـرصت عمر"همانا " اجل "مراد از" ، نه بيمار سختاجل گرفـته بميرد"وقـتی ميگوئيم . را ميدهـد" مهلت"معنای 
گفـته شود، مراد از " اجــــّلِ  علمای زمان"يا " لـپير اجــّ"و يا " لـشيخ اجــّ"مگر وقـتی .  است" مهلت"و 
و  "  اجل"در دری افغانستان متأسفانه بين . است" بزرگترين عالم زمان"و " بزرگترين پير"و " بزرگترن شيخ"
  .تلفـظ ميکنند بدون تشديد  وردو را يک قـسم نگذاشته و هـ فـرق  "لـاجــّ"
را " پسران"معنی " اوالد"پس ". پسر"در معنای " ولد"است و " ولد" عربی لغتجمع عربی " اوالد"ــ کلمۀ ٤

گرچه اين . گويند" اوالدها"جمعبندی کرده و " ها"را با عالمۀ جمع دری " اوالد" دری زبانان افغانستان .دارد
،  مشروعيت آن را "اوالدها"فی درست نيست، اما کثرت استعمال و تداول فراوان ترکيب ترکيب از نگاه صر

  .تضمين می کند
    
  
 

 


