
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

 

   روفیـدپلوم انجنير خليل هللا مع

   2011مبر دس  دھميازبرلين ــ    

  

 

 

  

  صابون يا سابون؟؟؟
  :سر دست گرفته و در مقدمه چنين نوشته بودم  2011سپتمبر  24به تاريخ موضوع حاضر را 

مشکل ام)ئی کلماِت خارجی در زبان "بر آن بودم که ترتيب نوشتن اين کلمه را ضمن بحثی جامع و زير عنوان « 
بحث را سر دست گرفتم، پھنه اش را وسيعتر و وقتگير از آن يافتم، که بتواند بدين مبيارم، مگر چون اين " دری

ازينرو نخواستم ندای دوست صميمم، . شود؛ خصوصاً با اين وقت کم و محدودی که من دارم زودِی زود عرضه
اينست که . شاعر آزاده و قصيده سرای پرآوازه، جناب نعمت جان مختارزاده را ازين بيشتر معطل و منتظر گذارم

  ».گوشۀ کوچکی از آن بحث گسترده را در خ)ل ھمين مقالۀ مختصر ميگنجانم

تا  آنپيگيری  روی صفحۀ کمپيوتر ريختم، مگر ادامه و را خاکۀ موضوعاشتھای مقدماتی و يادد زمان ھمانگرچه 
ه بموضوع آن قدر ملتوی ماند و  .دم به تعويق افتاد تا ھمينمتأسفانه آن  "ِتکميل" و "به انجام رساندن"سرحد 

يده و پيام دنبال پيام دوستان را طعنه مويدماغ گردگوئی  "توضيح مسأله"که تقاضاء کنندگان  "طعل خورد"اصط)ح 
از  قـُـر گفته باشد؟ گويارده و خالی ک ــ ميدان "معروفی"اعنی ـ ميدادند، که نشود که آن متعھد تصريح اين بحث ـ

گاه و بيگاه به گوش  ،ن اين بحث بودندبه ميدان انداختاصلی  کِ رJ حَ که مُ  "فيس ُبک"دوستان صفحۀ قرار معلوم 
به عھد  ،"دنب بدست نداده"باصط)ح  "ف)نی"جان مختارزاده ميزده اند، که باLخره چرا آن نعمت  گراميمدوست 

  :، کهشايد ھم بر سبيل طنز گفته باشند خود وفاء نميکند و در زمينه روشنی نمی اندازد؟؟؟

  »!!!!م در دست نميدھدگناه از خود صابون است که لشم است و دُ  «

زمينۀ اين که علی الظاھر تنبليھا ھم بدان افزوده ميشود ــ  من ــ بی حد و حصربی امان و خجلم که مصروفيتھای 
را کی ـِ چ و فحوای مثلِ  !!!"دير آيد و درست آيد" و من ميگويم. ه استرا فراھم گردانيد "ی دوستانهسرگوشيھا"ھمه 
  !!!)اگر دير ھم آمد، آمد(!!!"آمد ديرکه  وسرانجام آمد، ول": پيش ميکشم کهھم 

اگر بگذريم، ميرسيم سر ، جلوه خواھد کرد "آمدنتير" نوعی ظاھراً ی که چرب و نرم سخنانرين زبانی و از شي
  :شايد کسی بگويد. جدالجنجال و ب معھود؛ يعنی ترتيب نوشتن آن کلمۀ مورد اصل مطل

  »!!!را نداردو بحث و فحص اص)ً ارزش اين ھمه جار و جنجال  "سابون"مينوتش و  "صابون"! جانبابا «

  :ھر تقديربه 

  

  صابون يا سابون؟؟؟

ــ  "بازگو کنم"ين مبحث اجازه دھيد قصه ای را بازگويم ــ و باصط#ح ناسالم و کج و ُمَعَوجِّ ايرانيان پيش از ورود بد
  :که حکم فکاھی را دارد
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 وقتی چند روز قبل با شاعر آزادانديش و نازکخيال جناب تيموری صاحب گرم مکالمۀ ــ يا باصط#ح بازھم ناسالمِ 

ــ تلفونی بودم، ضمن آمِد گپ گفتم که مقاله ای را سر دست گرفته ام و موضوع آن را خدمت شان  "ِگفت و گوی"
برخاسته است، که در وطن ما و حتی در تمام قواميس متداول  "سابون"گفتم و گفتم که اصل مسأله از نوشتن کلمۀ 

  :ن تذکر قصه ای بيادم آمد و آن چنين استفرمودند که با اي. نوشته ميشود "صابون"دری و فارسی بشکل 

مادرش که ازين ناحيه سخت به غضب آمده . شاگردی در يکی از مکاتب کابل در مضمون دری ناکام مانده بود« 
معلم به مادر . بود، فوراً خود را به مکتب رسانده و يخن معلم دری را گرفت، که چرا پسرش را ناکام کشيده است

  :گفته بود

  »!!!نوشته بود" سابون"و بشکل " سين" را به" صابون"شما  بچۀينکه برای ا«  

  :مادر وقتی اين بی انصافی را ديد، برای معلم صاحب گفته بود
  

  »د؟؟؟يشو ف نميکند و کاY را پاک نمینوشته کنيم، ک" سابون"را بصورت " صابون"ر مثلی که اگ« 

وانندۀ عزيز خوشخوی گشته و برای خواندن بحثی بالنسبه  و بگذاريد که توأمان دو قصۀ ديگر را نيز بيارم، تا خ
  :آماده گردد "خسته کن"و  "جدی"

  :حصطحآ  و  صالنگ 

  :اين دو قصه را بدين اميد می آرم، تا انبساطی  بياورد؛ بدون اينکه کام#ً از موضوع خارج گرديم

قرار . که بچه ھا بند و بست ميله را گرفتند بود و صنف يازدھم ليسۀ جليل حبيبيه را ميگذشتانديمھـ ش  1338ــ سال 
ترتيبات گرفته شد و . بر اين شد که به استالف برويم و از آب و ھوا و منظر بھشت آسای آن نزھتکده لذت ببريم

از کوتل خيرخانه گذشته و وارد دند شمالی گشتيم و از دامان وسيع و سرسبز آن که رشک . رحيل به حرکت درامد
از تاکزارھا که تا چشم کار ميکرد وادی را پوشانده بود . برمی انگيخت، ميگذشتيم و لذتھا ھميبرديمفردوس برين را 

تلخی از و  شب يلداو درازی از ھی ميدان و طی ميدان و خار مغي#ن "و به يقين که به ھزارھا ميرسيد، گذشته و 
يم و جايگاه و پايگاه پياده گشت "تخت استالف"گفته خود را به صيفيۀ استالف رسانده و در  "شيرينی از سخنتنباکو و 

ساعات روز را با فرحت ھرچه تمامتر و به خوشی و شوخی و مستی . و باشگاه و منزل مقصود ما ھم ھمانجا بود
َ يم، در حالی که از بيدارخوابی ھمه لفردا رھسپار کابل شد. يمگذشتانده و شب را نيز زنده صبح کرد کات ميخورديم ـ

 " کوتل سالنگ"نميدانم که در ھنگام برگشت چطور شد که در طول راه لوحۀ . گشتھای ما پُت ميو ھر لحظه چشم

ھای صنف با ولوله بانگ "دارداری"جلوه کرد، و ھمينکه بچه ھا لوحه را خواندند، يکی از " صالنگ" با ام#ی
  :برآورده گفت

   »!!!نوشته کدن ام به صاتاونه شکر سالنگ«

  )م به صاد نوشته کرده انداونه شکر سالنگ را ھ(

  :ما بود، روی خود را بطرف من دور داده پرسيد "شھرنو نشين"که از ھمصنفان  "وحيد پرونتا"

  »درست اس؟؟؟ " صالنگ! "بچيم خليل« 

  :گفتم 

  »نوشته کنه؟؟؟" عربی"حرف خاص بکلمۀ خود ما ره  باشه که ديوانه مگم کداممالومدار که غلط اس، ! بچۀ پدر« 

ــ خدا گردنم را  1986بود يا  1985سال . ايران قرار داردکشور است که در جنوب  "کرمان"ديِث دوم از شھر ــ ح
معمولم چنان بود که روزانه چندين ساعت گرم و . نگيرد ــ که مدت دو ھفته از ماه آگست را در اين شھر گذشتاندم

آنجا در تماس  مردماننقاط ديدنی شھر ميگذشتاندم، با سوزان را که استخوانھای آدم را مثل موم م#يم ميساخت، در 
يک روز چاشت که . که با وطنم بسيار تفاوت نداشت، لذت ميبردم "بيروبار"می آمدم و از منظر شھر و ديار و نقاط 

مصروف گشت و گذار بودم و از فرط ماندگی پايھايم يارای رفتن را از دست داده ) يا متراق؟؟؟(طراق در آفتاب مَ 
خاص و سليقۀ دکان کبابيی گشتم که با ذوق ــ وارد  "فلکۀ مشتاق"ــ و به اصط#ح خود شان  "مشتاق ميدانِ "بود، در 

بوی دلربای کباب که . ّرار بريان ميکردحيدری درکشيده و روی آتشی جَ  را در سيخھایِ ) کباِب لوله(کباب کوبيده
ھم بھتر و  "رويتر"و  "سی ان ان"و  "سیبی بی "منطقه را مست ساخته بود کار خود را ميکرد؛ از ھزاران اع#ن 

به گفتۀ  "سفارش دادم"يک خوراک کباب با ملحقاتش فرمايش دادم ــ . اشتھاء سخت قمچين شده بود. کارسازتر
و چند پياله گازدار سرد بعد از تناول کبابی جانانه که از مزه اش آدم سير نميشد، و خوردن يک بوتل دوغ . آنجائی

ند، و بعد ازينکه خوب َدم راست و شکم درست چرب گشته بود، دکان کبابی ـَــکيچای پررنگ که زنگ از دل بنگ م
جناح  .؛ آن ھم چه ناز ھوتلی"ميدان آزادی"در  "ھوتل ناز"را ترک گفته خواستم تکسی گرفته به ھوتل بروم ــ به 

فتار و تکسی و و تيزر) آدميزاد(مانند ھميشه سخت مزدحم است و ُجمُجمات آدميزات "مشتاق چارراھی"شرقی 
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باھم  "کچری قروت"ھرچه ديگر از راکب و مرکوب و زنان سياھپوش در نظر آيد مثل سرويس و بايسيکل سوار و 
و مقبول آنجا تکسيی را ديدم ايستاده، مگر  "مسجد بزرگ"در گوشه ای از ھمينجا، در کنار . شونددرآميخته معلوم مي

جيب و غريب به خط زيبای نستعليق نقش بسته بود؛ کلمه ای که تا آن که در شيشۀ عقبی آن کلمه ای ع "بی صاحب"
اول جبين درھم کشيده خيره . نام داشت "آحصطح"اين کلمۀ بی مانند، . دم ھرگز نه ديده بودمش و نه ميشناختمش

دور داده و با آنقدر بلند خنده کردم که مردم اطرافم روی خود را . خنديدم اهق هاگشتم و باز خنديدم و بسيار بلند و ق
  !!!ه ديوانه شده و از عقل بيگانهتعجب بسويم نگريستند؛ شايد پيش خود گفته باشند که مردک

نويسندۀ اين کلمه بمانند من از رژيم خطاط و اين خندۀ قھقھه مگر از درد درونيم حکايت ميکرد، چون دانستم که  
اس#می نوپای گفته ميشد، تشدد و در آن سالھا که ُجمھوری . آخوندان دل ناشاد و پرخون داردکرب#ئی ــ فاشيستی 

مسافری که از اروپا و جھان به اصط#ح . سختگيری مقامات دولتی ــ در تمام ساحات ــ حد و حصر نميشناخت
گرديده  "باستيل"وارد اين ملک ميشد و اين قدر قيد و بست را ميديد، فکر ميکرد که وارد زندان معروف  "آزاد"

 "استعراب"و " عربی پرستی"و " عربی مآبی"ز گزنده و گويا، گويا خواسته بود که مالک تکسی اما با اين طن. است

!!! و باصط#ح شيرين کابلی به يک پيسه بسازد) مسخره(رژيم آخوندی ايران را به باد استھزاء گرفته و مسقره

 "خاص عربی"ا با حروف ر" آھسته"فارسی /وان نقاد کلمۀ دریتماً متوجه گشته است، که آن تکسيخوانندۀ ارجمند ح

  !!!!!نوشته و در واقع آھسته و خاموشانه م#ھای کافرکيش را چوبکاری و فّراشی کرده بود

حاY که پيشانِی خوانندۀ گرانقدر ان شاء هللا اندکی باز شده است، می آئيم به اصل مطلب و به فرمودۀ قماربازان کابلی 
  ":لجُ بُ  سوYخ کدنِ  سرِ "

البته لست فرھنگھای مھم زبان فارسی و دری از . لغات دری و عربی در زمينه نظر می اندازيماوYً بر قاموسھای 
و اين فارغ از صدھا و ھزاران فرھنگ . ميرسد "پنجاه"است و به بيشتر از  طويلزمانه ھای قديم تا به امروز بسيار 

بصورت ضمنی و يا در کنار آثار  کوچک و فرھنگاھائيست که موضوعات خاص را بيان ميکنند و يا قاموسھائی که
  : و من ازين ميانه تعدادی از آنھائی را نام ميبرم که در کتابخانه ام موجود دارمنشر گرديده اند؛  قدما

  "جھانگشا"ـ در شرح لغات تاريخ ـ "فرھنگ تاريخ جھانگشای جوينی"ــ 

  . دلخ، حضرت موYنا، را تشريح ميکنخداوندگار ب "ِمثنوی معنوی"که لغات و اصط#حات  "فرھنگ مثنوی"ــ 

  .ات شاھنامۀ فردوسی توسی ميپردازدکه به تشريح و تحليل لغ "هفرھنگ شھنام"ــ  

  در شرح لغات اشعار انوریــ  ")ابيوردی(فرھنگ لغات ديوان انوری باوردی" ــ

  اثر استاد عبدهللا افغاننويس "افغانستان) دری(فرھنگ لغات عاميانۀ فارسی" ــ

  والحسن نجفیاثر اب "فرھنگ فارسی عاميانه" ــ

  اثر امير حسين اکبری شالچی "فرھنگ گويشی خراسان بزرگ" ــ

   .که ذکر ھمه باعث اطالۀ ک#م ميگردد "فارسی /عاميانۀ مربوط به مناطق مختلف از قلمرو زبان دری ھایفرھنگ" ــ

  .و صدھا فرھنگ اختصاصی ديگر

  :لغات نظر می اندازيم "عمومی"و بالنسبه چند فرھنگ مستقل  برای پيشبرد اين بحث به 

  " :فرھنگ عميد"ــ فرھنگ حسن عميد ــ مشھور به 

جسمی است که از سود و يا پتاس و روغن نباتی يا مادۀ چربی دار ديگر  Savon) فرانسوی] (فر) [اسم.(صابون ــ ا
ز صابون بدن و جامه بکار ميرود، بعربی ني) شست و شوی ــ تصحيح از معروفی(ساخته ميشود و برای شستشوی 

  .ميگويند

  !!!!را عربی نميداند "صابون"توجه گردد که صاحب فرھنگ عميد کلمۀ 

  " :فرھنگ معين"ــ فرھنگ داکتر محمد معين ــ مشھور به 

شست و ( جسمی است که از ماده ای چرب ساخته شود و آنرا در شستشوی] Sapon[)يونانی. (صابون معرب يو
يعنی ُمعادلھای  Savonو  Soapو در پاورقی کلمات  ....س بکار برندبدن و لبا) شوی ــ تصحيح از معروفی

  .انگريزی و فرانسوی لغت صابون را مينويسد

مراجعه کردم و نيز  Googleخواندم، به انترنت و گوگل " صابون"را در مورد " فرھنگ معين"بعد ازينکه شرح 
در زمينه آورده است، از طرف دوستان  "گوگل"را  از دوستان يونانی خود معلومات گرفته و متوجه گرديدم که آنچه

اينک شرح . معين بدان تمسک ميجويد ــ کام#ً تصديق و تأئيد گرديدمحمد ھمان زبانی که داکتر اھل يونانيم ــ يعنی 
   :گوگل را مختصراً و به عبارت خود تقديم ميکنم

را بخود )  Saponi( و شکل روف Yتينی ھيئت گويند و نويسند که به ح σαπούνι را در زبان يونانی  "سابون"« 
  ».ميگيرد

 "فرھنگ معين"خ#ف چيزيست که مرحوم داکتر معين در  "گوگل"معلومات تعجب بايد بگويم که حتی با تأسف و 

  .  خود آورده است
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  :قاطع رھانِ ــ بُ 

ھجری قمری تأليف  1062است که در ساِل  "رھانبُ "متخلص به  "محمد حسين بن خلف تبريزی"اين لغتنامه اثر 
ی که در دسترس من قرار دارد، به اھتمام و تصحيح و تعليق و حاشيه نويسی مرحوم "برھان قاطع". گرديده است

ھم ياد ميگردد، از قديم مورد استفادۀ  "برھان"نام ه ب که مختصراً  اين فرھنگ. نشر گرديده است "داکتر محمد معين"
البته امروزيان . نيز بوده است "غياث اللغات"از مآخذ مھم قاموس معروف  فرھنگنويسان بوده است، چنان که يکی

بايد گفت که فرھنگھای لغات . ھم از آن استفاده ھای سرشار کرده اند، بدون آن که از آن نامی ببرند و برده باشند
اما فرھنگ معروف . ده اندغالباً منابع اخذ لغات خود را ذکر نميکنند ــ خصوصاً فرھنگھائی که در ايران تدوين گردي

تأليف گرديده است، ازين ناحيه با فرھنگھای مدون ايران  وستاندر ھندحدوداً دوصد سال پيش که  "غياث اللغات"
  !!!!!!!کام#ً فرق ميکند، چون مآخذ و منابع اخذ لغات خود را يکايک ذکر ميکند

و  نقدمامتطروحه را با امثله از ک#م منظوم يکی اينست، که موارد استعمال لغات م "برھان قاطع"از مزايای 
  :چنين می آورد "صابون"در ذيل " برھان". معاصران زمان خود، مسجل ميسازد

با ثالث بواو کشيده و بنون زده، معروف است و آن چيزی باشد که بدان جامه و امثال آن شويند و مسھل خام « 
  :و در پاورقی در تکمله چنين نويسد» .است

، Soap، انگليسی savon، فرانسوی ... ، به ھمين معنیY ،Sapo ،oniتينی Saponن، از يونانی صابو) عر(« 
  .)ست"عربی"مراد از " عر( " ».... Seifeآلمانی 

  :ــ فرھنگ فارسی امروز

اين  "صابون"ميباشد، زير رديف  "نسرين و نسترن حکمی" و "غ#م حسن صدری افشار"اين کتاب لغت که تأليف 
  :دطور نويس

فراوردۀ پاک کننده، از نمکھای ُسديم و يا پُتاسيم و اسيدھای چرب، که در مجاورت آب کف ميکند و بر حسب . ا«
  ».کاربرد، مواد رنگی، ضد عفونی کننده، سايا و عطر به آن می افزايند

  ":غياث اللغات

  .را ذکر کرده است "ن سلطانیصابو" را مستق#ً ارائه نميکند، مگر ترکيب وصفیِ " صابون"کلمۀ  کتاب لغاتاين 

  ":چراغ ھدايت"

را  "صابون کسی به کسی رسيدن" یِ اصط#حو را باYستق#ل نياورده، مگر مصدر ترکيبی  "صابون"نيز کلمۀ  
  . بکار برده است

  ":فرھنگ افغانی نويس"

 افغانی نويس، در ذيل مؤلف کتاب استاد عبدهللا. مسما ميباشد "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"اين کتاب اص#ً به 
  :نويسد "صابون"کلمۀ 

  )معروفیشرح از ــ " عربی"يعنی " ع("».آن کاY شويندآنچه بوفست که معر) ع(صابون« 

  .را عربی ميداند "صابون"استاد افغانی نويس کلمۀ 

  :"لغتنامۀ دھخدا" ــ

تدوين و جمع آوری و چاپ و نشرش  ريخت ولی کار "علی اکبر دھخدا"که اساس و يادداشت گيريھايش را عّ#مه  
چيزی نويسد که  "صابون"ــ بود، در ذيل کلمۀ  "فرھنگ معين"بدوش ھيئتی تحت رياست داکتر محمد معين ــ مؤلف 

  :است" برھان"و  "معين"ُمغايِر گفته ھای 

). تھی اPربمن. (گرم و خشک، مفرح جسد، منضج ، ملين ، مدّر و جالی است. سابون است) ، اِ معرب( .صابون« 
ح(" »....، و طريق ساز مخترعات ھرمس است پخته کنندۀ اخ#ط و بلغم و " =" ُمنِضج"؛ " فرحت آور" =" مفرِّ

ــ ھمه کلمات عربی و " ج# دھنده" =" جالِی"و " ادرار آور" =" ُمدِّر"؛ " م#يم کننده" =" نليِّ مُ "؛ " غيره
  )اصط#حات طب قديم ميباشند ــ شرح از معروفی

ــ چنان  Saponو نه معرب  "سابون"را معرب ميداند؛ مگر معرب  "صابون"ھم " مۀ دھخداغتنال"چنان که ميبينيم 
اگر گفتۀ لغتنامۀ مرحوم دھخدا را مبنی بر . ادعاء کرده است "برھان قاطع"و  "فرھنگ معين"که داکتر معين در 

قبول کنيم ــ که تا حد زياد قابل قبول ھم ") صابون"به  "سابون"تعريب ( "سابون"از  "صابون"کلمۀ  "ِمعرب بودن"
را دری و فارسی بدانيم؛ ھمان قسمی که غيرمستقيم از قاموس  "سابون"ــ راه ديگری نمی ماند مگر اينکه  تواند بود

  !!!!!!!ھم استخراج ميگردد "المنجد"عربی به عربی و تا حد زياد مطمئن و قابل اعتباِر 
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  :دــِ نجـــ المُ 

" المنجد"و  "غياث اللغات" من از روزگاران سابق با. است" المنجد"ت عربی، يکی ھم اار معتبر لغاز کتب بسي

محشور بودم، چون پدر مرحومم ھردو را در کتابخانۀ خود داشتند و ھردو سر دست بوده و ھميشه مورد استفادۀ 
عربی به "بته ُمعضلۀ استفاده از فرھنگھای ال. از ھمينرو من از بسيار قديم با ھردو آشنا گشته بودم. ايشان قرار داشت

اينست که بايد جوينده ع#وه بر دانش ابتدائی عربی، ريشۀ اصلی و مجرد  "عربی به فارسی و دری"و حتی  "عربی
يعنی که يافتن لغات در چنين قاموسھا بمانند قاموسھای دری و . لغات را بشناسد، تا لغتی را در آن پيدا کرده بتواند

 در قواميس. نيست و اينطور که ھر لغت را در ھمان شکلش در آن پيدا کرده بتوانيم "سرراست ستفادۀا"فارسی 

ده که متعاقب آن تمام اشتقاقات ھمان ريشه گنجانيده شده آن رده بندی گردي "ريشۀ مجرد"عربی لغات در زير رديف 
   ".صابون"و يا  "سابون"مستثنا مگر کلمات خارجی و غير عربيست، که در زبان عرب ريشه ندارند؛ مث#ً لغت . اند

چنان که رفت، برای استفاده از فرھنگھای عربی دانستن اساسات صرف عربی شرط اول است، چون تنھا با اين 
فتم در ھر صورت، چون من از صرف عربی صنوف ھ. ابتدائی ميتوان بر ريشۀ مجرد لغات عربی دست يافتدانش 

عربی  صرفِ اساسات دان ماھری بودند، بومم که عربيو ھم از حضور پدر مرحسرشار کرده و ھشتم مکتب استفادۀ 
ازين شرح جانبی . تب لغت عربی حل مطلب نمايمرسيده بودم، ميتوانستم حتی از ھمان آوان نيمه جوانی از متون ک

  وجود دارد؛  "المنجد"در کتابخانۀ کوچک من سه . گذشته و به اصل مطلب ميپردازم

  ــ در يک جلد با قطح بزرگ که ملخص عربی به فارسی و برای استفادۀ ط#ب است "المنجد الط#ب"ــ يکی 

  در دو جلد "المنجد"ــ ترجمۀ مکمل فارسی 

  .کتاب المنجد ــ يعنی عربی به عربی ــ در دو جلدــ اصل 

  :چنين گويد "صابون"زير رديف  "عربی به فارسی"المنجد 

چربی ــ شرح از (صابون معروف که از روغن زيت و پيه) صابون کلمۀ فارسی است، عربی آن غاسول است(« 
   ميسازند به جھت شستشوی) معروفی

....  

  تکه صابون: صابونة  

 ....«  

  :ــ چنين آرد "عربی به عر بی"ــ يعنی  "المنجد"صل و ا

: ترجمه(». القلی يغسل به؛ والکلمة فارسية عربيھا الغاسولطعة منه صابونة؛ مرکب من الزيت ووالق: الصابون« 

اصل کلمه فارسی است . صابون که قطعه ای از آن را صابونه گويند، ترکبيست از چربی و القلی که با آن شسته شود
  .)بی آن غاسول ميباشدو عر

 "ص"اع#م ميکند؛ بدون آنکه حرف  "فارسی"بصراحت تام را  "صابون"کلمۀ  "المنجد"چنان که ميبينيم، مؤلف 

  !!!وی را مشوش بسازد
  

  :احتمالی که من ميبينم

فارسی / ریگرفته و بدين صورت نوشته باشند، که از آنجا بزبان د يونائی را ترکھا از زبان "صابون"کلمۀ  شايد ھم
بد نيست که يک کلمۀ ديگر ترکی را که در زبان خود بکثرت استعمال ميکنيم، . نيز بعين صورت سرايت کرده است

از آن  "تفنگھای بادی"است که در تفنگھای شکاری و خصوصاً  "ساچمه"اين کلمه . در ھمين ارتباط معرفی کنم
، که الفبای Yتين را جانشين آن "اتاتورک"اشتند ــ يعنی پيش از استفاده ميکردند و ترکھا در زمانی که الفبای عربی د

جمعاً شش ترکيبی را در  "صاچمه"معين در رديف محمد داکتر مرحوم . مينوشتند "صاچمه"ساخت ــ آن را بشکل 
  .مکتوب بکار رفته است در ھمين ھيئتِ  "صاچمه"خود می آورد که در آنھا کلمۀ ترکی  "فرھنگ معين"

سؤالی که . آورده اند "صابون"صورت ه و ب "صاد"اين فرھنگھا و کتب لغت اين کلمه را با  چنان که ميبينيم، تمام
و  "سين"از فرھنگھا آيا ميتوان اين کلمه را با  آشکاره ب#فاصله مطرح ميگردد، اينست که با وجود اين ھمه شواھد

  نوشت؟؟؟ "سابون"در ھيئت 

 فارسی /بوده و از آنجاست که گويا وارد زبانھای دری "عربی"بدين منظور بايد اوYً ثابت بسازيم که اين کلمه واقعاً 

  . و پشتو گرديده است

ھمانا نوشته شدن آن با حرف  "صابون"کلمۀ  "عربی بودن"استدYل قاطع اکثريت بزرگ مردم مبنی بر  گفت که يدبا
  :به الفاظ ساده تر. است "ص"

 "صابون"باشد، مينويسند، ازينرو ميربی عکلمات که حرف مخصوص " صاد"را از قديم اYيام با  "صابون"چون 

  !!!!!!! والس#م  و نقطه  تمت،؛ پنداشته شده استکلمۀ عربی 
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  :دJلاست ضدِ 

تنھا نوشته شدن کلمه ای با حرف خاص کلمات عربی مگر ھرگز و ھيچ گاه دليل کافی و شافی و جامع و مانع 
را نيز با حروف  "عربی غيرِ "ن بسا کلمات فارسی زبانا /چون دری زبانان!!! بوده نميتوانديک کلمه  "عربی بودن"

  :مينويسند؛ مث#ً  "کلمات عربی"خاص 

، تپيدن، غلتيدن، پترول، اتراق، اتاق، امپراتور، پتنوس"بسا کتب موجوده در زبان دری و فارسی، کلماتی از قبيل 
و ) ايتاليا(ليهبرتانيه، ايتا، سالونتھران، ، ونتلپ ،یونتپتوخی، تشت، شست، تبر، تنبور، نسوار،  ،)قاتق(ساچمه، قتغ

، امپراطور، پطنوس، صاچمه، قطغ، طبر، طنبور، طپيدن، غلطيدن، پطرول، اطراق، اطاق"را در ھيئت  ..."
در . نوشته اند ..."، و )ايطاليا(برطانيه، ايطاليه، صالونطھران،  ، ونطلپ ی،ونپططوخی، طشت، شصت، نصوار، 

 "ط ص و "ه غلط با اند و ب "غير عربی ؛ يعنی...و  یو فرنگو ترکی ) فارسی(دری"حالی که ميدانيم که اين لغات 

  .ميباشند، نوشته اند "عربیکلمات حروف خاص "که 

!!!! اين کلمه ندارد "عربی بودن"ھرگز دYلت به  "صابون"و در ھيئت  "ص"به  "سابون"کلمۀ  "نوشته شدن"پس 

   :اين لغت، دو شرط ذيل بايد برآورده شده بتواند "عربی بودن"برای 

  ست "عربی"ــ يا  اين لغت ذاتاً  

و   "معرب"خود  "تعريب"است، يعنی که اص#ً لغت خارجيست که اعراب آن را به قانون  "معرب"ــ و يا اينکه 
  .ساخته و مطابق مخارج معمول حروف خود، با حروف عربی نوشته اند "عربی"گويا 

ت از ريشۀ درين حالباشد، در آن صورت بايد اص#ً از ريشۀ مجرد ــ  "عربی"ــ اگر اين لغت در اصل خود 1
را که فرھنگ صد درصد معتبر و مطمئن عربی  "المنجد"من فرھنگ . ــ عربی برخاسته باشد "ث#ثی مجرد"

را ذکر کرده است، ولی نه چنان  "صبن"کلمۀ سه حرفی " المنجد". ميباشد، بمدد طلبيده و در آن به تجسس ميپردازم
  :رت جملۀ معترضه بايد بگويم کهبصو. را استخراج و اشتقاق کرده باشد "صابون"که از آن 

ميباشد، بدين معنی که تمام  "اشتقاقی زبان"يک  "سامی"بمانند زبانھای ديگر  "زبان عربی"ھمان طور که ميدانيم 
  !!!!!!"جامد"کلمات در آن از ريشۀ خود ساخته و اشتقاق ميگردند؛ باستثنای کلمات 

معرفی کرده و معادل  "فارسی"ــ آورده و آن را کلمۀ  شتقو نه مــ  "جامد"را بحيث يک کلمۀ  "صابون"المنجد 
پس اين کلمه باستناد . ه استآورد )"قانون"و " قارون"و " فاروق"و " ساطور"بر وزن ( "غاسول"عربی آن را 

  !!!!!!!!نيست "عربی"بصورت قطع  "المنجد"

  :" ولفاعُ "و " علفِ "س از جن" صابون"با " صبن"رابطۀ صرفی 

  :ن قسمت بحث که خيلی فنی ميشود، باعث خستگی خواننده نگردداميدوارم که اي

 حاY . ميگردند از ريشۀ خود اشتقاق و مشخص خاصدر زبان عربی و ھر زبان اشتقاقی ديگر، کلمات در اوزان 

اشتقاق يافته  "صبن"از ريشۀ سه حرفی  "صابون"اگر چنين باشد، بايد . عربيستکلمۀ  "صابون"کنيم که فرض 
خواھد بود، که يکی از  "فاعول"قايل شده بتوانيم  "صابون"رای که بچنين باشد، يگانه وزنی  بازھم اگر و. باشد

 "فاعول"وزن ند، ميدانند که از صرف عربی اندک آگاھی دارکسانی که . است" صيغۀ مبالغه"يا  "اسم مبالغه"اوزان 

برقرار  "ارتباط اورگانيک" از لحاظ معنی ودخ "مصدر مجرد"يعنی  "فعل"با به مانند ھمه اوزان ديگر مبالغه 
   .صادق است انواع ديگر کلمه نيزالبته اين امر در مورد  ميسازد؛

  :اگر در زمينه چند مثال عملی بزنيم

  "کاوش"و " تجسس"در معنای ) َجَسس"(َجسّ " لد و بسيار تجسس کند ــ از ريشۀ ث#ثیآنکه بسيار بپا:  ــ جاسوس

  "طغيان"يعنی " طغی"ار طغيان کند ــ از مصدر مجرد ث#ثی آنکه بسي: ــ طاغوت 

  "روانی و نرمش"بمعنای " سلس"ــ از ريشۀ مجرد و مردم را بفريبد آنکه از بسيار نرمی کار بگيرد :   ــ سالوس

  "خط"در معنای " سطر"مجرد  ريشۀآنچه بسيار خط بيندازد ــ از  :  ــ ساطور

  "فرق"ـ از مصدر مجرد ـ بسيار فرق کننده:    ــ فاروق

  "غسل"ــ مشتق از ريشۀ مجرد  آلۀ شست و شوی، آلۀ غسل:   ــ غاسول

  "وزن کردن يا سنجيدن"در معنای " شقل"آلۀ سنجش ــ مأخوذ از ريشۀ :    ــ شاقول

  "نظر"آنکه بسيار نظر افگند، باغبان؛ مأخوذ از ريشۀ : ــ ناظور   

عضوی و  معنی در ارتباطِ  نظربا ريشۀ مجرد خود از ) مبالغه اسم"(ولفاعُ "در تمام اين مثالھا ميبينيم که صيغۀ 
  .اورگانيک قرار دارد

چنين  "نَب صَ "عربی باشد، بايد با مصدر مجرد راست می آيد ــ  "فاعول"به وزن فقط ــ که  "صابون"حاY اگر کلمۀ 
 "صبن"نين نيست و مصدر مجرد اما در عمل و به چشم سر ميبينيم که چ. يک ارتباط اورگانيک معنائی را برساند

  .ارتباط معنائی را نشان نميدھد کدام" صابون"است، با کلمۀ  "مانع شدن" و" داشتنباز"که در معنای 
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يعنی ) باب تفعيل("تصبين"اشتقاقات  "صابون"کلمۀ از ــ صرف عربی ــ برخ#ف تعام#ت اصلی البته اعراب بعداً 
يعنی ) ظرف مکان("نّهَب َمصْ " ،"فروشصابون"يا  "صابونساز"در معنای را  )صيغۀ مبالغه(َصبَّان" ؛"صابون زدن"
  !!!ارتباط نميگيرند "صبن"غيره را درست کرده اند، که با مصدر مجرد و  "کارخانۀ صابونسازی"

  

کلمۀ  "معرب بودن"ميدانند؛ از جمله دو فرھنگ مشھور را که بر  "معرب" را "صابون"کلمۀ بعض فرھنگھا ــ  2
  :بون تکيه ميکنند، پيش ميکشيمصا

ميداند و چنانکه در باY ديديم اين ادعاء مقرون به  Saponرا معرب کلمۀ يونانی  "صابون"لغت  "فرھنگ معين"ــ 
  !!!!!صحت نيست

کلمۀ  "سابون"ستقيم تصديق ميکند که قلمداد کرده و غير م "سابون"را معرب  "صابون"کلمۀ  "لغتنامۀ دھخدا"ــ 
  !!!ی ميباشدفارس /دری

  

  :استنتاج 

  :، خواھيم داشتبيان نمائيمبرای ھمه  )قابل لمس(ۀ ملموس بحيث نتيجفشردۀ تمام گفته ھا را خ#صه و اگر 

َجه، مُ ــ چون  عربی نيست "صابون"ــ کلمۀ  سراغ سماعی و قياسی بدين منظور  و قابل اطمينانِ  نِق تْ کدام دليل ُموَّ
  :بلکه  ــ نداريم

  ست "دری /فارسی"ــ يا 

 فارسی /رید "سابون"معرب  "صابون"اگر  و .فارسی ميباشد /ریکه کلمۀ د "سابون"و آن ھم معرب  "معرب"ــ يا 

  !!!آن را به شيوۀ اعراب بنويسيم حق نداريم زبانفارسی  /دری زبانث باشد، بحي

 Saponمعرب کلمۀ يونانی  "صابون"مبنی بر اينکه گويا " برھان قاطع"و  "فرھنگ معين"ــ ادعای داکتر معين در 

ريب خود قانون تعگرفته و به  "يونانی"از  باشد، درست نيست و اين طور نيست که اعراب اين کلمه را مستقيماً 
  .ساخته باشند "معرب"

ً ــ  ھمسايۀ در بديوار يونانيان بودند و که ــ ، اگر قبول کنيم که اين کلمه را ترکان نميدانمدور از تأمل من شخصا
برای ترکھا که در آن زمان الفبای عربی را در تحرير خود . نوشته باشند "صابون"از يونانی گرفته و بشکل ھستند ــ 

 "ص"و يا  "س"در زبان خود به را فرنگی  ]S[ يا معادلش يونانی ]σ[تند، تفاوت نداشت که حرفبکار ميبس

 "صاچمه"و در ھيئت  "ص"را نيز به  "ساچمه" ديديم و بعداً به تفصيل بيشتر خواھيم ديد، کلمۀچنان که و  بنويسند؛

  .مينوشتند

درست نيست، چون نه در زبان  "ص"، نوشتن آن با "رکیتُ "بدانيم و يا  "دری/ فارسی"ــ خواه اصل اين کلمه را  
پس نه در زبان دری و فارسی و نه در زبان  !!!!وجود ندارد "ص"ترکی مخرج حرف  زباندر فارسی و دری و نه 

  !!!!!!!!!!نشان بدھيم" ص"فرنگی را با حرف  ]S[ يعنی ؛يونانی ]σ[داريم که صوت ناجازه  ؛تر کی
  

  :ساچمه ــ صاچمه

  )معين جلد دوم.(سرب مدور ريزه که در تفنگ شکاری ريزند و آنرا آتش کنند]: صاچمه =ی ترک[ساچمه 

، کلمۀ فبای عربی را در تحرير بکار ميبردچنان که از شرح فرھنگ معين برمی آيد، زبان ترکی در زمانی که ال
ور نمی آيد، ازينرو اص#ً ج "چ"با " ص"ترکان گويا درک نميکردند که . مينوشت" صاچمه"را بشکل  "ساچمه"

ازين شھکاری مگر ميگذريم، چون  .ــ توأمان مينگاشتند "غيرعربی"ھردو را در يک لغت ــ و آن ھم در يک لغت 
  !!!گپ ميزنيم، نه زبان ترکیدرينجا در مورد زبان دری 

گيرند و جزء اصلی بحث ما رتباط ميبا موضوع ا بصورت الحاقیو انه روشنگررم، آرا که اينک می سطوری 
  :!!!!دنيستن

  :"حروف خاص عربی"نوشتن کلمات دری با 

نادرست است، دقيقاً به ھمان در زبان دری  "خاص عربی حروف"به  "عربی غيرِ "به ھمان اندازه که نوشتن کلمات 
متأسفانه که اين اشتباه را حتی در آثار !!!!!! غلط استھم  "حروف خاص عربی"به  "کلمات دری"پيمانه نوشتن 

ر دــ  را "خليلی استاد خليل هللا "بزرگانی چون و اگر باور نداريد آثار . يتوانيمنخبگان ايران و افغانستان ديده م
را ــ در  "علی اکبر دھخدا"و   "عبد الوھاب قزوينی"مه و استادان عّ#   "سعيد نفيسی"استاد آثار و   افغانستان ــ

 نيست و ايران افغانستانادب  ُمعاصر بر بزرگان "ايرادگرفتن"آوری ددرينجا مراد ازين يا. نيداز نظر بگذرا ايران ــ

ر بيا زبانشناسی مدرن زبانشناسی  ادبی ميپرداختند، علم جديدِ امور ادبيات و  ، بلکه در زمانی که ايشان به پرورش
ارتباطات فونولوژيک سايه نيفگنده بود، تا اين استادان در پرتو آن ميتوانستند ھنوز قلمرو زبان فارسی و دری 

ند در نميتوانستما در زمان گذشتۀ چل پنجاه سال پيش ادباء و علمای ادبيات  .حروف را در زبانھای مختلف درک کنند
   !!!!ھم چنين حکمی را اجازت نميدادبند چنين گپھا باشند، چون ص#حيت علمی آن زمان 
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ين دو کلمه مد نظر من ميگويم، معنای اصلی ا "بايد و شايد"وقتی . امی بايد و شايداين بحث خسته کن را حسن خت
 "ونقرِّ مُ  مايونِ "حسن ختام را از زبان محکمه و قضای افغانستان و زير عنوان  ".بايسته و شايسته است"يعنی است؛ 

  .انتخاب کرده ام

  

  

  "نروُ قِّ وِن مُ مايُ "
  

وارثان  که او و دگرقرار بود  .چندی پيش دوستی نقل دو سند از وثائق شرعی افغانستان را در اختيارم گذاشت
بدين مناسبت بايد تعدادی اسناد را ترتيب ميکردند؛ از قبيل . فغانستان بفروش برسانندجايداد خود را در اخانواده اش 

و به مھر و  ه ترتيب کردهزم ميدانستود Yی که خادبياتو  با متنرا  ادسنا دوستآن  ".حصر وراثت" و "وکالت خط"
م ميشود، نه تنھا مورد تأئيد ديدر محکمه تق قتی که اسنادو .ميرسانداروپائی تأئيد سفارت افغانی در يکی از ممالک 

افغانستان مجبور ميشوند که  اقارب وی در. واجه ميگرددمُ نيز قرار نميگيرد، بلکه با تمسخر قضات  قضاءمحکمه و 
ھمان است که اسناد برای بار دوم . نوشته و به اروپا بفرستندمحکمه کارکشتۀ ن دو سند را از زبان يک قاضی متن آ

  .افغانستان "ِادبيات قضائی"ه ميگردند؛ و اين بار در چوکات تھي

، برايش مضحک و رنج آور استن قدر يگردد، ولی فارمولبندی آن اسناد آبه ھر صورت کار آن دوست سر براه م
دن آن دو سند را برای خنديوی نقلی از . قل ميکندن "ادبيات خاص" نجا از آل ھر مجلس ميسازد و در ھرقکه آن را نُ 

  .انممان را حسن ختام اين نوشته ميگردفرستاده بود و من ھ ھم گرفتن اين دوست خودو پند

  
  "وکالت خط" متنِ 

  

... مايون موکلون مذکورون به رضاء و رغبت خودھا حاضران سفارت کبرای افغانستان مقيم 

م که يونی ميدارگرديده، در حال نفاذ جميع تصرفات شرعی و حقوقی خودھا چنين اقرار شرعی و قان
وثيقۀ حصر وراثت  موصوف مايون که از تقديرات الھی فوت نموده است و در مورد فوتيت  ثمورِّ 
ترتيب گرديده و مايون موکلون ورثه ھای ... در سفارت کبرای افغانستان مقيم ... مؤرخ ...  سند

... مين زراعتی واقع زباغ و ... مايون  شرعی و قانونی موصوف ثابت شده ايم، از اينکه از مورث

و اسناد ماليه دھی ميباشد و .... مندرج سندھای ملکيت ھای زمين حکومت ديموکراتيک ... ولسوالی 
از اينکه مايون بنا . حدودات و مشخصات آن برای وکيل مايون معلوم است، به ارث باقی مانده است

...  ولد ... خان ... ولد ...  نب خودھا محترمبر مشک#ت به افغانستان رفته نميتوانيم، بناًء  اصالتاً از جا

مايون  و از جملۀ ورثه ميباشد، به حيث وکيل و وکيل ... را که خودش نيز ... خان، دارندۀ تذکرۀ نمبر 
تروکه و در قسمت بالتوکيل شرعی و قانونی عام و تام در قسمت اخذ و قبض و سھام مايون از م

مشتری، اخذ  ، اجرای قبالۀ شرعی برای، بيع قطعی، جايزیکرايه، گروی، فروش ، اجاره،سرپرستی
، اخذ مثنی قباله و اگر موضوع به دعوی در قبال متروکۀ موروثی مايون ثمن بيع از يد مشتری

بانجامد ، در تمام مراحل محاکماتی از محکمۀ ابتدائيه الی محکمۀ ث#ثه به دعوی و دفع دعوی تعيين و 
  .الذکر ص#حيت عام و تام دارد و در اقرار خودھا صادقون ميباشيم مقرر نموديم و در موارد فوق

  

  "وراثت حصرِ " سندِ  متنِ 
  

مايون مقرون که شھرت ما درج فورمۀ ھذا ميباشد، در حال صحت عقل و نفاذ جميع تصرفات شرعی 
از  صوفکامل داشتيم و مورا معرفت  ...ولد ... و قانونی خودھا بوده چنين اقرار شرعی ميداريم که 

ت نموده حيات نمی باشد، از ھـ ش در کابل داعی اجل را لبيک گفته فو... تقديرات الھی در سال 
 ...بعداً از تقديرات الھی .  باقی مانده Y غير ... ولد ...بطنی به اسمی  پسرصرف يک  متوفی مذکور

اوYدھای بطنی،  ورثه  مذکورفوت نموده، از متوفی ... مي#دی در شھر  ...به تاريخ  ...ولدمذکور  نام
  :ھای ذيل باقی مانده اند 

  ...ــ  1

  ...ــ  2

  ...ــ  3

  ...ــ  4
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  .Y غير

نفر ورثه باقی مانده و ديگر ورثه  چھارھمين ... ودھا صادقون ميباشيم که از متوفی در اقرار خ
مذکورون را معرفت ھمچنان دو نفر شاھدان مذکوران ادای شھادت نمودند که مقرون . نداشته و ندارد

  .کامل داريم، نامبدل و خ#ف اقرار نکرده اند، در صورت ظھور خ#ف مسئول و جوابده ميباشيم

  

، "عربی مآبی"عمق ميتواند  "ادبيات قضائی افغانستان"خوانندۀ ارجمند به رؤيت دو سند از زبان 
ايشان بخاطر گل روی  قضات و اھل محاکم ما را دريابد و دريابد که "استعراب"و  "عربی زدگی"

خود  "ِضوابط و قانونمندی زبان"و بلکه حتی و نميکنند ان خود ھم رحم نميکردند لسعربی بر زبان 
  ؛و ميکنند ح#ل ميکردند "زبان عربی"را در پای 

  !!!!!!!!شان باد حرامِ ھزاران بار که 

  

  :اميدوارم که

کلمۀ مورد  نتيجه رسيده باشند، که نوشتنگرانقدر بعد از علم آوری و ارزيابی استدYYت اين قلم بدين خوانندگان 
کامل ميدھم اطمينان . دستوری ميباشد زِ وِّ جَ فاقد مُ  "ابونص"درست است و اينکه نوشتن آن در ھيئت  "سين"با مناقشه 

برای بحث و مناقشۀ بعدی درين زمينه و ھر زمينۀ ديگر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  دروازه ھای که
  !!!!!!باز است

  


