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www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، يازدهم دسمبر 
   

  
  
  

  ندبرادران سکۀ هم" پشتو"و " رید"
  

 )قسمت اول ( 
 

   در زبان ها"گانهبي"سرنوشت کلمات 
  

  هدف از نشر اين سلسله چيست؟
 . دی بر وحدت و همدلی مردم ما بزن در کار است، تا به نحوی از انحاء ضربتخر دستان نابکارسالهای آ در

فاشيستی شيوينيستی ــ  که اجير سرسپردۀ رژيم کربالئی ايران اند و اوامر و نواهی خود را از مقامات یرانخرابکا
را در کار فرهنگی تشخيص داده و روز تا روز از طريق و خيانت به وطن ت ميکنند، راه خدمت به غير ايران درياف
دری "، "زبان فارسی" به  بهانۀ پرورش اينان هدفی جز اين ندارند، غير ازين که. ند ميپرداز"زبانبازی"زبان، به 
  .نمايند يغ و ترويج، تفرقۀ ملی را تبل"زبان"کوشند، که از طريق  و پيوسته برا زير ضربه گرفته" افغانستان
  م؟؟؟مينام" برادران سکه"و آن هم " برادران"را " پشتو"و " دری"اما چرا 

  :همدگرند، بخاطری که " برادران سکۀ" دری"و " پشتو"نهای ازب
   هر دو از يک مادر زاده شده اندــ
  وردارند و هردو از اهميت يکسان برخ هردو بزرگترين زبانهای وطن مايندــ
  دارندو غير قابل انکار لی ما نقش برازنده  هردو در تحکيم وحدت مــ
  مترازی آنها در قوانين اساسی افغانستان مسجل گشته استه هر دو قانونًا همترازند و ــ

  دشمنی با هر يکی ازين دو زبان، بنيان وحدت ملی و زيست باهمی افغانان را برهم ميزندــ 
  ....ــ 

 
  » "سخن شناسی" رساله ای در «ر سيد خليل اهللا هاشميان،  استاد سابق زبانشناسِی  پوهنتون کابل ضمن داکتپوهاند 

  : چنين فرمايد 
های    تلفظ کردند و از دوصد سال باينطرف در کتاب) پرشيا ( و انگليسها )س ـ پغ(فرانسويها کلمۀ فارس را  ... «

 کشور افغانستان را جزِء  خوانده،)افغانستان و تاجکستان و غيرهشمول ه ب( را زبان اين منطقه ) فارسی (خود 
 هند و « خوانده ميشد،  تاپۀ » هند و آريائی «های اين منطقه  که بايست  فاميل زبانه  دانسته، و ب»فالت ايران«

ان دری آن قسمت ثبت شده  که منشأ زب دانشمندان ايران معترفند و در کتابهای چاپ ايران درج  و.  را زدند»ايرانی 
خراسان باستان است که افغانستان امروز ناميده ميشود و اين زبان از افغانستان به کشور فارس رفته و زبانهای 

  » .بومی کشور فارس را مغلوب ساخته و در آن ديار زبان عام شده است
ان دری از منطقۀ افغانستان به  زبانشناسان غربی باين واقعيت چندان عالقه ندارند  که زب«: و در جای ديگر گويد

ايران رفته، و چون از واقعيتهای تاريخی منطقه چندان آگهی ندارند، ايرانيها باالی آنها قبوالنده  بودند  که مثًال زبان 
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 سال قبل زبان پشتو را منشعب از سنسکرت  ۶٠ايرانيها تا :  رس باستان و پهلوی استــُدری منشعب از زبان ف
اما بعد از آنکه مبادی زبانشناسی در . نيت فاللوجستهای غربی را قبًال در زمينه مغشوش ساخته بودندميدانستند و ذه

که پشتو و دری دو ربی بفهمانند ـپوهنتون کابل رونق گرفت، زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غ
د ازينکه علمای  بع.رس باستان و پهلویـُـ،  نه از فخواهر زباِن متولد از اوستا ميباشند

ربی در افغانستان به تحقيقات پرداختند و واقعيت ها را درک  نمودند، ايرانيها موقف پشتو را بحيث خواهر زبان ـغ
اما در مورد انشعاب زبانهای . دری پذيرفتند و حتی حاصر شدند در پوهنتون مشهد و تهران به تدريس آن موقع بدهند

 تدريس و تبليغ ميکنند که اوستا از فرس باستان منشعب  غلطه  تن درنميدهند و بدری و پشتو از مادر اوستا هنوز هم
   ».شده است

 پورتال ٢٠٠٩ر ب نوم١٨، منتشرۀ صفحۀ "به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"مأخوذ از بخش اول مقالۀ (
 در دسترس است، مانند همه مقاالت اين مقاله در آرشيف معروفی در پورتال. "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  ).ديگر بنده که درآنجا نشر گرديده است
بعد ازين مقدمه به اصل موضوع رفته و سلسله نوشته هائی را سر دست ميگيرم، که ارزش هردو زبان ملی و 

  .مبرهن و متبارز ميگرداندهمترازانه رسمی ما را 
 ٢٥ تاريخ ه  بکه، را  »در زبان ها" بيگانه"سرنوشت کلمات «  زير عنوان  مقالۀ، اين سلسلهمطلبولين حيث اه ب

  :انتقال ميدهمبا اندک اضافات ، نشر گرديده بود" فغان جرمن آنالينا"در پورتال  ٢٠٠٨مارچ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ير خليل اهللا معروفیدپلوم انجن
  ٢٠٠٨ مارچ ٢٥برلين ، 

  
  

  

   در زبان ها"بيگانه"سرنوشت کلمات 
  

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

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

اين اثرگيری بنا بر داد و ستد اجتماعی و . ست، از همديگر اثر می پذيرند که معمول و کامًال طبيعيها چنانزبان
اخيرًا که کمپيوتر و انترنت صفحۀ . فـرهـنگی و سياسی و تجارتی و عـلمی و تکنولوژيک و غيره صورت ميگيرد

لغات و کلمات هم بی حد سريع، ) ٢(تبادل جديدی را در زندگانی بشر باز کرده اند ، سير داد و گرفـت و مبادله و 
  .عالم گير و بدون اصطکاک گرديده است

واژه های "خود ضمن ) ٣"(واژه شناسی در زبان پارسی دری" رسالۀ ٦٧پوهاند محمد حسين يمين در صفحۀ 
  :نويسد ) ٤" (وامی

هـر زبان در . ه  باشد وجود نداردامروز در جهان زبان خالصی که از داد و ستد واژه با زبانهای ديگر برکنار بود« 
تحت شرايط ويژه يی در اثر روابط اجتماعی، سياسی و اقـتصادی بنا بر تماس با زبانهای ديگر همچنان که واژه 

بدين گونه در روند تاريخ واژه های . هايی را به زبانهای ديگر ميدهـد بالمقابل واژه هايی را از آن زبانها فـرا ميگيرد
واژه های وامی در تکامل ترکيب لغـوی زبان و غـنا . ج و با کميت های متفاوت وارد يک زبان می شودوامی به تدري

  .بخشی آن سهم بزرگی دارند
واژه های وامی بنا بر ضرورت همچون وسيلۀ افاده کنندۀ مفهوم های نو يا مدلول های خويش، اقـتباس شده  به 

  .وم قـرار ميگيردزودی در زبان جايگير شده و مورد استفادۀ عم
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 معروض به تحوالت 

زبانهای عـربی ، اوزبيکی ، ترکی ، هـندی ، ارسی دری از زبان ف. آوائی، اماليی ، دستوری و معنايی ميشوند
  )ختم نقل قول (»....واژه های زياد وامی داردانگليسی ، فـرانسوی ، روسی ، جرمنی ، يونانی و غـيره 

  
  : زبان دری نمی شمارد، خالی از دو حالت نيست ِ"زبان وامده" را بحيث "پشتو"اينکه جناب پوهاند يمين زبان 

  ينکه تعداد لغات پشتوی دخيل در دری بسيار معدود و درخور اغماض استــ  يا ا
آرزو قـصدًا از قـلم بياندازد، چون شايد " زبانهای وامده"ــ و  يا که پوهاند يمين خواسته است زبان پشتو را از رستۀ 

  .د  که زبان دری از زبان پشتو لغاتی را وام بگيردندار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

پوهاند يمين را مد نظر ميگيريم و متوجه ميگرديم که ايشان به " ان پارسی دریواژه شناسی در زب"وقـتی رسالۀ 
ی"و " پوهـنتون"عـوض کلمات مأنوس و معمول دری افغانستان از قـبيل  با ولع و حرصی عجيب از کلمات " پوهـن

  !!!!!!و صادق باشدشق دوم بايد درست : به اين نتيجه ميرسيم که کار ميگيرند، " دانشکده"و " دانشگاه"نامأنوس 
  

  :وضع کردن معادل ها برای لغات مأنوس و لغات جهانی 
مقدمتًا بايد گفـت که در هـر زبانی تعداد زياد کلمات از زبان های خارجی وارد گرديده و معمول عام اهـل زبان 

  :درين کتگوری دو نوع لغات مشخصًا قابل مالحظه اند . ميشوند
مثًال لغات بی شماری که از زبانهای . ه وارد زبانی شده ، جزء زبان وامگير ميگردندــ لغاتی که از يک زبان بيگان

  .عـربی، ترکی ، پشتو ، هـندی ، فـرنگی و غـيره وارد زبان دری افغانستان گرديده اند
  .  وارد گرديده اند،دریـر زبان جهان به شمول زبان ــ کلمات و لغاتی که جنبۀ جهانی پيدا کرده و در ه

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

" تادهجا افـ"شان ه اصطالح خودبا وجود اين در کشور همسايۀ ما ايران سعی ميشود، که بجای همين لغات مأنوس و ب
چنين روشی که بنا بر انگيزه های ناسيوناليستی و سياسی  ــ ولی در هر صورت . عادل های فارسی وضع نمايند، ُم

 )٥(در زمان المان نازی . بر اغراض غير زبانی ــ سر دست گرفـته ميشود، پايه و اساس عـلمی و زبانشناسانه ندارد
جهان " ای سوار گرديده بود ، کوشيده ميشد تا در عـوض کلمات هم که ناسيوناليزم افـراطی بر شانۀ هـر پديده

 است که المان Radio" راديو"مثال برجستۀ اين نوع لغات ، لغت جهانی . ، اصطالحات المانی وضع کنند" شمول
  . را وضع کردندRundfunkهای آن زمان به جايش کلمۀ 

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

  

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

  

  ــ  با حفـظ هـيئت فـونيتيک و امالئیِ  زبان اصلی يا قرض دهنده١
 شايد يگانه زبانی باشد که کلمات عربی را به اين کثرت بکار ميبرد، و طرفه اينکه اين امر تقريبًا  ــ  زبان دری

ح ، ث ، ص ، "با وجودی که در زبان دری مخرج حروف عربی .  با حفظ رسم الخط عربی صورت می گيردبالتمام
وجود ندارد ، اما دری زبانان کلمات عربی متضمن اين حروف را  بعين رسم التحرير اعراب ... " ض ، ط ، ظ ، 

  . ردانيده اندمينويسند و از همين خاطر است که اين حروف خاص عربی را وارد الفبای دری گ
البته در مورد  .  نميگردنده اند، ولو که عرب مآبانه تلفظ بطور عام کلمات عـربی بدون تغيير امالئی وارد دری شد

  :ديده ميشود ؛ مثًال " دوگانه نويسی"بعض کلمات عـربی متداول در دری، 
را " ی ، شوری، دعـوی و اقـصیحت"آنانی که طرفـدار نوشتن کلمات به حساب فـونتيک ميباشند، کلمات عـربی 

موسی و عـيسی و مرتضی "همين ها مگر کلماتی از قـبيل . بنويسند" حتا ، شورا ، دعـوا و اقـصا"ميخواهـند بشکل 
پس اينان . را عـينًا  به شکلی که در زبان عـربی  معمول است، مينويسند..." و مصطفی و يحيی و معنی و ُوسطی و 

اسمعيل و "همينان نيز ميخواهند که برای رفع هر گونه اشتباه تلفظی ، کلماتی از قبيل . دطرز تحرير يکسان ندارن
  .نوشته شوند" اسماعـيل و اسحاق و رحمان"عربی به شکل " اسحق و رحمن

هردو گروه دالئلی برای ترتيب . اما کسانی ديگر هـر دو کتگوری را يکسان و بشکل معمول زبان تازی مينگارند
  :اما در زبان دری افغانستان . ت عربی دارند، که درينجا مجال بحث و کاوش بيشترش نيستتحرير کلما

ازين .  ــ در زبان دری افغانستان از مدتهاست که تعدادی از کلمات پشتو وارد گرديده و جزء زبان دری گرديده اند
ارنوالی و پوهـنتون ، لويه جرگه ، ولسوال ، ولسوالی ، شاروال ، شار"سياق است مثًال  ارنوال،  صدها والی ، 

از نظر من بهتر است که کلمات پشتوی دخيل در ." کلمۀ عاميانه و گفتاری، که در تحرير به ندرت استعمال ميگردند
هرگز مشکل " تايپ کمپيوتری"و اين کار در عصر و زمان . زبان دری را با حفظ طرزالتحرير پشتوی آنها نوشت

  .توان زبانها را تغيير دادنيست، چون با يک کليک می 
ی"همين ها . مينويسند" سارنوال"را در دری بشکل " ارنوال" بعض هموطنان دری زبان ما کلمۀ  را به " پوهن

از طرف ديگر پشتونان دری زبان و يا کسانی که دو زبانه . مينگارند" پوهنجی"و يا " پوهنخی"و " پوهنحی"اشکال 
زبان مادری شان گرديده است و چنين هموطنان ما به عده بسيار زياد هم هـستند " یدر"و هم " پشتو"اند ــ يعنی هم 

 عين کلمات در دری ما شيوع يافـته" دوگانه نويسی"ازينست که . ــ  اين کلمات را با حفظ رسم الخط پشتو مينگارند
  :پس چاره چيست؟؟؟ چاره اينست که . است

چنين کلمات،  بهتر است که اين کلمات به عين رسم الخط زبان " يسیيکدست نو"و يا " يگانه نويسی"برای رعايت 
" ح  و  خ  و  ج"پشتو را گرفته ميتواند، و نه " څ "جای " س"خصوصًا که از نگاه فونتيک نه . پشتو نوشته شوند

  !!!!!پشتو را" ځ"جای 
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  :م دهتذکر مي ،صراحت هرچه تمام تربا شکل معترضه يک نکته را در اين ارتباط   ب
ــ کسانی که بطور مثال در عوض کلمۀ مأنوس ، معلوم و " تمام"و نه " اکثريت مطلق"اکثريت مطلق ــ تأکيد ميکنم 

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

واقعيت امر مگر اينست که وجود چنين کلمات در دری ما ، در حالی که دری ما را از فارسی ايران و . نمايند
دو زبان بزرگ افغانستان نيز بوده و در واقع و همدلی تاجيکی متمايز ميگرداند، ممثل و معرف همزيستی و همنوائی 

کسانی که ملی فکر ميکنند و در صدر همه کارها .  آهنگی و همبستگی پشتوزبانان و دری زبانان وطن را ميرساندهم
، وحدت ملی و باهمی اقوام افغانستان برايشان مطرح است، کلمات دریِ  دخيل در پشتو و کلمات پشتوی دخيل در 

که نزد همه افغانان واال ،  البته اين فکر و ذهنيت .می پندارندملی  خود دری را ، زيب و زينت و زيور هردو زبان 
که به تحريک بيگانگان طماع و مفتن ــ  تأکيد است  موجود است، خار چشم کسانی گرديده مردم دوست  وملی انديش

ــ ، در پی زدن ريشه های باهمی مردم ما ، دست و آستين خود را بر " اع و مفتنبه تحريک بيگانگان طّم"ميکنم  
  .من در اين کار چنين اشخاص ، توطئۀ آشکارا و هويدائی را می بينم.  اندزده

ــ هزاران کلمۀ خارجی  ــ " همين ها"توطئه با تمام ابعادش جلوه گر ميگردد ، وقتی آدم می بيند که همين ها ــ بلی 
ه ابرو نمی آورند، ولی از عربی گرفته تا فرنگی و مغولی و هندی و اردو ــ را روزمره استعمال ميکنند و خمی ب

بلی؛ !!!!! وقتی با چند کلمۀ پشتو که زبان خود ما و زبان مردم ماست، بر ميخورند ، اينطور حساسيت نشان ميدهند
ما وقتی چند کلمۀ پشتو را در دری می بينند، مثل اينکه جندِ  شان بگيرد ، داد " از ره رفتۀ"اين هموطنان منحرف و 
  !!!!!سر ميدهند...  و و فرياد و عالال و واويال
غيرپشتون ما  که نام پشتون و  مليونها هموطن ما با هزاران و صدها هزار و" ستيزــ پشتو "نميدانم که اين هموطنان 

چه ــ و اين نامها و القاب و تخلص ها روزانه صدها و هزاران بار شنيده ميشوند ــ ،  تخلص و لقب پشتو دارندو 
ه ، ستان نامهای زنانۀ پيکی، تورپيکی ، مکی ، سپوژم ، هوس ، وږمه ، خواهند کرد؟؟؟؟ در افغان ان زر
يال  و نام...  ، ۍ ، پيرۍ ، شاپير ، پلوشه، گاللزرلشت ، ستوری ، هيل های مردانۀ برۍ ، بريال ، توريال ، نن

نه تنها خود  و ار عامندبسي...  ، لمر ، تورن و ۍ ، لمر ، شينک ، روک، زړ) ۍمرځ (ۍزمر، زمريال ، 
 بر دختران و پسران خود ميگذارند، آن هم بدون هرگونه اجبار صدها هزار غير پشتون هم اين نامها راپشتونها بلکه 

ببو و "و القابی مثل ..."  ، ۍځالند ، رشتيا ، مين ، روغ ، زير"تخلص هائی از قبيل  !!!!!!و اکراه و زور برچه
مگر اين هموطنان ما برخيزند و نام و لقب و تخلص خود را . ر ميروند، هم سر زبانهاستبکا"  مادر"که بجای " ادی

شاد گردد؟؟؟؟ اگر اينطور است بايد ... از پشتو بگردانند، تا دل زرياب و ناظمی و باختری و نادری و رهين و 
ا دری و يا ترکی و يا هندی و به معادل عربی و ي" سپوژم "رهنورد زرياب برود و اولِ  اول نام خانم خود را از 

  !!!!تا داغ نام پشتو هر صبح و شام مشامش را نيازارديا اردو و يا مغولی و يا حتی فرنگی تبديل کند، 
ــ " گنجينۀ نام ها در افغانستان"کسانی که بخواهند يک منظر کلی از نام ها در افغانستان بيابند، می توانند به کتاب 

، ليموژ ، فرانسه ــ رجوع " انجمن فرهنگ افغانستان" ، مطبعۀ ١٣٨٥د نوری ، چاپ اثر ارزندۀ جناب ولی احم
  . در آنجا خواهند ديد که چند درصد مردم ما نامهای پشتو دارند. فرمايند

  :اگر از تمام مردم خود گپ بزنيم 
وزبانان و الاقل پنج مد نظر بگيريم، و حد اقل چهل درصد نامهای پشتنفر  مليون ٣٠اگر کل نفوس افغانستان را 

هفت فرض نمائيم ــ و اين فرضيست کامًال منصفانه ــ ، به رقمی باالتر از " پشتو"درصد نامهای غير پشتونان را 
 هموطن ما که نام پشتو را حمل ميکنند، بيايند و بخاطر هفت مليونمگر آيا اين .  نام پشتو بر ميخوريممليون

رهين و که و که و که ، نام خود را رسول نادری و پوهاند پرتو ری و باختواصف شادی دل زرياب و ناظمی و 
غير "بگردانند؟؟؟ مگر مرحوم سيد قاسم رشتيا و مرحوم اسالم خان مين و امثالشان را از گور بخيزانيم ، تا نامهای 

از تخلص زيبای پشتوی خود پشيمان گرديده و آنرا به دری " ځالند"اختيار بکنند؟؟؟؟  مگر استاد " پشتو
  )٦(بگرداند؟؟؟؟
ه مانند هر زبان ديگر عالم ــ به را درک کرده نمی توانم و نميدانم که زبان پشتو ــ ب" زبان ستيزان" منطق من واقعًا

حيث آلۀ افهام و تفهيم و بحيث يک پديدۀ معصوم و بيجان اجتماعی چه گناهی دارد، که زرياب ها و ناظمی ها و 
يرو و دنباله رو ناآگاه ايشان ، تا اين حد با آن عـناد رهين ها و صدها پرسول نادری ها و پرتو باختری ها و واصف 

  می ورزند؟؟؟؟ 
 من در زمينه بسيار گفته و بسيار داد سخن داده ام و شايد نصف تمام مقاالتم بر اين موضوع مکث و تأکيد کرده 

يحد دوست اگر کسی از هموطنان دلسوز ما و وطندارانی که دلشان به حال  و روز يک ملت مظلوم ولی ب. باشد
بزنند، دهها مقاله را " آنالينافغان جرمن "، کباب ميشود، سری به آرشيفم در پورتال و مغرور و سرفرازداشتنی 

خود مستقيمًا " به جان برابر"من از طريق اين مقاالت با وطنداران عزيز و .  می يابنددرين عرصه
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ن کابلی از گردن خود خالص ميکنم ،  پيامم را برايشان رسانده و باصطالح شيريارتباط قائم کرده،
  !!!!!ديگر ايشان دانند

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

  ) زبان قـرض دهنده(ــ  با تغيير فـونيتيک با زبان اصلی ٢
را ــ " بیعـر"طوری که گفته شد، زبان دری شايد يگانه زبانی باشد که اکثر کلمات خارجی ــ و خصوصًا کلمات 
درين اواخر . عـينًا به مانند اصل آنها به کار می برد ،  بالخاصه در تحرير و تا حد معتنابهی در محاوره و گفـتار نيز

اما بنابر شيوع تيوريهای  زبانشناسی جديد، مفکوره ای شايع گرديده که تلفظ درست و نادرست کلمات را مربوط و 
  . ميداندوابسته به طرز تلفظ عامۀ اهل زبان 

 مفصل الۀدر مورد تغيير تلفظ کلمات عربی که در فارسی ايران و دری افغانستان به فراوانی ديده می شود، مق
" تغيير تلفظ"البته وقتی از . د که تغيير تلفظ لغات ، معنای آنها را نيز تغيير ميدهدانديگری الزم است، تا واضح گرد

ان شاء اهللا که چنين مقاله ای را در آيندۀ قريب تقديم . است" کات حروفحر"يعنی " تغيير اعراب"گپ ميزنم، مرادم 
  !!!!!!!ميکنم

  

  ــ  در زبان پشتو
در زبان پشتو کلمات خارجی علی العموم با تغيير قـيافت وارد گرديده و در هـيئت تغيير خورده بکار ميروند، هم در 

  :تحرير و هم در مکالمه؛ مثًال 
می نويسند و ..." ناره، جومات ، زيات ، وخت ، "عربی را بشکل ... "  ، زياد ، وقـت ، نعره ، جماعت"ــ کلمات 

  .همين قـسم تلفظ ميکنند
درآمده اند ، در " اوَدس  و خوشال"که از دری وارد پشتو گرديده اند ، در هيئت " و خوشحال) ٧(آبدست "ــ کلمات 

ک خوشال"را نيز امروزه روز بصورت " کخوشحال خان خ"حدی که حتی شاعر عالی شأن زبان پشتو  " خان خ
  . مينويسند

  

  ــ  در زبان عـربی
تا جائی که بر من معلوم گرديده است، زبان عربی هر کلمۀ بيگانه و خارجی را تقريبًا بدون استثناء، بعد از تطبيق 

گويا عـربی کلمات . داشته باشد، می پذيرد و اندر اين باب شايد کمتر نظيری در بين زبانهای عالم " قانون تعريب"
برابر با مزاج و طبيعت و مزۀ دهان خود ساخته و بعد ) عـربی سازی" (قانون تعـريب"خارجی را از طريق 

نامند يعنی " ُمَعـَـّرب" کلماتی را که قانون تعريب بر آنها تطبيق گرديده ، . استعمال ميکند ؛ از هر زبانی که بگيرد
  ".ه شدهعربی شده يا عربی ساخت"

  : درينجا از بهر نمونه ، سه کتگوری لغات را مثال ميزنم 
  
، در زبان عربی به شکل " قهرمان گالب، گوهر ، تازه ، فيروزه ، کارنامه ، برنامه ،"ــ  اسمای عام دری از قبيل ١
  .ميرونددرآمده و به همين صورت بکار " جالب ، جوهـر ، فـيروزج ، طازج ، کارنامج ، برنامج ، کهرمان"
از " طوفان"کلمۀ . اند) ٨( órganon  وDemocracyمعرب کلمات يونانی "  ديموقراسی، ارغنون"ــ  کلمات ٢

 نوشته  Taifun و در زبان المانی بشکل Typhoonمشهور چينائی برخاسته که در زبان انگليسی به شکل کلمۀ 
 د اين همان کلمه ايست، که در دری و پشتویدر آورده اند و شاي" انجليز" را به شکل English کلمۀ .ميشود

 در زبان انگليسی در دو معنی به کار English بايد گفت که کلمۀ  .ود گرفته استرا به خ" انگريز"افغانستان هيئت 
  .، يعنی زبان انگليس ها"انگليسی" ــ فردی از انگلستان ــ  و ديگر در معنای " انگليس"ميرود، يکی در معنای 

  : اکثر اسمای عـَلــَم يا نامهای خاص را نيز با تعريب پذيرفته اند ؛ مثًال ــ اعراب٣
قــُرطــُبه ، اندلس ، شاش ، جيحون، اصفهان ، بطليموس ، افالطون ، فيثاغورث ، ارسطو ، لقمان ، "کلمات  

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

 ،  Ptolemäus ، Platon ، Pythagoras ، Aristotels ، Hippokratis، دريای آمو ، سپاهان ، ) قديم
Galenos  ، Euklidميباشند   .  

  

  )استانبولی(ــ  در زبان ترکی 
طيب ، کتاب ، نجم ، محمد " زبان خود تغيير ميدهـند؛ مثًال  کلمات عربی ترکان نيز کلمات بيگانه را مطابق به مزاج

هر گاهی که از پيش .   استعمال ميکنندTayyep  ، Ketap ، Nachm ، Mehmet ، Ekberرا به شکل ، " و اکبر
شنوم،  برلين ميگذرم و آواز اذان محمدی را ميColumbiadammروی مسجد باعظمت ترکان در جادۀ  کولومبيا دم 
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گويا ترکان قرآن پاک را نيز با تغيير تلفظ و خالف آنچه زبان .  ميشنومAllaah o Ekberرا با تلفظ " اهللا اکبر"
  .عربی حکم ميکند، ميخوانند

مثًال کلمۀ زيبای . ترکها بسا کلمات دری را نيز بکار ميگيرند، بعضی را با عين معنی و بعضی را با تغيير معنی
ما دری زبانان مگر . استعمال می کنند" وضو" عين شکل نگهداشته اند و درعوض کلمۀ عربی دری را به" آبدست"

، " وضو"اين کلمۀ زيبای خود را ترک کرده ايم ، در حدی که هرگز از زبان کسی نمی شنويم، که در عوض 
  .)کار می بنددب" اودس"را از دری اخذ کرده و به صورت " آبدست"زبان ارجمند پشتو نيز . (بگويد" آبدست"

بکار می بندند، چنانکه " اعلی"و يا " بسيار خوب"را که ترکان از دری گرفته اند، در معنای " شاهانه" و يا کلمۀ 
وقتی سری به بازار ميوه و ترکاری فروشی ترکان بزنی ، ميشنوی که انگور و سيب و خربوزه و کدو و بادنجان و 

کلمه  سر ميخورد " تلفظ ايرانی"ف ميکنند ؛ البته با تلفظی که با طرز توصي" شاهانه"سبزی پالک خود را با صفت 
ی دری "شفتالو"بگوشم رسيد، که عينًا با " شفتالو"اخيرًا در بازار ميوه فروشی ترکها کلمۀ . Shaahaane، يعنی 

 .مينامند" هلو"را " شفتالو"ايرانيان مگر . افغانستان مطابقت درد
 

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

و طرفه اينکه ايراينان اصل دری اين لغت را فراموش کرده و همان کلمۀ . وارد گرديده" چمدان"روسی به شکل 
در زبان المانی بصورت " بندکمر"کلمۀ دری.  استعمال مينمايندرا، وسيعًا و منحصرًا" چمدان"روسی 

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

از عربی وارد زبانهای اروپائی " ، صفرالکحل ،  قهوه ، زعفران ، زمرد ، کيميا ، کافور ، القلی، عنبر ، الجبر"ــ 
  :مثًال در زبان المانی به شکل . گرديده  و به صورتهای متفاوت در هر کدام از اين زبانها بکار ميرود

 Alkohol و Kaffee و Safran  و Smaragd و Chemie و  Kampfer  و  Alkali  و Ambra  و Algebra 
  ".صفر"استعمال ميکنند، در معنای " عدد" را در معنای Zifferالبته المانها . Zifferو 

لفرغانی ، الکندی ، ابن سينا ، ابن الرشد ، ابن ُسکر ، ابن باجه، ا"ــ نام های بزرگان علم و دانش جهان اسالم مثل 
که بالترتيب به اشکال ذيل در زبانهای " ، زکريای رازی ، ابن الهيثم ) ٩") (الکحل"کاشف (جابر بن حيان سيستانی 
    :فرنگی وارد گرديده اند 

Avicenna  ، Averroes  ، Avenzoar  ، Avempace ، Alfraganus ، Alkindus ،  Geber  ، Rahses   ، 
Alhazen    

  
کلمۀ . در زبانها" بيگانه" بود مختصری از برداشت اين قلم از سرنوشت کلمات به اصطالح اين

آراستم، که اين کلمات بعد از رائج " به اصطالح"را از اين سبب داخل گيمه گرفته و با " بيگانه"
وامگير را از دست ميدهند و جزء لغات اصلی خود آن زبان " بيگانه"گشتن در زبانی، حيثيت 

  !!!!!دندميگر
عزيزانی که وقت بيشتر و دسترس کامل تر به موضوع دارند، در زمينه مفصل تر بنگارند و دين 

  !!!!!خود را اداء بفرمايند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
درست نميدانم که ترکيب . و بحيث مخفـف آن بکار برده ام "وام دهـنده"جای ه من ب ست، کهترکيبي" وامده" ــ ١
  .تا کنون بکار رفـته اند يا نی؛ من مگر اين دو را دلپذير دانسته و استعمال کردم" وامگير"و " وامده"
مصادر عـربی و در عـين معنی ميباشند ، که هـردو در زبان دری هم وسيعًا بکار " و تبادل" مبادله " ــ کلمات٢

تبادل "و " مبادلۀ اموال"و يا " تبادل اسعار"يا " ، مبادلۀ اسعار" تبادل آتش"يا " مبادلۀ آتش"ميروند، چنانکه ميگونيم 
بسيار تداول يافـته و از همينجا به زبان " تبادله"ت و قـبيح در زبان دری افغانستان کلمۀ زش. و غـيره" مال التجاره

يک زمانی ــ شايد حدود هـشت نه سال پيش ــ يک نفـر متخصص اقـتصاد افغان که . تاجيکی نيز سرايت کرده است
 بار ١٣را دقـيقًا " تبادله"، کلمۀ " اميد"در همين رشته دوکتورا دارد، ضمن مضمون کوتاه دو ستونۀ خود در جريدۀ 

  .اميد است که اين سطور از نظر مبارک ايشان بگذرد و باعـث تجديد نظرشان در زمينه گردد. بکار برده بود
ازين جمله است . در زبان دری ما بسا کلمات ــ خصوصًا کلمات عـربی ــ را در شکل نادرست آنها استعمال ميکنند

" مراتب"و " مرتبه"که بچۀ نامشروع " مراتبه" باشد  و يا "تبادل"و " مبادله"که فـرزند ناحالل " تبادله"ترکيب 
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می گردد، که زبان عوام دری ما " مراتب"به قانون جمع عـربی، " مرتبه"جمع کلمۀ عـربی . است  و قـس عـلی هـذا
  .  را راست کرده اند" مراتبه"و نادرست " دو رگه"، " پيوندی"از هـردو ، کلمۀ 

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

که طبيعتًا بين " داد و ستد. "م گيرنددارند که از زبان دری افغانستان و دری تاجيکستان هم اندک اقـتباس کنند و وا
چون . اعـتبار ندارد" فارسی زبان"زبانها و لهجه های عـين زبان معمول است، در بين سه کشور به اصطالح 

بدين معنی که افغانان .  استرا پيدا کرده" جادۀ يکطرفه" جناب فاروق فارانی ، حکم  فـتۀطرزالعمل درين زمينه به گ
شايد برادران . ی ايران پيوسته تقـليد و اقـتباس می کنند، ولی عـکس قـضيه هـرگز صادق نيستو تاجيکها از فارس

ای نظير " آستين کهنه"و " کم بغل"می شمارند، ننگ دارند از اينکه از ممالک " ناف زمين"ايرانی ما که خود را 
از بسا " دری افغانستان"قـيقـًا ميدانند که افغانستان و تاجيکستان نيز جرأت وامگيری را بخود بدهـند ؛ در حالی که د

نيز از بسا جهات  " دری تاجيکستان"خود را حفـظ کرده است و اين نکته در مورد " سره بودن"جهات اصالت و 
  .صدق ميکند

 ، بنگاه انتشارات ١٣٨٢اثر پوهاند محمد حسين يمين، چاپ اول ، حمل  " واژه شناسی در زبان پارسی دری" ــ ٣
  ، کتابخانۀ سبا پشاورميوند 

  ٦٤٣ تا ٦٣٩ ــ  داکتر خسرو فـرشيدورد ــ استاد زبردست ادبيات و زبانشناسی پوهـنتون تهران ــ در صفحات ٤
عناصر " کلمه را که بعض ايرانيان بکار ميبرند،  بحيث نمونۀ ١٨٠خويش " دستور مفـصل فارسی  امروز"کتاب 

، يگان ، واژه گرانش ، گشتار ، گويش ، نشست ، "ن جمله اند مثًال کلمات ازي. می آورد" غلط  يا جعلی يا نامناسب
و ) قبول شده(مقبول  که در عوض کلمات معمول ،..." پرونده ، ويراستار ، گرمايش ، سه بر، کارانه ، کارمايه و 

مثلث ، مزد کار ، انرژی  جاذبه ، تبديل ، لهجه ، جلسه ، لغت يا کلمه ، واحد ، دوسيه ، پيراستار ، حرارت ، "معقول 
است که از نگاه استاد فرشيدورد، يک کلمۀ " واژه"هدف من از اين تذکر جلی ساختن کلمۀ . استعمال ميگردند..." ، 

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

ی" نوشته و Naziکه در المانی " نازی" ــ کلمۀ ٥  Nationalsozialismusتلفظ ميگردد ، مخفف ) ناتسی" (نا
 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiاست که فلسفه و جهان بينی حزب " ناسيونال سوسياليزم"

  .بود) حزب ناسيونال سوسيالسيت کارگری المان (NSDAPمخففًا 
، آن مشعل تابان موسيقی معاصر افغانستان در "ځالندعبد الجليل " ــ در زمانی که اين مقاله نوشته شده بود، استاد ٦

 ديده از جهان فرو ٢٠٠٩ می ٢به تاريخ سيقی افغانستان وهنر مصادق آن استاد نامدار و خدمتگار . قيد حيات بودند
افغانستان آزاد ــ آزاد " پورتال !!!!روحش شاد و خاطره و آوازش ماندگار باد. بست و به جاودانگی پيوست

ی داشته و چندين مطلب منظوم و  را گرام مردمی خود، ياد اين استاد عاليشانبنا بر خط مشی ملی و" افغانستان
افغانستان رخ در " حنجره طالئی"خوانندۀ « منثور را بدين تقريب به نشر سپرد؛ از جمله مقالۀ بنده را زير عنوان 

  . ٢٠٠٩ می ٣ــ مؤرخ » نقاب خاک کشيد 
ين لغت اما در هم.  است، کلمۀ زيبای دريست که متأسفانه امروز متروک گرديده" وضو"در معنای " آبدست" ــ  ٧

ستانبولی عينًا او ديگر در زبان ترکی " اودس"يکی در زبان پشتو به شکل . دو زبان ديگر موجود و کًال متداول است
  . و بدون تغيير فـونتيک

 موسيقی است که در کليسا ها مورد همان آلۀ مشهور ه ميشود،نوشت  ὄργανονکه با الفبای يونانی ــ اين کلمه ٨
  . گويند Organ  آن را و در زبان انگليسیOrgelدر زبان المانی . ميگيردرار قاستفاده 

َسَرگی و ديرپائی "خود زير عنوان ٢٠٠٥ نومبر ٢٥ شرحی را که در مقالۀ مؤرخ  "الکحل" ـ در مورد کلمۀ ٩
ستان آزاد ــ فغانا"در آرشيف بنده در پورتال اين مقاله . ه بودم، عينًا نقل ميکنمآورد"  کلمات در زبان عاميانۀ دری

  :افغانستان، سفارش ميکنم  قابل دريافت است و مطالعه اش را به عالقه مندان اصالت زبان دری" آزاد افغانستان
  را کاشِف  الکحل ميدانند،  اما عالمه صالح "محمد زکريای رازی"ايرانيان .   از کشفيات مسلمانان استالُکحل« 

ـ  نسبت ـما در علم  کيميا سرزمين ـ  از نخبگان ـ "جابر ابن حّيان سيستانی"الدين سلجوقی،  کشف  الکحل را  به 
 ، جابر ابن حيان، الکحل را از تقطيِر مکرِر شراب  "نقد بيدل" ٣٧٢به گفتۀ مرحوم سلجوقی در صفحۀ .  ميدهد

و شراب مطلق  يعنی شراب را آنقدر تقطير کرد،  که از آن جوهر شراب و شراب مطلق بدست آمد؛  . بدست آورد
  . درصد الکحل دارد٩۶آنست که بيشتر از 

 و بيختن مکرر سنگ   در اثر سودن که   ـ  ـ» ُسرمه «سان ه  ب  و شراب مطلق  را عينًا چون جابر جوهر شراب
 "الُکحل" از تقطير چندين بارۀ  شراب بدست آورده بود،  آنرا  تشبيهًا و تخيًال  ــگردد    حاصل می"گرافيت"سرمه 

  )  سلجوقیعالمۀ مرحوم ختم خالصۀ فرمودۀ (. "سرمه"ناميد،  يعنی 
در   Alcoolدر آلمانی،   Alkohol،در انگليسی Alcohol شکله جهان اسالم گرفتند و ب  را از"الکحل"اروپائيان 
ختر زمين به مبدأ  اين مادۀ  طبی از با قرنها بعد که.   در زبانهای ديگِر خود  نوشتند  سياق همينه و  ب  فرانسوی
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اقتفاء از ه  ايرانيان ب( "الکهول"ی ن، يعه بود امالی جديِد  مطابق به تلفظ فرنگی را بخود گرفت خود برگشت،
  ).سند ي گويند و نو"الکل"فرانسوی 

ــ را    همان امالی اصلی آن"الکهول"بهتر است،  که ما مردم در عوض  به نظر بنده 
 "الکحل"کار برده  و ه بزده قرن پيش ما بود ــ که واضعش هم يک هموطن ده  يا

 »  .بنويسيم
 

  


