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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩مبر دس ٢١ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ری افغانستان و فارسی ايرانرق بين داوجوِه تمايز و تف
  

        )م بخش پنج(       

  طرز نوشتن کلمات فـرنگی
  

 يک سلسله کلماتی پيش ٤ تا ٢ قسمت اول اين سلسله مقدمتًا به عموميات زبان دری پرداخته شد و در قسمتهای در
اين بحث را که . ديرونکشيده شدند، که در دری افغانستان و فارسی ايران در معانی متفاوت و حتی متضاد بکار م

 اين  را در آينده وعده ميدهم، به گوشه های ديگرنجا گذاشته و در حالی که ادامه اش دارد، در هميدنبالۀ طوالنی
در اين قسمت که قسمت پنجم است، در مورد طرز تحرير کلمات فرنگی در زبان . رسيدگی می کنم" تمايز و تفارق"

   .ند عرضه ميگردددری افغانستان و فارسی ايران، نکاتی چ
  
  

  طرز نوشتن کلمات فرنگی 
  

  در زبان دری افغانستان و فارسی ايران
  

  پورتال ٢٠٠٩ دسمبر ٢١که صفحۀ امروز، " صبح پگاهی"کابلی،  دریو به اصطالح زيبای ديگر " صبح مردان"
جامع و علمی، دوست و همکار  پورتال و مقالۀ ٤٤را باز کردم، بعد از اعالميۀ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

گرانقدرم، داکتر عبد الحنان روستائی، در مورد حفظ سالمت اتموسفير زمين و کانفرانس ناکام کوپنهاگ،  مقاله ای 
مقاله را . توجهم را جلب کرد!" اگر بخوانم و يا نخوانم" ايرانی، معنون به ، نويسندۀ ارجمند"گيسو شاکری"م از خان

چنانکه عادت بمرگ من است، در هنگام مرور آثار مکتوب . و گويارسا و هم  نگاشته شده است زيباهم خواندم، که 
چون از مدتهاست، بالخاصه . باشملمات و طرز نگارش آنها ميداشته ــ چه نظم و چه نثر ــ پيوسته گوشۀ چشمی به ک

ام، نظری بر طرز التحرير کلمات در که وجوه تمايز و تفارق دری افغانستان و فارسی ايران را زير ذره بين گرفته 
عين کلمات را بصورت عام، و کلمات فرنگی را هردو سرزمين نيز دارم و متوجهم که نويسندگان افغان و ايرانی 

  .ی آرنددر قيد تحرير در متًا، چگونه خاص
ان به اشکال دقتم را بخود کشايند، که در دری افغانست" دمکراسی"در مقالۀ خانم گيسو شاکری، کلمۀ فرنگی 

  . عرضه ميدارمزمينه چيزکی در  بهانه گرفته و همين يک کلمه را . ه ميشودتنوش" ديموکراسی"و " دموکراسی"
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کلمات فرنگی که بعينهم در زبانهای ما اخذ گرديده و مورد ِ  "سپکتروم"و به اصطالح رياضی ــ فزيکی طيف 
  . مثال مکث مينمايمب امتثال، بر چندت و من فقط بر حساستعمال قرار دارند، بسيار بزرگ اس

بدون شک طرز تحرير اين کلمات در دری افغانستان و فارسی ايران در رستۀ اول مربوط بدين ميشود، که در دری 
افغانستان معموًال طرز تلفظ انگريزی و در فارسی ايران طرز تلفظ فرانسوی کلمات فرنگی را مدار اعتبار قرار 

 بعض کلمات خاص مثًال نام ماههای عيسوی را در فارسی ايران از فرانسوی گرفته و بگذريم ازينکه. ميدهند
در دری افغانستان در همين ها ميگويند، در حالی که " ژانويه و مارس و ژون و اوت و سپتامبر و نوامبر و دسامبر"

ی توجه می نمائيم که در  به کلمات؛معمول اند" جنوری و مارچ و جون و آگست و سپتمبر و نومبر و دسمبر"هيئت 
اينست که طور مثال کلمات .  تلفظ ميگردند و صورت به عين شکل" بالنسبه"يا " فی الجمله"تمام زبانهای فرنگی، 
  .ذيل را پيش ميکشم

 کلمات فرنگی به زبانهای دری و فارسی، بايد ه تأکيد ميکنم، که در هنگام نوشتننکتيک بر اما پيش از اين پيشکش، 
ا سر ه آن"وظلفم"با صورت " مکتوب"اين کلمات مد نظر باشد و کاری شود، که هيئت " فونتيک"اول در درجۀ 

اداء و تحرير   را می آرم، با اين آگاهی که طرز، صورت التحرير انگريزی اين کلمات من ضمن اين بحث.بخورد
    . ، بسيار از هم دور نيستزبانهای ديگر فرنگیآنها در 

 Demo"  دمو" از دو بخش انگريزی و از نگاه تلفظی متشکل است Democracy ری کلمۀوکراسی صورت د دمــ
 و ضرورت آوردنش  درينجا عنايتی ندارمستی اين کلمهيبر ريشۀ يونانی و طرز التحرير هلن(.  Cracy" کراسی"و 

مينويسند، که از نگاه " موکراسیدي"و " دمو کراسی"دو صورت ه در دری افغانستان اين کلمه را ب). را هم نمی بينم
را در " کسره" کار عين به تخفيف ، حالت دومِ "يای مجهول"مخرج در سيالب اول، من هردو درست است، چون 

" دم"چون . به هيچ صورت، درست نميدانم" دمکراسی"اما ترتيب نوشتن اين کلمه را بشکل . ولی انجام ميدهدحالت ا
در . نزديکی ميرساندخود، فرنگی با اصل اول،  حرف" کسر"که فقط حالتی با  به سه صورت تلفظ شده ميتواند،

 چه برادران ايرانی ما اين کلمه را دراينکه . تضمين ميکنندو واحد تلفظ را بصورت يگانه " ديمو"و " دمو"حالی که 
 ندارند، زيز هيچ اجباری اما  افغانهای عست، و ذوق و سليقۀ خاص ايشانخود آنهاه مينويسند، مربوط بو هيئتی شکل 

  . را کاپی کنندی کلمهتلفظ ايران" مغلوط"که صورت 
.  نوشته شود"هوتل" به شکل ، که بايداست Tel" تل"و  Ho" هو"متشکل از از نگاه تقطيع تلفظ ،  Hotel  هوتل ــ

افاده کرده   و واحد يگانه کلمه را به وضاحِت"ملفوظ"ارند، که صورت مينگ" هتل"ايرانيان اين کلمه را در هيئت 
ين ميانه  مفتوح و مکسور و مضموم تلفظ شده ميتواند و ازکلمه به سه شکلبه حيث سيالب اولِ  " هـ"چون . اندنميتو
 Telephone" تلفون" در مورد کلمۀ معضل و مشکل عين . آن است تلفظه اصل فرنگیحالت سوم قرين بو تنها تنها 

)Telefon ( نوشته ميشود" تلفن"رسی ايران بصورت  است، که در فانيز صادق.  
بدست " پوليس"قابل تجزيه است، که از مجموعۀ هردو  Lice" ليس" و Po "پو"در تلفظ با دو سيالب  Policeــ 

" پ" سيالاب اول ، چوناستهم به داليل باال نادرست مينويسند، که باز" پليس"ه شکل را ايرانيان باين کلمه . می آيد
 "فونتيک"آن با " مضموم"حالت و فقط  و مکسور و مضموم تلفظ شده ميتواند و از جمله فقط حبه سه صورت مفتو

  .اين کلمه مطابقت دارد
ــ با " آمريکا"ــ يعنی با الف کوتاه ــ درست است، ولی ايرانيان آن را " امريکا" بشکل  تنهاAmerica  نوشتن کلمۀــ

  .بسيار دور می افتدآن، فرنگی فونتيک د، که از اصل م مينگارنرده و همين قس ــ تلفظ  ک و مد دارالف ممدود
" الف ممدود"نوشته شود، که در فارسی ايران آن را با " افريقا"و به شکل " الف کوتاه" نير بايد با  Africa  کلمۀــ
  .با فونتيک اين کلمه هيچ سازگار نيست" آفريقا"نوشتن اين کلمه بشکل . مينوسند) مد دار(
در . تلفظ اصل فرانسوی آن استبه  اول درست و مطابق "الف کوتاه"  باAllemagne "المان " فرانسوی کلمۀــ

در دری . ارند، که درست نيستهمين رقم مينگ تلفظ کرده و "الف ممدود"و با " آلمان"ايران آن را در هيئت 
تلفظ  کرده و همين طور ) الف کوتاه اولبا (" المان" درست و در هيئت بشکلو نديم غانستان اين کلمه را از قديم اف

. مينوشتند، تا اينکه هموطنان ما با مطبوعات ايرانی سر و کار وسيع يافته و گونۀ ايرانی آن را از خود ساختند
تلفظ "ايرانی را کاپی کرده و جانشين " تلفظ "، همان  استمه درستاين کل عزيز ما بفکر اينکه تلفظ ايرانی هموطنان
  .ايرانيان معاوضه کردند" نادرست"خود را با  ِ "درست"ما ارجمند يعنی که هموطنان . نی آن ساختندافغا" درست

بيشتر رائج است، اما ) Germany(که مأخوذ از زبان انگريزی ميباشد " جرمنی"در بين عوام افغانستان مگر کلمۀ 
را به " المانی"و منسوبش " المان"فته اند، کلمۀ تعليمايافتگان ما که با ادبيات و مطبوعات ايرائی سر و کار بسيار گر

  .تقليد از ايرانيان، از فرانسوی اخذ کرده اند
  

کلمات خارجی و " فتحۀ"طوری که برايم ثابت گرديده است، برادران ايرانی ما بسيار خوش دارند، که حرکت 
. ظ نمايندتلف" الف ممدود"چنين کلمات را بشکل " الف کوتاه"و " الف"فرنگی را به صورت کلمات خصوصًا 

 و همين طرز تلفظ "تاکسی"را " تکسی" و تلفظ مينمايند" کرزائی"و حتی " کرزای"را بصورت " کرزی"ايرانيان 
   .را در تحرير و لفظ قلم نيز ُمراعات ميکنند

   .   دنبال خواهد گرديدهای بعدی نيزدر قسمت اين بحث 
  


