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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  احمد پوپل

  ٢٠١٧ اگست ٣٠
  

  ؟از معنای نامھا چه می دانيم
ئيد بيا .افغان کشته می شود... امام زمان جابرانصار، قيس بن ليث، حسين، علی، تحت اسم ھای ابوبکر،عمر،عثمان،

 "ميرويس محمودی". اين نامھا را به مرداب بيفگنيم 

***** 

رفيق ميرويس محمودی باعث شد تا يک تعداد نامھای عربی را که ھموطنان ما بر فرزندان خويش می گذارند با ۀ نوشت

 به خورد ی که از طرف  عربھا ونوکران شان منحيث نامھای اسالمیئدری آن  از نظر بگذارنيم  نامھا/ معانی فارسی 

ی که مردم ما پيش از استيالی عرب بر فرزندان خود می گذاشتند طور ئودر اخير يک تعداد نامھا. مردم داده می شوند 

ه شعور اجتماعی  را تعيين می ًی با نامھای اسالمی  ذکر می گردد تا  ببينم که واقعا ھستی اجتماعی  است که ئمقايس

 ه ای شتر در نام ھای شان جايگاھی ويژًءلک شان را شتر تشکيل می داد  بنايمقوم عرب در آن زمان زندگی  وما .کند

عرب ھا توانستند در طول زمان فرھنگ متجاوز خود  را بر مردم ما بقبوالنند و حتی نامھای مبتذل . را کسب کرده بود 

ن خود گذاشتند تا  آھسته آھسته شان  را جايگزين نامھای اصيل ما سازند که تمام اقوام کشور اين نامھا را بر فرزندا

 ما ھم از اين نامھا بيزاری خود را اشکار کرده ۀامروز خوشبختانه  برادران ھزار.نامھای نو وکھن دوباره رويکار آمد 

  .  ی ما را بر فرزندان خود می گذارند ئاند ونسل نو شان دوباره نام ھای با مسما

***** 

 )ھمسر حضرت محمدنام اولين (نث خديج بچه شترؤم: خديجه

ِخديجه َ  به معنای بچه شتری است که زودتر از موعد به دنيا آمده  سقط جنين شتر: ُ

  خديج

از ) (از متن اللغة) (منتھی االرب. (پيش از اتمام مدت حمل » شتر ماده«بچه انداخته  ناقه) ِع ص ، ا] (خ  . [ خديج 

. ناقه ای که پيش از مدت حمل زاده شده باشد|| ). ز لسان العرب ا) (از تاج العروس ) (از معجم الوسيط) (اقرب الموارد

. کودک || ). از لسان العرب ) (از قاموس ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (منتھی االرب (

  يجه شودرجوع به خد. از اعالم زنان مخفف خديجه است   زنان ،ۀ فارسی زبانان خاصۀدر تداول عام|| ). دھار(

 )نام دختر محمد ( شتر زرد ۀبچ: فاطمه
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اين صيغه . است و فطم در لغت عرب به معنی بريدن، قطع کردن و جدا شدن آمده. وصفی است از مصدر فطم: فاطمه 

ای که از شير مادر گرفته  است و به بچه شتر ماده ی بريده و جدا شدهادھد، به معن ی مفعولی میاکه بر وزن فاعل معن

  می گويند» فاطمه«شده 

  : ام کلثوم مادر دختر خيکی و خپل مادر دختر چاق

اى را گويند که رغبت و حاجت خود را از مردان بريده باشد، ھمچنين به زنى که خون  دختر و دوشيزه“در لغت، : بتول

  شود  حيض نبيند، بتول گفته مى

  نام کوچک، دختر کوچک : سميه

 ساحر و جادوگر: رقيه

ّرقيه به مع َ    می دھد اافسون بر کسی نيز معنۀ نی دمندُ

  يا کسی که ھمچون گاو می داند/ گاو: باقر

  ی  جوی کوچک جوی خرد اگاو شيرده وبه معن: جعفر

  مصغر حسن به معنی  زيباگک : حسين 

  دارای علت ، شرف ، رفعت: علی 

  شير ، اسد  دختر عمر وھمسر محمد: حفصه 

  جنسی می بردۀنگ اسير می شده وارباب ازآن بھربرده يا پسر بچه ای که در ج: غالم 

ی است که ھرگز در زبان عربی از آن استفاده ئھا يم پيشوند برخی از نامئ نامی است و يا شايد بھتر باشد بگو،غالم

 شود نمی

  گويند شود برده و نوکر را خادم می درصورتی که در زبان عربی، عبد می

   شدند که از غالم وکنيز بھره جنسی می بردند غالم وکنيز ھر دو در جنگ ھا اسير می

  ِجمع آن غلمان. پسربچه ، کودک ، مزدور ، بنده ، برده 

  ُی نان تريد کن استاعربی به معنۀ يک نام پسران: ِنان فروش دوره گرد ھاشم: ھاشم

  ا دوغ است َو ھشم به معنی شکستن و خرد کردن نان در کاسه برای تريد يا تريت ريزه کردن نان در شير ي

  حيدر به کسی گفته اند که انسان ھا را زنده زنده پاره می کرده وبه معنی شير: حيدر 

 ھرچيزی که سوراخ نشده باشد يا گوھر سوراخ نشده : عذرا

  ُبر وزن فعلی يعنی دوشيزه يا دختر باکره زنی که ھميشه باکره بماند: عذرا

  الل و گنگ خاموش و فرو خوردۀ خشم: کاظم

  گلو بريده سر بريده: ذبيح

  حقير و کوچک: صغری

 اصغر نيز از ھمين  ريشه  است 

 به معنای اخمو، ترشرو، ترسناک و بدخو: عباس

ّفعال(عباس بر وزن    ی بسيار اخمو استااسم مبالغه است و به معن) َ

  و به معنای گنجشک ماده است) زبان قوم يھود(ِنامی است عبری: صفورا

  سگ علی وسگ حسين» کلبحسين« وکلب حسين » کلبعلی«  کلب علیسگ،: کلب 
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بچه مار چوچه مار  يا مار اگر بگويم حضرت عثمان عليه السالم يعنی درود براوباد  قابل قبول ھمه مراجع : عثمان 

در می يم  چوچه مار عليه السالم  فوری حکم تکفير ما را  ماران عمامه پوش وبدون عمامه صائدينی است واگر بگو

  کنند 

ً را در خود نھفته داشته ومعموال با طبيعت  پيوند داشتند مثال نام ای که در کشور ما مروج بوده است جھانی از معنئنامھا ً

گلھا ھم متعلق  به مردان بوده است وھم به زنان مانند  گالب نام پسر ونرگس نام دختر اما بيشرين گلھا نام زنان بوده که 

متاسفانه گل  .  تا امروز ھم بسياری از خانواده ھا نام گلھا را برای  دختران خود انتخاب می کند با وجود فرھنگ عرب

زيبا را امروز با نام ھای عربی ودينی  پيوند می دھند واز آن معجونی چون گلبدين بيرون می کنند که دين را خوشبو 

 ھم کم وبيش برای پسران ودختران استفاده می شود اما نام پرندگان.  نمی سازد ولی گل را پژمرده وزار ونزار می سازد

يک تعداد معدودی از نامھای با . نامھای صورت ھای فلکی ونام سيارات دور ونزديک برای دختران انتخاب می گردد

  :مسمای ما 

   باريک درخشان اطراف خورشيدۀھال: آرش 

  ھدف  آرزوی بزرگ:   آرمان

  ئی نام دخترانمنسوب به نژاد وقوم آريا: آريانا 

  رھا بدون قيد وبند: آزاد 

  پاره آتش: اخگر

 نقش ونگار ونام کتاب مانی که دارای نقش ونگار بوده : ارژنگ 

   چشمداشت،آرزو: اميد 

  تخت مسند: اورنگ 

    راستگو،صادق: بابک 

  آغاز صبح: بامداد 

   صاحب اقبال،وشبختخ: بختيار 

  جوان:  برنا 

  جوانمرد:  بھزاد 

  وز خوب ونيکور: بھروز 

  پرھيزگار: پارسا 

    ملول ،افسرده: پژمان 

  کامياب مظفر : پيروز 

  ابدی: جاويد 

  پيام آور  : سروش 

  مرد سياه مو: سيامک 

  پرنده :  شاھين 

   درخشانۀستار: زردھشت يا زرتشت  

  درخشان  روشن تابان:  رخشان 

   *دانشمند عالم  فاضل:  فرجاد 
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  دانا : فرزين  

  موفق:  کامران 

  ھديه آفتاب: مھرداد 

  :نام دختران 

  جاويد خوش وخرم جاودان: انوشه 

 پاکدين ونام آتشکده ای است در بلخ که زردشت به دست يک تورانی در آنجا کشته شد : آذرنوش 

  اميد آرمان چشمداشت: آرزو 

  نجيب شريف اصيل: آريا 

  نام گل : آالله 

  می دھد) غوانیار(  سرخۀ که گل وشکوفینام درخت: ارغوان 

  نام گل :  بنفشه 

  گل : سمن 

  گل : ياسمن ، ياسمين 

  گل : سوسن 

  غنچه گل درخت: شکوفه 

  باغ گل : گلشن 

  کسی که شيفته گل باشد : گلشفيته 

  گل جاودان گلی که پژمرده نمی شود: گلنوش 

  گل سرخ رنگ گلفام : گلی 

  گل : الدن 

  گل : الله 

  گل زيبا : نازگل 

  ل نام گ: نرگس 

  گل: نسترن 

  گل : نسرين 

  گل  زنبق آبی: نيلوفر 

  گل ياس گلی است سفيد وبه غايت خوشبو: ياس 

  گل: ريحانه 

  فصل اول سال: بھار 

  آورنده بھار: بھاره 

  )غچی( کوچک ابابيل ۀپرند: پرستو 

  ھمسان پری: پريسا 

  لطيف ونرم  : پرنيان 

  دارای صورتی چون پری: پريوش 
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  لکینام صور ف: پروين 

  سياره ای از نظام شمسی:  زحل 

  سياره ای از نظام شمسی........ : زھره ، مشتری ، اورانوس ،

  آھنگ نغمه :  ترانه 

  پيروزمند : پوران 

  نيرومند ھمسر رستم مادر سھراب : تھمينه 

  آفتاب : خورشيد 

  جذاب : دلکش 

  آرام دل :  دالرام 

  مليح خوش قلب: دلبر 

  بسيار روشن :  رخشانه 

  زيبا : رعنا 

  طالئی: زرين 

  قطرات درشت باران که در اثرسردی ھوا در فصل بھار به يخ تبديل می شوند : ژاله 

  شبنم صبحگاھی: ژيال 

  کرات آسمانی :  ستاره 

  درخشان : فروزان 

  روشنی :  فروغ 

  مليح فريبنده :  فريبا 

  جھان  :  گيتی 

  کسی که صورتش مانند ماه باشد : ماه رخ 

  مژه ھا : گان   مژ

  پاک وسفيد روی  نام دختر افراسياب:  منيژه  

  حيرت انگيز :  ھنگامه 

  ی ه ئ افسانۀپرند: ھما 

ی ديگر که اين نامھا بازتابی است از دو فرھنگ  يکی فرھنگ بسيار نازل وبيابانی وديگری از يک او ده ھا نام پرمعن

   .فرھنگ غنی و متعالی و دارای ريشه ھای کھن تاريخی 

  

  :يادداشت

استفاده شده، به مانند تمام کلمات ابداعی " دساتيریفرھنگ "فرجاد از جملۀ کلمات من درآورديست که برای بار اول در 

  .فارسی ندارد/آن فرھنگ ھيچ پيوندی با زبان دری

  AA-AAادارۀ پورتال
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