
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 52/11/5115             داکتر سید خلیل هللا هاشمیان
 

 وام گـیـری در بـیـن زبان هـا  و فرهـنگ ها
 به احترام تقاضای دانشمند محترم داکتر م، اکبر یوسفی

 

صاحب یوسفی در پورتال وزین افغان جرمن انالین، پیرامون بعضی نکات مندرج باثر مطالعۀ مقالۀ جناب داکتر 
از حسن نظر جناب داکتر یوسفی که راجع باین طالب العلم کلمات محبت . درمقالۀ شان تبصره هایی تقدیم میشود

 .آمیز نوشته اند، سپاسگزارم 
 

وقتی بنوشته های بعضی از هموطنان : ""یندنکتٔه اول در پاراگراف اول مقالٔه داکتر صاحب یوسفی که میفرما
مهاجر ما نظر می اندازم که در هر دو زبان عمدٔه کشور باستانی ما با دست باز مشغول کلمه سازی اند، و یا اینکه 
چنان قیوداتی را بنام زبان شناس وضع میکنند، بخصوص در زبان پشتو، که در حقیقت دست و پای این زبانهای 

 .یک انتقاد وارد بنظر می رسد –."" ندندرامی ب ما ریختأ
 

از جملٔه . میباشند" زبان تراش"نی، بلکه  "  زبانشناس"تا جائیکه من معلومات دارم کسانیکه اینکار میکنند 
م نگهت، یپوهاند نس: زبانشناسان مسلکی که استادان پوهنځی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل بودند، سه نفر

ی ،  برحمت ایزدی پیوسته ، تنها دو نفر، یکی من و دیگری استاد اسحاق تږو پوهاند حبیب هللا پوهاند رحیم الهام 
سالگی هنوز حیات داریم و از زبان و قلم ما کلمات یا قیودات جدید اختراع نشده، زیرا  52نگارگر، در سن و سال 

آنها، آنطوریکه هستند، تشریح میکند، نه علم زبانشناسی زبانهای گفتار و نوشتار را از زاویٔه دستور و ساختمان 
آنگاه زبانهای ملی افغانستان، دری و پشتو،  از لحاظ مخابره و افهام و تفهیم غنا و .  اینکه چیز نوی به آنها بیافزاید

با دست "کسانیکه بفرمودٔه داکتر صاحب یوسفی .  وفرت طبیعی دارند که محتاج کلمه سازی و قیودات جدید نمیباشند
 .بان شناسی می باشندزشوقی و نابلد با اساسات علم "  زبانشناس های"بچنین تشبثات می پردازند " باز
 

که در زبانهای دری و پشتوی افغالنستان جزء زبان ( معنی)و ( یعنی)یکعده برادران پشتون ما برای کلمات عربی 
من دو سه بار نوشتم که از لحاظ موازین تعلیم و تربیت . را رایج ساخته اند( مانا)و ( یانی)گردیده اند، معادل های 

پشتو را یاد بگیرد، این دو نو آوری مضر و اغوا کننده می با در نظرداشت این ضرورت که اوالد دری زبان باید 
در ادبیات دری در یک غزل رابعه بلخی ( مانا)مفهوم نفی دارد، در حالیکه ( یانی)باشند،  زیرا در زبان دری 

یا )و ( معنی= مانا )یک برادر پشتون گفت که .  بکار رفته است( مانی)بحیث اسم خاص نقاش چیره دست کشور 
( پشتو رس)میخوانند، این دو کلمٔه عربی ( مفرس)خلص تر و کوتاه تر است و آنچه را در زبان دری ( یعنی= نی 

. این برادر نه دستور شناس بود و نه زبان شناس، اما خوش داشت کلمات نو در زبان مادری خود ایجاد کند. شده اند
یجاد شده که وقتی من بعضی مقاالت پشتو را بنابرآن کلمات نوی هم بصیغٔه شخصی و انفرادی در زبان پشتو ا

 . میخوانم  پی نمی برم
اعضای مسلکی که به اساس ضروریات رسمی یا  معهذا در هر مملکت مؤسسه یا کانونی وجود دارد متشکل از

اجتماعی کلمات جدید می سازند، و آنهارا در معرض امتحان جامعه قرار می دهند که اگر پذیرفته شد، جزء زبان 
در حال حاضر هیچ زبان خالص در دنیا وجود ندارد،  هر زبان از . گردد،  اگر رد شد در فهرست باقی می مانندمی

پروسه .  طریق پروسٔه وامگیری یکعده کلمات مورد نیاز خود را از زبانهای دیگر شامل ساخته، رفع حاجت میکنند
جملٔه هزاران کلمه عربی که اصالت بطور مثال در .میباشد( اصالت)و ( تابعیت)، (مقبولیت)وامگیری شامل مراحل 

نیز در جملٔه سایر کلمات دینی وارد شدند، اما ( رمضان)و ( صلواه -صالت )ء زبانهای ما شده ، کلمات یافته  وجز
مقبولیت نیافت، و مردم مسلمان ( صالت)قبال در فرهنگ ما وجود داشتند، کلمٔه ( روزه)و ( نماز)چون کلمات 

، چونکه مقبولیت کامل نیافته( رمضان)کلمه . را( صالت)را استعمال میکنند، نه ( نماز)افغانستان تا امروز کلمه 
 .   است( روز)ماخوذ از کلمه ( روزه)کلمٔه   -را بیشتر استعمال میکنند( روزه)و هم کلمه ( ماه روزه)افغانها ترکیب 

پوهنتون، )بهنگام تأسیس اولین پوهنتون درکابل،  پشتو تولنه یکعده  کلمات جدید ازقبیل  : مثال دیگر از پشتو
در مرحلٔه  مقبولیت رد شد، زیرا کلمٔه ( نځیشو)زجملٔه این کلمات، کلمٔه ا. را بجامعه تقدیم کرد( نځیپوهنځی، شو
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اما کلمات (. نځیشو)می گویند، نه ( مکتب)وجود داشت و مردم، بشمول پشتونها،  تا امروز ( مکتب)عربی 
جزء سال مراحل مقبولیت و تابعیت را سپری نموده  اصالت یافتند و   01در طول مدت ( پوهنځی)و ( پوهنتون)

را ( دانشکده)و ( دانشگاه)اینکه درین اواخر در اثر تحریکات ایران، ایرانی مشرب ها کلمات .  زبان دری گردیدند
البته کلمات مذکور جزء لغات زبان فارسی بوده و در افغانستان . بطور معادل رویکار آوردند، ناشی از تعصب است

قطعا در ( دانشگاه)یتی در افغانستان وهم قبل برآن، کلمه اولین یونیورس تأسیسمفهوم می باشند، اما بهنگام 
( دانش)در سانسکرت و اوستا بمعنی ( پوه)را پذیرفتند، زیرا ریشٔه کلمه ( پوهنتون)افغانستان رایج نبود، لهذا مردم 

: مثال ْدر زبان پشتو که خواهر زبان دری می باشد، بحیث پسوند مکان استعمال می شود، ( تون)است و 
در کشور دارای دو زبان یا بیشتر، مفید تر است از زبان های محلی . و غیره( زیزنتون)، ( درملتون)، (وغتونر)

در زبان پشتو صدها کلمٔه دری شامل و اصالت یافته و جزء آن زبان . خود وامگیری کنیم تا از زبان یا لهجٔه بیگانه
ت دری را  باید از پشتو خارج سازیم، زیرا اینکار در یک شده، اما تا حال از زبان یک پشتون شنیده نشده که کلما

 . جامعه چند زبانه یک حرکت غیرعلمی و هم نا ممکن می باشد
 

، قبل ازینکه این نبات از اروپا به ایران (کچالو)بطور مثال، کلمه . داندن وامگیری از زبان دری را عار میایرا
( کچه: )متشکل از دو جزء است( کچالو)لمه ک. آمده بود( کچالو)نام برسد، از طریق هندوستان به افغانستان باهمین 

، (آدم کچه)بیمزه یا ناشیرین است و این کلمه در زبان دری نیز وامگیری شده و از آن ترکیبات کلمٔه اردو بمعنی 
سرتاسر در های سانسکرت یست که در زبان اردو و سایر زبانکلمه در(  آلو) –و غیره ساخته  شده ( کچه پوچ)

هنگام ورود به افغانستان برابر حجم کچالو ب –بیمزه یا ناشیرین معنی آلوی ب( کچالو)لهذا  -هندوستان وامگیری شده 
 .تابعیت و اصالت یافت و جزء زبان دری گردیددر افغانستان مقبولیت، ( کچالو) کلمه. آلو یا آلوچۀ وطن مابود

در افغانستان رایج بود و ایرانی ها ( کچالو) ید، این نبات به همین نام هنگامیکه نبات کچالو از فرانسه به ایران رس
. ترجمه کرده رایج ساختند( سیب زمینی)بفارسی  ْ   را عینا( پوم دو تیغ)اما ایرانی ها نام فرانسوی . خبر داشتند

در ( گوجه)کلمٔه . خوانند( گوجه فرنگی)که در ایران آنرا  –رومی بمعنی سرخ  –( بادمجان رومی)همینطور است 
نامند که معادل آن در ( گوجه)افغانستان رایج نیست و مفهوم نمی باشد، در ایران هر بوته یا درخت قد کوتاه را 

 .می باشد( بوته سگ انگورک)افغانستان 
 

د، ایجاد و رشد داده ان تأریخآنچه مردم ما در طول  : "کتر صاحب یوسفی می خوانیم کهدر پاراگراف دوم نامٔه دا
الی و حیاتی بحیث دست آورد، اگر کم باشد و یا زیاد، حفظ  و حمایت از آن برای مردم کشورما، از ارزش ع

های ما معرف فرهنگ زبان. نسلهای افغانستان میباشداین یک اندرز بسیار نیک و آموزنده برای ..." برخورداراست
من قبال عرض کردم که در . ستقال یافته ااز یک نسل به نسل دیگر انتست که از هزاران سال باین طرف ما
های ما همه کلمات و اصطالحات مورد نیاز برای رشد و انکشاف یک جامعٔه مدنی وجود دارد، و اگر کلمات و زبان

اکادمی علوم افغانستان  -ماید مثال   اگر افغانستان یک یا چند کورٔه اتومی ایجاد ن -اصطالحات نوی مورد نیاز باشد 
باید تحت مداقه قرار هم ۀ متاما درین مورد یک نک. کلمات نو برای یک علم یا یک دسپلین جدید ایجاد کندتواند می

در ایران برای  مثال  ها و کلمات نو بسازیم؟  کلمات قبول شدٔه بین المللی نام گیرد که آیا به نفع کشور است که برای
هلیکوپتر و کامپیوتر نیز کلمات فارسی ساخته اند که  ساختند و قرار مسموع برای( موشک)، (راکت)التین  کلمۀ

نام داده باشند، ایران با کلمات فارسی ( مغزنما)و کامپیوتر را ( هوا پران)فرض کنیم هلیکوپتر را ... من نمیدانم
عین تواند، اما افغانستان باوامگیری ان و در بین ایرانیها مخابره میتنها در ایر( مغزنما)و( هواپران)، (موشک)

های مربوط به ساحٔه تکنالوژی، لهذا در مورد نام. تواندبا دنیا مخابره می( ر و کامپیوترراکت، هلیکوپت)کلمات التین 
خوشبختانه ما در افغانستان تمام پرزه . را به عاریت بگیرد و رایج بسازدنستان است که نام های التین آنهابه نفع افغا

ه ، و در مورد اسلحه و سامان آالت تخنیکی که از اتحاد شوروی خریداری شدجات موتر را از انگلیسی وام گرفتیم
 .یری بنفع افغانستان تمام شده استهای روسی آنها را به عاریت گرفتیم، و این نوع وامگبود، نام

 

 BORROWING   -پروسٔه وامگیری  
، در نتیجٔه تماس فرهنگ ی شدهیک روش مدنی و ضروری تلقهای دنیا ری یا عاریت گیری که در همه زبانوامگی

در منطقۀ جغرافیایی که افغانستان امروز و خراسان باستان قرار داشت، در آوانیکه راه ها و .  ها بوجود می آید
 طول تأریخوسایل مسافرت از طریق بحر انکشاف نکرده بود، جهان گشایان و فاتحان جهان، این منطقه را در 



  

 

 

 8تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که معلوم تأریخ  در آن قسمت.  چین افسانوی شناخته و باین شاهراه هجوم آورده اندحیث شاهراه اتصال با هند و ب
 :میباشد ذیل به کشور و منطقٔه مافتوحات اقوام و ملل  تأریخ شاهد لشکر کشی ها وسال قدامت دارد،  5211است و حدود 

انگلیس ها حدود  -ال قبل س 771مغول ها حدود  -سال قبل  1021عرب ها حدود  -. م.ق 5011یونانی ها حدود 
 1071روس ها از صد سال به این طرف بطور تدریجی، و اخیرا ً اشغال افغانستان در دسامبر -سال قبل  511
در نتیجٔه این تماس ها، بشمول رفت و آمدها و روابط تجارتی .  م 5111امریکایی ها و اروپائی ها در سال  –هش 

مالقی شده، داد و گرفت هایی صورت گرفته که آثار آن در زبانها و  با کشورهای همسایه، که فرهنگ ها باهم
مثال هایی چند ازین داد و گرفت هارا . فرهنگ ما و زبانها و فرهنگهای کشورهای متهاجم  و منطقه باقیمانده است

 شناسی  که بشکل کلمات در زبانهای کشورما حفظ شده و در ادوار مختلف رایج بوده، این پروسه را درعلم زبان
 

 :می گویند، ذیال  ً به قسم نمونه بشما گزارش میدهم ( وامگیری)
 –نارگیل  –( چرت زدن)چوت  –کتاره  –کافور  –چاپ  –چوکی  –جنگل  –( جمادار)جمدار : کلمات هندی 

بوته های کیله و ده ها نام دیگر از محصوالت درختی و  –نالایر  –( انب یا اناب) انبه  –( هلیله)هالهل  -نیلوفر
 .طبی که در طبابت یونانی در افغانستان هنوزهم استعمال می شوند

سلطنت کرده و کلمات ( غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهیان و ایلک خانیان)در افغانستان سلسلٔه شاهان ترک نژاد 
 :زیادی از زبان ترکی وامگیری شده که چند تای آن بطور نمونه گزارش می یابد

بمعنی یکنوع میز دیورای که در سابق در دیوار داخل اطاق ها میساختند و )طاق  -ابیگی  و اتابگ ، ات(پدر)اتا 
در ترکیبات اقتاش، خواجه )تاش  -بیگم  -بیگ  -بغرا  -باشی  -( اکنون جای آنرا الماری های چوبی گرفته است

سنجق  -( کفش چرمی که تسمه ها یا بندهای بلند دارد و تا ساق پا میرسد -یا چاروغ ) چاروق  - (تاش و غیره
 . و ده ها کلمه دیگر -( بقه)قورباغه  -قوالچ  -قنجوغه  -قراول  -قابوچی  -خان  -خاقان  -خاتون   -( سنجاق)

 -( ر، طال و هم نام زنز)آلتون  -( میشود استفاده مسافرتبونه ای که در بار و )آخروق  -آقا : کلمات از زبان مغولی
ارتاق  -اردو   -( ان مغل استعمال میکردندمهری با رنگ سرخ که شاه)آل تمغا  -( منشور زرنشان)آلتون تمغا 

ر منظم سربازان غی)چریک و چریکی  -تومان  -( بالشت)بالش  -بهادر  -ایلچی  -ایلخان  -االغ  -( تاجر، بازرگان)
از رعایا برای سالطین سوغات، خوار و بار وعلوفه که )ات یا سورسات سیورس -( که درالتین ملیشه گویند

 –( گندم بریان شده)قورماچ  –( آمر سالح خانه)قوربیگی یا قورچی بیگی  -( اسلحه ساز) قورچی   -( میگرفتند
وروق ق –و قورمه سبزی  قورمه پلو -( گوشت بریان با روغن) –قورمه  –نوکر  –( شیرترش، پیاله و جام)قمیز 

کلمات ترکی مغلی، خصوصا ً القاب و مقامات دولتی، حتی تا . و ده های دیگر -یاغی  -( ممنوع، قدغن)یا قوروغ 
وع کلمات ضرت امان هللا خان ببعد، این نیدورٔه سلطنت امیر حبیب هللا خان رایج بودند، ولی از دورٔه سلطنت اعلح

ان همانطور که خلق یا وامگیری میشوند، نیز در طول ترکیبات زباز جانب دیگر کلمات و . متروک قرار گرفته اند
شوند که باید معنی آنها را درغیاث که دیوان سنایی غزنوی را میخوانند، به ده ها کلمه مواجه میکسانی. میرندزمان می

مامی رفته بود، ت هللا شریف بحدر سفرنامه حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی که در راه رسیدن به بی. اللغات بجویند
= شوخ )و ( حمام= گرم آبه )در قرن پنجم هجری « ...به گرم آبه ای رفتم تا شوخ از بدن دورکنم»: میخوانیم که
( افسوس)در یک غزل حافظ شیرازی که تابلوی مقبولی است، در یک بیت آن کلمٔه . معنی داشته اند( چرک بدن

 :داشته است( تبسم)آمده که در زمان حافظ معنی 
 

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
 پیرهـن چاک و غزلخوان و صراحی در دست
 نرگـسش عــربــده جـو و لـبش افسوس  کـنان
 نـیـم شب، مست، به بالـیــن مـن آمـــد بنشست

 

 :  وامگیری کلمات از زبان عربی 
:  کلمات دینی  و مذهبی که در زبان و فرهنگ قبل االسالم منطقٔه ما نبوده و با دین مبین اسالم یکجا آمده اند( الف

( وسایر مالیک)قران، فرقان، آیت، حج، زکات، کعبه، مدینه، سجده، مسلم، مومن، کفر، کافر، شیطان، جبرائیل 
یک، اذل، ابد، تسبیح، تهجد، آدم، حوا، کفن، قبر، خیر، عرش، کرسی، سما و سماوات، لوح، قلم، رکوع، سالم، عل

خیرات، فرض، سنت، توبه، استغفار، رحمت، رحیم، مرحوم، لعنت، انفاق، جمعه، سما و سماوات،  امر و نهی، 
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خطبه؛ غزا وغازی؛ امام، جهاد، فسق، فاسق، خبیث، طالق، قبله، محراب، منبر، مناره، کوثر، نکیر، منکر، حشر 
 .بر، تکبر، واجب، حالل و حرام، عذاب، عقاب، شهید، شهادت، و ده های دیگرو نشر، ک

مکتب، مدرسه، معلم، متعلم، تعلیم، طالب، کتاب، رسانه، ارسال و مرسول، علم  : کلمات تربیتی و اداری وغیره ( ب
بذم )، ملک وعالم، دوات، حرب، حزب، غذا، غزوه، امیر، حاکم، حکومت، مالک، ملکیت، امالک، ٍملک، ٌملک

، سلطان، امیر و امارت، خلیفه و خالفت، والی، والیت، ولیعهد، جزا، سزا نعمت، انعام،  تنقید، عفو، اتفاق، (میم
انفاق، عالمه، مقدمه، فرار، عزیمت، سبب و اسباب، ایجاب و موجب، خدمت و خادم، ظلم و ظالم، خلق و اخالق، 

بناء، اعتماد، بیعت، حسب و نسب، خلف و سلف، , ه، قصرخلق و مخلوق، داخل و خارج، صلح، ذکر، مذاکر
، حساب و محاسبه، ...خطاب وعتاب، حق و باطل، فساد و فاسد، فسق و فاسق، فعل، سالم، مشرق و مغرب

، غم  و مسرت، نام ماه های قمری و ...ریاضی، هندسه، ضرب، تقسیم، مثلث، مربع، عدد، تعداد، اول، ثانی و
 .شمسی و غیره

من بخاطری یک عدٔه بسیار کم کلمات عاریت شده از زبان عربی را که جزء زبان های ما شده، فهرست کردم تا به 
کسانی که طرفدار تعویض کلمات عربی می باشند، نشان بدهم که اگر کلمات عربی از زبان دری و فارسی بیرون 

یگر، زبان عربی از نظر ساختمان خصلت زایا از جانب د. کشیده شوند، مخابره و افهام و تفهیم ناممکن می شود
کتب، : می توان ( کتاب)ازکلمٔه : دارد، یعنی ازهریک از کلمات باال می توان مشتقاتی ساخت، مثال   ( مولد)

سال قبل زبان  1011زبان شناسان عربی به این عقیده اند که . مکتوب، مکاتیب،  کتیبه، کتابت و غیره را ساخت
در دنیا وجود نداشت، که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می ( ازنظرخصلت زایا بودن آن)عربی  بهتری به مقایسهٔ 

 .  شد حجم آن پنج برابر حجم قرآن مسلمین می بود
، بانک، (و تمام سامان آالت و پرزه جات آنها)موتر، بایسکل، موترسایکل : کلمات عاریتی از زبان انگلیسی 
، ، پارتی، پولیس، ژاندارم، پولیتیک، پولیتخنیک، پیانو، رادیو، ارمونیه، المونیه کریدت، دیبت، نوت، تکت، پارک

، تیاتر، ترور، تروریست، تلفون، تلگراف، ترانسپورت، تریبیون، دیموکراسی، دیموکرات، کلینر، دلیور، (الومینیوم)
سوسیالیست، فیودال، فیودالیزم  دپلوم، دپلومات، ماشین، پکت، رادیکال، رفورم، رومان، سانسور، سیانس، سندیکا،

قونسل، کالس، ، کابینه، کومیدی، تراژیدی، کمیته، کمیسار؛ کمیسیون، کفتان، کرنیل، جرنیل، ( وتمام ایزم ها)
، پیلوت، مرش، موسیقی، نمبر، ( و سایر مشروبات الکولی) برگد، پلتن، بلوک، کنفرانس، ویسکی، بیر، واین 

، گاز یا گیس، موبل و فرنیچر، اشتوپ، سموکنگ، فراک، (و سایر سپورت ها) سپورت، ریفری، شوت، فوتبال 
 .   ، برس و ده های دیگر(و نام سایر ادویه جات)، داکتر، نرس "( تیراس"به فارسی ایران )گیالس، واگون، تیرس 

چندان باوجود همسایگی اتحاد شوروی با کشور و فرهنگ ما، از زبان روسی : کلمات عاریتی از زبان روسی
رویهمرفته شاید در حدود . وامگیری نشده، حتی در دورٔه ده سال اشغال شوروی کلمات روسی چندان مقبولیت نیافت

که افغان ها نفرتـاً )گوسپودین : کلمه روسی در نزد مردم عوام افغانستان رایج  و مفهوم باشد، از قبیل   01
که افغان ها قصداً )ست، سوسیالیست،  کالسکه، خره شو، استکان، ودکا، بلشویک، کمونی(میگفتند" گوزپودین"
سال قبل یا پیشتر به   511نام دارد، شاید حدود " سماوار"این کلمه همراه ظرفیکه )، سماوار (میگفتند" خرشو"

 .، و غیره(ردنام دا" سماوار"ساخته میشود، نیز " سماوار"افغانستان آمده باشد، و شهری در روسیه که در آن ظرف 
بلدیت ندارند، از توضیحات ذیل ( وامگیری)این نمونه هارا بخاطری تقدیم کردم تا دانشمندان محترمیکه با قواعد 

 : صورت میگیرد و هرزبان در مورد وامگیری روش مستقل دارد وامگیری به چند قسم .بلدیت حاصل نمایند باین قواعد
 

 :  لفظ ، مثال ْ  کلمات عربی وامگیری کلمات با عین معنی و عین ت( 1
تلفظ این کلمات تقریبا مشابه به تلفظ اصلی آنها . قرآن، حج، زکات، کتاب، قلم، نور، مکتب، مدینه و صدهای دیگر

 .صورت میگیرد
 

 :  وامگیری کلمات عربی با عین معنی اما با تغییر تلفظ در زبان گفتار، مثال ْ ( 2
، (حرب)، هرب (حرام)، هرام (حالل)، هالل (عالمه)، االمه (عفوه)، هفوه (علم)، الم (معلم)، مالم (کعبه)کابه 
این به . و امثالهم( غلیظ)، غلیز(افراط)، افرات (قاصد)، قاسد (قاضی)، قازی (حضرت)، هزرت (حزب)هزب 

رده را تمرین نک( ح، ص، ض، ط، ظ، ع)خاطری است که دری زبان ها و پشتو زبان ها طرز تلفظ اصوات عربی 
اما کسانی که در مسجد یا . اند و این اصوات را با نزدیک ترین صوت مشابه در زبان مادری خود تلفظ می کنند

 .مکتب تمرین کرده اند، قسما ً نزدیکتر به اصوات عربی تلفظ می توانند
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 : وامگیری کلمات انگلیسی با عین معنی ولی با تغییر تلفظ در زبان دری
و، ارمونیه، تیاتر، دلیور، اشترنگ، قونسل، کفتان، جرنیل، کرنیل، برگد، مارشال، پلتن، موتر، پارلمان ، رادی

عوام افغانستان که کلمات انگلیسی را از طریق سمعی آموخته . مرش، موسیقی ، گیالس، اشتوپ و ده های دیگر
 اشتوپ   -اشترنگ    -دلیور :  مثال ْاند، آنها را دور از تلفظ اصلی آنها تلفظ می کنند،  

 

DRIVER – STEERING  - STOVE 
 

اما کسانیکه زبان انگلیسی را از طریق مکتب آموخته اند،  تلفظ شان بهتر است، معهذا با تلفظ اصلی متفاوت می 
 : تلفظ کلمات ذیل انگلیسی را با تلفظ افغانها که فوقا فهرست شده، مقایسه کنید   مثال ْباشد، 

 
MOTOR – PARLIAMENT – RADIO – HARMONIUM – THEATER -  CONSUL – CAPTAIN -  GENERAL – 
COLONEL – BRIGADIER – PLATOON -  MARCH –MUSIC 

 

کلماتیکه زبان انگلیسی از زبان دری با تغییر تلفظ  وامگیری کرده تعداد شان زیاد است ، اما در این جا دو نمونه 
 QURD -   KHAKI( : رنک خاکی)خاکی  -قروت :  آن تقدیم می شود 

 
 : کلماتیکه در پروسۀ وامگیری تلفظ اصیل آنها حفظ ، ولی معنای شان تغییر می کند، مثالْ  (  3

می باشد، ( راه کوتا، راهی در کوه، و هم کفش کهنه)که معنی آن در عربی   -بفتح میم و قاف  -( منقل)کلمه عربی 
سیر :  درین نوع عاریتگیری ها دلیل منطقی وجود ندارد .  عاریت شده است( آتش دان)اما در زبان دری به معنی 

 .و تحول زبان به اساس قرارداد اجتماعی استوار است، نه به اساس منطق
است که در زبان عربی به انواع مشروبات مشروع داللت می کند، اما در زبان دری با ( شراب)مثال دیگر کلمۀ 

زبان دری برای انواع مشروبات نشه آور یک کلمه دارد، و  -می کند عین تلفظ به یک نوع مشروب نشه آور داللت 
 .است( می)آن 

 :است( تدبیر و فراست ) است که تلـفـظ آن حفظ ولی معنی آن در بیت ذیل فردوسی ( مکر)مثال دیگر کلمۀ عــربی 
 

 نـمـایـنــده بـایـــــد نـمـایـنـــــده ای
 درون پر ز مکر و برون ساده ای

 

 :کلمات اجنبی که در پروسه وامگیری هم تلفظ و هم معنی شان تغییر می کند، مثال ْ ( 4
خوار بار وعلوفه است که سالطین )از زبان مغولی وامگیری شده، معنی این کلمه ( سورسات)در زبان دری کلمه 
تحفه )تغییر کرده، یعنی  تبدیل شده، وهم معنی آن( سوغات)، اما در زبان دری تلفظ آن به (از رعایا می گرفتند

 .هائیکه در انجام مسافرت باعضای فامیل یا دوستان داده می شود
را اززبان ( گالب)وقتی عربها کلمه . است( گالب)است که اصل و ریشٔه آن کلمه دری ( جالب)مثال دیگر کلمه 

یعنی درزبان عربی تلفظ کردند، ( جالب)ندارد، آنرا ( گ ) دری عاریت گرفتند، چونکه زبان عربی صوت 
از عربی بزبان دری عاریت گرفته شد، بمعنی کامال ( جالب)اما وقتی کلمٔه . است( گالب)معرب کلمٔه ( جالب)

 .بکارمیرود( مسهل)، یعنی (گالب)متفاوت از 
یر اما این کلمه را انگلیسها ازعربی با تغی. است بمعنی نوشابه یا نوشیدنی( شراب)مثال دیگر بازهم کلمه عربی 

را در دیکشنری انگلیسی ببینید ، ( سیرپ)هرگاه کلمٔه . عاریت گرفتند،  و معنی آنرا نیز تغییر دادند( سیرپ)تلفظ 
ماخوذ از کلمٔه عربی شراب، مخلوطی است غلیظ و چسپناک که از شکر و آب ساخته :  "چنین تعریف شده است

 ." غلیظ میوه یا نباتعصارٔه  -می شود و دارو یا جوهری نیز به آن می افزایند 
تلفظ شود، اما در انگلیسی با (  بفتح شین و ب( ) شربت) ٌاست که در زبان دری ( شربه)مثال دیگر کلمٔه عربی 

آب میوه، آبی : "رایج شده و معنی آن در دیکشنری ویبستر چنین درج است ( بکسر شین و ب)شربت  : تغییر تلفظ 
 ."با یخ وشیر و سفیدی تخم وجالتین

در پروسه ( شربت)و( شراب)، (سورسات)، (جالب)ز مثالهای فوق ملتفت می شوید که تلفظ و معنای کلمات ا
 .وامگیری در زبان های مختلف  به اساس مقاولٔه اجتماعی فرق کرده است 
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 :حفظ اصالت زبان و ترکیبات آن
بطور مثال کلمات . ک زبان استساحٔه دیگر که هر نسل مکلف به حفظ آن می باشد، کلمات و اصطالحات خاص ی

نمی ( داکتر محمد معین)و فرهنگ پنج جلدی ( حسن عمید)را در قاموس فارسی ( شیریخ )و ( مالیی)، (ججق)
سال قبل در  01بیاد دارم حدود . مالیی یا شیریخ قالبی کوچه علی رضاخان کابل جزء فرهنگ ما می باشد. یابید

: " غان یک صحنٔه قهر آمیز را تمثیل می کرد و به مخاطب خود می گفت صحنه تمثیل کول استقالل یک اکتور اف
نام های معادل ( شیریخ)و ( مالیی)، ( ججق)شاید در ایران برای . . ." بخدا، اگه خوده شور بتی، ججقت می سازم

در ( ججق)ٔه و شیریخ مخصوص آن در ایران نیست ، و هم ترکیباتیکه از کلم( کوچٔه علیرضاخان)داشته باشند، اما 
 .در ایران قطعا ً مفهوم نمی باشد«  عبدل بچه ججق»یا  «  ججقت میسازم» مثال ْافغانستان ساخته شد، 

ساخته می شود،  در زبان فارسی ایران ( ات -) و ( اک -)هکذا ترکیباتی که در زبان عامیانٔه دری از پسوند های 
پیرامون ساختمان زیر بنایی و تشریح دستوری چند ترکیب عامیانه، چند . نه تنها رایج نیست،  بلکه مفهوم نمی باشند

 :مثال تقدیم میشود
اما . قربانک تو شوم = شوم ( + مفعول فعل( )از تو(  ) ات ( + ) پسوند تصغیر)اک + قربان " : قربانکت شوم"

 ".قربون شما : " در ایران فقط می گویند 
یکجا شوند، یک تحول از امتراج دو واول صورت می گیرد چونکه ثقلت ( واول)مختوم به مصوت  أهرگاه  دو کلم

 : مثال ْتبدیل می شود، ( بچه اکت به بچه گکت)، یعنی (گک -)به ( اک -)تلفظ ایجاد می کند؛  لهذا پسوند تصغیر
 .زنانه بیشتر شنیده می شوداین نوع ترکیبات خصوصا ً در صحبت های « . . .بچه گکیته دیدم شکر خوب شده»
 

پهنائیکه زبان دری افغانستان اختیار کرده و در حال انکشاف و وسعت است، جوابگوی همه احتیاجات ملت افغان 
 ؟  ! می باشد، پس چه مجبوریت داریم  از ایران تقلید کنیم

  
 :رانی یافته نمی توانیدکلمات ذیل زبان دری را که  در زبان عامیانه بسیار رایج است، در فرهنگ های ای

 بمعنی شکر یا قند میده ( با واو معروف( )بوره)
 بمعنی خشک و ال مزروع ( با واو مجهول( )بوره)
 بمعنی کهنه و فرسوده ( جلمبر)
 بمعنی ظرفیکه در آن چای می جوشد( چاینک)
 شوربای مزه دار سماوارچی ( چاینکی)
 نمک  و سرکه یا آب لیمو  مخلوطی از گشنیز، مرچ، چارمغر، کشمش،( چتنی)
 یکنوع پاپوش ( چپلی)
در پشتو بمعنی کف دست ( پلڅ: )این ترکیب از زبان پشتو با تغییر تلفظ به زبان دری وامگیری شده( چپلی گباب)

پشتو را از باال بزیر ( ح)دری زبان ها سه نقطه . یعتی کبابیکه با کف دست ساخته می شود( حپلی کباب)است و 
 .تلفظ کردند( چپلی کباب)آنرا ( حپلی کباب)ساختند و عوض ( چ)را ( ح)گذاشته حرف مذکور 

 بمعنی شطحیات و نا مفهوم ( چبوله)
 "چرب و چغت"در ترکیب ( چغت)
 قات قات و نا اتو( چمبلک یا چملـُک)
 یک نوع تار برای قاپیدن گدی پران ( چیلک)
 در ایران مفهوم نمی شود( گدی پران)
 قابل اعتمادآدم غیر ( چلوس)
 تلفظ می کنند و آنرا دشنام می شمارند( قلط)این کلمه را ایرانی ها  -نادرست، نا صحیح ( غلط)

 در ایران مفهوم نمی شود( گدی و گدی بازی)اصطالح 
آقای ولی احمد نوری قاموسی از کلمات زبان دری  و معادل آنرا در زبان فارسی ایران تألیف کرده که متأسفانه 

من قرار ندارد، ولی آنرا در نزد یک دوست دیدم که یک گنجینه بسیار مفید و یک تألیف ابتکاری است که بدسترس 
برای اولین بار طبع شده، کسانیکه در زبان نوشتار فارسی ایران معنی بعضی کلمات را نفهمند، از اثر آقای ولی 

فیدی به منظور افهام  و تفهیم بین زبان های دری این اولین بار است که چنین اثرم.  احمد نوری استفاده می توانند
 .افغانستان و فارسی ایران وهم به منظور نشان دادن تفاوت های معانی بین این دو زبان، تالیف و تدوین شده است
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کسانی که می گویند زبان های دری و فارسی یک زبان اند، درست نیست، البته این دو زبان از لحاظ دستور زبان 
و مالحظات ساختمانی وجه مشترک دارند، اما از لحاظ معانی تفاوت های عمیق و از لحاظ تلفظ تفاوت های جزئی 

جان، خان، مان، )واقع شود، از قبیل ( واول)صوت یک م( کانسونانت)دارند، مثال   در کلماتیکه در بین دو صامت 
  /o/تلفظ می شود، در حالیکه در ایران عین مصوت  / /a،  در زبان دری مصوت مذکور (دان، نان  و امثالهم

 . و امثالهم( نون= نان )، (دون= دان )، (مون= مان )، (خون= خان )، (جون= جان : )تلفظ می شود
 

 :اد اسمعیل درین باره قصیده ای دارد که یک بیت آن چنین است شاعرمعروف هرات مرحوم است
 

 زبــان در ایــران زبـــون شـود
 دکــان در ایــران دو کـون شود

 

اگر کم باشد و یا زیاد، حفظ  و حمایت از »: در اینجا باز  به سفارش داکتر صاحب یوسفی می رویم که می فرمایند
 «. . .مردم ما ارزش عالی و حیاتی دارد برای( مقصد زبان و فرهنگ ماست)آن 

 

هدف از توضیحات فوق اینست که ملت افغان باید زبان ها و فرهنگ خود را از تعرض همسایه ها 
 . حفظ کند

 

یک طریق اینکار تعلیم  و تربیه ملی است که از طریق مؤسسات تربیتی، جراید و تلویزیون ها و طبع کتب و آثار 
متأسفانه  در ترکیب حکومت فعلی شخصی را نمی بینم که معنی این سفارش . ی گیردعلمی  و تأریخی صورت م

را بفهمد، تعلیم  و تربیه و تبلیغات ملی در افغانستان فلج شده، جراید و تلویزیون ها به نفع گروپی یا کشورهای 
زبان و فرهنگ مشترک خارجی تبلیغات می کنند،  در افغانستان در یکسال یک کتاب چاپ می شود و آثاریکه به 

وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان . تعلق دارد طور مجانی در کانتینرها از ایران به افغانستان سرازیر می گردد
دو روز قبل یک افغان خیرخواه ایمیلی بمن ارسال کرد .  نه آرزو و نه قدرت سانسور آثار تبلیغاتی ایران را دارد

 :از اینقراراست  خالصۀ آن. که تشویش آور می باشد
 

یک نفر از پیروان جنگ ساالر داکتر عبدهللا عبدهللا به سرمایۀ داکتر عبدهللا یک کمپنی میخانیکی به نام " 
(Softwear Development)  در کابل تأسیس کرده که به همکاری و کمک ایران بکار افتاده وهدف آن ساختمان

( 7کلکین  – 7ویندو )وژی ایرانی را بزبان دری در آورده  و بنام این کمپنی تکنال.  زبان فارسی است( سافت ویر)
در کابل فعالیت دارد، بدون آنکه از دولت افغانستان الیسنس مشروعیت حاصل کرده باشد  و حکومت غافل 
 افغانستان اصال ً معنی این عملیات را که هدف آن فایق ساختن زبان فارسی ایران درهمه امور رسمی افغانستان می

و فعالیت این کمپنی خبردارد و حتی با آن  تأسیسباشد، درک نکرده، در حالیکه وزارت مخابرات افغانستان از 
 «.همکاری می کند

از جانب دیگر پوهنتون پشاور کتب  و آثار زیادی به زبان پشتو نشر و پخش می کند، کلمات و ترکیبات نو بدون 
می سازد و نشر می کند، گو اینکه به عقیده داکتر صاحب یوسفی " انستاناکادمی علوم افغ"یا  " پشتو تولنه"مشورٔه 

بخصوص در زبان پشتو که در حقیقت . . . مشغول کلمه سازی اند و یا اینکه چنین قیوداتی را وضع می کنند... »
 « .دست و پای این زبان های تأریخی ما رامی بندند
از . خودش این کشور آبایی مارا در حفظ و امان خود نگه دارد (ج)یگانه توقع و امید ما اینست که خداوند متعال 

باراول اعلحیضرت امیر شیرعلیخان قرطاسیۀ » : زبان پدرم مرحوم سید محمد سرور کنری بیاد داریم که می گفت 
آن رسمی دولت افغانستان را طبع و نشر کرد و در باالی صفحٔه کاغذ سمبول محراب و منبر دیده می شد که بزیر 

افغانستان یک دولت خدا داد است، تا زمانیکه »: پدرم می فرمود.  نوشته شده بود« دولت عالیۀ خدا داد افغانستان» 
 «. . .حفظ آن درمشی الهی باشد، کسی آنرا خراب کرده نمی تواند

معلومات  تقاضای دیگر داکتر صاحب یوسفی که.  این بحث با اینکه به اختصار سخن گفته ام، اندک طوالنی شد
علمی  و مستند در بارۀ ریشه و انشعاب زبان های افغانستان خواهش کرده اند، به بحث و مقالۀ دیگری موکول می 

زبان وجود داشت و ثبت اصوات این زبان ها تا سال   55فعال ً اینقدر به عرض می رسانم که در افغانستان . گردد
اما در دورۀ اشغال شوروی در تصرف روس ها . موجود بودی ادبیات ځدر آرشیف شعبۀ زبان شناسی پوهن 1100

چه و محل زیست و انشعاب و اشتقاق  و موجبات نابودی زبان های  انشاء هللا تأریخ.  قرار گرفت و نابود شد
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افغانستان را در مقال دیگری تقدیم می کنم که در خالل آن تصرفات و مدعیات نا مستند ایران نیز توضیح خواهد 
 .شد
 

 (فرحت)زبــان بــازی مکــن با شمع 
 نـمی بـیـنــی دماغ  دلـبـرم سـوخـت؟

 

 (فرحت)از مرحوم پاینده محمد اعتمادی 
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