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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که دارد، داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو   

  

  

 ٢٠٢١جون،  ١۶         جان محمد 

 

 بترى يا باترى؟ 
 

، نمیشوداختالف نظر  تنها به طرز نگارش آن به صورت "بترى" یا "بطرى" منحصر    ”battery“در مورد نوشتن  
 "بلکه یک اختالف دیگر هم وجود دارد و آن عبارت است از نوشتن این کلمه به شکل "بترى" در افغانستان و "باترى

در ایران. فکر میکنم در بارۀ امالى این کلمه به صورت "بترى" و "بطرى" به قدر کافى تبادل نظر صورت گرفته  
در پیامخانه ها ارائه کردنده اند. در این مورد من سخن    است و هر جناح گفته هاى خود را به صورت مقاله و تبصره

نوى ندارم که به گفته هاى قبلى بیفزایم. اما در این جا من میخواهم بر این نکته تمرکز کنم که چرا ما عین کلمه یعنى 
“battery” .را به دو شکل متفاوت، یعنى "بترى" در افغانستان و "باترى" در ایران، مینویسیم 

 
ناد به نوشتۀ معروفى صاحب و عدۀ دیگرى از دوستان و بر اساس قاموسهاى آنالین انگلیسى، کلمۀ "بترى" از با است

. واضح است که این کلمه در  1زبان فرانسوى توسط زبانهاى دیگر از جمله درى و فارسى به عاریت گرفته شده است 
ن در انگلیسى هم تقریباً شبیه تلفظ فرانسوى است. خواننده گان  زبان فرانسوى صرف یک نوع تلفظ دارد و تلفظ آ

محترم میتوانند با مراجعه به گوگل تلفظ این کلمه را هم به فرانسوى و هم به انگلیسى بشنوند. پس سوال پیدا میشود:  
لمه در زبان منشأ  چرا این کلمه را در افغانستان "بترى" و در ایران "باترى" مینویسیم؟ به عبارت دیگر، چون این ک

صرف یک نوع تلفظ دارد، چرا آن را به دو شکل متفاوت نوشته میکنیم؟ اگر قرار باشد که ما از این دو صورت  
نگارشى صرف یکى را انتخاب کنیم، کدام یک را باید انتخاب کنیم و چرا؟ در این نوشته من کوشش میکنم به همین 

 سوالها جواب ارائه کنم. 
 

یگانه کلمۀ دخیل نیست که در نوشتنش    ”battery“به سواالت فوق، خواننده گان محترم میدانند که  اما قبل از پاسخ  
میان درى و فارسى تفاوت وجود دارد. کلمات زیاد دیگرى هم داریم که در افغانستان و ایران به دو شکل جداگانه  

نون متوجه دو دلیل عمده شده ام. نخستین دلیل  نوشته میشوند. دالیل این تفاوت میتواند متعدد باشد.  از جمله من تا ک
تفاوت امالیى اینست که در زبان درى تعدادى از کلمات دخیل از زبان انگلیسى وارد شده اند، اما در زبان فارسى  
همین کلمات از زبان فرانسوى گرفته شده اند. چون در تلفظ این کلمات در انگلیسى و فرانسوى تفاوت وجود دارد، 

ه امالى آنها هم از هم متفاوت خواهد بود. به طور مثال: دالر/دالر، فلم/فیلم، داکتر/دکتر، کانگرس/کنگره،  طبعیست ک
 دیپارتمنت/دیپارتمان، بکتریا/باکترى، چانس/شانس و بسا کلمات دیگر. 

 
میبینم. به   ندهوام دهدلیل دیگر اختالفات نوشتارى میان درى و فارسى را من در تلفظ و امالى کلمۀ دخیل در زبان  

نظرم، در افغانستان ما اکثر کلمات دخیل را بیشتر بر اساس تلفظ آنها مینویسیم، اما در ایران کلمات دخیل بر اساس  
نظر بیفگنیم،   ”battery“امالى زبانى که از آن به عاریت گرفته میشوند، نوشته میشوند. مثالً، اگر ما به همین کلمۀ 

در فرانسوى و انگلیسى است.   ”a“ حرف   معادلاست. در الفباى درى و فارسى "الف"  ”a“میبینیم که حرف دوم آن 
در این کلمه توجه کنند، آن را اتومات با "ا" مینویسند و نتیجه "باترى"   ”a“بنا بر این، در ایران بدون آن که به تلفظ  

یک کلمه، اگر مصوتهاى کوتاه در وسط  میشود. بر عکس، در افغانستان ما تلفظ کلمه را اساس قرار میدهیم. در تلفظ  
یک   ”a“آن بیایند، این مصوتها بر اساس قواعد زبان نوشتارى درى و فارسى نوشته نمیشوند. در کلمۀ زیر بحث ما،  

نتیجه از نوشتن آن صرف نظر میکنیم که در  لذا ما  دارد.،     در دریمصوت کوتاه است و در وسط کلمه قرار 
“battery”    "نوشته میشود. مثالهاى زیاد دیگرى هم موجود است که نشان دهندۀ عین پروسه در زبان  به شکل "بترى

 نوشتارى درى  و فارسى است. من در این جا مشت نمونۀ خروار گویا چند تا از این کلمات را ذکر میکنم:
 

 

محترم کاسى صاحب معتقد اند که قرنطین ریشۀ عربى دارد و از عربى وارد دیگر زبانها شده است. براى تفصیالت بیشتر، به پیامهاى   1

 ایشان در پیامخانه ها رجوع کنید. 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 فارسى  درى انگليسى
New York  نیویورک  نیویارک 

Fremont  فریمونت  فریمانت 
Donald  دونالد  دانلد 

Johnson  جانسون  جانسن 
Taxi  تاکسى  تکسى 

America  آمریکا  امریکا 
Visa  ویزا  ویزه 

Ireland  ایرلند  آیرلند 
 

. برخالف، 2طورى که در جدول مشاهده میکنیم، امالى درى کلمات داده شده بر تلفظ آنها در انگلیسى استوار است
صورتهاى نگارشى فارسى انعکاس دهندۀ امالى این کلمات در زبان انگلیسى میباشد. مثالً، در کلمۀ "نیویارک"، تلفظ  

ین، در درى ما آن را با "الف" مینویسیم. برخالف، در فارسى  بیشتر به "الف ممدوده" نزدیک است. بنا بر ا  ”o“حرف  
حرف "و"   ”o“با حرف "و" نوشته شده است، زیرا در الفباى فارسى )و هم در درى(، معادل حرف    ”o“همین حرف  

 . 3است. عین پروسه در مورد باقى مثالهاى داده شده در جدول هم صدق میکند
 

بانان کلمات دخیل را بیشتر بر اساس تلفظ آنها مینویسند، اما فارسى زبانان  از توضیحات فوق برمى آید که درى ز
در افغانستان "بترى"    ”battery“بیشتر بر اساس صورت نوشتارى آنها در زبان مبدأ )زبان وام دهنده(. بنا براین،  

 نوشته میشود و در ایران "باترى". 
 

ب کنیم، کدام یک را باید برگزینیم؟ جواب واضح است. بهترین حاال اگر ما از این دو صورت نوشتارى یکى را انتخا
زبان نوشتارى آنست که زبان گفتارى را به همان گونه که است حتى المقدور بدون کم و کاست بر روى کاغذ یا 
صفحۀ کمپیوتر ترسیم کند. چون صورت نوشتارى "بترى" مروج در افغانستان با تلفظ کلمه در زبان مبدأ هماهنگى  

رد، بنا بر این، این صورت نوشتارى بر صورت نوشتارى "باترى" مروج در ایران ارجحیت دارد. همین نتیجه دا
 گیرى در مورد اکثریت کلمات دخیلى که در درى و فارسى به دوشکل متفاوت نوشته و تلفظ میشوند، نیز صدق میکند. 

 

 

 

 خواننده گان محترم میتوانند تلفظ این کلمات را به انگلیسى در قاموس آنالین بشنوند.  2

 اگرچه این قاعده عمومى است، اما استثناآتى هم وجود دارد.  3
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