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 دو لغت مورد مناقشه داستانبازهم 

 "قرنطین"  ــ  "کشودن"
 

 پیش از رفتن به اصل مطلب، تذکر دو نکته را الزم میدانم:

 د و خود را زحمت ندهند!!! چنین موضوعات را ندارند، لطف کنن  حوصله و اشتهای خواندنی، که انــ عزیز

مهلک وطن عزیز ما، نباید خود را با مسائل فرعی و عرضی   بگویند، که در شرائط حاّد و بعض کسانهم  شاید  و  ــ  

 !!! کردو معطوف فوکس  همان یک نقطه و همان یک نکته به باید فکر و ذکر خود را  ساخت، بلکهو جانبی مشغول 

قرین مگر  مهلک    صواب  این سخن  و  حاّد  اگر در همین شرائط  و  فیشنی،    به اصطالحو    بیحد خطرناکو  نیست 

منصرف روشنفکرانه"    "وارخطائّی  ، سری به وطن بزنیم و وضع مردم خود را بررسی کنیم، از چنین  ساز" "سرنوشت

نشاط و    هم، های ملیونی ملت خود بیاموزیم، که در سختترین شرائط از مردم خود و از توده  بهتر استخواهیم گشت. 

محافل  برپا کردن  هواخوری و میله و  و ساعت تیری و    و ساز و سرود و خوشگذرانی  (مزاحمزاق)انبساط و خنده و 

ملتهب    دهۀاین چار  که در    ،و "بساط نشاط"  عروسی"  ر"تاالرا فراموش نکرده اند. آنقدر    ...ختنه سوری و  عروسی و  

پ   همه امور    آبادانی و مدرنیزه شدنآبادی و  آنقدر    اند، در طول تأریخ ما نظیر ندارد!!!لیل و نهار، ساخته شده  ر  و 

خود مشاهده کرده نمیتوانیم. ملتها ضمن  مبینیم، در طول تأریخ پرتشنج و پر خون و آتش که در همین مدت  ،حیاتی را

ث  آرامش کامل و در رفاه  صفاء و  کشمکشها و کشاکشها، ساخته میشوند. مللی، که امروز در صلح و   بات به سر   و 

 .گذشته است  "جنگ" و مسیر از طریق"صلح"  در بسا کشورهاالتهاب داشتند. رمیبرند، نیز گذشته ای پ  

 حبوحۀ همین کشاکش، ساخته شود!!! در ب   ،باالتر از جان ماصدها بار  بگذارید، که ملت ما و وطن عزیز و ــ 

  را برای  و میدان  برویم"بیغمباش"  و  "راحت طلب"  و  "تنبل"  و  "خمود و جمود"    و "  بیکاره"نسلهای  ما  بگذارید، که  و  ــ  

 !!! ، خالی کنیم "پرتپش و پرتالشپرتکاپو و پرتحرک و پویا و جویا و "نسلهای 

  :مضوع میروو به اصل مو گذرممی"نصیحتهای پدرانه" از 

  ، رسمی ماعزیز ملی و    رست کلمات خارجی در زبانهایی در مورد امالی دو پ رالتهاب  درین چند هفته بحثهای داغ

و گسترده    وسیعک  اکردند. اشتر  تکما در آن شر  ارجمندوطنداران    معتنابه  صورت گرفت، که تعداد  "دری و پشتو"  

نیست، بلکه عالقۀ فراوان موجود  "پیش پای افتاده"    سألۀ، کدام منشان داد و ثابت ساخت، که این موضوع  اتحثا بمدرین  

 دست یابیم. در زبانهای خود "امالئیو توحید صحت "است، تا به 

به میدان  "قرنطین"  " بدان اضافه شد و باآلخره پای مسأله  "کشودن و گشودنبود و بعد  "بتری و بطری"  ابتداًء موضوع  

 :را خواندم "امین جان رحیمی"این کامنت وطندار بسیار عزیزم، آقای  سه روز پیشآمد. 

 ******* 

 29.06.2021:  خ یتار: هالند      محل سکونت     یمی رح نی: اماسم

  

02/07/2021 خلیل هللا معروفی  
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 !یمحترم استاد معروف  جناب

 !!!بود. خانه آباد  ه. خواندم آموزنددیرا نشر نمود  یبتر/یو قسمت دوم بطر  دیگفت   کیاز شما که به خواهش من لب  تشکر

 ." مطالعه نمودمنیتصادف امروز بحث دوستان را در قسمت "قرنط یرو

چه رسد    ستی موجود ن یکلمه در زبان عرب نی ا  نکهیا  گریکننده بود و از طرف د وسیبرخورد دوستان ما   کطرفی  از

 .با مأخذ ارائه نمودند به نظر من سند معتبر است یزیانتقال شده باشد. آنچه جناب عز نی به الت  یبه آنکه از زبان عرب

نظر    دیتجد  ا یشان ثابت است  نظرهم ابراز نظر نمودند هنوز هم    نهیکه در زم  یمعروف  یسوال از استاد گرام  حاال

 کردند؟

 ******* 

را باز کرده و به اصطالح  "نبیل جان عزیزی"  این کامنت مرا بر آن داشت، تا کامنت دوست عزیز و قدیمم، جناب  

 بررسی کنم. این کامنت چنین نگاشته شده است: "از نظر خریداری"  ،مانۀ اعامیشیرین  

 ******* 

 27.06.2021:  خ یتار: آلمان      سکونتمحل      یزیعز  لی: نباسم

 "باز هم مسلهء "ت" و "ط یگرام  دوستان

  شه یاز دوستان ر  ی دوستان صورت گرفت که بعض  ان ی م  ن یکلمه قرنط  ی قبل بحث رو  یچند  دیبه خاطر دار  چنانچه 

 . یفرانسو ای و  ن یآنرا الت شهیر قیاز دوستان با مأخذ دق یو بعض ندی گویم  یرا عرب نیکلمه قرنط 

که   یسیبه انگل  یدر کتاب لغت عرب ا یصرف گو ق،یدق یماخذ و نشان یآور ادیاز دوستان بدون   یکی ی حت نکهیا جالب

 . قلمداد نمودند یکلمه را عرب شهیدر خانه دارند ر

 ماخذ . ندیگوی چه م نی که عربها به قرنط ابمیمراجعه نمودم تا در نترنتیدر ا یعرب یبه لغتنامه ها من

يّ    .PONSکتاب لغت   .1 ّح  ٌر ص  ْحج    quarantine    م 

ْحج ر  Arabdict . کتاب لغت    .2  quarantine   م 

 Quarantäne   حجر صحي   Langenscheidt .کتاب لغت   .۳

 quarantine    گوگل ترجمان حجر   .۴

را    نی همه لغتنامه ها قرنط  ند،ی نما  یو کتاب را معرف  سنده ینام نو   ی خواهد حت یدوست ما که نم  یجز از کتاب خانگ  به 

 .حجر ترجمه نموده اند یبه عرب

   ند؟یگویباشد چرا آنها حجر م  یاز عرب نیکلمه قرنط  شهیر اگر

 ******* 

من درین موضوع   است. تمسک quarantaineب کلمۀ اروپائی ، معرّ "قرنطین"من تاکنون بدین عقیده بودم، که کلمۀ 

 بود:  مأخذدو  به در رستۀ اول 

ثبت    quarantaine  کلمۀ فرانسوی و انگریزیب"  "معرّ ، این کلمه را به حیث  عین""م  ــ اول این، که فرهنگ معتبر  

 جلد دوم این فرهنگ چنین آمده است:  2۶۶۶کرده است. چنان، که در صفحۀ 

 [ quarantaineب کلمۀ فرانسوی و انگلیسی ه( معرّ نقرنطین ])= قرنطی 

)اسم( جایی که در آن مسافرانی را که از سرزمینی وارد میشوند که در آنجا بیماری ساری مانند وبا و طاعون شیوع  

 دارد، مدت چند روز نگهداری میکنند.

و به حیث معّرب از "  "قرنطینهل  این کلمه را به شک"لغتنامۀ دهخدا"  هم به نقل از  ــ "قاموس کبیر افغان جرمن آنالین"  

 پیش کشیده بود ....انگریزی 

یادداشتهای  "لغتنامۀ دهخدا"  چون   ، از طرف انجمنی تحت  مه علی اکبر دهخدا""عاّل متفرق  پراگنده و  با استفاده از 

عین" سرپرستی   تدوین شده است، دو حالت را میتوان تصور کرد: "داکتر محمد م 

 از آن متأثر شده باشد  هم" داکتر معین"و بعداً  سر زده"عالمه دهخدا" یا این، که اصل اشتباه از ــ 

mailto:info@arianafghanistan.com
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است و هم  عین"  "فرهنگ م  است، که هم مؤلف    مرتکب شده عین"  "داکتر محمد م  شخص    ــ یا این، که این مغالطه را

 را رهبری میکرد."لغتنامۀ دهخدا" تدوین 

باعث گشته است، که تعداد بسیار زیاد استفاده کنندگان این   ایرانو نخبۀ  بزرگ دانشمند  در هردو حالت، اشتباه این دو

من هم    ــ هم در ایران و هم در افغانستان.  "بیراهه بروند"و به اصطالح به  ن برداشت نادرست کنند  آاز    ،دو کتاب لغت

 است. quarantaineعربی و معّرب کلمۀ  "قرنطین"  بدین عقیده بودم، که لغت "فرهنگ معین" با تمسک به 

ند ــ از جمله من گشته بود  نادرستداشت  رن در ایران نیز باعث این مغالطه و بمدو  دیگر  ب لغت  البته یک تعداد کت

 ایرانی!!!"بزرگ علوی" المانی و  Heinrich Junker اثر مشترک ــ"فرهنگ فارسی المانی" 

دوست  دو    دوگانۀ   کامنتهایصریحاً تذکر دادم،  "آریانا افغانستان آنالین"  م در مناظرات  قسمی، که در کامنت پریروز

به  "نبیل جان عزیزی"  و  "امین جان رحیمی"  ــ هرکدام  و گرامی  عزیز     ی و جست و جوی تکاپوتفحص و  ــ مرا 

 م، که: ابانداخت، تا دری

 "قرنطین" در بین اعراب و در زبان عربی وجود دارد، یا نی؟؟؟ــ آیا کلمۀ 

 کدام است؟؟؟  کلمه عربی این  و بدیل  ــ و اگر این کلمه در زبان عربی سراغ نمیشود، کلمۀ جانشین 

کلمۀ  "نبیل جان عزیزی"و بالخاصه دریافت   در عربی و نزد بدیل قرنطین"  لغت  "را به حیث  "حجر"  ، که صریحاً 

در زبان عربی،  "حجر" کلمۀ  معمول!!! چون معنای "شکّ "انداخت و هم به  "تعجب"قلمداد میکند، مرا هم به  اعراب،

زبان  "سنگ" همه میدانیم، که اعراب کلمۀ  همه خوانندگان، معلوم است. چههمگان و نه تنها در نزد من، بلکه در نزد 

و  به تفحص   هیچ مناسبتی را نتوانستم کشف کنم، باید "قرنطین" و "سنگ"  بین  مینامند. و چون "حجر" فارسی را /دری

"نبیل  با وجودی، که . رفتممیشمار لغت دستداشته ام را ورق زده مختلف و بی پرداختم و کتب پالیدن و جست و جوی می 

و و شکاک من باید به تجسس  منابع چارگانۀ عربی در انترنت را معّرفی کرده اند، اما طبیعت کنجکاجان عزیزی"  

مدام و  همیشه  و همین، که مردم ما  پرداخت، تا حقایق موضوع بدون کوچکترین شائبه ای معلوم و ثابت گردند.  میمزید  

 آخراالمر دریافتم:  داشت. چون و نکو بخیر و صائب  ماحصل،  !!!"بودجوینده، یابنده  عاقبت " گفته اند، که الوقت 

 ست و نه کلمۀ معّرب!!! کلمۀ عربینه  "قرنطین"  ــ که 

 !!! پیدا کنم را"قرنطین" کلمۀ  با  "حجر" کلمۀ مناسبت باید که و این،  ــ

داکتر محمد  "  دو دانشمند نخبۀ ایرانی،  تألیفو  "فارسی ــ عربی"  ، که یک قاموس  ""فرهنگ اصطالحات روزدر  

  2۴۸ل مشکل خود را یافتم. آری؛ در صفحۀ  حاّل علی الظاهر ، ست شیرازی"زادۀ هللا  داکتر مرتضی آیت"و  "غفرانی

 همین کتاب چنین نوشته شده است: 

 ّحی الص  ز  جْ : الح  قرنطینه

که  ینبنا بر نتیجه رسیدم،  بدیل    بدین  مناسبت  ست"حجزالصحی"    ،در زبان عربی"قرنطین"  كلمۀ  و  تناسب  . چون 

ی  معنائ  چنین مناسبت"  ن"قرنطی و  "حجر"  یافتم، در حالی، که بین کلمات  در آن  را  "قرنطین"  و  "حجز"  مستقیمی بین  

و    وبسایت محبوب  2021جون    ۳0  ۀ همین قاموس بود، که آن کامنت را در مناظراتبعد از مطالعموجود نیست!!!  

را خواندم، که  "داکتر محمد اکبر یوسفی" تا این، که کامنت محقق فرزانه جناب نوشتم.  "آریانا افغانستان آنالین"  باوقار

 نوشته اند: 

** ***** 

 01.07.2021:  خیتار: آلمان      محل سکونت     یوسفیمحمد اکبر  اسم: 

 صاحب  یهللا معروف لیمحترم خل  جناب

mailto:info@arianafghanistan.com
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  "Quarantine"  ۀرسانم که کلم  یزبانها، حضور شما به عرض م  ا یزبان و    ۀشما در بار  یکمال احترام و باور به آگاه  با

شده است، که هدف از قراردادن در    ادی"  ی"حجر صح  ی" به معندیبا نام "لنگنشا   "یعرب  -  یدر "فرهنگ کلمات آلمان

 یبرا  یباشد. با تالش شخص  رهیدشمن و غ   بیخطر آس  از  ا یاز کدام مرض و    ئیش ایمکان بخاطر نجات کس و   کی

زبان حل مشکل    ن یاندازه در  کیشود، تا    یم  سیدر پوهنتونها تدر  کهیبدون معلم، از خالل کتب ا  ،یآموزش زبان عرب

محل    ،یری"مانع"، جلوگ   یبه معن  د،یکرده ا  اد ی"حجز" که شما    ۀ. البته کلم ست یتوانم. حرف بر سر تخصص ن  یم

  ۀ واسط   ک یسفر در    یبرا  یدادن چوک  شیقبالً فرما   ای هوتل"    کی دادن مثالً در    شی"اطاق فرما   ا یکردن    ؟"زرف ی"ر

 Quarantine و فروش. اما آنچه به  دیگرفتن اموال مسترد شده در معامالت خر  ی. حترهی"فارغ نگاه کردن" و غ   ،ینقل

تحمل   دیمحل است، که به خاطر دفع خطر، با  کیهر چه باشد، در   ا یهدف از قرار دادن شخص و    رد،یگ یارتباط م

 .مراعات شود ود یآنوقت ق ا یشود و 

ْحج ر» ی عزل فیه أشخاص، أو أماكن، أو حیوانات، قد تحمل خطر    ( Quarantine:  الصحي )باإلنجلیزیة   لم  هو مكان 

 « .العدوى

 احترام با

 ی  وسفی

 ****** 

اکبر  محمد  "کامنت داکتر صاحب  اینک  را قبالً در نظر گرفته بودم، مگر  "نبیل جان عزیزی"    با وجودی، که کامنت 

را   " عربی  ــفارسی  "و    " فارسی  ــعربی  "و    " عربی  "عربی ــباعث گشت، تا یکبار دیگر قوامیس دستداشتۀ    یوسفی"

 ."حجر"و زیر ردیف  امتر؛ و اینبار با دقت هرچه تممرور کنم

با حرکات مختلف دو حرف اول، معانی مختلف را   "حجر"با مرور دقیق قوامیس دستداشته بدین نتیجه رسیدم، که کلمۀ  

 را پیش میکشم: مورد عالقه افاده میکند. ازین میان دو حالت  

ده میکند، که  اافرا    "و پشتو  یدر"ه در زبان  م این کل  ( همان مفهوم عام ّ یا با دو حرف اول مفتوح  )به فتحتین ر"ج  ــ "ح  

 .است ، به همگان معلوم"سنگ"معنای  در

ست، که تسمیۀ    است. و همین معنا"تحریم کردن"  و یا  "مطلق منع کردن"  )به فتح اول و سکون جیم( در معنای  ر"جْ "ح  ــ  

 را منطقاً توجیه میکند!!! " الصحیّ ر  ْْ ج"ح  ترکیب 

و به دو معنای    (عبر"و محضر و م  محشر و منظر"وزن    )بر"محجر"عربی در هیئت  زبان  هردو کلمه در    "اسم مکان"

 مختلف آمده است: 

 ــ مفهوم اول در معنای "معدن سنگ" یکیــ 

 به مفهوم دوم شده" ــ می"مکان تحر ای"مکان ممنوع"   یبه معنا و دیگرــ 

 است "مکان قرنطین" میگوئیم، به معنای "محجرالصحی" پس وقتی 

برایم روشن و قابل فهم گشته است، از دل و جان این ترکیب  "محجرالصحی"  و    ""حجرالصحیاینک، که وجه  تسمیۀ  

را، که منحصراً به زبان عربی مربوط میشود، برای   اضافی درین مورد خاصّ   قابل قبول و منطقی میخوانم. تذکراترا  

 نمیدانم!!!  این بحث الزم

 :مهم دیگر ۀو نکت
پس با آن    ست،ی ن"  ی"عرب  ۀــ کلم  باردیم "  تیّ"عرب  شیکه از سر تا پا  ،یــ با وجود"  نی "قرنطکه معلوم شد، که    حاال،

 :میچگونه برخورد کن 

 م؟؟؟یامالء بنگار نی و آن را کماکان با هم میبازهم منهمک بدان بمان ایآ ــ

 م؟؟؟یکن حی لغت را تصح نی ا یامال ۀویش ای ــ
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 صفحه 5 از 5هٔ  شمار

 یل کلیک نمائید!برای ارسال مقاالت به روی لینک ذ

info@arianafghanistan.com 

 :به بعد بدان وفادار خواهم ماند  نیو از میگو یخود را م  ۀدیعق  من

  د یاقتباس شده است، با   ،"ی"پشتو و درما    یو رسم  یمل  یبه زبانها  یاروپائ  ی از زبانها  ماً ی مورد مناقشه مستق  ۀکلم  چون

است و مناقشه بر سر دو حرف است؛  quarantaine . اصل کلمهمیکن   ق یخود را تطب  یزبانها  یپهایآن پرنس  یدر امال

 [t] گریو د [q] یکی

  ی عنیشناخته شده است. پس حرف اول؛    "و پشتو  یو در  یعرب"معادل حرف ]ق[ در    ،یدر تعامالت زبان [q] حرف  ــ

 !!!ماندی م یق[ به حال خود باق]

 !!!حرف ]ت[ استو پشتو"  ی"در یدر زبانها [t] معادل یول ــ

 !!!شود" نی "قرنط نشینجا  دیکه با   شود،یم"  نی"قرنتکلمه به حساب من،  نیا یامال پس

 "خواهم نوشت؛نیبه بعد "قرنت نیشخصاً از من

 خود دانند!!! گرانید

 :آخرین و نکتۀ
، نکتۀ جالبی را "محمدالتونجی"، تألیف داکتر  "فرهنگ فارسی ــ عربی"ضمن بررسی قاموسهای مختلف تصادفاً در  

 دو دوکتورا در رشتۀ زبان دارد: ست، که  سوریائی دانشمند، محمدالتونجی""پیدا کردم. اوالً باید بگویم، که 

 "پوهنتون دمشق"عربی از  ادبیات ــ یکی دوکتورا در رشتۀ 

 ت زبان فارسی از "پوهنتون تهران"ــ و دگر دوکتورای ادبیا

نها را  و مشتقات آن برخوردم، که ذکر آ"کشادن و کشودن"  ضمن ورق زدن صفحات متعدد این کتاب تصادفاً به کلمۀ  

در دری افغانستان و  و مشتقات آنها  "کشادن و کشودن"    مصادربرای بحث قبلی مفید میدانم. قبالً دریافته بودیم، که  

میشود. در حالی، که عین کلمات  و تلفظ نوشته "کاف عربی" ماوراءالنهر یا پاردریا و نیمقارۀ هند، به همین شکل و با 

را مرور میکنم، این کلمات همه را با  التونجی" فرهنگ محمد"که  ،اینک .معمول اند"گاف" با در تداول فارسی ایران 

 میبینم: "کاف عربی" 

 کشادن، کشودن، کشاد، کشود، کشایش، کشاده، کشادگی، کشاده دست، کشاده پیشانی، کشادنامه 

که   نتیجه میگیریم،  مثالها  مشتقاتش،  ازین  و  ایران"حتی در  این مصدر  به    "فارسی  مطلقاً   تلفظ    نوشته و"گ"  هم 

 نمیگردند، بلکه: 

که عین کلمات را با   ،مینگارند و تلفظ میکنند، هستند کسانی در ایران "گاف"اگر اکثریت مردم این کلمات را با حرف 

 استعمال میکنند!!! "کاف عربی" 

 

 ( 2021جوالی   2)خلیل هللا معروفی ــ جرمنی ــ 

 

 

 

 کلیک کنید عکس باالی، معروفی خلیل هللا مطالب دیگر  برای 
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