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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠دوم جنوری  برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ی افغانستان و فارسی ايران دررقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )م بخش ده(       
  

  ميدان طياره  ــ  ميدان هـوائی  ــ  فـرودگاه
  

 را که "ميدان طياره ــ ميدان هوائی ــ فرودگاه"درين قسمت که قسمت دهم اين سلسله است، مقالۀ معنون به 
با . تقديم مينمايم کمی اضافات بانشر گرديده بود، " افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٨ريل  اپ٤به تاريخ 

نيز افتخار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٨اين مقاله بعدًا در صفحۀ دهم اکتوبر وجودی که 
را در زير کتگوری خاص اين   و همين اکنون در آرشيف بنده درانجا موجود است، آننشر را حاصل کرد

  .نيز نشر مينمايمسلسله 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                     
  ٢٠٠٨ اپريل ٤برلين ، 

  
 

  
  

  ميدان طياره  ــ  ميدان هـوائی  ــ  فـرودگاه
  

  کدام يک بهترين است؟؟؟
  

  :از همين اول اين بحث ميگويم که 
است و وقـتی مفهوم خود را تکميل ميکند که با کلمات ُمکمِّل و ) نيم دلمل(کلمۀ نيم کله و نيم درمل " فـرودگاه"

که از آن " فـرودگاه. "پيوسته بهم ، استعمال گردنده و خوردپيوند " پروازگاه"و " هافـرازگ"متِممی از قبيل 
را از اين سبب بکار می برم که ساخت لغوی و لفظی اين کلمه چنين حکمی را نميکند ــ " ظاهرًا"ظاهرًا ــ 

، " دان هـوائیمي"چون  در يک مسأله را بيان می دارد، " نيم"را می گيرند ، " مکان فـرود آمدن"معنای 
فـقـط يک طرف قـضيه را در بر " فـرودگاه" پس ترکيب .طيارات هم فـرود می آيند و نيز پرواز ميکنند
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، اين ترکيب" ظاهر"و " لفظ"يگر از از طرف د. است" نامکمل"و " ناتمام"ميگيرد و نه تمام آنرا و ازينرو 
  !!!استنباط شده نميتواند ، چه چيزی مد نظر استِ"فرود آمدن"و هم اينکه ، " فرود آمدن"يا " فـرود" کيفيت 

  
از نگاه ساخت " فـرودگاه"حاال بايد ديد که آيا کلمۀ . سخن رفـت" فـرودگاه"تا اينجا در مورد مفهوم و معنای 

  :درست است يا نی؟؟؟ " لغوی"و " صرفی"
و اگر شاعرانه تر گفته . آوردمی " زير ، نشيب ، پايين، نقيض باال"را در معنای " فرود"فرهنگ عميد کلمۀ 

درست باشد، " گاه"با " فرود"حاال اگر ترکيب کردن . است" فراز"متقابل و متضاد لغت " فرود"شود، کلمۀ 
از نگاه " فرودگاه"يعنی اگر ترکيب . ترکيب شده بتوانند" گاه"بايد مترادف ها  و متضاد های آن نيز با پسوند 

مگر . نيز درست باشند..."  نشيبگاه  و پائين گاه و  باالگاه و فرازگاه و زيرگاه  و"صرفی درست باشد، بايد 
طوری که ميدانيم، چنين ترکيباتی تا کنون بر زبان هيچ دری زبانی جاری نگرديده است ؛ نه در افغانستان، 

  .نه در ايران و نه در تاجيکستان
ساخته شده و " گاه"تعددی را که با پسوند ، کلمات م" فرودگاه"برای پی بردن به کنه و ذات ساختمان لغوی 

  :در قلمرو زبان دری رايج  اند ، مد نظر ميگيريم 
درگاه ، بارگاه ، زايشگاه ، دانشگاه ، صبحگاه ، چاشتگاه ، شامگاه ، شبانگاه، پگاه " قـرارگاه ، خوابگاه 

 خوش کسی بيايد ــ چنانکه کابليان آنچه از خوراکه باب( ، بيگاه ، خوشگاه )ــ به گاه ــ بوده " بگاه"اصًال (
گاو و گوسفـند و " گوشت کمر"اصطالح کابلی برای (، کجگاه " ) شوروا خوشگاه دل فالنی جان اس"گويند 

، آسايشگاه ، آرامگاه ، جايگاه ، خاستگاه ، باجگاه ، قـتلگاه ، ناگاه ، ) نيز گفـته شود " نمکدان"بز و غيره  که 
 ، ُبنگاه ، شرمگاه ، ديدگاه ، خرگاه ، درمانگاه ، عـبادتگاه ، عـقـبگاه ، لشکرگاه ، آگاه ، دستگاه ، کارگاه
  .لنگرگاه ، پايگاه  و غيره

 اول اين ترکيبات، از نگاه ِءابا مقايسۀ اين کلمات و کلمات بسيار ديگر که بتوان ارائه کرد، هيچکدام از اجز
  .سر نميخورد" فرود"دستوری با کلمۀ 

  
و " مفهوم"در زبان فارسی ايران به تمام معنی رائج گرديده و " فرودگاه"م سخنان باال چون کلمۀ با وجود تما

غلط مشهور، ": ناميد ، که گفته اند " نادرست"اش هم نزد همه ايرانيان مشخص است، نميتوان آنرا "مدلول"
 اما اين تداول در فارسی ايران دليل شده نميتواند که اين ترکيب را در دری افغانستان ".حکم صحيح را دارد

  !!!!اش بسازيم" ميدان طياره"و " ميدان هوائی"نيز استعمال نمائيم و جانشين 
  

  :ميدانم ) قابل قبول(به داليل ذيل رسا و مقبول  را "ميدان طياره"من 
ای ورود هواپيمائی و هوانوردی و استفاده از طياره در افغانستان، به اين کلمه در ابتد: ــ قـُدمت استعمال 

دست اهل فن وطن ما وضع گرديد ــ و شايد هم بار اول از زبان عوام ما شنيده شده باشد ــ ، و بعد در زبان 
  .تمام مردم افغانستان افتاد و همين اکنون هم مردم عوام ما آن را منحصرًا بکار ميبرند

، کامًال مفهوم و " بار معنائی"اين ترکيب از نگاه معنائی و به اصطالح مدرن از ناحيۀ :  بودن ــ عام فهم
  .ملموس  است و هر که آن را بشنود، به مدلول و مفهومش پی ميبرد

مردم . رواج اين ترکيب ، دليل بسيار ُمّوَجِه ديگر است" عام بودن: "ــ رواج عام و تام داشتن در بين مردم 
  . و شايد بزرگترين دليل توجيِه اين کلمه هم همين باشد. ا فقط همين ترکيب را منحصرًا استعمال ميکنندعوام م

را اساس و معيار اين بحث قـرار داده و ترکيبات ُمعادل و مترادف  "ميدان طياره"بنا بر داليل فوق کلمۀ 
  :فارسی و عـربی و فـرنگی آن را از نظر خوانندۀ گرانقدر ميگذرانم 

  
 در زبانهای مختلف جهان از قبيل انگليسی ، المانی ، فـرانسوی ، چکی ، عـربی و "ميدان طياره"کلمۀ 

  : فارسی ايران بدين ترتيب بکار ميرود 
   

Airport را دارد" بندر هـوائی"يا " بندر هـوا"        در زبان انگليسی ، که تحت اللفظ  معنای  
Flughafen است" بندرگاه پرواز"و يا " بندر پرواز"باللفظ در معنای     در زبان المانی ، که 
Aeroport را ميدهـد، عـينًا به مانندی " بندر هوائی"يا " بندر هـوا"     در زبان فـرانسوی ، که باللفظ معنای  

                     که در زبان انگليسی متداول است
Letištěرا دارد" جای و مکان پرواز"ای          در لسان چکی ، که نيز باللفظ معن  

  جای و وقت"و " جای و وقت پريدن"يعنی " طيرانطير و "   در زبان عربی ، که اسم مکان از "      مطار"
  است"                     پرواز کردن

  در زبان فارسی ايران ، که شرحش در باال به تفصيل گذشت"       فرودگاه"
  

 المانی را مد نظر گرفته Flughafen انگليسی و Airportکلمات "  فرودگاه"حدس ميزنم که واضعان کلمۀ 
و " فرود"با کلمۀ  ) Flug" ( پرواز"و  )  Air" (هوا"و به ساختن اين لغت پرداخته باشند ؛ با تعويض 
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لبته ا .المانی را افاده ميکند" هاِفـن "Hafenانگليسی و  " ُپورت" Portکه گويا مفهوم " گاه"آوردن پسوند 
  .  فرانسوی هم باشد، عين توجيه شامل حالش ميگرددAeroportاگر اساس ساخت اين ترکيب،  کلمۀ 

       
 مفهوم را از همه بهتر و معقـول تر اداء "ميدان طياره"به نظر من بنده ، از ترکيباتی که در باال ديديم، کلمۀ 

بکار گماشته ميشوند، خواه " طيارات"ئی که در آن يعنی جامعنائی عام را افاده ميکند، " ميدان طياره". ميکند
 .و يا به مقاصد ديگر" نشستن"و يا به مقصد باشد " پرواز"به مقصد 

  
گردند ــ ذاتًا با " بندرگاه"و " بندر"  و معادل هايش ــ که به حساب ما ، Portدر بسا زبانهای اروپائی کلمۀ  

، اينک با  " آب"و جالب است که چنين کلمه ای به جای . ارندآب ايستاده و بحر و دريا و ساحل ربط مستقيم د
  !!!در ارتباط آورده ميشود" هـوا"
 

از اين سه ترکيب کدام يک بهـترين بعد ازين بررسی ، ميرسيم به نکتۀ آخرين و جواب گفـتن به  سؤالی، که 
  است؟؟؟

  

 :جواب 
  

  " :ميدان طياره"ــ 
  .است" بهترين"بودن لفظی،    از نگاه دربرگيری معنی و عام فهم 

  
  " :فـرودگاه"ــ 

  .است" بهترين"   از نگاه ايجاز و اختصار ساختمان لغوی، 
  

  " :ميدان هـوائی"ــ 
 .است" بهترين"لفظی و لغوی، " بين المللی بودن"   از نگاه عـرف جهانی و 

  
  :و اگر نظر شخص خودم را بگويم
ف مطالعۀ دری  سال زندگانی خود را وق٢٥ظرافتهايش ميباشم  و حدودًا من که شيفتۀ زبان عوام و باريک بينی ها و 

يعنی    دلم،ان عزيزکابلي)  مورد قبولقبول شده، قابل قبول، (ه ام، همان عرف معمول و مقبول عاميانۀ کابلی  کرد
  !!!اسميست واقعًا با مسماو بوده  دقيق بسمی پسندم، که  را  "ميدان طياره"
 . 


