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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠ جنوری ٢١ برلين ،
  
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ی افغانستان و فارسی ايران دررقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )دهم بخش نز( 
  

  "دائرة المعارف"و " دانشنامه "اتتحليل لغوی ترکيب
    

 را که به تحليل لغوی ترکيبات » ..."نامۀ ادب فارسیدانش "گذری انتقادی بر جلد سوم« ۀ قسمتی از مقال
تاريخ به اله اصًال مقاين . يت ميدهمارتباط ميگيرد، در بخش نزدهم اين سلسله رؤ" دائرة المعارف"و " دانشنامه"

نشر گرديده بود، که بعدًا در صفحۀ مؤرخ دوم " افغان جرمن آنالين" نوشته شده و در پورتال ٢٠٠٨ مارچ ٣٠
  . نيز افتخار نشر يافت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٨اکتوبر 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  وی ـتحليل لغ

  "دائرة المعارف"و " دانشنامه"ترکيبات 
 ــ جانشين کلمات عـربی و فـرنگی" فارسی سازی" را از چنديست که در ايران ــ در مسير "دانشنامه"کلمۀ 

  . ساخته اند"دائرة المعارف"ترکيب  بامفهوم و جامع  عربی 

 حدودًا هـزار سال ، ابن سينای بلخی حسين ابوعـلی نادرۀ دوران و اعجوبۀ دهر،  را بار اول"دانشنامه" ترکيب 

" پسر کاکويه"بيهقی  ــ ابن کاکويه و بگفتۀ عـالء الدوله کاکويهپيش بکار برد،  وقـتی کتابی را به خواهـش و امر 

اين کتاب که بايد بر رشته های متعدد عـلمی مکث ميکرد، .  گذاشت"دانشنامۀ عـالئی"، نوشت و نامش را ــ 

  )ــ  بخش اعـالم" فـرهـنگ معين"م  جلد پنج٥١٦صفحۀ .(محض منطق و طبيعيات و الهيات را به بررسی ميگيرد

 و معادل های ديگر فـرنگی Encyclopediaاللفـظ کلمۀ انگليسی  تقـريبًا ترجمۀ ب"دائرة المعارف" عربیترکيب 

 ) ἐγκύκλιος παιδεία )enkyklios paideia  اصل يونانی آن.برخاسته اند" يونانی"، که همه از زبان قـديم آنست
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راتر  قـدمی فـ"دائرة المعارف" است، اما واضعان ترکيب "دائرۀ دانش" يا "دائرۀ عـلم"آن ترجمۀ دقـيق  است که

رساتر از خود به مراتب   ساخته اند، که در واقع ترکيبی "عـلم"را جايگزين کلمۀ " معارف"گذاشته و ترکيب 

هر دو عربی بوده و به قاعدۀ عربی پيوند خورده " معارف"و " دائره"کلمات .  هم هـستEncyclopediaاصل  

بحث از محيط ،  در چنين کتابی .است" عـلومانواع "يا " معرفـت ها"و در معنای " معرفت"جمع " معارف. "اند

" دائرة المعارف"گنجانيده شده، " دائره"ميرود، پس مجموعۀ عـلوم و معارفی که در يک و دانش هـر نوع عـلم 

  .وانده ميشودخ

 نمی کند و ازين سبب "انواع دانش و معرفـت" محيط  بر لفظًا و لغـتًا هـيچ داللتی بر کتابی" دانشنامه"ترکيب 

هم مفهوم " نامه"از جانب ديگر خود کلمۀ . را افاده کرده نميتواند" دائرة المعارف " و دربر گير مفهوم جامع

   .. کرده نميتواندفـراگير و جامعی را ارائه

در زبان فارسی ايران به مفهوم ديگری هم استعمال ميگردد؛ و آن عـبارت از سنديست که پس از " دانشنامه"کلمۀ 

فـراغـت از يک مؤسسۀ عالی تعليمی و تحصيلی نظير پوهـنتون به کسی داده ميشود که در عـرف وطن ما آن را 

و مدلول خود را درست " دانشنامه"ارتباط نيز البته درين ". ديپلوم"گويند و در عـرف فـرنگيان " شهادتنامه"

است و هـرگز از آن استنباط شده نميتواند، که " سند دانش"در معنای " دانشنامه. "بيان کرده نميتواندمنطقی 

دارند و فاقـد " دانش"چه بسا کسان که .  کدام مؤسسۀ اکادميک و عـلمی باشد"فارغ التحصيل"دريافـت کنندۀ آن، 

هم  و دانش  و ای بسا فارغان مؤسسات عـلمی که چنين سندی در دست دارند و از کوچۀ عـلم اند " نامه"چنين 

قـبالۀ  ("قـوالۀ روبا"کابليان طنزپرداز در چنين حاالت از . گذر نکرده اند؛ درس خوانده  اما دانش نياموخته اند

  .سخن ميگفـتند) روباه

اما . يش سازگار نيست"مسما"با " اسم"رسا و ناکارآمد است و  ترکيب نا"دانشنامه"پس از اين نگاه نيز کلمۀ 

اند و صرف " بيطرف"اند، کلمات " دپلوم" که همه معادل های "سند فـراغت"و " تصديق نامه"و " شهادتنامه"

فالن و بهمان مؤسسه اند، بدون اينکه الزامًا داللت بر التحصيل تصديق ميکنند که دارندۀ چنين اسناد ، فارغ 

  . دارندۀ آن بکنند" عـلميت"و " نشدا"

و هم " دانشنامه"با " دائرة المعارف"بعد از اين بررسی مختصر بدين نتيجه ميرسيم که تعويض ترکيب با مسمای 

" نارسائی"و " رسائی"مگر برادران ايرانی ما در غم . کاری بوده است نارسا" دانشنامه"با " دپلوم"تعويض 

  . شده باشدعـناصر ناقابل و ناشامل هـم ايجاد ولو که از کلمات است"  فارسیترکيب  "نيستند؛ مهم نزد ايشان نفـس

ايران به بسا ترکيبات نادرست و بی مسمی برميخوريم که اکثر آنها ساخته و پرداختۀ در فارسی کشور 

ليم يافـتگان و دريغ، که بعض تعو هزاران آن سامان است و هـيهات و دردا و اسفا و صدها " فـرهـنگستان زبان"

 . بی تأمل و بدون دريغ استعمال همی کنندرسا و بی مسمای فارسی ايران راۀ ما همين ترکيبات ناارباب مطالع

دامان ه دری خود را فـراموش ميکنند و چنگ ب *، مأنوئس و مقبول ول ترکيبات و اصطالحات درست ، معقاينان 

  .يشان ميدهـند، به خورد اچيزهائی ميزنند که از آن طرف مرزها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  *توضيح
قابل "و " پذيرفته "،" قبول شده" معنای و در" قبول" عربی از مصدر الزمی "اسم مفعول"اصًال " مقبول"کلمۀ 

استعمال ميکنند، " زيبا و قشنگ و خوشگل"را در معنای " مقبول"غانستان کلمۀ در تداول دری اف. است" قبول

  !!!! و جنس زيبا هميشه مورد پسند است شيئو غيره و حقا که" شيئ مقبول" گويند و "دختر مقبول"چنانکه 


