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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 ادبی ــ فرهنگی

  
  روفیـدپلوم انجنير خليل اهللا مع

   ٢٠١٠ هم جوند، نيويارک
  
  
  
  

  شرح و تحليل چند لغت قديم و جديد
  

   )دومبخش ( 
  

  کارشناس ــ متخصص
  عـزير ــ تحريمت

  
اينک که در سفر بسر ميبرم و گويا فرصتی . ، که متأسفانه به آخر نرسيد می در برلين سر شد٣١اين قسمت بتاريخ 

 بعض نارسائيها منابع مورد نياز در دسترس نيست، محتمل است کهچون . هم در اختيار است، به تکميلش ميپردازم
  .در نوشته رخ بدهد
  : مقدمۀ ذيل آورده شده بودن سلسلهدر بخش اول اي

در بادی امر جدًا ميگويم و با تأکيد هرچه تمام ميگويم، که اين بحث و بحوثی ازين قبيل، نه « 
، بلکه هدف برحذر "فارسی ايران"است، نه مخالفت با " ايران"مخالفت با مردم کشور برادر ما  

رج افغانستان در تهاجم است، خواه از اثرات سوء و ناگواريست، که از خا" دری افغانستان"داشتن 
ِ . از سرزمينهای همسايۀ ما باشد و يا از ماورای بحار فرهنگی و "چون امواج بادهای تهاجم

ی "زبان پشتو"و حتی " زبان دری"از طرف غرب در وزيدن و توفيدن است و ميرود که " زبانی"
ابله برخاست و به هيچ وجه اجازت ما را به صورت منفی متأثر کرده و حتی منقلب بسازد، بايد به مق

ی افغانی، از قالب تهی گرديده و بالوسيله ضربت تباهکن و "پشتو"و " دری"نداد، که نحوۀ خاص 
  !!!!!َمهيبی بر ارزشهای معقول و موجود فرهنگی و زبانی ما، وارد آورد

 هم هست ــ نيز خود اند ــ و اين حق مسلم ايشان" فارسی"ايرانيان که شيفته و والِه نحوۀ خاص 
اراده کرده ا آنطور که خود ری ما مردم نميدهند و زبان خود رهرگز ويزۀ ورودی به لغات مروج د

هم به وجِه احسن متکی بخود و به اصطالح شيرين کابلی " دری افغانستان "!!!!!اند، می پرورند
  !!!!!  اردند" دور از تأمل"و " ناجائز"است و احتياج به وامگيريهای " از خود پوره"

درين مختصر بحث بر تاريخچۀ اين فن . لغت سازی کاريست، که در بين اهل زبان هميشه بوده و همچنان خواهد بود
ضمن اين سطور چند لغت قديم و جديد . شريف نيست و نه درين چند سطر معدود از جزئيات موضوع بحث ميگردد

  .، بررسی و مقايسه ميکنمدری افغانستان و فارسی ايران را به منظور خاصی تحليل
  با يک ديد حتی سطحی و سرسری معلوم خواهد گرديد، که مهارت کدام طرف، در چه حد است؟؟؟  و

  
  نه هرکه ترک کله کج نهاد و تند نشست        کالهــــــــــــداری و آئين سروری داند

  د قلندری داندهزار معنی باريک تر ز موی اينجاست        نه هــــــــــرکه سر بتراش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  
  !!!را ميداند" خوب نگاشتن"و نه هرکه خامۀ زرين گرفت و بر حرير نوشت، معنای 

  »....!!!و نه هرکه فرهنگستان زبان داير ساخت، ميتواند لغت خوب بيارايد
 نيز  اين نکته.تمام بخشها، پيش خواهم کشيد" مقدمۀ"اين تمهيد را که هدف تقديم اين سلسله را بيان ميکند، بحيث 

در رأس . ناگفته نماند، که بعض دانشمندان برازندۀ ايران هم  بر ترکيبات نامناسب فارسی ايران ايرادها گرفته اند
 ،"دستور مفصل امروز"خود، از جمله  است که ضمن آثار متعدد "داکتر خسرو فرشيدورد" ، استاد روانشادهمه

از استعمال آنها برحذر داشته ا معرفی کرده و خلق خدا را رو ناباب ناقابل تعدادی از چنين ترکيبات نمونه وار 
  !!!!!اند

  :، ترکيبات موعود در بخش اول را بررسی ميکنمدر اين قسمت
  

  خصص ــ ماهرتکارشناس ــ م
و در  و از ترکيبات جديديست که درين اواخر در ايران ساخته شده) صفت فاعلی(" هکارشناسند" مخفف " کارشناس"

، که جانشين  واقعًا در حدی قرار دارداين ترکيب   حال بايد ديد که آيا.بکار برده ميشود" صمتخص"لغت عوض 
  : من ميگويم، که نی و آن هم بدالئل آتیگردد؟؟؟" متخصص"گيرای کلمۀ 

اين کلمه ". شناسد آنکه کار خود را می"و اگر دقيقتر گفته شود، " کسی که کار را ميشناسد"يعنی لغتًا " کارشناس"
و اگر اينطور . نطقًا درست نيست، چون هر کسی که کار ميکند، از کار خود آگاهی دارد و کار خود را ميشناسدم

ديده ميتواند، خواه کارگر به تمام کسانی که کار ميکنند، اطالق گر" کارشناس"پس . نباشد، اصًال نميتواند کار کند
  .د و يا در حد استادینخواه در مقام شاگردی قرار داشته باش، رشته ایدر نفر فنی و يا انجنير و داکتر د و يا نباش

  
  ":متخصص"اما 

استعمال " آگاهی از خصوصيات کار"است که در مفهوم ) باب تفعل"(تخصص"اسم فاعل از مصدر " متخصص"
خصوصيتهای کار خود را درک کرده و بر تمام کيف و کان کار خود آگاه "ست که آن" متخصص"پس . ميگردد
عادی و آنانی که به خصوصيتهای کار وقوف و کارگران درينجا دقيقًا خط فاصل کشيده ميشود بين اشخاص  ".است
  .تيم کار خود داردتمام در بين " خاص "حيثيت" متخصص"يک . دارند

دارد و " مهارت"است، به کسی اطالق گردد، که در کاری " مهارت"که اسم فاعل از مصدر " ماهر"کلمۀ عربی 
  .معلومًا با اشخاص عادی و کارگران معمولی تفاوتی بسيار داردچنين کسی 

  
 راه مردم دنيای پسمان،. ه سرازير گشتبا سيطره و استيالی غرب بر جهان، فرهنگ فرنگی نيز بسوی جهان پسماند
 ليونهاناسبت هزاران و بلکه مبدين م. ديگری نداشتند، مگر اينکه علم و فن و تکنالوجی پيشرفتۀ غرب را بياموزند

جمه در صدر اهميت قرار گرفت، اينست که موضوع تر.  جهان وامگير ترجمه گرديدندهایاصطالح فرنگی در زبان
  .يردقرار گميتوانست در دسترس دنيای پسمان تنها از طريق ترجمه  عصری  اين همه دست آوردچون

نيکی فرنگی، اصطالحاتی وضع اصطالحات علمی و فنی و تخدر زبان فارسی و دری نيز کوشيده شد، تا برای 
 در ابتداء حد اکثر اصطالحات را هم در دری و هم  در فارسی با استفاده از زبان عربی وضع کردند، چون *.کنند

از .  و استمهيا ساخته بودو اعلی خود، چنين زمينه ای را در حد احسن  "اشتقاقی"اين زبان نظر به خاصيت 
اما اين  . علمی و فنی در هردو زبان، منشأ عربی  دارند و عربی االصل اندهمينرو اکثريت مطلق اصطالحات جديد

 افغانستان و ايران، واقعًا ساختۀ دست دری زبانان و فارسی زبانانعربی االصل بدين معنی نيست، که همين کلمات 
در زبان دری و  "یکلماِت عـرب"اکثريت مطلق که درين زمينۀ خاص .  اند و در بين اعراب تداول دارند"عربی"هم 

 و اين قلم به ياری خدا، بزودی بدين کار دست د مقاالت مفصل و مستقل نوشتبايدارند،  "غيرِ عـربی "مفاهيم فارسی
  .خواهد يازيد

 Specialistحداث اند، که در عوض کلمۀ نيز از زمرۀ همين اصطالحات جديداال" ماهر"و " متخصص"کلمات 
تا زمانی نچندان پيش، خلق اهللا ايران و افغانستان به همين .  آن وضع گرديده بودندانگريزی و معادلهای ديگر فرنگی

و مود روز اختيارداران کشور ايران " فارسی سازی کلمات عربی"اصطالحات عادت کرده بودند، تا اينکه جنون 
، وس عربی االصل مأن اصطالحات موجود و کامًال برایهمان بود، که. قرار گفتآن سامان " فرهنگستان زبان"

 در ،متأسفانه درين ضمن. و اين روند هنوز بشدت تمام جريان دارد.  فارسی ايجاد کردند"مستحدث"ترکيبات تازه و 
 و من موجود، کلماتی را وضع کردند، که اکثری بدساخت و ناشامل اندو معمولِ  عوض ترکيبات مأنوس و معقول 

  . کرده امشارهبدانها انيز نکه ضمن سلسله مقاالت ديگر ضمن اين سلسله بدانها اشارت ميکنم، کما اي
  

 . نيز از همين سياق کلمات است"کارشناس"ترکيب 
نه تنها جانشين " کارشناس"د، که ترکيب ميگرديد، واضح کشهم ازين بعد ازين تحليل که ميشد دامنه اش را بيشتر 

اميد است که هموطنان ". ناقص"و " ارسان"، "سست"ست ييب، بلکه ترکميتواندنبوده " متخصص"معقول کلمۀ 
خودداری کرده " کارشناس"عزيزم، آنهائی که اين تحليل از حضور اشرفشان ميگذرد، ازين به بعد از استعمال کلمۀ 

  !!!!!!را به زر ناسره نفروشند" يوسف مصری"و 
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  شاهراه ــ بزرگراه ــ

" شهراه"و مخففش " شاهراه "در افغانستان المانی را Autobahn "اوتوبان" انگريزی و Highway  "های وی" 
  . ترجمه کرده اند و اين ترجمه ايست، کامًال ممثل مزاج و طبيعت زبان دری

" شاه"قبيل  ، بزرگتر و مهمتر جلوه دهيم، کلماتی ازرا از ميان همگنانش برجسته ساختهدر زبان دری وقتی چيزی 
 "رگ"و " شاه"را از " شاهرگ: " از آن می افزائيم؛ چنانکه يا پس را پيشو غيره " خر"و " گـاو"و " سر"و 

را از " دانهشاه"،  "جوی"و " شاه"را از " شاهجوی"، " سوار"و " شاه"را از " شاهسوار"و "  يمدرست کرده ا
" گاو بالشت"، " قصندو"و " گاو"را از " گاوصندوق"و ... ،" توت"و " شاه"را از " شاهتوت"،  "دانه"و " شاه"

 "خر"اوند با پيش" گوش"از " رگوشخ"همين قسم . "زنبور"و " گاو"را از " گاو زنبور" و "بالشت"و " گاو"را از 
 "خروار"و " خرگاه"و " خرمن"و همين قسم ترکيبات " خر"اوند که با پيش" خرسنگ" و يا استبرجسته ساخته شده 

" سرمنشی "کار ميگيرند، چنانکه" سر"پيشوند از   معموًالو انسانهابرای اشخاص . "خرُمهره"و " خرزيره"و  
  . و غيره" سر طبيب"و " سر انجنير"و " سرياور"و " سرکار"و " سردسته"و " سرکرده"و ميگوئيم 

 با آمدن فرهنگ و تمدن اروپائی، سيلی از کلمات جديد نيز به مشرقزمين سرازيرقسمی که در باال تذکر داده شد، 
.  کوشيده شده که کلمات تازه وارد را از طريق ترجمه، تشريح کرده و عام فهم بسازنددر زبان دری غالبًا. گرديد

 گرائيده شده" کلمه به کلمه"و " لغت به لغت"و " تحت اللفظ"و " باللفظ"متأسفانه که در اکثريت موارد، به ترجمۀ 
 موارد دری، ولی در بسات کلمات در زبان ؛ در بعض موارد با مد نظر گرفتن مزاج و سابقۀ تداول ساخاست

  .اين شرط" بدون"متأسفانه 
 المانی که در زبان دری Autobahn" اوتوبان"انگليسی و  Highway" های وی"از همين جمله است، کلمۀ 

شرح باال، بمطابق در حالی که ". بزرگراه" ترجمه گرديده و در فارسی ايران بشکل "شاهراه"افغاستان به شکل 
 ازين قاعده "بزرگراه" کامًال سازگار است، ترکيب ،"لغت سازی"تداول و سابقۀ " ان دریبز" با مزاج "شاهراه"

     . انگليسی ميباشد"های وی"عدول کرده و در واقع ترجمۀ لفظ به لفظ از 
  

  بدون اما و اگر ــ بدون چون و چرا
ر نزد دری زبانان معلوم و  از مدتهاست که د"بدون چون و چرا"و استعمال شرطی آن بشکل " چون و چرا"ترکيب 

اخيرًا  به .  است، که نيز در زبان ادبی دری تداول عام و تام دارد"بدون قيد و شرط"اين ترکيب ُمعادل . مأنوس است
، "خوش خط و خال"اين ترکيب ظاهرًا . ترکيبی برخوردم، که از زبانهای فرنگی کامًال باللفظ ترجمه گرديده است

 المانی و معادلهای ديگر فرنگی آن ترجمه ohne wenn und aberاست که مستقيمًا از " بدون اما و اگر"همانا 
 ٢٠ مؤرخ "غلتد اين بار مجسمۀ آزادی از شرم فرومی" زير عنوان اين ترکيب  بار اول در مقاله ای. استگرديده 

  :يسنده نوشتنو. ــ از نظرم گذشت" د افغانستانافغانستان آزاد ــ آزا"  ــ AA-AA پورتال ٢٠٠٩می 
بدون اما و غرب و امريکا تا زمانی که بلنديهای گوالن در تصرف اسرائيل هستند و غرب درکل، از اسرائيل ...« 
  ».... پشتيبانی ميکنداگر

 ،"لفظ به لفظ"ترجمه، ترجمۀ  "بد ترين"و در اکثر موارد  شکل "آسان ترين"چنانکه بارها گفته و نوشته ام، 
مترجم آری؛ در اين نوع ترجمه، .  را"سخن"را ترجمه ميکند، نه " لفظ"مترجم است، که " ظتحت اللف" و" باللفظ"

ای زبان خود را در نظر مايد، بدون اينکه مزاج و تقاضنمی مورد ترجمه را مستقيمًا به زبان خود ترجمه  "لفظ"عين 
" هشت َرخ نــُه گرد" ترکيبات ست که"تحت اللفظی" از طريق همين ترجمه های  در بسا موارد،متأسفانه. بگيرد

  . استمبتذل ساختهو ئت خوشنمای زبان ما را مکدر وارد زبان ما گرديده و هي
خود ــ و از جمله تداول متقدمان مفخم  و تداول اصطالحات زبان "مزاج و طبيعت"ارجمند و ترجمانان اگر مترجمان 

مثًال برای .  خواهند يافتدری" مناسبمعادل " ،ی فرنگات ترکيببسارا در نظر بگيرند، بدون شک برای ــ خود 
 ، استفاده "بدون چون و چرا" و يا " قيد و شرطبی" ميتوانند از ترکيبات ohne wenn und aberهمين ترکيب 

 .نمايند
  

  ــ قدرت ــ توان قوه ــ قوت ــ نيرو ــ انرژی
 کلمات عربی اند، که در زبان دری ،"قدرت"  نوشته ميشود و"قوت" دری بشکل  که در بعض حاالت در"قوه"

  .... و ساحات سياسی و اجتماعی و عسکریاستعمال وسيع دارند، هم در طبيعيات و هم در 
 "تعريف"ًا متوجِه سخن ميگوئيم، بايد جد" فزيک"ًال در ساحات تطبيقی علوم طبيعی مث" قدرت"و " قوه"وقتی از 

  .علمی و فزيکی موضوع باشيم
را در " نيرو" فرهنگهای معمولی از قبيل عميد، در. است" قوه"و " زور" که مراد از آن کلمۀ دريست،" نيرو"

، خيلی تعريف ورده اند، که از نگاه علمی و خصوصًا علوم طبيعیآ" قوت و زور و توانائی و قدرت"معنای 
    .  است"عاميانه"
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 از همينرو  . دتفاوت بسيار دارن" قدرت"و" کار"و " انرژی"با ند و هم امعادل " نيرو"و " قوه " فزيکاز نگاه
atomic energy   فرض چنان باشد، تنها اگر . ترجمه کرد، چنانکه در ايران کرده اند" ی اتومینيرو" را نميتوان

و " نيروگاه برق"و " نيروی اتومی"قرار بدهند، در آن صورت ترکيبات " قدرت"و " انرژی"ل را معاد" نيرو"که 
  .استعمال کرد" قوه"را در مفهوم " نيرو"در آن صورت مگر نميتوان .  علمی پيدا کرده ميتوانندمفهوم درستامثالهم 

  .، ترکيبيست نادرست و غير علمی"قوۀ ذروی"همين قسم ترکيب 
به يای مجهول ــ و در فارسی ايران به يای "(نيرو" و "قواء"کلمۀ عربيست، و جمعش " قوه"چنانکه گفته شد، 

در مواد درسی و تحصيلی .  معادل دری آن)را نمی شناسد" يای مجهول"ی امروزی ايران ، چون فارس"معروف
از نگاه را همان قسمی که الزم و " قدرت"و " قوه"، "خوشبختانه"خوش و به اصطالح شيک افغانستان از بخت 

  .درست است، بکار ميبرندفزيک 
اردوی افغانستان کلمۀ در قاموس . گرديده اند عسکری و نظامی افغانستان، اصطالحات دقيقًا مشخص تعاملدر 

 "قوای عسکری"ما . را استعمال ميکنيم، که بر همۀ ما معلوم هم هست" قوه"ما کلمۀ عربی .  نميگرددسراغ" نيرو"
نيروی " و نه اينکه "دار و قوای توپچی و غيرهزرهدار و قوای هوائی و قوای موترقوای پياده و قوای "ميگوئيم و 

 که تنها"  و غيرهوائی و نيروی خودرو و نيروی توپخانه و نيروی زرهی و نيروی ه نيروی پياده" وئيم وبگ" نظامی
  !!!!!!!اندوضع گرديده مخصوص اردوی ايران 

 باشد، درست است،" نظامی"يا " عسکری"در ارتباط  با مسائل اگر " قوای اتومی"و جمعش " قوۀ اتومی"ترکيب 
   . فزيک باشد، نادرستاما اگر مراد از مسائل علم

  

  تحريم ــ تعزير ، تحريمات ــ تعزيرات
بصورت  را "تحريم و تعزير"نشر کرده بودم، که موضوع " اميد"ه سال پيش مقاله ای در جريدۀ هفتگی حدودًا د

رو ين عرضه کنم،ازن شرح را درين سلسلههمادر نظر دارم که  چون .تشريح ميکردکامًال کافی و شافی تحليلی و 
  .در دسترسم قرار گيرد" اميد" به برلين، کلکسيون گشت وقتی که بعد از برسازم؛ را به بخش بعدی محول ميقديمشت
  

  :در قسمت بعدی کلمات ذيل تشريح خواهند گرديد
  

  ــ موتر ــ ماشين ــ خودرو ــ سياره
  ــ تحريم ــ تعزير ، تحريمات ــ تعزيرات

  ــ هواپيما ــ طياره ــ طائره
  ــ آوريزان ــ آبريزانآويزان 

  :چند اصطالح عاميانۀ کابلی از قبيل
  ــ گوسپند گردن بسته

  ــ سبزدامن ــ پاکدامن ــ تردامن
   و غيره

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اين قلم را در آرشيف خليل اهللا معروفی در پورتال " ترجمانان چست و ترجمه های نادرست "لطفًا در زمينه مقالۀ* 
  .!!!!از نظر بگذرانيد" د افغانستاناافغانستان آزاد ــ آز"
   


