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  ستراتيگ ــ ستراتژی ــ ستراتژيک

  

  :يل را متوجِه اين عاجز ساخته اندسؤال ذ "کتاب مرکز"از  "الف. غ"خوانندۀ ارجمندی با نام مخفف 
 

  !درود بر شما یجناب محترم دپلوم انجنير خليل هللا معروف« 

و دھھا  يددر افغاستان برآمد کرده ا یدر ــ یزبان فارس انکارشناس يناز برجسته تر يکیشما بعنوان  يکهآنجائ از
  .يمال نماؤاز شما س »يکاستراتژ« ۀدر رابطه با واژخواستم  یم يد،موضوع نوشته ا ينمقاله در رابطه با ا

لغت  يناما حاM ا يکرداستفاده م یپLن نظام یبه معنا يکوب به چپ افغانستان از لغت استراتژسمن يانجر چنانچه
  .شود یبکار برده م یو به مفھوم پLن شھر کرده يداپ یاتازه  یتوسط راست گراھا معنا

 یمعنا کرده بود ول يشیو سوق الج يیمذکور را لشکر آرا ۀدا مراجعه کردم که واژدھخ یدر فرھنگ لغات فارس من
در  يزرا ن یدارد و از جمله پLن شھر يعیوس یمعنا يکواژه معتقد ھستند که واژه استراتژ ينطرفداران کار برد ا

  .ياندازيدب یشما در رابطه روشن يدوارمام ءً بنا. يگيردبر م

  تشکر از شما                                                              

   الف. غ                                                                

  )ختم سؤال( »                                                             

  ":الف. غ" محترم خوانندۀ گرانقدر سؤال کننده، جناب

ين مسکين ابراز کرده و مرا با کلمات بلندباMئی نوازش داده ايد، يک جھان بداز حسن نظری که نسبت  اول از ھمه
در ھر صورت . بگويم که من به ھيچ وجه درخور اين مراتب نوازشگرانه و باMبلند نيستمتام بايد بصراحت . تشکر

  :ميکوشم به سؤال شما عزيز مراتب آتی را تقديم نمايم
  

نوشته  strategós  برخاسته است که با حروف Mتينی بشکل   στρατηγόςصLً از کلمۀ يونانی قديم ا "ستراتژی"
 را که يک قوماندان يا نظريی یسلسله کارھا. است "سپاھساMر"و " رھبر نظامی"،  "قوماندان"معنای  ميشود و در

ــ از شروع تا به رسيدن به ھدف ــ بنام  براه می اندازد رھبری نظامی جھت انجام دادن يک وظيفۀ حربی
ی و يا که يک رھبر عسکرمجموعۀ تدابير نظرييست بررسی ھمه جانبه و  "ستراتژی"پس . مينامند "ستراتژی"

  :عنوان مقاله را از سه کلمه ترکيب کرده ام . تدوين مينمايد ،نظامیخاص ف اھدا تأمينجھت  نظامیھيئت رھبری 

  .ــ اسم ذات "عالم علم ستراتژی"و يا  "قوماندان"از شخص  ستکه عبارت )به يای مجھول(  "ستراتيگ"ــ 

جھت برآورده شدن يک ھدف نظامی عملی ستراتيگ يا و آن مجموعۀ اموريست که يک قوماندان  "ستراتژی"ــ 
  ".ستراتيگ"ميکند ــ اسم معنی يا اسم مصدر از 

  ".ستراتژی"ــ يعنی منسوب به  "ستراتژی"صفت نسبی از  "ستراتژيک"ــ 
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ناميده اند، که  "سوق الجيش"فِن  اب،عرا را به تقليد از "ستراتژی"يران در ادبيات کLسيک نظامی افغانستان و ا
" يشجَ "و " راندن"يعنی " وقسَ "عربی ــ  "تعريف الف Mم" باضافۀ" جيش"و " سوق"مۀ عربی و مرکب است از کل

قبول کنيم، در آن صورت صفت  "ستراتژی"را ُمعادل  "سوق الجيش"اگر  ".سپاه"يا و " لشکر"يا " اردو"يعنی 
است، نبايد  "صفت"ذاتاً  "راتژيکست" کلمۀ و چون ".ستراتژيک"عبارت ميشود از  ،"سوق الجيشی"نسبی آن 

از زبان بعض کسان شينده  بگوئيم؛ چنان که متأسفانه  "ستراتژيکی"را در آخرش آورده و  "ی"عLمت وصفی 
 "ژورنالستيک"و " دپلوماتيک"و  "تراژيک"و " کوميک"کلمات وصفی فرنگی از قبيل گر دھمان قسمی که . ميشود

و " یدپلوماتيک"و  "تراژيکی"و " کوميکی"کرده و  ترکيبدری نسبت  "ِی"يتوان با را نم "کدراماتي"و 
دور  "ستراتژيک"صفت  از، "یکيژاتستر"ساختن و استعمال ل کين شعه ب ؛گفت "دراماتيکی"و  "یژورنالستيک"

  !!!ستاز صواب ا
  

که ميدانيم کلمات به مروز زمان مفھوم و مدلول خود را تغيير ميدھند؛ از حالت محدود برآمده و ساحۀ استعمال  قسمی
که در واقع نوعی  "ستراتژی"کلمۀ . يا اينکه از حالت عام به خاص ميگرايند. ميگيرند بخودوسيعتر و عامتر را 

در يک بازی . است، مجموعۀ تدابير تھاجمی و تدافعی را از پيش بررسی ميکند "روی کاغذدر حرب  بازیِ "
در  "باخت" جلوگيری ازو  "بُرد"يعنی تأمين  ،مطرح است "دفع تھاجم دشمن"و  "تھاجم بر دشمن"ستراتژيک 

ھردو قابل پيش بينی باشد، خواه جنگ باشد  "بای"و " بُرد"در جائی مطرح ميگردد که اصLً  "تراتژیس"پس . جنگ
  .بازی رقابتگرانهکدام و يا مسابقه و 

گرديده و امروز در ساحات مختلف  بدرخود ھم در مسير زمان از قالب اولين نظامی مفھوم مقولۀ ستراتژی بلی؛ 
؛ شرط مگر اينست که در نفس آن مسابقات سپورتی و حتی بازی شطرنجبکار ميرود، از اقتصاد گرفته تا ورزش و 

، ھمان قسمی که ھم در جنگ متصور است و ھم در مسابقات و ھردو تضمن شده بتواند "فتح و شکست"پديده ھای 
  .بازيھا و رقابتھا

در ھمان ساحۀ  که ولو ،ھنوز ھم محفوظ و مصون است "ستراتژی و ستراتژيک"ھوم اصلی و عسکری البته مف
در ساحۀ حربی و عسکری مثال از طيف معمول اگر . ، مورد استعمال وسيعتر را پيدا کرده استھم خاص عسکری

  :در معانی ذيل استعمال شده ميتواند "ستراتژيک" وصفیِ  کلمۀ، بياريم

  ...."و  از نگاه سوقيات عسکری ،، به مقاصد حربیاز نگاه محاربوی، از رھگذر عسکری  ،نظامی لحاِظ از " 

در اختيار با دارد، بدين معناست که امريکا  "اھميت ستراتژيک"ميگوئيم که افغانستان برای اتازونی مثLً وقتی 
را از نگاِه نظامی و  وسيه و چين و ھندرموجود و آيندۀ خود از قبيل  اند حريفھا و رقبایافغانستان ميتو داشتنِ 

  .قرار دھدفعال  و غيرو در حالت تدافعی و تنگنا محاربوی در مضيقه 

ً ھر ستراتژی  برآورده شدن ی زودرس "قدمه ھا"از مراحل و منازل و به اصطLح معمول اردوِی افغانستان  قاعدتا
. را در نظر ميگيردو اوپراتيفی تکتيکی  مدتمختلف قصيرال منزلھای يک پLن ستراتژيک يعنی. متعدد ميگذرد

 ًMنھای ستراتژيک معموLستراتژيک"برای کلمۀ  دليل نيست کهبی . مد نظر گرفته ميشوندبصورت طويل المدت پ" 

ھم به کار را ...  و "کلی"و " ھمه جانبه"و " عمومی"و " ديررس"و " دوامدار"و " طويل المدت" ھائی از سنخُمعادل
  .ميبريم

 اصطLحاً در معنای يعنی از مفھوم اصلی آن، خارج" ستراتژی" روزگار ما کلمۀدر نگفته نبايد گذشت که 

  .وسيع پيدا کرده است و ُمعادلھای آن ھم استعمال "طرزالعمل"

  

يد طوM  "غلط و نامناسب" در ساختِن لغاتِ حوم ــ ــ به فرمودۀ استاد فرشيدورد مرکه  "فرھنگستان زبان ايران"
لغات  را جانشين "راھبردی"و " راھبُرد" "ِمن درآوردی"و بگفتۀ خود شان ترکيبات ناساِز  دارد، درين اواخر

فرھنگستان ". ساخته است، که ما دری زبانان بايد از استعمال آنھا جداً اباء ورزيم "ستراتژيک"و " ستراتژی" جھانیِ 
جھانی، بديل ساخته ميرود؛ و حتی معموMً نه برای پديده ھای جديد، بلکه برای لغات معمول و مروج و  "زبان ايران

 و فنِ  و مطابق به دستور زبان دری و فارسی و مبتنا بر علم "آدم دستور"کاش بديلھائی را بيارد که Mاقل 

  .باشند "لغتسازی"
  

در زبان المانی مثLً در ھيئت  . را در زبانھای مختلف فرنگی به اشکال مختلف ارائه ميکنند "ستراتژی"عالم علِم 
"Stratege " به ) به يای مجھول("ستراتيگ"و ھمين شکل . نھادممقاله که من به اقتفاء از آن ھم ھمين را در عنوان

. المانھا گويا ھمان اصل يونانی را مدار اعتبار قرار داده اند. اصل يونانی آن ھم نزديکترين شباھت را ميرساند

. مينامند "ستراتجست"" Strategist" ين علم را را معيار دانسته و عالم ا "ستراتجی" Strategy کلمۀ انگليسھا مگر

  .را که ما مردم استعمال ميکنيم، ناشی از استعمال فرانسوی اين مقوMت است "ستراتژيک"و " ستراتژی"کلمات 

  :اگر در مورد ترتيب نوشتن اين کلمات چيزی گفته شود

ختم  "ف ساکنوحر"ديده و با شروع گر "حروف متحرک"در فونتيک زبان دری و فارسی کلمات معموMً با 
آغاز  "حرف ساکن اول"که از زبانھای اروپائی برخاسته اند، با  "ستراتژيک"و " ستراتژی"کلمات  *.ميگردند

نوشتن استم و آوردن الف و کسره را در اول آن ولو که معرف تلفظ و من شخصاً طرفدار ھمين طرز . مييابند
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درست است که . باشد، قرين صواب نميدانمھم  "ی و فارسیمزاج زبان در"و گويا مطابق به  "حرکت حرف اول"
در زبان ادبی خود حرف ساکن را در اول کلمات استعمال نميکنيم، مگر در زبان محاوره و عوام ما ــ تا جائی که از 

کن کابلی دريافت کرده ام ــ بعض کلمات را برخLف زبان ادبی، با حرف اول سادری مطالعۀ دوامدار زبان عاميانۀ 
 ًLاستعمال مينمائيم؛ مث:  

برای ما  در زبان دری "حرف اول ساکن"پس تلفظ کردن کلمات با  ....و  )Khwár(وار خـْـو  )Jwán(وان جـْـ"
  !!!!!کدام کار عجيب و غريب ھم نيست

 "وصرف و نح"و بمرور زمان حتی  گر عالم از يکدگر تأثير ميپذيرنداز طرف ديگر وقتی زبان ما و زبانھای دي

در اول کلمات ــ آن ھم کلمات خارجی ــ از خود  "حرف ساکن"، چرا به مقابل استعمال ميدھند رخود را ھم تغيي
و استاد بزرگوار  "داکتر خليل خطيب رھبر"استادان بزرگ دستورنويس ايران از قبيل  حساسيت نشان بدھيم؟؟؟

  !!!ده اندنداأسفانه بدين نکته توجه متانش شاد باد ــ ــ که  رو "داکتر خسرو فرشيدورد"

و اسمای ) څارندوی("وتــَ کسْ " "توديوتوديوم و سْ پورت و سْ سْ "عين قاعده را بھتر است که در مورد کلماتی از قبيل 
  . مراعات نمائيم" شتوتگرت  و غيرھمو ستالينگراد و ستوکولم و ) ستراسبورگ(شتراسبورگ "خاص فرنگی مثل 

  

ۀ عرصدر علم عريض و طويل نه بر اساس  است و مهکل "شرح لغوی"نکاتی که در باM ارائه گرديد، فقط ناظر بر 
  .ه باشددورآرا بار قناعت پرسندۀ عزيز  اميدوارم که مراتب مختصر فوق. نظامی اين مقوله

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :* توضيح
شايد . ختم ميگردند "حروف ساکن"شروع گرديده و با  "حروف متحرک"گفتم که در زبان دری و فارسی کلمات با 

 ه و نويسندگذشته و نوشته و "ل بيو کلمات مشتقی از ق ..."خامه و رمه و امه و جنامه و "عزيزی بپرسد که کلمات 

  چطور؟؟؟ "ھای غيرملفوظ"نی کلمات مختوم با يع ..."نماينده و 

ھميشه در آخر کلمات می آيد، که  "ھای مختفی" يا" ھای غيرملفوظ "حرف که شود در جواب مختصراً بايد گفته 
 !!!آن است؛ نه حرف آخر کلمه )"حرف ماقبل آخر کسرۀ"در فارسی ايران ( "آخرحرف ماقبل "حرکت فتحۀ  فِ عرِّ مُ 

  :به تفصيل سخن گفته ام من مقاMت ذيلضدرين مورد 

  :ذيل، لنک  2009جنوری  28 رخؤم ؛ قسمت اول  ــ" کLت امLئی در زبان دریمش"ــ 
 

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/012909-KM-Moshkelaat-e-Emlaa'_ee-Bakhsh-e-.[1]1pdf 
 

  

  :با لنک ذيل 2009وری رفب 18مؤرخ " به جواب نوشتۀ جناب جان محمد"ــ 

  
 http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/022009-KM-Ba-Jawaab-e-Jaan-Mohammad[1].pdf 

 

 "فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"در پورتال  "ادبی ــ فرھنگی"و آرشيفھای ھردو مقاله را در آرشيف معروفی 

 .ميتوان دريافت


