د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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بخش هفدهم
معلومات را با کسی یا کسانی شریک ساختن :
معلومات که واژة تازی وجمع معلوم است دردستور زبان دری جاگزیده تغیر ماهیت یافته است .
ازمعلومات شماری اسم فعلهای مرکب ساخته شده است :معلومات دادن  ،معلومات کردن ومعلومات
گرفتن ،معلومات خواستن  .صفتهای بامعلومات  ،بی معلومات  ،کم معلومات .
معلومات دادن همانا دانسته یی را به کسی گفتن یا نوشتن است  ،مگر با کسی شریک ساختن که از
کدام زبا ن دیگر گرده برداری شده است  ،آن معنا را ندارد .بهتراست ازچنین تعبیر بی هویت و
نادرست خودداری شود  .نادرست به این معنا که « با کسی شریک ساختن » خود عبارت نا درستی
است .کسی را درکاری شریک کردن یا در کاری شریک کسی شدن مروج است .یا کسی باکسی در
کاری شریک شده می تواند ،مگر چیزی را با کسی شریک ساختن بیان نارسایی است .
گرده برداری شده است  .می توان گفت  :این )  ( sharing some oneاین تعبیر غالبا از انگلیسی
مطلب را به دیگران هم بفرستید  .این نوشته را به اختیار دیگران هم بگذارید  .این نکته را پخش
کنید  .به اشتراک بگذارید  .و مانندهای آن .
برابر هایی برای شماری عبارتها وواژه های مهمان :
غیر ممکن  :ناشد یا نا ممکن
غیر قابل قبول  :ناپذیرفتنی
غیر حاضر  :نبوده  ،نیامده
بال درنگ  :یا بالوقفه  ،بی درنگ
بالشک  :بی شک  ،بدون شک
بآلخره  :سرانجام  ،درفرجام  ،درآخر
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باالنسبه  :کمابیش
بالترتیب  :به ترتیب  ،پیهم
بالنوبه  :به نوبت
فی الفور  :،بزودی  ،درآن  ،درزمان  ،همان دم ،
فی الجمله  :ازآن همه  ،ازآن میان  ،ازآن جمله  ،ازآن شمار .
فی الحال  :اکنون  ،حاال  ،همین حاال  ،همین دم
فی المجلس  :همانجا  ،هماندم  ،درمجلس
بالفاصله  :بی درنگ  ،زود  ،بزودی .
بالمانع  :شدنی
بلکه  :بل عربی وکه دری است  .نخست جدانوشتن برتر است .ددیگر باهم که  ،شاید  ،اما  ،به
خصوص  ،البته معنا دارد .
مادون  :زیردست
مافوق :باالدست  ،فرادست
ماجرا  :رخداد یا رویداد  ،پیش آمد  ،رویکرد
ماوقع  :آنچه شده  ،آنچه رخ داده .
مابین  :میان  ،درمیان  ،بین
من بعد  :پس ازاین  ،بعد ازاین
منحیث  :به حیث  ،به گونة
مع الوصف  :باوصف آن  ،باآن
مع االسف  :با دردودریغ  ،دریغا  ،فسوسا
وعده خالف  :پیمان شکن
طبق تعامل  :چنان که رواج دارد
موجودی کردن تحوبلخانه= بازیابی هست ونیست
ترفیع = فراروی
تقاعد= بازنشستگی
عالی مقام = بلند جایگاه
داراالنشا = دبیرخانه
احوال پرسی کردن = جوربخیری
صحتمندی = تندرستی  ،جان جوری یا جوری دربرابر ناجوری
مریض = بیمار  ،ناجور
مرض= بیماری  ،ناجوری
پاسپورت = گذرنامه
مبایل = تیلفون جیبی
مقابله = رویارویی
موافقت = جورآمدن  ،سازگاری
مخالفت = جورنیامدن  ،ناسازگاری
تلویحا = درپرده  ،پوشیده
جدیدالتأسیس= نوبنیاد
جعل = ساخته کاری و جعل کننده = ساخته کار
عبورومرور = رفت وآمد  ،گذشت وبرگشت
به مرورزمان = باگذشت زمان
عندالضرورت = گاه ضرورت  ،گاه نیازمندی
عندالموقع= دروقتش  ،همان زمان  ،همانگاه
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عنداللزوم = وقتی که باید
بدقول =پیمان شکن
ضعف :ناتوانی
قوت  :توانایی
ضعیف :ناتوان
قوی  :توانا  ،توانمند
علم  :دانایی  ،دانش
جهل  :نادانی
تفحصات  :جستجوها
حفریات  :کندوکاو
تجسس  :پرس وپال
عدالت  :بازخواست
اآل ن  :همین دم
نه نقطة نظر و نه نکتةنظر :
این عبارت گزارش حرف به حرف پاینت آف ویو است که درعوض آن دیدگاه  ،نظر  ،دید ونگاه می
توان به کار برد .
شاهراه :
دراین ترکیب واژة شاه خالف شاهنامه که نامة شاهان پنداشته شده است  ،بزرگ و برجسته ومهم
معنا دارد  ،همین جا باید تأکید کنم که شاهنامه هم نه به خاطر آن که نامة شاهان است  ،شاهنامه
نامیده شده است  ،بل که سبب این نام گذاری بزرگی واهمیت اثراز نگاه تیوری ادبیات است  .زیرا
شاهنامه در واقع نامة شاهان نه که نامة پهلوانان و وپهلوانیها ی مردمان است .
ما واژة شاه را همچنان در شاه راه  ،شاهتوت و شاهرگ و شاهکار و شاهرود و شاه جوی ( نام
محلی ) و شاه بیت وشاه کاسه وشاهسوار وشاهباز ( شاهبازی به شکارمگسی می آید ) و شاهزور
می بینیم و صورت تخفیف یافتة آن در شهسوار  ،شهنایی و شهبال کابرد دارد  .شاه دراین صفتهای
ترکیبی به معنای بزرگ  ،برجسته وبرازنده به کار رفته است .برآن بنا درکاربرد واژگان برساخته از
شاه داشتن اندیشة وابستگی به سلطنت خطااست .
طفولیت یا طفلی :
طفلی ودامان مادر خوش بهشتی بوده است
تا به پای خودروان گشتیم سرگردان شدیم
واژة طفولیت را چنان که به کاربرده اند به معنای طفلی می توان به کاربرد .مگر ازآنجا که واژه های
کودکی و طفلی راداریم  ،به استعمال چنان ساختار دور از دری نیازی نیست .
مشروطیت :
چنین مصدری نه در عربی هست ونه در زبان دری اصالت دارد .وپنداشته می شود که از مشروطه
ساخته شده باشد که چنان هم نیست .درلغتنامةدهخدا ازساخته های ترکان عثمانی گمان برده شده
است .
معصومیت :
ازمصدرهای جعلی است  .به جای آن بی گناهی  ،پاک دامنی را می توان به کاربرد .
ممنونیت  :ازواژة ممنون که صفت است  ،ساخته شده  .ممنون یعنی سپاسگزار  ،منت دار  .ممنونیت
درهیچ واژه نامه یی سراغ نمی شود .ازکاربرد آن خودداری شود ودرآن موردها واژة سپاسگزاری
ومنت داری را می توان به کار برد .
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مشروعیت:
این واژه اصالت دستوری ندارد  .مگر زیاد به معنای برابری با شرع وسازگاری با موازین شرعی به
کارمی رود.
بهترخواهد بود  ،مشروع بودن  ،شرعی بودن  ،با شرع سازگاربودن  ،ومانندهای آنها به کاربرده
شود .
مظلومیت:
به جای این مصدرجعلی  ،می توان ستم کشی  ،مظلومی را به کاربرد .
معلولیت و معیوبیت و ممنوعیت  :چنین واژه ها درزبان نیست  .ازکاربرد آنها خود دری شود و گاه
ضرورت معلول بودن ومعیوب بودن و ممنوع بودن یا معیوبی ومعلولی و ممنوعی را می توان به
کاربرد .
معصومیت :
به جای این مصدرجعلی  ،می توان بی گناهی ،پاکدامنی  ،معصومی و معصوم بودن را به کاربرد .
محرومیت :مصدرجعلی است  .به جای آن بی نصیبی  ،بی بهرگی  ،نامرادی و محروم بودن یا
محرومی را به کار می توان برد .
ممنوعیت :
این واژه که کاربرد دارد مگر درهیچ فرهنگی سراغ نمی توان کرد  ،بهتراست به کارنرود و درعوض
بازدارندگی  ،بازداری ،
کاندیدا یا کاندید :
کاندید وکالت شورا و کاندید ریاست جمهوری و کاندید فالن مقام و کرسی دیگر سخت رواج یافته
است که ازکاربرد آن نامزد فالن مقام و موقف در نظر می باشد .
اشتباهی که به کار رفته این است که به معنای نامزد و داوطلب فالن مقام وکرسی کاندیدا است نه
کاندید.
: candidat
کاندیدا واژة فرانسوی است و همین طور می باید کاندیدای وکالت و کاندیدای ریاست و دیگر گفت
ونوشت .
: candide
کاندید هم واژة فرانسوی است که احمق  ،ساده لوح و خوش باور معنا دارد ،پس از کاربرد آن به
جای نامزد و داوطلب فالن کرسی پرهیز باید کرد .
***
ادامه دارد
داکتر اسدهللا « حبیب »
بازگشت به صفحه اصلی
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