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 30/08/2015         محمد اکبر یوسفیکتور د

 
 «!صالحیت»اشارات چند در بارۀ کلمۀ 

 

در "پورتال افغان  ،را "باشند؟ داشته باید را ها صالحیت کدام اشخاصی چه و چیست صالحیت" مطلب: عنوان وقتی
جرمن آنالین" مرور نمودم، ذهن ام را طوری تخریش نمود و فکر کردم، که ممکن کلمۀ "صالحیت" را در طول 
عمرم، اشتباهی آموخته باشم. در تحت تأثیر نا آرامی، چون مانند دیگر هموطنان، به زبان دری، کامالً مسلط نیستم و 

متأسفانه، نه شاعر استم و نه هم 
نویس، تا اکنون در طول  داستان

زندگی ام، کتاب هم ننوشته ام، 
واهمۀ وحشتناک، تمام روح و 
بدنم را به این "سن پیری" لرزه 

 ،داد، که مبادا، به نسبت کمبود
آشنایی با زبان "دری"، هویت 

 –"ملی" و وابستگی اجتماعی 
فرهنگی خود را از دست ندهم. 
فوراً به صفحات یگانه "فرهنگ 

-ISBN 3 – 324فارسی به آلمانی")

پناه بردم. با تأکید بر  (00110-2
اینکه، فقط همین منبع را در 

اختیار داشته ام و برین منبع به 
هیچ صورت، قضاوت نمی 
کنم که از نگاه لسانی با 
"دری"، مطابقت کامل دارد و 

که از روی یا خیر، بل
اصطالحات و مفاهیم آلمانی، 
می بینیم که این کلمه، با چه 
کلمات دیگر هم افاده شده 
است. جالب است، که همه 
معانی آلمانی، به حالت اسم 
مؤنث ذکر شده است. در زبان 
آلمانی برای تفکیک اسماء، 
سه جنس، "مذکر"، "مؤنث" و 

 "مخنث" را، بکار می برند. 
 

، «"لیو». در "دکشنری پرداختمجست جو  به در فرهنگ، آلمانی انگلیسی، "Sachkudigkeit "  برای کلمۀ اولفقط 
به حالت اسم، نیافتم، بلکه در حالت "صفت" و "قید"، دیده می شود. یقین دارم، دوستانی که به زبان انگلیسی بلدیت 

کلمات انگلیسی را، در فرهنگ "انگلیسی دارند، می بینند که با چه وسعت این کلمه ذکر شده است. چند نمونه ازین 
: "مجرب یا صاحب تجربه"، "آزمایش شده"، کارآزمودگی" مختلف منجمله فارسی" می بینیم، که بالترتیب با مفاهیم –

"مناسب"،"قابل"، "جور"، "مؤثر"، "الیق"، "ذی صالحیت" و غیره معنی میدهد.  کلمۀ و چندین مفهوم دیگر، بشمول
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نظر می گردد. فقط آنچه را که برای خوانندگان محترم، بعرض می رسانم،  کلمات دیگر، صرف یاز جست جو
ه اشت اینکه، با  چاینست که نه تنها این کلمه، بلکه هر اصطالح دیگر را حین استعمال در جمالت، باید با در نظرد

م درین رابطه ، اقالً در دو جهت در نظر . کلمۀ "صالحیت" را هبیاد داشته باشیمرا افاده خواهد کرد، تفکیک مفهومی 
حقوقی" که در ساختار های دولتی، احزاب، سازمان های سیاسی و اجتماعی،  –بگیریم: اول "صالحیت های سیاسی 

معمول است، که برای اجرای امور، بر طبق یک قانون و یا یک اساسنامه، از جانب یک سازمان دولتی و یا 
و چه برای تمام عمر، بر طبق یک فیصلۀ قانونی از جانب یک مقام  مدت ه کوتاهخصوصی، برای یک مدت معین، چ

 ی، تفویض می گردد.نبا صالحیت قانو
 

 کی معین مسلو تحصیالت مفهوم دوم، بصورت عموم، زمانی ذکر می شود، که برای یک فرد، بر اساس ختم تعلیمات 
م مکتبی" نیز یاد می کنند، یک "کیفیت" معین علمی و که در سیستم های "غربی"، "سیستدر جوامع متمدن امروزی، 

 در مراجع رسمی مهارت را ثابت می سازد. بعبارت دیگر بعد از سپری نمودن امتحانات، در مراحل معین تعیین شده،
رت د. متناسب به مهانبه کار و شغل می پرداز معینه بر اساس اسناد و مؤسسات دولتی و یا خصوصی با جواز قانونی،

لیاقت و استعداد و خواست خودش، ممکن در کدام مقام معین وظیفوی نیز تعیین گردد. در جوامع "غربی" البته و 
 افراد مسلکی نظر به مهارت و شهرت، از چنین صالحیت های علمی و مهارت های مسلکی حرفوی و تخصصی،

مشغول می باشند. نیز ت امرار "حیات" در بازار آزاد، نیز برای بدست آوردن پول، جه برخوردار شناخته می شوند و
همه فعالیت های آنها در اجتماع مجاز و قانونی شمرده می شود، در صورتی که کسی از مهارت او نیازمند استفاده 

از پول حاصله، مالیات  استفاده از دانش و مشورۀ او را، طلب نماید. و مقرره های رسمی، باشد و بر طبق قرارداد،
 می پردازند.هم به دولت ها، 

 

ال بدون اینکه جزئی ترین اعتراضی، به متن نوشتۀ محترمه داشته باشم، خواستم برای دوستان، بیان کنم، که از ح
نه، مطمئن نیستم که دوستان خواننده  کلمۀ "صالحیت"، همین دو جهت را، فکر می کرده ام. اینکه آیا درست است و یا

 اینرا هم می دانیم که  ، خواهند پذیرفت. در خاتمهبیان نموده ام هدف دیگرهمه، اشاراتم را، طوری که خودم بدون 
و یا به ارتباط آنها و یا جوامع دیگر صورت می گیرد  ، به "افراد" جامعۀنیز دولت ها از جانبتفویض "القاب" 

ای هر یک از . برمی گیردخدمات کس، یک دولت یا یک جمعیت، مانند "جائزۀ نوبل"، تصمیم سپردن "جائزه" را 
مرجع معین ، که ارزش های مادی و معنوی و تقدیر انسان، به آن ارتباط می گیرد، فقط یک مشابه چنین تصامیم

متیاز همه و یا ا تفویض چنین القاب با ضرور نیست که .اشته می تواندچنین ارزش ها را دقانونی"صالحیت تفویض" 
وشبینی خن در داشت اینکه دیگر ا صالحیت، فیصلۀ خود را صادر کند.د. فقط کافی است که همان مرجع بدنیا موافق باش

ه نباشد. خدا کند، ک موجود و یا بد بینی ممکن، بخصوص در زمان "صالحیت های الکترونیکی"، امکان کنترول هم،
ا فرهنگ هموطنان مسلکی عاشق و ماهر زبان "دری" را آزرده ننموده باشم، که از دکشنری ها و یبا این چند جمله، 

 های بیگانه، استفاده نموده ام.
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