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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   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠ جنوری ٢٤ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

   افغانستان و فارسی ايران دریرقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )م  و يکبخش بيست( 
  

 متکلمِ  جمع ــ جمعِ  متکلم ــ متکلم مع الغـير
  

ِ  جمع ــ جمعِ  متکلم ــ متکلم مع الغـير" زير عنوان ٢٠٠٩ فبروری ٢٣مقاله ای را که بتاريخ   ــ بحث متکلم
نشر کرده بودم، " انستانآزاد ــ آزاد افغافغانستان " پورتال ٢٠٠٩ فبروری ٢٤شته و در صفحۀ مؤرخ نو" دستوری
بحيث بخش بيست و يکم ــ  الزم تشريحات اضافی و با ز تلفيق دادن با روحيۀ اين سلسله ــ جديد و بعد ابا آرايش

  .عرضه ميدارم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  يرـمتکلم ــ متکلم مع الغ جمع ــ جمعِ  متکلمِ 
 

  بحث دستوری
  

از دستور زبان عربی که در صنوف هفتم و . شنيده ايم" متکلم جمع"و " جمع متکلم"در دستور زبان دری هميشه از 
حاال ببييم که ازين سه اصطالح که . هم بگوشها آشناست" متکلم مع الغـير"اده ميشد، اصطالح هشتم مکاتب درس د

برای عين مفهوم بکار ميروند، کدام يک از نگاه دستوری و منطقی درست است و بر ديگران رجحان و برتری 
ند، لطف کرده اين نوشته را دارد؟؟؟ خوانندگان ارجمندی که به صرف و نحو و گرامر و دستور زبان عالقه مند نيست

  !!!!ناديده بگيرند
دستور زبان "اصطالحات . اصل عربی دارند" زبان دری"چنانکه همه ميدانيم، بسا اصطالحات علمیِ  متداول در 

  : اگر مثالهائی در زمينه بزنيم . هم تقريبًا همه از عربی اخذ گرديده اند" دری
اشاره، عول ، مسند ، مسند اليه، صفت، قيد، ضمير ، متصل ، منفصل ، اسم، فعل ، حرف ، کلمه ، جمله، فاعل ، مف

، حال ، مستقبل، مضارع ،  ماضی ، متکلم، مخاطب ، غائب ، جمع ، مفرد ، مبهم، عدد، تفضيل ، تصغير، تحبيب 
، ی  التزامامر ، نهی ، مثبت، منفی ، تأکيد ،  مصدر، جاری ، مطلق ، استمراری ، قريب ، بعيد ، شکيه ، تمنائی ،

، صريح، غير صريح ، ترکيب ، تجزيه، اشتقاق، الزم ، متعدی، مشتق ، جامد، ) مع الواسطه(تحقير، بالواسطه 
ذات، معنی، آله ، ندا ، اضافه ، مضاف ، مضاف اليه، زمان ، مکان، ظرف، واحد، تذکير ، تأنيث، مذکر ، مؤنث، 
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 و وارد زبان دری گرديده" زبان عربی"، همه از "  دریدستور زبان"و دهها اصطالح ديگر ...  بسيط، مرکب،
  . عامًا استعمال ميگردند

، اصطالحات جديد وضع "سره سازی زبان فارسی"درين اواخر در کشور ايران بسيار کوشيده ميشود، که در مسير 
الحات عربی ــ ــ از جمله اصط) قبول شده(کرده و جانشين اصطالحات متداول و کامًال مروج و مأنوس و مقبول 

دارد، تا منشأ " شووينيستی"و حتی " ناسيوناليستی"و " سياسی"متأسفانه که اين حرکت بيشتر منشأ . بسازند
و " سره سازی. "جای ندارد" زبانشناسی ُمعاصر"، در علم جديد زبان و در "سره سازی زبان. "زبانشناسانه و علمی

ای اروپائی و فرنگی اصًال ديده نميشود و يا که بسيار به ندرت در زبانه" پاک کردن زبان از اصطالحات بيگانه"
در زمانی که رژيم های استبدادی و فاشيستی بر پاره ای از کشورهای اروپائی چيره گشته و حکم . ديده ميشود

 مثال بارز اين پديده، رژيم سفاک و نژادپرست. هم سر دست گرفته شده بود" سره سازی زبان"ميچالندند، پديدۀ 
مشهورترين کلمه ای که از آن . بسازد" المانی"اصطالحات عام جهانی را حتی نازی در المان بود، که ميخواست، 

 و  است که در عوض کلمۀ عالمگيرRundfunk" روند فونک"زمان تاکنون بعضًا در زبان المانی ديده ميشود، کلمۀ 
  . وضع گرديده بودRadio" راديو) "پذيرفتۀ(مقبول 

فتيم، در کشور همجوار ما ايران سعی بليغ به خرج داده می شود، تا نه تنها برای پديده های جديد، لغات چنان که گ
و " مأنوس"و "  رائج"فارسی وضع گردند ــ که کاريست بکلی و صد در صد بجا ــ ، بلکه حتی برای کلمات کامًال 

و دردا که بسا .  ساخته شوند"فارسی"ن های نيز معادلها و جانشي" جا افتاده"و به اصطالح خود شان " مألوف"
کلمات جديد و نوساخت، نه تنها با مزاج و طبيعت زبان فارسی و دری سازگار نيستند، بلکه مضحک و مسخره و 

  :به کلمات ذيل توجه نمايئد . درخور هرگونه ريشخند هم هستند
  "فعل"در عوض " کارواژه"ــ 
  "اسم"در عوض " نام واژه"ــ 
  "جاذبه"و يا " ثقل"بجای " گرانش"ــ 
  "حرارت"بجای " گرمايش"ــ 
  "قرائت"در عوض " خوانش"ــ 
  "مسند اليه"و " فاعل"در عوض " نهاد"ــ 
  "يادبود"در عوض " يادواره"ــ 
  "فهرست"در عوض " نمايه"ــ 
  "چلنج"بعوض " چالش"ــ 
  "ستراتژی"در عوض کلمۀ عالمگير " راهبرد"ــ 
  "حمل و نقل"يا " ترانسپورت"جهانی بعوض کلمۀ " ترابری"ــ 
  "لهجه"در عوض " گويش"ــ 
  "جلسه"بجای " نشست"ــ 
  "آينايزيشن"يا " سيونتيونيزا"در عوض " يونش"ــ 
  "تشنج"بجای " تنش"ــ 
  "مثلث"بجای " سه بر"ــ 
  "کمپيوتر"در عوض کلمۀ جهانی " رايانه"ــ 

  *و غيره و غيره 
 ميگيرد؛ يکی بصورت انفرادی و ديگر بصورت متراکم و ترکيزی و در ايران اين کار در دو بخش صورت

اند " بديل"هم دانشمندان و مترجمان ايرانی، رواج دهندۀ اصطالحات جديد و آلترنيتيف و ". متمرکز"باصطالح غلط 
ود ايران البته در خ. در ايران اين کار را در دستور امور جدی روزمرۀ خود قرار داه است" فرهنگستان زبان"و هم 

قد علم کرده و پيوسته در " سره سازی زبان فارسی"هم دانشمندان سرشناس و برازنده ای هم وجود دارند، که بمقابل 
تا جائی که بر من واضح گرديده است، داکتر خسرو فرشيدورد ــ استاد برجستۀ . برابر آن ايستادگی ها همی کنند

ادبيات زبان فارسی ساخته و صدها و هزاران دانشمند زبان از ــ  که عمری را صرف زبان و " پوهنتون تهران"
را يک " سره سازی زبان"است؛ در حدی که وی " سره سازی زبان"زير دستش بيرون آمده اند، جدًا مخالف 

و هيهات که حتی همين استاد بزرگ که . سخن ميگويد" مرض سره سازی"ميداند و در آثار خود پيوسته از " مرض"
ديگران و حتی بر داکتر پرويز ناتل خانلری و داکتر محمد معين و غيره بدين مناسبت خرده گرفته، خود پيوسته بر 

اگر کتاب مشهور ايشان را ــ  که از آخرين آثار گرانبهای ايشان هم هست و . نيز از اين بليه در امان نمانده است
ايران "ايم که حتی ايشان هم بعضًا در گرادب ي نام دارد ــ مرور کنيم، به تحقيق در می" دستور مفصل امروز"

  .گرديده اند" سره سازی"، گير افتاده و مبتالی پديدۀ "ايرانيگری"و " پرستی
ــ تقريبًا همه عربی يا " دستور زبان دری"ــ و باصطالح مدرن تر " صرف و نحو زبان دری"گفتيم اصطالحات 
  .عربی االصل اند
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 کرده است، که تا گذشتۀ نچندان دور،  دستور نويسان زبان دری، دستور زبان اين کار بدرجۀ اول ازينجا نشأت
با باز شدن راههای باخترزمين و طاری و چيره گشتن . تحميل ميکردند" زبان دری"عربی را کاپی کرده و آنرا بر 

. ز دگرگون گشتدر زبان ما ني" دستور نويسی"علم و دانش فرنگی بر جهان و از جمله به مشرقزمين، راه و روش 
زبانشناسی "دستورنويسان زبان دری اينک نه تنها به دستورهای کالسيک توجه دارند، بلکه از علم جديد زبان يا 

 کالسيک مخلوط و آميزه ايست از دستورهای"  دستورهای معاصر زبان دری. "نيز استفادۀ سرشار ميکنند" ُمعاصر
  .های زبانهای فرنگیزبان دری و عربی و دستور

متکلم جمع، "از موضوع دور افتاديم و برويم به اصل مطلب و شگافتن سه اصطالح مروج در صرف و نحو؛ يعنی 
که دو تای اولی در زبان دری وسيعًا استعمال ميگردند، ولی اصطالح سومی محض " جمع متکلم، و متکلم مع الغير

  .در زبان عربی قابل مشاهده است
  

  :متکلم جمع و جمع متکلم 
  )آنها(من، تو ، او ، ما ، شما و ايشان:  منفصل در زبان دری عبارتند ازضمائر

در ايران  به پيروی . گويند" مفرد متکلم، مفرد مخاطب و مفرد غائب"را " من  ،  تو  و  او"در زبان دستوری دری 
يا " دشخص اول مفرد، شخص دوم مفرد و شخص سوم مفر" اصطالحات تقيم از زبانهای اروپائی، در عوضمس

   .را مرعی ميدارند" مفرد شخص اول ، مفرد شخص دوم و مفرد شخص سوم"
ناميم، ی م" ، جمع مخاطب و جمع غائب) متکلم جمع(جمع متکلم "را )" ايشان(ما ،  شما  و  آنها "ما مردم ضمائر 

، جمع شخص دوم جمع شخص اول"در حالی که در ايران به  اقتداء از زبانهای فرنگی برای اين سه شخص معموًال 
  .را استعمال ميکنند" شخص اول جمع، شخص دوم جمع و شخص سوم جمع"و يا " و جمع شخص سوم

شخص "به اقتفای عام و تام از زبانهای فرنگی، ترکيبات " متکلم ، مخاطب ، غائب"ايرانيان در عوض کلمات عربی 
درين زمينۀ .  پايۀ معقول و منطقی نداردرا استعمال ميکنند، که در ذات خود کدام" اول، شخص دوم و شخص سوم

  .خاص ضمن مقالۀ مستقل بحث خواهم نمود
  

  :شايد منطقًا نتوان ايراد گرفت؛ اما" جمع غائب"و " جمع مخاطب"در نامگذاری 
  :و معادلهای ايرانی آن، پاره ای ايراد منطقی وارد است " متکلم جمع"يا " جمع متکلم"اما در تسميۀ 

. بگوئيم" شما " ايشان بهقًا اين صالحيت را داريم کهميگوئيم، منط" شما" ميسازيم و مثًال مخاطبوقتی اشخاصی  را 
سخن ميگوئيم، باز هم منطقًا " آنها  يا  ايشان"سخن گفته و از ايشان با کلمات " غائب"و يا وقتی از اشخاصی بحيث 

  :اما . کار خالف نکرده ايم
چون وقتی کسی از طرف جمعی سخن گفته و . رق ميکندکامًال ف" متکلم"اما موضوع در قسمت 

اينطور نيست، . است و نه تمام آن جمع" يک نفر"را استعمال ميکند، گوينده معموًال تنها " ما"ضمير 
چنين ميکنيم و چنان "ميگوئيم، همه يکجا و به يک زبان و به يک آواز بگوئيم ، که " ما"که وقتی 

ــ سخن ميگويد و چون به نمايندگی از ديگران " من"متکلم ــ به نام ، بلکه فقط يک نفر "خواهيم کرد
از طرف " ما"درينجا استعمال کلمۀ . را استعمال ميکند" ما"و يا از طرف ديگران گپ ميزند، کلمۀ 

ولو که ارادۀ ديگران را هم افاده نمايد، منطقًا درست نيست، چون در هر صورت " يک نفر"
سخن " من"ازينرو منطقًا درست نيست که فردی به نام ". جمع"ت و نه اس" يک نفر"فقط " متکلم"

  .را استعمال نمايد، ولو که اين صالحيت را برايش داده هم باشند" ما"بزند و کلمۀ 
متکلم با غير ، " (متکلم مع الغير"در زبان عربی اين باريکی را درست درک کرده و ميگويند که 

 متکلم فقط همان يک نفر و مفرد است، ولی در سخنانی که يعنی که) متکلم به عالوۀ ديگران
  .ميباشندو همنظر ميگويد، کسان ديگری نيز با وی همنوا و هم رأی و هم عقيده 

هيچ ،  است گرديدهه باشد و تا جائی که بر من آشکار"مدلول"شايد رساترين افاده ازين " متکلم مع الغـير"ترکيب 
متکلم "، " جمع متکلم"اصطالحات !!!! بر اين باريکی توجه نکرده استرنگی ــ ــ بشمول زبانهای فزبان ديگری 

 ترکيب منطقی ندارند، و در برابردرست س کدام اسا هيچ" شخص اول جمع"و يا " جمع شخص اول"، " جمع
  .جلوه ميکنند" سست بنياد"و " نارسا"کامًال  " متکلم مع الغـير"

سيست، بر بعض اختالفات نامگذاری در اصطالحات گرامری در فارسی حاال که گپ سر دستور زبان دری و فار
  :ايران و دری افغانستان اشارت ميکنم

  ".ماضی نقلی"ميگويد و فارسی ايران " ماضی قريب"ــ دری افغانستان 
ينرو وجود ندارد و از هم" ان حالزم" که در زبان فارسی زمانی بنام دستورنويسان ايرانی بدين عقيده اند،بعض ــ 

ميشناسد، " فعل حال"دری افغانستان بحيث که را ..." خوريم، می زنند،  آيد، می یميروم، مميرود، " از قبيل افعالی
  .می آرندو غيره " مضارع اخباری"و " مضارع استمراری"و " ضارعُم"زير عنوان ايرانيان 
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. يران داخل گرديده است، اشاراتی رفت زبان فارسی ایدستورقواعد  که حتی در در بخش هفدهم  به بعض تغييراتی
  :درينجا نکته ای را بحيث متمم نکات مطروحۀ آنجا، پيش ميکشم

را زبان فارسی و دری  "نحو"از  بدعتی رخ داده است، که انحراف صريح ياندرين اواخر در زبان محاورۀ ايران
  .نشان ميدهد

" شين"يک دانه  مندی زبان دری و فارسی،نون، خالف دستور و قاصيغۀ مفرد غائب زمان ماضی مطلقعقب در 
  : و مثال ميگويندمی چسپانندرا اضافی 

  "رفت"يعنی که " رفتش"ــ 
  "زد"يعنی که " زدش"ــ 
  "خورد"يعنی که " خوردش"ــ 

  !!!!زنند که در حق ساخت نحوی فارسی ايران روا داشته ميشودزننده و و اين کاريست، بس 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيح
، ارات سخن انتش١٣٨٢اثر داکتر خسرو فرشيدورد، چاپ " دستور مفصل امروز"تعدادی ازين مثالها از کتاب * 

ناسزاوار حتی  و يست عريض و طويل چنين ترکيبات نامناسبخوانندگان خواهنده ميتوانند ل. تهران، اخذ گرديده است
در ن اين قلم نيز ضمن مقاالت فراوان ــ از جمله عالوه بر آ.  اين کتاب از نظر بگذرانند٦٤٣ تا ٦٣٩را در صفحات 

 بر چنين کلمات و ی بصورت ضمنــ مستقيمًا و يا" دریورود کلمات بی مورد و ناباب در زبان "مقالۀ مبسوط 
 .ترکيبات، انگشت گذاشته است


