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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ فبروری ٢٣برلين، 
  
  
  
  

  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" زبان دری هميشه از در دستور
 که حاال ببييم که ازين سه اصطالح. هم بگوشها آشناست" متکلم مع الغـير"هشتم مکاتب درس داده ميشد، اصطالح 

ت است و بر ديگران رجحان و برتری د، کدام يک از نگاه دستوری و منطقی درسبرای عين مفهوم بکار ميرون
دارد؟؟؟ خوانندگان ارجمندی که به صرف و نحو و گرامر و دستور زبان عالقه مند نيستند، لطف کرده اين نوشته را 

  !!!!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
اسم، فعل ، حرف ، کلمه ، جمله، فاعل ، مفعول ، مسند ، مسند اليه، صفت، قيد، ضمير ، متصل ، منفصل ، اشاره، 

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

، صريح، غير صريح ، ترکيب ، تجزيه، اشتقاق، الزم ، متعدی، مشتق ، ) مع الواسطه(تحبيب ، تحقير، بالواسطه 
" زبان عربی"، همه از " دستور زبان دری"و دهها اصطالح ديگر ... ؤنث، جامد، واحد، تذکير ، تأنيث، مذکر ، م

البته درين اواخر در کشور ايران بسيار کوشيده ميشود، که در . وارد زبان دری گرديده و عامًا استعمال ميگردند
وج و ده و جانشين اصطالحات متداول و کامًال مر، اصطالحات جديد وضع کر"ن فارسیسره سازی زبا"مسير 

و " سياسی"اين حرکت بيشتر منشأ متأسفانه که . بسازندــ از جمله اصطالحات عربی ــ ) قبول شده(مأنوس و مقبول 
، در علم جديد زبان و "سره سازی زبان. "دارد، تا منشأ زبانشناسانه و علمی" شووينيستی"و حتی " ناسيوناليستی"

در زبانهای اروپائی " پاک کردن زبان از اصطالحات بيگانه"و " سره سازی. " جای ندارد"زبانشناسی معاصر"در 
در زمانی که رژيم های استبدادی و فاشيستی بر پاره . و فرنگی اصًال ديده نميشود و يا که بسيار به ندرت ديده ميشود
مثال . هم سر دست گرفته شده بود" سره سازی زبان"ای از کشورهای اروپائی چيره گشته و حکم ميچالندند، پديدۀ 

" المانی"بارز اين پديده، رژيم سفاک و نژادپرست نازی در المان بود، که ميخواست، اصطالحات عام جهانی را 
" روند فونک"مشهورترين کلمه ای که از آن زمان تاکنون بعضًا در زبان المانی ديده ميشود، کلمۀ . بسازد

Rundfunk اديور) "پذيرفتۀ( است که در عوض کلمۀ جهانی و مقبول "Radioوضع گرديده بود .  
چنانکه گفتيم، در کشور ايران سعی بليغ به خرج داده ميشود، تا نه تنها برای پديده های جديد، لغات فارسی وضع 

نيز " جا افتاده"، بلکه حتی برای کلمات کامًال رائج و مأنوس و باصطالح خود شان  ــ که کاريست بجا ــ گردند
، نه تنها با مزاج زبان فارسی دری  و نوساختو دردا که بسا کلمات جديد. رسی ساخته شوندمعادلها و جانشين های فا

  :به کلمات ذيل توجه نمايئد . سازگار نيستند، بلکه مضحک و مسخره هم هستند
  "فعل"در عوض " کارواژه"ــ 
  "اسم"در عوض " نام واژه"ــ 
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  "جاذبه"و يا " ثقل"بجای " گرانش"ــ 
  "حرارت "بجای" گرمايش"ــ 
  "قرائت"در عوض " خوانش"ــ 
  "لهجه"در عوض " گويش"ــ 
  "جلسه"بجای " نشست"ــ 
  "آينايزيشن"يا " يونيزاسيون"عوض در " يونش"ــ 
  "مثلث"بجای " سه بر"ــ 
  "کمپيوتر "جهانیۀ در عوض کلم" رايانه"ــ 

  *و غيره و غيره 
هم . نفرادی و ديگر بصورت متراکم و مرکزیدر ايران اين کار در دو بخش صورت ميگيرد؛ يکی بصورت ا

در ايران اين کار " فرهنگستان زبان"دانشمندان و مترجمان ايرانی، رواج دهندۀ اصطالحات جديد و بديل اند و نيز 
البته در خود ايران هم دانشمندان سرشناس و برازنده ای هم وجود . را در دستور امور روزمرۀ خود قرار داه است

تا جائی که بر من . قد علم کرده و پيوسته در برابر آن ايستادگی ميکنند" سره سازی زبان فارسی "ضدردارند، که ب
ــ  که عمری را صرف زبان و " پوهنتون تهران"واضح گرديده است، داکتر خسرو فرشيدورد ــ استاد برجستۀ 

سره سازی "ون آمده اند، جدًا مخالف ادبيات زبان فارسی ساخته و صدها و هزاران دانشمند زبان از زير دستش بير
مرض سره "ميداند و در آثار خود پيوسته از " مرض"را يک " سره سازی زبان"است؛ در حدی که وی " زبان
خانلری پرويز ناتل که حتی همين استاد بزرگ که پيوسته بر ديگران و حتی بر داکتر هيهات و . سخن ميگويد" سازی

اگر کتاب مشهور . معين و غيره بدين مناسبت خرده گرفته، خود نيز از اين بليه در امان نمانده استمحمد و داکتر 
 ــ مرور کنيم، به تحقيق در مييايم نام دارد" دستور مفصل امروز " آخرين آثار گرانبهای اوست وايشان را ــ  که از

  .گرديده اند" سره سازی"، درگير پديدۀ "ايرانيگری"و " ايران پرستی"در گرادب بعضًا  ايشان هم  حتیکه
ــ تقريبًا همه عربی يا " دستور زبان دری"ــ و باصطالح مدرن تر " صرف و نحو زبان دری"گفتيم اصطالحات 
  .عربی االصل اند

اين کار بدرجۀ اول ازينجا نشأت کرده، که تا گذشتۀ نچندان دور،  دستور نويسان زبان دری، دستور زبان عربی را 
با باز شدن راههای باخترزمين و طاری گشتن علم و دانش . تحميل ميکردند" زبان دری"ی کرده و آنرا بر کاپ

. در زبان ما نيز دگرگون گشت" دستور نويسی"فرنگی بر جهان و از جمله به مشرقزمين، راه و روش 
لم جديد زبان يا زبانشناسی  دستورهای کالسيک توجه دارند، بلکه از عبهدستورنويسان زبان دری اينک نه تنها 

آميزه ايست از دستورهای کالسيک زبان دری "  دستورهای معاصر زبان دری. "معاصر نيز استفادۀ سرشار ميکنند
  .بانهای فرنگیو عربی و دستور های ز

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 " ع متکلم، و متکلم مع الغيرجم

  . عربی قابل مشاهده استندر زبا
  

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

گويند ــ در ايران به پيروی " مفرد متکلم، مفرد مخاطب و مفرد غائب"را "   و  اومن  ،  تو"در زبان دستوری دری 
يا " شخص اول مفرد، شخص دوم مفرد و شخص سوم مفرد"عام و تام از زبانهای اروپائی، معموًال اصطالحات 

  .را مرعی ميدارند" مفرد شخص اول ، مفرد شخص دوم و مفرد شخص سوم"
در ايران به  . نامند" ، جمع مخاطب و جمع غائب) متکلم جمع(جمع متکلم "را )" ايشان(ا ما ،  شما  و  آنه"ضمائر 

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

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

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

  :اما . منطقًا کار خالف نکرده ايم
را " ما"چون وقتی کسی از طرف جمعی سخن گفته و ضمير . کامًال فرق ميکند" متکلم"اما موضوع در قسمت 
ميگوئيم، همه " ما"اينطور نيست، که وقتی . است و نه تمام آن جمع" يک نفر"تنها معموًال استعمال ميکند، گوينده 

، بلکه فقط يک نفر متکلم ــ به نام "چنين ميکنيم و چنان خواهيم کرد"يکجا و به يک زبان و به يک آواز بگوئيم ، که 
. را استعمال ميکند" ما"مۀ ــ سخن ميگويد و چون به نمايندگی از ديگران و يا از طرف ديگران گپ ميزند، کل" من"

ولو که ارادۀ ديگران را هم افاده نمايد، منطقًا درست نيست، چون در " يک نفر"از طرف " ما"درينجا استعمال کلمۀ 
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سخن بزند " من"ازينرو منطقًا درست نيست که فردی به نام ". جمع"است و نه " يک نفر"فقط " متکلم"هر صورت 
  .د، ولو که اين صالحيت را برايش داده هم باشندرا استعمال نماي" ما"و کلمۀ 

م با غير ، متکلم به عالوۀ لمتک" (متکلم مع الغير"در زبان عربی اين باريکی را درست درک کرده و ميگويند که 
است، ولی در سخنانی که ميگويد، کسان ديگری نيز با وی همنوا و مفرد يعنی که متکلم فقط همان يک نفر ) ديگران
  .ميباشندی و هم عقيده و هم رأ
 و تا جائی که بر من آشکار گرديده، زبان ديگری بر شايد رساترين افاده ازين مدلول باشد" متکلم مع الغـير"ترکيب 

شخص اول "و يا " جمع شخص اول"، " متکلم جمع"، " جمع متکلم"اصطالحات !!!! اين باريکی توجه نکرده است
  .جلوه ميکنند" نارسا"کامًال  " لم مع الغـيرمتک"ند، و در برابر هيچکدام اساس درست منطقی ندار" جمع

  
*********  

  
 انتشارات سخن ، ١٣٨٢اثر داکتر خسرو فرشيدورد، چاپ " دستور مفصل امروز"تعدادی ازين مثالها از کتاب * 

  .تهران، اخذ گرديده اند
  
  

 


