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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

    
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۶ سپتمبر ١١برلين ــ 
  

  "نشست"و " جلسه"
  چند کلمۀ دگرو کلمات باال ِو لغوی  یشرح صرف

  

ًه تقريبا تمام مقاالتم مشحون است از شرح ضمنی کلمات، اما طوری، که گذشته شاھد حال من است، گرچ

ًچندين بار درين عرصه مستقال ھم بحث کرده و ضمن آن کلمات فراوان را از نگاه دستور زبان دری و 

پس اين گفتار در . ام منتشر ساخته "افغانستان ــ آزاد افغانستان"عربی تشريح کرده؛ و ھمه را در پورتال 

اين سلسله . شود، ولو که طور متعارف در قيد قسمت قسمت و شماره نيايد نشر می" سلسله"َھيئت و رستۀ 

  .ِپس ازين نيز دوام خواھد کرد و بر سبيل آمد گپ و بنا بر لزومديد راقم تقديم خواھد شد

  :شرح صرفی و شرح لغوی
شايد کتب گرامر و دستورنويسان چيزھائی نوشته و  "شرح لغوی"و " شرح صرفی"در مورد مقوالت 

گذرانم؛ شايد عاری از خالء  من مگر برداشت شخص خودم را در زمينه از نظر می. تعاريفی داده باشند

  :و عيب و کم و کاست نباشد

و وقتی . کند شود، که از ساخت کلمات بحث می  به آن قسمت گرامر گفته می"صرف"چنان که می دانيم، 

ِگوئيم، مراد، صرف   می"دستوری يا گرامریشرح "  کلمات از نگاه گرامر ھمان زبان "شرح صرفی"ُ

  .کلمات در زبان، دخل و غرضی ندارد... است و به تاريخچه و تداول و منطقی بودن و 

رود؛ بدين معنی که عالوه بر ساخت صرفی، بر شأن نزول و تداول   ازان باالتر می"شرح لغوی"اما 

  .  افگند آنھا نيز پرتو می... ذشته و حال و خوب و بد و صحت و سقم و منطقی بودن و کلمات در گ

ًسازم، که ھر کلمه بار معين و بعضا دقيق معنائی خود را حمل می اين نکتۀ بارز را بازھم متبارز می   کند ّ

ولی دانستن دقيق . ات سر و کار دارند، خوب است اين نکته را بدانندّو کسانی، که با گرامر و ادب و ادبي

نگاران  نويسان و فرھنگ ّبار معنائی کلمات و اصطالحات برای استادان ادب و ادبيات و بالخاصه لغت

  !!!فرض عين است
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ِّبعد از اين تمھيد و مقدمه چينی، به اصل موضوع پرداخته و کلمات مد نظر اين دفعه را بررسی می   :کنم  ِّ

  :جلسه ــ نشست
 ميديای ما سخت زير تأثير نحوۀ خاص فارسی ايران رفته، کلمات مأنوس خود درين اواخر مطبوعات و

اين کار به ذات خود، . برند ما را ترک کرده و در عوض کلمات ساختۀ فارسی ايران را به کار می

ِصرف نظر ازين، که ما را زير قمچين اصطالح مخوف  ُ َ َاندازد، اضرار   می" بيگانه پرستِشُک خودزا"ِ

  .ی ديگر نيز دارد، که از خالل اين سطور به چشم خواھد رسيدنابخوشودن

 دقيق معنائی خود را دارد و در زبان عربی اين کار ازين ھم يک محمولۀقسمی که گفته شد، ھر لغت 

ّاسم مره"ِدر اصطالحات صرف عربی مقوله ای داريم به نام . گره باالتر است َ کند به  ، که داللت می"ِ

  :ً مثال  اسم و فعل؛ِ"وحدت"

  را دارد ــ وحدت فعل) يکبار خيز زدن("َيکبار جستن"ّ که اسم مره است، معنای دقيق "طفره"ــ 

   "ضرب" است ــ وحدت فعل "يکبار زدن" در معنای :"ضربت" يا "ضربه"ــ 

 "هلف ليل و ليْال"مثال بارز آن در عنوان کتاب مشھور .  را دارد ــ وحدت اسم"يک شب" معنای ":ليله"ــ 

 آن را "الف ليال"ِ ترجمه شده است و فلم مشھور ھندی " و يک شبارھز"شود، که در زبان دری  ديده می

  .دھد َبه ياد مردم ما و خصوصا کابليان می

   است"ستاره"، که در معنای "نجم" است ــ وحدت اسم "يک ستاره" در معنای ":نجمه"ــ 

   است"سرود" و "آھنگ" ، که در معنای"َنغم" واحد اسم عربی ":نغمه"ــ 

   است"به دست گرفتن"ً، كه دقيقا در معنای "قبض" ــ وحٮت فعل "يك مشت" يعني ":قبضه"ــ 

  ست "درخت خرما"ً، که عاما در معنای "نخل"دھد ــ واحد اسم   معنی می"يک درخت خرما" ":نخله"ــ 

  . است"جلسه" کلمۀ رسيم به کلمۀ مورد نظر اين بحث، که بعد از آوردن مثالھای باال، می

ُجلوس"اسم مره از فعل ) به سکون حرف الم("جلسه" در حالی، .  است"يکبار نشستن"ً و دقيقا در معنای "ُ

ً را درست و عينا مطابق اصل عربی آن تلفظ می نمايند، ايرانيان آن را به غلط و "جلسه"که مردم ما 

 اين کلمه است، که با تداول "صرفی"معنای  مگر "يکبار نشستن". خالف اصل، به فتحتين تلفظ می کنند

 "برپا کردن مجلسيکبار "تداول در روزمره نيز در معنای در  را "جلسه"لغوی نيز ھماھنگ است، چون 

  .  استعمال می نمائيم"ِيکبار دور ھم نشستن"و 

   ھم چنين مفھومی استنباط می شود؟؟؟"نشست"حاال ببينيم، که از 

. "نشستن"َّ است، و اسم مصدر و مصدر مرخم فعل "نشستن" ماضی فعل  از نگاه صرفی ريشۀ"نشست"

 تعمير و خانه و ساختمان، "فرونشستن"ً را دقيقا در معنای "نشست"در تداول لغوی دری خود ما، کلمۀ 

؛ يعنی از سطح اولی "نشست کردهده سانتيمتر خانه ": از حالت اولی اعمار آن می دانند؛ چنان که گويند

  !!!تر آمده است  سانتيمتر پائين١٠عمار خود به اندازۀ در زمان ا

 را، که در "يک بار" و "يک دفعه"و قيد .  کلمه ای ست با رسوخ مستمر و فارغ از قيد زمان"نشست"

 "نشست"چون چنان که گفته شد، !!! توقع کرد" نشست" سراغ می گردد نمی توان از "جلسه"اسم مرۀ 
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" جلسه"معادل  ھيچ گاه  ھرگز "نشست"ازين رو . رغ از قيد زمانيک عمل مستمر و دائمی ست و فا

 در " اسالمی ايرانجمھوری" پول سرشاری را که ؛"ِاو زور سرباال ميره": تواند، اما گفته اند شده نمی

  !!!، مقايسه کرد"آذان مالی غريب"ِراه تھاجم فرھنگی و زبانی خود مصرف می کند، ھرگز نمی توان با 

  :، کهمکرر می گويم

ما که دريگوئيم و .  در دری ما و فارسی ايران از زمين تا آسمان فرق دارد"نشست"معنای لغوی کلمۀ 

بگذار ايرانيان اين . دری گپ می زنيم، تداول معنائی خود ما مدار اعتبار ماست، نه تداول مردم ايران

ين کلمه را از زبان مردم خود لغت را مطابق تداول خود استعمال کنند ولی بر ماست، که عرف استعمال ا

 خود را رھا کرده و از ِ"درست"متأسفانه طوری که ديده می شود، افغانان . بشنويم و ازان اقتداء کنيم

"غلط"  چه چاره که تھاجم اما. گردند  می"مضاعفِگناه "کنند و بالوسيله مرتکب   ديگران پيروی میِ

 کس نماز نمی خواند؛ و "آذان مالی غريب"مه دارد و به زبانی و فرھنگی ايران چارنعل در افغانستان ادا

  !!!توان سراغ کرد بدبختيی ازين رسواتر نمی

برای .  را می گيريم"جلسه" ھمان معنای دقيق کلمۀ عربی "نشست"بحثان شايد ادعاء کنند، که ما از  کج

ز دل خود برای لغات  ااين عزيزان بايد گفت، که با ھرچه بازی کرده اند، با ريش بابا بازی نکنند و

 خود ِ"دلکِ گرم"شده است، که ھرکس لغتی را از ن "شار خربوزه" و "ر عالالشا" ھنوز .معنی نتراشند

  !!!معنی کند

  ":احترامانه"ــ " محترمانه"ــ 
و يکی از .  است"قيد"ِيکی از ارکان گرامری، که فعلی يا صفتی را به شکلی از اشکال مقيد می سازد، 

  :ًمثال در جمالت ذيل.  قيدی ست، که حالت فعل را مقيد بسازدانواع قيد،

   سرعت و آھنگِ رفتن را نشان می دھد"آھسته" ــ که قيد "ــ آھسته برو

   را بيان می نمايد"نان خوردن" سرعت "تيز تيز" ــ که قيد "تيز تيز نان خود را خورد و رفت"ــ 

   را افاده می کند"مشکل"ِ کلمۀ وصفی  درجۀ شدت"بس" ــ که قيد "ی بس عظيمکلــ مش

ِ جديت "مردانه" ــ که قيد !!!"یت بکتی ما شانهمردانه بگو، که حاضر نيستی "ــ  حاضر نبودن به "ّ

  . را نشان می دھد"ھمکاری

  :  ختم شده باشد؛ مثل"آنه"درينجا مگر از قيدی گپ می زنيم، که با 

انه، دوستانه، رفيقانه، جوانانه، پيرانه، مستقالنه، نابخردانه، مردانه، رندانه، دزدانه، شبانه، موفقانه، خصم

  ...بيدردانه، روشنگرانه، طفالنه، کودکانه، متأسفانه، خوشبختانه، بدبختانه، و 

اين نوع قيد، که در زمانه ھای گذشته ــ يا وجود نداشته يا که به ندرت وجود داشته ــ در زمانۀ ما شيوع 

 فقيد در ِ"داکتر خسرو فرشيدورد"ّيد به گفتۀ استاد بزرگ ادبيات پوھنتون تھران، چون اين ق. فراوان دارد

، زير تأثير زبانھای فرنگی و به درجۀ اول زبان انگريزی از طريق ترجمۀ "دستور مفصل امروز"کتاب 

  :تحت اللفظ ايجاد شده است، چنان که

  انگريزی ساخته شده independently بر اثر ترجمۀ مستقيم از کلمۀ "مستقالنه"ــ 
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   انگريزی ستsuccessfully ترجمۀ مستقيم از قيد "موفقانه"ــ 

   زبان انگريزی ستfriendly ترجمۀ تحت اللفظ از کلمۀ "دوستانه"  ــ 

اين نوع قيد بيشتر در زبان قلم رواج دارد و در زبان گفتار و بالخاصه زبان عاميانه سراغ نمی شود، به 

 که از زمان قديم مورد استعمال داشته اند و "انه و بچگانه و چند تای معدود ديگرمردانه و زن"استثنای 

  .بيشتر در ھيئت صفت به کار می رود

 " ذاتایاسم"شود، يا از  اين قيد قسمی، که از خالل مثالھای باال و صدھا مثال دگر به نکوئی ديده می

  ".صفات" و "کلمات وصفی"ساخته می شود، يا از 

 "محترمانه"اندازد، برويم و قيود   مختصر که بر تاريخچه و ساختمان اين گونه قيد روشنی میبا اين شرح

  : را بررسی کنيم"احترامانه"و 

ًعربی ساخته شده است، کامال درست است، و ساخت " محترم" وصفی ت که از لغ"محترمانه"ــ کلمۀ 

  اما. معقول گرامری دارد

ــ و صدھا و ھزاران " اسم معنی"اخته شده است، که مصدر است و  س"احترام" از کلمۀ "احترامانه"ــ 

 "فارسی/دری" ازينرو ساختمان اين کلمه خالف صرف زبان ".صفات و اسمای ذات"فرسنگ دور از 

 "احترامانه"ِدر عوض قيد نادرست . شود بوده و غلط است، ولو که از زبان بعض نويسندگان شنيده می

 کار "محترمانه" و "در کمال احترام"، "با احترام"، "احترامکارانه"ظير می توان از قيدھای درستی ن

  !!! گرفت

 ": گذشتهِخاطرات"ــ 

، که ضمن آن "ِترکيب اضافی وصفی" اين ترکيب از نگاه صرفی درست است و عبارت است از يک

ی، که جنبۀ ِاما از نگاه لغو. مرتبط ساخته شده است "هگذشت"  به"کسرۀ اضافت" به وسيلۀ "خاطرات"

  :ِّمنطقی موضوع را نيز مد نظر دارد، نادرست است و از اغالط مشھور؛ بدين شرح

آنچه از زمان گذشته به " يا " شخص آيدخاطرآنچه از گذشته به "، کلمۀ عربی ست و در معنای "خاطره"

" خاطره" در ھر صورت ".چيزی را که سر کسی گذشته باشد و به يادش آيد" و يا "ذھن کس مانده باشد

 "گذشته" ارتباط دارد و نمی تواند فارغ از قيد "گذشته" عجين گشته است و متن و بطنش با "گذشته"با 

  !!! باشد

 غلط است و مانندۀ آنست، که کسی "خاطره" با "گذشته"شود، که استعمال مستقيم  با اين توضيح ديده می

 که متأسفانه از زبان اشخاص اناھی "رۀ قرآنسی سپا" و يا "شب ليلة القدر" بگويد يا "سنگ حجراالسود"

جھت توضيح نادرستی و غلط بودن اين ترکيبات . جھد و بيخبر از کيفيات ساختمانی زبان بيرون می

  :ًمختصرا می گويم

 را حمل می کند؛ "سنگ"شکم خود کلمۀ متن و  است، در "سنگ سياه" که در معنای "حجراالسود"ــ 

  !!!و قبيح  با آن غلط است"گسن"ازين رو استعمال اضافی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 با آن، غلط است "شب"ِدھد، پس اضافه کردن کلمۀ عالوگی  را می" شب قدر" خود معنای "ليلة القدير"ــ 

  !!!و غلط محض

 يا قسمت تقسيم کرده اند، ءقرآن را به سی جز.  است"سی پاره" مخفف يا حالت تحريف شدۀ "سپاره"ــ 

ازين .  گوئيم مراد از تمام قرآن است"سی پاره" يا "سپاره"وقتی . ردد ياد می گ"پاره"که ھرکدم به نام 

گفت و نه " سی پارۀ قرآن"ازين خاطر بايد . ً اضافی را منطقا تحمل کرده نمی تواند"سی"رو استعمال 

متأسفانه اين اشتباه از اغالط مشھور مردم افغانستان است، که حتی از زبان استادی "!!! سی سپارۀ قرآن"

  "ژوبل" اثر "افغانستانتاريخ ادبيات " ھم ديده شده ــ رجوع شود به کتاب "حيدر ژوبل"گ در حد بزر

  ":خاطرات گذشته"برگرديم به اصل موضوع و بررسی ترکيب 

البته می توان .  است"لغو"ً کامال اضافی و در سطح "خاطره" با کلمۀ "گذشته"استعمال مستقيم صفت 

ّ را با قيدی مقيد ساخت "خاطره"و پيشينگی )  گويند"قدامت"ن ما به غلط را در زبا" قدمت"(ُدرجۀ قدمت

  :ًو مثال گفت

  ، که عائد بر گذشته ھای دور است"خاطرات قديمی"ــ 

  "خاطرات گذشتۀ دور"ــ 

  "خاطرات گذشتۀ بسيار نزديک"ــ 

  ...ــ خاطرات گذشتۀ نچندان دور 

  "خاطرات دھۀ شست قرن گذشته"ــ 

  :"ِّمولد انرژی"  و"توليد انرژی"

اين دو کلمۀ ترکيبی، ھم از نگاه صرفی و دستوری درست اند و ھم به حساب لغوی و تداول عام در تمام 

 غلط محض و "فزيک"مگر از نگاه علمی و علوم طبيعی و بالخاصه . عالم ــ از شرق گرفته تا غرب

  :به شرح فزيکی موضوع توجه گردد. بلکه کفر علم فزيک

بيعی بسا قوانين را که بر عالم و دنيای طبيعت حکمفرما ست، کشف و به شکل علمی علمای علوم ط

ً است، که به حکم آن مثال تمام اجرام فلکی "قانون جاذبه"يکی از قوانين عام فزيک . فارمولبندی کرده اند

  .در مدارھای معينی در حرکت اند

ُبه موجب اين قانون عام و .  است"رموديناميکت"، که از قوانين اساسی "یه و انرژّقانون بقای ماد"و يا 

  .توانند روند، و نه خلق و توليد شده می شوند و از بين می  نه نابود می"یژّماده و انر"تخطی ناپذير، 

. گردد ماده و انرژی دو مظھر مختلف از عين پديده اند، که در شرايط خاص يکی به ديگری تبديل می

 نيز می تواند از "یژانر" تحول يابد، "انرژی"ی ديگر و يا به ِّ اشکال مادتواند به  می"هّماد"ھمچنان که 

از ھمين سبب در فزيک و علوم . تحول پذيرد" هّماد" انرژی و يا به شکل  ازيک نوع به نوع ديگری

گردد و نيز   استفاده می"تحول دھندۀ انرژی" از ترکيب "ِّمولد انرژی"طبيعی در عوض اصطالح غلط 

 حديث رانده "تطور انرژیيا تحول و "زند، بلکه در عوض از   گپ نمی"توليد انرژی"سی از ھيچ گاه ک

  .می شود
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 آن قدر در تمام دنيا عام گشته است، که روگردانی از "مولد انرژی" و "توليد انرژی"با تآسف ترکيبات 

شف و کا " و تمدن جديدعلوم"در ھمين اروپا، که مھد . حد ناممکنات تقرب می نمايدبه استعمال آنھا تا 

  !!!بسا قوانين طبيعی ست، نيز نمی توان جلو استعمال اين دو کلمۀ غلط را گرفت

  

  )ختم اين قسمت(

    

  
  

  
 


