د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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بخش هشتم
جمع بستن واژه های غیر عربی با آت :
واژۀ جنگل را بعض از انگلیسی می دانند وبرخی از سانسکرت  .ازهرزبانی که آمده باشد  ،باید
همسوی قاعدۀ جمع بستن درزبان دری  ،با ها جمع بسته شود  ،نه آت عربی .
پس جنگلها بگوییم وبنویسیم نه جنگالت و درمورد گمرک باید روشن ساخت که این واژه از یونانی
به ترکی ویا از ایتالیایی به ترکی گذشته ازآن زبان به فارسی آمده است.
درهرصورت واژة گمرک و گمرکات وگمرکی در نوشتاردفتری جاگزین شده است .و گمرکها هرگزآن
معنا ها را بیان نمی کند.
افزون برآن جمع بستن واژه های فارسی ؛ مانند گزارش  ،فرمایش  ،نگارش  ،آزمایش  ،خواهش را
چرا مطابق دستورزبان فارسی جمع نبندیم و گزارشها  ،فرمایشها  ،نگارشها وآزمایشها  ،خواهشها
و نمایشها نگوییم وننویسیم که مطابق دستور زبان تازی و حتا خالف آن جمع ببندیم و گزارشات
فرمایشات  ،نگارشات  ،آزمایشات  ،خواهشات و نمایشات بگوییم وبنویسیم؟
«جات » یکی از نشانه های جمع  :این نشانۀ جمع را درمیوه جات  ،پرزه جات  ،تخمیانه جات ،
دسته جات  ،قریه جات  ،پارچه جات  ،سبزی جات می یابیم .
نخست اشتباهی که شده این است که واژه های یاد شده با توجه اشتباه آمیز به دستور زبان عرب با
آت جمع ساخته شده اند .
سپس چون بیان میوه آت دشوار بوده ؛ جیم میانگین آسان ساز برای آسانی تلفظ درمیانه آمده است .
برای دوری ازلغزش بهترین روش آن است که چنین واژه هارا با ها جمع ببندیم  .یعنی میوه ها ،
پرزه ها  ،تخمها  ،دسته ها  ،قریه ها و پارچه ها و سبزیها بگوییم وبنویسیم.
صفحه »1 « :

امورات ودستورات :
امورجمع عربیست  .مفرد آن امر به معنای کار است  .پس جمع بستن دوم بارۀ آن اشتباه است .
وواژۀ دستور واژۀ دریست  .چرا واژۀ دری را به جای ها ؛ نشانۀ جمع دری  ،با آت نشانۀ جمع عربی
جمع ببندیم ؟
براین متن از یک کتاب بنگرید  « :درتورات وانجیل  ،هللا ؛ که نامش را دراین دو دین « یهوه »
معرفی می دارند  ،هر کاری می خواهد خود انجام میدهد  .خودش شخصا ً ازآسمان به زمین می آید تا
مسایل را حل وفصل نماید .وامورات دنیا را مستقیما ً اداره و سرپرستی کند  .همرا ه با موسی وعیسی
حرف می زند وخود دستورات خویش را بیان می دارد  (».ازیکی ازکتابهای همروزگاران).
دراین متن به جای امورات دنیا می توان کارهای دنیا نوشت وبه جای دستورات  ،دستورها  .مسایل
هم جمع مساله است وساده ترش همان مسأله هامی باشد.
استقاللیت وسالمتی « :یت »نشانۀ مصدرصناعی درزبان عربیست  ،که دراخیرمصدرهای پایان یافته
به تای تأنیث ویا می آید  .استقالل خود ازباب استفعال ومصدراست  .چسپاندن یت باآن کاریست
نادرست .
می نویسند که  « :مقاله ها انعکاس دهندۀ طرز دید نویسندگان است  ... ،درقبال آن مسئولیت ندارد
وباحفظ استقاللیت وبیطرفی انتظارهمکاری شما را دارد ( » .انترنت)ازاین مثال اگر یت را برداریم
چنین می شود  :مقاله ها انعکاس دهنده ی طرز دید نویسندگان است ...،درقبال آن مسئولیت ندارد وبا
حفظ استقالل وبی طرفی انتظارهمکاری شما را دارد.
گذشته ازآن مسؤ ولیت را نیز باید با دو واو نوشت وبرواونخستین همزه گذاشت ویا آن راهم می توان
با پاسخدهی آلش کرد.
« ممکن است قانون استقاللیت نشرات رادیوتلویزیون دولتی را تهدید نماید  ( » .ازگوگل فارسی )
« گروه سوم آنانی اند که هم مشروعیت نظام وهم استقاللیت آن ازنظرایشان مورد اعتراض است ».
(گوگل فارسی ) دراین جمله ها واژۀ استقالل خواست نویسنده را برآورده می سازد و نیازی به
افزودن نادرست «یت »نیست .
سالمت اسم معناست  ،که تندرستی معنا می دهد  .آوردن « ی» درپایان آن برای ساختن اسم معنا
نادرست است  .پس کافیست نوشته شود :
سالمت خودرا بازیافت  .سالمت انسان درخطرمی افتد .
« سالمت باشید  » .هم نادرست است  .آدم چطور تندرستی بوده می تواند ؟ آدم می تواند سالم باشد ،
نه سالمت!
پس به جای سالمت باشید  ،سالم باشید یا تندرست باشید و جورباشید  ،باید گفت ونوشت .
گردیدن  :یکی از ده معنایی که فرهنگها برای گردیدن نوشته اند  ،مانند چرخیدن  ،راه پیمودن ،
تقسیم شدن  ،مقابله کردن  ،فاسدشدن  ،لغزیدن وروی آوردن « ،شدن » بوده است  ،آنهم تغییریافتن
ودگرگون شدن  .چون این که درشعرعبدالواسع جبلی به کاررفته :
کــه زتأثیرچشمۀ خورشید
سنگ خارا به کوه زرگردد
زرگردد  ،یعنی به زر تبدیل شود  .دراین جا گردد درست به معنای تبدیل شود یا تغییر یابد به کار رفته
است .اکنون به این جمله می نگریم :
« دوردوم سال سوم شورای ملی  ،پس ازمرخصی های تابستانی  ،دیروز آغازگردید ».
(ازروزنامه یی انترنتی) درچنین جمله یی کاربرد گردید به جای شد نادرست است .

صفحه »2 « :

نمودن  :نمودن دربسا نوشته ها جای واژۀ «کردن » را گرفته است ومانندآن  ،همنشین با اسم یا
صفت فعل مرکب می سازد  ،مانند  :صادرنمودن  ،وارد نمودن  ،روشن نمودن  ،تاریک نمودن  .این
فعل نخست به معنای نشان دادن(متعدی ) و معلوم شدن( الزمی ) به کار می رفته است .
زاری نمودن  ،یعنی زاری کردن :
اگرپیمان چنین خواهدت بودن
چه باید این همه زاری نمودن ( ویس ورامین )
بندگی نمودن  ،یعنی بندگی کردن
چون مه ازتو نیافریده خدای
تو به ازخلق بندگیش نمای ( حدیقه )
فعلهای مرکب ساخته از نمودن  ،هم الزمی وهم متعدی اند .
ازنمودن به معنای نشان دادن وآشکارشدن  ،نمود به معنای نشان وعالمت و جلوه ورونق کاربرد
دارد و ازآن نمود داشتن  ،نمود نداشتن  ،خوش نمود وبدنمود  ،نیز به کار می روند  .فعل دیگر
نماییدن است .
نخست  ،نماییدن هم معنای الزمی وهم متعدی داشته است  .سپس همانند خوراندن دواندن پراندن فعل
متعدی نمایاندن ونمایانیدن را ساخته اند  ،مگر هنوز دو معنایی نماییدن  ،با بعض صیغه های آن
مانده است .
به صیغۀ امر بنمای بنگریم  :بنمای رخ که باغ وگلستانم آرزوست  .و به صیغۀ مضارع آن بنگرید که
هم الز میست و آشکارشدن معنا می دهد وهم متعدی که آشکار کردن  ،نمایان کردن معنا می دهد ،
مانند  :سالهاشد نمی نمایی تو ،معلوم نمی شوی  ،آشکار نمی شوی  .دیدارمی نمایی وپرهیزمی کنی
 .خوش نما وبدنما  ،قبله نما  ،قطب نما  ،کم نما  ،راهنما خود نما یی  ،نمایان  ،نمایان شدن و نمایان
بودن ،نمایش  ،نمایشنامه  ،نمایه به کار می روند .
این بحث توضیحی را برای آن آوردم که بگومگوی زیاد برسر کاربر ِد نمودن به معنای «کردن» ،
همه جا هست  .برداشت من چنین است که مانند پیشینیان  ،برای گریزازتکرار ،می توان گاهی نمودن
را به جای کردن به کاربرد  ،مگر نه همه جا .
راهنمود یارهنمود  :واژۀ دیگربرگرفته ازنمودن راهنمود یا رهنمود است  .این واژه به معنای
دستورالعمل یاخط مشی به کار میرود .راهنمود ساخته شده است از راه و نمود که جزء دوم آن عالمه
ونشانه یا رونق وجلوه معنی می دهد .
ازیکجایی این دو واژه هرگز آن چه درنظراست  ،برنمی آید وحتا می توان گفت که ترکیبی بی معنا
ساخته می شود  .درعوض این واژه می باید واژۀ راهنما را به کار برد و ازکاربرد رهنمود پرهیز می
باید کرد .
توجه کنید به این نمونه ها که از گوگل فارسی گرفته ام :
« ارائۀ رهنمود دررابطه به انتقال لین برق قرغزستان ازقلمرو افغانستان تا پاکستان به وزارت
انرژی وآب و موسسۀ » ...
بهتراست چنین نوشته شودکه  :ارا یة راهنما دررابطه به . ...
« طرح وترتیب فورم رهنمودی غرض جمع آوری ارقام واحصائیۀ دقیق دربخش خسارات محیط
زیستی ازاثر سرمای شدید زمستان سال جاری »
وبهتراست چنین بنویسیم :طرح وترتیب فورم رهنمایی ...
فوق الذکر و فوق العاده و فوق الطاقت وفوق التصور  :هم ذکروهم عادت وهم طاقت وهم تصور
هرچهار اسم معناها اند  .اسم معنا فوق وتحتی ندارد  .باز فوق الذکر باالی ذکر معنا می دهد  ،نه
ذکرشده و یادشده و پیش ازاین آمده .
صفحه »3 « :

ازکار برد این عبارات ناسازو بی اندام پرهیز باید کرد ودرعوض می باید از عبارتهای دیگری
کارگرفت  ،مانند:یادشده  ،ذکرشده  ،پیشتربیان شده .
فوق العاده باالی عادت معنا می دهد که به جای آن غیر عادی  ،برازنده واستثنایی را می توان به کار
برد.
بی تفاوت  :کاربرد بی تفاوت به معنایی که رواج یافته هیچ درست نیست  .تفاوت دومعنا دارد  :یکی
فرق واختالف ودیگر ،جداشدن دوچیز از همدیگر .
درگفتارونوشتار بی تفاوت کسی را می گویند که احساس غم وخوشی نسبت به چیزی نداشته باشد .
درحالی که « بی » نشانۀ نفی را با هرمعنای تفاوت که جمع کنیم  ،حالت بی بدبینی وبی خوش بینی
را بیان نمی کند .
درفرهنگ دهخدا آمده است  :تفاوت  [ .ت َ ُو ِ /و َ /و ] (ع مص ) از هم جدا و دور شدن دو چیز .و
آن مصدر باب تفاعل است  .به هر سه حرکات واو درست است  ،مگر ضمه افصح است بمعنی دوری
میان دوچیز .تباعد و اختالف بین دو چیز .و بمعنی تباین دو چیز در فضل بود  || .اختالف و عدم
موافقت و فرق و امتیاز و نقاضت و جدایی و دوری و مسافت و فاصله .
تنها به یک معنا درست می آید که بی تباین دوچیز در فضل وبرتری را در نظر بداریم.
درعوض بی تفاوت باید بی پروا  ،یا بی اعتنا به کار برده شود .
افراد  :بسیارمی نویسند که فالن شخص توسط افراد ناشناسی به قتل رسید .
افراد واژۀ تازی و جمع فرد است  .فرد درزبان عربی تنها ویگانه وبی همتا معنی دارد  .افراد جمع
فرد  ،به معنای بی همتاها ،یگانه ها ویکه ها ست  .نمی توان افراد را به معنای اشخاص وکسان
بکاربرد .
درچنین جاها می توان به جای افراد ناشناس عبارتهای کسان ناشناس یا چند تن ناشناس یا آدمهای
ناشناسی یا چند شخص ناشناس گفت یا نوشت .
***
داکتر اسدهللا « حبیب »
بازگشت به صفحه اصلی
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صفحه »4 « :

