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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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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 Political ادبی ــ فرهنگی

   

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠١٠ دهم مارچيازبرلين، 

  

  

 "مشکالت امالئی دری زبانان"
  

  )مقسمت چار(
  

  "موصوف" با "صفـت"مطابقـت 
  

سيم  تق"خنثی" و "مؤنث" و "مذکر" به ... ) ،  صفاتاسماء ، ضمائر ، ( "نومينال ها"،  دنيا  السنۀعدادی ازدر ت
درين . "پولندی"و " روسی"و " چکی"و " المانی"از قبيل " هـند و اروپائی"انهای ند، مثًال  در بعض لسيده اگرد

  ".و جمع) ١(افراد"و هم از نظر " جنس"طابقت دارد؛ هم از نگاه  م"موصوف" با "صفت"زبانها 
 درين زبان نيز .تقـسيم ميگردند" مؤنث" و "مذکر" به "نومينال ها"نيز " عـربی"مثل زبان " سامی"در زبانهای 

  .، مطرح است"افراد و جمع "و هم از نظر" تذکير و تأنيث"گاه ، هم از ن"صفت"با " موصوف"مطابقت 
مانطوری که در بين اعراب و ه" لفظی"عربی را تقريبًا بدون تغيير  نامعدود و بی مّر کلمات "زبان دری"چون 
بعضًا از  و "تذکير و تأنيث"از نگاه نيز چنين کلمات برای ما و طرز معاملۀ ند، بکار ميبرد، ازينرو خواص  امتداول

  .کسب اهميت ميکند "د  و جمعمفر"رهگذر 
  : متأثر ميسازد؛ مثًال  راملهجِ  "اصلیفعل "  آخرِ ، "جنس فاعل"، در بعض زبانها 

فاعل  "ِ "دنجمع و مفرد بو"و يا " مؤنث بودنمذکر بودن  يا  "نظر به "  ماضی مطلق "آخر فعـل ِ "خوردن تغيير"
  . ..."روسی و پولندی چکی و " از قبيل "سالويک" السنۀو يا " عـربی"، " پشتو"زبان های در  ،"جمله

  
 نيز "دری باستان"  ، در"تاريخ زبان فارسی" کتاب مشهور سه جلدی وی بنام  داکتر ناتل خانلری درقرار روايت

  .  تقـسيم ميگرديده اند"مؤنث" و "مذکر"نومينال ها به 
  :ديده نميشود؛ چون از چنين امری  اثری البته امروز
  !دن نميگرد تقسيم"مؤنث" و "مذکر"  به د وشناسن را نمی "جنس"ها ، نومينال"دری امروز"در زبان 

  
؛ يعنی برای ه است مطابقت ميکرد،"افراد و جمع"ه از نگا" وصوفم"با " صفت"بعضًا  ، "دری قديم"در 

.  استعمال ميکردند"جمع" صفت را نيز ،"موصوف جمع" می آوردند و برای "مفرد" صفت را "موصوف مفرد"
 "دستور مفصل امروز"بنام ، " فرشيدوردمير خسرو داکتر "،  از کتاب مستطاب استاد فقيد  را مثالدرينجا دو

  : اقتباس گرديده اند  شيرازی حافظحضرت ، که از غزليات )٢(انتخاب ميکنم
  

  ا بگشايندــــ        بس در بسته به مفتاح دعصبوحی زدگان دانـــــرنبه صفای دل 
  

  ندارانـــــرستگ کمند تو بستگان از آن زلف تابدار مباد        که خالص حــافظ
  

  : توجه گردد باالدو مثال در "موصوف" و "فتص"به 
  !!!"صفت جمع" آورده شده است؛ يعنی "صبوحی زدگان" است، صفت "موصوف جمع"که   "رندان"ــ  برای 
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  !!!"صفت جمع" بکار رفته است، يعنی "رستگاران" است، صفت "موصوف جمع" که "بستگان"ــ برای 
  

  :د، چونمال ميشواستع" مفرد"يشه هم" فتص"در دری امروز مگر 
  "خوبمردان "ميگوئيم و هم " خوبمرد "ــ هم 
  "سريع السيرقطارهای "گوئيم و هم مي" سريع السيرقطار "ــ هم 
  "وطنپرستسياستمداران "ميگوئيم و هم " وطنپرستسياستمدار "ــ هم 
  "زن ستيزمردان "ميگوئيم و هم " زن ستيزمرد "ــ هم 
  " آزادهزنان"ميگوئيم و هم " آزادهزن "ــ هم 
   "اشغالگرکشورهای "ميگوئيم و هم " اشغالگرکشور "ــ هم 
  "آگاهعناِصر "ميگوئيم، هم " آگاهعنصر "ــ هم 

  !!!!!!!!!و غيرهم
  

نميتوان از مطابقت  ً"ذاتا"مطرح نيست، ازينرو " جنس"، "نومينال ها"برای  "زبان دری"در چون 
" صفت مؤنث"در زبان دری اصًال . سخن گفت " تذکير و تأنيث" از نگاه "موصوف" با "صفت"

از همينجاست، .  استعمال ميکنيمعربی را در آن" صفات مؤنث "وجود ندارد، اما تعداد بسيار زياد
. ، مطرح ميگردد هم"موصوف" و "صفت"مطابقت وقتی پای صفات مؤنث عربی بميان آيد، که 

  :درينجا به چند کتگوری کلمات برميخوريم
  

  :وارد دری گرديده اندــ " عربی" غير از ه ــی و کلماتی که از زبانهای بيگانــ کلمات در ١
در پس اگر کسی . اصًال سخن گفت" جنس"از حيث " صفت با موصوف"مطابقت  در مورد چنين کلمات، نبايد از 

استعمال   عربی را"صفت مؤنث"،  و هندی و ترکی و مغولی و غيرهرای کدام کلمۀ دری و يا فرنگیب" ان دریبز"
   :از همينرو ترکيبات ذيل همه غلط اند. مزاج و طبيعت زبان دری در تقابل قرار گرفته استنمايد، با 

  
 پروگرام ،همنتظرغيررويداد ، حاليه، راپور متذکره، زمينۀ واصله، پيام شريفه ، نامۀ حاکمه، دستگاه اوليهکمک های 

   ....، وارده، مالهای عليهفنخبگان ، جارحهسالحهای  ،حاصله تماسهای، موجوده
شده اند،  بشيوۀ دری جمع بسته در حالتی کهعربی اند، ولی " مال"و " نخبه"و " سالح"و " تماس "گرچه کلمات

  !!!ند گفته نميشو"عربی"و ديگر  خود را از دست داده "عربی"  و صبغتطبيعت
  

  : ــ کلمات عربی متداول در زبان دری٢
  :جود استدرينجا دو امکان برايما مو

درينجا چند . نکه در زبان عرب رائج استتطابق ميدهيم، چنا" عربی"عربی را با صفت " موصوف" يا اينکه ــ
  :کتگوری از هم قابل تفريق اند

  

  : مفرد مؤنث باشد،"موصوف"اگر   
صدارت وزارت خارجه، وزارت داخله، وزارت صحيه، وزارت ماليه، مؤسسۀ مربوطه، رقيمۀ شريفه، ــ 

  ....، )صغری(، قيامت صغرا)کبری(، سفارت کبرا )عظمی(اعظم
مؤنث اند، ازينرو صفات مؤنث " قيامت"و " سفارت"و " صدارت"و " رقيمه"و " مؤسسه"و " وزارت"چون 

  .برای شان بکار رفته است"  و عظما و کبرا و صغراداخله، خارجه، صحيه، ماليه، مربوطه و شريفه"
  

  . جمع مذکر و يا جمع مؤنث؛ خواهجمع باشد" موصوف"اگر 
" تشابهات"، " صنايع"، " عناصر"مثًال . ميکنندقلمداد " مفرد مؤنث" را به حساب "کلمات جمع" در زبان عربی 

از . را دارند" مفرد مؤنث"حکم همه  غيره و" مطابع"، " مواضع"، " قواء"، " عساکر"، " اماکن"، " اسلحه"
   : می آورند، مثًال"مفرد مؤنث" صفت آنها را نيز همينرو 

صنايع مستظرفه، فنون ظريفه، علوم مثبته، کماالت اليقه، صفات کماليه، مراتب عاليه، صنايع ثقيله، صنايع خفيفه ، 
آالت جارحه، اسلحۀ ناريه، حواس خمسه ، جنات نعيمه، مکاتب ابتدائيه، حوايج اوليه، حوادث غيرمترقبه، اماکن 

وحه، موضوعات مهمه، عوائد خالصه، اخبار جاريه، اوضاع جاريه، ملل متحده، مقدسه، ازمنۀ ماضيه، مسائل مطر
   ....،)با الف مقصوره ــ مؤنث اوسط" وسطی("احترامات فائقه، اسمای حسنی، قرون ُوسطی

 صفاتی که برايشان استعمال گرديده است، همه  اند و"موصوف جمع" ، "قسمت اولی" ی فوق،در تمام اين مثالها
  . ميباشند"ثمفرد مؤن"

پذيرفته و اصًال صفت مؤنث را برايشان " دری"دری را بحيث کلمات لسان ــ و يا اينکه کلمات عربی متداول در 
  : مثالهای باال را بشکل ذيل استعمال نموددرين صورت با جرأت تام ميتوان. استعمال نميکنيم
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  .و غيره" ملل متحد"، " اوضاع جاری"، " ، عوائد خالص" صنايع مستظرف"، " اماکن مقدس"
  

  :رــتذک  
  : بکار ميروند مثًال"اسم" مکبعض صفات عربی اند، که در ح

،  جهان، زندگانی" در معنای اصطالحًااست، مگر  " صفت"، را ميدهد" پست"و " دون"اصًال معنای که " ــ  دنيا
  !!!!بکار ميرود" اسم" و به مفهوم "روزگار

آنچه در عقب و آخر "در معنای بوده و " صفت"اصًال  )تلفظ گردد" عـُـقبا"کل با الف مقصوره که بش"(عقبی"ــ  
  . و در مفهوم اسمی استعمال ميگردد) "دنيا"مقابل " (آخرت"ًا در معنای اصطالحکه ميباشد،  " بيايد

  
  :به حيث حسن ختام اين مبحث ، مثالهائی را تيمنًا از ديوان حضرت حافظ شيرازی می آورم 

  
   ميرودسّّالهـثالثۀ غث با ــــــحبل و الله ميرود        وين ـــــ سرو و گساقی حديث

   ميرودنعت داللهَصمی ده که نوعروس چمن حِد حسن يافت        کار ای زمان ز 
   ميرودتالهـمح می نشيند  و  ارهــمک که اين عجوز       دنياره مــرو به عـشوۀ  از

  
******  

  
   ميکرديد بيضا ميکرد اينجا         سامری پيش عصا و اين همه شعبده ها عقل که

  
  :"يد بيضاء"شرح 

.  استبرايش استعمال گرديده) سفيد" (بيضا"، اسم مؤنث عربيست، ازينرو صفت مؤنث "دست"در معنای " يد"
 و" يد"اگر مثال ديگری برای . است") اکبر و اعظم و اکرم"بر وزن " (ابيض"عبارت از " ءبيضا"ت مذکر صف

اکبر و اعظم "بر وزن " ( اطول"، " طوال" مذکر ".ت درازدس"را بر خواهم گزيد، يعنی " يد طوال"صفتش بزنيم، 
  .است") و اکرم

. و غيره" يد"، " ارض"، " بحر"مثًال کلمات . استعمال ميگردند" مؤنث"بعض کلمات عربی خالف قياس ، در حکم 
  . شنيده شده اند" مؤنث"م عرب بحيث کلمات گويند، که از کال" مؤنث سماعی"چنين کلمات را 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
" فرد کردن"و در معنای " افعال"از باب ) ر و اقبال و امکان و اطالق و ابراز و اظهاراصرا(بر وزن " افراد" ــ ١
معموًال در برابر " مفرد. "به همه کس معلوم است" مفرد"است که صيغۀ مفعول آن " جدا کردن"و " تنها کردن"، 
است " فرد"جمع ) ح حرف اولبفت"(افراد"البته . قرار ميگيرد ")جمع"و " تثنيه"در زبان عربی در برابر " (جمع"

  .که درينجا مراد از آن نيست
، انتشارات سخن، چاپ "داکتر خسرو فرشيدورد"، اثر استاد مرحوم " دستور مفصل امروز" کتاب ٣٣٣ ــ صفحۀ ٢

  ، تهران ١٣٨٢اول 
  


