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 Literary-Cultural ــ فرھنگیادبی 

         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۴اپريل  ٧برلين ــ      

 

  

  دستوری از نگاهِ " عبدالجاويد"ترکيب 

مشی و پاليسی از بدو تأسيس خود به خط  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوشحالم که پورتال 

 از جملۀ صفحات .تخطی از آن را به خود عار ميداندخطوه ای حتی ده و ماننشراتی خود وفادار 

و  ، که محلّ است "يدئولوژيکآل مسائ"ممتاز و بلکه منحصر به فرد پورتال، يکی ھم صفحۀ 

 ،دريچهه ازين ادنويسنده با استف. ميباشد تنوع و متفاوتافکار متقاطع و تعاطی و  بضارُ تمنزل 

اين که اِبرام و را آزادانه و بدون  خويشاز طرز ديد و جھانبينی خود، عقيده و باور  برخاسته

خوشحالم که نويسندگان سخت  .بيان ميدارددر کار باشد،  یو تبعيض و امتياز و تفريقه لجامَ مُ 

و عقائد خود را بی پرده  کردهاز اين زمينۀ آماده حدِّ اعYی استفاده را  موطنو بامسؤوليت بادرد 

  .به ميدان می اندازندو پوستکنده 

ساحۀ دين  امين الدين سعيدی، که درصاحب داکتر الحاج  ،چندی پيش ھمکار گرامی پورتال

را از نگاه دين اسYم به " نفرينو  دعای بد"موضوع کرده اند،  فراھماسYم معلومات فراوان 

، نظر خود را در زمينه رانقدر ديگر ما، ارجمند جاويدکاوش گرفتند و بعد ديديم که ھمکار گ

مؤرخ دوم اپريل خود، ارائۀ جواب  طیجناب سعيدی . ندابراز کرده و سؤاcتی را مطرح کرد

  :نکتۀ ديگری را مطرح کرده نوشتندمعترضه  و از باببصورت ضمنی 

الجاويد ــ چون جاويد به نزد مسلمانان عبد(معظم جاويد ،مورد نظر برادرم ميخواستم در«

بمانم و کت ااوcً س ،)لی است که بھتر است پيشوند و يا پسوند داشته باشداصرف ذات باری تع

  » ....ده به قضاوت خوانندۀ معظم بگذارم، اما آن را مانند بحث غنا بخشن
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داکتر صاحب از جھات رد سخنان که متضمن ، يلراپ ۵در صفحۀ جان ارجمند جاويد جوابيۀ 

محترم جاويد ولی در آخر نوشتۀ خود . حتماً از نظر خوانندۀ گرامی گذشته است مختلف بود،

  .ه استمتصديان پورتال را مخاطب ساخته و نظر ايشان را در زمينه خواستار گرديد

به و  "زاد ــ آزاد افغانستانآافغانستان " پورتال به حيث يکی از متصدياناينک اين درويش 

  :پورتال، عرايض ذيل را ارائه ميدارد متصديان گرانقدرديگر اجازۀ 

ميخواستم جوابيه را عامتر مطرح کرده و موضوع را از جوانب مختلف مورد بحث قرار بدھم، 

بۀ مسأله ازين رو عجالتاً از بسط چندين جان. يقيناً وقتگير و فرصتربا ميشداگر چنين ميکردم، که 

اميدوارم که به زودی فرصت دست دھد، تا . صر اکتفاء ميکنمتخمنصرف گشته و به ھمين م

ين حاcت ضمن مقاcت چنز طيف وسيعی ا هگرچ .عرضه نمايمگفتنيھای ديگر را نيز  متعاقباً 

  .قابل دسترس ميباشند اند،ی پورتال موجود ھانھمار بنده، که در آرشيف

و سنجش از روی دستور و گرامر آن تخمين  ھر زبانو قانونمندی استخوانبندی ميدانيم که 

زبان  یدستور خاص خود را دارد، که تحميل دستورھر زبان که ، ھمچنان ميدانيم. ميگردد

  :و بعد ازين تمھيد .دديگری را نميپذير

  :ذيل جلب ميکنمخل دذيخوانندۀ ارجمند را به مثالھای  توجهِ پيش از اصل بحث 

 ماوراء النھر، بين النھرين،الدين، الملة وسلسلة الذھب، ضياءاcسود، ، قمرالبنات، حجرالدينبھاء

د، لماءالشعير، نصف النھار، عرض البذات الريه، روج، هللا، ذات البُ شھرالرمضان، عبداcله، عبد

س شمالملک، بھاءءاليوم، سيف الملوک، انباالحق، ذھق الباطل، بعدالموت، تاج الدين، جاءالبعث 

 ...رالممالک، مستوفی الممالک، مشترک المنافع، يِّ عَ مُ ، اخاسرالدين و الدني، ملک الشعراءالنھار، 

  .صدھا و ھزاران مثال ديگر و

حتماً متوجه گرديده است، که در ترکيبات و و بيشمار باc  متنوعدۀ گرامی ضمن مثالھای خوانن

نيز  و. ق گرديده اندلمات بعد خود ملحبه کمشخص و يا  "ال"متثالی، کلماتی به وسيلۀ اجمYت 

کلمات عربی  تثناءجمYت فوق، بدون اس ترکيبات ومرکبۀ ده است، که تمام اجزای توجه کر

   .ميباشند

اسمای را به نکره  ف سخن ميرود، که از طريق آن اسمایتعري "ال"در صرف عربی از 

ه عرف؛ يعنی مناميده ميشوند "ُمَعرَّف"قرار دارند،  "ال"کلماتی که زير . ندنميک معرفه تبديل

  . زبان عربی و کلمات زبان عرب است نحصر بهتعريف م )الف cم("ال" .گردانيده شده

، که اين ترکيب مطابق مده و ميبنيسنجيرا  "عبدالجاويد"يرويم و ترکيب ۀ دستوری ممبا اين مقد

 .را قبول ندارد ريفعت "ال"و  يک کلمۀ دری ميباشد "جاويد" ت، چونسدستور زبان عربی ني

  .غير دستوری و نادرست استنامتجانس، کيب ريک ت "عبدالجاويد"پس 
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به شأن خداوند سازگار است، نميتوانيم آن را خYف  "جاويد" کلمۀ دریِ به محض اينکه معنای 

ھم در زبان يگری لغت د صدھااگر اين طور ميبود، . ترکيب نمائيم "ال"عربی با  قواعد صرفِ 

تعريف  "مالف c"ذا کسی نيامده است تا ، مع ھی دارندسازگارريم که با شأن خداوندی دری دا

و  "الخداعبد"بايد در درجۀ اول روا ميبود،  اين کاراگر  .بچسپاند آنھاسر  پشترا در 

 ل آنھامعاد ست که در عربیھائی ھمان "خدا و خداوند"ھم گفته ميتوانستيم، چون  "خداوندعبدال"

  .ميتوانيم يافته "اله و هللا" کلمات در را

   .گرديدمکث خواھد  خداوندقرآنی بر ساخت صرفی اسمای  ،، ضمن مسائل ديگرۀ بعدیلدر مقا

    

  

 


