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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
      ٢٠١۶م دسمبر دھبرلين ــ     

  

  

ِمطابقت  َ   " موصوف"با " صفت"ُ
  )ومدقسمت (

ات پرداخته شد و گفته شد، که در زبان عربی صفت با موصوف مطابقت دارد، ھم ّدر قسمت اول به کلي

ّ و جمع و ھم از ناحيۀ مذکر و مؤنث١ِاز ناحيۀ افراد ھمچنان گفته شد، که در زبان دری اين امر صادق . ّ

ِنظر به تعداد و جنسيت " صفت"نيست و اين طور نيست، که  چون در زبان . ، تغيير نمايد"موصوف"ّ

ّمفرد باشد يا جمع و خواه مذکر باشد يا " موصوف" است، خواه "ثابت" و "مفرد" ھميشه "صفت"ی در

  :زبان دری حکم می کند، که. ّمؤنث

  "معلمه ھای دانا" بگوئيم و ھم "معلمۀ دانا" ــ ھم "معلمان دانا" بگوئيم و ھم "معلم دانا"ــ ھم 

   "پدران مھربان" گوئيم و ھم "پدر مھربان"ــ ھم  "مادران مھربان" گوئيم و ھم "مادر مھربان"ــ ھم 

 " عزيزبرادران" گوئيم و ھم "برادر عزيز" ــ ھم "خواھران عزيز" گوئيم و ھم "خواھر عزيز"ــ ھم 

  "خانم ھای گرامی" گوئيم و ھم "خانم گرامی" ــ ھم "آقايان گرامی" گوئيم و ھم "آقای گرامی"ــ ھم 

  "بچه ھای مقبول" گوئيم و ھم "بچۀ مقبول" ــ ھم "دختران مقبول" ھم  گوئيم و٢"دختر مقبول"ــ ھم 

  "مضامين عالی" گوئيم و ھم "مضمون عالی"ــ ھم 

  "سخنان شيرين" گوئيم و ھم "سخن شيرين"ــ ھم 

  "لبان خندان "يا و" لبھای خندان" گوئيم و ھم "لب خندان"ــ ھم 

  "چشمان خمار" گوئيم و ھم "چشم خمار"ــ ھم 

                                                 
  اسم مفعول" مفرد"ــ و کلمۀ " نمفرد بود"يا " تنھا بودن"است و در معنای " افعال"کلمۀ عربی و مصدر باب ) به کسر اول" (ِافراد " 1

  .مصدر است اين    
  ًھد، در دری وطن ما اما عامارا می د" مورد قبول"است، معنای " قبول"در اصل عربی خود، که اسم مفعول از مصدر " مقبول" کلمۀ  2

  چون ھر چيز و ھر کس زيبا و خوشنما، مورد استعمال می کنند، و دليلش ھم معقول است، " خوشنمای"و " زيبا"را به مفھوم " مقبول   "
  !!!       قبول ھمه می باشد
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  "دستان توانا" گوئيم و ھم "دست توانا"م ــ ھ

  "وجدانھا آگاه "گوئيم و ھم" وجدان آگاه "ــ ھم

  "ِنکات بارز" گوئيم و ھم "نکتۀ بارز"ــ ھم 

  "ممالک گرمسير" گوئيم و ھم "مملکت گرمسير"ــ ھم 

دان و خمار دانا و مھربان و عزيز و گرامی و عالی و شيرين و خن"در مثالھای باال می بينيم، که صفات 

ّد و مؤنث و مذکر برای زن و مر"عين چيز" ھستند و "مفرد"، ھمه "و توانا و آگاه و بارز و گرمسير ّ!!!  

  :شود، که ًفارمول دستوری اين مثالھا و ھزاران مثال موجود ديگر، مثال چنين می

  !!!است و فارغ از جنسيت" مفرد"در زبان دری در ھر حالت " صفت"

  يا

  !!!برای مذکر و مؤنث" يکسان"است و " مفرد"دری ھميشه در زبان " صفت"

  :بيند، که خوانندۀ عزيز به صراحت می

  !!!کند  واقعيتھای انکارناپذير زبان را بيان می"دستور زبان"ــ 

  !!!شود، نه اين، که از خارج بر آن وارد و تحميل گردد  از خود زبان گرفته می"دستور زبان"ــ 

 ديديم، ولی در مورد ترکيبات ذيل، که "صفت"وری زبان دری را در مورد در ھر صورت، قانون دست

باشند،  دری وطن ما معمول و مورد استعمال میو تحرير نيز در زبان دری و بالخاصه در زبان مکتوب 

  چه جوابی گويئم و چه راه حلی جوئيم؟؟؟

ان جديد را بر آنھا می افزايم، تا ًمثالھا را قصدا از قسمت اول اين سلسله اقتباس کرده و مثالھای فراو

  :ِّخوانندۀ ارجمند يک طيف وسيع مثالھای عملی روزمره را پيش ديده و مد نظر داشته باشد

ّ؛ مشخصات عديده؛ ٣شھرت مکمله؛ مکاتب ابتدائيه؛ صنوف متوسطه؛ مدارج عاليه؛ عروق شعريه«

َّعناصر متشکله؛ نيروھای مولده؛ اجزاء مرکبه؛ قوانين موضو ِ عه؛ صنايع مستظرفه؛ صنايع خفيفه؛ ِّ

صنايع ثقيله؛ حمالت متذکره؛ نکات ممنوعه؛ صناعات خمسه؛ به صورت غير منتظره؛ حاالت غير 

ّ؛ معلمۀ مکرمه؛ صفات کماليه؛ صفات جماليه؛ احترامات فايقه؛ والدۀ ماجدهمترقبه؛ خانم محترمه؛ 

ّدول متحابه؛ ملل متحده؛ اضالع متحده؛ اياالت مساعی جميله؛ نکات شامله؛ تسھيالت ممکنه؛ فنون ادبيه؛  َ ُ

روابط حسنه؛ علوم جديده؛ علوم قديمه؛ علوم مثبته؛ سؤاالت آتيه؛ تشريفات الزمه؛ وقايع غير متحده؛ 

ِّمنتظره؛ اوضاع جاريه؛ سماوات سبعه؛ جنايات عديده؛ عشرۀ مبشره؛ عائشۀ صديقه؛ زينب کبرا؛ يد 

؛ مدينۀ منوره؛ مکۀ معظمه؛ کلمۀ طيبه؛ وزارت صحيه؛ وزارت داخله؛  وزارت خارجه؛ صدارت طوال

عظما؛ سفير کبير؛ سفارت کبرا؛ وزارت جليلۀ معارف؛ مقام منيع صدارت؛ منطقۀ ممنوعه؛ شھر 

مله؛ ّممنوعه؛ کمون اوليه؛ کمکھای اوليه؛ کلمات قصار؛ اجسام حيه؛ مقامات عاليه؛ دولت متبوعه؛ زن حا

ّشفای عاجل؛ مکاتيب وارده؛ مکاتيب صادره؛ امورات رسميه؛ قوای مقننه؛ قوای اجرائيه؛ قوای ثالثه؛ 
                                                 

" شعر"وقتی از .  است"موی"نيز کلمۀ عربی و در معنای " شعر"و . ست"رگھا"و در معنای " رقِع"کلمۀ عربی و جمع "عروق " 3
 اصطالح طبی ست؛ ، که"عروق شعريه"س  پ.به دست می آيد" شعريه"ؤنث از آن می شود، که در حالت م" شعری"نسبی بسازيم،  صفت
  ".رگھای بسيار باريک"يا " رگھا موی"يعنی 
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ّمحاکم ثالثه؛ زاويۀ حاده؛ زاويۀ منفجره؛ زاويۀ قائمه؛ اشعۀ منکسره؛ اشعۀ منعکسه؛ مواد مخدره؛ موارد  ّ ّ

  ....متذکره؛ حدود اربعه؛ 

کوشد موضوع را ضمن مثالھای فراوان   تشريح به ميدان آيد، میاز خواص بد اين قلم است، که وقتی پای

پس اگر لست مثالھا . رِّبيان کند و اين ھدف ديگری ندارد، مگر تمثيل و ترسيم و تجسيم بھتر نکتۀ مد نظ

  !!!، نه حاشيه روی ست و اضافه گوئیه استشتمطول گ

بايد اندک سخنی " عربی" با "دری" زبان  فرقھای کلیازم، که در مورد مثالھا ابراز نظر کنپيش ازين، 

  :يدبه ميان آ

  .ست"  ترکيبیزبان"  و يک"ھند و اروپائی"ِــ زبان دری عضو خانوادۀ بزرگ 

  ".اشتقاقی" ست، و يک زبان "سامی" ِــ زبان عربی مگر از خانوادۀ به مراتب کوچکتر

  !!!ًامال متفاوت می باشند از بيخ وريشه و از نظر ساختمان زبان، باھم ک"دری" و "عربی"پس 

  :د، در رسم الخط و لغات استدار، وجوه مشترک "عربی" زبان با "دری"اگر 

  .ً زبان ما عينا از عربی گرفته شده است، به اضافۀ چند حرف خاص دری از عين سنخ"رسم الخط"ــ 

  .ما شده استوارد زبان ًتحميال ، سياسی اعراب بر ممالک مفتوحهکلمات عربی، که با استيالی ــ 

  !!!تواند خته نمیثر سا ساختمان زبان ما را ھرگز متأهی ندارد، چاين دو نکته بر اصل زبان دری اثر اما

 پی می بريم، "افغان جرمن آنالين"پورتال الفوکان ِپايه بودن فرضيۀ موھوم کسی از  اينجاست، که بر بی

  :که ضمن مقاله ای با طمطراق ادعاء کرده بود

  »"اروپائی" زبانھای در "التين"، که زبان اردد" زبان دری"عين رولی را در " عربی"زبان «

  )نقل بالمعنی(

  !!! را نيز خواھم نوشت"موھوم نويس"ه و نام آن کرد عدی بر اين نکته مکث بيشتردر قسمت ب

  

 


