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 وم انجنیر خلیل هللا معروفیدپل
  1017اکتوبر  11برلین ــ     

 

 

 !!!َوند اس  زی َوندیتمی دلم از بی    
 (مقسمت سو)

 "تشکری"و  "سی سپارۀ قرآن"و " مرد دانشی" ترکیبات   منطق بودن   ی و بیو دوم از زشتاول  هایدر قسمت

اینک نوبت به ترکیبات و . ، حدیث رفت و نکاتی، که در نظرم گذشت، تذکر داده شد"گذشته خاطرات  "و 

 :زده شود گپ ست، اهثۀ چنین بحالزمتوان و آن چه به قدر  تا در مورد هریک عبارات ذیل رسیده است،

 ــ شب  لیلة القدر

 ــ سنگ  حجراالسود

 کرده بودند هزار نفر چنین و چنان دههابیش یا بیشتر از  ــ

 "(ها ها و ریشه واژه"مقدمۀ انتشارات عازم؛ ناشر  کتاب  )صد و سی جلدحدود ــ بیش یا بیشتر از 

 ...بعد از وقوع حادثه چنین و چنان شد یک هفتهــ  بالفاصله 

 !!!خالف منطق است...  "معدود  مفرد"از ــ یکی 

 !!!شود مرتکب این اشتباه میو بالناغه  مدام برم، ، که نامش را نمیافغانعزیز یک نفر از نویسندگان 

 "سید حسین انوری"سپهساالر جهاد دگرجنرال  ملکوتی رحلت  ــ سالیاد 

 "قهرمان ملی" شهادتسنبله شانزدهمین سالروز  81ــ 

خوانندۀ ارجمند هرچه و توجه  ر این ترکیبات و عبارات قصدی ست، تا ذهن در مکرّ  رمکرّ  و تذّکر  آوردن 

 .بیشتر بدان سوی کشانده شود

 شب لیلة القدر
اینک همان تذّکر . در یکی از مقاالت بسیار قدیمم، به صورت ضمنی و گذرا تذکری از موضوع رفته بود

 :کاوم اجمالی را به تفصیل می

 :کنند؛ مانند ذکر میو اجمالی را یا به صورت پوشیده  "اسمفعل و "زبان عربی در 

 (زدنخیزَجستن، )طفرــ 

 (زدن)ضربــ 

 (نشستن)ــ جلس

 (شب)لیلــ 

 (ستاره)نجمــ 
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 (درخت خرما)نخلــ 

  (زنبور)نحلــ 

 (مورچه)نملــ 

 (دانه)َحبّ ــ 

 (ختدر)ــ شجر

 (گام)ــ َقَدم

 (آلۀ معروف نوشته)ــ قلم

 ."ثمؤنّ "باشند و یا  "مذّکر" توانند کلمات میگونه  یناسماء در

 :گویند گردانند و مثالً می ص میمشخّ را و یا این، که واحد این کلمات 

 (یکبار خیز زدنیک بار َجستن، )رهف  ــ طَ 

 (یک مرتبه زدن)ربهــ ضَ 

 (یک دفعه نشستن)سهــ َجل  

 (یک شب)ــ لیله

 (یک ستاره)ــ نجمه

 (یک درخت خرما)ــ نخله

 (یک زنبور)ــ نحله

 (یک مورچه)ــ نمله

 (یک دانه)بَّهحَ ــ 

 (درختیک دانه )ــ َشَجَره

 (یک گام) ــ َقَدَمه

 (یک قلم)ــ َقلََمه

 بدین حساب مثالً . نویسند می" ة" ؛ یعنی"تای مدور" را به شکل" های غیر ملفوظ" در رسم الخط عربی

 .و غیرهم" شجرة"را " شجره" و "لیلة"را " لیله" نگارند و می" قلمة" را" قلمه"

 .نامند" اسم مّرة" یا "اسم مّره" یعرب صرف نگاه از، کند وحدت فعل و اسم داللت میرا، که بر  دستهاین 

بعد  .ندات همیشه مؤنث جنسیّ  از رهگذرد، کن می حکمآنها نیز  کلمات چنان، که ساختمانگونه  اسماء درین

 :ازین مقدمه

 :کنیم د جدل و مناقشه را از نزدیک بررسی میرویم و مثالهای مور می

 شب لیلة القدر
 "لیلة القدر" در ترکیب "شب"کلمۀ  چون. "یک شب"و در معنای  اسم مّره است "لیلة"کلمۀ  "القدر لیلة" در

شب "بدان عالوه کرده و نیز گر را ید "شب"اگر کسی یک  موجود است، بسیار خالف منطق خواهد بود،

 !!!، که هرگز مراد و منظور ما نیستخواهیم داشت "شب  شب  قدر"ید، چون در آن صورت بگو "القدر لیلة

 :وارد است؛ بدین صورت هم "حجراالسود سنگ "در مورد و انتقاد  عین ایراد

 ؛است" سنگ"معنای  در کلمۀ عربی و "و ثمر فنر و قمر و نظر"وزن  رب ،(به دو زبر یا فتحتین)"رجَ حَ "

اسم مذّکر  "حجر"چون . "سیاه"کلمۀ عربی و در معنای  هم "احمر و اصفر و ابیض"وزن  هب "اسود"و 

 حاال. است "سیاه سنگ "در معنای  "سوداالحجر"پس ترکیب . نیز مذّکر آمده است" اسود"است، صفت آن 

 "حجراالسود سنگ "آورده و ترکیب  اضافی بر سر این" سنگ"یک  ور از منطق است، اگر کسید بسیار

 !!!ست ، که خالف اراده و آرزوی ماخواهیم داشت "سنگ  سنگ  سیاه"، که در آن صورت بگوید

تفضیل قلمداد کرده  " افعل"وزن را بر  "اسود"شاید کسی، که اندک مایه ای از صرف عربی داشته باشد، 

 نیست؟؟؟صفت تفضیلی مطابق  "اسود" چرا معنای گوید، کهو ب
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 :جواب

 است، نه "صفت مشبهه" درین حالت  خاص   "افعل" ولی، باشد می "افعل" وزن بر "اسود"درست است، که 

 صیغۀ مذکر است، مگر این، که ممثل   "صفت تفضیلی"همیشه  "افعل"در صرف عربی  ."صفت تفضیلی"

 :شود؛ چنان، که می "مشبهه صفت  "ر مربوط صیغۀ مذکّ ، "افعل"در آن صورت  !!!باشد "رنگ"

، که را داریم و غیرهم( سبز)"اخضر"و ( سیاه)"اسود"و ( سفید)"ابیض"و  (زرد)"اصفر"و ( سرخ)"احمر"

جهت مزید معلومات خوانندۀ عزیز صیغۀ مؤنث این صفات مشبهه . باشند می "صفات مشبهه"همه و همه 

 :آمده است؛ مانند (و سکون دوم به فتح اول)"عالفَ "را نیز می آریم، که بر وزن 

همه صیغه های که ، (زرد)"صفرا"و ( سرخ)"مراحَ "و ( سبز)"َخضرا"و  (سفید)"بیضا"و  (سیاه)"وداسَ "

 !!!باال می باشندصفات  مؤنث

یا  "صفات تفضیلی"ث  ر و مؤنّ های مذکّ  خواهنده، تفاوت صیغه جهت مزید معلومات خوانندۀ ارجمند  باز 

 :آریم را می "اسمای تفضیل"

 "....و  حسن، اکرماعظم، اکبر، ا"چون ؛ است "افعل"ر بر وزن صیغۀ مذکّ 

ُعظما و ُکبرا و " آمده است، که بدین حساب( و سکون دوم به ضم اول)"ُفعال" مگر" افعل" مؤنثصیغۀ 

 :ریموو اگر مثالهای عملی در زمینه بیا .باشند صیغه های مؤنث صفات تفضیلی باال می "ُحسنا

   .، که فکر کنم نزد همه معلوم هستندرا خواهیم داشت "اسماء الُحسنا"و  "سفارت ُکبرا"و  "صدارت ُعظما"

رف ، کهبعد ازین بررسی  :از نظر بگذرانیم همگر را یامثلۀ دبرویم و  تعلق گرفت، "عربی رف  صَ " به ص 

 :گویند کنند؛ مثالً می می وارد "نامعلوم"اعداد  را بر "بیشتر"یا  "بیش"بسیار دیده ایم، که 

 !!!نفر اشتراک کرده بودند هزارانبیش از ــ 

 !!!نفر قتل عاّم گشتند صدها هزاربیشتر از ــ 

 ....و 

 :گویم، که و من می 

نازل  "صن و معلوم و مشخّ یَّ عَ مُ "اعداد  برو امثال آنها را محض  "بیش و بیشتر"حق داریم، کلمات ما 

 !!!مخارج نشوی "منطق"؛ اگر بخواهیم از دائرۀ "ن و نامعلومنامشخص و غیر معیّ "اعداد  ، نه برنمائیم

 :پس گفتن  

 !!!، غلط"نفر صدهابیش از "درست است و  "نفر صدبیش از "ــ 

 !!!غلط "ملیون دههابیشتر از "از نگاه  منطق درست است؛ ولی  ".دالر عائد داشت ملیون یکبیشتر از "ــ 

 :گوئیم کنیم و نمی استعمال نمی "نامعین و نامعلوم"را نیز با اعداد  "کم و کمتر"همان قسمی، که 

 !!!"نفر و صدها و هزاراندهها کم از "ــ 

 !!!گوئیم می "کتاب هزاریا  صدیا  دهکم از "مگر 

 !!!گوئیم نمی "سنفر نفو ملیونهاکمتر از "ــ 

 !!! گوئیم می "صد ملیونو یا  بیست ملیونیا  ده میلونکمتر از " اّما

     

 (پایان این قسمت)

 


