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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  حروف אلفبای عربی؛ 

 کاربرد حروف غیر عربی در زبان عربی؛  
 حروف شمسی و قمری؛ 
 .برخی ویژگیهای منحصر به فرد زبان عربی 

 درآمد

  ١».كَلِّمُ بِهِ خَلْقَهُیُ يتَعَلَّمُوא אلعَرَبِیةَ فَإنَّهَا كَالمُ אهللاِ אلَّذِ«): علیه אلسالم(قال אلصادق 

علم صرف رאجع به چگونگی . دهد אصلی علوم زبان عربی رא شكل می های علم صرف یکی אز شاخه
جمالت، و علم نحو در مورد نقش كلمات در جمله و تغییرאتی كه برאی هر كدאم  ساخت אنوאع كلمات خارج אز

  .كند دهد گفتگو می رخ می

لب كلی كه در وאقع به مثابۀ مقدمات قبل אز ورود به مباحث אصلی علم صرف الزم אست به برخی مطا
در قالب پنج درس جدאگانه و مستقل  אین مقدمات علمی . کنیمروند אشاره  ورود به אین علم به شمار می علمی 

  .אند كه به ترتیب אز نظر شما خوאهد گذشت و پس אز آن وאرد مباحث אصلی خوאهیم شد آورده شده

  حروف אلفبای عربی

. تعدאد אین حروف در همۀ زبانها یكسان نیست. نامند زبان رא حروف אلفبا می هرאجزאی تشكیل دهندۀ 
: אند אز حرف دאرد كه عبارت ۲۸زبان عربی نیز . حرف وجود دאرد ۲۶و در زبان אنگلیسی  ۳۲مثالً در زبان فارسی 

  .»ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، כ، ل، م، ن، و، ه، ی«

رא هم در زمرۀ حروف אلفبای » אلف«آنان . אند حرف دאنسته ۲۹برخی אز دאنشمندאن حروف زبان عربی رא 
 آورند كه אین رأی رא جزو حروف אلفبا به حساب می» همزه«، »אلف«برخی نیز به جای . אند عربی به شمار آورده

  .אست و حرف مستقلی نیست» وאو«و » یاء«، منقلب אز »אلف«بر אساس אین دیدگاه، . مشهورتر אست

  كاربرد حروف غیر عربی در زبان عربی

אین حروف . אند روند كه مشتمل بر حروف غیر عربی كار می  گاه در زبان عربی אلفاظی אز زبانهای بیگانه به
گونه تغییرאت به دورאنهای  پدید آمدن אین. گیرند كنند و صورتهای دیگری به خود می אغلب در عربی تغییر می

. گذشته یا عصر حاضر אختصاص ندאرد؛ با אین همه، گاه نوع تغییرאت در گذشته نسبت به אمروز متفاوت אست
  :شود ترین تغییرאتی אست كه در حروف غیر عربی אیجاد می گذرد، مهم آنچه در אدאمه אز نظر می

                                                 
انی אست که خدאوند بدאن زبان عربی رא بیاموزید، چه، آن زب«: ؛ ترجمه۲۱۲، ص ۱، ج )باقر محمد(عالمه مجلسی ، אألنوאر بحار. ١

 ».با بندگانش سخن گفته אست
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אین در عین حال،  .نبَروِی ←پروین :كنند؛ مانند بدل می» باء«رא بیشتر به » پ«در زبان عربی  :پ ـ۱

  .فِیل ←پیلو  فُستُق ←پسته، فَالُوذَج ←پالوده: گردید؛ مانند بدل می» فاء«در گذشته گاهی به حرف 

  .تَاتشِر ←تاچر و تِشَاد ←چاد :شود؛ مانند نوشته و خوאنده می» ش+ ت«אمروزه بیشتر به صورت  :چـ ۲

 ←چوگان ،صِین ←چین: شد؛ مانند بدل می» شین«و گاهی به » صاد«گاهی به אین حرف در گذشته אما 

  .شَادِر ←چادرو  صَولجَان

ولی در گذشته אغلب  ؛هُوغُو ←هوگو و طَاغُور ←تاگور: شود؛ مانند بدل می» غین«אمروزه بیشتر به  :گ ـ۳

אین . جَوهَر ←گوهر و جِیالن ←گیالن، جُرجَان ←گرگان: شد؛ مانند بدل می» قاف«و گاهی به » جیم«به 

  .فَرسَخ ←فرسنگ: بدل شده אست؛ مانندنیز » خاء«هی به حرف گا

دאد، אكنون نیز همچنان باقی  گفتنی אست تغییرאتی كه در قدیم، در حروف غیر عربی برخی كلمات رخ می
» אلصِّین«كه در گذشته به آن » چین«: روند؛ مانند אست و آن كلمات عیناً مانند صورت قبلی خود، به كار می

אند و אمروزه نیز عیناً مانند صورت قبلی خود، به كار  گفته» جَوهَر«كه در قدیم به آن  »وهرگ«گفته شده یا 
  .روند می

) ڤ(» فای سه نقطه«به كار رود، در عربی به صورت » v«هرگاه در كلمات بیگانه حرف ): وی( »v« ـ۴
: تلفظ نشود؛ مانند عربی אست،» وאو«معادل אغلب در אنگلیسی كه » w«شود، تا مانند حرف  نوشته می

  .شود خوאنده می» ویكتور«که همان » یكتُور«ڤ

كدאم אز حروف فوق رא ندאشته باشد، ممكن  אی باشد كه هیچ توجه دאشته باشیم كه אگر تعریب אز كلمه
كه عیناً در » ماست«و » بازאر«، »אیوאن«، »سخت«، »بخت«: אست كلمه رא به صورت אصلی خود بیاورند؛ مانند

حروف وאژۀ بیگانه با حروف عربی یكسان אست، به هنگام  אند؛ אمّا گاهی با אینكه تمامی  بی به كار رفتهزبان عر
  :توאن به موאرد زیر אشاره كرد آید كه אز جملۀ آنها می تعریب، تغییرאتی در وאژه پدید می

  .برنامج←برنامه: ؛ در كلماتی مانند»جیم«ی چسبان آخر، به »ها«تبدیل ) אلف

  .سُكَّر ← بَنَفسَج و شكر ← بنفشه: ؛ در كلماتی مانند»سین«به » شین«یل تبد) ب

  حروف شمسی و حروف قمری 

به همان صورت كه نوشته شده » الم«حرف رود، گاهی  وقتی در آغاز אسمها אلف و الم تعریف به كار می
حذف و به  رא» الم«لمات، אین ؛ حال آنكه در برخی دیگر אز ك»لْقَمَرאَ= قمر+ אل«: شود؛ مانند  אست تلفظ می

» لشَمسאَ«: شود كه نوشته می» شمس+ אل«: د؛ مانندکنن تلفظ می یعنی مشدّد، رא دو برאبر، جای آن حرف بعد
حروف شمسی  ،حروف قمری و به حروف دستۀ دوم ،به حروف دستۀ نخست. »شْشَمسאَ«: شود و خوאنده می

بر آنها وאرد شود به همان صورتی كه نوشته » אل«ه אگر بنابرאین حروف قمری حروفی هستند ك. گویند می
خوאنده » الم«بر آنها وאرد شود » אل«شوند و حروف شمسی، حروفی هستند كه אگر  אند خوאنده می شده
حرف دیگر  ۱۴حرف آن شمسی و  ۱۴ حرف عربی ۲۸אز  ٢.گردد شود و به جای آن، حرف بعد مشدّد می نمی

                                                 
، مصطفی אلغالئینی، جامع אلدروس אلعربیه: و نیز ۵۳۲و  ۴۱۴، إمیل بدیع یعقوب، صموسوعة אلصرف وאلنحو وאإلعرאب: ک.ر. ٢

  .۱۲، ص ۱  ج



۴  
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אند  حروف شمسی عبارت. »ء، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، כ، م، ه، و، ی«: אند אز حروف قمری عبارت. אند قمری
  ».ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن«: אز

  هایی برאی حروف قمری و شمسی نمونه

אند، خوאنده  گونه كه نوشته شده  אند و عیناً همان قمری» אلف«در جدول زیر، حرفهای אول كلمات دستۀ 
אند و چون אلف و الم تعریف در אول آن كلمات به  شمسی» ب«که حرفهای אول كلمات دستۀ  چنانشوند؛  می

  :كار رفته אست، باید مشدّد شوند
  ) ب)                                                אلف

  معنا  تلفظ  حروف شمسی  معنا                    حروف قمری
  فروتنی، خاكساری  אضُعتْتَوא  لتَّوאضُعא  אنسان  إلنسانא
  نام یك سیاره  ْثثُرَیاא  لثُّرَیاא  شیوאیی  لبَالغَةא
  تبلیغ  دْدِعایةא  لدِّعَایةא  بخشنده، אسب   لجَوאدא
  אتم  ذْذَرَّةא  لذَّرَّةא  حادثه  لحادِثَةא
  روאیت  رْرِوאیةא  لرِّوَאیةא  آفریننده  لخالِقא
  زكات  زْزَكاةא  لزَّكَاةא  دאنا  لعَلِیمא
  علو، بلندی  سْسُمُوّא  لسُّموّא  وאنگرت  لغَنِیא
  شاهد، گوאه  شْشَاهِدא  لشَّاهِدא  سوאركار  لفارِسא
  صدא  صْصَوتא  لصَّوتא  توאنا  لقادِرא
  مالیات  ْضضَریبَةא  لضَّرِیبَةא  كمال  لكَمالא
عارض شده، فوق   طْطَارِئא  لطَّارِئא  منظور  لمُرאدא

  אلعاده
  پدیده  ةظْظَاهِرَא  لظَّاهِرَةא  آرאمش  لهُدُوءא
  درخشان  لْالمِعא  للَّامِعא  تنهایی  لوَحدَةא
  אنجمن، باشگاه  نْنَادِیא  لنَّادِیא  خشك  لیابِسא

  تنوین

شود و قبل אز آن هموאره یكی אز حركات  نون ساكنی אست كه به آخر برخی אز אسمها אفزوده می تنوین
: ؛ אما شكل نگارشی آن، شكل دو حركت אست)ن(ِـ و  ) ن(َـ ،  )ن(ُـ :  ه، فتحه یا كسره قرאر دאردگانۀ ضمّ سه

. شود نون تنوین، چون زאئد و غیر אصلی אست، هنگام وقف بر كلمه، حذف می. و كتابٍ ٣، كتاباً)كتابٌ(كتابُ ُ
אهللاُ ) نِ(قُلْ هُوَ אهللاُ أحَدُ ...﴿: مثالً در سورۀ مبارک אخالص אگر آیۀ אول رא به آیۀ دوم وصل كنیم، باید بخوאنیم

؛ یعنی هنگام وصل كردن אسم منوّن به بعد אز خود، نون تنوین رא مانند دیگر حروف אصلی كلمه ﴾مَدِאلصَّ
  ).نه أحَدُنْ( ﴾قُلْ هُوَ אهللاُ أحَدْ...﴿: אما چنانچه بخوאهیم بر آخر آیۀ אول وقف كنیم باید بگوییم. خوאنیم می

                                                 
אلف ممدودۀ «یا ) ة(ه تای مدوّره شود؛ مگر وقتی که אسم منوّن، مختوم ب ظاهر می» אلف«تنوین فتحه معموال بر پایۀ نگارشی . ٣

  .مرّة، منضدة، بناء و إنشاء: باشد؛ مانند) אء(» غیر زאئد
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  »ة«تای مُدَوّره 

به چشم ) به ویژه آنها كه معنای وصفی دאرند( ٤ر كلمات مؤنثאی אست كه در آخر بیشت تای مدوّره، نشانه
: خورد و زאئد بر ریشۀ אصلی كلمه אست و آن عبارت אست אز تای گردی كه حرف پیش אز آن مفتوح אست می
  .»شَاعِرَةٍ«و » فَاطِمَةَ«، »אلكَاتِبَةُ«: ؛ مانند)، ـًٍـ ،   ـٌ(گانۀ  یا تنوینهای سه) ِـ،  َـ ،  ُـ ( یكی אز حرکات + ة»ـ«َ

                                                 
: شود؛ مانند رو، به آخر بعضی אز אسمهای مذکر نیز ملحق می אز אین . هموאره عالمت تأنیث نیست» ة«گفتنی אست تای مدوره . ٤

  .۱۹، ص ۱، ج و کاربردیصرف و نح: ک.برאی توضیحات بیشتر، ر .حمزة، طلحة و عالمّة
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  אهدאف درس

  آشنایی با

  تعریف، موضوع و فایدۀ علم صرف؛ 

  کلمه و کالم؛  صوت، لفظ 

 .های آن אنوאع کلمه و نشانه 

  درآمد

زبان عربی و تنوین  אی אز تغییرאت حروف غیر عربی در با حروف אلفبای عربی و خالصه ته،در جلسۀ گذش
 كلمه، لفظ  ،صوتدر אین درس با تعریف، موضوع و فایدۀ علم صرف و تعریف  אکنون. و تای مدوّره آشنا شدیم

  .های אنوאع كلمه آشنا خوאهیم شد و نشانه  كالمو 

  تعریف و موضوع علم صرف
و تغییر אز حالتی به حالت دیگر אست و אصطالحاً علمی אست كه به دگرگونی لغت به معنای در  »صرف«
های متفاوت درآوریم تا אز آن معانی گوناگون  אی رא به صورتهای گوناگون و به صیغه آموزد چگونه كلمه ما می

  .به دست آید

در زبان فارسی . ن عربی نیستشود و مختص زبا گونه تغییرאت، کم و بیش در همۀ زبانها دیده می אین
روند، برو، مرو، رو و  رفتم، رفتی، می: های گوناگونی به دست آورد؛ مانند وאژه» رفتن«توאن אز مصدر  هم می

در زبان عربی אمّا حوزۀ אین . معنای مخصوص به خود دאرند و هر یک אند ریشه یک روش، كه همگی אز
های دیگر رא به دست  های زیر و برخی صیغه توאن وאژه می» نَّصْرلא«تر אست؛ مثالً אز ریشۀ  تغییرאت گسترده

فعل : های گوناگون دאرند؛ مانند که برخی אز אین وجوه، خود صیغه »نَصَرَ، یَنْصُرُ، نَاصِر، مَنْصُور و أنْصَار«: آورد
اعل، אسم همچنین אسم ف. صیغه دאرد ۶صیغه دאرند؛ یا فعل אمر حاضر كه  ۱۴ماضی و مضارع كه هر كدאم 
عالوه بر אین، چندین باب ثالثی مزید و . های متعدد دאرند ، صیغهکگونه كه هر ی مفعول و وجوه دیگری אز אین

  .آید به دست می» אلنَّصْر«های پرشماری אز ریشۀ  رباعی وجود دאرد كه با אحتساب آنها، وجوه و صیغه

ه، خارج אز جمله و به صورت אنفرאدی אست و دربارۀ ساختمان و خصوصیات وאژ كلمهموضوع علم صرف، 
. آید در אین علم، كمتر سخن به میان می حرف،مباحث صرف عمدتاًدربارۀ אسم و فعل אست و אز . كند بحث می

  .كند زیرא حرف، شكل ثابت دאرد و هرگز تغییر نمی

  فوאید علم صرف
توאن אز  مترتّب אست و می علم صرف عربی، אز جملۀ علوم عربیّت אست که فوאید زیر بر فهم مسائل آن

  : رهگذر فرא گرفتن آن به אین فوאید دست یافت

  .های گوناگون و تشخیص אسم و فعل و حرف אز همدیگر ـ شناخت ساختمان وאژه۱

  .هایی كه ساختمان صرفی آنها، مفید معنای خاصی אست به فهم معانی دقیق وאژه ـ كمک۲
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 .یاز؛ مطابق كاربرد و אستعمال عربهای مناسب برאی معانی مورد ن ـ ساختن وאژه۳

  صوت، لفظ، كلمه و جمله
  .)معنا چه با معنا؛ چه بی( :هر صدאیی كه قابل شنیدن אست صوت نام دאرد: ـ صوت۱

و خود بر  ٥یا چند حرف אز حروف هجا كه بر مخارج دهان تكیه دאرد كصدאیی אست متشكّل אز ی ـ لفظ۲
  .لمَهْـ م۲ُ؛ لمَعْتَسْـ م۱ُ: دو قسم אست

به لفظ . »قَمَر«و » إنسان«: لفظی אست كه بر معنای خاصی داللت كند؛ مانند: لفظ مستعمل) אلف
  .گویند نیز می» كلمه«مستعمل 

  .»فَمَر«و » خَسَن«: لفظی אست كه هیچ معنایی ندאشته باشد؛ مانند: لفظ مهمل) ب

شته باشد؛ چه به طور مستقل و چه ، لفظی אست كه بر معنایی داللت دא»لفظ مستعمل«یا همان » كلمه« ـ۳
  .»مِنْ«و » قَلَم«، »قَالَ«، »هَلْ«، »یكْتُبُ«، »فَرَسٌ« :در جمله و در همسایگی كلمات دیگر؛ مانند

و روی هم  ردهאی אز كلمات با نظم و ترتیبی خاصّ، با همدیگر نسبت پیدא ك هرگاه مجموعه: جمله ـ۴
جمله، گروهی وאژه אست كه با هم در  ،به אین ترتیب. دهند א شكل میر» جمله«كنند،  رفته، معنای كاملی אفاده 

قرأتُ كتابَ «و  ٦»ةُ عَمُودُ אلدّینلصَّالא« ،»אلمؤمنُ كَیِّسٌ«: مانند. رسانند عنای كاملی رא به ذهن میאند و م אرتباط
 نْ قامَإ«د؛ مانند جملۀ شرطیّۀ لی ندאرنروند که معنای کام در موאرد אستثنائی אلبته جمالتی به کار می ٧؛»אلنَّحْوِ
  .אگر علی برخاست: که یعنی» عليٌّ

  אنوאع كلمه
  .אسم، فعل و حرف: كلمه بر سه نوع אست

كند، بدون אینكه  אی אست كه معنای مستقلّی دאرد و بر ذאت یا معنای مشخصی داللت می كلمه :ـ אسم۱
بر ذאت אنسان، حیوאن و  ،؛ كه به ترتیبعَقلٌ و حَجَرٌ ،دَجَاجَةٌ، يعَل: مانند ٨.بر زمان خاصی داللت دאشته باشد

 .كند شیء و نمونۀ چهارم بر یک معنای غیر محسوس داللت می

אی אست كه مفهوم مستقلی دאرد و بر אنجام دאدن كاری، وقوع عملی یا طلب אنجام كاری و  كلمه :ـ فعل۲

                                                 
 ).ها لب(حلق، لسان و شفتین : شود؛ مانند شود که حروف هجا אز آن جا אدא می مخارج دهان به موאضعی אز دهان گفته می. ٥

 ».نماز ستون دین אست«: ؛ ترجمه۲۷، ص ۴، شیخ حر عاملی، ج وسائل אلشیعه. ٦

کالم تعریف یکسانی دאشته باشند و در مجموع بتوאن آنها رא چنین رسد جمله و  به نظر می. »کتاب نحو رא خوאندم«: ترجمه. ٧
و مستقلی ) مفید(تعریف کرد که جمله یا کالم، ترکیبی אسنادی אست که אز دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده و معنای کامل 

و  ۱۴، ص ۱الئینی، ج ، مصطفی אلغאلدروس אلعربیه؛  ۳۲۷و  ۳۲۶، صموسوعة אلصرف و אلنحو و אإلعرאب: ک  .ر. دאشته باشد
 .۱۸، محمد رضا طباطبایی، ص صرف ساده؛ ۱۵

: ک.ر. هو ما دل ّبذאته علی شیء محسوس أو غیر محسوس یعرف بالعقل، و هو فی אلحالتین غیر مقترن بزمان: אالسم. ٨
لدروس א؛  ۷، محمد خوאنساری، ص صرف و نحو و אصول تجزیه و ترکیب؛ ۵۳، ص موسوعة אلصرف و אلنحو و אإلعرאب

 .۲۳، ص ۱، ج אلعربیه



۱۰  

Sarf(1) 83-84 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

، »یَنْصُرُ«، »كََتَبَ«: مانند ٩كند؛ میدאشتن حالتی در یكی אز زمانهای گذشته، حال یا آینده داللت 
كه به ترتیب بر אنجام دאدن كاری در گذشته، وقوع عملی در زمان حال، دאشتن  ؛»אِذْهَبْ«و » سَیَسْتَحْسِنُ«

  .كنند حالتی در زمان آینده و طلب אنجام كاری، داللت می

کند؛ بلكه  خاصی داللت نمی אی אست كه به خودی خود مفهوم مستقلی ندאرد و بر زمان كلمه :ـ حرف۳
: كند؛ مانند رود و به هنگام אستفاده در جمله، معنا پیدא می برאی پیوند كلمات یا جمالت به یكدیگر به كار می

  .لَوْ و لَنْ، أنَّ، لِـ، مِنْ، بِـ، کَـ

  :به تعبیر دیگر، در تعریف אسم، فعل و حرف دو عامل دخیل אست

  ـ معنای مستقل؛۱

  .ـ زمان۲

، کَرُمَ، حَسُنَ: אست؛ مانند فعللمه معنای مستقلی دאشته باشد و بر زمان خاصی هم داللت كند، אگر ك
 :شود؛ مانند نامیده میאسم حال אگر معنای مستقلی دאشته باشد، ولی مفید زمان خاصی نباشد  ؛אِستَرحَمَو  صَلَّی

 حرفستقلی دאشته باشد و نه مفید زمان خاصی باشد و چنانچه نه مفهوم م مِنضَدَةٌو  بَیتٌ، فَرَسٌ، کِتابٌ، عَلِيٌّ
  .أنْو  بِـ، عَلَی، فِي، إلَی: شود؛ مانند خوאنده می

  های אسم، فعل و حرف نشانه
كند، با אین  می کאسم אز فعل یا حرف كم تشخیصهای گوناگون، به  هر چند شناخت دقیق معانی وאژه

توאن تا حدّ  هایی وجود دאرد كه با توجه به آنها می نههمه، برאی تشخیص אسم ، فعل و حرف אز یكدیگر، نشا
  :אند אز عبارت کها به تفكی אین نشانه. زیادی، نوع كلمات رא بدون دאنستن معانی آنها אز همدیگر تشخیص دאد

  های אسم نشانه) אلف

  .»عَلِيٍّ بَیتِ ذَهَبتُ إلَی«: ـ پذیرش عالمت جرّ؛ مانند۱

  .»إلَی أخِیهِرِسَالَةً  حَسَنٌبَ كَتَ«: ـ پذیرش تنوین؛ مانند۲

  .»אِسْتَمِعِي جَیِّدאً إلَی אألنبَاءِ! فَاطِمَةُیَا «: ـ پذیرش حرف ندא؛ مانند۳

  .»אألُستَاذُجَاءَ «: ـ وאرد شدن אلف و الم تعریف بر آن؛ مانند۴

  .»جَائِعٌ أحمَدُ«: ـ صحّت خبر دאدن אز آن؛ مانند۵

  .»الِبانِאلطَّجَاءَ «: ـ مثنّی شدن؛ مانند۶

  .»אلمُجْتَهِدُونَ אلطُّالبُیَنْجَحُ «: ـ جمع بسته شدن؛ مانند۷

  .»אلنَّاجِحِینَیْتُ אلطّلَبَةَ أرَ«و » فائِزُونَهَؤُالءِ طُلَّابٌ «: ـ صفت وאقع شدن؛ مانند۸

  .»أقِمِ אلصَّالةَ! بُنَيَّیَا «: ـ مصغّر شدن؛ مانند۹

  .»אلصَّرْفِ؟ كِتَابُכَ عِنْدَهَلْ «: ـ مضاف وאقع شدن؛ مانند۱۰

                                                 
 .۲۳، ص ۱، ج אلدروس אلعربیة .کلمة تدلّ علی حصول شیء في אلزمان אلماضی أو אلحاضر أو אلمستقبل: אلفعل. ٩
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  های فعل نشانه) ب

  ؛ذَهَبَتْ و فَرَّتْ: در آخر آن؛ مانند» تْ«ـ وقوع تای مبسوط و ساكن ۱

باشد؛  کאی كه حرف אول و آخر آن مفتوح و حرف وسط آن، متحرّ ـ سه حرفی بودن كلمه به گونه۲
  ؛حَسُنَو  فَهِمَ ،نَصَرَ: مانند

كَلَّا ﴿و  ١٠﴾آیاتِنَا فِي אآلفَاقِ وَفِي أنْفُسِهِمْ سَنُرِیهِمْ﴿: بر آن؛ مانند» سَوْفَ«و » سَ«ـ وאرد شدن حروف ۳
   ١١؛﴾سَوْفَ تَعْلَمُونَ

  ؛».صَدِیقِي إلَی אلمَدرِسَةِ بَعدُ لَمْ یَصِلْ«: مانند ١٢ـ وאرد شدن אدوאت جزم بر آن؛۴

  ؛».آیاتٍ مِنَ אلقُرْآنِ אلكَرِیمِ وْتُفَتَلَאلمُصْحَفَ  فَتَحْتُ«: ـ אتصال ضمائر بارز مرفوع به آن؛ مانند۵

 لَأكِِیدَنَّوتَاهللاِ ﴿و  ١٣﴾فِي جُذُوعِ אلنَّخْلِ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴿: ـ אتصال نون تأكید ثقیله یا خفیفه به آن؛ مانند۶
  ١٤؛﴾أصْنَامَكُم بَعْدَ أن تُوَلُّوא مُدبِرینَ

  ؛تَكتُبْ ال ،אُكتُبْ ،یَكتُبُ ،كَتَبَ: ن؛ مانندـ صرف شدن آن به ماضی و مضارع یا אمر و نهی بودن صیغۀ آ۷

  .».אلصَّالةُ قَامَتِقَدْ «: بر آن؛ مانند» قد«ـ وאرد شدن حرف ۸

  های حرف نشانه) ج

  ؛يفِ و بِـ: مانند ١٥یا دو حرفی بودن؛ کـ ی۱

  ـ عدم صحّت خبر دאدن אز آن یا با آن؛۲

  ١٦.های אسم و فعل ـ ندאشتن نشانه۳

های אسم، فعل یا حرف در یك كلمه  كه به محض مشاهدۀ نشانه ه باشیمאشتبه אین نكته توجه د
ها غالباً نقش  אین نشانه آنکهدر عین . توאن حكم دאد كه آن كلمه، אسم یا فعل یا حرف אست بالفاصله نمی

ها אلبته אستثناهایی نیز وجود دאرد كه نباید אز آن. كنند مهمی در تشخیص אنوאع كلمه אز همدیگر אیفا می
  .به تدریج با آنها آشنا خوאهیم شد ،پوشی كرد و در مباحث آینده چشم

                                                 
 ».و در دلهایشان بدیشان خوאهیم نمود] ى گوناگون[هاى خود رא در אفقها به زودى نشانه«: ؛ ترجمه۵۳/ فصّلت. ١٠

 ».ن אست، زودא كه بدאنیدنَه چنی«: ؛ ترجمه۳/ تکاثر. ١١

، لم، لمّا، الی نهی: אند אز אین אدوאت عبارت. کنند אدوאت جزم، אدوאتی هستند که هرگاه بر فعل وאرد شوند، فعل رא مجزوم می. ١٢
 .و אدوאت شرط که توضیح آنها در بخشهای بعد خوאهد آمد الم אمر

 ».آویزم یم خرما به دאر  هاى درخت تنه شما رא بر«: ؛ ترجمه۷۱/ طه. ١٣

 ».و سوگند به خدא كه پس אز آنكه پُشت كردید و رفتید، قطعاً در كار ُبتانتان تدبیرى خوאهم كرد«: ؛ ترجمه۵۷/ אنبیاء. ١٤
אسم یا فعلهایی نیز وجود دאرند که به دلیل حذف یکی אز حروف آن یا به علت تغییرאت אعاللی، یک یا دو حرف آنها بیشتر . ١٥

بوده » أبْوٌ«که در وאقع » أبٌ«אست یا »  وقایة«که فعل אمر حاضر אز مصدر » وقِنَا عَذَאبَ אلنَّارِ«در » قِ«: دشود؛ مانن ظاهر نمی
 . אست

 .۱۴، ص ۱، ج صرف و نحو کاربردی: ک. ر. ١٦
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  אهدאف درس

  آشنایی با

  .حروف אصلی و زאئد کلمات 

  .אنوאع אسم و فعل אز لحاظ تعدאد حروف אصلی کلمات 

  .אسم و فعل אز لحاظ چگونگی حروف אصلی 

  درآمد

های אسم، فعل و حرف  مباحثی همچون تعریف، موضوع و فایدۀ علم صرف و نشانهبا  جلسۀ گذشتهدر 
شویم که برאی فهم مسائل אین علم  با مباحث دیگری אز علم صرف آشنا می جلسهدر אین  אکنون. آشنا شدیم

 אنوאع ؛توאنیم حروف אصلی و زאئد رא אز همدیگر تشخیص دهیم نقش مهمی بر عهده دאرند و אز آن طریق می
  .بشناسیم و در نتیجه وزن آنها رא به دست آوریم  אسم و فعل رא אز لحاظ تعدאد حروف אصلی آنها باز

عالوه بر אین، در پایان همین درس با אنوאع אسم و فعل אز لحاظ دאرא بودن حرف علّه یا همزه و موضوعات 
  .دیگری אز אین دست آشنا خوאهیم شد

  حروف אصلی و زאئد
و » حروف אصلی«شوند  تکرאر می ،جنس های مشابه و هم ی رא که در تمام وאژهدر زبان عربی حروف

عَلِمَ، یعْلَمُ، « های وאژهدر  برאی نمونه. نامند می» حروف زאئد«شوند  حروفی رא که تنها در برخی אز آنها ظاهر می
  .ندאصلی و بقیه زאئد» ع، ل، م«حروف  ،»لعِلم، אِستِعلَام، عَالِم، مَعلوُم و أعلَامא

  )אبنیۀ کلمه(אنوאع אسم و فعل אز لحاظ تعدאد حروف אصلی 
به אسم و . شوند به دو قسم مجرد و مزید تقسیم می ،אسم و فعل אز لحاظ אشتمال بر حروف אصلی و زאئد

و به آنچه عالوه بر حروف אصلی، یک یا چند حرف » مجرّد«فعلی که تنها אز حروف אصلی تشکیل شده باشد 
ثُالثی، رُباعی و «عالوه بر אین، אسم אز لحاظ تعدאد حروف אصلی به . گویند می» مزید«باشد زאئد هم دאشته 

  .شود تقسیم می» ثالثی و رباعی«، و فعل به »خُماسی

  تقسیمات אسم) אلف

  .لَبَن و، وَصْل، رَحْم: אسمی אست که تنها אز سه حرف אصلی تشکیل شده باشد؛ مانند :ـ ثالثی مجرد۱

مشتمل بر یک یا چند حرف زאئد نیز باشد؛  ،אسمی אست که عالوه بر سه حرف אصلی :ـ ثالثی مزید۲
 .حِصان و وِصال، رَحِیم، رَحمَان: مانند

 .دِرهَم و جَعْفَر: אسمی אست که تنها אز چهار حرف אصلی تشکیل شده باشد؛ مانند :ـ رباعی مجرد۳
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: باشد؛ ماننددאشته یا چند حرف زאئد نیز  یک ،אسمی אست که عالوه بر چهار حرف אصلی :ـ رباعی مزید۴
 ١٧.جَعَافِر و قِنْدِیل

 ١٨.خُزَعْبَل و سَفَرْجَل: אسمی אست که تنها אز پنج حرف אصلی تشکیل شده باشد؛ مانند :ـ خماسی مجرد۵

: باشد؛ ماننددאشته یک یا چند حرف زאئد هم  ،אسمی אست که عالوه بر پنج حرف אصلی :ـ خماسی مزید۶
   ١٩.قَبَعْثَرَی و یکُمَّثْرَ

  تقسیمات فعل) ب

: فعلی אست که אوّلین ساخت ماضی آن تنها אز سه حرف אصلی تشکیل شده باشد؛ مانند :ـ ثالثی مجرد۱
  .کثُرَ و رَحِمَ ،کتَبَ

مشتمل بر یک یا چند  ،فعلی אست که אوّلین ساخت ماضی آن عالوه بر سه حرف אصلی :ـ ثالثی مزید۲
  ٢٠.غَادَرَو  عَلَّمَ، أعطَی: انندحرف زאئد نیز باشد؛ م

: فعلی אست که אوّلین ساخت ماضی آن تنها אز چهار حرف אصلی تشکیل شده باشد؛ مانند :ـ رباعی مجرد۳
  ٢١؛دَحْرَجَ و زَلْزَلَ

یک یا چند حرف زאئد  ،فعلی אست که אوّلین ساخت ماضی آن عالوه بر چهار حرف אصلی :ـ رباعی مزید۴
 ؛تَدَحْرَجَ و تَزَلْزَلَ: ندباشد؛ مان دאشته نیز

که אز אسمهای موصول אست » مَنْ«: אند؛ مانند شود که ثنایی هایی یافت می در عین حال، در אسمها نمونه
هایی یافت  چنین نمونه ، ولی در אفعال אین»کُمَّثْرَی«: אند؛ مانند های دیگری وجود دאرد که خماسی و نمونه
  ٢٢.شود نمی

  )אسم و فعل میزאن صرفی(وزن کلمات 
خاصی در نظر گرفت که در وאقع مقیاس شناخت » وزن«توאن  در زبان عربی برאی همۀ אسمها و فعلها می

شود و  אین مقیاس سه حرف אصلی دאرد که در تمامی אوزאن تکرאر می. رود حروف אصلی אز زאئد به شمار می
و قالب صرفی אسمها و فعلها رא شکل روند  می אی تعریف شده در کنار آنها به کار  حروف دیگر به شیوه

                                                 
  .جمع جعفر: چرאغ، چرאغدאن، چلچرאغ؛ جَعَافِر: قِندِیل. ١٧

  .د و پرندیاوه، چرن: ؛ خُزَعبَل)ها אز میوه(به : سَفَرجَل. ١٨

. رود تر به کار می אی بسیار تنگ رباعی کمتر و خماسی در محدوده. در אین میان بیشترین کاربرد متعلّق به אسم ثالثی אست. ١٩
شایان ذکر אست که منظور . و بیشتر وجود ندאرد) شش حرفی(یا سدאسی ) دو حرفی(همچنین در אسمهای مجرّد، بنای ثنایی 

אی موאرد در آنها بنای ثنایی هم وجود  نه ضمائر، موصوالت و אسمهای אشاره؛ چه، در پاره عرب אستאز אسم در אینجا אسمهای م
گونه אسمها چنانچه אسمی، دو حرف دאشته باشد، אز آن حرفی حذف شده אست؛ همچون  در غیر אین. ذא و مَنَْ، هُو: دאرد؛ مانند

  .گالبی: ؛ کُمَّثرَی۳، علی אکبر شهابی، ص אصول אلصرف: ک.ر. بوده אست »أبْوٌ، دَمْوٌ و یَدْيٌ«که در אصل » أبٌ، دَمٌ و یدٌ«

  .ترک کردن: آموزش دאدن؛ غَادَرَ: ، بخشیدن؛ عَلَّمَ)چیزی رא به کسی(عطا کردن : أعطَی. ٢٠

   .غلتاندن: تکان دאدن، متزلزل ساختن؛ دَحرَجَ: زَلزَلَ. ٢١

  .۴، ص אصول אلصرف: ک.ر. ٢٢
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رא به ترتیب، به جای حروف אصلی به کار » فاء، عین و الم«به אین منظور در زبان عربی سه حرف . دهند  می
  .אست» فِعَاَلة«بر وزن » کِتَابَة«و » فَاعَلَ«بر وزن » کاتَبَ«، »فَعَلَ«بر وزن » کتَبَ«: گویند مثالً می. برند می

  :ی به دست آوردن وزن کلمات باید به قوאعد زیر توجه دאشته باشیمدر هر صورت برא

אی  گذאریم؛ אگر کلمه رא می» فاء، عین و الم«ـ نخست در مقابل حروف אصلی کلمه به ترتیب، حروف ۱
بنابرאین، وزن ثالثی یک الم، وزن رباعی . کنیم بیش אز سه حرف אصلی دאشته باشد الم אلفعل وزن رא تکرאر می

بر » سَفَرْجَل«و » فِعْلَل«بر وزن » دِرْهَم«، »لَفَعَ«بر وزن » سَألَ«مثالً . م، و وزن خماسی سه الم دאرددو ال
  ٢٣.אست» فَعَلْلَل«وزن 

אی حرف زאئد وجود دאشته باشد و آن حرف تکرאر حرف אصلی باشد در אین صورت در  ـ אگر در کلمه۲
و » فَعَّلَ«که وزن آن » سَلَّمَ«: شود؛ مانند یرد تکرאر میگ مقیاس صرفی نیز حرفی که در مقابل آن قرאر می

کدאم אز حروف אصلی کلمه همگون نباشد، در  حال אگر حرف زאئد با هیچ. אست» فَعْلَلَ«که وزن آن » جَلْبَبَ«
زن که بر و» مَعْلُوم«و » فاعِل«که  بر وزن » عالِم«: شود؛ مانند אین صورت حرف زאئد عیناً در وزن آورده می

  .אست» مَفْعُول«

بنابرאین . ـ حرکت هر کدאم אز حروف وزن، حرکت همان حرفی אست که در مقابل آن قرאر گرفته אست۳
مگر آنکه بر . دאنست» فُعُول«رא بر وزن » عُلُوم«و » فَعِیل«رא بر وزن » عَلِیم«، »فَعِلَ«رא بر وزن » عَلِمَ«باید 

هر کدאم در جای خود خوאهد آمد، حرکت حرف אصلی کلمه تغییر אثر قوאعد אعالل یا سایر قوאعد، که شرح 
אست، » فَعَلَ«که بر وزن » قَالَ«: دهیم؛ مانند کرده باشد که در אین صورت، حرکت حرف אصلی رא مبنا قرאر می

 .تبوده אس» یَمْدُدُ«אست، زیرא در אصل » یَفْعُلُ«که بر وزن » یَمُدُّ«بوده אست، یا » قَوَلَ«زیرא در אصل 

جنس אست، وجود دאشته باشد، با مرאجعه به  ، که بیانگر دو حرف هم»حرف مشدّد«אی  ـ אگر در کلمه۴
در . אند یا زאئد، یا یکی אز آنها אصلی אست و دیگری زאئد جنس باید دریابیم که آیا آن حروف، אصلی کلمات هم

در حالت دوم؛ یعنی، . אست» فَعَلَ«زن که بر و» مَرَّ«: آوریم؛ مانند حالت אول وزن رא بدون حرف مشدد می
که بر » אِجْلِوّאذ«: آوریم؛ مانند جنس زאئد باشند عیناً همان حرف زאئد مشدّد رא در وزن می وقتی هر دو حرفِ هم

جنس  در صورت سوم هرگاه نتوאنیم تشخیص دهیم که نخستین حرف אز دو حرف هم. אست» אِفْعِوّאل«وزن 
وزن رא که در مقابل آن حرف قرאر ) ف، ع، ل(אلفعل یا عین אلفعل یا الم אلفعل  زאئد אست یا حرف دوم، فاء

אست، אما אگر بدאنیم » אِفْعَلَّ«که بر وزن  ٢٤»אِحْمَرّ«و » فَعَّلَ«که بر وزن » سَلَّمَ«: کنیم؛ مانند گرفته مشدّد می
آن رא بدون حرف مشدد ذکر  آوریم و یک אصلی אست، وزن אصل کلمه رא می یک אز آن دو زאئد و کدאم کدאم
 .אست» فَعِیل«بر وزن » عَلِيّ«و » فَیْعِل«بر وزن » سَیِّد«: گوییم مثالً می .کنیم می

                                                 
» الم אلفعل«، »الم«و به حرف » عین אلفعل«، »عین«، به حرف »فاء אلفعل«، »فاء«ه حرف در مقیاس تعیین وزن ب ٢٣.

الم «، »الم دوم«و به » الم אلفعل אول«، »الم אول«وجود دאرد، به » الم אلفعل«همچنین در کلمات رباعی که دو . گویند می
  .گردد אطالق می» ل سومالم אلفع«، »الم سوم«در אسمهای خماسی نیز به . گویند می» אلفعل دوم

قرمز شدن، رنگ سرخ : با سرعت رفتن؛ אِحمَرَّ :کشیدن؛ אِجلِوّאذ: ؛ یَمُدُّ)אی با جامه(خود رא پوشانیدن : جَلبَبَ سالم کردن؛: سَلَّمَ. ٢٤
 .به خود گرفتن
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ـ אگر طبق قوאعد אعالل یا دیگر قوאعد، برخی אز حروف אصلی کلمه حذف شده باشد، حرف مقابل آن ۵
» فِ«و » عَلْ«بر وزن » هَبْ«، »فُلْ«ر وزن ب» قُلْ«: گوییم مثالً می. شود نیز אز ساختمان وزن کلمه حذف می

  ٢٥.אست» عِ«بر وزن 

بنابرאین، فایدۀ دאنستن وزن کلمات تشخیص حروف אصلی אسم و فعل אز حروف زאئد آنهاست و אز אین 
  ٢٦.توאن אنوאع و بناهای کلمات رא אز همدیگر تشخیص دאد طریق می

  אنوאع אسم و فعل אز لحاظ چگونگی حروف אصلی
  :شوند ل אز لحاظ چگونگی حروف אصلی به سه دسته تقسیم میאسم و فع

  ـ صحیح و مُعْتَلّ؛۱

 ـ مهموز و غیر مهموز؛۲

 .ـ مضاعف و غیر مضاعف۳

  صحیح و معتل) אلف

نباشد؛ ) وאو، یاء و אلف(کدאم אز حروف אصلی آن، یکی אز حروف علّه  אی אست که هیچ کلمه :ـ صحیح۱
  .خَرَجَ و کسَرَ، ذَهَبَ: مانند

  .سَرْيٌ و قَالَ، وَهَبَ: אی אست که یک یا چند حرف אصلی آن، حرف علّه باشد؛ مانند کلمه :ـ معتل۲

  :אند אز אنوאعی دאرند که عبارت, مُعتَلّات خود با توجه به جایگاه قرאر گرفتن حروف علّه در آنها

  .وَقتٌ و یَسَرَ: معتل אلفاء یا مثال، مانند) אلف

  .بَیعٌ و خَافَ: مانندمعتل אلعین یا אجوف، ) ب

  .رَمْيٌ و دَعَا: معتل אلالم یا ناقص، مانند) ج

  .وَحيٌ و وَفَی: مانند ٢٧»لفیف مفروق«معتل אلفاء و אلالم ) د

  .حَيٌّ و لَوَی: مانند» لفیف مقرون«معتل אلعین و אلالم ) ه

                                                 
» وאو«אست که » وَهَبَ، یَهَبُ«نیز فعل אمر אز » هَبْ«. آن حذف شده אست » وאو«אست که » قالَ، یقُولُ«فعل אمر אز » قُلْ« ٢٥.

  .که فاء אلفعل و الم אلفعل آن محذوف אست» وَفَی، یَفِی«، فعل אمر אز »فِ«آن אفتاده و

به هم خورده باشد در وزن نیز » فاء، عین و الم«وאقع شده باشد؛ یعنی، ترتیب אصلی ) قلب مکانی(» قلب«אی  אگر در کلمه ٢٦.
جنس آن אز  אست، زیرא با مرאجعه به کلمات هم» عَفَلَ«بر وزن » جَاهَ«برאی نمونه . به هم خوאهد خورد» ف، ع، ل«ترتیب 
که منقلب אز وאو אست، فاء אلفعل אین وאژه » א«و حرف » عین אلفعل«، »ج«یابیم که حرف  درمی» وَجْه، وَجِیه و وِجاهَت«قبیل 

  .۹۶ـ  ۹۸، ص صرف ساده: ک.ر. گردند محسوب می

אست، چون با توجه به حضور دو حرف علّه در آن نوعی پیچیدگی و دشوאری ) در هم پیچیده شده(فوف لفیف به معنای مل ٢٧.
لفیف مفروق، فعلی אست که دو حرف علّۀ جدא אز هم دאشته باشد و لفیف مقرون، فعلی אست که دو حرف . آید خاصی پدید می

  .علّۀ پشت سر هم دאشته باشد
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  ٢٨.وَیلٌ: مانند» لفیف مقرون«معتل אلفاء و אلعین ) و

  مهموز و غیر مهموز) ب

که مانند معتل، با توجه به  أقَرَ و سَألَ، أمَرَ: אی אست که یک حرف אصلی آن همزه باشد؛ مانند کلمه :هموزم
  :، به אنوאع زیر تقسیم می شود جایگاه قرאر گرفتن همزه در آن

  ؛آمِرو  أمَرَ: ـ مهموز אلفاء، مانند۱

  ؛سَائِل و سَألَ: ـ مهموز אلعین، مانند۲

  .قَارِئ و أقَرَ: ـ مهموز אلالم، مانند۳

  مضاعف و غیر مضاعف) ج

  .حَجَّ و مَدَّ: جنس باشد؛ مانند אی אست که دو حرف אصلی آن هم کلمه :مضاعف

  .دَفْتَرٌ و ضَرَبَ: گویند؛ مانند می» سالم«אی که نه معتلّ باشد، نه مهموز و نه مضاعف،  به کلمه

؛ یا هم صحیح باشد و هم مضاعف؛ أمَرَ: دیک کلمه ممکن אست هم صحیح باشد و هم مهموز؛ مانن: نکته
کلمه . وَدَّ: یا هم معتلّ باشد و هم مضاعف؛ مانند ؛یئِسَ: یا هم معتلّ باشد و هم مهموز؛ مانند ؛مَدَّ: مانند

توאند معتل،  ولی کلمۀ سالم هرگز نمی ؛٢٩أنََّ: توאند مهموز و در عین حال مضاعف باشد؛ مانند همچنین می
  .اشدمهموز یا مضاعف ب

  

                                                 
، دعا )کسی رא(صدא زدن : فروختن؛ دَعَا: ساده بودن؛ بَیعٌ: فر کردن، رאه رفتن در شب؛ یَسِرَشبانه س: بخشیدن؛ سَرْی: وَهَبَ. ٢٨

بر (وאی : ؛ وَیلٌ)مثال نامه رא( پیچاندن، در هم پیچاندن : ؛ لَوَی)به عهد و پیمان(وفا کردن : پرتاب کردن؛ وَفَی: کردن؛ رَمَی
  ). کسی

 .ناله کردن، شِکوِه کردن: ناאمید شدن، مأیوس شدن؛ أنَّ: فتن؛ یئِسَحج گزאردن، به زیارت خانۀ خدא ر: حَجَّ. ٢٩
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  אهدאف درس

  آشنایی با

  אنوאع همزه وتفاوت همزه با אلف؛ 

  ترین موאرد אستعمال همزۀ وصل و قطع؛ مهم 

  موאرد حذف همزۀ وصل؛ 

 .نگارش همزه 

  درآمد

تمامی אسمها و فعلها بر אساس میزאن صرفی، وزنهای خاصی دאرند که نشانگر در درس قبل دאنستیم که 
در אین . همچنین با کلمات معتلّ، مهموز و مضاعف آشنا شدیم. حروف אصلی کلمات אز حروف زאئد آنهاست

درس با همزۀ وصل، همزۀ قطع، موאرد אستعمال، چگونگی نگارش آنها و مباحث دیگری در همین زمینه آشنا 
  .شویم می

  تفاوت همزه با אلف
شمارند  برمی» یاء«یا » وאو«دאنند، بلکه آن رא منقلب אز  رא حرف مستقلی نمی» אلف«ـ بیشتر دאنشمندאن ۱

بوده » غَزَوَ«، »غَزَא«و אصل » بَیعَ«، »بَاعَ«אصل : گویند مثالً می. آورند رو آن رא جزو حروف אلفبا نمی و אز אین 
אین אولین تفاوت  .قَرَأ و سَألَ، أمَرَ: کنند؛ مانند رא حرف مستقلی محسوب میאست؛ بر خالف همزه که آن 

  .אست» همزه«با » אلف«

گیرد، حال آنکه همزه  پذیرد و هرگز در אبتدאی کلمه قرאر نمی ، حرکت نمی»אلف«ـ دومین تفاوت אینکه ۲
  .أذُن و إلیاس، أمَرَ: وאقع شود؛ مانندتوאند در آغاز، وسط یا آخر کلمه  قابلیت پذیرش همۀ حرکات رא دאرد و می

توאند در آغاز وאژه به کار رود، چون همیشه  گاه نمی هیچ» אلف«ـ و باالخره سومین تفاوت آن אست که ۳
که در هر جای کلمه » همزه«کند؛ بر خالف  ساکن אست و عرب سخن خود رא با حرف ساکن شروع نمی

  .کُلُأیَو  بَدَأ ،سَألَ، أحْمَدُ: مانند ٣٠د آید؛توאند وאقع شود، بدون אینکه مشکلی پدی می
  אنوאع همزه

  .»همزۀ قطع«و » همزۀ وصل«: אند אز نها عبارت ترین آ در زبان عربی همزه אنوאعی دאرد که مهم

شود، ولی אگر در  אی אست که אگر در آغاز کالم قرאر گیرد، هم نوشته و هم خوאنده می همزه :همزۀ وصل
نشانۀ אین نوع همزه آن אست که אگر در אبتدאی . شود شود، אما خوאنده نمی ود، نوشته میאثنای کالم وאقع ش
کوچک روی آن » صاد«؛ و אگر در وسط کالم وאقع شود، یک »א«: شود گونه نوشته می کالم قرאر گیرد، אین

  .»وَسْتَغْفِرْ«: شود و خوאنده می» وَٱسْتَغْفِرْ«: شود گونه نوشته می که אین» אِسْتَغْفِرْ+ و«: ؛ مانند)ٱ: (ظاهر می شود

                                                 
 .۱۳، ص אصول אلصرف: ک.ر ٣٠.
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אی אست که چه در אبتدאی کالم قرאر گیرد و چه در وسط آن، در هر دو حالت، تلفظ  همزه :همزۀ قطع
نوشته  »אلف«شود ـ و همیشه با کرسی  برخالف همزۀ وصل که جز در אبتدאی کالم خوאنده نمی شود ـ می
  .»كَیْدَأحْسِنْ إلَی وאلِ«و  »أبَاهُ أکرَمَ عَلِيٌّ«: ؛ مانند»إ«یا » أ«: شود می

  ترین موאرد אستعمال همزۀ وصل مهم

  همزۀ وصل در אفعال) אلف

آغاز  ٣١در فعل مضارع אساساً همزۀ وصل وجود ندאرد؛ چون فعل مضارع با حروف مضارعت :ـ فعل مضارع۱
  .אند و حرکت آنها قابل حذف نیست شود که همیشه متحرک می

همزۀ وصل אست؛  ٣٢)شش حرفی(و سدאسی ) پنج حرفی(موجود در אفعال خماسی همزۀ  :فعل ماضی .۲
که همزۀ آنها همزۀ قطع ) چهار حرفی(و رباعی ) سه حرفی(؛ بر خالف אفعال ثالثی אِستَکمَلَ و אِنکسَرَ: مانند

  .أحسَنَ و أمَرَ: אست؛ مانند

، »وَאِعْلَمْ«: ۀ وصل אست؛ مانندهمزۀ فعلهای אمر حاضر به جز در باب אفعال، همز :فعل אمر حاضر .۳

  .»وٱسْتَخْرِجْ« و» وٱنْطَلِقْ«

  همزۀ وصل در אسمها) ب

 ،אِنصرאف ،אِقتدאر: ـ همزۀ موجود در آغاز مصادر אفعال خماسی و سدאسی، همزۀ وصل אست؛ مانند۱
  ٣٣.אِحمیرאر و אِستخرאج

   ٣٤.אِمرَأة و אِمرَء ،אِثنَتان ،אِثنان ،אِبنَة ،אِبن ،אِسم: ـ در אین אسمها همزه، همزۀ وصل אست۲

 :شود که خوאنده می» لَّذِینَא+ وَ«: و نیز مثنّی، جمع و مؤنّث آن همزۀ وصل אست؛ مانند» لَّذِيא«ـ همزۀ ۳
  ٣٥.»وَٱلَّتِي«: شود که خوאنده می» لَّتِيא+ وَ«و » وَٱلَّذِینَ«

                                                 
ـَ، تـَ ، ی«: شود گانۀ فعل مضارع با یکی אز آنها آغاز می های چهارده گویند که صیغه به حروفی می) مضارعت(حروف مضارعه . ٣١

 .»أ، نَ

حروف فعل ماضی אست، אعم אز آنکه אین حروف אصلی باشد یا زאئد، زیرא در عربی منظور אز خماسی و سدאسی در אینجا تعدאد . ٣٢
 .אصالً فعل خماسی و سدאسی وجود ندאرد

، )אز جایی(دور شدن، رفتن : روאنه شدن، رهسپار شدن؛ אِنصَرَفَ عَن: سیطره دאشتن؛ אِنصِرאف: توאنستن؛ אِقتَدَرَ عَلَی: אِقتِدאر. ٣٣
قرمز شدن، رنگ سرخ به : ، توجه خود رא معطوف کردن؛ אِحمِیرאر)به چیزی یا جایی(روی آوردن : لَیمنصرف شدن؛ אِنصَرَفَ  إ

 .خود گرفتن

: مرد، אنسان؛ אِمرَءَة: دختر؛ مَرء: אِبنَة. ۴۱ناصر علی عبدאهللا، ص  گفتگو،: ک.ر. همزۀ مثنّای אین אسمها نیز همزۀ وصل אست. ٣٤
 .زن، بانو، همسر

 .شود صول گفته میبه אین کلمات مو. ٣٥
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  همزۀ وصل در حروف) ج

 جاءَ«: شود که خوאنده می »لرَّبِیعא+ جاءَ«: صل אست؛ ماننددر حروف تنها همزۀ אلف و الم تعریف، همزۀ و
  ٣٦.»ٱلرَّبِیعُ

  ترین موאرد אستعمال همزۀ قطع مهم

  همزۀ قطع در אفعال) אلف

: در عبارتِ» أقْعُدُ«، »أقُومُ»  همزۀ فعل مضارع، هموאره همزۀ قطع אست؛ مانند همزۀ אفعال :فعل مضارعـ ۱
  .»أقْعُدُ وَ قُومُأبِحَوْلِ אهللاِ وَ قُوَّتِهِ «

أکرَمَ «: در عبارتِ» أکرَمَ« همزۀ فعل ماضی باب אِفعال، همزۀ قطع אست؛ مانند همزۀ فعل: فعل ماضی ـ۲
  ٣٧.»زَیدٌ عَلِیاً

یا عَلِيُّ «: در عبارتِ» أکْرِمْ«همزۀ אمر حاضر باب אِفعال، همزۀ قطع אست؛ مانند همزۀ فعل  :فعل אمر ـ۳
  .»أکرِمْ أباכَ

  طع در אسمهاهمزۀ ق) ب

  ٣٨.إحْسان و إکْرאم: فعال، همزۀ قطع אست؛ مانندـ همزۀ مصدر باب א۱

مِنْ  أجْمَلُمُنِیرٌ «و » سَمِیرאً أکرَمَمَا «: های تعجب و אفعل تفضیل، همزۀ قطع אست؛ مانند ـ همزۀ صیغه۲
  .»أخِیهِ

 .عمّ אز آنکه مفرد باشند یا جمعهمزۀ قطع אست؛ א ٣٩»أبْطال، أُمَّة، أمِیر و أرض«: هایی مانندـ همزۀ אسم۳
  همزۀ قطع در حروف) ج

  ٤٠.»إنَّ، أنْ، أال و أما«: همزۀ همۀ حروف، به جز همزۀ אلف و الم تعریف، همزۀ قطع אست؛ مانند

  )برאی مطالعۀ بیشتر(

  حذف همزۀ وصل در گفتار و نوشتار
 ، موאردی هست که همزۀ אفزون بر אین .شود پیشتر گفتیم که همزۀ وصل در وسط کالم خوאنده نمی

در موאرد زیر چنین. شود شود حتی نوشته هم نمی وصل در آنها عالوه بر آنکه در وسط کالم خوאنده نمی

                                                 
 .۱۵، ص آموزش صرف؛  ۴۲۶، عبدאلغنی אلدقر، ص معجم אلنحو؛ ۱۸و  ۱۷، ص אصول אلصرف: ک.ر. ٣٦
 .، אستوאری)در کاری یا زبانی(ماهر و مسلط شدن یا بودن  :إتقَان. ٣٧

  .، ترسانیدن)کسی رא(ترور کردن : إرهاب. ٣٨

  .قهرمانان، جمع بَطَل: أبطال. ٣٩

 .۱۳و  ۱۲، ص رف و אلنحو و אإلعرאبموسوعة אلص: ک.ر. ٤٠
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  :توאن مالحظه کرد حالتی رא می
بر فعلی وאرد شود که با همزۀ وصل آغاز شده باشد و پس אز آن، یک همزۀ » فاء«یا » وאو«ـ هرگاه ۱

و » فَأتِ«: شود؛ مانند شد، همزۀ وصل هم در گفتار و هم در نوشتار حذف میساکن دیگر وجود دאشته با
  ٤١وٱئْتَمِنْ؛«و » فَائْتِ«: گونه بوده אست که در אصل אین» وأتَمِنْ«

بر אسمهای معرفه به אلف و الم تعریف وאرد شود، همزه حذف ) لِـ(ـ همچنین هرگاه حرف جرّ الم ۲
 ٤٢لِـٱلْمُوאطِنِ حُقُوقٌ؛«: گونه بوده אست که در אصل אین» وقٌلِلْمُوאطِنِ حُقُ«: شود؛ مانند می

که در » أسْمُك سالمٌ؟«و » أبْنُك هذא؟«: شود؛ مانند پس אز همزۀ אستفهام نیز همزۀ وصل حذف می ـ ۳
  أאِسْمُكَ سَالِمٌ؟؛«و » أאِبْنُك هذא؟«: گونه بوده אست وאقع אین

نیز همیشه در گفتار و  نوشتار حذف » אهللاِ אلرَّحْمَنِ אلرَِّحیمِبِسْمِ «در آیۀ مبارک » אسم«ـ همزۀ وאژۀ ۴
  شود؛ می

هم در گفتار و هم در نوشتار حذف می , ، وقتی بین دو אسم علم قرאر دאشته باشد»אبن«ـ همزۀ وאژۀ ۵
همزۀ , شود پس אز حرف ندא وאقع» אبن«همچنین هرگاه وאژۀ . »)علیه אلسالم(عَلِيُّ بْنُ אلحُسَینِ «: شود؛ مانند

  . »بْنَ אآلیاتِ אلْمُحْکمَاتِ   یَا«: شود؛ مانند آن در گفتار و نوشتار حذف می

  نگارش همزه
با אین . گیرد همزه، شکل نگارشی وאحدی ندאرد، بلکه در موقعیتهای گوناگون، אشکال متفاوت به خود می

توאند ما رא אز  نها می אند که توجه به آ کرده همه، دאنشمندאن با توجه به موאرد متعدد، قوאعد تقریباً جامعی אرאئه
به هر حال، همزه یا در آغاز کلمه قرאر دאرد، یا در وسط، یا در پایان آن، . אشتباه در نگارش همزه مصون دאرد

  .که هر کدאم قوאعد مخصوص به خود دאرد

  همزه در آغاز کلمه) אلف

 .إنسَان وأسمَاء، إکرَאم، أُمّ : شود؛ مانند نوشته می »אلف«ـ هرگاه همزه در آغاز کلمه قرאر گیرد با پایۀ ۱

ـ هرگاه همزه در آغاز کلمه قرאر گرفته و حرفی پیش אز آن آمده باشد به همان صورت אصلی خود، ۲
که به علت » لَئِنْ«و » لِئَلَّا«، مگر در »لِأفضَلَ«و » بِأجمَلَ«: شود؛ مانند ، نوشته می»אلف«یعنی همرאه با پایۀ 

  ).ئِـ: (شود نوشته می» یاء«אستعمال، با پایۀ  کثرت

  همزه در وسط کلمه) ب

ـ هرگاه همزۀ وسط کلمه ساکن باشد، پایۀ همزه متناسب با حرکت حرف پیش אز آن خوאهد بود؛ یعنی، ۱
، ؛ و אگر مکسور باشد»وאو«شود؛ אگر مضموم باشد، با پایۀ  نوشته می» אلف«با پایۀ , אگر قبل אز آن مفتوح باشد

                                                 
 .کردن به کسی) אطمینان(אعتماد : אِئتِمان. ٤١

  .هموطن، شهروند: مُوאطِن. ٤٢
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  ٤٣.بِئسَ و بَأس، بُؤس: ؛ مانند»یاء«با پایۀ 

باشد، پایۀ آن متناسب با حرکت خود همزه אست، خوאه حرف پیش אز آن ک ـ هرگاه همزۀ وسط متحر۲
  ٤٤.سَئِمَو  لَة، لَؤُمَ، رَؤُوفأمَسْ  لُ،ألَ، یَسأسَ: ؛ مانندکساکن باشد؛ خوאه متحر

  برאی مطالعۀ بیشتر

و حرف پیش אز آن مکسور یا مضموم باشد، پایۀ همزه متناسب با حرکت حرف אگر همزه مفتوح  :۱تبصرۀ 
  .مُؤنَّث و سُؤאل، ذِئاب: پیش אز آن אست؛ مانند

توאن آن رא  بدون پایه نوشت و هم با  قرאر گیرد، هم می» یاء«و » אلف«هرگاه همزۀ وسط بین  :۲تبصرۀ 
که نگارش آن » لرَّאءِيא«؛ یا »بَقائِي«:نیز صحیح אست گونه  که نگارش آن אین» بَقاءِي«: ؛ مانند»یاء«پایۀ 
   ٤٥.»لرَّאئِيא«: گونه هم صحیح אست אین

قرאر گیرد، אگر مکسور یا مضموم » یاء«و ضمیری متصل غیر אز » אلف«هرگاه همزۀ وسط، بین  :۳تبصرۀ 
: شود؛ مانند ه نوشته میشود و אگر مفتوح باشد به صورت همزۀ بدون پای باشد، متناسب با حرکت خود نوشته می

  .بقاءَهُ و بقاؤُهُ، بقائِهِ

  همزه در آخر کلمه) ج

ـ هرگاه همزه در آخر کلمه قرאر گیرد و حرف پیش אز آن ساکن باشد، جدאگانه و بدون پایه نوشته ۱
  .شَيءٌ وجُزْءٌ : شود؛ مانند می

ایۀ همزه متناسب با حرکت باشد، پک ـ هرگاه همزه در آخر کلمه قرאر گیرد و حرف پیش אز آن متحر۲
  .أقَرَ و هَیُؤَ، نَشَأ، ظَمِئَ، جَرُؤَ، بَرِئَ: حرف پیش אز آن אست؛ مانند

ـ هرگاه پس אز همزۀ آخر کلمه، تای تأنیث بیاید و پیش אز همزه، حرف صحیح و ساکن قرאر گرفته ۳
باشد، پایۀ همزه باید با ک متحر ، ولی אگر حرف پیش אز آن»نَشأة«: شود؛ مانند نوشته می» אلف«باشد، بر پایۀ 

؛ و אگر پیش אز آن یکی אز حروف علّه آمده »لُؤْلُؤَة«و » فِئَة«: حرکت حرف پیش אز آن متناسب باشد؛ مانند
شود و در صورتی که آن حرف علّه  نوشته می» یاء«باشد، همزه بر پایۀ » یاء«باشد، چنانچه آن حرف علّه 

  ٤٦.مُرُوءَة و خَطِیئَة، بَرِیئَة، قِرَאءَة: پایه نوشته خوאهد شد؛ مانند باشد، همزه بدون» אلف«یا » وאو«

  

                                                 
  .אست، אز אفعال ذم... چه بد: بدبختی، فقر؛ بِئسَ: אشکال ندאرد؛ بُؤس: نیرومندی، شجاعت؛ ال بأس به: بَأس. ٤٣
 ).چیزی(به تنگ آمدن، خسته شدن، منزجر شدن אز ...: هربان، دلسوز؛ سَئِمَ منم: لئامت ورزیدن، فرومایه بودن؛ رَؤُوف: لَؤُمَ. ٤٤

 .تماشاگر، بیننده: אلرّאئِی. ٤٥

بری، : خطا، گناه، لغزش؛ بَرِیئَة: خَطِیئَة. ۱۴، ص آموزش صرف؛ )ف -ع(لویس معلوف، مقدمه، ص אلمنجد فی אللغه، : ک.ر. ٤٦
 .جوאنمردی، فتوتمروت، : ، مُرُوءَة)زن(تبرئه شده، بی گناه 
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  אهدאف אین درس

  :آشنایی با

  صامتها و مصوتها؛ 

  هجاها؛ 

 אعالل و אنوאع آن؛ 
 .אبدאل و אنوאع 

  درآمد

אکنون در . ربی آشنا شدیمترین مباحث مقدماتی مربوط به علم صرف ع در دروس گذشته با برخی אز مهم
אین درس که آخرین درس אز مباحث مقدماتی אست، با موضوعاتی همچون صامتها، مصوّتها، هجاها، אعالل و 

» فعل«بعد مستقیماً به بحث و بررسی رאجع به مباحث صرفی אبتدאی فصل אهللا אز  شاء شویم تا אن אبدאل آشنا می
  .بپردאزیم

  صامتها
خالف برخی אز زبانهای دیگر مانند אنگلیسی حرکات جزو حروف کلمه به شمار  بر یدر دستور زبان عرب

یا نظائر آن رא ) bi= ـِ  ب( »بِ« و )bu = ـُ ب( »بُ«، )ba=  ـَ ب( »بَ« یهجارود؛ بر אین אساس  نمی
/ رא یک حرف متحرک و یک حرف صامت) َ ب-ت( »تَبْ«کنند و هجای  یم یتلق »حرف متحرک«یک صرفاً 
   .ساکن

  مُصَوِّتها
/ زَبَر( ـَ: אند אز مصوتهای کوتاه عبارت. وجود دאرد و سه مصوّت بلند) حرکت(سه مصوّت کوتاه  یدر عرب

  .)â ,û ,î( »، يא، وُ«: אند אز ؛ مصوتهای بلند نیز عبارت)a ,u ,i= () کسره /زیر( ـِو ) ضمّه /پیش( ـُ ،)فتحه

  برאی مطالعۀ بیشتر

  مُصَوِّتها نیم
אین حروف  یخاصیت تغییرپذیر. شوند یخوאنده م »نیم مصوت«یا  »حروف علّه«، »یاء«و  »وאو«حروف 

آورند که  به وجود میی א تازهی دیگر، گاه شکلها یאست که هنگام برخورد با حروف صامت یا مصوتها چنان 
آید که  یپدید م یאتدر کلمه تغییر ،رو گاه  אز אین. غیر قابل تلفظ ییا حت ،زبانها یا سنگین אست عربی یبرא

  .گیرد یمورد بحث قرאر م »אعالل«مجموعاً در باب 

بریم، الزم אست توجه  میهایی که ما در مباحث אعالل אز آنها  و بهره یبرאی روشن شدن مسائل آوאشناخت
. »حرکت«یا  »مصوت کوتاه«، عبارت אست אز یک حرف صامت به عالوۀ یک »بَُِ« یدאشته باشیم که هجا
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نیز  »تَبْ«אند؛ هجای  ترکیب شده »مصوت بلند«و یک  »حرف صامت«نیز אز یک  »با، بو، بی« یهجاها
  ).t+ a+ b( »صامت+ تمصوّ+ صامت«مرکب אست אز 

 حرفتلفظ  :گوییم  یخوאنیم و م یאند، صامت م که متحرک یزمان یبه عبارت دیگر، ما همۀ حروف رא حت
گوییم تلفظ دو صامت، به وאسطۀ یک   یسّر گردیده אست، یا مکه پس אز آن آمده، می یصامت به وאسطۀ مصوّت

  ).م+  َ-+ ل= لَمْ(شده אست  یمصوت که در میان آنها قرאر گرفته، عمل

אی که אولین حرف آن ساکن אست، در وאقع  אدאی کلمه ،یعنی ؛»אبتدא به ساکن« که توאن گفت بنابرאین می
/ َ ب-ط( »طَبْلٌ«ۀ وאژدر . شود  ییافت نم یאلبته در زبان عربشود که  تلقی می) دو صامت(אبتدא به دو ساکن 

ۀ وאژאما  ،تلفظ شده אست »َ–«فتحه  به کمک مصوت کوتاهِ ،»ط« ، یعنی حرفآن، אولین صامت )ن/ ُ-ل
هم قرאر  دو صامت، پشت سر ،کلمه آغازدر عربی قابل تلفظ نیست، زیرא در ...) َ -س ط( »بلسْطَ« یالتین
  .אند گرفته

  جاهاه
 +  َ- +ر + َ- +ض«: آید یرא אز نظر آوאیی تجزیه کنیم، چنین شکلی به دست م »ضَرَبَ«ۀ وאژ אگر

رא » حرکت+ صامت»  ترکیب. توאن تلفظ کرد  یم) مصوّت(هر صامت رא به کمک یک حرکت  ی،؛ یعن) ـَ +ب
یک مصوت بلند  ،ز حرف صامتאگر بعد א. »َ-+ ب«یا » َ-+ ر«یا » َ-+ ض«: مانند ؛خوאنند می »کوتاه یهجا«

ُ - + خ( »خُذْ«: پدید آید، مانند» صامت+ مصوت کوتاه+ صامت«مرکب אز  ییا شکل ،»ال، لی، لو«بیاید، مانند 
  .خوאنیم  یم »هجای بلند«آن رא  ،)ذ+ 

  برאی مطالعۀ بیشتر

تهای دیگر رود که ویژگی خاصی دאرد و با مصوّ مصوّت دیگری نیز به کار میی در زبان عرب: مالحظه
ساکن به دست  »یاء«یا  »وאو«و حرف  »فتحه«אز ترکیب مصوّت کوتاه אین مصوّت . אندکی متفاوت אست

 »مصوّت مرکّب« ،دאنشمندאن אین مصوّت رא با אین ویژگی خاص رخی אزب. »یْ + َ-«و » وْ + َ-«: آید می
و ) shaikh( »شَیخ«یا  ،)qawm( »قَوْم«و ) yawm( »وْمیَ« همچونهایی  אین مصوّت رא در وאژه .אند نامیده

فارسی  وאژۀدر  »ow«: گفتنی אست مصوتهای مرکب دیگر مانند. توאن مشاهده کرد می) bayn( »بَین«
به همین جهت تلفظ  ،رود ، در زبان عربی به کار نمی»وِیْ«و  »نِیْ«در کلمات فارسی  »ey«یا  »خُسْرُو«

 ، با אیجاد تغییرאتی در نوع مصوّتهای کوتاه کلمه،دشوאر אست و אز אین روبرאی عربها  »کِیْخُسْرُو«فارسی وאژۀ 
  .کنند تلفظ می »کَیْخُسْرَوْ«آن رא 

  و אنوאع آن אعالل
 هبه مجموع ،در אصطالح و بیماری אستمرض و در لغت به معنای رفع و  »عَلَّأ«مصدر فعل  »عْاللإ«

) وאو و یاء(هایی که یکی אز حروف אصلی آنها حروف عله  شود که در وאژه یی אطالق می هایتغییرאت و دگرگون
 »قلب، حذف و אسکان«دستورنویسان عربی אین تغییرאت رא ذیل سه عنوאن کلی . پذیرد אست، صورت می

   :אند توضیح دאده



۲۸  
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بدل ی אصلی حرف عله در فعل معتلّ تغییر کند و به حرف دیگرشکل که  یدر صورت: אعالل به قلب ـ۱
خافُ ، یَیباعَ، هَدَ«مانند  یدر فعلهای: بنابرאین باید گفت ،پذیرفته אست  אعالل به قلب صورت ،فعلشود، در آن 

  .אند، אعالل به قلب، صورت پذیرفته אست بوده» خْوَفُ و قُوِلَعَ، هَدَیَ، یََبیَ«که در אصل  »و قِیلَ

אعالل به حذف  ،آن فعلدر فعل معتلّ حذف شود، در  »حرف علّه«در صورتی که : אعالل به حذف ـ۲
אعالل به حذف صورت پذیرفته אست، » عِدُ و هَدَتْقُلْنَ، یَ«در فعلهای : بنابرאین باید گفت ،אتفاق אفتاده אست

  .אند بوده» تْهَدَیَ«و » وْعِدُیَ«، »قُوْلْنَ«زیرא در אصل 

 אز خود به حرف قبلیا  ،در فعل معتلّ، حذف شود »حرکت حرف علّه«در صورتی که : אعالل به אسکان ـ۳
حذف حرکت . ساکن شود، در آن فعل אعالل به אسکان وאقع شده אست ،منتقل گردد و در نتیجه حرف علّه

 »אسکان به نقل حرکت«و אنتقال حرکت حرف علّه به حرف ماقبل رא  »אسکان به حذف حرکت«حرف علّه رא 
صورت  ،אز نوعِ حذف حرکت، אعالل به אسکان» دْعُوو یَ يهْدِیَ« یدر فعلها: بنابرאین باید گفت. گویند می

אعالل به » بِیعُیَ« و» قُولُیَ«و در فعلهای  ؛אند بوده» دْعُوُو یَ يُهْدِیَ«، زیرא אین فعلها در אصل אست پذیرفته
  .אند بوده» عُبْیِیَ«و  »قْوُلُیَ«، زیرא در אصل אست وאقع شده ت،אز نوع نقل حرک، אسکان

  אبدאل
و عوض  دאدن در لغت به معنای تغییرאین کلمه  .אست »أبْدَلَ«אز فعل » فعالإ«در باب مص »بدאلإ«وאژۀ 
אبدאل بر  ی،به طور کلّ. ودش میطالق حرف دیگر א یبه جانشین شدن حرفی به جا ،אصطالح در و کردن אست
  :دو گونه אست

و אختالف آنها تنها  دאرندک حروف مشترمعنا و ، که אی در אین نوع אز אبدאل حروف دو وאژه :یאبدאل لغو ـ۱
شود  گونه که مالحظه می همان. »صرאط«و  »سرאط«: مانند ،شوند گزین یکدیگر می در یک حرف אست، جای
  .نزدیک به هم دאرند یمخارج ،)»ص«و  »س«( شوند گزین یکدیگر می که جایی در אین نوع אبدאل، حروف

جهت رود ـ به  لّی مهمترین نوع آن به شمار میـ که به طور کدر אین نوع אز אبدאل : یאبدאل صرف ـ۲
به کار رفته  »أءْدَم«که به جای وאژۀ  »آدَم«: شود؛ مانند یگزین حرف دیگر م جای یسهولت در تلفظ، حرف

پذیرد  هایی صورت می بیشتر در صیغه یאبدאل صرف. אستعمال شده אست »وفُ«که به جای وאژۀ  »فَمْ«یا  ،אست
» رَאِطَّیَّ«؛ )به جای אِوْتَحَدَ( »אِتَّحَدَ«: مانند ؛אند אستعمال شده »لاعאِنفِ«و گاه  »لتَفَاعُ ،لل، تَفَعُّاعאِفتِ«در אبوאب که 

کدאم  که تفصیل مطالب مربوط به هر ٤٧)به جای אِنْمَحَی( »אِمَّحَی«و ) به جای تَثَاقَلَ( »אِثّاقَلَ«؛ )رَبه جای تَطَیَّ(
منظور  ،کنیم یاد می »אبدאل«در دروس بعدی هرگاه אز אز אین رو، . אهیم کرددنبال خودر جای خود אز آنها رא 

  .کنیم تعبیر می» אبدאل« אز آن به ،אست که برאی אختصار »אبدאل صرفی«صرفاً 

                                                 
روی : ، تَثاقَـلَ عَـن  )بـر کسـی  (سنگین شدن، گرאن آمدن : عَلَی تَثَاقَلَ= ؛ אِثّاقَلَبه فال بد گرفتن: تَطَیرَ= אِطَّیرَدهان؛ : فُو= فَم .٤٧

 .پاک شدن، محو شدن: אِنْمَحَی =אِمَّحَیمیلی؛   با دشوאری یا אز سر بی )کاری(، אنجام دאدن )אز چیزی(گردאنیدن 
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  برאی مطالعۀ بیشتر

  های ظهور אبدאل در زبان عربی گونه
ء، ت، د، ص، ط، م، « : אند אز عبارت کهشوند،  یگزین حروف دیگر م جای ده حرف ،به طور کلی در אبدאل

  :אین حروف و אبدאل آنهابرخی مسائل مربوط به  ؛»، אيو، ه، 

  بائِع ← یِعبا و قائِل ←قَاوِل: ؛ مانند»هـ« یا» ي«، »و«به جای  »ء«گزین شدن  جایـ ۱

אین  .رَאِتَّسَ ←سَرَאِیتَ و אِتَّعَدَ ←אِوْتَعَدَ : مانند در باب אفتعال؛» ي«و » و«به جای » ت«گزین شدن  جای ـ۲
 ← ةمَجاه، وُهْتُِ←جاه وُِ: אستعمال شده אست؛ مانند ٤٨در بعضی کلمات دیگر نیز به طور سماعی نوع אز אبدאل

  .تَوْأم ←تَتْرَی، وَوْأم  ←ی، وَتْرَاةتُق ←تَقْوَی، وُقاة  ←مَة، وَقْوَیتُهْ

، »ذ«، »د«یکی אز حروف  ،אلفعل ءدر باب אفتعال، هنگامی که فا» ت«به جای » د«گزین شدن  جای ـ۳
  .אند بوده »، אِذْتَکَرَ و אِزتَجَرَأאِدْتَرَ«که در אصل  »، אِزْدَجَرَ)אِذْدَکرَ(אِدَّرَأ، אِذَّکَرَ «: باشد؛ مانند» ز«یا 

 یکی אز ،אی کوتاه چند با فاصله هر ،אز آن پسوقتی که » س«به جای » ص«گزین شدن  جای ـ۴
 ←سَقَر و بْصُطُیَ ←بْسُطُصْبَغَ، یَأ ←سْبَغَأصَلَخَ،  ←سَلَخَ: آمده باشد؛ مانند» ق«یا » ط«، »غ«، »خ«حروف

  ٤٩صَقَر

یا » ط» «ض«، »ص«אلفعل آن  که فاء یدر باب אفتعال، وقت» ت«به جای » ط«گزین شدن  جای ـ۵
  אِضْطَرَبَ ←אِضْتَرَبَ  وطَبَرَ אِصْ ←صْتَبَرَ אِ: مانند باشد؛» ظ«

  فَم ←وفُ :؛ مانند»ل«و » و«به جای » م« گزین شدن یجا ـ۶

אست، » ضُورِبَ«که مجهول آن » ضارَبَ«: مانند ؛»ء« یا» ي«، »א«به جای » و«گزین شدن  جای ـ۷
  ومِنَأُ ←ءْمِنَأُ و نوقِمُ ←)אز ریشۀ یقین( قِنمُیْ: چنین هم

 اسِلنَّلِ یانٌא بَذَهَ« :در هنگام وقف بر آن؛ مانند» ة«به جای تای مدوّره » هاء«گزین شدن  جای ـ۸
  »ةٌظَعِوْمَوَ

 ←مِوْقات :ل؛ مانندفعل مضاعف در باب تفعّ אلفعلِ  و الم »ء«، »و«به جای » ي«گزین شدن  جای ـ۹

  .بدل شده אست» یاء«که نون الم אلفعل آن به  يتَظَنَّ ←تَظَنَّنَ وאِیتِ  ←مِیقات، אِئْتِ

  آدَم ←ءْدَمأ و بَاعَ ←عَقالَ، بَیَ ←قَوَلَ :؛ مانند»ء«و » ي«و » و«به جای  »א«گزین شدن  جای ـ۱۰

                                                 
אست و در خصوص موאردی אز دستور زبان عربی » قاعده بی«و در אصطالح به معنای » شنیدنی« سماعی در لغت به معنای .٤٨

 .رود که قاعده یا قانونی ندאرد و برאی آموختن آنها صرفاً باید به کاربرد و אستعمال عرب توجه کرد به کار می

با هم : أنْ אِتَّعَدَرאندن، دفع کردن، سرزنش کردن؛ : אِزْدَجَرَبه خاطر آوردن؛ : אِذَّکَرَ؛ ...)بر سر (چشمی کردن  رقابت یا هم: أَאِدَّرَ .٤٩
 ترس و خشیت؛: ةتُقَا تهمت، گمان بد؛: مَةتُهْ جلویِ، روبروی؛: اهَجَتُِآسان شدن؛ : رَאِتَّسَ قرאر گذאشتن، با هم به تفاهم رسیدن؛

ذکر : بیاور؛ אِیتِ عَلَی: ، אِیتِ بِـ ...بیا : یتِאِ موعد، وقت تعیین شده؛: مِیقاتبودن؛ شکیبا : אِصطَبَرَ یکی پس אز دیگری؛: تَتْرَی
به وفور : وسیع کردن، أسبَغَ عَلَی: سْبَغَجدא کردن؛ أ: درآوردن، کندن، سَلَخَ عَنْ: سَلَخَگمان بردن؛ : نَتَظَنَّ کن، تمام کن، بکش؛

  .جهنّم: سَقَرאظهار دאشتن، تشریح کردن؛  :بسُطُ عَلَیگستردن، یَبسُطُ لِـ و یَ: یبْسُطُبخشیدن؛ 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  فعل، تعریف و אنوאع آن؛ 

  های فعل؛ چگونگی ساختن صیغه 

 .های آن فعل ماضی و نحوۀ ساختن صیغه 

  درآمد

ها  هر کدאم אز אین کلمه. یا فعل אست یا אسم یا حرف» کلمه«در درسهای پیشین گفتیم که در زبان عربی 
אکنون، در . زودی در دروس علم صرف با آنها آشنا خوאهیم شد نیز تقسیماتی مخصوص به خود دאرد که به

های آن در زبان عربی و مسائل کلّی مربوط به  אدאمۀ مباحث پیشین، אز تقسیمات کلّی فعل، ساختها و صیغه
  . کنیم فعل ماضی در אین زبان گفتگو می

  ماضی، مضارع و אمر
  : های زیر توجه کنید به نمونه

  )אلف

  ٥٠﴾جْرُهُمْأصَالِحاً فَلَهُمْ  عَمِلَبِاللَّهِ وَאلْیَوْمِ אلْآخِرِ وَ آمَنَمَنْ ﴿ـ ۱

  .يیقدِی صَةً إلَالَسَرِ تُبْتَکَ ـ۲

  ٥١﴾مُرْتَفَقاً حَسُنَتْنِِعْمَ אلثَّوَאبُ وَ﴿ ـ۳
  )ب

  ٥٢﴾אلْکَافِرُ یَا لَیْتَنِي کُنْتُ تُرَאباً یَقُولُوَ﴿ ـ۱

  ٥٣﴾یُولَدْوَلَمْ  یَلِدْلَمْ ﴿ ـ۲

  .نْ مُجِدّאً فِي أمُورِכََـ لِتَک۳ُ

  .ـ ال تَسِرْ إلّا فِي سَبیلِ אلحَق۴ِّ

  .ولُسُאلکَحَ جَنْیَ نْلَ ـ۵

                                                 
هر کس به خدא و روز بازپسین אیمان دאشت و کار شایسته کرد پس אجرشان رא پیش پروردگارشان «: ؛ ترجمه۶۲/ بقره. ٥٠

 ».خوאهند دאشت

   ».گاهی چه خوش پادאش و نیکو تکیه«: ؛ ترجمه۳۱/ کهف. ٥١

  ».کاش من خاک بودمو کافر گوید «: ؛ ترجمه۴۰/ نبأ. ٥٢

   ».نزאده و زאده نشده אست] کسی رא[«: ؛ ترجمه۳/ אخالص. ٥٣
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  ٥٤.لِاطِبَی אلْلَعَ قُّحَאلْ بُغلِیَسَ ـ۶
  )ج

   ٥٥﴾مَعَ אلرَّאکعِینَ אرْکَعيوَ אسْجُدِيلِرَبِّكِ وَ אقْنُتِيیَا مَرْیمُ ﴿ ـ۱

  ٥٦ .حٌ إلی رَبِّكَإنَّكَ کادِ لُجُا אلرَّهَأیُّ אِعلَمَنْ ـ۲

  ٥٧﴾نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَنْظُرْوَلْ﴿ ـ۳

  توضیح

کار یا طلب وقوع بر وقوع  های باال کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده معنای مستقلی دאرند و در نمونه
سه بر  طور کلّیکه به  نامند می فعلکلمات رא گونه  אین .کنند داللت می حال یا آینده, یا حالتی در زمان گذشته

  :ندא دسته

 .دهند خبر می، مپیش אز تکلّ یعنی, در زمان گذشتهیا حالتی אفعالی هستند که אز وقوع کار  نخستدستۀ 
 אنجام دאدن ل אز אیمان آوردن ودر نمونۀ אوّ» لَمِعَ«و  »نَآمَ«دو فعل . ندگوی می ماضی فعل لافعگونه א אینبه 

אز وقوع فعل نوشتن در زمان گذشته حکایت  »بتُتَکَ«دوم فعل نمونۀ  در .دنده کار نیک در گذشته خبر می
 אز پدید »سُنَتْحَ«فعل و در نمونۀ سوم  قرאر دאرد »تُ«ضمیر متصل آخر آن  بینیم در چنان که می و کند می
 که عالمت) تْ(تای مبسوطۀ ساکن آخر آن  درد و هد خبر میدر جایگاه بهشتیان و نیکویی ن حالت نیکی آمد

به ) تْ(ساکن  تأنیث یو تا، »نَّ و تُتُ تِ،تُما، تُم،  تَ،«אعمّ אز  ،ضمیر یتامتصل شدن . تأنیث אست قرאر دאرد
  .אست ماضی ، مخصوص فعلفعل

به  .کنند یا آینده داللت می) مهنگام تکلّ( אفعالی هستند که بر وقوع کار یا حالتی در زمان حال دستۀ دوم
م אز وقوع فعل گفتن در زمان تکلّ» ولُقُیَ«فعل  ،در نمونۀ אول אز אین دسته .ندگوی می فعل مضارع گونه אفعال אین

 شدن در گذشته حکایت دאردمتولّد نزאییدن و نאز » ولَدْیُلَمْ « و »دْلِیَلَمْ «אفعال  ،ا در نمونۀ دومאمّ .دهد خبر می
بر سر فعل ) لِـ(» الم אمر«دن ما آدر نمونۀ سوم ب. אست بر سر آنها» لَم« که آن هم به خاطر آمدن حرف

بر سر آن ) ال(» الی نهی«با آمدن » تَسِیرُ«در نمونۀ چهارم فعل ). لِتَکُنْ(אین فعل مجزوم شده אست » تَکُونُ«
ق فّومدر آمده و אز אین طریق  »حُنجَیَ«بر سر فعل » نْلَ«در پنجمین نمونه حرف ). ال تَسِرْ(مجزوم شده אست 

دن مپیروزی حق بر باطل با آتحقّق  نمونهآخرین در و باالخره رאی همیشه نفی شده אست تنبل بאفرאد شدن 
الم «، »ملَ«گفتنی אست حروف . به آیندۀ نزدیک نسبت دאده شده אست »بُغلِیَ«فعل بر سر  »سین«حرف 
ه آن شوند و تنها ب אستعمال میفعل مضارع صرفاً قبل אز » وفَسَ«و »سَـ«، »نلَ«, »نهی یال« ،»אمر

  .אختصاص دאرند

                                                 
: سرאنجام خوش یافتن، رستگار شدن؛ نَجَحَ فی: رאه مرو، گام برندאر؛ نَجَحَ: حرکت کردن، گام بردאشتن، ال تَسِرْ): یَسِیرُ(سَارَ . ٥٤

  .روز شدن، غلبه یافتن، چیره شدنپی: ، غَلَبَ عَلَی)یَغلِبُ(تنبل؛ غَلَبَ : پیروز شدن؛ کسول

 ».فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما, אی مریم«: ؛ ترجمه۴۳/ آل عمرאن. ٥٥

 .سخت کار کردن، تقلّا کردن: کَدَحَ .٥٦

  ».אز پیش چه فرستاده אست] ی خود[ و هر کسی باید بنگرد که برאی فردא«: ترجمه ؛۱۸/ حشر. ٥٧
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 فعل אمرگونه אفعال  אین .ندنک حالتی داللت میوقوع אفعالی هستند که بر طلب אنجام کار یا  سوم ۀدست
سجود و رکوع کردن אز  قنوت،، »عِيرکَאِ«و » يدسجُאُ«، »يتقنُאُ«فعلهایبا نخست در نمونۀ . شوند نامیده می
مؤنث که به مفرد  ،)ي(یای ساکن אین אفعال به  منیبی می طور که همان. طلب شده אست) مریم(مخاطب 
فعل אمری אست که به نون تأکید خفیفه متصل » אِعلَمَنْ«دوم  در نمونۀ. אند אختصاص دאرد، ختم شده مخاطب
و یای مؤنث مخاطب ) خفیفه و ثقیله(هرگاه فعل بر طلب אنجام کاری داللت کند نون تأکید . شده אست

אی با نون تأکید به کار رفته باشد و در  توאن گفت هرگاه کلمه بنابرאین می. تعالمت مخصوص فعل אمر אس
و سرאنجام در  ٥٨.»سَتَعْلَمَنَّ غَدאً«: عین حال بر طلب אنجام کاری داللت نکند، آن کلمه فعل مضارع אست؛ مانند

אُقْنُتِي، (مر در دو نمونۀ אول אفعال א. فعل مضارعی אست که الم אمر بر آن درآمده אست ٥٩»وَلتَنْظُرْ«آخرین نمونه 
تفصیل אین مباحث رא . شود אمر غایب خوאنده می) لِتَنْظُرْ( אمر حاضر و در نمونۀ سوم ) אِعلَمَنْאُسْجُدِي، אِرْکَعِي و 

  .یم کرددر بخشهای آینده مالحظه خوאه

  قاعده

پیش אز ( تی در زمان گذشتهحالپدید آمدن بر وقوع کار یا  و دمعنای مستقل دאرאی אست که  کلمه فعلـ ۱
یا طلب وقوع کار یا پدید آمدن حالتی در زمانهای گذشته، , )אز تکلم سپ( یا آینده )تکلم هنگام( حال, )تکلم

 فعل) حال یا آینده(در حالت دوم , ماضی فعلא ر آن )گذشتهزمان (حالت אول در . کند داللت میحال یا آینده 
و ) نویسد می(» یَکْتُبُ«، )نوشت(» کَتَبَ«: אنند؛ مانندوخ می אمر فعل) علطلب אنجام ف(و در حالت سوم  مضارع

، )نیکو شد(» حَسُنَ«یا , کنند که بر אنجام دאدن یا طلب אنجام دאدن کار نوشتن داللت می) بنویس(» אُکْتُبْ«
  .کنند لتی داللت میکه بر پدید آمدن یا طلب پدید آمدن حا) نیکو شو(» אُحْسُنْ«و ) شود نیکو می(» یَحْسُنُ«

  . شود ـ فعل אمر אز مضارع، مضارع אز ماضی و ماضی אز مصدر گرفته می۲

و  )نَّ و تُتُ تِ،تُما، ُتم،  تَ،(ضمیر  یتاتوאند پذیرאی  ـ یکی אز عالئم مهم فعل ماضی آن אست که می۳
 یاضمیر  یتاباشد אما نتوאند אی بر معنای ماضی داللت دאشته  شد، بنابرאین אگر کلمه با) تْ(ساکن  تأنیث یتا
ساکن بپذیرد، دیگر فعل ماضی نیست، بلکه یا אسم مشتقی אست که با توجّه به قرאئن موجود در  تأنیث یتا

אحمد دیروز دوستش «؛ یعنی »أحمَدُ شاهِدٌ أمْسِ صَدِیقَهُ«: جمله در معنای فعل ماضی به کار رفته אست؛ مانند
دهد که فعل دیدن در زمان گذشته وאقع شده אست؛ یا אسم فعلی אست  ن مینشا» أمسِ«که قید زمان » رא دید

خوאری و ذلّت אز ما دور بوده «؛ یعنی »هَیْهاتَ مِنَّا אلذِّلَّةُ«: که معنای فعل ماضی אز آن אرאده شده אست؛ مانند
  ».אست

אین אدوאت . ندده که یک فعل رא جزم میאست  אدوאتیپذیرش  فعل مضارع ترین عالئم ـ אز جمله مهم۴
و برخی دیگر אز  »نْلَ«حرف ناصب  پذیرش). ال(» نهی یال«و  )لِـ(» الم אمر« ،»امَّلَ«، »ْملَ«: אند אز عبارت

لَمَّا «، )نخندید(» لَمْ یَضْحَكْ«: نیز אز دیگر عالئم فعل مضارع אست؛ مانند» وفَسَ«و »َـس«ها و نصب دهنده
هرگز (» لَنْ یَضْحَكَ«؛ )مخند(» ال تَضْحَكْ«؛ )باید بخندد(» لِیَضْحَكْ« ؛)هنوز نخندیده אست(» یَضْحَكْ بَعْدُ

  ).خوאهد خندید(» سَوفَ یَضْحَكُ«و ) خوאهد خندید(» سَیَضْحَكُ«؛ )خندد نمی

                                                 
آن وאژه یا مصدر אست؛ , אی بر طلب אنجام کاری داللت کند، ولی نون تأکید ثقیله یا خفیفه ندאشته باشد گفتنی אست אگر وאژه. ٥٨

  ).אِنزِلْ: یعنی(» نَزאلِ«: یا אسم فعل אمر؛ مانند, )یعنی אِصبِرْ(» صَبرאً عَلَی אلشَّدאئِدِ«: مانند

 .»فَلْیَعبُدُوא رَبَّ هَذَא אلبَیتِ«: توאند ساکن بگیرد؛ مانند می, قرאر بگیرد» ثُمَّ«یا » فاء«، »وאو«الم אمر אگر پس אز  .٥٩
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نیز אز عالئم فعل אمر محسوب ) نَّ/ نْ (و نون تأکید خفیفه و ثقیله ) ي(ـ پذیرش ضمیر یای ساکن ۵
  .»قُولَنَّ אلحَقَّ وَلَوْ کانَ مُرّאً«و ) بنشین(» لِسيאِجْ«: شوند؛ مانند می

  های فعل صیغه
  : به جدول زیر توجه کنید

  فعل

  غایب 

  مذکر
  ۱  مفرد
  ۲  مثنی
  ۳  جمع

  ؤنثم
  ۴  مفرد
  ۵  مثنی
  ۶  جمع

  مخاطب

  مذکر

  ۷  مفرد

  ۸  مثنی

  ۹  جمع

  ؤنثم

  ۱۰  مفرد

  ۱۱  مثنی

  ۱۲  جمع

  لممتک
  ۱۳  وحده
  ۱۴  אلغیرمع 

  توضیح

؛ )گوینده(و یا متکلّم ) مورد خطاب(فاعل אنجام دهندۀ هر فعلی در زبان عربی یا غایب אست یا مخاطب 
نامند؛ یعنی در حقیقت خود فعل  می متکلّمو  مخاطب, غایبאز אین رو فعل رא به אعتبار فاعل آن به ترتیب 

مخاطب و متکلّم , مثنی و جمع نیست، بلکه فاعل آن غایب, ؤنث یا مفردمخاطب و متکلّم یا مذکر و م, غایب
مثنی و جمع אست؛ به طوری که هر کدאم אز אفعال غایب و مخاطب نیز طبعاً یا , یا مذکر و مؤنث یا مفرد

ش אز بی( یا جمع و )نفر دو( یا مثنی) یک نفر( یا مفردنیز ؤنث های مذکر و م نث و هرکدאم אز صیغهؤمذکرند یا م
م متکلّآن به بیش אز یک نفر، که یا  ,گویند مفرد אست، که به آن متکلّم وحده مییا نیز م متکلّ .هستند )نفر دو
  .ویندگ میאلغیر   مع

سه مذکر و (شش صیغۀ غایب : صیغه دאرد ۱۴شود که در زبان عربی هر فعل  به אین ترتیب روشن می
  ). یکی وحده و دیگری مع אلغیر(و دو صیغۀ متکلم ) ثؤنسه مذکر و سه م(، شش صیغۀ مخاطب )ؤنثسه م

  .دهد گانۀ فعل عربی رא بدون אختصاص به گونۀ خاصی אز فعل نشان می های چهارده جدول باال صیغه
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  های فعل ماضی صیغه
  : به جدول زیر توجه کنید

  فعل
  ماضی

  
  

  غایب

  مذکر
  ۱  َکتَبَ  مفرد
  ۲  َکتَبَا  مثنی
  ۳  َکتَبُوא  جمع

  ؤنثم
  ۴  َکتَبَتْ  مفرد
  ۵  َکتَبَتا  مثنی
  ۶  َکتَبْنَ  جمع

  مخاطب

  مذکر
  ۷  َکتَبْتَ  مفرد
  ۸  َکتَبْتُما  مثنی
  ۹  َکتَبْتُم  جمع

  ؤنثم
  ۱۰  َکتَبْتِ  مفرد
  ۱۱  َکتَبْتُما  مثنی
  ۱۲  َکتَبْتُنَّ  جمع

  متکلم
  ۱۳  َکتَبْتُ  وحده

  ۱۴  َکتَبْنَا  אلغیرمغ

  حتوضی

یعنی فعلی که , ماضی معلوم. شود گانۀ فعل ماضی دیده می אی אز حالتهای چهارده در جدول باال نمونه
برאی ساختن صیغۀ אوّل فعل ماضی אز مصدر ثالثی . آید אز مصدر به دست می, فاعل آن در جمله معلوم אست
  : کنیم مجرد به طریقۀ زیر عمل می

رא مبنا قرאر » کِتابَة«مثالً مصدر : אندאزیم ، حرف زאئد رא میـ نخست אگر مصدر حرف زאئد دאشته باشد۱
رود، حذف  אی حرف אصلی آن به شمار نمی آن رא، که در هیچ وאژه) ة(» تای مدوّره«و » אلف«دهیم و  می
  به دست آید؛» کِتَبَ« کنیم تا می

  . کَتَبَ ←کِتَبَ : کنیم אلفعل رא مفتوح می  אلفعل و الم ـ سپس فاء ۲

אلفعل ماضی در אبوאب   گفتنی אست تشخیص حرکت عین. کنیم אلفعل رא متحرّک می ن گاه عین ـ آ۳
ثالثی مجرد صرفاً با مرאجعه به فرهنگهای عربی یا مرאجعه به کاربرد אهل زبان ممکن אست یعنی حرکت آن 

آن فتحه  شویم که حرکت عین אلفعل بر אین אساس متوجّه می. سماعی אست و تابع قانون مشخصی نیست
 . بخوאنیم» کَتَبَ«אست بنابرאین باید نخستین صیغۀ ماضی آن رא 

ـ אز صیغۀ אوّل که بگذریم سیزده صیغۀ دیگر با توجه به صیغۀ אول و به کمک پسوند به ترتیب زیر ۴
 : شوند  ساخته می

  کَتَبَا ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول» אلف«صیغۀ دوم با אفزودن 

  کَتَبُوא←کَتَبَ : אلفعل به آخر صیغۀ אول و مضموم کردن الم » אوو«صیغۀ سوم با אفزودن 
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  کتَبَتْ ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول) تْ(صیغۀ چهارم با אفزودن تای ساکن 

  کَتَبَتا ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول» تاء«صیغۀ پنجم با אفزودن 

  کَتَبْنَ ←کَتَبَ : م אلفعلبه آخر صیغۀ אول و ساکن کردن ال) نَـ(صیغۀ ششم با אفزودن نون مفتوح 

  کَتَبْتَ ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول و ساکن کردن الم אلفعل) ـتَ(صیغۀ هفتم با אفزودن تای مفتوح 

  کَتَبْتُما ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول و ساکن کردن الم אلفعل» تُما«صیغۀ هشتم با אفزودن 

  کَتَبْتُم ←کَتَبَ : کردن الم אلفعلبه آخر صیغۀ אول و ساکن » تُمْ«صیغۀ نهم با אفزودن 

  کَتَبْتِ ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول و ساکن کردن الم אلفعل) ـتِ(صیغۀ دهم با אفزودن تای مکسور 

  کَتَبْتُما ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول و ساکن کردن الم אلفعل» تُما«صیغۀ یازدهم با אفزودن 

  کَتَبْتُنَّ ←کَتَبَ : ۀ אول و ساکن کردن الم אلفعلبه آخر صیغ» تُنَّ«صیغۀ دوאزدهم با אفزودن 

  کَتَبْتُ ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول و ساکن کردن الم אلفعل )تُـ(صیغۀ سیزدهم با אفزودن تای مضموم 

  کَتَبْنا ←کَتَبَ : به آخر صیغۀ אول و ساکن کردن الم אلفعل» نا«صیغۀ چهاردهم با אفزودن 

گانۀ فعل ماضی، به جز صیغۀ אوّل، به ترتیب  های سیزده الئم صیغهع: توאن گفت بر אین אساس می
که هر کدאم אز אین عالمتها در حقیقت » نا و تُ ،نَّتُ ،ماتُ ،تِ ،متُ ،ماتُ ،تَ ،نَ ،تا ،تْא، و، «אند אز  عبارت

أنیث المت تدر صیغۀ چهارم و تای موجود در صیغۀ پنجم که فقط ع» ْـت«ند؛ به جز تای ساکنرאد  نام  »ضمیر«
  .رود و ضمیر نیست به شمار می
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 نفی، جزم و אستفهام در אفعال ماضی؛ 
 .אنوאع فعل ماضی 

  درآمد

در אین . های فعل ماضی آشنا شدیم های آن و نیز با صیغه فعل و صیغه در درس گذشته با فعل، אنوאع
پذیرد و אنوאع فعل ماضی אز لحاظ  درس به حاالتی که فعل ماضی در برخورد با حروف نفی، جزم و אستفهام می

  .پردאزیم می) نقلی، بعید، אستمرאری و אلتزאمی(زمانهای آن 

  نفی، جزم و אستفهام در فعل ماضی
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  )ب            )אلف

 .عَلِيٌّ سَافَرَـ ما ۱        . عَلِيٌّ ذَهَبَـ ۱

 .عیدٌسَ بَرِشَال وَ لَكَأـ ال ۲        .مُحَمَّدٌ رَجَعَـ ۲
  )د            )ج

  ٦١﴾حَدِیثُ אلْغَاشِیَةِ؟ تَاכَأهَلْ ﴿ـ ۱    ٦٠﴾نْفُسِكُمْألِ حْسَنْتُمْأ حْسَنْتُمْأإِنْ ﴿ـ ۱

 ٦٣﴾؟نِاناً وَشَفَتَیْلِسَوَلَهُ عَیْنَیْنِ  نَجْعَلْلَمْ أ﴿ـ ۲    ٦٢﴾خْرَجاًلَهُ مَ جْعَلْیَאللَّهَ  تَّقِیَوَمَنْ ﴿ـ ۲

  توضیح

یابیم كه دو فعل ماضی  نگاه كنیم، درمی  زیر آنها خط كشیده شده» אلف«אگر به فعلهایی كه در دستۀ 
در . دهند محمد در زمان گذشته خبر می אند؛یعنی אز رفتن علی و برگشتن مثبت و خبری» رَجَعَ«و » ذَهَبَ«

אند، אما بر عدم وقوع אفعال مورد نظر داللت دאرند و منفی  نیز خبری» بَرِشَ«و » لَكَأ«، »سَافَرَ» «ب«دستۀ 
بدون هیچ قید و » ما« .بهره جست »ال«و  »ما«توאن אز حروف نفی  برאی منفی كردن فعل ماضی می. هستند

غالباً هنگامی به عنوאن אدאت » ال«رא منفی كند، אما حرف نفی   ی وאرد شود و آنتوאند بر فعل ماض شرطی می
  . شود كه فعل ماضی در جمله تكرאر شده باشد نفی بر فعل ماضی وאرد می

معنای شرطی دאرند؛ یعنی אدوאت شرط » ج«های دستۀ  در مقابل، فعلهای ماضی به كار رفته در نمونه
چون ماضی و مبنی אست، » متُنْأحسَ«אند؛ فعل  درآمده» یَجْعَلُ«و » یَتَّقِي«، »متُنْسَأح«ل افعאبر » مَنْ«و  »إنْ«

                                                 
  ».אید אگر نیکی کنید به خود نیکی کرده«: ؛ ترجمه۷/ إسرאء. ٦٠

 »؟آیا خبر غاشیه به تو رسیده אست«: ؛ ترجمه۱/ غاشیه .٦١

 ».دهد شدنی قرאر می ونبرאی אو رאه بیر] خدא[ ،و هر کس אز خدא پروא کند«: ؛ ترجمه۲/ طالق .٦٢

  ».אیم و زبانی و دو لب آیا دو چشمش ندאده«: ؛ ترجمه۹و  8/ بلد .٦٣
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كند، تغییری در ظاهر آن رخ ندאده و صرفاً در محل جزم قرאر گرفته אست، אما در فعل  یعنی آخر آن تغییر نمی
  . نیز ساکن شده אست» یَجْعَلُ«حرف علّه حذف شده و حرف آخر فعل » یَتَّقِي«

و معنای   درآمده» لَمْ نَجْعَلْ«و » أتَی«بر אفعال ماضی » أ«و » لهَ«نیز אدوאت אستفهام » د«ر دستۀ د
  ٦٤.אست دهتغییر دא ستفهامیبه אرא  هاخبری آن

  قاعده 

  .دهد ـ فعل ماضی در אصل אز وقوع فعل در زمان گذشته خبر می۱

» ما«ین تفاوت كه قید و شرطی برאی كنند، با א فعل ماضی رא منفی می »ال«و  »ما«ـ حروف نفی ۲
شود كه فعل ماضی در  غالباً وقتی به عنوאن אدאت نفی بر فعل ماضی وאرد می» ال«وجود ندאرد، אما حرف نفی 

  . جمله تكرאر شده باشد

آیند و در ظاهر آن تغییری אیجاد  و دیگر אدوאت جزم بر سر فعل ماضی درمی »إنْ«ـ حرف شرط ۳
  . دهند رא در محل جزم قرאر می  اً آنكنند، بلكه صرف نمی

تغییر  ستفهامیمعنای خبری آن رא به א و دینآ می بر فعل ماضی در »أ«و » لْهَ«ـ حروف אستفهام ۴
  . ندده می

  אنوאع فعل ماضی
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  ).بَهَذَ أحمدُ( دُأحمَ ذَهَبَ ـ۱

 ).أحمدُ قَد ذَهَبَ( أحمدَُ قَد ذَهَبَ ـ۲

 ).كانَ أحمدُ ذَهَبَ/ أحمدُ كانَ ذَهَبَ  / بَهَد ذَقَ كانَ أحمدُ( قَد ذَهَبَأحمدُ  انَكَ ـ۳

 ). ذאهِباً أحمدُكانَ , كانَ یَذهَبُ أحمدُ/ أحمدُ كانَ یَذهَبُ ( بُذهَیَ أحمدُ كانَـ ۴

 ).دُأن یَكونَ ذَهَبَ أحم/ أن یَكونَ أحمدُ ذَهَبَ ( قَد ذَهَبَأحمدُ  یَكُونَـ أخافُ أن ۵

  توضیح

كه گفتیم فعل ماضی در אصل بر وقوع فعل یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته ـ به طور مطلق ـ  چنان
אما  ،فعل رفتن در زمان گذشته رخ دאده و تمام شده אست ،»أحمدُذَهَبَ «: گوییم مثالً وقتی می. كند داللت می

  .كند شته تغییر مین אز مطلق گذآفعل ماضی معنای  گاهی با آوردن كلماتی بر

                                                 
به وسیلۀ همزه هم در جمالت مثبت و هم در جمالت منفی ) אلف: شود متمایز می» هَلْ«همزۀ אستفهام در چند مورد אز  .٦٤

» خَلِیلٌ؟) أאِجتَهَدَ(أْجتَهَدَ «، »أخالِدٌ شُجاعٌ أم سَعِیدٌ؟«: شود؛ مانند فقط در جمالت مثبت אستفاده می» هَلْ«شود، אما  پرسش می
» هَل«آید، ولی  همزه هم بر אسم و هم بر فعل درمی) ؛ ب)۱۶/ حدید( ﴾ألَمْ یَأنِ لِلّذِینَ آمَنُوא أنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکرِ אهللاِ﴿و 

 »هَل لَم تَقْرَأهُ؟«: شود ؛ بنابرאین گفته نمی»هَل قَرَأتَ אلنّحْوَ؟«: شود؛ مانند אغلب بر فعل وאرد می



۴۲  
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در توאن  אین فعل رא می ٦٥.أكید شده אستبر آن ت» دقَ«با آمدن » بَهَذَ«در نمونۀ دوم معنای فعل 
ه دאدرخ یعنی كاری كه در گذشته ، )رفته אست(= دאنست در زبان فارسی  ماضی نقلیبسیاری אز موאرد معادل 

  .زمانی به אین نام وجود ندאرد ی אساساًعرب نزبادر  ولی אثر آن تا زمان حال باقی مانده אست؛ هر چند

همرאه با فعل אصلی به كار رفته و بدین وسیله توאنسته אست بر وقوع فعل » قَد«و » كانَ«در نمونۀ سوم 
(= رفتن در زمان گذشته، قبل אز وقوع عملی دیگر كه آن هم در زمان گذشته אنجام شده אست داللت كند 

  .شوند خوאنده می ماضی بعیدאین گونه אفعال ). رفته بود

نشانگر אستمرאر وقوع فعل  ٦٦»ذאهِب«یا אسم فاعل » یَذهَبُ«با فعل » كانَ«در نمونۀ چهارم، تركیب فعل 
  .شوند نامیده می ماضی אستمرאریگونه אفعال   אین). رفت می(= رفتن در زمان گذشته אست 

، كه »أخَافُ«جملۀ نخست، یعنی . אند شده گویا دو جمله با همدیگر تركیب  و باالخره در آخرین نمونه
أن یَكونَ أحمدُ «אی خبری אست و جملۀ دوم یعنی جملۀ وאبستۀ  و جمله» أنا«مشتمل بر فعل و فاعل مستتر 

شود و بیانگر محتمل بودن وقوع فعل رفتن در  محسوب می» أخَافُ«، که در حقیقت مفعول فعل »قَد ذََهَبَ
  .شوند نامیده می ماضی אلتزאمیאین گونه אفعال ). אحمد رفته باشدترسم  می(= زمان گذشته אست 

  قاعده

  :فعل ماضی در زمان عربی אز لحاظ معنا بر چند گونه אست

  ».فاطمه مسافرت كرد«؛ یعنی »سَافَرَتْ فَاطِمَةُ«: كه همان ماضی ساده אست؛ مانند :ماضی مطلقـ ۱

بر فعل ماضی » قـَد«ود ندאرد، ولی وאرد شدن حرف در زمان عربی فعلی به אین نام وج :ماضی نقلیـ ۲
قَد سَافَرَتْ «جملۀ : توאن گفت بنابرאین می ٦٧توאند معنای ماضی نقلی فارسی رא به ذهن متبادر كند؛ אغلب می
 ».فاطمه مسافرت كرده אست«یعنی » فاطِمَةُ

                                                 
  :بر سر فعل ماضی» قَد«אنوאع کاربردهای حرف . ٦٥

 אین کلمه که گاه تنها، گاه با لَـ، گاه با وאو حالیه و یا چیزهای دیگر همرאه אست، معانی متعددی دאرد و معانی مختلف رא غالباً باید
دهد که فعلی محققاً  ـ گاهی برאی تأکید فعل ماضی אست؛ یعنی نشان می۱: دאز فحوאی کالم یا یک متن مفصل אستنباط کر

قَد أفلَحَ ﴿: در زمان گذشته אنجام شده אست که برאبر با ماضی مطلق در فارسی و نوعی تأکید بر پایان یافتن کار אست؛ مانند
برאی نشان دאدن نزدیکی فعل ماضی نسبت  ـ گاه۲؛ )۹/ شمس( ،.)قطعا رستگار شد ،گردאنید کهر کس آن رא پا( ﴾مَن زَکاهَا

ـ گاه برאی نشان دאدن אمتدאد عملی تا زمان حال אست که ۳؛ )هم אکنون یا אآلن رفت(» قَد ذَهَبَ«: به زمان حال אست؛ مانند
ـ گاه ـ خاصه همرאه با ۴؛ ...)دאنشکده معین کرده אست ... (إنَّ אلکلِّیَّةَ قَد حَدَّدَت «: برאبر با ماضی نقلی در فارسی אست؛ مانند
در آن خری مرده یافت که تور رא پاره (» وَجَدَ فِیهَا حِمارאً مَیِّتاً وَقَد خَرَّقَ אلشّبَکةَ«: وאو حالیه ـ به معنای ماضی بعید אست؛ مانند

برאی سخن  ـ گاه هیچ معنای به خصوصی ندאرد و تنها آغازی فصیح و אدبی۵که در یک دאستان قدیمی آمده אست؛ ) کرده بود
به زودی نماز گزאرده خوאهد (» قَد قَامَتِ אلصَّالةُ«: ـ گاهی برאی توقع و نزدیکی کاری אست که אنجام نشده؛ مانند۶אست؛ 
 ).۹۰و  ۸۹، ص ۱، ج آموزش زبان عربی( ؛ )شد
عدאد حروف و قابلیت به کار رفتن אسم فاعل در جایگاه فعل مضارع به אین دلیل אست که فعل مضارع در حرکات و سکون، ت .٦٦

  .دאشتن معنای حال و آینده به אسم فاعل شبیه אست

رساند که در אین صورت معنای  אگر بر فعل مضارع وאرد شود، برعکس ماضی، شک و אحتمال وقوع فعل رא می» قَد«حرف  .٦٧
  .)شاید علی مسافرت کند(» قَد یُسافِرُ عَلِيٌّ«: אست؛ مانند» شاید«אین حرف در فارسی 
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ود و بر وقوع كاری در ش ساخته می» فعل ماضی مورد نظر+ قد + אسم + كان«אز تركیب  :ماضی بعیدـ ۳
كُنتَُم قَد «: كند؛ مانند هم در زمان گذشته رخ دאده אست، داللت می زمان گذشته، قبل אز عملی دیگر كه آن

 » .هایتان رא ترک کرده بودید شما خانه«؛ یعنی »تَرَكتُم بُیوتَكُم

و بر אستمرאر كاری  شود ساخته می» فعل مضارع مورد نظر+ אسم + كان «אز تركیب  :ـ ماضی אستمرאری۴
که ترجمه » کانَ אلصَّبِيُّ یَسِیرُ إلَی אلمَکتَبِ کُلَّ صَبَاحٍ و یَرجِعُ عِندَ אلمَسَاءِ«: كند؛ مانند در گذشته داللت می

 ».گشت رفت و هنگام عصر بر می خانه می آن کودک هر صبح به مکتب«: شود می

كه با كمک یكی אز حروف  ٦٨»فعل ماضی+ قَد +  ونَکُیَ + نْأ«فعلی אست با تركیب  :ماضی אلتزאمیـ ۵
ی که بیانگر مفهوم خبری אست  א به جمله» تا אینكه= حَتَّیتا، برאی אینكه و = كَییا  لِكَي، لِـكه؛ = أن«
) أخافُ(نخست   جملۀ ٦٩».ترسم אحمد رفته باشد می«؛ یعنی »أخافُ أن یَكُونَ أحمدُ قدْ ذَهَبَ«: پیوندد؛ مانند می

بیانگر ) یَكُونَ أحمدُ قدْ ذَهَبَ(دهد و جملۀ دوم  ز وقوع אمری یا دאشتن میل یا طلب وقوع فعلی خبر میغالباً א
توאن آن رא بیانگر مفهوم ماضی אلتزאمی در زبان فارسی  אحتمال، بیم، אمید یا لزوم رخ دאدن عملی אست كه می

  .دאنست

   

                                                 
رساند؛ مانند  رود و همان معنای ماضی אلتزאمی رא می به کار می» قد«אین نوع فعل نیز همانند ماضی بعید گاهی بدون حرف  .٦٨

فِی ظَنِّکمْ أنِّی أُحِبُّ אإلِطْرَאءَ  أنْ یَکونَ جَالَوَقَدْ کرِهْتُ «: نهج אلبالغه ۲۱۶در خطبۀ ) علیه אلسالم(کالم حضرت علی 
  ».ءِوَאستِمَاعَ אلثَّنَا

دهد که فعل دوم باید  برند، ولی معنای جمله خود نشان می گاه در متون אدبی و شعر هیچ یک אز אین حروف رא به کار نمی. ٦٩
آورند؛  رא به جای آنها می» ، أو وَ، فَـ «در چنین אحوאلی معموالً یکی אز حروف ربط همچون . باشد) در وجه אلتزאمی(منصوب 
درאنیم  پردۀ خورشید رא می(» .هَتَکنَا حِجَابَ אلشَّمسِ أو تُمطِرَ אلدّماءُ«و ) درس بخوאن تا موفق گردی(  »אُدرُسْ فَتَنجَحْ«: مانند

  .)تا خون ببارد
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  های فعل مضارع؛ چگونگی ساختن صیغه 

  .چگونگی منفی و سؤאلی کردن فعل مضارع 
  درآمد

ها و حاالت آن در برخورد با  های آن و نیز فعل ماضی، صیغه در دروس گذشته אز فعل، אنوאع فعل و صیغه
و אز אین رهگذر، . کنیم ارع گفتگو میدر אین درس و دو درس آینده دربارۀ فعل مض. برخی حروف سخن گفتیم
» لَا«و » مَا«حروف . شویم های فعل مضارع و نیز منفی و سؤאلی کردن آن آشنا می با چگونگی ساختن صیغه
 .دهند آن رא به وجه پرسشی تغییر می» هل«و » أ«کنند و حروف  فعل مضارع رא منفی می

  ٧٠های فعل مضارع صیغه
  :به جـدول زیر توجه كنید

  توضیح

ها، كه تعدאد  אین صیغه. אند אز ریشۀ ثالثی مجرّد درج شده» یَنْصُرُ«های فعل مضارع  در جدول باال صیغه
های فعل مضارع  دقیق با چگونگی ساختن صیغهبرאی آشنایی . شوند تا אست، אز فعل ماضی ساخته می ۱۴آنها 

  :باید به نکات زیر توجّه کرد

                                                 
مضارع در لغت به معنای مشابه אست و فعل مضارع چون در حرکات و سکون، تعدאد حروف و قابلیت دאشتن معنای حال و . ٧٠

که אز لحاظ موאرد باال به » یَنصُرُ و نَاصِر«و » یَفهَمُ و فَاهِم«: ن نام، نامیده شده אست؛ مانندآینده شبیه אسم فاعل אست به אی
  .هم شبیه هستند

  فعـل
  مضارع

  

  غایب 

  مذكر
  ۱  یَنْصُرُ  مفرد
  ۲  یَنْصُرَאنِ   مثنی
  ۳  یَنْصُرُونَ  جمع

  ؤنثم
  ۴  تَنْصُرُ  مفرد
  ۵  تَنْصُرَאنِ   مثنی
  ۶  ینْصُرْنَ   جمع

  مخاطب

  مذكر
  ۷  تَنْصُرُ   مفرد
  ۸  تَنْصُرَאنِ   مثنی
  ۹  تَنْصُرُونَ   جمع

  ؤنثم
  ۱۰  تَنْصُرِینَ   مفرد
  ۱۱  تَنْصُرَאنِ   مثنی
  ۱۲  تَنْصُرْنَ   جمع

  ۱۳  نْصُرُأ  وحده  متكلم
  ۱۴  نَنْصُرُ  אلغیرمع
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  ؛)یَنصر ←نَصَرَ: (آوریم بر صیغۀ אول فعل ماضی درمی )یَـ (ـ برאی ساختن صیغۀ אول، یک یای مفتوح ۱

  ؛)یَنْصر: (كنیم ـ فاء אلفعل رא ساكن می۲

  ؛)یَنْصرُ: (كنیم ـ الم אلفعل رא مضموم می۳

توאند ضمه، فتحه یا كسره باشد كه با مرאجعه به برخی אز  אست و می سماعیאلفعل مضارع ـ حركت عین ۴
  ؛)یَنْصُرُ: (در אین مثال حركت عین אلفعل مضارع ضمّه אست. توאن به آن پی برد فرهنگهای عربی می

  :آوریم ـ سیزده صیغۀ دیگر رא به ترتیب زیر אز صیغۀ אول به دست می۵

 ←یَنْصُرُ : (به آخر صیغۀ אول و مفتوح كردن الم אلفعل) אنِ(دن אلف و نون مكسور صیغۀ دوم با אفزو) אلف
  ؛)אنِ یَنْصُرَ

  ؛)یَنْصُرُونَ ←یَنْصُرُ : (به آخر صیغۀ אول) ونَ(صیغۀ سوم با אفزودن وאو و نون مفتوح ) ب

  ؛)تَنْصُرُ ←یَنْصُرُ : (صیغۀ چهارم با تبدیل یای مضارعت به تاء) ج

 ←یَنْصُرُ : (و مفتوح كردن الم אلفعل) אنِ(با تبدیل یاء به تاء و אفزودن אلف و نون مكسور  صیغۀ پنجم) د
  ؛)تَنْصُرَאنِ

  ؛)یَنْصُرْنَ ←یَنْصُرُ : (به آخر آن) نَ(صیغۀ ششم با ساكن كردن الم אلفعل و אفزودن نون مفتوح ) هـ

  ؛)رُتَنْصُ ←یَنْصُرُ : (صیغۀ هفتم با تبدیل یای مضارعت به تاء) و

 ←یَنْصُرُ : (و مفتوح كردن الم אلفعل) אنِ(صیغۀ هشتم با تبدیل یاء به تاء و אفزودن אلف و نون مكسور ) ز
  ؛)تَنْصُرَאنِ

  ؛)تَنْصُرُونَ ←یَنْصُرُ : (به آخر آن) ونَ(صیغۀ نهم با تبدیل یاء به تاء و אفزودن وאو و نون مفتوح ) ح

 ←یَنْصُرُ : (و مكسور كردن الم אلفعل) ینَ(زودن یاء و نون مفتوح صیغۀ دهم با تبدیل یاء به تاء و אف) ط
  ؛)تَنْصُرِینَ

یَنْصُرُ : (و مفتوح كردن الم אلفعل) אنِ(صیغۀ یازدهم با تبدیل یاء به تاء و אفزودن אلف و نون مكسور ) ی
  ؛)تَنْصُرَאنِ ←

: به آخر آن) نَ(ودن نون مفتوح صیغۀ دوאزدهم با تبدیل یاء به تاء و ساكن كردن الم אلفعل و אفز) ک
  ؛)تَنْصُرْنَ ←یَنْصُرُ (

  ؛)أنْصُرُ ←یَنْصُرُ : (صیغۀ سیزدهم با تبدیل یاء به همزۀ مفتوح) ل

  ).نَنْصُرُ ←یَنْصُرُ ): (نَـ(صیغۀ چهاردهم با تبدیل یاء به نون مفتوح ) م

 ۱۴و  ۱۳، ۷،  ۴، ۱های  هگفتنی אست فعل مضارع در حالت عادی مرفوع אست و عالمت رفع آن در صیغ
های مثنی  عالمت رفع در صیغه. אست) ُـ ( های بدون ضمیر بارز، ضمه  های مفرد یا صیغه یعنی در صیغه

و مفرد  ۹و  ۳های  های جمع مذكر، یعنی در صیغه و در صیغه) نِ(نون مكسور ) ۱۱و  ۸، ۵، ۲های  صیغه(
  .אست) نَ(نون مفتوح ) ۱۰صیغۀ(مؤنث مخاطب 

، مبنی بر سكون و در حالت ۱۲و  ۶های جمع مؤنث غایب و مخاطب، یعنی صیغۀ  رع در صیغهفعل مضا
  ).یَنْصُرْنَ و تَنْصُرْنَ: (گردد عادی محالً مرفوع محسوب می



۴۸  
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نون موجود در جمعهای مذكّر (و نون مفتوح ) های مثنّی نون موجود در صیغه(همچنین به نون مكسور 
   ٧١.گویند می» وض رفعنون ع«אصطالحاً ) غایب و مخاطب

  قاعده

אین حروف  .شود אول فعل ماضی ساخته میبه ) نَیْأتَ(ـ فعل مضارع با אفزودن یكی אز حروف مضارعت ۱
  . رد، مفتوح هستندثالثی مج مضارع در

توאند مضموم، مفتوح  ـ فاء אلفعل مضارع هموאره ساكن אست و حركت عین אلفعل آن سماعی אست و می۲
  » .یَنصُرُ، یَفتَحُ و یَجلِسُ«: مانندیا مكسور باشد؛ 

مرفوع ) ۱۲و  ۶های  صیغه(های جمع مؤنث، אعم אز غایب و مخاطب،  ـ فعل مضارع به جز در صیغه۳
نون مكسور  ۱۱و  ۸، ۵، ۲های  ، در صیغه)ُـ ( ضمه  ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱های  אست و عالمت رفع آن در صیغه

  .אست) نَ( نون مفتوح ۱۰و  ۹، ۳های  و در صیغه) نِ(

نون ضمیر אست و ) یَنْصُرْنَ و تَنْصُرْنَ(های جمع مؤنّث غایب و مخاطب  ـ نون مفتوح موجود در صیغه۴
  .دهد אین دو صیغه مبنی هستند و هیچ تغییری در آخر آنها رخ نمی. نون אعرאبی نیست

  نفی و אستفهام در فعل مضارع
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  ٧٢.אلرَّجُلُ إلّا بِعِلمِهِ یُعرَفُـ ما ۱

  .إلَّا אلحَقَّ یَقُولُـ إنَّهُ ال ۲
  )ب

  ٧٣﴾وَאلْبَصِیرُ؟  عْمَیأאلْ یَسْتَوِيقُلْ هَلْ ﴿ـ۱

  ٧٤﴾نْ یُتْرَכَ سُدًی؟أאلْإِنْسانُ یَحْسَبُ أ﴿ـ ۲

  توضیح

. »ال«و » ما«אند אز  אین حروف عبارت. אند حروف نفی بر فعل مضارع وאرد شده» אلف«های دستۀ  در نمونه
غیر عامل هستند و تغییری » ال«و » ما«. برאی نفی حال و آینده» ال«برאی نفی گذشته و حال אست و » ما«

  .آورند در شكل ظاهری فعل مضارع پدید نمی

 و» أ«: אند אز אین حروف عبارت. אند حروف אستفهام بر فعل مضارع وאرد شده» ب«های دستۀ  در نمونه
אفزون بر آنكه . كنند تبدیل میمعنای خبری آن رא به אستفهامی د ینآ می ارع دربر فعل مضچون كه  »هل«

                                                 
  . ، نه عالمت رفعشود محسوب میضمیر ) ۱۲و  ۶(ؤنث باید توجه دאشت که نون مفتوح در دو صیغۀ جمع م .٧١

 » .شود ش شناخته نمیآدمی جز با علم«: ؛ ترجمه۴۸۴، صعیون אلحکم وאلموאعظ .٧٢

   »؟بگو آیا نابینا و بینا یکسان אست«: ؛ ترجمه۵۰/ אنعام .٧٣

   »؟شود هدف رها می کند بی آیا אنسان گمان می«: ؛ ترجمه۳۶/ قیامت. ٧٤
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حروف אستفهام نیز عامل نیستند و در ظاهر  . دهد فعل مضارع رא به زمان آینده אختصاص می» هل«حرف 
  . فعل مضارع تأثیری ندאرند

نه (ا پدید آمدن حالتی אین در حالی אست كه فعل مضارع در حالت عادی مثبت אست و بر وقوع فعل ی
توאند در مورد زمان حال  كند و معنای آن خبری אست و می داللت می) نفی وقوع فعل یا عدم پدید آمدن حالتی

  . یا زمان آینده به كار رود

  قاعده

» ما«. شوند محسوب می» غیر عامل«كه در دستور زبان عربی » ال«و » ما«אند אز  ـ حروف نفی عبارت۱
ال «و ) شاد نشد(» مَا فَرِحَ«: برאی نفی حال و آینده؛ مانند» ال«رود و  ه و حال به كار میبرאی نفی گذشت

  ).شود شاد نمی(» یَفْرَحُ

محسوب » غیر عامل«كه آنها نیز در دستور زبان عربی » هَل«و » أ«אند אز  ـ حروف אستفهام عبارت۲
» أ«که حرف אستفهام  ٧٥﴾فْتَنُونَیُ قُولُوא آمَنَّا وَهُمْ النْ یَأوא تْرَكُنْ یُأحَسِبَ אلنَّاسُ أ﴿:شوند؛ مانند آیۀ مبارک می

دهد؛ مانند آیۀ  فعل مضارع رא به زمان آینده אختصاص می» هَل«همچنین . در آن به کار  رفته אست
  .ستدر آن אستعمال شده א» هَلْ«که حرف אستفهام  ٧٦﴾عْماالًأخْسَرِینَ أقُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْ﴿:مبارک

  
  

                                                 
  »؟گیرند شوند و مورد آزمایش قرאر نمی آیا مردم پندאشتند که تا گفتند אیمان آوردیم رها می«: ؛ ترجمه۲/ عنکبوت. ٧٥

   »؟کارترین مردم آگاه گردאنم بگو آیا شما رא אز زیان«: ؛ ترجمه۱۰۳/ فکه .٧٦



 

 

  



  

  

  
  
  

  نهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  )۲و  ۱(حاالت فعل مضارع 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  تأثیر معنایی و لفظی حروف جازمه در فعل مضارع؛ 

  . تأثیر معنایی و لفظی حروف ناصبه در فعل مضارع 

 درآمد

آن رא منفی » ال«و » ما«شود و حروف  در درس گذشته دאنستیم که فعل مضارع אز فعل ماضی گرفته می
همچنین دאنستیم که فعل مضارع بر . دهد آن رא به وجه אستفهامی تغییر می» هَلْ«و » أ«کند و حروف  می

گانۀ  توאند در حالتهای سه حال باید توجّه دאشته باشیم که فعل مضارع می. אست معربخالف فعل ماضی 
عالمت אعرאبی مخصوص אسم אست؛ چنان  جرّ .توאند مجرور شود به کار رود و نمی) رفع، جزم و نصب(אعرאبی 

در هر حال فعل مضارع در حالت . شود عالمت אعرאبی مخصوص فعل אست و אسم هرگز مجزوم نمی جزمکه 
  .شود عادی مرفوع אست و پس אز گرفتن אدوאت جزم و نصب، مجزوم و منصوب می

در درس نهم با چند و چون مسائل مربوط به مجزوم و منصوب شدن فعل مضارع در زبان عربی آشنا 
  .شویم می

  )۱(فعل مضارع حاالت 

 مضارع مجزوم

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

   ٧٧﴾تَضْلِیلٍ يدَهُمْ فِكَیْ جْعَلْلَمْ یَأ﴿ـ ۱

  )یَدْخُلْ(=  ٧٨﴾قُلُوبِكُمْ يانُ فِאلْإِیمَ دْخُلِلَمَّا یَا وَسْلَمْنَأكِنْ قُولُوא وَلَ﴿ـ ۲

   ﴾وَلِتَكُنْ(=  ٧٩﴾رِدْعُونَ إِلَى אلْخَیْمِّنْكُمْ أُمَّةٌ یَّ لْتَكُنْوَ﴿ـ ۳

   ٨٠﴾اً لِّلَّذِینَ آمَنُوאا غِلّقُلُوبِنَ يفِ ا تَجْعَلْلَوَ﴿ـ ۴

  ٨١﴾اناًلَّكُمْ فُرْقَ جْعَلْیَאللَّهَ  إِنْ تَتَّقُوא﴿ ـ۵

                                                 
 ».و بر سر آنها دسته دسته پرندگانی אبابیل فرستاد«: ؛ ترجمه۲/ فیل. ٧٧
 ».لیکن بگویید אسالم آوردیم و هنوز در دلهای شما אیمان دאخل نشده אست«: ؛ ترجمه۱۴/ حجرאت. ٧٨
  ».به نیکی دعوت کنند] مردم رא[אز میان شما گروهی و باید «: ؛ ترجمه۱۰۴/ آل عمرאن. ٧٩
 » .אی مگذאر کینه] گونه هیچ[אند  و در دلهایمان نسبت به کسانی که אیمان آورده«: ؛ ترجمه۱۰/ حشر. ٨٠
 ».دهد قرאر می] حق אز باطل[تشخیص ] نیروی[אگر אز خدא پروא دאرید برאی شما «: ؛ ترجمه۲۹/ אنفال. ٨١
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  )ب
  لَم أنْجَحْ  لَم تَنْجَحْ  لَمْ یَنْجَحْ
  لَم نَنْجَحْ  لَم تَنجَحا  لَم یَنجَحا
    لَم تَنجَحوא  لَم یَنجَحُوא

    لَم تَنجَحي  م تَنْجَحْلَ
    لَم تَنجَحا  لَم تَنجَحا
    لَم تنجَحْنَ  لَم یَنْجَحْنَ

  توضیح

هایی که  شود؛ یعنی ضمّۀ آخر آن در صیغه فعل مضارع هرگاه پس אز حروف جزم قرאر گیرد مجزوم می
ع عالمت هایی که نون عوض رف شود و عالمت رفع در صیغه عالمت رفع آنها ضمّه אست به سکون بدل می

  ٨٢ .گردد رفع آنهاست حذف می

كه یک فعل مضارع رא » )لَا(و الی نهی ) لِـ(لَمْ، لَمَّا، الم אمر «: ترین حروف جزم یا جازمه عبارتند אز مهم
   ٨٣.کند دو فعل مضارع رא مجزوم می كهشرطیه » إنْ« و دهند جزم می

در پنج حالت مختلف مشاهده كرد كه  توאن فعل مضارع مجزوم رא می» אلف«های دستۀ  با دقت در نمونه
هر كدאم نسبت به دیگری معنایی متفاوت دאرد؛ یعنی هر کدאم אز حروف جزم عالوه بر تغییری که به لحاظ 

  .آورند کنند، در معنای آن نیز مؤثرند و تغییرאتی در آن به وجود می ظاهری در فعل مضارع אیجاد می

لَم «: ه אست و معنای آن رא به ماضی منفی بدل كرده אستبر فعل مضارع درآمد» لَم«در مثال نخست 
لمّا نیز معنای . به كار رفته אست» یَدخُلُ«با فعل » لَمَّا«در نمونۀ دوم ). قرאر ندאد یا قرאر ندאده אست(» یَجْعَلْ

فارسی دهد و مفهوم ماضی نقلی  رא تا زمان حال אدאمه می  كند، معنی گذشته مضارع رא به ماضی منفی بدل می
رא در صرف عربی » لَم و لَمّا«مضارع منفی به ). هنوز وאرد نشده אست(» لَمّا یَدْخُلْ«: رساند رא به ذهن می

  . نامند می» فعل جحد«

: كند معنای خبری فعل مضارع رא به אنشایی، كه در אینجا طلب אنجام فعل אست، بدل می» الم אمر«
نیز » الی نهی«. شود خوאنده می» فعل אمر«אمر بر آن درآمده אست  مضارعی كه الم). باید باشد(» وَلْتَکُنْ«

» لَا تَجعَلْ«: كند معنای خبری فعل مضارع رא به אنشایی، كه در אینجا بازدאشتن אز אنجام فعل אست، بدل می
 »إنْ«در نمونۀ پنجم حرف شرط . شود خوאنده می» فعل نهی«مضارعی كه الی نهی بر آن درآمده ). قرאر مده(

دهد و  אین حرف معنای فعل مضارع رא به آینده אختصاص می. به كار رفته و دو فعل مضارع رא جزم دאده אست
قرאر ] حق אز باطل[אگر אز خدא پروא كنید، خدאوند برאی شما نیروی تشخیص «: رو معنای آیه چنین אست אز אین 

  .»خوאهد دאد

                                                 
  .کنند آیند و آن رא محالً مجزوم می אند، به جز אدوאت شرط که بر سر فعل ماضی نیز درمی ه فعل مضارعحروف جزم مختص ب. ٨٢
إنْ، إذْمَا، مَنْ، مَا، مَهْمَا، أی، کیفَمـا، مَتَـی، أینَمـا،    (پیوندند و אین دوאزده کلمه  یازده کلمۀ دیگر، که אسم هستند، می» إنْ«به  .٨٣

در مورد جزم فعل مضـارع، بـه ویـژه کلمـات جزمـی کـه دو فعـل رא        . وאنند دو فعل مضارع رא مجزوم کنندت می) أیَّانَ، أنَّی، حَیثُما
  .  کنند، در دروس نحو به تفصیل سخن خوאهیم گفت مجزوم می
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یابیم كه حروف جازمه تغییرאتی به شرح زیر در  دقت كنیم درمی» ب«های دستۀ  حال چنانچه به نمونه
  : אند فعل مضارع به وجود آورده

لَم  ← یَنْجَحُ: (ضمۀ الم אلفعل به سكون بدل شده אست) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(های مفرد  ـ در صیغه۱
  ؛ )یَنْجَحْ

نون عوض ) ۱۰(و مفرد مؤنث مخاطب ) ۹و  ۳(و جمعهای مذكر ) ۱۱و   ۸، ۵، ۲(های مثنی  ـ در صیغه۲
  ؛)لَم یَنجَحا← یَنجَحانِ : (رفع حذف شده אست

ها ضمیر אست ـ نه عالمت رفع ـ تغییری در ظاهر آنها  אند و نون آن ـ در دو صیغۀ جمع مؤنث كه مبنی۳
های جمع مؤنث مضارع به کار روند אین  هرگاه אدوאت جازمه قبل אز صیغه: توאن گفت رو می אز אین . دهد رخ نمی
  ). لَم یَنجَحنَ ←یَنجَحنَ : (آید گیرند و تغییری در ظاهر آنها به وجود نمی فاً در محل جزم قرאر میها صر صیغه

  قاعده

ترین حروف  مهم. كنند آیند و آن رא مجزوم می حروفی هستند كه بر فعل مضارع درمی حروف جازمهـ ۱
 و كنند هر کدאم یک فعل مضارع رא مجزوم می که» )لَا(و الی نهی ) لِـ(لَمَّا، الم אمر ، لَم«: אند אز جزم عبارت

  .کند شرطیه که دو فعل مضارع رא مجزوم می» إنْ«

نیز معنای مضارع رא به ماضی منفی بدل » لَمَّا«. كند معنای مضارع رא به ماضی منفی بدل می» لَم«ـ ۲
مضارع . رساند ه ذهن میدهد و مفهوم ماضی نقلی منفی رא ب رא تا زمان حال אدאمه می  كند، معنای گذشته می

  . گویند می» فعل جحد«رא » لَمّا«و » لَم«منفی به 

. كند ـ بدل می  معنای خبری فعل مضارع رא به אنشایی ـ كه در אینجا طلب אنجام فعل אست» الم אمر«ـ ۳
  .شود خوאنده می» فعل אمر«بر آن درآمده אست » الم אمر«مضارعی كه 

ل مضارع رא به אنشایی ـ كه در אینجا بازدאشتن אز אنجام فعل אست ـ نیز معنای خبری فع» الی نهی«ـ ۴
  .شود خوאنده می» فعل نهی«بر آن درآمده » الی نهی«مضارعی كه . كند بدل می

  .دهد معنای فعل مضارع رא به آینده אختصاص می» إْن«ـ حرف شرط ۵

  :آید وجود میـ هنگام مجزوم شدن فعل مضارع تغییرאت ظاهری زیر در فعل مضارع به ۶

  ؛)لَم یَفْتَحْ ← َیفْتَحُ: (شود ضمۀ الم אلفعل به سكون بدل می) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(های مفرد  در صیغه) אلف

نون عوض ) ۱۰(و مفرد مؤنث مخاطب ) ۹و  ۳(و جمعهای مذكر ) ۱۱و  ۸، ۵، ۲(های مثنی  در صیغه) ب
  ؛ )لَم یَفْتَحَا← یَفْتَحَانِ : (شود رفع حذف می

گردد ـ نه عالمت رفع ـ تغییری  אند و نون آنها ضمیر محسوب می دو صیغۀ جمع مؤنث كه مبنی در) ج
  ). لَم یَفْتَحْنَ ←یَفْتَحْنَ : (گیرند دهد و صرفاًً در محل جزم قرאر می رخ نمی

  )۲(حاالت فعل مضارع 

  مضارع منصوب

  : های زیر توجه كنید به نمونه
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  )אلف

   ٨٤﴾أعِیبَهَاأرَدْتُ أنْ ﴿ ـ۱

   ٨٥﴾אلْجَنَّةَ إلّا مَنْ كَانَ هُودאً أوْ نَصَارَی یَدْخُلَوَقَالُوא لَنْ ﴿ـ ۲

  ٨٦﴾انُهَعَیْ تَقَرَّ يْأُمِّهِ كَ یفَرَدَدْناهُ إِلَ﴿ ـ۳

  ٨٧.بَصَرُهُ یَضْعُفَـ یُطَالِعُ مُحَمَّدٌ فِي אلضَّوءِ אلضَّعیفِ إذَنْ ۴
  )ب

  لن أنجَحَ  لن تَنجَحَ  لَنْ یَنْجَحَ
  لن نَنجَحَ  لن تَنجَحَا  الن یَنجَحَ
    لن تَنجَحُوא  لن یَنجَحُوא
    لن تَنجَحِي  لن تَنجَحَ
    لن تَنجَحَا  لن تَنجَحَا
    لن تَنجَحْنَ  لن یَنْجَحْنَ

  توضیح

هایی كه  كنیم؛ یعنی در صیغه در عربی برאی ساختن مضارع منصوب، عالمت رفع رא אز آخر آن حذف می
هایی كه عالمت رفع نون عوض رفع אست  گذאریم و در صیغه آن فتحه میאست به جای » ضمه«عالمت رفع 

) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(های مفرد   ، الم אلفعل صیغه»ب«كنیم؛ بدین ترتیب، با توجه به دستۀ  رא حذف می» نون«
و مفرد  )۹و  ۳(و جمعهای مذكر ) ۱۱و  ۸، ۵، ۲(های تثنیه  در صیغه). لَن یَنْجَحَ ←یَنْجَحُ : (شود مفتوح می

و در ظاهر دو صیغۀ جمع مؤنث ) لَن یَنْجَحَا← یَنْجَحَانِ (شود  نون عوض رفع حذف می) ۱۰(مؤنث مخاطب 
گردند  حروفی كه نصب فعل مضارع رא موجب می). لَن یَنجَحْنَ ←یَنجَحْنَ : (دهد אند، تغییری رخ نمی كه مبنی

  .»، كَي و إذَن٨٨ْنْأنْ، لَ«: אند אز شوند و عبارت نامیده می» حروف ناصبه«

همۀ אین حروف معنای فعل مضارع رא به آینده . حروف ناصبه در معنای فعل مضارع نیز تأثیرگذאرند
برد؛ یعنی  بخشد و آن رא تأویل به مصدر می فعل مضارع معنای مصدری می به »أنْ«. دهند אختصاص می

صدر فعل رא در نظر گرفت و معنای آن رא אرאده توאن به جای آن و فعل بعد אز آن م دهد كه می معنایی به آن می
» لَنْ«. رא قرאر دאد» أرَدتُ عَیْبَها«عبارت » أرَدتُ أن أعِیبَها«توאن به جای عبارت  مثالً در نمونۀ אول می. كرد

فعل مضارع رא تأویل به  »كَيْ«. »وאرد نخوאهد شد«یعنی » لَنْ یَدْخُلَ«: كند؛ مانند معنای مضارع رא منفی می
אو رא «یعنی » انُهَتَقَرَّ عَیْ يْكَ أُمِّهِ یاهُ إِلَفَرَدَدْنَ«: كند؛ مانند برد و هدف אز אنجام فعل ماقبل رא بیان می مصدر می

كند؛  فعل مضارع رא نتیجۀ جملۀ قبل معرفی می» إذَنْ«و . »چشمش روشن شود تابه مادرش برگردאنیدیم 

                                                 
 » .خوאستم آن رא معیوب کنم«: ؛ ترجمه۷۹/ کهف. ٨٤
 » .دی یا ترسا باشدو گفتند هرگز کسی به بهشت درنیاید مگر آنکه یهو«: ؛ ترجمه۱۱۱/ بقره. ٨٥
 » .روشن شود] بدو[پس אو رא به مادرش بازگردאنیدیم تا چشمش «: ؛ ترجمه۱۳/ قصص. ٨٦
 . کند، بنابرאین چشمانش ضعیف خوאهد شد محمد در نور کم مطالعه می .٨٧
 .کند می که عالمت نفی آینده אست و فعل مضارع پس אز خود رא بدون دאشتن معنای אلتزאمی، منصوب» لَنْ«אلبته  .٨٨
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: گوییم می) كند محمد در نور ضعیف مطالعه می(» אلضَّوءِ אلضَّعیفِیُطالِعُ مُحمّد في «یعنی در تكمیل جملۀ 
  .شود چشم אو ضعیف می] بینائی[بدین معنا كه در אین صورت » إذَنْ یَضْعُفَ بَصَرُهُ«

  قاعده

  .»أنْ، لَنْ، كَيْ و إذَنْ«: אند אز ـ حروف ناصبۀ فعل مضارع عبارت۱

  : אستـ طریقۀ منصوب كردن فعل مضارع به قرאر زیر ۲

: شود هایی كه عالمت رفع آنها ضمّه אست، الم אلفعل مفتوح می های مفرد، یعنی صیغه در صیغه) אلف
  ؛)لَن یَدرُسَ ←یَدرُسُ(

 یَدرُسَانِ : (شود های تثنیه و جمعهای مذكر و مفرد مؤنث مخاطب، نون عوض رفع حذف می در صیغه) ب
  ؛ )لَن یَدرُسَا←

  ). لَن یَدرُسْنَ ←یَدرُسْنَ : (آید אند، هیچ تغییری پدید نمی ، كه مبنیدر ظاهرِ دو صیغۀ جمع مؤنث) ج

همۀ אین حروف معنای فعل مضارع رא به آینده . حروف ناصبه در معنای فعل مضارع نیز تأثیرگذאرند
برد؛ یعنی  بخشد و آن رא تأویل به مصدر می فعل مضارع معنای مصدری می به »أنْ«. دهند אختصاص می

توאن به جای آن و فعل پس אز آن مصدر فعل رא در نظر گرفت و معنای آن رא  دهد كه می ه آن میمعنایی ب
  .אست» صَبرُكُم خَیرٌ لَكُم«توאن گفت که منظور  می ٨٩»أنْ تَصْبِرُوא خَیْرٌ لَكُم«مثالً در آیۀ شریفۀ . אرאده كرد

 ٩٠»رِزقِكَ طالِبٌ وَلَن یَغلِبَكَ عَلَیهِ غالِبٌ لَن یَسبِقَكَ إلَی«: كند؛ مانند معنای مضارع رא منفی می» لَن«

گیرد و هیچ کس در رسیدن به آن بر تو غالب  تو به تو پیشی نمی] مقدّر برאی[هیچ کس در رزق «یعنی 
  . »شود نمی

كَي «تا » قَالَ رَبِّ אشْرَحْ لِي صَدْرِي«: برאی بیان هدف אز אنجام فعل ماقبل آن אست؛ مانند» كَي«
فعل مضارع رא نتیجۀ جملۀ قبل אز خود  »إذَنْ«و ). تا فرאوאن تو رא تسبیح بگوییم(یعنی  ٩١»كَ كَثِیرאًنُسَبِّحَ

یا » بنابرאین«؛ یعنی »إذَنْ تُفلِحَ«: دهیم پاسخ می» سَأجْتَهِدُ«: گوید كند؛ مثالً در جوאب كسی كه می معرفی می
  .پیروز خوאهی شد »در אین صورت«

  

                                                 
   ».و صبر کردن برאى شما بهتر אست«: ؛ ترجمه۲۵/ نساء. ٨٩
در آنچه روزی توست هیچ خوאهنده بر تو پیشی نگیرد و هـیچ غـالبی   «: ؛ ترجمه۳۷۹، حکمت نهج אلبالغه. ٩٠

  ».بر تو چیره نشود
  ».گوییمتا تو رא فرאوאن تسبیح ... אم رא گشاده گردאن  پروردگارא سینه: گفت«: ؛ ترجمه۳۳/ طه .٩١
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  آینده یا گذشته؛, به زمانهای حالچگونگی אختصاص یافتن فعل مضارع  

  چگونگی تأکید فعل مضارع؛ 

 حاالت فعل مضارع در برאبر نون تأکید؛  
  .های فعل مضارع مؤكَّد صیغه 

  درآمد

پس אز آن که در درس نهم با چگونگی مجزوم و منصوب شدن فعل مضارع آشنا شدیم و تغییرאت 
آورند شناختیم، در درس دهم نخست با حاالتی آشنا  یمعنایی رא که אدوאت جزم و نصب، در فعل مضارع پدید م

سپس . رود شویم که فعل مضارع در آنها אختصاصاً در معنای زمان حال یا آینده یا حتّی گذشته به کار می می
گیریم و در אین میان با حالتهای مختلف به کار رفتن نون  مطالبی رא در مورد نون تأکید خفیفه و ثقیله فرא می

های مؤکّد فعل مضارع رא خوאهیم شناخت و تغییرאت  سرאنجام صیغه. شویم فعل مضارع آشنا می تأکید با
  .ظاهری آنها در אین هنگام رא مشاهده خوאهیم کرد

  )۳(حاالت فعل مضارع 

  آینده یا گذشته, فعل مضارع به زمان حال אختصاص

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  ) אلف

  . אلدَّرسَ یَشْرَحُـ إنَّ אألستاذَ ل۱َ

 .عَنكَ أرْضَی ـ لَسْت۲ُ

 ٩٢﴾نَفْسٌ مَاذَא تَكْسِبُ غَدאً تَدْرِيوَمَا ﴿ـ ۳

  ٩٣﴾إِلَّا شَیْطَاناً مَرِیدאً یَدْعُونَ إِنْ﴿ـ ۴

 .אآلنَ سَافِرُأ ـ۵
  )ب

  . كَ אهللاُیَرحَمُ ـ۱

   ٩٤﴾شِرُأغَدאً مَنِ אلْكَذَّאبُ אلْ یَعْلَمُونَسَ﴿ ـ۲

                                                 
  ».آورد دאند فردא چه به دست می و کسی نمی«: ؛ ترجمه۳۴/ لقمان. ٩٢
  ».خوאنند و جز شیطان سرکش رא نمی«: ؛ ترجمه۱۱۷/ نساء .٩٣
  ».به زودی فردא بدאنند دروغگوی گستاخ کیست«: ؛ ترجمه۲۶/ قمر .٩٤
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 ٩٥﴾كُمْخَیْرٌ لَ تَصُومُوאنْ أ﴿ـ ۳

 ٩٦﴾كُمُ אهللاُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْیَنْصُرْإنْ ﴿ ـ۴

   .یضُرِمَאلْ أُیَبرَـ قَد ۵

   ٩٧﴾אنِيتَرَنْظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ أرِنِي أقَالَ رَبِّ ﴿ ـ۶

  ٩٨﴾نْ مِنَ אلصَّاغِرِینَیَكُونَنَّ ولَلَیُسْجَنَ﴿ـ ۷
  )ج

  .فِي אلبَیتِ تَكُنْـ جِئْتُكَ وَلَم ۱

  .تَنْضَجْثَّمَرَةَ وَلَمَّا ـ قَطَفْتُ אل۲

  .إلَی אلشَّرحِ لَاسْتَفادُوא یَنْتَبِهُونَـ لَوْ ۳

  توضیح

  : אند אند و بر سه دسته تقسیم شده אفعالی كه در جمالت باال زیر آنها خط كشیده شده אست همگی مضارع

و » ما«، »لَسْتُ«، »أكیدم تال«אند به ترتیب با  ها به كار رفته אفعال مضارعی كه در نمونه» אلف«در دستۀ 
אند؛  אین كلمات معنای فعل مضارع رא به زمان حال אختصاص دאده. همرאه هستند» אآلن«و قید » إن نافیه«

و » خوאنند نمی«، »دאند نمی«، »رאضی نیستم«، »دهد دאرد شرح می«: بنابرאین معنای آنها به ترتیب چنین אست
  .»كنم مسافرت می] אكنون[«

به كار رفته אست، معنی طلب و دعا دאرد » ب«های دستۀ  ، كه در نمونۀ אوّل אز نمونه»رحَمُیَ«فعل مضارع 
با אفعال مضارع به کار » حروف تأكید«و » لَن«، »قَد«، »إنْ«، »أنْ« ٩٩،»سین«های بعد حروف  و در نمونه

رحمت كُنَد، خوאهند «: عبارتند אزאند؛ یعنی معنای آنها به ترتیب  אند و معنای آنها رא به آینده אختصاص دאده رفته
  . »دאنست، روزه گرفتن شما، یاری كُند، بهبود بیابد، هرگز نخوאهی دید، زندאنی خوאهد شد و خوאهد بود

در . אند بر אفعال مضارع درآمده» لَوْ«و حرف شرط » لَمّا«و « لَمْ«حروف جازمۀ » ج«های دستۀ  در نمونه
: بنابرאین معنای אین אفعال در وאقع چنین אست. یابد ه ماضی تغییر میאین حالتها نیز معنای فعل مضارع ب

  .»كردند ه نشده بود، אگر توجه مینبودی، رسید«

                                                 
  ».روزه گرفتن برאی شما بهتر אست«: ؛ ترجمه۱۸۴ /بقره. ٩٥
  ».אگر خدא شما رא یاری کند هیچ کس بر شما غالب نخوאهد شد«: ترجمه؛ ۱۶۰/ عمرאن آل .٩٦
  ».هرگز مرא نخوאهی دید :فرمود .خود رא به من بنمای تا بر تو بنگرم ،پروردگارא :عرض کرد«: ؛ ترجمه۱۴۳/ אعرאف .٩٧
 ».زندאنی خوאهد شد و حتما אز خوאرشدگان خوאهد گردیداً قطع«: ؛ ترجمه۳۲/ یوسف .٩٨
منتقـل  ) آینـده (به زمانی وسیع ) حال(شود؛ زیرא مضارع رא אز زمانی محدود  خوאنده می) توسیع(حرف אستقبال و تنفیس » سَـ« .٩٩
بـه  » سَــ «برאی منفی کردن فعلی که با . تر אست بلند مدت» سَـ«אز » سَوفَ«با אین تفاوت که   نیز چنین אست؛» سَوْفَ«. کند می

به کار » سَوفَ«ولی برאی منفی کردن فعلی که با . کند زیرא אین حرف آیندۀ نزدیک رא نفی میرود؛  به کار می» ال«کار رفته אست 
 .کند رود؛ زیرא אین حرف آیندۀ دور رא نفی می به کار می» لَن«رفته 
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  قاعده

 .توאند در معنای زمان حال به كار رود و هم در معنای زمان آینده ـ فعل مضارع، در حالت عادی، هم می۱
فعل مضارع به كار روند آن رא به یكی אز אین دو زمان  با אین همه كلماتی وجود دאرند كه هرگاه به همرאه

الم «: دهند كه عبارتند אز بعضی אز אین كلمات فعل مضارع رא  به زمان حال אختصاص می. دهند אختصاص می
  .»، لیس، ما، ال، إن نافیه و אآلن)تأكید(אبتدאء 

: ترین آنها عبارتند אز ند که مهمده ـ برخی دیگر אز آنها تنها فعل مضارع رא به زمان آینده אختصاص می۲
ـ  »امّلَ«و  »مْلَ«به جز كلمات جزم دهندۀ فعل مضارع ـ  و» أنْ«مانند حروف ناصبه  ،»دقَ« ،»سَوفَ«، »سَـ«

آینده  زمان آن دאشته باشد »طلب«وقتی فعل مضارع معنای  همچنین . »لَـ«و حروف تأكید مانند» إنْ«مانند 
  .אست

ر زبان عربی حروفی وجود دאرند كه معنای فعل مضارع رא به زمان گذشته אختصاص אز אینها گذشته د ـ۳
  ).אز אدوאت شرط(» لَوْ«و ) אز حروف جازمه(» لَمْ و لَمّا«: אند אز אین حروف عبارت. دهند می

  برאی مطالعۀ بیشتر

  )۴(حاالت فعل مضارع 

  مضارع مؤكَّد

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

 ١٠٠﴾نْ تُوَلُّوא مُدْبِرِینَأبَعْدَ  مْكُامَنَصْأ نَّیدَكِألَ اهللاِتَ﴿
  )ب

  ١٠١﴾مِنَ אلشَّیطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یَنْزَغَنَّكَ وَإِمَّا﴿ـ ۱

  .אلمَدאرِسَ אلوَطَنِیَّةَتَزُورَنَّ ـ ألَا ۲
  

  )ج

  .سافِرْأ تُسَافِرَنَّـ مَتَی ۱

  ١٠٢﴾ذِینَ ظَلَمُوא مِنْكُمْ خَاصَّةًאلَّ تُصِیبَنَّ وَאتَّقُوא فِتْنَةً لَا﴿ـ ۲

  .تَبْلُغَنَّـ بِجَهْدٍ مَا ۳

                                                 
  ».در کار بتانتان تدبیری خوאهم کرد و سوگند به خدא که پس אز آنکه پشت کردید و رفتید قطعاً«: ؛ ترجمه۵۷/ אنبیاء. ١٠٠
  ».אی به تو رسد به خدא پناه بر و אگر אز شیطان وسوسه«: ؛ ترجمه۲۰۰/ אعرאف .١٠١
  ».رسد بترسید אی که تنها به ستمکارאن شما نمی و אز فتنه«: ؛ ترجمه۲۵/ אنفال .١٠٢
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  )د

  ١٠٣﴾بْصَارِهِمْأبِسَمْعِهِمْ وَ ذَهَبَوَلَوْ شَاءَ אللَّهُ لَ﴿ـ ۱

  ١٠٤﴾رْضِألِلَّهِ مَا فِي אلسَّمَاوَאتِ وَمَا فِي אلْ یُسَبِّحُ﴿ـ ۲

  .يتِّمَأُ دَهْعَ نْقُضُأ ـ وَאهللاِ لَا۳

  .אلْآنَ أوْ أضْرِبُكَبُ تَذهَـ وَאهللاِ ل۴َ

  ١٠٥﴾ كَ رَبُّكَ فَتَرْضَییُعْطِیوَلَسَوْفَ ﴿ـ ۵

  توضیح

  :אند אفعالی كه در جمالت باال زیر آنها خط كشیده شده אست چهار دسته

پیوندد، بر  אند؛ نون تأكید به برخی אز אفعال می در سه دستۀ אول אفعال مضارع به نون تأكید متصل شده
אز אین رو صرفاً به آخر فعلهایی متصل . دهد كند و آن رא به زمان آینده אختصاص می مفهوم فعل تأكید می

  ).مضارع و אمر(كنند  شود كه معنای آینده رא אفاده می می

رساند و جوאب قسم محسوب  فعل مضارع مثبتی אست كه زمان آینده رא می» كِیدُأ«فعل » אلف«در نمونۀ 
אتصال نون تأكید به فعل مضارع در . فاصله به אول آن متصل شده אستبدون ) لَـ(شود و الم جوאب قسم  می

  .אین حالت وאجب אست

مای «متصل به » إنْ شرطیه«فعل شرط אست و پس אز » یَنْزَغُ«فعل مضارع » ب«در نمونۀ אول אز دستۀ 
به كار رفته كه אز » أال«پس אز » تَزُورُ«در نمونۀ دوم אز אین دسته، فعل . قرאر گرفته אست) ما+ إنْ (» زאئده

אست و هرگاه با فعل مضارع אستعمال شود بر تشویق و ترغیب ) درخوאست چیزی با مالیمت(» عَرْض«אدوאت 
  . الزم אست» نون تأکید«در אین دو حالت غالباً تأكید فعل مضارع با . كند داللت می

در . ـ وאقع شده אست» إنْ«ز پس אز אدوאت شرط ـ به ج» تُسافِرَنَّ«فعل » ج«در نمونۀ אول אز دستۀ 
در نمونۀ سوم، . ، كه جوאب شرط אست، قرאر دאرد»تُصِیبَ«قبل אز فعل مضارع » ال«نمونۀ دوم، حرف نافیۀ 

در אین سه حالت . אستعمال شده و אدאت شرط بر آن مقدم نشده אست» مای زאئده«پس אز » تَبلُغَ«فعل مضارع 
  . ت؛ אگر چه كاربرد آن در زبان عربی چندאن متدאول نیستאتصال نون تأكید به فعل مضارع جایز אس

. אست كدאم אز אفعال با نون تأكید به كار نرفته  در אین دسته هیچ. توجه كنید» د«های دستۀ  حال به نمونه
در نمونۀ دوم  ١٠٦.ماضی אست و אتصال نون تأكید به فعل ماضی صحیح نیست» ذَهَبَ«در نمونۀ نخست فعل 

» یُسَبِّحُ«، بر فعل »אدوאت قسم، شرط، نفی و مای زאئده«كنند، مانند  زאً بر فعل مضارع تأكید میعوאملی كه جوא
در نمونۀ . אست» وאهللا«و مسبوق به سوگند » ال«منفی به  »ضُأنقُال «در نمونۀ سوم فعل . אند مقدم نشده

                                                 
  ».گرفت شنوאیی و بیناییشان رא برمی  خوאست و אگر خدא می«: ؛ ترجمه۲۰/ بقره .١٠٣
  ».گویند تسبیح می خدא رא  آسمانها و آنچه در زمین אستآنچه در «: ؛ ترجمه۱/ جمعه .١٠٤
  ».زودی پروردگارت تو رא عطا خوאهد دאد تا خرسند گردیه و ب«: ؛ ترجمه۵/ ضحی .١٠٥
فَلَمّـا  «آیـد؛ ماننـد حـدیث     אگر فعل لفظاً ماضی و در معنای آینده باشد، به ندرت با نون تأکید مـی : نکته .١٠٦

فإمّـا  «که به معنـای  ) ۳۰۵، ص ۴۱، متقی هندی، جکنز אلعمال(» أتِ אلنَّهرَ אلَّذی یَرאهُ نارאًأدرَکنَّ وאحِدאً مِنهُم فَلْیَ
  .אی دعایی و در معنای آینده אست که جمله» طَالَنَّ عُمرُכ«: یا مانند. אست» یُدرِکنَّ
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و سرאنجام در آخرین نمونه  به زمان حال אختصاص یافته אست» אآلن«چهارم مفهوم عبارت با توجه به قید 
توאن  در אین حالتها نمی. فاصله אفتاده אست» سوف«به وسیلۀ » الم جوאب قسم«و » تَرضَی«میان فعل مضارع 

  .نون تأكید رא به فعل مضارع متصل كرد و אتصال آن به نون تأكید جایز نیست

  قاعده

رא به زمان آینده  گردد و آن  كید فعل میپیوندد و موجب تأ نونی אست كه به برخی אفعال می» نون تأكید«
كنند؛ یعنی  توאند به آخر فعلهایی متصل شود كه معنای آینده رא אفاده می دهد؛ אز אین رو صرفاً می אختصاص می

  .فعل مضارع یا אمر

  :تأكید فعل مضارع با نون تأكید چهار حالت دאرد

وقتی אست كه فعل مضارعِ مثبت، دאلّ بر אین حالت . ـ پیوستن نون تأكید به فعل مضارع وאجب אست۱
وَאِهللا لَأفِیَنَّ «: زمان آینده و جوאب قسم باشد و الم جوאب قسم بدون فاصله به آن متصل شده باشد؛ مانند

  ».אلعَهدَ

توאن אستعمال آن رא  ـ پیوستن آن به فعل مضارع غالباً الزم אست؛ אگر چه با توجّه به متون אدبی نمی۲
  :مضارع وאجب دאنست، که دو حالت ممکن אست دאشته باشدهمرאه با فعل 

كار  به ) ما+ إن (» مای زאئده«متصل به » إنْ شرطیه«وقتی فعل مضارع فعل شرط باشد و پس אز ) אلف
رِ حَدאً مِنَ אلْبَشَأفَإِمَّا تَرَیِنَّ ﴿: در אین حالت در قرآن كریم فعل هموאره با نون تأكید آمده אست؛ مانند. رفته باشد

  ١٠٧﴾فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَاً

كه » لَیْتَ«بیان آرزویی با وאژۀ (، אستفهام، تمنّی )אمر و نهی(فعل مضارع پس אز אدوאت طلب  وقتی) ب
، عرض )»لَعَلَّ«بیان אمید دאشتن به چیزی كه تحقق آن ممكن باشد با وאژۀ (، ترجّی )تحقق آن محال باشد

» الم אمر«: به كار رفته باشد؛ مانند) طلب چیزی با تحكّم و تندی(و تحضیض ) زی با مالیمتدرخوאست چی(
» ترجّی«، )لَیْتَكَ تَجِدَنَّ(» تمنّی«، )هَل تَفعَلَنَّ אلخَیرَ؟(» אستفهام«، )ال تَكْسَلَنَّ(» الی نهی«، )لِتَجتَهِدَنَّ(
که در حقیقت مفهوم אمری دאرد و » ورزی؟ آیا تقوא نمی«ی ؛ یعن»أال تَقِیَنَّ«(» عرض«، )لَعَلَّكَ تَفُوزَنَّ(
؛ یعنی »هَلَّا یَتَعَلَّمَنَّ زیدٌ«(» تحضیض«و باالخره ) خوאهد به تقوא ورزیدن אمر كند، ولی با مالیمت و نرمی می

حکّم و خوאهد به لزوم فرאگیری و آموختن אمر کند، ولی با ت که در حقیقت می» !گیرد؟ چرא زید فرא نمی] آخر[«
  ).زورگویی

  : ـ پیوستن آن به فعل مضارع جایز אست، که سه حالت ممکن אست دאشته باشد۳

» مَن یُذَאكِرَنْ یَنْجَحْ«: ـ قرאر گرفته باشد؛ مانند»إنْ«وقتی فعل مضارع پس אز אدوאت شرط ـ به جز ) אلف
  .  »یُذאکِرْ«صحیح אست و هم » یُذאکِرَنْ«که هم 

אِبتَعِدْ عن أمرٍ «: قرאر گرفته باشد؛ مانند)  אز حروف جازمه(» لَمْ«یا ) ز حروف نافیهא(» ال«وقتی پس אز ) ب
  .نیز صحیح אست» لَمْ یَحْضُرْ«و » ال یَعنِیكَ«که » لَم یَحْضُرَنَّ عَليٌّ«و » ال یَعنِیَنَّكَ

                                                 
با  אم و אمروز مطلقاً ر کردهرحمان روزه نذ] خدאی[من برאی «:پس אگر کسی אز آدمیان رא دیدی بگوی: ؛ ترجمه۲۶/ مریم .١٠٧

  ».אنسانی سخن نخوאهم گفت
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» بِعَینٍ ما أرَیَنَّكَ«: قرאر گرفته و אدوאت شرط بر آن مقدم نشده باشد؛ مانند» مای زאئده«وقتی پس אز ) ج
  . هم صحیح אست» أرَאכَ«که 

  :ـ پیوستن آن به فعل مضارع جایز نیست، که چهار حالت ممکن אست دאشته باشد۴
 ، بـر فعـل  »אدوאت قسم، شرط، نفی و مـای زאئـده  «وقتی هیچ یک אز عوאمل تأكید فعل مضارع، همچون ) אلف

   ١٠٨﴾كَ فِیهِ مَوאخِرَ لِتَبْتَغُوא مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَאلْفُلْ یوَتَرَ﴿: مضارع مقدّم نشده باشد؛ مانند
در » ال«كـه حـرف نفـی     ١٠٩﴾تَاهللاِ تَفْتَؤُא تَذْكُرُ یُوسُفَ﴿: و جوאب قسم باشد؛ مانند منفیوقتی فعل مضارع ) ب

مَا «شایان گفتن אست كه . ر رودتوאند با نون تأکید به کا אین نوع فعل هرگز نمی. »ال تَفتَؤُא«تقدیر אست و یعنی 
 ظـاهرאً » ال یَـزאلُ «و » مـا زَאلَ «روند و مانند אفعالی همچـون   در مقام فعل ناقص به كار می» ال یَفْتَؤُ«و » فَتِئَ
אی موאرد حرف نفـی אز ظـاهر فعـل حـذف      رو در پاره كنند؛ אز אین אند، אمّا  مفهوم و معنای منفی אفاده نمی منفی
  . گردد می

  .»نَّ אلْآنَألَأقْرَ«: توאن گفت که نمی» وَאِهللا لَأقرَأُ אآلنَ«: تی فعل مضارع دאلّ بر زمان حال باشد؛ مانندوق) ج

فاصله אفتاده » قد، سین یا سوف«אی مانند  وقتی میان فعل مضارع و الم جوאب قسم به وسیلۀ كلمه) د
  . »لَقَدْ یَسْهُوَنَّ«: گفت توאن ، که نمی»وَאهللاِ لَقَد یَسهُو אلعَالِمُ«: باشد؛ مانند

  )۵(حاالت فعل مضارع 

  های مضارع مؤكّد صیغه

 :به جدول زیر توجه كنید
 

    نون خفیفه  نون ثقیله        

  فعـل

  مضارع مؤكد

  

  غایب

  مذكر

  ۱  َیفْعَلَنْ  َیفْعَلَنَّ  مفرد

  ۲    َیفْعَلَانِّ  مثنی

  ۳  یَفعَلُنْ  یَفْعَلُنَّ  جمع

  ؤنثم

  ۴  تَفْعَلَنْ  تَفْعَلَنَّ  مفرد

  ۵    تَفْعَلَانِّ  مثنی

  ۶    یَفعَلْنَانِّ  جمع

  مذكر  مخاطب
  ۷  تَفْعَلَنْ  تَفْعَلَنَّ  مفرد

  ۸    تَفْعَلَانِّ  مثنی

                                                 
جستجو کنید و אمید که سپاس ] خود رא یروز[تا אز فضل אو  یبین شکاف می رא در آن موج یو کشت«: ؛ ترجمه۱۲/ فاطر .١٠٨

 ».بگزאرید

 »کنى  یبه خدא سوگند که پیوسته یوسف رא یاد م«: ؛ ترجمه۵۸/ یوسف. ١٠٩
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  ۹  تَفْعَلُنْ  تَفْعَلُنَّ  جمع

  ؤنثم

  ۱۰  تَفْعَلِنْ  تَفْعَلِنَّ  مفرد

  ۱۱    تَفْعَلَانِّ  مثنی

  ۱۲    تَفْعَلْنَانِّ  جمع

  متكلم
  ۱۳  فْعَلَنْأ  فْعَلَنَّأ  وحده

  ۱۴  نَفْعَلَنْ  نَفْعَلَنَّ  אلغیرمع 

  توضیح

آن  معنایبر  و شود فعلهای مضارع و אمر אفزوده می به آخرگاه أكید نونی אست كه كه گفتیم نون ت چنان
אكنون باید  .אنجام دهدكند و بر אین نكته داللت دאرد كه فاعل فعل مصمّم אست که حتماً فعل رא  تأكید می

و نون  אست) نِّ( یا مكسور )نَّ( د و مفتوحنون ثقیله مشدَّ .ثقیله و خفیفه: أكید بر دو نوع אستنون تبیفزאییم كه 
אز אین كه بگذریم باید توجّه دאشت كه نون ثقیله نسبت به نون خفیفه تأكید ). نْ(خفیفه یک نون ساكن אست 
كه در نمودאر باال  شود؛ حال آنكه نون خفیفه ـ چنان توאند متصل  ی فعل میها بیشتری دאرد و به همۀ صیغه

های  صیغه אز صیغه ۸توאند به  پیوندد و صرفاً می های تثنیه و جمع مؤنث نمی مشاهده می کنید ـ به آخر صیغه
אست كه  توجه به אین نكته ضروری. متصل شود) ۱۴و  ۱۳، ۱۰، ۹، ۷، ۴، ۳، ۱های شمارۀ  صیغه(فعل مضارع 

عالوه گفتنی   به. ها مفتوح אست های تثنیه و جمع مؤنث، مكسور و در بقیۀ صیغه نون تأكید ثقیله در صیغه
شود كه در جدول فوق نشان دאده  هایی كه به نون تأكید می پیوندد تغییرאتی مشاهده می אست در آخر صیغه

  :بندی كلی آن به قرאر زیر אست شده و جمع

شود؛  پس אز אتصال به نون تأكید، مبنی بر فتح می» ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱«های  صیغهאلفعل در  ـ الم ۱
و אگر الم אلفعل، אلفِ مقلوب אز یاء باشد، به » یَدْعُوَنَّ و یَدْعُوَنْ ←یَدْعُو«و » یَفْعَلَنَّ و یَفْعَلَنْ ←یَفْعَلُ«: مانند

  .»نْیَرضَیَنَّ و یَرضَیَ ←یَرْضَی «: شود؛ مانند بدل می» یاء«

هایی كه عالمت رفع آنها نون عوض رفع אست پس אز אتصال به نون تأكید حذف  ـ نون אعرאبی در صیغه۲
 .شوند ؛ یعنی نون عوض رفع و نون تأكید در یک صیغه با هم جمع نمی»یَفْعَلَانِّ ←یَفْعَلَانِ «: شود؛ مانند می

ضمیر متصل مرفوع پس אز אتصال به ی »یا«و » وאو«های جمع مذكر و مفرد مؤنث مخاطب  ـ در صیغه۳
؛ مگر אینكه حرف »تَفْعَلِنَّ و تَفْعَلِنْ ←تَفْعَلِینَ «و » یَفْعَلُنَّ و یَفْعَلُنْ ←یَفْعَُلونَ «: شود؛ مانند نون تأكید حذف می

پذیرد؛ یعنی  ماند و حركت مناسب خود رא می ماقبل ضمیر، مفتوح باشد كه در אین صورت ضمیر باقی می
تَخْشَیِنَّ و  ←تَخْشَیْنَ «و » یَخْشَوُنَّ و یَخْشَوُنْ ←یَخْشَوْنَ «: مكسور؛ مانند» یاء«شود و  مضموم می» وאو«

های جمع مذكر و مفرد مؤنث مخاطب مضارع هرگاه همرאه با نون تأكید به كار رفته  همچنین صیغه. »تَخْشَیِنْ
  .روند باشند مبنی نیستند و معرب به شمار می

شود تا  ی فاصله می»אلف«های جمع مؤنث، میان نون تأكید ثقیله و نون ضمیر جمع مؤنث  ـ در صیغه۴
 ←تَفْعَلْنَ «و » یَفْعَلْنَانِّ ←یَفْعَلْنَ «: نامند؛ مانند می אلف فارقهאین אلف رא . سه نون پشت سر هم به كار نروند

  .»تَفْعَلْنَانِّ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אفعال אمر حاضر و אمر غایب؛ 

  چگونگی ساختن فعل אمر؛ 

 .فعل אمر مؤکّد 

  درآمد

گانۀ فعل رא شناختیم و با برخی אز مسائل مهم مربوط به آنها  در دروس پیشین دو نوع אصلی אز אنوאع سه
های  شویم و چگونگی ساختن صیغه در אین درس با نوع دیگری אز فعل، یعنی فعل אمر، آشنا می .آشنا شدیم

گیریم؛ به دنبال آن طرز تأکید کردن فعل אمر به وسیلۀ نون تأکید خفیفه و ثقیله رא  گوناگون آن رא فرא می
  . خوאهیم شد خوאهیم شناخت و אلبتّه در אین میان با تغییرאت ظاهری پدید آمده در آنها آشنا

  فعل אمر
  :به جدول زیر توجه کنید

  فعـل

  אمر

  

  غایب

  مذكر

  ۱  لِیَعْلَمْ  مفرد

  ۲  لِیَعْلَمَا  مثنی

  ۳  لِیَعْلَمُوא  جمع

  ؤنثم

  ۴  لِتَعْلَمْ  مفرد

  ۵  لِتَعْلَمَا  مثنی

  ۶  لِیَعْلَمْنَ  جمع

  مخاطب
  مذكر

  ۷  אِعْلَمْ  مفرد

  ۸  אِعْلَمَا  مثنی

  ۹  אِعْلَمُوא  عجم

  ۱۰  אِعْلَمِي  مفرد  ؤنثم

  ۱۱  אِعْلَمَا  مثنی      

  

  ۱۲  ِאعْلَمْنَ  جمع    

  متكلم
  ۱۳  عْلَمْألِ  وحده

  ۱۴  لِنَعْلَمْ  אلغیرمع 
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  توضیح

های  אین אفعال در صیغه. אند درج شده» אلعِلْم«در جدول فوق تمامی چهارده صیغۀ فعل אمر معلوم אز مصدر 
رو אین هشت صیغه رא   אز אین ١١٠.شود خوאنده می الم אمرهمرאه هستند كه ) لِـ(ا الم مكسوری غایب و متكلم ب

روند و  شش صیغۀ مخاطب אز وجه אمری بدون الم به كار می. אند نامیده» אمر غایب و متكلم«یا » אمر به الم«
  . شوند نامیده می» אمر حاضر«یا » אمر به صیغه«

رא در » الم אمر«های غایب و متكلم  شود و برאی ساختن آن در صیغه میفعل אمر אز فعل مضارع گرفته 
  . ِلیَعْلَمْ ←یَعْلَمُ : كنیم دهیم و آن رא مجزوم می آغاز فعل مضارع قرאر می

كنیم؛ یعنی نخست حروف  های مخاطب به شیوۀ دیگری عمل می אما برאی ساختن فعل אمر در صیغه
אگر حرف . كنیم عْلَمُ؛ سپس آن رא مجزوم می ←تَعْلَمُ : אندאزیم رع میهای فعل مضا مضارعت رא אز آغاز صیغه

عَلِّمْ؛ ولی  ←تُعَلِّمُ : بعد אز حرف مضارعت متحرک باشد، در אین صورت، فعل אمر به دست آمده אست؛ مانند
. אِعْلَمْ ←یَعْلَمُ : אگر حرف بعد אز حرف مضارعت ساكن باشد، الزم אست همزۀ متحركی رא بر سر آن در آوریم

حرکت همزۀ אفزوده شده رא باید با توجه به حركت عین אلفعل مضارع آن تعیین كرد؛ یعنی אگر عین אلفعل آن 
אُكْتُبْ؛ و אگر عین אلفعل مفتوح یا مكسور باشد همزۀ  ←یَكْتُبُ : شود؛ مانند مضموم باشد همزۀ אمر مضموم می

  ١١١.אِستَشْهِدْ ←אِفْتَحْ، یَستَشْهِدُ  ←سْ، یَفتَحُ אِجلِ ←یَجلِسُ : كنیم؛ مانند אمر رא مكسور می

  مالحظه

» إفعال«تنها در אمر حاضر אز باب . همزۀ אمر در همۀ موאرد همزۀ وصل و حركت آن ضمّه یا كسره אست
شود و همیشه مفتوح אست و همزۀ قطع  كه همزه بدون توجّه به حرکت عین אلفعل مضارع آن تعیین میאست 
  .أكْرِمْ ←یُكرِمُ  ←أكْرَمَ : ؛ مانندرود شمار می به
  

فعل אمر حاضر אز باب 

  إفعال

            عدد

  جنس
  مؤنث  مذكر

  أكْرِمي  أكْرِمْ  مفرد

  أكْرِمَا  أكْرِمَا  مثنی

  أكْرِمْنَ  أكْرِمُوא  جمع

  تأكید فعل אمر
  : به جدول زیر توجه كنید

  
                                                 

ول نیز به همین روش، یعنی با אفزودن الم אمر به فعل مضارع مجهول و مجزوم کردن آخر فعل به چهارده صیغۀ אمر مجه .١١٠
 ).باید یاری شود(لِیُنْصَرْ : آید؛ مانند دست می

دאری آمده باشد، آن رא در تلفظ ـ و نه در  ناگفته پیدאست که هرگاه به אین همزه نیاز نباشد، یعنی پیش אز آن حرف حرکت .١١١
  . »وَتْرُכ«: خوאنیم و می» وَٱتْرُכ«: نویسیم کنیم؛ می ذف مینگارش ـ ح
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  ناقص   אجوف  مضاعف  سالم و مهموز  

فعل אمر 

  بمخاط

  مذكر

  خفیفه  ثقیله   خفیفه  ثقیله  خفیفه  ثقیله   خفیفه  ثقیله

  אُغْزُوَنْ  אُغْزُوَنَّ  قُولَنْ  قُولَنَّ  ُمدَّنْ   مُدَّنَّ   אِفْعَلَنْ  אِفْعَلَنَّ

  -  אُغْزُوَאنِّ  -  قُولَانِّ  -  مُدَّאنِّ  -  אِفْعَلَانِّ

  אُغْزُنْ  אُغْزُنَّ  نْقُولُ  قُولُنَّ  ُمدُّنْ  ُمدُّنَّ  אِفْعَلُنْ  אِفْعَلُنَّ

  مؤنث

  אُغْزِنْ  אُغْزِنَّ  قُولِنْ  قُولِنَّ  مُدِّنْ  مُدِّنَّ  ِאفْعَلِنْ  אِفْعَلِنَّ

  -  אُغْزُوَאنِّ  -  قُولَانِّ  -  مُدَّאنِّ  -  אِفْعَلَانِّ

  -  אُغْزُونَانِّ  -  قُلْنَانِّ  -  אُمْدُدْنَانِّ  -  אِفْعَلْنَانِّ

  توضیح

گونه شرطی به آخر فعل אمر אضافه كرد تا بر معنای آن تاكید كند؛ زیرא  بدون هیچتوאن  نون تأكید رא می
אما پس אز אتصال نون تأكید به فعل אمر حاضر، در وضعیت . شود فعل אمر هموאره در معنای آینده אستعمال می

توאن  ی میبه طور كلّ. پذیرد كه در جدول فوق نشان دאده شده אست אلفعل تغییرאتی صورت می  ظاهری الم
  :گونه تغییرאت رא در قالب چند قاعده به شرح زیر جمع بندی كرد אین

אِفْعَلَنَّ و  ←אِفْعَلْ: شود אلفعل مبنی بر فتح می ـ با אتصال نون تأكید به صیغۀ مفرد مذکّر مخاطب، الم ۱
قُولَنَّ و  ←قُلْ: گردد  ف برمیאلفعلِ محذو عالوه بر אین در فعل אجوف هنگام אتصال به نون تأكید، عین . אِفْعَلَنْ

ها تنها  אُغْزُوَنَّ و אُغْزُوَنْ؛ و در مضاعفِ אین صیغه ←אُغْزُ: گردد אلفعل محذوف برمی قُولَنْ؛ در فعل ناقص، الم 
توאند  حال آنکه هرگاه بدون نون تأکید به کار رود حرف آخر آن می. مُدَّنَّ و مُدَّنْ ←ُدَّ م ١١٢:یک وجه جایز אست

  .حرکت فتحه، ضمّه و کسره رא بپذیرد هر سه

אِفْعَلُنَّ و אِفْعَلُنْ؛  ←אِفْعَلُوא : شود ـ با אتصال نون تأكید به صیغۀ جمع مذكر אمر حاضر، وאو ضمیر حذف می۲
 . אُغْزُنَّ و אُغْزُنْ ←قُولُنَّ و قُولُنْ؛ אُغْزُوא  ←مُدُّنَّ و مُدُّنْ؛ قُولُوא  ←مُدُّوא 

: شود مؤنث مخاطب همرאه با نون تأكید به کار رود، یای ضمیر در آن حذف می ـ هرگاه صیغۀ مفرد۳
 . אُغْزِنَّ و אُغْزِنْ ←قُولِنَّ و قُولِنْ و אُغْزِي ←مُدِّنَّ و مُدِّنْ،  قُولِي ←אِفْعَلِنَّ و אِفْعَلِنْ، مُدِّي  ←אِفْعَلِي

شوند  سه نون در كنار هم جمع می ـ در صیغۀ جمع مؤنث چون هنگام אتصال نون تأكید ثقیله به آن،۴
شود كه  بین نون ضمیر جمع مؤنث و نون تأكید ثقیله، אلفی فاصله می) یک نون جمع مؤنث و دو نون تأكید(

  .אُغْزُونَانِّ ←قُلْنَانِّ؛ אُغْزُونَ  ←אُمْدُدْنَانِّ؛ قُلْنَ  ←אِفْعَلْنَانِّ؛ אُمْدُدْنَ  ←אِفْعَلْنَ : نامند می אلف فارقهآن رא 

  .شود های مثنای אمر אفزوده نمی گفتنی אست نون تأکید خفیفه به صیغه

  

                                                 
  .مُدِّنَّ، مُدُّنِّ و אُمْدُدْنَ: توאن گفت یعنی نمی .١١٢
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  אهدאف درس

  : آشنایی با

 مفهوم الزم و متعدّی؛  
 مالک الزم یا متعدّی دאنستن فعل؛ 
  ؛)هم الزم و هم متعدی(وجهی  دوאفعال  

 .چگونگی متعدّی ساختن فعل الزم 

  درآمد

بندی دیگری אز אفعال  در אین درس با تقسیم. در دروس گذشته با אنوאع فعل به אعتبار زمان آشنا شدیم
شویم که شناخت صحیح آن אز אهمیت خاصی برخوردאر אست؛ در زبان عربی אفعال، به جز گروه  عربی آشنا می

مالک الزم یا متعدی  .אند یا متعدی شوند، یا الزم خوאنده می» אفعال نوאسخ«ودی אز آنها که در אصطالح محد
به عبارت دیگر אگر معنای فعلی . بودن در دستور زبان عربی صرفاً پذیرش یا عدم پذیرش مفعول مستقیم אست
رفع دאرد ـ تمام و کامل شود، آن  با ذکر فاعل ـ که אسم مرفوعی پس אز فعل אست و معموالً ضمه یا تنوین

و چنانچه فعلی عالوه . فعل الزم אست؛ هر چند پس אز آن אسمهای دیگری به وאسطۀ حروف אضافه آمده باشد
بر فاعل به مفعول هم نیاز دאشته باشد و אین مفعول بدون وאسطۀ حروف אضافه پس אز آن ذکر شود، آن فعل 

  . متعدی אست
  :های زیر توجّه کنید موضوع به نمونه تر برאی فهم بهتر و کامل

  )אلف(الزم و متعدی 

  :های زیر توجّه کنید به نمونه
  )אلف

  . وَجْهُ אلصَّبِيِّ مِنَ אلْحَرِّ حْمَرَّـ א۱ِ

  .אلطَّالِبُ إلَی אلمَکْتَبَةِ ذَهَبَـ ۲

  ١١٣﴾مِنْ بَینِهِمْ אبُحْزَأאلْ فَاخْتَلَفَ﴿ ـ۳

  ١١٤﴾אلْعَزْمِ مِنَ אلرُّسُلِأُولُوא  صَبَرَ اكَمَفَاصْبِرْ ﴿ـ ۴
  )ب

  ١١٥﴾اتِهِ وَلَوْ كَرِهَ אلْمُجْرِمُونَאلْحَقَّ بِكَلِمَ אللَّهُ حِقُّیُوَ﴿ـ۱

                                                 
  ».אز میانشان אحزאب دست به אختالف زدند] آنکه[تا «: ؛ ترجمه۶۵/ زخرف .١١٣

 ».نستوه صبر کردند صبر کن گونه که پیامبرאنِ پس همان«: ؛ ترجمه۳۵/ אحقاف .١١٤

 ».هر چند بزهکارאن رא خوش نیاید ؛گردאند و خدא با کلمات خود حق رא ثابت می«: ؛ ترجمه۸۲/ یونس .١١٥
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   ١١٦﴾ضَرَبَ אللَّهُ مَثَالً فَكَیْلَمْ تَرَ أ﴿ـ ۲

  . جَمِیالً ١١٧قُفَّازאً אلْبِنْتُ لَبِسَتِـ ۳

  .في אلسَّاحَةِ فَاطِمَةَ رَأیتُـ ۴

  ١١٨﴾أُحْیِي وَأُمِیتُ أنَأالَ رَبِّيَ אلَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَ یمُאهِإِبْرَالَ إِذْ قَ﴿ـ ۵

  توضیح

  :אند אند دو گونه های باال به کار رفته فعلهایی که در نمونه

אفعالی هستند که پس אز آنها فقط یک אسم آمده که فاعل آنهاست و معنای آنها با ذکر ) אلف( گونۀ אول
ه فاعل אنجام دهندۀ فعل אست و غالباً حرکت آخر آن ضمّه یا تنوین ضمّه در אین نمون. شود فاعل کامل می

  .گویند می الزم شود به چنین אفعالی که معنای آنها با ذکر یک אسم مرفوع پس אز آنها کامل می. אست

گفتنی אست هرگاه אز نظر معنایی ضروری باشد که برאی توضیح بیشتر پس אز אین אفعال אسم دیگری ذکر 
بر همین אساس در . ماً باید وאژۀ دیگری رא وאسطه قرאر دאد و آن אسم رא پس אز وאسطه ذکر کردشود حت
حرف جرّ » אلمَکتَبَة«و در نمونۀ دوم قبل אز » مِن«حرف جرّ » אلحَرّ، بَیْنَ و אلرُّسُلِ«های باال پیش אز  نمونه

روند، مجرور به حرف جرّ  به کار می) جرّ(به אین گونه אسمها، که پس אز حرف אضافه . به کار رفته אست» إلی«
  .شود گفته می

אند که אز نظر אعرאب و حرکتِ آخرین حرف وضعیت متفاوتی دאرند؛  دو אسم به کار رفته) ب( گونۀ دومدر 
بدون ذکر ) کند ثابت می(» یُحِقُّ«در نمونۀ אول معنای فعل . یعنی یکی אز آنها مرفوع و دیگری منصوب אست

ها نیز عیناً چنین אست؛ یعنی در نمونۀ دوم با گفتن فعل  وضعیت دیگر نمونه. کامل نیست) قّحَ(مفعول آن 
نیاز دאرد تا » مَثَالً«رسد که چه چیزی یا چه کسی رא زد؟ پس به אسم  אین سؤאل به ذهن مخاطب می» ضَرَبَ«

های سوم و چهارم که  نمونه در» رأیتُ«و » لَبِستُ«همین طور معنای אفعال ). مثال زد(معنای آن کامل شود 
به אین گونه אز אفعال که به مفعول نیاز دאرند و معنای . شوند کامل می) قُفّاز و فاطمة(صِرفاً با مفعولهای آنها 

» أُحْیِي و أُمِیتُ، یُمِیتُ ،یُحْیِي«در نمونۀ پنجم، אفعالِ . گویند می متعدّیشود  آنها بدون ذکر مفعول کامل نمی
 »کُلَّ شَيءٍ«آنها رא مفعول توאن  به دאرند که بنا به دالیلی אز ذکر آنها خوددאری شده אست و می   در אصل مفعولٌ
  .شوند אین گونه אفعال متعدّی خوאنده می. فرض کرد

  مالحظه

אما باید بدאنیم که אین وضعیتِ عمومی אفعال . که گفتیم در زبان عربی فعل یا الزم אست یا متعدی چنان
رود که در  אست؛ یعنی به جز אفعال الزم و متعدی نوع دیگری אز فعل هم در عربی به کار می در زبان عربی

به عبارت دیگر گاه با حرف جر و گاه بدون حرف جر . وجه אول الزم، و وجه دوم متعدی: حقیقت دو وجه دאرد
  .شوند אستعمال می

                                                 
 »  .خدא چگونه مثل زده یآیا ندید«: ؛ ترجمه۲۴/ אبرאهیم. ١١٦

  .کش دست: قُفّاز. ١١٧

] هم[من ": گفت ".میرאند  یو مکند   یمن همان کسى אست که زنده م پروردگارِ": آنگاه که אبرאهیم گفت«: ؛ ترجمه۲۵۸/ بقره. ١١٨
  »".میرאنم  یم] هم[کنم و   یزنده م
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ید آنها رא الزم به شمار آوریم و אگر بدون بر אین אساس چنانچه אین אفعال با حرف جر به کار رفته باشند با
گونه  برخی אز אین. حرف جر به کار رفته باشند و אسم بعد אز آنها منصوب شده باشد باید آنها رא متعدّی بدאنیم

ر و گاه که گاه همرאه با حرف ج) إلَی(و جَاءَ ) إلَی(لَ ، وَصَ)بِـ(، حَدَّثَ )بِـ(حَسَّ أ، )مِن(خَافَ : אند אز אفعال عبارت
بیانگر یک معنا هستند؛ » خَافَهُ أحمَدُ«و » خَافَ أحمَدُ مِنْهُ«بنابرאین عبارت . روند بدون حرف جر به کار می

علی آن رא אحساس «هر دو یعنی » أحَسَّهُ عَلِيٌّ«و » أحَسَّ عَليٌّ بِهِ«همچنین عبارت . »אحمد אز אو ترسید«یعنی 
به یک معنا هستند و میان آن دو به جز אز حیث الزم و متعدی بودن تفاوت » حَدَّثَ بِهِ«و » حَدَّثَ«، یا »کرد

  .دیگری وجود ندאرد

به کار » بِـ«گیرد و گاه همرאه با حرف جرّ  אست که گاه مفعول مستقیم می» أتَی ـ یَأتِي«نمونۀ دیگر فعل 
انَ وَلَوْ كَ تُونَ بِمِثْلِهِأیَا لَ﴿و ١١٩﴾ارِهُونَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَیُ اوَلَ یالَإِلَّا وَهُمْ كُسَ اةَتُونَ אلصَّلَأیَا وَلَ﴿: رود؛ مانند می

   ١٢٠﴾بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرאً

  قاعده

ذکر شود و به مفعول نیاز ندאرد؛ حال آنکه » فاعل«فعل الزم فعلی אست که پس אز آن فقط کافی אست 
ضابطۀ . شود و معنای آنها بدون ذکر مفعول کامل نمی אفعال متعدّی عالوه بر فاعل به مفعول نیز نیازمندند

  .تشخیص الزم یا متعدّی بودن فعل نیز صرفاً پذیرش یا عدم پذیرش مفعول مستقیم אست

  )ب(الزم و متعدی 

  :های زیر توجه کنید به نمونه
  )ب            )אلف
  . ـ أجْلَستُ أحمَد۱َ        .ـ جَلَسَ أحمَد۱ُ

  .متُ אلعالِمَـ عَظ۲ََّ        .ـ عَظُمَ אلعالِم۲ُ

  .ـ אِجتَمَعْتُ بِالْقوْم۳ِِ        .ـ אِجتَمَعَ אلْقَوْم۳ُ

  .الزَمتُ אلشَّیْءَ ـ۴        .ـ لَزِمَ אلشَّيْء۴ُ

  . ـ אِستَحْضَرتُ אلمُعَلّم۵َ        .ـ حَضَرَ אلمُعَلِّم۵ُ

  .ـ كَرَمْتُ אلمُجتَهِد۶َ        .ـ كَرُمَ אلمُجتَهِد۶ُ

  توضیح

در . شود و نیازی به مفعول ندאرد که معنای آن با ذکر فاعل کامل میگفتیم که فعل الزم فعلی אست 
אفعال به کار رفته در . شود عوض אفعال متعدی به مفعول نیاز دאرند و معنای آنها بدون ذکر مفعول كامل نمی

  .متعدی هستند» ب«های دستۀ  الزم و در نمونه» אلف«های دستۀ  نمونه

                                                 
 » .کنند آورند و جز با کرאهت אنفاق نمی کسالت نماز به جا نمی] حال[و جز با «: ؛ ترجمه۵۴/ توبه .١١٩

 » .باشند] دیگر[ یאز آنها پشتیبان برخ یهر چند برخ ؛مانند آن رא نخوאهند آورد« : ؛ ترجمه۸۸/ אسرאء .١٢٠
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توאن آن رא  ماند و نمی می» الزم«آید که آیا فعل الزم همیشه  می که بگذریم אین سئوאل پیش  אز אین
توאن فعل الزم رא به متعدی بدل کرد؟ برאی یافتن پاسخ  متعدّی کرد یا نه چنین نیست و موאردی هست که می

  :אین پرسش به توضیحات زیر توجّه کنید

شود אز همان אفعال الزم  مالحظه می که אند و چنان متعدّی» ب«های دستۀ  فعلهای به کار رفته در نمونه
با نقل » جَلَسَ«در نمونۀ نخست فعل . אند  و با אعمال روشهایی به متعدّی بدل گردیده  گرفته شده» אلف«دستۀ 

با نقل به » عَظُمَ«در نمونۀ دوم فعل . متعدّی شده و مفعول پذیرفته אست) باب إفعال(» أجْلَس«به صیغۀ 
به وאسطۀ » אِجتََمَعَ«در نمونۀ سوم فعل الزم . متعدّی شده و مفعول گرفته אست) یلباب تفع(» عَظَّمَ«صیغۀ 

در . رא، كه ظاهرش مجرور אست، در معنا مفعول خود قرאر دאده אست» אلقوم«متعدی شده و وאژۀ » ـ«بِحرف جر 
در . فعول گرفته אستمتعدی شده و م) باب مفاعله(» الزَمَ«با نقل به صیغۀ » لَزِمَ«نمونۀ چهارم فعل الزم 
، كه بر طلب داللت دאرد، متعدّی )باب אستفعال(» אِسْتَحْضَرَ«با نقل به صیغۀ » حَضَرَ«نمونۀ پنجم فعل الزم 

אست، متعدی شده ) یَكرُمُ(كه مضارع آن » کَرَمَ«با نقل به صیغۀ » كَرُمَ«شده אست و باالخره در آخرین نمونه 
  .אست

توאن با روشهای باال متعدّی کرد، بلکه چگونگی و  ه هر فعل الزمی رא نمیدر אینجا باید توجّه دאشت ک
گفته، در بیشتر موאرد، به کاربرد אهل زبان بستگی  نوع متعدّی شدن فعل الزم به وسیلۀ یکی אز روشهای پیش

مثالً هر  بر אین אساس نباید تصور کرد که. توאن אز آن آگاهی یافت دאرد که با مرאجعه به فرهنگهای عربی می
  .برد تا אز אین طریق متعدی آن به دست آید» تفعیل«یا » إفعال«توאن به باب  فعل الزمی رא می

  قاعده

  :توאن با یکی אز روشهای زیر به فعل متعدّی بدل كرد فعل الزم رא می

  أضْحَکَ؛ ←ضَحِکَ : ؛ مانند)باب إفعال(ـ با بردن آن به صیغۀ أفْعَلَ ۱

  نَزَّلَ؛ ←نَزَلَ : ؛ مانند)باب تفعیل(» فَعَّلَ« ـ با بردن آن به صیغۀ۲

  ـ؛ بجَاءَ  ←جَاءَ : ؛ مانند»بِـ«ـ به وאسطۀ بعضی אز حروف جرّ مانند ۳

  باعَدَ، ←بَعُدَ : ؛ مانند)باب مفاعله(» فاعَلَ«ـ با بردن آن به صیغۀ ۴

 ←ضَعُفَ : اللت دאرد؛ مانندكه معموالً بر طلب د) باب אستفعال(» אِسْتَفْعَلَ«ـ با بردن آن به صیغۀ ۵
  אِسْتَضعَفَ؛

  .کَرَمَ ←كَرُمَ : كه مضارع آن یَفْعُلُ אست؛ مانند» فَعَلَ«ـ با بردن آن به صیغۀ ۶
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אنوאع فعل الزم؛ 
 چگونگی الزم کردن فعل متعدی؛ 
 چگونگی تشخیص فعل متعدی אز الزم؛  
  .אنوאع فعل متعدی 

  درآمد

ی متعدی در درس گذشته با مفهوم الزم و متعدی بودن، مالک الزم یا متعدی دאنستن فعل و چگونگ
در אین درس با אنوאع فعل الزم، چگونگی الزم کردن فعل متعدی، چگونگی . ساختن فعل الزم آشنا شدیم

تشخیص فعل متعدی אز الزم و سرאنجام با אنوאع فعل متعدی در زبان عربی ـ یعنی فعلهای یک مفعولی، دو 
  .مفعولی و سه مفعولی ـ آشنا خوאهیم شد

  فعل الزم
  :توجه كنیدهای زیر  به نمونه

  )אلف

  .جَبُنَأحمدُ أمْ  شَجُعَأـ سَوאءٌ عَلَيَّ ۱

  .قَصُرَאلنَّهارُ و طَالَـ ۲

  .ونَظُفَאلثَّوْبُ  طَهُرَـ ۳

  .مَرِضَאلطِّفلُ و عَطِشَـ ۴

  .אلْوَرْدُ אِحْمَرَّ ـ۵

  .אلعَینُ عَوِرَتِـ ۶

  .فَامْتَدَّـ مَدَدْتُ אلْحَبْلَ ۷

  . فَانْکَسَرَـ كَسَرْتُ אلزُّجاجَ ۸

  .אلجِلْدُ אِقْشَعَّرَـ ۹

   ١٢١﴾قَوْمٍ عَسَی أنْ یَکُونُوא خَیْرאً مِّنْهُم مِنقَوْمٌ  یَسْخَرْلَا ﴿ـ۱۰
  )ب

  .אلوَرَقَةُ تَمَزَّقَتِ ←ـ مَزَّقْتُ אلوَرَقَةَ ۱

                                                 
 » .نباید گروهی אز مردאن شما گروه دیگر رא مسخره کنند، شاید آنها אز אینها بهتر باشند«: ؛ ترجمه۱۱/ حجرאت .١٢١
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  ١٢٢.אلعالِمُ سَبُقَ ←ـ سَبَقَنِيَ אلعَالِمُ ۲

  توضیح

אند، אمّا  یابیم که همۀ آنها الزم دقت کنیم در می »אلف«های دستۀ  אگر به אفعال به کار رفته در نمونه
توאن آنها رא به گروههای  همگی وضعیّت یکسانی ندאرند، بلکه با توجه به אختالفهایی که میان آنها هست می

  :زیر تقسیم کرد

خوبی، بدی، (אند بیانگر سجایا و خصوصیات درونی אنسان  ـ אفعالی كه در نمونۀ شمارۀ یک به کار رفته۱
  جَبُنَ وحَسُنَ، قَبُحَ، شَجُعَ : ؛ هستند...)شجاعت، ترس و 

كنند؛  داللت می) كوتاهی، بلندی و אمثال אینها(אند بر هیأت  ـ אفعالی كه در نمونۀ شمارۀ دو به کار رفته۲
  ... وقَصُرَ، طالَ : مانند

 وطََهُرَ، وَسِخَ : كنند؛ مانند אند بر پاكیزگی یا ناپاكی داللت می ـ אفعالی كه در نمونۀ سوم به کار رفته۳
  ١٢٣دنَِسَ
אند بر عوאرض غیر ثابت و گذرאیی همچون بیماری، کسالت و  ـ אفعالی كه در نمونۀ چهارم به کار رفته۴

  . داللت کنند» حرکت«אین אفعال طبعاً نباید بر . عَطِشَ ومَرِضَ، كَسِلَ : كنند؛ مانند تشنگی داللت می

  .کند بر رنگ داللت می) אِحْمَرَّ(ۀ پنجم ـ فعل به کار رفته در نمون۵

نَجِِلَ  و) چشم نابینا شد אز یک (عَوِرَ : كند ـ فعل به کار رفته در نمونۀ ششم بر عیب یا زینت داللت می۶

  )بود/ چشم درشت شد(

  .אثر پذیرفته و الزم شده אست» مَدَّ«در نمونۀ هفتم אز فعل متعدی یک مفعولی » אِمْتَدَّ«ـ فعل ۷

  .אثر پذیرفته و الزم شده אست» کَسَرْتُ«در نمونۀ هشتم אز فعل متعدّی یک مفعولی » אِنکَسَرَ«عل ـ ف۸

  .در نمونۀ نهم فعل رباعی مزید אست و بر مبالغه داللت دאرد و نیاز به مفعول ندאرد» אِقْشَعَرَّ«ـ فعل ۹

گیرد متعدّی אست، אز آنجا  م میرغم آنکه معادل آن در فارسی چون مفعول مستقی علی» یَسْخَرْ«ـ فعل ۱۰
  .شود محسوب می» الزم«رود  کار میبه » مِنْ«که در عربی هموאره با حرف جرّ 

» الزم«توאن گفت در زبان عربی هر فعلی که یکی אز حالتهای فوق رא دאشته باشد  بنابر آنچه گذشت می
  .אست و نیازی به مفعول ندאرد

در نمونۀ . دو روش برאی الزم كردن فعل متعدی در عربی אست بیانگر» ب«های دستۀ  در مقابل، نمونه
» تَمَزَّقَ«אز باب تفعیل به باب تَفَعُّل ـ که دאلّ بر مطاوعه و אثر پذیری אست ـ فعل » مَزَّقَ«אول با بردن فعل 

                                                 
بلند : ؛ طَالَ)شدن(ترسو بودن، بُزدل بودن : شجاع بودن، دلیر بودن؛ جَبُنَ: ؛ شَجُعَ)برאی کسی(یکسان אست : سَوאءٌ عَلَی. ١٢٢

تشنه بودن : تمیز بودن، پاکیزه شدن؛ عَطِشَ: ؛ نَظُفَ)شدن(پاک بودن : وتاه بودن؛ طَهُرَک: ؛ قَصُرَ)شدن(بودن، طوالنی بودن 
אز یک چشم : ؛ عَوِرَ)سرخ(گُل : سرخ شدن، به رنگ قرمز درآمدن؛ وَرْد] به تدریج: [؛ אِحْمَرَّ)شدن(بیمار بودن : ؛ مَرِضَ)شدن(

مو بر ... لرزه بر אندאم אفتادن، אز ... : אِقشَعَرَّ אلجِلدُ مِن (پوست : ؛ جِلْد)حشتאز سرما، אز ترس و و(لرزیدن : نابینا شدن؛ אِقْشَعَّرَ
شیشه رא شکستم پس : ریسمان رא کشیدم پس کشیده شد؛ کسَرْتُ אلزُّجاجَ فَانْکَسَرَ: بدن سیخ شدن؛ مَدَدْتُ אلْحَبْلَ فَامْتَدَّ

  .پیشی گرفتن؛ سَبُقَ پیش بودن، جلو بودن: اره شدن؛ سَبَقَپ: پاره کردن، دریدن، شکافتن؛ تَمَزقَّ: شکست؛ مَزَّقَ

  ).بودن(شدن، لکه دאر شدن ) ناپاک(آلوده : ، دَنِسَ)شدن(بودن ) آلوده(کثیف : وَسِخَ. ١٢٣
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. אست »الزم«شود و אز אین رو  به دست آمده אست که به مفعول نیاز ندאرد و با ذکر فاعل معنای آن کامل می
، که در زبان عربی به قصد تعجب، مبالغه، مدح »فَعُلَ«به صیغۀ » سَبَقَ«در نمونۀ دوم نیز با بردن فعل متعدّی 

کنیم که  در همین جا تأکید می. پذیرد، آن فعل الزم شده אست و دیگر نیازی به مفعول ندאرد یا ذمّ صورت می
آید و   می» یَفْعُلُ«باشد مضارع آن حتماً بر وزن » فَعُلَ« در زبان عربی هرگاه ماضیِ فعل ثالثی مجرّد بر وزن

אست و به مفعول نیاز » یَضْعُفُ و یَکْرُمُ«که مضارع آنها » ضَعُفَ و کَرُمَ«: אست؛ مانند» الزم«אز نظر دستوری 
  .ندאرند

ز אین دو توאن با یکی א همچنین در אینجا تذکر אین نکته ضروری אست که لزوماً هر فعل متعدی رא نمی
بدل کرد، بلکه در אین مورد هم در حقیقت مالک عمل کاربرد אهل زبان אست که با » الزم«روش به فعل 

אی در عربی به  به אین معنا که چه بسا فعلهای متعدی. توאن אز آن آگاهی یافت مرאجعه به فرهنگهای عربی می
به فعلهای الزم بدل کرد، بلکه در אین میان  توאن آنها رא کدאم אز دو روش فوق نمی روند که با هیچ کار می
شاءאهللا در دروس علم نحو و قرאئت و درک متون با آنها آشنا خوאهیم  های دیگری نیز وجود دאرد که إن شیوه
  . شد

  قاعده

  : فعل هرگاه در یكی אز حالتهای زیر به كار رود پیوسته الزم אست )אلف

ـ  باشد؛ ... می ـ אعم אز خوبی، بدی، شجاعت، ترس وـ هرگاه گویای سجایا و خصوصیات درونی آد۱
  .ضَعُفَ وحَسُنَ، قَبُحَ، شَجُعَ، جَبُنَ : مانند

  قَصُرَ وطالَ : داللت كند؛ مانند...) کوتاهی، بلندی و (ـ هرگاه بر هیأت ۲

  دنَِسَ وطََهُرَ، وَسِخَ : ـ هرگاه بر پاكیزگی یا ناپاكی داللت كند؛ مانند۳

: ض غیر ثابت و گذرא داللت كند؛ به شرط آنکه بر حرکت داللت ندאشته باشد؛ مانندـ هرگاه بر عوאر۴
   عَطِشَ ومَرِضَ، كَسِلَ 

  אِبْیَضَّ وאِحْمَرَّ، אِخْضَرَّ : ـ هرگاه بر رنگ داللت کند؛ مانند۵

  )چشم شد و چشم درشت شد چپ( نَجِلَ وعَوِرَ : ـ هرگاه بر عیب یا زینت داللت كند؛ مانند۶

 و )»مَدَّ«אز فعل متعدّی (אِمْتَدَّ : گاه אز فعل متعدی یک مفعولی אثر پذیرفته و الزم شده باشد؛ مانندـ هر۷
  )»کَسَرَ«אز فعل متعدی (אِنکَسرَ 

سخت ( אِفْرَنْقَعَ: ـ هرگاه در یکی אز אبوאب رباعی مزید باشد که معنا و مفهوم مبالغه رא אفاده کند؛ مانند۸
  )پرאكنده شد

  »ذَهَبَ إلَیهِ«و » سَخِرَ مِنْهُ«: با حرف جرّ به کار رفته باشد؛ مانندـ هرگاه ۹

  :توאن אز دو روش زیر אستفاده كرد برאی الزم كردن فعل متعدی می )ب

فَتَحْتُ אلبَابَ «: ـ بردن فعل به یكی אز بابهایی که نشانگر مطاوعه و אثر پذیری אست؛ مانند باب אنفعال۱

   ١٢٤»نَاوَلتُهُ فتَنَاوَلَ«: باب تفاعل و» قَرَّبْتُهُ فَاقْتَرَبَ«: باب אفتعال، »عَلَّمتُهُ فَتَعَلَّمَ«: لباب تَفَعُّ، »فَانْفَتَحَ

                                                 
  ).چیزی رא(کسی دאدن ) دست(به : ناوَلَ. ١٢٤



  ۷۹    جلسه سيزدهم)/ ۱(صرف عربی 

Sarf(1) 83-84 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

که در زبان عربی به قصد تعجب، مبالغه، مدح یا ذمّ אنجام » فَعُلَ«ـ با بردن فعل متعدّی به صیغۀ ۲
  كَرُمَ ←كَرَمَ : شود؛ مانند می

  برאی مطالعۀ بیشتر

  تشخیص فعل متعدی אز الزم :تكمله

چنانکه گفتیم در زبان عربی تشخیص فعل متعدی אز فعل الزم با مرאجعه به کاربردهای אهل زبان یا 
توאن تا  با אین همه در عربی دو شیوۀ دیگر وجود دאرد که با אستفاده אز آنها می. پذیر אست كتب لغت אمکان

  :شود به אین شیوه با אندکی شرح و توضیح אشاره میدر زیر . حدّی אز متعدّی بودن فعل آگاهی یافت

و » אلصَّحِیفَةَ قَرَأتُها«: ـ هرگاه ضمیر غایب بدون وאسطه به فعل بچسبد آن فعل متعدّی אست؛ مانند۱
 .אند رא مستقیماً پذیرفته» هُ«و » ها«אند؛ زیرא ضمیر غایب  متعدی» أكافَ«و » أقَرَ«كه فعل  ١٢٥»אلمُجْتَهِدَ كافَأتُهُ«

  .توאنند مستقیماً همرאه با ضمیر غایب به کار روند برخالف אفعال الزم که هرگز نمی

ـ هرگاه אز فعلی אسم مفعول ساخته شده و بدون نیاز به جار و مجرور به کار رفته باشد ریشۀ فعلی آن ۲
رو به رو شویم  ١٢٦»אلفَرْضُ مَكتُوبٌ وאلدَّرْسُ مَشرُوحٌ«در زبان عربی متعدّی אست؛ مثالً אگر با عبارت 

אند؛ زیرא بدون نیاز به جار و مجرور אز آنها אسم مفعول ساخته  متعدی» شَرَحَ«و » كَتَبَ«یابیم که دو فعل  درمی
  .אند؛ برخالف אفعال الزم که چنین نیستند شده אست و در جملۀ مفیدی به کار رفته

  فعل متعدّی
  :های زیر توجّه کنید به نمونه

  )אلف

    ١٢٧﴾وْمَ حَدِیدٌعَنْكَ غِطاءَכَ فَبَصَرُכَ אلْیَ افَكَشَفْنَ﴿ـ ۱

  ١٢٨﴾یتَزَكَّفْلَحَ مَنْ أقَدْ ﴿ـ ۲

  .אألعْدאءَ بِکُلِّ ما تَسْتَطِیعُ قَاوِمِـ ۳
  )ب

  .אلفَقِیرَ ثَوْباً کَسَوْناـ ۱

    ١٢٩﴾سِیرאًأتِیماً وَحُبِّهِ مِسْكِیناً وَیَ یامَ عَلَאلطَّعَ طْعِمُونَیُوَ﴿ـ ۲

  .אلشِّتاءِ تَكَ مِدْفَأً في بَی زَوِّدْـ ۳

                                                 
  ). به کسی(پادאش دאدن : کافَأ. ١٢٥
  .ودش نوشته و درس شرح دאده می] درسی[تکلیف . ١٢٦

 » .אت אمروز تیز אست بردאشتیم و دیده] چشمانت یאز جلو[אت رא  ما پرده] یل[و«: ؛ ترجمه۲۲/ ق .١٢٧

 » .گردאنید کرستگار آن کس که خود رא پا«: ؛ ترجمه۱۴/ אعلی .١٢٨

 » .دאدند می کبینوא و یتیم و אسیر رא خورא] خدא[ یدوست] پاس[و به «: ؛ ترجمه۸/ אنسان١٢٩. 
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  .مُخطِئاً تَجِدْכَـ إنْ فَعَلْتَ ۴

    ١٣٠﴾אلنَّاسِ یأُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوא شُهَدאءَ عَلَ اكُمْجَعَلْنَلِكَ وَكَذَ﴿ـ ۵
  )ج

   ١٣١﴾عَلَیْهِمْ אتٍالَهُمْ حَسَرَعْمَأאللَّهُ  رِیهِمُیُ﴿ـ ۱

  .ةًאلْبائِعُ אألسْعارَ مُنْحَطَّ أخْبَرَهُمُـ ۲

  ١٣٢.أخُوכَ مُحَمَّدאً قائِماً أعْلَمَنيـ ۳

  توضیح

های  نمونه.  پیشتر אشاره کردیم که فعل متعدّی فعلی אست که عالوه بر فاعل به مفعول نیز نیازمند אست
همگی אفعال متعدّی هستند، אما میان آنها یک تفاوت אساسی وجود » אلف، ب و ج«های  به کار رفته در دسته

) غِطاءَכَ(یک مفعول » کَشَفَ«در نمونۀ نخست فعل . אند אفعال متعدی یک مفعول گرفته» אلف«در دستۀ . دאرد
در نمونۀ دوم نیز متعدّی به یک مفعول אست، אما مفعول آن در ظاهر عبارت محذوف אست » تَزَکَّی«فعل . دאرد

. אست» مقاومت کن«مر به معنای فعل א» قاوِمْ«در نمونۀ سوم . دאنست» نَفْسَهُ«توאن مثالً وאژۀ  و آن رא می
معادل فارسی אین فعل در زبان فارسی الزم אست و نیاز به مفعول ندאرد، אما در عربی متعدی אست و مفعول 

  . مفعول آن אست» אألعدאءَ«گیرد که در אینجا وאژۀ  می

אصل مبتدא و خبر אین دو مفعول یا در . אند دو مفعول گرفته» ب«های به کار رفته در دستۀ  در عوض نمونه
در . אند گوییم و یا در אصل چنین نبوده می» אفعال قلوب«אند که به آنها  بوده) نهاد و گزאرۀ אسمی جمله در عربی(

مضارع » یُطْعِمُونَ«در نمونۀ دوم فعل . هستند» کَسَوْنا«دو مفعول فعل » ثَوباً«و » אلفَقیرَ«های  نمونۀ אول وאژه
توאن گفت که برخی אز אفعال  بنابرאین می. فعل אمر אز باب تفعیل אست» زَوِّد«سوم باب إفعال אست و در نمونۀ 

אند؛  مفعولهای אین אفعال در אصل مبتدא و خبر نبوده. شوند متعدی با رفتن به باب אِفعال یا تفعیل دو مفعولی می
» کُمْ«که ضمیر » لْنَاکُم אُمَّةًجَعَ«: های چهارم و پنجم دو مفعول در אصل مبتدא و خبر هستند حال آنکه در نمونه

تَجِدْכَ «אین نکته رא نیز بیفزאییم که در عبارت . אست» جَعَلْنا«مفعول دوم فعل » אُمَّةً«مفعول אول و وאژۀ 
אین وضعیت مختص אفعال قلوب . »یابی خود رא خطاکار می«فاعل و مفعول یک نفر אست و یعنی » مُخطِئاً

  .توאند با هم یکی باشند אین אفعال آن אست که فاعل و مفعول آنها میאست، زیرא یکی אز ویژگیهای 

در אین حالت مفعول אول אسم یا ضمیر אست . אند אفعال متعدی سه مفعول گرفته» ج«های دستۀ  در نمونه
ارُ مُنْحَطَّةٌ אلْأسع«؛ »یُرِیهِم أعمالَهُم حَسَرאتٍ ←أعمالُهُم حَسَرאتٌ «: و مفعول دوم و سوم در אصل مبتدא و خبرند

  .»أعلَمَنِي مُحَمَّدאً قائِماً ←مُحَمَّدٌ قائِمٌ «؛ »أخبَرَهُم אألسعارَ ُمنحَطَّةً ←

                                                 
 ».میانه قرאر دאدیم تا بر مردم گوאه باشید یگونه شما رא אمت و بدین« :جمه؛ تر۱۴۳/ بقره١٣٠. 

 » .نمایاند به אیشان می ،حسرتهاست ۀکه بر آنان مای ،خدאوند کارهایشان رא«: ؛ ترجمه۶۷/ بقره ١٣١.

مَدאفِئ؛ : بخاری، جمع): ةمِدفَأ(مجهّز کردن؛ مِدْفَأ : پوشانیدن؛ زَوَّدَ: ؛ کَسَا)در برאبر کسی(مقاومت کردن، אیستادن : قاوَمَ. ١٣٢
 .یافته ، تنزل)אرزאن(پایین : ؛ مُنْحَطَّة»سعر«قیمتها، جمعِ : فروشنده؛ أسعار: خطاکار، خاطی، در אشتباه؛ بائِع: مُخطِئ
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  قاعده

אفعال یک مفعولی . אند برخی אز אفعال متعدّی یک مفعولی، برخی دو مفعولی و برخی دیگر سه مفعولی
  :אند אفعال دو مفعولی بر دو دسته. אند אدهبیشترین تعدאد رא در میان אنوאع אفعال متعدّی به خود אختصاص د

شوند و آنها رא  هستند که معنای قلبی دאرند و بر مبتدא و خبر دאخل می» אفعال قلوب«ـ دستۀ אول ۱
. شوند کنند که در אین صورت אز نظر دستوری مفعول אول و دوم אین אفعال محسوب می منصوب می

  »١٣٣، عَلِمَ، وَجَدَ، ظَنَّ، خَالَ، حَسِبَ و زَعَمَیأرَ«: אند אز مشهورترین אفعال قلوب عبارت

אین אفعال بسیارند و . אند ـ دستۀ دوم אفعالی هستند که مفعول אول و دوم آنها در אصل مبتدא و خبر نبوده۲
زَی، أنشَدَ و אفعال کَسَا، رَزَقَ، أطْعَمَ، سَقَی، زَوَّدَ، أسکَنَ، أعطَی، أنسَی، حَبَّبَ، جَ«: אند אز کاربردترین آنها عبارت پر

  ١٣٤.»مشابه آنها

هستند و   در پایان توجه به אین نکته مهم אست که אفعال سه مفعولی نسبت به دو نوع دیگر کم تعدאد
گفتنی אست مفعول אول אین نوع אز אفعال متعدی  ١٣٥.»حَدَّثَ، خَبَّرَ، أخبَرَ، أنبَأ و نَبَّأ  رَی، أعلَمَ،أ«:אند אز عبارت

  .شوند د یا ضمیر אست و مفعول دوم و سوم آنها در אصل مبتدא و خبر محسوب میهموאره אسمی مفر
  

                                                 
: ردن؛ زَعَـمَ پندאشتن، به حساب آو: خیال کردن، پندאشتن؛ حَسِبَ: گمان بردن؛ خَالَ: بودن؛ ظَنَّ) رأیی(معتقد بودن، بر : رَأی. ١٣٣

  .بردن) بیهوده(پندאشتن، گمان 
: سکونت دאدن، منزل دאدن؛ أعطَی: نوشانیدن؛ أسکَنَ: ؛ سَقَی)چیزی به کسی(خورאنیدن : ؛ أطْعَمَ)به کسی(روزی دאدن : رَزَقَ. ١٣٤

منـد کـردن؛    عالقه) یکسی رא به کسی یا چیز(، )کسی رא به کسی یا چیزی(مشتاق ساختن : فرאموشاندن؛ حَبَّبَ: بخشیدن؛ أنسَی
  .، سرودن)شعری رא برאی کسی(برخوאندن، دکلمه کردن : پادאش دאدن، مجازאت کردن؛ أنشَدَ: جَزَی
کسی אز (آگاه کردن : ، سخن گفتن؛ خَبَّرَ، أخبَرَ، أنبَأ و نَبَّأ)چیزی به کسی(گفتن : حَدَّثَ  ؛)کسی رא אز چیزی(آگاه کردن : أعَلمَ. ١٣٥
 ). سی به چیزیک(، خبر دאدن )چیزی
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אفعال معلوم و مجهول؛ 
  چگونگی ساختن فعل مجهول אز فعل متعدّی؛ 

  .چگونگی ساختن فعل مجهول אز فعل الزم 

  درآمد

فعل متعدی هم به . رود و אستعمال آن بدون ذکر فاعل ممکن نیست فعل الزم هموאره با فاعل به کار می
، فعل متعدی خود بر دو نوع אست؛ یا فاعل آن در جمله معلوم אز אین گذشته. فاعل نیاز دאرد و هم به مفعول

در אین صورت، فعل به جای فاعل، به ) مجهول باشد(אگر فاعل آن در جمله معلوم نباشد . אست یا معلوم نیست
نائب אین نهاد همان אست که در جملۀ معلوم، مفعول بوده אست و אکنون . شود یک نهاد جدید نسبت دאده می

در אین حالت، تغییرאت . شود؛ چون جایگزین فاعل شده و فعل مجهول به آن نسبت یافته אست یده مینام فاعل
  .شویم آید که در אین درس به تفصیل با آنها آشنا می دیگری نیز در ظاهر جمله پدید می

  معلوم و مجهول
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  .نُصِرَ مُحَمَّدٌ ←ـ نَصَرَ عَليٌّ مُحَمَّدאً ۱

  .ضُرِبْتَ ←ـ ضَرَبَكَ عَليٌّ ۲

 .کُتِبَتِ אلرِّسالَةُ ← ـ کَتَبَ أحمدُ אلرِّسالَة۳َ

   .ـ سُمِّيَ وَلَدُهُ مُحمّدא۴ً

  توضیح

فعلی אست كه فاعل  معلوم. معلوم و مجهول: فعل به אعتبار معلوم یا مجهول بودن فاعل آن، دو نوع אست
فعلی אست كه فاعل آن در كالم ذکر نشده و به  مجهول؛ »ضَرَبَ«و » نَصَرَ«: آن در كالم ذكر شده باشد؛ مانند
ترتیب אجزאی جمله چنین » نَصَرَ عَليٌّ مُحمّدאً«در عبارت . »ضُرِبَ«و » نُصِرَ«: دالیلی حذف شده باشد؛ مانند

حال אگر . فاعلْ مرفوع و مفعولْ منصوب אست شود طور كه مشاهده می همان. »مفعول+ فاعل+ فعل«: אست
که فاعل در آن ذکر شده باشد بیاوریم، تغییرאتی در  بخوאهیم جمله رא مجهول کنیم، یعنی جمله رא بدون آن

دهیم؛ و در نهایت  کنیم؛ آنگاه مفعول رא به جای آن قرאر می نخست فاعل جمله رא حذف می. آید جمله پدید می
در אین . کنیم بنا می» مجهول«وجه  فعل رא متناسب با مفعول، که دیگر جای فاعل محذوف نشسته אست، بر

خوאنیم؛ چون مانند فاعل مرفوع אست و در جملۀ مجهول، مانند فاعل نقش  می» نائب فاعل«هنگام مفعول رא 
  .نُصِرَ سَعیدٌ ←نَصَرَ عَليٌّ سَعیدאً: کند رא بازی می» نهاد«
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مجهول رא باید متناسب با نائب باید توجه دאشته باشیم كه אگر مفعول جملۀ معلوم مؤنث باشد فعل   ضمناً
بر همین . אست» نُصِرَتْ فاطِمَةُ«که مجهول آن » نَصَرَ عَليٌّ فاطِمَةَ«: فاعل به صورت مؤنث ذکر کنیم؛ مانند

 .مجهول شده אست» کُتِبَتِ אلرِّسالةُ«به صورت » کَتَبَ أحمدُ אلرِّساَلةَ«אساس در نمونۀ سوم جملۀ معلوم 

جملۀ معلوم که قبالً منصوب بوده אست، نقش دستوری پیشین خود رא אز  در جمالت مجهول، مفعول
. دهد אز خود بروز می» فاعل«شود رفتاری شبیه به  دهد و با آنكه در معنا همچنان مفعول تلقی می دست می
بر محمد وאقع شده אست، אما در جملۀ مجهول وאژۀ » یاری شدن«که در هر دو جمله عمل  رغم آن یعنی علی

باشد، » تَ«حال אگر مفعول جملۀ معلوم ضمیر متصل . شود می» مرفوع«های ساده  مانند فاعل جمله» مدمح«
شود؛ مانند  در جملۀ مجهول باید به ضمیر مرفوع معادل خود تغییر یابد که אغلب در درون فعل ظاهر می

، كه در جملۀ معلوم »כَ«اطب אست؛ یعنی ضمیر مفرد مخ» قُتِلْتَ«که مجهول آن » قَتَلَكَ אلعَدُوُّ«عبارت 
» تَ«: »قُتِلْتَ«: شود که نایب فاعل אست بدل می» تَ«مفعول אست، در جملۀ مجهول به ضمیر متصل مرفوع 

كه » كُم«אست ضمیر جمع مذکر مخاطب » تُقْتَلُونَ«که مجهول آن » یَقْتُلُكُم אلعَدُوُّ«یا در عبارت . »أنتَ«= 
: شود که نایب فاعل אست بدل می» و«لۀ مجهول به ضمیر متصل مرفوع در جملۀ معلوم مفعول אست در جم

  .أنتُم= برאی جمع مذکر مخاطب » و«ضمیر 

شود و مفعول دوم  همچنین אگر فعلی دو مفعولی باشد و بخوאهد مجهول شود مفعول אول آن مرفوع می
که ) אحمد فرزندش رא محمد نامید(» אًسَمَّی أحمَدُ وَلَدَهُ مُحَمَّد«: ماند؛ مانند آن همچنان منصوب باقی می

  .אست) فرزند אو محمد نامیده شد(» سُمِّيَ وَلَدُهُ مُحَمَّدאً«مجهول آن  

  قاعده

فعلی אست كه فاعل  معلوم. معلوم و مجهول: فعل به אعتبار معلوم یا مجهول بودن فاعل آن دو نوع אست
فعلی אست كه فاعل آن در  مجهول؛ و »صَرَ عَليٌّ مُحمّدאًنَ«در عبارت » نَصَرَ«آن در كالم ذكر شده باشد؛ مانند 

برאی مجهول کردن . »نُصِرَ مُحَمَّدٌ«در عبارت » نُصِرَ«كالم ذکر نشده و به دالیلی حذف شده باشد؛ مانند 
کنیم؛ آنگاه مفعول رא به جای آن قرאر  نخست فاعل آن رא حذف می. آوریم جمله تغییرאتی در جمله پدید می

» مجهول«م؛ و در نهایت فعل رא متناسب با مفعول، که دیگر جای فاعل محذوف نشسته אست بر وجه دهی می
خوאنیم؛ چون مانند فاعل مرفوع אست و در جملۀ مجهول  می» نائب فاعل«در אین حالت مفعول رא . کنیم بنا می
  .نُصِرَ سَعیدٌ ←نَصَرَ عَلِيٌّ سَعیدאً: کند رא بازی می» نهاد«نقش 

دهد و رفتاری شبیه به  ت مجهول، مفعول جملۀ معلوم نقش دستوری پیشین خود رא אز دست میدر جمال
حال אگر مفعول جملۀ دوم ضمیر . شود های ساده، مرفوع می دهد و مانند فاعل جمله فاعل אز خود بروز می

ود؛ مانند جملۀ ش متصل باشد، باید به ضمیر مرفوع معادل خود تغییر یابد که אغلب در درون فعل ظاهر می
  .אست» قُتِلْتَ«که مجهول آن » قَتَلكَ אلعَدُوُّ«

شود و مفعول دوم  همچنین אگر فعلی دو مفعولی باشد و بخوאهد مجهول شود مفعول אول آن مرفوع می
 אحمد فرزندش رא محمد(» سَمَّی أحمدُ وَلَدَهَ مُحمَّدאً«در جملۀ » سَمَّی«: ماند؛ مانند همچنان منصوب باقی می

  ).فرزند אو محمد نامیده شد(אست » سُمِّیَ وَلَدُه محمدאً«که مجهول آن ) نامید
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  فعل مجهول 

نائب «فعل در אین صورت به . فعلی אست که فاعل آن در جمله ذکر نشده אست گفتیم فعل مجهول
ظاهر خود فعل ترین אین تغییرאت در  یکی אز مهم. آید شود و تغییرאتی در جمله پدید می نسبت دאده می» فاعل

در بخش . אلبته چگونگی אین تغییرאت متفاوت אست و به ماضی و مضارع بودن آنها بستگی دאرد. مجهول אست
نکتۀ دیگری نیز در אین بخش مورد . شویم بعدی درس با کیفیت وقوع אین تغییرאت در برخی אز אفعال آشنا می

در אین وضعیت، فعل الزمْ مجهول . خاص אستگیرد و آن مجهول شدن فعل الزم در وضعیتی  توجه قرאر می
رغم آنکه אساساً مفعولی در جمله אستعمال نشده אست تا در جملۀ مجهول جایگزین فاعل شود،  شود و علی می

برאی آشنایی با چند و . کند پذیرد و فعل الزم مجهول شده به آن نسبت پیدא می کلمۀ دیگری אین نقش رא می
  :ا و توضیحات زیر توجه كنیده چون אین مسائل به نمونه

  )אلف

  نُصِرَ ←ـ نَصَر۱َ

  אُسْتُخْرِجَ ←ـ אِسْتَخْرَج۲َ
  )ب

  یُرْزَقُ ←ـ یَرْزُق۱ُ

  یُكَاتَبُ ←ـ یُكَاتِب۲ُ

  یُسْتَخْرَجُ ←ـ یَسْْتَخْرِج۳ُ
  )ج

  ١٣٦.سُهِرَ لیلٌ طویلٌ ←طَویالً  الًـ سَهَرْتُ لَی۱

  .صِیمَ رَمَضانُ ←ـ صُمْتُ رَمَضان۲َ

  .خِیهِأذُهِبَ بِ ←خِیهِ أأحمدُ بِ ـ ذَهَب۳َ

  توضیح

در . دهد های باال کیفیت تغییرאتی رא که در  אفعال مجهول پدید آمده אست نشان می  هر کدאم אز نمونه
كردن فعل   برאی مجهول. چگونگی مجهول شدن אفعال ماضی نشان دאده شده אست» אلف«های دستۀ  نمونه

: كنیم؛ مانند אلفعل رא مكسور و حروف متحرک قبل אز آن رא مضموم می ماضی حرف ما قبل آخر یا همان عین
گاهی در فعلهای مزیدی كه بیش אز سه حرف دאرند پس אز حرف אول فعل ـ که مضموم . »ضُرِبَ«یا » نُصِرَ«

در אین میان . شوند آیند که همه به تبع ضمۀ حرف אول مضموم می אست ـ مصوتهای אضافی دیگری می
  אُسْتُخْرِجَ ←אِسْتَخْرَجَ : كنند مانند و تغییر نمی ن به جای خود ساکن میحرفهای ساك

برאی مجهول كردن . شده אست چگونگی مجهول شدن فعل مضارع نشان دאده » ب«های دستۀ  در نمونه
فعل مضارع حرف مضارعت، یعنی همان حرف אول فعل مضارع، رא مضموم و حرف ماقبل آخر آن رא مفتوح 

که אز אفعال » یُكَاتَبُ و یُسْتَخْرَجُ«אست یا אفعال مجهول » یُنْصَرُ«که مجهول آن » یَنْصُرُ«: انندكنیم؛ م می
  .אند به دست آمده» یُکاتِبُ و یَسْتَخْرِجُ«

                                                 
 .شب زنده دאری کردن: سَهَرَ .١٣٦
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فعل مجهول . چگونگی ساختن فعل مجهول אز אفعال الزم نشان دאده شده אست» ج«های دستۀ  در نمونه
توאن  رא نمی» ذَهَبَ«بر אین אساس فعل الزم . آید نه אز فعل الزم رند، به دست میאز אفعال متعدی، كه مفعول دא

אما هرگاه پس אز فعل الزم قید زمانی ذکر شود که پس אز مجهول کردن . »ُذهِبَ أحمدُ«: مجهول كرد و گفت
توאن وجه  ینسبت دאد، در אین صورت אز فعل الزم نیز م) ظرف(فعل الزم بتوאن فعل مجهول رא به آن قید 

صُمْتُ «، و »سُهِرَ لَیلٌ طویلٌ«که مجهول آن » سَهَرْتُ لَیالً طَویالً«مانند عبارت            مجهول به دست آورد؛
همچنین هرگاه، مانند نمونۀ دوم، فعل الزم به كمک یک . אست» صِیمَ رَمَضانُ«که مجهول آن » رَمَضانَ

ذَهَبَ «: توאند مجهول شود؛ مانند ه باشد، در אین صورت میحرف אضافه مفعول گرفته و در وאقع متعدی شد
  ).برאدر אو برده شد(אست » خِیهِأذُهِبَ بِ«که مجهول آن ) אحمد برאدرش رא برد(» خِیهِأأحمدُ بِ

  قاعده

كردن فعل ماضی حرف ما قبل آخر یا همان عین אلفعل رא مكسور و حروف متحرک   ـ برאی مجهول۱
در فعلهای مزیدی كه بیش אز سه حرف دאرند گاه . »ضُرِبَ«یا » نُصِرَ«: كنیم؛ مانند یقبل אز آن رא مضموم م

آیند که همه به تبع ضمۀ حرف אول  پس אز حرف אول ـ که مضموم אست ـ مصوتهای אضافی دیگری می
سْتَخْرَجَ אِ: كنند؛ مانند مانند و تغییر نمی در אین میان، حرفهای ساكن به جای خود ساکن می. شوند مضموم می

  .אُسْتُخْرِجَ ←

ـ برאی مجهول كردن فعل مضارع حرف مضارعت، یعنی همان حرف אول فعل مضارع، رא مضموم و ۲
  .یُنْصَرُ ←یَنْصُرُ: كنیم؛ مانند حرف ماقبل آخر آن رא مفتوح می

ل رא ـ هرگاه پس אز فعل الزم قید زمانی ذکر شود که پس אز مجهول کردن فعل الزم بتوאن فعل مجهو۳
صُمْتُ «: توאن אز فعل الزم وجه مجهولی به دست آورد؛ مانند نسبت دאد، در אین صورت می) ظرف(به آن قید 
همچنین אگر فعل الزم به كمک یک حرف אضافه مفعول . אست» صِیمَ رَمَضانُ«که مجهول آن » رَمَضانَ

אحمد (» خِیهِأذَهَبَ أحمدُ بِ«: ود؛ مانندتوאند مجهول ش گرفته و در وאقع متعدی شده باشد، در אین صورت نیز می
  ).برאدر אو برده شد(אست » خِیهِأذُهِبَ بِ«که مجهول آن ) برאدرش رא برد

  برאی مطالعۀ بیشتر

  مالحظه

رא بر سر آن  ) الم אمر(» لِـ«کنیم؛ آنگاه  برאی مجهول كردن فعل אمر، نخست فعل مضارع رא مجهول می
شایان ذکر אست که میان אمر مجهول و אمر ). باید یاری شود(» لِیُنْصَرْ ←یُنْصَرُ ←یَنْصُرُ«: آوریم؛ مانند درمی

همرאه با هر چهارده صیغۀ » الم אمر«معلوم تفاوت مهم و قابل توجهی وجود دאرد و آن אینکه در אمر مجهول 
شود؛ بر אین אساس  یهای مخاطب אستعمال نم همرאه با صیغه» الم אمر«رود، ولی در אمر معلوم  فعل به كار می

  .»لِتُنْصَرْ«: رא به عربی برگردאنیم، باید بگوییم» باید یاری شوی«אگر بخوאهیم مفهوم عبارت 

در جدول زیر چگونگی مجهول کردن אفعال ماضی، مضارع و אمر همرאه با معادل فارسی آنها نشان دאده 
  .شده אست
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  جدول صرف فعل مجهول
  

غه
صی

رۀ 
شما

  

ماضی 
مضارع   ترجمه  مجهول

  ترجمه  אمر مجهول  ترجمه  مجهول

  روزی دאده شد   رُزِقَ  ۱
  شود روزی دאده می  یُرْزَقُ  )آن مرد(

  باید روزی دאده شود  لِیُرْزَقْ  )آن مرد(
  )آن مرد(

روزی دאده شدند   رُزِقا  ۲
  شوندروزی دאده می  یُرْزَقانِ  )آن دو مرد(

  باید روزی دאده شوند  لِیُرْزَقا  )آن دو مرد(
  )و مردآن د(

روزی دאده شدند   رُزِقوא  ۳
  شوند روزی دאده می  یُرْزَقُونُ  )آن مردאن(

  باید روزی دאده شوند  لِیُرْزَقُوא  )آن مردאن(
  )آن مردאن(

  روزی دאده شد  رُزِقَتْ  ۴
  شود روزی دאده می  تُرْزَقُ  )آن زن( 

  باید روزی دאده شود  لِتُرْزَقْ  )آن زن(
  )آن زن(

ده شدند روزی دא  رُزِقَتا  ۵
  شوند روزی دאده می  تُرْزَقانِ  )آن دو زن(

  باید روزی دאده شوند  لِتُرْزَقا  )آن دو زن(
  )آن دو زن(

روزی دאده شدند   رُزِقْنَ  ۶
  شوند روزی دאده می  یُرْزَقْنَ  )آن زنان(

  باید روزی دאده شوند  لِیُرْزَقْنَ  )آن زنان(
  )آن زنان(

روزی دאده شدی   رُزِقْتَ  ۷
  شوی روزی دאده می  تُرْزَقُ  )ردتو یک م(

  باید روزی دאده شوی  لِتُرْزَقْ  )تو یک مرد(
  )تو یک مرد(

روزی دאده شدید   رُزِقْتُما  ۸
  شوید روزی دאده می  تُرْزَقانِ  )شما دو مرد(

  باید روزی دאده شوید  لِتُرْزَقا  )شما دو مرد(
  )شما دو مرد(

روزی دאده شدید   رُزِقْتُم  ۹
  شوید روزی دאده می  رْزَقُونَتُ  )شما مردאن(

  باید روزی دאده شوید  لِتُرْزَقوא  )شما مردאن(
  )شما مردאن(

روزی دאده شدی   رُزِقْتِ  ۱۰
  شوی روزی دאده می  تُرْزَقِینَ  )تو یک زن(

  باید روزی دאده شوی  لِتُرْزَقِي  )تو یک زن(
  )تو یک زن(

روزی دאده شدید   رُزِقْتُما  ۱۱
  شوید روزی دאده می  نِتُرْزَقا  )شما دو زن(

  باید روزی دאده شوید  لِتُرْزَقا  )شما دو زن(
  )شما دو زن(

روزی دאده شدید   رُزِقْتُنَّ  ۱۲
  شوید روزی دאده می  تُرْزَقْنَ  )شما زنان(

  باید روزی دאده شوید  لِتُرْزَقْنَ  )شما زنان(
  )شما زنان(

  باید روزی دאده شوم  لِاُرْزَقْ  شومروزی دאده می  אُرْزَقُ  روزی دאده شدم  رُزِقْتُ  ۱۳
باید روزی دאده   لِنُرْزَقْ  شویم روزی دאده می  نُرْزَقُ  روزی دאده شدیم  رُزِقْنا  ۱۴

  شویم
  



  

  

  
  
  

  پانزدهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  )۲(مجهول  معلوم و
  
  

  ٩٠  ...............................................................................................  درس אهدאف
  ٩٠  ..........................................................................................................  درآمد
  ۹۰  ..................................................................................................  )۲( مجهول فعل
  ٩٠  .....................................................................  فعل آوردن مجهول אز غرض

  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  جهول آوردن فعل؛دالیل م 

  صرف אفعال مجهول متعدی به حرف جر؛ 

  درآمد

گفتنی אست مجهول بودن فاعل . دאنستیم که فعل مجهول فعلی אست که فاعل آن در جمله معلوم نیست
. رود در جملۀ عربی دالیل مختلفی دאرد که عدم آگاهی ما نسبت به فاعل صرفاً یکی אز آن دالیل به شمار می

  . ا אین دالیل یا אغرאض آشنا خوאهیم شددر درس پانزدهم ب

  )۲(فعل مجهول 

  غرض אز مجهول آوردن فعل

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  ١٣٧.ـ قُتِلَ أحمَدُ فِي אلجَبْهَة۱ِ

  ١٣٨﴾خُلِقَ אلْإنْسَانُ ضَعِیفاً﴿ـ ۲

  ١٣٩﴾حْسَنَ مِنْهَا أوْ رُدُّوهَاأوَإذא حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوא بِ﴿ـ ۳

  توضیح

 אما در زبان عربی در. برند كه فاعل وאقعاً ناشناخته باشد كار  بر آن אست که فعل مجهول رא زمانی به אصل
معنا یا به دالیل دیگر אز ذكر فاعل خوددאری کرده و فعل رא ِ بسیاری אز موאرد، אز باب تعظیم، אحترאم و تفخیم

شود كه كاربرد فعل مجهول در زبان عربی אز  فرאتر אز אین گاه אحساس می. אند برده به صورت مجهول به كار 
پایی אز فاعل تر אست؛ در موאردی کاربرد فعل مجهول صرفاً شکلی و ظاهری אست و אساساً رد אین هم وسیع

אند که گویی فقط معنای فعل الزم رא  محذوف در میان نیست و حتی گاه אفعالی به صورت مجهول به کار رفته
تر אز אستعمال آن در زبان  ه عبارت دیگر אستعمال فعل مجهول در عربی بسیار وسیعب. کنند به ذهن متبادر می

فارسی אست و در بسیاری אز موאرد علت אستعمال آن نامعلوم بودن فاعل نیست بلكه אسباب دیگری در אین 
  .میان مؤثرند

                                                 
 .میدאن جنگ، پیشانی: جَبهَة. ١٣٧

 ».אنسان ناتوאن آفریده شده אست] د کهدאن می[« :؛ ترجمه۲۸/  نساء .١٣٨

 ]در پاسخ[بهتر אز آن درود گویید یا همان رא ] یصورت[و چون به شما درود گفته شد شما به «: ؛ ترجمه۸۶/  نساء .١٣٩
  ».برگردאنید
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دאنیم کدאم  אست؛ یعنی نمیدر نمونۀ نخست فاعل وאقعاً نامعلوم و ناشناخته . های باال بنگریم حال به نمونه
كامالً معلوم אست، אما به سبب , یعنی خدאوند متعال, در نمونۀ دوم، فاعل. فرد مشخص אحمد رא کشته אست

در نمونۀ سوم، ذكر فاعل چندאن אهمیتی ندאشته . رفته אست تعظیم و אختصار فعل به صورت مجهول به كار 
  . دیگرאن بوده، نه אین كه چه كسی سالم کرده باشدאست، بلكه مهم لزوم پاسخ نیکو دאدن به سالم 

  طوری گردد که گوینده چندאن توجهی به فاعل وאقعی كالم ندאرد؛ به های باال روشن می با دقت در نمونه
به کار رفته در آنها فعلهای معلومی بگذאریم و نائب فاعل رא فاعل وאقعی ِ که אگر به جای فعلهای مجهول

  .آید شود و تغییر مهمّی در معنای عبارאت حاصل پدید نمی گوینده حاصل می غرض, ها سازیم جمله

  قاعده

  :شود  در موאرد زیر فعل به صورت مجهول آورده می

  .»قُتِلَ أحمدُ في אلجَبهَةِ«: ـ وقتی فاعل فعل دقیقاً معلوم نباشد؛ مانند۱

  .»ضَعِیفاًخُلِقَ אإلنسانُ «: مانند: ـ برאی تعظیم فاعل یا مختصر کردن سخن۲

وَإذא حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوא «: ـ وقتی ذكر فاعل אهمیتی ندאشته باشد و تأکید بر نفس عمل باشد؛ مانند۳
  .»بِأحْسَنَ منْهَا أوْ رُدُّوهَا

  صرف مجهول متعدی به حرف جر: ۱مالحظۀ 

مجهول کردن سایر  אند با که شیوۀ مجهول کردن فعلهای الزمی که به وسیلۀ حروف جرّ متعدی شده
شود و  برאی مجهول کردن سایر אفعال متعدی ساختمان אصلی فعل دگرگون نمی. אفعال متعدی متفاوت אست

های موجود  آید، بدون אینکه شناسه  ها به عمل می صرفاً تغییرאتی در مصوّتهای کوتاه و بلند هر کدאم אز صیغه
  . دچار تغییر شوند) ضمائر متصل(= در آنها 

אند صرفاً صیغۀ مفرد مذکر غایب אز  ر مجهول کردن فعلهای الزمی که به حروف جرّ متعدی شدهאما د
گاه حرف جرّ همرאه با אسم ظاهر یا ضمیری ـ که در حقیقت نائب  شود و آن ماضی یا مضارع آنها مجهول می

» ذَهَبَ بِهِ«رده صیغۀ بر אین אساس مثالً هرگاه بخوאهیم چها. گردد شود ـ אستعمال می فاعل آنها محسوب می
ذُهِبَ بِهِ، ذُهِبَ بِهما، ذُهِبَ بِهم، ُذهِبَ بِها ، ذُهِبَ بِهَمِا، ذُهِبَ بِهِنَّ، ذُهِبَ بِكَ، «: رא مجهول کنیم باید بگوییم

  . »ذُهِبَ بِکُما، ذُهِبَ بِکُم، ذُهِبَ بِكِ، ذُهِبَ بِکُما، ذُهِبَ بِکُنَّ، ذُهِبَ بي و ذُهِبَ بِنا

های غایب پس אز حرف جر با  אست که به جای شش ضمیر אول، که در صیغه  ابل ذکر دیگر אیننکتۀ ق
، ولی در هشت صیغۀ »ذُهِبَ بِرَجُلٍ و ذُهِبَ بِنِساءٍ«: توאن אسم ظاهر آورد אند، می فعل مجهول به کار رفته

اده کرد و אستفاده אز אسم های مخاطب و متکلم، فقط باید אز ضمائر مخاطب یا متکلم אستف بعدی، یعنی صیغه
: کنیم روش عمل می  برאی مجهول کردن مضارع אین אفعال نیز به همین. ظاهر یا ضمیر غائب مجاز نیست

ما، یُذْهَبُ یُذْهَبُ بِهِ، یُذْهَبُ بِهِما، یُذْهَبُ بِهم، ُیذْهَبُ بِها، یُذْهَبُ بِهِما، یُذْهَبُ بِهِنَّ، یُذْهَبُ بِكَ، یُذْهَبُ بِکُ«
  .  »کُم، یُذْهَبُ بِكِ، یُذْهَبُ بِکُما، یُذْهَبُ بِکُنَّ، یُذْهَبُ بِي و یُذْهَبُ بِنَابِ

های  شود؛ زیرא אختالف صیغه ها در ظاهر אین אفعال منعکس نمی شود אختالف صیغه كه مالحظه می چنان
های مجهولِ  یغهخاطر אختالف نائب فاعل آنهاست، ولی چون نائب فاعل در ص  فعل مجهول در حقیقت به

رود אختالف نائب فاعل موجب تغییر صیغۀ فعل  متعدی به حرف جرّ مستقیماً همرאه با فعل مجهول به کار نمی
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، )مردאنی برده شدند(، ذُهِبَ بِرِجالٍ )دو مرد برده شدند(، ذُهِبَ بِرَجُلَینِ )مردی برده شد(ذُهِبَ بِرَجُلٍ «: شود نمی
  ). برده شدیم(و ذُهِبَ بِنا ) برده شدی(، ذُهِبَ بِكَ )شد زنی برده(ذُهِبَ بِامْرَأةٍ 

  برאی مطالعۀ بیشتر

  مجهول بدون معلوم: ۲مالحظۀ 

در زبان عربی چند فعل وجود دאرد كه ساختار معلوم آنها אستعمال نشده אست و هموאره به صورت مجهول 
به אو عالقۀ زیاد (،  أولِعَ بِهِ )بیهوش شد(مِيَ عَلَیهِ אُغ«: אند אز ترین אین אفعال عبارت אند؛ برخی אز مهم به کار رفته
به אو (، عُنِيَ بِهِ )دیوאنه شد(، جُنَّ جُنُونُه )غش كرد(عَلَیهِ  ، غُشِيَ )دאر شد مریض تب(، حُمَّ אلمَریضُ )پیدא كرد

  .»)نسبت به אو تکبّر کرد(و زُهِيَ عَلَیهِ ) پشیمان شد(، سُقِطَ في یَدِهِ )אهتمام ورزید
  



  

  

  
  
  

  شانزدهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  אنوאع فعل אز لحاظ تعدאد حروف אصلی 
  )مجرّد ـ مزید) (ثالثی ـ رباعی(
  
  

  ٩٤  ..............................................................................................  درس אهدאف
  ٩٤  .........................................................................................................  درآمد
  ۹۴  ......................................................  )۱( یאصل حروف تعدאد لحاظ אز فعل אنوאع

  ٩٤  ................................................................  )دیمز ـ مجرّد) (یرباع ـ یثالث(
  ٩٥  .....................................................................................  مجرد یثالث אفعال
  ۹۶  ............................................................................................  مجرّد یثالث مصادر
  ٩٨  .......................................................................................  »فَعَلَ« وزن) אلف
  ٩٨  .........................................................................................  »فَعِلَ« وزن) ب
  ٩٩  ..........................................................................................  »فَعُلَ« وزن) ج

  ٩٩  ...........................................................................  مجرد یثالث אبوאب كاربرد
  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  مجرّد و مزید؛, رباعی, אفعال ثالثی 

  هور אفعال ثالثی مجرد؛ وزنهای مش 

  وزنهای مشهور مصادر ثالثی مجرد؛  

  .ویژگیهای אبوאب ثالثی مجرد و كاربرد آنها 

  درآمد

 در چند درس پیشین با فعلهای الزم و متعدی، چگونگی متعدی ساختن فعل الزم، فعل معلوم و
در אین درس با . مجهول، کیفیت مجهول کردن فعل معلوم و مسائل دیگری در همین حوزه آشنا شدیم

مبنای אین تقسیم بندی جدید حروف אصلی فعل אست که یا . شویم بندی جدیدی אز فعل آشنا می تقسیم
و فعلهایی که چهار حرف אصلی » ثالثی«אفعالی که سه حرف אصلی دאرند. سه حرفی אست یا چهار حرفی

گاه به تنهایی و بدون حرف زאئد به هر کدאم אز فعلهای ثالثی و رباعی نیز . شوند نامیده می» رباعی«دאرند 
گویند و گاه همرאه با یک یا چند حرف زאئد  می» رباعی مجرد«و » ثالثی مجرد«روند که به آنها  کار می

برאی شناخت مسائل مربوط به . شود گفته می» رباعی مزید«و » ثالثی مزید«روند که به آنها  به کار می
  .کنید אین بخش به نمودאر و توضیحات زیر توجه

  )۱(אنوאع فعل אز لحاظ تعدאد حروف אصلی 

  )مجرّد ـ مزید) (ثالثی ـ رباعی(

  :به نمودאر زیر توجه کنید

  
  
  

 فعل

 ثالثی رباعی

  مجرد  مزید مجرد  مزید
  

 وزن ۳ وزن ۱ وزن ۱۲  وزن ۳ 
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  توضیح

فعل . رباعی و ثالثی: شده אست فعل در زبان عربی אز لحاظ تعدאد حروف אصلی آن به دو دسته تقسیم 
ثالثی و رباعی نیز هر كدאم . فعل رباعی مشتمل بر چهار حرف אصلی אست ثالثی مشتمل بر سه حرف אصلی و

 فعلی אست كه در אولین صیغۀ ماضی آن حرف زאئد وجود ندאشته باشد و مجرد. אند تقسیم شده مزید و مجرّدبه 
. فعلی אست كه در אولین صیغۀ ماضی آن عالوه بر حروف אصلی حروف دیگری نیز به چشم بخورد مزید

אند كه در אدאمه در אین خصوص گفتگو خوאهیم  אئد برאی אفادۀ معنای بیشتر به حروف אصلی אفزوده شدهحروف ز
  .كرد

אفعال ماضی ثالثی مجرّد و مزید و رباعی مجرّد و مزید هر كدאم وزنهای خاصّی دאرند كه تعدאد آنها 
به ثالثی مجرد אختصاص ) لَ و فَعُلَفَعَلَ، فَعِ(אز אین میان سه وزن . رسد رفته به سی و پنج وزن می هم روی

؛ به )فْعَوَّلَفْعَلَ، فَعَّلَ، فَاعَلَ، אِنْفَعَلَ، אِفْتَعَلَ، تَفَعَّلَ، تَفَاعَلَ، אِفْعَلَّ، אِسْتَفْعَلَ، אِفْعَوْعَلَ، אِفْعَالَّ و אِأ(دאرد؛ دوאزده وزن 
אین אوزאن، . به رباعی مزید) لَ، אِفْعَنْلَلَ، אِفْعَلَلَّتَفَعْلَ(به رباعی مجرد و سه وزن ) فَعْلَلَ(ثالثی مزید یک وزن 

شوند و در אین دروس رאجع به آنها بحث و گفتگو خوאهیم  وزن بالغ می ۱۹وزنهای אصلی فعل هستند که به 
عالوه بر אینها هفت وزن به ملحقات رباعی مجرّد و نُه وزن به ملحقات رباعی مزید אختصاص دאرند كه . کرد

  .  אند عربی كاربرد چندאنی ندאرند و אز حوصلۀ بحث ما خارجدر زبان 

گویند و آنها رא به نام مصدرشان  می» باب«گانۀ ماضی، مضارع و אمر אفعال  به هر كدאم אز حاالت سه
در אفعال رباعی (» فَعْلَلَة«، یا مضارع باب )در אفعال ثالثی مزید(» تفعیل«ماضی باب : گویند خوאنند؛ مثالً می می
رو كه مصادر آنها قیاسی نیست و  אما אفعال ثالثی مجرد אز آن ). در رباعی مزید(» تَفَعْلُل«، یا אمر باب )مجرد

» نَصَرَ«شوند نه به نام مصدر آنها؛ مثالً در مورد  صورتهای گوناگون دאرد به نام ماضی و مضارع آنها خوאنده می
אست و وزن مصدر » فَعِلَ یَفْعَلُ«در باب : گویند می» سَمِعَ«مورد אست، یا در » فَعَلَ یَفْعُلُ«در باب : گویند می

  .»نَصَرَ، یَنْصُرُ، نَصْر«برאی فعل » فَْعل«ماضی باب : گویند کنند؛ مثالً نمی آنها رא به عنوאن باب ذکر نمی

  אفعال ثالثی مجرد

  : زیر توجه كنید  به جدول
  

  مصدر  אمر  مضارع  ماضی  باب             

  ۱وزن 
  قُعُود: سماعی  אُقْعُدْ: אُفْعُلْ  َیقْعُدُ: َیفْعُلُ  قَعَدَ: فَعَلَ  ۱   
  ُجلُوس: سماعی  אِجلِسْ: אِفْعِلْ  یَجلِسُ: َیفْعِلُ  جَلَسَ: فَعَلَ  ۲   
  َمنْع: سماعی  אِمْنَعْ: אِفْعَلْ  َیمْنَعُ: َیفْعَلُ  َمنَعَ: فَعَلَ  ۳   

  ۲وزن 
  شُرْب: سماعی  אِشْرَبْ: אِفْعَلْ  شْرَبُیَ: َیفْعَلُ  شَرِبَ: فَعِلَ  ۴   
  )ُحسْبَان(ِحسَاب : سماعی  אِحْسِبْ: אِفْعِلْ  یَحْسِبُ: َیفْعِلُ  حَسِبَ: فَعِلَ  ۵   

  )عَظَامَة(عِظَم : سماعی  אُعْظُمْ: אُفْعُلْ  َیعْظُمُ: یَفْعُلُ  عَظُمَ: فَعُلَ  ۶     ۳وزن 

  توضیح

אین سه وزن . وزن مربوط به فعل ثالثی مجرد אست ۳فعال ماضی وزن אصلیِ א ۱۹كه گفتیم אز میان  چنان
) یَفُْعلُ، یَفْعِلُ و یَفْعَلُ(توאند سه مضارع گوناگون  می» فَعَلَ«وزن אول یعنی . »فَعَلَ، فَعِلَ و فَعُلَ«: אند אز عبارت
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وزن دوم . »فَعَلَ یَفْعَلُ«و » عِلُفَعَلَ یَفْ«، »فَعَلَ یَفْعُلُ«: آید رفته سه باب به دست می هم دאشته باشد كه روی
و باالخره وزن سوم یک مضارع » فَعِلَ َیفْعِلُ«و » فَعِلَ یَفْعَلُ«: دو مضارع متفاوت و دو باب دאرد» فَعِلَ«یعنی 

  .؛ بنابرאین فعل ثالثی مجرّد مجموعاً شش باب دאرد»فَعُلَ یَفْعُلُ«: و یک باب دאرد

با אین همه دאنشمندאن علم صرف قوאعدی . אست سماعیثی مجرد شایان ذكر אست كه مصدر אفعال ثال
آید و در مبحث بعدی אز آنها سخن  אند كه كم و بیش برאی تشخیص مصادر ثالثی مجرد به كار می وضع كرده
  .خوאهیم گفت

  مصادر ثالثی مجرّد
ر قیاسی نیستند، אین مصاد. هر کدאم אز אفعال ثالثی مجرد طبعاً مصدری دאرند که شناخت آنها مهم אست

رغم آنكه وزن ماضی و مضارع چند فعل ثالثی مجرد یکسان אست، وزن مصدر  אفتد علی بلکه گاه אتفاق می
یکی אست، אما مصدر » هَلَك، یَهْلِكُ«و » ضَرَبَ، یَضْرِبُ«مثالً وزن ماضی و مضارع אفعال . آنها یکسان نیست
). هَالכ(به کار رفته אست » فَعال«مصدر فعل دوم بر وزن و ) ضَرْب(אستعمال شده » فَعْل«فعل אول بر وزن 

אکنون سؤאل אینجاست که آیا برאی شناختن אفعال ثالثی مجرد باید مورد به مورد به فرهنگهای عربی مرאجعه 
  کرد یا رאه دیگری نیز برאی شناخت آنها وجود دאرد؟

  :ر توجه کنیدها و توضیحات زی برאی پی بردن به پاسخ אین سؤאل مهم به نمونه
  )ب              )אلف

  .دَقِیقاً فَهْمَاًـ فَهِمَ אلمَسألَةَ ۱      . جَمیلَةً صِیاغَةًـ صاغَ אلصّائِغُ אلْحُلِيَّ ۱

  .خُضْرَةًـ خَضِرَ אلزَّرعُ ۲      ١٤٠﴾مُبِیناً فَتْحَاًإنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴿ ـ۲

  .وسَةًیُبُـ یَبِسَ אلنَّباتُ ۳        .אلمُستَصْرِخِینَ صُرَאخَـ صَرَخَ ۳

  .صُعُودאًـ صَعِدَ أحمَدُ ۴        ). صِیاماً( صَوْمَاًـ صَامَ אلشَّهْرَ ۴

  .فَرَحاًـ فَرِحَ אلصَّبِيُّ ۵        .نِفَارאًـ نَفَرَ مِن طَرِیقِ אلحَقِّ ۵

  )ج        .جَوَلَاناًـ قَد جَالَ فِي أمرِهِ ۶

  مَلَاحَة ←مَلِیح  ←ـ مَلُح۱َ          .رُعَافَاًـ رَعَفَ أنْفُهُ ۷

  ١٤١سُهُولَة ←سَهْل  ←ـ سَهُلَ ۲        .رَحِیالًـ رَحَلَتِ אلرَّאحِلَةُ ۸

  .خُضُوعاًـ خَضَعَ أمامَ אألمِیرِ ۹

                                                 
   ».پیروزی درخشانی] چه[ما تو رא پیروزی بخشیدیم «: ؛ ترجمه۱/ فتح .١٤٠

فرאر : فریاد کمک برآوردن، یاری خوאستن؛ نَفَرَ: قطعۀ جوאهر، زیورآالت؛ אِستَصرَخَ: شکل دאدن، به قالب ریختن؛ حُلِی: صاغَ .١٤١
: کوچ کردن؛ אلرאحلة: خون دماغ شدن؛ رحل: گشتن، گردش کردن؛ رَعَفَ: دوری کردن؛ جالَ): من(کردن، گریختن؛ نَفَرَ عن 

باال رفتن، صعود کردن، سیر : خشک شدن؛ صَعِدَ: تعظیم کردن، کرنش کردن؛ یَبِسَ:کاروאن، ماده شتر رهوאر؛ خضع، خضع لـ 
  ).شدن(آلود بودن  شور بودن، نمک: صعودی دאشتن؛ مَلُحَ
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  توضیح

در نمونۀ אول . هستند» فَعَلَ«אند همگی بر وزن  به كار رفته» אلف«های دستۀ  ماضی فعلهایی كه در نمونه
بر نوعی شغل و حرفه داللت دאرد و مصدر آن بر وزن » صاغَ«. אند متعدّی» فَتَحْنَا«و » صَاغَ«و دوم فعلهای 

آمده ) فَتْح(» فَعْل«بیانگر شغل و حرفه نیست و مصدر آن بر وزن » فَتَحَ«آمده אست، אما ) صِیاغَة(» فِعَالَة«
بر فریاد زدن » صَرَخَ«در نمونۀ سوم . אند های بعدی אز همین دسته الزم فعلهای به كار رفته در نمونه. אست
معتل אلعین אست و » صَامَ«در نمونۀ چهارم فعل . אست) صُرَאخ(» فُعَال«كند و مصدر آن بر وزن  اللت مید

بر سرباز زدن و » نَفَرَ«در نمونۀ پنجم فعل . آمده אست) صِیاماً(» فِعَال«یا ) صَوْمَاً(» فَعْل«مصدر آن بر وزن 
بر نوعی אنتقال و » جَالَ«در نمونۀ ششم فعل . אست) رنِفَا(» فِعَال«كند و مصدر آن بر وزن  אمتناع داللت می

بیانگر » رَعَفَ«در هفتمین نمونه فعل . آمده אست) جَوَلَان(» فَعَلَان«حركت داللت دאرد و مصدر آن بر وزن 
بر سیر و » رَحَلَتْ«در نمونۀ هشتم فعل . آمده אست) رُعَاف(» فُعَال«نوعی بیماری אست و مصدر آن بر وزن 

و سرאنجام در آخرین نمونه فعل . آمده אست) رَحِیل(» فَعِیل«كند و مصدر آن بر وزن  اللت میگردش د
  .آمده אست) خُضُوع(» فُعُول«كدאم אز معانی فوق داللت ندאرد و مصدر آن بر وزن  الزم אست و بر هیچ» خَضَعَ«

در نمونۀ نخست . هستند» فَعِلَ«אند بر وزن  به كار رفته» ب«در مقابل، ماضی فعلهایی كه در دستۀ 
بر نوعی رنگ » خَضِرَ«در نمونۀ دوم . آمده אست) فَهْم(» فَعْل«متعدّی אست و مصدر آن بر وزن » فَهِمَ«

بیانگر حالت و معنایی ثابت » یَبِسَ«در نمونۀ سوم . آمده אست) خُضْرَة(» فُعْلَة«داللت دאرد و مصدر آن بر وزن 
بر باال رفتن و صعود داللت » صَعِدَ«در نمونۀ چهارم . آمده אست) یبُوسَة(» فُعُولَة«אست و مصدر آن بر وزن 

و در . آمده אست) صُعُود(» فُعُول«و مصدر آن بر وزن  ١٤٢توאن با یكی אز حوאس درک كرد دאرد که آن رא می
) فَرَح(» فَعَل« یک אز موאرد باال داللت ندאرد و مصدر آن بر وزن الزم אست و بر هیچ» فَرِحَ«آخرین نمونه فعل 

  .آمده אست

در نمونۀ אول صفت مشبهۀ . هستند» فَعُلَ«אند بر وزن  به كار رفته» ج«ماضی فعلهایی هم كه در دستۀ 
آمده אست و در نمونۀ ) مَلَاحَة(» فَعَالَة«אست؛ بنابرאین مصدر آن بر وزن ) مَلِیح(» فَعِیل«بر وزن » مَلُحَ«فعل 

  . آمده אست) سُهُولَة(» فُعُولَة«אست و مصدر آن بر وزن ) سَهْل(» فَعْل«بر وزن » سَهُلَ«دوم صفت مشبهۀ فعل 

توאند مبنای یافتن وزن مصدر  شود و غالباً می وزن אین مصادر در بیشتر موאرد مشابه عیناً تکرאر می
توאن مصادر  نمیکه گفتیم ـ به خاطر وجود אستثنائات متعدد אساساً  های دیگر قرאر گیرد؛ هرچند ـ چنان نمونه

  .אوزאن ثالثی مجرد رא قیاسی دאنست

  قاعده

توאن وزن  هرچند وزن مصدر ثالثی مجرّد سماعی אست، אما قوאعدی وجود دאرد که با توجه به آنها می
مصدر برخی אز אفعال ثالثی مجرد رא بدون مرאجعه به فرهنگهای عربی حدس زد و تا حدود زیادی آنها رא 

  :אند אز אین قوאعد عبارت ترین مهم. تشخیص دאد

                                                 
: جیه אفعالی هستند که تأثیر حسّی و خارجی و آشکار دאرند؛ مانندאفعال عال. گویند می אفعال عالجیهبه אین گونه אفعال  .١٤٢
אفعالی که به باطن تعلّق دאرند و אثر خارجی (, אین אفعال در برאبر אفعال باطنی. توאن دید ؛ زیرא باز شدن در رא می»فَتَحتُ אلبابَ«

 .»فَهِمَ«و » عَلَِم«: گیرند؛ مانند قرאر می) ندאرند
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  »فَعَلَ«وزن ) אلف

:  آید؛ مانند می» فِعَالَة«ـ אگر فعلی متعدّی باشد و بر شغل و حرفه داللت کند، مصدر آن אغلب بر وزن ۱
  ؛)تِجَارَة(، تَجَرَ )زِرَאعَة(زَرَعَ 

فَتَحَ : د؛ مانندآی می» فَعْل«ـ אگر فعل متعدّی بر شغل و حرفه داللت نکند، مصدر آن אغلب بر وزن ۲
  ؛)ضَرْب(، ضَرَبَ )أخْذ(، أخَذَ )فَتْح(

یا » ُفعَال«ـ אگر فعلی الزم باشد و بر نوعی אظهار صدא و بانگ زدن داللت كند، مصدر آن אغلب بر وزن ۳
) یلصَهِ(و صَهَلَ ) زوزه کشیدن سگ و گرگ) (عُوَאء(، عَوَی )فریاد زدن) (صُرَאخ(صَرَخَ : آید؛ مانند می» فَعِیل«
  ؛)شیهه کشیدن(

و ) نَوْم(نَامَ : آید؛ مانند می» فِعَال«یا » فَعْل«ـ אگر فعل الزم معتل אلعین باشد، مصدر آن אغلب بر وزن ۴
  ؛)قِیام(قَامَ 

أبَی : آید؛ مانند می» فِعَال«ـ אگر فعل الزم بر אمتناع و سرباز زدن داللت كند، مصدر آن אغلب بر وزن ۵
  ؛)سرکشی کردن) (جِمَاح(و جَمَحَ ) باز زدن رد کردن و سر) (إبَاء(

جال : آید؛ مانند می» فَعَلَان«ـ אگر فعل الزم بر جنبش و حركت داللت كند، مصدر آن אغلب بر وزن ۶
  ؛)طَوَفَان(و طَوَفَ ) جوشیدن، غلغل زدن) (غَلَیان(، غَلَی )جَوَالن(

رَعَفَ : آید؛ مانند می» فُعَال«بر وزن  مصدر آن אغلب  ـ אگر فعل الزم بر نوعی بیماری داللت كند،۷
  ؛)سرفه کردن) (سُعَال(و سَعَلَ ) خون دماغ شدن) (رُعاف(

ذَمَلَ : آید؛ مانند می» فَعِیل«ـ אگر فعل الزم بر سیر و گردش داللت كند، مصدر آن אغلب بر وزن ۸
  ؛)شتابان سیر کردن) (ذَمِیل(

: آید؛ مانند می» فُعُول«لت نكند، مصدر آن אغلب بر وزن ـ אگر فعل الزم بر هیچ یک אز موאرد باال دال۹
  ).رُكُوع(رَكَعَ 

  »فَعِلَ«وزن ) ب

אست متعدّی باشد، مصدر آن אغلب بر وزن » فَعِلَ«ـ אگر فعل ثالثی مجرّدی كه ماضی آن بر وزن ۱
  ؛ )فَهْم(فَهِمَ : آید؛ مانند می» فَعْل«

) سُمْرَة(سَمِرَ : آید؛ مانند می» فُعْلَة«آن אغلب بر وزن ـ אگر فعلی مفهوماً بر رنگ داللت كند مصدر ۲
  ؛)گون بودن گندم(

یَبِسَ : آید؛ مانند می» فُعُولَة«ـ אگر فعل بر حالت و معنای ثابتی داللت كند، مصدر آن אغلب بر وزن ۳
  ؛)خشک بودن) (یُبُوسَة(

» فُعُول«رد، مصدر آن אغلب بر وزن ـ אگر فعل אز אفعال عالجیه باشد، یعنی بتوאن با حسّ آن رא درک ك۴
  ؛)چسبیدن) (لُصُوق(و لَصِقَ ) آمدن) (قُدُوم(قَدِمَ : آید؛ مانند می

: آید؛ مانند می» فَعَل«ـ אگر فعل الزم بر هیچ یک אز موאرد باال داللت نکند، مصدر آن אغلب بر وزن ۵
  ).אفسوس خوردن) (سَفأ(و أسِفَ ) خسته بودن) (تَعَب(تَعِبَ 
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  »فَعُلَ«ن وز) ج

  :در אین وزن مالک یافتن وزن مصدر وزن صفت مشبهۀ فعل אست؛ یعنی
 ←ظَـرُفَ  : آیـد؛ ماننـد   مـی » فَعَالَـة «باشد، مصدر آن אغلب بر وزن » فَعِیل«ـ אگر صفت مشبهۀ آن بر وزن ۱

  ؛)شَجَاعَة(شَجِیع  ←و شَجُعَ ) ظَرَאفَة(ظَرِیف 
عَذْب  ←عَذُبَ : آید؛ مانند می» فُعُولَة«مصدر آن אغلب بر وزن  باشد،» فَعْل«ـ אگر صفت مشبهۀ آن بر وزن ۲
  ). صُعُوبَة(صَعْب  ←و صَعُبَ ) شیرین و گوאرא بودن یا شدن) (عُذُوبَة(

  برאی مطالعۀ بیشتر

  كاربرد אبوאب ثالثی مجرد

مالحظۀ  مند نشان دאدن کاربردهای زبانی مشابه در عربی با دאنشمندאن صرفی در تالش خود برאی نظام
دهد چه فعلهایی  אند که نشان می برخی مشترکات موجود در אفعال و אبوאب ثالثی مجرد قوאعدی אستنتاج کرده

 .روند یک אز אبوאب ثالثی مجرد به کار می  با چه خصوصیتهایی بیشتر در کدאم

אستثنایی باقی توאند همۀ موאرد مشابه رא چنان توصیف کند که در אین میان هیچ  אین قوאعد هر چند نمی
آموزאن رא در   אما توجه به آنها برאی شناخت برخی پیچ و خمهای دستور زبان عربی سودمند אست و عربی, نماند

برאی درک . دهد فهمیدن وزن مضارع بسیاری אز אفعال و معانی אختصاصی برخی אز אبوאب ثالثی مجرد یاری می
  :كنید ها و توضیحات زیر توجه موضوعات אین بخش به نمونه

   )ب           )אلف

  عَلِمَ، یَعْلَمُ ـ۱        نَصَرَ، یَنْصُرُ ـ۱

  )یَحْسَبُ(حَسِبَ، یَحْسِبُ  ـ۲        خَصَمَ، یَخْصُمُ     

  وَرِثَ، یَرِثُ              قَعَدَ، یَقْعُدُ    

  حَزِنَ، سَقِمَ، عَطِشَ، عَرِجَ              وَثَبَ، یَثِبُ ـ۲

   )ج        شَابَ، یَشِیبُ    

  حَسُنَ، یَحْسُنُ ـ۱        ، یَقْضِِِِِيقَضَی    

  یَکْرُمُكَرُمَ،  ـ۲          فَرَّ، یَفِرُّ    

          فَتَحَ، یَفْتَحُ ـ۳

  لَ، یَسْألُأسَ    

  وَضَعَ، یَضَعُ    

  توضیح

بر وزن » אلف«אفعال ماضی دستۀ . אند همگی ثالثی مجردند های باال به كار رفته فعلهایی كه در نمونه
نیز فعلی » خَصَمَ«. صحیح و سالم אست» نَصَرَ«های אین دسته فعل  در نمونۀ نخست אز نمونه .هستند» فَعَلَ«

با من «؛ یعنی »خَاصَمَني فَخَصَمْتُهُ«: گوییم رود؛ مثالً می جویی به كار می אست كه در معنای مفاخره و برتری
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بسیاری אز فعلهای صحیح، معتل، مهموز  ,»فَعَلَ، یَفْعُلُ«یعنی , در אین باب. »نزאع كرد پس אو رא شكست دאدم
روند به אین باب אختصاص  جویی به كار می روند، אما אفعالی كه در معنای مفاخره و برتری و مضاعف به كار می

به ترتیب مثال، אجوف،  ١٤٣»وَثَبَ، شَابَ، قَضَی و فَرَّ«یعنی, در نمونۀ دوم فعلهای ماضیِ به كار رفته. دאرند
نیست و  ١٤٤، אز حروف حلقی»ناقص«אلفعل در   ، و عین»مثال«אلفعل آنها در   د و المناقص و مضاعف هستن

در نمونۀ سوم بر وزن » لَ و وَضَعَأفَتَحَ، سَ«در مقابل، مضارع אفعال . آمده אست» یَفعِلُ«مضارع آنها بر وزن 
» لَأسَ«و عین אلفعل در فعل » عَوَضَ«و » فَتَحَ«شایان توجه אست كه الم אلفعل در אفعال . אست آمده » یَفْعَلُ«

آید كه الم אلفعل یا عین  אغلب در אفعالی می» فَعَلَ یَفْعَلُ«باب : توאن گفت אز حروف حلقی אست، بنابرאین می
  .אلفعل آنها حرف حلقی باشد

لِمَ  عَ(» یَفْعَلُ«هستند و مضارع آنها אغلب بر وزن » فَعِلَ«بر وزن » ب«אفعال ماضی به كار رفته در دستۀ 
كه  ١٤٥»حَزِنَ، سَقِمَ، عَطِشَ و عَرِجَ«אفعالی همچون . آید می) حَسِبَ یَحْسِبُ(» یَفْعِلُ«و به ندرت بر وزن ) یَعْلَمُ

کنند در אین باب فرאوאن به كار  به ترتیب بر حزن و אندوه، بیماری، خالی شدن و عیوب ظاهری داللت می
  . אند رفته

مضارع فعلهایی كه ماضی آنها بر وزن . هستند» فَعُلَ«بر وزن » ج«تۀ فعلهای ماضی به كار رفته در دس
و در نمونۀ ) نیكو و پسندیده شد(» حَسُنَ«در نمونۀ אول فعل . آید می» یَفعُلُ«אست صرفاً بر وزن   آمده» فَعُلَ«

به אین دو نمونه با توجه . هر دو معنایی مرتبط با طبع آدمی دאرند) אرجمند و بزرگوאر شد(» كَرُمَ«دوم فعل 
روند و אز نظر معنایی  کنند در אین باب به کار می אساساً אفعالی كه بر غرאیز و طبایع داللت می: توאن گفت می
  .אند و نیازمند ثبات و دوאم هستند الزم

  قاعده

لی كه در אفعا. אست» فَعَلَ، یَفْعُلُ«بیشترین كاربرد متعلق به باب » فَعَلَ«אز میان سه باب مربوط به وزن 
در אفعال مثال، » فَعَلَ، یَفْعِلُ«باب . روند به אین باب אختصاص دאرند جویی به كار می مقام مفاخره و برتری

و عین אلفعل آنها در » مثال«رود؛ مشروط به آنكه الم אلفعل آنها در  אجوف، ناقص و مضاعف به كار می
صادق אست؛ یعنی باب » فَعَلَ، یَفْعَلُ«باب  عكس אین قضیه نیز در مورد. אز حروف حلقی نباشد» ناقص«
  .آید كه الم אلفعل یا عین אلفعل آنها אز حروف حلقی אست אغلب در אفعالی می» فَعَلَ، یَفْعَلُ«

حَزِنَ، فَرِحَ (رود كه بر حزن و بیماری و ضدّ آنها  بیشتر برאی אفعالی به كار می» فَعِلَ، یَفْعَلُ یا یَفْعِلُ«وزن 
  .داللت دאرند ١٤٦)سَوِدَ، عَرِجَ و دَعِجَ(و رنگها، عیوب و زینت ) شَبِعَ و عَطِشَ(پر و خالی شدن  ،)و سَقِمَ

فعلهایی كه در . کنند به אفعالی אختصاص دאرد كه بر غرאیز و طبایع داللت می» فَعُلَ، یَفْعُلُ«همچنین باب 
  .و دوאم هستندאند و نیازمند ثبات  روند אز نظر معنایی الزم אین باب به كار می

  
  

                                                 
   .فرאر کردن، گریختن: مو سفید شدن، پیر شدن، پا به سن گذאشتن؛ فَرَّ: جهیدن، جستن؛ شَابَپریدن، : وَثَبَ. ١٤٣

  . »أ ح خ ع غ ه«: حروف حلقی عبارتند אز .١٤٤

  .لنگ بودن: بیمار شدن؛ عَرِجَ: אندوهگین شدن؛ سَقِمَ: حَزِنَ. ١٤٥

  .چشم شدن چشم شدن، سیاه و درشت سیاه: دَعَِج. ١٤٦
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אوزאن ماضی، مضارع و مصدر אوزאن مشهور ثالثی مزید؛ 

  ؛»إفعال«مصادر و معانی باب  

  .»تفعیل«مصادر و معانی باب  

  درآمد

אکنون در אدאمۀ مباحث پیشین، אبتدא به . در درس گذشته با مسائل مربوط به אفعال ثالثی مجرد آشنا شدیم
گاه با تفصیل بیشتر با مصادر و  شویم و آن و مصدر אبوאب ثالثی مزید آشنا می אجمال با אوزאن ماضی، مضارع

در . روند آشنا خوאهیم شد که אز پرکاربردترین אوزאن ثالثی مزید به شمار می» تفعیل«و » אِفعال«معانی دو باب 
  :آغاز به جدول و توضیحات زیر توجه کنید

  אفعال ثالثی مزید

  :به جدول زیر توجه کنید
  

  مصدر  مضارع    ماضی    
  إكْرَאم: إفْعَال  یُكْرِمُ: ُیفْعِلُ  أكْرَمَ: أفْعَلَ  ۱
  تَهْدِید: تَفْعِیل  ُیهَدِّدُ: ُیفَعِّلُ  هَدَّدَ: فَعَّلَ  ۲
  مُفَاخَرَة: مُفَاعَلَة  یُفَاخِرُ: ُیفاعِلُ  فَاخَرَ: فاعَلَ  ۳
  ِصرَאفאِن: אِنفِعَال  َینْصَرِفُ: َینفَعِلُ  אنصَرَفَ: ِאِنفَعَلَ  ۴
  אِرتِفاع: אِفْتِعَال  َیرْتَفِعُ: َیفْتَعِلُ  אِرْتَفَعَ: אِفتَعَلَ  ۵
  تَشَرُّف: تَفَعُّل  َیتَشَرَّفُ: َیتَفَعَّلُ  تَشَرَّفَ: تَفَعَّلَ  ۶
  تَصَاعُد: تَفَاعُل  َیتَصَاعَدُ: َیتَفَاعَلُ  تَصَاعَدَ: تَفَاعَلَ  ۷
  אِحْمِرَאر: אِفعِلَال  یَحْمَرُّ: َیفْعَلُّ  אِحْمَرَّ: אِفْعَلَّ  ۸
  אِسْتِفْهَام: אِستِفْعَال  َیسْتَفْهِمُ: َیستَفْعِلُ  אِسْتَفْهَمَ: אِستَفْعَلَ  ۹
  אِحْدِیدَאب: אِفْعِیعَال  یَحْدَوْدِبُ: َیفْعَوْعِلُ  אِحْدَوْدَبَ: אِفْعَوْعَلَ  ۱۰
  مِیرَאرאِحْ: אِفْعِیلَال  َیحْمَارُّ  : َیفْعَالُّ  אِحْمَارَّ: אِفْعَالَّ  ۱۱
  אِجْلِوَّאذ: אِفْعِوَّאل  یَجْلَوِّذُ: َیفْعَوِّلُ  אِجْلَوَّذَ: אِفْعَوَّلَ  ۱۲

  توضیح

فعل ثالثی مزید אز ثالثی مجرد گرفته . دهد جدول باال אفعال و אبوאب مشهور ثالثی مزید رא نشان می
ثالثی مجرد به دست شود؛ یعنی صیغۀ אول ماضی معلوم ثالثی مزید رא אز صیغۀ אول ماضی معلوم  می
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توאن  بنابرאین می ١٤٧آید؛ אفعال ثالثی مزید، یعنی مضارع و אمر، אز فعل ماضی به دست می دیگر. آوریم می
فعل ثالثی مزید فعلی אست كه صیغۀ אول ماضی معلوم آن سه حرف אصلی دאرد و مشتمل بر یک یا چند : گفت

  . حرف زאئد אست

. شوند دאد حروف زאئد موجود در هر كدאم، به سه دسته تقسیم میאبوאب مشهور ثالثی مزید، بر אساس تع
؛ دستۀ دوم دو حرف )א(ـ فَاعَلَ ۳) ع(ـ فَعَّلَ ۲) أ(ـ أفْعَلَ ۱: אند אز دستۀ نخست یک حرف زאئد دאرند که عبارت

؛ )ل א، (ـ אِفْعَلَّ ۵) א ت، (ـ تَفَاعَلَ ۴) ع ت، (ـ تََفعَّلَ ۳) א، ت(ـ אِفْتَعَلَ ۲) א، ن(ـ אِنْفَعَلَ ۱: אند אز زאئد دאرند که عبارت
) ل א،  א، (ـ אِفْعَالَّ ۳) ع و،  א، (ـ אِفْعَوْعَلَ ۲) ت س،  א، (ـ אِستَفْعَلَ ۱: אند אز و دستۀ سوم سه حرف زאئد دאرند که عبارت

  ).و و،  א، (ـ אِفْعَوَّلَ ۴

  :برאی ساختن مضارع אبوאب ثالثی مزید باید به روش خاصی عمل كرد

رא مكسور  ـ אگر در אول ماضیِ آن همزۀ زאئد قرאر دאشته باشد، همزه رא حذف و حرف ماقبل آخر آن ۱
אِنْطَلَقَ "و " یُكْرِمُ ←كْرَمَ  ←أكْرَمَ  «: كنیم؛ مانند كنیم و سپس حرف مضارعت رא به אبتدאی آن ملحق می می
  .»یَنْطَلِقُ ←نْطَلَقَ ←

ه قرאر دאشته باشد، صرفاً حرف مضارعت رא به אبتدאی آن ملحق ـ אگر در אول ماضیِ آن تای زאئد۲
  .»یَتَقَابَلُ ←تَقَابَلَ «و  »یَتَكَلَّمُ ←تَكَلَّمَ «: كنیم؛ مانند می

رא مكسور و حرف مضارعت   ـ אگر در אول ماضیِ آن همزه یا تای زאئده قرאر ندאشته باشد، ماقبل آخر آن۳
  .»یُعَظِّمُ ←عَظِّمَ  ←عَظَّمَ «: אفزאییم؛ مانند رא به אبتدאی آن می

  )مصادر و معانی( ـ باب إفعال۱
  :های زیر توجه کنید به نمونه

  )אلف

  )إقام(إقَامَة  ←ـ أقامَ، یُقِیمُ ۳      إكْرَאم ←ـ أكْرَمَ، یُكْرِمُ ۱

  إعطَاء ←ـ أعطَی، یُعْطِي ۴      إثَارَة ←ـ أثَارَ، یُثِیرُ ۲
  )ب

  . أبْكَانِيوَ  يأضْحَكَنِ ←ـ ضَحِكَ وَ بَكَی ۱

  .زَیدאً ثَوباً ألبَستُ ←ـ لَبِسَ زَیدٌ ثَوْباً ۲

  . محمّدאً علیّاً ذאهباً أرَیتُ ←ـ رَأیتُ مُحَمَّدאً عَلیّاً ۳
  )ج

  .فأكَبَّـ كَبَّ زَیْدٌ אلْإناءَ ۷    ١٤٨»تَنَفَّسَ אلصُّعَدَאءَ صْحَرَأإِلَی אلْجَبَّانِ فَلَمَّا  يخْرَجَنِأفَ«ـ۱

                                                 
توאن אز هر فعل مجردی، فعل مزید هم ساخت، بلکه هر کدאم אز אین אفعال و אبوאب سماعی אست و باید  گفتنی אست که نمی .١٤٧

אز אین گذشته چنین نیست که אز هر فعل . مزید ندאرند» بِئسَ«و » خَال«کاربرد آن رא در لغت عرب مدّ نظر دאشت؛ مثالً אفعال 
  .رود که مجرد آنها به کار نمی» ، وَزَّعَ و تَأهَّبَאِجلَوَّذَ«مزیدی مجرد هم به کار رود؛ مانند אفعال 

  ».و مرא به بیابان برد، چون به صحرא رسید آهی درאز کشید«: ؛ ترجمه۱۴۷، خطبۀ نهج אلبالغه .١٤٨
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  .אلبِنْتُ أباهُ أحلَبَتِـ ۸        ١٤٩﴾ قْبَرَهُأهُ فَاتَمَأثُمَّ ﴿ـ۲

  .عَدَدُ אلْمَجروحینَ أخمَسَ ـ۹          .אهللاَ أعْظَمتُـ ۳

  .אلْغَابَةُ أشجَرَتِـ ۱۰          .زَیدٌ كِتابَهُ أباعَـ ۴

  .אلْحَبْلَ أنشَطْتُ ←ـ نَشَطتُ אلْحَبْلَ ۱۱          .אلْكِتابَ أعجَمْتُـ ۵

  ١٥٠﴾مَنْ تَزَكَّی فْلَحَأقَدْ ﴿ـ ۱۲          .אلثَّمَرُ أقطَفَـ ۶

  توضیح

مصدر אین وزن در . دهند نشان می» أفْعَلَ«حاالت گوناگون مصدر رא در وزن » אلف«های دستۀ  نمونه
در فعلهای معتل אلعین » إفعال«אست، ولی برאی به دست آوردن مصدر باب ) إكْرَאم(» إفعال«فعلهای صحیح 

؛ در عین حال )إثَارَة: (אفزאییم به آخر آن می) ة(אی  به جای آن تای مدورهكنیم و  حرف علّه رא حذف می) אجوف(
که هر » إقام«و » إقامَة«: شود؛ مانند گاه پس אز حذف حرف عله در مصدر، تای مدوره به آخر آن אفزوده نمی

یشۀ معتل אز ر» إفعال«אند و سرאنجام برאی به دست آوردن مصدر باب  بوده» إقوאم«אند و در אصل  دو صحیح
كنیم؛ چون قاعدۀ فرאگیری در صرف عربی هست که بر طبق آن  אلالم صرفاً حرف علّه رא به همزه تبدیل می 

که در אصل » إعطَاء«: شود؛ مانند قرאر گیرد به همزه قلب می) غیر אصلی(אی که پس אز אلف زאئده  حرف علّه
  . بوده אست» אعطاي«

در نمونۀ . هستند) متعدّی كردن(، یعنی تعدیه »إفعال«ب باب بیانگر معنای غال» ب«های دستۀ  نمونه
در نمونۀ بعدی فعل . אند یک مفعول گرفته» إفعال«با رفتن به باب » بَكَی«و » ضَحِكَ«نخست فعلهای الزم 
با رفتن به אین باب دو مفعولی شده אست؛ و باالخره در آخرین نمونه فعل دو » لَبِسَ«متعدی یک مفعولی 

» أرَیتُ«אی که فعل  و بر אین אساس معنای جمله ١٥١با رفتن به אین باب سه مفعولی شده אست» رَأیتُ«مفعولی 
  .»رود به محمد نشان دאدم كه علی دאرد می«: در آن به کار رفته چنین אست

هستند، ولی در معانی دیگری » إفعال«زیر آنها خط كشیده شده  همه در باب » ج«فعلهایی كه در دستۀ 
) صحرא(بر ورود به مكان » صْحَرَأ«در نمونۀ אول فعل . אند معنای غالب و رאیج אین باب به كار رفتهغیر אز 

یعنی » أعظَمتُ«در نمونۀ سوم . یعنی אو رא مدفون و صاحب قبر كرد» أقبَرَهُ«در دومین نمونه . داللت دאرد
در . رض فروش قرאر دאدن داللت دאردبر عرضه كردن و در مع» أباعَ«در نمونۀ چهارم . بزرگ یافتم) خدא رא(

یعنی زمان چیدن فرא » أقطَفَ«در نمونۀ ششم  ١٥٢.یعنی אبهام و گنگی رא برطرف كردم» أعجَمتُ«نمونۀ پنجم 
كاسه رא وאژگون «: אست و معنای جمله چنین אست) אثرپذیری(دאلّ بر مطاوعه » أكَبَّ«در نمونۀ هفتم . رسید

در نمونۀ . یعنی در دوشیدن شیر كمک كرد» أحلَبَتْ«در نمونۀ هشتم . »ن شدوאژگو] אثر پذیرفت و[كردم، پس 
در نمونۀ یازدهم . یعنی درختان آنجا زیاد شد» أشجَرَتْ«در نمونۀ دهم . یعنی به عدد پنج رسید» أخمَسَ«نهم 
ه كار رفته אست و ب) گره زدم: نَشَطتُ(در وאقع در ضدّ معنای ثالثی مجرد ریشۀ خود ) باز كردم(» أنشَطْتُ«فعل

                                                 
  ».گاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد آن«: ؛ ترجمه۲۱/ عبس .١٤٩

  ».گردאنید کرستگار آن کس که خود رא پا«: ؛ ترجمه۱۴/ אعلی .١٥٠

 .به کار رفته אست» عَلِمَ«و » رأی«فعل متعدی به سه مفعول تنها در دو فعل . ١٥١

 .دאر کردن نوشتار نقطه: إعجام. ١٥٢
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» رستگار شد«، אستعمال شده و مثل آن در معنای »فَلَحَ«در معنای ثالثی مجرد خود، یعنی » فْلَحَأ«سرאنجام 
  .به کار رفته אست

  
  

  قاعده

  : سه حالت دאرد» أفعَلَ«مصدر وزن 

  . אست» امإعْظ«كه مصدر آن » أعْظَمَ«: آید؛ مانند می» إفعال«ـ در فعلهای صحیح دقیقاً بر وزن ۱

אلبته گاه تای . אست» إعانَة«كه مصدر آن » أعانَ«: אست؛ مانند» إفالَة«אلعین بر وزن   ـ در فعلهای معتل۲
، یعنی بدون تای »إقامَ«אست و به صورت » إقَامَة«كه مصدر آن » أقامَ«: شود؛ مانند مدورۀ آخر آن حذف می

 .مدوره، نیز به كار رفته אست

  .  אست» إجرאء«كه مصدر آن » أجْرَی«: شود؛ مانند ظاهر می» إفْعَاء«م به صورت ـ در אفعال معتل אلال۳

  :معانی گوناگونی دאرد» إفعال«باب 

ببریم » إفعال«رא به باب   كه چون آن» خَرَجَ سَعِیدٌ«: ترین معنای אین باب، تعدیه אست؛ مانند ـ אصلی۱
شوند؛ مانند فعل  روند غالباً دو مفعولی می به אین باب می אفعال یک مفعولی وقتی. »أخرَجْتُ سعیدאً«: گوییم می

به . »أفهَمَنِي אلمَسألَةَ«: شود دو مفعولی می» إفعال«كه با رفتن به باب » فَهِمتُ אلمَسألَةَ«در عبارت » فَهِمتُ«
» یأرَ«ولی گیرند؛ مانند فعل دو مفع بروند سه مفعول می» إفعال«همین ترتیب אفعال دو مفعولی هرگاه به باب 

. رفته و سه مفعول گرفته אست» إفعال«به باب » هِمْאتٍ عَلَیْالَهُمْ حَسَرَعْمَأرِیهِمُ אللَّهُ لِكَ یُكَذَ«كه در آیۀ مبارک 
با . אست» حَسَرאتٍ«و مفعول سوم آن وאژۀ » عْمالأ«، مفعول دوم آن وאژۀ »هُمْ«مفعول אول آن ضمیر متصل 
אند  אند متعدی نیستند، بلكه موאرد متعددی אز آنها الزم אستعمال شده» إفعال«باب אین همه تمام فعلهایی كه در 

  .אند و هیچ مفعولی نگرفته

كه به معنای » أصْبَحَ«: دאخل شدن در مكان یا زمان אست؛ مانند» إفعال«ـ یكی دیگر אز معانی باب ۲
  .אست» صبح«ورود در 

كه به معنای بیابان אست و » قَفْر«אست؛ مانند » إفعال«نیز یكی دیگر אز معانی باب ) شدن(ـ صیرورت ۳
شهر ویرאن شد «، یعنی »أقفَرَ אلبَلَدُ«: شود؛ مانند אستعمال می» بیابان شدن«رود به معنای  وقتی به אین باب می
  .»و به بیابان بدل گردید

  :אند אز عبارت» إفعال«سایر معانی باب 

  ).אو رא بزرگ یافتم(» أكبَرْتُهُ«: ـ مفعول رא دאرאی صفتی یافتن؛ مانند۴

  ).كاالیش رא در معرض فروش گذאشت(» أبَاعَ سِلْعَتَهُ«: ـ عرضه كردن؛ مانند۵

  ).شكایت حمید رא برطرف كردم(» أشكَیْتُ حَمیدאً«: ـ سلب و زدودن؛ مانند۶

  ).زمان دروی كشت فرא رسید(» أحصَدَ אلزَّرْعُ«: ـ فرא رسیدن وقت چیزی؛ مانند۷

  ).صدאیش كردم، پس آمد(» نَادَیْتُهُ فَأقبَلَ«: ؛ مانند)אثرپذیری(وعه ـ مطا۸

  ). در كندن نهر یاریش كردم(» أحفَرتُهُ אلنَّهرَ«: ـ كمک كردن به مفعول فعل در مبدأ אشتقاق آن؛ مانند۹
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  ).بالغ شددِرهمها به صد عدد ) (»مائة«אز ریشۀ (» أوْمَأتِ אلدَّرאهِمُ«: ـ رسیدن به عددی خاص؛ مانند۱۰

  ).شیر جنگل زیاد شد(» آسَدَ אلْغَابَةُ«: ـ داللت بر كثرت؛ مانند۱۱

به معنای אیجاد شكاف » نَفَقَ«؛ چون )شکاف رא پر کردن(» إنفاق«: ـ ضدّ معنای ثالثی مجرد؛ مانند۱۲
  . توאند به پر شدن شكاف אقتصادی میان آنان و دیگرאن کمک کند אست و كمک مالی به مستمندאن می

هر » أقالَ«و » قالَ«که فعلهای ) معامله رא برهم زد(» قَالَ أو أقالَ אلْبَیْعَ«: ـ معنای ثالثی مجرد؛ مانند۱۳
  . אند دو به یک معنا אستعمال شده

  )مصادر و معانی(ـ باب تفعیل ۲
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  .تَكْلِیم و كِلَّام ←یُكَلِّمُ  ـ كَلَّمَ،۵      تَسْلِیم و سَلَام ←ـ سَلَّمَ، یُسَلِّمُ ۱

  .تَجْرِیب و تَجْرِبَة ←ـ جَرَّبَ، یُجَرِّبُ ۶    .تَكْذِیب و كِذَאب ←ـ كَذَّبَ، یُكَذِّبُ ۲

  .تَجْزِئَة ←ـ جَزَّأ، یُجَزِّئُ ۷      .تَكْرِیر و تَكْرَאر ←ـ كَرَّرَ، یُكَرِّرُ ۳

  .تَوْصِیَة ←ی، یُوَصِّي ـ وَص۸َّ      تَبیِین و تِبْیان  ←ـ بَیَّنَ، یُبَیِّنُ ۴
  )ب

  .مُحَمَّدٌطَوَّفَ ـ ۲    .أحمدُ عَلِیاً فَرَّحَ ←ـ فَرِحَ أحمدُ ۱

  . אلْإبِلُ مَوَّتَتِ         .هُ אلخَبَرَعَلَّمْتُ ←عَلِمَ אلْخَبَرَ    

  .بْوאبَأאلْ تُغَلَّقْ   
  )ج

  .אلشَّیخُ قَوَّسَـ ۷      ١٥٣»بِیدَیكَ؟ مَرَّضْتَكَمْ «ـ ۱

  .آخَرَ غَرَّبَحِیناً و شَرَّقَـ ۸        .أحْمَدَ عَدَّلتُـ ۲

  ١٥٥﴾رْضِأאتِ وَאلْاوَאلسَّمَ يا فِلِلَّهِ مَ سَبَّحَ﴿ ـ۹   ١٥٤﴾كَ אلْقُرْآنَ تَنْزِیالًا عَلَیْنَنَزَّلْإِنَّا نَحْنُ ﴿ـ ۳

    .فاطِمَةَ في سُعادَ شَفَّعْتُـ ۱۰      . فَرَّطوאـ بَعْضٌ أفرَطوא وبَعضٌ ۴

  ١٥٦﴾وَ قَدَّرَ فَكَّرَإنَّهُ ﴿ـ ۱۱      .بَیْنَ אلقَومِ אلعَدُوُّ زَیَّلَـ ۵

  .אلجَیشُ لِاستِعَادَة אلقُوَّةِ خَیَّمَـ ۶

                                                 
  »אی؟ چند نفر رא با دستان خود درمان کرده«: ؛ ترجمه۱۳۱، حکمت نهج אلبالغه .١٥٣

 ».ر حقیقت ما قرآن رא بر تو به تدریج فرو فرستادیمد«: ؛ ترجمه۲۳/ אنسان .١٥٤

  ».ستایند خدא رא به پاکی می  آنچه در آسمانها و زمین אست«: ؛ ترجمه۱/ دیدح .١٥٥

  ».אندیشید و سنجید] آن دشمن حق[آری «: ؛ ترجمه۱۸/ مُدّثّر .١٥٦
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  توضیح

های  نمونه. همیشه یکسان نیست و حالتهای گوناگونی دאرد» فَعَّل، یُفَعِّلُ«قبالً گفتیم که مصدر باب 
که مشهورترین ) تَسْلِیم(» تَفعیل«وه بر عال. دهند حاالت گوناگون مصدر אین وزن رא نشان می» אلف«دستۀ 

و ) كِلَّام(، فِعَّال )تِبْیان(، تِفْعَال )تَكْرَאر(، تَفْعَال )كِذאب(، فِعَال )سَلَام(فَعَال «وزن مصدر אین باب אست وزنهای 
  ر مهموز אلالم و معتلدر میان אین وزنها مصد. هستند» فَعَّلَ، یُفَعِّلُ«سایر وزنهای مصدر باب » )تَجْرِبَة(تَفْعِلَة 

  .»تَجزِئَة و تَوصِیَة«: آید؛ مانند می» تَفْعِلَة«אلالم אغلب بر وزن 

در دو نمونۀ . ، یعنی تعدیه و مبالغه، هستند»تفعیل«گویای دو معنای غالب باب » ب«های دستۀ  نمونه
به אین » عَلِمَ«ک مفعولی به باب تفعیل رفته و یک مفعول گرفته אست و  فعل ی» فَرِحَ«شمارۀ یک فعل الزم 

. های شمارۀ دو אفعال به كار رفته بر تكثیر و مبالغه داللت دאرند در نمونه. باب رفته و دو مفعولی شده אست
شترאن (» مَوَّتَتِ אآلبالُ«: یا در فاعل؛ مانند) بسیار طوאف كرد(» طَوَّفَ«: تكثیر یا در خود فعل אست؛ مانند

  ).همۀ درها رא بستم(» بْوאبَأאلْ تُغَلَّقْ«: مانند یا در مفعول؛) زیادی مردند

در . دهند رא نشان می» تفعیل«زیر آنها خط كشیده شده אست معانی دیگر باب » ج«فعلهایی كه در دستۀ 
معنای سلبی دאرد؛ یعنی بیانگر سلب معنایی אست كه ریشۀ فعل بر آن داللت » مَرَّضْتَ«نمونۀ نخست فعل 

یعنی » عَدَّلتُ أحْمَدَ«در نمونۀ دوم . »بیماری چند نفر رא برطرف كردی؟«: چنین אستدאرد و مفهوم جمله 
» فَرَّطوא«در نمونۀ چهارم . یعنی به تدریج فرو فرستاد» نَزَّلَ«در نمونۀ سوم . אحمد رא عادل معرفی کردم

یعنی » أفرطوא«د؛ زیرא كن داللت می» إفعال«بر معنایی مخالف با معنای همین ریشه در باب ) كوتاهی كردند(
به کار رفته و به همان معنا ) زאلَ(به معنای ثالثی مجرد آن » زَیَّلَ«در نمونۀ پنجم فعل . روی كردند زیاده

» قَوَّسَ«. مشتق شده אست) خیمه زد(» خَیْمَة«אز وאژۀ » خَیَّمَ«در نمونۀ ششم فعل . אست) جدאیی אندאخت(
» غَرَّبَ«و » شَرَّقَ«در نمونۀ هشتم . ر بر دאرندۀ مفهوم تشبیه אستدر نمونۀ هفتم د) همچون قوس خم شد(

گرفته شده و خالصه شدۀ » سُبحَان«در نمونۀ نهم אز مصدر » سَبَّحَ«. یعنی رو به جانب شرق و غرب نهاد
یعنی شفاعت كسی رא » شَفَّعْتُ«در نمونۀ دهم فعل . و به معنای گفتن آن אست» سُبحَانَ אهللاِ«عبارت 

و سرאنجام در آخرین . »شفاعت فاطمه رא در مورد سعاد پذیرفتم«: یرفتن؛ بنابرאین مفهوم جمله چنین אستپذ
  .، אستعمال شده אست»تَفَكَّرَ«، یعنی »تفعُّل«به همان معنای باب » فَكَّرَ«نمونه فعل 

  قاعده

، )خِطَاب(، فِعَال )كَلَام(فَعَال «های توאند بر وزن می) تَكبِیر(» تفعیل«عالوه بر » فَعَّلَ، یُفَعِّلُ«مصدر باب 
  در אین میان مصدر مهموز אلالم و معتل. هم بیاید» )تَقْدِمَة(و تَفْعِلَة ) كِلَّام(، فِعَّال )تِبیان(، تِفْعَال )تَعْدَאد(تَفْعَال 

  .آید می) تَهْنِئَة و تَرْبِیَة(» تَفْعِلَة«אلالم אغلب بر وزن 

  :دאردباب تفعیل معانی گوناگونی 

: گیرند؛ مانند شوند و یک مفعول می روند אغلب متعدّی می فعلهای الزم وقتی به باب تفعیل می :ـ تعدیه۱
عَليٌّ عَلِمَ «: پذیرند؛ مانند אفعال یک مفعولی نیز هرگاه به אین باب بروند دو مفعول می. »خَرَّبَ ←خَرِبَ«

  .»عَلَّمْتُ عَلِیّاً אألمرَ ←אألمرَ



۱۰۸  
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؛ یا در فاعل؛ )אحمد بسیار سفر كرده אست(» قَد جَوَّلَ أحمدُ«تكثیر یا در فعل אست؛ مانند : لغهـ تكثیر و مبا۲
همۀ سنگها رא (» رَاجَحْאأل تُرْسَّكَ«و یا در مفعول؛ مانند ) بسیاری אز گوسفندאن مردند(» مَوَّتَ مِنَ אلغَنَمِ«مانند 
  ). شكستم

با אین همه برخی אز فعلهایی كه در אین باب به . هستند» تفعیل«אین دو معنا معانی مشهور و غالب باب 
  : توאن به موאرد زیر אشاره كرد אند كه אز آن میان می אند معانی دیگری یافته كار رفته

؛ )پوست میوه رא كندم(» قَشَّرْتُ אلثَّمَرَةَ«مانند ـ سلب و زدودن معنایی که ریشۀ فعل بر آن داللت دאرد؛ ۳
  . یعنی پوست میوه» لثَّمَرَةقِشْرُ א«حال آنکه 

  ).فالنی رא کافر دאنست یا אو رא تکفیر کرد(» كَفَّرَ فُلَاناً«: ؛ مانندنسبت دאدن چیزی به אصل و ریشۀ فعل ـ۴

  ).به تدریج نازل کرد(...  ١٥٧﴾حْسَنَ אلْحَدِیثِ کِتَاباً مُتَشَابِهاًأ نَزَّلَ אللَّهُ﴿: مانندتدریج؛  ـ۵

) روی كرد زیاده(» أفرط«که با معنای فعل ) كوتاهی كرد(» فَرَّطَ«مانند  ؛»الإفع«ضدّ معنای باب  ـ۶
 .مخالف אست

به کار رفته אست و ) زאلَ(كه در معنای ثالثی مجرد همین ریشه » زَیَّلَ«مانند  ـ معنای ثالثی مجرد؛۷
  ). جدאیی אندאخت(رساند  درست همین معنا رא می

به معنای پیرאهن » قَمِیص«که אز وאژۀ ) به کسی پیرאهن پوشانید(» صَقَمَّ«مانند  ـ אشتقاق فعل אز אسم؛۸
  .مشتق شده אست

  ).همچون هالل شد(» هَلَّلَ«: مانند تشبیه؛ ـ۹

  ).رو به جانب شرق و غرب نهاد(» شَرَّقَ و غَرَّبَ«: مانند توجه به چیزی؛ ـ۱۰

  .و به معنای گفتن آن אست» אهللاُ أكبرُ«ارت كه אختصار یافتۀ عب» كَبَّرَ«: مانند אختصار عبارت و سخن؛ ـ۱۱

  ).شفاعت زید رא در مورد אحمد پذیرفتم(» شَفَّعْتُ زَیدאً في أحمَدَ«: مانند پذیرفتن چیزی؛ ـ۱۲

אز همان ) بر عهده گرفت(» تَوَّلَی«كه به معنای » وَلَّی«مانند  ؛»تفعُّل«به معنای ریشۀ فعل در باب  ـ۱۳
  .آمده אست»عّلتف«در باب ) و ل ی(ریشه 

  

                                                 
  ».کتابی متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده אست] به صورت[خدא زیباترین سخن رא «: ؛ ترجمه۲۳/ زمر .١٥٧
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛»مفاعلة«مصادر و معانی باب  

  ؛»אنفعال«معانی باب   

  .»אفتعال«قوאعد و معانی باب  

  درآمد

نکات مهمّی در مورد معانی و مصادر گوناگون بابهای در درس گذشته با کلیاتی אز مصادر ثالثی مزید و 
مُفاعَلَة، אِنفِعال «אکنون در אین درس و در אدאمۀ مباحث پیشین با معانی بابهای . آشنا شدیم» تفعیل«و » إفعال«

  .دهد آشنا خوאهیم شد و برخی تغییرאت אبدאلی که در אفعال و مصادر אین بابها رخ می» و אِفتِعال

  )مصادر و معانی(ه ـ باب مفاعل۳
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  مُقَاتَلَة و قِتَال ←ـ قَاتَلَ، یُقاتِلُ ۱

  مُنَادَאة و نِدאء ←ـ نَادَی، یُنَادِي ۲

  مُیَاسَرَة ←ـ یَاسَرَ، یُیَاسِرُ ۳
  )ب

  . أحمَدُ مَحمُودאً العَبَـ ۱

  .صَدِیقي مِنَ אلنَّادي باعَدْتُـ ۲

  .هُ אهللاُناعَمَـ ۳

  .אلصَّومَ وَאلَیتُـ ۴

  ١٥٨﴾אهللاَ وَهُوَ خَادِعُهُم خَادِعُونَیُ﴿ـ ۵

  توضیح

مصدر سالم در . دهند رא نشان می» فََاعَلَ، یُفَاعِلُ«حاالت گوناگون مصادر باب » אلف«های دستۀ  نمونه
» مُفاعاة«فعل ناقص به شکل  در» مُفَاعَلَة«آید، אما وزن  می) مُقاتَلَة و قِتال(» مُفَاعَلَة و فِعَال«אین باب بر وزن 

אز » مفاعله«همچنین در مصدر باب ). نِدאء(شود  حرف علّه به همزه تبدیل می» فِعَال«شود و در وزن  ظاهر می
و ) مُیَاسَرَة(شود  ظاهر می» مُفَاعَلَة«دهد و دقیقاً به شکل مصدر אصلی، یعنی  אلفاء تغییری رخ نمی فعل معتل 

  .آید ینم» فِعَال«هرگز بر وزن 

                                                 
  ».کنند و حال آنکه אو با آنان نیرنگ خوאهد کرد نیرنگ می«: ؛ ترجمه۱۴۲/ نساء .١٥٨
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در نمونۀ نخست بر » العَبَ«فعل . هستند» مفاعله«بیانگر معانی گوناگون باب » ب«های دستۀ  نمونه
بازی كردن دو نفر با هم به صورت مشترک داللت دאرد، هرچند אز لحاظ نحوی باید یکی אز آن دو رא فاعل به 

، که »بَعُدَ«در نمونۀ دوم فعل . אست مشاركتمعنای غالب אفعال در אین باب . شمار آورد و دیگری رא مفعول
در . تعدیه אست» مفاعله«بنابرאین یکی אز معانی باب . رفته و متعدی شده אست» مفاعله«الزم אست، به باب 

אلبته توجه دאشته باشید که . (كند بر طلب אفزאیش نعمت برאی مفعول داللت می» نَاعَمَ«سومین نمونه، فعل 
در نمونۀ چهارم فعل ). ن فعل ماضی به معنای فعل مضارع به كار رفته אستאست و در آ אین جمله دعایی

به » یُخَادِعُونَ«به معنای تدאوم در אمر و پیروی אز مفعول אست و باالخره، در آخرین نمونه، فعل » وאلَیتُ«
  .، به كار رفته אست»یَخْدَُعونَ«معنای فعل ثالثی مجرد אز همین ریشه، یعنی 

  قاعده 

؛ در عین )مُنازَلَة و نِزَאل ←نَازَلَ، یُنازِلُ «: ؛ مانند»مُفَاعَلَة و فِعَال«: دو مصدر دאرد» عَلَ، یُفَاعِلُفَا«باب 
» مُفَاعَلَة«به אین باب برود، مصدر آن صرفاً بر وزن ) معتلّ אلفاء(حال باید توجّه دאشت که هرگاه فعل مثال 

  .»مُیَامَنَة ←یُمْن «: آید؛ مانند می

  :رود اعله در معانی زیر به کار میباب مف

هرچند אز لحاظ نحوی باید یکی אز دو طرف رא فاعل به شمار آورد و دیگری رא  مشاركت در אنجام فعل؛ـ ۱
مشاركت معنای غالب אین باب אست، אما ). زنی كردند سعید و ناصر با هم مشت(لَاكَمَ سعیدٌ ناصرאً : مفعول؛ مانند

  :אند אز אند که مهمترین آنها که عبارت אند معانی دیگری نیز یافته ن باب رفتهبرخی אز فعلهایی كه به אی

  ).אو رא دور كردم(باعَدْتُهُ  ←) دور شد(» بَعُدَ«: مانند تعدیه؛ـ ۲

  ).تالشم رא چند برאبر كردم(» ضَاعَفتُ אلْجُهودَ«: مانند تكثیر؛ـ ۳

  .»مُعَلِّمِيتابَعْتُ «: مانند تدאوم در אمر و پیروی אز مفعول؛ـ ۴

  .»نَصَرْتُهُ«به همان معنای فعل ثالثی مجرد، یعنی » ناصَرتُ אلمَظلُومَ«: مانند معنای ثالثی مجرد؛ـ ۵

  )معانی(ـ باب אنفعال ۴
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  .فَانفَتَحَـ فَتَحتُ אلبَابَ ۱

  .אلرَّجُلُ لِطَوאفِ אلبَیتِ نحَجَزَـ א۲ِ

  .لَی أمصَارِهِمאلقَومُ إ אِنطَلَقَـ ۳

  توضیح

در . دهند رא نشان می» אنفعال«فعلهایی كه در جمالت باال زیر آنها خط كشیده شده אست معانی باب 
گونه אفعال، كه  אین. توאن دید تأثیری حسّی، خارجی و آشكار دאرد؛ زیرא باز شدن در رא می» فَتَحْتُ«نمونۀ אول 

بروند، אمّا אفعالی كه بر معنای باطنی » אنفعال«توאنند به باب  ، میشوند خوאنده می» אفعال عالجیه«در אصطالح 
  .»عَلِمَ فَانْعَلَمَ«: توאن گفت روند؛ بنابرאین نمی داللت دאرند و אثر خارجی و آشكار ندאرند به אین باب نمی



۱۱۲  

Sarf(1) 83-84 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

. رود شمار میبه » אنفعال« ترین معنای باب  بیانگر مفهوم مطاوعه و אثرپذیری אست كه مهم» אِنفَتَحَ«فعل 
به حجاز «یعنی » אِنحَجَزَ«در نمونۀ دوم . رود אین باب همیشه الزم אست و هرگز به صورت متعدّی به كار نمی

و سرאنجام در ). رسیدن به حجاز(به ریشۀ فعل אست ) رسیدن(بلوغ » אنفعال«؛ زیرא یكی אز معانی باب »رسید
  . ، به كار رفته אست»طَلَقَ«مجرد آن، یعنی به معنای فعل ثالثی » אِنطَلَقَ«نمونۀ سوم، فعل 

  قاعده

چوب رא بریدم، (» قَطَعتُ אلخَشَبَ فَانقَطَعَ«: אست؛ مانند) אثرپذیری( مطاوعه» אنفعال«معنای غالب باب 
: نیز در אین باب به کار رفته אست؛ مانند معنای ثالثی مجرد آن و بلوغ به ریشۀ فعل، ولی مفهوم )پس بریده شد

  ).»طَلَقَ«به معنای (» אِنطَلَقَ«و ) رسیدن به حجاز(» زَאِنحَجَ«

توאنند به אین باب  אین باب همیشه الزم אست و تنها אفعال عالجیه، كه تأثیر حسّی و خارجی دאرند، می
 ؛ אز אین رو אفعالی كه به باطن)شیشه رא شکستم، پس شکسته شد(» كَسَرتُ אلزُّجَاجَةَ فانكَسَرَتْ«: بروند؛ مانند

  .»فَهِمَ فَانْفَهَمَ«: توאن گفت روند و نمی تعلّق دאرند و אثر خارجی ندאرند به אین باب نمی

  )قوאعد(ـ باب אفتعال ۵
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  ١٥٩﴾اهَعَلَیْ אصْطَبِرْاةِ وَهْلَكَ بِالصَّلَأمُرْ أوَ﴿): אِصْطَبَرَ ←אِصْتَبَرَ  ←صَبَرَ (ـ ۱

  ١٦٠﴾אزْدُجِرَالُوא مَجْنُونٌ وَوَقَ﴿): رَجَאزْدَ ← אِزْتَجَرَ ←زَجَرَ (ـ ۲

  . אِتَّحِدُوאیا أیُّهَا אلمُسلِمُونَ ): אِتَّحَدَ ←אِوْتَحَدَ  ←وَحَدَ (ـ ۳

  ١٦١﴾انَتَهُمَأ אؤْتُمِنَ يؤَدِّ אلَّذِمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْیُأفَإِنْ ﴿): نَئْتَمِאِنَ یا مِتَّאِ ←أمِنَ (ـ ۴

  ١٦٢﴾خِصِّمُونَیَخُذُهُمْ وَهُمْ أאحِدَةً تَحَةً وَا صَیْنْظُرُونَ إِلَّا یَمَ﴿): אِخَصَّمَ یا אِخِصَّمَ ←אِخْصَصَمَ  ←אِخْتَصَمَ (ـ ۵

  )אِثَّارَ ←אِتْثَارَ  ←ثارَ (ـ ۶

  . »אِعْتَوْنَ مُحَمَّدٌ وعَليٌّ فِي אألمرِ«): אِعْتَوْنَ: אِعتَانَ ←عَانَ (ـ ۷

  توضیح

  :دهند אبدאل و تغییرאت حرفی אفعال رא در باب אفتعال نشان می های باال چگونگی نمونه

بدل » طاء«باب אفتعال به » تای«אست و אز همین رو » صاد«حرف » صَبَرَ«אلفعلِ   در نمونۀ نخست فاء
باشد » ص، ض، ط و ظ«رود یكی אز حروف  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه  شده אست؛ زیرא هرگاه فاء

  . شود بدل می» طاء«فتعال به باب א» تای«
                                                 

  ».و کسان خود رא به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش«: ؛ ترجمه۱۳۲/ طه .١٥٩

  ».آزאر کشید] بسی[אی אست و  دیوאنه :و گفتند«: ؛ ترجمه۹/ قمر .١٦٠

که אمین شمرده  یباید کس ]الزم نیست وگروگان [دאشته باشید  ]کامل[و אگر به یکدیگر אطمینان «: ؛ ترجمه۲۸۳/ بقره .١٦١
  .بپردאزد ]موقعه خود رא ب یو بده[אمانت  ]گرفته یאز دیگر یو بدون گروگان چیز[شده 

  ».غافلگیرشان کند ،رא אنتظار نخوאهند کشید که هنگامی که سرگرم جدאلند] مرگبار[فریاد  کجز ی«: ؛ ترجمه۴۹/ یس .١٦٢
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بدل شده » دאل«باب אفتعال به » تای«אست و אز همین رو » زאء«حرف » زَجَرَ« אلفعلِ  در نمونۀ دوم فاء
باب » تای«باشد، » د، ذ، یا ز«رود یكی אز حروف  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه  אست؛ زیرא هرگاه فاء

  .شود بدل می» دאل«אفتعال به 

باب אفتعال » تای«بدل شده و در » تاء«حرف عله אست و אز همین رو به » وَحَدَ« אلفعلِ ونۀ سوم فاء در نم
» تاء«رود حرف عله باشد، حرف عله به  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه אدغام گردیده אست؛ زیرא هرگاه فاء 

  . گردد باب אفتعال אدغام می» تای«شود و در  بدل می

بدل » تاء«אلفاء אست و همزۀ آن، مانند برخی موאرد مشابه دیگر، باید به  مهموز » أمِنَ«ارم در نمونۀ چه
، ولی در אین مورد قاعدۀ تخفیف همزه جاری »אِتَّخَذَ ←أخَذَ «: گردد؛ مانند شود و در تای باب אفتعال אدغام 
  .»אِئْتَمَنَ ←أمِنَ «: مانند ١٦٣گونه تغییری باقی مانده אست؛ نشده و صورت אصلی آن بدون هیچ

توאند به  باب אفتعال می» تای«אست و אز همین رو » صاد«حرف » אِختَصَمَ«در نمونۀ پنجم عین אلفعل 
אی كه به باب אفتعال  אلفعل وאژه  אلفعل آن بدل شود و در آن אدغام گردد؛ زیرא هرگاه عین  حرف مشابه عین

توאنیم تای باب  باشد می» ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط و ظت، ث، ج، د، «گانۀ  رود یكی אز حروف دوאزده می
אلفعل رא مفتوح یا  گاه فاء  אلفعل אدغام كنیم؛ آن  אفتعال رא به حرفی مشابه عین אلفعل تغییر دهیم و آن رא در عین

  . مكسور كنیم

ل شده و بد» ثاء«باب אفتعال به » تای«אست و אز همین رو » ثاء«حرف » ثارَ«אلفعل   در نمونۀ ششم فاء
باشد » ثاء«رود حرف  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه אلفعل אدغام گردیده אست؛ زیرא هرگاه فاء   در فاء

  .گردد شود و قاعدۀ אدغام جاری می بدل می» ثاء«باب אفتعال به » تای«

نای مشاركت به אست و در باب אفتعال به مع) عینאل معتل (אجوف » عَانَ«و باالخره در آخرین نمونه، فعل 
و » وאو«هرگاه فعل אجوف در باب אفتعال معنای مشاركت دאشته باشد ـ بر خالف قاعده ـ  ١٦٤.كار رفته אست

صحیح نیست، بلکه در אین مورد » אِعْتَانَ«كنیم؛ بنابرאین  نمی» אلف«متحرک ماقبل مفتوح رא قلب به » یای«
  ).אِعْتَوْنَ ←אِعْتَوَنَ  ←عانَ : (وجود ندאرد» אلف«ساکن کردن حرف علّه کافی אست و نیازی به قلب آن به 

  قاعده

» تای«باشد، » ص، ض، ط یا ظ«رود یكی אز حروف  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه  ـ هرگاه فاء۱
  ).אِضْطَرَبَ  ←ضَرَبَ(شود؛ مانند  بدل می» طاء«باب אفتعال به 

باب אفتعال » تای«باشد، » د، ذ، یا ز«رود یكی אز حروف  یאی كه به باب אفتعال م אلفعل وאژه  ـ هرگاه فاء۲
  ).אِدَّرَכَ ←دَرَכَ : (شود؛ مانند بدل می» دאل«به 

شود و  بدل می» تاء«رود حرف عله باشد، حرف عله به  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه ـ هرگاه فاء ۳
  ).تَّسَرَאِ ←אِتْتَسَرَ : (گردد؛ مانند در تای باب אفتعال אدغام می

  .»ئْتَمَّאِ«شود؛ مانند  אلفای باب אفتعال غالباً جاری نمی ـ قاعدۀ تخفیف همزه در مهموز ۴

                                                 
  .»אِتَّخَذَ ←אِئتَخَذَ  ←أخَذَ «: مانند شود؛ אما گاهی אین قاعده جاری می .١٦٣

: شد؛ مانند אگر دאلّ بر معنای مشارکت نبود، قاعدۀ אعالل بر آن جاری می و אست »نَاوَعَتَ«در אینجا به معنای » אِعْتَوْنَ«.١٦٤
  .۹۹، ص ۳دی، ج باآسترאאلدین  یحاجب رض אبن ۀشرح شافی: ک.؛ ر»ختانَאِ« و »رتادَאِ«
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ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، «رود یكی אز حروف  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه  ـ هرگاه عین۵
بدل و سپس قاعدۀ אدغام رא جاری אلفعل   توאن تای باب אفتعال رא به حرفی مشابه عین باشد می» ض، ط یا ظ
 ،אلتقای ساكنینمفتوح بنا بر قاعدۀ אدغام و مكسور بنا بر قاعدۀ (אلفعل رא مفتوح یا مكسور کرد  گاه فاء  کرد؛ آن

یَهَدِّي و «که אستعمال آن به صورت » یَهْتَدِي«: ؛ مانند)یعنی قرאر گرفتن دو حرف ساکن در کنار یکدیگر
  )یَهَدِّي و یَهِدِّي ←یَهْدَدِي  ← یَهْتَدِي: (هم صحیح אست» یَهِدِّي

بدل » ثاء«باشد، تای باب אفتعال به » ثاء«رود حرف  אی كه به باب אفتعال می אلفعل وאژه ـ هرگاه فاء ۶
  )אِثَّارَ ←אِثْثَار  ←ارَ אِثْتَ ←ثَارَ : (شود؛ مانند گاه قاعدۀ אدغام جاری می گردد، آن می

وאو و «به باب אفتعال رفته אست معنای مشاركت به خود بگیرد، در ماضی آن ـ هرگاه فعل אجوفی كه ۷
كنیم، بلکه در אین مورد ساکن کردن حرف  رא ـ بر خالف قاعده ـ قلب به אلف نمی متحرک ماقبل مفتوح » یای

  .»تَوْرَאِجْ«: كه باید گفت» אِجْتَوَرَ«: وجود ندאرد؛ مانند» אلف«علّه کافی אست و نیازی به قلب آن به 

  )معانی(باب אفتعال 

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  .اجْتَمَعُوאـ جَمَعْتُ אلنَّاسَ ف۱َ

  .انْتَصَفَـ أنْصَفتُ אلرِّجْلَ ف۲

  .اسْتَوَتْـ سَوَّیتُ אلْأحجَارَ ف۳َ
  )ب

  ١٦٥﴾رَبِّهِمْ يفِ אخْتَصَمُوאانِ אنِ خَصْمَذَهَ﴿ـ ۱

   .تَحْمِلُ إلَی אلسُّوقِكُلَّ یَوْمٍ وَ تَختَبِزُـ كَانَتْ ۲

  ١٦٦ ﴾مِنَ אلْإِثْمِ אكْتَسَبَكُلِّ אمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا لِ﴿ ـ۳

  .عَلَی كُلِّ شَيْءٍ אقْتَدَرَـ إنَّ אهللاَ ۴

  ١٦٧﴾وْمَאلْیَ تَعْتَذِرُوאا هَا אلَّذِینَ كَفَرُوא لَیُّأا یَ﴿ ـ۵

  .عَلِيٌّ אلْحَبْلَ אِجْتَذَبَـ ۶

  توضیح

زیر آنها خط كشیده شده אست در معنای غالب و مشهور باب » אلف«دستۀ  های فعلهایی كه در نمونه
אثر پذیرفته ) ثالثی مجرد(» جَمَعْتُ«אز فعل » אِجْتَمَعوא«فعل . אند ، به كار رفته)אثرپذیری(אفتعال، یعنی مطاوعه 

                                                 
 ».کنند پروردگارشان با هم ستیزه می ۀدشمنان یکدیگرند که دربار] گروه[אین دو «: ؛ ترجمه۱۹/ حجّ .١٦٥

  ».همان گناهی אست که مرتکب شده אست] که در אین کار دست دאشته[برאی هر مردی אز آنان «: ؛ ترجمه۱۱/ نور .١٦٦

  ».אمروز عذر نیاورید ،אید אی کسانی که کافر شده«: ؛ ترجمه۷/ تحریم .١٦٧
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باب (» سَوَّیتُ«אز فعل » تْאِسْتَوَ«و אثرپذیری ) باب إفعال(» أنْصَفْتُ«نیز אز فعل » אِنْتَصَفَ«אثرپذیری . אست
  . אست) تفعیل

. אند زیر آنها خط كشیده شده אست در دیگر معانی باب אفتعال אستعمال شده» ب«فعلهایی نیز كه در دستۀ 
در دومین . به كار رفته אست» ستیز كردن«به معنای مشاركت هر دو طرف در فعل » אِخْتَصَمُوא«در نمونۀ אول 

در رאه به «یعنی » كْتَسَبَאِ«در نمونۀ سوم فعل . گرفته شده אست» خُبْز«אز ریشۀ אسمیِ » تَختَبِزُ«نمونه فعل 
به معنای مبالغه در معنای ریشۀ فعل ثالثی » אِقْتَدَرَ«در نمونۀ چهارم . »تالش كرد) چیزی(دست آوردنِ 

عذر خود رא «یعنی » تَعتَذِرُوאلَا «در نمونۀ پنجم فعل . »قَدَرَ«مجرّدی אست كه به باب אفتعال رفته אست؛ یعنی 
و . ، به كار رفته אست»عُذر«در معنای آشكار كردن ریشۀ خود، یعنی » אِعتَذَرَ«؛ یعنی فعل »آشكار نكنید

  . אستعمال شده אست) جَذَبَ(به معنای ثالثی مجرد همین ریشه » אِجْتَذَبَ« سرאنجام در آخرین نمونه فعل

  قاعده

: توאند אز ثالثی مجرد باشد؛ مانند مطاوعه می. אست) אثرپذیری( مطاوعه مشهورترین معنای باب אفتعال
به אو (» أسْمَعْتُهُ فَاسْتَمَعَ«: ؛ یا אز باب إفعال؛ مانند)آن رא پیچ و تاب دאدم، پس تاب خورد(» لَفَفْتُهُ فَالْتَفَّ«

  ).אو رא نزدیک کردم پس نزدیک شد/ آن(» بَقَرَّبْتُهُ فَاقْتَرَ«: ؛ یا אز باب تفعیل؛ مانند)شنوאندم، پس گوش فرא دאد

  :אند אز سایر معانی باب אفتعال عبارت

  ).با یكدیگر دشمنی كردند(» خْتَصَمُوאאِ«: مانند مشاركت در אنجام فعل؛ـ ۱

شۀ אز ری» אِكْتَالَ«، که )پیمانه برگرفت(» אِتَّخَذَ אلكَیلَ«به معنای » אِكْتَالَ«: مانند אتّخاذ אز ریشۀ אسم؛ـ ۲
  .مشتق شده אست» کَیْل«

  ).به دست آوردنِ چیزی تالش كرد برאی(» كْتَسَبَאِ« :مانند ؛تالش كردنـ ۳

، )بسیار كوشید(» אِجْتَهَدَ«: مانند مبالغه در معنای ریشۀ فعل ثالثی مجردی كه به باب אفتعال رفته אست؛ـ ۴
  .گرفته شده אست» جَهَدَ«אز » אِجْتَهَدَ«که فعل 

אز ریشۀ » אِعْتَذَرَ، یَعْتَذِرُ«، که )عذر خود رא آشكار نكنید(» لَا تَعْتَذِرُوא«: مانند ن ریشۀ فعل؛آشكار كردـ ۵
  .مشتق شده אست» عُذْر«

، به كار »جَذَبَ«كه در معنای ثالثی مجرد ریشۀ خود، یعنی » אِجْتَذَبَ«: ـ معنای ثالثی مجرد؛ مانند۶
  .אست رفته
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛»تفعّل«قوאعد و معانی باب  

  ؛»تفاعل«قوאعد و معانی باب  

  درآمد

آشنا » אفتعال«و » אنفعال«، »مفاعله«در درس هیجدهم با معانی و تغییرאت אبدאلی مربوط به بابهای 
ین الزم אست با معانی و تغییرאت אبدאلی مربوط به بابهای אکنون در درس نوزدهم و در אدאمۀ مباحث پیش. شدیم

  .آشنا شویم» تفاعل«و » تفعّل«

  )قوאعد(ـ باب تفعّل ۶
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  ١٦٨﴾مْرٍأا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ ائِكَةُ وَאلرُّوحُ فِیهَتَنَزَّلُ אلْمَلَ﴿: نَزَّلُتَ ← نَزَّلُـ تَت۱َ

  ١٦٩﴾ابِلْبَأا أُولُوא אلْذَّكَّرُ إِلَّا یَوَمَ﴿: ذَّكَّرُیَ ←ذَكَّرُ ذَیَ ← ذَكَّرُـ یَت۲َ

  ١٧٠﴾نَتْا وَאزَّیَّرْضُ زُخْرُفَهَأخَذَتِ אلْأא حَتَّی إِذَ﴿ :نَزَّیَّאِ ←زَّیَّنَ  ← نَزَیَّـ ت۳َ

  ١٧١﴾نْتَ لَهُ تَصَدَّیأفَ﴿: یتَصَدَّ ←دَ تَصَدَّ ←ـ صَدَّ ۴

  توضیح

در نمونـۀ نخسـت، صـیغۀ    » نَزَّلُتَ«فعل . دهند نشان می» تفعّل«یرאت אبدאلی فعلها رא در باب های باال تغی نمونه
در نمونـۀ  ). نَزَّلُتَ ← نَزَّلُتَتَ: (باب אز אبتدאی آن אفتاده אست» تای«אست كه » تفعّل«چهارم فعل مضارع אز باب 

بـدل گردیـده و قاعـدۀ אدغـام در آن     » אلذ«باب بـه  » تای«אست » ذאل«حرف  »ذَكَّرُیَتَ«دوم چون فاء אلفعل 
رود یكـی   می» تفعّل«אی كه به باب  ؛ زیرא هرگاه فاء אلفعل ریشه)ذَّكَّرُیَ ←ذَكَّرُ ذَیَ ←ذَكَّرُ یَتَ: (جاری شده אست

رא بـه مشـابه   » تفعّل«باب » تای«باشد، جایز אست » ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط یا ظ«אز حروف 
در نمونۀ سوم بر אساس قاعدۀ مربوط به نمونۀ دوم عمل شـده  . אلفعل אدغام كنیم رא در فاء  آن  فاء אلفعل بدل و

אما چون در موאردی الزمۀ אین تغییر سكونِ אول كلمه אست , بدل گردیده אست» زאء«به » تفعّل«باب » تای«و 
ـ : (אسـت  و אز طرفی אبتدא به ساكن جایز نیست، همزۀ وصل مكسوری در אول كلمه در آمده  ←زَّیَّـنَ   ← نَزَیَّتَ

אسـت كـه در مضـارع بـاب     » صَ دَ دَ«مضـاعف و ریشـۀ آن   » صَـدَّ «و سرאنجام در نمونۀ چهارم فعـل  ). نَزَّیََّאِ
  ).یتَصَدَّ ←تَصَدَّدُ  ←دُ صَدَّتَتَ: (بدل شده אست» یاء«الم אلفعل آن به » تفعّل«

                                                 
  ».فرود آیند] که مقرر شده אست[فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برאی هر کاری ] شب[در آن «: ترجمه؛ ۴/ قدر .١٦٨

  » .ردیگ یپند نم یو جز خردمندאن کس«: ؛ ترجمه۲۶۹/ بقره .١٦٩

  ».خود رא برگرفت و آرאسته گردید ۀتا آنگاه که زمین پیرאی«: ؛ ترجمه۲۴/ یونس .١٧٠

  ».پردאزی میتو بدو «: ؛ ترجمه۶/ عبس .١٧١
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  قاعده

، كه »تفعّل«ش صیغۀ مخاطب فعل مضارع معلوم אز باب های غایب و ش אز صیغه ۵و  ۴های  ـ در صیغه۱
, אست» تفعّل«كه تای باب , شوند، جایز אست تای دوم رא در كنار هم جمع می» تاء«در آغاز صیغۀ فعلها دو 

  ).تَصَرَّفانِ ←تَصَرَّفُ و تَتَصَرَّفَانِ  ←تَتَصَرَُّف : (بیندאزیم

ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، «رود یكی אز حروف  می» تفعّل«אی كه به باب  ـ هرگاه فاء אلفعل ریشه۲
אلفعل אدغام  رא در فاء  رא به مشابه فاء אلفعل بدل و آن » تفعّل«باب » تای«باشد جایز אست » ض، ط یا ظ

 و در موאردی كه الزمۀ אین تغییر سكونِ אول كلمه باشد ـ مانند فعل) قُقَّیَشَّ ← قُقَّیَشَشَ ←قُ قَّیَتَشَ: (كنیم
 ←دَّثَّرَ  ← رَثَّتَدَ: (کنیم ماضی ـ چون אبتدא به ساكن جایز نیست، به אول كلمه همزۀ وصل مكسوری אضافه می

  ).رَثَّدَّאِ

  ).ينَّظَتَ ←نَ نَّظَتَ ←ظَنَّ : (شود بدل می» یاء«الم אلفعل فعل مضاعف به » تفعّل«ـ گاه در باب ۳

  )معانی(باب تفعّل 

  : های زیر توجه كنید به نمونه

  ١٧٢»تَحَلَّمْإِذَא لَمْ تَكُنْ حَلِیماً فَ«ـ ۱

  .تَأدَّبَـ أدَّبتُهُ ف۲َ

  .إلَی أن مَاتَ אلغُصَّةَ عَتَجَرَّـ ۳

  ١٧٣﴾افِلَةً لَكَبِهِ نَ تَهَجَّدْلِ فَیْوَمِنَ אللَّ﴿ـ ۴

  .אلرَّجُلُ تَأهَّلَـ ۵

  .אألمرَ تَعَجَّلْتُـ ۶

  .אلمَظلُومُ عِندَ אلقَاضِیتَظَلَّمَ ـ ۷

  .אلطِّفلُ فی وَجهِ אُمِّهِ بَسَّمَتَـ ۸

  توضیح

هستند و معانی » تفعّل«های باال زیر آنها خط كشیده شده אست همگی אز باب  فعلهایی كه در نمونه
در بردباری خود رא به تكلّف و سختی بیندאز یا شبیه «یعنی » تَحَلَّمْ«در نمونۀ אول فعل . گوناگونی دאرند
در نمونۀ دوم فعل . אست» تفعّل«تكلّف و تشبّه معنای غالب باب : توאن گفت می به طور کلی. »بردبارאن باش

به تدریج «یعنی » عَتَجَرَّ«در نمونۀ سوّم فعل . »אدب شد«در معنای مطاوعه به كار رفته אست؛ یعنی » تَأدَّبَ«
در نمونۀ . »دوری كن) אبخو(אز هُجُود «یعنی » َتهَجَّدْ«در نمونۀ چهارم فعل . »جرعه جرعه نوشید«یا » نوشید

در ششمین . »دאرאی خانوאده شد«در معنای صیرورت و شدن אستعمال شده אست؛ یعنی » تَأهَّلَ«پنجم فعل 
در . »خوאستم آن كار زود אنجام شود«در معنای طلب و خوאستن به كار رفته אست؛ یعنی » تَعَجَّلْتُ«نمونه فعل 

                                                 
  ».אگر بردبار نیستی، خود رא به بردباری وאدאر«: ؛ ترجمه۱۱۲، ص ۲، ج کافی .١٧٢

  ».אی باشد نافله] ۀبه منزل[و پاسی אز شب رא زنده بدאر تا برאی تو «: ؛ ترجمه۷۹/ إسرאء .١٧٣
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به معنای » تَبَسَّمَ«و سرאنجام در آخرین نمونه، فعل » م شكایت كردאز ظل«یعنی » تَظَّلَمَ«نمونۀ هفتم فعل 
  .، به کار رفته אست»بَسَمَ«ثالثی مجرد همین ریشه، یعنی 

  قاعده

  :رود باب تفعّل در معانی زیر به کار می

غالب  אین معنا، معنای) אز خود شجاعت نشان دאد/ مانند شجاعان شد: (»تَشَجَّعَ«: مانند ؛تكلّف و تشبّهـ ۱
  .אست» تفعّل«و مشهور باب 

  ).به אو آموختم پس فرא گرفت(» عَلَّمتُهُ فَتَعَلَّمَ«: مانند مطاوعه و אثرپذیری אز باب تفعیل؛ـ ۲

  ).مسأله رא אندک אندک فهمید(» تَفَهَّمَ אلمَسألَةَ«: مانند تدریج؛ـ ۳

  ).دوری كرد) گناه( »إثم«אز (» تَأثَّمَ«: مانند ١٧٤تجنّب و دوری كردن אز ریشۀ فعل؛ـ ۴

  ).آن زن بیوه شد(» تَأیَّمَتِ אلمَرأةُ«: مانند ؛)گردیدن אز حالتی به حالت دیگر(صیرورت  ـ۵

  ).אز אو درخوאست بیان و توضیح كردم(» تَبَیَّنتُهُ«: مانند طلب و خوאستن؛ـ ۶

  ).אز ظلم شكایت كرد(» تَظَلَّمَ«: مانند شكایت אز ریشۀ فعل؛ـ ۷

  ).»هَابَ«به معنای فعل ثالثی مجرّد אز همین ریشه، یعنی فعل (» تَهَیَّبَ«: مانند مجرد؛ معنای ثالثیـ ۸

  )قوאعد(ـ باب تفاعل ۷
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  تَنَاصَرُ  ←تَتَنَاصَرُ  ـ۱

  یَثَّاقَلُ ←یَثَثَاقَلُ  ←یَتَثَاقَلُ  ـ۲

   ١٧٥أאِدَّאرَ ← أدَّאرَ ← أدَدَאرَ ← أتَدَאرَ ـ۳

  حتوضی

در نمونۀ אول فعل . نیز جاری אست» تفاعل«مطرح شد در باب » تفعّل«كه در باب  ۲و  ۱قوאعد شمارۀ 
تَتَنَاصَرُ : (باب אز אبتدאی آن אفتاده אست» تای«אست كه » تفاعل«صیغۀ چهارم فعل مضارع אز باب » تَنَاصَرُ«
یهَا אلنَّاسُ إِنَّا أیا ﴿:ز چنین אتفاقی رخ دאده אستدر אین آیۀ مبارک نی» تَعَارَفُوא«همچنین در فعل ). تَنَاصَرُ ←
» ثاء«حرف » یَتَثَاقَلُ«در نمونۀ دوم فاء אلفعل  ١٧٦).ارَفُوאائِلَ لِتَعَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَخَلَقْنَ
 ←یَتَثَاقَلُ : (ل و در آن אدغام كنیمאین باب رא به مشابه فاء אلفعل بد» تای«جایز אست » تفاعل«در باب . אست

در موאردی كه الزمۀ אین تغییر سكونِ אبتدאی كلمه אست، چون אبتدא به ساكن جایز نیست ). یَثَّاقَلُ ←یَثَثَاقَلُ 

                                                 
  .دوری کردن فاعل אز معنای فعل .١٧٤

 ).بر سر چیزی(چشمی کردن  رقابت یا هم: אرَأ فیپرزحمت شدن؛ تَد, )آمدن(سنگین شدن : تَثَاقَلَ عَلَی .١٧٥

ما شما رא אز مرد و زنى آفریدیم و شما رא ملت ملت و قبیله قبیله گردאنیدیم تا با یکدیگر  ،אى مردم«: ؛ ترجمه۱۳/ حجرאت .١٧٦
  ».شناسایى متقابل حاصل کنید
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که بر طبق אین قاعده » أتَدَאرَ«: آوریم؛ مانند در آغاز كلمه همزۀ وصل مكسوری درمی) مانند نمونۀ سوم(
در אین نمونه و مانند آن، چون دو حرف همجنس در کنار هم جمع . אستعمال شود» أدَدَאرَ«ت توאند به صور می
رو  الزمۀ אین ساکن کردن אبتدא به ساکن אست که در عربی جایز نیست؛ אز אین . אند باید אولی رא ساکن کرد شده

  . »أאِدَّאرَ«: الزم אست همزۀ وصل مکسوری در آغاز آن در آوریم

  قاعده

  : نیز جاری אست» تفاعل«در باب » تفعّل«باب  ۲و  ۱ قوאعد

های مخاطبِ فعل مضارع معلوم אز باب  های غایب و همۀ صیغه אز صیغه ۵و  ۴های شمارۀ  ـ در صیغه۱
باب » تای«شوند، جایز אست تای دوم رא كه  در آغاز אفعال در كنار هم جمع می» تاء«، كه دو »تفاعل«
  .هم אستعمال کرد» تَوَאتَرُ«توאن آن رא به صورت  که می» تَتَوَאتَرُ«: دאست بیندאزیم؛ مانن» تفاعل«

ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، «رود یكی אز حروف  می» تفاعل«אی كه به باب  ـ هرگاه فاء אلفعل وאژه۲
ابَقُ یَتَطَ«: رא به جنس فاء אلفعل بدل و در آن אدغام كنیم» تفاعل«باب » تای«باشد، جایز אست » ض، ط یا ظ

در موאردی كه الزمۀ אین تغییر، ساکن کردن آغاز كلمه باشد، چون در زبان عربی . »یَطَّابَقُ ←یَطَطَابَقُ  ←
 ←دَّאرَכَ  ←دَدَאرَכَ  ←تَدَאرَכَ «: آوریم אبتدא به ساكن جایز نیست، همزۀ وصل مكسوری در آغاز كلمه درمی

  .»אِدَّאرَכَ

  )معانی(ـ باب تفاعل ۷
  : ی زیر توجه كنیدها به نمونه

  )אلف

  . عَلِی وَمُحمّدٌ تَنَاصَرَ ـ۱

  .عَلِی وَمُحمّدٌ وحَسَنٌ تَنَاصَرَ ـ۲

  .حَمیدٌ وعَلِی سِرّאً تَكاتَمَ ←كاتَمَ حَمیدٌ عَلِیّاً سِرّאً  ـ۳

  .مُحمّدٌ وعَلِی تَشارَכَ ←شارَכَ مُحمّدٌ عَلِیّاً  ـ۴
  )ب

  .تَبَاعَدَبَاعَدتُهُ فَ ـ۱

  .مِیدٌ وَلَم یَحضُرِ אلصَّفَحَ تَمَارَضَ ـ۲

  .אلقَومُ فِی אلمَجلِسِ تَوَאرَدَ ـ۳

  .تَسَامَیאهللاُ وَ تَعَالَی ـ۴

  ١٧٧﴾افِسُونَאلْمُتَنَ افَسِتَنَیَلِكَ فَلْذَ يامُهُ مِسْكٌ وَفِخِتَ﴿ـ ۵

                                                 
 » .مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند] نعمتها[אست و در אین  کمهر آن مش] אی که باده[«: ؛ ترجمه۲۶/ مطفّفین .١٧٧
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  توضیح

، یعنی »لتفاع«نها خط كشیده شده אست در معنای غالب باب  زیر آ» אلف«های دستۀ  אفعالی كه در نمونه
در نمونۀ دوم . كند بر یاری كردن دو جانبه داللت می» تَنَاصَرَ«در نمونۀ אول، فعل . אند به کار رفته مشاركت،

دو مفعولی אست و » کاتَمَ«در نمونۀ سوم فعل . אی אست که تعدאد آنها بیش אز دو نفر אست مشاركت میان عده
متعدی به یک » شَارَכَ«در نمونۀ چهارم فعل . אستאستعمال شده یک مفعولی شده » تفاعل«چون در باب 

  .به کار رفته الزم شده אست» تفاعل«مفعول אست و چون در باب 

در » تَبَاعَدَ«در نمونۀ אول، فعل . دهند رא نشان می» تفاعل«دیگر معانی باب » ب«های دستۀ  نمونه
به بیماری تظاهر «یعنی » تَمَارَضَ« در نمونۀ دوم فعل. »دور شد«معنای مطاوعه به كار رفته אست؛ یعنی 

و » تَعَالَی«؛ در نمونۀ چهارم  אفعال »به تدریج وאرد شدند«یعنی » تَوَאرَدَ«در سومین نمونه فعل . »كرد
אند و سرאنجام در آخرین نمونه فعل  אستعمال شده» سَمَا«و » عَلَا«به معنای ثالثی مجرد خود، یعنی » تَسَامَی«
  .طلب و آرزوی چیز نفیس كردیعنی » افَستَنَیَ«

  قاعده

  :رود باب تفاعل در معانی زیر به کار می

אحمد و محمد و حمید با هم آشتی (» )وحَمِیدٌ(تَصَالَحَ أحمَدُ ومُحمّدٌ «: مانند ؛مشاركت دو جانبه یا بیشتر ـ۱
که » عَلَّمَ«: مانند شوند؛ بروند یک مفعولی می» لعّتف«لهای دو مفعولی هرگاه به باب گفتنی אست فع). کردند

تَعَلَّمَ عَلِيٌّ  ←عَلَّمَ أحمدُ عَلِیّاً אلعَرَبِیَّةَ  «: شود رود یک مفعولی می می» تفعّل«دو مفعولی אست و چون به باب 
شَارَכَ مُحَمّدٌ «: شوند؛ مانند بروند الزم می» تفاعل«به همین ترتیب אفعال یک مفعولی هرگاه به باب . »אلعَرَبِیَّةَ
  . »تَشَارَכَ مُحمَّدٌ و عَلِيٌّ فِی אلقِتالِ ←اً فِی אلقِتالِ عَلیّ

  ).آن رא به אو خورאندم، پس אو آن رא خورد(» نَاوَلتُهُ فَتَناوَلَ«: مانند ؛)אثرپذیری(مطاوعه ـ ۲

  ).خود رא به غفلت زد(» تَغَافَلَ«: مانند تظاهر و خود رא به حالتی زدن؛ـ ۳

  ). مردم به تدریج وאرد شدند(» אلنّاسُ تَوَאرَدَ«: مانند تدریج؛ـ ۴

به معنای » تَسامَی«و » تَعالَی«كه در آن אفعال » تَعَالَی אهللاُ وتَسَامَی«مانند عبارت  معنای ثالثی مجرد؛ـ ۵
  .אند אستعمال شده» سَمَا«و » عَلَا«

  .که یعنی طلب و آرزوی چیزی نفیس کرد» تَنَافَسَ«: ؛ مانندطلب و خوאستنـ ۶

  همالحظ

روند؛ با אین تفاوت كه بعد  گاهی برאی بیان مشاركت به كار می» تفاعل«و » אفتعال«، »مفاعله«سه باب 
و دیگری به صورت مفعول ) مرفوع(الزم אست دو אسم ذكر شوند؛ یكی به صورت فاعل » مفاعله«אز باب 

ممکن אست صرفاً یک אسم، كه » علتفا«و » אفتعال«، ولی در دو باب »شارَכَ محمّدٌ عَلِیّاً«: ؛ مانند)منصوب(
؛ یا دو אسم و بیشتر بیاید كه در אین »אِختَصَمَ אلرَّجُلَانِ أوِ אلقَومُ«: شود؛ مانند دאرאی دو یا چند فرد אست، ذكر 

و » אِختَصَمَ زَیدٌ وبَكرٌ«: شوند؛ مانند صورت همۀ آنها مرفوع هستند و אز لحاظ معنایی فاعل فعل تلقی می
  .»یدٌ وبَكرٌ وعَمروٌتَضَارَبَ زَ«
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛ »אِفْعِیعال، אِفْعِیالل و אِفْعِوَّאلאستفعال، אِفعِالل، ««معانی אبوאب  

  ؛)مجرّد و مزید(אفعال رباعی  

  .معانی אبوאب رباعی 

  درآمد

آشنا شدیم، אکنون در אدאمۀ » تفاعل«و » تفعّل«پس אز آنکه در درس گذشته با مصادر و معانی باب 
گانۀ  نی بابهای پنجمباحث گذشته الزم אست در آخرین درس אز دروس مرتبط با אفعال ثالثی مزید با معا

شاء אهللا با  آشنا شویم و نکاتی رא در אین باره فرא گیریم تا إن » אستفعال، אفعالل، אفعیعال، אفعیالل و אفعوّאل«
  .باب مشهور ثالثی مزید آشنا شده باشیم ۱۲ترین معانی و قوאعد  مهم

ید و معانی آنها آشنا خوאهیم در אدאمۀ مطالب همین درس همچنین با אوزאن אبوאب رباعی مجرد، رباعی مز
  .شد

  )معانی(ـ باب אستفعال ۸
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  ١٧٨﴾يلَكُمْ رَبِّ سْتَغْفِرُأالَ سَوْفَ قَ﴿ـ ۱

  .אلذَّهَبَ مِنَ אلمَنْجَمِ אِسْتَخْرَجْتُ    

  .אلطِّینُ אِسْتَحْجَرَـ ۲

  .אلجُنْدِيُّ אِسْتَأسَدَ    

  .مَاسْتَحْكَـ أحْكَمْتُهُ ف۳َ

  .ـ אِسْتَعْظَمْتُ אلجِهَادَ وَאسْتَحْسَنْتُه۴ُ

  .אلجُنْدِيُّ فَبَرَزَ فِي אلجِهَادِ אِسْتَجْرَأـ ۵

  ١٧٩﴾سْتَثْنُونَا یَلَ ا مُصْبِحِینَ وَصْرِمُنَّهَقْسَمُوא لَیَأابَ אلْجَنَّةِ إِذْ صْحَأا اهُمْ كَما بَلَوْنَإِنَّا بَلَوْنَ﴿ـ ۶

  ١٨٠﴾يאنِانَهُ فَسَوْفَ تَرَمَكَ אسْتَقَرَّאلْجَبَلِ فَإِنِ كِنِ אنْظُرْ إِلَی وَلَ﴿ـ ۷

                                                 
  .»خوאهم  پروردگارم برאی شما آمرزش میאز  به زودی :گفت«: ؛ ترجمه۹۸/ یوسف .١٧٨
آنگاه که سوگند خوردند کـه   ؛دאرאن رא آزمودیم مورد آزمایش قرאر دאدیم گونه که باغ ما آنان رא همان«: ؛ ترجمه۱۸و ۱۷/ قلم .١٧٩

   .»شاءאهللا نگفتند نإ] ولی[، بچینند رא حتماً] باغ[آن ] ۀمیو[صبح برخیزند و 
   .»پس אگر بر جای خود قرאر گرفت به زودی مرא خوאهی دید ،لیکن به کوه بنگر«: ؛ ترجمه۱۴۳/ אعرאف .١٨٠
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  توضیح

در . هستند» אستفعال«نگر معانی باب  های باال زیر آنها خط كشیده شده אست بیا فعلهایی كه در نمونه
د، אمّا نیز معنای طلب دאر» אِسْتَخْرَجْتُ«. به معنای طلب غفرאن به كار رفته אست» سْتَغْفِرُأ«نمونۀ نخست فعل 

معنای غالب باب . אین طلب مجازی אست و تالش برאی بیرون آوردن طال אز معدن مجازאً طلب نام گرفته אست
هرگاه אین معنا رא אفاده كند متعدّی אست، هرچند אز فعل » אستفعال«باب . طلب و درخوאست אست» אستفعال«

  .الزم گرفته شده باشد

به » شدن«و » دگرگونی«به معنای تحوّل و صیرورت یا » אِسْتَأسَدَ«و » אِسْتَحْجَرَ«در نمونۀ دوم، فعلهای 
אند؛ با אین تفاوت كه تحوّل در אوّلی حقیقی אست؛ یعنی شیئی كه سنگ نبوده سنگ شده אست و در  كار رفته

در نمونۀ سوم، فعل . رساند رא به ذهن می» همچون شیر شد«مفهوم » אِسْتَأسَدَ«دومی مجازی אست و فعل 
در نمونۀ . אستعمال شده אست» محكم شد«رساند و به معنای  مفهوم مطاوعه رא به ذهن می» سْتَحْكَمَאِ«

جهاد رא بزرگ و نیكو یافتم؛ یا جهاد رא بزرگ و نیکو «یعنی » אِسْتَحْسَنْتُ«و » אِسْتَعْظَمْتُ«چهارم، אفعال 
» سْتَثْنُونَیَال «در نمونۀ ششم، . »تحمیل كردشجاعت رא بر خود «یعنی » אِسْتَجْرَأ«در نمونۀ پنجم، . »شمردم

به معنای ثالثی » سْتَقَرَّאِ«אست و سرאنجام در آخرین نمونه، فعل » لَم یَقُولُوא إنْ شاءَ אهللاُ«بیانگر مفهوم جملۀ 
אست به معنای بابهای دیگر » אستفعال«گاهی نیز فعلی که در باب . ، אستعمال شده אست»قَرَّ«مجرد آن، یعنی 

אست و یعنی ) أجَابَ(» إفعال«كه به معنای آن در باب » لَهُمْ سْتَجابَאِ«: رود؛ مانند همان ریشه به كار می
  .دعای آنها رא جوאب دאد

  قاعده

  :رود در معانی زیر به کار می» אستفعال«باب 

אسْتَشْهِدُوא  وَ﴿: אست كه یا حقیقی אست؛ مانند» אستفعال«ـ طلب و درخوאست، معنای غالب و مشهور باب ۱
אین » אستفعال«هر گاه باب . »אِسْتَخْرَجْتُ אلمَعدِنَ مِنَ אلمَنجَمِ«: و یا مجازی؛ مانند ١٨١﴾ْنِ مِنْ رِجالِكُمشَهِیدَیْ

  .معنا رא אفاده كند متعدّی אست، هرچند אز فعل الزم گرفته شده باشد

: و یا مجازی؛ مانند) گِل سنگ شد(» ینُאِسْتَحْجَرَ אلطِّ«: كه یا حقیقی אست؛ مانند ـ تحوّل و صیرورت۲
  .»אِسْتَحْجَرَ قَلْبُهُ«

  ).پس אو هم אسترאحت کرد, به مریض אسترאحت دאدم(» أرَحْتُ אلمَرِیضَ فَاسْتَرَאحَ«: مانند ـ مطاوعه؛۳

  ).شمردم/ آن كار رא بزرگ یافتم(» אِسْتَعظَمْتُ אألمرَ«: مانند ؛)אعتبار(ـ مفعول رא بر صفتی یافتن ۴

  ).شجاعت رא بر خود تحمیل كرد(» אِسْتَجْرَأ«: مانند ـ تكلّف و خود رא به سختی אندאختن؛۵

به شمار » إنّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَیهِ رَאجِعُونَ«یافتۀ عبارت  كه אختصار» אِسْتَرجَعَ«: مانند ـ אختصار حكایت و قول؛۶
  .رود می

). אنس گرفت(» أنِسَ«ای ثالثی مجرد همین ریشه، یعنی به معن» אِستَأنَسَ«: مانند ـ معنای ثالثی مجرد؛۷
به معنای آن » لَهُمْ سْتَجابَאِ«: رود؛ مانند معنای بابهای دیگر همان ریشه به كار می» אستفعال«گاهی نیز باب 

  ).أجَابَ(» إفعال«در باب 

                                                 
  .»شاهد بگیرید ]بر אین حق[خود رא  ]عادل[و دو نفر אز مردאن «: ؛ ترجمه۲۸/ بقره .١٨١
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  »אِفعِالل، אِفعِیعال، אِفعِیالل و אِفعِوَّאل«معانی אبوאب 
  : وجه كنیدهای زیر ت به نمونه

  )אلف

  .»אللَّیلُ אِسْوَدَّ«: אِسْوِدَאد ←یَسْوَدُّ  ←ـ אِسْوَدَّ ۱

  .»אلحَدِیدُ אِحْمَرَّ«: אِحْمِرَאر ←یَحْمَرُّ  ←ـ אِحْمَرَّ ۲
  )ب

  .»אلصَّحرאءُ אِعْشَوْشَبَتِ«: אِعْشِیشَاب ←یَعْشَوْشِبُ  ←ـ אِعْشَوْشَبَ ۱

  .»אلحَدِیدُאِحْمَارَّ «: رאِحْمِیرא ←یَحْمَارُّ  ←ـ אِحْمَارَّ  ۲

  .»אلبَعِیرُ אِجْلَوَّذَ«: אِجْلِوَّאذ ←یَجْلَوِّذُ  ←ـ אِجْلَوَّذَ  ۳

  توضیح

. هستند» אِفْعِلَال«زیر آنها خط كشیده شده אست بیانگر معانی باب » אلف«های دستۀ  فعلهایی كه در نمونه
وאرد «یعنی » אِسْوَدَّ«در نمونۀ אول، . رود و همیشه الزم אست אین باب אغلب برאی بیان رنگها و عیوب به كار می

  .»شد بسیار سرخ«یعنی » אِحْمَرَّ«و در نمونۀ دوم، » سیاهی شد

زیر آنها خط كشیده شده אست، به ترتیب، بیانگر معانی אبوאب » ب«های دستۀ  فعلهایی كه در نمونه
אین سه باب אغلب برאی مبالغه و تأكید معنای ریشۀ ثالثی مجرد خود به . هستند» אِفعِیعال، אِفعِیالل و אِفعِوَّאل«

مبالغۀ » אِحْمَارَّ«در نمونۀ دوم، فعل . »علف شد رپ«یعنی » אِعشَوشَبَتْ«در نمونۀ نخست فعل . روند كار می
و عیب به كار   אغلب برאی بیان رنگ» אِفْعِالل«אین باب نیز مانند باب . »بسیار سرخ شد«אست؛ یعنی » אِحْمَرَّ«
  . »بسیار سرعت گرفت«یعنی » אِجْلَوَّذَ«و سرאنجام در آخرین نمونه، فعل . رود و همیشه الزم אست می

  قاعده

אغلب برאی مبالغه و تأكید معنای ریشۀ ثالثی مجرد خود به » אِفعِالل، אِفعِیعال، אِفعِیالل و אِفعِوَّאل«وאب אب
  :روند كار می

رود و همیشه الزم אست و در دو معنا به كار  و عیب به كار می  אغلب برאی بیان رنگ :»אِفعِالل«ـ باب ۱
  ).خرمای نارس وאرد قرمزی شد(» אِحْمَرَّ אلبُسْرُ«: ورود فاعل در مبدأ فعل؛ مانند) אلف: رود می

  ؛)گون شد بسیار گندم(» אِسْمَرَّ وَجْهُهُ«: مبالغه؛ مانند) ب

  ؛ )بسیار سخت و خشن شد(» אِخْشَوْشَنَ«: شود؛ مانند برאی مبالغه אستعمال می: »אِفعِیعال«ـ باب ۲

رود و  و عیب به كار می  אغلب برאی بیان رنگ، »אِفعِالل«אین باب نیز، مانند باب  :»אِفعیالل«ـ باب ۳
אِخْضَارَّ «: رود؛ مانند به كار می» אِفعِالل«همیشه الزم אست و برאی مبالغۀ معنای ثالثی مجرد خود و باب 

  ؛)علف بسیار سبز شد(» אلْعُشْبُ

  ).گرفتبسیار سرعت (» אِجْلَوَّذَ«: رود؛ مانند برאی مبالغه به كار می :»אِفْعِوَّאل«ـ باب ۴
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  )مجرّد و مزید(אفعال رباعی 
  :به جدول زیر توجه کنید

  مصدر  مضارع  ماضی    

  یُدَحْرِجُ: فَعْلِلُیُ  دَحْرَجَ: فَعْلَلَ    رباعی مجرّد
: )فِعلَال( فَعْلَلَة

  )دِحْرَאج(دَحْرَجَة 

  رباعی مزید

دאرאی 
یک حرف 

  زאئد
  

  تَدَحْرُج: فَعْلُلتَ  یَتَدَحْرَجُ: یَتَفَعْلَلُ  تَدَحْرَجَ: تَفَعْلَلَ

دאرאی دو 
  حرف زאئد

  

  אِحْرِنْجَام: אِفْعِنْلَال  یَحْرَنْجِمُ: یَفْعَنْلِلُ  אِحْرَنْجَمَ: אِفْعَنْلَلَ

  אِطْمِئْنَان: אِفْعِلَّال  یَطْمَئِنُّ: یَفْعَلِلُّ  نََّأאِطْمَ: אِفْعَلَلَّ

  توضیح

رباعی مجرد فعلی אست كه אولین . شود دیده میدر جدول باال אوزאن אصلی אفعال رباعی مجرد و مزید 
وزن אصلی رباعی مجرد . صیغۀ ماضی آن صرفاً چهار حرف אصلی دאرد و مشتمل بر هیچ حرف زאئدی نیست

  :אست كه خود بر دو نوع אست» فَعْلَلَ«

  .»زَلْزَلَ«: אند؛ مانند در میان همجنس كه حروف آن یک  ـ مضاعف۱

אست که » فَعْلَلَة«مصدر قیاسی وزن אصلی رباعی مجرد . جنس نیستندكه حروف آن هم ـ غیر مضاعف۲
عالوه بر אین وزن، مصدر رباعی مجرّد وزن دیگری نیز دאرد و . شود برאی همۀ אفعال رباعی مجرد אستعمال می

و » حْرَאجدَحْرَجَة و دِ«: אست که صرفاً برאی بعضی אز אفعال رباعی مجرّد به کار رفته אست؛ مانند» فِعْالل«آن 
  . »زَلْزَلَة و زِلْزَאل«

אگر فعل . فعلی אست كه אولین صیغۀ ماضی آن چهار حرف אصلی و یک یا دو حرف زאئد دאرد رباعی مزید
و אگر دو حرف زאئد » تَدَحْرَجَ«: אست؛ مانند» تَفَعْلَلَ«رباعی مزید یک حرف زאئد دאشته باشد یک وزن دאرد و آن 

آن אصلی אست و همزه و نون در آن زאئد » الم«که هر دو » אِفْعَنْلَلَ«: אند אز ه عبارتدאشته باشد دو وزن دאرد ك
  .»نَّأאِطْمَ«: آن زאئده هستند؛ مانند» الم«که همزه و یکی אز دو » אِفْعَلَلَّ«و » אِفْرَنْقَعَ«: روند؛ مانند به شمار می

  معانی אبوאب رباعی

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  ) אلف

  . אلحَجَرَدَحْرَجْتُ ـ ۱



۱۲۸  
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   ١٨٢﴾אلْحَقُّ حَصْحَصَאلْآنَ ﴿ـ ۲

  .אلطَّعامُ عَلقَمَـ ۳

  .ذאכَ אلرَّجُلَ لَبْنَنْتُـ ۴
  )ب

  .ـ دَحْرَجْتُهُ فَتَدَحْرَج۱َ

 .احْرَنْجَمَتْـ حَرْجَمْتُ אإلبِلَ ف۲َ

 .אلقَوْمُ אِفْرَنْقَعَ ـ۳

   ١٨٣﴾رَبَّهُمْخْشَوْنَ مِنْهُ جُلُودُ אلَّذِینَ یَ تَقْشَعِرُّ﴿ـ ۴

  توضیح

فعلی אست » دَحْرَجْتُ«در نمونۀ نخست . אند אفعال رباعی مجرد ذكر شده» אلف«های دستۀ  در نمونه
אما موאردی هم هست كه אفعال رباعی مجرد به . אند אفعال אین باب אغلب متعدی. »غلتاندم«متعدی به معنای 

. که در نمونۀ دوم به کار رفته אست» آشكار شد«نای به مع» حَصْحَصَ«: אند؛ مانند صورت الزم אستعمال شده
در ). همچون علقم تلخ شد(» صارَ كالعَلقَمِ«داللت دאرد؛ یعنی » مشابهت«بر » عَلقَمَ«در نمونۀ سوم، فعل 

» لَفَعْلَ«گفتنی אست وزن . »صَیَّرَهُ لُبنانِیّاً«رساند؛ یعنی  رא به ذهن می» صیرورت«مفهوم » لَبْنَنَ«نمونۀ چهارم، 
  .كاربرد فرאوאنی دאرد كه در مبحث بعدی جدאگانه אز آن سخن خوאهیم گفت) صناعی(در אفعالِ منحوت 

یک حرف زאئد دאرد » تَدَحْرَجَ«در نمونۀ אول فعل . אند אفعال رباعی مزید ذكر شده» ب«های دستۀ  در نمونه
, آن رא غلتاندم«یعنی » جْتُهُ فَتَدَحْرَجَدَحْرَ«و همیشه الزم אست؛ بنابرאین جملۀ » مطاوعه«و متضمن معنای 

אین فعل نیز مفهوم مطاوعه و אثرپذیری دאرد؛ . دو حرف زאئد دאرد» אِحْرَنْجَمَتْ«در نمونۀ دوم فعل . »پس غلتید
در نمونۀ سوم، فعل . »شترهای ماده رא کنار هم جمع کردم«یعنی » حَرْجَمْتُ אإلبِلَ«؛ چون »جمع شدند«یعنی 

و سرאنجام در آخرین نمونه » قوم پرאكنده شدند«به كار رفته و مشتمل بر مفهوم مبالغه אست؛ یعنی » قَعَאِفْرَنْ«
  .»لرزد به شدّت می«مشتمل بر مفهوم مبالغه אست؛ یعنی » تَقشَعِرُّ«نیز فعل 

 אکنون در پایان مباحث مربوط به אفعال ثالثی مزید و رباعی مزید یادآوری אین نکته الزم אست که
אست و برאی آشنایی با کاربرد یا عدم کاربرد و فهم معنای دقیق آنها باید به  سماعیאستعمال אفعال مزید 

فرهنگهای لغت مرאجعه کرد؛ بنابرאین چنین نیست که هر فعل مجرّدی، אعمّ אز ثالثی یا رباعی، حتماً فعل مزید 
عربی به کار رفته باشد لزوماً بقیّۀ אوزאن مزید هم  هم دאشته باشد، یا אگر یک یا دو فعل مزید برאی آنها در زبان

אز אین که بگذریم گاه אستعمال صورت مجرد برخی אفعال به کلّی فرאموش . برאی آنها אستعمال شده باشد
که به معنی » أرْسَلَ«: کنند؛ مانند شود و در عوض صورت مزید آنها رא در معنای مجرّدشان אستعمال می می
  .رود در אین معنا به کار نمی» رَسَلَ«یگر אست و د» بَعَثَ«

                                                 
   .»شکار شدאکنون حقیقت آ«: ؛ ترجمه۵۱/ یوسف .١٨٢

  .»אفتد پوست بدنشان אز آن به لرزه می ،هرאسند یآنان که אز پروردگارشان م«: ؛ ترجمه۲۳/ زمر .١٨٣
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  قاعده

ساختمان رא تكان (» زَلزَلْتُ אلبِنَاءَ«: ، غالباً متعدی אست؛ مانند»فَعْلَلَ«وزن אصلی رباعی مجرد، یعنی 
» حَمْلَقَ אلرَّجُلُ«: אند؛ مانند با אین همه، موאردی هم هست كه אفعال رباعی مجرد، الزم אستعمال شده). دאدم

  :گاه در معانی زیر نیز אستعمال شده אست» فَعْلَلَ«وزن ). د خیره شدمر(

  ؛ )همچون علقم تلخ شد(» صَارَ كَالعَلقَم«به معنی » عَلقَمَ אلطَّعامُ«: مانند ـ مشابهت؛۱

  ؛)אنگلیسی شد(» صَیَّرَهُ إنجِلِیزِیّاً«به معنی » نَجْلَزَ«: مانند ـ صیرورت؛۲

خوشۀ (» אِستَعمَلَ אلعُرجُونَ«به معنی » عَرْجَنَ«: مانند شود؛ ز آن گرفته میـ داللت بر אسمی كه אبزאر א۳
  ).درخت خرما رא برאی رنگرزی به کار گرفت

אست و همیشه  مطاوعهیکی אز אوزאن رباعی مزید אست كه یک حرف زאئد دאرد و معنای آن » تَفَعْلَلَ«وزن 
  ). אو رא אندאختم، پس بر زمین אفتاد(» هُ فَتَسَقْلَبَسَقْلَبْتُ«: شود؛ مانند به صورت الزم אستعمال می

نیز دو وزن رباعی مزیدند كه هر کدאم אز آنها دو حرف زאئد دאرند و در معنا و » אِفْعَلَلَّ«و » אِفعَنْلَلَ«دو وزن 
  ).ر شدبسیار متنفّ(» אِشمَأزَّ«و ) سخت پرאكنده شد(» אِفْرَنْقَعَ«: روند؛ مانند به كار می مبالغهمفهوم 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛)صناعی(אفعال منحوت  

  אفعال متصرّف و אنوאع آن؛ 

  .אفعال جامد 

  درآمد

بیشتر אفعال، אین حاالت مختلف . یا ماضی אست یا مضارع، یا אمر אست: فعل در زبان عربی سه حالت دאرد
در مقابل، . شوند نامیده می» متصرّف«אین אفعال . د یا حدّאقل دو حالت אز حالتهای مزبور رא دאرندپذیرن رא می

به אین אفعال در . אند و یا אمر روند که فقط یک حالت دאرند؛ یعنی یا ماضی אفعال دیگری نیز در عربی به کار می
مربوط به آنها یکی دیگر אز مسائل موضوع אفعال متصرّف و جامد و مسائل . گویند می» جامد«صرف عربی 

  .درسی אست که در پیش رو دאریم

  )صناعی(אفعال منحوت 
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  ١٨٤﴾تُصْبِحُونَحِینَ  وَ تُمْسُونَانَ אللَّهِ حِینَ فَسُبْحَ﴿ـ ۱

  ١٨٥﴾اهُ مِنَ אلْحُزْنِنَعَیْ ضَّتْאبْیَوسُفَ وَیُ یعَلَ یسَفَأا الَ یَقَ﴿ـ ۲

  .هَذَא אلرَّجُلُ عَلیّاً تَبَنَّیـ ۳

  .وقِه إلی אلسُّلَمَحَ وَ بَطَتَاحْفَ لَبَאلجَ دَعِصَـ ف۴َ

  .وَ ذَهَبَ إلَی אلقِتَال אِدَّرَعَـ ۵
  )ب

  »بِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمَنِ אلرَّحِیمِ«قال  ← بَسْمَلَ ـ۱

  »אلحَمْدُ هللاِ«قال  ← حَمْدَلَ ـ۲

  »ال قُوّةَ إلَّا باهللا ال حَوْلَ وَ«قال  ← حَوْقَلَ ـ۳

  »سُبْحَان אهللاِ«قال  ← سَبْحَلَـ ۴

  »حَسْبِی אهللاُ«قال  ←حَسْبَلَ ـ ۵

  »طَالَ אهللاُ بَقاءَכَأ«قال  ← طَلْبَقَ ـ۶

                                                 
  .»شوید می آیید و آنگاه که به بامدאد در پس خدא رא تسبیح گویید آنگاه که به عصر درمی«: ؛ ترجمه۱۷/ روم .١٨٤

  .»چشمانش אز אندوه سپید شد !دریغ بر یوسفאی  :و אز آنان روی گردאنید و گفت«: ؛ ترجمه۸۴/ یوسف .١٨٥
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  توضیح

نامیده  صناعییا  منحوتهای باال زیر آنها خط كشیده شده אست در אصطالح، אفعال  فعلهایی كه در نمونه
אند و نه رباعی، بلکه אز یک אسم جامد غیر مصدری یا אز ترکیب چند کلمه با هم،  ثالثیشوند که در אصل نه  می

אین گونه אز אفعال نیز ناگزیر بر وزن یکی אز . אند אند، به دست آمده رא شکل دאده  אی אسمیه یا فعلیه که جمله
) مصنوعی(» صناعی«یا » تمنحو«شوند و چون در אصل ریشۀ فعلی ندאرند  אفعال ثالثی یا رباعی אستعمال می

که  چنان. אند אفعال منحوت אز אسمهای جامد غیر مصدری گرفته شده» אلف«های دستۀ  در نمونه.شوند نامیده می
گرفته » صُبح«و » مَسَاء«אز אسمهای » تُصْبِحُونَ«وَ  »تُمْسُونَ«کنیم در نمونۀ نخست، אفعال  مالحظه می

به (» تَبَنَّی«و به همین ترتیب אفعال ) سفید(» أبْیَض«אز وאژۀ ) سفید شد(» אِبْیضَّتْ«در نمونۀ دوم . אند شده
مشتق » دِرْع«אز ) زره پوشید(» אِدَّرَعَ«و » حَطَبْ«אز ) هیزم جمع كرد( »بَطَتَحْאِ«، »אِبْن«אز ) فرزندی گرفت

زن یكی אز אبوאب در אین حالت فعل منحوت دربردאرندۀ همۀ حروف אصلی آن אسم אست و אغلب بر و. אند شده
  .شود ذكر می» تَفَعُّل، تَفعیل، إفعال و فَعْلَلَة«ثالثی یا رباعی مزید همچون 

در אین حالت حفظ همۀ . אند های אسمیه یا فعلیه ساخته شده در دستۀ دوم، אفعال منحوت אز برخی جمله
در אین صورت فعل . ددحروف אصلی جمله الزم نیست، אما الزم אست ترتیب حروف در فعل منحوت مرאعات گر

  ١٨٦.آید می» فَعْلَلَ«منحوت אغلب بر وزن رباعی مجرد 
  قاعده

بر دو » منحوت«אفعال . אی وאحد بسازند آن אست كه یک یا چند كلمه با هم تركیب شوند و كلمه» نَحْت«
  :אند دسته

بردאرندۀ همۀ در אین حالت فعل منحوت در  .אند ـ אفعالی كه אز אسمهای جامد غیر مصدری گرفته شده۱
» أصْبَحَ«: شود؛ مانند אستعمال می) ثالثی یا رباعی(حروف אصلی אسم אست و אغلب بر یكی אز אبوאب مزید 

بیابان، (» قَفْر«אز) ویرאن شد(» أقْفََر«، )پوسته(» قِشْرَة«אز ) پوستش رא كند(» قَشَّرَهُ«، »صُبْح«אز ) صبح كرد(
  ).نان(» خُبْز«אز  )نان پخت(» אِخْتَبَزَ«، )مكان متروكه

در אین حالت حفظ همۀ  .אند ـ אفعالی كه אز برخی جمالت خاص عربی، אعم אز אسمیه یا فعلیه، ساخته شده۲
אند الزم نیست، אما الزم אست ترتیب حروف در فعل منحوت  حروف אصلی كلماتی كه در جمله به كار رفته

: آیند؛ مانند می) تنها وزن رباعی مجرّد(» فَعْلَلَ«گونه אز אفعال منحوت אغلب بر وزن  אین. مرאعات گردد
אند و به  گرفته شده» حَی عَلَی خَیْرِ אلعَمَلِ: قال«كه אز » حَیْعَلَ«و » جَعَلَنِيَ אهللاُ فِدאכَ: قال«كه אز » جَعْفَلَ«

  .شوند معنای آنها אستعمال می

  مالحظه

شوند  های متعدد دیگری نیز אستعمال می مونههای کهن אز אفعال منحوت، در عربی معاصر، ن غیر אز نمونه
אین پدیدۀ زبانی جالب باعث . אند אند، بلکه در زبان عربی متدאول شده که جدیدند و در منابع قدیم אنعکاس نیافته

ترین אفعال  برخی אز مهم. شده אست که کلمات بیگانه کمتر به طور مستقیم به حریم زبان عربی وאرد شوند
  :אند אز تمنحوت جدید عبار

                                                 
بُعِثَ و אُثِیرَ «منحوت אز ) ۴/אنفطار( ﴾وَ إِذَא אلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴿رא در آیۀ مبارک » بُعْثِرَتْ«زمخشری، مفسر بزرگ אهل سنت، وאژۀ  .١٨٦

  .دאنسته אست» تُرאبُها
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  ؛)تلفن کردن(» تَلْفَنَ«ـ ۱

  ؛)ریزی کردن برنامه(» بَرْمَجَ«ـ ۲

  ؛)دوبله کردن(» دَبْلَجَ«ـ ۳

  ؛)قانونی کردن(» قَوْنَنَ«ـ ۴

  ؛)جهانی کردن یا شدن(» عَوْلَمَ«ـ ۵

  ؛)مدرنیزه کردن(» عَصْرَنَ«ـ ۶

  ؛)شدن/ آمریکائی کردن (» تَأمْرَכَ/ أمْرَכَ «ـ ۷

  ؛)سالمی کردنא(» أسْلَمَ«ـ ۸

  ؛)بومی شدن(» تَأقْلَمَ«ـ ۹

  ).شارژ کردن(» شَرَّجَ«ـ ۱۰

  אفعال متصرّف و جامد

  אفعال متصرّف )אلف

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  نَصَرَ  ینْصُرُ  אُنْصُرْ
  )ب

  . ـ زَאلَ یَزَאلُ، بَرِحَ یَبْرَحُ، فَتِئَ یَفتَؤُ، אِنْفَكَّ یَنْفَك۱ُّ

  . ، أوْشَكَ یُوشِكُ ـ كَادَ یَكَاد۲ُ

  .ـ طَفِقَ یَطْفَق۳ُ
  )ج

  .مَا أجْمَلَ אلمَنظَرَ، أجْمِلْ بِالمَنظَرِِ ←مَا أفْعَلَ، أفْعِلْ بِهِ 

  توضیح

فعلی אست كه بر حدوث » متصرّف«. جامدو  متصرّف: شود در صرف عربی، فعل به دو دسته تقسیم می
به دست آمدن معانی گوناگون در زمانهای متفاوت אز  كند و برאی كار یا حالتی همرאه با زمان داللت می
» אلف«که در نمونۀ » نَصَرَ«: آید؛ مانند شود و تغییرאتی در آن به وجود می صورتی به صورت دیگر متحوّل می

به אین معنا . گویند می» تامّ אلتصرّف«گونه אفعال،  به אین. در هر سه زمانِ ماضی، مضارع و אمر به كار رفته אست
بیشتر אفعال در زبان عربی تامّ . توאنایی دگرگون شدن به تمامی حالتهای ماضی، مضارع و אمر رא دאرند که

  .هستند  אلتصرّف
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تنها در دو زمان، یعنی یا ماضی و مضارع یا ماضی » د«و » ج«، »ب«های  های دیگر در دسته אمّا نمونه
به אین معنا که توאنایی . گویند می» אلتصرّف  ناقص«אفعال به אین گونه . אند و אمر و یا مضارع و אمر به كار رفته

  .گانۀ ماضی، مضارع و אمر رא ندאرند دگرگون شدن به حالتهای سه

אفعال . אند و فعل אمر אز אین אفعال كاربرد ندאرد در زمان ماضی و مضارع به كار رفته» ب«های دستۀ  نمونه
كنند و همیشه با אدאت نفی به كار  אتّصال و پیوستگی داللت می بر مفهوم دوאم و ۱به كار رفته در ردیف شمارۀ 

بر مفهوم قُرب و  ۲אفعال به کار رفته در ردیف شمارۀ . »ال یَزאلُ، لَم یَزَلْ/ال زאل، ما/ ما «: روند؛ مانند می
  .به معنای شروع אست» َطفِقَ، یَطْفَقُ«فعل  ۳كنند و در ردیف شمارۀ  نزدیكی داللت می

دو صیغۀ אسلوب » أفْعِلْ بِهِ«و » مَا أفْعَلَ«. אند در زمان ماضی و אمر به كار رفته» ج«دستۀ  های نمونه
مای «صیغۀ אول همیشه پس אز . آید تعجّب در عربی هستند كه אساساً هیچ تغییری در صیغۀ آنها به وجود نمی

و אسم مجرور אستعمال » رّهبای جا«گیرد و صیغۀ دوم پیش אز  و پیش אز אسم منصوب قرאر می» אستفهامیه
گردد، אما مشتمل بر مفهوم تعجب و אظهار  هرچند صیغۀ אمر حاضر محسوب می» أفْعِلْ«صیغۀ . شود می

آن منظره چه «هر دو یعنی » أجْمِلْ بِالْمَنْظَرِِ«و » مَا أجْمَلَ אلمَنظَرَ«: شگفتی אست و مفهوم אمری ندאرد
  .»!زیباست

  قاعده

فعلی אست كه بر حدوث » متصرّف«. جامدو  متصرّف: شود ه دو دسته تقسیم میـ فعل در صرف عربی ب۱
كند و برאی به دست آمدن معانی گوناگون در زمانهای متفاوت אز  كار یا حالتی همرאه با زمان داللت می

  .آید شود و تغییرאتی در آن به وجود می صورتی به صورت دیگر متحوّل می

فعلی אست » تامّ אلتصرّف«. ناقص אلتصرّفو  تامّ אلتصرّف: شود تقسیم می خود به دو دسته فعل متصرّفـ ۲
  .אند بیشتر אفعال در زبان عربی تامّ אلتصرّف. شود گانۀ ماضی، مضارع و אمر אز آن ساخته می كه אفعال سه

: رود گانۀ ماضی، مضارع و אمر به کار می فعلی אست كه تنها در دو حالت אز حالتهای سه» ناقص אلتصرّف«
  :یا ماضی و مضارع، یا ماضی و אمر، یا مضارع و אمر

كه دوאم و אتّصال رא » زאل، یَزאلُ ـ بَرِحَ، یَبْرَحُ ـ فَتِئَ، یَفتَؤُ ـ אِنْفَكَّ، یَنْفَكُّ«مانند אفعال  ؛مضارع وماضی ـ ۱
كَادَ، یَكَادُ و «فعال روند، مفهوم مثبت دאرند و א رغم آنکه با אدאت نفی به كار می رسانند و همیشه، علی می

  .אست» شروع«كه به معنای » طَفِقَ، یَطْفَقُ«شوند و  אستعمال می» نزدیک شد«كه به معنای » أوْشَكَ، یُوشِكُ

كه دو صیغۀ تعجّب هستند و هیچ تغییری در صیغۀ آنها به » مَا أفْعَلَ و أفْعِلْ بِهِ«: مانند ؛אمر وماضی ـ ۲
گیرد و صیغۀ دوم  و پیش אز אسم منصوب قرאر می» مای אستفهامیه«پس אز  صیغۀ אول همیشه. آید نمیوجود 

صیغۀ دوم אگرچه صیغۀ אمر حاضر אست، אمّا . شود و אسم مجرور אستعمال می» بای جارّه«هموאره پیش אز 
  .مشتمل بر مفهوم تعجب אست و مفهوم אمری ندאرد

  אفعال جامد) ب

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف
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  ١٨٧﴾وَ لَمَّا سُقِطَ فِی أیْدِیهِم﴿ـ ۴            بَارَכَـ ت۱َ

  ».كَذَبَ عَلَیكُمُ אلجِهَادُ«             ـ نِعْمَ، بِئْسَ، سَاء۲َ

  )حَبَّذَא(حَبَّ                ـ لَیْس۳َ

  خَلَا، عَدَא، حَاشَا               مَادَאمَ   

  قَلَّ، قَصُرَ، شَدَّ، كَُثرَ، طَالَ               كَرُبَ   

  ی، אِخْلَوْلَقَعَسَی، حَرَ   

  ، جَعَلَ، أخَذَ، عَلِقَأأنْشَ   
  )ب

  تَعَالَ، هَاتِ، هَاءِ، هَاءَ، هَبْ

  توضیح

شود كه هموאره صورت وאحد  به فعلی گفته می جامد. گیرند قرאر می אفعال جامددر مقابل אفعال متصرّف، 
توאنند یا ماضی باشند یا  فاً میبه عبارت دیگر، אفعال جامد صر ١٨٨.آید دאرد و אز صورتی به صورت دیگر درنمی

  .אمر

. شوند ها به چهار دسته تقسیم می אین نمونه. אند فقط در زمان ماضی به كار رفته» אلف«های دستۀ  نمونه
، فقط صیغۀ אول و هفتم ماضی آن در »مقدّس و منّزه אست«، به معنای »تَبَارَכَ«אز فعل  ۱در نمونۀ شمارۀ 

شود و به کار  אین فعل صرفاً به خدאوند متعال نسبت دאده می). تَبَارَכَ و تَبَارَكْتَ(زبان عربی به كار رفته אست 
و  ١٨٩.﴾אلْإِكْرאمِ الِ وَאلْجَلَ یارَכَ אسْمُ رَبِّكَ ذِتََب﴿آیات مبارک : رفتن آن در مورد غیر خدא صحیح نیست؛ مانند

  ١٩٠.﴾ءٍ قَدِیرٌ یكُلِّ شَی هُوَ عَلَ دِهِ אلْمُلْكُ وَبِیَ یارَכَ אلَّذِتَبَ﴿

هستند که در عربی صرفاً صیغۀ אول و » جامد«های دیگری אز אفعال  های شمارۀ دوم نیز نمونه نمونه
فعل » سَاءَ«و » بِئْسَ«و » نیكوست«فعل مدح אست به معنای » نِعْمَ«. رود چهارم אز فعل ماضی آنها به كار می

  .»ناپسند אست«ذمّ هستند و هر دو یعنی 

، )نیست(» لَیسَ«: אند در عربی אستعمال شده ۳های شمارۀ  های ماضی نمونه م صیغهدر عوض، تما
، أأنْشَ«و ) که هر سه یعنی אمید אست(» عَسَی، حَرَی و אِخْلَوْلَقَ«، )نزدیک شد(» كَرَبَ«، )دوאم یافت( ١٩١»مَادَאمَ«

  ).هستند» شروع كرد«که همگی به معنای (» جَعَلَ، أخَذَ و عَلِقَ

                                                 
  ».و چون אنگشت ندאمت گزیدند«: ؛ ترجمه۱۴۹/ אعرאف .١٨٧

رو بر یک  مد אز אین نظر شبیه به حرف אست، زیرא مجرد אز زمان و حدوث در زمانهای گوناگون אست و אز همینفعل جا. ١٨٨
  .ماند صورت باقی می

 .»خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوאرت«: ؛ ترجمه۷۸/ אلرحمن .١٨٩

 .»وאناستت یو بر هر چیزبه دست אوست و א یאست آنکه فرمانروאی] و خجسته[بزرگوאر «: ؛ ترجمه۱/ ملک .١٩٠

دهد و آن رא تأویل به  به آن معنای زمان می» ما«گیرد؛ یعنی אین  قرאر می» مای وقتیۀ مصدریه«אین فعل همیشه پس אز  .١٩١
  . »مُدَّةَ دَوَאمٍ= مادَאمَ : (برد مصدر می
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، همگی »، خَلَا، عَدَא، حَاشَا، قَلَّ، قَصُرَ، شَدَّ، كَثُرَ و طَالَ)حَبَّذَא(سُقِطَ، كَذَبَ، حَبَّ «، یعنی ۴ی شمارۀ ها نمونه
אند، به كار  ها آورده شده هایی که در نمونه هایی هستند که تنها صیغۀ אول ماضی آنها، یعنی همین صیغه نمونه
אین فعل همیشه به صورت . رود אست به کار می» پشیمان شد«ه معنای مفهوم كنایی دאرد و ب» سُقِطَ«. رود می

 ا وَرْحَمْنا رَبُّنَالُوא لَئِن لَّمْ یَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوא قَأوْא أرَ دِیهِمْ وَیْأ یلَمَّا سُقِطَ فِ وَ﴿ :شود؛ مانند ماضی مجهول אستعمال می
 :گفتند  ،אند گمرאه شده و چون אنگشت ندאمت گزیدند و دאنستند كه وאقعاً«یعنی  ﴾اسِرِینَا لَنَكُونَنَّ مِنَ אلْخَغْفِرْ لَنَیَ

فعل ماضی אست و » كَذَبَ«. »كارאن خوאهیم بود אز زیان אگر پروردگار ما به ما رحم نكند و ما رא نبخشاید قطعاً
عَلَیكُم «یعنی » مُ אلجِهَادُكَذَبَ عَلَیكُ«: رود؛ مانند در معنای אمر و برאی تشویق و برאنگیختن به چیزی به كار می

خَلَا، عَدَא و «. »אست  چه خوب«فعل مدح אست به معنای ) حَبَّذَא(» حَبَّ«). به سوی جهاد بشتابید(» بِالجِهادِ
كم אست، (قَلَّ «گاهی به آخر אفعال . روند به كار می» سِوَی«و » غیر«אدوאت אستثناء هستند و به معنای » حَاشَا
» مای زאئده«، »)دیر زمانی אست(و طَالَ ) زیاد אست(، كَثُرَ )سخت אست(، شَدَّ )وتاه אستك(، قَصُرَ )نیست
شوند و در هر حال به صورت مفرد  ظاهر می ١٩٢»قَلَّمَا، قَصُرَمَا، شَدَّمَا، كَثُرَمَا و طَالَمَا«پیوندد و به صورت  می

  .روند مذکر به کار می

» هَاتِ«، »بیا«یعنی » تَعَالَ«. روند در אین حالت به کار نمیفعل אمر هستند و جز » ب«های دستۀ  نمونه
אز چهار فعل אول، شش صیغۀ . »فرض كن«یعنی » هَبْ«و  ١٩٣»بگیر«یعنی » هَاءَ«، »بیاور«یعنی » هَاءِ«و 

  .فقط همین یک صیغه به كار رفته אست» هَبْ«رود، ولی אز  אمر مخاطب به كار می

  قاعده

אفعال جامد صرفاً در . آید یک صورت دאرد و אز صورتی به صورت دیگر درنمیفعلی אست كه هموאره  جامد
  :توאن به چهار دسته تقسیم كرد אفعال جامد ماضی رא می. روند نهای ماضی یا אمر به كار می یكی אز زما

مقدس «ی به معن» تَبَارَכَ«در אین دسته تنها فعل . رود ـ אفعالی كه صیغۀ אول و هفتم ماضی آنها به كار می۱
  .אستعمال شده אست» تَبَارَكْتَ«و » تَبَارَכَ«های  گیرد و אز آن صیغه جای می» و منزّه אست

نِعْمَ نِعْمَتْ، بِئْسَ «: אند אز אین אفعال عبارت. رود ـ אفعالی كه دو صیغۀ אول و چهارم ماضی آنها به كار می۲
  . »بِئْسَتْ و سَاءَ سَاءَتْ

لَیسَ، مَادَאمَ، كَرَبَ، «: אند אز אین אفعال عبارت. روند یغۀ ماضی آنها به كار میـ אفعالی كه تمام چهارده ص۳
  . »، جَعَلَ، أخَذَ و عَلِقَأعَسَی، حَرَی، אِخْلَوْلَقَ، أنْشَ

، )حَبَّذَא(سُقِطَ، كَذَبَ، حَبَّ «: אند אز אین אفعال عبارت .رود ـ אفعالی كه صرفاً صیغۀ אول ماضی آنها به كار می۴
  . »لَا، عَدَא، حَاشَا، قَلَّ، قَصُرَ، شَدَّ، كَثُرَ و طَالَخَ

אز . »)فرض كن(و هَبْ ) بگیر(، هَاءَ )بیاور(، هَاءِ )بیاور(، هَاتِ )بیا(تَعَالَ «: אند אز عبارت אفعال جامد אمری
ـ هَائِی ـ هَائِیا ـ هَاءِ ـ هَائِیا ـ هَاؤُوא «: رود؛ مانند چهار فعل אول، شش صیغۀ אمر مخاطب آنها به كار می

.صرفاً همین یک صیغه به كار رفته אست» هَبْ«، ولی אز »هَائِینَ

                                                 
אفعالی هستند که فاعل ندאرند، نه : אند فعل مانند آن گفتهو چهار » قَلَّمَا«در مورد . »مَا یَفعَلُ«یعنی » قَلَّ رَجُلٌ یَفعَلُ ذَلِكَ«. ١٩٢

مصدریه אست و عبارت پس אز آن » ما«: אند برخی دیگر نیز گفته.  به جای فاعل بر آن درآمده אست» ما«ظاهر و نه مُضمَر و 
 . »طَالَ فِعلِی= طَالَما فَعَلتُ «: در تأویل مصدر و فاعل אست

  .۱۲۰، ص ۱، ج جامع אلدروس אلعربیه: ک.ر. آورند رא אسم فعل به شمار می) اءَ و هاتِهاءِ، ه(برخی سه אسم אخیر  .١٩٣
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אسم فعل و معنای آن؛ 

  אنوאع אسم فعل אز لحاظ پیشینۀ وضع؛ 

 .אنوאع אسم فعل אز لحاظ زمان 

  درآمد

شویم که  هایی آشنا می در אین درس با وאژه. شنا شدیمآ جامدو  متصرّف، منحوتدر درس پیش با אفعال 
گونه کلمات رא  אین. شوند و محلی אز אعرאب ندאرند پذیرند، صرف نمی معنای فعل دאرند، אما عالئم فعل رא نمی

אند  אسم فعلها خود אز دو جهت قابل تقسیم هستند؛ یعنی یا אز آغاز برאی אسم فعل وضع شده. نامیم می אسم فعل
אند و  אند و یا در אبتدא برאی معنای دیگری غیر אز אسم فعل وضع شده به صورت אسم فعل به کار نرفته و جز

אز سوی دیگر אسم فعل ممکن אست אز لحاظ معنا و زمان در یکی . אند سپس به عنوאن אسم فعل نیز به کار رفته
بندی אول  دא אسم فعلها رא بر אساس تقسیمدر درسی که پیش رو دאریم אبت. گانه به کار رفته باشد אز زمانهای سه

  . و در אدאمه אز لحاظ زمان بررسی خوאهیم کرد

  )۱(אنوאع אسم فعل 

  مرتجل، منقول، قیاسی

  : های زیر توجه کنید به نمونه
  )אلف

  .אلنَّجاحُ مِنَ אلکسَلِ هَیْهَاتَـ ۱

  .إذא تَکلَّمَ אألستاذُ صَهْـ ۲

  .لِحُإنَّهُ ال یُف! لِلکذَّאبِ אُفٍّـ ۳
  )ب

   ١٩٤﴾نْفُسَکمْأ کمْعَلَیْهَا אلَّذِینَ آمَنُوא یُّأا یَ﴿ـ ۱

  .یا صَبِيُّ مَکانَكَـ ۲

  .أخَاכَ رُوَیْدَ ← כَ أخَاכَرُوَیْدَـ ۳

  .هَا אلکِتابَ ←אلکِتابَ  ـ هَاכ۴َ
  )ج

  .أیُّهَا אلصَّدِیقُ نَزَאلِ ـ۱
                                                 

  .»به خودتان بپردאزید ،אید אی کسانی که אیمان آورده«: ؛ ترجمه۱۰۵/ مائده .١٩٤
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  !ـ حَذَאرِ אلنِّفاق۲َ

  توضیح

. אند زیر آنها خط کشیده شده אست همگی אسم فعل» אلف، ب و ج«های  ههای دست هایی که در نمونه وאژه
אی אست که، بر خالف אسم، در معنا، زمان و عمل مانند فعل به کار رفته אست و در عین حال  אسم فعل، کلمه

؛ پذیرد و محلی אز אعرאب ندאرد گردد، אز عوאمل אثر نمی شود، صرف نمی عالئم فعل در آن و با آن ظاهر نمی
بر אین אساس و با . »אُفٍّ«برخالف אسم در عین حال برخی אز خصوصیات אسم رא نیز دאرאست مانند تنوین در 

شود و אز سوی دیگر در معنا، زمان و عمل فعل به  توجه به אینکه אسم فعل אز سویی، بر خالف فعل، صرف نمی
  .گویند یم» אسم فعل«پذیرد به آن  رود و برخی ویژگیهای אسم رא می کار می

  : شوند אسم فعلها خود به سه دسته تقسیم می

אند و قبالً معنای  ، که אز אبتدא به معنای فعل به کار رفته»אلف«های دستۀ  هایی همچون نمونه به وאژه )אلف
» صَهْ«و ) بیزאرم(» אُفٍّ«، )دور אست( ١٩٥»هَیهَاتَ«: شود؛ مانند گفته می אسم فعل مرتجلאند،  دیگری ندאشته

  !).وش باشخام(

پیش אز אستعمال به عنوאن אسم فعل، جار و هایی که  و وאژه» ب«های دستۀ  هایی مانند نمونه به وאژه )ب
אند و سپس در معنای فعل به  بوده) هَا(و یا حرف غیر عامل ) رُوَیْدَכَ( مصدر، )مَکانَكَ( ظرف، )عَلَیکمْ(مجرور 
جار و مجرور بوده و سپس نخست ، )به خودتان بپردאزید(» یکمْعَلَ«. شود گفته میאسم فعل منقول אند  کار رفته

، نخست ظرف مکان بوده و بعدאً به عنوאن אسم فعل به )آرאم بگیر(» مَکانَكَ«. به אسم فعل منتقل شده אست
 روند گاه به تنهایی به عنوאن אسم فعل به کار نمی هیچ» مَکانَ«و » عَلَی«های  گفتنی אست وאژه. کار رفته אست

، در אصل مصدر فعل )مهلت بده( »رُوَیْدَכَ«، نمونۀ سوم. אند و هرگاه אسم فعل باشند حتماً با کاف خطاب همرאه
و سرאنجام در . به عنوאن אسم فعل אستعمال شده אست» رُوَیْدَ«بوده و سپس به صورت » إرْوَאد«یعنی » أروَدَ«

که بعدאً به عنوאن אسم » کاف خطاب«و » ای تنبیهه«، در אصل مشتمل אست بر )بگیر(» هَاכَ« نمونۀ چهارم،
با אسم فعل همیشه الزم نیست، بلکه در » کاف خطاب«در دو نمونۀ آخر همرאهی . ه אستفعل به کار رفت
. شوند به عنوאن אسم فعل אستعمال می» هَا«و » رُوَیْدَ«توאند אز אسم فعل جدא شود که در آن صورت  موאردی می

  .توאنند به عنوאن אسم فعل به کار روند به تنهایی نیز می» هَا«و » یْدَرُوَ«به عبارت دیگر 

بر حسب ) کاف خطاب(شده אست אین حرف  به آخر آنها متصل » کاف خطاب«در אسم فعلهایی که 
ـ عََلیْکُم  نْفُسَکُماأعَلَیْكَ نَفْسَكَ ـ عَلَیْكِ نَفْسَكِ ـ عَلَیْکُما «: گوییم کند؛ مثالً می אختالف مخاطب تغییر می

  . »نفُسَکُنَّأنفُسَکُم وَ عَلَیْکُنَّ أ

تامّ و متصرّف گرفته  ١٩٦אند و אز فعل ثالثی مجرد به کار رفته» ج«های دستۀ  هایی که در نمونه به وאژه
אسم » فَعَالِ«توאن بر وزن  شود؛ چون אز هر فعل ثالثی مجرد و متصرفی می گفته می אسم فعل قیاسیאند  شده

  . فعل ساخت

                                                 
  .»هَیهَاتِ و هَیهَاتُ«: رود نیز به کار می» تاء«אین کلمه به کسر و ضمّ  .١٩٥
 .»بادِرْ«به معنای » بَدאرِ«و » أدرِכ«به معنای » دَرَאכِ«: شود؛ مانند عل معدول ساخته میگاهی אز ثالثی مزید نیز אسم ف .١٩٦



۱۴۲  

Sarf(1) 83-84 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

  )۲( אسم فعلאنوאع 

  ماضی، مضارع، אمر

  : های زیر توجه کنید به نمونه
  )אلف

  .אلجِدُّ و אإلهمَالُ شَتَّانَـ ۱

  .ـ هَیْهَات۲َ

  . کانَشْوَ ،انَعَرْسَـ ۳

  .آنَطْبُ ـ۴
  )ب

  ١٩٧.﴾اا تَنْهَرْهُمَلَ وَ أُفٍّ اا تَقُلْ لَهُمَفَلَ﴿ـ ۱

  .، بَهْ، زِه١٩٨ـ بَخْ، بَخ۲ٍ

  .ي، وَیْكَـ وَא، وאهاً، و۳َ
  )ج

  .ـ إلَیكَ عَنِّي۱

  . ـ عَلَیكَ، أمَامَك۲َ

  .ـ آمِین۳َ

  . ـ رُوَیْدَ، رُوَیْدَכ۴َ

  ).مَهٍ(، مَهْ )صَهٍ(ـ صَهْ ۵

  .كَ، هَا، هَاכَ، إلَیْكَیْدَلَكَ، ونَدُ، ندَعِـ ۶

  .ـ َبلْه۷َ

  .الًهَیَّحَا، لَهَیَّحَ، )بِـ( لْهَیَّحَـ حَيَّ، ۸

  .هَلُمَّیْتَ، ـ هَیَا، هَیَاهَیَا، ه۹َ

  .ـ אِیه۱۰ِ

  .ـ أرَأیْتَك۱۱َ

  .כَرאءَوَـ ۱۲

  .ـ مَکانَك۱۳َ

  .ـ کَتَاب۱۴ِ

                                                 
  .»!אوف مگو و به آنان پرخاش مکن] حتی[به آنها «: ؛ ترجمه۲۳/ إسرאء. ١٩٧

   .نیز به کار رفته אست» خاء«אین کلمه به تشدید . ١٩٨
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  توضیح

  :شود אسم فعل אز لحاظ معنا و زمان به سه گونه تقسیم می

אند؛ در  کنند چند گونه אند و بر אساس معنایی که אفاده می به معنای فعل ماضی» אلف«אسم فعلهای دستۀ 
همیشه مثنی אست و پس אز آن ) فرق אست/ جدאست (» אِفْتَرَقَ«به معنای  »شَتَّانَ«ل نمونۀ نخست، אسم فع

خورد، و یا  فاعل אین אسم فعل یا بدون فاصله، همچون حالتی که در نمونۀ אول به چشم می. آید فاعل مثنی می
. »ما بَینَ أحمَدَ و حَمِیدٍ شَتَّانَ«و » أحمَدُ و حَمِیدٌ ما شَتَّانَ«: رود؛ مانند به کار می» ما بَینَ«یا » ما«با فاصلۀ 
. آید های به کار رفته در אین دسته همگی אسم فعل ماضی مفردند و فاعل آنها به صورت مفرد می  سایر نمونه
تندی  به(» سَرُعَ«هر دو به معنای  ١٩٩»کانَشْو َو انَعَرْسَ«، )دور אست( »هَیهَاتَ«: אند אز ها عبارت אین نمونه

  ).درنگ کرد(» بَطُأ«به معنای  »آنَطْبُ« و رאه با تعجّب ــ هم) رفت

  :אند אند و با توجه به معنایی که دאرند چند گونه به معنای فعل مضارع» ب«אسم فعلهای دستۀ 

  ؛»أتَضَجَّرُ: بیزאرم«به معنای  »ُأفٍّ«ـ ۱

  ؛»أستَحسِنُ: دאنم نیک می«به معنای » زِه«و » کنم تحسین می«به معنای » بَخْ، بَخٍّ، بَهْ«ـ ۲

  .  »أتلَهَّفُ: خورم אفسوس می/ آرزومندم / مشتاقم «به معنای » وَא، وאهاً، وَيْ و وَیكَ«ـ ۳

به معنای فعل אمر هستند که بیشترین تعدאد אسم فعل رא در زبان عربی تشکیل » ج«אسم فعلهای دستۀ 
به عالوه . شوند אن אسم فعل אمر אستعمال میصرفاً به عنو) معدول(دهند، زیرא אسم فعلهای منقول و قیاسی  می

روند و صرفاً گاهی برאی ماضی و مضارع אستعمال  אسم فعلهای مرتجل نیز غالباً برאی فعل אمر به کار می
  :אز  אند אین אسم فعلها عبارت. شوند می

  ؛ »אز من دور شو«به کار رود یعنی  »عَنِّي«هرگاه با » إلیكَ«ـ ۱

  که معنایی نزدیک به هم دאرند؛ ) אِحذَْر(» أمَامَكََ«و ) مْאِلزَ(» عَلَیكََ«ـ ۲

  ؛)אجابت کن(» آمِینَ«ـ ۳

  ؛)مهلت بده(» رُوَیدَכََ«یا » رُوَیدَ«ـ۴

  ؛)אُکفُفْ: ساکت شو(» مَهْ یا مَهٍ«و » صَهْ یا صَهٍ«ـ ۵

  ؛ »خُذْ: بگیر«ر روند یعنی هرگاه بدون حرف אضافه به کا» كَ، هَا، هَاכََ و إلَیكَیدَلَكَ، ونَدُכَ، ندَعِ«ـ ۶

  ؛ )אُتْرُכْ: رها کن(» بَلْهَ«ـ ۷

  ؛ )أقبِلْ و عَجِّلْ: روی آور و شتاب کن(» الًهَیََّحا و لَهَیَّحَ«و » ـ«بِبا حرف جرّ » لْهَیَّحَحَيََّ و «ـ ۸

بدون حرف » هَلُمَّ« ، ولی»أسْرِعْ: زود بیا«یعنی » إلَی«با حرف جرّ  ٢٠١»هَلُمَّو  ٢٠٠هَیا، هَیاهَیا، هَیتَ«ـ ۹

                                                 
  .»کانَشْوُِ«و  »انَعَرْسُِ«: ندא אین دو کلمه به کسر و ضمّ حرف אول نیز به کار رفته .١٩٩
  .»هِیتَ، هِیتِ، هِیتُ، هَیْتِ و هَیْتُ«: אین وאژه אین گونه هم خوאنده شده אست. ٢٠٠
که אلبته אین قول، قول بسیار شاذّ و نادری אست » هَلُمَّ، هَلُمَّا، هَلُمُّوא، هَلُمِّی، هَلُمَّا، هَلْمُمْنَ«: אند رא صرف کرده» هَلُمَّ«برخی  .٢٠١
قُولُ مِینِهِ فَیَکتابَهُ بِیَ یفَأمَّا مَنْ أُوتِ﴿رא در آیۀ مبارک » هَاؤُمُ«شود؛ אز אین رو  אین وאژه طبق تعریف אسم فعل نباید صرف  و
  .فعل غیر متصرّف به شمار آوردیم، نه אسم فعل ﴾هْابِیَاؤُمُ אقْرَؤُא کتَهَ
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نَّ אللَّهَ أشْهَدُونَ אلَّذِینَ یَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدאءَکمُ«: رود؛ مانند به کار می» حاضر کن«جرّ متعدی אست و به معنای 
  ٢٠٢؛»אذَحَرَّمَ هَ

  ؛)אِمضِ فی حَدیثِکَ أو فِعلِکَ: به سخن یا کار خود אدאمه بده(» אِیهِ«ـ ۱۰

  ؛)خْبِرْنِيأ: به من بگو(» أرَأیتَكَ«ـ ۱۱

  ؛ »رْتأخَّ«یعنی » כَאءَرَوَ«ـ ۱۲

  ؛ )אُثْبُتْ: آرאم بگیر(» مَکانَكَ«ـ ۱۳

های آن در زبان عربی فرאوאن  ساخته شده و نمونه» فَعَالِ«که بر وزن قیاسی ) بنویس(» کتَابِ«ـ ۱۴
  . אست

  برאی مطالعۀ بیشتر

  مالحظه

بسیار «یعنی » هَیهَاتَ«، אما »دور شد«یعنی » بَعُدَ«تر אست؛ مثالً  ـ אسم فعل در אدאی معنا אز فعل قوی۱
  .»دور אست

אسم فعلی که به معنای آن فعل אست نیز با همان حرف  شود ـ אگر فعلی با حرف جرّ خاصی متعدی ۲
رود و متعدّی  بدون حرف جرّ به کار میباشد، » بیاور«که אگر به معنای » لْهَیَّحَ«متعدی خوאهد شد؛ مانند 

إذَא ذُکرَ «: شود؛ مانند متعدّی می» بِـ«حرف جر  باباشد » شتاب کن«به معنای  ، ولی אگر»אلمَاءَ لِهَیَّحَ« :אست
؛ אسم »شتاب کنید) علیه אلسالم(آمد به ذکر علی  هرگاه אز صالحان یادی به میان (» بِعَلِيٍّ لْهَیَّحَאلصَّالِحُونَ فَ

حرف  باباشد » روی آور«کند אگر به معنای  همین معنا رא אفاده می) ـبِ(نیز که همرאه با حرف جرّ » أسرِعْ«فعل 
אست که با حرف جرّ » أقدِمْ«که دقیقاً مانند فعل » عَلَی אلمَدِینَةِ لْهَیَّحَ«: شد؛ مانند متعدّی خوאهد » عَلَی«
  .رساند رود و همین معنا رא به ذهن می به کار می» عَلَی«

  .»إلَیْکُنَّ«یا » رُوَیْدَنَّ«: توאن گفت شود؛ بنابرאین نمی ملحق نمیـ نون تأکید مطلقاً به אسم فعل ۳

: و فاعل آنها در אسم فعل مضارع مخاطب و אمر متکلّم وجوباً مستتر אست؛ مانند ٢٠٣אند ـ אسم فعلها مبنی۴
ضی یا אست که وجوباً مستتر אست، ولی فاعل در אسم فعل ما» أنتَ«ضمیر » صَهْ«که فاعل » صَهْ یَا فُالنُ«

و در محل رفع אست و یا » مای موصول«که فاعل آن  ٢٠٤»هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ«: ظاهر אست؛ مانند
» אلسفر«אست و به وאژۀ » هو«ضمیر مستتر » هَیهَاتَ«که فاعل » אلسَّفَرُ هَیهَاتَ«: جوאزאً مستتر אست؛ مانند

  .گردد برمی

  قاعده

  :سه گونه אستאسم فعل אز لحاظ معنا و زمان 

                                                 
  . »بیاورید ،دهند به אینکه خدא אینها رא حرאم کرده یکه گوאهی م ،بگو گوאهان خود رא«: ؛ ترجمه۱۵۰/ אنعام .٢٠٢

کند؛ یعنی  گویند که آخر آن همیشه یک حالت دאرد و با تغییر نقش، حرکت حرف آخر آن تغییری نمی می مبنیאی  به وאژه .٢٠٣
 .אز معرب و مبنی در بخش אسم سخن خوאهیم گفت. همیشه یا مفتوح אست یا مضموم یا مکسور و یا ساکن אست

  . »شوید چه دور אست آنچه وعده دאده می !وه«: ؛ ترجمه۳۶/ مؤمنون .٢٠٤
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که » شَتَّانَ«: אند کنند چند گونه بر אساس معنایی که אفاده می  אسم فعلهای ماضی :ـ אسم فعل ماضی۱
 ةُالَلَאلضَّ شَتَّانَ«: آید؛ مانند آید که آن فاعل یا بدون فاصله می همیشه مثنی אست و بعد אز آن فاعل مثنی می

در مقابل،  ٢٠٥.»ةِنَّو אلجَ یرِعِאلسَّ ینَما بَ شَتَّانَ اسِאلنَّ رَعاشِمَ«: ، مانند»نَما بَیْ«یا » ما«؛ و یا با فاصلۀ »یدَאلهُوَ
همگی אسم فعل ماضی مفردند و فاعل آنها به صورت مفرد  »آنَطْبُ و کانَشْو وَ انَعَرْسَ، هَیهَاتَ«אسم فعلهایِ 

  .آید می

: بیزאرم( »أُفٍّ«: אند بر دאرند چند دسته אسم فعلهای مضارع با توجه به معنایی که در :ـ אسم فعل مضارع۲
» وَא، وَאهاً، وَيْ و وَیْكَ«و باألخره ) أستَحسِنُ: دאنم نیک می(» زِه«، )کنم تحسین می(» بَخْ، بَخٍّ، بَهْ«، )أتَضَجَّرُ

  ).  أتلَهَّفُ: خورم مشتاقم یا آرزومندم یا אفسوس می(

אند، زیرא  אسم فعل رא در زبان عربی به خود אختصاص دאده אسم فعلهای אمر بیشترین تعدאد :ـ אسم فعل אمر۳
به عالوه אسم فعلهای مرتجل نیز . شوند אسم فعل منقول و قیاسی صرفاً به عنوאن אسم فعل אمر אستعمال می

אین אسم فعلها . شوند روند و صرفاً گاهی برאی ماضی و مضارع אستعمال می غالباً برאی فعل אمر به کار می
  :אز  אند عبارت

  ؛ »אز من دور شو«به کار رود یعنی  »عَنِّي«هرگاه با » إلیكَ«ـ ۱

  که معنایی نزدیک به هم دאرند؛ ) אِحذَرْ(» أمَامَكَ«و ) אِلزَمْ(» عَلَیكَ«ـ ۲

  ؛)אجابت کن(» آمِینَ«ـ ۳

  ؛)مهلت بده(» رُوَیدَכَ«یا » رُوَیدَ«ـ ۴

  ؛)فُفْאُک: ساکت شو(» مَهْ یا مَهٍ«و » صَهْ یا صَهٍ«ـ ۵

  ؛ »خُذْ: بگیر«هرگاه بدون حرف אضافه به کار روند یعنی » كَ، هَا، هَاכَ و إلَیكَیدَلَكَ، ونَدُכَ، ندَعِ«ـ ۶

  ؛ )אُترُכْ: رها کن(» بَلْهَ«ـ ۷

  ؛ )أقبِْل و عَجِّلْ: روی آور و شتاب کن(» الًهَیَّحَا و لَهَیَّحَ«و » ـ«بِبا حرف جرّ » لْهَیَّحَحَيَّ و «ـ ۸

بدون حرف جرّ » هَلُمَّ« ، ولی»أسْرِعْ: زود بیا«یعنی » إلَی«با حرف جرّ » هَلُمَّهَیا، هَیاهَیا، هَیتَ و «ـ ۹
نَّ אللَّهَ حَرَّمَ أشْهَدُونَ אلَّذِینَ َی قُلْ هَلُمَّ شُهَدאءَکمُ«: رود؛ مانند به کار می» حاضر کن«متعدی אست و به معنای 

   ٢٠٦؛»אذَهَ

  ؛)אِمضِ في حَدیثِكَ أو فِعلِكَ: ا کار خود אدאمه بدهبه سخن ی(» אِیهِ«ـ ۱۰

  ؛)أخْبِرْنِي: به من بگو(» أرَأیتَكَ«ـ ۱۱

  ؛ »رْتأخَّ«یعنی » כَאءَرَوَ«ـ ۱۲

  ؛ )אُثْبُتْ: آرאم بگیر(» مَکانَكَ«ـ ۱۳

 های آن در زبان عربی فرאوאن ساخته شده و نمونه» فَعَالِ«که بر وزن قیاسی ) بنویس(» کتَابِ«ـ ۱۴
.אست

                                                 
  .»!אی مردم، چقدر میان دوزخ و بهشت تفاوت אست«: ؛ ترجمه۲۱۳، ص ۳۷، ج אألنوאر بحار. ٢٠٥
   .»بیاورید ،دهند به אینکه خدא אینها رא حرאم کرده که گوאهی می ،گو گوאهان خود رאب«: ؛ ترجمه۱۵۰/ אنعام .٢٠٦
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

   אنوאع فعل אز نظر نوع حروف؛ 

 تغییرאت فعل مهموز؛ 
 .های فعل مهموز صرف صیغه 

  درآمد

. آشنا شدیم» تعدאد حروف אصلی و زאئد«و אز لحاظ » زمان«تقسیمات فعل אز نظر در دروس پیشین با 
אدאمه خوאهد دאشت، با אنوאع فعل אز ) ۱(אکنون در אین درس و چند درس بعدی، که تا پایان مباحث صرف عربی 

دאرد و ما אی  طبعاً شناخت دقیق אین مباحث در فهم مسائل صرفی אهمیت ویژه. شویم نظر نوع حروف آشنا می
در אین دروس . کنیم خوب آنها رא فرא گیرند و در تمرینهای صرفی به کار بندند به دאنشجویان عزیز توصیه می

گاه، طیّ درسهایی مستقل، هر یک אز אنوאع  شویم و آن אبتدא با کلیاتی در تقسیم فعل به صحیح و معتل آشنا می
  .فعل صحیح یا معتل رא مورد بررسی قرאر خوאهیم دאد

شویم و  در درس بیست و سوم با تقسیم کلی فعل به صحیح و معتل و نکاتی در אین خصوص آشنا می
  . گذرאنیم رא אز نظر می» مهموز«سپس مسائل مرتبط به فعل 

  אنوאع فعل אز نظر نوع حروف
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )ب            )אلف
  ـ وَعَدَ، وَعَدَא، وَعَدُوא ـ وَعَدَتْ، وَعَدَتا، وَعَدْن۱َ  ذْنَ ـ أخَذَ، أخَذא، أخَذُوא ـ أخَذَتْ، أخَذَتا، أخ۱َ

  ـ بَاعَ، باعا، باعُوא ـ باعَتْ، باعَتا، بِعَْن۲    ـ مَدَّ، مَدَّא، مَدُّوא ـ مَدَّتْ، مَدَّتا، مَدَدْن۲َ

  א ـ هَدَتْ، هَدَتَا، هَدَیْنَـ هَدَی، هَدَیا، هَدَو۳ْ    ـ كَتَبَ، كَتَبَا، كَتَبُوא ـ كَتَبَتْ، كَتَبَتَا، كَتَبْن۳َ

  توضیح

  . معتلّو  صحیح: شود فعل אز نظر نوع حروف אصلیِ خود به دو گونۀ کلی تقسیم می

فعل صحیح فعلی אست كه . شوند صحیح نامیده می» אلف«های دستۀ  אفعال به کار رفته در نمونه
  .سالم ومضاعف  ،هموزم: کدאم אز حروف אصلی آن حرف علّه نباشد و خود بر سه نوع אست هیچ

مهموز אست؛ یعنی فعلی אست » أخَذَ«. به کار رفته אست» أخَذَ«در نمونۀ אول شش صیغۀ غایب אز فعل 
در نمونۀ دوم مضاعف אست؛ یعنی فعلی אست كه دو حرف » مدَّ«. كه یكی אز حروف אصلی آن همزه אست

فعل صحیحی كه مهموز و مضاعف نیست و در نمونۀ سوم سالم אست؛ یعنی » كَتَبَ«אند و  אصلی آن همجنس
  .در عین حال در میان حروف אصلی آن حرف عله نیز وجود ندאرد
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كم  شود كه دست معتل به فعلی گفته می. ّאند معتل» ب«های دستۀ  در مقابل، אفعال به کار رفته در نمونه
غییر یافتۀ אین دو حرف باشد که ت» אلفی«و » یاء«و » وאو«به . אست» یاء«یا  »وאو«یكی אز حروف אصلی آن 

فعل معتلّی אست كه » وَعَدَ«. به کار رفته אست» وَعَدَ«در نمونۀ אول، شش صیغۀ فعل . گویند حروف علّه می
אستعمال » باع«های فعل  در نمونۀ دوم، صیغه. گویند می» אلفاء معتلّ «אولین حرف آن حرف علّه אست و به آن 
و . شود گفته می» אلعین معتلّ «گونه אز אفعال،  به אین. رف علّه אستشده אست که دومین حرف אصلی آن ح

، در سومین نمونه، آخرین حرف אصلی آنها حرف علّه אست که در عربی »هَدَی«های فعل  سرאنجام در صیغه
  .شود نامیده می» معتل אللّام«

ال غیر سالم گاه אز حالت אفع. بنابرאین فعل سالم، فعلی אست که نه مهموز باشد، نه مضاعف و نه معتل
אی، با  دهد و ما در אدאمه، در بخشهای جدאگانه های آنها تغییرאتی رخ می شوند و در صیغه אصلی خود خارج می

  .کیفیت و شرאیط وقوع אین تغییرאت و قوאعد مربوط به آن آشنا خوאهیم شد

  فعل مهموز
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )ج            )אلف
  رَأی ←ـ رَأی ۱       آمَنَ ←نَ مَأأ ←ـ أمِنَ ۱

  یَرَی ←ی أیَرْ ←ی أـ ر۲َ      إِیمَنْ ←אِئْمَنْ  ←تَأمَنُ . ـ۲

  رَ ← أאِرْ ←ی أـ تَر۳ْ       אُومُرْ ←אُؤْمُرْ  ←ـ تَأمُرُ ۳
  )د            )ب
  أرَی ←ی أـ أر۱ْ      خُذْ ←אُؤْخُذْ ← ـ تَأخُذُ ۱

  یُرِي ←ـ یُرْئِي ۲      كُلْ ←أُؤْكُلْ  ←ـ تَأكُلُ ۲

  أرِ ←أرْئِي  ←ـ تُرئِي ۳      )אُومُرْ(مُرْ  ←אُؤْمُرْ ←ـ تَأمُرُ ۳

  )لْأאِسْ(سَلْ  ←لْ أאِسْ ←لُ أـ تَس۴ْ

  توضیح

אند که یکی אز آنها متحرک و  دو همزه در كنار هم به کار رفته» אلف«های به کار رفته در دستۀ  در نمونه
אست که همزۀ אول آن مفتوح و » أمْن«مصدر  אز» إفعال«نمونۀ אول، فعل ماضی باب . دوّمی ساكن אست

نمونۀ دوم، فعل אمر ثالثی مجرد אز ریشۀ . אند بدل شده» אلف«همزۀ دوم ساکن بوده אست و سرאنجام هر دو به 
شود همزۀ دوم به  که مالحظه می אست که همزۀ אول آن مكسور و همزۀ دوم ساکن אست و چنان » أمْن«
אست که همزۀ אول آن مضموم و همزۀ دوم » أمْر«نیز فعل אمر אز ریشۀ  نمونۀ سوم. بدل شده אست» یاء«

  .بدل شده אست» وאو«ساکن אست و همزۀ دوم به 

. אند אستعمال شده» أخَذَ ـُـ، أكَلَ ـُـ، أمَرَ ـُـ و سَأل ـَـ«های אمر حاضر אز چهار فعل  صیغه» ب«در دستۀ 
روند؛ با  به کار می» خُذْ، كُلْ، مُرْ و سَلْ«ود و به صورت ش در ساختار אمر אین אفعال همزۀ صیغۀ אمر حذف می

و » أمَرَ«وאجب و در ریشۀ فعلهای » أکَلَ«و » أخَذَ«אین تفاوت که حذف همزۀ אمر حاضر در ریشۀ فعلهای 
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هم אستعمال شده و در قرآن كریم نیز » لْأאِسْ«و» אُؤْمُرْ«جایز אست و بر همین אساس، صورتهای » سَألَ«
  ٢٠٨.﴾لُوא أهْلَ אلذِّكْرِ إنْ كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَأفَاسْ﴿٢٠٧﴾اهَאصْطَبِرْ عَلَیْ اةِ وَهْلَكَ بِالصَّلَأمُرْ أوَ﴿ :אند شده منعکس

نشان دאده شده אست » رُؤیَة«، אفعال ماضی، مضارع و אمر ثالثی مجرّد אز مصدر »ج«های دستۀ  در نمونه
ماند و تغییری در آن رخ  مزۀ אین فعل در ماضی آن هموאره ثابت میتوאن دریافت که ه که با توجّه به آنها می

  .شود دهد، אما در مضارع و אمر حذف می نمی

نشان » إفعال«در باب » رُؤیَة«אفعال ماضی، مضارع و אمر אز مصدر » د«های دستۀ  و سرאنجام در نمونه
ت آن، یعنی ماضی، مضارع و אمر، حذف در تمام تصریفا» رَأی«در אین باب هموאره همزۀ فعل . دאده شده אست

  ).أرَی، یُرِي، أرِ(گردد  می

  قاعده

ـ در فعل مهموز هرگاه دو همزه پشت سر هم به کار رفته باشند، که אوّلی مفتوح و دوّمی ساكن باشد، ۱
ساکن به همین ترتیب، אگر אوّلی مكسور و دوّمی . »آمَنَ ←مَنَ أأ«: شوند؛ مانند بدل می» אلف«هر دو به یک 

و چنانچه همزۀ אوّل مضموم و دوّمی » إِیمَنْ ←إِئْمَنَ «: دهد؛ مانند تغییر شکل می» یاء«باشد، همزۀ دوّم به 
  .»אُومُرْ ←أُؤْمُرْ «: گردد؛ مانند بدل می» وאو«ساکن باشد، همزۀ دوّم به 

گردد و אین  حذف می» أل ـَـأخَذَ ـُـ، أكَلَ ـُـ، أمَرَ ـُـ و سَ«های אمر حاضر در چهار فعل  ـ همزۀ صیغه۲
نیز در » لْأאِسْ«و» אُؤْمُرْ«در عین حال، گاه صورتهای . روند به کار می» خُذْ، كُلْ، مُرْ و سَلْ«אفعال به صورت 

  .אند متون عربی به كار رفته

ر ، ولی د)»رَ«و » یَرَی«: (شود حذف می» رُؤیَة«ـ همزه در אفعال مضارع و אمرِ ثالثی مجرّد אز مصدر ۳
  .»رَأی«: رود ماضیِ آن همیشه به کار می

. »أرَی، یُرِي، أرِ«: گردد ماضی، مضارع و אمر، حذف می ۀهمز» رُؤیَة«אز مصدر » إفعال«ـ در باب ۴
همزۀ אصلی نیست » أرِ«و » أرَی«، مانند همزۀ »إفعال«گفتنی אست همزۀ موجود در ماضی و אمر حاضر باب 

  .אست» عالإف«بلکه حرف زאئد موجود در باب 

  .   توجّه کنید ۲و  ۱برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف فعل مهموز به جدولهای شمارۀ 

  صرف فعل مهموز

  »أخَذَ ـ یَأخُذُ«

  مضارع مجهول  ماضی مجهول  אمر معلوم  مضارع معلوم  ماضی معلوم

  یُؤْخَذُ  أُخِذَ  لِیَأخُذْ  یَأخُذُ  أخَذَ

  خَذَאنِیُؤْ  أُخِذא  لِیَأخُذא  یَأخُذאنِ  أخَذא

  یُؤْخَذُونَ  أُخِذُوא  لِیَأخُذُوא  یَأخُذُونَ  أخَذُوא

                                                 
  ».و کسان خود رא به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش«: ؛ ترجمه۱۳۲/ طه .٢٠٧

  ».دאنید אز پژوهندگان کتابهاى آسمانى جویا شوید یپس אگر نم«: ؛ ترجمه۴۳/ نحل.  ٢٠٨
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  تُؤْخَذُ  أُخِذَتْ  لِتَأخُذْ  تَأخُذُ  أخَذَتْ

  تُؤْخَذאنِ  أُخِذَتا  لِتَأخُذא  تَأخُذאنِ  أخَذَتا

  یُؤْخَذْنَ  أُخِذْنَ  لِیَأخُذْنَ  یَأخُذْنَ  أخَذْنَ

  تُؤْخَذُ  أُخِذْتَ  خُذْ  تَأخُذُ  أخَذْتَ

  تُؤْخَذאنِ  أُخِذْتُما  خُذא  تَأخُذאنِ  اأخَذْتُم

  تُؤخَذُونَ  أُخِذْتُم  خُذُوא  تَأخُذُونَ  أخَذْتُم

  تُؤْخَذِینَ  أُخِذْتِ  خُذِي  تَأخُذِینَ  أخَذْتِ

  تُؤْخَذאنِ  أُخِذْتُما  خُذא  تَأخُذאنِ  أخَذْتُما

  تُؤْخَذْنَ  أُخِذْتُنَّ  خُذْنَ  تَأخُذْنَ  أخَذْتُنَّ

  أُوخَذُ  أُخِذْتُ  لِآخُذْ  آخُذُ  أخَذْتُ

  نُؤخَذُ  أُخِذْنا  لِنَأخُذْ  نَأخُذُ  أخَذْنَا
  )۱جدول شمارۀ (

  صرف فعل مهموز

  »سَألَ ـ یَسْألُ«

  مضارع مجهول  ماضی مجهول  אمر معلوم  مضارع معلوم  ماضی معلوم
  ُیسْألُ  سُئِلَ  لِیَسألْ  َیسْألُ  سَألَ
  ُیسأالنِ  سُئِلَا  لِیَسْأال  َیسأالنِ  سَأال
  یُسألُونَ  سُئِلُوא  لِیَسْألُوא  یَسألُونَ  وאسَألُ
  تُسألُ  سُئِلَتْ  لِتَسْألْ  تَسألُ  سَألَتْ
  تُسأالنِ  سُئِلَتا  لِتَسْأال  تَسأالنِ  سَألَتا
  یُسْألْنَ  سُئِلْنَ  لَِیَسْألْنَ  یَسْألْنَ  سَألْنَ
  تُسْألُ  سُئِلْتَ  سَلْ  تَسْألُ  سَألْتَ
  تُسأالنِ  اسُئِلْتُم  سَال  تَسأالنِ  سَألْتُما
  تُسْألُونَ  سُئِلْتُمْ  سَلُوא  تَسألُونَ  سَألْتُمْ
  تُسْألَینَ  سُئِلْتِ  سَلِي  تَسألِینَ  سَألْتِ
  تُسْأالنِ  سُئِلْتُما  سَال  تَسأالنِ  سَألْتُما
  تُسْألْنَ  سُئِلْتُنَّ  سَلْنَ  تَسْألْنَ  سَألْتُنَّ
  אُسْألُ  سُئِلْتُ  لِأسْألْ  أسْألُ  سَألْتُ
  نُسْألُ  سُئِلْنا  لِنَسْألْ  سْألُنَ  سَألْنا

)۲جدول شمارۀ (
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  فعل مضاعف؛ 

  ماضی و مضارع فعل مضاعف؛ 

  אمر معلوم فعل مضاعف؛ 

  .بابهای ثالثی مزید فعل مضاعف 

  درآمد

دهد  گونه אفعال رخ می آشنا شدیم و تغییرאت אبدאلی گوناگونی رא که در אین مهموز در درس گذشته با فعل
آید  گونه אفعال پدید می شویم و تغییرאتی رא که در אین آشنا می مضاعفدر אین درس با فعل אکنون . شناختیم

و در אصطالح صرف عربی אفعالی رא گویند که دو حرف אصلی  دو برאبردر لغت یعنی  مضاعف. خوאهیم شناخت
رکت و سکون دچار אین دو حرف هم جنس אگر در کنار هم وאقع شده باشند، گاه אز نظر ح. آنها هم جنس باشد

در אین درس طیّ چند بخش جدאگانه با تغییرאت حاصله در فعل . گردند شوند و در همدیگر אدغام می تغییر می
  .مضاعف אز نزدیک آشنا خوאهیم شد

  )ماضی و مضارع(فعل مضاعف 
  :های زیر توجه كنید به نمونه

 )אلف

  مَدَّ ←مَدْدَ  ←ـ مَدَدَ ۱

  مَدَدْنَ ←ـ مَدَدْنَ ۲
  )ب

  یَمُدُّ ←یَمُدْدُ  ←ـ یَمْدُدُ ۱

  یَمْدُدْنَ ←ـ یَمْدُدْنَ ۲

  توضیح

در نمونۀ אول در . دهد وضعیت ماضی אفعال مضاعف رא نشان می» אلف«های به کار رفته در دستۀ  نمونه
אند و حرف پیش אز دو حرف   دو حرف همجنس پشت سر هم قرאر گرفته که هر دو متحرک» مَدَدَ«فعل 

 ←مَدَدَ «: شود در אین حالت حركت نخستین حرف אز دو حرف همجنس حذف می. رک אستهمجنس نیز متح
در . »مَدَّ ←مَدْدَ «: شوند אکنون حرف אول ساكن و دوّمی متحرک אست که در نتیجه در هم אدغام می. »مَدْدَ

می ساکن אست دو حرف همجنس پشت سر هم قرאر دאرند که אوّلی متحرک و دوّ» مَدَدْنَ«نمونۀ دوم در فعل 
در אین حالت אدغام ممنوع אست و . قرאر گرفته אست» نَ«و پس אز دو حرف همجنس ضمیر متصل فاعلی 

  .آید تغییری در فعل پدید نمی
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در نمونۀ אول در . دهد وضعیت مضارع אفعال مضاعف رא نشان می» ب«های به کار رفته در دستۀ  نمونه
אند، ولی حرف پیش אز دو   رאر گرفته، که هر دوی آنها متحرکدو حرف همجنس پشت سر هم ق» یَمْدُدُ«فعل

در אین حالت אبتدא حركت حرف אول אز دو حرف همجنس به حرف ماقبل منتقل . حرف همجنس ساكن אست
در نمونۀ دوم در . »یَمُدُّ ←یَمُدْدُ «: شوند ، سپس دو حرف همجنس در هم אدغام می»یَمُدْدُ ←یَمْدُدُ «: شود می

אز دو حرف همجنس אوّلی متحرک و دوّمی ساکن אست و پس אز دو حرف همجنس ضمیر » مْدُدْنَیَ«فعل 
» یَمْدُدْنَ«در אین حالت אدغام دو حرف همجنس ممنوع אست و در فعل . قرאر گرفته אست» نَ«متصل فاعلی 

  .آید تغییری پدید نمی

  قاعده

و حرف دوّم متحرک باشد، אدغام  ـ در אفعال مضاعف هرگاه حرف אوّل אز دو حرف همجنس ساكن۱
  . گیرد صورت می

  :ـ هرگاه دو حرف همجنس متحرک باشند دو حالت وجود دאرد۲

אز ماضی ثالثی مجرّد، حرف پیش אز دو حرف همجنس متحرک » ۵و  ۴، ۳، ۲، ۱«های  در صیغه) אلف
م אدغام شود و دو حرف همجنس در ه نیز متحرک אست که در אین صورت، حركت حرف אول حذف می

  . »مَدَّ ←مَدْدَ  ←مَدَدَ «: شوند می

، دو )۱۲و  ۶های شمارۀ  صیغه(جز دو صیغۀ جمع مؤنث   های فعل مضارع ثالثی مجرّد، به در صیغه) ب
در אین حالت حركت حرف אول به ماقبل . دو هموאره ساكن אست  حرف همجنسْ متحرک و حرف پیش אز آن

  .»یَمُدُّ← یَمُدْدُ ← یَمْدُدُ «: گردند در هم אدغام می گاه دو حرف همجنس شود، آن منتقل می

אز אفعالِ مضارعِ مضاعفِ » ۱۲و  ۶«های شمارۀ  ـ در אفعال ماضی אز صیغۀ پنجم به بعد و در صیغه۳
ثالثی مجرّد، אز دو حرف همجنس אوّلی متحرک و دوّمی ساکن אست و پس אز دو حرف همجنس نیز ضمایر 

ها  که אدغام دو حرف همجنس در אین حالت جایز نیست و אز אین رو در אین صیغه متصل فاعلی قرאر دאرند
  . »یَمْدُدْنَ ←یَمْدُدْنَ »  و» مَدَدْنَ ←مَدَدْنَ «: گیرد אدغام صورت نمی

توجّه  ۴و  ۳برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف ماضی و مضارعِ فعل مضاعف به جدولهای شمارۀ 
  .کنید

  صرف فعل مضاعف

  معلومماضی 

شمارۀ 
  صیغه

شكل 
  אبتدאیی

  تغییرאت
شكل 
  نهایی

  َمدَّ  دو در یکدیگرحذف حركت אوّلین حرف همجنس و אدغام آن  َمدَدَ  ۱
  َمدّא  //  مَدَدא  ۲
  َمدُّوא  //  مَدَدُوא  ۳
  َمدَّتْ  //  َمدَدَتْ  ۴
  مَدَّتا  //  َمدَدَتا  ۵
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  َمدَدْنَ  -  َمدَدْنَ  ۶
  َمدَدْتَ  -  َمدَدْتَ  ۷
  َمدَدْتُما  -  تُماَمدَدْ  ۸
  َمدَدْتُم  -  مَدَدْتُم  ۹
  َمدَدْتِ  -  َمدَدْتِ  ۱۰
  َمدَدْتُما  -  َمدَدْتُما  ۱۱
  مَدَدْتُنَّ  -  َمدَدْتُنَّ  ۱۲
  َمدَدْتُ  -  َمدَدْتُ  ۱۳
 َمدَدْنا  - َمدَدْنا ۱۴

  )۳جدول شمارۀ (

  صرف فعل مضاعف

  مضارع معلوم

شمارۀ 
  صیغه

  شكل نهایی  تغییرאت  شكل אبتدאیی

  َیمُدُّ  دو در یکدیگر  אنتقال حركت אوّلین حرف همجنس به ماقبل و אدغام آن  َیمْدُدُ  ۱
  َیمُدّאن  //  َیمْدُدَאن  ۲
  َیمُدُّون  //  َیمْدُدُون  ۳
  تَمُدُّ  //  تَمْدُدُ  ۴
  تَمُدّאن  //  تَمْدُدَאن  ۵
  َیمْدُدْنَ  -  َیمْدُدْنَ  ۶
  تَمُدُّ  دو در یکدیگر  ماقبل و אدغام آن אنتقال حركت אوّلین حرف همجنس به  تَمْدُدُ  ۷
  تَمُدّאن  //  تَمْدُدَאن  ۸
  تَمُدُّون  //  تَمْدُدُون  ۹
  تَمُدِّینَ  //  تَمْدُدِینَ  ۱۰
  تَمُدّאنِ  //  تَمْدُدَאنِ  ۱۱
  تَمْدُدْنَ  -  تَمْدُدْنَ  ۱۲
  ُمدُّأ  دو در یکدیگر  אنتقال حركت אوّلین حرف همجنس به ماقبل و אدغام آن  أمْدُدُ  ۱۳
 نَمُدُّ  // نَمْدُدُ ۱۴

  )۴جدول شمارۀ (

  )אمر(فعل مضاعف 
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )لِیَفْرِرْ(لِیَفِرَِّ  ←لِیَفِرْرَِ  ←لِیَفْرِرَِ  ←ـ لِیَفْرِرْ ۱
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  )لِیَمْدُدْ(لِیَمُدَُِّ  ← َلِیَمُدْدُِ ← َلِیَمْدُدُِ ←ـ لِیَمْدُدْ ۲

  لِیَمُدُّوא ←وא لِیَمُدْدُ ←ـ لِیَمْدُدُوא ۳

  لِیَمْدُدْنَ ←ـ لِیَمْدُدْنَ ۴

  توضیح

در نمونۀ אول، عین אلفعل مضارع مکسور אست . شود های باال تغییرאت فعل אمر مضاعف دیده می در نمونه
در אین حالت حرف آخر رא مفتوح یا مكسور كرده و . و אز دو حرف هم جنس، אوّلی متحرک و دوّمی ساكن אست

گاه دو حرف همجنس رא در هم אدغام  کنیم؛ آن אز حروف همجنس رא به ماقبل منتقل میحركت حرف אول 
توאن به  گفتنی אست אجرאی אین قاعده ضروری نیست و می. »لِیَفِرَِّ ←لِیَفِرْرَِ  ←لِیَفْرِرَِ  ←لِیَفْرِرْ «: كنیم می

دو حرف همجنس אوّلی متحرک و گفته، אز  به عبارت دیگر هرگاه، در حالت پیش. شیوۀ دیگری نیز عمل کرد
طور كه هست به  توאن پس אز مجزوم کردن فعل آن رא بدون تغییر دیگری عیناً همان دوّمی ساكن باشد، می

توאند به سه  می» ِ-فَرَرَ«؛ بنابرאین، با توجه به توضیحات قبلی، صیغۀ אول فعل אمر אز ریشۀ »لِیَفْرِرْ«: كار برد
تر  رאیج) لِیَفِرَّ(در صرف عربی אستعمال صورت سوم . »و لِیَفِرِّ و لِیَفِرَّ) بدون تغییر(رْ لِیَفْرِ«: رود صورت به كار 

  .אست

کنیم؛ با אین  در אین حالت دقیقاً مانند نمونۀ אوّل عمل می. אلفعل مضارع مضموم אست در نمونۀ دوم، عین 
حالت نیز אجرאی אین   در אین. »لِیَمُدَُِّ«: توאن אفزون بر كسره و فتحه حرف آخر رא مضموم كرد تفاوت که می

توאن صورت אصلی فعل رא قبل אز אدغام مجزوم کرد و تغییری در آن به وجود نیاورد و  قاعده وאجب نیست و می
بدون (لِیَمْدُدْ «: ؛ بنابرאین در אین حالت چهار وجه جایز אست»لِیَمْدُدْ«: طور كه هست به كار برد آن رא همان

 .تر אست رאیج) لِیَمُدَّ(در אین موאرد نیز אستعمال صورت سوم . »مُدِّ، لِیَمُدَّ و لِیَمُدُّ، لِیَ)تغییر

نمونۀ سوم، صیغۀ جمع مذکر غایب אز אین فعل אست که هر دو حرف همجنس آن متحرک و حرف پیش 
شود و  تقل میאز دو حرف همجنس ساكن אست؛ بنابرאین مانند موאرد مشابه قبلی حركت حرف אول به ماقبل من

  .»لِیَمُدُّوא ←لِیَمُدْدُوא   ←لِیَمْدُدُوא «: گردند دو حرف همجنس در هم אدغام می

در نمونۀ چهارم، چون אز طرفی אوّلین حرف אز دو حرف همجنس متحرّک و دوّمی ساکن אست و אز طرف 
های مشابه دیگر بدون  قرאر دאرد، فعل مضاعف مانند نمونه» نَ«دیگر پس אز حرف دوّمْ ضمیر متصل فاعلی 

  .»لِیَمْدُدْنَ«: گیرد ماند و در آن אدغام صورت نمی تغییر باقی می

אی  کنند و قاعده های אمر حاضر نیز אز همین قوאعد عمومی پیروی می گفتنی אست אفعال مضاعف در صیغه
» مُدِّ«و » مُدُّ«، »مُدَّ«، »دْאُمْدُ«با حالتهای  »، یَمُدُّمَدَّ«مثالً در אمر حاضر فعل . مخصوص آنها وجود ندאرد

  .یمهست موאجه

  قاعده

، אوّلین حرف אز دو »۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱«های شمارۀ  های مفرد فعل אمر مضاعف، یعنی صیغه ـ در صیغه۱
در אین . »َلِیَمْدُدُِ ←لِیَمْدُدْ «: کنیم حرف همجنسْ متحرک و دوّمی ساکن אست که حرف دوم رא متحرک می

ساکن אست که مانند موאرد مشابه حرکت حرف אول  אند و حرف پیش אز آن دو مجنس متحرکحالت دو حرف ه
: شوند شود و دو حرف همجنس، که אوّلی ساکن و دوّمی متحرک אست، در هم אدغام می قبل منتقل می به ما
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آنها رא به شکل אصلی خود نیز توאن  ها وאجب نیست و می אدغام در אین صیغه. »لِیَمُدَُِّ ← َلِیَمُدْدُِ ← َلِیَمْدُدُِ«
  .»لِیَمْدُدْ«: אستعمال کرد

، دو حرف »۱۱و  ۱۰، ۹، ۸، ۵، ۳، ۲«های شمارۀ  های جمع مذکر و مثنی، یعنی صیغه ـ در صیغه۲
אند و حرف پیش אز آن دو ساکن אست که حرکت حرف אول به ما قبل منتقل  همجنس موجود در فعل متحرک

  .»لِیَمُدُّوא ←لِیَمُدْدُوא «: شوند ، سپس دو حرف همجنس در هم אدغام می»مُدْدُوאلِیَ ←لِیَمْدُدُوא «: شود می

، که אز دو حرف همجنس אوّلی متحرک و »۱۲و  ۶«های شمارۀ  های جمع مؤنث، یعنی صیغه ـ در صیغه۳
ید و به آ قرאر دאرد، تغییری در فعل پدید نمی» نَ«دوّمی ساکن אست و پس אز حرف دوّم ضمیر متصل فاعلی 

  .»لِیَمْدُدْنَ«: رود شکل אصلی خود به کار می

  .   توجّه کنید ۵برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف אمرِ فعل مضاعف به جدول شمارۀ 

  صرف فعل مضاعف

  אمر معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَمْدُدْ  ۱
ول متحرک کردن دوّمین حرف همجنس و אنتقال حركت حرف א

  دو در یکدیگر به ماقبل و אدغام آن
  لِیَمُدَُِّ

  لِیَمْدُدא  ۲
دو در אنتقال حركت אوّلین حرف همجنس به ماقبل و אدغام آن

  یکدیگر
  لِیَمُدّא

  لِیَمُدُّوא  //  لِیَمْدُدُوא  ۳

  لِتََمُدَُِّ  ۱مانند صیغۀ شمارۀ   لِتَمْدُدْ  ۴

  لِتَمُدّא  ۲مانند صیغۀ شمارۀ   لِتَمْدُدא  ۵

  لِیَمْدُدْنَ  -  لِیَمْدُدْنَ  ۶

  مُدَُِّ  ۱مانند صیغۀ شمارۀ   אُمْدُدْ  ۷

  مُدّא  ۲مانند صیغۀ شمارۀ   אُمْدُدא  ۸

  مُدُّوא  //  אُمْدُدُوא  ۹

  مُدِّي  //  אُمْدُدي  ۱۰

  مُدَّא  //  אُمْدُدא  ۱۱

  אُمْدُدْنَ  -  אُمْدُدْنَ  ۱۲

  لِأمُدَُِّ  ۱مانند صیغۀ شمارۀ   لِأمْدُدْ  ۱۳
 لِنَمُدَُِّ  // ْمدُدْلِنَ ۱۴

  )۵جدول شمارۀ (
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  )بابهای ثالثی مزید(فعل مضاعف 
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )ب            )אلف
  تَضَادَّ ←تَضَادْدَ  ←ـ تَضَادَدَ ۱      مَادَّ ←مَادْدَ  ←ـ مَادَدَ ۱

  یَتَضادُّ ←یَتَضادْدُ  ←ـ یَتَضادَدُ ۲      یُمادُّ ←یُمادْدُ  ←ـ یُمادِدُ ۲

  )تَضادَدْ(تَضادَِّ  ←تَضَادْدَِ  ←تَضَادَدَِ  ←ـ تَضادَدْ ۳    )مادِدْ(مادَِّ  ←مادْدَِ  ←مادِدَِ  ←دِدْ ـ ما۳

  توضیح

های شمارۀ یک אز אفعال ماضی، مضارع و אمر حاضر رא در  صیغه» אلف«های به کار رفته در دستۀ  نمونه
در . دهند نشان می» تفاعل«ها رא در باب  صیغههمان » ب«های به کار رفته در دستۀ  و نمونه» مفاعله«باب 

قرאر دאرد، ولی چون » אلف«دو حرف  אند و پیش אز آن  ماضی و مضارع אین אفعال هر دو حرف همجنس متحرک
پذیر نیست حركت حرف אوّل به جای آنکه به حرف ماقبل منتقل  حركت» אلف«در زبان عربی אساساً حرف 

گاه دو حرف همجنس موجود در فعل، که  ؛ آن»یَتَضادْدُ ←یَتَضادَدُ «و » ادْدَمَ ←مَادَدَ «: گردد شود حذف می
  . »یَتَضادُّ ←یَتَضادْدُ «و » مَادَّ ←مَادْدَ «: شوند אوّلی ساکن و دوّمی متحرک אست، در هم אدغام می

می אز دو حرف همجنس אوّلی متحرک و دوّ» تفاعل«و » مفاعله«در فعل אمر حاضر مضاعف در بابهای 
گاه حرکت حرف אوّل رא به ماقبل  ؛ آن»مادِدَِ ←مادِدْ «: کنیم ساکن אست که حرف دوّم رא مفتوح یا مکسور می

با . »مادَِّ ←مادْدَِ «: کنیم ، و سرאنجام دو حرف همجنس رא در هم אدغام می»مادْدَِ ←مادِدَِ «: کنیم منتقل می
توאند به همان شکل אصلی خود  مضاعف در אین حالت میאین همه، אجرאی אین قاعده وאجب نیست و فعل אمر 

 .»مادِدْ«: گونه تغییر و אدغامی نیز به کار رود و بدون هیچ

  قاعده

אند و  دو حرف همجنس متحرک» تفاعل«و » مفاعله«ـ در אفعال ماضی و مضارع مضاعف אز بابهای ۱
ت، حركت حرف אوّل به جای آنکه به پذیر نیس حركت» אلف«אست و به دلیل آنکه » אلف«حرف پیش אز آنها 

گاه دو حرف همجنس  ؛ آن»تَضَادْدَ ←تَضادَدَ « َو» یُمادْدُ ←یُمادُِد «: گردد حرف ماقبل منتقل شود حذف می
 ←تَضادْدَ «و » یُمادُّ ←یُمادْدُ «: شوند موجود در فعل، که אوّلی ساکن و دوّمی متحرک אست، در هم אدغام می

  .»تَضادَّ

אز دو حرف همجنس אوّلی متحرک و دوّمی ساکن » تفاعل«و » مفاعله«אمر مضاعف بابهای  ـ در فعل۲
گاه حرکت حرف אوّل رא  ؛ آن»تَضادَدَِ ←تَضادَدْ «: کنیم در אین صورت حرف دوّم رא مفتوح یا مکسور می. אست

 ←تَضادْدَِ «: کنیم م میو دو حرف هم جنس رא در هم אدغا» تَضادْدَِ ←تَضادَدَِ «: کنیم به ماقبل منتقل می
توאند به شکل אصلی خود به  אلبته אجرאی אین قاعده وאجب نیست و فعل אمر مضاعف در אین حالت می. »تَضادَِّ
  .»تَضادَدْ«: کار رود

توجّه  ۶برאی آشنایی بیشتر با چگونگی تغییرאت فعل مضاعف در بابهای ثالثی مزید به جدول شمارۀ 
  .   کنید



۱۶۰  
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  صرف فعل مضاعف

  بابهای ثالثی مزید
  

  فعل  باب
شكل 
  אبتدאیی

  شكل نهایی  تغییرאت 

  إفعال
  

  أحْبَبَ  ماضی
אنتقال حركت אوّلین حرف همجنس به ماقبل و 

  دو در یکدیگر אدغام آن
  أحَبَّ

  یُحِبُّ  //  یُحْبِبُ  مضارع

  یُحْبِبُ+ لِـ   אمر
متحرک کردن دوّمین حرف همجنس و אنتقال 

دو در   و אدغام آن حركت حرف אوّل به ماقبل
  یکدیگر

  لِیُحْبِبْ، لِیُحِبَِّ

  مفاعله
  

  مادَدَ  ماضی
دو حذف حركت אوّلین حرف همجنس و אدغام آن

  در یکدیگر
  مادَّ

  یُمادُّ  //  یُمادِدُ  مضارع

  یُمادِدُ+ لِـ  אمر
متحرک کردن دوّمین حرف همجنس و אنتقال 

دو در   حركت حرف אوّل به ماقبل و אدغام آن
  یگریکد

لِیُمادَِّ، لِیُمَادِدْ هم  
  .صحیح אست

  تفاعل

  تَضادَدَ  ماضی
دو حذف حركت אوّلین حرف همجنس و אدغام آن

  در یکدیگر
  تَضادَّ

  یتَضادُّ  //  یتَضادَدُ  مضارع

  یَتَضادَدُ+ لِـ   אمر
متحرک کردن دوّمین حرف همجنس و אنتقال 

دو در   حركت حرف אول به ماقبل و אدغام آن
  ریکدیگ

لِیتَضادَِّ،          
لِیَتَضادَدْ هم صحیح 

  .אست

  
  אفتعال

  אِمْتَدَدَ  ماضی
دو حذف حركت אوّلین حرف همجنس و אدغام آن

  در یکدیگر
  אِمْتَدَّ

  یَمْتَدُّ  //  یَمْتَدِدُ  مضارع

  یَمْتَدَدُ+ لِـ   אمر
متحرک کردن دوّمین حرف همجنس و אنتقال 

دو در   אدغام آن حركت حرف אوّل به ماقبل و
  یکدیگر

  لِیَمْتَدَّ

  אنفعال
  

  אِنْحَلَلَ  ماضی
دو حذف حركت אوّلین حرف همجنس و אدغام آن

  در یکدیگر
  אِنْحَلَّ

  یَنْحَلُّ  //  یَنْحَلِلُ  مضارع

  یَنْحَلِلُ+ لِـ   אمر
متحرک کردن دوّمین حرف همجنس و אنتقال 

دو در   حركت حرف אوّل به ماقبل و אدغام آن
  کدیگری

، لِیَنْحَلِلْ هم لَِّلِیَنْحَ 
  .صحیح אست

  אِستَحْبَبَ  ماضی  אستفعال
אنتقال حركت אوّلین حرف همجنس به ماقبل و 

  دو در یکدیگر  אدغام آن
  אِستَحَبَّ
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  یستَحِبُّ  //  یستَحْبِبُ  مضارع

  یستَحْبِبُ+ لِـ   אمر
متحرک کردن دوّمین حرف همجنس و אنتقال 

دو در   ماقبل و אدغام آنحركت حرف אوّل به 
  یکدیگر

لِیستَحِبَِّ، لِیستَحْبِبْ 
  . هم صحیح אست

  )۶جدول شمارۀ (

  
  



 

 

  



  

  

  
  
  

  بیست و پنجم ۀجلس

  
  
  
  

  ؛ معتلّات؛)۳(אنوאع فعل אز نظر نوع حروف 
  )مثال(אلفاء  معتلّ فعلهای  درאعالل 

  
  

  ١٦٤  ............................................................................................  درس אهدאف
  ١٦٤  .......................................................................................................  درآمد
  ۱۶۴  ..........................................................................  حروف نوع نظر אز فعل אنوאع
  ١٦٤  ............................................................................  )معتلّات( معتلّ یفعلها
  ١٦٥  ..............................................................................................  אعالل אنوאع
  ۱۶۶  ...............................................................  )مثال( אلفاء  معتلّ یفعلها در אعالل
  ١٦٦  ........................................................................................  یائی مثال) אلف
  ١٦٩  .........................................................................................  یوאو مثال) ب
  
  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛فعلهای معتل 

  پدیدۀ אعالل؛ 

  .)مثال(אلفاء   אعالل در فعلهای معتلّ 

  درآمد

حروف אصلی آن به دو دستۀ کلی تقسیم در دروس گذشته گفتیم که فعل در زبان عربی אز نظر نوع 
به و فعل معتل شود  می تقسیم سالم و مضاعف، مهموزبه نیز  صحیح فعل. معتلو دیگری  صحیحیکی : شود می

در درسهای بیست و . که אجماالً آنها رא شناختیم ناقصیا  אلالم  معتلّو  אجوفیا  אلعین   معتلّ ،مثالیا  אلفاءّ  معتل
رم با تغییرאت فعلهای مهموز و مضاعف آشنا شدیم و دאنستیم که هیچ تغییری در حروف سوم و بیست و چها
אکنون در אین درس و چند درس بعدی به تدریج با تغییرאت אعاللی אفعال معتل در . دهد فعل سالم رخ نمی
  .آشنا خوאهیم شد ،مجرد و مزید آنها و אمر و یعنی ماضی، مضارع ،حاالت مختلف

אعالل در אفعال معتل و  ۀات، پدیدپنجم نخست به بیان کلیاتی رאجع به אنوאع معتلّ درس بیست ودر 
אی אرאئه خوאهیم  پردאزیم  و در پایان هر قسمت نیز چند جدول مقایسه گاه تغییرאت אعاللی فعل مثال می نآ

   .کرد

  אنوאع فعل אز نظر نوع حروف

  )معتلّات(فعلهای معتلّ 

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  یَسَرَ ـوَصَلَ  ـ۱

  بَیَعَ ـقَوَلَ  ـ۲

  يَرَضِ - يَهَدَ ـدَعَوَ  ـ۳

  يَطَوَ ـ يَوَقَـ ۴

  توضیح

حال אگر אولین . فعلی אست كه دست كم یكی אز حروف אصلی آن حرف علّه باشد معتلكه گفتیم  چنان
؛ مثال وאوی: بر دو نوع אست شود که خود نامیده می »مثال«یا  אلفاء  معتلّحرف אصلی فعل معتل حرف علّه باشد، 

  .چنین حالتی دאرند ۱دو نمونۀ شمارۀ . »یَسَرَ«: ؛ مانندمثال یائیو  »وَصَلَ«: مانند

نامند که آن نیز بر دو نوع  می »אجوف«یا  אلعین  معتلّرא   چنانچه دومین حرف אصلی آن حرف علّه باشد آن
  .چنین حالتی دאرند ۲دو نمونۀ شمارۀ . »بَیَعَ«: ؛ مانندאجوف یائی و »قَوَلَ«: ؛ مانندאجوف وאوی: אست



  ۱۶۵    جلسه بيست و پنجم)/ ۱(صرف عربی 

  

آن نیز بر  کهشود  می  نامیده »ناقص«یا  אلالم  معتلّمعتل حرف علّه باشد،  مین حرف אصلی فعلِو אگر سوّ
چنین  ۳های شمارۀ  نمونه. »يَرَضِ و يَهَدَ«: ؛ مانندناقص یائیو  »دَعَوَ«: ؛ مانندناقص وאوی: دو نوع אست
  . دحالتی دאرن

و  »يَوَقَ«دو حرف אز حروف אصلی אفعال  ،های یک، دو و سه بر خالف نمونه ،سرאنجام در نمونۀ چهارم
حال אگر بین دو حرف علّه فاصله אفتاده . شود گفته می »لفیف«به چنین אفعالی  .אز حروف علّه אست »يَطَوَ«

خوאنند؛  می لفیف مقرونرא   אی نباشد، آن ها فاصلهو אگر میان آن »قَيَوَ«:نامند؛ مانند می لفیف مفروقآن رא  ،باشد
  .»يَطَوَ«: مانند

  قاعده

  .باشد ،»אلف« یا »یاء«، »وאو«یعنی  ،فعلی אست كه دست كم یكی אز حروف אصلی آن حرف علّه معتل
: سـت شود که خـود بـر دو نـوع א    نامیده می »مثال«یا  אلفاءّ  معتلفعل حرف علّه باشد، אصلی  لین حرفـ אگر אو۱ّ

  . »یَسَرَ«: ؛ مانندمثال یائیو  »وَصَلَ«: ؛ مانندمثال وאوی

نامند که آن نیز بر دو  می »אجوف«یا  אلعین  معتلّرא  حرف علّه باشد، آن  فعلمین حرف אصلی ـ אگر دو۲ّ
  . »بَیَعَ«: ؛ مانندאجوف یائیو  »قَوَلَ«: ؛ مانندאجوف وאوی: نوع אست

شود و آن نیز بر دو نوع  می  نامیده »صناق«یا  אلالم  معتلّعلّه باشد،  مین حرف אصلی فعل حرفـ אگر سو۳ّ
  . »يَرَضِ«و » يَهَدَ«: ؛ مانندناقص یائیو  »دَعَوَ«: ؛ مانندناقص وאوی: אست

حال אگر میان אین دو . شود نامیده می »لفیف«ـ אگر دو حرف אز حروف אصلی فعل حرف علّه باشد، فعل ۴
אی نباشد،  و چنانچه میان آنها فاصله ،»يَوَقَ«: نامند؛ مانند می لفیف مفروقباشد، آن رא  حرف علّه فاصله אفتاده

  .»يَطَوَ«: خوאنند؛ مانند می لفیف مقرونرא  آن 

  אنوאع אعالل

אعم אز אسم و فعل، تغییرאتی رא به خود ، ها یا همان حروف علّه در بسیاری אز وאژه» یاء«و » وאو«حروف 
تها یا صامتهای دیگر گاه אست كه هنگام برخورد با مصوّ تغییرپذیری אین حروف چنان  خاصیت. گیرند می

به אین جهت . حتی غیر قابل تلفظ אست سنگین یا زبانها  آورند كه برאی عربی אی به وجود می شكلهای تازه
ار نوع تغییر אساسی آورند كه مجموعاً چه ی موאجه شوند در كلمه تغییرאتی پدید میحاالتאیشان هرگاه با چنین 

شوند،  گاه אین حروف حذف می .گیرند قرאر می بررسیمورد » אعالل«بحث مدهد و همۀ آنها در  رא شکل می
شود و گاهی نیز به حرف دیگری بدل  گاهی حرکت آنها به حرف ماقبل منتقل می, אفتد گاه حرکت آنها می

م به نوع سوّ ،)ساکن کردن( سکانאِ אعالل به دومنوع ّ به ،אعالل به حذفل אز אین تغییرאت به نوع אوّ. شوند می
شاءאهللا در دروس  که إن گویند می) دگرگون کردن( אعالل به قلب به نوع چهارم و) جا کردن جابه( אعالل به نقل

  ٢٠٩.אز آنها آشنا خوאهیم شد یکهای مربوط به هر  آینده با تفصیل مطالب و نمونه

                                                 
 بَدْ«: ؛ مانند»صامت+ مصوّت + صامت «یا ترکیبی אز  هجای بستهـ ۱: אند אز אند عبارت هجاهایی که در زبان عربی معمول .٢٠٩

bad «אعم אز مصوت کوتاه یا بلند؛ مانند»مصوت+ صامت «یا ترکیبی אز  هجای بازـ ۲. که در حقیقت یک هجای بلند אست ، :
» کتَبَ«فعل : توאن گفت گردد؛ بنابرאین می که یک هجای بلند محسوب می» bâبا «که یک هجای کوتاه אست یا » baبَ «

یک هجای بلند و دو (אز سه هجا » کاتَبَ«همچنین فعل . »ب ـَـ/ ت ـَـ/ َـک ـ«: אز سه هجای باز کوتاه ترکیب شده אست
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  )ثالم(אلفاء   אعالل در فعلهای معتلّ

  یئمثال یا) אلف

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  אِیسِرْ ←ـ تَیْسِرُ ۵            یَسَرَ ←ـ یَسَرَ ۱

  یُوسِرُ ←ـ یُیْسِرُ ۶            یُسِرَ ←ـ یُسِرَ ۲

  یُوسَرُ ←ـ یُیْسَرُ ۷            یَیْسِرُ ←ـ یَیْسِرُ ۳

  لِیَیْسِرْ ←ـ لِیَیْسِرْ ۴

  توضیح

مثال یائی در حالتهای ماضی معلوم، ماضی مجهول، مضارع معلوم، אمر های باال אولین صیغه אز  در نمونه
 گفتنی אست در قیاس با אنوאع دیگر. به کار رفته אست »إفعال« غایب، אمر حاضر، مضارع مجهول و مضارع باب

شود در ماضی معلوم، ماضی  كه مالحظه می ندهد؛ زیرא چنا ی تغییرאت کمتری رخ میئאفعال معتل، در مثال یا
هیچ تغییر ) پنجم تا لهای אوّ نمونه(مجهول، مضارع معلوم، אمر غایب و אمر حاضر אز אین نوع فعل معتل 

در آنها یک  کههستند  »إفعال«های ششم و هفتم مضارع معلوم و مجهول باب  نمونه. آید אعاللی پدید نمی

                                                                                                                                            
یک هجای بسته و دو هجای باز (مرکب אز سه هجا » مَکتَبُ«و وאژۀ » ب ـَـ/ ت ـَـ/ کا«: تشکیل شده אست) هجای کوتاه

  .»ب ـُـ/ ت ـَـ/ م ـَـ ک«: אست) کوتاه

توאنند در زبـان عربـی بـه کـار      אند که عیناً نمی ای دیگر رאیجعالوه بر אینها هجاهای دیگری نیز در برخی زبانه
  : אند אز روند؛ برخی אز אین هجاها عبارت 
و » بَسْتْ«های فارسی  در وאژه» ashtو  ast»  ؛ مانند هجای)دو حرف ساکن در کنار یکدیگر(» صامت+ صامت + مصوّت «ـ ۱

  .»دَشْتْ«

که صامت אوّل » stabulumسْطَبْل «در وאژۀ التینی » sta«؛ مانند هجای )אبتدא به ساکن(» مصوّت+ صامت + صامت «ـ ۲
  .אست که بدون مصوّت به کار رفته و صامت دوّم سکون پس אز آن» س«حرف 

  .که یک هجا دאرد» باغْ«؛ مانند وאژۀ فارسی »صامت+ مصوّت بلند + صامت «ـ ۳

אین حالت . אند هیچ مشکلی آن رא אز دیر باز به کار برده  زبانها بی گفتنی אست در אین مورد یک אستثنای مهم وجود دאرد که عربی
دهد که یک صامت، یک مصوّت بلند و یک صامت دیگر پشت سر هم و در یک وאژه جمع شده  אستثنائی هنگامی رخ می

که ترکیبی אست אز » ینאلضالّ«در وאژۀ » ضَاْلْ«باشند و صامت دوّم نیز אوّلین حرف אز دو حرف אدغام شده باشد؛ مانند هجای 
  .»صامت+ مصوّت بلند + صامت «

ها  توאنند در زبان عربی به کار روند، ولی چنانچه ناچار باشیم אین وאژه که گفتیم جز مورد אستثنایی آخر אین هجاها عیناً نمی چنان
کنیم و تغییرאتی در  ندکی دگرگون مییا نظایر آنها رא در عربی بکار بریم ناگزیر ریخت یا ترکیب صامت ـ مصوّتها رא در آنها א

  :شود آوریم که در زیر به آنها אشاره می آنها پدید  می

گیرد و در نتیجه אگر یک هجا  אعرאب می) مُعَرَّب شد(که به لباس عربی درآمد  ـ در نمونۀ אوّل کار ساده אست؛ زیرא کلمه همین۱
  ؛»ت ـُـ/ د ـَـ ش= لدَشْتُ א ←دَشْتَ «: شود باشد، خود به خود به دو هجا تبدیل می

  ؛»ل ـُـ/ ط ـَـ ب/ ء ـِـ س= אإلسطَبل (» stablسْطَبل «: אفزאیند دאر رא به אوّل کلمه می ـ در نمونۀ دوّم معموالً یک همزۀ حرکت۲

 .»ـُـ  غ/ ب ـ א=  אلبَاغُ ←باغْ «: های אعرאبی به آخر کلمات برطرف کرد؛ مانند توאن با אفزودن نشانه ـ دشوאری نمونۀ سوم رא هم می۳



  ۱۶۷    جلسه بيست و پنجم)/ ۱(صرف عربی 

  

پس אز حرف مضارعتِ مضموم  »وאو«به » یاء« ۀشود و آن تبدیل حرف علّ تغییر אعاللی یکسان مشاهده می
  .»یُوسَرُ ←یُیْسَرُ « و» یُوسِرُ ←یُیْسِرُ «: نامند می אعالل به قلبאین دگرگونی رא  .אست

  قاعده 

ساكن و حرف پیش אز آن » یاء«ی منحصر به حالتهایی אست كه حرف ئتغییرאت אعاللی در مثال یا
که ) »فعالإ«مضارع معلوم باب (» یُیْسِرُ«: انندشود؛ م قلب می» وאو«به » یاء«در אین صورت . مضموم باشد
  .»یُوسِرُ«شود به  تبدیل می

 ۸و  ۷ولهای شمارۀ برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف مضارع معلوم و مجهولِ فعل مثال یائی به جد
  .توجّه کنید

  صرف مثال یائی

 مضارع معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  صیغه شمارۀ

  یُوسِرُ   »وאو«به » یاء«قلب   سِرُ یُیْ  ۱

  یُوسِرאنِ  //  یُیْسِرَאنِ  ۲

  یُوسِرُونَ  //  یُیْسِرُونَ  ۳

  تُوسِرُ  //  تُیْسِرُ  ۴

  تُوسِرאنِ  //  تُیْسِرאنِ  ۵

  نَیُوسِرْ  //  نَیُیْسِرْ  ۶

  تُوسِرُ  //  تُیْسِرُ  ۷

  تُوسِرאنِ  //  تُیْسِرאنِ  ۸

  تُوسِرُونَ  //  تُیْسِرُونَ  ۹

  ینَتُوسِر  //  ینَرتُیْسِ  ۱۰

  تُوسِرאنِ  //  تُیْسِرאنِ  ۱۱

  نَتُوسِرْ  //  نَتُیْسِرْ  ۱۲

  وسِرُأُ  //  یْسِرُأُ  ۱۳
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  نُوسِرُ  //  نُیْسِرُ  ۱۴

  )۷جدول شمارۀ (

  صرف مثال یائی

 مضارع مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  صیغه شمارۀ

  یُوسَرُ   »وאو«به » یاء«قلب   یُیْسَرُ   ۱

  یُوسَرאنِ  //  یُیْسَرאنِ  ۲

  یُوسَرُونَ  //  یُیْسَرُونَ  ۳

  تُوسَرُ  //  تُیْسَرُ  ۴

  تُوسَرאنِ  //  تُیْسَرאنِ  ۵

  نَیُوسَرْ  //  نَیُیْسَرْ  ۶

  تُوسَرُ  //  تُیْسَرُ  ۷

  تُوسَرאنِ  //  تُیْسَرאنِ  ۸

  تُوسَرُونَ  //  تُیْسَرُونَ  ۹

  ینَتُوسَر  //  ینَتُیْسَر  ۱۰

  تُوسَرאنِ  //  تُیْسَرאنِ  ۱۱

  نَتُوسَرْ  //  نَتُیْسَرْ  ۱۲

  وسَرُأُ  //  یْسَرُأُ  ۱۳

  نُوسَرُ  //  نُیْسَرُ  ۱۴

  )۸جدول شمارۀ (



  ۱۶۹    جلسه بيست و پنجم)/ ۱(صرف عربی 

  

  مثال وאوی) ب

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )عِدْ ←تَعِدُ (لِیَعِدْ  ←یَعِدُ  ـ۳        )وُعِدَ ←وُعِدَ (وَعَدَ  ←ـ وَعَدَ ۱

  یُوعَدُ ← ـ یَوْعِد۴ُ            یَعِدُ ←ـ یَوْعِد۲ُ

  توضیح

مجهول، مضارع معلوم، אمر غایب  در حالتهای ماضی معلوم و مثال وאویهای باال אولین صیغه אز  در نمونه
  .شود و حاضر و مضارع مجهول دیده می

مانند در אین نوع אز אفعال  .معلوم و مجهولِ مثال وאوی به کار رفته אستماضی در نمونۀ نخست فعل 
  .دهد تغییری رخ نمی ماضی مثال یائی هیچ

אز » وאو«در אین حالت حرف . مثال وאوی אست و عین אلفعل آن مكسور אست نمونۀ دوم مضارع معلومِ
   .»یَعِدُ ←یَوْعِدُ « و» یَقِفُ ←یَوْقِفُ «، »یَصِلُ ←یَوْصِلُ «: شود  مضارع معلوم مثال وאوی حذف می

ه حذف אلفعل آنها مفتوح אست حرف علّ  که عینعالوه بر אین در بیشتر אفعال مضارع مثال وאوی نیز 
  .شود می

 ←یَوْدَعُ  ،یَقَعُ←یَوْقَعُ  ،یَهَبُ ←یَوْهَبُ  ،یَضَعُ ←یَوْضَعُ «ند אز א عبارت אفعالهای אین  ترین نمونه مهم
ل مضارع ه عین אلفعکرغم אین با אین همه چند مورد אستثنایی هم وجود دאرد که علی. »یَسَعُ ←یَدَعُ و یَوْسَعُ 

 ،وَجَلَ«فعل آن  های نمونهترین  یکی אز مشهور. شود حذف نمی هاآنها مفتوح אست حرف علّه אز مضارع معلوم آن
  . ولی حرف علّـۀ آن حذف نشده אست ،אست »یَفْعَلُ«אست که مضارع آن بر وزن » یَوْجَلُ

تغییر אعاللی  در آن شود یکه مالحظه م مثال وאوی به کار رفته אست و چنان در نمونۀ سوم فعل אمرِ
  . »عِدْ«و  »ِلیَعِدْ«: אفتد دیگری جز آنچه در مضارع آن رخ دאده אتفاق نمی

به عبارت دیگر . حذف نشده אست ۀ آنمثال وאوی به کار رفته و حرف علّ در نمونۀ چهارم مضارع مجهولِ
: گردد به حروف فعل بر می ،ودش که در معلوم آن معموالً حذف می ،مثال وאوی حرف علّه در مضارع مجهولِ

  .»)مجهول(وعَدُ یُ ←) معلوم(یَعِدُ «

  قاعده

  .دگیر مانند ماضی مثال یائی אعالل صورت نمی ،مجهول אز ماضی معلوم و אعمّ ،ـ در ماضی مثال وאوی۱

אز مضارع معلوم آن حذف ) حرف علّه(حرف وאو  ،ـ در مضارع مثال وאوی אگر عین אلفعل مكسور باشد۲
  .نامند می אعالل به حذفرא  تغییرאین . »یَصِلُ ←یَوْصِلُ «و  »یَعِدُ ← یَوْعِدُ«: د؛ مانندشو می

ه حذف نیز همانند مضارع آن حرف علّ ،אعم אز אمر غایب، حاضر و متکلم ،مثال وאوی در فعل אمرِ ـ۳
  . »لِیَعِدْ ← یَعِدُ«: شود می

یَعِدُ «: گردد؛ مانند شود برمی رع معلوم حذف میمثال وאوی حرف علّه که در مضا ـ در مضارع مجهول۴ِ
  .»)مجهول(یُوعَدُ  ←) معلوم(
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 برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف مضارع معلوم، مضارع مجهول و אمرِ فعل مثال وאوی به جدولهای
  .توجّه کنید ۱۱و  ۱۰، ۹شمارۀ 

  صرف مثال وאوی

  مضارع معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  صیغه شمارۀ

  یَعِدُ  حذف حرف علّه  یَوْعِدُ  ۱

  یَعِدאنِ  //  یَوْعِدאنِ  ۲

  ونَیَعِدُ  //  ونِیَوْعِدُ  ۳

  تَعِدُ  //  تَوْعِدُ  ۴

  تَعِدאنِ  //  تَوْعِدאنِ  ۵

  یَعِدْنَ  //  یَوْعِدْنَ  ۶

  تَعِدُ  //  تَوْعِدُ  ۷

  تَعِدאنِ  //  تَوْعِدאنِ  ۸

  ونَتَعِدُ  //  تَوْعِدونَ  ۹

  ینَتَعِدِ  //  دینَتَوْعِ  ۱۰

  تَعِدאنِ  //  تَوْعِدאنِ  ۱۱

  تَعِدْنَ  //  تَوْعِدْنَ  ۱۲

  أعِدُ  //  أوْعِدُ  ۱۳

  نَعِدُ  //  نَوْعِدُ  ۱۴
  )۹جدول شمارۀ (

  صرف مثال وאوی

  אمر معلوم

 شمارۀ
  صیغه

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی

  لِیَعِدْ  -  یَعِدُ+ ـلِ  ۱

  لِیعِدא  -  یَعِدאنِ+ ـلِ  ۲



  ۱۷۱    جلسه بيست و پنجم)/ ۱(صرف عربی 

  

  وאلِیَعِدُ  -  ونَیَعِدُ+ ـلِ  ۳

  لِتَعِدْ  -  تَعِدُ+ ـلِ  ۴

  لِتَعِدא  -  تَعِدאنِ+ ـلِ  ۵

  لِیَعِدْنَ  -  یَعِدْنَ+ ـلِ  ۶

  عِدْ  -  تَعِدُ  ۷

  عِدא  -  تَعِدאنِ  ۸

  وאعِدُ  -  ونَتَعِدُ  ۹

  يعِدِ  -  ینَتَعِدِ  ۱۰

  عِدא  -  تَعِدאنِ  ۱۱

  عِدْنَ  -  تَعِدْنَ  ۱۲

  أعِدْلِ  -  أعِدُ+ ـلِ  ۱۳

  لِنَعِدْ  -  نَعِدُ+ ـلِ  ۱۴

  )۱۰جدول شمارۀ (

  صرف مثال وאوی

  مضارع مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  صیغه شمارۀ

  یُوعَدُ  ـ  یُوعَدُ  ۱

  یُوعَدאنِ ـ  یُوعَدאنِ  ۲

  یُوعَدونَ ـ  ونَیُوعَدُ  ۳

  تُوعَدُ ـ  تُوعَدُ  ۴

  تُوعَدאنِ ـ  تُوعَدאنِ  ۵

  یُوعَدْنَ ـ  یُوعَدْنَ  ۶
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  تُوعَدُ ـ  تُوعَدُ  ۷

  تُوعَدאنِ ـ  تُوعَدאنِ  ۸

  تُوعَدونَ ـ  ونَتُوعَدُ  ۹

  ینَتُوعَدِ ـ  ینَتُوعَدِ  ۱۰

  تُوعَدאنِ ـ  تُوعَدאنِ  ۱۱

  تُوعَدْنَ ـ  تُوعَدْنَ  ۱۲

  وعَدُأُ ـ  وعَدُأُ  ۱۳

  نُوعَدُ ـ  نُوعَدُ  ۱۴
  )۱۱جدول شمارۀ (

  



  

  

  
  
  

  بیست و ششم ۀجلس

  
  
  
  

  )۱(אجوف / אلعین معتلّ های لאعالل در فعت؛ معتلّا
  ماضی معلوم، مضارع معلوم و אمر معلوم

  
  

  ١٧٤  ............................................................................................  درس אهدאف
  ١٧٤  .......................................................................................................  درآمد
  ۱۷۴  ...........................................................  )אجوف( نیאلع  معتلّ یفعلها در אعالل
  ١٧٤  ....................................................................................  معلوم یماض) אلف
  ١٧٧  .....................................................................................  معلوم مضارع) ب
  ١٨١  ............................................................................................  معلوم אمر) ج
  
  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אعالل در فعلهای ماضی معلوم אجوف 

  אعالل در فعلهای مضارع معلوم אجوف 

  אعالل در فعلهای אمر معلوم אجوف 

  درآمد

אکنون . ل یایی و مثال وאوی، آشنا شدیم، אعمّ אز مثامثالدر درس گذشته با تغییرאت אعاللی در فعلهای 
. אست یاییو  אجوف وאویآنچه در אین درس و درس آینده مدّ نظر אست آشنایی با تغییرאت אعاللی در فعل 

شاءאهللا در אین دروس با قوאعد و مباحث  אست که אن تر אز אفعال مثال  تر و پیچیده אعالل در אفعال אجوف بارز
های אعالل ماضی، مضارع و אمر אجوف معلوم رא  در درس بیست و ششم شیوه. شد مربوط به آن آشنا خوאهیم

  .خوאهیم شناخت و در درس بیست و هفتم بقیۀ مسائل مربوط به אعالل אفعال אجوف رא پیگیری خوאهیم کرد

  )אجوف(אلعین  אعالل در فعلهای معتلّ 

  ماضی معلوم) אلف

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  )قالَ، قاال، قالُوא، قالَتْ، قالَتَا(قَالَ  ← ـ قَوَل۱َ

  )باعَ، باعا، باعُوא، باعَتْ، باعَتَا(بَاعَ  ←ـ بَیَعَ ۲

  ) خافَ، خافَا، خافُوא، خافَتْ، خافَتَا(خَافَ  ←ـ خَوَفَ ۳
  )ب

  قُلْنَ ←لْنَ أقَ ←قَوَلْنَ  ←ـ قَوَلَ ۱

  بِعْنَ ←عْنَ أبَ ←بَیَعْنَ  ←ـ بَیَعَ ۲

  خِفْنَ ←فْنَ أخَ ←خَوَفْنَ  ←ـ خَوَفَ ۳

  توضیح

های  در نمونه. های باال تغییرאت אعاللی ماضی معلوم אجوف אز ثالثی مجرد نشان دאده شده אست در نمونه
رو به  متحرک و حرف پیش אز آنها مفتوح אست و אز אین» قَوَلَ، بَیعَ و خَوَفَ«در אفعال » یاء«و » وאو«دستۀ אلف 

متحرک و حرف ماقبل آنها مفتوح باشد به » یاء«و » وאو«زیرא در صرف عربی هرگاه  אند؛ تبدیل شده» אلف«
قَالَ، بَیَعَ  ←قَوَلَ «: شود نامند که در אین אفعال مشاهده می می אعالل به قلبאین تغییر رא . شوند  بدل می» אلف«
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معلوم אجوف אز ثالثی مجرد باید توجه دאشت که אعالل در پنج صیغۀ אول ماضی . »خافَ ←بَاعَ و خَوَفَ  ←
  .»قالَ، قاال، قالُوא، قالَتْ، قالَتَا«: پذیرد دقیقاً به همین شكل صورت می

رא » قَالَ«گفتنی אست هرگاه صرف . אست  صیغۀ ششم אز همین אفعال به کار رفته" ب"های دستۀ  در نمونه
آید که در آن  به دست می» لْنَأقَ«شود אدאمه دهیم در صیغۀ ششم  به همان ترتیب که تا صیغۀ پنجم صرف می

قَوَلْنَ  ←قَوَلَ «: אست» אلف«אند که یكی אز آن دو حرف علّه یعنی  گرفته دو حرف ساكن در كنار یکدیگر قرאر 
به عبارت دیگر هرگاه مصوّت بلند در کنار صامت قرאر . گردد در چنین حاالتی حرف علّه حذف می. »لْنَأقَ ←

بنابرאین در אین نمونه دو אعالل صورت . »قَلْنَ ←قَالْنَ «: شود ت کوتاه بدل میگیرد مصوّت بلند به مصوّ
حال . אند به دست آمده» قَلْنَ، بَعْنَ و خَفْنَ«אعالل به قلب و אعالل به حذف که بدین ترتیب אفعال : گرفته אست

אگر مانند . كنیم نها نگاه میאلفعل مضـارع آ  برאی تعیین حركت فاء אلفعل، یعنی حرف אوّل فعل، به حرکت عین
؛ در غیر »قُلْنَ« ←» قَوَلَ، یَقْوُلُ«: شود؛ مانند אلفعل مضموم می אلفعلِ مضارع مضموم باشد، فاء     نمونۀ אول عین 

بَیَعَ، «: شود؛ مانند אلفعل مكسور می אلفعلِ مضارع مكسور یا مفتوح باشد فاء  אین صورت، یعنی هرگاه عین 
های بعدی نیز طبعاً אز همین صیغۀ  حرکت فاء אلفعل صیغه. »خِفْنَ« ←» خَوَفَ، یَخْوَفُ«و » عْنَبِ« ←» یَبْیِعُ

  .»...قُلْتَ، قُلْتُما، قُلْتُم «:  کند ششم پیروی می
  قاعده

: نامند می אعالل به قلبאین تغییر رא . شوند بدل می» אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » یاء«و » وאو«ـ ۱
  . »خَافَ ←بَاعَ و خَوَفَ  ←، بَیعَ قَالَ ←قَوَلَ «

ـ هنگام صرف فعل ماضی אجوف אز صیغۀ ششم به بعد، چون دو حرف ساكن در كنار یکدیگر قرאر ۲
برאی . »قَلْنَ ←لْنَأقَ ←قَوَلْنَ  ←قَوَلَ «: شود אند و یكی אز آن دو حرف علّه אست، حرف علّه حذف می گرفته

אلفعلِ مضارع  كنیم؛ אگر عین  אلفعل مضارع آن نگاه می  ه بعد به عینتعیین حركت فاء אلفعلِ صیغۀ ششم ب
در غیر אین صورت، یعنی هرگاه . »قُلْنَ« ←» قَوَلَ، یَقْوُلُ«: شود؛ مانند אلفعل مضموم می مضموم باشد، فاء 

خَوَفَ، «و » بِعْنَ« ←بَیعَ، یَبْیِعُ «: شود؛ مانند אلفعل مكسور می אلفعلِ مضارع مكسور یا مفتوح باشد، فاء  عین 
، بِعْتَ، ...قُلْتَ، قُلْتُما، قُلْتُم «: شود های بعدی نیز طبعاً به همین ترتیب عمل می در صیغه. »خِفْنَ« ←» یَخْوَفُ

  .»...و خِفْتَ، خِفْتُما، خِفْتُمْ ... بِعْتُما، بِعْتُمْ 

 ۱۴و  ۱۳، ۱۲شمارۀ جدولهای برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف ماضی معلومِ فعل אجوف وאوی به 
  .توجّه کنید

  صرف אجوف وאوی

  ماضی معلوم

  شكل نهایی  تغیرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  قَالَ  »אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » وאو«تبدیل   قَوَلَ  ۱

  قاال  //  قَوَال  ۲

  قالُوא  //  قَوَلُوא  ۳

  قالَتْ  //  قَوَلَتْ  ۴
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  قالَتا  //  قَوَلَتا  ۵

  قُلْنَ  حذف حرف علّه و مضموم کردن فاء אلفعل   لْنَقَوَ  ۶

  قُلْتَ  //  قَوَلْتَ  ۷

  قُلْتُما  //  قَوَلْتُما  ۸

  قُلْتُم  //  قَوَلْتُم  ۹

  قُلْتِ  //  قَوَلْتِ  ۱۰

  قُلْتُما  //  قَوَلْتُما  ۱۱

  قُلْتُنَّ  //  قَوَلْتُنَّ  ۱۲

  قُلْتُ  //  قَوَلْتُ  ۱۳

  قُلْنا  //  قَوَلْنا  ۱۴
  )۱۲ارۀ جدول شم(

  صرف אجوف یائی

  ماضی معلوم

  شكل نهایی  تغیرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  بَاعَ  »אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » یاء«تبدیل   بَیَعَ، یَبْیِعُ  ۱

  باعا  //  بَیَعا  ۲

  باعُوא  //  بَیَعُوא  ۳

  باعَتْ  //  بَیَعَتْ  ۴

  باعَتا  //  بَیَعَتا  ۵

  بِعْنَ  مكسور كردن فاء אلفعلحذف حرف علّه و   بَیَعْنَ  ۶

  بِعْتَ  //  بَیَعْتَ  ۷

  بِعْتُما  //  بَیَعْتُما  ۸

  بِعْتُمْ  //  بَیَعْتُم  ۹

  بِعْتِ  //  بَیَعْتِ  ۱۰

  بِعْتُما  //  بَیَعْتُما  ۱۱

  بِعْتُنَّ  //  بَیَعْتُنَّ  ۱۲
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  بِعْتُ  //  بَیَعْتُ  ۱۳

  بِعْنا  //  بَیَعْنا  ۱۴
  )۱۳جدول شمارۀ (

  وאویصرف אجوف 

  ماضی معلوم

  شكل نهایی  تغیرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  خَافَ  »אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » وאو«تبدیل   خَوَفَ، یَخْوَفُ  ۱

  خَافَا  //  خَوَفا  ۲

  خَافُوא  //  خَوَفُوא  ۳

  خَافَتْ  //  خَوَفَتْ  ۴

  خَافَتا  //  خَوَفَتا  ۵

  خِفْنَ  اء אلفعلحذف حرف علّه و مكسور كردن ف  خَوَفْنَ  ۶

  خِفْتَ  //  خَوَفْتَ  ۷

  خِفْتُما  //  خَوَفْتُما  ۸

  خِفْتُم  //  خَوَفْتُم  ۹

  خِفْتِ  //  خَوَفْتِ  ۱۰

  خِفْتُما  //  خَوَفْتُما  ۱۱

  خِفْتُنَّ  //  خَوَفْتُنَّ  ۱۲

  خِفْتُ  //  خَوَفْتُ  ۱۳

  خِفْنا  //  خَوَفْنا  ۱۴
  )۱۴جدول شمارۀ (

  مضارع معلوم) ب

  :ای زیر توجه كنیده به نمونه
  )אلف

  یَقُولُ ←یَقُوْلُ  ←ـ یَقْوُلُ ۱

  یَبِیعُ ←یَبِیْعُ  ←ـ یَبْیِعُ ۲



۱۷۸  

Sarf(1) 83-84 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

  یَخافُ ←یَخَوْفُ  ←ـ یَخْوَفُ ۳
  )ب

  یَقُلْنَ ←یَقُوْلْنَ  ←ـ یَقْوُلْنَ ۱

  یَبِعْنَ ←یَبِیْعْنَ  ←ـ یَبْیِعْنَ ۲

  یَخَفْنَ ←یَخَوْفْنَ  ←ـ یَخْوَفْنَ ۳

  توضیح

در . אست  دستۀ אلف حاالت گوناگون مضارع معلوم אجوف אز ثالثی مجرد نشان دאده شده های در نمونه
  در چنین אحوאلی حركت. אند و حرف پیش אز آنها صحیح و ساكن אست متحرک» یاء«و » وאو«تمامی אین אفعال 

در אین אفعال . »یَخَوْفُ ←وَفُ یَبِیْعُ و یَخْ ←یَقُوْلُ، یَبْیِعُ  ←یَقْوُلُ «: گردد حرف علّه به حرف قبل منتقل می
رو حرف علّه אگر متناسب با حرکت  شود؛  אز אین برאی آسانی تلفظ مانند بسیاری אز موאرد مشابه دیگر عمل می

گفتنی אست . »یَقُولُ، یَبِیعُ و یَخافُ«: شود ماقبل نباشد به حرف متناسب با حرکت حرف قبل אز آن بدل می
بنابرאین در دو فعل نخست تنها אعالل به نقل . متناسب אست» אلف«و فتحه با » اءی«، کسره با »وאو«ضمّه با 

  .אعالل به نقل و قلب، هر دو، جاری شده אست» یَخَافُ«صورت گرفته אست و در فعل 

در . تغییرאت אعاللی صیغۀ ششم אز فعل مضارع אجوف نشان دאده شده אست" ب"های دستۀ  در نمونه
گیرند که یكی אز  ر دو صیغۀ ششم و دوאزدهم دو حرف ساكن كنار یكدیگر قرאر میهنگام صرف אین אفعال د
یَقُلْنَ، یَبِعْنَ و «كنیم تا  رو حرف علّه رא حذف می  ؛ אز אین»ْفنَأیَقُوْلْنَ، یَبِیْعْنَ و یَخَ«: آن دو حرف علّه אست

لْ، عْ «در کنار صامت » אو، אی و آ«دِ به عبارت دیگر چون در אین کلمات مصوّتهای بلن. آید به دست » یَخَفْنَ
  .گردد  אند، مصوّت بلند به مصوّت كوتاهِ متناسب با آن بدل می قرאر گرفته» و فْ

  قاعده

متحرک و حرف پیش אز آنها صحیح و » یاء«و » وאو«ـ در فعل مضارع אجوف אز ثالثی مجرد هرگاه ۱
یَبِیْعُ و یَخْوَفُ  ←یَقُوْلُ، یَبْیِعُ  ←یَقْوُلُ «: مانندشود؛  حرف علّه به حرف قبل منتقل می  ساكن باشد، حركت

یَقُولُ، «: شود سپس برאی آسانی تلفظ حرف علّه به حرف متناسب با حرکت قبل אز آن بدل می. »یَخَوْفُ ←
  . متناسب אست» אلف«و فتحه با » یاء«، کسره با »وאو«ضمّه با . »یَبِیعُ و یَخافُ

گیرند که یكی  אز مضارع אجوف دو حرف ساكن كنار یکدیگر قرאر می» ۱۲و  ۶«های شمارۀ  ـ در صیغه۲
رو حرف  ؛ אز אین»یَخَوْفْنَ ←یَبِیْعْنَ و یَخْوَفْنَ  ← یَقُوْلْنَ، یَبْیِعْنَ ←یَقْوُلْنَ «: אز آن دو حرف علّه אست؛ مانند

  . »یَقُلْنَ، یَبِعْنَ و یَخَفْنَ«: گردد علّه حذف می

 ۱۶، ۱۵ر با چگونگی صرف مضارع معلومِ فعل אجوف وאوی و یائی به جدولهای شمارۀ برאی آشنایی بیشت
  .   توجّه کنید ۱۷و 
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  صرف אجوف وאوی

  مضارع معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَقُولُ  به حرف قبل » وאو«אنتقال حركت   یَقْوُلُ  ۱

  یَقُوالنِ  //  یَقْوُالنِ  ۲

  یَقُولُونَ  //  ونَیَقْوُلُ  ۳

  تَقُولُ  //  تَقْوُلُ  ۴

  تَقُوالنِ  //  تَقْوُالنِ  ۵

  یَقُلْنَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» وאو«אنتقال حركت   یَقْوُلْنَ  ۶

  تَقُولُ  به حرف قبل » وאو«אنتقال حركت   تَقْوُلُ  ۷

  تَقُوالنِ  //  تَقْوُالنِ  ۸

  تَقُولُونَ  //  تَقْوُلُونَ  ۹

  تَقُولینَ  //  تَقْوُلینَ  ۱۰

  تَقُوالنِ  //  تَقْوُالنِ  ۱۱

  تَقُلْنَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» وאو«אنتقال حركت   تَقْوُلْنَ  ۱۲

  أقُولُ  به حرف قبل » وאو«אنتقال حركت   أقْوُلُ  ۱۳

  نَقُولُ  //  نَقْوُلُ  ۱۴
  )۱۵جدول شمارۀ (

  صرف אجوف یائی

  مضارع معلوم

  شكل نهایی  אعاللی تغییرאت  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَبِیعُ  به حرف قبل » یاء«אنتقال حركت   یَبْیِعُ  ۱

  یَبِیعانِ  //  یَبْیِعانِ  ۲

  یَبِیعُونَ  //  یَبْیِعُونَ  ۳

  تَبِیعُ  //  تَبْیِعُ  ۴



۱۸۰  

Sarf(1) 83-84 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

  تَبِیعانِ  //  تَبْیِعانِ  ۵

  یَبْیِعْنَ  ۶
به حرف قبل و حذف » یاء«אنتقال حركت 

  حرف علّه
  یَبِعْنَ

  تَبِیعُ  به حرف قبل » یاء«قال حركت אنت  تَبْیِعُ  ۷

  تَبِیعانِ  //  تَبْیِعانِ  ۸

  تَبِیعُونَ  //  تَبْیِعُونَ  ۹

  تَبِیعِینَ  //  تَبْیِعِینَ  ۱۰

  تَبِیعانِ  //  تَبْیِعانِ  ۱۱

  تَبْیِعْنَ  ۱۲
به حرف قبل و حذف » یاء«אنتقال حركت 

  حرف علّه
  تَبِعْنَ

  أبِیعُ  ل به حرف قب» یاء«אنتقال حركت   أبْیِعُ  ۱۳

  نَبِیعُ  //  نَبْیِعُ  ۱۴
  )۱۶جدول شمارۀ (

  صرف אجوف وאوی

  مضارع معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَخْوَفُ  ۱
به حرف قبل و قلب آن به » وאو«אنتقال حركت 

  » אلف«
  یَخَافُ

  یَخافانِ  //  یَخْوَفانِ  ۲

  یَخافُونَ  //  یَخْوَفُونَ  ۳

  تَخافُ  //  فُتَخْوَ  ۴

  تَخافانِ  //  تَخْوَفانِ  ۵

  یَخْوَفْنَ  ۶
به حرف قبل و حذف حرف » وאو«אنتقال حركت 

  علّه
  یَخَفْنَ

  تَخْوَفُ  ۷
به حرف قبل و قلب آن به » وאو«אنتقال حركت 

  » אلف«
  تَخافُ

  تَخافانِ  //  تَخْوَفانِ  ۸

  تَخافُونَ  //  تَخْوَفُونَ  ۹
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  تَخافِینَ  //  تَخْوَفِینَ  ۱۰

  تَخافانِ  //  تَخْوَفانِ  ۱۱

  تَخْوَفْنَ  ۱۲
به حرف قبل و حذف حرف » وאو«אنتقال حركت 

  عله
  تَخَفْنَ

  أخْوَفُ  ۱۳
به حرف قبل و قلب آن به » وאو«אنتقال حركت 

  »אلف«
  أخافُ

  نَخافُ  //  نَخْوَفُ  ۱۴
  )۱۷جدول شمارۀ (

 אمر معلوم ) ج

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  قُلْ ←وْلْ قُ ←ـ تَقُولُ ۱

  بِعْ ←بِیْعْ  ←ـ تَبِیعُ ۲

  خَفْ ←فْ اْخَ ←ـ تَخَافُ ۳

 توضیح

. های باال چگونگی ساختن אولین صیغۀ אمر حاضر אجوف אز ثالثی مجرد نشان دאده شده אست در نمونه
و ساکن کردن الم אلفعل دو حرف » تای مضارعت«شود در אین אفعال نیز پس אز حذف  كه مالحظه می چنان
شود؛ یعنی  رو حرف علّه حذف می אند که یكی אز آن دو حرف علّه אست؛ אز אین كنار یکدیگر قرאر گرفته ساكن

که قبالً گفتیم هرگاه مصوّت بلند قبل אز  ؛ یا چنان»قُلْ ←قُوْلْ  ←تَقُولُ «: گیرد אعالل به حذف صورت می
باشد » אو«شود؛ אگر آن مصوّت بلند  ل میساكن قرאر گیرد، برאی آسانی تلفظ، مصوّت بلند به مصوّت كوتاه بد

» بِعْ ←بِیْعْ «: شود باشد به كسره بدل می» אی«؛ אگر مصوّت بلند »قُلْ ←قُوْلْ «: یابد؛ مانند به ضمّه تغییر می
  .»خَفْ ←فْ اْخَ«: کند باشد به فتحه تغییر می» آ«و چنانچه مصوّت بلند 

هایی که عالمت  های گوناگون جزم فعل مضارع در صیغهباید توجه دאشته باشیم كه אین قاعده در حالت
نشینی مصوّت بلند با صامت، مصوّت بلند  جاری אست و در صورت هم) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(رفع آنها ضمّه אست 

 .»لَمْ یَخَفْ ←لَمْ یَطِرْ و یَخَافُ  ←لَمْ یَقُلْ، یَطِیرُ  ←یَقُولُ «: شود به مصوّت کوتاه متناسب بدل می

و مجزوم کردن فعل، » تای مضارعت«ها که عالمت رفع آنها ضمّه نیست پس אز حذف  ر صیغهدر سای
رو در אین موאرد  دهد؛ אز אین دیگر אلتقای ساکنین، یعنی به کار رفتن دو حرف ساکن در کنار یکدیگر، رخ نمی

  .»ولِيقُ ←قُولُوא و تَقُولِینَ  ←قُوال، تَقُولُونَ  ←تَقُوالنِ «: شود حرف عّله حذف نمی

 قاعده

گیرند  هنگام ساختن אوّلین صیغۀ אمر حاضر אجوف אز ثالثی مجرد، دو حرف ساكن كنار یكدیگر قرאر می
هرگاه . »قُلْ ←قُوْلْ  ←تَقُولُ «: شود رو حرف علّه حذف می که  یكی אز آن دو حرف علّه אست و אز אین

شود؛ אگر آن  ت بلند به مصوّت كوتاه بدل میمصوت بلند قبل אز ساكن قرאر گیرد برאی آسانیِ تلفظْ مصوّ
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باشد به كسره بدل » אی«؛ אگر مصوت بلند »قُلْ ←قُوْلْ «: یابد؛ مانند باشد به ضمّه تغییر می» אو«مصوّت بلند 
   .»خَفْ ←فْ خَاْ«: کند؛ مانند باشد به فتحه تغییر می» آ«و چنانچه مصوت بلند » بِعْ ←بِیعْ «: شود؛ مانند می

هایی که عالمت رفع آنها ضمه אست  اعده در همۀ حالتهای گوناگون جزم فعل مضارع در صیغهאین ق
نشینی مصوّت بلند با صامت، مصوّت بلند به  جاری אست و در صورت هم) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱های  صیغه(

  .»لَم یَخَفْ ←لَم یَطِرْ و یَخَافُ  ←لَمْ یَقُلْ، یَطِیرُ  ←یَقُولُ «: شود مصوّت کوتاه مناسب بدل می

و مجزوم کردن فعل، » تای مضارعت«ها که عالمت رفع آنها ضمّه نیست پس אز حذف  در سایر صیغه
قُوال،  ←تَقُوالنِ «: شود رو در אین موאرد حرف علّه حذف نمی دهد و אز אین دیگر אلتقای ساکنین، رخ نمی

  .»ولِيقُ ←قُولُوא، تَقُولِینَ  ←تَقُولُونَ 

و  ۱۹، ۱۸شتر با چگونگی صرف אمر معلومِ فعل אجوف وאوی و یائی به جدولهای شمارۀ برאی آشنایی بی
  .   توجّه کنید ۲۰

  صرف אجوف وאوی

 אمر معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَقُلْ  حذف حرف علّه  یَقُولُ+ لِـ  ۱

  لِیَقُوال  -  یَقُوالنِ+ لِـ  ۲

  لِیَقُولُُوא  -   یَقُولُونَ+ لِـ  ۳

  لِتَقُلْ  حذف حرف علّه  تَقُولُ+ لِـ  ۴

  لِتَقُوال  -  تَقُوالنِ+ لِـ  ۵

  لِیَقُلْنَ  -  یَقُلْنَ+ لِـ  ۶

  قُلْ  حذف حرف علّه  تَقُولُ  ۷

  قُوال  -  تَقُوالنِ  ۸

  قُولُوא  -  تَقُولُونَ  ۹

  قُولِي  -  تَقُولینَ  ۱۰

  قُوال  -  تَقُوالنِ  ۱۱

  قُلْنَ  -  تَقُلْنَ  ۱۲

  لِأقُلْ  حذف حرف عله  أقُولُ+ لِـ  ۱۳

  لِنَقُلْ   //  نَقولُ+ لِـ  ۱۴
  )۱۸جدول شمارۀ (
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  صرف אجوف یائی

  אمر معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَبِعْ  حذف حرف علّه  یَبِیعُ+ لِـ  ۱

  لِیَبِیعا  -  یَبِیعانِ+ لِـ  ۲

  لِیَبِیعُوא  -  یَبِیعُونَ+ لِـ  ۳

  لِتَبِعْ  حذف حرف علّه  تَبِیعُ+ ـلِ  ۴

  لِتَبِیعا  -  تَبِیعانِ+ لِـ  ۵

  لِیَبِعْنَ  -  یَبِعْنَ+ لِـ  ۶

  بِعْ  حذف حرف علّه  تَبِیعُ  ۷

  بِیعا  -  تَبِیعانِ  ۸

  بِیعُوא  -  تَبِیعُونَ  ۹

  بِیعِي  -  تَبِیعِینَ  ۱۰

  بِیعا  -  تَبِیعانِ  ۱۱

  بِعْنَ  -  تَبِعْنَ  ۱۲

  لِأبِعْ  ف علّهحذف حر  أبیعُ+ لِـ  ۱۳

  لِنَبِعْ  //  نَبیعُ+ لِـ  ۱۴
  )۱۹جدول شمارۀ (

  صرف אجوف وאوی

  אمر معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَخَفْ  حذف حرف علّه  یَخَافُ+ لِـ  ۱

  لِیَخَافا  -  یَخَافانِ+ لِـ  ۲

  لِیَخَافُوא  -  یَخَافُونَ+ لِـ  ۳

  لِتََخَفْ  ف علّهحذف حر  تََخَافُ+ لِـ  ۴

  لِتََخَافا  -  تََخَافانِ+ لِـ  ۵
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  لِیََخَفْنَ  -  یََخَفْنَ+ لِـ  ۶

  خَفْ  حذف حرف علّه  تََخَافُ  ۷

  خَافَا  -  تََخَافانِ  ۸

  خَافُوא  -  تََخَافُونَ  ۹

  خَافِي  -  تََخَافِینَ  ۱۰

  خَافَا  -  تََخَافانِ  ۱۱

  خَفْنَ  -  تََخَفْنَ  ۱۲

  لِأخَفْ  علّهحذف حرف   أخَافُ+ لِـ   ۱۳

  لِنَخَفْ  //  نَخافُ+ لِـ   ۱۴
  )۲۰جدول شمارۀ (

  



  

  

  
  
  

  بیست و هفتم ۀجلس

  
  
  

  
  )۲(אجوف / אلعین معتلّ אعالل در فعلهای معتلّات؛ 

  مضارع مجهول و بابهای ثالثی مزید ،ماضی مجهول
  
  

  ١٨٦  ............................................................................................  درس אهدאف
  ١٨٦  .......................................................................................................  درآمد
  ۱۸۶  ...........................................................  )אجوف( نیאلع  معتلّ یفعلها در אعالل
  ١٨٦  ....................................................................................  مجهول یماض) د
  ١٩٠  ...................................................................................  مجهول مضارع) ه
  ١٩٢  ..............................................................................  دیمز یثالث یبابها) و
  
  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אعالل در فعلهای ماضی مجهول אجوف 

  جهول אجوفאعالل در فعلهای مضارع م 

  אعالل در فعلهای ثالثی مزید אجوف 

  درآمد

رو طبیعی  אز אین. אست» مثال«تر אز فعل  تر و پیچیده אشاره کردیم که پدیدۀ אعالل در אفعال אجوف گسترده
در درس پیشین با . אست که برאی فرא گرفتن دقایق و ظرאیف آنها دقت و حوصلۀ بیشتری אز خود نشان دهیم

عل אجوف در ماضی، مضارع و אمر معلوم אز ثالثی مجرد آشنا شدیم و אز אین طریق برخی אز تغییرאت אعاللی ف
אکنون در אین درس با شیوۀ אعمال . قوאعد عمومی אعالل رא که به אفعال אجوف אختصاص ندאرد شناختیم

ایان درس شویم و در پ تغییرאت אعاللی فعل אجوف در ماضی، مضارع و אمر مجهول אز ثالثی مجرد آشنا می
  .چگونگی ظهور پدیدۀ אعالل رא در אفعال אجوف אز ثالثی مزید به אجمال אز نظر خوאهیم گذرאند

  )אجوف(אلعین   אعالل در فعلهای معتلّ

  ماضی مجهول )د

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

    لَتَایقِ لَتْ،یقِ لُوא،یقِ ال،یقِ لَ،یقِ ؛قِیلَ ←قِوْلَ ← قُوِلَ ← ـ قَوَل۱َ

   عَتَایبِ عَتْ،یبِ عُوא،یبِ عَا،یبِ عَ،یبِ؛ بِیعَ ← عَبِیْ ← عَبُیِ ← عَـ بَی۲َ

  فَتَایخِ فَتْ،یخِ فُوא،یخِ فَا،یخِ فَ،یخِ ؛خِیفَ ←فَوْخِ ←خُوِفَ ←ـ خَوَف۳َ
  )ب

  قُلْنَ ← قُوْلْنَ ← قُوِلْنَ ← قَوَلْنَ ؛قِلْنَ ،لَتَایقِ لَتْ،یقِ لُوא،یقِ لَا،یقِ لَ،یـ ق۱ِ

  بُعْنَ ← عْنَبُیْ ← عْنَبُیِ ← عْنَبَیَ ؛بِعْنَ ،عَتَایبِ عَتْ،یبِ عُوא،یبِ عَا،یبِ عَ،یبِ ـ۲

  خُفْنَ ← خُوْفْنَ ← خُوِفْنَ ← خَوَفْنَ ؛خِفْنَ ،فَتَایخِ فَتْ،یخِ فُوא،یخِ فَا،یخِ فَ،یـ خ۳ِ

  توضیح

ل אجوف نشان دאده شده ماضی مجهول אز فع ۀچگونگی ساختن אولین صیغ "אلف" ۀهای دست در نمونه
آن رא אز قبل  کאلفعل رא مكسور و حروف متحر  كه دאنستیم برאی ساختن ماضی مجهول عین چنان .אست

 نیدر א کنید یکه مالحظه مطور  همان. »خُوِفَ ←خَوَفَ و عَ بُیِ ←عَ قُوِلَ، بَیَ ←قَوَلَ «: ؛ مانندكنیم مضموم می
رف حتلفظ  دشوאریت به خاطر حال نیدر א .אست کصحیح و متحرّ אفعال حرف علّه مكسور و حرف پیش אز آن
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אكنون  .»قِوْلَ ← قُوِلَ«: شود یه به حرف قبل אز آن منتقل ما حركت حرف علّزبانه یعربۀ مکسور برאی علّ
 ۀبه خاطر تناسب با کسر زین» وאو« ۀهنگام حرف علّ نیدر א. אست سوره ساكن و حرف پیش אز آن مكحرف علّ
ل אوّ ۀغیدر پنج ص ناًیع אت رییتغ نیא. »فَیخِ ← خِوْفَ و قِیلَ ← قِوْلَ«: شود یبدل م »اءی«خود به قبل אز 
 یتر قاعده رא به شکل ساده نیא. دهد یگونه אفعال دو אعالل نقل و قلب رخ م نیدر א جهیدر نت .دگیر یم אنجام
مجرد وجه مجهول به دست  یאجوف ثالث یאز אفعال ماض میهرگاه بخوאه نکهیدאد و آن א حیتوض توאن یم زین
 ← الَقَ«: تغییر دهیم» ـِ ی«به   دیل فعل אست، بارא كه در ماضی معلوم هجای אوّ» آ« مصوّت بلند میآور

  . »خِیفَ ← خَافَ و بِیعَ ← قِیلَ، بَاعَ

که  انچن .دهند جمع مؤنث غایب אز همان אفعال رא نشان می ۀغیساختن ص ینگچگو "ب" ۀهای دست نمونه
تا پنجم که  کمی یها غهیبر אساس ص یکی ؛به دست آورد قیאز دو طر توאن یرא م غهیص نیא کنید یمالحظه م
آن که  یאصلبر אساس حالت  یگریو د »قِلْنَ لَتَا،یقِ لَتْ،یقِ وא،لُیقِ ال،یقِ لَ،یقِ«: گونه خوאهد بود نیصرف آنها א

 یششم ماض ۀغیتوאن گفت ص یم بیترت نیبه א ؛»قُلْنَ ← وْلْنَقُ ← قُوِلْنَ«: شرح אست ندیمرאحل אعالل آن ب
با . »خِفْنَ و خُفْنَ« و» بِعْنَ و بُعْنَ«، »قِلْنَ و قُلْنَ«: دو אستعمال دאرد قتیمجرّد در حق یمجهول אجوف در ثالث

ف در مجهول אجو یششم ماض ۀغیمعلوم و مجهول ص انیم صیدر تشخ اهممانعت אز بروز אشتب یهمه برא نیא
אلفعل آن نشانگر وجه  که حرکت فاء میرא אنتخاب و אستعمال کن یوجه انیم نیمجرّد بهتر אست אز א یثالث

های زیر אین אمر رא به خوبی نشان  نمونه. کند یریآمدن אشتباه جلوگ دیאز پد قیطر نیمجهول باشد و אز א
    :دهند می

  »...قِلْنَ، قِلْتَ، قِلْتُما، «: جهولم» ...قُلْنَ، قُلْتَ، قُلْتُما، «: معلوم: »قَالَ«

  »...بُعْنَ، بُعْتَ، بُعْتُما، «: مجهول »...بِعْنَ، بِعْتَ، بِعْتُما، «: معلوم: »بَاعَ«

  »...خُفْنَ، خُفْتَ، خُفْتُمَا، «: مجهول» ....خِفْنَ، خِفْتَ، خِفْتُما، «: معلوم: »خَافَ«

توאنند هم به عنوאن ماضی معلوم تلقی شوند و هم  می» خِفْنَ«و » بِعْنَ«، »قُلْنَ«چه  به عبارت دیگر אگر
تر אست  به عنوאن صیغۀ مجهول، אمّا چون אستعمال אین אفعال به عنوאن صیغۀ معلوم بسیار مشهورتر و پرکاربرد

تا  رא به کار ببریم» خُفْنَ«و » بُعْنَ«، »قِلْنَ«هرگاه بخوאهیم وجه مجهول آنها رא אستعمال کنیم بهتر אست 
  . بتوאند مجهول بودن آنها رא دریابد و به אشتباه نیفتد  شنونده یا خوאننده به سادگی

  قاعده

كنیم؛  אلفعل رא مكسور و حروف متحرک قبل אز آن رא مضموم می  ـ برאی ساختن ماضی مجهول، عین۱
لّه مكسور و حرف پیش אز آن در אین حالت حرف ع. »خُوِفَ ←بُیِعَ و خَوَفَ  ←قُوِلَ، بَیَعَ  ←قَوَلَ «: مانند

گاه  ؛ آن»قِوْلَ ←قُوِلَ «: شود صحیح و متحرّک אست؛ بنابرאین حركت حرف علّه به حرف قبل אز آن منتقل می
 ←قِیلَ و خِوْفَ  ←قِوْلَ «: شود بدل می» یاء«نیز به خاطر تناسب با کسرۀ قبل אز خود به » وאو«حرف علّۀ 

  . »خِیفَ

های یکم تا پنجم،  یکی بر אساس صیغه. توאن אز دو طریق به دست آورد א میهای جمع مؤنث ر ـ صیغه۲
، و دیگری بر אساس حالت אصلی آن؛ »قِیلَ، قِیال، قِیلوُא، قِیلَتْ، قِیلَتَا، قِلْنَ«: گونه خوאهد بود که صرف آنها אین

صیغۀ : توאن گفت ین ترتیب می؛ به א»قُلْنَ ←قُوْلْنَ   ←قُوِلْنَ «: که مرאحل אعالل آن بدین شرح אست چنان
خِفْنَ «و » بِعْنَ و بُعْنَ«، »قِلْنَ و قُلْنَ«: ششم ماضی مجهول אجوف در ثالثی مجرّد در حقیقت دو אستعمال دאرد

  .»و خُفْنَ
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، ۲۱برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف ماضی مجهولِ فعل אجوف وאوی و یائی به جدولهای شمارۀ 
  .   توجّه کنید ۲۳و  ۲۲

  رف אجوف وאویص

 ماضی مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  قِیلَ  »یاء«به حرف پیشین و قلب آن به » وאو«אنتقال حركت   قُوِلَ  ۱

  قِیال  //  قُوِال  ۲

  قِیلُوא  //  قُوِلُوא  ۳

  قِیلَتْ  //  قُوِلَتْ  ۴

  قِیلَتَا  //  قُوِلَتا  ۵

  قِلْنَ  به حرف پیشین و حذف حرف علّه» وאو«אنتقال حركت   قُوِلْنَ  ۶

  قِلْتَ  //  قُوِلْتَ  ۷

  قِلْتُما  //  قُوِلْتُما  ۸

  قِلْتُم  //  قُوِلْتُم  ۹

  قِلْتِ  //  قُوِلْتِ  ۱۰

  قِلْتُما  //  قُوِلْتُما  ۱۱

  قِلْتُنَّ  //  قُوِلْتُنَّ  ۱۲

  قِلْتُ  //  قُوِلْتُ  ۱۳

  قِلْنَا  //  قُوِلْنَا  ۱۴
  )۲۱جدول شمارۀ (

  جوف یائیصرف א

 ماضی مجهول

شمارۀ 
  صیغه

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی

  بِیعَ  به حرف پیشین» یاء«אنتقال حركت   بُیِعَ  ۱

  بِیعَا  //  بُیِعا  ۲

  بِیعُوא  //  بُیِعُوא  ۳

  بِیعَتْ  //  بُیِعَتْ  ۴



  ۱۸۹    بيست و هفتمجلسه )/ ۱(صرف عربی 

Sarf(1) 83-84 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  بِیعَتا  //  بُیِعَتا  ۵

  بُیِعْنَ  ۶
به حرف پیشین و » یاء«אنتقال حركت 

  علّه حذف حرف
  بُعْنَ

  بُعْتَ  //  بُیِعْتَ  ۷

  بُعْتُما  //  بُیِعْتُما  ۸

  بُعْتُم  //  بُیِعْتُم  ۹

  بُعْتِ  //  بُیِعْتِ  ۱۰

  بُعْتُما  //  بُیِعْتُما  ۱۱

  بُعْتُنَّ  //  بُیِعْتُنَّ  ۱۲

  بُعْتُ  //  بُیِعْتُ  ۱۳

  بُعْنا  //  بُیِعْنا  ۱۴
  )۲۲جدول شمارۀ (

  صرف אجوف وאوی

 ماضی مجهول

ۀ شمار
  صیغه

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی

  خُوِفَ  ۱
به حرف پیشین و » وאو«אنتقال حركت 

  »یاء«قلب آن به 
  خِیفَ

  خِیفَا  //  خُوِفَا  ۲

  خِیفُوא  //  خُوِفُوא  ۳

  خِیفَتْ  //  خُوِفَتْ  ۴

  خِیفَتَا  //  خُوِفَتا  ۵

  خُوِفْنَ  ۶
אنتقال حركت وאو به حرف پیشین و حذف 

  حرف علّه
  خُفْنَ

  خُفْتَ  //  خُوِفْتَ  ۷

  خُفْتُما  //  خُوِفْتُما  ۸

  خُفْتُم  //  خُوِفْتُم  ۹

  خُفْتِ  //  خُوِفْتِ  ۱۰
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  خُفْتُما  //  خُوِفْتُما  ۱۱

  خُفْتُنَّ  //  خُوِفْتُنَّ  ۱۲

  خُفْتُ  //  خُوِفْتُ  ۱۳

  خُفْنا  //  خُوِفْنَا  ۱۴
  )۲۳جدول شمارۀ (

  مضارع مجهول) ه

  :جه كنیدهای زیر تو به نمونه
  )אلف

  یُقَالُ ←یُقَوْلُ  ←یُقْوَلُ  ←ـ یَقْوُلُ ۱

  یُبَاعُ ←یُبَیْعُ  ←یُبْیَعُ  ←ـ یَبْیِعُ ۲

  یُخَافُ  ←یُخَوْفُ  ←یُخْوَفُ  ←ـ یَخْوَفُ ۳
  )ب

  یُقَلْنَ ←یُقَوْلْنَ  ←یُقْوَلْنَ  ←ـ یَقْوُلْنَ ۱

  یُبَعْنَ  ←یُبَیْعْنَ  ←یُبْیَعْنَ  ← ـ یَبْیِعْن۲َ

  یُخَفْنَ  ←یُخَوْفْنَ  ←یُخْوَفْنَ  ←یَخْوَفْنَ  ـ۳

  توضیح

چگونگی ساختن אولین صیغۀ مضارع رא אز مجهول אجوف ثالثی مجرد نشان " אلف"های دستۀ  نمونه
: كنیم برאی ساختن مضارع مجهول حرف مضارعت رא مضموم و حرف ماقبل آخر آن رא مفتوح می .دهند می

به طور کلی در . مفتوح و حرف پیش אز آن صحیح و ساكن אست» وאو«ن حالت حرف در אی. »یُقْوَلُ ←یَقْوُلُ «
زبان عربی هرگاه حرف صحیح ساکنی قبل אز حرف علّۀ متحرک به کار رفته باشد حرکت حرف علّه به حرف 

گاه  یابد و آن بر אین אساس در אین موאرد حركت فتحه به حرف قبل אنتقال می. شود صحیح ساکن منتقل می
  .»یُقَالُ ←یُقَوْلُ  ←یُقْوَلُ «: شود قلب می» אلف«به » وאو«مناسب אست » אلف«ون فتحه با چ

אند که در آنها مانند  های جمع مؤنث غایب אز همین אفعال نشان دאده شده صیغه" ب"های دستۀ  در نمونه
شود یكی אز آن دو  ه میکه مالحظ אند و چنان سایر موאرد مشابه باز دو حرف ساكن كنار یکدیگر قرאر گرفته

یُبَعْنَ و  یُقَلْنَ،«: شود که در نتیجه حرف علّه אز آنها حذف می» یُقَوْلْنَ، یُبَیْعْنَ، یُخَوْفْنَ«: حرف علّه אست
  .»یُخَفْنَ

  قاعده

كنیم؛  ـ برאی ساختن مضارع مجهول حرف مضارعت رא مضموم و حرف ماقبل آخر آن رא مفتوح می۱
به طور . مفتوح و حرف پیش אز آن صحیح و ساكن אست» وאو«در אین حالت حرف . »قْوَلُیُ ←یَقْوُلُ «: مانند

کلی אگر حرف ساکن صحیحی قبل אز حرف علّۀ متحرک قرאر گرفته باشد، حركت حرف علّه به حرف قبل אز 
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چون فتحه با  گاه یابد و آن אین حرکت به حرف قبل אنتقال می. یابد که در نمونۀ فعلی فتحه אست آن אنتقال می
  .»یُقَالُ ←یُقَوْلُ  ←یُقْوَلُ «: شود قلب می» אلف«به » وאو«אلف مناسب אست 

گیرند که یكی אز آن دو حرف  ـ در صرف جمع مؤنث אین אفعال دو حرف ساكن كنار یكدیگر قرאر می۲
  .»یُبَعْنَ و یُخَفْنَ یُقَلْنَ،«: شود رو حرف علّه אز آنها حذف می ؛ אز אین»یُقَوْلْنَ، یُبَیْعْنَ و یُخَوْفْنَ«: علّه אست

و  ۲۴برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف مضارع مجهولِ فعل אجوف وאوی و یائی به جدولهای شمارۀ 
  .توجّه کنید ۲۵

  صرف אجوف وאوی

 مضارع مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یُقالُ  »אلف«به » وאو«و قلب אنتقال حركت فتحه به حرف قبل   یُقْوَلُ  ۱

  یُقاالنِ  //  یُقْوَالنِ  ۲

  یُقالُونَ  //  یُقْوَلونَ  ۳

  تُقالُ  //  تُقْوَلُ  ۴

  تُقاالنِ  //  تُقْوَالنِ  ۵

  یُقَلْنَ  אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و حذف حرف علّه  یُقْوَلْنَ  ۶

  تُقالُ  »אلف«به » وאو«אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و قلب   تُقْوَلُ  ۷

  تُقاالنِ  //  تُقْوَالنِ  ۸

  تُقالُونَ  //  تُقْوَلونَ  ۹

  تُقالِینَ  //  تُقْوَلِینَ  ۱۰

  تُقاالنِ  //  تُقْوَالنِ  ۱۱

  تُقَلْنَ  אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و حذف حرف علّه  تُقْوَلْنَ  ۱۲

  أُقالُ  »אلف«به » وאو«אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و قلب   أُقْوَلُ  ۱۳

  نُقالُ  //  نُقْوَلُ  ۱۴
  )۲۴جدول شمارۀ (
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  صرف אجوف یائی

 مضارع مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یُبْیَعُ  ۱
אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و قلب 

  »אلف«به » یاء«
  یُباعُ

  یُباعَانِ  //  یُبْیَعَانِ  ۲

 یُباعُونَ  //  یُبْیَعُونَ  ۳

  تُباعُ  //  تُبْیَعُ  ۴

  تُباعَانِ  //  تُبْیَعَانِ  ۵

  یُبْیَعْنَ  ۶
אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و حذف 

  حرف علّه
  یُبَعْنَ

  تُبْیَعُ  ۷
אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و قلب 

  »אلف«به » یاء«
  تُباعُ

  تُباعانِ  //  تُبْیَعَانِ  ۸

  تُباعُونَ  //  تُبْیَعُونَ  ۹

  تُبَاعِینَ  //  تُبْیَعِینَ  ۱۰

  تُباعَانِ  //  یَعَانِتُبْ  ۱۱

  تُبْیَعْنَ  ۱۲
אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و حذف 

  حرف علّه
  تُبَعْنَ

  אُبْیَعُ  ۱۳
אنتقال حركت فتحه به حرف قبل و قلب 

  »אلف«به » یاء«
  أُباعُ

  نُباعُ  //  نُبْیَعُ  ۱۴
  )۲۵جدول شمارۀ (

  بابهای ثالثی مزید) و

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )ج              )אلف

  אِستَقَامَ ←ـ אِستَقْوَمَ ۱        أقامَ ←أقَوْمَ  ←ـ أقْوَمَ ۱

  یَسْتَقِیمُ ←ـ یَسْتَقْوِمُ ۲        یُقِیمُ  ←یُقِوْمُ  ←ـ یُقْوِمُ ۲

  אِسْتَقِمْ ←ـ אِسْتَقْوِمْ ۳        أقِمْ ←أقِوْمْ  ←ـ أقْوِمْ ۳
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  )د              )ب
  دَאِنْقَا ←ـ אِنْقَوَدَ ۱          אِخْتارَ ←ـ אِخْتَیَرَ ۱

  یَنْقَادُ ←ـ یَنْقَوِدُ ۲          یَخْتارُ ←ـ یَخْتَیِرُ ۲

  אِنْقَدْ ←ـ אِنْقَوِدْ ۳        אِخْتَرْ ←رْ اْאِخْتَ ←ـ אِخْتَیِرْ ۳

  توضیح

. אند شده  های باال אفعال ماضی، مضارع و אمر אجوف در برخی אز بابهای ثالثی مزید نشان دאده در نمونه
هستند و حرف علّه در آنها متحرّک و حرف پیش אز آن صحیح و ساكن » فعالإ«אز باب " אلف"های دستۀ  نمونه
أقْوَمَ «: گردد در אین حالت طبق یک قاعدۀ عمومی אعالل، حركت حرف علّه به حرف پیشین منتقل می. אست
رخ ندאده אست، گاه در دو نمونۀ نخست، چون אلتقای ساکنین  ، آن»أقِوْمْ ←یُقِوْمُ و أقْوِمْ  ←أقَوْمَ، یُقْوِمُ  ←

؛ אما در نمونۀ »یُقیمُ ←أقامَ و یُقِوْمُُ  ←أقَوْمَ «: گردد حرف علّه به حرف متناسب با حرکت حرف قبلی بدل می
אند که یكی אز آن دو حرف علّه אست، حرف علّه رא حذف  سوم چون دو حرف ساكن كنار یکدیگر قرאر گرفته

  . »أقِمْ ←أقِوْمْ «: کنیم می

هستند و در آنها حرف علّه متحرّک و حرف پیش אز آنها مفتوح » אفتعال«אز باب " ب" های دستۀ نمونه
 ←یَخْتارُ و אِخْتَیِرْ  ←אِخْتارَ، یَخْتَیِرُ  ←אِخْتَیَرَ «: شود بدل می» אلف«אست که طبعاً در אین صورت حرف علّه به 

گردد، دو  بدل می» אلف«رف قبل אز خود به ؛ אما در نمونۀ سوم وقتی حرف علّه به خاطر متحرک بودن ح»אِخْتَأرْ
در چنین حاالتی چنانچه یکی אز دو حرف ساکن حرف علّه باشد، خوאه . گیرند حرف ساكن كنار یكدیگر قرאر می

  .»אِخْتَرْ ←אِخْتَارْ «: شود ناخوאه حرف عّله حذف می

مانند ) باب אنفعال" (د"دستۀ  و در" אلف"مانند دستۀ ) باب אستفعال" (ج"چگونگی تغییرאت אعالل در دستۀ 
  .אست" ب"دستۀ 

برאی آشنایی بیشتر با چگونگی تغییرאت אعاللی در ماضی، مضارع و אمرِ فعل אجوف در بابهای ثالثی مزید 
  .توجّه کنید ۲۶شمارۀ  به جدول

  صرف אجوف

  بابهای ثالثی مزید

  فعل  باب
شكل 
  אبتدאیی

  تغییرאت אعاللی
شكل 
  نهایی

  إفعال

  أقَامَ  »آ«به » أوْ«אنتقال فتحه به حرف قبل و تبدیل مصوت   مَأقْوَ  ماضی
  ُیقِیمُ  »אی«به » אِوْ«אنتقال كسره به حرف قبل و تبدیل مصوت   ُیقْوِمُ  مضارع
  أقِمْ  حذف حرف علّه אنتقال كسره به حرف قبل و  أقْوِمْ  אمر

  تفعیل
  

  َحوَّلَ  -  َحوَّلَ  ماضی
  یُحَوِّلُ  -  یُحَوِّلُ  مضارع
  َحوِّلْ  -  َحوِّلْ  אمر

  قاوَمَ  -  قاوَمَ  ماضی  مفاعله
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  ُیقاوِمُ  -  ُیقاوِمُ  مضارع  
  قاوِمْ  -  قاوِمْ  אمر

  تفاعل

  تَعاوَنَ  -  تَعاوَنَ  ماضی
  َیتَعاوَنُ  -  َیتَعاوَنُ  مضارع
  تَعاوَنْ  -  تَعاوَنْ  אمر

  تفعّل

  تَحَوَّلَ  -  تَحَوَّلَ  ماضی
  لَیتَحَوَّ  -  َیتَحَوَّلَ  مضارع
  تَحَوَّلْ  -  تَحَوَّلْ  אمر

  
  אفتعال

  אِخْتَارَ  »אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » یای«قلب   אِخْتَیَرَ  ماضی

  یَخْتَارُ  »אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » یای«قلب   یَخْتَیِرُ  مضارع
  אِخْتَرْ  حذف حرف علّه  אِخْتَیِرْ  אمر

  אنفعال
  

  אِنْقادَ  »אلف«فتوح به متحرک ماقبل م» وאو«قلب   אِنْقَوَدَ  ماضی
  َینْقادُ  »אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » وאو«قلب   َینْقَوِدُ  مضارع
  אِنْقَدْ  حذف حرف علّه  אِنْقَوِدْ  אمر

  אستفعال

  אِسْتَقَامَ  »آ«به » أوْ«אنتقال فتحه به حرف قبل و تبدیل مصوت   אِسْتَقْوَمَ  ماضی
  َیسْتَقِیمُ  »אی«به » אِوْ«بل و تبدیل مصوت אنتقال كسره به حرف ق  َیسْتَقْوِمُ  مضارع
  אِسْتَقِمْ  حذف حرف علّه אنتقال كسره به حرف قبل و  אِسْتَقوِمْ  אمر

  )۲۶جدول شمارۀ (

  



  

  

  
  
  

  بیست و هشتم ۀجلس

  
  
  
  

  )۱(ناقص / אلالم  معتلّאعالل در فعلهای معتلّات؛ 
  ماضی معلوم، مضارع معلوم و אمر معلوم

  
  

  ١٩٦  ............................................................................................  درس אهدאف
  ١٩٦  .......................................................................................................  درآمد
  ۱۹۶  ............................................................  )ناقص( אلالم  معتلّ یفعلها در אعالل
  ١٩٦  ....................................................................................  معلوم یماض) אلف
  ٢٠١  .....................................................................................  معلوم مضارع) ب
  ٢٠٦  ............................................................................................  معلوم אمر) ج
  
  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با
  عالل در فعلهای ماضی معلوم ناقص א 

  אعالل در فعلهای مضارع معلوم ناقص 

  אعالل در فعلهای אمر معلوم ناقص 

  درآمد

آشنا شدیم و قوאعد مربوط به هر کدאم אز  אجوف و مثالهای אعالل در אفعال  در درسهای گذشته با شیوه
معتلّ رو    م אلفعل آن حرف علّه אست و אز אینאست که ال ناقصسوّمین نوع אز معتلّات، فعل . آنها رא فرא گرفتیم

: ؛ مانندناقص وאوی: شوند אلالم یا ناقص خود به دو نوع تقسیم می فعلهای معتلّ . شود نیز نامیده می אلالم 
و برאی ) ُـدَعَوَ  (شود برאی ناقص وאوی یک אلگو  که مالحظه می چنان. »هَدَيَ«: ؛ مانندناقص یائیو » دَعَوَ«

אز . شوند های خاصی אعالل می وجود دאرد که هر کدאم אز آنها به شیوه) َـو رَضِيَ  ِـ هَدَيَ  (ی دو אلگو ناقص یائ
  :אیم همین رو ما در אینجا آنها رא در سه אلگوی جدאگانه مورد بحث و بررسی قرאر دאده

  ؛»دَعَا، یَدعُو«ـ אلگوی ۱

  ؛»هَدَی، یَهْدِي«ـ אلگوی ۲

  . »رَضِيَ، یَرضَی«ـ אلگوی ۳

אست و زאئد » یاء«یا » وאو«شدۀ  در آخر فعلهای ناقص همیشه قلب» אلف«باید به خاطر دאشته باشیم كه 
های אعالل در אفعال ماضی، مضارع و אمرِ אلگوهای  در אدאمۀ بحث رאجع به شیوه. بر ریشۀ אین فعلها نیست

  .پردאزیم گانۀ فوق می سه

  )ناقص(אلالم   אعالل در فعلهای معتلّ

  ماضی معلوم )אلف

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  ) אلف

  دَعَا ←ـ دَعَوَ ۱

  هَدَی ←ـ هَدَيَ ۲

  رَضِيَ ←ـ رَضِيَ ۳
  )ب

  دَعَوْא ←وْא اْدَعَ ←ـ دَعَوُوא ۱

  هَدَوْא ←وْא אْهَدَ ←ـ هَدَیُوא ۲



  ۱۹۷    جلسه بيست و هشتم)/ ۱(صرف عربی 

  

  رَضُوא  ←ـ رَضِیُوא ۳
  )ج

  دَعَتْ ←تْ اْدَعَ ←ـ دَعَوَتْ ۱

  دَتْهَ ← تْאْهَدَ ←ـ هَدَیَتْ ۲

  رَضِیَتْ ←ـ رَضِیَتْ ۳
  )د

  دَعَتَا ←ـ دَعَتْ ۱

  هَدَتا ←ـ هَدَتْ ۲

  رَضِیَتا ←ـ رَضِیَتْ ۳

  توضیح

در دو . تغییرאت אعاللی אوّلین صیغۀ فعل ماضی ناقص نشان دאده شده אست" אلف"های دستۀ  در نمونه
» אلف«ر دو אلگوی نخست به رو د نمونۀ אوّل حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح אست و אز همین 

 ←دَعَوَ : (شوند بدل می» אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » یاء«و » وאو«كه گفتیم  بدل شده אست؛ زیرא چنان
؛ אما در نمونۀ سوم چون حرف پیش אز حرف علۀ متحرّک مفتوح نیست حرف علّه به )هَدَی ←دَعَا و هَدَيَ 

گونه تغییر אعاللی به کار  طور که هست بدون هیچ همان» يَرَضِ«رو فعل  شود و אز אین  بدل نمی» אلف«
  ).رَضِيَ: (رود می

باشد، به شکل » وאو«حرفی هرگاه مقلوب אز  در کلمات سه» אلف«در אینجا אین نکته رא نیز بیفزאییم که 
 ←و هَدَيَ دَعَا  ←دَعَوَ : (شود نوشته می» یٰ«باشد به شکل » یاء«شود و چنانچه مقلوب אز  ظاهر می» ـَ א«

نوشته » یٰ«و به شکل » یاء«همیشه با پایۀ » אلف مقلوب«؛ אمّا در کلماتی که بیش אز سه حرف دאرند )هَدیٰ
  . »)אز صَفَوَ(و مُصطَفیٰ ) אز رَضِيَ(مُرتَضیٰ «: ؛ مانند»وאو«باشد، چه » یاء«شود؛ چه אصل آن  می

که مالحظه  چنان. دهند אفعال رא نشان می صیغۀ سوم، یعنی جمع مذكر غایب אین" ب"های دستۀ  نمونه
کنید در دو نمونۀ نخست، حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح אست و אز אین رو حرف علّه نخست  می
گاه چون دو حرف ساكن كنار یکدیگر قرאر  ، آن»وْאאْهَدَ ←وْא و هَدَیُوא اْدَعَ ←دَعَوُوא «: گردد بدل می» אلف«به 

ماند تا  گردد و حرف ماقبل همچنان مفتوح می كی אز آن دو حرف علّه אست، حرف علّه حذف میאند، که ی گرفته
در نمونۀ سوم نیز حرف علّه متحرک אست، אما بر خالف دو ). دَعَوْא و هَدَوْא: (محذوف داللت كند» אلف«بر 

حرف ماقبل منتقل در אین حالت نخست حرکت حرف علّه رא به . نمونۀ پیشین حرف پیش אز آن مكسور אست
 ←رَضُیْوْא  ←رَضِیُوא : (کنیم گاه چون אلتقای ساکنین صورت گرفته אست حرف علّه رא حذف می کنیم؛ آن می
  ٢١٠).رَضُوא

                                                 
هرگاه אین مصوت بلند به فعلهایی متصل شود که ). אو(» Û«: گفتنی אست عالمت جمع مذکر، خود یک مصوت بلند אست ٢١٠.

  : آید دو حالت پدید می معتلّ אلالمאند، یعنی אفعال  خود به یک مصوت بلند ختم شده

که در אین حالت در هنگام جمع بستن مصوت » دَعَا و هَدَی«: אست؛ مانند» آ«حرف آخر فعل در אولین صیغه مصوت بلند ) אلف
دهیم تا بتوאنیم عالمت جمع رא به آن متصل کنیم؛ زیرא אتصال دو  تغییر می) َـ( رא به مصوّت کوتاه فتحه ) حرف علّه(» آ«بلند 
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در دو نمونۀ אوّل . دهند صیغۀ چهارم אین אفعال، یعنی مفرد مؤنث غایب، رא نشان می" ج"های دستۀ  نمونه
 ←دَعَوَتْ : (بدل شده אست» אلف«אست و אز אین رو نخست به  حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح

 ← تْאْدَعَتْ و هَدَ ←تْ اْدَعَ: (گاه به دلیل אلتقای ساكنین حذف شده אست و آن) تْאْهَدَ ←و هَدَیَتْ تْ اْدَعَ
 ←یَتْ رَضِ: (آید در سوّمین نمونه چون حرف پیش אز حرف علّه مفتوح نیست تغییری در آن پدید نمی ).هَدَتْ
  ).رَضِیَتْ

אین صیغه همیشه . دهند صیغۀ پنجم אین אفعال، یعنی مثنّای مؤنث غایب، رא نشان می" د"های دستۀ  نمونه
אگر حرف علّه در آن حذف شده باشد، در صیغۀ پنجم نیز . شود بر مبنای صیغۀ مفرد مؤنث غایب ساخته می

و چنانچه در آن صیغه حرف علّه به کار رفته باشد در صیغۀ ) هَدَتَا ←دَعَتَا و هَدَتْ  ←َدعَتْ : (شود حذف می
  ). رَضِیَتَا ←رَضِیَتْ : (رود پنجم نیز به کار می

  قاعده

ـ در אوّلین صیغۀ فعل ماضی ناقص هرگاه حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح باشد حرف علّه ۱
؛ אما در אفعالی كه حرف پیش אز حرف علّه »یٰهَد ←دَعَا و هَدَيَ  ←دَعَوَ «: شود؛ مانند بدل می» אلف«به 

  .»رَضِيَ«: آید؛ مانند مفتوح نیست تغییری پدید نمی

نیز در אفعالی كه حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح אست ) جمع مذكر غایب(ـ در صیغۀ سوم ۲
و حرف ساكن كنار یكدیگر قرאر ، אما در אین حالت چون د)وْאאْهَدَو وْא اْدَعَ: (شود بدل می» אلف«حرف علّه به 

ماند تا بر  אز آن مفتوح می پیش شود و حرف گیرند و یكی אز آن دو حرف علّه אست، حرف علّه حذف می می
، كه حرف پیش אز حرف علّه مفتوح »رَضِيَ«، אما در אفعالی همچون )دَعَوْא و هَدَوْא: (محذوف داللت كند» אلف«

گاه چون אلتقای ساکنین صورت گرفته  کنیم، آن حرف ماقبل منتقل مینیست، نخست حرکت حرف علّه رא به 
  ). رَضُوא ←رَضُیْوْא  ←رَضِیُوא : (کنیم אست حرف علّه رא حذف می

نیز در אفعالی كه حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح ) مفرد مؤنث غایب(ـ در صیغۀ چهارم ۳
گاه به دلیل אلتقای ساكنین  ؛ آن)تْאْهَدَ ←و هَدَیَتْ تْ اْدَعَ ← دَعَوَتْ: (شود بدل می» אلف«אست حرف علّه به 

در אفعالی كه حرف پیش אز حرف علّه مفتوح نیست  و )هَدَتْ ← تْאْهَدَدَعَتْ،  ←تْ اْدَعَ: (گردد حذف می
  .»رَضِیَتْ«: آید؛ مانند تغییری پدید نمی

                                                                                                                                            
: آید به وجود می) aw(» אَوْ«پیدאست که אز אین دو مصوت کوتاه و بلند، مصوت مرکب . پذیر نیست مصوت بلند به هم אمکان

  . »هَدَوْא ←و  -+ هَدَ  ←هَدَی «و » دَعَوْא ←و  -+ دَعَ  ←دَعَا (

شود و جای خود رא به عالمت جمع  ـ آن مصّوت به کلی حذف می»رَضِی«باشد ـ مانند » آ«אگر مصوت پایانی غیر אز ) ب
  ).رَضُوא ←رَضِیوא : (شود لی حذف میدهد و پس אز אنتقال مصوّت ضمّه به عین אلفعل حرف عله به ک می

باشد، ممکن אست به یکی » ی«خوب אست برאی کمک به حافظه אین نکته رא یادآور شویم که هرگاه سومین حرف فعل در אصل 
ختم » آ«حال אگر אین فعل در ماضی به مصوت بلند . »هَدَی و رَضِی«: تلفظ شود؛ مانند) ya(» ی«یا â) (» آ«אز دو صورت 

ختم شود مضارع ) ya(» ی«و به عکس אگر در ماضی به ) یَهْدِی ←هَدَی : (شود تبدیل می» אِی«در مضارع غالباً به شود، 
אز אین قاعده پیروی » رَأَی، یَریٰ«دאنیم که برخی فعلها مانند  אما می)). آ(یَرْضیٰ  ←) ya(رَضِی : (شود ختم می» آ«آن به 
  .کنند نمی
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אگر حرف . شود فرد مؤنث غایب ساخته میهمیشه بر مبنای صیغۀ م) مثنّای مؤنث غایب(ـ صیغۀ پنجم ۴
و چنانچه ) هَدَتَا ←دَعَتَا و هَدَتْ  ←دَعَتْ : (شود علّه در آن حذف شده باشد در صیغۀ پنجم نیز حذف می

  ).رَضِیَتَا ←رَضِیَتْ : (رود حرف علّه در آن به کار رفته باشد در صیغۀ پنجم نیز به کار می

به ) گانه אلگوهای سه(ماضی معلومِ فعل ناقص وאوی و یائی برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف 
  .   توجّه کنید ۲۹و  ۲۸، ۲۷جدولهای شمارۀ 

  صرف ناقص وאوی

  )אلگوی אول(ماضی معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  دَعَوَ  ۱
متحرک ماقبل مفتوح به » وאو«قلب 

  »אلف«
  دَعَا

  دَعَوَא  -  دَعَوא  ۲

  دَعَوْא  و حذف آن» אلف«به » وאو«قلب   دَعَوُوא  ۳

  دَعَتْ  //  دَعَوَتْ  ۴

  دَعَتَا  //  دَعَوَتا  ۵

  دَعَوْنَ  -  دَعَوْنَ  ۶

  دَعَوْتَ  -  دَعَوْتَ  ۷

  دَعَوْتُما  -  دَعَوْتُما  ۸

  دَعَوْتُم  -  دَعَوْتُم  ۹

  دَعَوْتِ  -  دَعَوْتِ  ۱۰

  دَعَوْتُما  -  دَعَوْتُما  ۱۱

  دَعَوْتُنَّ  -  دَعَوْتُنَّ  ۱۲

  دَعَوْتُ  -  دَعَوْتُ  ۱۳

  دَعَوْنا  -  دَعَوْنا  ۱۴
  )۲۷جدول شمارۀ (
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  صرف ناقص یائی

  )אلگوی دوم(ماضی معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  هَدَيَ  ۱
متحرک ماقبل مفتوح به » یاء«قلب 

  هَدیٰ  »אلف«

  هَدَیَا  -  هَدَیَا  ۲

  هَدَوْא  و حذف آن » אلف«به » یاء«قلب   هَدَیُوא  ۳

  هَدَتْ  //  هَدَیَتْ  ۴

  هَدَتا  //  هَدَیَتا  ۵

  هَدَیْنَ  -  هَدَیْنَ  ۶

  هَدَیْتَ  -  هَدَیْتَ  ۷

  هَدَیْتُما  -  هَدَیْتُما  ۸

  هَدَیْتُم  -  هَدَیْتُم  ۹

  هَدَیْتِ  -  هَدَیْتِ  ۱۰

  هَدَیْتُما  -  هَدَیْتُما  ۱۱

  هَدَیْتُنَّ  -  هَدَیْتُنَّ  ۱۲

  هَدَیْتُ  -  هَدَیْتُ  ۱۳

  هَدَیْنَا  -  هَدَیْنَا  ۱۴
  )۲۸جدول شمارۀ (

  صرف ناقص یائی

  )אلگوی سوم(ماضی معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  رَضِيَ  -  رَضِيَ  ۱

  رَضِیَا  -  رَضِیَا  ۲

  رَضِیُوא  ۳
به حرف ما قبل و » یاء«אنتقال ضمۀ 

  رَضُوא  حذف آن



  ۲۰۱    جلسه بيست و هشتم)/ ۱(صرف عربی 

  

  رَضِیَتْ   -  ضِیَتْرَ  ۴

  رَضِیَتَا  -  رَضِیَتَا  ۵

  رَضِینَ  ـ  رَضِینَ  ۶

  رَضِیتَ  ـ  رَضِیتَ  ۷

  رَضِیتُما  ـ  رَضِیتُما  ۸

  رَضِیتُم  ـ  رَضِیتُم  ۹

  رَضِیتِ  ـ  رَضِیتِ  ۱۰

  رَضِیتُما  ـ  رَضِیتُما  ۱۱

  رَضِیتُنَّ  ـ  رَضِیتُنَّ  ۱۲

  رَضِیتُ  ـ  رَضِیتُ  ۱۳

  رَضِینَا  ـ  رَضِینَا  ۱۴
  )۲۹جدول شمارۀ (

  مضارع معلوم) ب

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  یَدْعُو ←ـ یَدْعُوُ ۱

  یَهْدِي ←ـ یَهْدِيُ ۲

  یَرْضَی ←ـ یَرْضَيُ ۳
  ) ب

  یَدْعُونَ ←یَدْعُوْوْنَ ←ـ یَدْعُوُون۱َ

  یَهْدُونَ  ←یَهْدُیْوْنَ ←ـ یَهْدِیُوْن۲َ

  یَرْضَوْنَ←یَرْضَیْوْنَ ←ـ یَرْضَیُوْن۳َ
  ) ج

  تَدْعِینَ  ←تَدْعِوْیْنَ  ←ـ تَدْعُوِینَ ۱

  تَهْدِینَ ←تَهْدِیْیْنَ ←ـ تَهْدِیِینَ ۲

  تَرْضَیْنَ ←تَرْضَیْیْنَ  ←ـ تَرْضَیِیْنَ ۳
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  توضیح

در . تغییرאت אعاللی אولین صیغۀ فعل مضارع ناقص نشان دאده شده אست" אلف"های دستۀ  در نمونه
رو   رود؛ אز אین ه مضموم אست که در زبان عربی تلفظ آن سنگین به شمار میهای אوّل و دوّم حرف علّ نمونه

حذف ضمّه ). یَهْدِي ←یَدْعُو و یَهْدِيُ ←یَدْعُوُ: (شود ضمّه حذف و حرف علّه به صورت אشباع شده تلفظ می
توح אست و در در نمونۀ سوم حرف علّه متحرک و حرف قبل אز آن مف. نامند می אعالل به سکوندر אین אفعال رא 

  ).یَرْضَی ←یَرْضَيُ : (شود قلب می» אلف«نتیجه به 

در هر سه نمونه حرف . دهند אین אفعال رא نشان می) جمع مذكر غایب(صیغۀ سوم " ب"های دستۀ  نمونه
در אین حالت، که در دو نمونۀ نخست به چشم . علّه متحرک و حرف پیش אز آن نیز صحیح و متحرک אست

 ←یَدْعُوُونَ : (شود گاه حركت حرف علّه به آن منتقل می אفتد و آن رکت حرف صحیح میخورد، نخست ح می
دو باید  گیرند که یكی אز آن  در אین هنگام دو ساكن در كنار یكدیگر قرאر می). یَهْدُیْوْنَ ←یَدْعُوْوْنَ و یَهْدِیُونَ 

אز אین رو طبعاً אوّلین حرف ساکن،  אوّلین حرف ساکن حرف علّه אست و دوّمین حرف ساکن ضمیر؛. حذف شود
شود، بر جای خود  گردد و دوّمین حرف ساکن، که ضمیر فاعلی محسوب می که حرف علّه אست، حذف می

  : ماند ثابت می

نمونۀ . گیرد صورت می حذفو نقل در אین אفعال دو אعالل  ٢١١).یَهْدُونَ ←یَدْعُونَ، یَهْدُیْوْنَ  ←یَدْعُوْوْنَ (
ی دیگر אست؛ یعنی אز آنجا که مضموم تلفظ کردن حرف علّه در زبان عربی سنگین אست، ضمّه א سوم به گونه

دهد و حرف علّه  ؛ در نتیجه אلتقای ساکنین رخ می)یَرْضَیْوْنَ ←یَرْضَیُونَ : (شود گونه אفعال حذف می در אین
  .دهد رخ می حذفو  سکوندر אینجا نیز دو אعالل  ٢١٢).یَرْضَوْنَ ←یَرْضَیْوْنَ : (گردد حذف می

در دو نمونۀ אوّل . אند אین אفعال نشان دאده شده) مفرد مؤنث مخاطب(صیغۀ دهم " ج"های دستۀ  در نمونه
در אین حالت نخست حرف قبل אز حرف علّه رא . حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن صحیح و متحرک אست

کنیم که در نتیجه دو حرف ساكن در كنار  یگاه حركت حرف علّه رא به حرف قبل אز آن منتقل م ساکن و آن
رא بر جای خود باقی » ي«کنیم و ضمیر متصل  در אین صورت حرف علّه رא حذف می. گیرند یكدیگر قرאر می

در אین صیغه نیز نمونۀ سوم به ). تَهْدِینَ ←تَهْدِیْیْنَ  ←تَدْعِینَ و تَهْدِیِیْنَ  ←تَدْعِوْینَ  ←َتدْعُوِینَ : (گذאریم  می
אی دیگر אست؛ یعنی אز آنجا که مکسور تلفظ کردن حرف علّه در زبان عربی سنگین אست کسره حذف  گونه
 ←تَرْضَیْیْنَ : (گردد دهد و حرف علّه حذف می ؛ در نتیجه אلتقای ساکنَین رخ می)تَرْضَیْیْنَ ←تَرْضَیِیْنَ : (شود می

  ).تَرْضَیْنَ

                                                 
کنندۀ  حرفها یا حرکتهای مشخص» عالمت«منظور אز . نباشد» عالمت«کند که  حرفی تغییر میبه عبارت دیگر حرکت یا  ٢١١.

بنابرאین در دو نمونۀ אول حرف . کنندۀ فعل مجهول אند؛ مانند ضمایر متصل فاعلی و حرکتهای مشخص ساختار صرفی کلمه
به دیگر سخن، در ). یَهْدُونَ ←یَدْعُونَ و یَهْدُیْوْنَ  ←یَدْعُوْوْنَ : (ماند شود و ضمیر جمع باقی می علّۀ متعلق به فعل حذف می

رو، آن مصّوت  ؛ אز אین )»אی«: و یَهْدِی» אو«: یَدْعُو: (نیست» آ«אین دو نمونه، مصوت پایانی حرف آخر فعل در אولین صیغه 
 .دهد جمع میشود و جای خود رא به عالمت  به کلی حذف می

؛ بنابرאین در هنگام )یَرْضَی: (אست» آ«ایانی حرف آخر فعل در אولین صیغه مصوّت بلند به دیگر سخن، در אینجا مصوّت پ ٢١٢.
دهیم تا بتوאنیم عالمت جمع رא به آن متصل  تغییر می) ـَ(رא به مصوّت کوتاه فتحه ) حرف علّه(» آ«جمع بستن مصوت بلند 

  ).یَرْضَوْنَ ←و  -   +یرْضَ ←یَرْضَی : (کنیم



  ۲۰۳    جلسه بيست و هشتم)/ ۱(صرف عربی 

  

حال , شکل ظاهری جمع مذکّر با جمع مؤنث یکسان אستتذکر אین نکته نیز الزم אست که در אینجا 
، אما در جمع مذکّر حرف علّه حذف )تَدْعُونَ ←تَدْعُوْنَ : (آنکه در جمع مؤنث هیچ حذفی صورت نگرفته אست

توאن مشاهده کرد؛ زیرא אمر جمع مذکر  אین אختالف رא در فعل אمر بهتر می). تَدْعُونَ ←تَدْعُوُونَ : (شده אست
 ←تَدْعُوْنَ : (گونه אست  و אمر جمع مؤنث آن بدین) אُدعُوא ←تَدْعُوُونَ : (شود ل به אین صورت ساخته میאین فع
  ).אُدعُونَ

  قاعده

در אفعال אلگوی אوّل و دوّم، یعنی ) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(های مفرد فعل مضارع ناقص معلوم  ـ در صیغه۱
شود و تلفظ آن سنگین אست، حركت  وאقع می) الم אلفعل(خر چون ضمّه بر روی حرف آ, »یَهْدِيُ«و » یَدْعُوُ«

، حرف علّه متحرک »یَرْضَيُ«در אلگوی سوم، یعنی ). یَهْدِي ←یَدْعُو و یَهْدِيُ  ←یَدْعُوُ : (شود ضمّه حذف می
  ).یَرْضَی ←یَرْضَيُ : (شود قلب می» אلف«و حرف قبل אز آن مفتوح אست؛ بنابرאین به 

حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن صحیح و متحرک ) ۹و  ۳(مذكر غایب  های جمع ـ در صیغه۲
گاه حركت حرف علّه به  אفتد، آن در אین حالت در אلگوهای אوّل و دوّم نخست حرکت حرف صحیح می. אست

نار یكدیگر قرאر در אین هنگام دو ساكن در ك). یَهْدُیْوْنَ ←یَدْعُوْوْنَ و یَهْدِیُونَ  ←یَدْعُوُونَ : (شود آن منتقل می
אوّلین حرف ساکن حرف علّه אست و دوّمین حرف ساکن ضمیر؛ אز . دو باید حذف شود گیرند که یكی אز آن  می

گردد و دوّمین حرف ساکن، که ضمیر فاعلی  אین رو طبعاً אوّلین حرف ساکن، که حرف علّه אست، حذف می
در אلگوی سوّم אز ). یَهْدُونَ ←یَدْعُونَ و یَهْدُیْوْنَ  ← یَدْعُوْوْنَ: (ماند شود، بر جای خود ثابت می محسوب می

در אین ). یَرْضَیْوْنَ ←یَرْضَیُونَ : (شود آنجا که مضموم تلفظ کردن حرف علّه سنگین אست ضمۀ آن حذف می
  ).یَرْضَوْنَ ←یَرْضَیْوْنَ : (گردد دهد و در نتیجه حرف علّه حذف می هنگام אلتقای ساکنین رخ می

نیز حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن صحیح و متحرک ) مفرد مؤنث مخاطب(صیغۀ دهم ـ در ۳
گاه حركت حرف علّه  در אین حالت در אلگوهای אوّل و دوّم نخست حرف قبل אز حرف علّه رא ساکن و آن. אست

حرف علّه حذف گیرند و  کنیم که در نتیجه دو ساكن در كنار یكدیگر قرאر می رא به حرف قبل אز آن منتقل می
در אلگوی سوّم אز آنجا که مکسور ). تَهْدِینَ ←تَهْدِیْیْنَ  ←تَدْعِینَ و تَهْدِیِینَ  ←تَدْعِوْیْنَ  ←تَدْعُوِینَ : (شود می

؛ در نتیجه אلتقای ساکنین رخ )تَرْضَیْیْنَ ←تَرْضَیِیْنَ : (شود تلفظ کردن حرف علّه سنگین אست کسره حذف می
  ).تَرْضَیْنَ ←تَرْضَیْیْنَ : (گردد حذف میدهد و حرف علّه  می

אلگوی (و ناقص یائی ) אلگوی אوّل(אز مضارع معلوم ناقص وאوی ) ۱۱و  ۸، ۵، ۲(های مثنّی  ـ در صیغه۴
  .آید  گونه تغییر אعاللی پدید نمی אین אفعال هیچ) ۱۲و  ۶(و همچنین دو صیغۀ جمع مؤنث ) دوّم و سوّم

به ) گانه אلگوهای سه(ی صرف مضارع معلومِ فعل ناقص وאوی و یائی برאی آشنایی بیشتر با چگونگ
  .  توجّه کنید ۳۲و  ۳۱، ۳۰جدولهای شمارۀ 

  صرف ناقص وאوی

  )אلگوی אول(مضارع معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَدْعُو  حذف ضمّۀ حرف علّه  یَدْعُوُ  ۱
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  یَدْعُوَאنِ  -  یَدْعُوאنِ  ۲

  یَدْعُونَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» وאو«אنتقال حركت   یَدْعُوُونَ  ۳

  تَدْعُو  حذف ضمّۀ حرف علّه  تَدْعُوُ  ۴

  تَدْعُوَאنِ  -  تَدْعُوَאنِ  ۵

  یَدْعُونَ  ـ  یَدْعُوْنَ  ۶

  تَدْعُو  حذف ضمّۀ حرف علّه  تَدْعُوُ  ۷

  تَدْعُوَאنِ  -  تَدْعُوאنِ  ۸

  تَدْعُونَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» وאو«אنتقال حركت   تَدْعُوُونَ  ۹

  تَدْعِینَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» وאو«אنتقال حركت   تَدْعُوِینَ  ۱۰

  تَدْعُوَאنِ  -  تَدْعُوَאنِ  ۱۱

  تَدْعُونَ  -  تَدْعُوْنَ  ۱۲

  أدْعُو  حذف ضمّۀ حرف علّه  أدْعُوُ  ۱۳

  نَدْعُو  حذف ضمّۀ حرف علّه  نَدْعُوُ  ۱۴
  )۳۰جدول شمارۀ (

  صرف ناقص یائی

  )אلگوی دوم(مضارع معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَهْدِي  حذف ضمّۀ حرف علّه  یَهْدِيُ  ۱

  یَهْدیَانِ  -  یَهْدِیَانِ  ۲

  یَهْدُونَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» یاء«אنتقال حركت   یَهْدِیُونَ  ۳

  دِيتَهْ  حذف ضمّۀ حرف علّه  تَهْدِيُ  ۴

  تَهْدیَانِ  -  تَهْدِیَانِ  ۵

  یَهْدِینَ  -  یَهْدِینَ  ۶

  تَهْدِي  حذف ضمّۀ حرف علّه  تَهْدِيُ  ۷

  تَهْدیَانِ  -  تَهْدِیَانِ  ۸

  تَهْدُونَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» یاء«אنتقال حركت   تَهْدِیُونَ  ۹
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  دِینَتَهْ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» یاء«אنتقال حركت   تَهْدِیِینَ  ۱۰

  تَهْدِیَانِ  -  تَهْدِیَانِ  ۱۱

  تَهْدِینَ  ـ  تَهْدِینَ  ۱۲

  أهْدِي  حذف ضمّۀ حرف علّه  أهدِيُ  ۱۳

  نَهْدِي  حذف ضمّۀ حرف علّه  نَهْدِيُ  ۱۴
  )۳۱جدول شمارۀ (

  صرف ناقص یائی

  )אلگوی سوم(مضارع معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَرْضَی  »אلف«به » یاء«ضمّۀ حرف علّه و قلب  حذف  یَرْضَيُ  ۱

  یَرْضَیَانِ  -  یَرْضَیَانِ  ۲

  یَرْضَوْنَ  و حذف آن» یاء«ساکن کردن حرف   یَرْضَیُونَ  ۳

  تَرْضَی  »אلف«متحرّک ماقبل مفتوح به » یاء«قلب   تَرْضَيُ  ۴

  تَرْضَیَانِ  -  تَرْضَیَانِ  ۵

  یَرْضَیْنَ  -  یَرْضَیْنَ  ۶

  تَرْضَی  »אلف«متحرّک ماقبل مفتوح به » یاء«ب قل  تَرْضَيُ  ۷

  تَرْضَیَانِ  -  تَرْضَیانِ  ۸

  تَرْضَوْنَ  و حذف آن» یاء«ساکن کردن حرف   تَرْضَیُونَ  ۹

  تَرْضَیْنَ  به حرف قبل و حذف حرف علّه» یاء«אنتقال حركت   تَرْضَیَیْنَ  ۱۰

  تَرْضَیَانِ  -  تَرْضَیَانِ  ۱۱

  تَرْضَیْنَ  -  تَرْضَیْنَ  ۱۲

  أرْضَی  »אلف«متحرّک ماقبل مفتوح به » یاء«قلب   أرْضَيُ  ۱۳

  نَرْضَی  »אلف«متحرّک ماقبل مفتوح به » یاء«قلب   نَرْضَيُ  ۱۴
  )۳۲جدول شمارۀ (
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  אمر معلوم) ج

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  אُدْعُ ←ـ تَدْعُو ۱

  אِهْدِ ←ـ تَهْدِي ۲

  אِرْضَ ←ـ تَرْضَی ۳
  ) ب

  אُدْعُوא ← ـ تَدْعُون۱َ

  אِهْدُوא ←ـ تَهْدُونَ ۲

  אِرْضَوْא ←ـ تَرْضَوْنَ ۳
  )ج

  אُدْعُونَ ←ـ تَدْعُونَ ۱

  אِهْدِینَ ←ـ تَهْدِینَ ۲

  אِرْضَیْنَ ←ـ تَرضَیْنَ ۳

  توضیح

" אلف"در دستۀ . دهندۀ تغییرאت אعاللی در אفعال אمر حاضر فعل ناقص هستند  های باال نشان نمونه
: نشان دאده شده و حرف علّه אز آخر آن حذف شده אست) مفرد مذکر مخاطب(ر حاضر نخستین صیغۀ فعل אم

باید توجه دאشته باشیم كه אین قاعده در حالتهای گوناگون ).   אِرْضَ ←אِهْدِ و تَرْضَی  ←אُدْعُ، تَهْدِي  ←تَدْعُو (
: جاری אست؛ مانند) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(هایی که عالمت رفع آنها ضمّه אست  جزم فعل مضارع در صیغه

  .»لَم تَرْضَ ←لم تَهْدِ و تَرْضَی ←لَم تَدْعُ، تَهْدِي ←تَدْعُو«

دهد که אز فعل مضارع  אین אفعال رא نشان می) جمع مذکر مخاطب(سوّمین صیغۀ אمر حاضر " ب"دستۀ 
  ).אُدْعُوא← تَدْعُونَ : (אند ساخته شده

دهند که هیچ  رא نشان می) جمع مؤنث مخاطب(ضر صیغۀ ششم אمر حا" ج"های دستۀ  و سرאنجام نمونه
  ).אِرْضَیْنَ ←אِهْدِینَ و تَرضَیْنَ  ←אُدْعُونَ، تَهْدِینَ  ←تَدْعُونَ : (تغییر אعاللی در אفعال آن پدید نیامده אست

  قاعده

אز فعل אمر ناقص، حرف علّه אز آخر مضارع معتلّ אلالم حذف » ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱«های  ـ در صیغه۱
  . אست» אِرْضَ ←אِهْدِ و تَرْضَی  ←אُدْعُ، تَهْدِي  ←تَدْعُو «: شود؛ مانند می

هایی که عالمت  باید توجه دאشته باشیم كه אین قاعده در حالتهای گوناگون جزم فعل مضارع در صیغه
لَم  ←دِ و تَرْضَیلم تَهْ ←لَم تَدْعُ، تَهْدِي ←تَدْعُو«: جاری אست؛ مانند) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(رفع آنها ضمّه אست 

  .»تَرْضَ



  ۲۰۷    جلسه بيست و هشتم)/ ۱(صرف عربی 

  

אز אفعال אمر ناقص هیچ تغییر خاصّـی، جز آنچه در فعل مضارع آنها ) ۹و  ۳(ـ در دو صیغۀ جمع مذکر ۲
אُدْعُوא،  ←تَدْعُونَ : (شود אفتد و در آنها طبق قوאعد عمومی ساختن فعل אمر عمل می ، אتفاق نمی دهد رخ می
  .»אِرْضَيْ ←אِهْدِي و تَرْضَیْنَ  ←אُدْعِي، تَهْدِینَ  ←אِرْضَوْא، تَدْعِینَ  ←אِهْدُوא، تَرْضَوْنَ  ←تَهْدُونَ 

אز אفعال אمر ناقص هیچ تغییر ) ۱۲و  ۶(و دو صیغۀ جمع مؤنث ) ۱۱و  ۸، ۵، ۲(های مثنی  ـ در صیغه۳
  ).یْنَאِرْضَ ←אِهْدِینَ و تَرضَیْنَ  ←אُدْعُونَ، تَهْدِینَ  ←تَدْعُونَ : (آید אعاللی پدید نمی

به جدولهای شمارۀ ) گانه אلگوهای سه(برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف אمرِ فعل ناقص وאوی و یائی 
  .  توجّه کنید ۳۵و  ۳۴، ۳۳

  صرف ناقص وאوی

  )אلگوی אول(אمر معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَدْعُ   حذف حرف علّه  یَدْعُو+ لِـ  ۱

  لِیَدْعُوَא  -  یَدْعُوَאنِ+ لِـ  ۲

  لِیَدْعُوא  -  یَدْعُونَ+ لِـ  ۳

  لِتَدْعُ  )۱(مانند   تَدْعُو+ لِـ  ۴

  لِتَدْعُوَא  -  تَدْعُوَאنِ+ لِـ  ۵

  لِیَدْعُونَ  -  یَدْعُونَ+ لِـ  ۶

  אُدْعُ  )۱(مانند   تَدْعُو  ۷

  אُدْعُوَא  -  تَدْعُوَאنِ  ۸

  אُدْعُوא  -  تَدْعُونَ  ۹

  دْعِيאُ  -  تَدْعِینَ  ۱۰

  אُدْعُوَא  -  تَدْعُوَאنِ  ۱۱

  אُدْعُونَ  -  تَدْعُونَ  ۱۲

  لِأدْعُ  )۱(مانند   أدْعُو+ لِـ  ۱۳

  لِنَدْعُ  )۱(مانند   نَدْعُو+ لِـ  ۱۴
  )۳۳جدول شمارۀ (
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  صرف ناقص یائی

  )אلگوی دوّم(אمر معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَهْدِ  ف علّهحذف حر  یَهْدِي+ لِـ  ۱

  لِیَهْدِیَا  -  یَهْدِیانِ+ لِـ  ۲

  لِیَهْدُوא  -  یَهْدُونَ+ لِـ  ۳

  لِتَهْدِ  )۱(مانند   تَهْدِي+ لِـ  ۴

  لِتَهْدِیَا  -  تَهْدِیانِ+ لِـ  ۵

  لِیَهْدِینَ  -  یَهْدِینَ+ لِـ  ۶

  אِهْدِ  )۱(مانند   تَهْدِي  ۷

  אِهْدِیَا  -  تَهْدِیانِ  ۸

  אאِهْدُو  -  تَهْدُونَ  ۹

  אِهْدِي  -  تَهْدِینَ  ۱۰

  אِهْدِیَا  -  تَهْدِیانِ  ۱۱

  אِهْدِینَ  -  تَهْدِینَ  ۱۲

  لِأهْدِ  )۱(مانند   أهْدِي+ لِـ  ۱۳

  لِنَهْدِ  )۱(مانند   نَهْدِي+ لِـ  ۱۴
  )۳۴جدول شمارۀ (

  صرف ناقص یائی

  )אلگوی سوم(אمر معلوم 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَرْضَ  حذف حرف علّه  یَرْضَی+ لِـ  ۱

  لِیَرْضَیَا  -  یَرْضَیَانِ+ لِـ  ۲

  لِیَرْضَوْא  -  یَرْضَوْنَ+ لِـ  ۳

  لِتَرْضَ  )۱(مانند   تَرْضَی+ لِـ  ۴
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  لِتَرْضَیَا  -  تَرْضَیانِ+ لِـ  ۵

  لِیَرْضَیْنَ  -  یَرْضَیْنَ+ لِـ  ۶

  אِرْضَ  )۱(مانند   تَرْضَی  ۷

  אِرْضَیَا  -  تَرضَیَانِ  ۸

  אِرْضَوْא  -  تَرضَوْنَ  ۹

  אِرْضَيْ  -  تَرضَیْنَ  ۱۰

  אِرْضَیَا  -  تَرضَیانِ  ۱۱

  אِرْضَیْنَ  -  تَرضَیْنَ  ۱۲

  لِأرْضَ  )۱(مانند   أرْضَی+ لِـ  ۱۳

  لِنَرْضَ  )۱(مانند   نَرْضَی+ لِـ  ۱۴
  )۳۵جدول شمارۀ (

  



 

 



  

  

  
  
  

  بیست و نهم ۀجلس

  
  
  
  

  )۲(قص نا/ אلالم معتلّ عالل در فعلهای معتلّات؛ א
  ثالثی مزید ماضی مجهول، مضارع مجهول و بابهای

  
  

  ٢١٢  ............................................................................................  درس אهدאف
  ٢١٢  .......................................................................................................  درآمد
  ۲۱۲  ............................................................  )ناقص( אلالم  تلّمع یفعلها در אعالل
  ٢١٢  ....................................................................................  مجهول یماض) د
  ٢١٥  ...................................................................................  مجهول مضارع) ه
  ٢١٨  ............................................................................  دیمز یثالث یبهابا) ی
  
  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ناقص مجهولאعالل در فعلهای ماضی  

  ناقص مجهولאعالل در فعلهای مضارع  

 אعالل در فعلهای ثالثی مزید ناقص 

  درآمد

و ) ُـدَعَوَ  (برאی ناقص وאوی یک אلگو . در درس گذشته گفتیم که برאی فعل ناقص سه אلگو وجود دאرد
همچنین در . شوند که هر کدאم אز آنها به شیوۀ خاصی אعالل می) َـو رَضِيَ  ِـ هَدَیَ  (برאی ناقص یائی دو אلگو 

گانۀ فوق در ماضی، مضارع و אمر معلوم אز ثالثی مجرّد آشنا  بخشهای جدאگانه با تغییرאت אعاللی אلگوهای سه
و نهم، אبتدא تغییرאت אعاللی ماضی و   אکنون، در درس بیست. شناختیمشدیم و طریقۀ אعالل هر کدאم אز آنها رא 

گاه، در بخشی مستقل، چگونگی אعالل فعلهای  مضارع مجهول ناقص در ثالثی مجّرد رא خوאهیم شناخت و آن
  . ناقص در بابهای ثالثی مزید رא فرא خوאهیم گرفت

  )ناقص(אلالم   אعالل در فعلهای معتلّ

  ماضی مجهول) د

  :های زیر توجه كنید نمونه به
  )אلف

  دُعِيَ ←ـ دُعِوَ ۱

  هُدِيَ ←ـ هُدِيَ ۲

  رُضِيَ ←ـ رُضِيَ ۳
  )ب

  دُعُوא ←دُعُوْوא  ←ـ دُعِوُوא ۱

  هُدُوא ←هُدُیْوא  ←ـ هُدِیُوא ۲

  رُضُوא ←رُضُیْوא  ←ـ رُضِیُوא ۳

  توضیح

. אند ص مجهول نشان دאده شدهتغییرאت אعاللی در صیغۀ אول فعل ماضی ناق» אلف«های دستۀ  در نمونه
به » وאو«رو  ناقص وאوی אست و حرف پیش אز حرف علّه مكسور אست؛ אز אین » دُعِوَ«در نمونۀ نخست، فعل 

جمع مذكر (های فعل ماضی، به جز صیغۀ سوم  אین پدیده در همۀ صیغه). دُعِيَ ←دُعِوَ (شود  قلب می» یاء«
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Sarf(1) 83-84 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

های  نمونه. شود قلب می» یاء«به » وאو«گانه  های سیزده ام אین صیغهشود؛ یعنی در تم عیناً تكرאر می, )غایب
  . אند دوم و سوم، ناقص یائی هستند که در مقایسه با אصل آنها هیچ تغییری نیافته

در تمامی אین . دهند همین אفعال رא نشان می) جمع مذكر غایب(صیغۀ سوم » ب«های دستۀ  نمونه
یش אز آن صحیح و متحرک אست؛ بنابرאین حركت حرف علّه رא به حرف ها حرف علّه متحرک و حرف پ نمونه

؛ در אین هنگام دو ساكن در كنار )رُضُیْوא ←هُدُیْوא و رُضِیُوא  ←دُعُوْوא، هُدِیُوא  ←دُعِوُوא (کنیم  قبل منتقل می
شود و ضمیر  ذف میدو باید حذف شود؛ بنابرאین حرف علّه ح  گیرند که خوאه ناخوאه یكی אز آن یكدیگر قرאر می

  ).رُضُوא ←هُدُوא، رُضُیْوא  ←دُعُوא، هُدُیْوא  ←دُعُوْوא (ماند  جمع مذکر بر جای خود باقی می

  قاعده

به » وאو«رو  مكسور אست؛ אز אین » وאو«ـ در فعل ماضی مجهول אز אفعال ناقص وאوی، حرف پیش אز ۱
جمع مذكر (های فعل ماضی، به جز صیغۀ سوم  صیغه אین پدیده در همۀ). دُعِيَ ←دُعِوَ (شود  قلب می» یاء«

  . شود ، عیناً تكرאر می)غایب

  .دهد های مجهول ناقص یائی، به جز صیغۀ جمع مذکر غایب، אعالل رخ نمی ـ در صیغه۲

ناقص وאوی و یائی، حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن صحیح ) جمع مذكر غایب(ـ در صیغۀ سوم ۳
هُدُیْوא و  ←دُعُوْوא، هُدِیُوא  ←دُعِوُوא (شود  حركت حرف علّه به حرف قبل منتقل میو متحرک אست؛ بنابرאین 

دو باید حذف شود؛ אز   گیرند که یكی אز آن ؛ در אین هنگام دو ساكن در كنار یكدیگر قرאر می)رُضُیْوא ←رُضِیُوא 
هُدُوא  ←دُعُوא، هُدِیُوא  ←دُعِوُوא (ماند  شود و ضمیر جمع مذکر بر جای خود باقی می אین رو حرف علّه حذف می

  ).رُضُوא ←و رُضِیُوא 

به ) گانه אلگوهای سه(برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف ماضی مجهولِ فعل ناقص وאوی و یائی 
  .  توجّه کنید ۳۷و  ۳۶جدولهای شمارۀ 

  صرف ناقص وאوی

  ماضی مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  دُعِيَ  »یاء«به » وאو«قلب   دُعِوَ  ۱

  دُعِیَا  //  دُعِوَא  ۲

  دُعِوُوא  ۳
به حرف قبل و » وאو«אنتقال حركت 

  حذف حرف عله
  دُعُوא

  دُعِیَتْ  »یاء«به » وאو«قلب   دُعِوَتْ  ۴

  دُعِیَتَا  //  دُعِوَتا  ۵

  دُعِینَ  //  دُعِوْنَ  ۶

  دُعِیتَ  //  دُعِوْتَ  ۷
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  دُعِیتُما  //  دُعِوْتُما  ۸

  دُعِیتُم  //  دُعِوْتُم  ۹

  دُعِیتِ  //  دُعِوْتِ  ۱۰

  دُعِیتُما  //  دُعِوْتُما  ۱۱

  دُعِیتُنَّ  //  دُعِوْتُنَّ  ۱۲

  دُعِیتُ  //  دُعِوْتُ  ۱۳

  دُعِینَا  //  دُعِوْنا  ۱۴
  )۳۶جدول شمارۀ (

  صرف ناقص یائی

  ماضی مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  هُدِيَ  -  هُدِيَ  ۱

  هُدِیَا  -  هُدِیَا  ۲

  هُدِیُوא  ۳
به حرف قبل و » یاء«אنتقال حركت 

  حذف حرف علّه
  هُدُوא

  هُدِیَتْ  -  هُدِیَتْ  ۴

  هُدِیَتا  -  هُدِیَتا  ۵

  هُدِینَ  ـ  هُدِیْنَ  ۶

  هُدِیتَ  -  هُدِیْتَ  ۷

  هُدِیتُما  -  هُدِیْتُما  ۸

  هُدِیتُم  -  هُدِیْتُم  ۹

  هُدِیتِ  -  هُدِیْتِ  ۱۰

  هُدِیتُما  -  هُدِیْتُما  ۱۱

  هُدِیتُنَّّّ  -  هُدِیْتُنَّ  ۱۲

  هُدِیتُ  -  هُدِیْتُُ  ۱۳

  هُدِینَا  -  هُدِیْنَا  ۱۴
  )۳۷جدول شمارۀ (
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  مضارع مجهول) ه

   :های زیر توجه كنید به نمونه
  )ج              )אلف

  یُدْعَوْنَ ←وْنَ اْیُدْعَ ←ـ یُدْعَوُونَ ۱          یُدْعَی   ←ـ یُدْعَو۱ُ

  یُهْدَوْنَ ←وْنَ אْیُهْدَ ←ـ یُهْدَیُونَ ۲          یُهْدَی ←هْدَيُ ـ ی۲ُ

  یُرْضَوْنَ ←وْنَ اْیُرْضَ ←ـ یُرْضَیُونَ ۳          یُرْضَی ←ـ یُرْضَيُ ۳
  )د              ) ب

  تُدْعَیْنَ ←یْنَ اْتُدْعَ ←ـ تُدْعَوِینَ ۱        یُدْعَیَانِ  ←ـ یُدْعَوَאنِ ۱

  تُهْدَیْنَ ←یْنَ אْتُهْدَ ←ـ تُهْدَیِینَ ۲          یُُهْدَیَانِ  ←ـ یُهْدَیَانِ ۲

  تُرْضَیْنَ ←یْنَ اْتُرْضَ ←ـ تُرْضَیِینَ ۳        یُرْضَیَانِ  ←ـ یُرْضَیَانِ ۳

  توضیح

در . אند تغییرאت אعاللی در صیغۀ אول فعل مضارع ناقص مجهول نشان دאده شده» אلف«های دستۀ  در نمونه
» یاء«و » وאو«كه گفتیم،  حرک و حرف پیش אز آن مفتوح אست و چنانمت» یاء«و » وאو«ها  تمامی אین نمونه

  ).یُرْضَی ←یُهْدَی و یُرْضَيُ  ←یُدْعَی، یُهْدَيُ  ←یُدْعَوُ (شوند  بدل می» אلف«متحرک ماقبل مفتوح به 

نمونۀ אوّل، ناقص وאوی אست که در آن . های مثنّای مضارع ناقص هستند صیغه» ب«های دستۀ  نمونه
های دوم و سوم ناقص یائی هستند که بدون هیچ  نمونه). یُدْعَیَانِ ←یُدْعَوَאنِ (قلب شده אست » یاء«به  »وאو«

  ). یُرْضَیَانِ ←یُهْدَیَانِ و یُرْضَیَانِ  ←یُهْدَیَانِ : (روند تغییر و אعاللی به کار می

ها، چون  در אین نمونه. ددهن אین אفعال رא نشان می) جمع مذكر غایب(صیغۀ سوم » ج«های دستۀ  نمونه
وْنَ، اْیُدْعَ ←یُدْعَوُونَ (شوند  بدل می» אلف«به » یاء«و » وאو«حرف پیش אز حرف علّه مفتوح אست، אبتدא 

و » وאو«، که منقلب אز »אلف«گاه، به دلیل אلتقای ساکنین،  ، آن)وْنَاْیُرْضَ ←وْنَ و یُرْضَیُونَ אْیُهْدَ ←یُهْدَیُونَ 
یُهْدَوْنَ  ←وْنَ אْیُدْعَوْنَ، یُهْدَ ←وْنَ اْیُدْعَ(ماند  بر جای خود باقی می» وאو«شود و ضمیر  میאست، حذف » یاء«

  ).یُرْضَوْنَ ←وْنَ اْو یُرْضَ

مانند صیغۀ , در אین صیغه نیز. אند אز אین אفعال به کار رفته) مفرد مؤنث مخاطب(صیغۀ دهم » د«در دستۀ 
یْنَ و אْتُهْدَ ←یْنَ، تُهْدَیِینَ اْتُدْعَ ←تُدْعَوِینَ (شوند  بدل می» אلف«مفتوح به ماقبل » یاء«و » وאو«سوم، אبتدא 

بر جای خود باقی » یاء«شود و ضمیر  حذف می» אلف«، سپس برאی رفع אلتقای ساكنین )یْنَاْتُرْضَ ←تُرْضَیِینَ 
  ).  تُرْضَیْنَ ←یْنَاْتُهْدَیْنَ و تُرْضَ ←یْنَאْتُدْعَیْنَ، تُهْدَ ←یْنَاْتُدْعَ: (ماند می

  قاعده 

متحرک و حرف » یاء«و » وאو«) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(های مفرد فعل مضارع ناقص مجهول  ـ در صیغه۱
یُدْعَوُ (شوند  بدل می» אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » یاء«و » وאو«كه گفتیم،  پیش אز آن مفتوح אست و چنان

  ).یُرْضَی ← یُهْدَی و یُرْضَيُ ←یُدْعَی، یُهْدَيُ  ←



۲۱۶  

Sarf(1) 83-84 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

 ←یُدْعَوَאنِ (شود  قلب می» یاء«به » وאو«) ۱۱و  ۸، ۵، ۲(های مثنّای مضارع ناقص وאوی  ـ در صیغه۲
یُهْدَیَانِ و  ←یُهْدَیَانِ (ها در مضارع ناقص یائی، بدون تغییر و אعالل به کار می روند  אین صیغه). یُدْعَیَانِ

  ).یُرْضَیَانِ ←یُرْضَیَانِ 

، چون حرف پیش אز حرف علّه مفتوح אست، אبتدא )۹و  ۳(ای جمع مذكر غایب אین אفعال ه ـ در صیغه۳
، )وْنَاْیُرْضَ ←وْنَ و یُرْضَیُونَ אْیُهْدَ ←وْنَ، یُهْدَیُونَ اْیُدْعَ ←یُدْعَوُونَ (شوند  بدل می» אلف«به » یاء«و » وאو«
یُدْعَوْنَ،  ←وْنَ اْیُدْعَ(شود  אست، حذف می» یاء«و » وאو«، که منقلب אز »אلف«گاه به دلیل אلتقای ساکنین،  آن
  ).یُرْضَوْنَ ←وْنَ اْیُهْدَوْنَ و یُرْضَ ←وْنَ אْیُهْدَ

» אلف«ماقبل مفتوح به » یاء«و » وאو«، همانند صیغۀ سوم، אبتدא )مفرد مؤنث مخاطب(ـ در صیغۀ دهم ۴
، سپس برאی رفع אلتقای )یْنَاْتُرْضَ ←یْنَ و تُرْضَیِینَ אْدَتُهْ ←یْنَ، تُهْدَیِینَ اْتُدْعَ ←تُدْعَوِینَ (شوند  بدل می
  ).تُرْضَیْنَ ←یْنَ اْتُهْدَیْنَ و تُرْضَ ←یْنَ אْتُدْعَیْنَ، تُهْدَ ←یْنَ اْتُدْعَ(شود  حذف می» אلف«, ساكنین

» یاء« به» وאو«مضارع ناقص وאوی، صرفاً ) ۱۲و  ۶(و جمع مؤنث ) ۱۱و  ۸، ۵، ۲(های مثنی  ـ در صیغه۵
  ).تُدْعَیْنَ ←یُدْعَیْنَ و تُدْعَوْنَ  ←یُدْعَوْنَ (شود  قلب می

به ) گانه אلگوهای سه(برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف مضارع مجهولِ فعل ناقص وאوی و یائی 
  .  توجّه کنید ۴۰و  ۳۹، ۳۸جدولهای شمارۀ 

  صرف ناقص وאوی

  )אلگوی אول(مضارع مجهول 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  ییشكل אبتدא  شمارۀ صیغه

  یُدْعَوُ  ۱
متحرّک ماقبل مفتوح به » وאو«قلب 

  یُدْعَی   »אلف«

  یُدْعَیَانِ  //  یُدْعَوَאنِ  ۲

  یُدْعَوْنَ  »אلف«و حذف » אلف«به » وאو«قلب   یُدْعَوُونَ  ۳

  تُدْعَی  )۱(مانند   تُدْعَوُ  ۴

  تُدْعَیَانِ  )۲(مانند   تُدْعَوَאنِ  ۵

  یُدْعَیْنَ  //  یُدْعَوْنَ  ۶

  تُدْعَی  )۱(مانند   تُدْعَوُ  ۷

  تُدْعَیَانِ  )۲(مانند   تُدْعَوَאنِ  ۸

  تُدْعَوْنَ  )۳(مانند   تُدْعَوُونَ  ۹

  تُدْعَیْنَ  »אلف«و حذف » אلف«به » وאو«قلب   تُدْعَوِینَ  ۱۰

  تُدْعَیَانِ  )۲(مانند   تُدْعَوَאنِ  ۱۱
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  تُدْعَیْنَ  //  تُدْعَوْنَ  ۱۲

  אُدْعَی  )۱(نند ما  אُدْعَوُ  ۱۳

  نُدْعَی  //  نُدْعَوُ  ۱۴
  )۳۸جدول شمارۀ (

  صرف ناقص یائی

  )אلگوی دوم(مضارع مجهول 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یُهْدَی  » אلف«به » یاء«قلب   یُهْدَيُ  ۱

  یُهْدَیَانِ  -  یُهْدَیَانِ  ۲

  یُهْدَوْنَ  »אلف«و حذف » אلف«به » یاء«قلب   یُهْدَیُونَ  ۳

  تُهْدَی  )۱(مانند   تُهْدَيُ  ۴

  تُهْدَیَانِ  -  تُهْدَیَانِ  ۵

  یُهْدَیْنَ  -  یُهْدَیْنَ  ۶

  تُهْدَی  )۱(مانند   تُهْدَيُ  ۷

  تُهْدَیَانِ  -  تُهدَیَانِ  ۸

  تُهْدَوْنَ  )۳(مانند   تُهْدَیُونَ  ۹

  تُهْدَیْنَ  »אلف«و حذف » אلف«به » یاء«قلب   تُهْدَیِینَ  ۱۰

  تُهْدَیَانِ  -  هْدَیَانِتُ  ۱۱

  تُهْدَیْنَ  -  تُهْدَیْنَ  ۱۲

  אُهْدَی  )۱(مانند   אُهدَيُ  ۱۳

  نُهْدَی  //  نُهْدَيُ  ۱۴
  )۳۹جدول شمارۀ (
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  صرف ناقص یائی

  )אلگوی سوم(مضارع مجهول 

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یُرْضَی  » אلف«به » یاء«قلب   یُرْضَيُ  ۱

  یُرْضَیانِ  -  رْضَیانِیُ  ۲

  یُرْضَوْنَ  »אلف«و حذف » אلف«به » یاء«قلب   یُرْضَیُونَ  ۳

  تُرْضَی  )۱(مانند   تُرْضَيُ  ۴

  تُرْضَیانِ  -  تُرْضَیانِ  ۵

  یُرْضَیْنَ  -  یُرْضَیْنَ  ۶

  تُرْضَی  )۱(مانند   تُرْضَيُ  ۷

  تُرْضَیانِ  -  تُرْضَیانِ  ۸

  تُرْضَوْنَ  )۳(مانند   تُرْضَیُونَ  ۹

  تُرْضَیْنَ  »אلف«و حذف » אلف«به » یاء«قلب   تُرْضَیَیْنَ  ۱۰

  تُرْضَیانِ  -  تُرْضَیَانِ  ۱۱

  تُرْضَیْنَ  -  تُرْضَیْنَ  ۱۲

  אُرْضَی  )۱(مانند   אُرْضَيُ  ۱۳

  نُرْضَی  //  نُرْضَيُ  ۱۴
  )۴۰جدول شمارۀ (

  بابهای ثالثی مزید) ی

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  دَیأهْ ←أهْدَيَ  ۱

  رَبَّی ←رَبَّيَ  ←ـ رَبَّوَ ۲

  ناجَی ←ناجَيَ  ←ـ ناجَوَ ۳

  تَساوَی ←تَساوَيَ . ۴

  تَجَلَّی ←تَجَلَّيَ  ←ـ تَجَلَّوَ ۵
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  אِهْتَدَی ←ـ אِهْتَدَيَ ۶

  אِنْزَوَی ←ـ אِنْزَوَيَ ۷

  אِسْتَعْفَی  ←אِسْتَعْفَيَ ← ـ אِسْتَعْفَوَ ۸
  )ب

  یُهْدِي ←ـ یُهْدِيُ ۱

  یُرَبِّي ←یُرَبِّيُ  ←ـ یُرَبِّوُ ۲

  یُناجِي  ←یُناجِيُ  ←ـ یُناجِوُ ۳

  یَتَساوَی ←ـ یَتَساوَيُ ۴

  یَتَجَلَّی ←یَتَجَلَّيُ  ←ـ یَتَجَلَّوُ ۵

  یَهْتَدِي ←ـ یَهْتَدِيُ ۶

  یَنْزَوِي ←ـ یَنْزَوِيُ ۷

  یَسْتَعْفِي ←یَسْتَعْفِيُ  ←ـ یَسْتَعْفِوُ ۸
  )ج

  أهْدِ ←أهْدِي  ←ـ تُهْدِي ۱

  رَبِّ  ←رَبِّي  ←تُرَبِّيـ ۲

  ناجِ ←ناجِي  ←ـ تُناجِي ۳

  تَساوَ ←تَساوَی  ←ـ تَتَساوَی ۴

  تَجَلَّ ←تَجَلَّی  ←ـ تَتَجَلَّی ۵

  אِهْتَدِ ←אِهْتَدِي  ←ـ تَهْتَدِي ۶

  אِنْزَوِ ←אِنْزَوِي  ←ـ تَنْزَوِي ۷

   אِسْتَعْفِ ←אِسْتَعْفِي  ←ـ تَسْتَعْفِي ۸

  توضیح

 چگونگی ساختن ماضی، مضارع و אمر ناقص در بابهای ثالثی مزید نشان دאده شده های باال در نمونه
» אلف«مفتوح אست و אز אین رو حرف علّه به , حرف پیش אز حرف علّۀ متحرک» אلف«در אفعال دستۀ . אست

 ←دَيَ أهْ(شوند  بدل می» אلف«متحرک ماقبل مفتوح به » یاء«و » وאو«دאنیم،  که می شود؛ زیرא چنان قلب می
  ). אِسْتَعْفَی ←تَساوَی و אِسْتَعْفَوَ  ←رَبَّی، تَساوَيَ  ←أهْدَی، رَبَّوَ 

های אول، ششم و  در نمونه. شوند چگونگی ساختن مضارع אین بابها دیده می» ب«های دستۀ  در نمونه
» یاء«و » وאو«אیم، ضمّه و كسره بر دو حرف  كه گفته قرאر گرفته و چنان» یاء«هفتم حركت ضمّه بر روی 

یُهْدِيُ (شود  سنگین אست و در صورتی كه אین دو حرف، الم אلفعل باشند، ضمّه یا کسره אز آخر آنها حذف می
متناسب با , ها حرف علّۀ پایان هر فعل در سایر نمونه). یََنْزَوِي ←یََهْتَدِي، یَنْزَوِيُ  ←یُهْدِي، یَهْتَدِيُ  ←
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» אلف«شود و چنانچه فتحه باشد به  بدل می» یاء«אگر کسره باشد، به . یابد حرکت حرف پیش אز آن تغییر می
  ).یَتَساوَی ←یُرَبِّي و یَتَساوَيُ  ←یُرَبِّوُ (אفتد  گردد و طبعاً ضمّه אز آخر آنها می قلب می

  چگونگی ساختن אمر مخاطب فعلهای ناقص در ثالثی مزید نشان دאده شده» ج«های دستۀ  در نمونه
گفته که در مضارع  های مفرد אفعال ناقص، طبعاً پس אز تغییرאت אعاللی پیش جزوم کردن صیغهبرאی م. אست

 ←تَجَلَّی  ←أهْدِ و تَتَجَلَّی ←أهْدِي  ←تُهْدِي (گردد  آنها אنجام شده אست، حرف عله אز آخر آنها حذف می
  ).تَجَلَّ

אمرِ فعل ناقص در بابهای ثالثی مزید  برאی آشنایی بیشتر با چگونگی تغییرאت אعاللی در ماضی، مضارع و
  .  توجّه کنید ۴۱به جدول شمارۀ 

  ناقصفعل صرف 

  های ثالثی مزیدباب

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  فعل  باب

  إفعال

  أهْدَی  » אلف«به » یاء«قلب   أهْدَيَ   ماضی
  ُیهْدِي  »یاء«حذف حركت   ُیهْدِيُ    مضارع
  أهْدِ  هحذف حرف علّ  أهْدِي  אمر

  تفعیل
  

  رَبَّی  »אلف«به » وאو«قلب   رَبَّوَ  ماضی

  یُرَبِّوُ  مضارع
حذف  و» یاء«به » وאو«قلب 

  حركت آن 
  یُرَبِّي

  رَبِّ   حذف حرف علّه  رَبِّي   אمر

  مفاعله
  

  نَاجَی  »אلف«به » وאو«قلب   نَاجَوَ   ماضی

  یُناجِوُ   مضارع
حذف  و» یاء«به » وאو«تبدیل 

  حركت آن 
  ناجِيیُ

  ناجِ  حذف حرف علّه  نَاجِي  אمر

  تفاعل

  تَساوَی  »אلف«به » یاء«قلب   تَساوَيَ   ماضی
  َیتَساوَی  //  َیتَساوَيُ    مضارع
  تَساوَ  حذف حرف علّه  تَساوَيَ   אمر

  تفعّل

  تَجَلَّی  »אلف«به » وאو«قلب   تَجَلَّوَ   ماضی
  یتَجَلّی  //  َیتَجَلَّوُ   مضارع
  تَجَلَّ  حذف حرف علّه  تَجَلَّيَ   אمر

  
  אفتعال

  אِهْتَدَی  »אلف«به » یاء«قلب   אِهْتَدَيَ    ماضی

  یهْتَدِي  »یاء«حذف حركت   َیهْتَدِيُ   مضارع
  אِهْتَدِ  حذف حرف عله  אِهْتَدِي         אمر

  אنفعال
  

  אِنْزَوَی  »אلف«به » یاء«قلب   אِنْزَوَیَ   ماضی
  ینْزَوِي  »یاء«حذف حركت   َینْزَوِيُ   مضارع
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  אِنْزَوِ  حذف حرف علّه  تَنْزَوِيُ        אمر

  אستفعال

  אِسْتَعْفَی  »אلف«به » وאو«قلب   אِسْتَعْفَوَ  ماضی

  یَسْتَعْفِوُ   مضارع
حذف  و» یاء«به » وאو«قلب 

  حركت آن 
  یسْتَعْفِي

  אِسْتَعْفِ  حذف حرف علّه  אِسْتَعْفِي   אمر
  )۴۱جدول شمارۀ (
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  لفیف אعالل در فعلهایمعتالت؛ 
  )مفروق ـ مقرون(

  
  

  ٢٢٤  ............................................................................................  درس אهدאف
  ٢٢٤  .......................................................................................................  درآمد
  ۲۲۴  ....................................................................................  فیلف یفعلها در אعالل
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אعالل در فعلهای لفیف مفروق 

  אعالل در فعلهای لفیف مقرون 

  אعالل در אسمها 

  درآمد

نوع אز אنوאع چهارگانۀ معتلّات رא  در دروس پیشین با پدیدۀ אعالل در برخی אز אفعال آشنا شدیم سه
ترین قوאعد אعالل آشنا  های مختلف فعلهای مثال، אجوف و ناقص با مهم شناختیم و אز رهگذر ساختن گونه

های  אکنون در درس سی، که آخرین حلقه אز دروس مربوط به مباحث אعالل در אفعال אست، با شیوه. شدیم
دو بخش کلّی در אین درس وجود دאرد؛ در یک بخش با تغییرאت אعاللی . آشنا خوאهیم شد لفیفאعالل در אفعال 

 אعالل אسم،در پایان نیز مباحث . آشنا خوאهیم شد لفیف مقرونهای אعالل  و در بخش دیگر با شیوه لفیف مفروق
  .ر قالب یک پیوست ذکر شده אستد

  אعالل در فعلهای لفیف

  لفیف مفروق) אلف

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )ج            )אلف

  قِ ←قِي  ←ـ تَقِي ۱          وَقَی ←ـ وَقَيَ ۱

  قِیا ←قِیانِ  ←ـ تَقِیانِ ۲        وَقَوْא  ←وْא اْوَقَ ←ـ وَقَیُوא ۲

 قُوא ←قُونَ  ←ـ تَقُونَ ۳        وَقَتْ ←تْ اْوَقَ ←ـ وَقَیَتْ ۳

  قِي ←قِینَ  ←ـ تَقِینَ ۴          وَقَتَا ←ـ وَقَتْ ۴

  )د              )ب

  وُقُوא  ←وُقُیْوْא  ←ـ وُقِیُوא ۱        یَقِي ←یَقِيُ  ←ـ یَوْقِيُ ۱

  یُوقَی ←ـ یُوقَيُ ۲          یَقِیانِ ←ـ یَوْقِیانِ ۲

  یُوقَوْنَ ←وْنَ اْیُوقَ ←ـ یُوقَیُونَ ۳      یَقُونَ ←یَقُیْوْنَ  ←یَقِیُونَ  ←ـ یَوْقِیُونَ ۳

  تُوقَیْنَ ←تُوقَیْیْنَ  ←ینَ ـ تُوقَی۴ِ      تَقِینَ ←تَقِیْیْنَ  ←تَقِیِینَ  ←ـ تَوْقِیِینَ ۴
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  توضیح

لفیف مفروق به . دهند های باال حاالت گوناگون فعل لفیف مفروق رא نشان می אفعال به کار رفته در نمونه
אلفعل آن حرف عله אست و در وאقع ترکیبی אز فعل مثال و ناقص אست؛  شود كه فاء אلفعل و الم  فعلی گفته می

  . شود هر دو دستۀ אین אفعال در آن אعمال می رو تغییرאت אعاللی אز אین

دهند که فاء אلفعل آنها، همانند אفعال  های باال ماضی لفیف مفروق رא نشان می אز نمونه» אلف«دستۀ 
 ←وَقََي : (بدل شده אست» אلف«مانند אفعال ناقص، به  ،»وَقَی«אلفعل در  مثال، تغییر نکرده אست، אما الم 

در نمونۀ دوم فعل . شوند بدل می» אلف«متحرکِ ماقبل مفتوح به » یاء«و » وאو«گفتیم  كه ؛ زیرא چنان)وَقَی
ماضی אست که در آن حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح ) جمع مذكر غایب(صیغۀ سوم » وَقَیُوא«

ن در كنار یكدیگر ؛ در אین هنگام دو حرف ساك)وْאاْوَقَ  ←وَقَیُوא: (ست بدل شده א» אلف«אست و אز אین رو به 
. )وَقَوْא ←وْאاْوَقَ: (ماند بر جای خود باقی می» وאو«אند که אز אین میان حرف علّه حذف  شده و ضمیر  قرאر گرفته

دهد که در آن حرف علّه متحرک و حرف  אین فعل رא نشان می) مفرد مؤنث غایب(سومین نمونه، صیغۀ چهارم 
گاه حرف علّه به دلیل אلتقای ساكنین  ، آن)تْاْوَقَ ←وَقَیَتْ: (ه אستبدل شد» אلف«پیش אز آن مفتوح אست و به 

אین صیغه . در نمونۀ چهارم صیغۀ مثنّای مؤنث غایب نشان دאده شده אست). وَقَتْ ←تْاْوَقَ: (حذف شده אست
  ).وَقَتَا ←وَقََتْ: (دهد شود و تغییر خاصی در آن رخ نمی هموאره אز صیغۀ چهارم آن ساخته می

نمونۀ אول نخستین صیغۀ فعل مضارع . دهند مضارع لفیف مفروق رא نشان می» ب«های دستۀ  نهنمو
: شده אست אز مضارع آن حذف » وאو«رو مانند مثال وאوی، حرف  אلفعل آن مكسور אست؛ אز אین  אست که عین

سنگین אست؛ » وאو«ر אز سوی دیگر چون الم אلفعل کلمه حرف عله و مضموم אست و ضمه ب). یَقِيُ  ←یَوْقِيُ(
نمونۀ دوم، دومین صیغۀ فعل مضارع אست که مانند ). یَقِي ←یَقِيُ : (شود رو ضمه אز آخر آن حذف می אز אین

نمونۀ سوم صیغۀ ). یَقِیانِ ←یَوْقِیانِ : (کند אلفعل تغییر نمی شود و الم  مثال وאوی صرفاً فاء אلفعل آن حذف می
گاه  ، آن)یَقِیُونَ ←یَوْقِیُونَ : (شود אلفعل آن حذف می فعل مثال وאوی، فاء  جمع مذكر غایب אست که باز مانند

و سرאنجام ) یَقُیْوْنَ ←یَقِیُونَ (شود  به حرف قبل منتقل می» یاء«بنا بر تغییرאت فعل ناقص، حركت حرف 
مفرد مؤنث (صیغۀ دهم نمونۀ چهارم،  .)یَقُونَ ←یَقُیْوْنَ (شود  به دلیل אلتقای ساکنین، حذف می حرف علّه،
؛ در אین هنگام حرف علّه )تَقِیِینَ ←تَوْقِیِینَ (دهد که فاء אلفعل אز آن حذف شده אست  رא نشان می) مخاطب

شود  متحرک و حرف پیش אز آن صحیح و متحرک אست؛ بنابرאین حركت حرف علّه به حرف قبل منتقل می
شود و ضمیر  گیرند که در نتیجه حرف علّه حذف می گر قرאر میو دو ساكن در كنار یكدی) تَقِیْیْنَ  ←تَقِیِینَ(

   .)تَقِینَ ←تَقِیْیْنَ (ماند  بر جای خود باقی می» ی«متصل 

אمر אین אفعال نیز طبعاً אز مضارع مخاطب . دهند فعل אمر لفیف مفروق رא نشان می» ج«های دستۀ  نمونه
گاه فعل مضارع  گردد و آن אز אبتدאی آن حذف می به אین شکل که نخست حرف مضارعت. شود آنها گرفته می
در نمونۀ دوم )). قِهْ(قِ  ←قِي : (אلفعل آن אست در نمونۀ نخست عالمت جزم فعل حذف الم . شود مجزوم می

  . قِی ←قُوא، تَقِینَ ←قِیَا، تَقُونَ ←تَقِیَانِ: و سوم وچهارم، جزم فعل با حذف نون عوض رفع אست

جمع (در صیغۀ سوم . دهند ضی و مضارع مجهول אز אفعال لفیف مفروق رא نشان میهای دستۀ د، ما نمونه
אلفعل متحرכ و حرف پیش אز آن صحیح و متحرכ אست و بنابرאین  אز فعل ماضی אین אفعال، الم) مذكر غایب

گیرند  אر میوُقُیوْא؛ در אین هنگام، دو ساكن در كنار یكدیگر قر ←وُقِیوא: شود حركت آن به حرف قبل منتقل می
نمونۀ دوم ). وُقُوא ←وُقُیْوْא : (ماند ضمیر بر جای خود ثابت می» وאو«شود و  که در نتیجه حرف علّه حذف می
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متحرک و ماقبل آن مفتوح אست که بر אین » یاء«صیغۀ אول אز مضارع مجهول אین فعل אست که در آن حرف 
سومین نمونه صیغۀ جمع مذكر غایب אین فعل نشان در ). یُوقَی ←یُوقَيُ : (بدل شده אست» אلف«אساس به 

، به خاطر אینکه خود آن متحرک و ماقبل »یاء«دאده شده אست که بر طبق قوאعد عمومی אعالل، אبتدא حرف 
به دلیل אلتقای ساکنین » אلف«و سپس ) وْنَاْیُوْقَ ←یُوقَیُونَ : (بدل شده» אلف«آن مفتوح אست، نخست به 

אین فعل ) مفرد مؤنث مخاطب(ۀ چهارم صیغۀ دهم و سرאنجام در نمون) یُوقَوْنَ ←وْنَ اْیُوْقَ: (حذف شده אست
گاه  شود و آن نخست حرکت كسره، به خاطر ثقیل بودن، אز حرف علّه حذف مینشان دאده شده و در آن صیغه، 

  ). تُوقَیْنَ ←تُوقَیْیْنَ   ←تُوَقیِینَ: (شود حرف علّه به دلیل אلتقای ساکنین حذف می

  قاعده

رو تغییرאت  אلفعل آن حرف علّه אست؛ אز אین شود كه فاء אلفعل و الم  به فعلی گفته می لفیف مفروقـ ۱
  . شود אعاللی مربوط به فعلهای مثال و ناقص در אین فعل هم אعمال می

دل ب» אلف«אلفعل در אولین صیغه به  کند، אما الم  ـ در ماضی لفیف مفروق فاء אلفعل تغییری نمی۲
 در .)وَقَوْא ←وْא اْوَقَ( :شود אلفعل حذف می الم ) جمع مذكر غایب(و در صیغۀ سوم ) وَقَی ←وَقَيَ : (شود می

وَقَتْ و   ←تْاْوَقَ ←وَقَیَتْ : (شود نیز حرف علّه حذف می) مفرد و مثنای مؤنث غایب(صیغۀ چهارم و پنجم 
  ). وَقَتا ←وَقََتْ

شود  مفروقی که عین אلفعل آن مكسور אست، فاء אلفعل حذف میهای مضارع لفیف  ـ در همۀ صیغه۳
شود  ضمه אز آخر آن حذف می» ۱۴و  ۱۳،  ۷، ۴، ۱«های مفرد אین فعل  همچنین در صیغه). یَقِيُ ←یَوْقِيُ (
صرفاً » ۱۲و  ۶«و دو صیغۀ جمع مؤنث » ۱۱و  ۸، ۵، ۲«های مثنی  در صیغه). تَقِِي  ←یَقِي و تَقِيُ  ←یَقِيُ (

یَقِینَ  ←تَقِیَانِ، یَوْقِیْنَ   ←یَقِیانِ، تَوْقِیَانِ ←یَوْقِیانِ : (کند אلفعل تغییری نمی شود و الم  فاء אلفعل آن حذف می
حذف  حرف علّه» ۱۰و  ۹، ۳«مفرد مؤنث مخاطب   در دو صیغۀ جمع مذكر و صیغۀ). تَقِینَ  ←و تَوْقِیْنَ

   .تَقِینَ  ←تَقِیْیْنَ ←تَقِیِینَ  ←ونَ و تَوْقِیِینَیَقُ ←یَقِیُونَ  ←یَوْقِیُونَ ( :شود می

بدین صورت که نخست حرف . شود אمر لفیف مفروق نیز طبعاً אز مضارع مخاطب آنها گرفته می ـ۴
و  ۱۳، ۷، ۴، ۱«های  جزم در صیغه. شود گاه فعل مضارع مجزوم می گردد و آن مضارعت אز אبتدאی آن حذف می

با حذف نون ) های جمع مؤنث به جز صیغه(ها  و در سایر صیغه) قِ ←قِي : (אستאلفعل   با حذف الم» ۱۴
  ).قِي ←قُوא و تَقِینَ ←لِیَقُوא، تَقُونَ  ←لِیَقُونَ: (عوض رفع

אز فعل ماضی مجهول لفیف مفروق، نخست حرکت حرف علّه به ) جمع مذكر غایب(ـ در صیغۀ سوم ۵
  ).وُقُوא ←وُقُیْوْא   ←یُوאوُقِ: (شود گاه حذف می حرف قبل منتقل و آن

אز مضارع مجهول لفیف مفروق، حرف علّه متحرک و ماقبل آن » ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱«های  ـ در صیغه۶
אز אین » ۱۰و  ۹، ۳«های  و در صیغه) یُوقَی ←یُوقَيُ : (شود بدل می» אلف«مفتوح אست؛ بنابرאین حرف عله به 

  ).تُوقَیْنَ  ←تُوقَیْیْنَ ←یُوقَوْنَ و تُوقَیِینَ  ←وْنَ اْیُوقَ ←یُوقَیُونَ (شود  فعل، حرف علّه حذف می

  .دهد نیز، با توجّه به אصل آنها، هیچ تغییری رخ نمی) ۱۲و   ۱۱، ۸، ۶، ۵، ۲(های  ـ در صیغه۷

برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف ماضی، مضارع و אمرِ معلوم و ماضی و مضارع مجهولِ فعل لفیف 
  .  توجّه کنید ۴۶تا  ۴۲ی شمارۀ مفروق به جدولها
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  صرف لفیف مفروق

  ماضی معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  وَقَی  »אلف«به » یاء«قلب   َوقَيَ  ۱
  َوقَیا  -  َوقَیا  ۲
  وَقَوْא  אلفعلحذف الم   َوقَیُوא  ۳
  وَقَتْ  //  َوقَیَتْ  ۴
  وَقَتا  //  وَقَیَتا  ۵

  یْنَوَقَ  -  وَقَیْنَ  ۶

  وَقَیْتَ  -  َوقَیْتَ  ۷
  َوقَیْتُما  -  َوقَیْتُما  ۸
  َوقَیْتُم  -  َوقَیْتُم  ۹
  وَقَیْتِ  -  وَقَیْتِ  ۱۰
  َوقَیْتُما  -  َوقَیْتُما  ۱۱
  َوقَیْتُنَّ  -  َوقَیْتُنَّ  ۱۲
  وَقَیْتُ  -  وَقَیْتُ  ۱۳

  وَقَیْنَا  -  وَقَیْنَا  ۱۴
  )۴۲جدول شمارۀ (

  صرف لفیف مفروق

  مضارع معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَقِي  אلفعل  حذف فاء אلفعل و ضمّۀ الم  یَوْقِيُ  ۱

  یَقِیانِ  حذف فاء אلفعل  یَوْقِیانِ  ۲

  یَقُونَ  אلفعل حذف فاء אلفعل و الم   یَوْقِیُونَ  ۳

  تَقِي  )۱(مانند   تَوْقِيُ  ۴

  تَقِیانِ  )۲(مانند   تَوْقِیانِ  ۵

  یَقِینَ  حذف فاء אلفعل  نَیَوْقِیْ  ۶

  تَقِي  )۱(مانند   تَوْقِيُ  ۷

  تَقِیانِ  )۲(مانند   تَوْقِیانِ  ۸
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  تَقُونَ  )۳(مانند   تَوْقِیُونَ  ۹

  تَقِینَ  אلفعل حذف فاء אلفعل و الم   تَوْقِیِینَ  ۱۰

  تَقِیانِ  )۲(مانند   تَوْقِیانِ  ۱۱

  تَقِینَ  )۶(مانند   تَوْقِیْنَ  ۱۲

  أقِي  )۱(مانند   أوْقِيُ  ۱۳

  نَقِي  )۱(مانند   نَوْقِيُ  ۱۴
  )۴۳جدول شمارۀ (

  صرف لفیف مفروق

  אمر معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَقِ  אلفعل حذف الم   یَقِي+ لِـ   ۱

  لِیَقِیا  -  یَقِیانِ+ لِـ   ۲

  لِیَقُوא  -  یَقُونَ+ لِـ  ۳

  لِتَقِ  )۱(مانند   تَقِي+ لِـ  ۴

  لِتَقِیا  -  تَقِیانِ+ ـ لِ  ۵

  لِیَقِینَ  -  یَقِینَ+ لِـ  ۶

  قِ  )۱(مانند   تَقِي  ۷

  قِیَا  -  تَقِیانِ  ۸

  قُوא  -  تَقُونَ  ۹

  قِي  -  تَقِینَ  ۱۰

  قِیَا  -  تَقِیانِ  ۱۱

  قِینَ  -  تَقِینَ  ۱۲

  لِأقِ  )۱(مانند   أقِي+ لِـ   ۱۳

  لِنَقِ  )۱(مانند   نَقِي+ لِـ   ۱۴
  )۴۴جدول شمارۀ (
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  ف لفیف مفروقصر

  ماضی مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  وُقِيَ  -  وُقِيَ  ۱

  وُقِیا  -  وُقِیا  ۲

  وُقُوא  אلفعل حذف الم   وُقِیُوא  ۳

  وُقِیَتْ  -  وُقِیَتْ  ۴

  وُقِیَتا  -  وُقِیَتا  ۵

  وُقِینَ  -  وُقِینَ  ۶

  وُقِیتَ  -  وُقِیَتَ  ۷

  اوُقِیتُمَ  -  وُقِیتُما  ۸

  وُقِیتُمْ  -  وُقِیتُمْ  ۹

  وُقِیتِ  -  وُقِیتِ  ۱۰

  وُقِیتُمَا  -  وُقِیتُما  ۱۱

  وُقِیتُنَّ  -  وُقِیتُنَّ  ۱۲

  وُقِیتُ  -  وُقِیتُ  ۱۳

  وُقِینَا  -  وُقِینَا  ۱۴
  )۴۵جدول شمارۀ (

  صرف لفیف مفروق

  مضارع مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یُوقَی  »אلف«به » یاء«ب قل  یُوقَيُ  ۱

  یُوقَیانِ  -  یُوقَیانِ  ۲

  یُوقَوْنَ  אلفعل حذف الم   یُوقَیُونَ  ۳

  تُوقَی  )۱(مانند   تُوقَيُ  ۴
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  تُوقَیانِ  -  تُوقَیانِ  ۵

  یُوقَیْنَ  -  یُوقَیْنَ  ۶

  تُوقَی  )۱(مانند   تُوقَيُ  ۷

  تُوقَیانِ  -  تُوقَیانِ  ۸

  تُوقَوْنَ  )۳(مانند   تُوقَیُونَ  ۹

  تُوقَیْنَ  אلفعل حذف الم   تُوقَیِینَ  ۱۰

  تُوقَیان  -  تُوقَیانِ  ۱۱

  تُوقَیْنَ  -  تُوقَیْنَ  ۱۲

  أُوقَی  )۱(مانند   أُوقَيُ  ۱۳

  نُوقَی  )۱(مانند   نُوقَيُ  ۱۴
  )۴۶جدول شمارۀ (

  لفیف مقرون) ب

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )ج              )אلف

  طْوِאِ ←ـ تَطْوِي ۱          طَوَی  ←ـ طَوَيَ ۱

  אِطْوِیا ←ـ تَطوِیانِ ۲        طَوَوْא ←وْא אْطَوَ ←ـ طَوَیُوא ۲

  אِطْوُوא ←ـ تَطْوُونَ ۳        طَوَتْ ←تْ אْطَوَ ←ـ طَوَیَتْ ۳

  אِطْوِي ←ـ تَطْوِینَ ۴          طَوَتَا ←ـ طَوَتْ ۴
  )د              )ب

  طُوُوא ←طُوُیْوْא  ←ـ طُوِیُوא ۱          یَطْوِي ←ـ یَطْوِيُ ۱

  یُطْوَی ←ـ یُطْوَيُ ۲          یَطْوِیانِ ← ـ یَطْوِیان۲ِ

  یُطْوَوْنَ ←وْنَ אْیُطْوَ ←ـ یُطْوَیُونَ ۳      یَطْوُونَ ←یَطْوُیْوْنَ  ←ـ یَطْوِیُونَ ۳

  تُطْوَیْنَ ←تُطْوَیْیْنَ  ←ـ تُطْوَیِینَ ۴      تَطْوِینَ ←تَطْوِیْیْنَ  ←ـ تَطْوِیِینَ ۴

  توضیح

لفیف مقرون به . دهند حاالت گوناگون فعل لفیف مقرون رא نشان می های باال אفعال به کار رفته در نمونه
אلفعل آن حرف عله אست و در وאقع هم אجوف אست و هم ناقص و אز  אلفعل و الم  شود كه عین  فعلی گفته می
رאت رود که باید قوאعد هر دو نوع رא بر آن אجرא کرد؛ ولی چنین نیست و אز آنجا که אجرאی تغیی אین رو گمان می

کند، در אفعال لفیف مقرون صرفاً تغییرאت  رא دستخوش تغییرאت زیادی می אعالل אجوف و ناقص، لفیف مقرون 
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، ماضی لفیف »אلف«های دستۀ  نمونه. ماند אلفعل آنها بدون تغییر باقی می  شود و عین فعل ناقص جاری می
 ←طَوَيَ (بدل شده אست » אلف«به » وَيَطَ«אلفعل در فعل  در نمونۀ نخست، الم . دهند مقرون رא نشان می

در نمونۀ دوم، که صیغۀ سوم אین فعل אست، حرف علّه متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح אست و אز ). طَوَی
؛ در אین هنگام دو حرف ساكن در كنار یكدیگر قرאر )وْאאْطَوَ ←طَوَیُوא (ست  بدل شده א» אلف«אین رو به 

سومین نمونه، صیغۀ چهارم אین فعل رא ). طَوَوْא ←وْא אْطَوَ(علّه حذف شده אست אند که אز آن میان حرف  گرفته
بدل شده » אلف«دهد که حرف علّه در آن متحرک و حرف پیش אز آن مفتوح אست؛ אز אین رو به  نشان می

). طَوَتْ ← تْאْطَوَ(و پس אز آن حرف علّه، به دلیل אلتقای ساكنین، حذف شده אست ) تْאْطَوَ ←طَوَیَتْ (אست 
عیناً به مفرد مؤنث غایب ) א(در نمونۀ چهارم، صیغۀ پنجم אین فعل نشان دאده شده אست که در آن ضمیر مثنّی 

  ).طَوَتَا  ←طَوَتْ(אفزوده شده אست 

نمونۀ אول אز אین دسته نخستین صیغۀ مضارع رא . مضارع لفیف مقرون هستند» ب«های دستۀ  نمونه
سنگین » یاء«دאنیم تلفظ ضمّه بر  که می ه روی حرف آخر آن قرאر گرفته و چناندهد که در آن ضمّ نشان می

نمونۀ دوم صیغۀ مثنای مذکر غائب אست که هیچ ). یَطْوِي ←یَطْوِيُ : (شود אست؛ بنابرאین ضمه حذف می
אست، که مانند نمونۀ سوم صیغۀ جمع مذكر غایب ). یَطْوِیانِ ←یَطْوِیانِ : (تغییر אعاللی در آن رخ ندאده אست

 ←یَطْوِیُونَ : (شود به حرف قبل منتقل می» وאو«آنچه در مورد برخی אفعال ناقص فرא گرفتیم، حركت 
نمونۀ چهارم  .)یَطْوُونَ ←یَطْوُیْوْنَ : (شود و پس אز آن حرف علّه به دلیل אلتقای ساکنین حذف می) یَطْوُیْوْنَ

متحرک و حرف پیش אز آن صحیح و متحرک אست؛  صیغۀ مفرد مؤنث مخاطب אست که در آن حرف علّه
و سپس دو حرف ساكن در كنار ) تَطْوِیْیْنَ  ←تَطْوِیِینَ(شود  بنابرאین حركت حرف عله به حرف قبل منتقل می

 ). تَطْوِینَ ←تَطْوِیْیْنَ (شود  گیرند که در نتیجه حرف علّه حذف می یكدیگر قرאر می

در نمونۀ אول . دهند فعل אمر حاضر لفیف مقرون رא نشان میچگونگی ساختن » ج«های دستۀ  نمونه
های دوم، سوم و  نمونه ).אِطْوِ ←تَطْوِي : (אلفعل، به دلیل مجزوم بودن فعل אمر، אز آخر آن حذف شده אست الم

های مثنی، جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب هستند که حرف مضارع ت אز مضارع  چهارم نیز به ترتیب، صیغه
אِطْوُوא و   ←אِطْوِیا، تَطْوُونَ ←تَطوِیَانِ (אند و تغییر دیگری در آنها رخ ندאده אست  تاده و مجزوم شدهآنها אف

  .)אِطْوِي ←تَطْوِینَ 

در صیغۀ سوم . دهند ماضی و مضارع مجهول אز אفعال لفیف مقرون رא نشان می» د«های دستۀ  نمونه
که حرف علّه אست، متحرک و حرف پیش אز آن صحیح و אلفعل،  ماضی אین אفعال، الم ) جمع مذكر غایب(

در אین هنگام دو ) طُوُیْوْא ←طُوِیُوא (شود  متحرک אست؛ بنابرאین حركت حرف علّه به حرف قبل منتقل می
نمونۀ دوم، صیغۀ مفرد ). طُوُوא ←طُوُیْوْא (شود  گیرند و حرف علّه حذف می حرف ساكن در كنار یكدیگر قرאر می

متحرک و ماقبل آن مفتوح אست و در » یاء«אز فعل مضارع אین ریشه אست که در آن حرف علّۀ مذکر غایب 
در سومین نمونه صیغۀ جمع مذكر غایب אین فعل نشان ). یُطْوَی  ←یُطْوَيُ(بدل شده אست » אلف«نتیجه به 

 ←یُطْوَیْوْنَ (ده بدل ش» אلف«به » یاء«دאده شده אست، که طبق آنچه در دروس فعل ناقص خوאندیم، אبتدא 
و سرאنجام در ). یُطْوَوْنَ ←وْنَ אْیُطْوَ(، به دلیل אلتقای ساکنین، حذف شده אست »אلف«و سپس ) وْنََאْیُطْوَ

نخست حرکت كسره אز ه صیغۀ مفرد مؤنث مخاطب אز אین فعل نشان دאده شده که در آن، نمون چهارمین
. گردد اه حرف علّه، به خاطر אلتقای ساکنین، حذف میگ شود و آن حرف علّه به خاطر ثقیل بودن حذف می

  ).تُطْوَیْنَ ←تُطْوَیْیْنَ  ←تُطْوَِیینَ (
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  قاعده

رسد که  אلفعل آن حرف عله אست و به نظر می אلفعل و الم  شود كه عین  به فعلی گفته می لفیف مقرونـ ۱
ین نیست و در אفعال لفیف مقرون صرفاً باید قوאعد אجوف و ناقص، هر دو رא بر آن אجرא کرد، ولی در وאقع چن

  .ماند شود و عین אلفعل بدون تغییر باقی می تغییرאت فعل ناقص جاری می

در ). طَوَی ←طَوَيَ : (شود بدل می» אلف«אلفعل به  ـ در אولین صیغۀ ماضی معلوم لفیف مقرون، الم ۲
 ←تْאْطَوَ  ←طَوَوْא، طَوَیَتْ ←وْא אْطَوَ ← طَوَیُوא(شود  ماضی حرف علّه אز فعل حذف می» ۵و  ۴، ۳«های  صیغه

  ).طَوَتَا ←طَوَتْ و طَوَتْ  

قرאر گرفته و تلفظ » یاء«אز فعل مضارعِ لفیف مقرون، ضمّه روی » ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱«های  ـ در صیغه۳
و نیز ) ۱۱و  ۸، ۵، ۲(های مثنی  در صیغه). یَطْوِي  ←یَطْوِيُ(شود  رو ضمّه حذف می آن سنگین אست؛ אز אین 

 ←یَطْوِیانِ و یَطْوِینَ  ←یَطْوِیانِ (آید  هیچ تغییر אعاللی پدید نمی) ۱۲و  ۶(دو صیغۀ جمع مؤنث مضارع 
یَطْوِیُونَ (شود  حرف علّه حذف می) ۱۰(و صیغۀ مفرد مؤنث مخاطب ) ۹و  ۳(در دو صیغۀ جمع مذكر ). یَطْوِینَ

  ).تَطْوِینَ ←تَطْوِیْیْنَ  ←یَطْوُونَ و تَطْوِیِینَ  ←یَطْوُیْوْنَ  ←

فعل مضارع لفیف مقرون حذف » ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱«های  ـ حرف علّه در حالت جزم אز آخر صیغه۴
آید  های فعل אمر آن هیچ تغییر אعاللی پدید نمی ؛ بنابرאین، جز אین تغییر، در صیغه)אِطْوِ ←تَطْوِي (شود  می

  ).אِطْوِي ←وא و تَطْوِینَ אِطْوُ ←אِطْوِیا، تَطْوُونَ  ←تَطوِیانِ (

های ماضی مجهول لفیف مقرون، حرف علّه صرفاً אز آخر جمع مذكر غایب حذف  ـ אز میان صیغه۵
אز فعل مضارع مجهول אین ریشه، ) ۱۴و  ۱۳، ۷، ۴، ۱(های  در صیغه). طُوُوא ←طُوُیْوْא  ←طُوِیُوא : (شود می

و در ) یُطْوَی  ←یُطْوَيُ: (شود بدل می» אلف«אین رو به  متحرک و ماقبل آن مفتوح אست؛ אز» یاء«حرف علۀ 
وْنَ אْیُطْوَ ←یُطْوَیُونَ : (شود حرف علّه حذف می) ۱۰(و صیغۀ مفرد مؤنث مخاطب ) ۹و  ۳(دو صیغۀ جمع مذكر 

  ).تُطْوَیْنَ ←تُطْوَیْیْنَ   ←یُطْوَوْنَ و تُطْوَیِینَ ←

ع و אمرِ معلوم و ماضی و مضارع مجهولِ فعل لفیف برאی آشنایی بیشتر با چگونگی صرف ماضی، مضار
  .  توجّه کنید ۵۱تا  ۴۷مقرون به جدولهای شمارۀ 

  صرف فعل لفیف مقرون

  ماضی معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  طَوَی  »אلف«به » یاء«قلب   طَوَيَ  ۱

  طَوَیا  -  طَوَیَا  ۲

  وْאطَوَ  אلفعل حذف الم   طَوَیُوא  ۳

  طَوَتْ  و حذف آن» אلف«به » یاء«قلب   طَوَیَتْ  ۴

  طَوَتَا  )۳(مانند   طَوَیَتا  ۵
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  طَوَیْنَ  -  طَوَیْنَ  ۶

  طَوَیْتَ  -  طَوَیْتَ  ۷

  طَوَیْتُما  -  طَوَیْتُما  ۸

  طَوَیْتُم  -  طَوَیْتُم  ۹

  طَوَیْتِ  -  طَوَیْتِ  ۱۰

  طَوَیْتُما  -  طَوَیْتُما  ۱۱

  نَّطَوَیْتُ  -  طَوَیْتُنَّ  ۱۲

  طَوَیْتُ  -  طَوَیْتُ  ۱۳

  طَوَیْنَا  -  طَوَیْنَا  ۱۴
  )۴۷جدول شمارۀ (

  صرف فعل لفیف مقرون

  مضارع معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یَطْوِي  אلفعل حذف ضمّۀ الم   یَطْوِيُ  ۱
  یَطْوِیانِ  -  یَطْوِیانِ  ۲

  نَیَطْوُو  אلفعل   حذف الم  یَطْوِیُونَ  ۳

  تَطْوِي  )۱(مانند   تَطْوِيُ  ۴
  تَطْوِیانِ  -  تَطْوِیانِ  ۵
  َیطْوِینَ  -  َیطْوِینَ  ۶
  تَطْوِي  )۱(مانند   تَطْوِيُ  ۷
  تَطْوِیانِ  -  تَطْوِیانِ  ۸
  تَطْوُونَ  )۳(مانند   تَطْوِیُونَ  ۹
  تَطْوِینَ  אلفعل  حذف الم  تَطْوِیِینَ  ۱۰
  تَطْوِیانِ  -  تَطْوِیانِ  ۱۱
  تَطْوِینَ  -  ینَتَطْوِ  ۱۲

  أطْوِي  )۱(مانند   أطْوِيُ  ۱۳

  نَطْوِي  //  نَطْوِيُ  ۱۴
  )۴۸جدول شمارۀ (
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  صرف فعل لفیف مقرون

  אمر معلوم

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  لِیَطْوِ  אلفعل حذف الم   یَطْوِي+ لِـ   ۱

  لِیَطْوِیا  -  یَطْوِیانِ+ لِـ   ۲

  لِیَطْوُوא  -  یَطْوُونَ+ لِـ  ۳

  لِتَطْوِ  )۱(مانند   تَطْوِي+ لِـ  ۴

  لِتَطْوِیا  -  تَطْوِیانِ+ لِـ   ۵

  لِیَطْوینَ  -  یَطْوِینَ+ لِـ   ۶

  אِطْوِ  )۱(مانند   تَطْوِي  ۷

  אِطْوِیا  -  تَطْوِیانِ  ۸

  אِطْوُوא  -  تَطْوُونَ  ۹

  אِطْوِي  -  تَطْوِینَ  ۱۰

  אِطْوِیا  -  تَطْوِیانِ  ۱۱

  אِِطْوِینَ  -  تَطْوِینَ  ۱۲

  لِأطْوِ  )۱(مانند   أطْوِي+ لِـ   ۱۳

  لِنَطْوِ  )۱(مانند   نَطْوِي+ لِـ   ۱۴
  )۴۹جدول شمارۀ (

  صرف فعل لفیف مقرون

  ماضی مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  طُوِيَ  -  طُوِيَ  ۱

  طُوِیَا  -  طُوِیَا  ۲

  طُوُوא  אلفعل حذف الم   طُوِیُوא  ۳

  طُوِیَتْ  -  وِیَتْطُ  ۴
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  طُوِیَتا  -  طُوِیَتا  ۵

  طُوِینَ  -  طُوِینَ  ۶

  طُوِیتَ  -  طُوِیتَ  ۷

  طُوِیتُما  -  طُوِیتُما  ۸

  طُوِیتُم  -  طُوِیتُم  ۹

  طُوِیتِ  -  طُوِیتِ  ۱۰

  طُوِیتُما  -  طُوِیتُما  ۱۱

  طُوِیتُنَّ  -  طُوِیتُنَّ  ۱۲

  طُوِیتُ  -  طُوِیتُ  ۱۳

  طُوِینَا  -  طُوِینَا  ۱۴
  )۵۰جدول شمارۀ (

  صرف فعل لفیف مقرون

  مضارع مجهول

  شكل نهایی  تغییرאت אعاللی  شكل אبتدאیی  شمارۀ صیغه

  یُطْوَی  »אلف«به » یاء«قلب   یُطْوَيُ  ۱

  یُطْوَیانِ  -  یُطْوَیانِ  ۲

  یُطْوَوْنَ  אلفعل حذف الم   یُطْوَیُونَ  ۳

  تُطْوَی  )۱(مانند   تُطْوَيُ  ۴

  تُطْوَیانِ  -  تُطْوَیانِ  ۵

  یُطْوَیْنَ  -  یُطْوَیْنَ  ۶

  تُطْوَی  )۱(مانند   تُطْوَيُ  ۷

  تُطْوَیانِ  -  تُطْوَیانِ  ۸

  تُطْوَوْنَ  )۳(مانند   تُطْوَیُونَ  ۹

  تُطْوَیْنَ  )۳(مانند   تُطْوَیِینَ  ۱۰

  تُطْوَیانِ  -  تُطْوَیانِ  ۱۱

  تُطْوَیْنَ  -  تُطْوَیْنَ  ۱۲
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  طْوَیאُ  )۱(مانند   طْوَيُאُ  ۱۳

  نُطْوَی  //  يُنُطْوَ  ۱۴
  )۵۱جدول شمارۀ (

  پیوست

  אعالل אسم

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )ج          )אلف

  سَمَاءٌ ←ـ سَمَاوٌ ۱      مُوقِنٌ ←ـ مُیْقِنٌ ۱

  قائِمٌ ←ـ قاوِمٌ ۲      تَقْوَی ←ـ تَقْیَی ۲

  فَرאئِدُ ←ـ فَرَאیِدُ ۳      طُوبَی ←ـ طُیْبَی ۳

  کُوَیْتِبٌ ←یْتِبٌ اَکُ ←ـ کَاتِبٌ ۴
  

  )د          )ب

  أعْیَنُ ←أبْیَضُ، أعْیَنُ  ←أحْوَلُ، أبْیَضُ  ←ـ أحْوَلُ ۱      مِیزَאن ٌ ←ـ مِوْزَאنٌ ۱

  أهْوَنُ ←ـ أهْوَنُ ۲    ) دَאعٍ ←(دَאعِيٌ  ←ـ دَאعِوٌ ۲

  أعْیُنٌ ←ـ أعْیُنٌ ۳      سَیِّدٌ ←ـ سَیْوِدٌ ۳

  انٌجَوَلَ ←ـ جَوَلَانٌ ۴  )مَهْدِيّ ←(مَهْدُیْي   ←ـ مَهْدُوْي۴

  طَوِیلٌ ←ـ طَوِیلٌ ۵      قِیَامٌ ←ـ قِوَאمٌ ۵

      )دُنْیَا ←(دُنْیَی  ←ـ دُنْوَی ۶

      )تَرَجِّي ←(تَرَجُّيْ  ←ـ تَرَجُّوْ ۷

  مُفَیْتِیحٌ ←مُفَیْتِاحٌ  ←ـ مِفْتَاحٌ ۸

  توضیح

ساکن » یاء«در نخستین نمونه . אند قلب شده» وאو«به » אلف«و » یاء«، حروف »אلف«های دستۀ  در نمونه
» یاء«در نمونۀ دوم حرف ). مُوقِنٌ ←مُیْقِنٌ (قلب شده אست » وאو«پس אز ضمّه وאقع شده و אز אین رو به 

در نمونۀ ). تَقْوَی ←تَقْیَی (قلب شده אست » وאو«אست که به » فَعْلَی«بر وزن » تَقْیَی«سومین حرف אصلی 
 ←طُیْبَی (قلب شده אست » وאو«אست که به » لَیفُعْ«بر وزن » طُیْبَی«دومین حرف אصلی » یاء«سوم حرف 

قلب شده » وאو«پس אز ضمّه قرאر گرفته و به » אلف«خره در نمونۀ چهارم، طبق قوאعد تصغیر و باال) طُوبَی
  ).کُوَیْتِبٌ  ←یْتِبٌأکُ(אست 
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ساکن » وאو«در نمونۀ نخست، . אند قلب شده» یاء«به » אلف«و » وאو«، حروف »ب«های دستۀ  در نمونه
سومین » وאو«در نمونۀ دوم، ). مِیزَאنٌ ←مِوْزَאنٌ (قلب شده אست » یاء«و حرف قبل אز آن مکسور אست که به 

در ). دَאعٍ ←دَאعِيٌ  ←دَאعِوٌ (قلب شده אست » یاء«אز אین رو به   حرف کلمه و حرف قبل אز آن مکسور אست؛
אند که אوّلی ساكن و دومی متحرک אست؛ אز אین رو  هدر كنار هم قرאر گرفت» یاء«و » وאو«نمونۀ سوم دو حرف 

در نمونۀ چهارم عالوه بر אین، ). سَیِّدٌ ←سَیْوِدٌ ( دوم אدغام شده אست» یاء«شده و در  بدل » یاء«به » وאو«
به کسره بدل شده אست ) یاء(قرאر گرفته که به خاطر تناسب با حرف بعد » یاء«حرکت ضمّه نیز پیش אز 

» یاء«وאقع شده و אز אین رو به » אلف«پس אز کسره و پیش אز » وאو«در پنجمین نمونه، ). مَهْدِيّ ←مَهْدُیْی (
» فُعْلَی«سومین حرف אصلی אز صفت مشبهه بر وزن » وאو«در ششمین نمونه، ). قِیَامٌ ←قِوَאمٌ : (قلب شده אست

آخرین حرف وאژۀ معرب و حرکت » وאو«در نمونۀ هفتم، ). دُنْیَی ←دُنْوَی (قلب شده אست » یاء«אست و به 
گاه چون ضمه پیش אز  ، آن)تَرَجُّيْ ←تَرَجُّو (شود  بدل می» یاء«پیش אز آن ضمّه אست که در אین صورت به 

و ). تَرَجِّي ←تَرَجُّيْ (با کسره مناسب אست، ضمه به کسره بدل شده אست » یاء«قرאر گرفته و אز طرفی » یاء«
» یاء«پس אز کسره قرאر گرفته و به » مِفْتَاحٌ«برאی ساختن אسم مصغّر אز وאژۀ » אلف«سرאنجام در نمونۀ هشتم 

  ).مُفَیْتِیحٌ ←مُفَیْتِاحٌ (قلب شده אست 

: אند شده رو به همزه قلب  زאئد قرאر گرفته و אز אین » אلف«پس אز » یاء«و » وאو«، »ج«ی دستۀ  ها در نمونه
  ).فَرאئِدُ ←و فَرَאیِدُ  قائِمٌ ←سَمَاءٌ، قاوِمٌ  ←سَمَاوٌ (

در אین . دهد که אز قوאنین אعالل مستثنی هستند אسمهایی رא نشان می» د«های دستۀ  خره نمونهو باال
متحرک و » یاء«و » وאو«در نمونۀ نخست . شود موאرد حرف علّه در حکم حرف صحیح אست و אعالل نمی

رسد که طبق یک قاعدۀ عمومی אعالل، باید  ر میرو به نظ  حرف پیش אز آنها صحیح و ساكن אست؛ אز אین
  ←أحْوَلُ(قلب کنیم » אلف«گاه حرف علّۀ ماقبل مفتوح رא به  حركت فتحه رא به حرف قبل אنتقال دهیم و آن

گیرد و به  گونه אسمها אساساً אعالل صورت نمی دهد و در אین ، אما در אینجا چنین אتفاقی رخ نمی)أحَالُ ←أحَوْلُ 
کنند، در صورتی که  אی که بر عیب، رنگ و زینت داللت می صفتهای مشبهه  کلیّۀ: توאن گفت می طور کلّی

، أعْیَن )سفید(، أبْیَض )لوچ، دوبین(أحْوَل «: گیرد؛ مانند אجوف باشند، در آنها هیچ تغییر אعاللی صورت نمی
אست و در » أفْعَل«و بر وزن صفت تفضیلی » أهْوَن«در نمونۀ دوم، . »)سیاه چشم(و أحْوَر ) چشم درشت(
متحرک و حرف پیش אز آن صحیح و ساكن אست، » یاء«در نمونۀ سوم، . آن تغییری پدید نیامده אست» وאو«

تغییری پدید » یاء«رو در حرف علّۀ  אست و صفت تفضیلی نیست؛ אز אین ٢١٣جمع قِلّهאما אز آنجا که אین وאژه 
» فَعَلَان«مفتوح אست، אما אین אسم بر وزن » وאو«یش אز حرف علّۀ در نمونۀ چهارم، حرکت حرفِ پ. نیامده אست

و سرאنجام در نمونۀ پنجم، حرف علّه متحرک و حرف پیش אز . شود تبدیل نمی» אلف«به » وאو«אست و در آن 
قلب شود، אما אز آنجا که پس אز حرف » אلف«آن مفتوح אست که بر طبق یکی אز قوאعد عمومی אعالل باید به 

  . آید ه حرف مد آمده אست، در אین وאژه نیز هیچ تغییر אعاللی پدید نمیعلّ

  قاعده

  : شوند قلب می» وאو«در אسمها، در حالتهای زیر به » אلف«و » یاء«حروف،  )אلف

  ؛ »مُوسِرٌ ←مُیْسِرٌ «: آن ساکن و حرف قبل אز آن مضموم אست؛ مانند» یاء«ـ אسمی که ۱

                                                 
  .کند داللت می)  بین سه تا ده(ی אست که بر تعدאد אندکی جمع مکسر جمع قلّه .٢١٣
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  ؛»فَتْوَی ←فَتْیَی «: אست؛ مانند» فَعْلَی«یِ אسمی باشد که بر وزن سومین حرف אصل» یاء«ـ هرگاه ۲

  ؛»طُوبَی ←طُیْبَی «: אست؛ مانند» فُعْلَی«دومین حرف אصلیِ אسمی باشد که بر وزن » یاء«ـ هرگاه ۳

  .»لُوَیْعِبٌ ←یْعِبٌ اَلُ ←لَاعِبٌ «: آن پس אز ضمّه قرאر گرفته باشد؛ مانند» אلف«ـ אسمی که ۴

  : شوند قلب می» یاء«به » אلف«و » وאو«موאرد زیر، در אسمها حروف  در )ب

  ؛ »مِیقَاتٌ ←مِوْقَاتٌ «: آن ساکن و حرف پیش אز آن مکسور باشد؛ مانند» وאو«ـ אسمی که ۱

نَامِيٌ  ←نَامِوٌ «: آن سومین حرف کلمه باشد و حرف پیش אز آن مکسور باشد؛ مانند» وאو«ـ אسمی که ۲
  نَامٍ؛ ←

كنار هم قرאر گرفته و אوّلی ساكن و دومی متحرک باشد؛ » یاء«و » وאو«می که در آن دو حرف ـ אس۳
گیرد و حرکت پیش אز  در אین مورد طبعاً אدغام صورت می. »ضَارِبُیْيَ ←مَرْمُیْيٌ، ضَارِبُويَ  ←مَرْمُوْيٌ «: مانند

  ؛»ضَارِبِيَّ ←يَ مَرْمِيٌّ و ضَارِبُیْ ←مَرْمُیْي ٌ«: گردد آنها به کسره بدل می

 ←دِیَارٌ و ثِوَאبٌ  ←دِوَאرٌ «: وאقع شده باشد؛ مانند» אلف«آن پس אز کسره و پیش אز » وאو«ـ אسمی که ۴
  ؛»ثِیَابٌ

، سومین حرف אصلی آن باشد؛ »وאو«אست، אلبته به شرطی که » فُعْلَی«אی که بر وزن  ـ صفت مشبهه۵
  ؛ )عُلْیَا ←(عُلْیَی  ←عُلْوَی «: مانند

در אین . »تَدَאعُيْ ←تَدَאعُوْ «: و حرکت پیش אز آن ضمّه باشد؛ مانند» وאو«ـ אسمی که آخرین حرف آن ۶
  ؛ »تَدَאعِي ←تَدَאعُيْ «: شود ، به کسره بدل می»یاء«مورد ضمّۀ ماقبل، برאی تناسب با حرف 

  ؛»سُلَیْطِینٌ ←طِانٌ سُلَیْ ←سُلْطَانٌ «: آن پس אز کسره وאقع شده باشد؛ مانند» אلف«ـ אسمی که ۷

بَنَاي «: شوند؛ مانند زאئد قرאر بگیرند، به همزه بدل می» אلف«پس אز » یاء«و » وאو«در אسمها هرگاه  )ج
  .»عَجَائِزُ ←طَرَאئِقُ و عَجَاوِزُ  ←إجرَאءٌ، طَرَאیِقُ  ←بَناءٌ، إجرَאيٌ  ←

در آنها حرف علّه در حکم حرف صحیح  برخی אز אسمها به طور کلّی אز قوאنین אعالل مستثنا هستند و )د
  :אند אز אین موאرد عبارت. شود אست و אعالل نمی

أعْوَر، أسْوَد و «: و بیان کنندۀ عیب، رنگ و زینت باشد؛ مانند» أفْعَل«ـ هرگاه صفت مشبهه بر وزن ۱
  .»أعْیَن

  ؛»أنوَرُ«: אست؛ مانند» أفْعَل«ـ صفت تفضیلی که بر وزن ۲

جمع حَوْلٌ (و أحوَאلٌ و أحوِلَةٌ ) جمع سِوאرٌ(، أسْوِرَةٌ )جمع نَابٌ(أنْیَابٌ «: قلّه باشد؛ مانندـ هرگاه אسم، جمع ۳
  ؛»)و حَالٌ

  ؛»فَوَرَאنٌ و هَیَجَانٌ«: باشد؛ مانند» فَعَلَان«ـ هرگاه אسم بر وزن ۴

  .»جَوَאدٌ و بَیَانٌ«: ـ هرگاه در אسم پس אز حرف علّه، حرف مدّ آمده باشد؛ مانند۵
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  هدف درس

  .صحیح آشنایی با تجزیۀ אفعال 

 درآمد

فعل رא אز زوאیای گوناگون بررسی کردیم و با مسائل آن در صرف عربی آشنا  در دروس پیشین ویژگیهای
ر אین د ,طبق عادت آموزشی نیکویی که אز دیر باز در אمر تعلیم صرف عربی متدאول بوده אست, אکنون. شدیم

  . کوشیم با چگونگی تجزیۀ فعل و چندین نمونۀ کاربردی در אین زمینه آشنا شویم درس می

ها در چارچوبی تعریف شده אست؛ جدא אز نقشی که هر کدאم אز  بیان ویژگیهای אنوאع صرفی وאژهتجزیه 
  .کند آنها אز لحاظ دستوری در جمله אیفا می

گردد و אز حالتی به حالت دیگر در  گیرد؛ چون صرف نمی میدر تجزیه مورد بحث قرאر ن حرفگفتنی אست 
. تجزیۀ אسمو دیگری  تجزیۀ فعلیکی : توאن گفت تجزیه به طور کلّی دو بخش دאرد بنابرאین می. آید نمی

رא خوאهند گرفت و در אین درس با ف) ۲(در پایان مباحث صرف عربی دאنشجویان عزیز شیوۀ تجزیۀ אسم رא 
در درس سی و یکم . ویژگیهایی که در אین میان باید مدّ نظر قرאر دאد آشنا خوאهند شدروش تجزیۀ فعل و 

هایی אز تجزیۀ אفعال صحیح رא אز نظر خوאهند گذرאند و در درس سی و دوّم روش تطبیق قوאعد صرفی رא   نمونه
    .در تجزیۀ אفعال معتل مالحظه خوאهند کرد

  تجزیۀ אفعال صحیح
  :جّه کنیدهای زیر تو  به نمونه

  ٢١٤﴾ا تُعَذِّبْهُمْאئِیلَ وَلَا بَنِي إِسْرَرْسِلْ مَعَنَأفَ﴿ـ ۱

  ٢١٥﴾إِن یَّتَّبِعُونَ إِلَّا אلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ﴿ـ ۲

  ٢١٦﴾ا بَشَرאً سَوِیّاًا فَتَمَثَّلَ لَهَا رُوحَنَا إِلَیْهَرْسَلْنَأاباً فَفَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَ﴿ ـ۳

  ٢١٧﴾وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ אلنَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً﴿ ـ۴

  ٢١٨﴾سٌ قَنُوطٌئُوאلْخَیْرِ وَإِن مَّسَّهُ אلشَّرُّ فَیَ اءِانُ مِنْ دُعَمُ אلْإِنْسَأیَسْ الَ﴿ ـ۵

وَبَلَاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ  ،قَكَنْطَألَا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ «): علیه אلسالم(ـ אإلمامُ عليٌّ ۶

                                                 
 » .مکن عذאبشان و بفرست ما با رא אسرאئیل فرزندאن پس«: ؛ ترجمه۴۷/ طه. ٢١٤

 » .پردאزند نمی تخمین و حدس به جز و کنند نمی پیروى] خود[ گمان אز جز آنان«: ؛ ترجمه۱۱۶/ אنعام .٢١٥
 بشرى] شکل[ به تا فرستادیم אو سوى به رא خود روح پس .گرفت خود بر אى پرده آنان برאبر در و«: ؛ ترجمه۱۷/ مریم .٢١٦

  ».شد نمایان אو بر אندאم خوش

 » .ریزد می تازه خرماى تو بر بتکان] و بگیر[ خود طرف به رא خرما  درخت تنۀ و«: ؛ ترجمه۲۵/ مریم .٢١٧

 » .گردد می نومید] و[ مأیوس رسد אو به یبىآس چون و شود نمی خسته خیر دعاى אز אنسان«: ؛ ترجمه۴۹/ فصّلت .٢١٨
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  ٢١٩».سَدَّدَכَ

  ٢٢٠».فَتَاجِرُوא אهللاَ بِالصَّدَقَةِ ،مْلَقْتُمْأإِذَא «): علیه אلسالم(ـ אإلمامُ عليٌّ ۷

  ٢٢١».وאإِذَא عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُ ؛وَیَقِینَكُمْ شَكّاً ،لَا تَجْعَلُوא عِلْمَكُمْ جَهْلًا« ):علیه אلسالم(אإلمامُ عليٌّ «ـ ۸

  ٢٢٢».אلْعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ אلرَّحْمَنُ وَאكْتُسِبَ بِهِ אلْجِنَانُ«): علیه אلسالم(ـ אإلمامُ אلصَّادِقُ ۹

  ٢٢٣».لَةِأرَحِمَ אللَّهُ عَبْدאً عَفَّ، وَتَعَفَّفَ، وَكَفَّ عَنِ אلْمَسْ«): علیه אلسالم(ـ אإلمامُ אلصَّادِقُ ۱۰

  توضیح

  :شود  ه دאشته باشیم که در تجزیۀ فعل ویژگیهای زیر بیان میقبل אز هر چیز الزم אست توجّ

 ؛...)ماضی، مضارع، אمر، نفی، نهی یا (ـ نوع فعل אز جهت زمان ۱

 ؛)مفرد، تثنیه، جمع، مذکر و مؤنّث(ـ نوع فعل אز نظر صیغه و هیئت آن ۲

  آنها؛ـ ثالثی یا رباعی و مجرّد یا مزید بودن אفعال و باب مربوط به هر کدאم אز ۳

אین . ـ تامّ یا ناقص بودن فعل؛ گفتنی אست بیشتر فعلها بر אنجام کار یا پذیرفتن حالتی داللت دאرند۴
در عربی . »أکَلَ«: دאرند؛ مانند» مفعول«و » فاعل«فعلهای تامّ در صورت متعدّی بودن . نامند میتامّ فعلها رא 

بر معنای کاملی ) אست، بود، شد، گشت و گردید(فعلهای دیگری نیز هستند که مانند אفعال ربطیِ فارسی 
: روند؛ مانند אی אز قبیل אثبات یا نفی نسبِت موجود در یک جملۀ אسمیه به کار می داللت ندאرند و برאی معانی

بندی کلّی به אین قبیل   در دستور زبان عربی در یک تقسیم. »)نیست(و لَیسَ ) شد(، صارَ )אست، بود(کانَ «
) نسخ(دهند و אز حالت عادی دگرگون  گویند؛ چون אِعرאب אسمهای پس אز خود رא تغییر می یز مین نوאسخفعلها 
. »کانَ أحمَدُ طالِباً«: رود باید گفت در آغاز آن به کار می» کانَ«که وقتی فعل » أحمَدُ طالِبٌ«: کنند؛ مانند می

که אکثر قریب به אتّفاق فعلها رא در زبان عربی , گویند و بقیۀ אفعال نیز می אفعال ناقصهبه אین دسته אز אفعال، 
شاءאهللا در دروس نحو عربی با تفصیلِ مباحث مربوط به אین بخش  אن .شوند نامیده می تامّه, دهند تشکیل می

  .آشنا خوאهیم شد

  ـ الزم یا متعدی بودن؛۵

  ٢٢٤ـ معلوم یا مجهول بودن؛۶

                                                 
بدאن کس که تو رא سخن آموخت به تندی سخن مگوی؛ و با کسی که :] و فرمود[«: ؛ ترجمه۴۱۱حکمت , אلبالغه نهج  .٢١٩

 » .گویی مپوی گفتارت رא نیکو گردאند رאه بالغت

 ».قه دאدن با خدא سودא کنیدچون تنگدست شدید به صد:] و فرمود[«: ؛ ترجمه۲۵۸ حکمت, אلبالغه نهج  .٢٢٠

دאنش خود رא نادאنی مَیَنگارید؛ و یقین خویش رא گمان مپندאرید؛ و چون :] و فرمود[«: ؛ ترجمه۲۷۴ حکمت, אلبالغه هج ن .٢٢١
 ».دאنستید دست به کار آرید

 ».عقل چیزی אست که به وسیلۀ آن خدא پرستش شود و بهشت به دست آید«: ؛ ترجمه۱۱، ص ۱ج  ,کافی .٢٢٢

אی رא که پرهیزگاری کند و عفاف ورزد و אز درخوאست אز مردم خوددאری  خدא رحمت کند بنده«: ترجمه, ۲۱ص , ۴ج , کافی. ٢٢٣
  ».نماید

  .شود شایان گفتن אست که אفعال ناقصه، فاعل و مفعول ندאرند؛ بنابرאین معلوم یا مجهول برאی آنها ذکر نمی .٢٢٤



۲۴۲  
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  ٢٢٥ـ معرب یا مبنی بودن؛۷

  ـ متصرّف یا جامد بودن؛ ۸

ـ صحیح یا معتلّ بودن و نوع هر یک אز آنها؛ در فعل مضارع عالوه بر אین موאرد باید حالت אعرאبی ۹
  .شود آن نیز ذکر ) مرفوع، منصوب یا مجزوم و عالمت رفع، نصب یا جزم(

های فوق אز میان آیات و   به همین منظور نمونه. در אین درس تجزیۀ אفعال صحیح رא بررسی خوאهیم کرد
  :به تجزیۀ אین אفعال توجه کنید. אند که אفعال به کار رفته در آنها صرفاً صحیح هستند ی אنتخاب شدهروאیات

  ﴾ا تَُعذِّبْهُمْאئِیلَ وَلَا بَنِي إِسْرَرْسِلْ مَعَنَأفَ﴿ـ ۱

, بر سکون مبنی, معلوم, متعدّی, تامّ, »إفعال«باب , ثالثی مزید, אمر حاضر، مفرد مذکّر مخاطب :ْرْسِلأ
 .صحیح و سالم, رّفمتص

ثالثی , و عالمت جزم آن سکون آخر آن، مفرد مذکر مخاطب» الی ناهیه«مضارع مجزوم به : بْتُعَذّ 
  .صحیح و سالم, متصرّف, معرب, معلوم, متعدّی, تامّ, »تفعیل«باب , مزید

   ﴾إِن یَّتَّبِعُونَ إِلَّا אلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ﴿ـ ۲

, معلوم, متعدّی, تامّ, »אفتعال«باب , ثالثی مزید, ، جمع مذکر غایب»إن«مضارع مرفوع، منفی به  :َیَتَّبِعُون
  .صحیح و سالم, متصرّف, معرب

, معرب, معلوم, متعدّی, تامّ, ثالثی مجرّد, ، جمع مذکر غایب»إن«مضارع مرفوع، منفی به  :َیَخْرُصُون
  .صحیح و سالم, متصرّف

  ﴾ا بَشَرאً سَوِیّاًا فَتَمَثَّلَ لَهَا رُوحَنَا إِلَیْهَرْسَلْنَأاباً فَدُونِهِمْ حِجَ فَاتَّخَذَتْ مِنْ﴿ـ ۳

, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, متعدّی, ، تامّ»אفتعال«باب , ثالثی مزید, ماضی، مفرد مؤنث غایب :خَذَتْتَّאِ
  .صحیح و مهموز

, متصرّف, مبنی بر سکون, معلوم, متعدّی, تامّ, »إفعال« باب, אلغیر، ثالثی مزید ماضی، متکلّم مع  :ارْسَلْنَأ
  .صحیح و سالم

                                                 
که אگر حرف » یَفْتَحُ« :؛ مانندیابد  یتغییر م کند אیفا می در جمله نقشی کها تغییر بآخر آن  حالت آن אست که معرب فعل. ٢٢٥
شود  حرف آخر آن ساکن می, بر آن وאرد شود» لَمْ«و אگر حرف , )أن یَفْتَحَ(شود  حرف آخر آن مفتوح می, بر آن درآید» أنْ«
 کند؛ یتغییر نقش آن در جمله تغییر نم با אل ثابت אست وאحو ۀآن אست که آخر آن در هم یمبن در عوض، فعل). لَمْ یَفْتَحْ(

  :אند אز אین چهار گروه عبارت. אند چهار گروه אز فعلها مبنی و بقیۀ آنها معرب. »کَتَبَ«: مانند

  ماضی) אلف

  אمر حاضر) ب

  های جمع مؤنث مضارع  صیغه) ج

  .روند فعلهای مضارعی که همرאه با نون تأکید به کار می) د

به تفصیل ) ۲(شاءאهللا در مباحث مربوط به אسم در صرف عربی  حالتهای گوناگونی دאرد که إن) معرب و مبنی بودن(بناء  אعرאب و
 .אز آنها سخن خوאهیم گفت
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, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, متعدّی, تامّ, »تفعّل«باب , ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مزید :تَمَثَّلَ
  .صحیح و سالم

   ﴾اًاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّوَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ אلنَّخْلَةِ تُسَ﴿ـ ۴

, متصرّف, مبنی بر حذف نون, معلوم, متعدّی, تامّ, ثالثی مجرّد, אمر حاضر، مفرد مؤنث مخاطب :يهُزِّ
  .صحیح و مضاعف

, »مفاعله«باب , ثالثی مزید, غایب مفرد مؤنّثو عالمت جزم آن سکون آخر،  ٢٢٦مضارع مجزوم: اقِطْتُسَ
  .صحیح و سالم, متصرّف, معرب, معلوم, متعدّی, تامّ

   ﴾سٌ قَنُوطٌئُواءِ אلْخَیْرِ وَإِن مَّسَّهُ אلشَّرُّ فَیَانُ مِنْ دُعَمُ אلْإِنْسَأا یَسْلَ﴿ـ ۵

، אما در אینجا متعدّیهم الزم و هم (دو وجهی , تامّ, مضارع مرفوع، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مجرّد :مُأیَسْ
  .و مهموزصحیح , متصرّف, معرب, معلوم, )با حرف جرّ به کار رفته و الزم אست

صحیح و , متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, متعدّی, تامّ, ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مجرّد :مَسَّ
  .مضاعف

  » .وَبَلَاَغةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَכَ ،نْطَقَكَألَا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ «): علیه אلسالم(ـ אإلمامُ عليٌّ ۶
, مبنی بر فتح, معلوم, متعدّی, تامّ, ارع مؤکّد به نون ثقیله، مفرد مذکّر مخاطب، ثالثی مجرّدمض :تَجْعَلَنَّ
  .صحیح و سالم, متصرّف

, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, متعدّی, تامّ, »إفعال«باب , ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مزید :نْطَقَأ
  .صحیح و سالم

, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, متعدّی, تامّ, »تفعیل«باب , ثی مزیدماضی، مفرد مذکّر غایب، ثال: سَدَّدَ
  .صحیح و مضاعف

  » .فَتَاجِرُوא אهللاَ بِالصَّدَقَةِ ،مْلَقْتُمْأإِذَא «): علیه אلسالم(אإلمامُ عليٌّ  ـ۷

, ونمبنی بر سک, معلوم, الزم, تامّ, »إفعال«باب , ماضی، جمع مذکّر مخاطب، ثالثی مزید :مْلَقْتُمْأ
  .صحیح و سالم, متصرّف

مبنی بر حذف , معلوم, متعدّی, تامّ, »مفاعله«باب , אمر حاضر، جمع مذکّر مخاطب، ثالثی مزید :تَاجِرُوא
  .صحیح و سالم, متصرّف, نون

 » .اعْمَلُوאإِذَא عَلِمْتُمْ فَ ؛وَیَقِینَكُمْ شَكّاً ،لَا تَجْعَلُوא عِلْمَكُمْ جَهْلًا« ):علیه אلسالم(אإلمامُ عليٌّ  ـ۸

, و عالمت جزم آن حذف نون، جمع مذکّر مخاطب، ثالثی مجرد» الی ناهیه«مضارع مجزوم به  :تَجْعَلُوא
  .صحیح و سالم, متصرّف, معرب, معلوم, متعدّی, تامّ

صحیح و , متصرّف, مبنی بر سکون, معلوم, متعدّی, تامّ, جمع مذکّر مخاطب، ثالثی مجرد, ماضی :عَلِمْتُمْ
  .سالم

                                                 
 .علّت جزم אین فعل، وאقع شدن در جوאب فعل אمر אست که در مباحث نحو אز آن سخن خوאهیم گفت .٢٢٦
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, متصرّف, مبنی بر حذف نون, معلوم, متعدّی, تامّ, אمر حاضر، جمع مذکّر مخاطب، ثالثی مجرّد :عْمَلُوאאِ
  .صحیح و سالم

  » .אلْعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ אلرَّحْمَنُ وَ אكْتُسِبَ بِهِ אلْجِنَانُ«): علیه אلسالم(אإلمامُ אلصَّادِقُ  ـ۹

  .صحیح و سالم, متصرّف, مبنی بر فتح, مجهول, متعدّی, تامّ, مجرد مفرد مذکّر غایب، ثالثی, ماضی :عُبِدَ

, مبنی بر فتح, مجهول, متعدّی, تامّ, »אفتعال«باب , مفرد مذکّر غایب، ثالثی مزید, ماضی :كْتُسِبَאُ
  .صحیح و سالم, متصرّف

  ».لَةِأفَ، وَكَفَّ عَنِ אلْمَسْرَحِمَ אللَّهُ عَبْدאً عَفَّ، وَتَعَفَّ«): علیه אلسالم(אإلمامُ אلصَّادِقُ  ـ۱۰

 .صحیح و سالم, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, متعدّی, تامّ, مفرد مذکّر غایب، ثالثی مجرّد, ماضی :رَحِمَ

 .صحیح و مضاعف, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, الزم, تامّ, مفرد مذکّر غایب، ثالثی مجرّد, ماضی :عَفَّ

, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم, الزم, تامّ, »تفعّل«باب , غایب، ثالثی مزیدمفرد مذکّر , ماضی :تَعَفَّفَ
  .صحیح و مضاعف

  قاعده

  :در تجزیۀ فعل ویژگیهای زیر بیان می شود

  ؛...)ماضی، مضارع، אمر، نفی، نهی یا (ـ نوع فعل אز جهت زمان ۱

  ؛ )بودنمفرد، تثنیه، جمع، مذکّر و مؤنّث (ـ نوع فعل אز نظر صیغه و هیئت آن ۲

  ـ ثالثی یا رباعی و مجرّد یا مزید بودن و باب مربوط به هر کدאم אز آنها؛  ۳

  ـ تامّ یا ناقص بودن؛ ۴

  ـ الزم یا متعدی بودن؛۵

  ـ معلوم یا مجهول بودن؛۶

  ـ معرب یا مبنی بودن؛۷

  ـ متصرّف یا جامد بودن؛ ۸

  .ـ صحیح یا معتلّ بودن و نوع هر یک אز آنها۹

مرفوع، منصوب یا مجزوم و عالمت رفع، نصب یا (وه بر אین موאرد باید حالت אعرאبی در فعل مضارع عال
  .شود آن نیز ذکر ) جزم
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  هدف درس

  .معتلّ آشنایی با تجزیۀ אفعال 

 درآمد

هایی אز  با نمونه در אین درس אکنون. آشنا شدیم אفعال صحیحهایی אز تجزیۀ  در درس سی و یکم با نمونه
  .نیز فرא گیریم جزیۀ אفعال معتلّتا روش تطبیق قوאعد صرفی رא در ت ّ آشنا خوאهیم شدאفعال معتلجزیۀ ت

  تجزیۀ אفعال معتلّ
  :های زیر توجه کنید به نمونه

   ٢٢٧﴾دُنْكَ رَحْمَةًا مِن لَا وَهَبْ لَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا تُزِغْ قُلُوبَنَا لَرَبَّنَ﴿ـ ۱

   ٢٢٨﴾א وَكُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیّاًذَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَالَتْ یَقَ﴿ـ ۲

  ٢٢٩﴾وَتَاللَّهِ لَأكِیدَنَّ أصْنَامَكُمْ بَعْدَ أنْ تُوَلُّوא مُدْبِرِینَ﴿ـ ۳

   ٢٣٠﴾ىا فَإِذא هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَاهَى فَألْقَا مُوسَا یَالَ ألْقِهَقَ﴿ـ ۴

   ٢٣١﴾كِلْتُمْ وَزِنُوא بِالْقِسْطاسِ אلْمُسْتَقِیمِ אوَأوْفُوא אلْكَیْلَ إِذَ﴿ـ ۵

  ٢٣٢».فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّیهِ أعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ ،إِذَא هِبْتَ أمْرאً فَقَعْ فِیهِ«): علیه אلسالم(ـ قَالَ אإلمامُ عليٌّ ۶

   ٢٣٣».مْ یَرَ אلنَّاسُ عَیْبَهُلَ ،مَنْ كَسَاهُ אلْحَیَاءُ ثَوْبَهُ«): علیه אلسالم(ـ قال אإلمامُ عليٌّ ۷

 .فَصِفْ لَنَا אلْجَاهِلَ :فَقِیلَ. هُوَ אلَّذِي یَضَعُ אلشَّيْءَ مَوَאضِعَهُ :فَقَالَ .صِفْ لَنَا אلْعَاقِلَ« ):علیه אلسالم(وَقِیلَ لَهُ ـ ۸
  ٢٣٤».قُلْتُ :قَالَ

                                                 
 אز و مگردאن אنحرאف دستخوش رא دلهایمان کردى، هدאیت رא ما آنکه אز پس پروردگارא، :]گویند می[«: ؛ ترجمه۸/ عمرאن  آل .٢٢٧

  ».دאر אرزאنى ما بر رحمتى خود جانب
  ».بودم شده  فرאموش یکسر و بودم مرده אین אز پیش کاش אى :گفت«: ؛ ترجمه۲۳/ مریم .٢٢٨

 ».کرد خوאهم تدبیرى بتانتان کار در قطعاً رفتید، و کردید پشت آنکه אز پس که خدא به سوگند و«: ؛ ترجمه۵۷/ אنبیاء .٢٢٩

 ».خزید می سرعت به که شد مارى ناگاه و אندאخت رא آن پس بیندאز، رא آن موسى، אى :فرمود«: ؛ ترجمه۲۰و۱۹/ طه .٢٣٠

  ».بسنجید درست ترאزوى با و دهید تمام رא پیمانه کنید، می پیمانه چون و«: ؛ ترجمه۳۵/ אسرאء .٢٣١

چون אز کاری ترسی  بدאن در شو؛ که خود رא سخت پاییدن دشوאرتر تا در :] و فرمود[«: ؛ ترجمه175حکمت , بالغهאل نهج  .٢٣٢
 ».نشدن در کار و ترسیدن

 ».هر که پوششِ شرم گزیند، کس عیب אو نبیند:] و فرمود[«: ؛ ترجمه223حکمت , אلبالغه نهج  .٢٣٣

: فرمود. خردمند رא برאی ما توصیف کن: گفتند) علیه אلسالم(אیشان  و به«: ؛ ترجمه۶۶ص , ۱۹ج, אلبالغه نهج   شرح .٢٣٤
 ».گفتم: نادאن رא توصیف کن، فرمود: گفتند. دهد خردمند کسی אست که هر چیزی رא در جای خود قرאر می
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   ٢٣٥».نْ أعْطَیٰ مَنْ ال یَرْجُوאِنَّ أجْوَدَ אلنَّاسِ مَ«): علیه אلسالم(ـ قالَ אإلمامُ אلحُسَینُ ۹

   ٢٣٦».مَنْ أطاعَ אلخالِقَ، لَم یُبالِ بسَخَطِ אلمَخلوقِ«): علیه אلسالم(ـ قالَ אإلمامُ אلهاديُّ ۱۰

  توضیح

אند همگی אفعال معتل هستند که تجزیۀ آنها با تجزیۀ אفعال  אفعالی که در آیات و روאیات باال به کار رفته
ما در אینجا به خاطر אهمیت آشنایی بیشتر با فعلهای معتل و با هدف مرور برخی אز صحیح تفاوتی ندאرد؛ ولی 

پنج نمونۀ نخست . אیم در درسی مستقل به تجزیۀ אفعال معتل پردאخته, ترین قوאعد אعاللیِ مربوط به آنها مهم
به تجزیۀ . אند تخاب شدهאن) علیهم אلسالم(אز میان آیات قرآن کریم و پنج نمونۀ دوّم אز میان روאیات معصومان 

  :אفعال به کار رفته در آنها توجه کنید

  ﴾ا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةًا وَهَبْ لَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا تُزِغْ قُلُوبَنَا لَرَبَّنَ﴿ـ ۱

، مفرد مذکر سکونمت جزم آن و عال» الی ناهیه«فعل مضارع مجزوم به  ،»ز ي غ«: حروف אصلی :تُزِغْ
 .معتلّ و אجوف, متصرّف, معرب, معلوم, متعدّی, تامّ, »إفعال«باب , ثی مزیدثال, مخاطب

مبنی , معلوم, متعدّی, فعل ماضی، مفرد مذکر مخاطب، ثالثی مجرد، تامّ، »ه د ي«: حروف אصلی :هَدَیْتَ
  . معتل و ناقص, متصرّف, بر سکون

, معلوم, متعدّی, ثی مجرد، تامّفعل אمر حاضر، مفرد مذکر مخاطب، ثال ،»و ه ب«: حروف אصلی :هَبْ
 .معتلّ و مثال, متصرّف, مبنی بر سکون

  ﴾א وَكُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیّاًذَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَالَتْ یَقَ﴿ـ ۲

مبنی بر , معلوم, متعدّی, ، فعل ماضی، مفرد مؤنث غایب، ثالثی مجرد، تامّ»ق و ل«: حروف אصلی :قالَتْ
 .אجوفمعتل و , متصرّف, فتح

, مبنی بر سکون, معلوم, الزم, ، فعل ماضی، متکلّم وحده، ثالثی مجرد، تامّ»م و ت«: حروف אصلی :مِتُّ
  .معتل و אجوف, متصرّف

, متصرّف, مبنی بر سکون, ، فعل ماضی، متکلّم وحده، ثالثی مجرد، ناقص»כ و ن«: حروف אصلی :كُنْتُ
  .معتلّ و אجوف

  ﴾صْنَامَكُمْ بَعْدَ أنْ تُوَلُّوא مُدْبِرِینَوَتَاللَّهِ لَأكِیدَنَّ أ﴿ـ ۳

, متعدّی, تامّ, ثالثی مجرّد, ، فعل مضارع مؤکّد با نون ثقیله، متکلّم وحده»כ ي د«: حروف אصلی :أكِیدَنَّ
  .معتل و אجوف, متصرّف, مبنی بر فتح

, مذکّر مخاطب، فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن حذف نون، جمع »و ل ي«: حروف אصلی :تُوَلُّوא
, متصرّف, معرب, )אست، אما در אینجا الزم אست دو وجهی(الزم و متعدی , تامّ, »تفعیل«باب , ثالثی مزید

  .معتل و لفیف مفروق

                                                 
] به بخشش مردم[ترین مردم کسی אست که به آن کس ببخشد که אمیدی  بخشنده«: ؛ ترجمه۲۴۲، ص ۲، ج کشف אلغمّه .٢٣٥

 ».ندאرد

 »  .هر کس אز آفریدگار خویش فرمان برد، به خشم وغضب آفریدگان بی אعتنایی کند«: ؛ ترجمه۹۵، ص ۷۰، ج بحار אألنوאر .٢٣٦



۲۴۸  

Sarf(1) 83-84 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

   ﴾ىא هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَا فَإِذَاهَى فَألْقَا مُوسَا یَالَ ألْقِهَقَ﴿ـ ۴

, معلوم, متعدّی, ب، ثالثی مزید، تامّ، فعل אمر حاضر، مفرد مذکر مخاط»ل ق ي«: حروف אصلی :ألْقِ
  .معتل و ناقص, متصرّف, مبنی بر حذف حرف علّه

, متعدّی, تامّ, »إفعال«، فعل ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مزید، باب »ل ق ي«: حروف אصلی :یألْقَ
  .معتل و ناقص, متصرّف, »אلف«مبنی بر فتحۀ مقدّر بر , معلوم

, معرب, الزم, تامّ, ثالثی مجرّد, ، فعل مضارع مرفوع، مفرد مؤنث غایب»س ع ي«: حروف אصلی :ىتَسْعَ
  .معتل و ناقص, متصرّف

   ﴾اسِ אلْمُسْتَقِیمِوَأوْفُوא אلْكَیْلَ إِذא كِلْتُمْ وَزِنُوא بِالْقِسْطَ﴿ـ ۵

 ,تامّ, »إفعال«، فعل אمر حاضر، جمع مذکر مخاطب، ثالثی مزید، باب »و ف ي«: حروف אصلی :أوْفُوא
  .معتل و لفیف مفروق, متصرّف, مبنی بر حذف نون, متعدّی، معلوم

متعدّی به مفعول , فعل ماضی، جمع مذکّر مخاطب، ثالثی مجرّد، تامّ، »כ ي ل«: حروف אصلی :كِلْتُمْ
  .معتل و אجوف, متصرّف, مبنی بر سکون, معلوم, محذوف

مبنی , معلوم, متعدّی, ب، ثالثی مجرّد، تامّفعل אمر حاضر، جمع مذکر مخاط، »و ز ن«: حروف אصلی :زِنُوא
  .معتل و مثال, متصرّف, بر حذف نون

  ».فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّیهِ أعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ ،إِذَא هِبْتَ أمْرאً فَقَعْ فِیهِ«): علیه אلسالم(ـ قالَ אإلمامُ عليٌّ ۶

مبنی , معلوم, متعدّی, خاطب، ثالثی مجرّد، تامّفعل ماضی، مفرد مذکّر م ،»ه ي ب«: حروف אصلی :هِبْتَ
  .معتل و אجوف, متصرّف, بر سکون

مبنی بر , معلوم, الزم, فعل אمر حاضر، مفرد مذکر مخاطب، ثالثی مجرّد، تامّ ،»و ق ع«: حروف אصلی :قَعْ
  .معتل و مثال, متصرّف, سکون

الزم و , تامّ, ثالثی مجرّد, مخاطب، فعل مضارع مرفوع، مفرد مذکّر »خ و ف«: حروف אصلی :تَخَافُ
  .معتل و אجوف, متصرّف, معرب ٢٣٧متعدّی،

  » .لَمْ یَرَ אلنَّاسُ عَیْبَهُ ،مَنْ كَسَاهُ אلْحَیَاءُ ثَوْبَهُ«): علیه אلسالم(ـ قالَ אإلمامُ عليٌّ ۷

مبنی بر , وممعل, متعدّی, ، فعل ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مجرّد، تامّ»כ س و«: حروف אصلی :كَسَا
  .معتل و ناقص, متصرّف, »אلف«فتحۀ مقدّر بر 

و عالمت جزم آن حذف حرف علّه، مفرد مذکّر » لَمْ«، فعل مضارع مجزوم به »ر أ ي«: حروف אصلی :یَرَ
  .معتل و ناقص, متصرّف, معلوم, متعدّی, غایب، ثالثی مجرّد، تامّ

 .فَصِفْ لَنَا אلْجَاهِلَ :فَقِیلَ .هُوَ אلَّذِي یَضَعُ אلشَّيْءَ مَوَאضِعَهُ :فَقَالَ .قِلَصِفْ لَنَا אلْعَا ):علیه אلسالم(وَ قِیلَ لَهُ ـ ۸
   ».قُلْتُ :قَالَ

                                                 
مثال متعدی آن آیۀ مبارک . אست) دو وجهی(هم الزم و  هم متعدی » خافَ«אیم که فعل  در دروس پیشین بیان کرده. ٢٣٧
پس  ،بیم دאرید] زن و شوهر[ و אگر אز جدאیى میان آن دو( ﴾انْ أهْلِهَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِا فَابْعَثُوא حَکَمَنِهِوَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْ﴿

به آن به   مفعولٌ » شِقاقَ«אست که وאژۀ ) ۳۵/ نساء.) (تعیین کنید] زن[آن  ۀو دאورى אز خانوאد] شوهر[آن  ۀدאورى אز خانوאد
  .رود شمار می
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مبنی بر , مجهول, متعدّی, فعل ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مجرّد، تامّ ،»ق و ل«: حروف אصلی :قِیلَ
  .معتل و אجوف, متصرّف, فتح

, معلوم, متعدّی, فعل אمر حاضر، مفرد مذکر مخاطب، ثالثی مجرّد، تامّ ،»و ص ف«: حروف אصلی :صِفْ
  .معتل و مثال, متصرّف, مبنی بر سکون

, معرب, متعدّی, تامّ, ثالثی مجرّد, ، فعل مضارع مرفوع، مفرد مذکّر غایب»و ض ع«: حروف אصلی :یَضَعُ
  .معتل و مثال, متصرّف

مبنی بر , معلوم, متعدّی, ثالثی مجرّد، تامّ, تکلّم وحدهفعل ماضی، م ،»ق و ل«: حروف אصلی :قُلْتُ
  .معتل و אجوف, متصرّف, سکون

  » .אِنَّ أجْوَدَ אلنَّاسِ مَنْ أعْطَی مَنْ ال یَرْجُو«): علیه אلسالم(ـ قالَ אإلمامُ אلحُسَینُ ۹

, متعدّی, تامّ ,»إفعال«فعل ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مزید، باب  ,»ع ط و«: حروف אصلی :أعْطَی
  .معتل و ناقص, متصرّف, »אلف«مبنی بر فتحۀ مقدّر بر , معلوم

, معرب, متعدّی, تامّ, ثالثی مجرّد, ، فعل مضارع مرفوع، مفرد مذکّر غایب»ر ج و«: حروف אصلی :یَرْجُو
  .معتل و ناقص, متصرّف

  » .یُبالِ بِسَخَطِ אلمَخلوقِ مَنْ أطاعَ אلخالِقَ، لَمْ«): علیه אلسالم(ـ قالَ אإلمامُ אلهاديُّ ۱۰

, متعدّی, تامّ, »إفعال«فعل ماضی، مفرد مذکّر غایب، ثالثی مزید، باب  ،»ط و ع«: حروف אصلی :أطاعَ
  .معتل و אجوف, متصرّف, مبنی بر فتح, معلوم

و عالمت جزم آن حذف » لَمْ«، فعل مضارع مجزوم به »ب ل ي«یا » ب ل و«: حروف אصلی :یُبالِ
  . معتل و ناقص, متصرّف, معرب, متعدّی, ، تامّ»مفاعله«باب , ثالثی مزید, ، مفرد مذکّر غایبحرف علّه

  قاعده 

אشاره زیر تجزیۀ אفعال معتل دقیقاً مانند تجزیۀ אفعال صحیح אست و هنگام تجزیۀ آنها نیز باید به موאرد 
  :کرد

  ؛...) ، نهی یانفی ماضی، مضارع، אمر،(ـ نوع فعل אز جهت زمان ۱

   ؛)مفرد، تثنیه، جمع، مذکّر و مؤنّث(نوع فعل אز نظر صیغه و هیئت آن  ـ۲

    ؛ثالثی یا رباعی و مجرّد یا مزید بودن و باب مربوط به هر کدאم אز آنها ـ۳

   ؛تامّ یا ناقص بودن ـ۴

  ؛الزم یا متعدی بودن ـ۵

  ؛معلوم یا مجهول بودن ـ۶

  ؛معرب یا مبنی بودن ـ۷

   ؛نمتصرّف یا جامد بود ـ۸

  .بودن و نوع هر یک אز آنها ـ صحیح یا معتل۹



۲۵۰  
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مرفوع، منصوب یا مجزوم و عالمت رفع، نصب یا (باید حالت אعرאبی  در فعل مضارع عالوه بر אین موאرد
  .شود آن نیز ذکر ) جزم

  


