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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسمهای معرفه و نکره؛ 
  چگونگی معرفه ساختن אسم نکره؛ 

 ؛ )ناقصه(و نکرۀ غیر محضه ) هتامّ(نکرۀ محضه  
  .אسم مفرد نکره باאفادۀ عموم موאرد  

  درآمد

رא به خوبی ) ۱(خوشحالم که دروس صرف عربی . کنم خدمت یکایک دאنشجویان عزیز سالم عرض می
  .אید אید و אز عهدۀ حلّ تمرینها برآمده فرא گرفته

عنوאن  بانها در پایان هر بخش אز درس  رא، که چکیدۀ آ) ۱(کنم قوאعد صرف عربی  در آغاز توصیه می
آمده אست، مجدّدאً مرور کنید و برخی אز تمارین مهمّ رא دوباره אز نظر بگذرאنید تا آمادگی الزم رא برאی  قاعده

  .سال تحصیلی به دست آورید ورود به مباحث صرفی אین نیم

که قبالً با تعریف و  אست» אسم«مباحث مربوط به ) ۲(شایان گفتن אست که محور درسهای صرف عربی 
سبک אرאئۀ درسها همان سبک و . אیم و در אینجا אنوאع و مسائل آن رא خوאهیم شناخت های آن آشنا شده نشانه

אیم و تفاوت چندאنی با شیوۀ אرאئۀ دروس صرف  بدאن پایبند بوده) ۱(سیاقی אست که در درسهای صرف عربی 
  . ندאرد) ۱(عربی 

سال تحصیلی، که در אنتهای آن درسهای علم صرف پایان خوאهد یافت، نیز بتوאنید  אمیدوאرم در אین نیم
   .بهرۀ الزم رא ببرید

. کند گفتگو می» معرفه و نکره«شود که אز مبحث  درسهایی آغاز می  با مجموعه) ۲(دروس صرف عربی 
ا آشنا نیست و در ذهن אو در هر زبان، אسم یا معرفه אست یا نکره؛ یعنی یا אز قبل برאی شنونده آشناست ی

אمّا سؤאل אین אست که آیا در عربی אسم معرفه فقط یک گونه אست یا אنوאعی برאی . אی אز آن وجود ندאرد پیشینه
پاسخ אین سؤאل مهمّ و אساسی باید مباحث بعدی رא به دقت مورد توجه قرאر  شود؟ برאی یافتن آن یافت می

  .دهید

  معرفه و نکره
  :توجه کنید های زیر به نمونه

  ) אلف

  .عَالِمٌ هُوَـ ۱

  .طَالِبٌ أحْمَدُـ ۲

  . صَفٌّ هَذَאـ ۳



  ۳    جلسه اول/ )۲(صرف عربی 
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  ١ .وَ دَلَّ قَلَّ مَاخَیرُ אلكَالمِ ـ ۴

  .قَادِمَةٌ لحَافِلَةُאـ ۵

  .جَمِیلَةٌ مِسْطَرَتِيـ ۶

  .تُبْ وَאجِبَاتِكَ אلدِّرאسِیَّةَאُکْ ،تِلمِیذُیا  ـ۷
  )ب

  .رَجُلٌجَاءَ  ـ۱

 .فِي قَاعَةِ אلمُحَاضَرَةِ أسْتَاذٌـ حَاضَرَ ۲

 ٢.اً یَرْکُضُشَابّـ رَأیتُ ۳

  توضیح

 אند مشخص شده» ب«رفه و אسمهایی که در دستۀ אند مع شده مشخص» אلف«אسمهایی که در دستۀ 
אند در حقیقت  که در אین جمالت به کار رفته» تِلْمِیذ و ةلَ، أحمد، אلحافِوَهُ«زیرא אسمهایی همچون  ؛אند نکره
و  ، أستاذٌلٌجُرَ«یعنی  ،»ب«אما אسمهای دستۀ  .אی در ذهن خود دאریم אند و אز هر کدאم آنها سابقه ه شدهشناخت
مرد، אستاد یا جوאن زیرא با شنیدن آنها َ ؛ذهنی אز آنها ندאریم ۀگونه سابق אند که هیچ  אسمهایی ناشناخته ،»شابـّاً

  .توאند مصدאق آن باشد אنی میآید، بلکه هر مرد، אستاد یا جو مشخصی در خاطر نمی

אلبته אین قاعده همیشگی و ثابت . »تنوین«دאرند یا  »אلف و الم تعریف«در زبان عربی بیشتر אسمها یا 
های אسم معرفه و  نشانه. فرאوאنی دאرد که در آینده אز آنها گفتگو خوאهیم کرد و نیست، بلکه אستثناهای مشخص

  :ند אزא رتنکره در فارسی و عربی به تفکیک عبا

در » .مرد آمد« :گوییم در فارسی نشانۀ خاصی برאی אسم معرفه وجود ندאرد؛ یعنی وقتی می: معرفه ـ۱
אیم به ذهن  شناسیم یا אز אو سخن گفته کنیم مردی که می می» مرد«אی که بر وאژۀ  وאقع با مکث و تکیه

گیرد و אسمی که אین نشانه رא ندאشته باشد یا  می »אلف و الم« اًلباآید، אما در زبان عربی چنین אسمهایی غ می
  ٣.معرفه نیست یا حالتی אستثنایی دאرد

حرف تعریف ندאرد و غالباً ، کند غیر معین داللت می ئیאسم نکره در عربی אسمی אست که بر شی: نکره ـ۲
توאن گفت  بنابرאین می ؛)یאز کتاب( »مِنْ کتابٍ« ، و)کتابی رא( »کتاباً«، )کتابی( »کتابٌ«: ؛ مانندگیرد میتنوین 

 ؛אند که در אین صورت نکره »تنوین«یا  ،אند دאرند که در אین صورت معرفه »אلف و الم«بیشتر אسمهای عربی یا 
  .»تابٌألکِ«: توאن گفت شود؛ مثالً نمی אی با هم جمع نمی אز אین رو حرف تعریف و تنوین هرگز در کلمه

  شده אز نظر ساختمان صرفی به مشخصאز אسمهای  یک یم که هیچیاب درمی» אلف«با دقت در جمالت دستۀ 
، אسم )أحمد(، אسم علم )وَهُ(میر ض«: אند אز عبارتאسمهای معرفه در אین جمالت به ترتیب . هم شبیه نیستند

                                                 
   .گویا باشد بهترین سخن آن אست که کوتاه و. ١

رَکَضَ  ،سخنرאنی) تاالر( سالن: ةאلمحاضر قَاعَةسخنرאنی کردن؛ : حاضَرَ ؛تكالیف: وאجِبَات ؛كش خط: مِسْطَرَة אتوبوس؛ :حافِلَة ٢.
  .دویدن ):ـُـ(

دٌ«: אند؛ مانند رغم پذیرش تنوین معرفه یم كه عللَعَ یאز אسمها بعضیمانند  ٣. به تنوین آنها  که אصطالحاً» عَلِىٌّ«، »مُحَمـَّ
  .شود؛ یعنی אین نوع אز אسمها توאنایی پذیرش تنوین رא دאرند گفته می» نتنوین تمکّ«



۴  

Sarf(2) 83-84 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

). لمیذُتِ(א به ند و معرفه) ةرَطَسْمِ(، אسم مضاف )ةلَאلحافِ(، אسم مُحَلّی به אلف و الم )ما(، אسم موصول )هذא(אشاره 
ی به حلّאسم مُ«: ند אزא که عبارت אند رفته در عربی אسمهای معرفه هفت نوع هم توאن گفت روی بر אین אساس می

که در אدאمه به  »، عَلَم، אسم مضاف به معرفه، אسم אشاره، אسم موصول، ضمیر و معرفه به ندא)אلف و الم دאر( אل
  .کام و مباحث مربوط به هر کدאم אز آنها آشنا خوאهیم شدتفصیل אز آنها گفتگو خوאهیم کرد و با אح

 قاعده

 .کند אی داللت می شده אسمی אست که بر شیء، حیوאن یا אنسان معین و شناخته :معرفهـ ۱

 .کند نی داللت میאسمی אست که بر شیء، حیوאن یا אنسان نامعیّ :نکرهـ ۲

در پایان کلمه مشخص » )ی( یاء«ز کلمه یا در آغا» یک«های  אسم نکره در زبان فارسی با نشانهـ ۳
  .»تنوین«شود و در زبان عربی אغلب با  می

 ؛ـ אسم مضاف به معرفه۳ ؛ـ عَلَم۲ ؛ی به אلف و المحلّـ אسم م۱ُ: ند אزא אسمهای معرفه در عربی عبارتـ ۴
  .معرفه به ندא ـ۷ ؛ـ ضمیر۶ ؛ـ אسم موصول۵ ؛אسم אشاره ـ۴

  پیوست

  ؟کردسم نکره رא معرفه توאن א چگونه می )אلف

  :توאن به یکی אز دو روش زیر אسم معرفه به دست آورد אز بیشتر אسمهای نکره می

» کتابٌ«: شود؛ مانند که در אین صورت تنوین אز آخر آن حذف می ،אسم نکره در آغاز» אل«با آوردن ـ ۱
  ؛»ألکتابُ«شود به  ل مییبدتکه 

: شود؛ مانند که در אین صورت تنوین אز آخر آن حذف می ،با אضافه کردن אسم نکره به אسم معرفهـ ۲
 .אز אین دست یو موאرد دیگر» يقَلَمُ صَدِیقِ«یا » يقَلَمِ« :شود به ل مییبدتکه » قَلَمٌ«

  چیست؟  ) مخصّصه /ناقصه(و نکرۀ غیر محضه ) تامّه(نکرۀ محضه  )ب

جنس خود شایع و אنطباق آن بر هر   אفرאدمفهوم آن بین و  אی אست که معنا نکره :)تامّه(نکرۀ محضه  ـ۱
ندאرد  کند و هیچ قیدی که بر هر فردی אز جنس مردאن صدق می» رَجُلٌ«: مانند ؛فردی אز אفرאد آن جایز אست

رود که صفتی برאی آن  אسم نکره هنگامی محضه یا تامّه به شمار می. نددر مرد خاصی محصور کآن رא  که
  .ز אضافه نشده باشدذکر نشده و به نکرۀ دیگری نی

אی אست که صرفاً بر برخی אفرאد جنس خود داللت دאرد، نه بر  نکره: )مخصَّصه/ ناقصه(نکرۀ غیر محضه  ـ۲
نه بر مردאن غیر  ،کند هستند صدق می» مهذّب«که تنها بر برخی مردאن که » رَجُلٌ مُهَذَّبٌ« :همۀ آنها؛ مانند

אز حالت نکرۀ محضه » مهذّب«ی نکرۀ محضه אست و با کسب صفت به تنهای» رَجُلٌ«که وאژۀ حال آن ؛مهذّب
در وאقع אز دאیرۀ » مهذّب«چون وصف  ؛در نتیجه אز نظر معنایی دیگر شمول قبلی رא ندאرد ،شود خارج می
در نکرۀ محضه هر قدر . محصور کرده אست» بمردאن مهذّ«کاسته و حوزۀ معنایی آن رא به » رَجُلٌ«مصادیق 

توאن گفت  شود؛ بنابرאین می می استهمیزאن אز مقدאر אبهام آن ک اندیق و אفرאد کاسته شود به همאز دאمنۀ مصا
  :אی אست که نکرۀ غیر محضه אسم نکره

که حائز آن صفتِ مشخص  ،آن جنس یا موصوف אست و به وאسطۀ دאشتن صفتی خاص אفرאدی אز ـ۱
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  ؛»بٌذَّهَلٌ مُجُرَ«: شوند؛ مانند אز دאیرۀ مصادیق آن خارج می ،نیستند

یا به نکرۀ دیگری אضافه شده אست و به אین ترتیب به شیء خاصی אختصاص یافته و אز شمول  ـ۲
به » رَجُل«که در مثال نخست  ،»ةٍیَאِبنُ رَجُِل قَرْ« و» ةٍیَرَجُلُ قَرْ«: مصدאقی آن کاسته شده אست؛ مانند

» אِبْن«و در مثال دوم  ،صادیق آن محدود شده אستאضافه شده و بدین وسیله م ،که אسمی نکره אست ،»قَریة«
אضافه شده و بدین ترتیب אز دאیرۀ مصادیق آن کاسته  ،אست» قَریة«که خود مضاف به אسم نکرۀ  ،»رَجُل«به 
  .شود אز אین رو دیگر همۀ فرزندאن رא شامل نمی אست؛

  کند؟ نکره אفادۀ عموم می در چه حالتی אسم مفردِ) ج

کند، بدون אینکه אز אین میان بتوאن  عموالً بر یک فرد אز אفرאد جنس خود داللت میאسم مفرد نکره م
مصدאق مشخص و معینی برאی آن تعیین کرد؛ مگر آنکه پس אز نفی، نهی، אستفهام یا شرط قرאر گرفته باشد 

هَلْ «، »ضْرِبْ أحَدאًال تَ«، »تُ رَجُالًمَا رَأیْ«: شود؛ مانند که در אین صورت عموم אفرאد جنس خود رא شامل می
، »هیچ مردی رא ندیدم«: که به ترتیب یعنی ٤﴾فَأجِرْهُ כَینَ אسْتَجَارَإنْ أحَدٌ مِنَ אلمُشْرِکِ   وَ﴿و » جَاءَ أحَدٌ؟

کسی אز مشرکان אز تو پناه خوאست به ] هر[אگر :] אی رسول[«و  »کسی آمده؟] هیچ[آیا «، »زننکس رא  هیچ«
ها سایر אفرאد  یک فرد خاص نیست، بلکه אین وאژه» أحَدٌ«و » أحَدאً«، »رَجُالً«منظور אز  در אینجا .»אو پناه ده

  .شوند جنس خود رא نیز شامل می
یـا   אسـتفهام ، پس אز نفـی، نهـی    در آنها אسم مفرد نکره  دیگری نیز وجود دאرد که אستثنایی   حالتهای ی رخب
 ٥﴾عَلِمَتْ نَفْسٌ مَـا أحْضَـرَتْ  ﴿در آیۀ مبارک » فسنَ  «انند کلمۀ قرאر نگرفته، אمّا אفادۀ عموم کرده אست؛ م شرط

  .هرچند پس אز نفی، نهی، אستفهام یا شرط قرאر نگرفته אست ،همۀ نفسهاست نه یک نفس که مرאد אز آن

  

                                                 
 .»پناهش ده ،و אگر یكى אز مشركان אز تو پناه خوאست«: ؛ ترجمه۶ /توبه. ٤

 . »هر نفس بدאند چه فرאهم دیده«: ؛ ترجمه۱۴ /تكویر. ٥
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسم معرفه به אلف و الم؛ 
 אنوאع אلف و الم تعریف؛ 
  .אسم علم و אنوאع آن  

  درآمد

، چگونگی معرفه ساختن אسم نکرهآموختیم و با  ه و نکرهאسمهای معرفدر درس پیشین کلیاتی در مورد 
در אین درس و چند درس بعدی  .و مباحث دیگری در אین زمینه آشنا شدیم نکرۀ محضه و نکرۀ غیر محضه

אسم : אند אز شویم که عبارت در אین درس با دو نوع אز آنها آشنا می. אنوאع אسم معرفه رא بررسی خوאهیم کرد
 .אست الم אسم معرفه به אلف و ،معرفه אسمپركاربردترین نوع گفتنی אست . الم و אسم عَلَممعرفه به אلف و 

و در عین حال  אست شروع شده» الم אلف و«ها كه با می אز אسرخאین قسمت، به مناسبت، אز ب همچنین در
   .توجه قرאر گیرد אیم كه الزم אست به دقت مورد ها ندאرد گفتگو كردهنالم نقشی در معرفه شدن آ אین אلف و

  אنوאع معرفه

  אسم معرفه به אلف و الم

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  ٦﴾أكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وْمَلْیَא﴿ ـ۱

  ٧﴾אلْغَارِ يمَا فِإذْ هُ﴿ـ ۲

  ٨﴾אلرَّسُولَفَعَصَی فِرْعَوْنُ  * فِرْعَوْنَ رَسُوالً  كَمَا أرْسَلْنَا إلَی... ﴿ ـ۳
  )ب

  ٩﴾ضَعِیفاً אلْإنسَانُ خُلِقَ﴿ ـ۱

  .ـ أنتَ אلمُعَلِّم۲ُ

  .ةِאلمَرأمِنَ  أصْبَرُ אلرَّجُلُـ ۳
  )ج

                                                 
 ».אیتان تمام گردאنیدمאمروز دین شما رא بر« :؛ ترجمه۳/ مائده .٦
  ».بودند] ثور[گاه كه در غار  آن«: ؛ ترجمه۴۰/ توبه. ٧

فرعون به آن فرستاده عصیان ] لی[אی به سوی فرعون فرستادیم، و گونه که فرستاده همان ... «: ؛ ترجمه۱۵و  ۱۶/ مزّمّل. ٨
 ».ورزید

 ».אنسان ناتوאن آفریده شده אست« :؛ ترجمه۲۸/ نساء .٩
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   .אلجَامِعَةِ يدْرُسُ فِیَ يאلَّذِ يَهُوَ أخِ ـ۱

  ١٠.ةِمِن أصْنامِ אلعَرَبِ אلمَعرُوفَ אلعُزَّیو  אللّاتُ ـ۲

  ١١.»دَא شَبَابِ أهْلِ אلجَنَّةِسَیِّ אلحُسَینُوَ  ألحَسَنُ«): لّی אهللا علیه و آلهص( אهللاِ ـ قالَ رَسول۳ُ
  )د

   ١٢﴾ضَاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أجْرٌ كَرِیمٌوَ أقْرَضُوא אللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُ אلْمُصَّدِّقاتِوَ  אلْمُصَّدِّقِینَإِنَّ ﴿

  توضیح

 هابه آن» لא«در אصل نكره بوده و با אضافه شدن  »ب«و » אلف«  אسمهای مُحَلَّی به אلف و الم در دستۀ
  .אست אلف و الم تعریفدر אین אسمها ل» א«אز אین رو  אند؛ همعرفه شد

در نمونۀ نخست، אلف و . نام دאرد אلف و الم عهدآمده אست » אلف«אلف و المی که در آغاز אسمهای دستۀ 
و الم  אلفشده אست که آن رא  الم بر אسمی كه مقصود گوینده אست و در هنگام سخن گفتن حضور دאرد وאرد 

یَا أیُّهَا אإلنْسَانُ مَا غَرَّכَ ﴿: در منادא نیز אز אین نوع אست؛ مانند» أي«پس אز ل» א«. خوאنند میعهد حضوری 
شده אست كه مخاطب پیشینۀ ذهنی مشخصی אز آن  در نمونۀ دوّم אلف و الم بر אسمی وאرد  ١٣.﴾بِرَبِّكَ אلْكَرِیمِ

صلّی אهللا علیه و (ق آیاتی وאقع شده אست كه אز ماجرאی هجرت پیامبر در ذهن دאرد و با توجه به אینكه در سیا
אلف و ل» א«به אین نوع . كامالً شناخته شده و معلوم אست» אلغار«گوید، مرאد אز  و אبوبكر به مدینه سخن می) آله

جمله یک شده אست كه در قسمت قبلی  در سومین نمونه، אلف و الم بر אسمی وאرد . گویند می الم عهد ذهنی
به . آمده אستل» א«شود، به صورت معرفه به  بار به صورت نكره آمده و אینک كه برאی دومین بار אز آن یاد می

  .گویند می אلف و الم عهد ذكریل» א«אین نوع 

אلف و المی که بر אسمهای אین دستۀ وאرد شده . بنگرید» ب«های مشخص شده در دستۀ  אکنون به نمونه
در نمونۀ نخست به אلف و المی که . شود و خود دو گونه אست ت که بر אسم مفرد دאخل میאس אلف و الم جنس

همۀ אفرאد جنس خود رא ل» א«گویند؛ زیرא אین نوع אز  می אلف و الم אستغرאقوאرد شده אست » אإلنسان«بر وאژۀ 
در . »ضَعِیفاً إنسانٍ کُلُّ لِقَخُ«: رא به جای آن قرאر دאد و گفت» کلّ«توאن وאژۀ  شود؛ به طوری که می  شامل می

یعنی فردی که همۀ خصوصیات یک معلم » אلمعلّم«אست؛ با אین تفاوت که » אستغرאقل א«، ل»א«نمونۀ دوم نیز 
، ولی همۀ אفرאد جنس خود رא در بر  کند حقیقت و ماهیت جنس رא روشن میل» א«در نمونۀ سوم . رא دאرد
پس אین جمله به אین معناست که جنس مرد אز جنس . رא قرאر دאد» کلّ«ۀ توאن به جای آن وאژ گیرد و نمی  نمی

 אلف و الم بیان حقیقتل» א«به אین نوع אز . زن صبورتر אست، نه אینکه همۀ مردאن אز همۀ زنان صبورترند
 אگرچه ظاهرאً معرفه אست و אحکام אسمهای معرفه» جنسیهل א«شایان گفتن אست که אسم معرفه به . گویند می

  . شود، ولی در معنا نکره אست می بر آنها جاری

                                                 
 .بتهای معروف عرب: ةِبت؛ أصنامِ אلعَرَبِ אلمَعرُوفَ: »صَنَم«جمعِ : أصنام .١٠
  .۱۷۹، ص ۴، شیخ صدوق؛ ج אلفقیه یحضره ال من. ١١

دو ] پادאش[אند، אیشان رא  به خدא وאمى نیكو دאده] آنان كه[دهنده و  در حقیقت، مردאن و زنان صدقه«: ترجمه ؛۱۸/ حدید .١٢
  .»دאشتچندאن گردد، و אجرى نیكو خوאهند 

 »אی אنسان، چه چیز تو رא دربارۀ پروردگارت مغرور ساخته؟«: ؛ ترجمه۶/ אنفطار .١٣
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خود معرفه  ،ل»א«پیش אز گرفتن  אین אسمها. توجه کنید» ج«دستۀ مشخص شده در אسمهای به حال 
אند و אلف  אسم علم هستند كه خود معرفه  אست و אسمهای بعدی وصولمאسم  در نمونۀ نخست» يאلَّذِ« .אند بوده

نیست، بلكه  »تعریفل א«در אین گونه אسمها ل» א«در وאقع  ،بر אین אساس. ها ندאردو الم نقشی در معرفه شدن آن
אلف و الم «های אوّل و دوم  در نمونه .شود دو نوع تقسیم می هنیز خود بل» א«אین نوع אز . אست אلف و الم زאئده

؛ عرب وجود دאشته אست אین نوع אز אلف و الم در چنین אسمهایی אز آغاز وضع و אستعمال. אست الزمه» زאئده
شود؛ پس  یعنی نخستین باری که אستعمال شده אست به همرאه אسم معرفه آمده و هرگز אز آن جدא نمی

אما אند،  دو بت אز بتهای دورאن جاهلیت و عَلم» אلعُزَّی«و » אللّاتُ«אسم موصول و خود معرفه אست و » يאلَّذِ«
אین نوع אز אلف و الم در برخی אز . אست زאئدۀ غیر الزمه »سَینلحُא«و  »لحَسَنא«به کار رفته در אلف و الم 

تا معنای دقیق وאژگانی אسم  אست در אین موאرد אساساً אلف و الم به كار رفته. אست אسمهای علم به كار رفته 
بر  كه به معنای אشاره كردن אست و ١٤گویند نیز می אلف و الم تلمیحه آن همین دلیل ب هبو علم رא نشان دهد 
   .کند داللت می» عَلَم«معنای لغوی وאژۀ 

در وאقع حرف نیست، بلكه אسم موصول  »لمُصَّدِّقاتِא«و  »لمُصَّدِّقِینَא«در ل» א» «د«و سرאنجام در دستۀ 
אلف و المی אست كه بر אسمهای فاعل و مفعول » موصولهل א«. های آن אست خانوאده و هم» אلذي«به معنای 
إنَّ «: بر אین אساس معنای אین دو وאژه بدین گونه אست. אز آن عهد یا جنس نیست شود و منظور دאخل می
  . گویند می موصولهאلف و الم  ل»א«به אین نوع אز . »...نَ صَّدِّقْو یُ نَوصَّدِّقُאلَّذِینَ یُ

  قاعده

  .آن معرفه شده אست אسمی אست كه با دאخل شدن אلف و الم تعریف بر ل» א«אسم معرفه به  ـ۱

  .אسم موصول) حرف زאئد؛ ج) حرف تعریف؛ ب) אلف: אلف و الم بر سه نوع אست ـ۲

  אلف و الم تعریف) אلف

  :אین אلف و الم خود بر دو گونه אست

  :شود ، كه خود به سه نوع تقسیم میـ אلف و الم عهد۱

ن حضور بر אسمی كه مقصود گوینده אست و در هنگام سخن گفتل» א«אین : אلف و الم عهد حضوری) אلف
  ١٥.﴾لْیوْمَ أُِحلَّ لَكُمُ אلطَّیِّبَاتُא﴿در آیۀ مبارک » אلیَوم«شود؛ مانند אلف و الم  دאرد وאرد می

                                                 
نام دאرد، گویی خوبی و خیر در حقیقت با وی » حسن«مرאد آن אست كه אین فرد كه » אلحَسَن«گوییم  مثالً هنگامی كه می. ١٤

جا كه چنین   به همرאه آن אست؛ و אز آن» אل«رفتن سرشته شده و در عمق وجود وی رسوخ كرده אست و אین به دلیل به كار 
همچنین . אند گفته) به معنای אشاره كردن( אل تلمیحهایی به אصل معنای لغوی אسم علم אشاره دאرند، به آنها  אلف و الم

אند،  و معرفه توאن گفت كه אلف و الم در چنین אسمهایی אلف و الم تعریف אست؛ چه، אین אسمها خود مستقالً شناخته شده نمی
به אین אسمها سماعی אست و » אل«گفتنی אست אفزودن . نه אینکه برאی معرفه شدن به אلف و الم تعریف نیاز دאشته باشند

موسوعة ؛ ۱۵۳، ص ۲، ج אلنحو אلوאضح علی אلجارم و مصطفی אمین،: ک.توאن با قیاس بر آن چنین אسمهایی ساخت؛ ر نمی
  .۲۴۹، كشفی، عبدאلرسول؛ ص آموزش صرف؛ ۱۳۳بدیع یعقوب؛ ص  ، אمیلאلصرف و אلنحو و אالعرאب

 » .אمروز چیزهای پاکیزه برאی شما حالل شده«: ؛ ترجمه۵/ مائده ١٥.
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شود كه مخاطب پیشینۀ ذهنی مشخصی אز آن در  بر אسمی وאرد میل» א«אین : אلف و الم عهد ذهنی) ب
كه مقصود אز  ١٦﴾لْمُتَّقِینَبَ فِیهِ هُدًى لِّتَابُ ال رَیْذَلِكَ אلْكِ﴿در آیۀ مبارک » لكِتَابא«مانند אلف و الم  ذهن دאرد؛

  .آن قرآن کریم אست

شود كه در قسمت قبلیِ جمله یک بار به صورت  بر אسمی وאرد میل» א«אین : אلف و الم عهد ذكری) ج
د אلف و الم بیاید؛ ماننل» معرفه به א«شود به صورت  نكره آمده باشد و אكنون كه برאی دومین بار אز آن یاد می

  »  .אِشْتَرَیتُ كِتَاباً، فَقَرَأتُهُ، ثُمَّ بِعْتُ אلكِتَابَ«در جملۀ » אلكتاب«

  : شود و خود بر دو گونه אست كه بر אسم مفرد وאرد می ـ אلف و الم جنس،۲

توאن  شود، به طوری که می  همۀ אفرאد جنس خود رא شامل میل» א«אین نوع אز : אلف و الم אستغرאق) אلف
 إلَّا ∗إنَّ אإلنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ﴿در آیۀ مبارک » אإلنسان«رא به جای آن قرאر دאد؛ مانند אلف و الم » کلّ«ظ لف

ظاهرאً مفرد אست، אما » אإلنسان«باید توجه دאشت كه در אین نمونه با אینكه  ١٧.﴾אلَّذِینَ آمَنُوא وَ عَمِلُوא אلصَّالِحَاتِ
  .אند ، אز آن جدא شده﴾אلَّذِینَ آمَنُوא وَ عَمِلُوא אلصَّالِحَاتِ إلَّا﴿ی ، یعنمستثنی وאقع شده و یک گروه

، ولی همۀ אفرאد  کند  حقیقت و ماهیت جنس رא روشن میل» א«אین نوع אز : אلف و الم بیان حقیقت) ب
و » رَّجُلאل«אلف و الم : رא قرאر دאد؛ مانند» کلّ«توאن به جای آن وאژۀ  گیرد و نمی جنس خود رא در بر نمی

؛ یعنی جنس مرد אز جنس زن صبورتر אست، نه אینکه همۀ مردאن »ة אلرَّجُلُ أصْبَرُ مِنَ אلمَرأ«در عبارت » אلمَرأة«
  .אز همۀ زنان صبورترند

  אلف و الم زאئده) ب

زیرא نقشی در معرفه بودن آنها  ،در برخی موאرد אلف و الم موجود در آغاز אسمها אلف و الم تعریف نیست
  :אست گونهدو  بر אست كه خود زאئده ،אین نوع אز אلف و الم. אردند

آغاز برخی אز אسمهای موصول كه אساساً جز با אلف و الم  درل» א« همچون زאئدۀ الزمه؛ـ אلف و الم ۱
  ؛»و ألَّذِینَ يألَّذِ«: شوند؛ مانند אستعمال نمی

های علم كه گویای معنای وאژگانی مאس در آغاز برخی אزل» א« همچون زאئدۀ غیر الزمه؛אلف و الم  ـ۲
  .»حُسَینאل«و  »حَسَنאل«: ها ندאرد؛ مانندنآنهاست و نقشی در معرفه بودن آ

  אلف و الم موصوله) ج

های  خانوאده و هم» אلَّذي«در وאقع حرف نیست، بلكه אسم موصول אست که به معنای » אلف و الم«אین 
» אلمُسلِمات«و » אلمُسلِمین«های  وאژهل» א«شود؛ مانند  ول وאرد میرود و بر אسمهای فاعل و مفع آن به کار می
  . »...إنَّ אلَّذینَ أسْلَمُوא و أسْلَمْنَ «: كه بدین معناست ١٨﴾...إنَّ אلمُسْلِمِینَ وَ אلمُسْلِمَاتِ ﴿ در آیۀ مبارک

  .دهد جدول زیر אنوאع אلف و الم رא به خوبی نشان می

                                                 
  .»مایۀ هدאیت تقوאپیشگان אست] و[آن هیچ تردیدی نیست ] حقّانیّت[אین אست کتابی که در «: ؛ ترجمه۲/ بقره ١٦.

  .»אند خوش زیان אست؛ مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده ن دستکه وאقعاً אنسا... «: ؛ ترجمه۲/ عصر .١٧

 .۳۵/ אحزאب .١٨
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 אنوאع אلف والم
 حرف زאئد حرف تعریف

אسم 
 موصول

 جنسאلف و الم  عهدאلف و الم 
 زאئدۀ الزمه

زאئدۀ 
عهد  غیرالزمه

 حضوری
 بیان حقیقت אستغرאق عهد ذكری عهد ذهنی

  سم علمא

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  .يٌّعَلِجاءَ  ـ۱

   .عَبْدََאهللاِرَأیتُ  ـ۲

  .بَعْلَبَكَّسافَرْتُ إلَی  ـ۳

   .»سُرَّ مَنْ رَأی«دِینَةَ تُ مَ  زُرْـ ۴
  ) ب

  .ةِאلعَبَّاسِیَّ كانَ عَمْرٌو אلجَاحِظُ أبُو عُثْمَانَ مِنْ كُتّابِ אلدَّوْلَةِ ـ۱

   .لِلحَدِیثِ رאوِیةً ،أمُّ אألئمَةِ ،)الم אهللا علیهاس(كانَتْ فاطِمَةُ אلزَّهْرَאءُ  ـ۲

  ١٩.ونانِومِ אلیُعَمِلَ عَبْدُאهللاِ אلَمأموُنُ عَلَی تَرْجَمَةِ عُلُ ـ۳

 توضیح

. در آنها به كار رفته אست) خاص(یابیم كه چند אسم علم  می توجه كنیم در »אلف«دستۀ های  نمونهאگر به 
همچنین אگر بیشتر دقت كنیم خوאهیم دאنست . »، عَبْدُאهللا، بَعْلَبَكّ و سُرَّ مَنْ رَأیيّعَلِ«: ند אزא אین אسمها عبارت

 مركب אضافی» عبدאهللا« ؛אست علم مفردאسم » يّعل«. ندא אز نظر صرفی با هم متفاوت كه هر كدאم אز אین אسمها
 ٢١.אسنادی مركب » سُرَّ مَنْ رَأی«و  אست؛  ٢٠مركب مزجی» بَعْلَبَكَّ« ؛אست

نفر  کبینیم كه در هر جمله دو یا سه عنوאن برאی ی می ،برویم »ب«دستۀ های  אكنون אگر به سرאغ نمونه
همچنین در  .شخص אست کی» عَمْرٌو، ألجَاحِظ و أبُو عُثْمَان«در جملۀ نخست منظور אز . تبه كار رفته אس

شخص  کی» عَبْدُאهللا و ألْمَأمُون«و در جملۀ سوم منظور אز » فَاطِمَة، ألزَّهْرَאء و أمُّ אألئِمَة«جملۀ دوم مرאد אز 
אی אطالق شده  در אصطالح نام ویژه ،آنهابا توجه به ویژگیهای مخصوص به  ،به هر كدאم אز אین عناوین. אست
 نیهكُ» عُثمان و أمُّ אألئمَة أبو«و به  لقب» אلجاحِظ و אلمَأمُون«به  ،אسم» عَمْرٌو، فاطِمَة و عَبدُאهللا«به  .אست
  .گویند می

                                                 
   ).אقدאم کرد(عبدאهللاِ مأمون به ترجمۀ دאنشهای یونانیان همت گماشت . ١٩

دو کلمه در אین حالت دیگر آن . آن אست که دو وאژه در کنار هم به کار رود و روی هم رفته یک معنا رא برساند ترکیب مزجی. ٢٠
  .شوند وجه تسمیۀ آن هم بدین خاطر אست که در وאقع آن دو وאژه با هم ممزوج و ترکیب می. در حکم یک کلمه אست

شادمان شد هر «: یک عبارت אسنادی یا یک جمله אست که مسند و مسندٌإلیه دאرد و بدین معناست» سُرَّ مَنْ رَأی«عبارت . ٢١
  .دیگر شهر سامرאء אست אین عبارت نام .»رא دید] شهر[که آن 
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كنیه برאی شناساندن بیشتر אشخاص אست . אسم آن אست كه برאی داللت بر نام אشخاص وضع شده אست
رود و سرאنجام كلمات دیگری كه گویای مدح و ستایش یا  به كار می» أب، אبن یا أمّ«هایی چون  دو با پیشون

  .شوند لقب نامیده می ،אند ذم و نكوهش هستند و در عین حال فاقد ویژگیهای אسم و كنیه

  قاعده

ء یا فرد אسمی אست كه بر شیء یا فرد خاصی داللت كند و منظور אز به كار بردن آن صرفاً آن شی علم
كند و مفهوماً همۀ אفرאد جنس رא در بر  خالف אسم جنس كه بر فرد خاصی داللت نمی بر باشد،مشخص 

  ٢٢.گیرد می

 مزجیو  אسنادی، אضافیو علم مركب نیز خود به سه نوع  ،مركّبو  مفردאسم علم אز لحاظ دستوری به 
 :شود تقسیم می

  .»يّعَلِ«: كلمه باشد؛ مانند کآن אست كه ی :علم مفرد )אلف

 ع علم مرکبسه نو. »عَبدُאهللا«: كلمه باشد؛ مانند کآن אست كه مشتمل بر بیش אز ی :بعلم مركّ) ب
  :ند אزא عبارت

  .»אلمُؤمِنِینَ أمِیرُ«و  »אهللاِعبدُ«: لیه باشد؛ مانندإآن אست كه تركیبی אز مضاف و مضاف : ب אضافیمركّ ـ۱

تَأبَّطَ «و » سُرَّ مَنْ رَأی«: لیه تشكیل شده باشد؛ مانندإ  مسندآن אست كه אز مسند و : ب אسنادیمركّ ـ۲
  ٢٣.»شَرّאً

شود كه بین كلمات آن رאبطۀ אضافی یا אسنادی وجود ندאشته باشد  به تركیبی گفته می: ب مزجیمركّ ـ۳
 :؛ مانندباشدو صرف كثرت אستعمال آنها در كنار همدیگر موجب پدید آمدن نوعی رאبطه میان آنها شده 

  .»تَ لَحْمَبَیْ«و  »بَعْلَبَكَّ«

  :شود نیز تقسیم می لقب و كنیه، אسملم به אعتبار دیگر به عَ

عَلَمی אست كه برאی داللت بر نام فرد یا شیء خاصی وضع شده باشد و در عین حال، لقب و  :אسم )אلف
  .»و، عَبْدُאهللا، أحْمَد و عَمْرٌيّعَلِ«: كنیه نیز نباشد؛ مانند

 يّنُ عَلِبْאألئمة، אِ  أبوعُثمان، أمّ«: شروع شده باشد؛ مانند» أب، أمّ، אبن یا بنت«لمی אست كه با عَ :كنیه )ب
  .»و بِنْتُ אلحَسَن

كه به ترتیب » ونأمُאلمَ و   ظهرאء، אلجاحِאلزَّ«: رود؛ مانند می  ذم به كار علمی אست كه برאی مدح یا  :لقب )ج

                                                 
گیرد و تثنیه و جمع אز آن  شود، אغلب אلف و الم تعریف نمی אز جمله ویژگیهای אسم علم آن אست كه به אسم دیگر אضافه نمی .٢٢

شود؛ مگر آنكه به عنوאن یک אسم نكره به كار رود و אین در صورتی אست كه אسم علم بر دو نفر یا بیشتر אطالق  ساخته نمی
: بگیرد؛ مانند» تعریفل א«توאند  توאند مثنی و جمع بسته شود و هم می شود، هم می در אین صورت هم אضافه می. شده باشد

 .۲۵۹صرف ساده، محمدرضا طباطبایی، ص . »زَیْدُنا، زَیدُكُم، אلزَّیدאن و אلبَكْرُون«

شرّی رא زیر بغل «: إلیه دאرد و بدین معناستیک عبارت אسنادی یا یک جمله אست که مسند و مسند » تَأبَّطَ شَرّאً«عبارت . ٢٣
 ».گرفت
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  ٢٤.در موصوف آنهاست» مورد אعتماد بودن«و » چشم  حدقۀ  مدگیبرآ«، »درخشندگی«گویای وجود صفات 
  

  

                                                 
شایان گفتن אست كه אسم رא باید پیش אز لقب به كار برد، אما رعایت ترتیب بین كنیه و لقب و نیز אسم و كنیه الزم نیست؛ ٢٤. 

؛ »)علیه אلسّالم(يٌّ אبْنُ أبِي طَالِبٍ أمِیرُ אلْمُؤْمِنِینَ قَالَ عَلِ«یا » )علیه אلسّالم(قَالَ عَلِيٌّ أمِیرُ אلْمُؤْمِنِینَ אبْنُ أبِي طَالِبٍ «: مانند
  .۲۵۰و  ۲۴۹؛ آموزش صرف، ص ۱۴۴و  ۱۴۳، ص ۲אلنحو אلوאضح، ج : ک.ر
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  معرفه به ندא؛  

  .אسم אشاره و אنوאع آن 

  درآمد

دو نوع دیگر אز در אین درس با  .و אسمهای علم آشنا شدیم» אل«گذشته با אسمهای معرفه به در درس 
گیرد منادא  كه مورد خطاب قرאر می هر אسمی. ، آشنا خوאهیم شدאسم אشاره و معرفه به ندאאسمهای معرفه، یعنی 

منادאی و  علم منادאی ستند؛ مانند אز آنها معرفه ه دאرد كه برخی  در دستور زبان عربی منادא אقسامی . نام دאرد

אند و ما در  گفته نكرۀ مقصوده منادאی آن   معرفه אسمی אست كه در نحو عربی به یكی אز אنوאع منادאی . مضاف
אیم که برאی شناخت ویژگیهای ظاهری آن אز نظر صرفی باید  معرفه به ندא یاد كرده אینجا אز آن به عنوאن אسم 

  .توجّه كافی مبذول شودبه توضیحات אرאئه شده 

  .كنیم معرفه جلب می אکنون توجّه شما عزیزאن رא به مباحث مربوط به هر كدאم אز אین אسمهای 

  معرفه به ندא
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  ٢٥.אُكْتُبْ وَאجِبَاتِكَ אلدِّرאسِیَّةَ طَالِبُـ یا ۱

  .אلدِّرאسیَّةَ אُكْتُبِي وאجباتِكِ طالبةُـ یا ۲

  .אُكْتُبَا وאجباتِكُما אلدِّرאسیَّةَ طالبانِـ یا ۳

  . אُكْتُبْنَ وאجباتِكُنَّ אلدِّرאسیَّةَ طالباتُـ یا ۴

  توضیح

در אین نوع منادی . شوند نامیده می منادאی نكرۀ مقصودهאند  های باال مشخص شده אسمهایی كه در نمونه
رא به نام صدא بزنیم مستقیماً مورد خطاب قرאر فردی معیّن و مشخص كه شاید نام אو رא ندאنیم یا نخوאهیم אو 

  .گیرد می

  قاعده

نی אسم نامعیّنی אست که با آمدن حرف ندא در אبتدאی آن بر شخص یا شیء معیّ منادאی نکرۀ مقصوده
، غیر مضاف و غیر »אل«به عبارت دیگر منادאی نكرۀ مقصوده אسم غیر علم، غیر محلّی به . کند داللت می

چون مستقیماً مخاطب قرאر گرفته و كامالً مشخص و معیّن אست یكی אز אنوאع معرفه به شمار منوّنی אست كه 
  .»یا אُخْتُ«و » یا أستاذُ«در عبارאت » أخت«و » أستاذ»  های آید؛ مانند وאژه می

                                                 
  .تکالیف درسی: رאسِیَّةٌدِ وَאجِبَاتٌ. ٢٥
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  אسم אشاره

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  . אلقَلَمُ جَمِیلٌ) ذَאכَ، ذَلِكَ(هَذَא  .۱

  . אلمِنضَدَةُ كَبِیرَةٌ) تِیكَ، تِلْكَ( هَذِهِ .۲

  .אلتِّلمِیذאنِ نَشِیطانِ) ذאنِكَ، ذאنِّكَ(هَذאنِ  .۳

  .אلنَّافِذَتانِ صَغِیرَتانِ) تَانِكَ، تانِّكَ(هَاتَانِ  .۴

  .אألساتِذَةُ یُدَرِّسُونَ فِي אلكُلِّیَّةِ) أولَئِكَ، أواللِكَ(هَؤُالءِ  .۵

  ٢٦.ضاتٌ یَعْمَلنَ فِي אلمُستَشفَیאلنِّساءُ مُمَرِّ) لِكَأولَئِكَ، أوال(هَؤُالءِ  .۶
  )ب

  . ذَلِكَ אلبُستَانُ جَمِیلٌ یا عَلِيُّ .۱

  . ذَلكِ אلبُستانُ جَمیلٌ یا فاطمةُ .۲

  .ذلِكُما אلبُستانُ جَمیلٌ یا أخَوَيَّ .۳

  .ذَلِكُما אلبُستانُ جَمیلٌ یا أخْتَايَ .۴

  .قائِيذَلِكُم אلبُستانُ جَمیلٌ یا أصدِ .۵

  ٢٧. ذَلِكُنَّ אلبُستانُ جَمیلٌ یا سَیِّدאتِي .۶
  )ج

  .هُنَا طَهرَאنُ .۱

  .مَدرَسَتُنا هُناכَ .۲

  .یُتْقِنُونَ אللُّغَةَ אلعَرَبِیَّةَةٌ هُنالِكَ تَالمِذَ .۳

  ٢٨.عَلَی أنَّكَ ذَكِيٌّ جِدّאً دَالئِلُ تَدُلُّ) ثَمَّةَ(ثَمَّ  .۴

  توضیح

: که سه نوع אسم אشاره در آنها به كار رفته אست میابی می در متوجه کنی» لفא«های دستۀ  אگر به نمونه
אسم » ذَאכَ« ،به نزدیک هאسم אشار» هَذَא«. به دور هبه متوسط و אسم אشار هبه نزدیک، אسم אشار  هאسم אشار

روند، بلكه معموالً  ها אغلب به تنهایی به كار نمی אین אسم. אست אسم אشارۀ به دور» ذَلِكَ«אشارۀ به متوسط و 

                                                 
آنان : تانِّكَ و تَانِكَ ؛ذאنِّكَ و ذאنِكَ؛ )یا دو چیز دو نفر(אینان : هَاتَانِو هَذאنِ  آن؛: تِلْكَ و تِیكَ؛ ذَلِكَ و ذَאכَאین؛ : هَذِهِو هَذَא . ٢٦

 ؛)سه نفر یا سه چیز و بیش אز آن(آنان : أواللِكَ و أولَئِكَ؛ )سه نفر یا سه چیز و بیش אز آن(אینان : هَؤُالءِ ؛)دو نفر یا دو چیز(
پرستار : مُمَرِّضٌ منفذ، روزنه، دریچه، پنجره؛: ةٌذَنافِ فعال، سرزنده، چاالک، پر جنب و جوش؛: طٌنَشِی میز، میز تحریر؛: ضَدَةٌمِنْ
   ).زن(پرستار : ةٌ؛ مُمَرِّضَ)مرد(

  .هستند» آن«ها در فارسی به معنای  همۀ אین وאژه: ذَلِكُنَّو ذَلِكُم  ،ذلِكُما ،ذَلكِ ،ذَلِكَ. ٢٧

  .آنجا: ثَمَّةَ ، ثَمَّ وهُنالِكَ، هُناכَאینجا، همین جا؛ ): ها هُنا(هَهُنا  אینجا؛: هُنَا. ٢٨



۱۸  
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אسم אشاره نیستند، אستعمال  ءها אساساً جز كدאم אز آن ، كه هیچ»الم بُعد«یا » كاف خطاب«، »های تنبیه«با 
با אسم אشارۀ دور و متوسط و » كاف خطاب«با אسم אشارۀ نزدیک، » های تنبیه«به אین ترتیب كه . شوند می

  .)ذلِكَ/ ذאلِكَ =כ+ لِـ + ذא / هُناכَ =כ+ هُنا / هذא =ذא+ هـ (: رود با אسم אشارۀ دور به كار می» الم بعد«

كاف «های گوناگون  توאن حالت در אین بخش می. אند های אشارۀ به دور به كار رفته אسم» ب«در دستۀ 
تذكیر (نكتۀ قابل توجه آن אست كه אسم אشاره אز لحاظ جنس . گانه مشاهده كرد رא در مخاطبان شش» خطاب
تِلكَ «و » ذلك אلبُستانُ جَمیلٌ«: لیه مطابقت كند؛ مانندإباید با مشارٌ ) אفرאد، تثنیه و جمع(و عدد  )و تأنیث

در جنس و عدد صرفاً باید با مخاطب جمله مطابقت دאشته باشد، نه با » كاف خطاب«، ولی »אلحَدیقةُ کَبیرةٌ
لیه אست كه چون مذكر אست، متناسب با آن، إشارٌ م» لبُستَانא«אسم אشاره و » ذَא«های باال  در مثال. لیهإمشارٌ 

אز نظر نوع و عدد با مخاطب جمله » كاف خطاب«همچنین . אسم אشاره هم به صورت مذكر به كار رفته אست
كاف «مفرد و مذكر אست  ،»عَلِيّ«یعنی  ،به אین ترتیب كه در جملۀ نخست چون مخاطب. مطابقت یافته אست

كنید در جمالت بعدی نیز אین  كه مالحظه می چنان .)כَ(ر به كار رفته אست هم به صورت مفرد مذك» خطاب
  ٢٩.مطابقت رعایت شده אست

» هُناכَ« ،برאی אشاره به نزدیک» هُنَا«. كرد های אشارۀ مكانی رא مالحظه  توאن אسم می» ج«در دستۀ 
های  אین نوع אز אسم. روند ر به کار میبرאی אشاره به دو» ثَمَّةَ«و » ثَمَّ«، »هُنالِكَ«برאی אشاره به متوسط و 

در عبارت » هُنا«אشاره گاه بیانگر مفهوم زمان هستند كه در آن صورت دیگر معنای مكان ندאرند؛ مانند وאژۀ 
  .»بردم אتفاق אفتاد אین هنگام بود كه آنچه رא אنتظار می« :یعنی ؛»هُنا حَدَثَ مَا كُنْتُ أتَوَقَّعُهُ«

های אشارۀ غیر مكانی معرب به אعرאب مثنّی هستند؛ یعنی  كه تنها مثنای אسم ت نكتۀ مهم دیگر אین אس
אند و  های אشاره مبنی بقیۀ אسم. روند به كار می» ینِ « َـهای نصب و جرّ با  و در حالت» אنِ ـَـ«در حالت رفع با 
  .دهد ها رخ نمی هیچ تغییری در آن

  قاعده

هَذא، ذَلِكَ، : رود؛ مانند معینی به كار می یءאنسان، حیوאن یا ش אسمی אست كه برאی אشاره به אسم אشاره .۱
 .هَذِهِ و تِلكَ

 )ب ؛אسمهای אشارۀ مشترک میان مکان و غیر آن )אلف: شوند אسمهای אشاره به دو دسته تقسیم می .۲
  . אسمهای אشارۀ مختص به مکان

لیه مطابقت إ با مشارٌ ،، تثنیه و جمعیعنی אفرאد ،عدد در یعنی تذكیر و تأنیث و ،אسم אشاره در جنس .۳
 .»ضَدَةٌ وهَؤُالءِ رِجَالٌهَذَא قَلَمٌ، هَذِهِ مِنْ«: كند؛ مانند می

: شود؛ مانند تقسیم می» ، متوسط و دورکنزدی«אسم אشاره، אعم אز مکانی و غیر مکانی، به سه نوع  .۴
 .»كَنالِو هُ כَنانا، هُهُ ؛هَذَא، ذَאכَ و ذَلِكَ«

توאند به אول  لیه میإحرفی אست كه برאی آگاه ساختن مخاطب و متوجه كردن אو به مشارٌ  یههای تنب .۵
 .»هَذَא« در» ها«: یا متوسط אفزوده شود؛ مانند کهای אشارۀ نزدی אسم

                                                 
 ﴾ال یُحِبُّونَکُموالءِ تُحِبُّونَهُم وَأم ا أنتُهَ﴿: لیه فاصله شود؛ مانندإ ضمیر مشارٌ ، باو אسم אشاره »تنبیه یها«جایز אست میان . ٢٩

 .)۱۱۹ /آل عمرאن(
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شود و در جنس و عدد با مخاطب مطابقت  های אشاره אفزوده می حرفی אست كه به אسم كاف خطاب .۶
 .»ذَلِكِ قَلَمٌ یا فاطِمَةُ«و » يُّذَلِكَ قَلَمٌ یا عَلِ«عبارאت  در» כِ«و » כَ«:مانند لیه؛إنه مشارٌ ، كند می

» هُنا«و » أوالءِ«های אشارۀ  به אسم» كاف خطاب«توאند پیش אز  الم مكسوری אست كه می الم بُعد .۷
   .»هُنالِكَ«و » أواللِكَ«אشارۀ   های در אسم» ـلِ«: אفزوده شود؛ مانند
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אسم موصول و אنوאع آن؛ 

  ).معرفه به אضافه(אسم مضاف به אسم معرفه  

  درآمد

رא  )معرفه به ندא و אسم אشارهمعرفه به אلف و الم، אسم علم، ( معرفه ه برخی אز אنوאعدر دروس گذشت
אکنون در אین درس با دو نوع دیگر אز אنوאع אسم معرفه در زبان . و با مسائل مربوط به آنها آشنا شدیم شناختیم

אسم : אند אز نوع אسم معرفه عبارتאین دو . شویم و مسائل مربوط به آنها رא אز نظر خوאهیم گذرאند عربی آشنا می

אی دیگر  مسائل حاشیه رخیאهللا אز آنها و ب شاء که אن معرفه به אضافهیا همان  مضاف به אسم معرفهو  موصول
  .     گفتگو خوאهیم کرد

  אسم موصول
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )        אلف

  .   تَظِرُهُكُنتُ أنْ אلَّذِيـ جَاءَ ۱

  .دِقائِيأصْ هُمْ אلَّذِینَطَّلَبَةُ ـ حَضَرَ אل۲

  .أمامَكَ אلَّتِي ـ تِلكَ אلفَتاةُ אلنَّشِیطَةُ هِي۳َ

  .      فِي אلكُلِّیَّةِ אللَّوאتِيـ هُنَّ אلطَّالِباتُ ۴
  )ب

  .یَهْدِیكَ مَنْمِنَ אلنَّاسِ  ـ صاحِب۱ْ

  .هِيَ أفضَلُ مِنكُنَّ مَنْـ رَأیْتُ ۲

  .وَ دَلَّ قَلَّ مَاـ خَیرُ אلكَالمِ ۳

  .אلتَّالمِذَةِ یَدْرُسُ أيَّـ أُحِبُّ ۴
  )ج

  . أمَرَכَ אهللاُ بِهِ مَاـ אِفْعَلْ ۱

  .ا یَبْتَعِدُونَ عَنْهُمَّا یَقْتَرِبُ אلعُقَالءُ مِنْهُ، وَ אبْتَعِدْ عَمَّـ אِقْتَرِبْ م۲ِ

   .تَعْلَمُ مَاال تَعلَمُ، وَ إنْ قَلَّ  مَاـ ال تَقُلْ ۳

  .نَافِعٌ أیّاًـ אِقْرَأ ۴

  ٣٠﴾أنْتَ قَاضٍ مَافَاقْضِ ﴿ ـ۵

                                                 
 .»خوאهى بکن پس هر حکمى می«: ؛ ترجمه۷۲/ طه. ٣٠
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  توضیح

خودی خود به  »تِي، مَنْ، مَا و أيّلَّאلَّذِي، א«ی چون یها یابیم كه وאژه אگر در جمالت باال دقت كنیم درمی
 ,نام دאرد صلهكه  ,صرفاً با توجه به جمله یا شبه جملۀ بعدعنای آنها معنای روشن و وאضحی ندאرند، بلكه م

  .گویند می جملۀ صله و به جمالت پس אز آنها אسم موصولبه چنین كلماتی . شود یدאنسته م

به אین نوع אز . אند به كار رفته» للَّوאتِيאلَّذِینَ و אلَّتِي، אلَّذِي، א«در جمالت دستۀ نخست אسمهای موصول 
ر אعم אز مذكّ(و جمع های مفرد، مثنّی  گویند؛ زیرא برאی هر كدאم אز صیغه می موصوالت خاصאسمهای موصول 

در نمونۀ دوم جملۀ . یه אستفعلאی  در نمونۀ نخست جملۀ صله جمله. دאردوجود صیغۀ مخصوصی ) ثمؤنّ و
   ٣١.جار و مجرور אستباالخره در نمونۀ چهارم ظرف و  مدر نمونۀ سو، یهאسم אی هصله، جمل

אسمهای موصول در دستۀ نیز אسم موصول هستند، אما با  אند شدهمشخص در دستۀ دوم كلماتی كه 
تنها یک های گوناگون  אی لفظ مخصوصی وجود ندאرد، بلكه برאی صیغه زیرא برאی هر صیغه ,ندא نخست متفاوت

 های وאژهیكی אز صرفاً ها  صیغه ث یا سایرر، جمع مؤنّאز אین رو برאی مفرد مذكّ. رود به كار می یکسانلفظ 
 ٣٢.نام دאرند کموصوالت مشترنوع אز אسمهای موصول אین . به كار رفته אست» يّأ و مَنْ، مَا«

هم برאی عاقل و هم برאی غیر » و ذא يّأ«برאی غیر عاقل و » مَا«برאی عاقل،  »مَنْ«غالباً אسم موصولِ 
  ٣٣.رود عاقل به كار می

אی אست  جمله یا شبه جمله ,كه گفتیم چنان ,صلۀ موصول. شویم م با صلۀ موصول آشنا میسودر دستۀ 
جمالت صله هموאره . كند طرف می آید و אبهام موجود در אسم موصول رא بر س אز אسم موصول میكه پ

 عائد صلهیا  ضمیر عائدبه אین ضمیر . ضمیری در خود دאرند كه مرجع آن אسم موصول پیش אز آنهاست
. ائد محذوف אستدر نمونۀ אول و دوم ضمیر عائد ذكر شده אست، אما در نمونۀ سوم و چهارم ضمیر ع. گویند می

در مثال دوم كه مشتمل بر دو موصول אست دو جملۀ . אست» بِهِ«در » ه«در مثال نخست ضمیر عائد، ضمیر 
אست و ضمیر عائد دوم، ضمیر » مِنهُ«در » ه«ل، ضمیر ضمیر عائد אوّ. صله و طبعاً دو ضمیر عائد وجود دאرد

توאن ضمیر عائدی برאی آنها  ر عائد محذوف אست، میكه ضمی ,در مثالهای سوم و چهارم نیز. »عَنهُ«در » ه«
فرض چنین توאن  رא میتقدیر جمله  אست به كار رفته» تَعْلَمُ«مثالً در نمونۀ سوم كه دو فعل  .در تقدیر گرفت

 אست ر رفتهبه كا» اًأیّ«در مثال چهارم نیز كه אسم موصول  .»هُوَ إنْ قَلَّ مَا تَعلَمُ ،هُال تَقُلْ مَا ال تَعلَمُ«: کرد
                                                 

  .گویند نیز می جمله شبهبه ظرف و جار و مجرور . ٣١

نخست אینکه متناسب با لفظ : پذیر אست אگر بخوאهیم فعلی رא پس אز אین موصوالت مشترک بیاوریم به دو صورت אمکان. ٣٢
کسی رא که به تو کمک کرد پادאش (» کافِئْ مَن ساعَدَכَ«: موصول در همۀ حالتها فعل رא به صورت مفرد مذکّر بیاوریم؛ مانند

م موصول به کار رفته در جمله و متناسب با آن فعل جملۀ صله رא با صیغۀ مخصوص ؛ دیگر אینکه بر אساس مقصود אس)بده
 .»کافِئْ مَنْ ساعَدَכَ، کافِئْ مَن ساعَدَتْكَ، کافِئْ مَنْ ساعَدُوכَ و کافِئْ مَنْ ساعَدْنَكَ«: آن به کار بریم؛ مانند

همچنین . رود به کار می, هر دو, برאی عاقل و غیر عاقل با سایر موصوالت אین אست که אوّالً معرب אست، ثانیاً» أيّ«تفاوت ٣٣. 
بر خالف دیگر موصوالت می توאند به یک אسم معرفه אضافه شود که در אین صورت אگر אبتدאی جملۀ صلۀ آن نیز محذوف 

  . خوאهید خوאندتفاصیل بیشتر رא در مبحث معرب و مبنی . »عاشِرْ مِنَ אلنّاسِ أیُّهُم أفضَلُ«: شود؛ مانند باشد، مبنی می

 ﴾و مَنْ أضَلُّ مِمَّنْ یَدْعُوא مِنْ دُونِ אهللاِ مَنْ ال یَسْـتَجِیبُ لَـهُ  ﴿آیۀ مبارک : روند؛ مانند گاه به جای هم به کار مینیز » ما«و» مَنْ«
اقل نشسـته  در אین حالت در وאقع غیر عاقل به جای ع. به کار رفته אست» ما«به جای » مَنْ«که در آن אسم موصول ) ۵/אحقاف(

مَاوَאتِ وَ אألرْضِ   ﴿همچنین در آیۀ مبارک . در אینجا بتهاست» مَنْ«چون منظور אز , אست אسـم  ) ۲۴/ حشـر ( ﴾یُسَبِّحُ لَهُ مَـا فِـي אلسـَّ
  . אعمّ אز عاقل و غیر عاقلهمۀ موجودאت אست،  در אینجا» ما«زیرא منظور אز , به کار رفته אست» من«به جای » ما«موصول 
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אست كه אز آخر » ه«پنجم ضمیر عائد، ضمیر  نمونۀدر و باالخره . »اً هُوَ نَافِعٌאِقْرَأ أیّ«: تقدیر جمله چنین אست
: אست؛ یعنی تقدیر آیه در وאقع چنین אست» ما«حذف شده و مرجع آن אسم موصولِ » قاضٍ«אسم فاعل 

  . »فَاقْضِ مَا أنتَ قاضِیهِ«

  )بیشتربرאی مطالعۀ (پیوست 

  :های زیر توجه کنید به نمونه

  ٣٤﴾هِمْا أنْزَلْنَا عَلَیكَ אلكِتَابَ یُتْلَی عَلَیْأنَّأوَ لَمْ یَكْفِهِمْ ﴿ـ ۱

  .قَامَ عَلِيٌّ أنْـ عَجِبتُ مِنْ ۲

   ٣٥﴾نَسُوא یَوْمَ אلحِسَابِ مَالَهُمْ عَذَאبٌ شَدِیدٌ بِ﴿ـ ۳

   ٣٦﴾ةٍیُعَمَّرُ ألْفَ سَنَ لَوْیَوَدُّ أحَدُهُمْ ﴿ ـ۴

  . تُكْرِمَ سَعِیدאً كَيْـ جِئْتَ ل۵ِ

ویژگی אین دسته אز موصوالت . نام دאرند موصوالت حرفیند א شدههای باال مشخص  هایی که در نمونه وאژه
كه  ﴾ابَكَ אلْكِتَأنْزَلْنَا عَلَیْ  أنَّا  كْفِهِمْیَ لَمْ  أوَ﴿: روند؛ مانند آیۀ مبارک آن אست كه با صلۀ خود به تأویل مصدر می

ند א موصوالت حرفی عبارت. »كَ אلكِتابَكْفِهِمْ إنْزَאلُنا عَلَیْأوَ لَمْ یَ«: آن چنین אست) مصدریِ(صورت تأویل یافته 
صلۀ . مطالب مربوط به آنها آشنا خوאهیم شد اتفصیل ببه كه در دروس علم نحو » يْأنْ، أنَّ، ما، لَو و كَ«: אز

روند  حرف به شمار می ,אز لحاظ دستوری ,ز آنهاست، אما چون خود آنهاא پسאین موصوالت نیز طبعاً جملۀ 
  . برאی آنها در نظر گرفت توאن هیچ نقش نحوی نمی

  قاعده

 كند؛ مانند رא كامل می شאست كه جمله یا شبه جملۀ پس אز آن مفهوم אی אسم معرفه אسم موصول ـ۱
  .»أعْرِفُهُ يجَاءَ אلَّذِ«در عبارت » يאلَّذِ«

 .شود تقسیم می کمشترو  خاصموصول به دو گروه  אسم ـ۲

אعم אز (های مفرد، مثنّی و جمع  אسم موصولی אست كه برאی هر كدאم אز صیغه אسم موصول خاص ـ۳
 .»)אللّائي/ אللّاتي(אللّوאتي ، אللَّتانِ و يאلَّتِ، ، אللَّذאنِ، אلَّذِینَيאلَّذِ«: دאرد؛ مانند صیغۀ مخصوصی) ثر یا مؤنّمذكّ

ر یا مذكّאعم אز ( ی و جمع ی مفرد، مثنّ موصولی אست كه برאی همۀ حالتهاאسم  کאسم موصول مشتر ـ۴
» مَنْ«و  ٣٧﴾אلْأرْضِ يوאتِ وَ مَا فِاאلسَّم يفِ مَاسَبِّحُ لِلَّهِ یُ﴿ کدر آیۀ مبار» مَا«: دאرد؛ مانند یكسان یلفظ )ثمؤنّ

  ٣٨.»قُ אلبَابَطْرُیَ مَنْאُنظُرْ «در عبارت 

                                                 
 ».شود بر تو فرو فرستادیم آیا برאى אیشان بس نیست که אین کتاب رא که بر آنان خوאنده می«: ؛ ترجمه۵۱/ عنکبوت .٣٤
  ».خوאهند دאشت  عذאبى سخت ،אند آنکه روز حساب رא فرאموش کرده] سزאى[به «: ؛ ترجمه۲۶/ ص. ٣٥
 ».هر یک אز אیشان آرزو دאرد که کاش هزאر سال عمر کند« :؛ ترجمه۹۶/ بقره. ٣٦
  ».گویند تسبیح میرא  خدא  آنچه در آسمانها و آنچه در زمین אست«: ؛ ترجمه۱/ جمعه. ٣٧

  .در زدن: زدن، کوفتن؛ طَرَقَ אلبابَ): ـُـ(طَرَقَ . ٣٨
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אی אست كه به دنبال אسم موصول و برאی رفع אبهام موجود در آن  جمله یا شبه جمله لۀ موصولص ـ۵
عائد یا  ضمیر عائدگردد و  آید و مشتمل بر ضمیر بارز، مستتر یا محذوفی אست كه به אسم موصول برمی می

  هُدَی אهللاِ  ذَلِكَ﴿و  ٣٩﴾تَعْمَلُونَ  بِمَا كُنتُمْ ا ثْتُمُوهَورِأُ يوَتِلْكَ אلْجَنَّةُ אلَّت﴿ آیات مبارک شود؛ مانند نامیده می صله
אست » تُمُوهاورِثْأُ« جملۀ صلۀ نخست. אستبه كار رفته ه صل لۀجمدر آیۀ אوّل دو كه  ٤٠﴾بِهِ مَنْ یشَاءُ يهْدِیَ

» هُ«ضمیر عائد آن ضمیر محذوف  و »لُونَمَعْكُنتُم تَ«جملۀ صلۀ دوم  در آن ضمیر عائد אست و» ها«كه 
همین فعل  در» وَهُ«میر عائد آن ضمیر مستتر אست که ض» یشَاءُ«دوم جملۀ صله  همچنین در آیۀ. אست

  .אست )یَشاءُ(

  )معرفه به אضافه(مضاف به אسم معرفه 
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  ٤١.إلَیهِ كِتَابَهُتُ رَأیتُ أحْمَدَ وَ أعَدْـ ۱

  ٤٢.مِلٌّرِفَةَ مُאلمَعْ يدَّعِیَ كَالمُ مَنْ ـ۲

  ٤٣.ومَ أمْسِیَ مَتْحَفَ إصفَهانَزُرتُ  ـ۳

  .אلرَّجُلِ جَمِیلَةٌ ارَةُ هَذَאسَیّ ـ۴

  . عاقِبَةُ אلغَضَبِ نَدَאمَةٌ ـ۵

  .كَ حَسَنَةٌأخالقُ صَدِیقِ ـ۶

  توضیح

در هر كدאم אز . یكی אز رאههای معرفه ساختن אسم نكره אضافه كردن آن به یكی אز אسمهای معرفه אست
و در نتیجه تنوین אز آخر آن אفتاده و بدین  אست های باال אسم نكره به یكی אز אسمهای معرفه אضافه شده نمونه
دیگر جدא شوند، مضاف یکאلیه אز   كه در هر كدאم אز آنها אگر مضاف و مضافٌبه طوری  .معرفه شده אست ترتیب

های باال אسمهایی كه قبل  در جمله :گفت توאن گردد؛ بر אین אساس می دوباره به حالت نكره بودن خود باز می
ضمیر، אسم موصول، אسم علم، אسم אشاره، אسم معرفه به אلف و الم و «אند با אضافه شدن به  אز אضافه نكره بوده
  .אند  در حقیقت كسب تعریف كرده و معرفه شده» אسم مضاف به معرفه

  مالحظه

: ماند؛ مانند مضاف همچنان نكره باقی می ,شدאلیه نكره با  گفتنی אست در تركیب אضافی אگر مضافٌ
آید آن אست كه אز شمول معنایی  در אین حالت تنها تغییری كه אز جنبۀ معنایی در آن پدید می .»تابُ رَجُلٍكِ«

אی كه دאیرۀ مصادیق آن تنگ  گویند؛ یعنی نكره شود و بر همین אساس به آن نكرۀ مخصّصه می آن كاسته می

                                                 
  ».میرאث یافتید ،کردید آنچه می] پادאش[و אین אست همان بهشتى که به «: ؛ ترجمه۷۲/ زخرف. ٣٩

  ».کند ت که هر کس رא بخوאهد بدאن هدאیت میخدאس  אین هدאیت«: ؛ ترجمه۸۸/ אنعام. ٤٠

  ...).אمانت و (بازگردאندن، برگردאندن، پس دאدن : أعادَ. ٤١

   .آور کننده، ماللت کننده، کسل خسته: אدعا کردن؛ مُمِلّ: אِدَّعَی. ٤٢

   .مَتاحِف: موزه، ج: مُتْحَف. ٤٣
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، مرد کكتاب ی(كتابُ رَجُلٍ  ←)، کتابیكتاب کی(كتابٌ «: تری قابل אنطباق אست؛ مانند صو بر موאرد خا شده
 کی«كتاب مورد نظر صرفاً كتاب  که دهد نشان می» لجُرَ«به » كتاب«אضافۀ  در אین نمونه .»)کتاب مردی

تر  تنگهم ن باز رۀ مصدאقی آیאلیه، صفت یا صفتهایی دאشته باشد دא  در אین موאرد אگر مضافٌ. אست» مرد
  .»مٍعالِإیرאنيٍّ لٍ جُكتابُ رَ«: مانند خوאهد شد؛

  قاعده

אین . شود كند و معرفه می كسب تعریف می )אسمهای معرفه( אسم نكره با אضافه شدن به یكی אز معارف
  .نامند می معرفه به אضافهאسمها رא 

  



  

  

  
  
  

  پنجم ۀجلس
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛ضمایر منفصل و متّصل 

  ضمایر بارز و مستتر؛ 

 .نون وقایه 

  درآمد

در درسهای گذشته بیشتر אنوאع אسم معرفه رא شناختیم و با مسائل مربوط به هر کدאم کم و بیش آشنا 
شویم و مسائل و مباحث مرتبط با  آشنا می ,ضمیر یعنی ,حال در אین درس با آخرین نوع אز אسم معرفه. شدیم

 ,אبتدא الزم אست אشاره کنیم که ضمیر خود به دو دستۀ کلّی. گذرאنیم نظر می אز אی آن رא در بخشهای جدאگانه
 بارزبندی ضمیر یا  در אین تقسیم. شود که هر کدאم אز آنها نیز אنوאعی دאرند تقسیم می ,متّصلو منفصل یعنی 

با و  ن خبری نیستیا در ظاهر אز آ و ؛ به אین معنا که یا در جمله آشکار אست)پنهان( مستترאست یا ) آشکار(
قیقت وجود آن هرچند ح برد؛ یعنی در وجود آن پی توאن به  به کار رفته در جمله می توجه به وضعیت فعلِ

تفصیل مطالب در אدאمه אز نظر . شود با فعل به کار رفته در جمله آشکار نیست، ولی ضمیر فرض می همرאه 
  .گذرد می

  نفصل و متّصلمضمایر 
  :ه کنیدهای زیر توج به نمونه

  )ب              )אلف
  .نَعْبُدُ כَاإیّـ ۱            .يهُوَ أخِـ ۱

 .ياهُ أعْنِإیّـ ۲          .כَخْتَاهُمَا أُـ ۲

 .نَّ نَسْألُاکُإیّـ ۳          .مْکُهُنَّ أُمَّهَاتُـ ۳

  .اهُمْ نَحْتَرِمُإیّـ ۴          .يتُمْ أصْدِقَائِأنْـ ۴

  .اهَا رَأیْتُإیّـ ۵          .بٌنَحْنُ طُالّـ ۵

  وضیحت

אند به کلمات  ضمایری که در هر دو دسته به کار رفته یابیم که درمیهای باال دقت کنیم  گر در نمونهא
 ضمایر منفصلبه אین نوع אز ضمایر . به کلمۀ دیگری نیاز ندאرندخود مفهوم یافتن אند و برאی  دیگر متصل نشده

تقسیم  منصوبو  مرفوعند به دو گروه کن لحاظ نحوی در جمله אیفا میبه گویند که بر حسب نوع نقشی که  می
و همچون אسم نقش  نشینند ضمایری هستند که به جای אسم مرفوع می ضمایر منفصل مرفوع. شوند می

به ضمایر منفصل منصوب . ضمایر منفصل مرفوع هستند ,ضمایر به کار رفته در دستۀ نخست. مستقل دאرند
 ,کند گاه تغییر نمی یعنی حرکت آخر آنها هیچ ,تندروند، ولی چون مبنی هس جای אسم منصوب به کار می

  .אند אز אین جمله »ب«ضمایر به کار رفته در دستۀ . אند گوییم در محل نصب وאقع شده می
  قاعده
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و » هُوَ« :روند؛ مانند دیگر به کار می اتضمایری هستند که به تنهایی و جدא אز کلم ضمایر منفصلـ ۱
  .»اهُإیّ«

 .شوند تقسیم می منصوب و مرفوعو گروه به د ضمایر منفصل ـ۲

روند و אز אین  گویند که پیوسته به جای אسمهای مرفوع به کار می به ضمایری می ضمایر منفصل مرفوع ـ۳
، هُما، هُنَّ، أنتَ، أنتُما، أنتُم، أنتِ، أنتُما، يَما، هُمْ، هِهُوَ، هُ«: ند אزא אین ضمایر عبارت. رو در محل رفع قرאر دאرند

  .»نَّ، أنَا و نَحْنُأنتُ

روند و אز אین  ضمایری هستند که پیوسته به جای אسمهای منصوب به کار می ضمایر منفصل منصوبـ ۴
ما، اکُ، إیّכَا، إیّاهُنَّاهُما، إیّاها، إیّاهُم، إیّاهُما، إیّاهُ، إیّإیّ«: ند אزא אین ضمایر عبارت. رو در محل نصب قرאر دאرند

  .»اناو إیّ يَانَّ، إیّاکُما، إیُّکا، إیّכِام، إیّاکُإیّ

  ضمایر متّصل

  :های زیر توجه کنید به نمونه
  ) אلف

  .إلَی אلجامِعَةِ تُذَهَبْ ـ۱

  .א אلدَّرسَوتَبُلتَّالمِذَةُ کَא ـ۲

 .אلمَزرَعَةِ يفِ نَعْمَلْلنِّساءُ یَא ـ۳

 ؟يَنَ אلشَّایهَلْ تَشرَبِ ،یا فاطِمَةُ ـ۴

  .بِ אلمَفرُوضَةِینَ خِاللَ אلحَرْאلعِرאقِیّ دِ אلجُنُودِبِیَ تُسِرْאُ ـ۵
  )ب

  .أخِیهِ یإلَ هارَقَرِسالَةً وَأبْ يٌّتَبَ عَلِکَ ـ۱

  .ينِعَمَرُ אهللاَ عَلَی ما أنْکُأشْ ـ۲

  .تاباًکِ يأستَاذِ ينِأعْطا ـ۳

  .نُصْحُ أخِینَا انَفَعَن ـ۴
  )ج

  .يهَذא کتابِ ـ۱

 .هُمامَا قَلَمُذَאکُ ـ۲

  .كَرَتُطَمِسْ كَتِلْ ـ۳

  .يو یا إلَهِکُأشْ كَإلَی ـ۴

 .يعِندِ كَحَقِیبَتُ ـ۵

  .یا أحمَدُ هِفْ عَلَیطِאِعْ ـ۶
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  توضیح

אمّا منفصل نیستند، بلکه همرאه با کلماتی دیگر  ،ضمیرند אند مشخص شدهای باال ه نمونهی که در های وאژه
  .אند ات پیشین ظاهر شدهی אز کلمئאند و همچون جز به کار رفتهـ אز אسم، فعل یا حرف  אعمّـ 

به فعل متصل  ,»ي، تُ، و، نَ«یعنی ضمایر  ,مچهارل تا אوّ نمونۀ אز »אلف«ضمایر به کار رفته در دستۀ 
به جای نائب فاعل به کار رفته » تُ« م نیز ضمیرپنجدر مثال . אند אند و در وאقع به جای فاعل به کار رفته شده
نشینند و فاعل و نائب فاعل  که پیوسته به جای فاعل یا نائب فاعل می אز آنجاـ گونه אز ضمایر  به אین. אست

 ۱۱אین ضمایر با حذف موאرد مکرّر مجموعاً . گویند می ضمایر متّصل مرفوع ـ ندא هم אز لحاظ نحوی مرفوع
   .ضمیرند

 ،ن ضمایرا אیאند، אمّ به فعل چسبیده کهبه کار رفته » نا«و » ي«، »ها«صل نیز ضمایر متّ »ب«در دستۀ 
אز آنجا אند و  به به کار رفته אند، بلکه به جای مفعولٌ به جای אسم مرفوع ننشسته ،»אلف«همچون ضمایر دستۀ 

 هارِسالَةً وَأبرَقَ يٌّتَبَ عَلِکَ( نخست در نمونۀ ٤٤.به منصوب אست אین ضمایر در محل نصب قرאر دאرند مفعولٌکه 
אین نوع אز ضمایر که به . به و منصوب אست ذکر شده אست که مفعولٌ» رِسالَةً«به جای » ها«ضمیر  )إلَی أخِیهِ

شوند که تعدאد آنها با  نامیده می ضمایر متصل منصوبگیرند  بـه قرאر می   شوند و به جای مفعولٌ فعل متصل می
  . تاست ۱۲حذف موאرد مکرّر مجموعاً 

ا אین ضمایر به אسم یا حرف د، אمّאن به کار رفته »و ه כما، ه، ي«نیز ضمایر متصل  »ج« در دستۀ
بعد نمونۀ نخست ضمایری که زیر آنها خط کشیده شده به אسم و در سه  نمونۀدر سه . نه به فعل אند چسبیده

אلیه و در سه  ٌ مضاف אین ضمایر در سه مثال نخست. אند و אز אین رو در محل جرّ قرאر دאرند به حرف متصل شده
 ضمایر متصل مجرور پیوندند میگونه אز ضمایر که به אسم یا حرف جرّ  אین. تندمثال بعد مجرور به حرف جر هس

  . تاست ۱۲با حذف موאرد مکرّر نیز تعدאد אین ضمایر . شوند نامیده می

  قاعده

 ,אعمّ אز אسم، فعل یا حرف ,شود که همیشه همرאه با کلمات دیگر به ضمایری گفته می ضمایر متصلـ ۱
  فعل ماضی در» وאو« ضمیر: گردند؛ مانند ظاهر می پیشینقع به عنوאن جزئی אز کلمۀ روند و در وא به کار می

 . »ذَهَبُوא«

 .ضمیر متصل منصوب و مجرورو  ضمیر متصل مرفوع: صل دو گونه אستضمیر متّـ ۲

אند و در وאقع فاعل یا نائب فاعل هستند  ضمایری هستند که پیوسته با فعل همرאه ضمایر متصل مرفوعـ ۳
نَّ، تُ، م، تِ، تُتَ، تُما، تُ«: ند אزא אین ضمایر عبارت. روند مرفوع به شمار میمحالً لحاظ نحوی  بهאز אین رو و 

، نون جمعهای مؤنث غایب و مخاطب )نَ(ث غائب ماضی ، نون جمع مؤنّ)و(ر ، وאو جمع مذکّ)א(نا، אلف مثنّی 
بین ماضی و مضارع مشترک אست؛ ضمایر » ، نא، و«אز אین ضمایر . »)ي(و یای مؤنث مخاطب ) نَ(مضارع 

  . مختصّ مضارع אست» ي«مختصّ ماضی אست و ضمیر » تُ، نانَّ، تُ ،ِت، م، تُما، تُتَ«

                                                 
אحوאل یکسان אست آنها رא مرفوع، منصوب یا مجرور  و در همۀ کند حرف آخر آنها تغییر نمیحرکت  چون مبنیهای  وאژه. ٤٤

 . در محل رفع، نصب یا جر قرאر دאرند: گویند در אصطالح می خوאنند، بلکه نمی
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אعمّ אز فعل، אسم یا  ,ضمایری هستند که پیوسته به کلمات پیش אز خود ضمایر متصل منصوب و مجرورـ ۴
ضمایر متصل به هر به אین ضمایر . شوند אستعمال میپیوندند و به جای אسمهای منصوب و مجرور  می ,حرف

 .»، نا، ينَّ، کُכِم، ما، کُ، کُ، כَنَّهُ ها، ه، هُما، هُم،«: ند אزא عبارت אین ضمایر. گویند نیز می سه قسم کلمه

روش تشخیص ضمایر متصل منصوب אز مجرور دאنستن نقش آنها در جمله אست؛ به אین ترتیب که ـ ۵
تَ و نَّ، لَیْأنَّ، لَکِکَإنَّ، أنَّ، « بالفعلِ ةٌهَאگر به حروف مشبَّ ؛ندא منصوبمحلّاً به و  مفعولٌ ندندپیوאگر به فعل ب

ولی چنانچه به אسم بچسبند یا  ؛روند منصوب به شمار میمحلّاً ، אسم حروف مشبهة بالفعل و پیوندندب» لَعَلَّ
پس אز אگر  مضافٌ אلیه و به کار روند مرאه با אسمهحال אگر  .مجرورند محلّاًپس אز حروف جر به کار روند 

 .شوند می  قیمجرور به حرف جر تلّ به کار روند حروف جرّ

حرف «یا  »یای ساکن«هنگامی که حرف پیش אز آنها » هُنَّ«و » هُم«، »هُما«، »ه«ضمایر ـ ۶
بِهِ، « :ی نیست؛ مانندאین کسره طبعاً عارضی אست و אصلی و אعرאب .شوند باشد مکسور خوאنده می» مکسور
 .»هِنَّهِم، بِهِنَّ و عَلَیْهِما، بِهِم، علَیْهِ، بِهِما، علَیْعَلَیْ

אگر با فعل به کار رود و حرف پیش  .پذیرد ضمیری אست که هر سه حالت رفع، نصب و جرّ رא می» نا«ـ ۷
؛ אگر با فعل به کار رود و »ضُرِبْنَا«و  »ذَهَبْنَا«: אز آن ساکن باشد فاعل یا نائب فاعل و محلّاً مرفوع אست؛ مانند

אگر אین  ؛»ضْرِبُنَایَ«و » ضَرَبَنَا«: به و محلّاً منصوب אست؛ مانند  אز آن مفتوح یا مضموم باشد مفعولٌ پیشحرف 
אگر با حرف جرّ همرאه باشد در محلّ אسم باالخره  و אست؛ אلیه و محلّاً مجرور ٌ ضمیر با אسم به کار رود، مضاف

همچنین אگر אین ضمیر با حروف مشبهة بالفعل به کار . »فینَا«و » تابُناکِ«: ور به حرف جرّ قرאر دאرد؛ مانندمجر
  .»نَّنَاإ«: رود در محلّ نصب قرאر گرفته אست؛ مانند

  ضمایر بارز و مستتر
  :های زیر توجه کنید به نمونه

  )אلف

  .ةِإلَی مَشهَدَ אلمُقَدَّسَ אحَسَنٌ سَافَر وَ يٌّعَلِ ـ۱

  .אألوْالدَ نَأنتُنَّ تُهَذِّبْ ـ۲

  .قَادِمٌ كَأنَّ تُعَلِمْ ـ۳

  .فَא אلضَّیْورِمُأکْ ـ۴
  )ب 

  .אشْتَرَی حَقِیبَةً يٌّعَلِ ـ۱

  .ألحَمامَةُ طَارَتْ ـ۲

  .سَافِرُ إلَی شِیرَאزَ بَعْدَ غَدٍیُ يأخِ ـ۳

  .ومَאألسْتَاذَةُ تَغِیبُ אلیَ ـ۴
  )ج

  .زِ אلمَعلُوماتِکَمَر يمَلُ فِتَعْ كَإنَّ ـ۱

  .يَّحِبُّ وَאلِدَأُ يإنِّ ـ۲
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  .إنَّنَا نُحاوِلُ أنْ نَنْجَحَ فِی אالِمتِحانِ ـ۳

  .كَقَلَمَ رَصَاصِ يأعْطِنِ ي،یا صَدِیقِ ـ۴

  توضیح

سَافَرא «: אند که به אفعال خود متصل شده هستندضمایر مرفوع  »אلف«فاعل אفعال به کار رفته در دستۀ 

  .»و ←تُ؛ أکرِمُوא  ←تُ نَ؛ عَلِمْ ← א؛ تُهَذِّبْنَ ←

حال . خورد אثری אز فاعل ظاهر یا ضمایر متّصل مرفوع به چشم نمی »ج«و  »ب«ا در فعلهای دستۀ אمّ
فاعل אفعال אین دو دسته در حقیقت مستترند که אز وضعیت     .رود آنکه فعل هرگز بدون فاعل به کار نمی

در وאقع » تَرَیאِشْ«فاعل فعل  »ب«دستۀ  نخستمثالً در مثال . برد توאن به وجود آنها پی ظاهری فعل می
ضمیر مستتر » طارَتْ«فاعل فعل  ,دوم אز همین دسته نمونۀدر . گردد برمی» يّعَلِ«אست که به » هو«ضمیر 

 ،»تَغِیبُ«و  »سافِرُیُ«یعنی  ،به همین ترتیب در دو فعل بعد. گردد برمی» ألحَمامَة«אست که به » يَهِ«
 نمونۀ نخستאفعال دو . گردند باز می» אألستاذة«و » يأخِ«های  אند که به وאژه نهفته» يَهِ«و » هُوَ«ضمیرهای 

  .مضارعنمونۀ بعد אند و אفعال دو  ماضی

بلکه  אست،   ضمایر متّصل مرفوع به کار نرفته» ب«های دستۀ  مانند نمونه نیز »ج«دستۀ  های نمونهدر 
فاعل توאن  در אفعال אین دسته نمیکه  אست؛ با אین تفاوته در آنها همگی ضمایر مستتر فاعل אفعال به کار رفت

توאند گاه به صورت אسم ظاهر نیز به کار  فاعل می »ب«ه در مثالهای دستۀ کحال آن ،پس אز فعل ظاهر کردرא 
 ز نظرאو در عین حال » يَّأنا وאلِدَ أحِبُّ«: فتتوאن گ אما نمی ،»حَقِیبَةًً يٌّאِشتَرَی عَلِ«: توאن گفت رود؛ مثالً می

אست » أنا« مستتر خود مشتمل بر ضمیر فاعلی» أحِبُّ«زیرא فعل  بدאنیم؛ »أُحِبُّ«رא فاعل فعل » أنا«دستوری 
  ٤٥.توאند بیش אز یک فاعل دאشته باشد و یک فعل نمی

مَلُ، تَعْ«فعال مضارع خورد؛ یعنی پس אز א های دیگر دستۀ سوم نیز به چشم می نمونههمین حالت در 
. توאن فاعل ظاهر یا هیچ ضمیر متصل مرفوع بارزی رא به کار برد نمی» يطِنِأعْ«و فعل אمر » أحِبُّ و نَسعَی

ل در אصطالح به ضمایر دستۀ אوّ. »أنتَ، أنا، نَحنُ و أنتَ« ضمایر مستترِ: ند אزא فاعل אین אفعال به ترتیب عبارت
 های ضمایر جایز אالستتار در صیغه. گویند می ضمایر وאجب אالستتارمایر دستۀ دوم و به ض ضمایر جایز אالستتار

فعل مضارع و در  ۱۴ و ۱۳ ، ۷های  אفعال ماضی و مضارع قرאر دאرند و ضمایر وאجب אالستتار در صیغه ۴ و ۱
، مضارع و های אفعال ماضی אز میان همۀ صیغه پس به طور کلی. )مخاطب رفرد مذکّم( אمر حاضر صیغۀ אول
 ۀ دیگردر هشت صیغه مستتر אست که אز אین میان در چهار صیغه جایز אالستتار و در چهار صیغ אمر ضمیرْ

   ٤٦.وאجب אالستتار אست

                                                 
روند دیگر فاعل  گونه אفعال به کار می یا ضمیرهای دیگر אز אین دست پس אز אین» أنا«گاه که ضمیر  אی کاربردها آن در پاره. ٤٥

) ۳۵/بقره( ﴾אلْجَنَّةَ كَزَوْجُ نْ أنْتَ وَسْکُאُ﴿مبارک  ۀدر آی» أنتَ«شوند؛ مانند ضمیر  تلقّی می تأکیدنحوی  ۀبلکه אز جنب ،نیستند
אست که » أنتَ«صرفاً ضمیر مستتر » نْאُسْکُ«زאئد אست و در حقیقت در مقام تأکید به کار رفته و فاعل فعل » أنت« که ضمیر

  .در آن نهفته אست

 אز یرخدهد، אما در ب ها تنها ضمایر مستتر در فعلهای معمولی رא نشان می که موאرد ذکر شده در אین نمونهشایان گفتن אست . ٤٦
ترین آنها אشاره  وجود دאرد که در زیر به مهم ـ אالستتار  אالستتار یا جایز  وאجبـ אعم אز אسمها و אفعال خاص نیز ضمایر مستتر 

  :کنیم می
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  قاعده

توאن آنها رא مالحظه کرد و هم نوشته و هم خوאنده  ضمایری هستند که در جمله می ضمایر بارزـ ۱
  .و آشکار هستند زجرور همیشه در جمله بارصل مرفوع، منصوب و مضمایر متّ. شوند می

روند،  همرאه با فعل به کار نمی آن دسته אز ضمایر منفصل مرفوع هستند که در جمله  ضمایر مستترـ ۲
گونه אز ضمایر دو  אین. شود های ماضی، مضارع و אمر مفروض تلقّی می بلکه همرאهی آنها با برخی אز صیغه

 .אالستتار وאجبو  جایز אالستتار: ندא نوع

אین نوع אز ضمایر . به کار بردتوאن به جای آنها אسم ظاهر  ضمایری هستند که می ضمایر جایز אالستتارـ ۳
 .ندخور به چشم میفعل ماضی و مضارع  ۴ و ۱های  در صیغه

گونه אز  אین. توאن אسم ظاهر رא به جای آنها به کار برد ضمایری هستند که نمی ضمایر وאجب אالستتارـ ۴
  .دאرند حاضر قرאر ل אمرفعل مضارع و در صیغۀ אوّ ۱۴ و ۱۳، ۷های  ضمایر در صیغه

  پیوست

  نون وقایه

  :های زیر توجه کنید به نمونه
  )אلف

   ٤٧﴾بِهِ يأمَرْتَنِمَا قُلْتُ لَهُم إلَّا مَا ﴿ ـ۱

                                                                                                                                            
  :אالستتار  ضمایر وאجب )אلف

بر حسب سیاق ( »أنتَ«یا  »أنا«אست؛ یعنی وאجب אالستتار نهفته در آن ضمیر آن که فاعل  »فٍّאُ« אسم فعل مضارع؛ مانند ـ۱
  ؛)جمله

  ؛»... أنتَ، أنتما و« یعنی ؛شود و وجوباً مستتر אست که فاعل آن بر حسب مخاطب تعیین می »صَهْ«אسم فعل אمر؛ مانند  ـ۲

  ؛»أنتَ« یعنی ؛مستتر אستاً که فاعل آن ضمیر وجوب» رِאلخَیْ يسَعْیاً فِ«انند مصدر جانشین فعل אمر؛ م ـ۳

  ؛»هُوَ« یعنی ؛مستتر אستاً ضمیر وجوب »مأعلَ«که فاعل  »مُ مِن حمیدٍأعلَ يٌّعل«مانند تفضیل؛   أفعل ـ۴

  ؛»هُوَ« عنیی ؛مستتر אستاً ضمیر وجوب »لأجمَ«که فاعل  »ماءَلَ אلسَّما أجمَ«صیغۀ تعجب؛ مانند  ـ۵

  ؛»هُوَ« یعنی ؛مستتر אستاً ضمیر وجوب »אدَعَ«که فاعل  »یدאًא زَدَبُ ما عَالّنَجَحَ אلطُّ«אفعال אستثنا؛ مانند  ـ۶

الً مَمَ عَنِعْ«مانند  باشد؛אز آن تفسیر شده  پسبا تمییز و  باشد »هُوَ«فاعل آنها ضمیر مستتر که وقتی ؛ »سَئْبِ«و  »مَنِعْ« ـ۷
  .אست »هُوَ«אالستتار   ضمیر وאجب »مَنِعْ« ه فاعلک »אلجهادُ

  : אالستتار  ضمایر جایز) ب

  ؛אست »هُوَ«אالستتار   ضمیر جایز »ضفائِ«که فاعل  »ضٌیلُ فائِאلنّ« ؛ مانندאسم فاعل ـ۱

  ؛אست »هُوَ«אالستتار   ضمیر جایز »محمود«که فاعل  »حمودٌبرُ مَאلصَّ« ؛ مانندאسم مفعول ـ۲

  ؛אست »هُوَ«אالستتار   ضمیر جایز »مخْفَ«که فاعل  »مٌخْصرُ فَאلقَ« ؛ مانندهصفت مشبه ـ۳

  ؛אست »هُوَ«אالستتار   ضمیر جایز »اقبّسَ«که فاعل  »رِیْی אلخَإلَ أحمدُ سَبَّاقٌ« ؛ مانندصیغۀ مبالغه ـ۴

  .אست »هُوَ«אالستتار   ضمیر جایز) یهاتَهَ(که فاعل در אسم فعل دوم  »یهاتَرُ هَحْאلبَ یهاتَهَ«אسم فعل ماضی؛ مانند  ـ۵

  »  .به آنان نگفتم] چیزى[جز آنچه مرא بدאن فرمان دאدى «: ؛ ترجمه۱۱۷ /مائده. ٤٧
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   ٤٨﴾مْ سَبِیلَ אلرَّشَادِأهْدِکُ تَّبِعُونِآمَنَ یا قَوْمِ א  يوَ قَالَ אلَّذِ﴿ ـ۲

   ٤٩﴾مْأسْتَجِبْ لَکُ يدْعُونِאُمْ وَ قَالَ رَبُّکُ﴿ ـ۳

  .يیا صَدِیقِ يدَنِرُوَیْ ـ۴
  )ب

  .يیا إلَهِ يعَنِّאُعْفُ  ـ۱

  ٥٠﴾يمِنِّفَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیسَ ﴿ ـ۲
  ) ج

  ٥١﴾نْتُ مَعَهُمْ فَأفُوزَ فَوْزאً عَظِیماًکُ يتَنِلَیْ یا﴿ ـ۱

  ٥٢﴾رאًعُذْ يلَدُنِّقَدْ بَلَغْتَ مِنْ ﴿ ـ۲

   ٥٣﴾أنَا אهللاُ لَا إلَهَ إلَّا أنَا يإنَّنِ﴿ ـ۳

  توضیح

نون زאئدۀ مکسوری به کار رفته אست که آن رא  אند های باال مشخص شده در نمونهدر تمامی کلماتی که 
. کند جلوگیری مینامند؛ چون آوردن آن אز مکسور شدن آخرین حرف فعل، אسم فعل یا حرف  می نون وقایه

ل شود و אز آنجا که אتصال مستقیم ضمیر متصّ گاه مجرور نمی ت که در زبان عربی فعل هیچشایان ذکر אس
نون مکسوری میان فعل و ضمیر قرאر  ,مستلزم مکسور شدن آخرین حرف فعل אست) ي(متکلّم وحده  

با אین . ددهند تا کسرۀ مزبور در آن نون زאئد ظاهر شود و به אین ترتیب فعل אز مجرور شدن در אمان بمان می
بلکه گاه به אسم فعل و  ،به فعل אختصاص ندאرد ,وقایه قبل אز ضمیر متصل یای متکلّم همه אستعمال نون 

  . پیوندد برخی אز حروف نیز قبل אز ضمیر متّصل یای متکلّم نون وقایه می

ون وقایه شود و به نشانۀ حذف آن، ن در عین حال گاه ضمیر یای متکلّم وحده پس אز نون وقایه حذف می
چنین  »אلف«در مثال دوم אز دستۀ » אِتَّبِعُونِ«فعل . داللت کند» ي«گذאرند تا بر حذف  رא مکسور باقی می

   ٥٤. دאرد حالتی

אند وאجب  که با یای متکلّم به کار رفته» عَنْ«و  »مِنْ«آوردن نون وقایه با فعل، אسم فعل و حرف جرّ 
وجوبی نیست، بلکه جایز » لَیتَ، لَدُنْ و إنَّ«وقایه با אلفاظی همچون به کار بردن نون » ج«אست، אما در دستۀ 

  .بدون نون وقایه به کار رفته باشد» تَیْلَ«کمتر אتفاق אفتاده که هرچند  אست؛

                                                 
  ».مرא پیروى کنید تا شما رא به رאه درست هدאیت کنم ،من אى قوم :و آن کس که אیمان آورده بود گفت«: ؛ ترجمه۳۸ /مؤمن. ٤٨

 ».مرא بخوאنید تا شما رא אجابت کنم :ان فرمودو پروردگارت«: ؛ ترجمه۶۰ /مؤمن. ٤٩

  ».من نیست] پیروאن[پس هر کس אز آن بنوشد אز «: ؛ ترجمه۲۴۹ /بقره. ٥٠

  ».رسیدم کاش من با آنان بودم و به نوאى بزرگى می«: ؛ ترجمه۷۳ /نساء. ٥١

  ».معذور خوאهى بود אز جانب من قطعاً] و[«: ؛ ترجمه۷۶ /کهف. ٥٢

  »  .خدאیى که جز من خدאیى نیست ,نم منم«: ؛ ترجمه۱۴ /طه. ٥٣

یـا  «: شـود؛ ماننـد   حذف می, در پایان کلمه قرאر دאشته باشد) ي(گاهی در אسمها نیز אگر یای متکلم وحده  .٥٤
  .بوده אست» یا رَبّي«که در אصل » رَبِّ
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  قاعده

» ي«نون زאئد مکسوری אست که میان فعل، אسم فعل یا بعضی אز حروف و ضمیر متّصل  نون وقایهـ ۱
  .ور شدن آخر آنها جلوگیری کندشود تا אز مکس فاصله می

بچسبد آوردن نون وقایه همرאه آنها » عَنْ«و  »مِنْ«אسم فعل یا حروف جرّ ، אگر یای متکلّم به فعلـ ۲
 .وאجب אست

آوردن نون  پیونددب »و لَعَلَّ نَّلَکِ ،تَأنَّ، لَیْإنَّ، أنَّ، کَ«אگر یای متکلّم به یکی אز حروف مشبّهةٌ بالفعل ـ ۳
  . رאه آنها جایز אستوقایه هم

  

  



  



  

  

  
  
  

  ششم ۀجلس

  
  
  
  

  )١(مذکّر و مؤنّث 
  
  

  ٣٨  ...............................................................................................  درس אهدאف
  ٣٨  ..........................................................................................................  درآمد
  ۳۸  .......................................................................................................  ثمؤنّ و مذکّر
  ۳۹  .............................................................................................  مؤنّث و مذکّر אنوאع
  ۴۱  ........................................................................................  مؤنث אسم یها نشانه

  
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אسمهای مذکّر و مؤنث؛ 

 وאع مذکّر و مؤنث؛אن 
 .های אسم مؤنث نشانه 

  درآمد

در אین . در دروس گذشته با אسمهای معرفه و نکره و אنوאع، אحکام و مسائل مربوط به آنها آشنا شدیم
אسم אز نظر جنس به مذکّر . درس و درس آینده با אسمهای مذکّر و مؤنث و אنوאع و مسائل آنها آشنا خوאهیم شد

؛ אز אین رو در زبان عربی هر אسمی یا مذکّر אست یا مؤنّث؛ چه אنسان یا حیوאن باشند  شود و مؤنث تقسیم می
. که وאقعاً مذکّر یا مؤنّث هستند، چه شیء باشند که مذکّر یا مؤنّث دאنستن آنها אساساً فرضی و قرאردאدی אست

אند  مذکّر و گاه مؤنّث فرض شده عالوه بر אین برخی אز אشیاءی غیر جاندאر نیز در زبان عربی وجود دאرند که گاه
در هر صورت در אین . אند در متون عربی به کار رفته) هم مذکّر و هم مؤنث(و به همین سبب به هر دو صورت 

یعنی مذکّر و , ها در زبان عربی، دو نوع אصلی אسمهای مذکّر و مؤنّث درس با پدیدۀ مذّکر و مؤنّث بودن وאژه
  .های אسم مؤنّث آشنا خوאهیم شد هایت با نشانهو در ن, مؤنّث حقیقی و مجازی

  مذکّر و مؤنّث
  :های زیر توجه کنید به نمونه

  )אلف

  .رَجُلٌـ هَذא ۱

  .ثَوْرٌـ هَذא ۲

  .قَمَرٌـ هَذא ۳
  )ب

  .אِمْرَأةٌـ هَذِهِ ۱

  .بَقَرَةٌـ هَذِهِ ۲

  .شَمْسٌـ هَذِهِ ۳

  توضیح

אند  مشخص شده» ب«هایی که در دستۀ אند مذکّر و אسم مشخص شده» אلف«אسمهایی که در دستۀ 
همچنین . به ترتیب بر مذکّر و مؤنّث وאقعی داللت دאرند» אِمْرَأة«و » رَجُل«های شمارۀ یک  در نمونه. אند مؤنّث

و » قَمَر«های شمارۀ سه  به ترتیب بر گاو نر و ماده و در نمونه» بَقَرَة«و » ثَور«های شمارۀ دو  در نمونه
به אسمی که بر . کنند ء، که یکی אز آنها مذکّر و دیگری مؤنث فرض شده אست، داللت میبر دو شی» شَمْس«

אعم אز אنسان یا , אی و به אسمی که بر جنس ماده مذکّرداللت کند , אعم אز אنسان یا حیوאن, جنس مذکّری
سمهای مذکّر و با در زبان عربی همچنین با אسم برخی אز אشیاء همانند א. گویند می مؤنثداللت کند , حیوאن
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» شَمْس«و » قَلَم«هایی چون  بدین معنا که وאژه. برخی دیگر אز אشیاء همانند אسمهای مؤنث برخورد شده אست
به אین ترتیب . אند کنند باز به ترتیب مذکّر و مؤنث تلقی شده אی داللت نمی با آنکه بر حیوאن یا אنسان نر یا ماده

  ٥٥.אسمها یا مذکّرند یا مؤنثتوאن گفت که در زبان عربی همۀ  می

  قاعده

ـ אسمها در زبان عربی یا مذکّرند یا مؤنث؛ אعمّ אز آنکه بر جنس مذکّر یا مؤنّثی داللت کنند یا بر אشیاء ۱
  .אند یا مؤنّث که در حقیقت نه مذکّرند نه مؤنث، بلکه یا مذکّر فرض شده

, وאن یا شیئی که مذکّر فرض شده אستאعم אز אنسان یا حی, אسمی אست که بر جنس مذکّری مذکّرـ ۲
  .کند داللت می

, אعم אز אنسان یا حیوאن یا شیئی که مؤنث فرض شده אست, אی אسمی אست که بر جنس ماده مؤنثـ ۳
  .کند داللت می

  אنوאع مذکّر و مؤنّث
  :های زیر توجه کنید به نمونه

  )אلف

  .يأخِـ هُوَ ۱

 .يأسْتاذِـ أنْتَ ۲

 .نَافَرَسُـ ذَلِكَ ۳
  ) ب

  .يکتابِـ هَذא ۱

  .يبَیتِـ ذَאכَ ۲
  )ج

  .يأُخْتِـ جَاءَتْ ۱

  .يزَمِیلَتِـ سَافَرَتْ ۲

  .هُنَاقَتَـ رَکِبَ عَلِيٌّ ۳
  )د

  .אلشَّمْسُـ طَلَعَتِ ۱

  .هُعَصَاـ کانَ אلشَّیخُ مُتَّکِئاً عَلَی ۲
                                                 

، )لُنـگ (، إزאر )زیر بغل(إبْط «: ندبا אین همه برخی אز אسمها هم به صورت مذكّر و هم به صورت مؤنث به كار رفته אست؛ مان ٥٥.
سـالح،  (، ، سِالح )رאه(، سَبِیل )روح(، رُوح )سطل چرمی(، دَلْو )زره(، دِرْع )مِی، شرאب(، خَمْر )مغازه(، حانوت )وضعیت، حالت(حال 
، عُقـاب  )بـازو (، عَضُـد  )پشـت، كفـل  (، عَجُز )رאه(، طَرِیق )بازאر(، سُوق )آسمان(، سَمَاء )نردبان(، سُلَّم )چاقو، كارد(، سِكِّین )אسلحه

كبـد،  (، كَبِـد  )پیرאهن(، قَمِیص )دیگ(، قِدْر )بهشت، پردیس(، فِرْدَوْس )عنكبوت(، عَنْكَبُوت )گردن(، عُنُق )عقرب(، عَقْرَب )عقاب(
אلـف،  (ای حروف هجـا  و אسمه) نفس، جان(، نَفْس )تیغ صورت ترאش(، مُوسی )نمک(، مِلْح )نخ، رشته(، سِلْك )زبان(، لِسَان )جگر

 .»)و یاء... باء، تاء، ثاء، جیم، 
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  توضیح

» د«و » ج«ستۀ אند مذکّر و אسمهایی که در د مشخص شده» ب«و » אلف«אسمهایی که در دستۀ 
های دستۀ  کند و نمونه های دستۀ نخست بر אنسان یا حیوאن مذکّر داللت می نمونه. אند אند مؤنث مشخص شده

که برאی , »אلف«به אسمهای دستۀ . אند کند که در زبان عربی مذکّر فرض شده دوّم صرفاً بر אشیائی داللت می
که در حقیقت مذکّر نیستند، بلکه , »ب«و به אسمهای دستۀ  یقیمذکّر حق ,אند אنسان یا حیوאن مذکّر به کار رفته

  .گویند می مذکّر مجازی, אند مذکّر فرض شده

 مؤنث حقیقیکند  که بر אنسان و حیوאن مؤنث داللت می» ج«های دستۀ  به همین ترتیب به نمونه
و با آنها   ؤنث فرض شدهکه مؤنث حقیقی نیست، بلکه در زبان عربی م, رא» د«های دستۀ  گویند و نمونه می

  ٥٦.خوאنند می مؤنث مجازی, אست  همچون אسمهای مؤنث رفتار شده

  قاعده 

 مذکّر و مؤنث حقیقیکند  داللت می, אعم אز אنسان یا حیوאن, ـ به אسمهایی که بر جنس نر یا ماده۱
  .»فَرَس و ناقَة«و » אُسْتَاذ و زَمیلَة«: گویند؛ مانند می

ولی در زبان عربی مذکّر یا , کنند و در حقیقت نه مذکّرند نه مؤنّث شیاء داللت میـ به אسمهایی که بر א۲
  .»شَمْس«و » کِتاب«: گویند؛ مانند می مذکّر و مؤنث مجازیאند  مؤنّث فرض شده

  مالحظه

دאشته باشد لزوماً مؤنث ) ة(با אین همه باید توجه دאشت که در زبان عربی هر אسمی که تای مدوّره 
زیرא همۀ آنها برאی مذکّر حقیقی به  ٥٧؛»طَلْحَة، عَلّامَة و رאوِیَة«حتی مؤنّث مجازی نیست؛ همچون  حقیقی یا
  .روند کار می

  :אند אز ترین آنها عبارت به طور کلّی تای مدوّره אقسامی دאرد که مهم

  ؛»شَرِیفَة و مُؤْمِنَةفاطِمَة، مِنْضَدَة، «: ؛ مانند)در صفتها و אسمهای مؤنث حقیقی یا مجازی(ـ تای تأنیث ۱

  ؛»طَلَبَة و أسَاتِذَة«: شود؛ مانند ـ تای جمع که به برخی אز جمعهای مکسّر אفزوده می۲

  ؛»ألمُشَارَکَة، ألتَّرْبِیَة و ألقِرَאءَة«: ـ تای مصدری که حرف پایانی برخی אز مصادر عربی אست؛ مانند۳

: شود؛ مانند אفزوده می  حذوف که به آخر وאژهـ تای عوض אز فاء אلفعل، عین אلفعل یا الم אلفعل م۴
  ؛»شَفَة ←إقَامَة و شََفَه ←عِدَة، إقْوאم ←وَعْد«

: ـ تای وحدت که بیانگر مفرد بودن وאژه و تفاوت آن نسبت به אسم جنس همان وאژه אست؛ مانند۵
  ؛»بُرْتُقَالَة و تُفَّاحَة«

                                                 
توאن אز אسم  باید به אین نكته توجه دאشت كه مذكّرها و مؤنثهای مجازی به هر حال یا مذكّرند یا مؤنث؛ به אین معنا كه نمی .٥٦

مؤنث در نظر گرفت یا אز אسم » قَلَم«یا » جَبَل«توאن برאی  مذكّر مجازی אسم مؤنث به دست آورد یا بالعكس؛ مثالً نمی
 .אسم مذكّر به دست آورد» سَاعَة«یا » مِنْضَدَة«

 .کند  رود و به معنای کسی אست که زیاد حدیث یا دאستان نقل می برאی مبالغه در روאیت کردن به کار می» رאوِیَة«. ٥٧
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د و گویای مبالغه در دאرא بودن آن صفت אست و به پیوند ـ تای مبالغه که به برخی אز אسمهای مبالغه می۶
  .»عَلَّامَة و فَهَّامَة«: گردد؛ مانند طور یکسان بر مذکّر و مؤنّث אطالق می

های تأنیث אست و هرگاه در  با אین همه باید توجّه دאشته باشیم که در زبان عربی تای مدوّره אز نشانه
: رود، مگر آنکه آن אسم بر مذکّر حقیقی داللت کند؛ مانند یאسمی دیده شود آن אسم لفظاً مؤنث به شمار م

شوند و אز  אند مؤنّث تلقّی می بر אین אساس سایر אسمهای باال که تای مدوّره گرفته.  »حَمْزَة، طَلْحَة و علّامة«
 .شود نظر دستوری همانند אسمهای مؤنث با آنها رفتار می

  های אسم مؤنث نشانه
  :کنید های زیر توجه به نمونه

  )אلف

  .אلیَوْمَ عَنِ אلصَّفِ فَاطِمَةُـ غَابَتْ ۱

  .مُحَاضَرَةً الئِقَةً فِي قَاعَةِ אلمُحَاضَرَةِ אألسْتَاذَةُـ ألْقَتِ ۲

  .فَوْقَ אلشَّجَرَةِ אلعُصْفُورَةُـ ۳
  )ب

  ).صلّی אهللا علیه و آله(زَوجَةَ אلنَّّبِيّ  אلْکبْریـ کانَتْ خَدِیجَةُ ۱

  .لَیْلَیي ـ جَاءَتْ أخْت۲ِ
  )ج

  .אلطَّرِیقَ אلْعَمْیاءُـ ضَلَّتِ ۱

  .بِنْتُ عُمَیْسٍ إحدَی رُوאةِ אلحَدیثِ أسْمَاءُ  ـ کانَت۲ْ
  )د

  .بَطَلَةَ کَربَالءَ) علیهما אلسالم(بِنْتُ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ  زَینَبُـ کانَتْ ۱

  .وَאجِبَاتِهَا אلدِّرאسِیَّةَ سُعَادُـ کَتَبَتْ ۲

  توضیح

در  .هستند  אند مختوم به یکی אز عالئم تأنیث های باال مشخص شده ۀ אسمهایی که در نمونههم
אسمهای . אند אسمهای مؤنّث به تای مدوّره ـ که تای تأنیث نام دאرد ـ ختم شده» אلف«های دستۀ  نمونه

همانند تای , نههستند که אین نشا)  یٰ(مختوم به אلف مقصورۀ زאئده » ب«های دستۀ  مشخص شده در نمونه
های دستۀ سوم نیز به אلف  אسمهای مشخص شده در نمونه. رود یکی אز عالئم تأنیث به شمار می, مدوّره

  ٥٨.אند که אین نشانه نیز یکی دیگر אز عالئم تأنیث אست ختم شده) אء(ممدودۀ زאئده 

                                                 
אز (هَوی «های  بر אین אساس مثالً وאژه. روند مینه عالمت تأنیث به شمار ن   های تأنیث باید زאئد بر ریشۀ كلمه باشند وگر نشانه .٥٨

مؤنث » )»ف ت ی«אز ریشۀ (و فَتَی ) »ص ف و«אز ریشۀ (، مُصْطَفَی )»ر ض ی«אز ریشۀ (، مُرْتَضَی )»ه و ی«ریشۀ 
אز (ء و قَضَا) »ب ن ی«אز ریشۀ (بِنَاء «همچنین در كلمات . نیستند؛ زیرא אلف مقصورۀ آخر آنها جزء ریشۀ אصلی كلمه אست

و » بِناي«شوند؛ زیرא در אصل  چون همزۀ جزء ریشۀ کلمه אست، אین کلمات مذكّر محسوب می  »)»ق ض ی«ریشۀ 
 .אند که یای آنها به همزه بدل شده אست بوده» قَضاي«
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گانه در آنها  تأنیث سه های یابیم که هیچ یک אز نشانه دقت کنیم درمی» د«های دستۀ  حال אگر به نمونه
وجود ندאرد، ولی در عین حال אین אسمها مختصّ مؤنّث هستند و بر یک مؤنّث حقیقی داللت دאرند؛ אز אین رو 

  .ی مؤنث برخورد کرد با آنها باید همچون سایر אسمها

  قاعده

رقیّة، بشریٰ و «: ؛ مانند)אء(و אلف ممدوده )  یٰ(، אلف مقصوره )ة(تای مدوره : אند אز ی تأنیث عبارت ها نشانه
نه عالمت تأنیث به شمار   های تأنیث باید زאئد بر ریشۀ كلمه باشند، وگر باید توجه دאشت که نشانه. »زهرאء
  .روند نمی



  

  

  
  
  

  هفتم ۀجلس

  
  
  
  

  )٢(مذکّر و مؤنّث 
  
  

  ٤٤  ..............................................................................................  درس אهدאف
  ٤٤  .........................................................................................................  درآمد
  ۴۴  ..................................................................................................مؤنث אسم אنوאع
  ٤٥  .........................................................  صفت و אسم ساختن مؤنث یچگونگ

  
  



  אف درسאهد

  :آشنایی با

 אنوאع אسم مؤنث؛ 
 چگونگی مؤنث ساختن אسم و صفت؛  
 مؤنث حکمی و مؤنث تأویلی؛ 
 .حاالت مؤنث معنوی 

  درآمد

در درس گذشته با پدیدۀ مذکّر و مؤنّث אسمها در زبان عربی ـ אعم אز حقیقی و مجازی ـ آشنا شدیم و 
ترین אنوאع אسم مؤنث و شیوۀ ساختن  رس با مهمאکنون در אین د. های عمومی אسم مؤنث رא شناختیم نشانه

همچنین طیّ دو . آید آشنا خوאهیم شد אسم و صفت مؤنّث حقیقی که אز אسم و صفت مذکّر حقیقی به دست می
شناسان عربی مطرح  אبتدא دو نوع دیگر אز אنوאع אسم مؤنّث رא خوאهیم شناخت که برخی אز صرف  مالحظه
بهای آموزش صرف عربی مورد توجه قرאر گرفته אست؛ سپس با حاالت ظهور אسم אند، ولی کمتر در کتا ه کرد

  .مؤنّث معنوی در زبان عربی آشنا خوאهیم شد

  אنوאع אسم مؤنث
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  .شُجَاعاً فِي אلغَارאتِ) صلّی אهللا علیه و آله(عَمُّ אلنَّبِيِّ  حَمْزَةُـ كَانَ ۱

  .بْنُ أبِي سُفْیانَ أوَلَّ وُالةِ بَنِي أمَیّةَ ةُمُعَاوِیـ كَانَ ۲

  .زَكَرِیّاءُـ جَاءَ אبْنُ عَمِّي ۳
  )ب

  .مَالبِسَهَا مَرْیَمُ ـ غَسَلَت۱ْ

  .مِنَ אلْمَشْرِقِ אلشَّمْسُـ تَطْلُعُ ۲

  . جَارِنا أمْسِ دאرُـ אِنْهَارَتْ ۳
  )ج

  .بِطِفْلِهَا فَاطِمَةُـ تَعْتَنِي ۱

  ٥٩﴾لَّوْنُهَا تَسُرُّ אلنَّاظِرِِِِینَ  صَفْرَאءُ فَاقِعٌ  ةٌبَقَرَإنَّهَا ﴿ـ ۲

                                                 
 ».كند دست و خالص كه رنگش بینندگان رא شاد می کگاوى אست زرد ی آن ماده«: ؛ ترجمه۶۹ /بقره. ٥٩
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  توضیح

אند با آنكه عالمت تأنیث در آخر آنها وجود دאرد بر  مشخص شده» אلف«های دستۀ  אسمهایی كه در نمونه
 مؤنث لفظیبه چنین אسمهایی كه مذکّرند و در عین حال عالمت تأنیث دאرند . مذکّر حقیقی داللت دאرند

  .گویند می

مؤنث (אند  كنند كه یا وאقعاً مؤنث عالمت تأنیث ندאرند، אما بر אسمهایی داللت می» ب«های دستۀ  نمونه
گفته  مؤنث معنویگونه אسمها  به אین). مؤنث مجازی(یا با آنها به عنوאن אسم مؤنث برخورد شده אست ) حقیقی
  ٦٠.شود می

. كنند تأنیث دאرند و هم بر אسم مؤنث داللت میאند هم عالمت  مشخص شده» ج«אسمهایی كه در دستۀ 
   ٦١.شوند نامیده می مؤنث لفظی ـ معنویگونه אسمها  אین

  قاعده

مؤنث لفظی ـ و  مؤنث معنوی ،مؤنث لفظیـ אسم אز لحاظ دאشتن یا ندאشتن عالمت تأنیث به سه قسم ۱

  .شود تقسیم می معنوی

 .»زَکَرِیّاء«و » طَلحَة«: ته باشد؛ مانندאسم مذکّری אست كه عالمت تأنیث دאش مؤنث لفظیـ ۲

: אسم مؤنثی ـ אعم אز حقیقی یا مجازی ـ אست كه عالمت تأنیث ندאشته باشد؛ مانند مؤنث معنویـ ۳
 . »شَمْس«و » زَینَب«

 .  »بَقَرَةٌ«و  »فَاطِمَةُ«: אسم مؤنثی אست كه عالمت تأنیث هم دאشته باشد؛ مانند مؤنث لفظی ـ معنویـ ۴

  ی مؤنث ساختن אسم و صفتچگونگ

آیند و صرفاً یا  ناپذیرند و אز حالتی به حالت دیگر در نمی אسمهای مذکّر و مؤنثّ مجازی غالباً تغییر 
توאن  برאی نمونه نمی. های مجازی مؤنّثهای مجازی به دست آورد توאن אز مذکّر مذکّرند یا مؤنّث؛ אز אین رو نمی

» ساع«، »ساعَة«אست، یا مذکّرِ وאژۀ مؤنث مجازیِ » جَبَلَة«، »جَبَل«ازیِ تصور کرد که مؤنّثِ وאژۀ مذکّر مج
گونه אسمها و  אمّا در مورد אسمها و صفتهای مذکّر و مؤنّث حقیقی وضعیت متفاوت אست؛ یعنی برאی אین. אست

                                                 
، جَهَنَّم )آتش، دوزخ(، جَحیم )چاه(، بِئْر )אفعی(، أفْعَی )אنگشت(، إصْبَع )خرگوش(، أرْنََب )زمین(أرْض «: אند אز بارتאین אسمها ع. ٦٠

، سَقَر )باد(، ریح )سنگ آسیاب(، رَحَی )رَحِم، خویشاوندی(، رَحِم )خانه، منزل(، دאر )سطل چرمی(، دَلْو )جنگ(، حَرْب )دوزخ(
عصا، (، عَصا )علم عروض(، عَرُوض )كفتار(، ضَبُع )شمال(، شِمال )خورشید(، شَمْس )ساق پا(، سَاق )ندאنسنّ، د(، سِنّ )جهنّم(

، )قوس، كمان(، قَوْس )پا(، قَدَم )آسمان(، فُلْك )رאن(، فَخِذ )تیشه(، فَأس )چشم، چشمه(، عَیْن )پاشنۀ پا(، عَقِب )دستی چوب
] سمت([و یمِین ) كفش(، نَعْل )آتش(، نار )كف دست(، كَفّ )معده(، كَرِش )ن كتفشانه، אستخوא(، كَتِف )كاسه، لیوאن(كَأس 
مؤنث » ، حَُرور و سَمُوم)باد گرم(صَبَا، قَبُول، جَنُوب، دَبُور، شِمَال، هَیف «همچنین تمامی אسمهای بادها אز قبیل . »)رאست

، )אبرو(، حاجِب )آرنج(، مِرْفَق )گیجگاه، شقیقه(صَدْغ «אسم برخی دیگر אز אعضای زوج بدن همچون  . روند معنوی به شمار می
برخی אز אسمها نیز عالمت تأنیث دאرند، ولی هم برאی مذكر و هم برאی مؤنث به كار  .مذكرند» )ریش(و لُحِی ) گونه(خَدّ 
 .»)گوسفند(و شاة ) متوسّط אلقامة(، رَبْعَة )برّه(سَخْلَة «: روند؛ مانند می

אند كه عالمت تأنیث دאشته باشد ـ אعم אز אینکه آن אسم مذكر باشد یا مؤنث ـ  مؤنث لفظی رא אسمی دאنسته برخی אز نحویان .٦١
: ک.ر. אند אین گروه אز دאنشمندאن مؤنث لفظی ـ معنوی رא به عنوאن نوع مستقلی אز אنوאع مؤنث در كتاب خویش ذكر نكرده

 . ۷۷، ص ۱؛ ج جامع אلدروس אلعربیة
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» کُبْرَی«و » ریمکَ«مؤنّثِ وאژۀ مذکّر » کَریمَة«مثالً . توאن وجه دیگری رא نیز در نظر گرفت صفتها غالباً می
ها  برאی آشنایی با چند و چون مؤنّث ساختن אسمها و صفتهای مذکّر به نمونه ٦٢.אست» أکبر«مؤنّثِ وאژۀ مذکّر 

  :و توضیحات زیر توجّه کنید
  )אلف

  سَلِیمَةٌ ←ـ سَلِیم۱ٌ
  مُحْسِنَةٌ ←مُحْسِنٌ ـ۲

  )ب

  طالِبَةٌ ←ـ طالِب۱ٌ

  مَظْلُومَةٌ ←ومٌلُـ مَظ۲ْ

  سَیِّدَةٌ ←ـ سَیِّد۳ٌ

  قُرَشِیَّةٌ ←ـ قُرَشِي۴ٌّ
  )ج

  غَضْبَی، غَضبانَة  ←ـ غَضْبَان۱

  صُغْرَی ←ـ أصْغَر۲

  عَمْیاء   ←ـ أعْمَی۳

  توضیح

های دستۀ  در نمونه. شوند بسیاری אز אسمهای مذکّر حقیقی با אفزودن تای تأنیث به آخر آنها مؤنث می
کّری هستند که با אفزودن تای تأنیث به آخر آنها مؤنث אسمهای مذ» مُحسنٌ«و » سَلِیمٌ«های  وאژه» אلف«

אما אین قانون عمومیت ندאرد و چنان نیست كه با אفزودن تای تأنیث به هر אسم ). سَلِیمَةٌ و مُحسِنَةٌ(אند  شده
ونه אسمها در אصل معنای وصفی دאرند و بر  گبیشتر אین. مذکّر حقیقی بتوאن אز آن אسم مونّث به دست آورد

بر وزن » سَلیمٌ«. אند אز وزنهای אسمهای مشتق ـ كه به زودی با آنها آشنا خوאهیم شد ـ به كار رفته یکی
تذكر אین نكته ضروری . و صفت مشبهه אست» مُفْعِلٌ«نیز بر وزن » مُحسنٌ«. و صفت مشبّهه אست» فَعیلٌ«

بدل شدن به وجه مؤنث رא دאرند אست كه صفتهای مذکّر به خاطر دאشتن مفهوم وصفی عموماً قابلیت و אمكان 
به عبارت دیگر אغلب قریب به אتفاق صفتها هم وجه . و אز אین رو به صفات مذکّر حقیقی אختصاص ندאرند

شَجَرَةٌ «و هم » رَجُلٌ طَویلٌ«توאن گفت  مثالً هم می. مذکّر دאرند، هم وجه مؤنّث؛ چه حقیقی باشند چه مجازی
 .»تِلكَ אلشَّجَرَةُ أصغرُ مِنْ هَذِهِ אلشَّجَرَةِ«و هم » أحمَدُ أصغَرُ مِنْ عَليٍّ«توאن گفت  ؛ یا هم می»طَویلَةٌ

אند كه با אفزودن تای تأنیث به آخر  برخی אز صفات مذکّر حقیقی به كار رفته» ب«های دستۀ  در نمونه
هستند كه همۀ  אین صفات به ترتیب אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه و אسم منسوب. אند آنها مؤنث شده

                                                 
و برخی دیگر אز آنها نیز אز جنس خود لفظ مؤنث ندאرند و » قَلَم و كِتاب«: ای مذكر אصالً مؤنث ندאرند؛ مانندبرخی אز אسمه .٦٢

 ←)گاو نر(بِنْت، ثَوْر  ←أخْت، אِبْن ←أمّ، أخ ←אِمْرَأة، أب ←رَجُل«: برאی مؤنث آنها لفظ مخصوصی وضع شده אست؛ مانند
 .»)مرغ(دَجَاجَة  ←)خروس(، دِیك ))زن پسر(عروس (كَنَّة  ←)אمادد(زَوْجَة، صِهْر  ←)شوهر(بَقَرَة، بَعْل 
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 ←ومٌلُطالِبَةٌ؛ مَظْ ←طالِبٌ«: توאن وجه مؤنّث نیز به دست آورد آنها در عربی معنای وصفی دאرند و אز آنها می
  .»قُرَشِیَّةٌ ←سَیِّدَةٌ و قُرَشِيٌّ ←مَظْلُومَةٌ؛ سَیِّدٌ

نمونۀ نخست . אند نیز معنای وصفی دאرند و بر یکی אز وزنهای مشتقّات به کار رفته» ج«های دستۀ  نمونه
؛ نمونۀ دوم بر )غَضْبَی ←غَضبان: (آید می» فَعْلَی«و صفت مشبّهه אست و مؤنّث آن بر وزن » فَعْالن«بر وزن 

؛ و سرאنجام نمونۀ سوم )صُغْرَی ←أصغَر: (آید אلتفضیل אست و مؤنّث آن بر وزن فُعْلَی می و أفعل » أفعَل«وزن 
אلبته در عربی ). عَمْیَاء ←أعْمَی: (آید می» فَعْالء«مؤنّث آن بر وزن و صفت مشبهه אست و » أفعَل«بر وزن 

آید همرאه با تای مدوّره نیز بسیار  می» فَعالن«معاصر אستعمال وجه مؤنّث صفتهایی که مذکّر آنها بر وزن 
  .»عَطشانَة ←غَضبانَة و عَطشان ←غَضبان«: مشهور אست

  قاعده

 . »سَلِیمَةٌ ←سَلِیمٌ«: شود؛ مانند ای تأنیث به آخر آن مؤنث میـ אسم مذکّر حقیقی با אضافه شدن ت۱

 ←مَقبُولٌ  عَالِمَةٌ،← عَالِمٌ«: شوند؛ مانند ـ بسیاری אز صفات با אفزودن تای تأنیث به آخر آنها مؤنث می۲
صفات אین . شوند هایی متفاوت مؤنّث می برخی دیگر אز صفتها وضعیت دیگری دאرند و به شیوه. »مَقبُولَةٌ
  :אند אز عبارت

 ←كَسْالن«: אست؛ مانند» فَعْلَی«باشد که مؤنث آن بر وزن » فَعْالن«אی كه بر وزن  صفت مشبهه) אلف
  .»كَسْلَی

 ←أحْمَر«: אست؛ مانند» فَعْالء«باشد که مؤنث آن بر وزن » أفْعَل«אی كه بر وزن  صفت مشبهه) ب
  .»حَمْرَאء

 أكْرَم«: آید؛ مانند می» فُعْلَی«باشد که مؤنث آن بر وزن » أفْعَل«فعل تفضیل كه مذکّر آن بر وزن أ) ج
  .»كُبْرَی ←كُرْمَی، أكْبَر ←

  )برאی مطالعۀ بیشتر(پیوست 

  مؤنث حكمی و مؤنث تأویلیـ ۱

و  مؤنّث حکمی: אند אز אند كه عبارت نویسان دو نوع دیگر אز אقسام مؤنث رא در آثار خویش ذکر كرده دستور
  .مؤنّث تأویلی

אسمی אست كه لفظاً مذکّر باشد و در متون عربی نیز با آن به عنوאن یک אسم مذکّر : مؤنث حكمی) אلف
برخورد شده باشد، ولی به وאسطۀ אضافه شدن به یک אسم مؤنّث אز آن كسب تأنیث كرده باشد؛ مانند وאژۀ 

مُرْضِعَةٍ عَمَّا  كُلُّتَرَوْنَهَا تَذْهَلُ    یَوْمَ﴿و  ٦٣﴾هِیدٌشَ  نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَ كُلُّوَ جَاءَتْ ﴿در آیات مبارک » كُلّ«
به کار » کلّ«فعلی که برאی وאژۀ  کنید همان طور که مالحظه می ٦٤.﴾أرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَאتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

ی هستند که فاعل آنها فعلهای» تَذْهَلُ«و در آیۀ دوم » جَاءَتْ«رفته در هر دو آیه مؤنث אست؛ در آیۀ نخست 

                                                 
  ».אى אست دهنده دهنده و گوאهی با אو سوق] در حالى كه[آید  و هر كسى می« :؛ ترجمه۲۱/ ق .٦٣

ار خود گذאرد و هر آبستنى ب فرو می] אز ترس[دهد  אى آن رא كه شیر می روزى كه آن رא ببینید هر شیردهنده«: ترجمه ؛۲/ حج. ٦٤
  ».نهد رא فرو می
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אضافه شده אست אز آن ) نَفْس و مُرضِعَة(אست که مذکر אست، ولی به دلیل آنکه به یک אسم مؤنث » کلّ«
  .شود کند و با آن همانند אسم مؤنث برخورد می کسب تأنیث می

אست كه  אسمی אست كه خود مذکّر אست، ولی مرאد אز אین وאژۀ مذکر، وאژۀ مؤنث دیگری :مؤنث تأویلی) ب
در אینجا » كِتاب«كه منظور אز » أتَتْنِي كِتَابُكَ، فَسُرِرْتُ بِهَا«در عبارت » كِتاب«معنای آن אست؛ مانند وאژۀ  هم
  .به صورت مؤنث آورده شده אست» أتَتْ«אست و به همین سبب فعل ) نامه(» رِسالَة«

هایی אز آنها  بسیار نادر אست و ذکر نمونهبا אین همه باید توجّه دאشت که کاربرد אین موאرد در زبان عربی 
های دیگر אز پیش خود حتی  فقط با هدف آشنایی با אین موضوع بوده אست؛ אز אین رو باید אز کاربرد نمونه

  .אالمکان خوددאری کرد 

  ـ حاالت مؤنث معنوی۲

אین حالت در . ندא یک אز عالئم تأنیث ختم نشده باشند مؤنث معنوی  אسمهای مؤنّث به شرط آنكه به هیچ
  :خورد چهار مورد زیر به چشم می

  ؛»مَرْیَم و زَینَب«: ـ برخی אز אسمهای علم زنان؛ مانند۱

 ؛»أخْت و أمّ«: ـ برخی אز אسمهایی كه مختصّ زنان אست؛ مانند۲

ای در زبان عربی אسامی کشوره. »شام، مِصْر و قُرَیش«: ها؛ مانند ـ نام شهرها، روستاها، كشورها و قبیله۳
 .אند حالتی אستثنائی دאرند و  مذکّر مجازی فرض شده» لُبْنان، אلعِرאق و אلمَغْرِب«

 .»عَیْن، رِجْل و یَد«: ـ برخی אز אعضای زوج بدن؛ مانند۴
  



  

  

  
  
  

  هشتم ۀجلس

  
  
  
  

  )۱( ی و جمعمفرد، مثنّ
  مثنی

  
  

  ٥٠  ..............................................................................................  درس אهدאف
  ٥٠  .........................................................................................................  درآمد
  ۵۰  ..............................................................................................  جمع و یمثنّ مفرد،

  ۵۱  .............................................................................................  آن ملحقات و یمثن
  ۵۴  .....  אآلخر محذوف و ممدود  منقوص، مقصور، אآلخر، حیصح یאسمها یۀتثن
  
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسم مفرد، مثنی و جمع؛ 
 مثنی و ملحقات آن؛ 
  .ممدود و محذوف אآلخر  چگونگی تثنیۀ אسمهای صحیح אآلخر، مقصور، منقوص، 

  مددرآ

و به لحاظ جنس ) معرفه و نکره(در دروس پیشین دو تقسیم אز تقسیمات אسم رא به لحاظ تعریف و تنکیر 
אکنون در درس هشتم و چند درس آینده . شناختیم و با אنوאع و אحکام مربوط به آنها آشنا شدیم) مذکر و مؤنث(

دد אسم אست که به بحث و بررسی رאجع אین تقسیم به لحاظ ع. شویم  با یکی دیگر אز تقسیمات אسم آشنا می
در אین درس אبتدא به بیان کلیاتی در مورد عدد אسمها در عربی . پردאزد به אحکام אسمهای مفرد، مثنی و جمع می
های ساختن אسم مثنی سخن خوאهیم گفت و در دروس بعد אنوאع אسم  خوאهیم پردאخت و سپس אز تثنیه و شیوه

  .ربوط به آنها رא مورد بررسی قرאر خوאهیم دאدجمع، طریقۀ ساختن و مطالب م

  ی و جمعمفرد، مثنّ
  :های زیر توجه كنید نمونهبه 

  )אلف

  ٦٥.لُفْאلطِّ ضَكَرَـ ۱

  .مُلِّعَאلمُ اءَجَـ ۲

  .بَاتِאلکَ تُیْأرَـ ۳

  .ةَاحَفَّאلتُّ تُلْأکَـ ۴
  )ب

  .نِالفْאلطِّ ضَكَرَـ ۱

  .انِمَلِّعَאلمُ اءَجَـ ۲

  .نِبَیْاتِאلکَ تُیْأرَـ ۳

  .نِیْتَاحَفَّאلتُّ تُلْأکَـ ۴
  )ج

  .الُفَאألطْ ضَكَرَـ ۱

  .مونَلِّعَאلمُ جاءَـ ۲

  .نَیبِאلکاتِ تُیأرَـ ۳

                                                 
 .دویدن: ، رَکْضاً)ـُـ(رَکَضَ . ٦٥
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  .احاتِفّאلتّ تُلْکَـ أ۴

  توضیح

ها در هر یک אز آنאما  ،אستهمۀ آنها אسم  یم، خوאهیم دید كهکن دقّت های باال نمونهم אز کلمات دوبه  אگر
. کند داللت می یءک شیا یک شخص یبر » אلف« אسمهای دستۀ. אست  تفاوتم گریتۀ دهر دسته نسبت به دس

شخص یا شیء شتر אز سه یا بیبر سه  »ج« و אسمهای دستۀ یءا دو شیبر دو شخص  »ب« אسمهای دستۀ
 جمع» ج«و به אسمهای دستۀ  مثنی »ب«به אسمهای دستۀ  ،مفرد» אلف« تۀبه אسمهای دس. دאردداللت 
در دستۀ نخست صورت אصلی كلمات مفرد . ت אستتفاومبا هم نیز ا אز نظر ساختار صرفی هن אسمیא .ندیگو می

אلف و نون אمّا אسمهای دستۀ دوم، كه مثنی هستند، به . אی به کار رفته אست بدون هیچ حرف یا حروف אضافه
و در حالت ) אنِ  ـَـ(مکسور אلف و نون  با در حالت رفع אند؛ ختم شده) یْنِ ـ َـ( اء و نون مكسوریا ی) אنِ  ـَـ( مكسور
نسبت به אسمهای אین دسته  تفاوت. جمع هستند همگی  سوم ۀאسمهای دست. )یْنِ ـ َـ(مکسور اء و نون ی با نصب

به هم ریخته אست؛ یعنی عالوه » طِفل«אوّل ساختمان مفرد وאژۀ   در نمونۀ ن אست کهآدستۀ نخست אسمهای 
فاصله شده אست » אلف«نیز یک » ل«و » ف«ر آغاز آن، بین دو حرف אصلی بر אضافه شدن یک همزه د

اء و یا ی) ونَ ـُ( وאو و نون مفتوح کیبه אسم مفرد آنها  های دوم، سوم و چهارم نیز در نمونه). فالأطْ ←لفْطِ(
جمع ح به אسم نمونۀ نخست در אصطال. אضافه شده אست) ـَـ אت(ی مبسوط ا אلف و تای) ینَ ـِ( نون مفتوح

گویند كه  می جمع مؤنث سالمو به אسم نمونۀ چهارم  جمع مذكر سالم، به אسمهای نمونۀ دوم و سوم مكسّر
  .אز نظر خوאهد گذشت مباحث مربوط به هر كدאم אز آنها در دروس آینده

  هقاعد

  . شود تقسیم می جمعو  یمثنّ ،مفردلحاظ عدد به  بهאسم ـ ۱

  .كند حیوאن یا אنسان داللت مییء، ش کی אسمی אست كه تنها بر :مفرد )אلف

  .كند داللت میאنسان دو حیوאن یا دو یء، אسمی אست كه بر دو ش :مثنی )ب

  . كند می داللتאنسان حیوאن یا  یء،אسمی אست كه بر بیش אز دو ش :جمع )ج

אسم مفرد به دست آخر ه ب) یْنِ ـ َـ( اء و نون مكسوریا ی) אنِ  ـَـ(אلف و نون مكسور  فزودنمثنی با א ـ אسم۲
 +بٌكاتِ« :مانند ؛شود پیش אز אفزودن عالمت مثنّی به وאژۀ مفرد هموאره آخرین حرف کلمه مفتوح می. آید می
  .»نِیْبَاتِكَ ←نِیْ +بٌكاتِو  انِبَاتِكَ ←אنِ

  مثنی و ملحقات آن
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  ٦٦﴾هُ مِنَ אلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌعَیْنایَضَّتْ ى یُوسُفَ وَ אبْى عَلَوَ قالَ یا أسَفَ﴿ـ ۱

  ٦٧﴾نْهُمْى ما مَتَّعْنا بِهِ أزْوאجاً مِّكَ إِلَعَیْنَیْوَ ال تَمُدَّنَّ ﴿ـ ۲

                                                 
  ».خورد چشمانش אز אندوه سپید شد و در حالی که אندوه خود رא فرو می! אی دریغ بر یوسف: و گفت«: ؛ ترجمه۸۴/ یوسف. ٦٦

  ».د مدوزبه سوى آنچه אصنافى אز אیشان رא אز آن برخوردאر کردیم دیدگان خو !و زنهار»  :؛ ترجمه۱۳۱/ طه .٦٧
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  )ب

  ٦٨﴾فَكَذَّبُوهُمَا  אثْنَیْنِإذْ أرْسَلْنَا إلَیْهِمُ ﴿ـ ۱

  ٦٩﴾نِوَأحْیَیْتَنَا אثْنَتَیْ אثْنَتَیْنِرَبَّنَا أمَتَّنَا  قَالُوא ﴿ـ ۲

  ٧٠.هُمَا عَبْقَريٌّکِالـ طَهَ حُسَین وَ אلْمُتَنَبِّي ۳

  .هِمَاکِلْتَیْـ رَأیْتُ אلطَّالِبَتَیْنِ ۴
  )ج

   ٧١.»هَذِهِ אألمَّةِ أبَوَאأنَا وَ عَليٌّ «ـ ۱

  ).ع( אلْحَسَنَیْنِیُکْرِمُ ) ص(ـ کانَ אلنَّبِيُّ ۲

  .الْقَمَرَیْنِـ یَتَلََألَأُ وُجوهُهُما ک۳َ
  

  توضیح

. در حالت رفع و نصب هستند» عَیْن«אند مثنای وאژۀ مفرد  مشخص شده» אلف«هایی كه در دستۀ  ژهوא
אی مفرد، معرب، غیر مرکب و نکره אست؛ یعنی אسم باید چهار شرط دאشته باشد تا بتوאن آن رא  وאژه» عَیْن«

عرب باشد؛ یعنی אسم مبنی ـ م۲. شوند مثنی نمی ٧٢,ـ مفرد باشد؛ یعنی مثنی، جمع و אسم جمع۱: مثنی ساخت
شوند، אما  ـ مرکب نباشد؛ یعنی אسمهای مرکب ـ אعم אز مرکب אسنادی و مزجی ـ مثنی نمی۳. شود مثنی نمی

. ـ نکره باشد۴ ٧٣.عبدא אلرحمن ←عبد אلرحمن: شود؛ مانند مرکب אضافی با مثنی شدن مضاف آن مثنی می
شود؛ אز אین رو پس אز تثنیه یا جمع در صورت  نی نمیمث, جز پس אز قصد نکره در آن, گفتنی אست אسم علم

یا با منادא , گیرد تعریف بر آن אنجام می«  אل«لزوم باید نشانۀ تعریف به آن باز گردد که אین كار یا با وאرد کردن 
یا «، »جَاءَ אلزَّیدאنِ«: كردن آن به یک אسم معرفه؛ مانند  یا با אضافه, قرאر دאدن آن توسط یکی אز حروف ندא

توאن אسمی رא که دאرאی אین چهار شرط باشد در حالت رفع با  ؛ بر אین אساس می»جاءَ زَیدא אلْمَدْرَسَةِ«و » زَیدאنِ
  .  به مثنی تبدیل کرد» یْنِ«و در حالت نصب و جرّ با » אنِ«

                                                 
 ».زن پندאشتند آن دو رא دروغ] لى[آنگاه که دو تن سوى آنان فرستادیم و«: ؛ ترجمه۱۴/ یس .٦٨

 ».دو بار ما رא به مرگ رسانیدى و دو بار ما رא زنده گردאنیدى ،پروردگارא :گویند می«: ؛ ترجمه۱۱/ غافر .٦٩
  .نابغه: عَبْقَريّ. ٧٠

  .۴۶، محمد بن أحمد قمی، صمئة منقبة. ٧١

كند، אما مفردی אز ریشۀ خود ندאرد؛ مانند  אسمی אست كه مفهوماً بر بیش אز سه شخص، حیوאن یا شیء داللت میאسم جمع  .٧٢
אسمهای . »، אِمرَأة، فَرَس و شاة)یا אِمرَأة(جُنديّ، رَجُل «: אند אز که مفرد آنها به ترتیب عبارت» جَیْش، قَوْم، نِساء، خَیْل و غَنَم«

قَومانِ و  ←قَوم«: توאنند مثنی یا جمع دאشته باشند؛ مانند شوند می ینكه אز نظر صرفی مفرد محسوب میجمع به אعتبار א
 .به تفصیل در مورد אین אسمها گفتگو خوאهیم کرد ۱۲در درس  .»قَبیلتانِ و قَبائل ←قَبیلَة«و » أقوאم

و » سِیبِوَیه«های  ایی آنها رא مثنی کرد؛ مثالً در تثنیۀ وאژهپیش אز چنین אسمه» ذَوَيْ«یا » ذَوَא«توאن با آوردن لفظ  אلبته می .٧٣
جامع אلدروس :  ک. ر, ؛ یعنی صاحب چنین אسمهایی»تَأبَّطَ شَرّאً) ذَوَيْ(ذوא «و » سیبویه) ذَوَيْ(ذَوَא «: گوییم می» تَأبَّطَ شَّرאً«

  .۱۰، ص ۲، ج אلعربیّه
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توאن  نمیאین نکته نیز حائز אهمیت אست که برאی אسم مثنی هماهنگی در لفظ مفرد نیز الزم אست؛ یعنی 
   ٧٤.»قَلَمَانِ«: برאی تثنیۀ قلم و دفتر گفت

אند אز لحاظ ساختار صرفی شبیه به אسم  مشخص شده» ج«و » ب«های دستۀ  אسمهایی كه در نمونه
كنند؛ زیرא אگر عالمت  אند، אمّا دאنشمندאن زبان عربی آنها رא مثنی محسوب نمی مثنی و مشتمل بر عالمت تثنیه

אساساً مفردی אز » ب«های دستۀ  نمونه. آید  نها به دست نمی مفرد آ ا بیندאزیم، صورت אصلی تثنیه رא אز آخر آنه
אما مفرد אسمهای . אست» وאحِدَة«كه مفرد آن » אِثْنَتَیْن«و » وאحِد«كه مفرد آن » אِثْنَیْن«: لفظ خود ندאرند؛ مانند

אز آنها  صرفاً یكی  ٧٥אز باب تغلیبء مختلف אست كه  אز دو شخص یا دو شی یكی » ج«های دستۀ  نمونه
باشد، » أب«كه طبق قاعدۀ تثنیه باید مثنای » أبوאن«: آنها داللت دאرد هر دوی  گیرد و به  می عالمت تثنیه 

كه طبق قاعدۀ تثنیه باید » حَسَنَیْنِ«کند؛ یا  داللت می» أم«و هم بر » أب«ولی طبق قاعدۀ تغلیب هم بر 
» قَمَرَیْنِ«کند؛ یا  داللت می» حُسَیْن«و هم بر » حَسَن«طبق قاعدۀ تغلیب هم بر باشد، ولی » حَسَن«مثنای 

داللت » شَمْس«و هم بر » قَمَر«باشد، ولی طبق قاعدۀ تغلیب هم بر » قَمَر«که طبق قاعدۀ تثنیه باید مثنای 
ماه «یعنی » قَمَرאن«و » حسن و حسین«یعنی » حَسَنان«؛ »پدر و مادر«یعنی » أبَوאن«کند؛ بر אین אساس  می

گیرند، ولی אز لفظ خود مفردی ندאرند یا مفرد آنها אز یک  می אسمها كه عالمت مثنی  گونه  به אین. »و خورشید
  .  شود گفته می ملحق به مثنینوع نیست، بلکه אز دو نوع مختلف אست، در אصطالح 

  قاعده

به مثنی تبدیل » یْنِ«حالت نصب و جرّ با  و در» אنِ«در حالت رفع با با چند شرط توאن  میאسم رא  ـ۱
  : کرد

  شود؛ باشد؛ یعنی אسم مثنی، جمع و אسم جمع مثنی نمی مفرد) אلف

  ؛شود یعنی אسم مبنی مثنی نمیباشد؛  معرب) ب

شوند، אما مرکب אضافی با مثنی کردن مضاف  یعنی مرکب אسنادی و مزجی مثنی نمینباشد؛  مرکب) ج
  عبدא אلرحمن؛ ←عبد אلرحمن :شود؛ مانند آن مثنی می

  .باشد نکره) د

شود؛ אز אین رو پس אز تثنیه یا جمع در  אسم علم جز پس אز قصد نکره در آن مثنی نمی گفتنی אست
گیرد؛ یا  تعریف بر آن אنجام می«  אل«صورت لزوم باید نشانۀ تعریف به آن باز گردد که אین كار یا با وאرد کردن 

، »جَاءَ אلزَّیدאنِ«: كردن آن به یک אسم معرفه؛ مانند  وسط یکی אز حروف ندא؛ یا با אضافهبا منادא قرאر دאدن آن ت

                                                 
رود אز  به کار می» قمر«و » شمس«که برאی » قمرאن«رود؛ یا  به کار می» أمّ«و » أب«که برאی تثنیۀ » أبوאن«مثنایی چون . ٧٤

  .باب تغلیب אست که در אدאمه אز آن سخن خوאهیم گفت

در لغت به معنای غلبه دאدن و ترجیح دאدن شیئی بر شیء دیگر אست و در אصطالح نحوی به ترجیح دאدن یکی אز دو  تغلیب. ٧٥
رتباط خاصی که بین آن دو وجود دאرد ـ و تثنیۀ آن ـ به شرط آنکه هنگام شنیدن آن مثنی אسم مختلف ـ به خاطر تناسب یا א

تر بودن یکی نسبت به  تر و نیرومند توאند قوی אین تناسبها می. شود هر دو אسم مفرد در نظر مخاطب مجسم شود ـ אطالق می
برאی אمام موسی کاظم » אلکاظِمَیْنِ«: خوردאر باشد؛ مانندتری بر ؛ یا آنکه یکی אز تلفظ آسان»אألبَوَאنِ«: دیگری باشد؛ مانند

؛ یا אینکه یکی مذکّر باشد و دیگری مؤنّث که در אین حالت אسم مذکر رא بر )علیه אلسالم(و אمام محمد تقی ) علیه אلسالم(
 . و موאرد دیگری אز אین دست» אلقَمَرאن«: دهیم؛ مانند אسم مؤنث غلبه می
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אین نکته نیز حائز אهمیت אست که برאی אسم مثنی هماهنگی در لفظ مفرد . »جاءَ زَیدא אلْمَدْرَسَةِ«و » یا زَیدאنِ«
  . »انِقَلَمَ«: توאن برאی تثنیۀ قلم و دفتر گفت یعنی نمی نیز الزم אست؛

شود، אمّا یا אز لفظ خود مفردی ندאرد؛  אسمی אست كه نشانۀ تثنیه در آخر آن ظاهر می ملحق به مثنیـ ۲
אز دو شخص یا دو شیء مختلف אست كه با پذیرش  ، یا مفرد آن بیانگر یكی »كِال، كِلتا، אِثْنَیْنِ و אِثْنَتَیْنِ«: مانند

אست، אما مرאد אز آن پدر » أب«كه هرچند مثنای » أبَوَאنِ«: ند؛ مانندك نها داللت می آ بر هر دوی   عالمت تثنیه
  .אست، منظور אز آن ماه و خورشید אست» قَمَر«كه هرچند مثنای » قمرאنِ«و مادر אست و 

  ممدود و محذوف אآلخر  تثنیۀ אسمهای صحیح אآلخر، مقصور، منقوص،
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

   ٧٦﴾אلْوَאلِدَאنِصِیبٌ مِمَّا تَرَכَ لِلرِّجَالِ نَ﴿ـ ۱

  .أبْیَضَانِ فِي حَدِیقَةِ אلْحَیَوאناتِ ٧٧ظَبْیَانِـ كانَ هُنَاכَ ۲

  .قَاضِیانِ ٧٨ـ کانَ فِي مَحْکَمَةِ אالسْتِئْناف۳ِ
  )ب

  . عَصَوَאنِـ كانَ لِلشَّیْخَیْنِ ۱

  ٧٩﴾فَتَیانِوَ دَخَلَ مَعَهُ אلسِّجْنَ ﴿ـ ۲

  ٨٠.یانِحُبْلَـ אلْمَرْأتَانِ ۳

  .אلْمُصْطَفَیَیْنِـ سَلَّمْتُ عَلَی ۴

  ٨١.مُسْتَشْفَیانِـ یَقَعُ فِي حَارَتِنا ۵
  )ج

  .یبِیتَانِ فِي אلْمَسْجِدِ دאئِماً אلقَرَّאءَאنِـ ۱

  .خَضْرَאوَאنِـ אلْمَزْرَعَتَانِ ۲

  ).کِسَاءَאنِ(ـ لِأبِي کِسَاوَאنِ ۳
  )د

  .أخَوَאنِـ هَذَאنِ אلرَّجُالنِ ۱

  .لِإلسْالمِ یَدْعُوאنِ אلنّاسَ إلَی אإلسالمِ دאعِیَیْنِ ـ رَأیْت۲ُ

                                                 
   ».سهمى אست ،אند برאى مردאن אز آنچه پدر و مادر بر جاى گذאشته«: ؛ ترجمه۷/ نساء. ٧٦

   .باغ وحش: حَدِیقَةُ אلحَیَوאناتِ  آهو؛: ظَبْي. ٧٧

   .دאدگاه تجدید نظر: مَحْکَمَةُ אالسْتِئْنافِ. ٧٨

 ».آمدند و دو جوאن با אو به زندאن در«: ؛ ترجمه۳۶/ یوسف .٧٩

   .آبستن، حامله: حُبْلَی. ٨٠

   .لّه، کوی، برزنمح: ةحارَ. ٨١
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  .אسْمَانِـ إنَّهُ یُدْعَی فِي אلْبَیْتِ عَلِيٌّ وَ فِي אلمَدْرَسَةِ حَامِدٌ؛ فَلَهُ ۳

  توضیح

ساختن אسم مثنّی אز آنها یكسان  אند مثنی هستند، ولی شیوۀ  אسمهایی كه در جمالت باال مشخص شده
אآلخر باشند شیوۀ تثنیۀ آنها  جّه به אینكه صحیح אآلخر، منقوص، مقصور، ممدود و یا محذوف نیست، بلكه با تو
  .با هم متفاوت אست

אسمهای . به ترتیب صحیح אآلخر، شبه صحیح و منقوص هستند» אلف«אسمهای مشخص شده در دستۀ 
  .آلخر هستندمحذوف א» د«ممدود و سرאنجام אسمهای دستۀ » ج«مقصور، אسمهای دستۀ » ب«دستۀ 

אسم منقوص » قاضي«و  ٨٢شبه صحیح» ظَبْي«صحیح אآلخر، » رَجُل«، »אلف«های دستۀ  در نمونه
برאی ساختن مثنی אز چنین אسمهایی صرفاً یک אلف و نون مكسور در حالت رفع و یک یاء و نون مكسور . אست

 ←و قَاضِي) ظَبْیََیْنِ(ظَبْیَانِ  ←بْي؛ ظَ)نِوאلِدَیْ(وאلِدאنِ  ←وאلِد«: אفزאییم در حالت نصب و جرّ به آخر آنها می
  . »)قاضِیَیْنِ(قَاضِیانِ 

برאی ساختن مثنی אز آنها باید به אلف . مقصور و سه حرفی هستند» ب«دو نمونۀ אوّل אز אسمهای دستۀ 
: یم؛ مانندكن تبدیل می» وאو«رא به » אلف«بود در تثنیۀ آن نیز » وאو«مقصورۀ آنها نگاه كنیم؛ אگر منقلب אز 

فَتَیانِ  ←فَتَی«: كنیم؛ مانند تبدیل می» یاء«بود آن رא به » یاء«و אگر منقلب אز » )عَصَوَیْنِ(عَصَوאنِ  ←عصا«
های بعدی در אین دسته نیز אسم مقصورند، با אین تفاوت كه אین אسمها بیش אز سه حرف  نمونه. »)فَتَیَیْنِ(

به   مقصور هنگام تثنیه  گونه אز אسمهای در אین» אلف«אین صورت  در. دאرند؛ به ترتیب چهار، پنج و شش حرف
حُبْلَیَانِ، مُصْطَفَیَانِ و «: אند אز كه مثنای آنها عبارت» حُبْلَی، مُصْطَفَی و مُسْتَشْفَی«: شود؛ مانند بدل می» یاء«

  .»)حُبْلَیَیْنِ، مُصْطَفَیَیْنِ و مُسْتَشْفَیَیْنِِ(مُسْتَشْفَیَانِ 

  : برאی ساختن אسم مثنی אز אسم ممدود سه حالت وجود دאرد. אسم ممدود هستند» ج«ی دستۀ ها نمونه

كه » قَرَّאء«: אفزאییم؛ مانند ـ אگر همزۀ آن אصلی باشد به هنگام تثنیه صرفاً عالمت تثنیه رא به آخر آن می۱
  .אست» قَرَّאءאن«مثنای آن 

كه » خَضرאء«: شود؛ مانند بدل می» وאو«م تثنیه به ـ אگر همزۀ آن زאئد و عالمت تأنیث باشد به هنگا۲
  .אست» خَضْرאوאنِ«مثنای آن 

ذאشت و هم رא به حال خود باقی گ  توאن همزه باشد، هم می» وאو«یا » یاء«ـ אگر همزۀ آن بدل אز ۳
  . אست» كِساوאنِ«یا » كِساءאنِ«آن   كه مثنای» كِساء«: بدل کرد؛ مانندتوאن آن رא به وאو  می

در دو نمونۀ . محذوف אآلخرند؛ یعنی یک حرف אصلی אز آخر آنها حذف شده אست» د«های دستۀ   ونهنم
» أخَوَאنِ و دאعِیانِ«که مثنای آنها » أخٌ و دאعٍ«: گردد؛ مانند نخست هنگام تثنیه حرف محذوف به אسم برمی

دאعِي «و » أخو عليٍّ«: ییمگو گردد؛ مثالً می  گفتنی אست אین حرف محذوف هنگام אضافه نیز برمی. אست
جای حرف محذوف، حرف دیگری آمده אست که در אین صورت مثنّای אسم با  אما در نمونۀ سوم به . »אإلسالمِ

                                                 
یعنی حرف آخر آنها حرف علّه אست، אما چون حرف پیش אز حرف آخر ساکن אست، مانند אسمهای صحیح با آنها برخورد  .٨٢

  .شود می
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که مثنای آن » אِسْم«: آید؛ مانند همان حالت پیش אز تثنیه، یعنی بدون برگشت حرف محذوف، به دست می
 .אست  بوده» سَمُو«אست؛ هرچند אصل آن » אِسْمَانِ«

  قاعده

ـ אسمهای صحیح אآلخر، شبه صحیح אآلخر و منقوص با אفزوده شدن אلف و نون مكسور یا یاء و نون ۱
  .»قَاضِیانِ ←ضَوْءَאنِ و قَاضِي ←رَجُالنِ؛ ضَوْءٌ ←رَجُلٌ«: شوند؛ مانند مكسور مثنی می

شود و אگر  بدل می» وאو«قلب شده باشد، هنگام تثنیه به » وאو«אسم مقصور ثالثی אگر אز  » אلفِ«ـ ۲
  .»فَتَیانِ ←عَصَوאنِ و فَتَی ←عَصا«: شود؛ مانند بدل می» یاء«باشد، به » یاء«منقلب אز 

: شود؛ مانند بدل می» یاء«אسمهای مقصوری كه بیش אز سه حرف دאرند هنگام تثنیه به  » אلفِ«ـ ۳
 .»مُصْطَفَیانِ← كُبْرَیانِ و مُصْطَفَی ←كُبْرَی«

 :کند سه حالت پیدא می  ممدود هنگام تثنیه ـ همزۀ אسم۴

 .»قَرّאءאنِ ←قَرّאء«: كند؛ مانند אگر אصلی باشد تغییری نمی) אلف

  .»صَحرאوאنِ ←حَسناوאنِ و صَحرאء ←حَسناء«: شود؛ مانند بدل می» وאو«אگر عالمت تأنیث باشد به ) ب

 ←كِساء«: جایز אست؛ مانند» ب«و » אلف«باشد هر دو حالت » وאو«یا » یاء«אگر همزۀ آن بدل אز ) ج
  .»)غِطاوאنِ(غِطاءאنِ  ←غِطاء«و » )كِساوאنِ(كِساءאنِ 

ـ در אسمهایی كه الم אلفعل آنها حذف شده אست אگر به جای حرف محذوف حرف دیگری نیامده باشد، ۵
گردد؛  یه برمیگردد؛ مثالً یای محذوف אز אسم منقوصِ محذوف אلیاء هنگام تثن حرف محذوف هنگام تثنیه برمی

جای حرف محذوفْ حرف دیگری به کار رفته  ولی אگر به  ٨٣؛»ساعیانِ ←ساعٍ«و » هادیانِ ←هادٍ «: مانند
  ٨٤.»אِبْنَانِ ←אِبْن«و » سَنَتانِ ←سَنَة«: توאن אز آن مثنّی ساخت؛ مانند باشد، به همان صورت می

  )برאی مطالعۀ بیشتر(مالحظه 

كنند و آن هنگامی  گاهی به جای مثنی אز جمع אستفاده می  زبانان عربی :كاربرد جمع به جای مثنی) אلف
در آیۀ مبارک » أیدِي«אست كه אسم مثنی شیئی باشد كه به صاحبش متصل و مضاف شده باشد؛ مانند 

  . كه منظور אز آن طبعاً دو دست אست، نه بیش אز آن ٨٥﴾فَاقْطَعُوא أیْدِیَهُمَا﴿

كه نون آنها » یَدאنِ«و» نَعْلَیْنِ«مانند  شود؛ فه شدن به كلمۀ دیگر حذف مینون אسم مثنی به هنگام אضا) ب
  .אند به علت אضافه حذف شده ٨٧﴾وَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ یَدَאכَ﴿و  ٨٦﴾أنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إنِّي ﴿در آیات مبارک 

                                                 
 .»یَدאنِ، فَمانِ و دَمانِ«: אز אین قاعده مستثنی هستند و مثنای آنها بدین گونه אست» یَدٌ، فَمٌ و دَمٌ«های  وאژه .٨٣
  .بوده אست» بنو«در אصل » אبن«و » سنو«אصل  در» سَنَة«. ٨٤

 ».دستشان رא بُِبرید« :؛ ترجمه۳۸/ مائده .٨٥

 ».پوش خویش بیرون آور پای .אین منم پروردگار تو«: ؛ ترجمه۱۲/ طه .٨٦

 ».به سزאى چیزهایى אست که دستهاى تو پیش فرستاده אست] کیفر[אین «: ؛ ترجمه۱۰/ حجّ .٨٧
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و » شَفْعٌ«: مانند كنند؛ ر دو شیء داللت میبرخی אز אسمها بدون אینکه عالمت مثنی دאشته باشند مفهوماً ب) ج
گونه אسمها در אصطالح مثنّی نامیده  אین. كه هر دو به لحاظ لغوی بر دو אسمِ شبیه به هم داللت دאرند» زَوْجٌ«

  .شوند نمی
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אنوאع جمع؛ 
 جمع مذکر سالم و ملحقات آن؛ 
 .خر، مقصور، منقوص و ممدودعالمت جمع مذکر سالم در אسمهای صحیح אآل 

  درآمد

در درس گذشته با کلیاتی در خصوص אسمهای مفرد، مثنّی و جمع در زبان عربی، مسائل و شرאیط 
אآلخر  אآلخر، مقصور، منقوص، ممدود و محذوف  های ساختن مثنّای אسمهای صحیح  אسمهای مثنّی و شیوه

، جمع مذکّر سالم و شرאیط آن، ملحقات جمع مذکّر سالم در אین درس با אنوאع جمع در زبان عربی. آشنا شدیم
تفصیل . אآلخر، مقصور، منقوص و ممدود آشنا خوאهیم شد  و عالمت جمع مذکر سالم در אسمهای صحیح

  .مطالب در אدאمه אز نظر دאنشجویان אرجمند خوאهد گذشت

  אنوאع جمع 
  :های زیر توجه کنید به نمونه

  )אلف

  ٨٨﴾رَبِّنَا  אلْعِلْمِ یَقُولُونَ ءَאمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ ي فِ אلرَّאسِخُونَوَ﴿ـ ۱

  ٨٩﴾مُّؤْمِنِینَأطِیعُوא אهللاَ وَ رَسُولَهُ إنْ کُنْتُمْ ﴿ ـ ۲

  ٩٠﴾لْمُکَذِّبِینَوَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّ﴿ـ ۳
  )ب

  ٩١﴾امْتَحِنُوهُنَّمُهَاجِرَאتٍ فَ אلْمُؤْمِنَاتُیَا أیُّهَا אلَّذِینَ ءאمَنُوא إذَא جَاءَکُمُ ﴿ـ ۱

   ٩٢﴾وَ אلنُّورَ אلظُّلُمَاتِ وَ אلْأرْضَ وَ جَعَلَ אلسَّمَوَאتِאلْحَمْدُ لِلَّهِ אلَّذي خَلَقَ ﴿ـ ۲

  ٩٣﴾مَاءً ثَجَّاجاً אلْمُعْصِرَאتِوَ أنْزَلْنَا مِنَ ﴿ـ ۳

                                                 
] چه محکم و چه متشابه[همه . ما بدאن אیمان آوردیم: گویند می] آنان که... [دאرאن در دאنش  ریشه و«: ؛ ترجمه۷/ عمرאن آل. ٨٨

  » .אز جانب پروردگار ماست

  ».אگر אیمان دאرید אز خدא و پیامبرش אطاعت کنید«: ؛ ترجمه۱ /אنفال .٨٩

  ».آن روز وאی بر تکذیب کنندگان«: ؛ ترجمه۲۴/ مرسالت .٩٠

  » .אید، چون زنان با אیمان مهاجر نزد شما آیند آنان رא بیازمایید אی کسانی که אیمان آورده«: ه؛ ترجم۱۰/ ممتحنه. ٩١

  ».رא پدید آورد ستایش خدאیی رא که آسمانها و زمین رא آفرید و تاریکیها و روشنایی «: ؛ ترجمه۱/ אنعام .٩٢

  ».ریزאن فرود آوردیم و אز אبرهای مترאکم آبی «: ؛ ترجمه۱۴/ نبأ .٩٣
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  )ج

  ٩٤﴾אلْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إلَّا هُوَ مَفَاتِحُ وَ عِنْدَهُ﴿ـ ۱

  ٩٥﴾لَفِي نَعِیمٍ أبْرَאرَאلْإنَّ ﴿ـ ۲

  ٩٦﴾یَنْظُرُونَ אلْأرَאئِكِعَلَی ﴿ـ ۳

  توضیح

אند همگی جمع هستند، ولی אسمهای هر دسته نسـبت بـه دسـتۀ     های باال مشخص شده אسمهایی که در نمونه
  .دیگر متفاوت אست و אز لحاظ صرفی به هم شبیه نیست

و در حالت نصب و جر یاء و نون مفتوح  )ونَ(وאو و نون مفتوح  ،در حالت رفع» אلف«به אسمهای دستۀ 
אسم نمونۀ نخست مرفوع، אسم نمونۀ . אفزوده شده و تغییر دیگری در ساختار صرفی آنها پدید نیامده אست )ینَ(

 جمع مذکر سالمگونه جمعها אصطالحاً  به אین. دوم منصوب و אسم نمونۀ سوم مجرور به حرف جر אست
شود و به  אسمها یا صفات مذکر حقیقی אغلب אز אین نوع جمع אستفاده می زیرא برאی جمع بستن ،گویند می

  .دهد ماند و هیچ تغییری در آن رخ نمی ساختار صرفی مفرد آن سالم می ،هنگام جمع بستن אسم

کنید به آخر אین  طور که مشاهده می همان. توجه کنید» ب«حال به אسمهای مشخص شده در دستۀ 
در אین نوع جمع . نامند می جمع مؤنث سالمگونه جمعها رא  אین. אفزوده شده אست )אت(אسمها אلف و تای مبسوط 

دهد و بر אین אساس به آن جمع مؤنث سالم  ماند و در ساختار صرفی آن تغییری رخ نمی سالم می אسمْ نیز مفردِ
یقی و مجازی ـ مورد אعم אز حق   ـ  مؤنث  هایאین نوع جمع غالباً برאی جمع بستن אسمها و صفت. گویند می

אسم نمونۀ نخست مرفوع، אسم نمونۀ دوم منصوب و אسم نمونۀ سوم مجرور به حرف  ٩٧.گیرد אستفاده قرאر می
نمونۀ   گیرد؛ به همین دلیل دو אسمِ فتحه، کسره می אلبته جمع مؤنث سالم در حالت نصب به جای . جر אست

  . אند ب هستند کسره گرفتهبا אینکه منصو) אلسَّمَوَאتِ و אلظُّلُمَاتِ(دوم 

نیز جمع هستند، ولی جمع بستن آنها مانند אسمهای دو دستۀ پیشین تابع قاعدۀ » ج«אسمهای دستۀ 
خاصی نیست و هنگام جمع بستن אین אسمها شکل و ساختار مفرد آنها دگرگون شده אست؛ אز אین رو به אین  

شود و هم در  אسمهای مذکر فرאوאن یافت می یان جمع مکسّر هم در م. گویند می جمع مکسّرنوع אز جمعها 
. نیستـ אعم אز حقیقی یا مجازی ـ          مذکر و مؤنث  میان אسمهای مؤنث و אز אین نظر تفاوتی میان אسمهای 

ضمه، در حالت نصب  سایر אسمهاست؛ یعنی در حالت رفع ضمّه یا تنوینِ مانندعالمات אعرאب جمع مکسّر نیز 
  ٩٨.گیرد کسره می فتحه و در حالت جر کسره یا تنوینِ فتحه یا تنوینِ

                                                 
  ».دאند آن رא نمی]  کسی[جز אو . غیب تنها نزد אوست و کلیدهای «: ؛ ترجمه۵۹/ אنعام .٩٤

  ».خوאهند بود] אلهی[نیکوکارאن در نعیم  به رאستی «: ؛ ترجمه۲۲/ مطفّفین .٩٥

  ».نگرند می] نشسته[بر تختها «: ؛ ترجمه۲۳/ مطفّفین .٩٦

که جمع آن » إبدאعٌ«: شوند؛ مانند مع مؤنث سالم جمع بسته مینیز با عالمت ج مذکر مجازی  هرچند برخی אز אسمهای  .٩٧
 .אست» إبدאعاتٌ«

در » مَساجد«گیرد؛ مانند وאژۀ  غیر منصرف باشد که در אین صورت به جای کسره، فتحه می مگر آنکه بنا بر قوאعد دستوری .٩٨
 .»قَدْ صَلَّی عَليٌّ في مَساجِدَ قَدیمَةٍ بإصفَهانَ«عبارت 



۶۲  
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  قاعده

ونَ، أحمَدُ« :אسمی אست که بر אسم یا صفت بیش אز دو אنسان، حیوאن یا شیء داللت کند؛ مانند جمعـ ۱
  .»قوאلٌفاضِلینَ، طالِباتٌ و أ

  . مکسَّرאست یا  سالمـ جمع یا ۲

سالم بماند و تغییری در آن رخ  ،رش عالمت جمعآن אست که شکل مفرد آن به هنگام پذی جمع سالمـ ۳
 م وسال) مُعلّم( شکل مفرد آن ) وאو و نون مفتوح(که پس אز حذف عالمت جمع » مونَمُعلِّ«ندهد؛ مانند 

  :دو نوع אست جمع سالم نیز خود بر. ماند نخورده باقی می دست

در حالت  )ینَ(یاء و نون مفتوح و در حالت رفع  )ونَ(که با אفزودن وאو و نون مفتوح  جمع مذکر سالم)          אلف
  ٩٩.)بینَکاتِ( بونَکاتِ← )ینَ( ونَ +بٌکاتِ« :آید؛ مانند به دست می אسم نصب و جرّ به آخر مفرد

: آید؛ مانند به دست می אسم مفردِ به آخر) אت( »تای مبسوط אلف و«که با אفزودن  جمع مؤنث سالم) ب
عالمت جمع مؤنث سالم  اکه ب  یאسمאلبته چنانچه مفرد . »باتٌکاتِ ←אت+ ةٌبَتِو کا ماتٌریَمَ ←אت+ مُریَمَ«

تای زیرא  ؛شود مدوّره حذف می تای » אت«قبل אز אفزودن  ،شود مشتمل بر تای مدوّره باشد جمع بسته می
در  و دو عالمت تأنیث אست هم عالمت جمع نیث وأهم عالمت ت» אت«ولی  ،نیث אستأمدوّره صرفاً عالمت ت

  .شوند یک אسم کنار هم جمع نمی

جمع بستن رخ دهد و    جمعی אست که به هنگام جمع در شکل مفرد آن تغییر یا تغییرאتی جمع مکسرـ ۴
برאی جمع مکسر . »تٌنُکَ ← ةٌتَکْنٌ و قُقائِدَ ←ةٌقیقَ؛ دَبٌتُکُ ←تابٌکِ«: ؛ مانندباشدن تابع ضابطۀ خاصی آن 

جمع אوزאن متعددی وجود دאرد که پرکاربردترند و در אین ه برאی نک جز آ ،ردتوאن مشخص ک ساختار خاصی نمی
، حُوאتِ، فَکارمُ، مَأورאدٌ«: ند אزא های جمع مکسَّر عبارت برخی دیگر אز نمونه. با آنها آشنا خوאهیم شد دروس بعد
  .»ةٌکَالئِو مَ أشخاصٌ

 جمع مذکر سالم و ملحقات آن

جمع بسته » ینَ«و » ونَ«جمع مذکر سالم אست که با دو عالمت  ،عیکی אز אنوאع جم که گفتیم چنان
توאند با عالمت جمع مذکر سالم  نمی که هر אسم مذکری  آن ردאدאی که در אین خصوص אهمیت  نکته. شود می

خاص مذکر حقیقی که   صرفاً אسمهای در حقیقت. جمع بسته شود، بلکه شرאیطی برאی אین نوع جمع وجود دאرد
  همچنین .»دٌو خالِ عیدٌ، سَدُحمَأ«: مدوّره ختم نشده باشند و مرکب هم نباشند אین قابلیت رא دאرند؛ مانند به تای 

با  ندتوאن می  نیث رא دאشته باشندأکه یا بر تفضیل داللت کنند یا قابلیت پذیرش تای ت مذکر حقیقی  صفتهای 
هرچند  ،؛ در غیر אین صورت»لُأکمَ و لُ، أفضَبٌاتِ، کمٌعالِ«: ؛ مانندبسته شوندعالمت جمع مذکر سالم جمع 

که » حَةُطَلْ«؛ مانند تبا عالمت جمع مذکر سالم جمع بسآن رא توאن  نمی ،بر مذکر حقیقی باشد وאژۀ مفرد دאلّ

                                                 
در آیۀ مبارک » مُعجِزینَ«شود؛ مانند  مانند نون مثنی هنگام אضافه شدن به אسم یا ضمیر حذف می  ذکر سالم نیزنون جمع م ٩٩.

وَ ﴿در آیۀ مبارک » بالِغینَ«حذف شده אست؛ یا » אللّه«که نون آن به علت אضافه شدن به  ﴾אهللاِ غََیْرُ مُعْجِزِي  وَ אعْلَمُوא أنَّکُم ْ﴿
حذف شده » ه«که نون آن به علّت אضافه شدن به ضمیر متصل  ﴾אِلَی بَلَدٍ لَّمْ تَکُونُوא بَالِغِیهِ إلَّا بِشِقِّ אلْأنْفُسِ تَحْمِلُ أثْقَالَکُمْ

  .אست
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 ١٠٠،אست که אسم خاص مرکب אضافی » אهللاِ بدُعَ« ،مدوّره ختم شده אست مذکر حقیقی אست، ولی به تای 
و برאی אست  ههکه صفت مشبّ »قَتیل«و  ،مدوّره بگیرد  توאند تای אست و نمی» مرאءُحَ«آن  که مؤنث»أحمَرُ«
  .رود به کار میمذکر و مؤنث یکسان  

گفته  אند که شرאیط پیش هایی همرאه با عالمت جمع مذکر سالم به کار رفته در زبان عربی وאژه ،با אین همه
  :دتوجّه کنی به آنها ؛אند زیر به کار رفته  های ها در نمونه אز אین وאژه برخی . رא ندאرند

  )אلف

  .ـ جاءَ أحمَدون۱َ

  .ـ جَلَسَ אلعالِمونَ אألفضَلون۲َ

  .بنانِیُّونَ إلی بِالدِناـ سافَرَ אلل۳ُّ
  )ب

  ١٠١﴾ینَمِאلْعَالَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ א﴿ ـ۱

  ١٠٢﴾صَابِرُونَ عِشْرُونَمْ نْ مِّنکُکُیَّ  إنْ﴿ـ ۲

  ١٠٣﴾אلْحِسَابَ وَ אلسِّنِینَعَدَدَ  لِتَعْلَمُوא﴿ ـ۳

  توضیح

شوند؛ یعنی در  با عالمت جمع مذکر سالم جمع بسته می אند شدهمشخص های باال  که در نمونه אسمهایی
به آخر مفرد آنها אفزوده  )ینَ(یاء و نون مفتوح  ،در حالت نصب و جرو  )ونَ(وאو و نون مفتوح  ،حالت رفع

ندאرد و  )ة(ی مدوّره تا ١٠٤،ر عاقل אستعلم مذکّ »دُأحمَ« ،»אلف«های دستۀ  نمونهل אز در نمونۀ אوّ. شود می
صفت مذکر  »عالِمٌ«در نمونۀ دوم . مرکب هم نیست؛ بنابرאین با عالمت جمع مذکر سالم جمع بسته شده אست

אز ؛ »ةٌمَعالِ«: توאن گفت ندאرد، ولی صالحیت گرفتن تای تأنیث رא دאرد؛ یعنی میهم  ی مدورهعاقل אست و تا
ی توאند تا نمی »لُأفضَ«در همین نمونه  .با عالمت جمع مذکر سالم جمع بستتوאن  אین אسم رא نیز می אین رو
عالمت جمع مذکر سالم جمع  اتوאند همچون אسمهای دیگر ب אما אز آنجا که אسم تفضیل אست می ،بگیرد تأنیث

یا تای تأنیث ندאشته باشد و صالحیت پذیرفتن  ،ه باشدאگر אسمی تای تأنیث دאشت پس به طور کلی. بسته شود
 :مانند ؛عالمت جمع مذکر سالم جمع بسته شود اتوאند ب آن رא هم ندאشته باشد و دאلّ بر تفضیل هم نباشد نمی

به شمار  تهاאسم منسوب אست و در زمرۀ صف »يٌّبنانِلُ«در نمونۀ سوم  ١٠٥.»تیلٌو قَ بورٌ، صَرُ، أخضَةُحَمزَ«

                                                 
 ←عَبدُ אهللاِ «: אفزאیند؛ مانند برخی אز دאنشمندאن، برאی جمع بستن אین אسمها عالمت جمع مذکر سالم رא به جزء אوّل آنها می .١٠٠

 .  ۱۷۲، سید אبرאهیم دیباجی، صאلجدید في אلصرف و אلنحو: ک.ر. »عَبدو אهللاِ

  »].אست... [ستایش خدא رא که پروردگار جهانیان «: ؛ ترجمه۲ /فاتحه .١٠١

  ». .. شما بیست تَن شكیبا باشند] میان[אگر אز «: ؛ ترجمه۶۵/ אنفال. ١٠٢

  » .تا شمارۀ سالها و حساب رא بدאنید«: ؛ ترجمه۵ /یونس. ١٠٣

که جمع » دیكٌ، ثَعلَبٌ و شُبّاכٌ«: شود؛ مانند باشد، جمع مذکر سالم بسته نمی) غیر عاقل(که برאی غیر ذوی אلعقول  אسمی. ١٠٤
  .»، ثَعالِبُ و شَبابیكُ)أدیاכٌ(دُیُوכٌ «: אست אز  آنها به ترتیب عبارت

و مؤنث » فَعالن«؛ یا بر وزن »ـ حَمرאءُ أحمَرُ«همچون  ،باشد» فَعالءُ«و مؤنث آن بر وزن » أفعَلُ«هر אسمی که بر وزن . ١٠٥
مثل  ،؛ یا در شمار אسمهایی باشد که مذکر و مؤنث آنها یکسان אست»سَکرאن ـ سَکرَی« :مانند ،باشد» فَعلَی«آن بر وزن 
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آن رא با عالمت جمع مذکر توאن  گرفته و مفهوم وصفی یافته אست؛ אز אین رو می) يّ(چون یاء نسبت  ؛درو می
  .»ونَلُبنانِیّ«: سالم جمع بست و گفت

در وهلۀ نخست جمع مذکر سالم به نظر  אند، شده مشخص »ب«های دستۀ  ی که در نمونهאسمهای
شرאیط جمع بسته شدن אین אسمها   ولی خورد، ه چشم میب عالمت جمع مذکر سالمدر آخر آنها چون ، رسند می
رא ندאرند؛  آنخاص جمع بستن شرאیط و  نیستند لم مذکر عاقلعالمت جمع مذکر سالم رא ندאرند؛ یعنی عَ اب

אز אین رو دستورنویسان  رא نیز ندאرند؛ آنخاص جمع بستن شرאیط هم نیستند و ر عاقل صفت مذکّ همچنین
ملحق  ،ند ولی شرאیط الزم رא ندאرندא که אز لحاظ ساختار صرفی شبیه جمع مذکر سالم ،رאی אسمهایعربی چنین 

  .   אند نامیده  به جمع مذکر سالم

  قاعده

  :شوند ا با عالمت جمع مذکر سالم جمع بسته میهـ تنها دو نوع אز אسم۱

و  عیدٌ، سَدُأحمَ«: نندبه شرطی که تای تأنیث ندאشته باشد و مرکب هم نباشد؛ ما علم مذکر عاقل )אلف
  .»دٌخالِ

ولی صالحیت گرفتن تاء یا صالحیت داللت  ،که تای تأنیث ندאشته باشد به شرطی صفت مذکر عاقل )ب
همچنین אسمهای منسوب در زمرۀ אوصاف به . »لُو أکمَ لُ، أفضَبٌ، کاتِمٌعالِ«: بر تفضیل رא دאشته باشد؛ مانند

  .»یرאنِیُّونَإ ←يٌّیرאنِإ« :؛ مانندجمع مذکر سالم جمع بسته شوند توאنند با عالمت روند و می شمار می

شوند،  عالمت جمع مذکر سالم جمع بسته می اندאرند، ولی برא هایی که شرאیط جمع مذکر سالم אسمـ ۲
  ملحق 

 ونَ، حَمْدُونَ،یُّعِلِّسِنُونَ، أهلُونَ،        ١٠٦،و، ذَوونَولُ، أرَضونَ، أُعالَمونَ«: نامند؛ مانند می به جمع مذکر سالم
  .»تِسعونَ«تا  »عِشرونَ«عَبْدُونَ و אعدאد عقود אز  ١٠٧زَیْدُونَ،

                                                                                                                                            
אما صفتهایی  .دتوאند جمع مذکر سالم دאشته باش نمی  توאند تای تأنیث بگیرد و در نتیجه نمی» ةهّامَکور، جَریح، عَالّمَة و فَشَ«

باشد، هرچند صالحیت پذیرش تای تأنیث رא ندאرند، ولی چون بر تفضیل »فُعلَی«و مؤنث آنها بر وزن » أفعَلُ«که بر وزن 
صرفاً هنگامی » عولفَ«وزن ـ ۱ :توضیح. »أصغَرونَ ←أصغَرُ«: توאنند جمع مذکر سالم دאشته باشند؛ مانند کنند می داللت می

باشد برאی مذکر و مؤنث به صورت » مفعول«نیز صرفاً هنگامی که به معنای » عیلفَ«باشد و وزن  »لفاعِ«که به معنای 
 ،»ریحٌجَ لٌجُرَ«و  ،»ةٌرَصابِ ةٌأرَإمْ«یعنی  ،»بورٌصَ ةٌأرَإْم«و  ،»رٌصابِ لٌجُرَ«یعنی  ،»بورٌصَ لٌجُرَ«: رود؛ مانند یکسان به کار می

مهایی که بر وزن توאن به אس در عربی معاصر می ،אلبته .»ةٌحَجرومَ ةٌرأإمْ«یعنی  ،»ریحٌجَ ةٌأرَإمْ«و  ،»جروحٌمَ لٌجُرَ«یعنی 
که در אین  »بورصَ«مانند  ؛دبربه صورت جمع مذکر سالم به کار و آنها رא تای تأنیث אفزود  هستند» فاعِل«به معنای » فَعول«

صیغۀ  »هّامّةفَ«و  »عَالّمَة«های  ـ وאژه۲. אست» ورینَصَبورونَ و صَب«و جمع مذکر سالم آن ة» صَبورَ«صورت مؤنث آن 
روند؛ مثالً هم  ها نیز برאی مذکر و مؤنث به صورت یکسان به کار می אین وאژه. مبالغه هستند و تای آنها هم تای مبالغه אست

    .»عَالّمَةٌ هِيَ«هَم و » عَالّمَة هو«توאن گفت  می

شایان گفتن אست که אسمهای مرکب אسنادی و .  شود ست نون آن پیوسته حذف میچون دאئم אالضافه א» ذَوونَ«وאژۀ  .١٠٦
) ذَوي(ذَوو  ←رאم אهللا و سِیبِوَیْه) ذَوي(ذَوو  ←رאم אهللا«: شوند؛ مانند مرکب مزجی به کمک همین وאژه جمع بسته می

 .»سِیبِوَیْه

» زَیْدٌ«، و אگر جمع »حَمدون و عَبدون«אست، همچون نیست، بلکه یک אسم علم » زَیْدٌ«جمع » زَیْدونَ«گفتنی אست وאژۀ . ١٠٧
  .باشد جمع مذکر سالم אست، نه ملحق به جمع مذکر سالم
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  مذکر سالم در אسمهای صحیح אآلخر، مقصور، منقوص و ممدود  عالمت جمع
  :های زیر توجه کنید به نمونه

  )אلف

  ١٠٨﴾ینَمِنِلْمُؤْاتٍ لِّאلْأرْضِ لَآیَ وَאتِ وَאلسَّمَ يإنَّ فِـ ﴿۱

  ١٠٩.ظَبْیُونَ جاءَـ ۲
  )ب

  ١١٠﴾مُّؤْمِنِینَ نْتُمْإِنْ کُ אلْأعْلَوْنَتَحْزَنُوא وَ أنْتُمُ  اتَهِنُوא وَ لَ اوَ لَ﴿ـ ۱

  ١١١﴾ارِאلْأخْیَ אلْمُصْطَفَیْنَدَنَا لَمِنَ عِنْ إنَّهُمْ  وَ﴿ـ ۲
  )ج

  .قاضِینَتُ أیْـ ر۱َ

  .ةِیقِ אلجَنَّإلی طَر אلهَادونَهُمُ ) المُאلسَ علیهمُ( ـ إنَّ أهلَ אلْبَیت۲ِ
  )د

  .زَکریّاوونَبَلَ إلَینا ـ أق۱ْ

  .دِسجِمِنَ אلمَ אلقَرّאؤونَجَ رَـ خ۲َ

  ).رَجّاؤونَ( رَجّاوونَسَ لَـ ج۳َ

  توضیح

ند، ولی شیوۀ جمع بستن آنها با א همگی جمع مذکر سالم אند شده  مشخصهای باال سمهایی که در نمونهא
אسمهای . ممدود یا محذوف אآلخر باشند با هم متفاوت אست ،ورمقص ،منقوص، صحیح אآلخر توجّه به אین که

منقوص و אسمهای » ج«مقصور، אسمهای دستۀ » ب«אسمهای دستۀ  ،صحیح אآلخر یا شبه آن» אلف«دستۀ 
  .אستممدود » د« دستۀ

شبیه آن  אست، قبل ساکن ختم شده ما ءچون به یا ،»يٌظَبْ«و  אآلخر  صحیح »نٌؤمِمُ«» אلف«در دستۀ 
یاء و  )ونَ(چنین אسمهایی صرفاً با אفزودن وאو و نون مفتوح در حالت رفع  جمع مذکر سالمِ. گردد حسوب میم

  . آید در حالت نصب و جرّ به دست می )ینَ(و نون مفتوح 

رא אز مفرد آنها حذف   برאی ساختن جمع مذکر سالم אلف مقصوره. هستند مقصور »ب«های دستۀ  نمونه
گاه یک وאو و نون یا  آن ؛گذאریم تا بر حذف אلف مقصوره داللت کند ۀ آن فتحه رא باقی میکنیم و به نشان می

                                                 
  ».אست هایی  مؤمنان نشانه  در آسمانها و زمین برאی  به رאستی«: ؛ ترجمه۳/ جاثیه .١٠٨

ست، ولی در زبان عربی، به عنوאن אسم א» ظِباءٌ«אست که در אصل به معنای آهو אست و جمع آن » ظَبْيٌ«مفرد אین وאژه . ١٠٩
אگر ). ظَبْیونَ و ظَبْیِینَ: (رود که در אین صورت، باید با عالمت جمع مذکر سالم، جمع بسته شود علم برאی مردאن نیز به کار می

  .توאن جمع مذکر سالم بست به معنای آهو باشد، غیرعاقل אست و אسم غیرعاقل رא نمی

  ».ید سستى مکنید و غمگین مشوید که شما برتریدא و אگر مؤمن«: ؛ ترجمه۱۳۹/ عمرאن آل. ١١٠

  ».אند و آنان در پیشگاه ما جدّאً אز برگزیدگانِ نیکان«: ؛ ترجمه۴۷/ ص .١١١
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در אین دسته چنین حالتی دאرند؛  »نَطَفَیْنَ و אلمُصْلَوْאألعْ«های אسم. אفزאییم رא به آخر آن میمفتوح یاء و نون 
  .مانده אست  قیماقبل آن در حالت جمع با ۀאلف مقصورۀ مفرد آنها حذف شده و فتحیعنی 

ساختن جمع مذکر سالم نخست حرف یاء رא אز مفرد آنها   برאی .هستند منقوص »ج« های دستۀ  نمونه
אفزאییم؛ אگر با وאو و نون جمع بسته شود حرف پیش אز  آخر آنها می سپس عالمت جمع رא به  ؛کنیم حذف می

گیرد تا با  کسره می پیش אز یاء محذوف گیرد و אگر با یاء و نون جمع بسته شود حرف یاء محذوف ضمه می
ها چنین حالتی دאرند؛ یعنی  در אین نمونه» قاضینَ و אلهادونَ«ای אسمه. حرف پس אز خود مطابقت دאشته باشد

  .אز آخر آنها אفتاده אست »یاء«حرف  ،یش אز אفزودن عالمت جمع مذکر سالمپ

باید به  ،ع مذکر سالم אز אین نوع אسمهابرאی ساختن جم. هستند ممدودهمگی » د«های دستۀ   نمونه
  :نکات زیر توجّه کرد

: دهد؛ مانند رخ نمی آنعالمت جمع مذکر سالم تغییری در  اهنگام جمع ب ،אصلی باشد אسمـ אگر همزۀ ۱
  .אست» قرّאؤونَ«که جمع آن » رّאءٌقَ«

که مؤنث » ریّاءُکَزَ«: مانند ؛شود بدل می» وאو«به  جمعهنگام  ،زאئد و برאی تأنیث باشد אسمـ אگر همزۀ ۲
  .אست» ریّاوونَکَزَ«جمع آن  لفظی אست و

رא به حال خود باقی گذאشت و هم   توאن همزه هم می ،باشد» یاء«یا » وאو« بدل אز אسمـ אگر همزۀ ۳
و هم » جّاؤونَرَ«: توאن گفت که برאی جمع مذکر سالم آن هم می »رجّاءٌ« توאن آن رא به وאو بدل کرد؛ مانند می

  .»رجّاوونَ«

  قاعده

آن عالمت جمع مذکر سالم رא به آخر  ـ برאی ساختن جمع مذکر سالم אز אسمهای صحیح אآلخر یا شبه ۱
  .»)ظَبْیِینَ( ظَبْیُونَ ←يٌو ظَبْ) ؤمنینَمُ( ؤمنونَمُ ←نٌؤمِمُ«: אفزאییم؛ مانند آنها می

کنیم و فتحۀ پیش אز  آن رא حذف می אلف مقصورۀ ،ـ برאی ساختن جمع مذکر سالم אز אسمهای مقصور۲
 ←أعلَی«: אفزאییم؛ مانند آن می  گاه عالمت جمع مذکر سالم رא به آن ؛گذאریم وאو رא به نشانۀ حذف אلف باقی می

 .»مُصطَفَیْنَ ←أعلَوْنَ و مُصطَفَی

آن  کنیم و عالمت جمع رא به یاء آن رא حذف می ،ـ برאی ساختن جمع مذکر سالم אز אسمهای منقوص۳
 .»هادِینَ ←يقاضُونَ و هاد ←يقاض«: אفزאییم؛ مانند می

  :ـ برאی ساختن جمع مذکر سالم אز אسمهای ممدود باید به نکات زیر توجّه کنیم۴

دهد؛  عالمت جمع مذکر سالم تغییری در آن رخ نمی ابه هنگام جمع ب ،אصلی باشد  אسمאگر همزۀ  )אلف
  .»رّאؤونَقَ ←رّאءٌقَ«: مانند

 ←ریّاءُکَزَ«: مانند ؛شود بدل می» وאو«به جمع زאئد و برאی تأنیث باشد، هنگام  אسم همزۀאگر  )ب
  .»کریّاوونَزَ

گذאشت و هم  رא به حال خود باقی  توאن همزه باشد هم می» یاء«یا » وאو« אگر همزۀ آن بدل אز )ج
  .»)جّاوونَرَ( جّاؤونَرَ ←رَجّاءٌ«: ؛ مانندردآن رא به وאو بدل ک توאن می
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 جمع مؤنث سالم؛ 
  .ملحق به جمع مؤنث سالم 

  درآمد

حقات جمع مذکر سالم و در درس پیشین אنوאع جمع در زبان عربی، جمع مذکر سالم و شرאیط آن، مل
جمع مؤنّث سالم و شرאیط אسمهایی که  אزدر אین درس אبتدא کلیّاتی . مسائل دیگری در همین حوزه رא شناختیم
، آنگاه مبحث دیگری رא אز نظر خوאهیم گذرאند که گیریم فرא میشوند  با عالمت جمع مؤنّث سالم جمع بسته می

هایی رא بیان  در אین مبحث אحکام و قوאعد مربوط به وאژه. یادگیری آن در دאنش صرف عربی مهم אست
خوאهیم کرد که شرאیط جمع بسته شدن با عالمت جمع مؤنّث سالم رא ندאرند، ولی با אین عالمت جمع بسته 

  . אند شده و در زبان عربی و متون معتبر به کار رفته

  جمع مؤنث سالم
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  ماتُمَریَ ←ـ مَریمُ ۱

  شَجَرאتٌ ←ـ شَجَرَةٌ ۲

  ١١٢مُرْضِعاتٌ ←ـ مُرْضِعَةٌ ۳

  ١١٣جِبالٌ شاهِقاتٌ ←ـ جَبَلٌ شَاهِقٌ ۴

  كُبرَیاتٌ ←ـ کُبرَی ۵

  دُرَیْهِمَاتٌ ←ـ دُرَیْهِمٌ ۶

  صَحرאوאتٌ  ←ـ صَحرَאءُ ۷

 ١١٤ذِكْرَیاتٌ ←ـ ذِكْرَی ۸

 ١١٥بَناتُ آوَی ←ـ אِبنُ آوَی ۹

  تِلِغْرאفاتٌ ←ـ تِلِغْرאفٌ ۱۰

                                                 
  .زن شیرده: مُرْضِعَةٌ. ١١٢
 .بلند، مرتفع، سر به فلک کشیده: شاهِقٌ. ١١٣

 .گردسال: ةٌیاد، یادگار، یادبود، خاطره، ذِکرَی سَنَوِیَّ: ذِكْرَی. ١١٤

 .شغال: אِبنُ آوَی .١١٥
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  ضیحتو

אز אین رو جمع مؤنث  אند؛ جمع بسته شده» אت«אند همگی با  های باال به کار رفته אسمهایی که در نمونه
  .روند سالم به شمار می

در نمونۀ . »مَریَمات«: جمع بسته شده אست» אت«אسم علم مؤنث אست و با » مَریَم«در نمونۀ نخست 
توאن آن رא با عالمت جمع مؤنث  אز אین رو می ؛אست אسمی אست كه به تای تأنیث ختم شده» شَجَرَة«دوم 

» אت«صفت مؤنثی אست كه تای تأنیث دאرد و با عالمت » مُرْضِعَة«در سومین نمونه نیز  ١١٦.سالم جمع بست
صفت برאی جمع مکسّر غیر عاقل و در حکم مؤنث אست؛ אز » شاهِق«در نمونۀ چهارم . جمع بسته شده אست
مؤنث  »کُبرَی«در نمونۀ پنجم  ١١٧.»شاهِقات«: جمع بسته شده אست» אت«ا عالمت ب و אین رو متناسب با آن

در . »کُبرَیات«: با عالمت جمع مؤنث سالم جمع بسته شده אست که بر تفضیل אست  صفتی دאلّو » أکبَر«
سالم عالمت جمع مؤنث  اید باغیر عاقل אست که در אین وضعیت بو ر ر مذكّאسم مصغّ» هِمدُرَیْ«نمونۀ ششم 

که عالمت تأنیث אست، ختم  ،زאئده ۀאسمی אست كه به אلف ممدود» صحرאء«در نمونۀ هفتم . جمع بسته شود
אسمی אست كه به אلف » یذِكرَ«در نمونۀ هشتم . »حرאوאتصَ«: شود جمع بسته می» אت«شده و אز אین رو با 

: شود جمع بسته می» אت« اאین بو بنابر تأنیث אست، ختم شدههای  نیز אز نشانه آنکه  ،زאئده ۀمقصور
ه که خود مذکر אست، شروع شد ،»אبن« ۀאسم غیر عاقلی אست كه با وאژ» یאبنُ آوَ«در نمونۀ نهم . »ذِکرَیات«

 אسمی» رאفغْلِتِ«و سرאنجام در آخرین نمونه  .»یآوَ ناتُبَ«: شود جمع بسته می» אت« بابا אین حال ولی אست، 
جمع » אت«آن رא با باید  אز אین رو ؛ندאرد دیگری غیر אز جمع مؤنث سالم אست كه جمع) غیر عربی(عجمی 
  .»رאفاتغْلِتِ«: بست

  قاعده

  :شوند جمع بسته می) אت(زیر قرאر دאرند با عالمت جمع مؤنّث سالم  مورده دאسمهایی كه در زمرۀ 

  .»ندאتٌهِ ←و هِندٌ ماتٌفاطِ ←فاطِمَةُ«: ـ אسم علم مؤنث؛ مانند۱

 زَةُو حَمْ طَلَحاتٌ ← شَجَرאتٌ، طَلْحَةُ ←شَجَرَةٌ «: ختم شده باشد؛ مانند تأنیثكه به تای  ـ هر אسمی۲
  ١١٨.»حَمَزאتٌ ←

  .»مُرضِعَاتٌ ←ضِعَةٌمُرْ«: باشد؛ مانندشده ختم  )ة( تأنیث یـ صفت مؤنثی كه به تا۳

 .»اتٌفُضلَی← )مؤنث أفضل( فُضلَی«: بر تفضیل باشد؛ مانند  صفت مؤنثی كه دאلّـ ۴
                                                 

شود؛ هرچند آن אسم وאقعاً مؤنث ـ  جمع بسته می» אت«به طور کلی هر אسمی كه به تای تأنیث ختم شده باشد، با عالمت . ١١٦
که אین دو وאژه مؤنث حقیقی یا مجازی » حَمَزאت ←و حَمزَة طَلَحات ←طَلْحَة«: אعم אز حقیقی یا مجازی ـ نباشد؛ مانند

   .که مؤنث لفظی و אسم علم برאی مرد هستندنیستند، بل

آوردند و אز نظر عدد صفت رא با  در אین خصوص گفتنی אست در عربی کهن صفت جمع مکسّر غیر عاقل رא אغلب جمع می .١١٧
ن شود و به آورد ، حال آنکه در عربی معاصر אغلب אین تطابق رعایت نمی»أیّامٌ مَعدودאتٌ«: دאدند؛ مانند موصوف مطابقت می

אی  ؛ هرچند در عربی معاصر نیز در پاره»أیّامٌ مَعدودَةٌ«: کنند؛ مانند صفت مفرد مؤنّث برאی جمع مکسّر غیر عاقل بسنده می
روزگارאن (» אألیّامُ אلخالِیَةُ«به جای » אألیّامُ אلخَوאلي«: رود؛ مانند אی عیناً به کار می موאرد برخی אستعماالت کهن و کلیشه

 ).  گذشته

كه » و مِلَّة) لب(، شَفَة )אمّت(، أمّة )كنیز(، أمَة )گوسفند(، شاة )زن(إمْرَأة «: های زیر אز אین قاعده مستثنی هستند بته وאژهאل. ١١٨
 .»نِساء، شِیاء، إماء، أمَم، شِفاه و مِلَل«: جمع آنها به ترتیب عبارت אست אز
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 . »حُصُنٌ سابِقاتٌ ←قٌحِصانٌ سابِ«: ـ صفت جمع مکسّر غیر عاقل؛ مانند۵

 .»باتٌكُتَیِّ ←بٌكُتَیِّ«: ر غیر عاقل؛ مانندصغَّر مذكّـ אسم م۶ُ

 ←رאءُعَذْ«: که عالمت تأنیث אست، ختم شده باشد؛ مانند ،)אء( زאئده ۀـ هر אسمی كه به אلف ممدود۷
 . »رאوאتٌعَذْ

و مؤنث آن » أفْعَل«زینت باشد مذکر آن بر وزن  یاه صفت مشبهه بیانگر مفهوم رنگ، عیب هرگا :تبصره
جمع אین  گفتنی אست .»حَوْرאء ←جاء و أحْوَرعَرْ ←حَمْرאء؛ أعْرَج ←أحْمَر« :؛ مانندآید می» فَعْالء«بر وزن 

 .»و حُورٌ ؛ عُرْجٌحُمْرٌ«: عبارت אست אزبنابرאین جمع آنها به ترتیب  ؛آید می» فُعْلٌ«هموאره بر وزن  ها وאژهقبیل 

 . »رَیاتٌذِکْ ←یرَذِکْ«: ختم شده باشد؛ مانند) یٰ(ـ هر אسمی كه به אلف تأنیث مقصوره ۸

: ؛ مانندآید می» یفَعلَ«باشد مؤنث آن بر وزن » فَعْالن«وزن  رهه بهرگاه مذکر صفت مشبّ :تبصره
فوق نیست، بلکه به صورتهای  ۀمع אین قبیل صفات تابع قاعدج .»شَیعَطْ ←شانُعَطْو  رَیسَكْ ←رאنُسَكْ«

  .»عِطاش و عَطاشَی«و » سُكارَی«: بنابرאین جمع آنها به ترتیب عبارت אست אز ؛گردد دیگر ظاهر می

  . »بَناتُ آوَی ←אبنُ آوَی«: شروع شده باشد؛ مانند» אبن«ـ אسم غیر عاقلی كه با ۹

، »يذَوو یا ذَو«و » أبناء یا بَنون، بَنین«قلی אضافه شده باشند با به אسم عا» ذو«و » אبن«אگر  :تبصره
  .»عِلمٍ) يذو(ذَوو  ←مٍذو عِلْ«و  »عبّاس) أبناء/يبن(بَنو  ←אِبنُ عبّاس«: شوند؛ مانند جمع می

  : ندאشته باشد؛ مانند كه جمع دیگری غیر אز جمع مؤنث سالم) غیر عربی(ـ هر אسم عجمی ۱۰

  .»جاتٌزنامَرُ ←و رُزنامَجٌ اتٌتِلِفون ←تِلِفونٌ«

  ملحق به جمع مؤنث سالم
  :های زیر توجه كنید به نمونه

 ١١٩﴾حَمْلَهُنَّ  ضَعْنَیَ حَتَّی هِنَّ عَلَیْ فَأنْفِقُوא  حَمْلٍ  אُوْلَاتِ َإنْ كُنَّ  وـ ﴿۱

 ١٢٠﴾بِالْبَنِینَ وَأصْفَاكُمْ بَنَاتٍخْلُقُ أمِ אتَّخَذَ مِمَّا یَـ ﴿۲

 .ةِصریَّةِ אلمِعَאلجامِ ينَ فرُسْدْאلثَّالثُ یَ وאتُאألخَ لكَـ ت۳ِ

  .אلْحِجَّةِ אلحَرאمِ يعَةَ مِن ذِاسِلَةَ אلتّیْאللَّ ١٢١فاتٍعَرَ يبیتُ אلحُجّاجُ فـ ی۴َ
  

  توضیح

دאرند و  )אت(آنها אلف و تای مبسوط  ۀهم. دقت كنیدאند  شده مشخصهای باال  كه در نمونه به אسمهایی
ه شكل و ساختار جمع مؤنث سالم دאرند، آنکها با  אما אین وאژه. אند جمع مؤنث سالم ختم شدهظاهرאً به عالمت 

 ها به ترتیب عبارت زیرא مفرد مؤنث אین وאژه ،درنعالمت جمع مؤنث سالم رא ندא اشرאیط جمع بسته شدن بولی 

                                                 
 ».حمل كنند و אگر بار دאرند خرجشان رא بدهید تا وضع«: ؛ ترجمه۶/ طالق. ١١٩

 ».آفریند، خود، دخترאنی برگرفته و به شما پسرאن رא אختصاص دאده אست آیا אز آنچه می«: ؛ ترجمه۱۶/ زخرف .١٢٠

 .برند אی در مکۀ معظّمه אست كه حاجیان هر ساله روز نهم ذی אلحجة אلحرאم رא در آنجا به سر می نام منطقه .١٢١
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 سه مورد؛ مانند אضافه نشده אستبالفاصله به مفرد آنها » אت«یعنی یا  ؛»ةفَرَنت، أخت و عَذאت، بِ« :אز אست 
؛ یا به عنوאن علم برאی אند به کار رفته» أولَوאت، بِنتات و أُختات«به جای  »أوالت، بَنات و أخَوאت«که  نخست

چنین אسمهایی رא  دستورنویسان عربی .)عَرَفات(؛ مانند אند و אساساً معنای جمع ندאرند مفرد به کار رفتهאسم یک 
  .نامند میسالم ملحق به جمع مؤنث 

  قاعده

شود و در پایان آنها  ختم می» אت«هایی كه شرאیط جمع مؤنث سالم رא ندאرند ولی جمع آنها به  وאژه
: ند אزא ها عبارت برخی אز אین وאژه. شوند نامیده می ملحق به جمع مؤنث سالمعالمت جمع مؤنث سالم وجود دאرد 

برאی  ایی كه ساختار جمع مؤنث سالم دאرند و به عنوאن אسم علمאسمهنیز و  ،»، بنات، أخَوאت)صاحبان( أوالت«
  . »عَرَفات« مانندאند؛  رفته  مذكر یا مؤنث به كار

  )برאی مطالعۀ بیشتر( پیوست

زیرא אلف آنها زאئده نیست،  ؛ند، نه جمع مؤنث سالمهست جمع مكسر» و هُدאةٌ قُضاةٌ«ـ אسمهایی همچون ۱
بوده که به خاطر متحرّک بودن حرف عله و مفتوح بودن حرف » ةٌو هُدَیَ ةٌقُضَیَ«אست و אصل آنها  هبلكه منقلب

 )کشیده( همچنین باید توجه دאشت که تای جمع مؤنث سالم تای مبسوط. אند پیش אز آنها به אلف بدل شده
أبیات و « چون هایی عالوه بر אین وאژه. אست) مربوطه(ره كلمات قرאر دאرد تای مدوّ  אست و تایی که در آخر אین

  .  ا زאئده نیست و אصلی אستنه رند، چون تای آنیز جمع مكسّ» أشتات

ـ قانون كلی در جمع مؤنث سالم آن אست كه تنها یک אلف و تای مبسوط به آخر אسم مفرد آن ۲
  :אما سه مورد אز אین قاعده مستثنی هستند ؛»ماتریَمَ ←ممَریَ«: بیفزאییم؛ مانند

چون  ؛»ؤمناتٌمُ ←مُؤمِنَةٌ« :شود؛ مانند تای آن حذف می و ه تای تأنیث אستאسمی كه مختوم ب )אلف
هم عالمت تأنیث و هم عالمت جمع אست و دو عالمت » אت«صرفاً عالمت تأنیث אست، אما » رهتای مدوّ«

  .  شوند تأنیث در یک אسم کنار هم جمع نمی

که عالمت تأنیث ، )אء(زאئده  ۀف ممدودیا אل )یٰ( برאی جمع بستن אسمی كه به אلف تأنیث مقصوره )ب
 ←و صَحرאءُ عَصَوאتٌ ←، عَصارَحَیاتٌ ←یرَحَ«: كنیم؛ مانند آن عمل می ۀهمچون تثنی, ختم شده باشد, אست
  .»حرאوאتٌصَ

هرگاه فاء אلفعل אسم ثالثی که قابلیت موصوف وאقع شدن رא دאشته باشد مفتوح و عین אلفعل آن  )ج
  . »ظَبَیاتٌ ←ةٌظَبْیَ«: شود؛ مانند م جمع بسته شدن آن، عین אلفعل کلمه مفتوح میصحیح و ساكن باشد هنگا

هنگام جمع بستن به حال  ک باشدمتحرّ هرگاه عین אلفعل چنین אسمی معتل و ساکن یا صحیح و :تبصره
که جمع مؤنث » رَةٌو شَجَ جَوْزَةٌ, زَیْنَبُ«: دهد؛ مانند ماند و در حرکت حروف کلمه تغییری رخ نمی خود باقی می

אما אگر فاء אلفعل چنین אسمی مضموم یا  ؛»و شَجَرאتٌ ، جَوْزאتٌزَینَباتٌ« :אست אز  سالم آنها به ترتیب عبارت
توאن آن رא  مكسور باشد الزم نیست حتماً عین אلفعل رא مفتوح كنیم، بلكه عالوه بر مفتوح تلفظ کردن می

خُطْوَة و « مانندآن رא مضموم یا مکسور نیز خوאند؛ ) אلفعل فاء(بل ساکن نیز تلفظ کرد؛ یا به تبع حرف ما ق
 /كِسْرאت«و » خُطَوאت /خُطُوאت /خُطْوאت«: سه وجه به کار بردبه توאن  میآنها رא جمع مؤنث سالم که » كِسْرَة
  .»كِسَرאت /كِسِرאت
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אصلی جمع  ۀطبق قاعد روند دقیقاً ی که به عنوאن صفت مؤنث به کار میאسمهایبرאی جمع بستن  אلبته
. کنیم אفزאییم و تغییری در آن אیجاد نمی به آخر لفظ مفرد می» אت«کنیم؛ یعنی صرفاً یک  مؤنث سالم عمل می

و  حَسَناتٌ ←، حَسَنَةٌجِلْفاتٌ ←، جِلْفَةٌحُلْوאتٌ ←، حُلْوَةٌضَخْماتٌ ←ضَخْمَةٌ« :אند های زیر אز אین دسته نمونه
  . »خَشِناتٌ ←خَشِنَةٌ

  



  

  

  
  
  

  یازدهم ۀجلس

  
  
  
  

  )۴(مفرد، مثنّی و جمع 
  جمع مكسّر

  
  

  ٧٤  ..............................................................................................  درس אهدאف
  ٧٤  .........................................................................................................  درآمد
  ۷۴  ..........................................................................................................مكسّر جمع
  ۷۶  ................................................................................................  مكسّر جمع אنوאع
  ٧٦  ............................................................................  كثرت جمع و قِلّت جمع

  
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

  جمع مكسّر؛  

  .אوزאن آنهاجمع قِلّت و جمع كثرت و  

  درآمد

 ،یعنی جمع مذکر سالم و جمع مؤنّث سالم ،در دروس گذشته با אسمهای مثنی و دو نوع אز אسمهای جمع
نام دאرد  مکسّر یکی دیگر אز אنوאع جمع. אحکام و قوאعد مربوط به آنها آشنا شدیم אز و ملحقات آنها و نیز برخی

کلیاتی در باب جمع مکسّر و אنوאع تغییرאتی که در آن به س در آغاز در. شویم که در אین درس با آن آشنا می
و אوزאن و موאرد  ،یعنی جمع قلّت و جمع کثرت ،گاه به بیان אنوאع جمع مکسّر آن پردאخت؛ آید خوאهیم پدید می

  .  کاربرد آنها خوאهیم پردאخت

  جمع مكسّر 
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

 ١٢٢﴾هَا دَאنِیَةٌطُوفُقُفِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ﴿ـ ۱

 ١٢٣﴾أكْنَاناً אلْجِبَالِوَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ﴿ـ ۲

  ١٢٤﴾אألقْدَאمِبِالنَّوَאصِي وَ   بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ یُعْرَفُ אلْمُجْرِمُونَ ﴿ـ ۳

  ١٢٥﴾كُمُ אلالئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُُمْأزْوَאجَوَ مَا جَعَلَ ﴿ـ ۴
  )ب

  ١٢٦﴾هِرُّسُلِبَیْنَ أحَدٍ مِّنْ  ال نُفَرِّقُ﴿ـ ۱

  ١٢٧﴾تَرَوْنَهَا عَمَدٍאلَّذي رَفَعَ אلسَّمَوَאتِ بِغَیْرِ  أهللاُ ﴿ـ ۲

  .يکُتُبـ هَذِهِ ۳
  )ج

  ).  علیه אلسّالم(אلحُسَیْنِ  وُلْدِهُوَ אإلمامُ אلتّاسِعُ مِنْ ) عج(ـ אلمَهدِيُّ ۱

                                                 
   ».هایش در دسترس אست میوه] كه[ در بهشتی برین،«: ؛ ترجمه۲۳و  ۲۲/ حاقّة. ١٢٢

   ».قرאر دאده و אز كوهها برאی شما پناهگاههایی «: ؛ ترجمه۸۱/ نحل. ١٢٣

   ».شوند و אز پیشانی و پایشان بگیرند تبهكارאن אز سیمایشان شناخته می«: ؛ ترجمه۴۱/ אلرحمن. ١٢٤

   ».رאن شما نگردאنیدهدهید ماد و آن همسرאنتان رא كه مورد ظهار قرאر می«: ؛ ترجمه۴ /אحزאب. ١٢٥

 ».گذאریم میان هیچ یک אز فرستادگانش فرق نمی«: ؛ ترجمه۲۸۵/ بقره .١٢٦

 ».אست كه آسمانها رא بدون ستونهایی كه آنها رא ببینید برאفرאشت كسی ] همان[خدא «: ؛ ترجمه۲/ رعد .١٢٧
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  ١٢٨.حَدیقَةِ אلحَیَوאنِ  في אألُسْدَـ رَأیْتُ ۲

  حتوضی

شود؛ یا با  ر جمعی אست كه ساختمان و شکل אسم مفرد در آن دگرگون میپیشتر گفتیم كه جمع مكسّ
אند همگی جمع  های باال مشخص شده אسمهایی كه در نمونه. یا با تغییر حركات آن ،كم و زیاد شدن حروف

  .اوت אستآنها پدید آمده با یکدیگر متف در مكسرند، אما تغییرאتی كه هنگام جمع بسته شدن

صورت  ،با אضافه شدن یک یا دو حرف به אسم مفرد و تغییر در حرکات آن» אلف«های دستۀ  در نمونه
های سوم   های אوّل و دوم با אضافه شدن یک حرف به مفرد آنها و نمونه نمونه. جمع אسمها به دست آمده אست

؛ »جِبَال ←جَبَل«؛ »قُطُوف ←طْفقِ«(אند  و چهارم با אضافه شدن دو حرف به مفرد آنها جمع بسته شده
  ). »أزْوَאج ←زَوْج«و » أقْدَאم ←قَدَم«

یک حرف אز حروف אسم مفرد کم شده و حرکت حروف آن نیز دگرگون شده » ب«های دستۀ  در نمونه
  ).»کُتُب ←کِتاب«و » دمَعََ ←عَمود«؛ »رُسُل ←رَسُول«(אست 

تنها حركات حروف آن تغییر  ،دوفرد אسم كم یا زیاد شحروف م אینکه بدون ،»ج«ی دستۀ  ها אما در نمونه
  ).»أُسْد ←أسَد«و » وُلْد ←وَلَد«( كرده אست

  قاعده

توאند سه حالت  אین تغییر می .كند تغییر میدر آن جمعی אست كه ساختمان و شکل אسم مفرد  جمع مكسر
  :دאشته باشد

أشكال و  ←شِكل«: حروف آن؛ مانند همرאه با تغییر حرکات ،زیاد شدن تعدאد حروف אسم مفرد) אلف
  .»ضُرُوب ←ضَرب
  .»رُسُل ←رَسُول« :حرکات حروف آن؛ مانند همرאه با تغییر ،كم شدن حروف אسم مفرد) ب

  .»وُلْد ←وَلَد«: مفرد؛ مانندאسم صرفاً تغییر حركات حروف ) ج

  مالحظه 

ع مکسر حروف אصلی آنها به حالت אعالل یا אبدאل رخ دאده باشد هنگام جم، قلب אسمها گاه در مفردِ هر
، »باب«که حروف אصلی  ١٢٩»مَفاوِز ←مَفازَة و أنیاب ←أبوאب، ناب ←باب«: گردد؛ مانند می אصلی خود بر

   .»ف، و، ز«و » ن، ی، ب«، »ب، و، ب«: אند אز به ترتیب عبارت» مَفازَة«و » ناب«

ریشۀ  و» وאو« אصلدر  »یاء«حرف كه » یدعِ« ۀ؛ مانند وאژאست אستثنا قاعدهאین  אز אسمهابرخی  :تبصره
  .אست؛ یعنی אین قاعده در آن رعایت نشده אست» أعیاد«جمع آن با אین حال אست، ولی » د ،و ،ع«آن 

                                                 
   .باغ وحش: אلحَیَوאن حَدیقَةُ. ١٢٨

  .ان، بادیهبیاب: مَفازَة دندאن نیش، عاج فیل؛: ناب. ١٢٩
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  رאنوאع جمع مكسّ

  جمع قِلّت و جمع كثرت

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  ١٣٠﴾شْهَدُونَیَ אلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ نِأعْیُعَلَی   قَالُوא فَأتُوא بِهِ﴿ـ ۱

  ١٣١﴾هِمْأفْوَאهِمِنْ  كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ ﴿ـ ۲

  ١٣٢﴾رُبَاعَ ثُلَاثَ وَ مَّثْنَی وَ أجْنِحَةٍ يوْلِأُ جَاعِلِ אلمْلَائِكَةِ رُسُالً אلْأرْضِ  لسَّمَوَאتِ وَא ألْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ﴿ـ ۳

  ١٣٣﴾אلْكَهْفِ  إلَی ةُאلْفِتْیَإذْ أوَی ﴿ـ ۴
  )ب

  ١٣٤﴾سُودٌغَرَאبِیبُ  مُّخْتَلِفٌ ألْوَאنُهَا وَ حُمْرٌ وَ بِیضٌ جُدَدٌ אلْجِبَالِ  مِنَ وَ﴿ـ ۱

  ١٣٥﴾אلسُّجُودِ אلرُّكَّعِ אلْقَائِمِینَ وَ لِلطَّائِفِینَ وَ  يَتِطَهِّرْ بَیْ وَ﴿ـ ۲

  ١٣٦﴾كُمْرِمَاحُدِیكُمْ وَ دِ تَنَالُهُ أیْءٍ مِّنَ אلصَّیْيْبْلُوَنَّكُمْ אهللاُ بِشَیَلَ﴿ـ ۳
  ١٣٧﴾أكُلُونَ أمْوَאلَ אلنَّاسِ بِالْبَاطِلِلَیَ אلرُّهْبَانِ مِّنَ אلْأحْبَارِ وَ إنَّ كَثِیرאً﴿ـ ۴

  ١٣٨﴾ینَؤْمِنِتُمْ مُّאهللاِ مِن قَبْلُ إنْ كُنْ بِیاءَأنْ  تَقْتُلُونَ فَلِمَ   قُلْ﴿ـ ۵

  توضیح

אما داللت آنها بر تعدאد مورد نظر  ند،جمع مكسّر אند همگی شده مشخصهای باال  אسمهایی كه در نمونه
روند كه مقصود אز آنها صرفاً بین سه تا ده  تنها در موאردی به كار می» אلف« ۀهای دست نمونه. متفاوت אست
بیانگر אین אست  ،که در قرآن كریم در دאستان אصحاب کهف به كار رفته ،»ةفِتْیَ« رِجمع مکسّאسم  باشد؛ مثالً

אستعمال شده » أجْنِحَة« ۀچون وאژنیز گان تدر مورد فرش. אند و كمتر אز ده نفر بوده که آنان بیش אز سه نفر
جمع  ،که وزنهای خاصی دאرند ،گونه جمعها به אین. تاست  یابیم که بالهای فرشتگان كمتر אز ده אست درمی

                                                 
 ».پس אو رא در برאبر دیدگان مردم بیاورید، باشد كه آنان شهادت دهند: گفتند«: ؛ ترجمه۶۱/ אنبیاء .١٣٠
 ».آید אست كه אز دهانشان بر می بزرگ سخنی «: ؛ ترجمه۵/ كهف .١٣١

گانه  بالهای دوگانه و سهفرشتگان رא، كه دאرאی ] و[سپاس خدאی رא كه پدیدآورندۀ آسمان و زمین אست «: ؛ ترجمه۱/ فاطر. ١٣٢
 ».آورنده قرאر دאده אست אند، پیام و چهارگانه 

    ».گاه كه جوאنان به سوى غار پناه جستند آن«: ؛ ترجمه۱۰/ كهف. ١٣٣

 »].آفریدیم[مختلف و سیاهِ پُررنگ   ی سپید و گلگون به رنگهای]ها ورگه[و אز برخی كوهها رאهها «: ؛ ترجمه۲۷/ فاطر .١٣٤
 ».كنندگان پاكیزه دאر سجده] و[كنندگان  كنندگان و ركوع كنندگان و قیام אم رא برאی طوאف و خانه«: ترجمه؛ ۲۶/ حجّ .١٣٥

 ».هاى شما باشد خوאهد آزمود خدא شما رא به چیزى אز شكار كه در دسترس شما و نیزه«: ؛ ترجمه۹۴/ مائده .١٣٦

 ».خورند אل مردم رא به ناروא میبسیارى אز دאنشمندאن یهود و رאهبان אمو«: ؛ ترجمه۳۴/ توبه .١٣٧

 »كشتید؟ אگر مؤمن بودید پس چرא پیش אز אین پیامبرאن خدא رא می :بگو«: ؛ ترجمه۹۱/ بقره .١٣٨
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أفْعُل، أفْعال، «: אز אست بارتوزن دאرد که ع ۴אین جمع . کنند میبر تعدאد کمی داللت ، زیرא گویند می تقلّ
  . »أفْعِلَة و فِعْلَة

کند و مصادیق آنها  داللت می شخص یا دو شیءبه طور مطلق بر بیش אز دو » ب«های دستۀ  نمونه
توאنند بر تعدאد زیادی داللت  چون می ،گویند  میجمع کثرت گونه جمعها  به אین. منحصر بین سه تا ده نیست

 به کار رفته »ب« ۀهای دست אند که برخی אز آنها در نمونه شمرده بر ١٣٩ریبرאی جمع كثرت אوزאن بسیا. کنند
، )رُکَّع(» فُعَّل«، )»سُود«و » حُمْر« و بوده אست »بُیْض«که در אصل ، بِیض(» فُعْل«، )جُدَد(» فُعَل«( אست

  . ))أنبیاء(» أفْعِالء« و )رُهبان(» فُعالن«، )رِماح(» فِعال«، )سُجُود(» فُعُول«

هایی אز آنها در دو جدول  ترین אوزאن جمع كثرت، موאرد كاربرد و نمونه مهم، تمه אوزאن جمعهای قلّدر אدא
  :אست جدאگانه نشان دאده شده

  جمع قلّتאز هایی  אوزאن، موאرد كاربرد و نمونه

  نمونه  كاربرد  وزن

  أفْعُل
  

 אلفاء و صحیح אلعین بـر وزن  صحیحُ ـ هر אسم ثالثی۱ِ
  .نباشدكه مضاعف » فَعْل«

ــربَ ــ ←ح ــسر؛ نَأبحُ ــ ←ف   ؛سأنفُ
  ١٤٠أظْبٍ ←يبْظَ

ـ هر אسم رباعی و مؤنث معنوی كه حـرف پـیش אز   ۲
  ١٤١نأیمُ ←مینیَ؛ عأذرُ ←رאعذِ  .آخر آن حرف مد باشد

  أفعال
 אسـمی کـه مفـرد آن بـر وزن     به جـز  ،هر אسم ثالثی

  . باشد» فُعَل«

 ؛أجســام ←ســمجِ ؛أبیــات ←یــتبَ
ــ ــرאج ←رجبُ ــ ؛أب ــنا ←منَصَ  ؛مأص
  ١٤٢آبال ←لإبِ ؛أعناق ←قنُعُ

  أفْعِلَة

 ـ هر אسم رباعی كه حرف پیش אز آخر آن حرف مـدّ ۱
  ةمَعِأطْ ←عامطَ؛ ةفَأرْغِ ←رَغیف  .باشد

باشـد و  » فِعـال «یـا  » فَعال«ـ هر אسمی كه بر وزن ۲
یـا الم   ؛عین אلفعل و الم אلفعل آن یـک حـرف باشـد   

  .ه باشدאلفعل آن حرف علّ
  ١٤٣ةیَسِأكْ ←ساءكِو  ةنَّأسِ ←نانسِ

                                                 
  .تا سی و پنج وزن. ١٣٩

 .אز אین قاعده مستثنی هستند» وَجه، عَین و كَفّ«جمعِ » أوْجُه، أعْیُن و أكُفّ«جمعهای  .١٤٠

كه אز » أشهُب، أغرُب، أجنُن و أعتُد«: אند با אینكه مذكرند بر همین وزن آمده» نین و عَتادشِهاب، غُرאب، جَ«های  جمع وאژه .١٤١
 .אین قاعده مستثنی هستند

 ←أصحاب؛ یتیم ←أشهاد؛ صاحب ←شاهد«: אند؛ مانند برخی אسمهای دیگر نیز بدون قاعده بر אین وزن جمع بسته شده .١٤٢
 .»أحرאر ←أموאت و حرّ ←أشیاع؛ مَیِّت ←أشرאف؛ شیعَة ←أیتام؛ شریف

أذِلَّة   ←أشِحَّة؛  ذَلیل ←شَحیح«: ـ برخی אز صفات مانند۱: برאی جمعهای אین وزن، אستثناهای فرאوאنی وجود دאرد؛ אز جمله .١٤٣
خَة؛ أفْرِ ←فَرْخ«: ـ برخی אز אسمهای ثالثی؛ مانند۳؛ »أعقِبَة ←عُقاب»  :ـ برخی אز אسمهای مؤنث؛ مانند۲؛ »أعِزَّة ←و عَزیز
 .»أرْمِضَة ←رَمَضان«: ـ برخی אز אسمهای خماسی؛ مانند۴؛ »أبْوِبَة ←أزْمِنَة و باب ←أخْوِلَة؛ زَمَن ←أقِدَّة؛ خال ←قَدّ
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  فِعْلَة
تـوאن אوزאن و   אست و نمی) قاعده بی(ماعی אین وزن سَ

  .موאرد خاصی برאی آن مشخص كرد

 ←أخ ؛ةفِتْیَ ←یتَشیخَة؛ فَ ←خیْشَ
 و غِلْمَـة  ←المغُ؛ ثِیرَة ←روْة؛ ثَوَإخْ
  غِزْلَة ←زאلغَ

  جمع كثرتאز هایی  אوزאن، موאرد كاربرد و نمونه

  هنمون  كاربرد  وزن

  »الءعْفَ«یا » لأفعَ«بر وزن   ههصفت مشبّ  فُعْل
 أبْـــیَض؛ رفْصُـــ ←)فرאءصَـــ( رأصـــفَ

  ١٤٤بِیض ←)ضاءبَیْ(

  فُعُل

  به معنای فاعل »فَعول«ـ صفت بر وزن ۱
  

  رفُغُ ←فورغَ ؛ربُصُ ←بورصَ

ـ אسم چهار حرفی و صـحیح אآلخـری كـه حـرف     ۲
زאئد باشد و مختوم به تای  پیش אز آخر آن حرف مدّ

  .نیث نباشدتأ
  ١٤٥دمُعُ ←مادعِ ؛بتُكُ ←تابكِ

  فُعَل

  غُرَف ←ةفَرْغُ  »ةفُعْلَ«ـ אسم بر وزن ۱

  كُبَر ←یبرَكُ  .باشد »أفْعَل«مؤنث که » فُعْلَی«ـ صفت بر وزن ۲

  عمَجُ ←ةعَمُجُ  »فُعُلَة«ـ אسم بر وزن ۳

در صـورتی کـه جمـع    (» فَعُـول «ـ אسـم بـر وزن   ۴
دאشته باشد و الم אلفعـل  » فُعُل«دیگری نیز بر وزن 

  ).با هم مشابه باشند هاآن
  )ذُلُل(ذُلَل  ←ذَلول

  قِطَع ←ةعَطْقِ ؛بِدَع ←ةعَدْبِ  .باشد» فِعْلَة«هر אسمی كه بر وزن   فِعَل

  فُعَلَة
 و معتـلّ » لفاعِ«هر صفت مذكر عاقلی كه بر وزن 

  .باشد »یاء«یا  »وאو«אلالم باشد و الم אلفعل آن 
ــ( رאمٍ  ←)غــازِو( مــاة؛ غــازٍرُ ←)يرאمِ
  ١٤٦عاةدُ ←)دאعِو( دאعٍ زאة؛غُ

  فَعَلَة
و » لفاعِــ«هـر صـفت مـذكر عــاقلی كـه بـر وزن      

  .صحیح אلالم باشد
  ؛كَتَبَة ←بكاتِ

  ١٤٧بَرَرَة ←)بارِر(بارّ  

                                                 
 ←أبیَض«: شود؛ مانند باشد به هنگام جمع بسته شدن فاء אلفعل آن مكسور می» یاء«אی  چنانچه عین אلفعل صفت مشبهه .١٤٤

 .»عِین← )درشت چشم(بِِیض و أعیَن 
مُدُن و  ←سُفُن؛ مَدینة ←سَفینة«:אند؛ مانند گاه אسمهای دیگری نیز كه אین شروط رא ندאرند به אین وزن جمع بسته شده. ١٤٥

   .»خُشُب ←خَشَبَة

  .»رُمَیَة؛ سُعَیَة و دُعَوَة«: صورت بوده אست  אصل אین جمعها بدین .١٤٦

  .بوده אست» سَیَدَة«אین وאژه در אصل . ین قاعده אستאز אستثناهای א» سَیِّد«برאی » سادَة«جمعی همچون  .١٤٧
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 جج

  فَعْلَی
و دאلّ بـر هالكـت، درد،   » عیلفَ«صفتی كه بر وزن 
  .بال یا آفت باشد

ــ ــی؛ قَرْمَ ←ریضمَ ــتْقَ ←تیــلضَ ی؛ لَ
  ١٤٨رَیأسْ ←أسیر ؛حَیرْجَ ←ریحجَ

 ←دُبّ؛ كِـوَزَة  ←قِرَطَة؛ كوز ←طقُرْ  .باشد» فُعْل«امی كه بر وزن هر אسم صحیح אللّ  فِعَلَة
  ١٤٩دِبََبَة

  فُعَّل
ـ «هر صفت صحیح אلالمی كـه بـر وزن    یـا  » لفاعِ

  .باشد» ةلَفاعِ«
) ةصائِمَ( مقُعَّد؛ صائِ← )ةدَقاعِ( دقاعِ
  نُوَّم← )ةمَئِنا( منائِ ؛صُوَّم ←

  فُعَّال
 هــر صــفت مــذكر و صــحیح אلالمــی كــه بــر وزن

  .باشد» لفاعِ«
 و حُـرّאس  ←سصُوّאم؛ حـارِ  ←مصائِ
  کُهَّان ←نكاهِ

  فِعال

نباشـد و   »یاء«  ـ אسم یا صفتی كه عین אلفعل آن۱
  .باشد» فَعْلَة«یا » فَعْل«آن  وزن

  صِعَاب ←صَعْب ؛ثِیاب ←ثَوْب

بـر وزن  کـه  یـر مضـاعف   ـ אسم صحیح אآلخـر غ ۲
  .باشد »فَعَلَة«یا » فَعَل«

  مارثِ ←ةرَمَمال؛ ثَجِ ←لمَجَ
  

  ئاربِ ←رئْئاب؛ بِذِ ←بئْذِ  »فِعْل« ـ אسم بر وزن۳

و  »وאو«كه عین אلفعـل آن  » فُعْل« ـ אسم بر وزن۴
  .نباشد »یاء«الم אلفعل آن 

  ماحرِ ←رُمْح
  

  »ةعیلَفَ«یا » عیلفَ« ـ صفت صحیح אآلخر بر وزن۵
  

  ؛رאمكِ← ) ةریمَكَ( ریمكَ
  وאلطِ← )ةویلَطَ( ویلطَ

  »ةفَعْالنَ و فَعْالن، فَعْلَی« ـ صفت بر وزن۶
 ← )عَطْشَانَةـ  عَطْشَی( طشانعَ

  ١٥٠عِطَاش

  فُعُول

  نُمُور ←بود؛ نَمِركُ ←كَبِد  .باشد» فَعِل«ـ אسمی كه بر وزن ۱

آن باشد و عین אلفعـل   »فَعْل«ـ אسمی كه بر وزن ۲
  .نباشد »وאو«

  وثیُلُ ←ثلَیْ ؛وبلُقُ ←بلْقَ
  

، אلعـین  باشـد و معتـلّ   »فُعْل« ـ אسمی كه بر وزن۳
  .אلالم یا مضاعف نباشد معتلّ

  ودنُجُ ←جُنْد ؛ودرُبُ ←بُرْد
  

                                                 
رود و آن هنگامی אست كه آن فعل یا  אست نیز به كار می» فَعیل«אین وزن گاه برאی جمع אسمهایی که وزن آنها غیر אز  .١٤٨

 .»كْرَیسَ ←حَمْقَی و سَكْرאن ←مَوْتَی؛ أحمَق ←هَلْكَی؛ مَیِّت ←هالِك«: حالت در گذشته رخ دאده باشد؛ مانند
نیستند بر وزن » فُعل«های دیگر نیز كه بر وزن  برخی وאژه. אند بوده» دُبْب«و » کُوْز«در אصل » دُبّ«و » کُوز«های  وאژه .١٤٩
 .»فِیَلَة ←دِیَكَة و فِیل ←قِطَطَة؛ دِیك ←قِرَدَة؛ قَطّ ←قِرْد«: אند؛ مانند جمع بسته شده» فِعَلَة«

 ←صِیام؛ خَیْر← )صائِمَة(قِیام؛ صائِم ← )قائِمَة(قائِم «: אند؛ مانند عده بر אین وزن جمع شدهبرخی אسمهای دیگر نیز بدون قا .١٥٠
 .»ضِباع ←سِباع و ضَبُع ←إناث؛ سَبُع ←جِیاد؛ אُنثی ←خِیار؛ جَیِّد
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  ١٥١فُیول ←فِیل ؛حُمُول ←حِمْل  .باشد» فِعْل«ـ אسمی كه بر وزن ۴

  فِعْالن

  غِرْبَان ←غُرאب ؛مَانغِلْ ←غُالم  »فُعال«ـ אسم بر وزن ۱

  جِرْذَאن ←جُرَذ  »فُعَل«ـ אسم بر وزن ۲

 »وאو«كـه عـین אلفعـل آن    » فُعْل«ـ אسم بر وزن ۳
  .باشد

  ١٥٢عِیدَאن ←عُود ؛حِیتَان ←حُوت

كه حرف دوم آن אلفی باشد » فَعَل«ـ אسم بر وزن ۴
  .אست »وאو«كه אصل آن 

  ١٥٣جیرאن ←جار ؛تیجان ←تاج

  فُعْالن

  رُكْبَان ←رَكْب ؛ظُهْرאن ←رهْظَ  »فَعْل«وزن ـ אسم بر ۱

  »فَعَل«ـ אسم صحیح אلعین بر وزن ۲
  

  خُشْبَان ←خَشَب ؛بُلْدَאن ←بَلَد
  

  »عیلفَ«ـ אسم بر وزن ۳
  

  ١٥٤رُغْفَان ←رَغیف ؛كُثْبان ←كَثِیب

  فُعَالء

 ـ صفت مذكر عاقل و صحیح אآلخری كه بـر وزن ۱
و دאلّ بـر  غیـر مضـاعف   ، به معنای فاعـل » عیلفَ«

  .یا مشارکت باشد) یا بد کنی( صفت אخالقی

ــ ــاء؛ بَرَكُ ←ریمكَ ــلم ــبُ ←خی  ؛الءخَ
 و ساءلَجُ ←لیسجَ كاء؛رَشُ ←ریكشَ
  قاءفَرُ ←فیقرَ
  

ـ « ـ صفت مذكر عاقل بر وزن۲ دאلّ بـر  کـه  » لفاعِ
  . باشد یا بد کصفت אخالقی نی

  

الء و هَــجُ ←لمــاء؛ جاهِــلَعُ ←معــالِ
  ١٥٥رאءعَشُ ←رشاعِ

  

  فْعِالءأ
אلـالم یـا مضـاعف     که معتلّّ» عیلفَ«صفت بر وزن 

  .باشد
ــغَ ــأغنِ ←يّن ــاء؛ شَ ــدّאءأً ←دیدی  و شِ
  ١٥٦ءأذِالّ ←لیلذَ

                                                 
: »فاعِل«؛ وزن »رذُكو ←אُسود و ذَكَر ←أسَد«: »فَعَل«وزنِ : אند؛ مانند برخی אسمهای دیگر نیز بر אین وزن جمع بسته شده .١٥١
 .»حُقوب ←حِقْبَة«: »فِعْلَة«و وزن » فُروق ←فَریق«: »فَعیل«؛ وزن »سُجود ←رُقُود و ساجِد←شُهود؛ رאقِد ←شاهِد«

  .אند بوده» عُوْد«و » حُوْت«در אصل » عُود«و » حُوت«های  وאژه. ١٥٢

خِرفان؛  ←)برّه، قوچ(غِزالن؛ خَروف  ←غَزאل«: دאند؛ مانن برخی אسمهای دیگر نیز بدون قاعده بر אین وزن جمع بسته شده .١٥٣
 .»شُجْعان ←صِبْیان و شُجاع ←حیطان؛ صَبيّ ←حائِط

 ←ذُؤْبان؛ شابّ ←جُدْرאن؛ ذِئب ←جِدאر«: אند؛ مانند برخی אسمهای دیگر نیز بدون قاعده بر אین وزن جمع بسته شده .١٥٤
 .»عُمْیان ←أعمَیحُمرאن و  ←سودאن؛ أحمَر ←شُجعان؛ أسوَد ←شُبّان؛ شُجاع

 ←شُهَدאء؛ صِهْر ←سُجَناء؛ شَهید ←سَجین«: אند؛ مانند برخی אسمهای دیگر نیز بدون قاعده بر אین وزن جمع بسته شده .١٥٥
 .»نُظَرאء ←صُهَرאء و ناظِر

 .»أرْبِعاء ←أخْمِساء و رَبیع ←أنْصِباء؛ خَمیس ←نَصیب«: אند؛ مانند برخی אسمهای دیگر نیز بر אین وزن جمع بسته شده .١٥٦
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  قاعده

 .كند داللت می) بین سه تا ده(ری אست كه بر تعدאد אندكی جمع مكسّ جمع قلّتـ ۱

 . نحصر بین سه تا ده نیستكند و م داللت می) بیش אز سه(جمعی אست كه بر تعدאد زیادی  جمع كثرتـ ۲

أجْنِحَة و  ،أفْوאه ،أنْفُس«: ؛ مانند»أفْعُل، أفْعال، أفْعِلَة و فِعْلَة«: ند אزא ـ جمع قلّت چهار وزن دאرد كه عبارت۳
 .»ةفِتْیَ

 ،عِالءأفْ ،فُعَّل ،فُعَالء ،یفَعْلَ ،فُعْل ،فَعَلَة« :ند אزא ـ جمع كثرت אوزאن زیادی دאرد که برخی אز آنها عبارت۴
  . »قُلوب و كِرَאم ،أغْنِیاء ،رُكَّع ،عُلَمَاء ،مَرْضَی ،بُكْم ،كَسَبَة«: ؛ مانند»فُعُول و فِعَال

  مالحظه

باشد یا  وאرد شدهبر آنها » אلف و الم«كنند، אما אگر  ـ جمع مذكر و مؤنث سالم بر جمع قلّت داللت می۱
...  אلْمُؤْمِنَاتِ وَ אلْمُؤْمِنینَ وَ אلْمُسْلِمَاتِ وَ אلْمُسْلِمِینَ  إنَّ ﴿: كنند؛ مانند مضاف شده باشند بر جمع كثرت داللت می

  .»بِالدِنا صَالِحُونَ يمُسلِمإنَّ «و  ١٥٧﴾أجْرאً عَظِیماً أعَدَّ אهللاُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَ

یا  رو تشخیص אینکه برאی جمع قلّت אست  تنها یک صیغۀ جمع مکسر دאرد و אز אین אسم ـ گاه مفرد۲ِ
که بر وزنهای جمع قلّت به » دَةئِأرجُل، أعناق و أفْ«: پذیر אست؛ مانند جمع کثرت صرفاً אز طریق قرאئن אمکان

که بر وزن جمع کثرت » رِجال و قُلُوب«یا  ؛جمع دیگری ندאرد) رِجْل، عُنُق و فُؤאد(אند، ولی مفرد آنها  کار رفته
در אین حالت نیز تشخیص אینکه אین جمعها بر ده . ر دیگری ندאردجمع مکسّ) رَجُل و قَلْب(هستند و مفرد آنها 

  .کنند صرفاً אز طریق قرאئن ممکن אست نفر یا بیشتر داللت می

کند و در אین صورت همچون אوزאن جمع  ت در دو حالت بر مفهوم كثرت داللت میـ وزنهای جمع قل۳ّ
  :شود کثرت ظاهر می

  ؛»جُلِאألرْ نَلُ مِأفضَ يدאألیْ« :אه شود؛ مانندهرگاه با אلف و الم אستغرאق همر) אلف

  .»الدِأقطارُ אلبِ«: هرگاه به אسم جمعی كه داللت بر جمع كثرت دאرد אضافه شود؛ مانند) ب

ت کنند و همچون אوزאن جمع قلّ ت داللت میـ وزنهای جمع كثرت در صورت وجود قرینه بر مفهوم قل۴ّ
که  ،»جالرِ«ر که جمع مکسّ دریافتتوאن  می» ةالثَثَ«که با توجه به عدد » لٍةُ رِجاالثَثَ«: شوند؛ مانند ظاهر می

  . وزن آن یکی אز אوزאن جمع کثرت אست، برאی جمع قلّت به کار رفته אست

                                                 
آنان آمرزش و پادאشى بزرگ ] ۀهم[خدא برאى  ... مردאن و زنان مسلمان و مردאن و زنان با אیمان«: ؛ ترجمه۳۵/ אحزאب .١٥٧

 ».فرאهم ساخته אست
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  جمع אلجمع، منتهی אلجموع، אسم جمع و אسم جنس
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 جمع אلجمع و منتهی אلجموع؛ 
  های منتهی אلجموع؛ אوزאن صیغه 

 אسم جمع؛ 
  .אسم جنس אفرאدی و אسم جنس جمعی 

  درآمد

در دروس گذشته با אنوאع جمع در زبان عربی، یعنی جمع مذکر سالم، جمع مؤنّث سالم و جمع مکسّر و 
همچنین אنوאع جمع مکسّر، یعنی جمع قلّت و جمع کثرت و אوزאن . אحکام و قوאعد مربوط به آنها آشنا شدیم

جمع אست، אبتدא با دو نوع אکنون در אین درس، که آخرین درس אز دروس مرتبط با مبحث . آنها رא شناختیم
אلجمع و صیغۀ منتهی אلجموع، و אوزאن و قوאعد آنها آشنا خوאهیم شد؛ سپس به  دیگر אز אنوאع جمع، یعنی جمع 

  . بحث و بررسی رאجع به אسم جمع و אسم جنس و אحکام و مسائل مربوط به آنها خوאهیم پردאخت

  جمع אلجمع و منتهی אلجموع
  :كنید های زیر توجه نمونه  به

  )אلف

   أقاویلُ ←أقوאلٌ ←ـ قَوْل۱ٌ

  أیادي ←أیدِي ←ـ یَد۲ٌ
  )ب

  ١٥٨﴾تَقِیكُمْ بَأْسَكُمْ سَرَאبِیلَ تَقِیكُمُ אلْحَرَّ وَ   سَرَאبِیلَلَكُمْ   جَعَلَ  وَ﴿ـ ۱

  ١٥٩﴾ذَאتَ بَهْجَةٍ حَدَאئِقَفَأنْبَتْنَا بِهِ ﴿ـ ۲

 ١٦٠﴾قِیَامَةِאلْقِسْطَ لِیَوْمِ אلْ אلْمَوَאزِینَوَ نَضَعُ ﴿ـ ۳

 ١٦١﴾كَثِیرَةٍ مَوَאطِنَلَقَدْ نَصَرَكُمُ אهللاُ فِي ﴿ـ ۴

  ١٦٢﴾یؤْمِنُونَ أوْلِیاءَ لِلَّذِینَ لَا  אلشَّیاطِینَجَعَلْنَا  إنَّا ﴿ـ ۵

                                                 
یى که ]ها زره[پوشها  کند و تن حفظ می] و سرما[پوشهایى مقرر کرده که شما رא אز گرما  و برאى شما تن«: ؛ ترجمه۸۱/ نحل .١٥٨

 ».نماید شما رא در جنگتان حمایت می
 ».אنگیز رویانیدیم آن باغهاى بهجت ۀپس به وسیل«: ؛ ترجمه۶۰/ نمل .١٥٩

 ».نهیم دאد رא در روز رستاخیز می و ترאزوهاىِ« :؛ ترجمه۴۷/ ءאنبیا .١٦٠

 ».خدאوند شما رא در موאضع بسیارى یارى کرده אست قطعاً«: ؛ ترجمه۲۵/ توبه .١٦١

 ».آورند ما شیاطین رא دوستان کسانى قرאر دאدیم که אیمان نمی«: مه؛ ترج۲۷/ אعرאف .١٦٢
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  توضیح

یابیم كه تمامی אسمهای مشخص شده جمع هستند؛ אما میان  های باال دقت كنیم، درمی אگر به نمونه
برאی دومین بار جمع » אلف«ستۀ دوم تفاوتی وجود دאرد و آن אینكه جمعهای دستۀ های دستۀ نخست و د نمونه

چنین » ب«؛ حال آنكه جمعهای دستۀ )أیادي ←أیدي ←أقاویلُ و یَدٌ ←أقوאلٌ ←قَوْلٌ(אند  بسته شده
جمع  گویند؛ چه جمع دوم می אلجمع جمع شوند  بار جمع بسته می به جمعهایی كه برאی دومین . وضعیتی ندאرند

حال אگر جمع אلجمع، . »بُیُوتاتٌ ←بُیُوتٌ ←بَیْتٌ«: ، و چه جمع سالم باشد؛ مانند»أقاویل«: مکسر باشد؛ مانند
אند  جمع منتهی אلجموع دو وزن دאرد که عبارت. شود نیز گفته می אلجموع جمع منتهی جمع مکسر باشد، به آن 

  .»أقاویلُ ←أقوאلٌ  ←أكالِبُ و قَوْلٌ← أكْلُبٌ ←کَلْبٌ«: ؛ مانند»أفاعیل«و » أفاعِل«: אز

אز سوی دیگر در زبان عربی بسیاری אز جمعها وزنی شبیه به دو وزن جمع منتهی אلجموع دאرند؛ یعنی در 
حدאقل دو حرف متحرک یا سه حرف که حرف وسط آنها یاء ساکن باشد به کار  ١٦٣»אلف تکسیر«آنها پس אز 

ر حقیقت جمع منتهی אلجموع نیستند و شرאیط آن رא ندאرند، ولی وزن به تمامی אین جمعها، كه د. אست  رفته
و ) مَساجِد(مَفاعِل «: گویند؛ مانند می صیغۀ منتهی אلجموعمنتهی אلجموع אست،   آنها شبیه به دو وزن جمع

אلجموع صیغۀ منتهی : توאن گفت אز אین رو می. »)نَوאمیس(و فَوאعیل ) نَوאجِذ(فوאعِل «و » )مَصابیح(مَفاعیل 
جمع مكسری אست كه پس אز אلف تكسیر آن، دو حرف متحرک یا سه حرف كه حرف وسط آنها یاء ساكن 

  .אست وجود دאشته باشد

یابیم كه تمامی אسمهای مشخص شده چنین  توجه كنیم درمی» ب«های دستۀ  אکنون אگر به نمونه
 ←مَوَאطِنُ و شَیْطانٌ ←مَوَאزِینُ؛ مَوْطِنٌ ←אنٌحَدَאئِقُ؛ میز ←سَرَאبِیلُ؛ حَدیقَةٌ ←سِربالٌ: (وضعیتی دאرند

  ). شَیاطِینُ

  قاعده

 ←قَوْلٌ«: گویند؛ مانند می جمع אلجمعאند  ـ به אسمهای جمعی كه برאی دومین بار جمع بسته شده۱
؛ ، و هم جمع سالم)أقاویلُ(توאند هم جمع مکسر باشد؛ مانند نمونۀ فوق  جمع אلجمع هم می. »أقاویلُ ←أقْوאلٌ
نیز گفته  جمع منتهی אلجموعאگر جمع אلجمع، جمع مکسر باشد به آن . »بُیوتاتٌ ←بُیُوتٌ ←بَیْتٌ«: مانند
. توאن جمع אلجمع و هم جمع منتهی אلجموع نامید که آن رא هم می» أیادي ←أیدي ←یَدٌ«: شود؛ مانند می

رאی بیان كثرت و فرאوאنی אفرאد یک و אز آن ب ١٦٤تا אست ۹كمترین تعدאدی که جمع אلجمع بر آن داللت دאرد 
  .شود مجموعه אستفاده می

ـ به جمعهای مكسّری كه مانند جمع منتهی אلجموع پس אز אلف تكسیر آن، دو حرف متحرک یا سه ۲
אلجموع  حرف كه حرف وسط آنها یاء ساكن אست وجود دאشته باشد و در عین حال حائز شرאیط جمع منتهی 

جمع (و مَیادینُ ) جمع شَیْطانٌ(، شَیاطینُ )جمع سِروאلٌ(سَرאویلُ «: گویند؛ مانند می صیغۀ منتهی אلجموعنباشند 
 . شود אند، حال آنکه جمع منتهی אلجموع دو بار جمع بسته می אین جمعها صرفاً یک بار جمع بسته شده. »)مَیْدאنٌ

                                                 
 .شود אلفی אست که در برخی אز אسمهای جمع مکسّر ظاهر می אلف تکسیر. ١٦٣

خود جمع باید حدאقل بر سه داللت دאشته باشد و جمع هر چیزی نیز باید حدאقل بر سه برאبر آن داللت کند؛ پس جمعِ  .١٦٤
 .برאبر جمع نخستین داللت کند؛ بنابرאین حدאقل جمع אلجمع نُه تاستجمع نیز باید بر سه 
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مَفاعِل، مَفاعیل، «: ند אزא ـ برאی صیغۀ منتهی אلجموع نوزده وزن وجود دאرد كه برخی אز آنها عبارت۳
  .»فَوאعِل، فَوאعیل، أفاعِل، أفاعیل، تَفاعِل و تَفاعیل

  مالحظه

توאند با عالمت جمع  های منتهی אلجموع باشد، אگر برאی عاقل باشد می كه بر وزن یكی אز صیغه  אسمی
ذكر غیر عاقل باشد ؛ و אگر برאی مؤنث یا م»أفاضِلُونَ ←أفاضِل«: مذكر سالم نیز جمع بسته شود؛ مانند

 ←صَوאهِل«و » صَوאحِبات ←صَوאحِب«: توאند با عالمت جمع مؤنث سالم جمع بسته شود؛ مانند می
  . »صَوאهِالت

  :אست  هایی אز آنها نشان دאده شده های منتهی אلجموع، موאرد كاربرد و نمونه در جدول زیر، אوزאنِ صیغه

  ای منتهی אلجموعه هایی אز صیغه אوزאن، موאرد كاربرد و نمونه

  نمونه  كاربرد  وزن

  فَعَالِل
  غَضافِر ←دَرאهِم؛ غَضَنْفَر ←دِرهَمٌ  ـ אسمهای رباعی مجرد و مزید۱

  عَنادِل ←سَفَارِج؛ عَندَلیب ←سَفَرْجَلُ  ـ אسمهای خماسی مجرد و مزید۲

  فَعَالیل
אسمهای رباعی یا خماسی كه حرف پـیش אز آخـر   

  .آنها حرف علّه و ساكن باشد
 ←قَرאطیس؛ فِردَوْس ←رْطاسقِ

  دَنانیر ←فَرאدیس؛ دینار

  أفَاعِل
  أفاضِل ←أكارِم؛ أفْضَل ←أكْرَم  .ـ אسمهایی كه بر وزن أفعل تفضیل باشد۱

ـ אسمهای چهار حرفی كـه حـرف نخسـت آنهـا     ۲
  .همزۀ زאئد باشد

  أنامِل ←١٦٥أصابِع؛ אُنْمُلَة ←إصْبَع

  أفَاعیل
ش אز آخر آنهـا  אسمهای رباعی مزیدی كه حرف پی

  .حرف مدّ باشد
  أضَابیر ←أسَالیب؛ إضبَارة ←أُسلوُب

  تَفَاعِل
אسمهای رباعی كه حرف نخست آنهـا تـای زאئـده    

  .باشد
  تَجارِب ←تَجْرِبَة ١٦٦تَنابِل؛← تِنْبَل

  تَفَاعیل
אسمهای رباعی مزیدی كه حرف پیش אز آخر آنهـا  

  .حرف مدّ باشد
  یحتَسَاب ←تَقاسیم؛ تَسبیحَة ←تَقسیم

  مَفَاعِل
אسمهای چهار حرفی كه حرف אوّل آنها میم زאئـده  

  .باشد
مَكانِس؛  ←مَسَاجِد؛ مِكْنَسَة ←مَسجِد
  مَعَایش ←مَصایف؛ مَعیشَة ←مَصِیف

  مَفاعیل
אسمهای چهار حرفی كه حرف پـیش אز آخـر آنهـا    

  .حرف مدّ باشد
  مَوאثیق ←مَصَابیح؛ میثاق ←مِصبَاح

  یَحامِد ←١٦٧یَحمَد  .אوّل آن یاء زאئده باشد אسم رباعی كه حرف  یَفاعِل

                                                 
  .آورند آن رא چهار حرفی به شمار می» אُنْمُلَة«بدون אحتساب تای مدورۀ . ١٦٥

 .قدّ کوتاه: تِنبل .١٦٦

 .אسم عَلَم برאی مرد: یَحْمَد .١٦٧
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  یَفاعیل
אسم رباعی مزیدی كه حرف پیش אز آخر آن حرف 

  .مدّ باشد
  یَنابیع ←یَنْبُوع

  فَوَאعِل

  كَوאكِب ←جَوَאهِر؛ كَوْكَب ←جَوْهَر  »فَوْعَل«ـ ۱: وزنهای

  صَوَאمِع ←جَوَאهِر؛ صَومَعَة←جَوهَرَة  »فَوْعَلَة«ـ ۲

  خَوَאتِم ←طَوَאبِع؛ خاتَم ←طابِع  »فاعَل« و» فاعِل«ـ ۳

  نَوَאفِق← ١٦٨نافِقاء  »فَاعِالء«ـ ۴

  شَوَאهِق ←صَوَאهِل؛ شاهِق ←صَاهِل  )صفت مذكر غیر عاقل(» فاعِل«ـ ۵

  شَوَאرِب← حَوَאجِب؛ شَارِب← حاجِب  )چه علم باشد، چه غیر علم(» فاعِل«ـ ۶

  طَوَאلِق← حَوَאئِض؛ طالِق ←حائِض  )صفت برאی مؤنث عاقل(» فاعِل«ـ ۷

  كَوَאتِب ←فَوَאطِم؛ كاتِبَة ←فاطِمَة  »فاعِلَة«ـ ۸

  فَوَאعیل
אسمهایی مانند موאرد قبل به شـرط آن كـه حـرف    

  .پیش אز آخر آنها حرف مدّ باشد
  طَوאمیر← طَوَאحِن؛ طومَار ←طاحُونَة

  فَعَائِل

هر אسم رباعی مؤنثی كه حرف سوم آن حرف مـدّ  
  : مل ده وزن زیرباشد؛ شا

فَعالَة، فِعالَة، فُعالَـة، فَعولَـة، فَعیلَـة، فِعـال، فَعـال،      «
  »فُعال، فَعول و فَعیل

رَسَائِل؛ ← شَهائِد؛ رِسالَة← شَهادَة
حَالئِب؛  ←حَثَاِئل؛ حَلوبَة ←حُثالَة
شَمَائِل؛ ← عَشَائِر؛ شِمال ←عَشیرَة
عَجَائِز؛  ←عَقَائِب؛ عَجوز ←عُقاب
  قحَزَאئِ← ١٦٩حَزیق

  صَیارِف ←صَیْرَف  .אسم چهار حرفی كه حرف دوم آن یاء زאئده باشد  فَیاعِل

  فَیاعیل
אسم چهار حرفـی كـه حـرف دوم آن یـاء زאئـده و      

  .حرف پیش אز آخر آن حرف مدّ باشد
  دَیاجیر ←دَیْجُور

  فَعالٍ و فَعالَی

  )صَحَارَی(صَحَارٍ  ←صَحرَאء  ـ فَعالء۱: وزنهای

  )فَتَاوَی(فَتاوٍ  ←فَتْوَی  ـ فَعْلَی۲

  )ذَفَارَی(ذَفَارٍ ١٧٠← ذِفری  ـ فِعْلَی۳

برאی مـؤنثی كـه مؤنـث أفعـل تفضـیل      (ـ فُعْلی ۴
  .)نباشد

  )حَبَالَی(حَبالٍ  ←حُبلَی

فَعالَی و 
  فُعالَی

  )سُكارَی(سَكارَی  ←سَكْرאن و سَكْرَی  »فَعْلَی«یا » فَعالن«صفت بر وزن 

  هَدَאیا ←هَدِیَّة  »فَعیلَة«وزن  ـ אسم معتلّ אلالم بر۱  فَعالَی

                                                 
 .سورאخ موش خرما: نافِقاء .١٦٨

 .باد شدید: حَزیق .١٦٩

  .אنی که پشت گوش قرאر دאردنام אستخو: ذِفرَی .١٧٠
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  »فَعالَة، فِعالَة یا فُعالَة«ـ אسم معتلّ אلالم بر وزن ۲
هَرאوَی؛  ←جَدאیا؛ هِرאوَة  ←جَدאیَة 
  نَقَایا ←نُقایة

  ١٧١زَوَאیا ←زَאوِیَة  »فاعِلَة«ـ אسم معتلّ אلعین و אلالم بر وزن ۳

  فَعَالِي

د ـ אسم سه حرفی كه حـرف آخـر آن یـاء مشـدّ    ۱
  .باشد، אما آن یاء، یاء نسبت نباشد

  كَرَאسِيّ ←كُرسِيّ
  

ـ אسمی كه به آخر آن אلف אلحاق ممدوده אضـافه  ۲
  .شده باشد

  عَالبِي ←عَلْبَاء

  אسم جمع
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  ١٧٢﴾אعْبُدُوא אهللاَ قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِلَقَدْ أرْسَلْنَا نُوحاً إلَی ﴿ـ ۱

  ١٧٣﴾אلْأرْضِ یُفْسِدُونَ فِي   رَهْطٍوَ كَانَ ِفي אلْمَدِینَةِ تِسْعَةُ ﴿ـ ۲

  ١٧٤﴾אلْجِنِّ وَ אلْإنسِ ألَمْ یَأتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ مَعْشَرَیَا ﴿ـ ۳

  ١٧٥﴾مِّنَ אلْأوَّلِینَ وَ قَلِیلٌ مِّنَ אلْآخِرِینَ ثُلَّةٌ﴿ـ ۴

  ١٧٦﴾אلْعالَمِینَ نِساءِכِ وَ אصْطَفاכِ عَلَى مُ إِنَّ אللَّهَ אصْطَفاכِ وَ طَهَّرَا مَرْیَیَ﴿ـ ۵
  )ب

  ١٧٧﴾אلْخَیلِوَ أعِدُّوא لَهُمْ مَّا אسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّباطِ ﴿ـ ۱

  ١٧٨﴾فَ خُلِقَتْكَیْ אلْإِبِلِنْظُرُونَ إِلَى أفَال یَ﴿ـ ۲

  ١٧٩﴾يغَنَمِها وَ أهُشُّ بِها عَلى عَلَیْ אأتَوَكَّؤُ يَعَصا يَالَ هِقَ﴿ـ ۳

                                                 
 .»أیامَی ←یَتامَی و أیِّم ←یَتیم«: אند؛ مانند برخی אسمهای دیگر نیز بدون قاعده بر אین وزن جمع بسته شده .١٧١

  ».خدא رא بپرستید ،אى قوم من :پس گفت ؛همانا نوح رא به سوى قومش فرستادیم«: ؛ ترجمه۵۹/ אعرאف. ١٧٢

 ».کردند  یه دسته بودند که در آن سرزمین فساد منُ و در آن شهر«: ؛ ترجمه۴۸/ نمل. ١٧٣

 »!آیا אز میان شما فرستادگانى برאى شما نیامدند ،و אنس אى گروه جنّ«: ؛ ترجمه۱۳۰/ אنعام. ١٧٤

 ».رאنخّأو אندکى אز مت گروهى אز پیشینیان«: ؛ ترجمه۱۳/ وאقعه. ١٧٥
 ».پاک ساخته و تو رא بر زنان جهان برترى دאده אستאى مریم، خدאوند تو رא برگزیده و «: ؛ ترجمه۴۲/ آل عمرאن. ١٧٦

  ».و هرچه در توאن دאرید אز نیرو و אسبهاى آماده بسیج کنید«: ؛ ترجمه۶۰/ אنفال. ١٧٧

 ».نگرند که چگونه آفریده شده آیا به شتر نمی«: ؛ ترجمه۱۷/ غاشیه. ١٧٨

 ».تکانم آن برאى گوسفندאنم برگ مىدهم و با  بر آن تکیه می .אین عصاى من אست :گفت«: ؛ ترجمه۱۸/ طه. ١٧٩
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  ١٨٠﴾אلْمَعْزِ אثْنَیْنِ אثْنَیْنِ وَ مِنَ  אلضَّأنِثَمَانِیَةَ أزْوَאجٍ مِّن ﴿ـ ۴
  )ج

  ١٨١﴾نَهُمامِنَ אلْمُؤْمِنِینَ אقْتَتَلُوא فَأصْلِحُوא بَیْ طائِفَتانِوَ إِنْ ﴿ـ ۱

  ١٨٢﴾ارَفُوאلِتَعَ لَقَبائِوَ  شُعُوباًوَ جَعَلْناكُمْ ﴿ـ ۲

  توضیح

همگی ظاهر مفرد دאرند، ولی مفهوم و » قَوْم، رَهْط، مَعْشَر و ثُلَّة«های  وאژه» אلف«های دستۀ  در نمونه
آخرین نمونه אز אین دسته، یعنی وאژۀ . كنند معنای جمع دאرند؛ یعنی بر تعدאد زیادی אز زنان یا مردאن داللت می

ها אز لفظ خود  ن وאژهكند و در وאقع مفهوم جمع دאرد، ولی هیچ یک אز אی ، نیز بر گروه زنان داللت می»نِساء«
» إمْرَأة«) نِساء(و مفردِ نمونۀ پنجم » إِمْرَأة«یا » رَجُل«بر אین אساس مفردِ چهار وאژۀ نخست . مفرد ندאرند
  . شود فرض می

אز نظر صرفی مفردند؛ با אین تفاوت كه » אلف«های دستۀ  نیز دقیقاً مانند نمونه» ب«های دستۀ  نمونه
همگی אز لحاظ ظاهر، مفرد » خَیْل، إبِل، غَنَم و ضَأن«های  وאژه. كنند ات داللت میאسمهای אین دسته بر حیوאن

אین אسمها نیز אز لفظ خود، مفرد . کنند شوند، ولی مفهوماً بر تعدאد فرאوאنی אز حیوאنات داللت می محسوب می
مفرد (فَرَس «: אند אز ارتمفرد אین אسمها به ترتیب عب. ندאرند و مفرد آنها אسم دیگری אز غیرِ ریشۀ آنهاست

به . »)مفرد غَنَم و ضَأن(رود  ؛ شَاة که برאی مذكر و مؤنث یکسان به کار می)مفرد إبِل(؛ جَمَل یا نَاقَة )خَیْل
  .گویند می אسم جمعچنین אسمهایی، كه אز نظر صرفی مفرد هستند، ولی معنا و مفهوم جمع دאرند، 

صورت » ج«های دستۀ  نمونه. توאنند مثنی یا جمع دאشته باشند میאین אسمها به אعتبار אینكه مفرد هستند 
אست و » طائِفَة«که مثنای אسم جمعِ » طائِفتان«: دهد گونه אسمها رא نشان می مثنی و جمع برخی אز אین

  . هستند» قبیلة«و » شَعب«که جمع אسمهای جمعِ » قبائل«و » شعوب«

  قاعده

كند، אما مفردی אز  یش אز سه شخص، حیوאن یا شیء داللت میאسمی אست كه مفهوماً بر بאسم جمع ـ ۱
یا (جُنديّ، رَجُل «: אند אز ، که مفرد آنها به ترتیب عبارت»جَیْش، قَوْم، نِساء، خَیْل و غَنَم«ریشۀ خود ندאرد؛ مانند 

  . »، אِمرَأة، فَرَس و شاة)אِمرَأة

توאنند مثنی یا جمع دאشته  شوند، می می ـ אسمهای جمع، به אعتبار אینكه אز نظر صرفی مفرد محسوب۲
  .»قَبیلتانِ و قَبائل ←قَبیلَة«و » قَومانِ و أقوאم ←قَوم«: باشند؛ مانند

                                                 
 ».אز گوسفند دو تا و אز بز دو تا ؛]آفرید و بر شما حالل کرد[هشت فرد «: ؛ ترجمه۱۴۳/ אنعام. ١٨٠

 ».و אگر دو طایفه אز مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو رא אصالح دهید«: ؛ ترجمه۹/ حجرאت. ١٨١

  ».یله گردאنیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنیدشما رא ملت ملت و قبیله قب«: ؛ ترجمه۱۳/ حجرאت. ١٨٢



۹۰  
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  مالحظه

توאن هم به אعتبار لفظ  ـ تفاوت אسم جمع با جمع אین אست كه אسم جمع ظاهرאً مفرد אست و با آن می۱
توאن صفت یا خبر آن رא مفرد به کار برد و هم  هم می آن برخورد کرد و هم به אعتبار معنای آن؛ אز אین رو

  . »אلقومُ ساروא/ אلقومُ سَارَ«و » )شَعْبٌ أذکِیاءُ(شَعْبٌ ذَکيٌّ «: مفرد به אعتبار لفظ و جمع به אعتبار معنا؛ مانند. جمع

 داللت بر جمعزمان هم بر مفرد و هم  ـ برخی אز אسمهای جمع گاه بر مفرد و گاه بر جمع یا هم۲
كه در  ﴾אلْبَحْرِ يفِ يتَجْرِ يאلْفُلْكِ אلَّتِ﴿و  ﴾אلْفُلْكِ אلْمَشْحُونِ يفِ﴿در آیات مبارک » فُلك«كنند؛ مانند وאژۀ  می

 .آیۀ نخست منظور یک كشتی و در آیۀ دوم منظور كشتیهاست

  )برאی مطالعۀ بیشتر(پیوست 

  אسم جنس אفرאدی و אسم جنس جمعی

אسمی אست كه به طور  אسم جنس. شود אرد كه אسم جنس خوאنده مینوع دیگری אز אسم نیز وجود د
طالِب، كِتاب و «: نشود؛ مانند كند و بر فرد یا شیء مشخصی אطالق  یكسان بر همۀ אفرאد نوع خود داللت 

: روند؛ مانند ضمائر، אسمهای אشاره، موصول، شرط و אستفهام نیز אز جمله אسمهای جنس به شمار می. »قَلَم
 .»مَنْ، ما و أيّهذא، «

  : شود אسم جنس خود به دو دسته تقسیم می

کند و بر مقدאر مشخصی אز آن  אسمی אست که صرفاً جنس نوع خود رא بیان می :אسم جنس אفرאدی) אلف
روند معموالً אسم  אسمهایی كه برאی بیان مایعات و אشیاء یا אجناس غیر قابل شمارش به كار می. داللت ندאرد

سرکه، روغن، شیر، آب و «که به ترتیب یعنی » خَلّ، زَیْت، لَبَن، مَاء و عَسَل«: ستند؛ مانندجنس אفرאدی ه
  .»عسل

אسمی אست که عالوه بر نشان دאدن جنس نوع خود، در بر دאرندۀ مفهوم جمع نیز  :אسم جنس جمعی) ب
אسمهایی که قابل شمارش . ردهست و بر سه و بیشتر אز آن داللت دאرد؛ אفزون بر آنکه אز لفظ خود نیز مفرد دא

: אند אز که مفرد آنها به ترتیب عبارت» شَجَر، كَلِم، عَرَب و رُوم«: אند؛ مانند هستند معموالً אسم جنس جمعی
 »شَجَرَة، كَلِمَة، عَرَبيّ و رُوميّ«

باشد و אگر عاقل ) ة(باشد با אفزودن تای مدوره ) حیوאن یا شیء(ـ مفرد אسم جنس جمعی אگر غیر عاقل ۳
  ١٨٣.»إنسيّ ←إنس«و » ثَمَرَة ←ثَمَر «: آید؛ مانند به آن به دست می) يّ(با אفزودن یاء نسبت 

  

                                                 
أبابیل «: شود ـ به جز تعدאد محدودی אز آنها؛ همچون ـ جمع אز لفظ خود مفرد دאرد و مفرد آن אستعمال می۱: توجه. ١٨٣
ی אسم جمع، گاه אز لفظ خود شود، ول ـ که مفرد آنها אستعمال نمی) بارאن، های نافع(و تجاوید ) ها مژده(، تباشیر )ها گروه/فِرَق(

توאن با אفزودن  אسم جنسِ جمعی אز لفظ خود مفرد دאرد و می. مفرد ندאرد و در هیچ وزنی אز אوزאن جمع אستعمال نشده אست
ـ جمع، אوزאن خاص خود رא دאرد، در صورتی که אسم جمع و אسم ۲. تای مدوّره یا یای نسبت به آن، مفرد آن رא به دست آورد

 .بر هیچ یک אز אوزאن جمع نیستند جنس جمعی
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  هدف درس

  :آشنایی با

 .אنوאع مصدر در زبان عربی 

  درآمد

אکنون در درس سیزدهم . ل مسائل و قوאعد مربوط به אنوאع جمع آشنا شدیمدر چند درس گذشته با تفصی
. نیز در پیوست درس سخن خوאهیم گفت אسم مصدرو אنوאع آن در زبان عربی آشنا خوאهیم شد و אز  مصدربا 

جّه به آنچه אز אین رو تو  های متعدّد و مختلفی دאرند؛ אند و گونه در אبتدא باید گفت که مصادر عربی بسیار متنوّع
  .گشاست در אین درس آمده بسیار مهم و رאه

  אنوאع مصدر
  : های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

   ١٨٤﴾אلْكَبِیرُ אلْفَضْلُلِكَ هُوَ اؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَشَلَهُم مَّا یَ﴿ـ ۱

   ١٨٥﴾لَّهِإِلَّا بِال يتَوْفِیقِا مَا אسْتَطَعْتُ وَ مَ אلْإِصْالحَرِیدُ إِلَّا إِنْ أُ﴿ـ ۲

   ١٨٦».ةِرَبْعَאلْ ةِاضَإفَ عِنْدَ אلْجِلْدِ وَ אقْشِعْرאرِאُطْلُبِ אإلجَابَةَ عِنْدَ «): علیه אلسّالمُ(رِ ـ عَنِ אإلمامِ אلباق۳ِ
  )ب

   ١٨٧﴾هُمْ ناسِكُوهُ مَنْسَكاًا كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَلِ﴿ـ ۱

   ١٨٨دُعِوْאلمَ حُّصِیَ دאًغَ طِرאى אلصِّلَعَ وَ*  ةًفاعَشَ عادِאلمَ يف يونمُتُدْعَوَ وَـ ۲

   ١٨٩﴾אلْمَصِیرُنَا وَ نُمِیتُ وَ إِلَیْ يإِنَّا نَحْنُ نُحْیِ ﴿ـ۳

   ١٩٠﴾قُونَتَّى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَإِلَ مَعْذِرَةًالُوא قَ﴿ـ ۴

   ١٩١﴾صِدْقٍ مُخْرَجَ يصِدْقٍ وَ أخْرِجْنِ مُدْخَلَ يأدْخِلْنِ وَ قُل رَّبِّ﴿ـ ۵
  )ج

  .ثُمَّ صَعِدَ אلجَبَلَ ةًفَوَقْـ وَقَفَ ۱

                                                 
  ».אین אست همان فضل عظیم. آنچه رא بخوאهند نزد پروردگارشان خوאهند دאشت«: ؛ ترجمه۲۲/ شوری. ١٨٤

   » .خدא نیست] یاری[، تا آنجا که بتوאنم، ندאرم و توفیق من جز به ]جامعه[من قصدی جز אصالح «: ؛ ترجمه۸۸/ هود. ١٨٥

 ».رא هنگام لرزیدن بدن و جاری شدن אشک بخوאه] دعا[אجابت « : ؛ ترجمه۳۱۷ ص، ألخالقא مكارم ی،طبرس .١٨٦

  ».کنند برאی هر אمّتی مناسکی قرאر دאدیم که آنها بدאن عمل می«: ؛ ترجمه۶۷/ حجّ. ١٨٧
 ».خوאهد شدشما به من وعدۀ شفاعت دאدید و فردא در پل صرאط به אین وعده وفا «: ؛ ترجمه۳۶۴ ص ،۶ ج، אلغدیر ،مینیعالمه א. ١٨٨

  ».رسانیم و برگشت به سوی ماست بخشیم و به مرگ می ماییم که خود زندگی می»  :؛ ترجمه۴۳/ ق. ١٨٩

 ».تا معذرتی پیش پروردگارتان باشد و شاید که آنان پرهیزگاری کنند: گفتند«: ؛ ترجمه۱۶۴/ אعرאف. ١٩٠

   ».درست دאخل کن و به طرز درست خارج سازبه طرز ] در هر کاری[پروردگارא، مرא : و بگو«: ؛ ترجمه۸۰/אسرאء. ١٩١
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   ١٩٢».ةًیَالنِعَ ةًوَعْدَ عینَبْسَ لُدِعْتَ ةًدَوאحِ ةًوَعْدَ אًرّسِ دِبْאلعَ ةُوَعْدَ«: الَقَ) المُعلیه אلسّ(ضا אلرِّ نِعَـ ۲

  .ةًتَسْبیحَـ سَبَّحَ אهللاَ ۳
  )د

   ١٩٣.دِبْאلعَ ةَسَلْجِ سُلِجْیَ وَ رضِى אأللَعَ لُأكُیَ )لی אهللا علیه و آلهص(رَسولُ אهللاِ  كانَ دْقَلَ وَـ ۱

  .ةًلَطیفَ ةنِشْدَـ نَشَدَ ۲
  )ه

   ١٩٤﴾ةِאلْجاهِلِیَّرَ אلْحَقِّ ظَنَّ ظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْیَ﴿

  توضیح

 مصدر. دهند אند אنوאع مصادر رא در زبان عربی نشان می های باال مشخص شده אسمهایی که در نمونه
. آمدن حالتی داللت دאرد، بدون אینکه بر زمان خاصّی داللت کند אسمی אست كه بر حدوث فعل یا پدید

به . אند زאئد ندאرند و به یای مشدّد و تای تأنیث نیز ختم نشده» میم«در אبتدאی خود » אلف«های دستۀ  نمونه
  . در نخستین نمونه مصدر ثالثی مجرّد אست» فَضْل«. گویند می مصدر אصلیאین مصادر 

با אین همه دאنشمندאن صرفی برאی شناخت אین مصادر قوאعدی وضع . אند ماعیمصادر ثالثی مجرد س
آید و ما אز אین قوאعد در درس شانزدهم  אند كه كم و بیش برאی تشخیص مصادر ثالثی مجرد به كار می کرده

  . אیم به تفصیل گفتگو کرده) ۱(صرف عربی 

. هستند» تَفعیل«و » إفعال«ترتیب אز אبوאب  مصدر ثالثی مزید و به» تَوْفیق«و  »إصالح«در نمونۀ دوم 
رאجع به آنها سخن گفتیم دوאزده باب مشهور هستند که ) ۱(مصادر ثالثی مزید که در درس هفدهم صرف عربی 

  . »یعَال، אِفْعِیالل و אِفْعِوَّאل، אِنْفِعَال، אِفْتِعَال، تَفَعُّل، تَفَاعُل، אِفعِالل، אِسْتِفْعَال، אِفْعِةإفْعَال، تَفعِیل، مُفَاعَلَ«: אند אز عبارت

مصادر رباعی مجرد و رباعی مزید . אست» אِفْعِلَّال«مصدر رباعی مزید אز باب » رאرعْشِقْאِ«در نمونۀ سوم 
 ؛ بنابرאین تعدאد مصادر غیر ثالثی»، تَفَعْلُل، אِفْعِنْالل و אِفْعِلَّال)فِعالل( فَعْلَلَة«: אند אز چهار وزن هستند که عبارت

  .رسد مجرد در مجموع به شانزده وزن می

در نمونۀ نخست . زאئدی وجود دאرد هستند؛ چون در آغاز همۀ آنها میم   مصدر میمی» ب«های دستۀ  نمونه
مصدر میمی در אفعال ثالثی . אست» مَفْعَل«و بر وزن » نَسَكَ، یَنْسُكُ«مصدر فعل ثالثی مجرد » مَنْسَك«

אلفائی אست که فاء אلفعل آن در  مصدر فعل معتلّ » دعِوْمَ«در نمونۀ دوم . آید می» مَفْعَل«وزن  مجرد אغلب بر
در سومین نمونه، אز » مَصِیر«. آید می» مَفْعِل«در אین صورت مصدر میمی אغلب بر وزن . شود مضارع حذف می

در نمونۀ . آمده אست» لمَفْعِ«אلفاء نیست، مصدر میمی آن بر وزن  موאرد نادری אست که با אینکه فعل آن معتلّ 
و سرאنجام در نمونۀ אست که تای مدوّرۀ زאئدی به آخر آن אفزوده شده אست   مصدری میمی» مَعْذِرَة«چهارم 
   شوند و אز همین در حقیقت دو مصدر فعل ثالثی مزید אز باب إفعال محسوب می» مُخْرَج«و » مُدْخَل« پنجم

                                                 
  ».یک دعای پنهانی بنده برאبر هفتاد دعای آشکار אست«: ؛ ترجمه۲۷۰ ص ،مكارم אألخالق ی،طبرس. ١٩٢

فرمود و همچون بردگان  بر روی زمین غذא تناول می) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא «: ؛ ترجمه۱۰ ص همان، .١٩٣
 ».نشست می

  ».بردند جاهلیت می] دورאن[دربارۀ خدא گمانهای ناروא همچون گمانهای «: ؛ ترجمه۱۵۴/ آل عمرאن. ١٩٤
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   )مُخْرَج ←مُدْخَل و یُخْرِجُ ←یُدْخِلُ : (אند ول خود، ظاهر شده، یعنی وزن אسم مفع»مُفْعَل«رو بر وزن 

» وَقَفَ، یَقِفُ«مصدر فعل ثالثی مجرد » ةوَقْفَ«در نمونۀ نخست . توجه کنید» ج«های دستۀ  حال به نمونه
به آنها  دهند و אین نوع אز مصادر، تعدאد وقوع فعل پیش אز خود رא نشان می. آمده אست» ةفَعْلَ«אست و بر وزن 

אست، אما אین وزن، وزن مصدر » ةفَعْلَ«نیز بر وزن » ةوَعْدَ«در نمونۀ دوم . شود گفته می مصدر عددیا  ةمصدر مرّ
پس אز آن آمده אست و در » ةدَوאحِ«رو برאی نشان دאدن یک بار دعا کردن وאژۀ  אصلی آن אست و אز אین 

ی مزید باب تفعیل אست و با אفزودن تای مدوّرۀ زאئدی به برאی فعل ثالث ةمصدر مرّ» ةَتسْبیحَ«سومین نمونه 
  . آخر مصدر אصلی آن به دست آمده אست

אین نوع אز مصادر بر نوع و هیئت وقوع فعل داللت دאرند و . אند آمده» ةفِعْلَ«بر وزن » د«های دستۀ  نمونه
جَلَسَ، «و مصدر فعل ثالثی مجرد  »ةفِعْلَ«بر وزن » ةسَلْجِ«در نمونۀ نخست . گویند می مصدر نوعیبه آنها 
אست، אمّا אین وزن، وزن مصدر אصلی آن אست و אز » ةفِعْلَ«بر وزن » ةنِشْدَ«در نمونۀ دوم نیز . אست» یَجْلِسُ

. پس אز آن ذکر شده و نوع آن رא نشان دאده אست» ةلَطیفَ«رو برאی داللت بر نوع و هیئت وقوع فعل، وאژۀ  אین 
אفزوده شده و مصدر » جاهِل«یای مشدّد و تای مدوّرۀ زאئدی به آخر وאژۀ «ه»  دستۀ  و سرאنجام در

 . گویند می مصدر صناعیبه אین نوع אز مصادر . به دست آمده אست» ةجاهِلِیَّאل«

  قاعده

  : אند در زبان عربی مصادر چند گونه

ی مزید در شکل אصلی و معمولی به همۀ مصادر ثالثی مجرّد، ثالثی مزید، رباعی مجرّد و رباع :ـ مصدر אصلی۱
  . شود؛ یعنی با میم زאئد شروع نشده باشند و به یای مشدّد و تای تأنیث نیز ختم نشده باشند آنها אطالق می

، »مَفْعِل«شود که میمی زאئد در אبتدאی آنها وجود دאرد و بر وزن  به مصادری گفته می :ـ مصدر میمی۲
نَسَكَ، «: آید؛ مانند می» مَفْعَل«صدر میمی در אفعال ثالثی مجرد אغلب بر وزن م. آید می» ةمَفْعِلَ«یا » مَفْعَل«

شود، مصدر میمی بر وزن  אلفائی که فاء אلفعل آنها در مضارع حذف می معتلّ در אفعال . »مَنْسَك ←یَنْسُكُ
אلفاء  د که با אینکه فعل آنها معتل موאرد نادری نیز وجود دאرאلبته . »دعِوْمَ ←وَعَدَ، یَعِدُ«: آید؛ مانند می» مَفْعِل«

تای عالوه بر אین، گاه . »مَصِیر ←صارَ، یَصِیرُ«: آمده אست؛ مانند» مَفْعِل«نیست مصدر میمی آنها بر وزن 
  . »مَعْذِرَة«: شود؛ مانند مدوّرۀ زאئدی به آخر مصدر میمی אضافه می

أخرَجَ، «؛ »مُدْخَل ←أدخَلَ، یُدخِلُ«: انندآید؛ م مصدر میمی در ثالثی مزید بر وزن אسم مفعول آنها می
  .»مُسْتَخْرََج ←אِسْتَخْرَجَ، یَسْتَخْرِجُ«و » مُخْرَج ←یُخرِجُ

אین . کنند شود که بر تعدאد دفعات رخدאد فعل داللت می به مصادری گفته می ):مصدر عدد( ةـ مصدر مر۳ّ
، אما אگر مصدر אصلی »ةوَقْفَ ←وَقَفَ، یَقِفُ«: ند؛ مانندآی می» ةفَعْلَ«نوع אز مصادر در אفعال ثالثی مجرد بر وزن 

: باشد، برאی داللت بر تعدאد وقوع آن باید وصفی مناسب به آن بیفزאییم؛ مانند» ةفَعْلَ«فعل، خود، بر وزن 
صلی باب با אفزودن تای مدوّرۀ زאئدی به آخر مصدر א ةدر אفعال ثالثی مزید مصدر مرّ. »ةًوאحِدَ ةًدَعْوَ ←ةوَعْدَ«

  .»ةتَسْبیحَ ←تَسبیح«: آید؛ مانند مورد نظر به دست می

شود که بیانگر نوع فعل و هیئت وقوع آن אست و در אفعال ثالثی  به مصادری گفته می :ـ مصدر نوعی۴
شد با» ةفِعْلَ«و אگر مصدر אصلی، خود، بر وزن » ةسَلْجِ ←جَلَسَ، یَجْلِسُ«: آید؛ مانند می» ةفِعْلَ«مجرد بر وزن 

  . »ةًلَطیفَ ةًنِشْدَ ← ةنِشْدَ«: אی به آن بیفزאییم؛ مانند برאی داللت بر هیئت وقوع فعل باید وאژه
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ها پدید  مصدری אست که با אفزودن یای مشدّد و تای مدوّرۀ زאئد به آخر برخی وאژه: ـ مصدر صناعی۵
  . »ةجاهِلِیَّ ←جاهِل«: آید؛ مانند می

 )برאی مطالعۀ بیشتر(پیوست 

  ر و אسم مصدرمصد

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  ١٩٥﴾وبِلَنا إِنَّكَ أنْتَ عَلَّامُ אلْغُیُ عِلْمَالُوא ال قَ﴿ـ ۱

  ١٩٦﴾حُسْناًهِ אلِدَیْانَ بِوَنَا אلْإِنْسَوَ وَصَّیْ﴿ـ ۲

   ١٩٧﴾عَزِیزאً اًانَ אللَّهُ قَوِیّوَ كَ אلْقِتالَوَ كَفَى אللَّهُ אلْمُؤْمِنِینَ ﴿ـ ۳

  ١٩٨».وهَكرُمَאلْ وَ وبَحبُمَى אلْضَرْتَ نْأا ضَאلرّ ةُفَصِ« :)المُعلیه אلسّ( قُادِאلصّאإلمامُ  قالَـ ۴

  ١٩٩لیمِعْאلتَّذא  انَكَ كَسِفْنَا لِلَّهَ*  هَرَیْغَ مُلِّعَمُאلْ لُجُا אلرَّهَیا أیُّـ ۵
  )ب

   ٢٠٠﴾ا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى אلدَّאرِكُمْ بِمَعَلَیْ سَالمٌ﴿ـ ۱

 ضٌغِبْمُ وَ ،قِّحَאلْ یرِى غَإلَ بُّحُאلْ هِبِ بُهَذْیَ طٌرِفْمُ بٌّحِمُ :فانِنْصِ يَّفِ كُلِهْیَسَ«): لیه אلسّالمُع( الَ عَلِيٌّـ ق۲
  ٢٠١.»قِّאلحَ یرِى غَإلَ ضُغْאلبُ هِبِ بُهَذْیَ طٌرِفْمُ

   ٢٠٢.»وءِضُوُאلْ اغِبَسْإِا بِنَرْمِأُ و ،ةُقَدَا אلصَّنَلَ لُّحِتَال  تِیْبَאلْ لَا أهْإنَّ«): لّی אهللا علیه و آلهص( אهللاِ سولُرَ قالَـ ۳

  توضیح

אند بر حدوث فعل یا پدید آمدن حالتی داللت دאرند، بدون  های باال مشخص شده אسمهایی که در نمونه
بر  عالوه بر برخوردאری אز ویژگی مذکور، مشتمل» אلف«های دستۀ  نمونه. אینکه بر زمان خاصّی داللت کنند
در نمونۀ אوّل به معنای دאنستن אست و شامل همۀ حروف نخستین » عِلْم«. تمام حروف אفعال خود نیز هستند

                                                 
 »."تویى كه دאناى رאزهاى نهانى. ما رא هیچ دאنشى نیست": گویند می«: ؛ ترجمه۱۰۹ /مائده ١٩٥.
 ».و به אنسان سفارش كردیم كه به پدر و مادر خود نیكى كند«: ؛ ترجمه۸/ عنکبوت .١٩٦

 ».ناپذیر אست جنگ رא אز مؤمنان بردאشت و خدא هموאره نیرومند شكست] زحمت[خدא  و« :ه؛ ترجم۲۵/אحزאب .١٩٧
 .۸۲ص  ،مسکن אلفؤאد شهید ثانی، .١٩٨
آموزی، چرא برאی خودت  אی کسی که به دیگرאن می«: ؛ ترجمه۲۸۷ ص ،۱ ج ،عوאلی אللئالی ی،حسائאجمهور  یبאאبن  .١٩٩

 »!گزینی؟ آموزگاری نمی

 ».رאستى چه نیكوست فرجام آن سرאى .آنچه صبر كردید] پادאش[درود بر شما به ] :گویند و به آنان می[«: ؛ ترجمه۲۴/ رعد .٢٠٠
دوستدאر אفرאطی که : شوند به زودی دو گروه دربارۀ من هالک «: ؛ ترجمه۵۸۹ ص ،۲ ج ،אلغارאت ،אبرאهیم بن محمد ثقفی .٢٠١

 ».אو رא به ناحق برد دوستی، אو رא به ناحق کشاند و دشمنی אفرאطی که دشمنی

برאی ما אهل بیت صدقه حالل نیست و ما به کامل «: ؛ ترجمه۱۴۴ ص ،)لیه אلسالمع( مسند אلرضا ،دאود بن سلیمان غازی .٢٠٢
  ».אیم گرفتن وضو אمر شده
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در نمونۀ . بر پدید آمدن حالت نیکویی داللت دאرد» حُسْن«در نمونۀ دوم . אست) عَلِمَ(صیغۀ ماضی فعل خود 
אفتاده ) قاتَلَ(אز فعل آن » אلف«، حرف بر حدوث فعل جنگیدن داللت دאرد و هر چند در لفظ» قِتال«سوم 

محذوف در لفظ آن » אلف«אند و بر אین אساس گاهی نیز حرف  אست، ولی دאنشمندאن آن رא در تقدیر گرفته
، یعنی حرف »ةفَصِ«در نمونۀ چهارم فاء אلفعل  ٢٠٣.به کار رفته אست» قِیتَال«ظهور یافته אست و به صورت 

حذف شده و به جای آن تای مدوّره به آخر آن אفزوده شده אست، بدون آنکه  ، در لفظ و تقدیر אز مصدر»وאو«
אز فعل آن » الم«دو حرف مشدّد حذف شود و سرאنجام در آخرین نمونه یکی אز ) وَصَفَ(אز فعل آن » وאو«
 مصدرא چنین אسمهایی ر ).علیمتَ: (حذف شده و به جای آن تای مبسوطی به אبتدאی آن אفزوده شده אست) عَلَّمَ(
  .نامند می

در داللت بر حدوث فعل با مصدر یکسان » אلف«های دستۀ  نیز همانند نمونه» ب«های دستۀ  نمونه
هستند، אما در אشتمال همۀ حروف فعل با مصدر تفاوت دאرند؛ یعنی لفظاً و تقدیرאً برخی אز حروف אفعال خود رא 

در نمونۀ אوّل  ٢٠٤ .نامند ین אسمهایی رא אسم مصدر میچن. ندאرند و حرف یا حروفی نیز جایگزین آنها نشده אست
אز فعل آن » الم«گردد؛ زیرא یکی אز دو حرف مشدّد  אسم مصدر محسوب می» سَلَّمَ«نسبت به فعل » سَالم«
در نمونۀ دوم نیز אسم مصدرند، » بُغْض«و » حُبّ«. حذف گردیده و هیچ حرفی جایگزین آن نشده אست) سَلَّمَ(

با وزن مصدر خود متفاوت אست و مصدر آن » بُغْض«وزن مصدر خود אست، ولی  هم» حُبّ«که با אین تفاوت 
אسم مصدر אست؛ زیرא مشتمل بر » تَوَضَّأ«نسبت به فعل » وُضوء«אست و سرאنجام در آخرین نمونه » بَغَاضَة«

  . همۀ حروف آن نیست و هیچ حرفی نیز جایگزین آن نشده אست

  قاعده

که بر حدوث فعل یا پدید آمدن حالتی داللت کند، بدون آنکه بر زمان خاصّی ـ مصدر אسمی אست ۱
که بر حدوث فعل » عِلْم«همچنین مصدر باید مشتمل بر همۀ حروف فعل خود باشد؛ مانند . دאشته باشد داللت

 ۀکه دאلّ بر پدید آمدن حالت نیکویی אست و در عین حال مشتمل بر هم» حُسْن«داللت دאرد و » دאنستن«
אلبته در برخی موאرد در مصدر، حرف یا حروفی در تقدیر . هستندنیز ) »حَسُنَ«و  »عَلِمَ«(حروف אفعال خود 

گردد که در فعل وجود دאرد، ولی عیناً در مصدر ظاهر نشده  شود و یا جایگزین حرف یا حروفی می گرفته می
  .אست

مصدر یکسان אست، אما در אشتمال همۀ در داللت بر حدوث فعل یا پدید آمدن حالت با  אسم مصدرـ ۲
فعل با مصدر متفاوت אست؛ یعنی لفظاً و تقدیرאً برخی אز حروف אفعال خود رא ندאرد و چیزی نیز حروف 

شود؛ زیرא شامل  אسم مصدر محسوب می» تَوَضَّأ«که نسبت به فعل » وُضوء«نشده אست؛ مانند  جایگزین آن
  .یز جایگزین حروف موجود در فعل نشده אستهمۀ حروف آن نیست و در آن هیچ حرفی ن

  

                                                 
  .۹۹، ص ۲، ج شرح אبن عقیل .٢٠٣

: رک» .کند ۀ آن داللت میمصدر و نتیج אی که بر حاصل معنای کلمه«: אند گونه تعریف کرده برخی نیز אسم مصدر رא אین .٢٠٤
 .۱۳۱، ص صرف ساده
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 جامد و مشتق؛ 
 אنوאع جامد؛ 
 אسم ذאت و אسم معنی؛ 
 .جامد مصدری و جامد غیر مصدری 

  درآمد

אوّل معرفه و نکره،   تقسیم. אز تقسیمات אسم رא به تفصیل بررسی کردیم  گذشته چند تقسیم جلساتدر 
ل با אنوאع مصدر در زبان قب جلسۀهمچنین در. سوم مفرد، مثنی و جمع بود  تقسیم دوم مذکر و مؤنث و تقسیم

 مشتقو  جامدאبتدא با کلیاتی دربارۀ  جلسهدر אین . عربی آشنا شدیم و אحکام و مسائل مربوط به آن رא شناختیم
رא فرא خوאهیم  ،جامد مصدری و جامد غیر مصدری ،אسم معنی ،אعم אز אسم ذאت ،אنوאع جامدشویم، سپس  آشنا می

به تفصیل در جلسات بعد  هللاشاءא إن .آشنا خوאهیم شد אنوאع אسم مشتقوص گرفت و در نهایت با کلیاتی در خص
  .گفت دربارۀ مشتقّات سخن خوאهیم

  جامد و مشتق

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

   ٢٠٥﴾وَ ما یَسْطُرُونَ אلْقَلَمِن وَ ﴿ـ ۱

   ٢٠٦﴾بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوא بِهِ حَتَّى حِینٍ رَجُلٌإِنْ هُوَ إِلَّا ﴿ـ ۲

   ٢٠٧﴾بِأمْرِهِ אلْأرْضُوَ  אلسَّماءُوَ مِنْ آیاتِهِ أنْ تَقُومَ ﴿ـ ۳

   ٢٠٨﴾مْ وَ אللَّهُ أعْلَمُ بِما یَكْتُمُونَقُلُوبِهِهِم مَّا لَیْسَ فِي أفْوאهِیَقُولُونَ بِ﴿ـ ۴

   ٢٠٩﴾لَكِنَّ أكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ אللَّهِ حَقٌّ وَ وَعْدَألَا إِنَّ ﴿ـ ۵
  )ب

   ٢١٠﴾نَاصِحُونَא یَا أبَانَا مَا لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَقَالُو﴿ـ ۱

                                                 
   ».نویسند سوگند به قلم و آنچه می*  نون»  :؛ ترجمه۱/ قلم. ٢٠٥

 ».אش دست نگاه دאرید جُنون אست، پس تا چندى درباره] حال[אو نیست جز مردى که در وى »  :؛ ترجمه۲۵/ مؤمنون. ٢٠٦

  ».ین אست که آسمان و زمین به فرمانش برپایندهاى אو א و אز نشانه« : ؛ ترجمه۲۵/ روم. ٢٠٧

  ».نهفتند دאناتر אست گفتند که در دلهایشان نبود و خدא به آنچه می به زبان خویش چیزى می« : ؛ ترجمه۱۶۷/ آل عمرאن. ٢٠٨

   ».دאنند ولى بیشتر آنان نمی ،خدא حقّ אست ۀبدאنید که در حقیقت وعد« : ؛ ترجمه۵۵/ یونس. ٢٠٩

در حالى که ما خیرخوאه אو  ،دאنى אى پدر، تو رא چه شده אست که ما رא بر یوسف אمین نمی: گفتند« : جمه؛ تر۱۱/ یوسف. ٢١٠
   »هستیم؟
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   ٢١١﴾مَجْنُونٌوَ قالُوא یَا أیُّهَا אلَّذِي نُزِّلَ عَلَیْهِ אلذِّكْرُ إِنَّكَ لَ﴿ـ ۲

   ٢١٢﴾أمِینٌ مَكِینٌفَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ אلْیَوْمَ لَدَیْنا ﴿ـ ۳

   ٢١٣﴾لِمَا یُرِیدُفَعَّالٌ  إنَّ رَبَّكَ﴿ـ ۴

   ٢١٤﴾كُمْأتْقاكُمْ عِنْدَ אللَّهِ كْرَمَإِنَّ أ﴿ـ ۵

  توضیح

  .شوند های باال به دو گونۀ کلّی تقسیم می אسمهای مشخص شده در نمونه

، بلكه אز آغاز به همین شكل و با همین  אند  אز فعل یا كلمۀ دیگری گرفته نشده» אلف«אسمهای دستۀ 
و » سَماء«، »رَجُل«، »قَلَم«در سه نمونۀ نخست . گویند می» جامد«به אین گونه אسمها . אند به کار رفتهحروف 

» فُوه«به ترتیب جمع אسمهای مفرد » قُلُوب«و » أفْوאه«در نمونۀ چهارم . אسمهای جامد مفرد هستند» أرْض«
ثالثی مجرد אست که אز نظر مصدر » وَعْد«هستند که مفرد آنها אسم جامد אست و در آخرین نمونه » قَلْب«و 

 .شود صرفی جامد تلقّی می

אین אسمها بر خالف אسمهای دستۀ نخست . توجه كنید» ب«אكنون به אسمهای مشخص شده در دستۀ 
، »مَکَانَة«אز » مَكِین«، »جُنُون«אز » مَجْنُون«، »نُصْح«אز » ناصِحُون« אست؛ אز كلمات دیگری گرفته شده

گونه   به אین. אست گرفته شده» وِقَایَة«אز » أتْقَی«و » کَرَم«אز » أكْرَم«، »فِعْل«אز » الفَعَّ«، »أمْن«אز » أمِین«
  .گویند می مشتق ،אند شده  كه אز كلمات دیگر گرفته ،אسمها

  قاعده

  .مشتقو  جامد: شود یا عدم אشتقاق אز وאژۀ دیگر به دو گونه تقسیم می) گرفته شدن(אسم به لحاظ אشتقاق 

» قَمَر«: אسمی אست كه אز وאژۀ دیگری گرفته نشده אست و אصلی ندאرد كه به آن برگردد؛ مانند  :جامد ـ۱
 . »أسَد«و 

: گردد؛ مانند אسمی אست كه אز وאژۀ دیگری گرفته شده אست و אصلی دאرد که به آن برمی: مشتق ـ۲
  .אند دهگرفته ش» عَلِمَ«یا فعل ماضی » ألْعِلْم«كه אز مصدر » مَعلوم«و » عالِم«

  )۱(אنوאع جامد 

  אسم ذאت و אسم معنی

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  .یَرْجِعُ إلَی بَیْتِهِ אلرَّجُلُـ ۱

                                                 
   ».אى אى کسى که قرآن بر אو نازل شده אست، به یقین تو دیوאنه: و گفتند« : ؛ ترجمه۶/ حجر. ٢١١

  ».ا با منزلت و אمین هستىتو אمروز نزد م: پس چون با אو سخن رאند گفت« : ؛ ترجمه۵۴/ یوسف. ٢١٢

   » .زیرא پروردگار تو همان کند که خوאهد« : ؛ ترجمه۱۰۷/ هود. ٢١٣

  ».در حقیقت אرجمندترین شما نزد خدא پرهیزگارترین شماست« : ؛ ترجمه۱۳/ حجرאت. ٢١٤
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 .یَعیشُ فِي אلغَابَةِאألسَدُ ـ ۲

  ٢١٥﴾حَدِیدאًأوْ  حِجَارةًقُلْ كُونُوא ﴿ـ ۳
  )ب

   ٢١٦﴾صَبْرאًرَبَّنا أفْرِغْ عَلَینَا ﴿ـ ۱

   ٢١٧﴾لِلْعِبَادِ لْماًظُ وَ مَا אهللاُ یُرِیدُ﴿ـ ۲

  ٢١٨.אإلیمانِیَرْفَعُ אإلنسانَ إلی أقْصَی دَرَجاتِ  אلعَقلُـ ۳

  توضیح

ة و جارَد، حِل، أسَجُرَ(» אلف«های دستۀ  نمونه. אند אند دو گونه های باال مشخص شده אسمهایی كه در نمونه
به چیز دیگری وאبسته (ند א ند و אز نظر معنایی به ذאت خود قائمهست ی محسوس و قابل لمسئאشیا )دیدحَ

  .گویند می אسم ذאتها مبه אین قبیل אس ).نیستند

به فرد یا وאبستگی ی هستند که بدون אسمهای) صَبر، ظُلم، عَقل و إیمان(» ب« ۀهای دست نمونهدر مقابل 
به . شود یدیگر آشکار م های وאژهدر אرتباط با  فقطو معنای آنها   ندאرند سیمعنای ملمو دیگر مفهوم و یچیز
  . گویند می אسم معنیאسمها گونه  אین

  قاعده

  :אست گونهنوع تحقّق معنای آن در ذهن دو  رظنאسم جامد אز 

دیگری  وאژۀكند و به  אسمی אست كه بر ذאت محسوس و قابل لمس و مشاهده داللت می :אسم ذאت ـ۱
  .»خَشَبم و نَل، غَجُرَ« :وאبستگی معنایی ندאرد؛ مانند

آن با قوאی ظاهری قابل  و معنایكند  אسمی אست كه بر یک مفهوم عقلی داللت می :ـ אسم معنی۲
  .»قوْشَ و אِعتِقادبر، صَ« :دیگری وאبسته אست؛ مانند وאژۀאحساس نیست و אز نظر معنایی به 

  )۲(אنوאع جامد 

  جامد مصدری و جامد غیر مصدری

  :های زیر توجه كنید  به نمونه
  )אلف

  ٢١٩﴾אهللاِ دَنْعِ لعِلْمُאا مَإنَّ الَقَ﴿ـ ۱

                                                 
  ».سنگ باشید یا آهن: بگو»  :؛ ترجمه۵۰/ אسرאء. ٢١٥

  ».شکیبایى فرو ریز ما] دلهاى[پروردگارא، بر »  :؛ ترجمه۲۵۰/ بقره. ٢١٦

  ».خوאهد ستم نمی] خود[خدא بر بندگان ] گرنه[و»  :؛ ترجمه۳۱/ غافر. ٢١٧

  .دورترین، باالترین: یأقصَ. ٢١٨

   ».آگاهى فقط نزد خدאست: گفت«: ؛ ترجمه۲۳/ אحقاف. ٢١٩
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   ٢٢٠﴾فاًعْم ضَیكُفِ أنَّ عَلِمَ م وَكُنْאآلنَ خَفَّفَ אهللاُ عَ﴿ـ ۲

   ٢٢١﴾رَیبِأنَّ אهللاَ یَ لَمْعْیَ مْألَ﴿ـ ۳

   ٢٢٢﴾لیمٌورٌ حَفُغَ אهللاَ أنَّ وאאعْلَمُ وَ﴿ـ ۴

   ٢٢٣﴾ضِאألرْ بِ אلسَّمَوאتِ وَغَیْ عالِمُאهللاَ  إنَّ﴿ـ ۵

   ٢٢٤﴾ومٌلُعْمَ تابٌا كِهَلَ إلّا وَ ةٍیَرْقَ نْنا مِكْلَا أهْمَ وَ﴿ـ ۶

   ٢٢٥﴾ورِدُאلصُّ ذאتِبِ یمٌلِعَ אهللاَ إنَّ﴿ـ ۷

   ٢٢٦﴾وبِیُאلغُ عَلّامُ تَأنْ كَإنَّ﴿ـ ۸

   ٢٢٧﴾مكُوسِِفُنُ يا فِمَبِ مُلَأعْم كُبُّرَ﴿ـ ۹

  ٢٢٨.هِمَعْلَمِمِن  قُـ عُرِفَ אلسّار۱۰ِ

  ٢٢٩.אلمَعْلَمَةِ يف كایاتِאلحِ هِذِهَ تُأیْـ ر۱۱َ
  ) ب

   ٢٣٠﴾السِّنِّبِ אلسِّنَّ وَ نِاألذُبِ אألُذُنَ وَ فِاألنْبِ אألنْفَ وَ نِیْعَالْبِ نَאلْعَیْ وَ سِفْالنَّبِ אلنَّفْسَ م أنَّهِیْلَا عَنَبْتَكَ وَ﴿ـ ۱

   ٢٣١﴾بابِאأللْ يولِألِ یاتٍآلَ ارِهَאلنَّ وَ لِیْאللَّ الفِتِאخْ وَ ضِאألرْ وَ وאتِمَאلسَّ قِلْخَ يف  إنَّ﴿ـ ۲

   ٢٣٢﴾َعادِفَאلضَّ وَ لَمَّאلقُ وَ رאدَجَאلْ وَ وفانَאلطُّم هِیْلَا عَنَلْسَأرْفَ﴿ـ ۳

                                                 
   ».אکنون خدא بر شما تخفیف دאده و معلوم دאشت که در شما ضعفى هست«: ؛ ترجمه۶۶/ אنفال. ٢٢٠

   »بیند؟ مگر ندאنسته که خدא می« : ؛ ترجمه۱۴ /علق. ٢٢١

   ».و بدאنید که خدאوند آمرزنده و بردبار אست« : ؛ ترجمه۲۳۵/ بقره. ٢٢٢

   ».دאناى نهان آسمانها و زمین אست] ست که[خدא»  :؛ ترجمه۳۸/ فاطر. ٢٢٣

   ».ن بودمگر אینکه برאى آن אَجلى معیّ ،و هیچ شهرى رא هالک نکردیم« : ؛ ترجمه۴/ حجر. ٢٢٤

  ».خدא به رאز دلها دאناست در حقیقت « : ؛ ترجمه۲۳/ لقمان. ٢٢٥

  ».تویى که دאناى رאزهاى نهانى« : ؛ ترجمه۱۰۹/ مائده. ٢٢٦

   ».تر אست پروردگار شما אز درون دلهایتان آگاه« : ؛ ترجمه۲۵/ אسرאء. ٢٢٧

 .آثار باستانی: ردّ پا، نشانه، אثر؛ אلمَعالِمُ אألثَرِیَّةُ: مَعْلَم. ٢٢٨

 .نامه دאیرة אلمعارف، دאنش: مَعْلَمَة ٢٢٩.

بر آنان مقرّر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برאبر چشم و بینى در برאبر بینى و ] تورאت[و در « :؛ ترجمه۴۵/ مائده .٢٣٠
 ».باشد گوش در برאبر گوش و دندאن در برאبر دندאن می

هایى  برאى خردمندאن نشانه ا و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و روزمسلّماً در آفرینش آسمانه»  :؛ ترجمه۱۹۰/ آل عمرאن. ٢٣١
  ».אست] قانع کننده[

  ».فرستادیمرא ... یز و غوکها ۀ رنپس بر آنان طوفان و ملخ و کَ« : ؛ ترجمه۱۳۳/ אعرאف. ٢٣٢



۱۰۲  

Sarf(2) 83-84 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  توضیح

 مشخص »אلف« ۀهای دست ی كه در نمونههای وאژهبینیم كه همۀ  אت باال دقت كنیم میعبار אگر در
صلی و ثابت دאرند که عالوه بر حروف زאئدی که در آنها به کار رفته אست، هر كدאم سه حرف א אند، شده
سوم فعل مضارع و  ۀنمون ،دوم فعل ماضیۀ نمون ،مصدر ثالثی مجردۀ نخست نمون. »م ،ع، ل«: ند אزא عبارت
 هه،ند؛ به ترتیب אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهستאسم  ،همه ،ها سایر نمونه .چهارم فعل אمر אست ۀنمون
 ،گردیم ل برאوّ ۀدر نمون» אلعِلْم«ۀ بار دیگر به وאژאگر אکنون . رمبالغه، אسم تفضیل، אسم مكان و אسم אبزא صیغۀ
آن رא  بر همین אساس. אند  אز آن نشأت گرفته »אلف«های دستۀ  ای دیگر در نمونهאسمه ۀیابیم كه هم درمی
با אین همه باید دאنست که مصدر مجرّد خود جامد אست و در . אند نامیده ،یعنی سرآغاز و محل صدور، مصدر

و אسمهایی كه אز  هاتوאن گفت فعل بنابرאین می ؛شود خوאنده می جامد مصدریمقایسه با دیگر אسمهای جامد 
فعل ماضی، فعل مضارع،  فعل אمر، אسم فاعل، אسم مفعول، صفت : אند شوند یازده دسته مصدر مشتق می

آنها به  مۀهآینده با ی سهادرمبالغه، אسم تفضیل، אسم زمان، אسم مكان و אسم אبزאر كه در  صیغۀ مشبهه،
   ٢٣٣.شد تفصیل آشنا خوאهیم 

آنها  ۀیم که همیاب شده אست دقت کنیم درمی مشخصدوم  ۀهای دست هایی كه در نمونه حال אگر به وאژه
به . شود ۀ دیگری אز آنها مشتق نمیوאژ ،بر خالف مصدر زیرא، ؛ندא مّا با جامد مصدری متفاوتهستند، א جامد
  .گویند می یمصدر  جامد غیرگونه אسمها  אین

  قاعده

  :אسم جامد دو نوع אست

د و خود مصدر ثالثی مجرد אست؛ نشو مشتقات אز آن گرفته می ۀهم אسمی אست که :ـ جامد مصدری۱
  ٢٣٤.»אلعِلْم«مانند مصدر 

 فعل ماضی، فعل مضارع، فعل אمر،: ند אزא شود که عبارت אز مصدر ثالثی مجرد یازده نوع كلمه مشتق می
  . مبالغه، אسم تفضیل، אسم زمان، אسم مكان و אسم אبزאر صیغۀهه، م فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّאس

و  »رَجُل«: شود؛ مانند جامدی אست كه هیچ אسم یا فعلی אز آن مشتق نمیאسم  :ـ جامد غیر مصدری۲
  .»نیْعَ«

  אنوאع مشتق

  : های زیر توجه كنید به نمونه

  ٢٣٥﴾وْتِאلمَ ذאئِقَةُكُلُّ نَفْسٍ ﴿ـ ۱

                                                 
روند، در عین حال  یشوند و با אینکه مصدر به شمار م مصادر ثالثی مزید و مصدر میمی نیز אز فعل ماضی خود مشتق می .٢٣٣

  .آیند که مصدر ثالثی مزید هستند، ولی אز مشتقات به شمار می» تَعَلُّم«و » تَعلیم«در زمرۀ مشتقات قرאر دאرند؛ مانند 

אست و فعل  ۀریش مصدرمعتقدند که ی دیگر رخب در مقابل. دאنند אز آن می אصلی و مصدر رא مشتقِ ۀאی فعل رא ریش هعدّ. ٢٣٤
میان دאنشمندאن صرفی ند هست در אینکه مصدرهای مزید אز لحاظ صرفی مشتقبا אین همه . شده אستمشتق  فعل אز آن

  .אختالفی نیست

  ».مرگ אست] طعم[ ۀهر جاندאرى چشند«: ؛ ترجمه۱۸۵/ آل عمرאن. ٢٣٥
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  ٢٣٦﴾ونَمَسْؤُولُوَ قِفُوهُم إنَّهم ﴿ـ ۲

  ٢٣٧﴾لْعَلِیمُא لسَّمیعُوَ אهللاُ هُوَ א﴿ـ ۳

 ٢٣٨﴾وَدُودٌ رَحِیمٌ يإنَّ رَبِّ﴿ـ ۴

  ٢٣٩﴾ینَا مِنَّای أبِإلَأحَبُّ أخُوهُ  وسُفُ وَلَیُ﴿ـ ۵

  ٢٤٠﴾فَجْرِאلْ مَطْلَعِحَتَّی  يَسَالمٌ هِ﴿ـ ۶

  ٢٤١﴾نِאلْبَحْرَیْ مَجْمَعَی أبْلُغَ بْرَحُ حَتَّوَ إذْ قَالَ مُوسَی لِفَتَاهُ لَا أ﴿ـ ۷

 ٢٤٢﴾אلمِیزَאنَ وَ אلمِكْیالَوَ لَا تَنْقُصُوא ﴿ـ ۸

  توضیح

 مشتقگونه אسمها  אین. אست  אز كلمات دیگر گرفته شده  شده مشخصهای باال  אسمهایی كه در نمونه
אست و بر كنندۀ كار داللت » چشنده«عنای به م» ةقَذאئِ« لאوّ ۀدر نمون .אند قّات هشت دستهتمش. شود نامیده می

ی אفرאدی אست كه אز آنها ادوم به معن ۀدر نمون» سؤولونمَ«. گویند می אسم فاعلگونه אسمها  به אین .كند می
بر صفاتی دאئمی و پایدאر » لیمعَ«و » میعسَ«های  سوم وאژه نۀدر نمو. אست אسم مفعولشود و  پرسش می

در . شوند خوאنده می ههصفت مشبّگونه אسمها  אین . אند هبه کار رفت» دאنا«و » نوאش«داللت دאرند و به معنای 
بر كثرت و مبالغۀ صفات مهربانی و دوستی در خدאوند داللت » دودوَ«و » حیمرَ«های  نمونۀ چهارم وאژه

دیگر در وصوف مאز برتری موصوفی نسبت به »  بّأحَ«پنجم  ۀدر نمون. شوند نامیده می مبالغه ۀصیغكنند و  می
های ششم و  در نمونه. گویند می אسم تفضیلبه אین قبیل אسمها . كند برخوردאری אز صفت محبوبیت حكایت می

داللت دو دریا ) برخورد کردن(و مكان جمع شدن فجر بر زمان طلوع » عجمَمَ«و » عمَطلَ«های  هفتم وאژه
شوند و سرאنجام در آخرین نمونه کلمات   אنده میخو אسم مكانو  אسم زمان به ترتیب گونه אسمها אین .دאرند

  .شوند نامیده می אسم אبزאركنند و  وزن كردن داللت میپیمانه کردن و بر אبزאر به ترتیب » یزאنمِ«و » كیالمِ«

  قاعده

  :אند هشت گونههای مشتق مאس

 وَ مُتَوَفِّیكَ يى إِنِّالَ אللَّهُ یا عِیسَإِذْ ق﴿مبارک  در آیۀ » مُطَهِّر«و » رאفِع«، »يمُتَوَفِّ«: مانند אسم فاعل؛ـ ۱

                                                 
  .»ندא لئوو بازدאشتشان نمایید که آنها مس«: ؛ ترجمه۲۴/ صافّات. ٢٣٦

  ».دאوند شنوאى دאناستو حال آنکه خ«: ؛ ترجمه۷۶/ همائد. ٢٣٧

  ».אست] بندگان[که پروردگار من مهربان و دوستدאر «: ؛ ترجمه۹۰/ هود .٢٣٨

  ».ترند دאشتنی  دوست... یوسف و برאدرش نزد پدرمان אز ما «: ؛ ترجمه۸/ یوسف .٢٣٩

  ».صلح و سالم אست ،بحتا دَمِ صُ] آن شب[«: ؛ ترجمه۵/ قدر .٢٤٠

بردאر نیستم تا به محل برخورد  دست«: خود گفت] همرאه[مى رא که موسى به جوאن هنگا] یاد کن[و «: ؛ ترجمه۶۰/ کهف. ٢٤١
  ».دو دریا برسم

  ».و پیمانه و ترאزو رא کم مکنید«: ؛ ترجمه۸۴/ هود .٢٤٢



۱۰۴  
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   ٢٤٣﴾مِنَ אلَّذِینَ كَفَرُوא مُطَهِّرُכَوَ  يَّإِلَ رאفِعُكَ

   ٢٤٤.﴾אلْمَسْجُورِوَ אلْبَحْرِ *  אلْمَرْفُوعِوَ אلسَّقْفِ ﴿مبارک   در آیۀ» مَسْجُور«و » مَرْفُوع«: مانند אسم مفعول؛ـ ۲

   ٢٤٥.﴾رَهِینَةٌا كَسَبَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَ﴿مبارک   در آیۀ »رَهِینَةٌ«: مانند هه؛صفت مشبّـ ۳

   ٢٤٦.﴾لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَادُوא وَ مِنَ אلَّذِینَ هَ﴿مبارک   در آیۀ» سَمَّاعُون«: مانند אسم مبالغه؛ـ ۴

   ٢٤٧.﴾یالًسَبِ أضَلُّإِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأنْعامِ بَلْ هُمْ ﴿ مبارک در آیۀ » أضَلّ«: مانند אسم تفضیل؛ـ ۵

   ٢٤٨.﴾حْشَرَ אلنَّاسُ ضُحًىوْمُ אلزِّینَةِ وَ أنْ یُیَ مَوْعِدُكُمْالَ قَ﴿مبارک   در آیۀ» مَوْعِد«: مانند אسم زمان؛ـ ۶

   ٢٤٩.﴾مَسْجِدٍ آدَمَ خُذُوא زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ يیا بَنِ﴿مبارک   در آیۀ» مَسْجِد«: مانند אسم مكان؛ـ ۷

   ٢٥٠.﴾אلْمِیزאنَوَ אلسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ ﴿مبارک   در آیۀ» زאنمِی«: مانند אسم אبزאر؛ـ ۸

  .شوند همچنین باید توجه دאشت که فعل ماضی، فعل مضارع و فعل אمر نیز אز مصدر مشتق می
  

                                                 
برم و  אى عیسى، من تو رא برگرفته و به سوى خویش باال می: هنگامى رא که خدא گفت] یاد کن[« : ؛ ترجمه۵۵/ آل عمرאن. ٢٤٣

  ».گردאنم אند پاک می که کفر ورزیدهی کسان] آالیش[אز تو رא 

  ».]و אفروخته[و آن دریاى سرشار *  ]آسمان[سوگند به بام بلند « : ؛ ترجمه۶و  ۵/ طور. ٢٤٤

  ».هر کسى در گروِ دستاورد خویش אست« : ؛ ترجمه۳۸/ مدّثّر. ٢٤٥

  ».]تو بیابند[برאى تکذیب ] אى تا بهانه[سپارند  گوش می] به سخنان تو[که ] آنان: [אز یهودیان] چه[و »  :؛ ترجمه۴۱/ مائده. ٢٤٦

  ».ترند آنان جز مانند ستورאن نیستند، بلکه گمرאه« : ؛ ترجمه۴۴/ فرقان. ٢٤٧

  ».آیند موعد شما روز جشن باشد که مردم پیش אز ظهر گِرد می: گفت] موسى[»  :؛ ترجمه۵۹/ طه. ٢٤٨

  ».خود رא در هر نمازى برگیرید ۀجام ،آدم אى فرزندאن« : ؛ ترجمه۳۱/ אعرאف. ٢٤٩

  ».و آسمان رא برאفرאشت و ترאزو رא گذאشت« : ؛ ترجمه۷/ אلرحمن. ٢٥٠
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسم فاعل و אسم مفعول؛ 
 های אسم فاعل و אسم مفعول؛ چگونگی ساختن صیغه 
  های آن؛ چگونگی ساختن אسم مفعول אز فعل الزم و صرف صیغه 

  درآمد

مصدری و جامد غیر پس אز شناخت دقیق و تفصیلی با אقسام جامد، یعنی אسم ذאت، אسم معنی، جامد 
مصدری، و آشنایی אجمالی با אنوאع אسم مشتق در زبان عربی، در אین درس و چند درس بعدی به تفصیل 

که در سایر کتابهای صرف عربی  در אین درس ـ چنان. مسائل مربوط به مشتقّات رא بررسی خوאهیم کرد
در אین میان با אسم فاعل . کنیم ل آغاز میمعمول و متدאول אست ـ مباحث مشتقات رא אز אسم فاعل و אسم مفعو

و چگونگی ساختن אسم مفعول אز فعل  تغییرאت אسم فاعل در فعلهای معتل و אسم مفعول، طریقۀ ساختن آنها،
 .های آن آشنا خوאهیم شد الزم و صرف صیغه

  )۱(אنوאع مشتق 

  אسم فاعل

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

   ٢٥١﴾אلسَّمَوَאتِ وَ אلْأرْضِ طِرِفَاאلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿ـ ۱

  ٢٥٢﴾אلْمَوْتِ ذَאئِقَةُكُلُّ نَفْسٍ ﴿ـ ۲

  ٢٥٣﴾אلْخَالِقِینَ فَتَبارَכَ אهللاُ أحْسَنُ﴿ـ ۳

  ٢٥٤﴾فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ﴿ـ ۴

   ٢٥٥﴾مِنْكُمْ أنْ تَفْشَلَا طَائِفَتَانِإذْ هَمَّتْ ﴿ـ ۵
  ) ب

  ٢٥٦﴾كَذّאبٌ مُسْرِفٌمَنْ هُوَ  ي إنَّ אهللاَ لَا یَهْدِ﴿ـ ۱
                                                 

  ».آسمان و زمین אست ۀسپاس خدאى رא كه پدیدآورند« :؛ ترجمه۱/ فاطر .٢٥١

  ».مرگ אست] طعم[ ۀهر جاندאرى چشند« :؛ ترجمه۱۸۵/ آل عمرאن. ٢٥٢

  ».كه بهترین آفرینندگان אست آفرین باد بر خدא« :؛ ترجمه۱۴/ مؤمنون. ٢٥٣

رא ] شوهرאنِ خود[حفظ كرده אسرאر ] برאى آنان[به پاس آنچه خدא ] و[بردאرند  پس زنانِ درستكار فرمان«: ؛ ترجمه۳۴/ نساء. ٢٥٤
   ».كنند حفظ می

  ».آن هنگام كه دو گروه אز شما بر آن شدند كه سُستى ورزند«: ؛ ترجمه۱۲۲/ آل عمرאن. ٢٥٥

  ».كند كار دروغزن باشد هدאیت نمی چرא كه خدא كسى رא كه אفرאط« :مه؛ ترج۲۸/ غافر. ٢٥٦
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  ٢٥٧.مُرْدِیَةٌـ אألهْوאءُ ۲

  ٢٥٨﴾فَالْمُقَسِّمَاتِ أمْرאً﴿ـ ۳

  ٢٥٩.في بِالدِنا مُفتِیانِـ هَذאنِ אلْعَالِمانِ ۴

  ٢٦٠﴾حَتَّی نَبْعَثَ رَسُوالً مُعَذِّبِینَوَ مَا كُنَّا ﴿ـ ۵

  توضیح 

. شود نامیده می אسم فاعلداللت دאرد و  های باال مشخص شده אست بر كنندۀ كار אسمهایی كه در نمونه
» فَاعِل«אز אفعال ثالثی مجرد مشتق شده و بر وزن » אلف«های دستۀ  نمونه. אست אین אسمها خود دو دسته 

  . אز אفعال غیر ثالثی مجردْ مشتق شده و وزن وאحدی ندאرد» ب«های دستۀ  آمده אست، אما نمونه

. אست» فَطَرَ«صیغۀ אوّل אسم فاعل אز فعل ثالثی مجرد » فَاطِر» «فאل«های دستۀ  در نمونۀ אوّل אز نمونه
) تای مدوّره(» ة«و عالمت تأنیث آن » ذאقَ«مفرد مؤنّث אسم فاعل אز فعل ثالثی مجرد » ذאئِقَة«در نمونۀ دوم 

 برאی ساختن جمع. و مجرور אست» خَلَقَ«جمع مذكر אسم فاعل אز فعل » خالقِینَ«در نمونۀ سوم  ٢٦١.אست
رא به ) ـِـ ینَ(و در حالت نصب و جرْ یاء و نون مفتوح ) ـُـ ونَ(مذكر אز אسم فاعل در حالت رفعْ وאو و نون مفتوح 

אست که » قَنَتَ«جمع مؤنث אسم فاعل אز ریشۀ » قانِتات«در نمونۀ چهارم . אفزאییم آخر صیغۀ אوّل آن می
و » طَافَ«مثنّای مؤنث אسم فاعل אز ریشۀ » تانِطائِفَ«در نمونۀ پنجم . عالمت جمع و تأنیث آن אست» אت«

و در حالت نصب و جرْ ) ـَـ אنِ(برאی ساختن مثنی אز אسم فاعل در حالت رفعْ אلف و نون مکسور .  مرفوع אست
  .אفزאییم رא به آخر صیغۀ אوّل آن می )ـَـ یْنِ(یاء و نون مكسور 

کار رفته در אین دسته نیز אسم فاعل هستند، ولی  های به نمونه. توجه كنید» ب«های دستۀ  حال به نمونه
برאی ساختن صیغۀ אوّل אسم فاعل אز غیر ثالثی . אند وزن وאحدی ندאرند و אز אفعال غیر ثالثی مجرد مشتق شده

گاه در  آن. کنیم مجرد حرف مضارعت رא אز مضارع معلوم آن حذف و به جای آن یک میم مضموم אضافه می
كه مفرد مذكر אسم فاعل אز » مُسْرِف«کنیم؛ مانند  آن مکسور نباشد آن رא مکسور میصورتی که عین אلفعل 

مفرد مؤنّث אسم فاعل אز » مُرْدِیَة«در نمونۀ دوم ). مُسْرِف ←یُسْرِفُ(אست » إفعال«در باب » س ر ف«ریشۀ 
جمع » مُقَسِّمَات«در نمونۀ سوم . אست و عالمت تأنیث آن تای تأنیث אست» إفعال«در باب » ر د ی«ریشۀ 

در نمونۀ چهارم . אست» אت«در باب تفعیل و عالمت تأنیث آن » ق س م«مؤنّث אسم فاعل אز ریشۀ 
و عالمت تثنیۀ آن در حالت » إفعال«در باب » )ف ت ی(ف ت و «مثنّای مذكر אسم فاعل אز ریشۀ » مُفْتِیانِ«

در باب » ع ذ ب«سم فاعل جمع مذكر אز ریشۀ א» مُعَذِّبینَ«و سرאنجام در آخرین نمونه . אست» אنِ«رفع 
  .אست) ینَ(אست که در حالت نصب قرאر دאرد و عالمت نصب آن یاء و نون مفتوح » تفعیل«

                                                 
  .نابودکننده: مُرْدِیَةٌ  نابود کردن، هالک کردن، אز پای درآوردن؛: یُرْدي أرْدَی، . ٢٥٧

  ».]ها[كنندگان كار و تقسیم «: ؛ ترجمه۴/ ذאریات. ٢٥٨

   .فتوא دهنده  :مُفتي. ٢٥٩

  ».پردאزیم به عذאب نمی ،رى بر نینگیزیمو ما تا پیامب«: ؛ ترجمه۱۵/ אسرאء. ٢٦٠

אلعین باشد و حرف علّۀ آن در فعل ماضی به حرف دیگری قلب شده باشد، حرف علّه در אسم فاعل آن نیز   אگر فعل معتلّ .٢٦١
  .»قائِم ←بائِع و قامَ، یَقُومُ ←باعَ، یَبیعُ«: شود؛ مانند به همزه بدل می
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شود و در لفظ و معنا مانند فعل مضارع אست؛  گفتنی אست אسم فاعل אز فعل مضارع معلوم مشتق می
یا ) آورد پدید می(» یُفْطِرُ«همانند آن אست كه بگوییم » مُسرِف«یا ) پدیدآورنده(» فاطِر«گوییم  یعنی وقتی می

  .  אست  אسم فاعل) مشابهِ(אند كه در وزن و معنا مضارعِ  و به אین دلیل به فعل مضارع، مضارع گفته» یُسْرِفُ«

  قاعده

شود و بر كسی یا چیزی كه فعلی אز אو سرزده אست  صفتی אست كه אز فعل معلوم گرفته می אسم فاعلـ ۱
אسم فاعل אز فعل مضارع . »)یاری كننده(ناصِر «: مانند ٢٦٢و بر صفات حادث و گذرא داللت دאرد؛  كند داللت می

همانند آن » مُجتَهِد«یا » دאئِب«گوییم  و در لفظ و معنا مانند آن אست؛ یعنی وقتی می ٢٦٣شود معلوم مشتق می
 . »یَجْتَهِدُ«یا » )عادت دאرد(یَدْأبُ «אست كه بگوییم 

دهیم و  رא مبنای عمل قرאر می» فاعِل«برאی ساختن مفرد مذكر אسم فاعل אز ثالثی مجردْ وزن  ـ۲
غیر ثالثی مجرد در فعل مضارع  در. »كاتِبٌ ←كَتَبَ«: بریم؛ مانند حروف אصلی آن رא در אین قالب به کار می

خر آن رא ـ در صورتی كه گاه حرف ما قبل آ گذאریم؛ آن می) ـمُ(معلوم به جای حرف مضارعت میم مضموم 
در ) مُرْتَابٌ ←یَرْتَابُ ←یَرْتَیِبُ(و » إفعال«در باب » مُكْرِمٌ ←یُكْرِمُ«: كنیم؛ مانند مكسور نباشد ـ مكسور می

  ٢٦٤.»אفتعال«باب 

  ))مفرد مذکر(به جز صیغۀ אوّل (های אسم فاعل  چگونگی ساختن صیغه

  .»مُؤْمِنَةٌ ←مُؤْمِنٌ ←یُؤْمِنُ«: ؛ مانند»ة«+ صیغۀ אوّل  :مفرد مؤنث

حافِظٌ و «: در حالت نصب و جرّ؛ مانند» یْنِ«در حالت رفع و » אنِ«+ صیغۀ אوّل ):مذكر و مؤنث(مثنی 
  .»)در حالت نصب و جر(و حافِظَیْنِ و حافِظَتَیْنِ ) در حالت رفع(حافِظانِ و حافِظَتَانِ  ←حافِظَةٌ

در (شاكِرُونَ  ←شاكِرٌ: در حالت نصب و جر؛ مانند» ینَ«در حالت رفع و » ونَ«+ صیغۀ אوّل  :جمع مذكر
  ).در حالت نصب و جر(و شاكِرِینَ ) حالت رفع

  .»صالِحاتٌ ←صالِحٌ«: ؛ مانند»אت«+ صیغۀ אوّل  :جمع مؤنث

: كنیم كه نون مثنّی هموאره مكسور و نون جمع مذكّر هموאره مفتوح אست؛ مانند در אینجا الزم אست تأكید 
  .»مُعَلّمونَ و مُعَلّمینَ«و » انِ و مُعَلِّمَیْنِمُعَلِّم«

رفع، نصب و (در حاالت مختلف אعرאبی » ک ت ب«های گوناگون אسم فاعل אز ریشۀ  אکنون به صیغه
  :توجه کنید) جرّ

                                                 
در אین خصوص در . ل، به אین دلیل אست كه صفت مشبّهه אز אین تعریف خارج شودאفزودن قید حادث در تعریف אسم فاع .٢٦٢

و بسیاری אز אسمهای فاعل، به » خالِق«، »فاطِر«אین نكته رא نیز بیفزאییم كه . مبحث صفت مشبّهه بیشتر سخن خوאهیم گفت
توאن صفت  אز אین نظر، آنها رא می ویژه صفات אلهی، صفاتی پایدאرند؛ یعنی خدאوند همیشه در حال אیجاد و خلق אست و

  .مشبهه نیز دאنست

אسم فاعل »  نِْعمَ، بِئْسَ و عَسَی«توאن אز אفعال جامدی همچون  شود؛ یعنی، نمی אسم فاعل تنها אز אفعال متصرف ساخته می .٢٦٣
  .به دست آورد

 ←أعانَ، یُعِینُ«: عمل אنجام شود؛ مانندאگر در فعل مضارع אعالل یا אدغام رخ دאده باشد در אسم فاعل آن نیز باید אین  .٢٦٤
فعلی خاص، אعالل رخ   ، ولی چنانچه به دالیلی در فعل مضارع אز ریشۀ»مُزْدَوِج ←مُنقاد و אِزْدَوَجَ، یَزْدَوِجُ ←مُعینٌ، אِنْقادَ، یَنْقادُ

  .»مُعْوِل ←لُ، یُعْوِ)دאد و فریاد كرد(أعْوَلَ «: ندهد، در אسم فاعل آن نیز אدغام الزم نیست؛ مانند
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  پیوست

  تغییرאت אسم فاعل در فعلهای معتل

  :علهای معتل به ترتیب زیر אستتغییرאت אسم فاعل در ف

و غیر مضاف هستند » אل«ـ در حالت رفع یا جرّ، الم אلفعل אز אسم فاعل אفعال معتلّ אلالمی که بدون ۱
در برخی آیات قرآن کریم الم אلفعل אز אسم فاعل אفعال معتلّ אلالمی . »هادٍ ←هَادِي«: شود؛ مانند حذف می

  .»لْمُهْتَدِא ←يلْمُهْتَدِא«: نددאرند نیز حذف شده אست؛ مان» אل«که 

ثالثی مجردی که در آنها אعالل رخ دאده אست، در אسم فاعل به همزه  عینـ حرف علّۀ אفعال معتلّ אل۲
ثالثی مجردی که در  ال آنکه حرف علّۀ אفعال معتلّ אلعین؛ ح»بَائِع ←بَایِع ←بَاعَ ←بَیَعَ«: شود؛ مانند بدل می

که אسم فاعل آن همان » أیِسَ«: ماند؛ مانند ت در אسم فاعل نیز ثابت میآنها אعالل صورت نگرفته אس
  .אست» آیِس«

با توجه » אنفعال و אفتعال, إفعال«ـ تغییر حرف علّه در אسم فاعل אفعال معتلّ אلعین ثالثی مزید در אبوאب ۳
ان تغییر در אسم فاعل به تغییر آن در فعل مضارع אست؛ یعنی אگر در فعل مضارع آن אعالل رخ دאده باشد هم

אست؛ אز אین رو אسم فاعل آن نیز » یَسْتَعِینُ«که صورت אعالل شدۀ آن » یَسْتَعْوِنُ«: شود؛ مانند نیز جاری می
אست؛ אز אین رو » یَحْتَالُ«که صورت אعالل شدۀ آن » یَحْتَوِلُ«אست و » مُستَعِین«نیست، بلکه » مُسْتَعْوِن«

  .אست» مُحتَال«نیست، بلکه » مُحْتَوِل«אسم فاعل آن نیز 

  )۲(אنوאع مشتق 

  אسم مفعول

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  جمع  مثنی  مفرد  جنس  عدد  حالت אعرאبی

  رفع
  كاتِبونَ  كاتِبانِ  كاتِبٌ  مذكر

  كاتِباتٌ  كاتِبَتَانِ  كاتِبَةٌ  مؤنث

  نصب
  

  كاتِبِینَ  كاتِبَیْنِ  كاتِباً  مذكر

  كاتِباتٍ  كاتِبَتَیْنِ  كاتِبَةً  مؤنث

  جرّ
  كاتِبینَ  كاتِبَیْنِ  كاتِبٍ  مذكر

  كاتِباتٍ  كاتِبَتَیْنِ  كاتِبَةٍ  مؤنث
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  )אلف

  ٢٦٥﴾الْمَعْرُوفِو مَن كَانَ فَقِیرאً فَلْیَأكُلْ بِ﴿ـ ۱

  ٢٦٦﴾مَمْنُوعَةٍوَ لَا مَقْطُوعَةٍ لَّا * وَ فَاكِهَةٍ كَثِیرَةٍ ﴿ـ ۲

  ٢٦٧﴾بِیَمِینِهِ مَطْوِیّاتٌوَ אلسَّمَوَאتُ ﴿ـ ۳

  ٢٦٨.عَلَی אلنَّخْلِ مَصْلُوبَیْنِـ رَأیْتُهُما ۴

  ٢٦٩﴾مَسْؤُولُونَوَ قِفُوهُمْ إنَّهُم ﴿ـ ۵
  )ب

  ٢٧٠﴾ ىطُوً אلْمُقَدَّسِكَ إِنَّكَ بِالْوאدِ أنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْ يإِنِّ﴿ـ ۱

  ٢٧١﴾مُحَصَّنَةٍلَا یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعاً إلّا فِي قُرًی ﴿ـ ۲

  ٢٧٢﴾فِي אلْبَحْرِ كَالْأعْالمِ אلْمُنْشَآتُאرِ وَ لَهُ אلْجَوَ﴿ـ ۳

 .مُمَزَّقَتَیْنِرَأیْتُ אلوَرَقَتَیْنِ ـ ۴

  ٢٧٣﴾فِي אلْأصْفَادِ مُقَرَّنینَوَ تَرَی אلْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ ﴿ـ ۵

  توضیح

همه » אلف«های دستۀ   یابیم كه نمونه های باال دقت كنیم درمی אگر در אسمهای مشخص شده در نمونه
گونه אسمها  אین. آمده و مفرد مذکّر آنها در حقیقت در قالب و وزن وאحدی به کار رفته אست» مفعول«وزن  بر

بینید که وزن و قالب  توجه کنید می» ب«های دستۀ  حال אگر به אسمها در نمونه. شود نامیده می אسم مفعول
گونه אسمها نیز אسم مفعول  אین. אند هیكسانی ندאرند و همۀ آنها אز مضارع مجهول غیر ثالثی مجرد مشتق شد

گفتنی אست אسم مفعول نیز، مانند אسم فاعل، بر صفات حادث و زودگذر داللت . هستند، אمّا אز غیر ثالثی مجرد
  ٢٧٤.کند می

                                                 
 ».بخورد] אز آن[دست אست باید مطابق عُرف  و هر كس تهی«: ؛ ترجمه۶/ نساء .٢٦٥

  ».نَه بریده و نَه ممنوع*  אى فرאوאن و میوه«: ؛ ترجمه۳۳و  ۳۲/ وאقعه. ٢٦٦

  ».و آسمانها درپیچیده به دست אوست«: ؛ ترجمه۶۷/ زمر. ٢٦٧

  .به دאر آویخته شده: صلوبٌمَ. ٢٦٨

 ».ندא ولسئو بازدאشتشان نمایید كه آنها م«: ترجمه؛ ۲۴/ صافّات. ٢٦٩

 ».هستى "طُوَى" خویش بیرون آور كه تو در وאدى مقدس پوش پای .אین منم پروردگار تو«: ؛ ترجمه۱۲/ طه. ٢٧٠

  ».با شما نخوאهند جنگید...  ندא هایى كه دאرאى אستحكامات دسته جمعى جز در قریه] آنان به صورت[«: ؛ ترجمه۱۴/ حشر. ٢٧١

  ».دאرِ بلند همچون كوهها هاى بادبان  و אو رאست در دریا سفینه«: ؛ ترجمه۲۴/ אلرحمن. ٢٧٢

  ».אند بینى كه با هم در زنجیرها بسته شده و گناهكارאن رא در آن روز می«: ؛ ترجمه۴۹/ אبرאهیم. ٢٧٣

عَلِیٌّ مَحمودُ אلخُلقِ و مَمدوحُ «: نندكند؛ ما אلبته در بسیاری אز موאرد אسم مفعول نیز بر صفات دאئمی و پایدאر داللت می .٢٧٤
  .گردند، نه אسم مفعول صفت مشبّهه تلّقی می» مَمدوح«و » مَحمود«های  كه در אینجا وאژه» .אلسّیرَةِ
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אسم مفعول אز فعل ثالثی مجرد ) مفرد مذکر(صیغۀ אوّل » مَعروف«، »אلف«در نمونۀ אوّل אز دستۀ 
» مَنَعَ«و » قَطَعَ«مفرد مؤنث אسم مفعول אز ریشۀ » مَمنُوعَة«و » مَقطُوعَة«دوم در نمونۀ . אست» عَرَفَ«

در نمونۀ چهارم وאژۀ   ٢٧٥.אست» طَوَی«جمع مؤنث אسم مفعول אز فعل » مَطوِیّات«در سومین نمونه . هستند
ونۀ پنجم و باالخره در نم. אست» صَلُبَ«مثنّای مذكر אسم مفعول אز فعل ثالثی مجرد » مَصلوبَیْنِ«
) مفرد، مثنی و جمع(كنیم عدد  كه مالحظه می چنان. אست» سَألَ«جمع مذكر אسم مفعول אز فعل » مَسْؤُولونَ«

  .های אسم فاعل אست אسم مفعول دقیقاً مانند موאرد مشابه آن در صیغه) مذكر و مؤنث(و جنس 

ها אز ثالثی مجرد مشتق نیز אسم مفعول نام دאرد، אمّا אین אسم» ب«אسمهای مشخص شده در دستۀ 
مفرد مذكر אسم مفعول אز » مقدّس«در نمونۀ نخست . نشده، بلکه همگی אز אبوאب ثالثی مزید گرفته شده אست

مفرد مؤنث אسم مفعول אز ریشۀ » مُحَصَّنَة«در نمونۀ دوم . و در باب تفعیل به کار رفته אست» ق د س«ریشۀ 
جمع مؤنث אسم مفعول אز ریشۀ » مُنشَآت«در سومین نمونه . تبه کار رفته אس» تفعیل«و در باب » ح ص ن«
یْنِ«در نمونۀ چهارم . אست» إفعال«در باب » ن ش ء« تَ قَ زَّ » م ز ق«مثنای مؤنث אسم مفعول אز ریشۀ » مُمَ

و در باب » ق ر ن«אسم مفعول אز ریشۀ » مُقَرَّنِینَ«אست و سرאنجام در آخرین نمونه » تفعیل«در باب 
  . ه کار رفته אستب» تفعیل«

  قاعده

شود و بر كسی یا چیزی كه فعلی  صفتی حادث و گذرא אست كه אز فعل مجهول گرفته می אسم مفعولـ ۱
گیرد که  ؛ قید حادث و گذرא بدین خاطر در تعریف אسم مفعول قرאر می كند بر آن وאقع شده אست داللت می

و صفات پایدאر و ثابت داللت کند، صفت مشبهه אست؛ صفت مشبهه אز آن خارج شود؛ زیرא אگر بر ثبوت و دوאم 
صفت مشبّهه تلقّی » مُهَذَّب«و » مَحمود«های  که در אینجا وאژه» مُهَذَّبُ אلطَّبعِ«و » مَحمودُ אلخُلقِ«: مانند
  ٢٧٦.گردند، نه אسم مفعول می

بنا قرאر رא م» مفعول«אسم مفعول אز ثالثی مجرد وزن ) مفرد مذكر(ـ برאی ساختن صیغۀ نخست ۲
همچنین برאی ساختن صیغۀ אوّل אسم مفعول אز غیر ثالثی . »)یاری شده(مَنصور  ←نَصَرَ«: دهیم؛ مانند می

                                                 
» وאو«پشت سر هم و ساكن بودن » یاء«و یک » وאو«بوده كه به دلیل قرאر گرفتن دو » مَطْوُوي«مفرد אین وאژه در אصل  .٢٧٥

  .دوم אدغام شده אست» یاء«گاه حرف پیش אز آن كسره گرفته و در  بدل شده، آن» یاء«به )وאو دوم(دوم אین حرف 

که به » قَتیل، ذَبیح، حَبیب، أسیر، كَحیل و طَریح«: مانند فَعیل؛ـ ۱: אز نظر معنایی، چهار وزن جانشین אسم مفعول هستند .٢٧٦
عالوه بر אین، در موאردی به معنای אسم » فَعیل«وزن ). و مَطروح مَقتول، مَذبوح، مَحبوب، مَأسور، مَكحول«ترتیب یعنی 
 فِعْل؛ـ ۲؛ »سامِع، عالِم، رאحِم، شاهِد و قاعِد«که یعنی » سَمیع، عَلیم، رَحیم، شَهید و قَعید«: رود؛ مانند كار می فاعل نیز به 

که یعنی » جَزَر، عَدَد، سَلَب و جَلَب«: مانند ؛فَعَلـ ۳؛ »مَذبوح، مَطحون و مَطروح«که یعنی » ذِبح، طِحن و طِرح«: مانند
مَأكول، «که یعنی » أكْلَة، غُرْفَة، مُضْغَة و طُعْمَة«: مانند ؛فُعْلَةـ ۴؛ )، مَعدود، مَسلوب و مَجلوب)كشته و قربانی(مجزور «

ند بسیاری אز موאرد دیگر که وزن نیز ـ  مان» فِعْل، فَعَل و فُعْلَة«شایان گفتن אست كه سه وزن . »مَغروف، مَمضوغ و مَطعوم
  . به معنای אسم مفعول به کار رفته אست ـ برאی مذكّر و مؤنّث یکسان אست» فَعیل«

هذא ضَرْبُكَ و أكْلُكَ و كِتابَتُكَ و عِلْمُكَ و «: رود؛ مانند كار می نیز در برخی موאرد به معنای مفعول به  مصدر  אفزون بر אین
  . »بُكَ و مَأكولُكَ و مَكْتوبُكَ و مَعْلومُكَ و مَعمولُكَمَضرو«که یعنی » عَمَلُكَ

مُحتاج، مُختار، مُعْتَدّ و «: روند؛ مانند كار می  אی אز אسمها نیز هم برאی אسم فاعل و هم برאی אسم مفعول به صورت مشترک به پاره
  .ست آوردد كه با توجّه به سیاق عبارت و قرאئن موجود باید معنای آنها رא به » مُحْتَلّ
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: گذאریم؛ مانند می) ـمُ(گاه به جای حرف مضارعت، میم مضموم  کنیم، آن مجرد אبتدא فعل مضارع رא مجهول می
  .»مُكْرَمٌ ←یُكْرَمُ ←یُكْرِمُ«

  )مفرد مذکر= به جز صیغۀ אوّل (ی אسم مفعول ها چگونگی ساختن صیغه

های אسم فاعل אست که  های دوم تا ششم אسم مفعول دقیقاً مانند شیوۀ ساختن صیغه شیوۀ ساختن صیغه
در » نَصَرَ«های گوناگون אسم مفعول אز فعل  در אین جدول صیغه. در جدول زیر به خوبی نشان دאده شده אست

  .אرאئه شده אست) ب و جرّ رفع، نص(حاالت مختلف אعرאبی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )برאی مطالعۀ بیشتر(مالحظه 

  های آن ـ چگونگی ساختن אسم مفعول אز فعل الزم و صرف صیغه۱

شود، مگر آنكه فعل الزم به وאسطۀ حرف جر خاصّی  אسم مفعول صرفاً אز فعلهای متعدّی ساخته می
 ←رَغِبَ فیهِ ←رَغِبَ«: توאن אز آن אسم مفعول ساخت؛ مانند رت نیز میكه در אین صو  متعدی شده باشد

  .»مَذهوبٌ بِهِ ←ذَهَبَ بِهِ ←ذَهَبَ«و » مَغضوبٌ عَلَیْهِ ←غَضِبَ عَلَیْهِ ←غَضِبَ«؛ »مَرغوبٌ فیهِ

کنند همیشه یکسان نیستند و بر  كنید حروف جرّی كه אفعال الزم رא متعدی می که مالحظه می چنان
متعدی » بِـ«و » عَلَی«، »في«به وسیلۀ حروف جر » ذَهَبَ«و » غَضِبَ«، »رَغِبَ«אساس فعلهای الزم  همین
  .אند شده

  .אند های אسم مفعولی که אز فعل الزم ساخته شده ـ صرف صیغه۲

گفتیم که برאی ساختن صیغۀ دوم تا ششم אسم مفعول عالئمی دאلّ بر عدد و جنس به صیغۀ אوّل آن 
אمّا אین وضعیت مخصوص موאردی אست که ریشۀ . آیند ها به دست می ترتیب سایر صیغه و بدین  אفزאییم می

در سایر موאرد که . آنها بدون وאسطۀ حرف جرّ، خود متعدی باشد و نیازی به همرאهی حرف جرّ ندאشته باشد
اید به گونۀ دیگری אست ب  بوده و سپس به وאسطۀ حرف جر متعدی شده  ریشۀ فعلی אسم مفعول در אصل الزم

گاه  آوریم، آن عمل کرد؛ به אین صورت که אبتدא صورت مفرد مذکّر אسم مفعول رא אز ریشۀ فعلی آن به دست می

حالت 
  אعرאبی

  جمع  مثنی  مفرد  جنس  عدد

  رفع
  مَنصورونَ  مَنصورאنِ  مَنصورٌ  مذكر

  مَنصورאتٌ  مَنصورَتانِ  مَنصورَةٌ  مؤنث

  نصب
  

  مَنصورِینَ  مَنصورَیْنِ  مَنصورאً  مذكر

  مَنصورאتٍ  مَنصورَتَیْنِ  مَنصورَةً  مؤنث

  جر
  رینَمَنصو  مَنصورَیْنِ  مَنصورٍ  مذكر

  مَنصورאتٍ  مَنصورَتَیْنِ  مَنصورَةٍ  مؤنث
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چون در . کنیم אند אعمال می تمامی تغییرאت صرفی الزم رא در אسمها یا ضمائری که بعد אز حرف جرّ به کار رفته
شوند؛ یعنی در אین موאرد قالب אصلی אسم  مفعول محسوب می وאقع אین אسمها یا ضمایر نائب فاعل אسم

  . شود مفعول، مثنّی، جمع و مؤنّث نمی

  :توجه کنید» غَضِبَ عَلَیْهِ«های گوناگون אسم مفعول אز فعل  אکنون به صیغه

  
  

  عدد          
  جنس

  جمع  مثنی  مفرد

  غائب
  ممَغضوبٌ عَلَیهِ  مَغضوبٌ عَلَیهِما  مَغضوبٌ عَلَیهِ  مذكر

  مَغضوبٌ عَلَیهِنَّ  مَغضوبٌ عَلَیهِما  مَغضوبٌ عَلَیها  مؤنث

مخاط
  ب

  مَغضوبٌ عَلَیكُم  مَغضوبٌ عَلَیكُما  مَغضوبٌ عَلَیكَ  مذكر

  مَغضوبٌ عَلَیكُنَّ  مَغضوبٌ عَلَیكُما  مَغضوبٌ عَلَیكِ  مؤنث

  متکلم
  َمغضوبٌ عَلَيَّ  وحده

  َمغضوبٌ عَلَینا  مع אلغیر



  



  

  

  
  
  

  دهمشانز ۀجلس

  
  
  
  

  )۳( جامد و مشتق   
 هه و صیغۀ مبالغهصفت مشبّ

  
  

  ١١٦  ............................................................................................  درس אهدאف
  ١١٦  .......................................................................................................  درآمد
  ۱۱۶  ................................................................................................  )۳( مشتق אنوאع
  ١١٦  ...........................................................................................  مشبّهه صفت
  ۱۲۰  ................................................................................................  )۴( مشتق אنوאع
  ١٢٠  .............................................................................................  مبالغه ۀغیص
  
  
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

 صفت مشبّهه؛ 
 چگونگی ساختن صفت مشبّهه و مؤنّث کردن آن؛ 
  .صیغۀ مبالغه 

  درآمد

در درس گذشته אحکام و مسائل مربوط به دو نوع אز پرکاربردترین مشتقّات، یعنی אسم فاعل و אسم 
س با دو گونۀ دیگر אز אسمهای مشتق که کاربرد فرאوאنی در متون عربی אکنون در אین در. مفعول، رא شناختیم

پیشاپیش یادآوری کنیم که صفت مشبّهه هموאره אز . شویم ، آشنا میصیغۀ مبالغهو  صفت مشبّههدאرند، یعنی 
 که آن هم میان الزم و» فعّال«آید؛ درست بر عکسِ صیغۀ مبالغه که ـ جز در وزن  فعلهای الزم به دست می

אما در هر حال هر دو אز نظر مفهومی بیشتر به . شود متعدّی مشترک אست ـ صرفاً אز אفعال متعدّی مشتق می
  .   کنند אسم فاعل شباهت دאرند و معنا و مفهوم آن رא به مخاطب אلقا می

  )۳(אنوאع مشتق 

  ههصفت مشبّ

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  .سٌجالِ دُأحمَ ـ۱

  .بٌضارِ يٌّلعَ ـ۲

  ٢٧٧﴾طاًاقِسَ اءِمَאلسَّ نَا مِفًسْא كِوْرَیَ إنْ وَ﴿ ـ۳
  ٢٧٨﴾دאًغَ كَلِذَ لٌاعِفَ يإنِّ ءٍيْشَلِ نَّولَقُا تَلَ وَ﴿ـ ۴
  )ب

  .جاعٌشُ يُّندאلجُ ـ۱

  ٢٧٩﴾یفاًعِضَ انُسَאإلنْ قَلِخُ﴿ ـ۲

  ٢٨٠﴾لیمُلعَא میعُאلسَّ وَهُ אهللاُ وَ﴿ ـ۳

                                                 
  »... سنگى رא در حال سقوط אز آسمان ببینند و אگر پاره«: ؛ ترجمه۴۴/ طور .٢٧٧

  ».و زنهار در مورد چیزى مگوى که من آن رא فردא אنجام خوאهم دאد«: ؛ ترجمه۲۳/ کهف .٢٧٨

  ».אنسان ناتوאن آفریده شده אست] دאند که می[و «: ؛ ترجمه۲۸/ نساء. ٢٧٩

  ».آنکه خدאوند شنوאى دאناستو حال «: ؛ ترجمه۷۶/ همائد .٢٨٠
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  ٢٨١﴾نَذِیرאًوَ  شِّرאًمُبَאً وَ شَاهِد اכَنَلْسَأرْ انَّإِ﴿ـ ۴

  توضیح

یابیم كه אین אسمها صفاتی حادث و گذرא  درمی  توجه كنیم،» אلف«אگر به אسمهای مشخص شده در دستۀ 
همچنین در نمونۀ دوم . نیست) در حال نشستن(» جالِس«همیشه » أحمد«هستند؛ یعنی در نمونۀ نخست 

دهد و پایان  ال نشستن و زدن در زمان خاصی رخ میبلكه אفع  نیست،) در حال زدن(» ضارِب«همیشه » عليّ«
نیست و پس אز مدتی بر زمین ) در حال אفتادن(» ساقِط«همیشه ) سنگ پاره( »فسْكِ«در نمونۀ سوم . یابد می
در نمونۀ چهارم نیز אنجام كاری خاص در زمانی مشخص آغاز و در زمانی . אیستد אفتد و אز حركت باز می می

، كه بیانگر אمور حادث و گذرא »جالِس، ضارِب، ساقِط و فاعِل«אسمهایی همچون . دیاب مشخص پایان می
  .شوند خوאنده می אسم فاعلهستند، אز نظر صرفی 

یابیم كه אسمهای مشخص شده در آن بر صفاتی گذرא  دقت كنیم درمی» ب«های دستۀ  حال אگر به نمونه
برאی سربازِ مورد » شجاعت«تند؛ یعنی در نمونۀ نخست داللت ندאرند، بلکه گویای معانی پایدאر و ثابتی هس

همچنین در نمونۀ سوم صفات . برאی אنسانْ صفاتی دאئمی و ثابت אست» ناتوאنی«نظر و در نمونۀ دوم 
در نمونۀ چهارم نیز . برאی خدאوند متعال همیشگی אست و مقیّد به زمانی خاص نیست» دאنایی«و » شنوאیی«

در همین نمونه  .אست ـ گویای حالت ثبوت و دوאم אست» فاعِل«אینكه بر وزن ـ با وجود » شاهد«وאژۀ 
نیز بر وزن אسم فاعل אز باب تفعیل אست، ولی در عین حال بر پایدאری صفت بشارت در پیامبر אکرم  »رشِّبَمُ«
که بر دوאم و  אست» نَذیر«אی که در אین نمونه مشخص شده  سومین وאژه. كند داللت می) صلّی אهللا علیه و آله(

گونه אسمها كه بر صفات دאئم و پایدאر داللت  אین. کند در آن حضرت داللت می» אنذאر و هشدאر«ثبوت صفت 
. دאشته باشند» אسم فاعل«شوند؛ هرچند قالب  دאرند و به زمان خاصی مقیّد نیستند صفت مشبّهه نامیده می
در صورتی که אسم فاعل , شود و الزم ساخته می صفت مشبّهه در אفعال ثالثی مجرد אغلب אز אفعال متصرف

  .شود هم אز אفعال الزم و هم אز אفعال متعدّی ساخته می

  قاعده

كند، در حالی كه  صفتی אست كه بر ثبوت و پایدאری صفت در موصوف خود داللت می صفت مشبّهه ـ۱
د و אین صفات پایدאر، ثابت אسم فاعل و אسم مفعول אز حدوث فعل یا حالتی خاص در موصوف خود حكایت دאرن

  .و همیشگی نیستند

در صورتی که אسم , شود ـ صفت مشبّهه در אفعال ثالثی مجرد אغلب אز אفعال متصرف و الزم ساخته می۲
  .شود فاعل هم אز אفعال الزم و هم אز אفعال متعدّی ساخته می

  چگونگی ساختن صفت مشبهه و مؤنّث کردن آن

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  ) אلف

  فَرِحٌ ←فَرِحَـ ۱
                                                 

  ».گر و هشدאردهنده فرستادیم گوאه و بشارت] تبه سِمَ[ما تو رא «: ؛ ترجمه۴۵/ حزאبא. ٢٨١
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  انُعَبْشَ ←عَبِشَـ ۲

  رُضَأخْ ←رَضِخَـ ۳

  بٌلْصُ ←صَلُبَ, انٌبَجَ ←جَبُنَ ،حَسَنٌ ←ـ حَسُن۴َ

  عُطَأقْ ←طَعَقَ, نٌبَیِّ ←انَبَـ ۵
  )ب

 عٌبَّرَمُ, لٌدِعتَمُ, نٌؤمِمُ
  )ج

  ةٌرَطاهِ ←رٌطاهِـ ۱

  یرَكْسَ ←كرאنُسَـ ۲

 سَودَאءُ  ←ـ أسوَد۳ُ

  توضیح

ها چگونگی ساختن صفت مشبّهه در אفعال ثالثی  در אین نمونه. توجه کنید» אلف«های دستۀ  به نمونه
به  »فَرِحَ«در نمونۀ אوّل . هستند »فَعِلَ«אفعال ماضی در سه نمونۀ نخست بر وزن . مجرد نشان دאده شده אست

ساخته  »فَعِل«بهۀ آن بر وزن معنای شاد شدن אست که صفتی ناپایدאر و زودگذر אست؛ אز אین رو صفت مش
گویای مفهوم سیر شدن אست كه زوאل آن به  »عَبِشَ«در نمونۀ دوم )). شاد و خرسند( فَرِحٌ ←فَرِحَ(شود  می

در سومین نمونه )). سیر( انُبعَشَ ←عَبِشَ( آید می »النعْفَ«پذیرد و صفت مشبهۀ آن بر وزن  كندی صورت می
پایدאر אست که صفت مشبهۀ آن بر وزن  و صفتی پایدאر یا دست كم نیمهكند   بر رنگ داللت می» رَضِخَ«
به » فَعُلَ«بر وزن ) حَسُنَ، جَبُنَ و صَلُبَ(در نمونۀ چهارم فعلهای ماضی ). رُضَأخْ ←رَضِخَ(شود  بنا می» أفعلُ«

 /بانٌجَ( فَعالٌ، )لٌطَبَ /حَسَنٌ( فَعَلٌ« :אز جمله ٢٨٢صفت مشبهه در אین حالت وزنهای زیادی دאرد؛. אند کار رفته
 فاعِلٌ ،)بٌنُجُ( فُعٌُل ،)אتٌرَفُ /جاعٌشُ( فُعالٌ ،)سٌجِنَ( عِلٌ، فَ)بٌلْصُ( فُعْلٌ ،)حٌلْمِ( فِعْلٌ، )بٌعْصَ /مٌخْضَ( فَعْلٌ، )صانٌحَ
אز אین وزن به ندرت . آمده אست »فَعَلَ«در نمونۀ پنجم فعل ماضی بر وزن . »)بیلٌنَ /یفٌرِشَ( فَعیلٌ و) رٌهِاط(

אند که אز  آید، ولی با אین حال دאنشمندאن صرفی אوزאنی رא برאی آن برشمرده صفت مشبهه به دست می
 .»عُطَأقْ ←طَعَقَ ،دٌسَیِّ ←، سادَنٌبَیِّ ←انَبَ«: رא نام برد؛ مانند» أفعَلُ«و  »عِلٌفَیْ«توאن  مشهورترین آنها می

در אفعال غیر ثالثی مجرد . אز אفعال غیر ثالثی مجرد نشان دאده شده אست صفت مشبهه» ب«در دستۀ 
وزن אست؛ یعنی אگر אسم فاعلِ غیر ثالثی مجرد مفهوماً بر ثبوت و אستمرאر  صفت مشبّهه با אسم فاعل هم

مچنین אگر אسم ه. »قیمٌتَسْمُ و لٌدِتَعْمُ  ،نٌؤمِمُ«: شود؛ مانند زمانی داللت دאشته باشد، صفت مشبهه تلقّی می
  .»ویستَمُ  و لٌذَبتَ، مُعٌبَّرَمُ«: گردد؛ مانند مفعول بر مفهوم دوאم و ثبوت داللت کند، صفت مشبهه محسوب می

صفت مشبهه رא אغلب با אفزودن . هستند تأنیث صفت مشبههبیان کنندۀ چگونگی » ج«های دستۀ  نمونه
אما دو وزن אز אین قاعده  .»ةٌقَنافِمُ ←قٌنافِمُ و ةٌرَطاهِ ←رٌطاهِ«: كنند؛ مانند تای مدوّره به آخر آن مؤنث می

                                                 
؛ )ریمکَ ←رُمَکَ و خیلبَ ←خِلَبَ( »عیلفَ«: مانند مشترک אست؛ » عِلَفَ«و » عُلَفَ«برخی אوزאن صفت مشبّهه میان وزنهای  .٢٨٢
 .)بلْصُ ←لُبَصَ حُرّ و←حَرَّ( »فُعْل«و ) حلْمِ ←لُحَمَ ور فْصِ ←فِرَصَ( »فِعْل« ؛)بعْصَ ←عُبَصَ و طبْسَ ←بِطَسَ(» فَعْل«
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 ←ضبانغَ وی رَكْسَ ←كرאنسَ«: אست؛ مانند» یفَعلَ« كه مؤنث آن »فَعالن«ـ وزن ۱: مستثنی هستند
  .»حَوْرאء ←سَوْدאء و أحْوَر ←أسْوَد«: مانند ٢٨٤אست؛» فَعالء«كه مؤنث آن » أفعَل«ـ وزن ۲ ٢٨٣.»یبضْغَ

  اعدهق

  نگی ساختن صفت مشبهه در אفعال ثالثی مجردـ چگو۱

  : باشد سه حالت دאرد »فَعِلَ«ماضی ثالثی مجرّد אگر بر وزن  )אلف

ـ چنانچه فعل ماضی گویای مفاهیمی همچون شادی، غم و אموری دیگر אز אین دست باشد، كه پس אز ۱
شاد و ( فَرِحٌ ←فَرِحَ»  :مانند شود؛ بنا می »فَعِلٌ«شوند، صفت مشبهۀ آن بر وزن  حدوث به سرعت زאئل می

  .»)سركش و مغرور( رٌطِبَ ←رَطِبَ و) خرسند

ـ چنانچه فعل ماضی گویای مفاهیمی چون خالی یا پر شدن و אمور دیگری אز אین دست باشد ـ كه ۲
 انبعَشَ ←عَبِشَ«: شود؛ مانند بنا می »النعْفَ«پذیرد ـ صفت مشبهۀ آن بر وزن  زوאل آن به كندی صورت می

  . »قظانیَ ←ظَقِیَ و انشَطْعَ ←شَطِعَ، )سیر(

ـ אگر فعل ماضی بیانگر مفاهیمی همچون عیب، رنگ یا زینت، كه صفتهایی پایدאر یا دست كم ۳
) لَنگ( جرَعْأ ←جَرِر، عَضَأخْ ←رَضِخَ«: مانند  شود؛ بنا می »لأفعَ«پایدאرند، باشد صفت مشبهۀ آن بر وزن  نیمه
  .»)درشت چشم(أعْیَن  ←و عَیِنَ

אند  אین אوزאن عبارت. باشد صفت مشبهۀ آن وزنهای متعددی دאرد» فَعُلَ«چنانچه فعل ماضی بر وزن  )ب
  :אز

 ،)سٌجِنَ( عِلٌ، فَ)بٌلْصُ( فُعْلٌ ،)حٌلْمِ( فِعْلٌ، )بٌعْصَ /مٌخْضَ( فَعْلٌ، )صانٌحَ /بانٌجَ( فَعالٌ، )لٌطَبَ /حَسَنٌ( فَعَلٌ«
  .»)بیلٌنَ /یفٌرِشَ( فَعیلٌ و) رٌهِاط( فاعِلٌ ،)بٌنُجُ( فُعُلٌ ،)אتٌرَفُ /جاعٌشُ( فُعالٌ

شود و در אین  به ندرت אز آن صفت مشبّهه ساخته می  باشد »فَعَلَ«هرگاه ماضی ثالثی مجرد بر وزن  )ج
 ←طَعَقَ و دٌسَیِّ ←، سادَنٌبَیِّ ←بانَ«: آید؛ مانند می» أفعَل«یا  »عِلفَیْ«صورت صفت مشبّهه غالباً بر وزن 

  .»عُطَأقْ

  ـ چگونگی ساختن صفت مشبهه در אفعال غیر ثالثی مجرد۲

وزن אسم فاعل אست؛ یعنی אگر אسم فاعلِ غیر ثالثی مجرد  در אفعال غیر ثالثی مجرد صفت مشبّهه هم
 و لٌدِتَعْمَ  ،نٌؤمِمُ«: شود؛ مانند مفهوماً بر ثبوت و אستمرאر زمانی داللت دאشته باشد، صفت مشبّهه تلقی می

: گردد؛ مانند همچنین אسم مفعول نیز אگر مفهوم دوאم و ثبوت رא برساند، صفت مشبهه محسوب می. »قیمٌستَمُ
  .»یوَستَمُ  و لٌذَتَبْ، مُعٌبَّرَمُ«

                                                 
أحمَدُ «: کنند؛ مانند به آخر صیغۀ مذکر אین نوع אز صفت مشبّهه آن رא مؤنث می) ة(با אین همه گاه با אفزودن تای مدوّره  .٢٨٣

 ).دیگر غیر منصرف نیستند(توאنند تنوین بگیرند  و مؤنث آن میکه در אین صورت مذکر » مَریَمُ عَطْشانَة ←عَطْشان

بقیۀ وزنهای صفت مشبّهه بین صفت مشبهه و مصدر ثالثی مجرد » فَیْعِل«و » أفعَل«، »فَعالن«غیر אز سه وزن  .٢٨٤
؛ )صفت مشبهه(ترسو : جَبَان«: مانند شود؛  صفت یا مصدر بودن אین وزنها با توجه به معنای آنها مشخص می. אند مشترک
 ).مصدر ثالثی مجرد(پرسیدن : و سُؤאل) صفت مشبهه(دلیر : ؛ شُجَاع)مصدر ثالثی مجرد(رفتن : ذَهَاب
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  تأنیث صفت مشبههـ ۳

 ←مٌسَلی، ةٌرَطاهِ ←رٌطاهِ«: كنند؛ مانند صفت مشبّهه رא אغلب با אفزودن تای مدوّره به آخر آن مؤنث می
: אست؛ مانند» یفَعلَ« كه مؤنث آن »فَعالن«ـ وزن ۱: אما دو وزن אز אین قاعده مستثنی هستند .»ةٌسَلیمَ

 ←أبْیَض«: אست؛ مانند» فَعالء«كه مؤنث آن » أفْعَل«ـ وزن ۲. »یبَضْغَ ←ضبانغَ و یرَكْسَ ←رאنكْسَ«
 .»حَوْرאء ←بَیْضاء و أحْوَر

  )۴(אنوאع مشتق 

  مبالغه ۀصیغ

  :های زیر توجه كنید ونهبه نم

  ٢٨٥﴾شَكُورٍ صَبَّارٍإنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ ﴿ـ ۱

 ٢٨٦﴾هُمَزَةٍ لُمَزَةٍوَیْلٌ لِكُلِّ ﴿ـ ۲

 ٢٨٧﴾وَدُودٌ رَحِیمٌإنَّ رَبِّي ﴿ـ ۳

 ٢٨٨﴾نَبِیّاً صِدِّیقاًوَ אذْكُرْ فِي אلْكِتَابِ إِبْرَאهِیمَ إِنَّهُ كَانَ ﴿ـ ۴

 ٢٨٩﴾مِسْكِینِعَامِ אلْوَ لَا یَحُضُّ عَلَی طَ﴿ـ ۵

 ٢٩٠﴾אلْقَیّومُ אلْحَيُّאهللاُ لَا إلَهَ إالّ هُوَ ﴿ـ ۶

  توضیح

؛     אند بر كثرت و فرאوאنی صفتی در موصوف خود داللت دאرند های باال مشخص شده אسمهایی كه در نمونه
شود  شخصی אطالق میبر » شَکور«كند كه بسیار شكیبا אست؛ یا وאژۀ  אز فردی حكایت می» صَبَّار«مثالً وאژۀ 

و در وאقع مبالغۀ אسم   ها، كه مشتمل بر معنای אسم فاعل نیز هستند گونه وאژه אین. كه بسیار شکرگزאر אست
و فرد بسیار » صابِر«به אین معنا كه فرد شكیبا رא . شوند خوאنده می صیغۀ مبالغهروند، אسم یا  فاعل به شمار می

» شَکور«و به فردی که بسیار شکرگزאر אست » شاکِر«فرد شکرگزאر گویند، یا به  می» صَبّار«شكیبا رא 
كه » فَعّال«جز وزن  شوند، به  عموم وزنهای صیغۀ مبالغه אز فعل ثالثی متصرّف و متعدّی گرفته می. گویند می

  .توאن آن رא אز فعل الزم به دست آورد و هم אز فعل متعدی هم می

                                                 
  ».برאى هر شکیباىِ سپاسگزאرى عبرتهاست] یادآورى[که قطعاً در אین «: ؛ ترجمه۵/ אبرאهیم .٢٨٥

  ».جویى عیب وאى بر هر بدگوىِ«: ؛ ترجمه۱/ همزه ٢٨٦.

  ».אست] بندگان[که پروردگار من مهربان و دوستدאر « :؛ ترجمه۹۰/ هود ٢٨٧.

  ».زیرא אو پیامبرى بسیار رאستگوى بود ؛و در אین کتاب به یاد אبرאهیم پردאز«: ؛ ترجمه۴۱/ مریم ٢٨٨.

  ».کند دאدن بینوא ترغیب نمی و به خورאک «: ؛ ترجمه۳/ ماعون ٢٨٩.

  ».و برپادאرنده אست زنده .خدאست که معبودی جز אو نیست«: ؛ ترجمه۲۵۵/ بقره ٢٩٠.
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  قاعده

 مالّعَ :كند؛ مانند در كسی یا چیزی داللت می صفتیی کثرت و فرאوאن אسمی אست كه بر مبالغهۀ صیغـ ۱
 ). دאنا بسیار(

نها آترین  مهمאند و  سماعیصیغۀ مبالغه های نوز ٢٩١.شود خته مید ساثالثی مجر אز صرفاً مبالغه ۀصیغـ ۲
  ٢٩٢:אند אز عبارت

  )بسیار آمرزنده(غَفَّارٌ  ←٢٩٣فَعَّالٌ

  )ابسیار دאن(عَالّمَةٌ  ←فَعَّالَةٌ

  )بسیار مهربان(رَحِیمٌ  ←فَعِیلٌ

  )بسیار دروغگو(كَذُوبٌ  ←فَعُولٌ

  )بسیار رאستگو(صِدِّیقٌ  ←فِعِّیلٌ

  )بسیار پابرجا(قَیّومٌ  ←فَیْعُولٌ

  )بسیار فاضل(مِفْضالٌ  ←٢٩٤مِفْعالٌ

  )بسیار محتاط(حَذِرٌ  ←فَعِلٌ

  )بسیار نیازمند(مِسْكینٌ  ←مِفْعیلٌ

  )ر پاک و منزّهبسیا(قُدُّوسٌ  ←فُعُّولٌ

  )جو بسیار عیب(هُمَزَةٌ  ←فُعَلَةٌ

  )برאی مطالعۀ بیشتر(مالحظه 

شوند، אلبته  های مبالغه صرفاً אز אفعال ثالثی متصرّف و متعدّی ساخته می ـ توجّه دאشته باشیم که صیغه۱
وَ ال تُطِعْ ﴿: مانندشود؛  که هم אز فعل ثالثی الزم و هم אز فعل ثالثی متعدی ساخته می» فَعّال«به جز صیغۀ 

אز » مَشّاء«و » حلّاف«های  که در آن وאژه ٢٩٥﴾رِ مُعْتَدٍ أثِیمٍلْخَیْمَّنَّاعٍ لِّ ∗هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ  ∗كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ 
 .אز ریشۀ אفعال متعدّی» مَنّاع«و » هَمّاز«های  ریشۀ אفعال الزم گرفته شده אست و وאژه

                                                 
، »أعْطَی«אز » مِعطاء«، »أدْرَכَ«אز » دَرّאכ«: صیغۀ مبالغه אز غیر ثالثی مجرّد نیز به ندرت به کار رفته אست؛ مانند .٢٩١
  .۱۳۹، ص ۲، ج صرف روאنو  ۱۰۰، قسم אلصرف، ص ۴، جمبادئ אلعربیة: ک.ر. »أتْلَفَ«אز » مِتالف«و » أهانَ«אز » مِهوאن«

  .אشاره کرد» )رאوِیَة(فاعِلَة «و » )فاروق(فاعول «، »)کُبّار(فُعّال «توאن به  ی غیر مشهور آن میאز وزنها .٢٩٢

باشد صیغۀ مبالغه نیست، بلکه אسم منسوب و در حقیقت صفت مشبهه به  شغلهمگامی که گویای مفهوم » فَعّال«وزن  .٢٩٣
  .»نَجّار، حَدّאد و بَقّال«: رود؛ مانند شمار می

  .پذیر אست میان صیغۀ مبالغه و אسم אبزאر مشترک אست و تشخیص آن با قرאئن אمکانאین وزن  .٢٩٤

مانع ؛ دאرد جوست و برאى خبرچینى گام برمی عیب] که[אى فرمان مبر  فرومایه ۀخورند و אز هر قَسم«: ؛ ترجمه۱۰ـ  ۱۲/ قلم .٢٩٥
 »... .خیر، متجاوز، گناه پیشه
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، یا »رَجُلٌ شَریرٌ و אِمْرَأةٌ شَریرٌ«: گوییم ؛ مثالً میאست سانغلب یكאث در صیغۀ مبالغه مذكّر و مؤنّـ ۲
 باشد، معموالً אین تاء مختوم به تای مدوّرهمبالغه ۀ چنانچه صیغبه אین معنا که  ٢٩٦؛»رَجُلٌ طَوّאلٌ و אِمْرَأةٌ طَوّאلٌ«

 ةٌلّامَعَ رَجُلٌ« :؛ مانندگویند می» تای مبالغه«به آن كند و  داللت می عالمت تأنیث نیست، بلكه بر كثرت مبالغه
  .»)بسیار بسیار دאنا( ةٌلّامَعَو אِمْرَأةٌ 

  :توאند به شكل مؤنث אستعمال شود و تای تأنیث بگیرد میمبالغه  ۀصیغ زیر ردאمو در با אین همه

 ن باشدو تأنیث معیّ موصوف אز نظر تذكیرخوאه  ٢٩٧باشد،فاعل  אسم به معنای »عیلفَ«وزن  هرگاه )אلف
خوאه אز نظر تذکیر و تأنیث ) عالمتی در عبارت وجود دאشته باشد كه نشان دهد موصوف مذكر אست یا مؤنّث(

 »ةٌفیقَشَ هِذِو هَ فیقٌذא شَهَ« :مانند معیّن نباشد، صیغۀ مبالغه باید متناسب با آنچه که مورد نظر אست ذكر شود؛
یا . به ترتیب אسم אشاره برאی مذكر و مؤنث هستند» هَذِهِ«و » هَذא«رא ؛ زین אستموصوف معیّكه در אینجا 

  . ن نیستمعیّذکر نشده و موصوف كه در آن  »ةٌفیقَو شَ فیقٌشَ جاءَ«

د، در صورتی كه موصوف אز نظر تذكیر و تأنیث معلوم باشد باشمفعول אسم به معنای  »عیلفَ«אگر  حال
אما אگر موصوف معین نباشد مؤنّث ؛ »ریحٌأةٌ جَرَمْو אِ ریحٌلٌ جَجُرَ جاءَ« :ندتأنیث نیست؛ مان یبه آوردن تا نیازی

كه چون موصوف در جمله نیامده אست صفت متناسب با » ةٌبیبَو حَ بیبٌحَ جاءَ«: مانند ؛آید یتأنیث م یبا تاآن 
ار دیگر مؤنث آنچه مرאد و منظور بوده ذکر شده אست؛ یک بار مذكر متناسب با موصوف مذكر محذوف و ب

  . متناسب با موصوف مؤنث محذوف

چه اشد برאی صیغۀ مؤنث آن باید تای تأنیث بیاوریم، مفعول ب אسم به معنای» عولفَ«وزن  هرگاه )ب
ا אگر אمّ. »ةٌسولَسولٌ و رَرَ جاءَ« و» ةٌسولَرَ هِذِسولٌ و هَذא رَهَ«: مانند چه معین نباشد؛ موصوف معین باشد

جاءَ אألبُ אلحَنونُ و «: مانند  ، آوردن تای تأنیث الزم نیست؛ن باشدمعیّ موصوفْو فاعل  אسم به معنای »عولفَ«
: آید؛ مانند صیغۀ مبالغه برאی مؤنث همرאه با تای تأنیث می باشدنن موصوف معیّولی هرگاه . »אألمُّ אلحَنونُ

  .»جاءَ אلحَنونُ و אلحَنونَةُ«

  

                                                 
  .بسیار بلند قد: طَوّאل. ٢٩٦
אز אوزאنی אست که میان صفت مشبهه و صیغۀ مبالغه مشترک אست؛ אگر אز ریشۀ الزم مشتق شده باشد صفت » عیلفَ«وزن  .٢٩٧

و » کَبُرَ«که אز فعلهای الزم » شَریف«و » کَبیر«: مشبّهه و אگر אز ریشۀ متعدّی مشتق شده باشد صیغۀ مبالغه אست؛ مانند
و » سَمِعَ«که אز فعلهای متعدّی » عَلیم«و » سَمیع«شوند؛ و  محسوب می  אند و אز אین رو صفت مشبّهه گرفته شده» شَرُفَ«
 .روند אند و אز אین رو صیغۀ مبالغه به شمار می گرفته شده» عَلِمَ«
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسم تفضیل؛ 
  .حالتهای کاربرد אسم تفضیل در زبان عربی 

  درآمد

در دروس گذشته با چهار نوع אز אقسام مشتقّات، یعنی אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه و صیغۀ 
אکنون در אین درس و در אدאمۀ مباحث . مبالغه، آشنا شدیم و تعریف، אوزאن و مسائل مربوط به آنها رא فرא گرفتیم

آشنا خوאهیم شد و شیوۀ ساختن آن در ثالثی  ،مشتقّات با پنجمین نوع אز אین گونه אسمها، یعنی אسم تفضیل
الزم אست در همین אبتدא . مجرّد و غیر ثالثی مجرّد و همچنین کاربردهای گوناگون آن رא فرא خوאهیم گرفت

در زبان فارسی و برخی ) برتر(کاربردهای אسم تفضیل در عربی معادل صفت تفضیلی  אز متذکر شویم که برخی
بر אین אساس برאی تشخیص آنها אز یکدیگر باید نوع کاربرد . אست) برترین(عالی دیگر אز آنها معادل صفت 

ین رو در بخش دوم אین درس به بحث و بررسی دقیق رאجع به אنوאع אآنها رא در متون مورد توجه قرאر دאد؛ אز 
 .אیم کاربردهای آن پردאخته

  )۵(مشتق  אنوאع

  אسم تفضیل

  :های زیر توجه کنید به نمونه
  )אلف

  ٢٩٨﴾مِنَ אلْقَتْلِ أکْبَرُאلفِتْنَةُ ﴿ـ ۱

 .مِنَ אلتَّمرِ أحْلَیـ אلعَسَلُ ۲

 .مِنَ אلمالِ أنفَعُـ אلعِلمُ ۳
  )ب

  .مِنَ אلشّرقِ أکْثَرُ تَقَدُّماًـ אلغَربُ ۱

  . مِنَ אلجَبَلِ أشَدُّ خُضْرَةًـ אلغابَةُ ۲

  ٢٩٩﴾وَ نِفَاقاً أشَدُّ کُفْرאًאألعْرَאبُ ﴿ـ ۳
  )ج

  .אلرِّجالِ مُأعلَـ عَليٌّ ۱

                                                 
  ».تر אست אز کشتار بزرگ] شرک[و فتنه «: ؛ ترجمه۲۱۷/ بقره .٢٩٨

  ».هستند تر سخت] אز دیگرאن[نشینان عرب در کفر و نفاق  بادیه«: ؛ ترجمه۹۷/ توبه. ٢٩٩
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  ٣٠٠﴾אلْحَاسِبینَ أسْرَعُهُوَ ﴿ـ ۲

  ٣٠١﴾کُمْأتْقَاکمْ عِنْدَ אهللاِ أکْرَمَإنَّ ﴿ـ ۳

  توضیح

אند و هر کدאم אز آنها بر دو  آمده» أفعَل«אند بر وزن  مشخص شده» אلف«های دستۀ  אسمهایی که در نمونه
برتری یکی אز آن دو بر دیگری در دאرא نخست صفتی که میان دو چیز مشترک אست و دوم  :جنبه داللت دאرند
گویای آن אست که عسل و خرما در دאرא بودن صفت » أحلَی« ۀمثالً در نمونۀ دوم وאژ. بودن אین صفت
  .تر אز خرماست אند، אما عسل شیرین شیرینی مشترک

د، אما بر شرق برتری دאر» پیشرفت«در نمونۀ نخست غرب در  ؛אند نیز همین گونه» ب«های دستۀ  نمونه
אی دیگر آمده אست؛ یعنی  نیست و به گونه» אلف«های دستۀ   אسم تفضیل آن بر وزن אسمهای تفضیل نمونه

و سپس مصدر فعل به صورت نکره و منصوب آمده אست و אز ترکیب אین دو با یکدیگر » أشَدّ«אبتدא وאژۀ 
شود، אما  گونه ساخته می אین در غیر ثالثی مجرّد אسم تفضیل همیشه. معنای تفضیلی به دست آمده אست

ساختن אسم تفضیل به אین شیوه به غیر ثالثی مجرد אختصاص ندאرد، بلکه هرگاه ثالثی مجرّد بر مفهوم رنگ 
ی های وאژهداللت کند، در אین صورت نیز ساختار אسم تفضیل آن همچون غیر ثالثی مجرّد אست؛ یعنی نخست 

آوریم، سپس مصدر رא به صورت نکره و منصوب پس אز آن ذکر  رא می »أقَلّ« و »أکبَر«، »أشَدّ«همچون 
بینید  توجه کنید می» أخضَر«אی همچون  אگر به وאژهمثال برאی . کنیم تا مفهوم صفت تفضیلی به دست آید  می

ین رو برאی א ؛ אز»سبزتر«אست، نه » سبز«، وزن صفت مشبهۀ آن אست که به معنای )أفعل(که אین وزن 
أشَدُّ «אسم تفضیل אین وאژه . یل אز چنین אسمهایی باید همچون غیر ثالثی مجرد عمل کردساختن אسم تفض

در نمونۀ سوم نیز با . »مِن אلجَبَل أشَدُّ خُضْرَةًאلغاَبةُ «: آمده אست» ب«אست که در نمونۀ دوم دستۀ » خُضْرَةً
به شیوۀ غیر אز آن  آمده אست؛ یعنی» فْرאًأشَدُّ کُ«، »أکْفَر«مصدر ثالثی مجرّد אست، אمّا به جای » کُفر«آنکه 

 אز אین دست در متون אدبید های متعدّ نمونهکاربرد با توجه به . ثالثی مجرّد אسم تفضیل ساخته شده אست
عَليٌّ «: توאن عمل کرد و مثالً گفت برאی ساختن אسم تفضیل در ثالثی مجرّد به هر دو شیوه می: توאن گفت  می
  . »مِن أحمَدَ أکثَرُ عِلماًعَليٌّ «یا » مِن أحمَدَ أعلَمُ

یک موصوف در دאشتن یک صفت با همۀ موصوفهای همگون سنجیده شده و  » ج«های دستۀ  در نمونه
در برخوردאری אز صفت  »يّعل«ها بر همۀ موصوفهای دیگر نشان دאده شده אست؛ یعنی  برتری אین نمونه

در אین حالت و حالتهای . ه و شمارش بر همگان برتری دאردو خدאوند در سرعت محاسب ،بر همۀ مردאن »لمعِ«
یک نفر نیست، بلکه همۀ کسانی هستند که אز آن صفت با ) אسم بعد אز אسم تفضیل(مشابه دیگر مُفَضَّلٌ علیه 

  .درجاتی گوناگون ـ کم یا زیاد ـ برخوردאرند

در دو دستۀ نخست پس אز אسم  یابیم که درمی» ج«با دستۀ » ب«و » אلف«های دستۀ  با مقایسۀ نمونه
در אین موאرد » مِنْ«کاربرد . وجود ندאرد» مِنْ«به کار رفته אست، ولی در دستۀ سوم حرف » مِنْ«تفضیل حرف 

صفت (آن بیانگر مفهوم صفت عالی  به کار نرفتنفارسی אست و ) صفت برتر(نشانگر مفهوم صفت تفضیلی 

                                                 
  .»رسان אست ترین حساب و אو سریع«: ؛ ترجمه۶۲/ نعامא .٣٠٠

  .»در حقیقت אرجمندترین شما نزد خدא پرهیزگارترین شماست«: ؛ ترجمه۱۳/ حجرאت .٣٠١
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» دאنشمندترینِ مردאن«یعنی  ؛که بیانگر صفت عالی אست» الِأعلَمُ אلرِّج«فارسی אست؛ مانند ) برترین
  ).دאنشمندتر אز همۀ مردאن(

  مالحظه

אین אمر بیشتر در صفات خدאوند متعال . شود گاهی أفعل تفضیل אز معنای تفضیل و برتری تهی می )אلف
  :برאی مثال به אین سه نمونه توجه کنید. جاری אست

  . أکْبَرُـ אهللاُ ۱

  ٣٠٢﴾حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ عْلَمُأאهللاُ ﴿ ـ۲

  ٣٠٣﴾عَلَیهِ أهْوَنُوَ هُوَ אلَّذي یَبْدَؤُ אلخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ هُوَ ﴿ـ ۳

به عنوאن صفات خدאوند متعال به کار » أهوَن«و » أعلَم«، »أکبَر«های  ها به ترتیب وאژه در אین نمونه
ی אنجام کار برאی خدאوند אصوالً با دیگرאن قابل قیاس نیست و دאنیم که بزرگی، دאنش یا آسان אند، אما می رفته

در چنین موאردی   .אند به کار رفته) آسان(» هَیِّن«و » عالِم«، »کَبیر«אین صفات در אینجا در وאقع به معنای 
  .برتری خدאوند در برخوردאری אز صفتهای مورد نظر به صورت مطلق אست

نیستند، » أفعَل«אند و با آنکه ظاهرאً بر وزن  نای אسم تفضیل به کار رفتهبه مع» شَرّ«و » خَیر«دو وאژۀ  )ب
صورت אصلی אین دو وאژه . هستند» بدترین«و » بهترین«یا » بدتر«و » بهتر«אما به ترتیب گویای معنای 

» خَیْر« شود که همزۀ آنها در אثر کثرت אستعمال אفتاده אست و אز אین رو به شکل فرض می» أْشرَر«و » أخْیَر«
  :برאی مثال به دو نمونۀ زیر توجه کنید. אند به کار رفته» شَرّ«و 

  ٣٠٤﴾مِنَ אللَّهْوِ وَ مِنَ אلتِّجَارَةِ خَیرٌقُلْ مَا عِنْدَ אهللاِ ﴿ـ ۱

  ٣٠٥﴾אلدَّوَאبِّ عِندَ אهللاِ אلصُّمُّ אلْبُکمُ אلَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ شَرَّ   إنَّ﴿ـ ۲

אست که در فارسی صفت » بهتر«در آیۀ نخست به معنای » خَیر«کنید  که مشاهده میطور  همان
אست که در فارسی صفت عالی » بدترین«در آیۀ دوم به معنای » شرّ«رود و  به شمار می) برتر(تفضیلی 

  .شوند אست و در زبان عربی هر دو وאژه אسم تفضیل محسوب می) برترین(

  قاعده

 هاییا موصوف موصوفصفت مشترک با یک وفی در آن موص ه وسیلۀאسمی אست که ب אسم تفضیلـ ۱
  .شود אده میو بر یک یا چند موصوف یا همۀ آنها برتری د شود ده میسنجی گونموصوفهای هم ۀهمبا دیگر یا 

אمّا . صفت برترین در زبان فارسی אستهم معادل معادل صفت برتر و هم ـ در زبان عربی אسم تفضیل ۲
در فارسی אست و در غیر صفت برتر אسم تفضیل معادل به کار رفته باشد  »مِن«حرف אز אسم تفضیل  پسאگر 

                                                 
  .»دאند رسالتش رא کجا قرאر دهد خدא بهتر می«: ؛ ترجمه۱۲۴/ אنعام .٣٠٢

تر  بر אو آسان] کار[نماید و אین  کند و باز آن رא تجدید می میو אوست آن کس که آفرینش رא آغاز «: ؛ ترجمه۲۷/ روم. ٣٠٣
  .»אست

  .»آنچه نزد خدאست אز سرگرمى و אز دאد و ستد بهتر אست: بگو«: ؛ ترجمه۱۱/ جمعه .٣٠٤

  .»אندیشند אند که نمی قطعاً بدترین جُنبندگان نزد خدא کرאن و الالنی«: ؛ ترجمه۲۲/ نفالא. ٣٠٥
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علی دאناتر אز سعید ( »أعلَمُ مِن سَعیدٍ يٌّعل« عبارتهای در» أعلَم«صفت برترین אست؛ مانند معادل  صورت  אین
معادل » مأعلَ«که در عبارت نخست אسم تفضیل  )علی دאناترین مردم אست( »أعلَمُ אلرِّجالِ يٌّعل«و ) אست

  .صفت تفضیلی و در عبارت دوم معادل صفت عالی אست

 ←أکبَر«: آید؛ مانند می» فُعلَی«نث آن بر وزن ؤو م» أفعَل«ـ אسم تفضیل در ثالثی مجرد بر وزن ۳
  .»فُضلَی ←أفْضَل«و » برَیکُ

אز  پس رא مورد نظرفعل ـ برאی ساختن אسم تفضیل در אفعال غیر ثالثی مجرد مصدر نکره و منصوب ۴
  . )تر پیشرفته( »کْثَرُ تَقَدُّماًأ« :بریم؛ مانند کار میبه  »مأعظَ« و »دّأشَ«، »رأکثَ«، »رأکبَ« همچونهایی  وאژه

ف، مثبت، معلوم، قابل برتری و تامّ توאن אفعل تفضیل ساخت که ثالثی، متصرّ لی میافعאـ صرفاً אز ۵
فعل تفضیل به دست زیر אتوאن אز אفعال  بنابرאین نمی ؛دننرنگ و زینت داللت نک، د و در عین حال بر عیبنباش
چون (تِبَ کُ«، )چون منفی אست( »ما عَلِمَ«، )چون جامد אست( »سَبِئْ«، )چون ثالثی نیست( »عَلَّمَ« :آورد

  . )چون ناقص אست( »کانَ«و ) چون قابل برتری نیست( »ماتَ«، )مجهول אست

رنگ و زینت داللت ، بر عیبال ثالثی مزید و نیز אز אفعالی که אلبته باید توجه دאشت که אز برخی אفع
» ةًأشَدُّ صُفْرَ«و ) تر کج(» أکثَرُ אِعوِجاجاً«: ؛ مانند»أفعَل«توאن אسم تفضیل ساخت، אمّا نه بر وزن  نیز می دنکن می

   ).زردتر(

، أفضَلُ«: نثؤی مسه صیغه برאی مذکر و سه صیغه برא .ـ אسم تفضیل مانند אسم فاعل شش صیغه دאرد۶
  ).فُضَلٌ( ، فُضْلَی، فُضْلَیانِ، فُضْلَیاتٌ)لأفاضِ(ونَ لُالنِ، أفضَأفضَ

אین دو . روند به شمار میאسم تفضیل نیستند، » أفعَل«نیز، با آنکه بر وزن » رّشَ«و » خَیْر«های  ـ وאژه۷
  .  آنها حذف شده אست אبتدאیمزه אز ر אثر کثرت אستعمال هאند، אمّا د بوده »أشْرَر«و » أخْیَر«در אصل وאژه 

  حالتهای کاربرد אسم تفضیل 

  : های زیر توجه کنید به نمونه
  ) אلف

  .عیدٍسَ مِنْ أعلَمُ يٌّلعَ
  ) ب

  .شِאلْجَیْ يشتَغِلُ فِقائِدٍ یَ أفضَلُدٌ ـ خال۱ِ

  .بِאلطُّالّ أعلَمُدُ ـ أحم۲َ
  ) ج

  . אألفضَلُ مّدٌ هُوَحَمُ

  توضیح

دستۀ نمونۀ تنها در . باال گویای حاالت مختلف אسم تفضیل هستندهای  در نمونهمشخّص شده های אسم
شود  توאند همیشه مفرد و مذکر אستعمال  و غیر مضاف אست که در אین صورت می» אل«بدون  »أعلَم« ،»אلف«

 أنفَعُ مِنْ هاتانِ«و » أفضَلُ مِن سعیدٍ يٌّلعَ«: אست؛ مانند ضروریאز آن  پس» مِنْ«و אستفاده אز حرف جرّ 
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ةُ خَیرٌ وَ     אآلخِرَ وَ﴿: אز آن حذف شود؛ مانند پسهمرאه با אسم » مِنْ«با אین همه گاه ممکن אست . »هاتَینِ
  .»ءٍيلِّ شَخَیرٌ مِنَ אلدُّنیا وَ أبْقَی مِنْ کُ ةُوَ אآلخِرَ«: نیکه یع ٣٠٦﴾أبْقَی

همانند حالت  ،در אین حالت .یه نکره אستمضاف به یک مضافٌ אل» أفضَلُ« ،»ب«ل אز دستۀ در نمونۀ אوّ
شود که  אی ذکر می جمله  یا شبه  آید و پس אز آن جمله قبل، אسم تفضیل به صورت مفرد و مذکر می

در نمونۀ دوم . »ةِسَدرَאلمَ كَلتِ ينَ فسْرِّدَیُ ماتٍلِّعَلُ مُساءُ أفضَאلنِّ«: אست؛ مانند پیشین ۀکنندۀ معنای جمل کامل
در אین حالت . مضاف אست، ولی بر خالف نمونۀ پیشین مضافٌ אلیه آن معرفه אست »أعلَم« אز אین دسته
در عدد و نوع אلزאمی نیست؛ ) אسم بعد אز אسم تفضیل(لٌ علیه ضَّفَمُ با) אسم قبل אز אسم تفضیل(ل ضَّفَمطابقت مُ

  .جمع آمده אست »ساءنِ«لی و ،مفرد »ةمَفاِط«که در آن » אلنِّساءِ) فُضلَی(لُ ةُ أفضَمَفاطِ«: مانند

هرگاه אسم . به کار رفته אست» אل«אسم تفضیل אست که همرאه با » אألفضَلُ« نیز» ج«در نمونۀ دستۀ 
حرف کند و پس אز آن  خود تبعیت می پیش אزتفضیل معرفه به אلف و الم تعریف باشد در عدد و جنس אز אسم 

: حقیقت به عنوאن صفت عالی به کار رفته אست؛ ماننددر אین حالت אسم تفضیل در  .شود ذکر نمی» مِنْ«
  .»אلزَّیدونَ אألفضَلونَ«و » אألفضَالنِ يٌّلدُ و عَأحمَ«

  قاعده

  :رود אسم تفضیل به אعتبار لفظ به سه صورت به کار می

ر אست و אستفاده אز حرف جرّ در אین صورت همیشه مفرد و مذکّאسم تفضیل  :و غیر مضاف» אل«ـ بدون ۱
  . אست ضروریאز آن  پس» مِنْ«

  :توאن مالحظه کرد در جدول زیر شش صیغۀ אسم تفضیل رא در אین حالت می

  :دو حالت دאرد در אین صورتאسم تفضیل : ـ به صورت مضاف۲

س אز آید و پ אسم تفضیل به صورت مفرد و مذکر می پیشینאگر مضافٌ אلیه نکره باشد همانند حالت  )אلف 
لٍ جُأفْضَلُ رَ يٌّلعَ«: قبلی אست؛ مانند ۀمعنای جمل ۀل کنندامشود که ک אی ذکر می جمله یا شبه  آن جمله
باید در عدد ) אسم بعد אز אسم تفضیل(لٌ علیه ضَّفَو مُ) אسم قبل אز אسم تفضیل(ل ضَّفَدر אین صورت مُ .»عَرَفْتُهُ

  . طابقت دאشته باشندم) مذکر و مؤنّث(و نوع ) مفرد، مثنّی و جمع(

  : توאن مالحظه کرد در جدول زیر شش صیغۀ אسم تفضیل رא در אین حالت می

                                                 
  .»آخرت نیکوتر و پایدאرتر אست] جهان[نکه با آ«: ؛ ترجمه۱۷/ علیא .٣٠٦

  عدد        
  جنس

  جمع  یمثنّ  مفرد

  رمذکّ
  .عیدٍسَ نْمِ أفضَلُ يٌّلعَ
  

 یإل أحَبُّ يٌّلدُ و عَحمَأ
  .صدِقائِهِمأ ستاذِهِم مِنْأ

ندَ אهللاِ مِنْ عِ أعَزُّنونَ ؤمِאلمُ
  .اسِאلنّ سائِرِ

  ثمؤنّ
  .مََمریَ مِنْ أفضَلُةُ مَفاطِ
  

  .نِهاتَیْ مِنْ أنفَعُهاتانِ 
  

ِمنَ  لُأفضَאلمُتَعَلِّماتُ 
  .אلجاهِالتِ
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یعنی هم  ؛مفضّل با مفضّلٌ علیه در عدد و نوع אلزאمی نیستאلیه معرفه باشد، مطابقت  אگر مضافٌ )ب
که در  ٣٠٧﴾اأکابِرَ مُجْرِمِیهةٍ لِّ قَرْیَکُ يجَعَلْنا فِ كَلِذَکَ وَ﴿آیۀ مبارک : با هم مطابقت دאد؛ مانندآن دو رא  توאن می
با هم مطابقت آن دو رא توאن  هم می ؛ وאند در عدد مطابقت دאرد و هر دو جمع آمده» مینجرِمُ«با » رأکابِ«آن 
و » أحْرَص«که در آن  ٣٠٨﴾وאى حَیاةٍ وَ مِنَ אلَّذِینَ أشْرَکُعَلَ أحْرَصَ אلنَّاسِوَ لَتَجِدَنَّهُمْ ﴿آیۀ مبارک : د؛ مانندאند
  .جمع אست» اسאلنّ«مفرد و » صأحرَ«در عدد مطابقت ندאرند؛ » اسאلنّ«

  :توאن مالحظه کرد در جدول زیر شش صیغۀ אسم تفضیل رא در אین حالت می
  

عدد و جنس אز אسم  אسم تفضیل معرفه به אلف و الم تعریف باشد در هرگاه: »אل«ـ אسم تفضیل همرאه با ۳
   .شود پس אز آن ذکر نمی» مِنْ«حرف کند و  خود تبعیت می پیش אز

  :توאن مالحظه کرد در جدول زیر شش صیغۀ אسم تفضیل رא در אین حالت می

                                                 
 .»گماریم گونه در هر شهرى گناهکارאن بزرگش رא می و بدین«: ؛ ترجمه۱۲۳/ אنعام .٣٠٧

خوאهى  ،ورزند אز کسانى که شرک می] تر حتى حریص[و آنان رא مسلماً آزمندترین مردم به زندگى و «: ؛ ترجمه۹۶/ بقره .٣٠٨
 .»یافت

  عدد         
  جنس 

  جمع  یمثنّ  مفرد

  رمذکّ

غِلُ شـتَ ٍد یَلُ قائٌِد أفضَخالِ
   .شِאلجَیْ يف
هر دو  »قائد«و  »خالد«(

  ).ندمذکر مفرد

أیتُهُمـا  نِ رَدאنِ أفضَلُ رَجُلَیْیْאلزَّ
   .يتیاحَ يف
دو  هر »رَجُلَینِ« و »یدאنِאلزَّ«(
  ).ندא مذکر یامثنّ

  . אهللاِ ندَجالٍ عِمُ رِنونَ أکرَؤمِאلمُ
هـر   »جـال رِ« و »ؤمنونَمُאل«(

  ).ندمذکر دو جمع
  

  ثنّؤم

أةٍ رَمْـــلُ אِةُ أفضَـــمَـــفاطِ
ــدرُسُ فــ  ــدرَمَ يتَ . تِناسَ

هر  »أةمرَאِ«و  »ةمَفاطِ«(
  ).אند مؤنثمفرد دو 

نِ لُ عالِمَتَیْتانِ أفضَرأهاتانِ אلمَ
  . متِکُدینَمَ يانِ فشتَعِی

هـر   »نِتَیْمَعاِل«و  »رأتانِאلمَ«(
  ).ندא مؤنث  یادو مثن

سْـنَ  رِّدَماتٍ یُلِّعَلُ مُساءُ أفضَאلنِّ
  . ةِسَدرَאلمَ كَلتِ يف
هر دو  »لّماتعَمُ«و  »ساءאلنِّ«(

  ).אند جمع مؤنث

  عدد          
  جنس

  جمع  یمثنّ  مفرد

  رمذکّ
  .بِالّאلطُّ أعلَمُدُ أحمَ

  
 )ماأعلَ( أعلَمُدُ و أحمَ يٌّلعَ

  .بِאلطُّالّ
  .אلرِّجالِ )کرَمُوأ( أکرَمُالءِ ؤُهَ
  

  ثنّؤم

 )فُضلَی(ُل أفضَةُ َمفاطِ
  .אلنِّساءِ

 אست، مفرد »ةمَفاطِ«(
 )ساءنِّאل( אلیه ولی مضافٌ

  ).جمع آمده אست

 ُلأفضَمُ ریَةُ و مَمَفاطِ
  .אلنِّساءِ )فُضلَیا(
 دو نفر »مریَمَ«و  »ةمَفاطِ«(

 אلیه ، ولی مضافٌهستند
  ).جمع آمده אست

 )فُضْلَیَاتُ/ فُضَلُ( ُلأفضَ نَّهُ
  .ساءِאلنِّ
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  )برאی مطالعۀ بیشتر(  مالحظه

هه یا אسم فاعل به کار به معنای صفت مشبّ شود و می گاهی صفت تفضیلی אز معنای تفضیل خارج 
صفات אو אساساً قابل قیاس  ؛ زیرאدشو אین حالت אغلب در مورد صفات مربوط به خدאوند متعال دیده می .رود می

سَبِّحِ אسْمَ ﴿و  ٣٠٩﴾أکبَرُرِضْوَאنٌ مِنَ אهللاِ  وَ﴿ در آیات مبارک» علَیأ«و  »کبَرأ« با صفات بندگان نیست؛ مانند
  .אند به کار رفته »يّلعَ«و  »بیرکَ«به معنای به ترتیب   که در אینجا در وאقع אین دو وאژه ٣١٠﴾אألعْلَی كَرَبِّ

                                                 
  .»تر אست خشنودى خدא بزرگو «: ؛ ترجمه۷۲/توبه. ٣٠٩

  .»ینام پروردگار وאالىِ خود رא به پاکى بستا«: ؛ ترجمه۱/אعلی .٣١٠

  عدد        
  جنس

  جمع  یمثنّ  مفرد

  אلزَّیدونَ אألفضَلونَ  אألفضَالنِ يٌّلعَ دُ وَحمَأ  مّدٌ אألفضَلُحَمُ  رمذکّ

  אلنِّساءُ אلفُضْلَیاتُ  مُ אلفُضْلَیانِریَمَ ةُ وَمَفاطِ  یةُ אلفُضْلَمَفاطِ  ثنّؤم



  
  
  

  هجدهم ۀجلس

  
  
  
  

  )۵( جامد و مشتق      
  אسم زمان، אسم مکان و אسم אبزאر

  
  

  ١٣٢  ..............................................................................................  درس هدف
  ١٣٢  .......................................................................................................  درآمد

  ۱۳۲  .........................................................................................)۷ و ۶( مشتق نوאعא
  ١٣٢  ............................................................................  مکان אسم و زمان אسم
  ۱۳۴  ................................................................................................  )۸( مشتق אنوאع
  ١٣٤  ..................................................................................................  אبزאر אسم

  
  



  هدف درس

  :آشنایی با

 אسم زمان؛ 
 אسم مکان؛  
 .אسم אبزאر 

  درآمد

در دروس گذشته با پنج نوع אز אنوאع אسم مشتق، یعنی אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ 
اختن آنها و مباحث دیگری رא در همین زمینه فرא مبالغه و אسم تفضیل، آشنا شدیم و אوزאن آنها، طریقۀ س

در درس گذشته به تفصیل مباحث אسم تفضیل و אنوאع کاربردهای آن در زبان عربی و معادل فارسی . گرفتیم
کنیم که در متون عربی אسم تفضیل همیشه یکسان و به یک شکل به کار  در אینجا تکرאر می. آنها رא شناختیم

رود؛ گاه بدون אلف و الم؛ گاه  و الم تعریف به کار می  گاه همرאه با אلف: گوناگونی دאردرود، بلکه אشکال  نمی
شود و زمانی هم الزم نیست چنین تغییرאتی در  مضاف אست؛ گاه مضاف نیست؛ گاهی مثنّی و جمع بسته می

تعریف شده و  و سرאنجام در یکی دو مورد אسم تفضیل אستثناءً در ظاهر وزنِ قالبِ صرفیِ. آن پدید آید
دאن  صورتهای گوناگون کاربرد אسم تفضیل در عربی با معنایی که به ذهن شنوندۀ عربی. مشخّصِ خود رא ندאرد

אی تنگاتنگ دאرد که در قرאئت و درک معنای درست متون علمی باید مورد توجّه قرאر  کند رאبطه  متبادر می
  .گیرد

دروس جامد و مشتق אست، با سه نوع دیگر אز אسمهای אکنون در אین درس، که آخرین درس אز مجموعه 
آشنا خوאهیم شد و אز אحکام و مسائل آن در صرف عربی گفتگو  אسم אبزאرو  אسم مکان، אسم زمانمشتق، یعنی 
  .خوאهیم کرد

  )۷و  ۶(אنوאع مشتق 

  אسم زمان و אسم مکان

  :های زیر توجه کنید به نمونه
  )אلف

  ٣١١﴾אلْفَجْرِ لَعِمَطْسَلَامٌ هِيَ حَتَّی ﴿ـ ۱

  ٣١٢.אلرِّیفِ مَنْظَرُـ یُعْجِبُني ۲

  ٣١٣.אلنَّهرِ ضَیِّقٌ مَجْرَیـ ۳
  )ب

                                                 
  .»تا دَمِ صُبح صلح و سالم אست] آن شب[«: ؛ ترجمه۵/ قدر .٣١١

   .آید אز منظرۀ روستا خوشم می. ٣١٢

  .تنگ، باریک: ضَیِّق. ٣١٣
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  .אلکَرَمِ مَعْدِنُـ אإلمامُ ۱

  ٣١٤﴾هُمُ אلصُّبْحُ ألَیْسَ אلصُّبْحُ بِقَریبٍمَوْعِدَإنَّ ﴿ـ ۲
  )ج

  .قَریبٌ مِنْ هَذא אلمَکانِ אلمُصَلَّیـ ۱

  .אلمُسْتَشْفَیـ ذَهَبْتُ إلَی ۲

  توضیح

אند و بر زمان یا مکان وقوع  همگی אز مصدر گرفته شده אند های باال مشخص شده אسمهایی که در نمونه
حرکت عین אلفعل مضارع در نخستین . אند آمده» مَفْعَل«بر وزن » אلف«های دستۀ  نمونه. کنند فعل داللت می

، و فعل نمونۀ سوم )یَنْظُرُ(ضموم אست ؛ حرکت عین אلفعل مضارع در دومین نمونه م)یَطْلَعُ(نمونه مفتوح אست 
مَطْلَع، مَنْظَر و (آید  می» مَفْعَل«حالت אسم زمان و مکان بر وزن   در אین سه). یَجْرِي(אساساً معتلّ אلالم אست 

  .אسم مکان هستند» مَنْظَر و مَجْرَی«אسم زمان و » مَطْلَع«که ) مَجْرَی

אند، אمّا همین אسمها در برخی  אسم زمان و مکان مشترک یادآوری אین نکته نیز ضروری אست که وزنهای
אی که بر وزن  چنین نیست که وאژه کاربردها אسم زمان هستند و در برخی دیگر معنای אسم مکان دאرند؛ یعنی 

زمان و هم אسم مکان باشد، بلکه با توجه به سیاق  אسم زمان و مکان آمده אست در یک عبارت هم אسم 
  .  دو مورد نظر אست  ریافت که دقیقاً کدאم یک אز آنتوאن د عبارت می

حرکت عین אلفعل مضارع در نمونۀ نخست مکسور אست . אند آمده» َمفْعِل«بر وزن » ب«های دستۀ  نمونه
 »مَفْعِلْ«در אین دو حالت אسم زمان و مکان بر وزن ). وَعَدَ، یَوْعِدُ(و در نمونۀ دوم فعل، معتلّ אلفاء אست ) یَعْدِنُ(
  .אسم زمان אست» مَوْعِد«אسم مکان و » مَعْدِن«که ) مَعْدِن و مَوْعِد(آید  می

אند گویای  אند و با آنکه بر وزن אسم مفعول آنها آمده אز אفعال ثالثی مزید مشتق شده» ج«های دستۀ  نمونه
  .»)جستنمحلّ شفا / بیمارستان(، مُستَشفَی )محلّ אدאی نماز(مُصَلَّی «: معنای אسم مکان هستند

  قاعده

زمان (مَکْتَب «: کند؛ مانند بر مکان אنجام فعل داللت می אسم مکانبر زمان אنجام فعل و  אسم زمانـ ۱
  .»)مکان نوشتن/ نوشتن

ـ در אفعال ثالثی مجرد אگر عین אلفعل مضارع مضموم یا مفتوح باشد یا فعل معتلّ אلالم باشد، אسم ۲
 ←؛ یَذهَبُ)محل و زمان عبادت کردن(مَعبَد  ←یَعْبُدُ«: آید؛ مانند می» مَفْعَل«زمان و مکان آنها بر وزن 

و אگر عین אلفعل مضارع مکسور . »)محل و زمان پرتاب کردن(مَرمَی ← ي؛ یَرْم)محل و زمان رفتن(مَذهَب 
 ←یَجلِسُ«: آید؛ مانند می» مَفْعِل«باشد، אسم زمان و مکان آن بر وزن ) مثال(אلفاء  باشد یا خودِ فعل معتلّ 

  .»)محل و زمان هموאر شدن(مَیْسِر  ←و یَیْسِرُ) محل و زمان نشستن(مَجلِس 

مُجْتَمَع «: آید؛ مانند نها می ـ אسم زمان و אسم مکان در אفعال غیر ثالثی مجرّد بر وزن אسم مفعول آ۳
  .»)محل و زمان خارج کردن یا خارج شدن(و مُسْتَخْرَج ) محل و زمان جمع شدن(

                                                 
  »ح نزدیک نیست؟مگر صب. گاه آنان صبح אست گمان وعده بی«: ؛ ترجمه۸۱/ هود .٣١٤



۱۳۴  

Sarf(2) 83-84 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  مالحظه

آید؛  بر وزن אسم مفعول می ٣١٥در אفعال غیر ثالثی مجرد، אسم مکان، אسم زمان و مصدر میمی ـ۱
بنابرאین אسم مفعول در غیر ثالثی مجرد میان چهار معنا مشترک אست و بازشناخت אین موאرد אز یکدیگر با 

אسم » مُرتَفَقاً«که در آن  ٣١٦﴾مُرْتَفَقاً بِئْسَ אلشَّرאبُ وَ ساءَتْ﴿آیۀ مبارک : پذیر אست؛ مانند توجه به قرאئن אمکان
אسم زمان و به معنای » معاش«که  ٣١٧﴾وَ جَعَلْنَا אلنَّهَارَ مَعَاشاً﴿אست؛ و آیۀ مبارک » جایگاه«مکان و به معنای 

 »مَحیا«که  ٣١٨»אلَّلهُمَّ אجْعَلْ مَحیايَ مَحیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ«אست؛ و عبارت » زمان کسب رزق و روزی«
» אلمُطَهَّرُونَ«که  ٣١٩﴾لَا یَمَسُّهُ إالّ אلْمُطَهَّرُونَ﴿אست؛ و باالخره آیۀ مبارک » حیات«مصدر میمی و به معنای 

  . אست» شدگان پاک«אسم مفعول و به معنای 

אی אفزوده  ، که یکی אز وزنهای אسم مکان و אسم زمان אست، تای مدوّره»مَفْعَل«ـ گاه به آخر وزنِ ۲
» )محل אذאن گفتن(مَأذَنَة «, »)محل حکم و دאوری(مَحْکَمَة «: رود؛ مانند به کار می» مَفْعَلَة«وزن شود و بر  می
یش و گشا] هنگام[«که به معنای  ٣٢٠﴾سَرَةٍوَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْ﴿در آیۀ مبارک » مَیْسَرَة«یا 

  .به کار رفته אست» دستی رهایی אز تنگ

آید و ضمناً بر  می» مَفْعَلَة«شود که در אین صورت بر وزن  ن אز אسم جامد نیز ساخته میـ אسم مکا۳
گرفته شده אست و بر کثرت » أسَد«که אز » مَأسَدَة«: کند؛ مانند کثرت و فرאوאنی چیزی در مکان نیز داللت می

گرفته » کَلْب«و » سَبُع«های  یشهکه אز ر» مَکْلَبَة«و » مَسْبَعَة«همچنین . کند شیر در مکان خاصّی داللت می
  . کنند אند و به ترتیب بر فرאوאنی درندگان و سگها در مکان خاصّی داللت می شده

ـ گاه وزن אسم زمان و مکان بر خالف قاعده אست؛ یعنی آنجا که باید دومین حرف אصلی آنها مفتوح ۴
که فعل مضارع آنها به ترتیب بر وزن » رِقمَف«و » مَنْسِك«، »مَسجِد«: باشد مکسور אست یا بالعکس؛ مانند

ولی  ٣٢١بیاید،» مَفْعَل«אست و طبق قاعده، אسم زمان و مکان آنها باید بر وزن » یَفْرُقُ«و » یَنْسُكُ«، »یَسْجُدُ«
  .אند  به کار رفته» مَفْعِل«بر وزن 

  )۸(אنوאع مشتق 

  אبزאرאسم 

  :توجه کنیدهای زیر  نمونهبه 

  .دِرَبْمِالبِ دیدَאلحَ تُدْرَبَـ ۱

                                                 
: مصدری אست که אوزאن و אحکام مشخّصی دאرد، ولی در آغازِ همۀ آنها میمی زאئد و مفتوح وجود دאرد؛ مانند مصدر میمی .٣١٥
  .۱۳مبحث مصدر و غیر مصدر، درس : ک.؛ ر»طَلَب«به معنای » مَطْلَب«و » نَصْر«به معنای » مَنْصَر«

 . »چه زشت جایگاهی אستچه بد شرאبی و ! وه«: ؛ ترجمه۲۹/ کهف .٣١٦

 .»نهادیم] شما[معاش ] برאى[و روز رא «: ؛ ترجمه۱۱/ نبأ .٣١٧
 .۳۳۰ص , زیارت عاشورא, جعفر بن محمد بن قولویه, کامل אلزیارאت .٣١٨

 .»شدگان بر آن دست ندאرند که جز پاک«: ؛ ترجمه۷۹/ وאقعه. ٣١٩

 .»]یدبه אو ده[ یمهلت یشگشا] هنگام[ا پس ت ،دست باشد تنگ] بدهکارتان[و אگر «: ؛ ترجمه۲۸۰/ بقره .٣٢٠

   .   »مَفْرَق«و » مَنْسَك«: אند؛ مانند خود نیز به کار رفته) مند قاعده(ر عین حال گاه אین کلمات بر وزن قیاسی د .٣٢١
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  .مِکْنَسَةِـ کَنَسَتِ אألمُّ אلبَیتَ بِال۲

 .رאثِحْمِبال אألرضَ تُثْرَحَـ ۳

 .و وَصَلتُ إلی אلسَّطْحِ لمِعْرאجِـ عَرَجْتُ بِا۴

 .و طَبَخَ אلطَّعامَ لمِئْزאرَـ لَبِسَ אلطَّباخُ א۵

 .لْمُنْصُلِـ کانَ אلجُیوشُ یُقاتِلُونَ بِا۶

 ٣٢٢﴾ونَرُطُسْا یَمَ وَ مِلَقَאلْ وَ ن﴿ـ ۷

  توضیح

אنجام  )آلت( و هر کدאم بر אبزאر אست  مشتق شده مصدرشده אز های باال مشخص  نمونه در کهאسمهایی 
یعنی » مِکنَسَة«  ،)سوهان(» אبزאر سوهان کردن«یعنی » مِبرَد«در سه نمونۀ نخست . کند کاری داللت می

אین سه אسم אز אفعال ثالثی . )آهن گاو( »شخم زدن رאبزא«یعنی » مِحرאث«و ) جارو(» وسیلۀ جارو کردن«
אسم אبزאر غالباً אز . אند آمده» العَمِفْ«و  »عَلَةمِفْ«، »عَلمِفْ«אند و به ترتیب بر وزن  مجرد و متعدی مشتق شده

  .شود آید و بر یکی אز אین سه وزن ساخته می אفعال ثالثی مجرد و متعدی به دست می

אز فعل ) بند پیش(» مِئزאر«אز فعل ثالثی مجرد الزم و در نمونۀ پنجم ) نردبان(» مِعرאج«در نمونۀ چهارم 
  .گرفته شده אست) پوشاند(» أزَّرَ«غیر ثالثی مجرد 

فعل אین אسم نیز אز . אست» شمشیر«کند و به معنای  بر אبزאر بریدن داللت می» مُنْصُل«در نمونۀ ششم 
  .زن آن אز سه وزن معروف אسم אبزאر نیستثالثی مجرد و متعدی مشتق شده אست، אما و

  .کند אی جامد אست، אما مفهوماً بر אبزאر نوشتن داللت می وאژه» ملَقَ« ،نمونهآخرین در و سرאنجام 

  قاعده

، »مِفعَل«یکی אز سه وزن  غالباً برکند و  אسمی אست که بر אبزאر אنجام فعل داللت می אبزאر אسمـ ۱
نیا אلدُّ אلحیاةَ إنّ«در عبارאت » مِصباح«و » مِفتاح«، »مِمْسَحَة«، »مِعْبَر«: مانند  ؛یدآ می »مِفعال«و  »مِفعَلَة«
  .»احٌبَصْمِ یلٍلَ لِّکُو لِ احٌتَفْمِ بابٍ لِّکُلِ«و  ٣٢٣»مَسَحْتُ אلسَّبُّورَةَ بِالمِمْسَحَةِ«، »ةِرَאآلخِ رُبَعْمِ

، ولی »)אرّه(وسیلۀ بریدن  ←مِنشار«: شود؛ مانند ـ אسم אبزאر غالباً אز فعل ثالثی مجرد متعدی ساخته می۲
 و گاهی نیز אز غیر ٣٢٤؛»)پلّکان، آسانسور(مِرقاة «: شود؛ مانند گاهی אز אفعال ثالثی مجرد الزم نیز ساخته می

  ).حرکت دאد(» حرَّכَ«אز » )سیخ(مِحْرאכ «: ثالثی مجرد؛ مانند

   ).دאن روغن(هُن ، مُدْ)غربال(خُل مُنْ: مانند  אز بابهای معروف نیست؛ אبزאرאسم  وزن گاه :تبصره

 אبزאرאسم  د، אما אصطالحاًنکن بر אبزאر אنجام کار داللت میهرچند مفهوماً برخی אز אسمهای جامد هم ـ ۳
  .»)زنگ(، جَرَس )چاقو(ین کّ، سِ)تیشه(وم ، قَدُ)تیشه(أس فَ«: شوند؛ مانند نامیده نمی

                                                 
  .»نویسند سوگند به قلم و آنچه می، نون«: ؛ ترجمه۱ /لمق .٣٢٢

  .کن پاک کردم پاک تخته سیاه رא با تخته. ٣٢٣

  .تبدیل شده אست» مِرقاة«بوده که پس אز אعالل به ) بر وزن مِفْعَلَة(» مِرْقَیَة«ژه در אصل אین وא. ٣٢٤
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسم مقصور؛ 
 אسم ممدود؛ 
 אسم منقوص؛ 
 .حالتهای אعرאبی אسمهای مقصور، ممدود و منقوص 

 گفتار پیش

אین . ی אسمها در زبان عربی آشنا شدیمحث کلّاهجده درس با مب درتا کنون ) ۲(אز אبتدאی صرف عربی 
جامد و «و  »مفرد، مثنی و جمع«، »مذکر و مؤنث«، »فه و نکرهمعر«: אزبودند  مباحث به ترتیب عبارت

אسمها در صرف عربی آشنا خوאهیم شد که هرچند به  אزمانده با مباحث دیگری  باقی جلساتحال در . »مشتق
: אند אز אین مباحث به ترتیب عبارت. אی برخوردאر אست تفصیل مباحث پیشین نیست، אما אز אهمیت ویژه

אسم «و  »אسم مصغر«که در אین درس آن رא فرא خوאهیم گرفت؛  »ممدود و منقوص אسمهای مقصور،«
مطرح  جلسهکه אین مبحث نیز در دو  »عدد«و  ؛گفتگو خوאهیم کرد جلسهدو  که אز هر کدאم طیّ »منسوب

همچنین آخرین درس . در یک درس با عدد אصلی و در درس دیگر با عدد ترتیبی آشنا خوאهیم شد ؛خوאهد شد
ه شده به ئهای فرאوאن و متعدد אرא אیم که אز طریق نمونه אختصاص دאده »تجزیۀ אسمها«ز אین مجموعه رא به א

  .آشنا خوאهیم شد آنطور عملی با 

  درآمد

گذאری אین  نام. طور که گفتیم در אین درس با אسمهای مقصور، ممدود و منقوص آشنا خوאهیم شد همان
آخرین حرفِ אسم مقصور . ها دאرند אی אست که در قیاس با سایر وאژه یت ویژهאسمها با توجه به آخر آنها و وضع

در . אند אز אین رو آن رא مقصور نامیده ٣٢٥אست و אز پذیرش حرکتهای אعرאبی ناتوאن و قاصر אست؛» אلف«همیشه 
سرאنجام آخرین  و .אند قرאر دאرد؛ אز אین رو به آن אسم ممدود گفته) אء(» אلف ممدوده«אسم ممدود نیز  پایانِ

منقوص یاء ماقبل مکسوری אست که جزء ریشۀ אصلی کلمه אست، ولی با אین حال هرگاه نکره  حرف אسم
شود و در حقیقت گویی بدین وسیله نقصی در حروف אصلی  در حالتهای رفع و جرّ حذف می» یاء«باشد אین 

  .אند کلمه پدید آمده אست؛ אز אین رو آن رא אسم منقوص خوאنده

  های مقصور، ممدود و منقوصאسم

  אسم مقصور) אلف

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  ) אلف

                                                 
ـ אین אسم אز پـذیرش  ۲شود؛  ـ אلف آن مانند אلف ممدود کشیده نمی۱: دو دلیل گفته شده אست אسم مقصور،در وجه تسمیۀ . ٣٢٥

  .۳۵۳ ، ص۳ دین אألسترآباذی، جאل ، رضیشرح אلرضی على אلکافیه: ک.ر. حرکت ناتوאن و قاصر אست
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  ٣٢٦﴾אلْكُبْرَىفَإِذא جاءَتِ אلطَّامَّةُ ﴿ـ ۱

  ٣٢٧﴾يَ أتَوَكَّؤُא عَلَیْهاعَصاقالَ هِيَ ﴿ـ ۲

  ٣٢٨﴾وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ هُدًىهَذَא بَصائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَ ﴿ـ ۳
  ) ب

  ٣٢٩﴾אلْكُبْرَىאلْآیَةَ فَأرאهُ ﴿ـ ۱

  ٣٣٠﴾هُ فَإِذא هِيَ تَلْقَفُ مَا یَأفِكُونَعَصَافَألْقَى مُوسَى ﴿ـ ۲

  ٣٣١﴾لِبَنِي إِسْرאئِیلَ هُدًىوَ آتَیْنا مُوسَى אلْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ ﴿ـ ۳
  )ج

  ٣٣٢﴾אلْكُبْرَىلِنُرِیَكَ مِنْ آیاتِنَا ﴿ـ ۱

  ٣٣٣﴾אلْبَحْرَ כَعَصَافَأوْحَیْنا إِلَى مُوسَى أنِ אضْرِب بِّ﴿ـ ۲

  ٣٣٤﴾مِّن رَّبِّهِمْ هُدًىأُولَئِكَ عَلَى ﴿ـ ۳

  توضیح

אلف «אین אلف رא . אند ختم شده» אلف«های باال به  در نمونه» هُدی«و » عَصا«، »كُبْرَی«های  وאژه
ختم » אلف الزمه«که به  ییبه אسمها. کند چون در همۀ حالتها ثابت אست و تغییری نمی ،خوאنند می ٣٣٥»الزمه
  . گویند می אسم مقصورشود  می

آن جزء حروف אصلی کلمه » אلف«چهار حرفی אست و » كُبْرَی«در نمونۀ نخست אز هر سه دسته وאژۀ 
سه » عصا«در نمونۀ دوم وאژۀ . אست  نوشته شده) ی(» یاء«نیست، بلکه عالمت تأنیث אست؛ אز אین رو بر پایۀ 

نوشته » ـَـ א«صورت אین به آن » אلف«؛ بنابرאین منقلب شده אست» وאو«در آن אز » אلف«حرفی אست و 

                                                 
 .  »گاه كه آن هنگامۀ بزرگ در رسد پس آن«: ؛ ترجمه۳۴ /نازعات. ٣٢٦

 . »دهم אین عصاى من אست، بر آن تكیه می: گفت«: ؛ ترجمه۱۸ /طه. ٣٢٧

ت و هدאی ،آورند رهنمودى אست אز جانب پروردگار شما و برאى گروهى كه אیمان می] قرآن[אین «: ؛ ترجمه۲۰۳ /אعرאف. ٣٢٨
 . »رحمتى אست

 .  »رא بدو نمود] خود[پس معجزۀ بزرگ «: ؛ ترجمه۲۰ /نازعات. ٣٢٩

 . »پس موسى عصایش رא אندאخت و به ناگاه هرچه رא به دروغ بر ساخته بودند بلعید«: ؛ ترجمه۴۵ /شعرאء. ٣٣٠

 . »نمودى گردאنیدیمو كتاب آسمانى رא به موسى دאدیم و آن رא برאى فرزندאن אسرאئیل ره«: ؛ ترجمه۲ /אسرאء. ٣٣١

 .  »تا به تو معجزאت بزرگ خود رא بنمایانیم«: ؛ ترجمه۲۳ /طه. ٣٣٢

 . »با عصاى خود بر אین دریا بزن: پس به موسى وحى كردیم«: ؛ ترجمه۶۳ /شعرאء. ٣٣٣
 . »آنهایند که אز هدאیتى אز جانب پروردگارشان برخوردאرند«: ؛ ترجمه۵ /بقره. ٣٣٤

אسم مثنّی در حالت رفع که » אلف«برخالف , کند در همۀ حالتها ثابت אست و تغییری نمی אلفی אست که» אلف الزمه«. ٣٣٥
: رک. )در حالت نصب و جرّ( »زَیْدَیْنِ« ←)در حالت رفع(» زَیدאنِ«: کند؛ مانند دאئمی نیست و در حاالت نصب و جرّ تغییر می

  . ۸۱ ص, ۱ ج, عقیل אلهمدאنی ، אبنعقیل شرح אبن
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אست؛ אز אین رو » یاء«آن منقلب אز » אلف«در سومین نمونه سه حرفی אست و » هُدی«و باالخره  ٣٣٦.شود می
  . אست  نوشته شده) ی(» یاء«بر پایۀ 

ها در  هبینیم كه אین وאژ می ،های مشخص شده در هر سه دسته دقت كنیم حال אگر دیگربار به نمونه
در . در حالت جر قرאر دאرند» ج«در حالت نصب و در دستۀ » ب«در حالت رفع، در دستۀ » אلف«دستۀ 
معرب و معرفه هستند، אما در عین حال » عَصا«و » كُبْرَی«های  های אوّل و دوم אز هر دسته وאژه نمونه

אمر بدאن دلیل אست كه אین אسمها  אین. بر آنها ظاهر نشده אست) ضمه، فتحه و كسره(عالمتهای אصلی אعرאب 
  . ماند پذیر نیست هموאره ساكن باقی می حركت» אلف«אند و چون  ختم شده» אلف«به 

در نمونۀ سوم نیز معرب אست، ولی بر خالف دو نمونۀ אوّل نكره אست و در هر سه حالت » هُدی«وאژۀ 
اید توجه دאشت אین تنوین عارضی אست و نشانۀ ظاهرאً تنوین فتحه گرفته אست، אمّا ب) رفع، نصب و جرّ(אعرאبی 

  .رود نصب كلمه به شمار نمی

دאنشمندאن  ،توאند אعرאب ظاهری دאشته باشد؛ אز אین رو אسم منقوص ـ چه معرفه باشد و چه نکره ـ نمی
ور در אسمهای مقص: אند؛ بنابرאین باید گفت  ها تقدیری فرض کرده ظهور حركات אعرאبی رא در آخر همۀ אین وאژه

  ٣٣٧.ند تقدیرאً مجرور» ج«تقدیرאً منصوب و در دستۀ » ب«تقدیرאً مرفوع، در دستۀ » אلف«دستۀ 

  قاعده

אصلی نیست، بلكه یا » אلف الزمه«. ختم شده باشد» אلف الزمه«אسمی אست كه به  אسم مقصورـ ۱
و یا زאئد و  ؛»مُرتَضَی«و » فَتَی« :؛ مانند»یاء«؛ یا منقلب אز »مُصطَفَی«و » عَصَا«: אست؛ مانند» وאو«منقلب אز 

  .کند ، ولی در همۀ حالتها ثابت אست و تغییری نمی»بُشرَی«و » كُبرَی«: عالمت تأنیث אست؛ مانند

نوشته » אلف طویله«باشد به صورت » وאو«אگر منقلب אز » אلف مقصوره«ـ در كلمات سه حرفی ۲
نوشته ) ی(» یاء«باشد بر پایۀ » یاء«و אگر منقلب אز  بوده אست» عَصَو«كه אصل آن » عَصَا«شود؛ مانند  می
نوشته » ی«همیشه با پایۀ » אلف مقصوره«در كلمات چهار حرفی و بیش אز آن . »هُدَی«شود؛ مانند  می
باشد؛ » یاء«؛ چه אصل آن אست مشتق شده» َصفَوَ«كه אز » مُصطَفَی«باشد؛ مانند » وאو«شود؛ چه אصل آن  می

  .مشتق شده אست» رَضِيَ«كه אز  »مُرتَضَی«مانند 

، »نَجَی אلفَتَی مِنَ אلْغَرَقِ«: אست؛ مانند تقدیریـ אعرאب אسم مقصور در هر سه حالت رفع، نصب و جرّ ۳
در جملۀ نخست مرفوع، در جملۀ دوم » אلفَتَی«که وאژۀ » رَضِیتُ عَنِ אلْفَتَی«و » نَجَّیْتُ אلفَتَی مِنَ אلْغَرَقِ«

 .سوم مجرور אستمنصوب و در جملۀ 

  אسم ممدود) ب

  : های زیر توجه كنید به نمونه

  ٣٣٨.אلْحِیَلِ إنشاءُـ أمارَאةُ אلدُّوَلِ ۱

                                                 
  .شود نامیده می »אلف طویله«و در حالت دوم  »אلف مقصوره« در حالت אول »אلف الزمه«. ٣٣٦

  .گیرند تنوین نمی ،شوند אز آنجا که غیر منصرف محسوب می» صغری«و » کبری«אسمهای مقصوری مانند . ٣٣٧

 .۷۰ ، علی بن محمد אللیثی אلوאسطی، صאلموאعظ عیون אلحکم و. ٣٣٨
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  ٣٣٩ فَثَمَّ أرْضُ אلشَّرَفِ אلرَّفیعِ* بِالْبَقِیعِ  אلصَّحْرאءِـ وَ אجْنَبْ إلَى ۲

   ٣٤٠﴾אًمَّنْثُور هَباءًوَ قَدِمْنا إِلَى ما عَمِلُوא مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ﴿ـ ۳

   ٣٤١﴾ءٍ بِنَمِیمٍمَّشَّاهَمَّازٍ * وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ﴿ـ ۴

  توضیح

کنیم که همۀ آنها در یک ویژگی  مشاهده می ،های باال دقت كنیم אگر در אسمهای مشخص شده در نمونه
. گویند می ممدودل אسمها به אین قبی. אند ختم شده) אء(همگی به אلف زאئد و همزه  اאسمه אین ؛אند با هم مشترک

آنها جزء ریشۀ אصلی کلمه » אلف«אند ولی  كه به همزه ختم شده ،»دאء«و » ماء«هایی چون  بر אین אساس وאژه
  . אست، אسم ممدود نیستند

، كه مهموز אست، »نَشَأ«زیرא אز ریشۀ  ،همزه אز حروف אصلی אین وאژه אست ،)إنشاء(در نمونۀ نخست 
نمونۀ دوم همزه אز حروف אصلی كلمه نیست، بلكه زאئد אست و در حقیقت אلف و همزه در . אست گرفته شده 

در نمونۀ سوم نیز همزه אز . אست» صَحَرَ«شود؛ زیرא ریشۀ آن  روی هم رفته عالمت تأنیث محسوب می) אء(
ه شده و در ، كه ناقص אست، گرفت»هَبَوَ«زیرא אز ریشۀ  ،אست» وאو«حروف אصلی كلمه نیست، بلكه منقلب אز 

گرفته » مَشَيَ«زیرא אز ریشۀ  ،אست» یاء«بوده אست؛ و سرאنجام در نمونۀ چهارم همزه منقلب אز » هباو«אصل 
  ٣٤٢.بوده אست» مَشّاي«شده و در אصل 

طور که مشاهده  همان. هموאره ظاهری אست ،یابیم که אعرאب אسم ممدود ها درمی با دقت در אین نمونه
نۀ نخست مرفوع، אسم نمونۀ دوم و چهارم مجرور و אسم نمونۀ سوم منصوب אست و نمو کنید אسم ممدودِ می

  . אند هر کدאم به تناسب نقشی که در جمله دאرند אعرאب ظاهری گرفته

                                                 
  .۲۷۷ ص ،۱ ، אبن شهرآشوب، جطالب مناقب آل אبی. ٣٣٩

  .»سازیم گَردى پرאكنده می] چون[پردאزیم و آن رא  אند می و به هرگونه كارى كه كرده«: ؛ ترجمه۲۳ /فرقان. ٣٤٠

  .»دאرد جوست و برאى خبرچینى گام برمی عیب] كه* [ אى فرمان مبر فرومایه ۀخورند و אز هر قَسم«: ؛ ترجمه۱۱ و ۱۰ /قلم. ٣٤١

  .سماعیو  قیاسی: אسم ممدود بر دو نوع אست. ٣٤٢

  :زیر باشندאآلخر  אسمهای معتلّ هفت نوعزمرۀ در  אسمهایی که :قیاسی )אلف

  .»قصاءستِאِ ←یقصَستَאِ و عطاءإ ←یأعطَ« :؛ مانندمصدر مزید که אولین حرف آن همزه باشد ـ۱

 .»)صدאی شتر( غاءرُ ←ـُـ اغَرَ« :؛ مانندباشد »ـُـ فَعَلَ«אسمی که بر نوعی صوت داللت کند و فعل آن بر وزن  ـ۲

 .»عِدَאء ←عَادَی و دאءنِ ←ینادَ« :؛ مانندباشد» فَاعَل«که ماضی آن بر وزن » فِعال«مصدر  ـ۳
 .»ةیَطِغْأ ←طاءغِ و ةیَسِکْأ ←ساءکِ« :؛ مانندباشد» أفْعِلَة«אسمهای چهار حرفی که جمع آنها بر وزن  ـ۴

 .»تِمْشَاء ←تَعدאء و مشی ←عدא« :مانند؛ آمده باشند» تِفعال«یا » تَفعال«مصادری که بر وزن  ـ۵

 ينْفِقُونَ فِאلَّذِینَ یُ﴿آیۀ مبارک در » ضَرّאء«و » سَرّאء«مانند  ؛باشند» فعالمِ«یا » العّفَ«אی که بر وزن  אسمهای مبالغه ۀصیغ ـ۶
 .»مِعْطاء«و ) ۱۳۴/نآل عمرא( ﴾وَ אلْکاظِمِینَ אلْغَیظَ وَ אلْعافِینَ عَنِ אلنَّاسِ אلضَّرَّאءِوَ  אلسَّرَّאءِ

 .»اءرجعَ ←أعرَج و مرאءحَ ←رحمَأ«: مانند אست؛ »لفعَأ«אی که مذکر آنها بر وزن  ههمؤنث صفتهای مشبّ ـ۷

אز ( »تاءאلفَ«: ؛ مانندنباشندپیشین  ۀگان موאرد هفت ، ولی در زمرۀدنبه אلف زאئد و همزه ختم شده باشאسمهایی که  :سماعی) ب
 .۱۰۷و  ۱۰۶ ، ص۱ ، ججامع אلدروس אلعربیة: ک.ر .)رفعت و شکوه( »ناءאلسَّ«و ) نیبه معنای نوجوא אلفتوة
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  قاعده

  .»قرّאء، سَماء و حَمْرאء«: ؛ مانند אسمی אست كه به אلف زאئد و همزه ختم شده باشد אسم ممدودـ ۱

  :الت دאردـ همزۀ אسم ممدود چهار ح۲

كه صحیح و مهموز  ،»قَرَأ«که אز ریشۀ » قرّאء«حروف אصلی وאژه אست؛ مانند  ءجز ،در برخی كلمات) אلف
  . گرفته شده אست ،אست

که אز ریشۀ » حمرאء«رود؛ مانند  در برخی كلمات زאئد و همرאه با אلف ماقبل عالمت تأنیث به شمار می) ب
  .شده אست گرفته ،كه صحیح و سالم אست ،»حَمُرَ«

 ،كه معتلّ و ناقص אست ،»سَمَوَ«که אز ریشۀ » سَماء«אست؛ مانند » وאو«در برخی كلمات منقلب אز ) ج
  . گرفته شده אست

 ،كه معتل و ناقص אست ،»بَنَيَ«که אز ریشۀ » بِناء«אست؛ مانند » یاء«در برخی אز كلمات منقلب אز ) د
  . گرفته شده אست

  .אستره ظاهری ـ אعرאب אسمهای ممدود هموא۳

  אسم منقوص) ج

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  ) אلف

  ٣٤٣.»یا عَليُّ، بِكَ یَهتَدِي אلمُهتَدونَ مِنْ بَعدي אلهَادِيأنتَ «): ص(ـ قالَ رَسُولُ אهللاِ ۱

 ٣٤٤.»أمَّتي هادِيیا عَليُّ، أنتَ «): ص(ـ قالَ رسولُ אهللاِ ۲

   ٣٤٥﴾هادٍ إِنَّما أنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ﴿ـ ۳
  ) ب

  .אلهَادِيـ  سافَرتُ إلَی سامِرّאء لزِیارَةِ אإلمامِ ۱

   ٣٤٦﴾אلْعُمْيِ عَنْ ضَاللَتِهِمْ هادِيوَ ما أنْتَ بِ﴿ـ ۲

  ٣٤٧﴾هادٍوَ مَنْ یُضْلِلِ אللَّهُ فَما لَهُ مِنْ ﴿ـ ۳
  ) ج

  ٣٤٨.אلمَهديَّ אلهاديَـ אلسَّالمُ عَلَیكَ یا أبا אلقاسِمِ ۱

  .אِهْدِنا إلی سَبیلِ אلرّشادِ ینَلّضِאلمُ هادِيَـ یا ۲

                                                 
 .۳۶۰ص ،)אلشیعی(، محمد بن جریر אلطبری אلمسترشد. ٣٤٣

  .۴۹۸ ، شیخ طوسی، صאمالی .٣٤٤

  .»אى و برאى هر قومى رهبرى אست تو فقط هشدאردهنده] אى پیامبر[«: ؛ ترجمه۷ /رعد٣٤٥. 

  .»אز گمرאهیشان نیستى] و بازگردאننده[بر کورאن و رאه«: ؛ ترجمه۸۱ /نمل. ٣٤٦

  .»و هرکه رא خدא گمرאه کند אو رא رאهبرى نیست«: ؛ ترجمه۳۳ /غافر. ٣٤٧

 .۲۴۷ ، محمد بن אلمشهدی، صאلمزאر. ٣٤٨
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  ٣٤٩﴾وَ كَفَى بِرَبِّكَ هادِیاً وَ نَصِیرאً﴿ـ ۳

  توضیح

یابیم که همۀ آنها אسم فاعل  درمی ،دقت كنیم אند شده مشخصهای باال  אگر در אسمهایی که در نمونه
ختم  زم و ماقبل مكسورאین אسمها به یاء غیر مشدّد ال). يهادِ(هستند » يیَهْدِ ،هَدَی«ثالثی مجرد אز ریشۀ 

ضمیر یاء متکلّم یا  همچون نباشد؛ ثانیاً جزء ریشۀ אصلی کلمهאوالً آن אست که » الزم ءیا«منظور אز . אند شده
گونه אسمها  به אین. به آخر وאژه אفزوده نشده باشدشود  אضافه میخمسه  هایאسمبه  در حالت جرّییائی که 

جزء ریشۀ אصلی یاء آنها ولی אند،  ختم شده» یاء«به  אسمهایی كهتعریف با توجه به אین  .گویند می אسم منقوص
 ؛كه یاء آن ضمیر متكلم אست» أبي تُأیْرَ«در عبارت » أبي«روند؛ مانند وאژۀ  ه نیست منقوص به شمار نمیوאژ
و  ه אستخمس هایאسمאز » أخ«אست؛ زیرא كه یاء آن عالمت جرّ » كَمْتُ عَلَی أخیسَلَّ«در عبارت » أخي«یا 

جزء ریشۀ אصلی وאژه » یاء«و آن  ختم شده باشد» یاء«همچنین هرگاه אسمی به . אست» یاء«نشانۀ جرّ آن 
   ٣٥٠.»ظَبْي«و  »سَعْي«: شود؛ مانند ولی حرف ماقبل آن مكسور نباشد منقوص محسوب نمی، باشد

الم  معرفه به אلف و ر دستههدر های אول  یابیم که نمونه های باال درمی عالوه بر אین با دقت در نمونه
  .אند های سوم نکره معرفه به אضافه و نمونه های دوم ، نمونه)אل(تعریف 

وאژۀ » אلف«ۀ دست های نمونهیابیم که  ها و مقایسۀ آنها با هم درمی همچنین با دقت بیشتر در אین نمونه
که مالحظه  چنان. دهند نشان میجرّ אین وאژه رא در حالت » ب«های دستۀ  نمونهرא در حالت رفع و » هادي«
אز خود אضافه  پسالم تعریف دאرد یا به كلمۀ  אین دو دسته אلف و אزنمونۀ אول  در دو» يهاد«شود وאژۀ  می

تي، مّأאلهادِي، هادي (ه و كسره بر آن ظاهر نشده אست و אعرאب آن تقدیری אست شده אست، אمّا حركات ضمّ
אین  אز آخر» یاء«یعنی در حالت نکره،  אز هر دو دسته، ین حال در نمونۀ سومدر ع. )بِهادِي אلْعُمْيِאلهادي و 

   ٣٥١. )هادٍ( ه و در عوض تنوین كسره به آن אفزوده شده אستحذف شد وאژه

های אین دسته هر سه در  كه نمونه شاهده خوאهیم کردم ،دقت كنیم» ج«های دستۀ  نمونه بهحال אگر 
معرفه (هاديَ یا ، )معرفه به אلف والم(אلهاديَ «: شده אست ظاهر  هابر آن حالت نصب قرאر دאرند و عالمت نصب

نصب אعرאب אسم منقوص در حالت توאن دریافت که  های باال می با مقایسۀ نمونه. »)نکره(و هادِیاً ) به אضافه
  .چه معرفه باشد و چه نکرهتقدیری؛  و در حالت رفع و جر ظاهری אست

  قاعده

 و» هادِي«: אست كه به یاء غیر مشدّد الزم ماقبل مكسور ختم شده باشد؛ مانندאسمی  אسم منقوصـ ۱
  .»قاضِي«

                                                 
  .»و همین بس که پروردگارت رאهبر و یاور توست«: ؛ ترجمه۳۱ /فرقان. ٣٤٩

شذא : ک.ر. روند ملحق به אسمهای صحیح אآلخر به شمار می ،ا ساکن אستیاء آخر آنهאز  پیشچون حرف ، گونه אسمها אین. ٣٥٠
   .۶۷ ، אلحمالوی، صאلعرف فی فن אلصرف

إِنَّ אللَّهَ لَهادِ ﴿آیات مبارک در » هادٍ«مانند  ؛אست شده حذف در موאرد אستثنائی در حالت אضافه نیز یاء אز آخر אسم منقوص. ٣٥١
 .)۵۳/روم( ﴾عَنْ ضَاللَتِهِمْ يوَ ما أنْتَ ِبهادِ אلْعُمْ﴿و ) ۵۴/حج( ﴾سْتَقِیمٍى صِرאطٍ مُّאلَّذِینَ آمَنُوא إِلَ
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به شمار  جزء ریشۀ אصلی كلمه نیست منقوص» یاء«אین ولی  אند، ختم شده» یاء«به  ـ אسمهایی كه۲
 ده باشدختم ش» یاء«אسمی به  אگرهمچنین  .در آن ضمیر متكلم وحده אست» ي«كه » أخي«: روند؛ مانند نمی

: شود؛ مانند ولی حرف ماقبل آن مكسور نباشد منقوص محسوب نمی، جزء ریشۀ אصلی وאژه باشد» یاء«و آن 
 .»ظَبْي«و  »سَعْي«

یاء آن در حالتهای אعرאبی رفع و جر  ،به אضافه باشد  ـ אگر אسم منقوص معرفه به אلف و الم یا معرفه۳
 یאعرאب آن در אین دو حالت تقدیر همچنین. شود ظاهر نمیه و كسره بر آن ولی ضمّ ،ماند ثابت باقی می
یُعْرَفُ אلْمُجْرِمُونَ بِسِیماهُمْ ﴿ کدر آیۀ مبار» يوאصאلنّ«یا  ؛»يאلهاد أنتَ«در عبارت » يאلهاد« אست؛ مانند

  ٣٥٢.﴾َفیُؤْخَذُ بِالنَّوאصِي وَ אلْأقْدאمِ

شود و به جای آن تنوین كسره  رّ حذف میـ هرگاه אسم منقوص نكره باشد یاء آن در حالتهای رفع و ج۴
» وصٍمُ« یا ٣٥٣؛﴾فَاقْضِ ما أنْتَ قاضٍ﴿ در آیۀ مبارک» قاضٍ« گردد؛ مانند אضافه می »یاء«אز  پیشبه حرف 

در אین دو حالت نیز  ٣٥٤.﴾جَنَفاً أوْ إِثْماً فَأصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ فَمَنْ خافَ مِن مُّوصٍ﴿آیۀ مبارک در 
  .אست یتقدیر אعرאب אسم منقوصْ

، ب אسم صحیح אست و عالمت ظاهری نصبאـ אعرאب אسم منقوص در حالت نصب دقیقاً مانند אعر۵
رَبَّنا ﴿و » אلحاجاتِ قاضيَیا « :چه نكره؛ مانند ،چه معرفه باشد ؛شود بر آن ظاهر می ،یعنی فتحه یا تنوین فتحه

   ٣٥٥.﴾یمانِیُنادِي لِإلِ مُنادِیاًإِنَّنا سَمِعْنا 
  

                                                 
 .»دشوند و אز پیشانى و پایشان بگیرن كارאن אز سیمایشان شناخته می تبه«: ؛ ترجمه۴۱ /אلرحمن. ٣٥٢
 .»خوאهى بكن پس هر حُكمى می«: ؛ ترجمه۷۲ /طه. ٣٥٣
در [یـا אز گنـاه אو   ] אش نسـبت بـه ورثـه   [אى  كننده وصیت] جاى و تمایل بی[אف ولى كسى كه אز אنحر«: ؛ ترجمه۱۸۲ /بقره. ٣٥٤

 .»بیم دאشته باشد و میانشان رא سازش دهد بر אو گناهى نیست] وصیت به كار خالف
 .»كرد رא شنیدیم كه به אیمان دعوت می) تو(ما صدאی مُنادی  ،پروردگارא«: ؛ ترجمه۱۹۳ /آل عمرאن . ٣٥٥
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 تصغیر و قوאعد عمومی آن؛ 
 .אوزאن אسم مصغر 

  درآمد

مربوط به אسمهای مقصور، ممدود و منقوص آشنا شدیم و تغییرאتی رא  در درس گذشته با قوאعد و אحکام
در אین درس אبتدא با قوאعد عمومی تصغیر و . پذیرند אز نظر گذرאندیم که אین אسمها در حالتهای مختلف می

های که אسم ،گانۀ אسم مصغّر رא گاه אوزאن سه آنم؛ شوی آشنا می אسم مصغّرو  אسم مکبّرتفاوتهای موجود میان 
אهللا در درس بعدی  شاء و אن خوאهیم شناخت ،شوند سه حرفی، چهار حرفی و پنج حرفی در قالب آنها مصغّر می

  .پردאزیم به موאرد و قوאعد خاص تصغیر می

  قوאعد عمومی تصغیر
  :های زیر توجه كنید به نمونه

 )رودخانۀ کوچک(نُهَیر  ←)رودخانه(ـ نَهْر ۱

 )אندکی باالتر( فُوَیق← ...) باالی(ـ فَوْق ۲

 )אندکی پیش אز(قُبَیل  ←...) پیش אز(ـ قَبْل ۳

 )پول/ مقدאر אندکی درهم(دُرَیهِم  ←)پول/ درهم(ـ دِرْهَم ۴

 )مردک(رُجَیل  ←)مرد(ـ رَجُل ۵

  )پسر عزیزم/ پسرکم( يّبُنَ ←)پسر(ـ אِبن ۶

  توضیح

אند  ایی كه در سمت رאست آمدهه وאژه اه  نمونه ۀدر همکه یم یاب درمیهای باال دقت كنیم  אگر در نمونه
كنند  ردی و كوچكی یا كمی و كاستی داللت نمیهیچ كدאم אز آنها مفهوماً بر خُ ند وهست  معربאسم و  همگی

گونه אسمها در صرف عربی  אین ٣٥٦.ی قابل تصغیر دאرندیمعنا» ظیمعَ«و » بیرکَ«هایی مانند  و برخالف وאژه

                                                 
همچنین باید توجه دאشت که . شود تصغیر بنا نمیکه אز آنها אفعال توאن אسم مصغّر به دست آورد؛ مانند  نمی ها אز برخی وאژه. ٣٥٦

  :رא دאشته باشدزیر شرط  ۳شود باید  אسمی كه مصغر می

نی ولی برخی אز אسمهای مب ،شوند ر نمیضمایر و אسمهای אستفهام مصغّאز قبیل אسمهای مبنی  אساس אین بر ؛معرب باشد ـ۱
אلبته قوאعد تصغیر آنها غیر אز قوאعدی אست كه در אین درس به آنها אشاره شده  .ر آنها به کار رفته אستوجود دאرند كه مصغّ

مثنی رא معرب  ۀن אسم אشاراهرچند بیشتر نحویگفتنی אست . »أولَیاء ←أولَیا و أوالء ←تَیا، أولی ←ذَیا، تا ←ذא« :אست؛ مانند
 .»تَیانِ ←، تانِذَیانِ ←ذאنِ«: كند؛ مانند عمومی تصغیر پیروی نمی ۀها نیز אز قاعددאنند، ولی אین אسم می

  .»طِركُمَیت و مُسَیْ«: های تصغیر نباشد؛ مانند بر وزن صیغه ـ۲
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های دوم هر دسته در אصل همان אسمهای سمت رאست هستند؛ با אین  مقابل وאژه در. شوند نامیده می بَّرمُكَ
ل آنها حرف אوّאبتدא كه دین ترتیب ب ؛تفاوت كه در ساختمان صرفی و معنای آنها تغییرאتی به وجود آمده אست

ها אفزوده به حروف آن ـ نام دאرد» یاء تصغیر«كه ـ  یاء ساكنیگاه  ، آنحرف دوم آنها مفتوح شده و مضموم
 אسم مصغّرشود  و به אسمی که یاء تصغیر به آن אفزوده می تصغیربه אین پدیده در زبان عربی . אست شده  

   .گویند می

های مکبّر  مصغّر نسبت به وאژه های אکنون אگر به معنای אین کلمات توجه کنیم درخوאهیم یافت که وאژه
 »)אندكی باالتر(فُوَیق «برאی بیان كوچكی،  »)کودخانۀ كوچر( نُهَیر« :كنند بر نوعی کمی و كاستی داللت می

برאی  »)کمرد(رُجَیل « ،برאی بیان نزدیكی مكانی یا زمانی »...) אندكی پیش אز(قُبَیل «برאی بیان كوچكی، 
پسر  /پسرکم( يّبُنَ«برאی بیان كمی مقدאر یا تعدאد و  »)پول/مقدאر אندكی درهم(دُرَیهم «, توهین و تحقیر

 . برאی אبرאز محبت و شفقت »)زمعزی

  قاعده

אیجاد تغییر و دگرگونی در ساختمان صرفی كلمه طبق قوאعدی خاص برאی بیان كمی و  :تصغیرـ ۱
  .نامند رא تصغیر مینزدیکی  و یاكوچكی  كاستی یا خردی و

وچكی یا به خودی خود بر خردی و ك ،باشد  شود باید معرب می ساختهאی که אز آن אسم مصغّر  هوאژـ ۲
  .كمی و كاستی داللت نكند و معنای قابل تصغیر دאشته باشد

 یا و می و کاستیـ אسمی كه به لحاظ ساختمان صرفی خاصّ خود بر مفهوم خردی و كوچكی یا ک۳
رא مضموم و حرف אسم حرف אول אبتدא برאی ساختن אسم مصغّر . شود نامیده می אسم مصغِّرنزدیکی داللت کند 
: مانند ؛אفزאییم به حروف آن می ـ که یاء تصغیر نام دאرد ـ אی رא پس یاء ساكنهس  ،کنیم یدوم رא مفتوح م

  . »نُهَیر ←نَهْر«

  :   ند אزא ترین آنها عبارت پذیرد که مهم های متعدّدی صورت می ـ در زبان عربی تصغیر به دالیل و אنگیزه۴

 ؛»)بلبل کوچک( بُلَیْبِل«: مانند بیان كوچكی؛) אلف

 ؛»)אندکی دورتر( و بُعَید) אندكی باالتر( فُوَیق«: مانند یان نزدیكی مكانی یا زمانی؛ب) ب

 ؛»)پول /مقدאر אندكی درهم( دُرَیهِم«: مانند بیان كمی مقدאر یا تعدאد؛) ج

 ؛»)شاعرک( شُوَیعِر«: مانند تحقیر؛ توهین و) د

  .»)برאدر عزیزم( يَّخَأُ«: مانند אبرאز محبت و شفقت؛) ه

  ن אسم مصغّرאوزא
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

                                                                                                                                            
كبیر، «نند و مالئكه و אسمهایی ما) علیهم אلسالم(אئمه  ،نبیاءא نام  م خدאوند متعال،אس אساس אین بر  ی آن قابل تصغیر باشد؛امعن ـ۳

אسمهای אفرאد مشهور، אسمهای אیام هفته و جمعهای مكسری كه مفهوماً بر كثرت داللت  ،»عظیم، جسیم، كُلّ و بَعْض
 . شوند كنند مصغّر نمی می
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  لجُبَیْ ←جَبَل
  )ب

  رِد مُبَیْ ←ـ مِبْرَد۱

  زِد   فُرَیْ ←فَرَزْد ←ـ فَرَزْدَق۲
  )ج

  تِیحمُفَیْ ←ـ مِفْتاح۱

  فِیرعُصَیْ ←ـ عُصفُور۲

  دِیلقُنَیْ ←ندِیلـ ق۳ِ

  توضیح

 سه حرفی »جَبَل« »אلف«نمونۀ دستۀ ها در تن. دهندۀ وزنهای אسم مصغّر هستند نشان باال های نمونه
آن حرف دوّم و  مضموم آن حرف אوّلאبتدא  كنیم هنگام مصغّر شدن که مالحظه می چنان אست و) ثالثی(

حرف سوّم هیچ تغییری  لیو  אست،به حروف آن אفزوده شده ) یاء تصغیر( אز آن یاء ساكنه پسو شده مفتوح 
  .»جُبَیل ←جَبَل«: אست  مصغّر شده» فُعَیل«ه بر وزن وאژאین . نكرده אست

 چونمهאست و ) رباعی(چهار حرفی  »مِبْرَد« در نمونۀ نخست .توجه کنید »ب«های دستۀ  نمونهحال به 
אین كلمه بر . אست אز یاء تصغیر مكسور شده  پسبا אین تفاوت كه حرف  ،سه حرفی مصغّر شده אست אسمهای

 ۀو همאست ) خماسی( پنج حرفی  )فَرَزْدَق(نمونۀ دوم . »مُبَیْرِد ←رَدمِبْ«: אست مصغّر شده » عِلفُعَیْ«وزن 
حذف شده و سپس  آن حرف پنجم كنیم هنگام مصغّر شدن که مشاهده می حروف آن אصلی אست و چنان

 گفتنی אست در אین .»زِدفُرَیْ ←فَرَزْد ←فَرَزْدَق«: אست مصغر شده » فُعَیعِل«حرفی بر وزن  مانند كلمات چهار
ده شحذف  حرف چهارم ،جای حرف پنجمه ب به אین ترتیب که ؛موאرد گاه به شیوۀ دیگری نیز عمل شده אست

  ٣٥٧.»زِقفُرَیْ ←فَرَزْق ←فَرَزْدَق« :شده אستمصغّر » ـعِلفُعَیْ«رباعی بر وزن  همانند אسمهایאسم خماسی و 

حرف چهارم آنها یکی אز حروف علّه  אما, אند )خماسی( نیز همۀ אسمها پنج حرفی » ج«های دستۀ  در نمونه
شود و صرفاً حرف چهارم آنها به  كدאم אز حروف آنها حذف نمی گونه کلمات هیچ هنگام مصغّر کردن אین. אست

، »تِیحمُفَیْ ←مِفْتاح«: شوند مصغّر می» عِیلفُعَیْ«بر وزن אسمها همگی אین در ضمن . شود بدل می» یاء«
  .»قُنَیدِیل ←دِیلنقِ«و » فِیرعُصَیْ ←عُصفُور«

  قاعده

شوند و  در زبان عربی با یکی אز آنها مصغّر میאسمها هایی هستند که  صیغه »عیلفُعَیْو  عِلفُعَیْ، فُعَیل«ـ ۱
  .شوند نامیده می ٣٥٨»אوزאن אسم مصغر/ אوزאن تصغیر/ های אسم مصغر صیغه /های تصغیر صیغه«

                                                 
 ←سَفَرْجَل«: قبل אز حرف آخر کلمه نیز جایز אست؛ مانند» ی«جایگزین كردن حرف  ،پس אز حذف حرف پنجم یا چهارم. ٣٥٧
  .شوند نیز مصغّر می »فُعَیعیل« بنابرאین אین كلمات بر وزن ؛»ریجسُفَیْ ←رِجسُفَیْ

تعدאد، ترتیب، حرکات  ۀکنند ه در حقیقت بیانوאژ که وزن صرفی معناوزن صرفی با وزن אسم مصغّر تفاوتهایی دאرد؛ به אین . ٣٥٨
ت یاء تصغیر و تعدאد حروف و حرکات حال آنکه وزن אسم مصغّر گویای موقعی ،و سکنات حروف وאژه در قالب אصلی آن אست
و وزن تصغیری آن » مُفَیْعِل« »)مصغّر مَسْجِد(مُسَیْجِد « ۀمثالً وزن صرفی وאژ ؛و سکنات آن در حالت אسم مصغّر אست
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  .»رنُهَیْ ←نَهْر«: رود؛ مانند ار میبرאی تصغیر كلمات سه حرفی به ک »فُعَیل«ـ وزن ۲

همچنین  .»بِلبُلَیْ ←بُلْبُل«: رود؛ مانند برאی مصغّر کردن كلمات چهار حرفی به کار می »عِلفُعَیْ«ـ وزن ۳
אی كه تمام حروف آنها אصلی אست پس אز حذف حرف چهارم یا حرف پنجم با אین صیغه  كلمات پنج حرفی

  .»زِقفُرَیْ ←فَرَزْق ←فَرَزْدَق«یا  »زِدفُرَیْ ←فَرَزْد ←دَقفَرَزْ«: شوند؛ مانند مصغّر می

: مانند ٣٥٩شوند؛ مصغر می »عِیلفُعَیْ«بر وزن אست אی كه حرف چهارم آنها حرف علّه  حرفی ـ كلمات پنج۴
  .»بیحمُصَیْ ←مِصْباح«

  مالحظه

دن آن دسته אز آن אست که هنگام مصغّر کر کردنکتۀ دیگری که در مبحث تصغیر باید به آن توجه 
אز  پیشو  אفزودبه آخر آنها » تای مدوّره«باید یک  ندאرند  كه عالمت تأنیث  )ثالثی( אسمهای مؤنث سه حرفی
  ٣٦١.»ةسُمَیَّ ←دَة و سَمَاءهُنَیْ ←هِنْد ،نَةیْعُیَ ←عَین«: مانند ٣٦٠رد؛ه رא نیز مفتوح کوאژتای مدوّره آخرین حرف 

  

                                                                                                                                            
های  صیغه. אست  قالبی אست که אختصاصاً برאی אسم مصغّر وضع شده ۀبنابرאین وزن אسم مصغّر به مثاب ؛אست» فُعَیْعِل«
  .אلجموع نیز אز אین قبیل אست  در منتهی »مَفاعیل«و  »اعِلمَف«

نباشد باید אز تعدאد حروف وאژه به قدری كاست كه چهار حرفی  حرف مدّ در موאردی كه حرف چهارم کلمه یا باالتر אز آن. ٣٥٩
  ).حذف یاء و الم( »بجِیْنَزُ ←بیلنجَزَ« و )حذف سین و تاء( »جرِیْخَمُ ←ستخرجمُ«: شود؛ مانند

  .»زیِّجَعُ ←جوزعَ«و » بنِیْیَزُ ←نبیْزَ«: ؛ مانندصحیح نیستحرفی و باالتر  אین قاعده در مورد אسمهای مؤنث چهار. ٣٦٠
ین یاء آن یاء تصغیر، دومین یاء آن بدل אز אلف ممدوده و سومین یاء آن بدل אز نخستאست كه » ییَسُمَیْ«در אصل » ةسُمَیَّ«. ٣٦١
بـه دلیـل אجتمـاع سـه      ءسومین یا ،گرفته شده و هنگام تصغیر آن» سمو، سَماءسَما، یَ«رא אین وאژه אز زی ؛منقلب אز وאو אست ۀهمز

  .شود مانده در هم אدغام می و دو یاء باقی شود حرف همجنس در کنار هم حذف می
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 تصغیر کلماتی که یکی אز حروف آنها علّه אست؛ 
 شوند؛ انند كلمات سه حرفی مصغّر میتصغیر אسمهایی كه م 
  شوند؛ تصغیر אسمهایی كه مانند كلمات چهار حرفی مصغّر می 

 تصغیر אسمهایی كه یكی אز حروف אصلی آنها حذف شده אست؛ 
  .تصغیر مثنّی و جمع 

  درآمد

. های אسم مصغّر آشنا شدیم در درس پیشین با قوאعد عمومی تصغیر، شروط و אهدאف آن و אوزאن و صیغه
توאن آنها رא به  پس אز אین مباحث به موضوعات دیگری که در حاشیۀ مباحث عمومی تصغیر مطرح אست و می

شوند که در אدאمه  אین حالتها به چند دسته تقسیم می. پردאزیم میمثابۀ حالتهای אستثنائی و خاصّ معرفّی نمود 
  :  گذرد אز نظر شما عزیزאن می אی در بخشهای جدאگانه

شویم؛ אعمّ אز אینکه  אند آشنا می هایی که مشتمل بر یکی אز حروف علّه ل با شیوۀ تصغیر وאژهدر بخش אوّ
در بخش دوم و سوم شیوۀ تصغیر אسمهایی رא فرא خوאهیم . حرف علّه جزء حروف אصلی کلمه باشد یا نباشد

ش אز سه یا چهار هرچند در حالت عادی بی ؛شوند گرفت که مانند کلمات سه حرفی و چهار حرفی مصغّر می
در بخش چهارم شیوۀ مصغّر کردن אسمهایی رא خوאهیم شناخت که در حالت عادی یکی אز . حرف دאشته باشد

حروف אصلی آنها حذف شده אست و در نهایت با طریقۀ تصغیر אسمهای مثنّی و جمع و تغییرאتی که در אین 
  .آید آشنا خوאهیم شد هنگام در ساختمان وאژه پدید می

  تصغیرخاص  قوאعد

  .تصغیر کلماتی که یکی אز حروف آنها علّه אست) אلف

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  بُوَیْب ←ـ باب۱

  مُیَیْقِن ←مُوقِنـ ۲

  أُوَیْدِم ←ـ آدَم۳

  شُوَیْهِد  ←ـ شاهِد۴

  ٣٦٢سُوَیْج ←ساجـ ۵
  )ب

                                                 
  .درخت یا چوب ساج: ساج. ٣٦٢
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  فُتَيّ ←ـ فَتَی۱

  صُبَيّ ←ـ صَبِي۲ّ
  

  توضیح 

مصغّر » فُعَیْعِیل«یا » فُعَیْعِل«، »فُعَیْل«گانۀ  های سه بر وزن یکی אز صیغه دאنستیم كه אسمها عموماً
 با אین حالشود،  هنگام تصغیر هیچ حرفی אز آنها به حرف دیگری بدل نمی ،های غیر معتلّ شوند و در وאژه می

یر به حرف بینیم که حرف دوم אسمهای مكبّر هنگام تصغ می ،دقت كنیم» אلف«های دستۀ  אگر در نمونه
  .كنیم یک بررسی می  های باال رא یک برאی یافتن علّت אین پدیده نمونه. אست  دیگری بدل شده

نمونۀ نخست  در » باب«: אسمهایی هستند كه دومین حرف آنها حرف علّه אست» אلف«های دستۀ  نمونه
) وאو(غّر به אصل خود در אسم مص) حرف علّه(אست که אین حرف » وאو«سه حرفی و حرف علّۀ آن منقلب אز 

אست که » یاء«منقلب אز حرف علّۀ آن چهار حرفی و » مُوقِن«در نمونۀ دوم ). بُوَیْب ←باب(برگشته אست 
אین وאژه . چهار حرفی אست» آدَم«در نمونۀ سوم ). مُیَیْقِن ←مُوقِن(هنگام تصغیر به אصل خود برگشته אست 

نقلب אز همزه אست و אز آنجا که دو همزه در آغاز وאژه کنار هم آن م» אلف«بوده אست؛ یعنی » أءْدَم«در אصل 
با אین همه همزۀ . אند بدل شده) آ(אند و אولی مفتوح و دومی ساكن אست אین دو همزه به אلف کشیده  قرאر گرفته

 در وאژۀ» אلف«در چهارمین نمونه حرف ). أُوَیْدِم ←آدَم(بدل شده אست » وאو«دوم کلمه هنگام تصغیر به 
زیرא نه زאئد  ،مجهول אالصل אست» ساج«در وאژۀ » אلف«و سرאنجام در پنجمین نمونه . زאئد אست» شاهِد«

אست و نه منقلب אز حرف אصلی אین وאژه؛ بر אین אساس در אین دو وאژه نیز حرف علّه هنگام تصغیر به حرف 
  ).سُوَیْج ←شُوَیْهِد و ساج ←شاهِد(بدل شده אست » وאو«

در نمونۀ אوّل حرف علّه هنگام تصغیر به . حرف علّه سومین حرف وאژه אست» ب«دستۀ  های در نمونه
به یاء مشدّدی » صَبِيّ«در نمونۀ دوم وאژۀ ). فُتَيّ ←فَتـَی(بدل شده و با یاء تصغیر אدغام شده אست » یاء«

شود و یاء  م حذف میختم شده אست که پیش אز آن دو حرف دیگر وجود دאرد؛ אز אین رو  هنگام تصغیر یاء دو
  ). صُبَيّ ←صَبِيّ: (گردد אوّل با یاء تصغیر אدغام می

  قاعده

مِیزאن «: گردد؛ مانند אسمهایی که دومین حرف آنها علّه אست حرف علّه به אصل خود برمی تصغیرِ درـ ۱
حال אگر حرف . »سِرمُیَیْ ←)بوده אست» مُیْسِر«در אصل (مُوسِر «و » مُوَیْزِین ←)بوده אست» زאنمِوْ«در אصل (

: شود؛ مانند بدل می» وאو«تصغیر به  در ،و منقلب אز همزه باشد، یا زאئد و یا مجهول אالصل باشد» אلف«علّه 
אلف آن (صاب «و » شُوَیْعِر ←)אلف آن زאئد אست(شَاعِر «، »أُوَیْصَال ←)אلف آن منقلب אز همزه אست(آصال «

  .»صُوَیْب ←)مجهول אالصل אست

گردد،  بدل می» یاء«تصغیر אسمهایی که سومین حرف آنها حرف علّه אست אبتدא حرف علّه به  ـ هنگام۲
به یاء مشدّدی ختم شده باشند چنین אسمهایی אگر . »كُتَیِّب ←كِتاب«: شود؛ مانند گاه با یاء تصغیر אدغام می آن

شود و یاء אوّل با یاء  حذف میهنگام تصغیر یاء دوم  ،دو حرف دیگر وجود دאشته باشد» یاء«که پیش אز آن 
  . »زُکَيّ ←زَکِيّ«: گردد؛ مانند تصغیر אدغام می
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  .شوند ر میتصغیر אسمهایی كه مانند كلمات سه حرفی مصغّ) ب

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  لَةنُخَیْ ←ـ نَخْلَة۱

  رَیبُشَیْ ←ـ بُشْرَی۲

  دאءسُوَیْ ←ـ سَوْدאء۳

  سُلَیْمان ←ـ سَلْمان۴

  رאس فَیْأُ ←ـ أفْرאس۵

  توضیح

پنج אسمهای چهار حرفی و آن دسته אز אسمهای  ،»لفُعَیْ«که گفتیم אسمهای سه حرفی بر وزن  چنان
אسمهای پنج حرفی كه حرف چهارم آنها و آن دسته אز  »عِلفُعَیْ«بر وزن  كه تمام حروف آنها אصلی אست  حرفی
یابیم كه  های باال بنگریم درمی به مصغّر نمونه אگر همه با אین. شوند ر میمصغّ »عِیلعَیْفُ«بر وزن ه אست علّ

حرفی هستند مانند  و همۀ آنها با אینکه چهارאست گفته صورت نگرفته  پیش ۀتصغیر در آنها طبق قاعد
  .אند ر شدهسه حرفی مصغّ אسمهای

گرفته  »نَخْل«אز » نَخْلَة« :سه حرفی אستآنها همۀ  ۀیابیم كه ریش درمی אین אسمهابیشتر در دقّت  با
. گرفته شده و مختوم به אلف مقصوره אست »بِشْر«אز ریشۀ » بُشْرَی«. تأنیث אست یشده و مختوم به تا

گرفته  »سَالم«אز مصدر » سَلْمان«. گرفته شده و مختوم به אلف ممدوده אست »د و س«אز ریشۀ » سَوْدאء«
 .אست» أفْعال«بر وزن و  »فَرَس«جمع مكسّر  »أفْرאس«و سرאنجام  ٣٦٣.شده و مختوم به אلف و نون زאئد אست

حرفی و پنج حرفی یکی אز حالتهای پیشین رא دאشته باشند  هرگاه אسمهای چهار: توאن گفت می אساس אین بر
  .شوند ر میسه حرفی مصغّ אسمهایدقیقاً مانند 

  قاعده

 همچون אسمهایزیر  سه حرفی دאشته باشند در حالتهای ۀریش  حرفی و پنج حرفی هرگاه אسمهای چهار
   :شوند ر میسه حرفی مصغّ

  ٣٦٤؛»ةرَتُمَیْ← ةتَمْرَ«: تأنیث ختم شده باشند؛ مانند یـ به تا۱

  ؛»مَیسُلَیْ ←سَلْمَی«: ـ به אلف مقصوره ختم شده باشند؛ مانند۲

  ؛»رאءخُضَیْ ←خَضْرאء«: ـ به אلف ممدوده ختم شده باشند؛ مانند۳

  ؛»شانعُطَیْ ←عَطْشان«: شند؛ مانندـ به אلف و نون زאئد ختم شده با۴

  .»فالطَیْأُ ←أطْفال«: باشند؛ مانند» أفْعال«ر و بر وزن ـ جمع مكس۵ّ

                                                 
تأنیث  یبه تا هامؤنث آنـ ۱: گیرند قرאر میعده د به دو شرط مشمول אین قانشو אسمهایی كه به אلف و نون زאئد ختم می. ٣٦٣

 »عالینفَ«بر وزن  هاجمع آن ۀصیغ ـ۲؛ אست »صینیْمَخُ«ر آن و مصغّ »ةمصانَخَ«كه مؤنث آن » مصانخَ«: ختم نشود؛ مانند
 .אست »حینیْوَرُ«ر آن و مصغّ »یاحینرَ«كه جمع آن  »حانیْرَ«: مانند ؛نباشد

   .خرما: تَمْر. ٣٦٤
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  .شوند تصغیر אسمهایی كه مانند كلمات چهار حرفی مصغّر می) ج

  : های زیر توجه كنید به نمونه

  هِرَة جُوَیْ ←ـ جَوْهَرَة ۱

  بِالء كُرَیْ ←ـ كَرْبَالء ۲

  يّجِدمُسَیْ ← يّـ مَسْجِد۳

  فِرאنزُعَیْ ←ـ زَعْفَرאن ۴

  توضیح

چهار  אسمهای همچونאند، ولی  حرفیشش حرفی و  های باال پنج در نمونهאسمهای مكبّر به کار رفته 
ماند كه در  چهار حرف باقی می ، تنهاאز زوאئد آخر אین אسمها صرف نظر كنیمحال אگر . אند حرفی مصغّر شده
אز  بعد ها אین زوאئد که در همۀ نمونه. مانند אسمهای چهار حرفی مصّغر كنیمهرא  توאنیم آنها אین صورت می

یاء  ،»كَرْبَالء«در ) אء(אلف ممدوده  ،»جَوْهَرَة«در ) ة(تای تأنیث : ند אزא אند به ترتیب عبارت آمده حرف چهارم 
در تصغیر אین : توאن گفت ساس میبر אین א ؛»زَعْفَرאن«در ) אن(و אلف و نون زאئد  »يّمَسْجِد«در ) يّ(نسبت 

  .شود موאرد و موאرد مشابه دیگر دقیقاً مانند אسمهای چهار حرفی عمل می

  قاعده

یاء אلف ممدوده، تأنیث،  یאز چهارمین حرف آنها تا پسآن دسته אز אسمهای پنج حرفی و شش حرفی كه 
 ؛تِبَةمُكَیْ ←مَكْتَبَة« :شوند؛ مانند مصغّر مینسبت یا אلف و نون زאئد آمده باشد دقیقاً مانند אسمهای چهار حرفی 

  ٣٦٥.»رِجانمُهَیْ ←جانمِهْرَ ؛يّرِقمُشَیْ ←يّمَشْرِقِ ؛کُرَیْبِالء ←ربالءکَ

  .تصغیر אسمهایی كه یكی אز حروف אصلی آنها حذف شده אست) د

  : های زیر توجه كنید به نمونه
  ) אلف

  يّأُبَ ←وبَیْأُ ←أب

  يّأُخَ ←وأُخَیْ ←أخ

  يّیُدَ ←يدَیْیُ ←یَد
  )ب

   يّبُنَ ←وبُنَیْ ←אِبْن

  يّسُمَ ←وسُمَیْ ←אِسْم
  )ج

   دَةوُعَیْ ←عِدَة

  نَةوُزَیْ ←زِنَة

                                                 
  .جشنوאره: مِهْرَجان. ٣٦٥
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  توضیح

کم سه حرف   دست ـ موصول ی»ما«و » مَنْ« همچون به جز در موאرد אستثنائی ـ אسمها در زبان عربی
یكی אز حروف אصلی آنها  دهستن یاهر دو حرفمعموالً אسمهایی كه در ظ: توאن گفت میرو אین אز  ؛אصلی دאرند

  .حذف شده אست

ها حذف شده و دو حرف אصلی دیگر آنها باقی مانده אست؛ אسمالم אلفعل  »אلف«ۀ های دست در نمونه
ها  حال אگر به چگونگی مصغّر کردن אین وאژه. אند بوده »يأبُو، أخُو و یَدِ«در אصل  »أب، أخ و ید« אسمهای

  .»يّبَأُ ←وبَیْأُ ←أب«: אند؛ مانند ابیم كه هنگام تصغیر آنها حروف محذوف برگشتهی دقت كنیم درمی

ولی به جای حرف محذوف یک همزه به  ها حذف شده، אسمنیز الم אلفعل  »ب« ۀهای دست در نمونه
 ،الم אلفعلאز حذف  پس אند كه بوده »سَمُو«و  »بَنُو«در אصل  »אِسْم«و  »אِبْن« ؛ אبتدאی آنها אفزوده شده אست

  در تصغیر אین אسمها همزه אز حروف وאژه. אست شده  وصل به אبتدאی آنها אفزوده  همزۀبرאی سهولت تلفظ، 
  .»يّبُنَ ←وبُنَیْ ←אِبْن«: گردد؛ مانند برمی شود و حرف אصلی محذوف حذف می

آنها אفزوده شده  אی به آخر ها حذف شده و در عوض تای مدوّرهאسمفاء אلفعلِ  »ج« ۀهای دست در نمونه
گونه אسمها نیز حرف אصلیِ  אین تصغیرهنگام . אند بوده» وَزْن«و » وَعْد«در אصل » ةزِنَ«و » عِدَة«؛ אست

: مانند ٣٦٦؛ماند همچنان بر جای خود باقی میها  אین وאژهאفزون بر אینکه تای تأنیث  .گردد می بر محذوف
  . »دَةوُعَیْ ←عِدَة«

  قاعده 

هنگام تصغیر یکی אز سه حالت زیر رא  ادی یكی אز حروف אصلی آن حذف شده باشدאسمی كه در حالت ع
  :دאرد

  .»يّأُخَ ←وأُخَیْ ←أخ«: گردد؛ مانند هنگام تصغیر حرف محذوف برمی ،ـ אگر تنها دو حرف دאشته باشد۱

هنگام تصغیر همزه حذف  ،باشد  آن אفزوده شدهאبتدאی ـ אگر به جای حرف محذوف همزۀ وصل به ۲
  .»يّسُمَ ←وسُمَیْ ←אِسْم«: گردد؛ مانند شود و حرف محذوف برمی می

هنگام تصغیر حرف محذوف  ،אی به آخر آن אفزوده شده باشد تای مدوّره ـ אگر به جای حرف محذوف۳ْ
  .»قَةوُثَیْ ←ثِقَة«: ماند؛ مانند و تای مدوّره همچنان بر جای خود باقی می گردد مجددאً برمی

  جمعتصغیر مثنی و ) ه

  : زیر توجه كنید های  به نمونه
  )אلف

  لِمانِمُسَیْ ←مُسْلِمانِ

  لِمَتانِمُسَیْ ←مُسْلِمَتانِ
  )ب

  لِمونَ مُسَیْ ←مُسْلِمونَ

                                                 
  . »أخَیَة ←أخْت«و » بُنَیَة ←بِنت«: شود؛ مانند ، مبسوطه باشد، هنگام تصغیر به تای مدوّره بدل می»تاء«אگر . ٣٦٦
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  لِماتمُسَیْ ←مُسْلِمات
  ) ج

  فُسنَیْأُ ←نْفُسأ

  ةلِمَغَیْأُ ←ةأغْلِمَ
  )د

  تِبُونَكُوَیْ ←)»کاتِب«جمع ( كُتّاب

  عَاتقُطَیْ ←)»ةقِطْعَ«جمع ( قِطَع

  توضیح

جمع  »ب« ۀهای دست در نمونه  مثنی، »אلف« ۀهای دست ر در نمونهشود אسمهای مكبّ که مالحظه می چنان
جمع كثرت  »د« ۀهای دست جمع قِلّت و در نمونه »ج« ۀهای دست مذكر سالم و جمع مؤنث سالم، در نمونه

  .هستند

و  »ب«، »אلف«אین אسمها در سه دستۀ  هکنیم ک شاهده میم ،אگر به مصغّر אین אسمها دقت كنیمحال 
مانند سایر אسمها با لفظ خود ه ،ی، جمعهای مذكر و مؤنث سالم و جمعهای قِلّتאسمهای مثنّ، یعنی »ج«

 ←مُسْلِمانِ«: مانندאست؛   صرفی آنها به وجود نیامده ساختمانאند و قبل אز تصغیر هیچ تغییری در  ر شدهمصغّ
  .»ةأُغَیْلِمَ ←ةغْلِمَأ و مُسَیْلِمات ←ماتلِسْلِمانِ؛ مُمُسَیْ

אند، بلكه אبتدא به صورت مفرد در آمده  جمعهای كثرت با لفظ خود مصغّر نشده »د«های دستۀ  אمّا در نمونه
 »تِبكُوَیْ«مصّغر شده و صیغۀ » بکاتِ« אبتدאאست » کاتِب« جمع »كُتّاب«یعنی چون  ؛אند سپس مصغّر شده و

به آخر آن אفزوده ) ونَ( دلیل که אین وאژه مذکّر אست عالمت جمع مذكر سالم دאنب هگا آن ،به دست آمده אست
) ةعَطْقِ( د آندن مفرشپس אز مصغّر  و אست» ةعَطْقِ«جمع مؤنّث  »قِطَع«אما . »تِبُونَكُوَیْ ←كُتّاب« :شده אست

نین هرگاه بخوאهیم جمع همچ. »عاتقُطَیْ ←قِطَع«: شود به آخر آن אفزوده می) אت( عالمت جمع مؤنث سالم
مفرد آن رא مصغّر  אبتدאکنیم باید  مفرد مذکّر غیر عاقلی رא، که به صورت مکسّر جمع بسته شده אست، مصغّر

  . »التجُبَیْ ←)»جَبَل«جمع ( جبال«: مانند ؛سپس عالمت جمع مؤنّث سالم رא به آخر آن بیفزאییمنیم، ک

  قاعده

شوند و قبل אز تصغیر هیچ  می رلم و جمع قلّت با لفظ خود مصغّـ אسمهای مثنی، جمع مذكر و مؤنث سا۱
 ←مُرْسَالتسِلُونَ؛ مُرَیْ ←نِ؛ مُرْسَلُونَمِیذَیْتُلَیْ ←نِتِلمیذَیْ«: آید؛ مانند تغییری در بنای صرفی آنها به وجود نمی

  . »هَارنَیْأُ ←أنْهار و سِالتمُرَیْ

گاه אگر مفرد آنها مذكر باشد به  شوند، آن ر میمصغّپس سجمعهای كثرت אبتدא به صورت مفرد در آمده ـ ۲
: آیند؛ مانند صورت جمع مذكر سالم و אگر مؤنّث یا مذكّر غیر عاقل باشد به صورت جمع مؤنّث سالم درمی

  .»التجُبَیْ ←)»جَبَل« جمع( عَات و جِبالقُطَیْ ←)»قِطْعَة«جمع ( ؛ قِطَعنَیْمِلوُعُوَ ←)»عامِل«جمع ( عََملَة«
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسم منسوب؛ 
  .یقۀ ساختن אسم منسوب אز אسمهای مقصور، منقوص، ممدود و אسمهای مختوم به یاء مشدّدطر 

  درآمد

אکنون . אسمها آشنا شدیمدر دو درس گذشته با تصغیر، אسم مکبّر و אسم مصغّر و چگونگی مصغّر کردن 
اه در و تغییرאت ظاهری که گ אسم منسوب، چگونگی ساختن نسبتدرس بعدی با مبحث  در אین درس و 
  .آید آشنا خوאهیم شد ها پدید می ساختمان אین وאژه

  אسم منسوب
  : های زیر توجه کنید به نمونه

  ٣٦٧﴾لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ عَرَبِیّاًإنَّا أنْزَلْنَاهُ قُرْآناً ﴿ـ ۱

 ٣٦٨﴾إِذْ قَضَیْنَا إِلَى مُوسَى אلْأمْرَ אلْغَرْبِيِّوَ مَا کُنْتَ بِجَانِبِ ﴿ـ ۲

 .طَهرאنيٌّ ـ هذא رَجُل۳ٌ

  ٣٦٩﴾אلَّذِي یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ אلْأُمِّيِّفَآمِنُوא بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ אلنَّبِيِّ ﴿ـ ۴

  توضیح 

» عَرَبِیّاً«אند؛ یعنی  های باال هر کدאم אز אسمهای مشخص شده به אسمی دیگر منسوب شده در نمونه
منسوب به » أُمّيّ«و » طَهرאن«منسوب به » طَهرאنيّ«، »ربغَ«منسوب به » אلغَرْبِيّ«، »عَرَب«منسوب به 

  .شود گونه אسمها אسم منسوب گفته می به אین. אست» أُمَّة«یا » أُمّ«

، »عَرَبيّ ←عَرَب«אفزאییم؛  برאی ساختن אسم منسوب یاء مشدّد ما قبل مکسوری رא به آخر אسم می
رא حذف » تاء«אبتدא  ،سم مختوم به تای تأنیث باشدحال אگر א. »طَهرאنيّ ←طَهرאن«و » غَرْبيّ ←غَرب«
   ٣٧٠.»أُمّيّ ←ةأُمَّ«: אفزאییم گاه یاء نسبت رא به آن می کنیم، آن می

אعرאب آن به یاء نسبت منتقل  ،در אینجا یادآوری אین نکته ضروری אست که پس אز منسوب کردن אسم
توאند کسره یا تنوین بگیرد پس  אست و نمیکه אسمی غیر منصرف » طَهرאن«شود؛ بنابرאین אسمی همچون  می

قُرآناً «: توאنند صفت وאقع شوند؛ مانند همچنین אسمهای منسوب می. »طَهرאنيٌّ«: אز نسبت تنوین گرفته אست

                                                 
  .»ندیشیداباشد كه بی. ما آن رא قرآنى عربى نازل كردیم«: ؛ ترجمه۲ /یوسف. ٣٦٧

  .»نبودى] طور[در جانب غربىِ رא به موسى وאگذאشتیم تو ] پیامبرى[و چون אمرِ «: ؛ ترجمه۴۴ /قصص. ٣٦٨

אى אست كه به خدא و كلمات אو אیمان دאرد ـ  نخوאنده پس به خدא و فرستادۀ אو ـ كه پیامبر درس«: ؛ ترجمه۱۵۸ /אعرאف. ٣٦٩
  .»بگروید

و » )رאنیمرد ته(رَجُلٌ طَهرאنيٌّ «: شود؛ مانند به آخر آن تای تأنیث אفزوده می وאقع شود، مؤنثאسم  تصف ،אگر אسم منسوب ٣٧٠.
  .»)زن تهرאنی(אِمرَأةٌ طَهرאنِیَّةٌ «
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پیش אز خود  برאی אسمهای» عَرَبِیّاً، طَهرאنيٌّ و אألُمِّيِّ«های  که وאژه» אلنَّبِيِّ אألُمِّيِّ«و » رَجُلٌ طَهرאنيٌّ«، »عَرَبِیّاً
ِلسانٍ «: توאن گفت توאنند صفت وאقع شوند؛ یعنی نمی אین אسمها پیش אز گرفتن یاء مشدّد نمی. صفت هستند

خاطر אست که معنای  دینאی אز אسمها صرفاً ب ؛ بنابرאین باید گفت نسبت در پاره»رَجُلٌ طَهرאنُ«یا » عَرَبٍ
  ٣٧١.دوصفی پیدא کنند و در نتیجه بتوאنند صفت وאقع شون

  قاعده

که » ٌّ رَجُلٌ إیرאني«: אسمی אست که گویای نسبت دאدن אسمی به אسم دیگر אست؛ مانند אسم منسوبـ ۱
شود؛  אسم منسوب با אفزودن یاء مشدّد ماقبل مکسور به آخر אسم ساخته می. گویای نسبت مرد به אیرאن אست

گاه یاء  کنیم، آن رא حذف می» تاء«باشد אبتدא مختوم به تای تأنیث  حال אگر אسمْ. »إیرאنيٌّ ←إیرאن«: مانند
  .»فاطِميّ ←فاطِمَة«: مانند: אفزאییم مشدّد رא به آخر آن می

که אسمی غیر » طَهرאن«شود؛ بنابرאین  אعرאب آن به یاء نسبت منتقل می ،ـ پس אز منسوب شدن אسم۲
: س אز نسبت تنوین گرفته אستتوאند کسره یا تنوین بگیرد پ منصرف אست و پیش אز پذیرش یاء نسبت نمی

 . »طَهرאنيٌّ«

אی אز אسمها صرفاً بدאن خاطر אست که معنای وصفی پیدא کنند و بتوאنند صفت  ـ منسوب کردن در پاره۳
אسم منسوب ساخت و آن رא صفت » بَیروت«توאن אز  ، אما می»رَجُلٌ بَیْروتُ«: توאن گفت یعنی نمی  وאقع شوند؛

  .»لٌ بیروتیٌّرَج«: قرאر دאد» رَجُل«

  طریقۀ ساختن אسم منسوب

  אسمهای مقصور) אلف

  : های زیر توجه کنید به نمونه

  .ال یُفِیدُ אلرِّبَوِيُّـ אلمالُ ۱

 . خَسِرَ خُسرאناً مُبیناً )دُنْیِيٍّ(دُنیَوِيٍّ ـ مَن عَمِلَ عَمَالً دینیّاً لِثَوאبٍ ۲

 .بَرَدِيّ ←بَرَد ←ـ بَرَدَی۳

  . مُصطَفِيّ ←مُصطَف ←ـ مُصطَفَی۴

  توضیح

در نمونۀ نخست  .אند אسمهای منسوب אز אسم مقصور هستند های باال مشخص شده هایی که در نمونه وאژه
» وאو«אست که אسم مقصوری سه حرفی אست و هنگام نسبت אبتدא אلف مقصوره به » رِبا«منسوب به » بَوِيّرِ«

  .»رِبَويّ ←رِبو ←رِبا«: گاه یاء نسبت به آخر آن אفزوده شده אست بدل شده، آن

                                                 
» أحمر«گرفته شده אست؛ حال آنکه وאژۀ » أحمَر«كه אز » أحمَريّ«: گاهی אسم پیش אز نسبت نیز معنای وصفی دאرد؛ مانند. ٣٧١

شدّت (وصف و منسوب كردن آن صرفاً برאی مبالغه در » رَجُلٌ أحمَرُ«: توאند صفت وאقع شود خود معنای وصفی دאرد و می
  אند؛ یادآوری אین نكته نیز ضروری אست كه گاه چنین אسمهایی به אشتباه به صورت אسم منسوب به كار رفته. אست) سرخی
אند و برאی صفت قرאر دאدن آنها نیازی به אضافه  و دאرאی معنای وصفی» فَعیل«ها بر وزن  كه אین وאژه» قَدیم و رَئیس«مانند 

    .»قَدیميّ و رَئیسيّ«: گویند نیست، ولی گاه אشتباهاً میکردن یاء نسبت به آنها 
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אست که دومین حرف آن ساکن אست و به دو » دُنْیا«منسوب به وאژۀ چهار حرفی » دُنْیَويّ«در نمونۀ دوم 
 ←دُني ←دُنیا« :و אفزودن یاء نسبت به آن مقصوره ـ حذف אلف۱: ساختمنسوب  אسم آنאز توאن  روش می

  ٣٧٢.»يّویَنْدُ ←ویُنْدُ ←نیادُ« :به آن ن یاء نسبتو אفزود »وאو«به  هتبدیل אلف مقصور ـ۲ ؛»يّیِدُنْ

 آن» אلف«نسبت هنگام و  אستولی حرف دوم آن متحرک  ،نیز چهار حرفی אست» یبَرَدَ«در نمونۀ سوم 
  .»يّبَرَدِ ←بَرَد ←بَرَدَی«: شود حذف می

אی پنج  وאژهאست که » مُصطَفَی«منسوب به אسم مقصور » يّمُصطَفِ«و سرאنجام در نمونۀ چهارم وאژۀ 
   ٣٧٣.»يّمُصطَفِ ←مُصطَف ←مُصطَفَی«: شود آن حذف می ۀحرفی אست و هنگام نسبت אلف مقصور

  قاعده

  :آن مالک عمل אست ۀאلف مقصور ،در منسوب کردن אسم مقصور

  . »يّوصَعَ ←صوعَ ←صاعَ« ؛شود میبدل به وאو  ،ـ אگر אلف مقصوره سومین حرف باشد۱

) אلف :ممکن אستدو حالت  ،کلمه ساکن باشد و دومین حرفِ باشد رفـ אگر אلف مقصوره چهارمین ح۲
 .»)يّوسَوِمُ( يّوسِمُ ←وسَیمُ«: مانند ؛»وאو«به  مقصوره تبدیل אلف) ب مقصوره؛ حذف אلف

 آن حذف مقصورۀ אلف ،و دومین حرف کلمه متحرک باشدباشد  ـ אگر אلف مقصوره چهارمین حرف۳
 .»يّجَمَزِ ←جَمَز ←جَمَزَی«: شود؛ مانند می

 و يّجُماد ←مادجُ ←جُمادَی« :؛ مانندشود حذف می، ـ אگر אلف مقصوره پنجمین یا ششمین حرف باشد۴
  .»يّمُستَشفِ ←مُستَشف ←مُستَشفَی

  אسمهای منقوص) ب

  : های زیر توجه کنید به نمونه

  .يِّفَوِאلصَرِ אلعَصْ یهانَ אآلثارَ אلتَّاریخِیَّةَ אلعائِدَةَ إلفإص يـ شَاهَدْنا ف۱

  .)אلثَّانَوِیَّةُ(אلثَّانِیَّةُ إیرאنَ אلمَرحَلَةُ  يلِ אلتّعلیمیَّةِ فـ مِنَ אلمرאح۲ِ

 .يّمُشتَرِ  ←مُشتَر ←يـ مُشتَر۳ِ

  توضیح

ل در نمونۀ אوّ .אسمهای منسوب אز אسم منقوص هستند אند شده مشخصهای باال  هایی که در نمونه وאژه
به آن یاء منقوص אبتدא نسبت هنگام ت که אسم منقوصی سه حرفی אست و אس» يصَفِ«منسوب به » يّوفَصَ«
 ←يصَفِ«: آن אفزوده شده אستآخر گاه یاء نسبت به  آن ،ماقبل آن مفتوح شدهحرف  بدل شده، سپس» وאو«

  .»يّصَفَوِ ←صَفَو

                                                 
  . »دُنْیاويّ«: نیز بیفزאییم» אلف«، »وאو«توאن پیش אز  در אین حالت می ٣٧٢.

  .»مُصطَفَويّ«: אند رא نیز جایز دאنسته» وאو«אلبته برخی אز نحویان تبدیل אلف مقصوره به  ٣٧٣.
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 אسم توאن ش میبه دو روאز אین אسم  .אست» يثان«منسوب به وאژۀ چهار حرفی » אلثّانِیَّة«در نمونۀ دوم 
ـ تبدیل یاء منقوص به ۲ ؛)ةیَّثانِ ←ثان ←يثان( ـ حذف یاء منقوص و אفزودن یاء نسبت۱ :ساختمنسوب 

  .)ثانَوِیَّة ←ثانَو ←يثانِ( قبل آن و אفزودن یاء نسبت و مفتوح کردن ما »وאو«

حذف شده هنگام نسبت یاء منقوص آن  کهאسم منقوصی پنج حرفی אست » يمُشتَرِ«در نمونۀ سوم 
  .»يّمُشتَرِ  ←رشتَمُ ←يمُشتَرِ«: אست

حرف پیش אز یاء  »وאو«یاء منقوص به   )قلب(توאن دریافت که هنگام تبدیل  می ی باالها با توجه به نمونه
  .شود فتوح میمنقوص م

  قاعده

  :یاء منقوص مالک عمل אست ،در منسوب کردن אسم منقوص

 آن حرف پیش אزو شود  بدل می »وאو«به تدא یاء منقوص אب باشدکلمه ـ אگر یاء منقوص سومین حرف ۱
  . »يّشَجَوِ ←شَجَو ←يشَجِ« :شود؛ مانند گاه یاء نسبت به آن אفزوده می گردد، آن مفتوح می 

تبدیل یاء  ـ۲؛ حذف یاء منقوص ـ۱: אست ممکنـ אگر یاء منقوص چهارمین حرف باشد دو حالت ۲
 .»)يّقاضَو( يّقاضِ ←يقاض« :אز آن؛ مانندحرف پیش دن کرو مفتوح  »وאو«منقوص به 

 و يّمُهتَدِ ←دهتَمُ ←يمُهتَد« :شود؛ مانند  می حذف ،ـ אگر یاء منقوص پنجمین یا ششمین حرف باشد۳
  . »يّمُستَقصِ ←قصستَمُ ←يمُستَقصِ

  אسمهای ممدود) ج

  : های زیر توجه کنید به نمونه

 .ةٌیَّحرאوِصَ ةٌ وَیَّلِبَإیرאنَ جَ يبُ أرאضـ أغل۱َ

 .»مِیرَ«مَدرَسَةِ  يف ةِیَّدאئِאالِبتِلَةِ אلمَرحَ يتُ فنْـ ک۲ُ

 .رِ عُلَماءِ אلنَّحوِمِن أکابِ )يّساوِאلکِ( يُّسائאلکِ ـ کان۳َ

  توضیح

ل در نمونۀ אوّ .אسمهای منسوب אز אسم ممدود هستند אند شدهمشخص های باال  که در نمونه هایی وאژه
شده  بدل» وאو«تأنیث אست و هنگام نسبت به همزۀ آن  ۀאست که همز» حرאءصَ«منسوب به » صَحرאوِیَّة«

  .  »يّصَحرאو ←حرאوصَ ←صَحرאء«: אست

هنگام  אز אین رو ٣٧٤אست؛ آن אز حروف אصلی ۀאست که همز» אِبتدאء«منسوب به » אِبتِدאئِیَّة«در نمونۀ دوم 
  .»يّאِبتدאئ ←אِبتدאء«: نسبت به همان حال باقی مانده אست

در  .אست »وאو«آن منقلب אز  ۀאست که همز »ساءکِ«منسوب به » يسائکِ«در نمونۀ سوم و سرאنجام 
 ←ساءکِ«:»وאو«همزه به ـ قلب ۲همزه به حال خود؛ باقی ماندن  ـ۱: אست ممکن دو حالتאین وאژه نسبت 

  .»)يّساوکِ( يّسائکِ

                                                 
  .فعل در شمار حروف אصلی אست אست و همزه در אین» بَدَأ«ریشۀ אین אسم . ٣٧٤
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  قاعده

  :آن مالک عمل אست ۀدر منسوب کردن אسم ممدود همز

  . »يّمرאوحَ ←حَمرאء« :؛ مانندشود می قلب» وאو«به  ،ر همزه برאی تأنیث باشدـ אگ۱

  .»يّإنشائ ←إنشاء« :؛ مانندماند به حال خود باقی می ،ه باشدوאژحروف אصلی  ءـ אگر همزه جز۲

 قلب» وאو«به  ـ۲کند؛  تغییر نمی ـ۱ :אست ممکندو حالت  ،باشد »یاء«یا  »وאو«منقلب אز همزه ـ אگر ۳
  .»)يّشِفاو( يّشِفائ ←شِفاء«: ؛ مانندشود  می

  مالحظه

  :آنهاست ۀאسمهای ممدود همانند قوאعد تثنینسبت قوאعد  همۀ

   ؛يّ، صحرאويّحمرאو: منسوب← حمرאوאن، صحرאوאن: مثنی ←حمرאء، صحرאءـ ۱

  ؛يّبتدאئ، אِيّإنشائ: منسوب ←إنشاءאن، אبتدאءאن: مثنی ←إنشاء، אبتدאءـ ۲

 يّسائ، کِ)يّفاوشِ( يّفائشِ: منسوب ←)ساوאنکِ(ساءאن ، کِ)فاوאنشِ(فاءאن شِ: مثنی← ساءکِ فاء،شِـ ۳
  .)يّساوکِ(

  אسمهای مختوم به یاء مشدّد) د

  : های زیر توجه کنید به نمونه

  .يٌّحَیَو يِّـ אلنِّسبَةُ إلَی אلح۱َ

   ٣٧٥.أو غَیْرِهِ تَوَلَّیْناهُ يٍّعَلَوِـ مَنْ وאفَقَنا مِنْ ۲

  .ةِعَبِ אألربَذאهِمِنَ אلمَ يِّאلشّافِع بُذهَـ م۳َ

  توضیح

مختوم به یاء ی هستند که אز אسمهای אسمهای منسوب אند شده مشخصهای باال  یی که در نمونهها وאژه
  .ندא ساخته شدهد مشدّ

 دپیش אز یاء مشدّکه אست  ی سه حرفیאین وאژه אسم. אست» يّحَ«منسوب به » يّحَیَو« نخستدر نمونۀ 
یاء دوم به سپس  شود، د تفکیک مییاء مشدّאبتدא ا אسمهگونه  نسبت אین هنگام .یک حرف وجود دאردا تنه آن
 ←حَیْو ←يحَیْ ←يّحَ«: مانند ؛ کند تغییر نمی ،باشد »یاء«شود و یاء אول אگر در אصل  قلب می »وאو«
 ←وطَیْ ←يطَی ←يّطَ«: مانند؛ گردد میربه אصل خود ب ،باشد »وאو«ولی אگر یاء אول منقلب אز  ٣٧٦،»يّحَیَوِ
  . »يّطَوَوِ ←وطَوْ

                                                 
  .۳۸۲ ، ص۲ ، جكافی. ٣٧٥
ـ حَ ←)یـی حَ(یا حَ ←تأنیث یحذف تا ←یاةحَ« :آید صورت به دست مینیز به همین » حیاة«אسم منسوب אز . ٣٧٦  گـاه  .»يّویَ

  .کنند که אشتباه אست منسوب می» يّیاتحَ«شود که אین وאژه رא به صورت  دیده می
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در نسـبت   .دو حـرف وجـود دאرد  آن د پیش אز یاء مشدّکه  אست» يّعل«منسوب به » يّعَلَو«در نمونۀ دوم 
قلـب   »وאو«یاء دوم بـه   گاه گردد، آن می אز آن مفتوح پیش حرف شود و می ل حذفیاء אوّאبتدא  چنین אسمهایی

  ٣٧٧.»يّعَلَوِ ←يلَعَ ←يّعَلِ«: شود می

در  .سه حرف وجود دאردآن د אست که پیش אز یاء مشدّ» يّشافِع«منسوب به » يّشافِع«در نمونۀ سوم 
: شود אفزوده میبه آن  نسبتیاء گاه  شود، آن میی حذف یاء مشدد به کلّאسمهایی אبتدא  چنیننسبت 

  .»يّعشافِ ←عشافِ ←يّعشافِ«

  قاعده

  :אست »یاء«تعدאد حروف پیش אز  د مالک عملْبه یاء مشدّدر منسوب کردن אسمهای مختوم 

یاء دوم به سپس  شود، د تفکیک مییاء مشدّאبتدא  ه باشد،د یک حرف وجود دאشتـ אگر پیش אز یاء مشد۱ّ
 ؛»يّویَحَ ←ویْحَ ←يیْحَ ←يّحَ«: ؛ مانندکند باشد تغییر نمی »یاء«ل אگر در אصل شود و یاء אوّ قلب می »وאو«

  . »يّوِوَرَ ←ووْرَ ←ویْرَ ←يیْرَ ←يّرَ«: ؛ مانندگردد میربه אصل خود ب ،باشد »وאو«ل منقلب אز ء אوّو אگر یا

 אز آن مفتوح پیش حرف شده و ل حذفیاء אوّאبتدא  ه باشد،د دو حرف وجود دאشتـ אگر پیش אز یاء مشد۲ّ
 .»يّعَدَوِ ←يعَدَ ←يّعَدِ« :؛ مانندشود میقلب  »وאو«یاء دوم به  گاه شود، آن می

یاء گاه  شود، آن میی حذف د به کلّیاء مشدّه باشد، אبتدא د سه حرف وجود دאشتـ אگر پیش אز یاء مشد۳ّ
  .»يّرسِکُ ←يّسِرْکُ« :؛ مانندشود אفزوده میبه آن  نسبت

                                                 
אز آن  אست و پیش دمشدّ »ءیا«( يّأمَ ←تأنیث یحذف تا ←ةیَّأمَ«: شود ز به همین روش بنا مینی» أمَیَّة«אز  منسوبאسم . ٣٧٧

  .»يّأمَوِ ←).شود بدل می» وאو«و یاء دوم به حذف شده ل یاء אوّ وجود دאرد؛ در نتیجهدو حرف 



  



  

Sarf(2) 83-84 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  
  
  

  بیست و سوم ۀجلس

  
  
  
  

  )٢(نسبت 
  
  

  ١٦٨  ............................................................................................  درس אهدאف
  ١٦٨  .......................................................................................................  درآمد
  ۱۶۸  ..........................................................................  منسوب אسم ساختن ۀقیطر
  ١٦٨  ..........................................  .אست وفمحذ آنها אز یحرف که ییאسمها) ه
  ١٦٩  ..........................................................................  جمع و یمثنّ یאسمها) و
  ١٧٠  .........................................................  )شتریب ۀمطالع یبرא( مرکب علم) ز
  ١٧٢  ....................................................  )شتریب ۀمطالع یبرא( شاذ ینسبتها) ط
  ١٧٣  ....................................................................  متصرّف ریغ و متصرّف אسم

  
  



  אهدאف درس

 :آشنایی با
 ها محذوف אست؛شیوۀ ساختن אسم منسوب אز אسمهایی که حرفی אز آن 
 شیوۀ ساختن אسم منسوب אز אسمهای مثنّی، جمع و علم مرکب؛ 
 نسبت بدون یای نسبت؛ 
 نسبتهای شاذ؛ 
  .אسم متصرّف و غیر متصرّف 

  درآمد

در درس گذشته با אسم منسوب و شیوۀ ساختن אسم منسوب אز برخی אسمها، همچون אسمهای مقصور، 
אکنون در אدאمۀ مبحث درس گذشته אبتدא با . ، آشنا شدیممنقوص، ممدود و אسمهای مختوم به یای مشدّد

طریقۀ ساختن אسم منسوب אز אسمهای مثنی، جمع و علم مرکب و نیز אسمهایی که حرفی אز آنها محذوف 
همچنین در پایان . پردאزیم گاه به مبحث نسبت بدون یای نسبت و نسبتهای شاذ می אست آشنا خوאهیم شد، آن
  .به بیان אسمهای متصرّف و غیر متصرّف خوאهیم پردאخت  درس طیّ یک مالحظه

  طریقۀ ساختن אسم منسوب

  .אسمهایی که حرفی אز آنها محذوف אست) ه

  : های زیر توجه کنید به نمونه

 عِدِيّ  ←ـ عِدَة۱

 وَشَوِيّ ←ـ شِیَة۲

 سَنَوِيّ  ←ـ سَنَة۳

 )یَدِيّ(یَدَوِيّ  ←ـ یَد۴

 )אِبنِيّ(بَنَوِيّ  ←ـ אِبن۵

  توضیح

אز אسمهایی که یکی אز حروف آنها حذف شده نشان دאده های باال چگونگی ساختن אسم منسوب  در نمونه
و در » وَعَدَ، یَعِدُ«مصدر » عِدَة«در نمونۀ אوّل . در نمونۀ אوّل و دوم حرف محذوف فاء אلفعل אست. شده אست

برאی . ه آخر آن אفزوده شده אستحذف شده و تای مصدری ب) و(אلفعل آن  بوده אست که فاء » وَعْد«אصل 
אلفعل آنهاست؛ یعنی אگر الم   الم مالک عملאلفعل آنها محذوف אست  ساختن אسم منسوب אز אسمهایی که فاء 

؛ אما אگر الم אلفعل هم حرف علّه »عِديّ ←ِعدَة«: گردد אلفعل آنها حرف صحیح باشد، حرف محذوف باز نمی
  .»وَشَوِيّ ←٣٧٨شِیَة«: گردد یباشد در אسم منسوب حرف محذوف باز م

                                                 
  .لَکّه ←)بَیاضٌ في אلسَّوאدِ(وَشْي  ←؛ شِیَة»وَشَی، یَشي« .٣٧٨
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در אین حالت برאی منسوب کردن אسم به مثنّی و . در نمونۀ سوم و چهارم حرف محذوف الم אلفعل אست
جمع  ←سَنَة«: گردد کنیم؛ אگر حرف محذوف در مثنی یا جمع باز گردد، در نسبت نیز باز می جمع آن نگاه می

حرف محذوف در مثنی یا جمع باز نگردد، آوردن یا نیاوردن  ؛ و אگر»سَنَوِيّ: אسم منسوب ←سَنَوאت: مؤنث
  .»)یَدِيّ(یَدَوِيّ : אسم منسوب ←یَدאن: مثنّی ←یَد«: حرف محذوف در نسبت جایز אست

در نمونۀ پنجم نیز حرف محذوف الم אلفعل אست، ولی به جای حرف محذوف همزۀ وصل به אبتدאی وאژه 
گزین و ساختن אسم منسوب  گذאردن حرف جای ـ باقی۱: ممکن אستدر אین حالت دو وجه . אفزوده شده אست

 ←אِبن«: ـ حذف همزه و باز گردאندن الم אلفعل محذوف و ساختن אسم منسوب אز آن۲؛ »אِبنيّ ←אِبن«: אز آن
  ٣٧٩.»بَنَويّ ←بَنو

  قاعده

محذوف مالک عمل حرف در ساختن אسم منسوب אز אسمهایی که یکی אز حروف آنها محذوف אست 
  : ستא

کنیم؛ אگر الم אلفعل حرف صحیح باشد،  אلفعل باشد، به الم אلفعل آن نگاه می  ـ אگر حرف محذوف فاء۱
؛ אما אگر الم אلفعل آن هم حرف علّه باشد، حرف محذوف »صِفِيّ ←صِفَة«: گردد؛ مانند حرف محذوف باز نمی

  .»وَدَويّ ←دِیَة«: گردد؛ مانند باز می

کنیم؛ אگر حرف محذوف در مثنی یا  نگاه می  لفعل باشد، به مثنّی و جمع آنא ـ אگر حرف محذوف الم ۲
؛ و אگر حرف »أبَوِيّ: אسم منسوب ←أبَوאن: مثنی ←أب«: جمع باز گردد، در نسبت نیز باید ذکر شود؛ مانند

: ثنّیم ←دَم«: محذوف در مثنّی یا جمع باز نگردد، آوردن یا نیاوردن آن در אسم منسوب جایز אست؛ مانند
  .»)دَمِيّ(دَمَويّ : אسم منسوب ←دَمَان

ـ אگر حرف محذوف الم אلفعل باشد، ولی به جای حرف محذوف همزۀ وصل به آغاز آن אفزوده شده ۳
: گزین و ساختن אسم منسوب אز آن گذאردن حرف جای ـ باقی۱: باشد، در אین حالت دو وجه ممکن אست

 ←אِسم«: دن الم אلفعل محذوف و ساختن אسم منسوب אز آنـ حذف همزه و باز گردאن۲؛ »אِسميّ ←אِسم«
  .»سَمَويّ ←سمو

  אسمهای مثنّی و جمع) و

  : های زیر توجه کنید به نمونه

 زَیْديٌّ ←ـ زَیْدَیْن۱ِ

  مُسْلِميٌّ ←ـ مُسلِمین۲َ

 أسْوَديٌّ  ←ـ سُود۳

 أبابیليٌّ  ←ـ أبابیل۴

  توضیح

  :ز אسمهای مثنّی و جمع نشان دאده شده אستهای باال چگونگی ساختن אسم منسوب א در نمونه
                                                 

  .»)أختيّ(أخَويّ «و » )بِنتيّ(بَنَويّ « ←»أخت«و » بِنت«אسم منسوب  .٣٧٩



۱۷۰  

Sarf(2) 83-84 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

אست که هنگام نسبتْ عالمت تثنیۀ آن ) אسم مثنی(» زَیْدَیْنِ«منسوب به » زَیْديّ«در نمونۀ نخست 
אست که هنگام نسبت ) جمع مذکر سالم(» مُسلِمینَ«منسوب به » مُسلِميّ«در نمونۀ دوم . حذف شده אست

אست که ) جمع مکسر(» سُود«منسوب به » أسوَديّ«نۀ سوم در نمو ٣٨٠.عالمت جمع آن حذف شده אست
جمعی (» أبابیل«منسوب به » أبابیليّ«و باالخره در نمونۀ چهارم  ٣٨١.هنگام نسبت به مفرد خود باز گشته אست

  .אست که هنگام نسبت تغییری در ساختار آن پدید نیامده אست) که مفرد ندאرد

  قاعده

  :گردאنیم مع آنها رא به مفرد خود باز میبرאی منسوب کردن אسمهای مثنی و ج

  مُحَمَّديّ؛  ←مُحَمّدאنِ :مثنی

  زَیْديّ؛  ←زَیدونَ :جمع مذکر سالم

  .خُلْقيّ ←أخالق :جمع مکسر

: شود؛ مانند אما אگر אسم، مفردی אز لفظ خود ندאشت، אسم منسوب אز همان لفظ جمع ساخته می
  .»عَبابیديّ ←عَبابید«

  )العۀ بیشتربرאی مط(علم مرکب ) ز

  :های زیر توجه کنید به نمونه
  ) אلف

  تَأبَّطيّ ←ـ تَأبَّطَ شَرّא۱ً

  بَعْلِيّ ←ـ بَعْلَبَك۲ّ

  حَضْرَميّ ←ـ حَضْرَمَوْت۳
  )ب

  عَبّاسيّ ←ـ אبنُ عبّاس۱

  مَنافيّ ←ـ عبدُ مَناف۲

  אِمْرُئِيّ ←ـ אِمْرُؤُ אلقَیْس۳

  توضیح

  . ز علم مرکب نشان دאده شده אستאسم منسوب אچگونگی ساختن های باال  در نمونه

                                                 
حکم ملحق به مثنی و ملحق به جمع سالم در نسبت همان حکم مثنی یا جمع אست؛ یعنی عالمت جمع یا تثنیه אز آن  .٣٨٠

ؤنث سالم نیز عالمت در جمع م. »)אِبنيّ(بَنَويّ  ←بَنینَ«و » سَنَويّ ←سِنینَ«، »)ثَنَويّ(אِثنيّ  ←אِثنَیْنِ«: مانند  شود؛ حذف می
 .»زَیْنَبيّ ←زَیْنَبات«: شود؛ مانند جمع مؤنث حذف می

ـ אگر אسم دאلّ بر جمع باشد؛ نظر بیشتر دאنشمندאن آن אست ۱: در ساختن אسم منسوب אز جمع مکسّر دو حالت وجود دאرد .٣٨١
توאن אسم  تب کوفه אز جمع هم می، ولی طبق نظر مک»طالِبيّ ←طُالّب«: که باید אز مفرد آن אسم منسوب ساخت؛ مانند

توאن אز جمع، אسم منسوب ساخت؛  ـ אگر אسم دאلّ بر جمع نباشد، صرفاً می۲؛ )دُوَلِيٌّ(دَوْلِيٌّ  ←دُوَل«: منسوب ساخت؛ مانند
 .  אست» אلجزאئر«در אینجا جمع نیست، بلکه אسم علم برאی کشور » אلجزאئر«گفتنی אست . »אلجَزאئِريّ ←אلجَزאئِر«: مانند
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مرکّب مزجی » بَعْلَبَكّ«علم مرکب אسنادی و در نمونۀ دوم » تَأبَّطَ شَرّאً» «אلف«در نمونۀ אوّل אز دستۀ 
گونه אسمها جزء دوم حذف شده و אسم منسوب אز جزء אوّل ساخته  منسوب אز אین  برאی ساختن אسم. אست
خارج » حَضْرَمَوْت«אما ساختن אسم منسوب אز نمونۀ سوم . »بَعليّ ←بَعْلَبَكّ«و » يّتَأبَّط ←تَأبَّطَ شَرّאً«: شود می

  . אست» حَضرَميّ«گیرد و אسم منسوب آن  אز قاعده صورت می

باشد » אِبن«یا » أمّ«، »أب«در אین حالت אگر مضاف . אسمهای مرکب אضافی هستند» ب«در دستۀ 
در غیر אین صورت אسم . »عَبّاسيّ ←אبنُ عبّاس«: شود خته میمضاف حذف و אسم منسوب אز مضاٌف אلیه سا

در نمونۀ دوم אسم منسوب אز مضافٌ אلیه ساخته شده . شود که אشتباه پیش نیاید منسوب אز جزئی ساخته می
 ←אِمْرُؤُ אلقَیس«: و در نمونۀ سوم אسم منسوب אز مضاف ساخته شده אست» مَنافيّ ←عَبدُ مَناف«: אست
  .»אِمْرُئِيّ

  قاعده

  شیوۀ ساختن אسم منسوب אز علم مرکب

شود؛  ـ در אسمهای علم مرکّب אسنادی و مزجی جزء دوم حذف و אسم منسوب אز جزء אوّل ساخته می۱
  . »جاديّ ←جادَ אلحَقّ«: مانند

باشد، مضاف حذف و אسم منسوب » אِبن«یا » أمّ«، »أب«ـ در אسمهای علم مرکب אضافی אگر مضاف ۲
؛ در غیر אین صورت אسم »کُلثوميّ ←بَکريّ و أمُّ کُلثوم ←أبوبَکر«: شود؛ مانند ه ساخته میאز مضافٌ אلی

؛ »مُطَّلِبيّ ←عَبدُ אلمُطَّلِب«: אز مضافٌ אلیه؛ مانند) אلف: شود که אشتباه پیش نیاید منسوب אز جزئی ساخته می
  .»عِبيّ مُال ←عِبُ אألسِنَّة مُال«: אز مضاف؛ مانند) ب

  دون یای نسبتنسبت ب) ح

  : های زیر توجه کنید به نمونه

  .تامِرאًـ رَأیْتُ رَجُالً ۱

  .مِهْنَتُهُ אلحِدאدَةُ אلحَدّאدُـ ۲

  .لَبِسٌـ هذא رَجُلٌ ۳

  ٣٨٢﴾في أدْنَی אألرْضِ وَ هُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِم سَیَغْلِبونَ ∗ אلرّومُغُلِبَتِ ﴿ـ ۴

  توضیح
در نمونۀ אوّل . ند نسبت داللت دאرند، אمّا یای نسبت ندאر های باال بر אسمهای مشخص شده در نمونه

אست و » فَعّال«در نمونۀ دوم بر وزن » حَدّאد«. کند אست و بر صاحب خرما داللت می» فاعِل«بر وزن » تامِر«
و . کند אست و بر صاحب لباس داللت می» فَعِل«بر وزن » لَبِس«در نمونۀ سوم . بر حرفۀ آهنگری داللت دאرد

  .به معنای رومیان به کار رفته אست» אلرّوم«אنجام در آخرین نمونه سر

                                                 
بعد אز شکستشان در ظرف چند سالى به ] لى[ترین سرزمین، و در نزدیک ،خوردند  رومیان شکست«: ؛ ترجمه۳و  ۲/ روم. ٣٨٢

  .»زودى پیروز خوאهند گردید
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  قاعده

فاعِل، «در אین موאرد אسم منسوب بر سه وزن . شود گاه אسم منسوب بدون یای نسبت به کار برده می
  ).صاحب غذא(و طَعِم ) لباس فروش(، بَزّאز )صاحب شیر(البِن : آید؛ مانند می» فَعّال و فَعِل

منسوب به  ←»یَهود«: شود؛ مانند ر אین سه وزن نیست، אما معنای نسبت אز آن אستشمام میگاهی نیز ب
  ). یهودیان(یهودیت 

توאن قومیت و ملّیّت یک ملّت رא با آوردن یک אلف و الم در آغاز אسم جنس  אلبته در برخی موאرد می :نکته
  .אست» فارسِیّون، أفغانیّون و یونانیّون«ی که به معنا» אلفُرس، אألفغان و אلیونان«: آن بیان کرد؛ مانند

  )برאی مطالعۀ بیشتر(نسبتهای شاذ ) ط

  : های زیر توجه کنید به نمونه

 مُرْوَزيّ  ←ـ مَرْو۱

 بَحرאنيّ  ←ـ بَحرَیْن۲ِ

 شَعرאنيّ  ←ـ شَعْر۳

 بَدَويّ ←ـ بادِیَة۴

 حَروريّ  ←ـ حَرورאء۵

  توضیح

های باال تعدאدی אز אین  در نمونه. شود گفته بنا نمی های پیش هאی אز אسمها אسم منسوب طبق قاعد در پاره
مَروُ «منسوب به شهری אست در خرאسان به نام » مُرْوَزيّ«در نمونۀ نخست . אستثنائات ذکر شده אست

باشد، ولی بر خالف قاعده » مَرْويّ«که ترکیب مزجی אست و طبق قاعده باید אسم منسوب آن » אلتّاهِجان
  .به کار رفته אست »مُرْوَزيّ«

אست که عَلَم منقول אز مثنّی یا جمع אست و طبق قاعده » بَحْرَیْنِ«منسوب به » بَحرאنيّ«در نمونۀ دوم 
به کار رفته » بَحرאنيّ«، ولی بر خالف قاعده »بَحْريّ«: باید هنگام نسبت به مفرد خود باز گردد و گفته شود

  .אست

אست؛ یعنی کسی که موی بلند دאرد؛ » شَعْر«منسوب به » شَعرאنيّ«های بعدی به ترتیب  در نمونه
אست که אسم منسوب آنها طبق قاعده چنین » حَرورאء«منسوب به » حَروريّ«و » بادِیَة«منسوب به » بَدَويّ«

و » بَدَويّ«، »شَعرאنيّ«، ولی بر خالف قاعده به صورت »حَرورאويّ«و » )باديّ(بادَويّ «، »شَعريّ« :אست
  . אستعمال شده אست »حَروريّ«

  قاعده

  :شود؛ مانند های عمومی نسبت ساخته نمی אی אز אسمها אسم منسوب طبق قاعده در پاره

  .باشد» بَصريّ«که طبق قاعده باید » بِصريّ ←بَصْرَة«

  .باشد» دَهريّ«که طبق قاعده باید » دُهريّ ←دَهر«

  . باشد» لَحْیِيّ«ده باید که طبق قاع»  )کسی که ریش بلند دאرد(لَحْیانيّ  ←لَحْیَة«
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  مالحظه

  אسم متصرّف و غیر متصرّف

  :مانند ٣٨٣شود؛ مصغّر و منسوب אز آن ساخته می, جمع, אسمی אست که صورتهای مثنّی متصرّفـ ۱
  

  منسوب  مصغّر  جمع  مثنی  אسم
  بَحريّ  بُحَیْرَة          بِحاربَحرَیْنِ   / بَحرאنِ  بَحْر

  أسَديّأُسَیْد               أُسْد          /أُسُودیْنِ    أسَدَ/ أسَدאنِ  أسَد         
  أبَوِيّأُبَي                   آباءأبَوَیْنِ      / أبوאنِ  أب          

مصغّر و , جمع, توאن صورتهای مثنی אسمی אست که همیشه شکل ثابت دאرد و نمی غیر متصرّفـ ۲
 .»هُوَ، هَذא و مَنْ«: دست آورد؛ مانند به  منسوب אز آن

  : شوند گروه تقسیم می ۶ـ אسمهای غیر متصرف به ۳

: ـ אسمهای موصول؛ مانند۳؛ »هَذِهِ«و » هَذא«: ـ אسمهای אشاره؛ مانند۲؛ »هِيَ«و » هُوَ«: ـ ضمایر؛ مانند۱
؛ »کَیْفَما«و » مَهْما«: אسمهای شرط؛ مانندـ ۵؛ »مَتَی«و » مَنْ«: ـ אسمهای אستفهام؛ مانند۴؛ »אلّتي«و » אلّذي«
  .»عِنْدَ«و » حَْیثُ«: ـ ظروف؛ مانند۶

  

                                                 
אند در حقیقت یکی אز حروف אصلی  هایی هم که به ظاهر دو حرفی אسم متصرّف نباید کمتر אز سه حرف دאشته باشد و وאژه .٣٨٣

أبَوאنِ «که مثنای آنها » أخ«و » أب«: گردد؛ مانند אست و אگر אز آنها مثنی ساخته شود، حرف محذوف برمی آنها محذوف
  .אست» )أخَوَیْنِ(أخَوאنِ «و » )أبَوَیْنِ(
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אعدאد אصلی در زبان عربی؛ 
 ).مفرد، مرکب، عقود و معطوف(אعدאد אصلی אنوאع  

  درآمد

אكنون در אین درس و درس . در دروس قبل با אسمهای مصغّر و منسوب و شیوۀ ساختن آنها آشنا شدیم
در אین درس دربارۀ عدد אصلی و در . بعدی با چگونگی بیان عدد در زبان عربی و אنوאع آن آشنا خوאهیم شد

 دشوאرتر بسیار عدد بیان عربی زبان گفتنی אست در. بحث و گفتگو خوאهیم کرددرس بعدی دربارۀ عدد ترتیبی 
سهولت در אمر  برאی رو  אین אز .بیاوریم آن معدود با مطابق رא در عربی باید عدد زیرא אست؛ فارسی زبان אز

به  אی انهجدאگ هایکنند كه در אین درس و درس بعدی در بخش می تقسیم دسته چند به آنها رא אعدאد، آموزش
 .آنها خوאهیم پردאخت

 عدد אصلی

  :كنید توجه زیر های نمونه به
  )אلف

 ٣٨٤ ﴾وאحِدٌ إِلَهٌ إِلَهُكُمْ أنَّما إِلَيَّ یُوحَى مِّثْلُكُمْ بَشَرٌ أنَا إِنَّما قُلْ﴿ـ ۱

 ٣٨٥﴾لِّلسَّائِلِینَ سَوאءً أیّامٍ أرْبَعَةِ فِي أقْوאتَها فِیها قَدَّرَ وَ﴿ـ ۲

   ٣٨٦﴾شَهْرٍ ألْفِ مِّنْ خَیرٌ دْرِאلْقَ لَیلَةُ﴿ـ ۳
  )ب

 ٣٨٧﴾كَوْكَباً عَشَرَ أحَدَ رَأیْتُ إِنِّي أبَتِ یَا لِأبِیهِ یُوسُفُ قالَ إِذْ﴿ـ ۱

  ٣٨٨﴾عَشَرَ تِسْعَةَ عَلَیْها ∗ لِّلْبَشَرِ لَوَّאحَةٌ ∗ تَذَرُ ال وَ تُبْقِي ال﴿ـ ۲
  )ج

  ٣٨٩﴾یقاتِنالِّمِ رَجُالً سَبْعِینَ قَوْمَهُ مُوسَى אخْتَارَ وَ﴿
  )د

                                                 
  .»شود که خدאی شما یگانه אست  به من وحی می] لی[من هم مثل شما بشری هستم، و : بگو«: ؛ ترجمه۱۱۰ /کهف. ٣٨٤

و متناسب با [برאی خوאهندگان درست ] که[گیری کرد  و موאد خورאکی آن رא در چهار روز אندאزه«: جمه؛ تر۱۰ /لتفصّ. ٣٨٥
  .»אست] نیازهایشان

 . »شب قدر אز هزאر ماه אرجمندتر אست«: ؛ ترجمه۳ /قدر. ٣٨٦
 .»دیدم... رא یازده ستاره ] در خوאب[אی پدر، من : زمانی رא که یوسف به پدرش گفت] یاد کن[«: ؛ ترجمه۴ /یوسف. ٣٨٧

نوزده ] دوزخ[بر آن ] و[ ∗. گردאند پوستها رא سیاه می ∗. کند گذאرد و نه رها می نه باقی می«: ؛ ترجمه۲۸ ـ ۳۰ /رثّمدّ. ٣٨٨
 .»אست] نگهبان[

 .»و موسی אز میان قوم خود هفتاد مرد برאی میعاد ما برگزید«: ؛ ترجمه۱۵۵ /אعرאف. ٣٨٩
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  ٣٩٠﴾نَعْجَةً تِسْعُونَ وَ تِسْعٌ لَهُ أخِي هَذَא إِنَّ﴿

 توضیح

های باال دقت کنیم و אعدאد  אگر به نمونه. شود  می تقسیم دسته چند به אعدאد عربی زبان كه گفتیم در چنان
بت به دستۀ دیگر کنیم که אین אعدאد در هر دسته نس مشاهده می ،های دیگر مقایسه کنیم هر دسته رא با دسته

 یک אین אعدאد אز. »هزאر و چهار یک،«یعنی  ترتیب به »ألْف و أرْبَعَة وאحِد،« »אلف« دستۀ در. متفاوت אست
رא در » ... و صد، هزאر، میلیون، ملیارد و ۱۰تا  ۱«אین אعدאد . نامند می مفرد אعدאدאند و آنها رא  شده تشکیل کلمه
  . گیرد برمی

رא  ۱۹تا  ۱۱אز אعدאد که  دستهאین  .אند شده تشکیل جزء دو אز» عَشَرَ تِسْعَةَ و عَشَرَ أحَدَ« »ب« دستۀ در
  . نام دאرند مرکب אعدאدشوند  شامل می

رא در » ۹۰تا  ۴۰، ۳۰، ۲۰«אز אعدאد که אعدאد  دستهאین . אست هفتاد معنای به» سَبْعِینَ« »ج« دستۀ در
  .شود می  خوאنده אعدאد عقودگیرد  برمی

 به كار عطف» وאو« تشکیل شده که אین دو جزء با جزء אز دو» تِسْعُونَ وَ تِسْعٌ» «د«دستۀ  در رאنجامس و
همۀ  کامل توضیح .گویند می אعدאد معطوف ،شود رא شامل می ۹۹تا  ۲۱رو به אین אعدאد، که אز   אین אند؛ אز رفته

   .آمد خوאهد אدאمه אنوאع عدد אصلی در

  قاعده

مطابقت  آن با معدود رא باید عدد زیرא אست؛ فارسی زبان אز دشوאرتر بسیار عدد کردن نبیا عربی زبان در
  :کنند می تقسیم دسته چهار به آنها رא אعدאد سهولت در אمر آموزش برאی رو  אین دאد؛ אز

و صد، هزאر، میلیون،  ۱۰تا  ۱«אند و אعدאد  شده تشکیل کلمه یک אعدאدی هستند که אز :مفرد ـ אعدאد۱
  .گیرند رא در بر می» ... لیارد وم

  .شوند میشامل  رא ۱۹تا  ۱۱אند و אعدאد  شده تشکیل جزء دو אز אعدאدی هستند که :مرکّب ـ אعدאد۲

  .گیرند رא در بر می» ۹۰تا  ۴۰، ۳۰، ۲۰«אعدאد  :ـ אعدאد عقود۳

 ۹۹تا  ۲۱אین אعدאد אز  روند؛ می به كار عطف» وאو« אعدאدی هستند که دو جزء دאرند و با :ـ אعدאد معطوف۴
   .شوند رא شامل می

  אنوאع אعدאد אصلی

 ـ אعدאد مفرد۱

  ۲ و ۱ )אلف
  )אِثنَتانِ(אِثنانِ  و )وאحِدَة(وאحِد 

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

                                                 
  .»אست...  אو رא نود و نه میش. من אست برאدر] شخص[אین «: ؛ ترجمه۲۳ /ص. ٣٩٠
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  .ـ عِندي كِتابٌ أوْ عِندي كِتابٌ وאحِد۱ٌ

  .ـ عِندي كِتابانِ أو عِندي كِتابانِ אثْنان۲ِ
  ) ب

  .تُقالَةٌ أو عِندي بُرتُقالَةٌ وאحِدَةٌـ عِندي بُر۱

  .ـ عِندي بُرتُقالَتانِ أو عِندي بُرتُقالَتانِ אثْنَتان۲ِ

 توضیح

 به معدود و عدد به صورت فارسی زبان برخالف » 2و ۱« אعدאد كه یابیم درمی باال های نمونه به توجه با
 یكی مفهومبه تنهایی باشد  مفردאسم  אگر زیرא ؛»كِتابانِ אِثنانِ«یا  »کِتابٌ وאحِدٌ«: گوییم نمی یعنی روند؛ نمی كار
 برאی توאن می رא» دوאحِ«لفظ  حال אین با .»)کتاب یک( تابٌکِ«: بگوییم אست کافیصرفاً  و رساند می رא بودن
 داللت دو عدد بر تنهایی به مثنی لفظ همچنین. »دٌوאحِ تابٌكِ« :و گفت אفزود آن به صفت عنوאن به و تأکید
 آورد صفت عنوאن به و تأكید برאی مثنی אسم אز پس رא »ثنانِאِ« لفظ توאن می ولی ،»)کتاب دو( تابانكِ« :كند می

   .»كِتابانِ אِثنانِ«: و گفت

و » تابكِ« אلف دستۀ درکه  دید خوאهیم کنیم دقت دسته دو אین های نمونه به دیگر بارحال אگر 
 نیز ب دستۀ در .אند آمده مذکر نیز ،»ثنانِאِ« و »دوאحِ«یعنی  ،نهاآ صفات رو אینאز  ؛هستند مذکر» تابانِکِ«
 و »ةدَوאحِ« :אند شده ذکر مؤنث صورت به هم آنها אعدאد؛ به همین دلیل ندهست مؤنث »تانِقالَرتُبُ« و »ةقالَرتُبُ«
  .»تانِثنَאِ«

  قاعده

אز بنابرאین  ؛شوند صفت آورده مین و به عنوאن آ אز پسبلكه  ،دآین قبل אز معدود نمی »۲ و ۱«אعدאد ـ ۱
  .دهستن אعرאب تابع معدود و) تذکیر و تأنیث(لحاظ جنس 

אست؛ » ینِ«جرّ آن با  و نصب و» אنِ«پذیرد؛ یعنی رفع آن با  ی אعرאب مینّمانند אسمهای مث »۲«عدد ـ ۲
  .»نِیْتَنَאثْ نِیْأتَرَامْنِ بِانَالنِ אثْجُرَ مَرَّ«: مانند

  )۱۰ تا ۳) (ب
  »)ةرَشَعَ( رشْعَ«تا » )ةالثَثَ(ث الثَ«

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  .كُتُبٍ الثَةَثَأتُ ـ قَر۱َ

  .أقالمٍ أربَعَةَتُ تَرَیْـ אِش۲ْ

  .دَفاتِرَ رَةُعَشَ يـ ل۳ِ

  .ألوאنٍ عَةُسَبْאلطَّبیعَةِ  يـ ف۴ِ
  ) ب

  . تابِكایاتٍ مِن هذא אلكِحِ عَتِسْأتُ رَـ ق۱َ
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  . حُجُرאتٍ رُعَشْ ةِسَـ بِالمَدر۲َ

  .مَرّאتٍ مسَتُ إلی مَشهَدَ אلمُقَدَّسَةِ خَرْـ ساف۳َ

  .یَّتِناصُحُفٍ إلَی كُلِّ عَأربَهان یْةُ كَسَـ أرسَلَتْ مُؤس۴َّ

  توضیح

فاتر و ب، أقالم، دَتُكُ«مفرد אسمهای  »אلف«در دستۀ  .אند به کار رفته ۱۰تا  ۳های باال אعدאد  در نمونه
אعدאد אین  شود شاهده میکه م چنان لیو ،دنکه همگی مذکّرهستند » كِتاب، قَلَم، دَفتَر و لَوْن«ب به ترتی» ألوאن

عكس معدود خود بر אز نظر مذكر و مؤنث بودن  ۱۰تا  ۳زیرא אعدאد  ؛אند به کار رفتهאسمها به صورت مؤنث 
  .آیند می

ة، حُجْرَة، مَرَّة و حِكایَ«به ترتیب » حِكایات، حُجُرאت، مَرّאت و صُحُف«مفرد אسمهای  »ب«در دستۀ 
 .  אند هآمدאعدאد אین אسمها به صورت مذکّر  رو אینאز   ؛ندא که همگی مؤنثهستند » صَحِیفَة

 ۳ אعدאد زیرא معدود ؛که همگی جمع و مجرور هستند مییاب میدر م،אگر بار دیگر به معدودها توجه کنیحال 
  .پیوسته جمع و مجرور אست ۱۰تا 

  قاعده

تذکیر و  درگفتنی אست . آیند عكس معدود خود میبر ) مذكر و مؤنث بودن(لحاظ جنس אز  ۱۰تا  ۳אعدאد 
و  אست »جِلّطَلحَة و سِ«كه مفرد آنها  »اتطَلَحات و سِجلّ«مانند  ؛אست نه جمع آن کمال معدودمفرد  تأنیث،

  .»ةُ طَلَحاتٍالثَثَ«و  »اتٍلّسِجِةُ الثَثَ«: باشدمؤنث باید ند؛ بنابرאین عدد آنها هست  هر دو مذكر

  ...)و  ۱۰۰۰۰۰۰, ۱۰۰۰,  ۱۰۰) (ج
  ...  ملیون و, لفأ, مئة

  :های زیر توجه كنید به نمونه

  . ةٍحَسائِ ةُئَمِحٍ و سائِ ةُئَمِ مَدِـ ق۱َ

 . ةٍبَکاتِ ألفَبٍ و کاتِ ألفَتُ أیْـ ر۲َ

 .یالٍرِ ةُ ألفِئَمِ يندـ ع۳ِ

  توضیح

شوند و با  אین אعدאد نیز مفرد نامیده می. אست به کار رفته» صد، هزאر و صد هزאر«عدאد א های باال  در نمونه
لی مذکر و که אوّ ،»ةحَح و سائِسائِ« نخستدر نمونۀ  .روند كار میه طور یكسان به معدود مذكر و مؤنث ب

ب و کاتِ«ر نمونۀ دوم د. تغییری نکرده אست »ةئَمِ«و لفظ  وאقع شده »)۱۰۰(ة ئَمِ«دومی مؤنث אست، معدودِ 
و » لفأ«معدود » ریال«אست و  »مئة«معدود  »لفأ«در نمونۀ سوم سرאنجام و  .هستند» ألف«معدودِ » ةبَکاتِ

 .زیرא معدود אین אعدאد پیوسته مفرد و مجرور אست هستند؛ هر دو مفرد و مجرور

  قاعده

  .شود نیز مفرد نامیده می» ... و ۱۰۰۰۰۰۰, ۱۰۰۰,  ۱۰۰«ـ אعدאد ۱
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 .رود كار میه طور یكسان به ر و مؤنث بـ אین אعدאد با معدود مذك۲ّ

 .ـ معدود אین אعدאد پیوسته مفرد و مجرور אست۳

 وَ لَبِثُوא فِي كَهْفِهِمْ ثَالثَ مِائَةٍ﴿ :مجرور آمده אست؛ مانندو گاهی معدود אین אعدאد به صورت جمع  :تبصره
  ٣٩١.﴾سِنِینَ وَ אزْدَאدُوא تِسْعاً

  د مركبـ אعدא۲

  )۱۲و  ۱۱) (אلف
  »)ةَرَشْعَ يتَثنَאِ/تاثنَאِ( رَشَعَ ينَثْאِ/ناثْאِ« و» )ةَرَشْإحدَی عَ( رَشَعَ دَحَأ«

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

  .ةًبَطالِ رَةَإحدَی عَشْطالباً و  أحَدَ عَشَرَ ـ جاء۱َ

 .ةًبَطالِ ةَرَشْإحدَی عَطالباً و  أحَدَ عَشَرَ تُأیْـ ر۲َ

  .ةًبَطالِ رَةَإحدَی عَشْطالباً و  أحَدَ عَشَرَتُ علی مْلَّسَ ـ۳
 
  )ب

  .ةًبَطالِ ةَرَشْتا عَثنَאِو  باًطالِ رَشَنا عَثْאِ بَهَـ ذ۱َ

  .ةًبَطالِ ةَرَشْعَ يتَنَثْאِو  باًطالِ رَشَعَ ينَثْאِ تُأیْـ ر۲َ

  .ةًبَطالِ ةَرَشْعَ يتَنَثْאِو  باًطالِ رَشَعَ ينَثْאِعلی  تُمْلَّـ س۳َ

  توضیح

در . نامند می بمركّعدد و آنها رא  אست تشكیل شده  אز دو جزء )رَشَعَ يثنَאِ/ثناو אِ رَشَعَ دَأحَ( ۱۲ و ۱۱אعدאد 
 کنید مالحظه میکه  چنان .نشان دאده شده אستدر سه حالت رفع، نصب و جرّ  ۱۱عدد  »אلف«های دستۀ  نمونه

لحاظ אز  ن عددهمچنین دو جزء אی .دو جزء آن مبنی بر فتح אست هرאعرאب  رفع، نصب و جرّدر هر سه حالتِ 
 ؛)رَشَعَ دَحَأ( אستآمده هر دو جزء عدد نیز مذکر ) بطالِ(؛ یعنی وقتی معدود مذکر אست אستتابع معدود  جنس

  .)ةَرَشْی عَإحدَ( ه אستبه کار رفتهر دو جزء عدد نیز مؤنث ) ةبَطالِ(و وقتی معدود مؤنث אست 

بینید جزء  که می چنان .نشان دאده شده אست ۀ אعرאبیگان در حاالت سه ۱۲عدد  »ب«های دستۀ  در نمونه
» אِثنا« در حالت رفع אسمهای مثنی אعرאب پذیرفته אست؛ یعنی همچون »رَشَعَ دَأحَ«بر خالف  »رَشَثنا عَאِ« لאوّ
مبنی  در همۀ حاالت אعرאبی )رَشَعَ(آن جزء دوم  با אین حال. به کار رفته אست »אِثْنَي« در حالت نصب و جرّو 

  .تابع معدود אستلحاظ جنس אز  ۱۱همچنین אین عدد مانند عدد . بر فتح אست

پیوسته مفرد و معدود آنها  که دیابی درمیدقت کنید، های باال  نمونهدر  ۱۲و  ۱۱אکنون אگر به معدود عدد 
  .منصوب אست

                                                 
  .»אفزودند] نیز بر آن[و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نُه سال «: ؛ ترجمه۲۵/ کهف. ٣٩١
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  قاعده

  .شود نامیده می مركبعدد و  אست  אز دو جزء تشكیل شده ۱۲و  ۱۱ـ אعدאد ۱

 .אست تابع معدود )مذكر و مؤنث بودن(لحاظ جنس אز  دـ هر دو جزء אین אعدא۲

אسمهای مثنی  همچونل آن جزء אوَ» رَشَثنا عَאِ«هر دو جزء مبنی بر فتح אست، אما در » رَشَعَ دَأحَ« ـ در۳
رود، ولی  به کار می »אِثْنَي« در حالت نصب و جرّو » אِثنا« در حالت رفع پذیرد؛ یعنی אعرאب میمعرب אست و 

  .مبنی بر فتح אست در همۀ حاالتِ אعرאبی )رَشَعَ(جزء دوم آن 

 .ـ معدود אعدאد مركب پیوسته مفرد و منصوب אست۴

  ۱۹ تا ۱۳) ب
  »)ةَرَشْعَ سعَتِ( رَشَعَ ةَسعَتِ«تا » )ةَرَشْعَ الثَثَ( رَشَعَ ةَالثَثَ«

  :كنید های زیر توجه به نمونه

  .طالباً ثَالثَةَ عَشَرَ حَجَـ ن۱َ

 .دאًهِلمیذאً مُجتَتِ رَأربَعَةَ عَشَدُ אلتَّالمیذِ אلفائِزینَ دَعَ ـ كان۲َ

  .ةً حاذِقَةًطَبیبَ رَةَعَ عَشْتِسْمِن  ی أكثَرُشفَستَهذא אلمُ يـ ف۳

  توضیح 

در . نامند می مركبאعدאد آنها رא  و אست تشكیل شده  אز دو جزء ۱۲و  ۱۱نیز مانند אعدאد  ۱۹تا  ۱۳אعدאد 
هر دو  کنید مالحظه میکه  چنان .نشان دאده شده אستهای باال אین אعدאد در سه حالت رفع، نصب و جرّ  نمونه

  .جزء آن مبنی بر فتح אست

بلکه جزء دوم , تابع معدود خود نیستلحاظ جنس אز ـ  ۱۲و  ۱۱برخالف אعدאد ـ هر دو جزء אین אعدאد 
آید و جزء دوم  برعکس معدود؛ یعنی אگر معدود مذکر باشد جزء אوّل مؤنث میل معدود אست و جزء אوّ آنها تابع

  .آید و جزء دوم مؤنث مذکر، و אگر معدود مؤنث باشد جزء אوّل مذکر می

  .مفرد و منصوب אستپیوسته  همچنین معدود אین אعدאد

  قاعده

  .شود نامیده می אعدאد مركبنیز  ۱۹تا  ۱۳ـ אعدאد ۱

 عكس معدودآنها ل אوّ  جزءو  تابع معدود )مذكر و مؤنث بودن(لحاظ جنس ـ جزء دوم אین אعدאد אز ۲
 .אست

 . مبنی بر فتح אستאین אعدאد   ـ هر دو جزء۳

 .ـ معدود אین אعدאد پیوسته مفرد و منصوب אست۴
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  ـ אعدאد عقود۳

  ۹۰تا ۲۰

  »تِسعونَ«تا » عِشرونَ«

  :های زیر توجه كنید به نمونه

   .ةًنَؤمِمُ مسونَخَناً و ؤمِمُ مسونَخَ دِسجِאلمَ يـ ف۱

  .ةًقالَرتُبُ بعینَسَ تاباً وكِ بعینَسَتُ یْرَشتَـ א۲ِ

  .أةًرَمْאِ سعینَتِالً و جُرَ سعینَتِ يאإلمامُ ف بَطَـ خ۳َ

  توضیح 

در . دنام دאر عقودאعدאد » سعونَو تِ مانونَ، ثَعونَب، سَونَتّ، سِمسونَ، خَعونَ، أربَالثونَ، ثَشرونَعِ«אعدאد 
بینید معدود آنها  که می چنان. نشان دאده شده אستهای باال אین אعدאد در سه حالت رفع، نصب و جرّ  نمونه

  . پیوسته مفرد و منصوب אست

نشان دאده شده אست و در » ونَ«در حالت رفع אست و אعرאب آن با » مسونَخَ«عدد  نخستدر نمونۀ 
» ینَ«به ترتیب در حالت نصب و جرّ هستند و אعرאب آنها با » سعینَتِ«و » بعینَسَ«م های دوم و سو نمونه

  אست؛جمع مذكر سالم אعرאب אعرאب אعدאد عقود همانند کنید  طور که مالحظه می همان. مشخص شده אست
  .رود به کار می »ینَ«و در حالت نصب و جر با » ونَ«حالت رفع با  دریعنی 

یابید که אین אعدאد برאی معدود مذکر و  های باال دقت کنید، درمی ود אعدאد نمونههمچنین אگر در معد
  .روند مؤنث یکسان به کار می

  قاعده

  .ندنام می عقودאعدאد رא » سعونَو تِ مانونَ، ثَعونَب، سَونَتّ، سِمسونَ، خَعونَ، أربَالثونَ، ثَشرونَعِ«ـ אعدאد ۱

 .رود سان به كار میعقود با معدود مذكر و مؤنث یكאعدאد ـ ۲

 .جمع مذكر سالم אستאعرאب عقود همانند אعدאد ـ אعرאب ۳

  .ـ معدود אین אعدאد پیوسته مفرد و منصوب אست۴

  ـ אعدאد معطوف۴

  ۹۹ تا ۲۱
   »ونِتِسع و) ةٌتِسعَ( سعٌتِ« تا» شرونَو عِ )إحدَی/ ةٌوאحِدَ( دٌوאحِ«

  :های زیر توجه كنید به نمونه
  )אلف

   ).ةُ أسماءٍ و تِسعونَ אِسماًتِسعَ(ةٌ و تِسعونَ אِسماً אهللاِ אلحُسنَی تِسعَ سماءِأدُ دَـ ع۱َ

   ).تّینَ سَنَةًثَالثَ سَنَوאتٍ و سِ(سَنَةً  تّینَالثاً و سِثَ) لی אهللا علیه و آلهص(مُ كرَאأل يُّبـ عاشَ אلن۲َّ

   ).ندאًجُ شرینَنودٍ و عِةِ جُبعَسَ(ندאً شرینَ جُةٍ و عِعَبْسَ يف هُتُأیْـ ر۳َ
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  )ب

/ ةُ کُتُبٍتَّتابٍ و سِةِ کِئَتابٍ و سَبعُمِةُ آالفِ کِالثَثَ(ةُ کُتُبٍ تَّةٍ و سِئَةُ آالفٍ و سَبعُمِالثَثَ ةِبَکتَאلمَ يـ ف۱
۳۷۰۶.(  

ةُ بعَةٍ و سَمَسَةِ ألفِ نَئَمِعُأربَ(رَةَ نَسَمَةً عَ عَشْةٍ و أربَئَمسُمِمانونَ ألفاً و خَةٌ و ثَبعَةٍ و سَئَعُمِنا أربَتِدینَفوسُ مَـ ن۲ُ
  ٣٩٢).۴۸۷۵۱۴/ ةًمَسَرَةَ نَشْعَ عَو أربَ ةٍمَسَةِ نَئَمسُمِو خَ ةٍمَسَمانونَ ألفَ نَةٍ و ثَمَسَآالفِ نَ

ةُ خَمسَ(ةً مَسَتّونَ نَنَتَانِ و سِثْةٍ و אِئَبعُمِةُ آالفٍ و سَعَةٍ و أربَالثُمِئَلیوناً و ثَونَ مِبعةٌ و سَخَمسَیرאنَ إفوسُ ـ ن۳ُ
تانِ نَثْةِ نَسَمَةٍ و نَسَمَتانِ אِئَبعُمِآالفِ نَسَمَةٍ و سَ ةُعَةِ ألفِ نَسَمَةٍ و أربَالثُمِئَلیونَ نَسَمَةٍ و ثَبعونَ مِالیینَ نَسَمَةٍ و سَمَ

  ). ۷۵۳۰۴۷۶۲/ تّونَ نَسَمَةًو سِ

  توضیح

گونه  در خوאندن אین. شود ه مینامید معطوفאعدאد رود  كار میه ب عطف» وאو«چون با  ۹۹تا  ۲۱אعدאد 
یكان قبل אز  ـفارسی زبان برخالف ـ در زبان عربی . אعدאد بین زبان فارسی و عربی تفاوت بارزی وجود دאرد

  .آید دهگان می

 .אست نصب و جرّ به کار رفته, به ترتیب در حاالت رفع »۲۷و  ۶۳, ۹۹«אعدאد  »אلف«های دستۀ  در نمونه
ل אما جزء אوّ, با معدود مذكر و مؤنث یكسان אست) دهگان(كنید جزء دوم אین אعدאد  میگونه كه مشاهده  همان 

در אعدאد مطابق معدود אست و  »۲ و ۱«یعنی در אعدאد  رود؛  كار میه ب) ۹تا  ۱( همانند אعدאد مفرد) یكان(آنها 
که  ،برאی آخرین رقم عددزیرא معدود  ؛پیوسته مفرد و منصوب אستد نیز معدود אین אعدא. عكس آن »۹تا  ۳«

  .شود ذکر می ،عقود אستعدد در אینجا 

بالفاصله אین אعدאد  ید معدودکن میمالحظه که  چنان .אست تری به کار رفته אعدאد بزرگ »ب«در دستۀ 
د و کنن به مرאتب آن تقسیم میرא  آنها ،پس אز هر رقم آن ذکر نشده אست، بلکه در خوאندن אعدאد معطوف

 ۳۷۰۶عدد  نخست אز אین دستهدر نمونۀ  ... .میلیون، هزאر و د؛ یعنی کنن ذکر می پایان هر مرتبهدر  رא معدود
آمده אست و معدود  »ةالثَثَ«پس אز ) آالف( معدود هزאرگان آن رو אین؛ אز »هزאرگان و صدگان«: دو مرتبه دאرد

؛ یعنی معدود در پایان هر אست ترتیبهای دوم و سوم نیز به همین  نمونه. در پایان אین مرتبه )کُتُب(صدگان 
  .  مرتبه ذکر شده אست

  قاعده

  .دنشو نامیده می معطوفאعدאد  ،دنرو كار میه عطف ب» وאو«با  هموאره چون ۹۹تا  ۲۱ـ אعدאد ۱

ل آنها رود، אما جزء אوّ كار میه با معدود مذكر و مؤنث یكسان بهموאره ) دهگان(ـ جزء دوم אین אعدאد ۲
 .رود كار میه ب) ۹تا  ۱( אعدאد مفرد همانند) یكان(

 .ـ معدود אعدאد معطوف پیوسته مفرد و منصوب אست۳

در پایان هر مرتبه ذکر رא د و معدود کنن تقسیم می شانبه مرאتبرא  ، آنهاـ در خوאندن אعدאد معطوف۴
  ... .لیون، هزאر و ید؛ یعنی مکنن می

                                                 
  .جمعیّت אیرאن هفتاد میلیون نفر אست: ةٍسَبعونَ مِلیونَ نَسَمَ نفر؛ نُفوسُ إیرאنَ: ةجمعیّت؛ نَسَمَ: نُفوس. ٣٩٢
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  )برאی مطالعۀ بیشتر( مالحظه

 توאن אز می معطوفאعدאد در  با אین حال .אست» إحدَی«د مركب و معطوف אعدאدر  »وאحد«ـ مؤنث ۱
  .אستفاده کردهم » ةدَوאحِ«

د مركب مفتوح אعدאدر  ، ولی»نِساءٍ عَْشرُ«: ؛ مانندمفرد ساكن אست אعدאددر » رشَعَ«در  »شین«ـ حرف ۲
 عَشَرَةُ«: مانند  ؛مفرد مفتوح אست אعدאددر » ةرَشَعَ«حرف در אین همچنین . »کِتاباً ثَالثَةَ عَشَرَ«؛ مانند אست
 )رَةَعَشَربَعَ أ(رَةَ عَشْربَعَ أ«: ؛ مانندمفتوحتلفظ کرد و هم ساكن توאن آن رא  می هم د مركب אعدאدر  لیو ،»رِجالٍ
  .»ةًمَدرَسَ

אست؛  ـ هرگاه عدد مفرد دو یا چند معدود دאشته باشد معیار در مذکر یا مؤنث بودن عدد نخستین معدود۳
عدد آن مؤنث آمده رو אین ؛ אز مذکر אستאست که  »عَبد«، »دعبُأ«مفرد در אینجا . »ةُ أعبُدٍ و آمٍالثَثَ«: مانند
مؤنث אست پیش אز و » أمَة«که مفرد آن  »آم«یعنی  ،حال אگر جای معدودها عوض شود. »ةالثَثَ« :אست

 .»أعبُدٍالثُ آمٍ و ثَ« :آید عدد آن مذکر می ،دقرאر گیر »دأعبُ«

شأن معدود אست، نه ) برتری(فضلیت در تذکیر و تأنیث אـ هرگاه عدد مركب دو معدود دאشته باشد معیار ۴
אنسان جلوتر بیاید که فرقی ندאرد  شود و حیوאن، אنسان ترجیح دאده می ؛ مثالً بین אنسان و)جلوتر آمدن(سبقیت א

كدאم بر دیگری  ولی אگر هیچ. »ةًیَالً و جارِمَةَ جَرَشْمسَ عَخَ«و » ةً و جَمَالًیَةَ جارِرَشْمسَ عَخَ«: یا حیوאن؛ مانند
 رَةَشْعَ مسَخَ«و » ةًیَرَ عَبدאً و جارِشَةَ عَمسَخَ«: سبقیت אست؛ ماننددر مذکر و مؤنث אد معیار نترجیح ندאشته باش

 .»عَبدאً و ةًیَجارِ
 »فیِّنَ«و  »بِضع«ـ ۵

 אین وאژهحكم  .אست »عَةبِضْ«مؤنث آن  و كند داللت می ۹ تا ۳ن بیبر عددی مبهم אین وאژه  :بِضع
ب مركّ »ةرَشَعَ«با אین وאژه گاهی  .»ةُ غِلمانٍعَضْعُ فَتَیاتٍ و بِضْبِ جاءَ«: אعدאد مفرد אست؛ مانندحکم همانند 

عٌ ضْبِ غابَ«: د؛ مانندشو آن عطف می هعقود بאعدאد گاهی نیز . »الًرَ رَجُشَةَ عَعَضْأقبَلَ بِ«: سازد؛ مانند مزجی می
  .»تاةًشرونَ فَو عِ

 تا ۱؛ با אین تفاوت که محدودۀ آن بین كند بر عددی مبهم داللت می »ضعبِ«همانند אین وאژه نیز  :فنَیِّ 
، ةئَمِ«عقود و אلفاظ אعدאد אز  پسرود و تنها  كار میه طور یكسان به ر و مؤنث بمعدود مذكّ باکلمه אین  .אست ۹
  ٣٩٣.»فٌنَیِّ و ألْفٌ«و » فٌنَیِّ شرونَ وعِ«: گیرد؛ مانند قرאر می »نلیولف و مِأ

  

                                                 
بیست و (» فٌنَیِّ شرونَ وعِ«یا » شرونَعِبِضعٌ و «: روند؛ مانند نیز به کار می» אَندی«ه معنای گاهی ب» نَیِّف«و » بِضع«. ٣٩٣

  ).אندی
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אعدאد ترتیبی در زبان عربی؛ 
 .یאعدאد کسر 

  درآمد

و دאنستیم که عدد אصلی به چهار نوع  در درس قبل با عدد אصلی و אنوאع آن در زبان عربی آشنا شدیم
عدد ترتیبی . شویم آشنا می عدد ترتیبیدر אین درس با  אکنون. مفرد، مرکّب، عقود و معطوف  :شود تقسیم می

 ).دهم و یكم، دوم(» אألوّل، אلثاني و אلعاشِر« :یا ترتیب آنهاست؛ مانند ءعددی אست كه بیان کنندۀ مرتبۀ אشیا
نخستین ( »تابُ אألوّلُאلكِ«: شود؛ مانند אز معدود و به عنوאن صفت آن ذكر می پسعدد ترتیبی  در زبان عربی

تقسیم  معطوفو  عقود، مرکّب، مفردعدد ترتیبی نیز مانند عدد אصلی به چهار نوع  ).کتاب نخست/ كتاب
 .ایی با عدد אصلی دאرد که در אدאمه אز آن بحث و گفتگو خوאهیم کردشود، אما تفاوته می

  عدد ترتیبی
  :های زیر توجه كنید به نمونه

  )אلف

  .אلثّالِثُبُ אلطّالِ ـ جاء۱َ

  ٣٩٤﴾ىאألولَאلصُّحُفِ  ينَةُ مَا فِتِهِم بَیِّأوَ لَمْ تَأْ﴿ـ ۲
  )ب

  . رَאلسّابِعَ عَشَאلیَومِ  يمِنَ אلسَّفَرِ فِ يـ عادَ صَدیق۱

  .رאًظُهْ ةَرَشْةَ عَیَانِאلثّةِ اعَאلسّ يف طارُאلقِ כُرَّحَـ یَت۲َ
  )ج

  .عیدٌ ةِجَّאلحِ يذ رِهْشَ نْمِ אلعِشرونَومُ ـ אلی۱َ

  .تابِن هذא אلکِمِ مسینَאلخَةَ فحَאلصَّ أتُرَـ ق۲َ
  )د

  .الثینَعِ و אلثّاسِאلتّ رسِאلدَّ یرفِ إلאلصَّ ينا فلْصَـ و۱َ

  .بعینَةِ و אلسَّنَامِאلثّةِ مَאلقائِ يف يمسْאِ تُبْتَـ ک۲َ
  )ه

 ٣٩٥﴾هُمْرَאبِعُكُونُ مِن نَّجْوَى ثَالثَةٍ إِلَّا هُوَ مَا یَ﴿ـ ۱

                                                 
 »های پیشین אست برאی آنان نیامده אست؟ آیا دلیل روشن آنچه در صحیفه«: ؛ ترجمه۱۳۳ /طه. ٣٩٤

 .»چهارمین آنهاست אی میان سه تن نیست مگر אینکه אو هیچ گفتگوی محرمانه«: ؛ ترجمه۷ /مجادله. ٣٩٥



  ۱۸۷    بيست و پنجمجلسه / )۲(صرف عربی 

Sarf(2) 83-84 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

 

  ٣٩٦﴾كُم مُّرْسَلُونَفَقالُوא إِنَّا إِلَیْ ثالِثٍنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِهِمُ אثْنَیْإِذْ أرْسَلْنَا إِلَیْ﴿ـ ۲

  توضیح

یم که אعدאد אصلی برאی شمارش אشیا אنستد. אستان دهندۀ אعدאد ترتیبی در زبان عربی های باال نش  نمونه
و  )سومین(» ثالِאلثّ« »אلف«های دستۀ  در نمونه .אستد، ولی אعدאد ترتیبی بیانگر ترتیب אشیاء ور كار میه ب

به كار ) فحُب و אلصُّالِאلطّ(معدود خود برאی אعدאد مفردی هستند كه به عنوאن صفت  )لینאوّ(  »אألولَى«
با ) تذکیر و تأنیث(אز لحاظ جنس ) ۱۰تا  ۱אز ( کنید אعدאد ترتیبی مفرد  طور که مشاهده می همان. אند رفته

  .معدود خود مطابقت دאرند

. אعدאد مركب هستند )وאزدهمیند(» ةَرَشْةَ عَیَانِאلثّ«و  )هفدهمین(» رَشَعَ عَاِبאلسّ« »ب«های دستۀ  در نمونه
هر دو جزء אعدאد همچنین . אست تذکیر و تأنیث مطابق با معدود خود به کار رفتهجزء אین אعدאد אز نظر  هر دو

  .بدون אستثناء مبنی بر فتح אست) ۱۹تا  ۱۱(ترتیبی مركب 

برאی مذکر و مؤنث با یک אست که عقود אعدאد  אز »مسینَאلخَ«و » شرونَאلعِ« ،»ج«های دستۀ  در نمونه
به کار  »ینَ«و در حالت نصب و جرّ با » ونَ«که در حالت رفع با ید دאنست אلبته با .אست  لفظ به کار رفته

  .روند می

ل جزء אوّ. אز אعدאد معطوف هستند» بعینَة و אلسَّنَامِאلثّ«و » الثینَع و אلثّاسِאلتّ« »د«های دستۀ  در نمونه
  . مانند אعدאد عقود אستآنها و جزء دوم مفرد ترتیبی مانند אعدאد אز نظر مذکر و مؤنث بودن אین אعدאد 

آید؛  ها אعدאد مذکور به عنوאن صفت و مطابق با موصوف خود می در אین نمونهکنید  مالحظه میکه  چنان
   .رود به کار می با معدود مؤنث به شکل مؤنث و با معدود مذکر به شکل مذکر یعنی

در  .אند אعدאد مفردی هستند که صفت وאقع نشده» ثثالِ«و » عرאبِ« «ه»های دستۀ  سرאنجام در نمونهو 
  .آید אین حالت عدد هموאره مذکر می

یابید که  אکنون אگر دوباره به אعدאد ترتیبی در پنج دستۀ باال بنگرید و آنها رא با هم مقایسه کنید درمی
د مرکّب ـ همگی گیرند، یعنی در چهار دستۀ نخست، ـ به جز جزء دوم אعدא وقتی אعدאد ترتیبی صفت قرאر می

  .گیرند אلف و الم می

عدد ترتیبی  انکتۀ دیگری که باید به آن אشاره کنیم אین אست که در زبان عربی ساعات و روزهای ماه ب
  .»אلیَومُ אلخامِسُ و אلعِشرونَ مِنْ شَعبانَ«و » ةَرَشْةَ عَیَانِةُ אلثّاعَאلسّ«: ؛ مانندشوند بیان می

  قاعده

  .ت كه بیان کنندۀ مرتبۀ אشیاء یا ترتیب آنهاستعددی אسعدد ترتیبی  ـ۱

 .شود אز معدود و به عنوאن صفت آن ذكر می معموالً پسـ عدد ترتیبی ۲

  : شود نوع تقسیم میچهار مانند عدد אصلی به عدد ترتیبی  ـ۳

                                                 
آنان [سومین ] فرستادۀ[زن پندאشتند تا با  آن دو رא دروغ] لی[گاه که دو تن سوی آنان فرستادیم، و  آن«: ؛ ترجمه۱۴ /یس. ٣٩٦
 .»אیم ما به سوی شما به پیامبری فرستاده شده: گفتند] رسوالن[تأیید کردیم، پس ] رא



۱۸۸  

Sarf(2) 83-84 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

و ) ةُرَאلعاشِ( رُאلعاشِ.. .، )ةُیَאلثّانِ(ي ، אلثّانِ)אألولَی(אألوّلُ «: ۱۰۰۰و  ۱۰۰و همچنین  ۱۰تا  ۱אعدאد  :مفرد) אلف
که برאی مذکر و مؤنث یکسان אست ـ אز لحاظ جنس » ةُ و אأللفُئَאلمِ«אین אعدאد ـ به جز . »ةُ و אأللفُئَאلمِ
  .با معدود خود مطابقت دאرند) تذکیر و تأنیث(

 رَشَعَ عَאلتّاسِ... ، )ةَرَشْعَ ةَیَثّانِאل( رَشَعَ يَ، אلثّانِ)رَةَشْیَةَ عَאلحادِ( رَشَعَ يَאلحاد«: ۱۹تا  ۱۱ אعدאد: مركب) ب
و هر دو جزء آن אز نظر جنس با معدود خود  که هر دو جزء آن بدون אستثنا مبنی بر فتح אست »)رَةَشْعَةَ عَאلتّاسِ(

  .مطابقت دאرد

یک لفظ به  אعدאد عقود برאی مذکر و مؤنث با. »سعونَאلتِّ... الثونَ، شرونَ، אلثَّאلعِ«: ۹۰تا  ۲۰אز : عقود) ج
در حالت نصب و  و» ونَ«در حالت رفع با یعنی رود و אعرאب آنها همانند אعرאب جمع مذكر سالم אست؛  کار می
 .رود به کار می »ینَ«جر با 

، )شرونَةُ و אلعِیَانِאلثّ( شرونَو אلعِ ي، אلثّان)شرونَةُ و אلعِیَאلحادِ( شرونَو אلعِ يאلحاد«:  ۹۹تا  ۲۱אز : معطوف) د
مفرد و جزء ترتیبی مانند אعدאد אز لحاظ جنس هجزء אول אین אعدאد . »)عونَتِّسةُ و אلعَאلتّاسِ( ونَتِّسععُ و אلאلتّاسِ ...
  .אعدאد عقود אست همچون آنها دوم

به کار مذکر به صورت و صفت وאقع نشده باشند هموאره  اشندאعدאد ترتیبی در صورتی که مفرد ب ـ۴
     ٣٩٧.﴾ثَالثَةٍ ثَالِثُكَفَرَ אلَّذِینَ قَالُوא إِنَّ אللَّهَ  قَدْلَ﴿: ؛ مانندروند می

رود، אمّا אگر عدد ترتیبی  ـ عدد ترتیبی ـ به جز جزء دوم אعدאد مرکّب ـ پیوسته با אلف و الم به کار می۵
  .صفت وאقع نشده باشد باید بدون אلف و الم به کار رود

אلیَومُ «و » ةُمِنَاةُ אلثّاعَאلسّ«: شود؛ مانند تیبی بیان میدر زبان عربی ساعت و روزهای ماه با عدد تر ـ۶
 .»אلسّادِسَ عَشَرَ مِن אلمُحَرَّمِ אلحَرאمِ

  )برאی مطالعۀ بیشتر( مالحظه

  : آید در عربی אعدאد کسری به شکل زیر می :یـ אعدאد کسر۱

یک (رَ شَی أحَدَ عَلَدٌ عَوאحِ، )یک دهم(عُشْر  ... ،)یک چهارم(، رُبْع )یک سوم(، ثُلْث )یک دوم( نِصْف«
رَ شَةَ عَمسَی خَلَرَ عَشَةَ عَعَ، أربَ)پنج هشتم( أثمانٍ ةُمسَ، خَ)سه چهارم( أرباعٍ ةُالَث، ثَ)دو سوم(، ثُلُثان )یازدهم

  .به همین ترتیب و )چهارده پانزدهم(

خود و به عنوאن صفت  گاه אعدאد אصلی پس אز معدود): مانند عدد ترتیبی( ـ صفت قرאر گرفتن عدد אصلی۲
یا  ٣٩٨﴾تُسَبِّحُ لَهُ אلسَّماوَאتُ אلسَّبْعُ وَ אألرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ﴿در آیۀ مبارک  »אلسَّبع« روند؛ مانند آن به کار می

توجه دאشته باشید که در אینجا صفت وאقع شدن عدد אصلی بیانگر . »ةُعَبُ אألربَتُאلكُ«عبارت  در» ةعَאألربَ«
هفت آسمان یا آسمانهای (אلسَّماوَאتُ אلسَّبْعُ «: کند دد אصلی همچنان معنای خود رא حفظ میترتیب نیست و ع

   .»)كتب چهارگانه(ةُ عَُب אألربَتُאلكُ«و  »)هفتگانه

                                                 
 »אست] شخص یا سه אقنوم[سه ] شخص אز[خدא سومین «: گفتند] ئل شده وبه تثلیث قا[كه   كسانى«: ؛ ترجمه۷۳ /مائده. ٣٩٧

 .»אند قطعاً كافر شده

  .  »گویند گانه و زمین و هر کس که در آنهاست אو رא تسبیح می آسمانهای هفت«: ؛ ترجمه۴۴ /إسرאء. ٣٩٨
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رود، ولی אز نظر  אین نکته نیز جالب توجه אست که אگرچه אین عدد برאی معدود خود صفت به شمار می
אبطۀ بین אین دو وאژه رאبطۀ عدد و معدود אست، نه رאبطۀ صفت و موصوف؛ به همچنان ر) تذکیر و تأنیث(جنس 

אین معنا که אگر معدود ـ که در אینجا موصوف אست ـ مذکر باشد، عدد آن ـ که در אینجا صفت אست ـ مؤنث 
در » ةُعَאألربَ بُتُאلكُ«و  »سَبعُ سَماوאتٍ«در وאقع » אلسَّماوَאتُ אلسَّبْعُ«توضیح بیشتر אینکه . אست و بالعکس

بوده אست و אکنون که عدد به عنوאن صفت به کار رفته אست همچنان قاعدۀ تذکیر و » بٍتُةُ كُعَأربَ«حقیقت 
  .تأنیث عدد به قوت خود باقی אست

  :كنیم به نوع آن نگاه میאصلی برאی معرفه كردن عدد  :אصلی ـ معرفه كردن عدد۳

  ؛)آموز آمدند آن هفت دאنش( ».ةِبَلَسَبعَةُ אلطَّ جاءَ«: ؛ مانندאفزאییم میمعدود آن ه برא » אل« ،אگر مفرد باشد

  ؛»ثنا عَشَرَ طَلَبَةًאالِ جاءَ« :کنیم؛ مانند אضافه میل عدد جزء אوّ هبرא » אل« ،אگر مركب باشد

  ؛  »طَلَبَةً شرونَאلعِ جاءَ« :אفزאییم؛ مانند  عدد میرא به » אل« ،אگر عقود باشد

  .»طَلَبَةً شرونَثنا و אلعِאِال جاءَ«: مانند کنیم؛  د אضافه میهر دو جزء عدرא به آغاز » אل« ،اشدب معطوفو אگر 
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  هدف درس

  :آشنایی با

 .تجزیۀ אسم 

  درآمد

گوناگون و متعددی دربارۀ ویژگیهای صرفی אسم در زبان عربی آشنا شدیم  درس گذشته با مباحث ۲۵در 
به شمار ) ۲(در אین درس، که آخرین درس صرف عربی . و אنوאع تقسیمات אسم رא در אین دروس بررسی کردیم

ار های خود رא در تجزیه و تحلیل אسمها در متون و عبارאت عربی به ک رود، الزم אست به طور عملی آموخته می
  . ها صرفاً نظری و تئوری نباشد و بتوאند ما رא در فهم هرچه بیشتر متون یاری کند گیریم تا אین آموخته

بیان ویژگیهای  :تجزیه عبارت אست אز کردیمبیان ) ۱( عربی صرف یکم طور که در درس سی و همان
 لحاظ دستوری در جمله אیفابه ا א אز نقشی که هر کدאم אز آنهجد ،یف شدهها در چارچوبی تعر אنوאع صرفی وאژه

  .شدخوאهیم آشنا تجزیۀ אسم با یم و در אین درس آشنا شد تجزیۀ فعلبا ) ۱(در صرف . کنند می

  تجزیۀ אسم
  :شود  در تجزیۀ אسم ویژگیهای زیر بیان می

اره، אسم אسم محلّی به אلف و الم، عَلَم، אسم مضاف به معرفه، אسم אش( ـ معرفه یا نکره بودن و نوع معرفه۱
  ؛)مقصوده ۀنكر یمنادא, موصول، ضمیر

حقیقی و مجازی : و در مؤنث ،حقیقی و مجازی بودن آن: در مذکّر( ـ مذکر یا مؤنث بودن و نوع آنها۲
  ؛)معنوی بودن آن ـمعنوی یا لفظی ، بودن و همچنین لفظی

, کثرت جمع مکسّر, لّتجمع مکسّر ق, مؤنث سالم, مذکر سالم( ـ مفرد، مثنی یا جمع بودن و نوع جمع۳
  ؛)אسم جمع, אسم جنس

: مشتقאنوאع ؛ یا غیر مصدری و אسم ذאت یا معنی یمصدر: אنوאع جامد( ـ جامد یا مشتق بودن و نوع آنها۴
, رباعی مجرّد, ثالثی مجرّد(نوع مصدر  ،مصدرها و אسمهای مصدرهمچنین در ...).  אسم مفعول و, אسم فاعل
  .شود نیز بیان می) صناعی و عددی, نوعی, صدر میمیم, رباعی مزید, ثالثی مزید

  

אنوאع  و منصرف یا غیر منصرف؛ ٣٩٩אعرאب لفظی یا تقدیری: אنوאع معرب( ـ معرب یا مبنی بودن و نوع آنها۵
  ؛)ظرف و کنایه, אسم فعل, شرط, אستفهام, موصول, אسم אشاره, ضمیر: مبنی

  ).شبه صحیح אآلخر و صحیح אآلخر, منقوص, مقصور، ممدود( ـ نوع אسم אز جهت حرف آخر۶

  .ـ متصرّف یا غیر متصرّف بودن۷

                                                 
  .شود مربوط به אسمهای مبنی אست در تجزیه ذکر نمی ،عرאب محلینجا که אِآאز . ٣٩٩
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  مالحظه

ـ در تجزیۀ אسم ممکن אست همۀ موאرد باال ذکر نشود؛ مثالً در تجزیۀ ضمیر الزم نیست جامد یا مشتق ۱
  . بررسی شود...  منقوص و, بودن یا مقصور، ممدود

مشتق بودن و همچنین نوع אسم אز جهت حرف آخر جامد یا  ،ـ در تجزیۀ جمع معیار مذکر و مؤنث بودن۲
گیریم و آن رא  رא در نظر می )ةאلنّاصِیَ(برאی تعیین موאرد باال مفرد آن » يאلنَّوאصِ«آن אست؛ مثالً در تجزیۀ  مفردِ

  . آوریم אآلخر به شمار می אسم فاعل و معتلّ ،مشتق, مؤنث مجازی و لفظی

به فرهنگهای لغت ضروری  مرאجعه ها وאژه یابی حرکات و ریشهـ به خاطر دאشته باشید که در یافتن ۳
چاپ فرهنگستان زبان عربی ( אلمعجم אلوسیط: شود فرهنگ پیشنهاد میدو بدین منظور رجوع به אین . אست
  ).آذرتاش آذرنوش( فارسی ـ فرهنگ معاصر عربی، )قاهره

  :توجه کنید رزیאکنون به تجزیۀ אسمهای منتخب به کار رفته در آیات و روאیات 

  ٤٠٠﴾صَالِوَ אآل الْغُدُوِّهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِאسْمُ هَاأذِنَ אللَّهُ أنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیبُیُوتٍ فِي ﴿ ـ۱

جامد غیر مصدری و אسم ذאت، معرب , )»بَیْت«جمع ( אسم نکره، مذکر مجازی، جمع مکسّر کثرت :بُیُوت
  .متصرّف, لفظی و منصرف، صحیح אآلخر

  . ، غیر متصرّفسکونبر  یمفرد، مبن, مؤنث غایب, אسم معرفه و ضمیر :هَا

هه، معرب لفظی و منصرف، صحیح مفرد، مشتق و صفت مشبّ, مذکر مجازی, אسم معرفه به אضافه :سمאِ
  . متصرّف, אآلخر

ظی و معرب لف ٤٠١،مشتق, )»غَدאة«جمع ( ، مذکر مجازی، جمع مکسّر کثرت»אل«אسم معرفه به  :אلغُدُوّ
  .אآلخر، متصرّف منصرف، معتلّ

معرب لفظی و  ٤٠٢،مشتق ،)»أصیل«جمع ( ، مذکّر مجازی، جمع مکسّر قلّت»אل«אسم معرفه به  :אآلصَالِ
  .منصرف، صحیح אآلخر، متصرّف

  ٤٠٣﴾یُؤْمِنُونَ قَوْمٍبِالْحَقِّ لِفِرْعَوْنَ وَ  وسَىمُمِن نَّبَإِ  كَنَتْلُوא عَلَیْ﴿ـ ۲

  .فتح، غیر متصرّف بر یمفرد، مبن, ر مخاطبمذكّ, میرאسم معرفه و ض :כَ

                                                 
یابد و نـامش در آنهـا     آنها رفعت] قدر و منزلت[هایى كه خدא رخصت دאده كه  در خانه«: ؛ ترجمه۳۶ /رنو. ٤٠٠

 .»كنند ها هر بامدאد و شامگاه אو رא نیایش می]خانه[در آن . یاد شود
مصدری אست كه : אند ی نیز گفتهرخب. ۳۲۰ ، ص۱۱ ، جאلمیزאن: ک.ر .אست» غُدْوَة«و جمع  »یَغْدُو ،غَدא«אین وאژه אز ریشۀ  .٤٠١

  .۵۹۶ ، ص۲ جوهری، جصحاح : ک.ر .به کار رفته אست» دאةغَ«به عنوאن جمع 

: ک.ر. »صُلאُ«جمعِ » آصال«אست و » أصیل«جمع » صُلאُ«یا جمع אلجمع אست؛ یعنی » أصیل«אین وאژه جمع وאژۀ مفرد . ٤٠٢
  .۲۳۵ ، ص۶ ، جאلتبیانو  ۶۲۴ ، ص۲ ، ججوאمع אلجامع

آورند به درستى بر  مردمى كه אیمان می] آگاهى[موسى و فرعون رא برאى ] حال[אز گزאرش ] بخشى[«: ؛ ترجمه۳ /قصص. ٤٠٣
 .»خوאنیم تو می
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غیر  و )אسم مقصور( معرب تقدیری ٤٠٤،جامد غیر مصدری, مذکّر حقیقی، مفرد, אسم معرفه و علم :مُوسَى
   .منصرف، متصرّف

جامد غیر مصدری، معرب لفظی و غیر منصرف، صحیح , مذکّر حقیقی، مفرد, אسم معرفه و علم  :فِرْعَوْنَ
  .متصرّف אآلخر،

معرب لفظی و منصرف، صحیح אآلخر،  ٤٠٥،אسم جمع، جامد غیر مصدری, ر مجازیمذکّ, אسم نکره :قَوْم
     .متصرّف

  ٤٠٦.»هِسانِعَلَى لِ لبِهِمِن قَ ةِكمَאلحِ یَنابیعَفَجَّرَ אهللاُ  یَوْماً عینَأربَهِ لَّصَ لِمَن أخلَ«ـ ۳

, معرب لفظی و منصرف, אز אعدאد عقود, فعل تفضیلאمشتق و بر وزن , ر مجازیمذکّ, אسم نکره :عینأربَ
 . فمتصرّ

  .فصحیح אآلخر، متصرّ, مفرد، جامد غیر مصدری، معرب لفظی و منصرف, مذکر مجازی, אسم نکره :یَوْماً

، جامد غیر مصدری، )»یَنبوع«جمع ( جمع منتهی אلجموع, مذکر مجازی, אسم معرفه به אضافه :نابیعیَ
 .متصرّف, رف، صحیح אآلخرمعرب لفظی و غیر منص

جامد غیر مصدری، معرب لفظی و منصرف، صحیح , مؤنث مجازی، مفرد, »אل«אسم معرفه به  :אلحكمة
   .אآلخر، متصرّف

  ٤٠٧.»אلشُّكْرِ قِلَّةِها بِأقْصافَال تُنَفِّرُوא  אلنِّعَمِ أطْرאفُإذא وَصَلَتْ إلَیْكُمْ «ـ ۴

، جامد غیر مصدری، معرب )»طَرَف«جمع ( جمع مکسّر قلّت, مذکر مجازی, אسم معرفه به אضافه :أطرאف
 .متصرّف, لفظی و منصرف، صحیح אآلخر

هه، معرب ، مشتق و صفت مشبّ)»نِعمَة« عجم( جمع مکسّر کثرت, مؤنث مجازی, »אل«אسم معرفه به  :אلنِّعَم
  .متصرّف, لفظی و منصرف، صحیح אآلخر

אسم ( مفرد، مشتق و אسم تفضیل، معرب تقدیری, مجازیمذکر , אسم معرفه به אضافه :)أقصی( أقصا
 .و غیر منصرف، متصرّف) مقصور

مفرد، جامد و مصدر ثالثی مجرد، معرب لفظی و منصرف، , مؤنث مجازی, אسم معرفه به אضافه :قِلَّة
 .متصرّف, صحیح אآلخر

عرب لفظی و منصرف، مفرد، جامد و مصدر ثالثی مجرد، م, مذکر مجازی, »אل«אسم معرفه به  :אلشُّكر
 .متصرّف, صحیح אآلخر

 ٤٠٨.»مِنَ אلنِّقْمَةِ فَرِقِینَ كُمْكَما یَرَא، وَجِلِینَلِیَرَكُمُ אللَّهُ مِنَ אلنِّعْمَةِ  אلنَّاسُا أیُّهَ«ـ ۵

                                                 
 ، ص۶ ، جکتاب אلعین: ک.ر. אند نیز دאنسته »אز آب گرفته«و به معنای ) نوعی درخت(» سا«و » ماء«אین אسم رא مشتق אز  .٤٠٤

۲۲۳.  

  .شود دאنسته می »أةرَمْאِ«یا  »رَجُل«ه جمع وאژאین  .٤٠٥

 .۲۱۸ ص ،فهد حلی ، אبنة אلدאعیعدّ. ٤٠٦

 .۷۲ ص ،، علی طبرسیمشكاة אألنوאر. ٤٠٧

 .باید خدא به هنگام نعمت شما رא ترسان بیند، چنانكه אز كیفر هرאسان ،مردم: ؛ ترجمه۳۵۸ ، حکمتنهج אلبالغه. ٤٠٨
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אسم جمع، جامد غیر مصدری، معرب لفظی و منصرف، صحیح , ر حقیقیمذکّ, »אل«אسم معرفه به  :אلنَّاس
  .متصرّف, אآلخر

معرب لفظی و منصرف، صحیح , ههجمع سالم، مشتق و صفت مشبّ, ر مجازیمذکّ, אسم نکره :وَجِلِین
  .אآلخر، متصرّف

      .بر سکون، غیر متصرّف یجمع، مبن, مذكر مخاطب, אسم معرفه و ضمیر :كُمْ

  ٤٠٩.» غَالِيوَ إلَیْها یَرْجِعُ אلْ، אلتَّالِيبِها یَلْحَقُ ؛ אلوُسْطَى אلنُّمْرُقَةُنَحْنُ «ـ ۶

مفرد، جامد غیر مصدری، معرب لفظی و منصرف، صحیح , مؤنث مجازی, »אل«אسم معرفه به  :ةאلنُّمْرُقَ
  .متصرّف, אآلخر

و ) אسم مقصور( مفرد، مشتق و אسم تفضیل، معرب تقدیری, مؤنث مجازی, »אل«אسم معرفه به  :אلوُسطَى
  .غیر منصرف، متصرّف

و ) אسم منقوص( مفرد، مشتق و אسم فاعل، معرب تقدیری, مذکر مجازی ,»אل«אسم معرفه به  :اليאلتّ
  .متصرّف, אآلخر منصرف، معتلّ

  ٤١٠.»ها أوْعاهاخَیْرُفَ؛ أوْعِیَةٌאلْقُلُوبَ  هَذِهِإِنَّ «ـ ۷

   .مفرد، مبنی بر کسر، غیر متصرّف, مؤنث غایب, אسم معرفه و אشاره :هَذِهِ

، جامد غیر مصدری، معرب لفظی و منصرف، )»وِعاء«جمع ( مع قلّتج, مؤنث مجازی, אسم نكره :أوْعِیَة
  .متصرّف, אآلخر معتلّ

مفرد، مشتق و אسم تفضیل، معرب لفظی و منصرف، صحیح , مجازی مذکر, אسم معرفه به אضافه :یرخَ
   .متصرّف, אآلخر

 ،أیُّهَا אلنَّاسُ. אلْحِدْثَانِصَرِیفُ أنْیَابِ  ال یَرُوعُهُ مِنْها إالّ אلدُّنْیَاعَلَى  אلْمُعَرِّجَفَإنَّ  ؛أقْصِرُوא ،אلرَّغْبَةِ أسْرَىیا «ـ ۸
  ٤١١.»عادאتِها ضَرאوَةِوَאعْدِلُوא بِهَا عَنْ  ،تَوَلَّوْא مِنْ أنْفُسِكُمْ تَأدِیبَهَا

هه، معرب ، مشتق و صفت مشبّ)»أسیر«جمع ( جمع کثرت, مجازی مذکر, אسم معرفه به אضافه :أسْرَى
  .یر منصرف، متصرّفتقدیری و غ

مفرد، مشتق و אسم فاعل، معرب لفظی و منصرف، صحیح , مذکر مجازی, »אل«אسم معرفه به  :אلمُعَرِّج
  .متصرّف, אآلخر

אسم ( مفرد، مشتق و אسم تفضیل، معرب تقدیری, مؤنث مجازی و معنوی, »אل«אسم معرفه به  :אلدُّنْیا
  .و منصرف، متصرّف) مقصور

                                                 
אز پس آمد به ما رسد، و آن كه پیش تاخته به ما  آن كه. گاه میان رאهیم ما تكیه: ؛ ترجمه۱۰۹، حکمت نهج אلبالغه .٤٠٩

  .بازگردد

 .ترین آنهاست אین دلها آوندهاست و بهترین آنها نگاهدאرنده: ؛ ترجمه۱۴۷، حکمت همان. ٤١٠

دنیا رא آن هنگام بیم فرא آید كه بالهاى  ۀباز אیستید كه گرאیند ،آز אى אسیرאنِ:] و فرمود[«: ترجمه ؛۳۵۹، حکمت همان. ٤١١
 .»مردم كار ترتیب خود رא خود برאنید و نفس خود رא אز عادتها كه بدאن حریص אست باز گردאنید. ر دندאن به هم سایدروزگا
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هه، معرب لفظی و منصرف، مثنی، مشتق و صفت مشبّ, مذکر مجازی, »אل«ه به אسم معرف :دثانאلحِ
  .متصرّف, صحیح אآلخر

مفرد، جامد و مصدر ثالثی مجرد، معرب لفظی و , مجازی و لفظی مؤنث, אسم معرفه به אضافه :ضَرאوَة
   .متصرّف, منصرف، معتلّ אآلخر

وحُسنُ אلتَّقدیرِ في ، אلدِّینِفي  فَقُّهُאلتَّ :الثٌثَصالٌ خِ ونَ فیهِكُیَ ىتَّحَ אإلیمانِةَ قیقَحَ عَبدٌ لُمِكْتَسْال یَ«ـ ۹
  ٤١٢.»אلرَّزאیاوאلصَّبرُ عَلَى  ،אلمَعیشَةِ

, هه، معرب لفظی و منصرف، صحیح אآلخرمفرد، مشتق و صفت مشبّ, مذکر حقیقی, אسم نکره :عَبد
  .متصرّف

شتق و مصدر ثالثی مزید، معرب لفظی و منصرف، مفرد، م, مذکر مجازی, »אل«אسم معرفه به  :אإلیمان
  .متصرّف, صحیح אآلخر

, مفرد، جامد غیر مصدری، معرب لفظی و منصرف، صحیح אآلخر, مذکر مجازی, אسم نکره :الثثَ
 .  متصرّف

مفرد، مشتق و مصدر ثالثی مزید، معرب لفظی و منصرف، , مذکر مجازی, »אل«אسم معرفه به  :هفَقُّאلتّ
 .متصرّف, صحیح אآلخر

مفرد، جامد و مصدر ثالثی مجرد، معرب لفظی و منصرف، , مذکر مجازی, »אل«אسم معرفه به  :ینאلدّ
 .متصرّف, صحیح אآلخر

هه، معرب جمع منتهی אلجموع، مشتق و صفت مشبّ ,مؤنث مجازی و لفظی, »אل«אسم معرفه به  :אلرَّزאیا
 .  متصرّف ٤١٣،تقدیری و غیر منصرف، صحیح אآلخر

وَ אرْحَمُوא ، אلعَافِیَةِفَاحْمَدُوא אللَّهَ عَلَى ؛ ىمُبْتَلًى وَ مُعَافً: رَجُالنِאلنَّاسُ « :یَقُولُ) لیه אلسّالمع( אلمَسِیحُكَانَ ـ ۱۰
  ٤١٤.»אلبَالءِأهْلَ 

معرب لفظی و منصرف،  ٤١٥،ههمفرد، مشتق و صفت مشبّ, مذکر حقیقی, )لقب( علم אسم معرفه و :אلمَسِیح
  .تصرّفم, صحیح אآلخر

, مثنی، جامد غیر مصدری، معرب لفظی و منصرف، صحیح אآلخر, مذکر حقیقی, אسم نكره :رَجُالن
  .متصرّف

و منصرف، ) אسم مقصور( مفرد، مشتق و אسم مفعول، معرب تقدیری, مذکر مجازی, אسم نكره :مُبْتَلى
  .متصرّف, معتل אآلخر

                                                 
  .۵ ص ،۱ ج ،، أحمد بن محمد بن خالد برقىאلمحاسن. ٤١٢
   . אست »ر ز ء« ؛ چون ریشۀ آنه مهموز אلالم אستوאژאین  .٤١٣

 .۶۷ ص ،، علی طبرسیمشكاة אألنوאر. ٤١٤

و  ۲۹۳ ص, ۲ ج, مجمع אلبیان: ک.ر. کسی که אز پلیدیها پاک אست ؛ یعنیאست »مفعول«ی ابه معن »عیلفَ«ن وאژه אیدر . ٤١٥
  .۱۹۹ ص, ۴ ج, مجمع אلبحرین
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گزین مصدر، یجا یجامد و مصدر ثالثی مجرد یا אسممفرد، , مؤنث مجازی, »אل«אسم معرفه به  :אلعافِیَة
  .متصرّف, אآلخر معرب لفظی و منصرف، معتلّ

مفرد، جامد و مصدر ثالثی مجرد، معرب لفظی و منصرف، , مذکر مجازی, »אل«אسم معرفه به  :אلبَالء
 .متصرّف, )مهموز(صحیح אآلخر 

  قاعده 

  :شود  ویژگیهای زیر بیان می אسمدر تجزیۀ 

  ه یا نکره بودن و نوع معرفه؛ـ معرف۱

  مذکر یا مؤنث بودن و نوع آنها؛ ـ ۲

   ؛مفرد، مثنی یا جمع بودن و نوع جمعـ ۳

  جامد یا مشتق بودن و نوع آنها؛ ـ ۴

  معرب یا مبنی بودن و نوع آنها؛ ـ ۵

  ـ نوع אسم אز جهت حرف آخر؛۶

  .ـ متصرّف یا غیر متصرّف بودن۷




