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تقدیم:

به آوازگر سرود »وحدت« علم و ایمان

و مشعل دار صراط حقیقت

کاروان فضیلت و طالیه دار 

حضرت امام خمینی؟ق؟

و به منادیان ندای توحید

که همواره »اعتصام به حبل اهلل« را فریاد

کردند و با سالح »ال« تندیس های

»نفاق« و »جدایی« را در هم شکستند.

چونان استاد شهید »مطهری« و زنده یاد

که هماره در پیوند حوزه و شهید »مفتح« 

کوشیدند و عاقبت نیز بر سِر این  دانشگاه 

خ پیمان و در راه این آرمان، ردای سر

»شهادت« را پوشیدند.

گرامی و راه شان پر رهرو باد. یادشان 

به مناسبت 27 آذر  روز  وحدت حوزه و دانشگاه
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13 مقدمه

؟ب؟
▪  مقدمه  چاپ یکصد و دهم )110(

کتـــاب صـــرف متوســـطه کـــه در آســـتانه چـــاپ يکصـــد و دهـــم قـــرار دارد، تألیـــف آن از ســـال 1360 آغـــاز و 
ـــی  ـــف داخل ـــران مختل ـــط ناش ـــی، توس ـــراژ میلیون ـــون در تی ـــا کن ـــد و ت ـــته گردي ـــع آراس ـــور طب ـــه زي ـــال 1362 ب در س
و خارجـــی بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.  ايـــن کتـــاب در عرصـــه بين الملـــل بـــه حـــدود  20  زبـــان ترجمـــه شـــده و 
هـــم اکنـــون بـــه عنـــوان يکـــی از منابـــع معتبـــر و مقبـــول، در جامعـــه حـــوزوی و دانشـــگاهی داخـــل و خـــارج کشـــور 
مـــورد اســـتفاده دانش پژوهـــان و مشـــتاقان آشـــنايى بـــا علـــوم اســـالمی قـــرار دارد و بـــه عقیـــده صاحب نظـــران، 
اکثـــر کتاب هايـــى کـــه بعـــد از پيـــروزی انقـــالب اســـالمی، در حـــوزۀ علـــم صـــرف تألیـــف شـــده اند، از الگوهـــای 

آموزشـــی ايـــن کتـــاب، بهـــره برده انـــد.

ویژگی های متمایز  و دالیل مطلوبیت

در نظرســـنجی های متعـــددی کـــه از اســـاتید ادبيـــات عـــرب _ بـــه ويـــژه اســـاتید صـــرف_  طـــالب و دانشـــجويان 
صـــورت گرفـــت، پرسشـــی دربـــاره »داليـــل مطلوبيـــت کتـــاب« مطـــرح گرديـــد کـــه در مجمـــوع، مـــوارد ذيـــل بـــه عنـــوان 

ويژگی هـــای متمايـــز  و داليـــل مطلوبيـــت ايـــن کتـــاب، از ســـوی مخاطبـــان، مطـــرح گرديـــد:

مناســـب بـــودن ســـطح علمـــی کتـــاب بـــرای مخاطـــب؛ از آنجـــا کـــه مؤلـــف ايـــن کتـــاب، آمـــوزش علـــم صـــرف را   .1
در ســـه ســـطح »مقدماتـــی،  متوســـطه و عالـــی« طراحـــی و نیازهـــای و شـــرايط متمايـــز هـــر ســـطح را نیـــز بـــه خوبـــى 

رعايـــت کـــرده اســـت، لـــذا ايـــن مجموعـــه از يـــک ســـیر و چرخـــه رشـــد ســـنجیده و معقـــول برخـــوردار اســـت.

ســـهولت و روانـــی بیـــان مطالـــب و محتـــوا؛ از مهم تريـــن مشـــخصه  ايـــن کتـــاب، برخـــورداری از ســـبک بيـــان ســـاده،   .2
روان و متناســـب بـــا مقتضـــای حـــال مخاطـــب و بـــه دور از پيچیدگی هـــای علمـــی و محتوايـــى اســـت .

توجـــه بـــه ترتيـــب منطقـــی و آســـان یاب محتـــوا؛ در کتـــاب حاضـــر، ابتـــدا افعـــال ســـالم )ثالثـــی مجـــرد و مزيـــد،   .3
رباعـــی مجـــرد و مزيـــد، معلـــوم و مجهـــول، الزم و متعـــدی( مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفتـــه و پـــس از تســـلط 
صرف آمـــوزان بـــه مباحـــث افعـــال ســـالم، آنـــگاه بـــه افعـــال ناســـالم، بـــه عنـــوان مباحـــث الحاقـــی و تکمیلـــی 
توجـــه شـــده کـــه ايـــن ســـیر منطقـــی، مانـــع پريشـــان خاطرِی فراگیـــران و اختـــالل در فراينـــد يادگیـــری آنـــان 
ــرای  ــب بـ ــته اند، اغلـ ــی نداشـ ــیر منطقـ ــن سـ ــه ايـ ــه الزم بـ ــه توجـ ــى کـ ــفانه کتاب هايـ ــده اســـت. متأسـ شـ

صرف آمـــوزان، دشـــواری در فهـــم و دل زدگـــی از ايـــن دانـــش مهـــم را ايجـــاد کرده انـــد.

ــن  ــر، تماريـ ــنجی اخیـ ــان نظرسـ ــن؛ مخاطبـ ــاب تمریـ ــتن کتـ ــى و داشـ ــی و روایـ ــوع قرآنـ ــن متنـ ــی تماریـ طراحـ  .4
درس هـــا را يکـــی از ويژگی هـــای متمايـــز و مهارت آفريـــن ايـــن کتـــاب برشـــمرده اند و تطبیـــق مطالـــب نظـــری 
علـــم صـــرف را بـــر آيـــات و روايـــات متنـــوع را گامـــی مهـــم در مانـــدگاری مطالـــب در ذهـــن و ايجـــاد مهـــارت در 
تحلیـــل متـــن دانســـته اند. دو نکتـــه مهـــم ديگـــر ايـــن اســـت کـــه اواًل، ايـــن آيـــات و روايـــات هدفمنـــد انتخـــاب 
شـــده اســـت کـــه هـــم از نظـــر شـــکلی و هـــم از نظـــر محتوايـــى در امـــر آمـــوزش و تربيـــت دينـــی، اثربخـــش اســـت؛ 
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ثانیـــًا، هويت بخشـــی بـــه کار عملـــی، و طراحـــی يـــک کتـــاب مســـتقل، خـــود حاکـــی از عنايـــت ويـــژه مؤلـــف 
ـــردی کـــردن علـــم صـــرف اســـت. ـــه مســـأله مهارت افزايـــى و کارب ب

ایجاد مزایای شکلی و محتوایی جدید در کتاب

ـــا برخـــی صاحب نظـــران  ـــه ب ـــور و جلســـات متعـــدد کارشناســـی ک ـــج نظرســـنجی های مذک ـــر اســـاس نتاي ب
برگـــزار شـــد، اصالحـــات و اضافاتـــی از نظـــر محتوايـــى و شـــکلی در ايـــن کتـــاب ِاعمـــال گرديـــد کـــه مـــوارد آن 

ـــت از: ـــارت اس عب

طراحـــی پرســـش های آغازیـــِن هـــر درس: بـــا هـــدف ايجـــاد انگیـــزه بـــرای ورود بـــه مطالـــب هـــر درس و   .1
نیـــز آماده ســـازی ذهـــن صرف آمـــوز بـــه محتـــوای مـــورد نظـــر، پرســـش های آغازيـــن درس، بـــه صـــورت 
شـــماره دار طراحـــی گرديـــد و متـــن درس هـــا نیـــز ناظـــر  بـــه پرســـش ها و عـــدد مربوطـــه، تنظیـــم شـــده اســـت. 

طراحـــی پرســـش های ميانـــی؛ بـــر اســـاس اصـــول روش  تدريـــس و بـــرای تأمیـــن ســـه هـــدِف »جمع بنـــدی   .2
مطالـــب گذشـــته«، »طـــرح نـــکات جديـــد مرتبـــط بـــا درس« و »آمـــاده ســـازی ذهـــن نســـبت بـــه مطالـــب 
ـــت:  ـــوده اس ـــه ب ـــورد توج ـــده م ـــه فاي ـــی و س ـــی« طراح ـــش های میان ـــر درس«، »پرس ـــه ه ـــده در ادام ـــرح ش مط
الـــف( ايجـــاد نشـــاط در کالس؛ ب( ايجـــاد خالقیـــت بـــرای صرف آمـــوزان؛ ج( تعمیـــق توجـــه آنـــان بـــه 

ــد. ــای جديـ ــه مباحـــث درس و نکته هـ مجموعـ

3. توليـــد مطالـــب و نکته هـــای نویـــن؛ ضمـــن رعايـــت ســـهولت و روانـــی  بيـــان در محتـــوای کتـــاب، بـــرای 
تکمیـــل برخـــی از مباحـــث و نکته هـــا، مطالـــب تـــازه ای بـــه برخـــی از دروس اضافـــه شـــد کـــه بـــا افـــزودن ايـــن 

نـــکات، صرف آمـــوزان از مراجعـــه بـــه کتاب هـــای مشـــابه، تـــا حـــد زيـــادی بى نیـــاز خواهنـــد شـــد.

ـــزرگ و  ـــان ب ـــا طـــرح آرای اديب ـــه صـــورت اســـتداللی و مفّصـــل، ب ـــر اســـت مباحـــث علـــم صـــرف ب شـــايان ذک
دانشـــمندان علـــم صـــرف بـــه همـــراه نقـــد و بررســـی آنهـــا در کتـــاب »صـــرف عالـــی« بـــه زودی منتشـــر خواهـــد شـــد. 
ݭݭݭݭݭِ اهـــل تتبـــع و تحقیـــق مفیـــد خواهـــد بـــود.

ايـــن کتـــاب بـــرای توســـعه تحقیقـــات اســـاتید محتـــرم و صـــرف آمـــوزاںݩݐ

ضمنـــًا در پايـــان درس هـــا، بخشـــی بـــا عنـــوان »مطالعـــه و پژوهـــش« ايجـــاد گرديـــد تـــا صرف پژوهـــان بـــا 
برخـــی نکته هـــا و مباحـــث تکمیلـــِی درس و برخـــی منابـــع علـــم صـــرف آشـــنا شـــوند و انگیـــزه الزم بـــرای تتبـــع 

ـــود.  ـــاد ش ـــا ايج ـــی در آنه ـــع علم و کاوش در مناب

در پايـــان، از همـــه اســـاتید، صرف پژوهـــان و صرف آمـــوزان ارجمنـــد کـــه بـــا پيشـــنهادها و انتقادهـــای ســـازنده 
خـــود مـــا را يـــاری کردنـــد،  و نیـــز  از همـــه کســـانی کـــه در ويرايـــش محتوايـــى، بازخوانـــی و آماده ســـازی ايـــن اثـــر، 
همـــکاری داشـــته اند، کمـــال سپاســـگزاری را داريـــم و از درگاه خداونـــد مّنـــان، توفیـــق روزافـــزون برايشـــان مســـألت 
داريـــم و از همـــه صاحب نظـــران و دانش پژوهـــان گرامـــی، تقاضـــا داريـــم بـــا ارســـال پيشـــنهادهای ســـازنده و مفیـــد 

خـــود بـــه آدرس afagh.i.f.s@gmail.com مـــا را رهیـــن لطـــف و عنايـــت خويـــش قـــرار دهنـــد. 

و السالم عليکم و رحمة اهلل
حميد محمدی، قم 6/6/ 1396
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؟ب؟
بـــه نـــام خـــداى خالـــق، همـــو کـــه انســـان را از »علـــق« آفريـــد. بـــه نـــام او کـــه اکـــرم اســـت؛ خدايـــى کـــه 

بـــا قلـــم تعلیـــم داد و آنچـــه را انســـان نمی دانســـت بـــه او آموخـــت!

»قـــرآن«، کتابـــى اســـت کـــه بشـــر را در صـــراط ِالهـــی هدايـــت می کنـــد و بـــراى پرهیـــزکاران و 
ـــور و احیاگـــر دل هـــاى عاشـــقان دلســـوخته  ـــاى ن ـــرآن دري مؤمنـــان، راهنمايـــى راســـتین اســـت. آرى! ق

حـــق اســـت.

 به راستی چرا اين کتاب عظیم، اينک مهجور و غريب مانده است؟

 قرآن، نه بر کنار از ماست که در کنار ماست، میان ماست و نه در آن دور دورها!

 هـــر صبـــح و شـــام شـــايد پيـــش روی مـــان، در دســـت ها و روى چشـــم های مان؛ امـــا بـــاز هـــم 
غريـــب و مهجـــور! چـــرا؟

 چرا کالم قرآن را درنیافته، بيان و پيامش را نشنیده و درد آن را احساس نکرده ايم؟

 بايـــد ســـخن قـــرآن و پيـــام خـــداى را شـــنید. بايـــد در آبشـــار نـــور و هدايـــت قـــرآن تـــن شســـت و زنـــگار 
پلیـــدى و زشـــتی را از ضمیـــر و جـــان زدود. بايـــد خانـــه دل را در پرتـــو فـــروزاِن آياتـــش، روشـــن ســـاخت و 

بـــا مشـــعل هدايتـــش بـــه جنـــگ ســـیاهی ها رفـــت. آرى! قـــرآن کتـــاب نـــور و هدايـــت اســـت: 

ْقَوُم «
َ
تي ِهَى أ

َّ
ُقرآَن َيْهِدي ِلل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
» ِإّن

ـــت«ش  ـــه »هداي ـــد ب ـــايد و باي ـــه ش ـــا چنان ک ـــم؛ ام ـــرآن پرداختی ـــت« ق ـــه »قرائ ـــال ب ـــال هاى س ـــا س  م
عنايـــت نداشـــتیم و بهـــره اى انـــدک گرفتیـــم؛ و دلیـــل ايـــن مهـــم را بايـــد در »زبـــان قـــرآن« جســـتجو کـــرد.

 بديهـــی اســـت کـــه بـــراى فهـــم کالم هـــر متکلـــم، نخســـت بايـــد زبـــان او را دانســـت؛ در غیـــر ايـــن 
صـــورت، انتظـــار فهـــم و درک کالم او، انتظـــارى بيجـــا و غیـــر معقـــول اســـت؛ از ايـــن رو، چگونـــه 
ـــی عمیـــق و مفاهیـــم ژرف آن را درک کـــرد  ـــرآن و معان ـــان وحـــی، پيـــام ق ـــا زب ـــدون آشـــنايى ب ـــوان ب می ت

و آيـــا چنیـــن توّقعـــی، بيجـــا و غیرمنطقـــی نیســـت؟
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نخســـتین گام بـــراى دريافـــت پــــیام روح بخـــش ايــــن کتـــاب هدايـــت، فراگیـــرى زبـــان قـــرآن و وحـــی 
)يعنـــی زبـــان عربـــى( اســـت:

ـــون؛ مـــا قـــرآن ]ايـــن کتـــاب نـــور[ را بـــه زبـــان عربـــى 
ُ
ُکـــْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
َنـــاُه ُقرآنـــًا َعرِبّيـــًا ل

ْ
ْنَزل

َ
ـــا أ

َ
»ِإّن

ـــی عمیـــق  ـــرو فرســـتاديم، باشـــد کـــه در آن تعقـــل ]و در مفاهیـــم ژرف و معان ـــر شـــما ف ب
آن دّقـــت[ کنیـــد.«

▪ ▪ ▪

ــی و  ــم عالـ ــرآن، درک مفاهیـ ــق قـ ــی عمیـ ــم معانـ ــى، فهـ ــان عربـ ــرى زبـ ــرورت فراگیـ ــته از ضـ گذشـ
ــر فراگیـــرى  ــز مبتنـــی بـ ــوار اســـالم نیـ ــوايان بزرگـ ــا، مناجات هـــاى پيشـ معانـــی واالى روايـــات و دعاهـ
ـــان پلـــی اســـت کـــه بـــدون گـــذر از آن، هرگـــز بـــه ســـاحل معانـــی  زبـــان عربـــى اســـت و زبـــان عربـــى، چون

ــار پيشـــوايان معصـــوم؟مهع؟ نخواهیـــم رســـید. عمیـــق و ژرف روايـــات و گفتـ

ـــژه مســـلمانان  ـــه وي ـــرارى ارتبـــاط و ايجـــاد تفاهـــم بيـــن تمامـــی مســـلمانان _  ب  از ايـــن گذشـــته، برق
ــنايى  ــی در راه آشـ ــن گام بزرگـ ــود و ايـ ــد بـ ــر خواهـ ــى میّسـ ــه خوبـ ــى بـ ــان عربـ ــرى زبـ ــا يادگیـ ــرب _ بـ عـ
مســـلمانان جهـــان بـــا يکديگـــر اســـت و زمینـــه ترّقـــی و پيشـــرفت اســـالم و مســـلمانان را فراهـــم مـــی آورد.

 از طـــرف ديگـــر، از آنجـــا کـــه بســـیارى از واژه هـــاى زبـــان عربـــى بـــا کلمـــات زبـــان فارســـی ممـــزوج 
شـــده، آمـــوزش زبـــان عربـــى در فراگیـــرى و گســـترش ادبّيـــات فارســـی نیـــز بســـیار مؤثـــر خواهـــد بـــود.

ـــر   امیـــد اســـت آنچـــه گفتیـــم، اندکـــی مـــا را بـــه اهمّیـــت و ضـــرورت فراگیـــرى ادبّيـــات عـــرب، آگاه ت
و مـــا را در آموختـــن ايـــن امـــر مهـــم و ضـــرورى، بيـــش از پيـــش مصّمـــم گردانـــد.

»مجموعـــه زبـــان قـــرآن« بـــراى انجـــام ايـــن مهـــم تدويـــن گرديـــده و امیـــد دارد کـــه بـــراى عالقه منـــدان 
بـــه آيـــات، روايـــات و منابـــع اســـالمی ســـودمند باشـــد.

  چند تذکر الزم

ــط »اهلل«  ــان فقـ ــی، الزم اســـت نهايـــت و جهـــت حرکت مـ ــور زندگـ ــه امـ ــه در همـ ــور کـ  1. همان طـ
ــر ايـــن  ـــم نیـــز الزم اســـت نیت مـــان جلـــب رضايـــت خداونـــد باشـــد؛ در غیـ

ّ
باشـــد، در تعلیـــم و تعل

صـــورت نـــه تنهـــا بـــر موفقیتـــی نائـــل نخواهیـــم شـــد، بلکـــه خـــوِد ايـــن علـــوم، حجابـــى بـــس عظیـــم 
ـــی اهلل« کمکـــی 

َ
در برابـــر تابـــش نـــور هدايـــت حـــق خواهنـــد بـــود و نـــه تنهـــا مـــا را در ســـیر صعـــودى» ِال

ـــرار خواهنـــد  نخواهنـــد کـــرد کـــه چـــه بســـا، مـــا را در نشـــیب ســـقوط در ظلمـــاِت هواهـــا و حجاب هـــا ق
داد کـــه ايـــن خســـرانی بـــس بـــزرگ اســـت!

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



17 مقدمه

بنابرايـــن، الزم اســـت کـــه در تمـــام مراحـــل تحصیـــل، نّیـــت و هدفـــی جـــز رضايـــت الهـــی نداشـــته 
ـــه ارزشـــی نخواهـــد  باشـــیم کـــه در غیـــر ايـــن صـــورت، تـــالش و ســـعی مان در درگاه خداونـــدى، هیچ گون

داشـــت.

 2. اســـتادان محتـــرم و دانش پژوهـــان عزيـــز، توجـــه داشته باشـــند کـــه بـــدون وضـــو، در کالس 
ـــم، يـــک حرکـــت و تـــالش روحـــی و معنـــوى اســـت کـــه ايـــن 

ّ
شـــرکت نکننـــد؛ چـــرا کـــه تعلیـــم و تعل

ــاز کـــرد. ــا »وضـــو« آغـ حرکـــت روحـــی و درونـــی را بايســـتی بـ

ـــُم 
ْ
ِعل

ْ
ُوُضـــوُء ُنـــوٌر؛ وضـــو نـــور اســـت« و در جـــاى ديگـــر می فرماينـــد: »َال

ْ
 پيشـــوايان ديـــن فرموده انـــد: »َال

ــوری اســـت کـــه خداونـــد در قلـــب بنـــدگان  ــم و دانـــش، نـ ــاُء؛ علـ ــْن َيَشـ ــِب َمـ ـ
ْ
ــُه اهلل ِفـــي َقل ــوٌر َيْقِذُفـ ُنـ

برگزيـــده اش قـــرار می دهـــد«؛ بنابرايـــن چـــه نیکوســـت کـــه بـــا نورانیـــت وضـــو، آمادگـــی دريافـــت نـــور 
دانـــش و فـــروغ علـــم را در خويـــش ايجـــاد کنیـــم.

 3. شايســـته اســـت کـــه اســـتادان محتـــرم، بـــا آداب کالس و حقـــوق اســـتادان بـــر دانشـــجويان و 
حقـــوق دانشـــجويان بـــر اســـتادان آشـــنا باشـــند و در اجـــرای ايـــن دســـتورها ســـعی و تـــالش نماينـــد و در 

ـــده، مراجعـــه کننـــد. ـــه تألیـــف گردي ـــن زمین ـــه در اي ـــه کتاب هايـــى ک ـــار تحصیـــل، ب کن

  چند تذکر الزم براى استادان محترم

 الـــف( روش تدريـــس اســـتادان گرامـــی، نقـــش اساســـی در تفهیـــم يـــا عـــدم تفهیـــم درس هـــا بـــه 
ـــه راحتـــی  ـــد مشـــکل ترين مباحـــث را ب دانش پژوهـــان محتـــرم دارد؛ چـــه بســـا يـــک روش درســـی بتوان
در ذهـــن دانش پژوهـــان جـــاى دهـــد و گاه ممکـــن اســـت اتخـــاذ شـــیوه اى نادرســـت، آســـان ترين 
مباحـــث را گنـــگ و پيچیـــده جلـــوه دهـــد و ذهـــن دانش پـــژوه را خســـته کنـــد؛ پـــس شايســـته اســـت 

کـــه اســـتادان محتـــرم بـــه دو مســـئله مهـــم توجـــه کافـــی داشته باشـــند:
  اول: شرايط فيزيکى کالس

بايـــد توجـــه داشـــت کلیـــه عواملـــی کـــه تمرکـــز حـــواس دانش پژوهـــان را ُمختـــل می ســـازد، از 
محیـــط درســـی حـــذف گـــردد.

 کالس بايـــد از نظـــر نـــور و چگونگـــی تنظیـــم آن، مقـــدار هـــواى الزم و ارتبـــاط صوتـــی بيـــن اســـتاد 
ــد.  ــد شـ ــاگرد خواهـ ــتاد و شـ ــتگی اسـ ــائل باعـــث خسـ ــن مسـ ــرا همیـ ــد؛ زيـ ــاگرد متناســـب باشـ و شـ
عکس هـــا و پوســـترهايى کـــه در کالس نصـــب می شـــوند بايـــد بـــه گونـــه اى باشـــد کـــه موجبـــات 

حواس پرتـــی افـــراد را فراهـــم نکنـــد.
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ـــه اى  ـــه گون ـــا محیـــط کالس باشـــد و ب ـــب ب ـــد متناس ـــرم باي ـــاس اســـتادان محت ـــرى و لب ـــه ظاه  قیاف
ـــه کنـــد. نباشـــد کـــه بيـــش از حـــد جلـــب توّج

ـــا رفـــت و آمدهـــاى نامنظـــِم   زمـــان ورود و خـــروج افـــراد کالس نیـــز  بايـــد منظـــم و مشـــخص باشـــد ت
ـــر هـــم نزنـــد. ـــا کالس را ب افـــراد، شـــرايط فیزيکـــی متناســـب ب

ن
ّ

 دوم: شرايط روحى و فکرى حمصال

پـــس کســـی  انبیـــاء اســـت«؛  مـــی شـــغل 
ّ
امـــام راحـــل؟هر؟ فرموده انـــد: »معل  همان گونـــه کـــه 

ــرايط  ــرايط و آدابـــى را رعايـــت کنـــد؛ ايـــن شـ ــرار می گیـــرد، بايـــد شـ کـــه در چنیـــن جايـــگاه مهمـــی قـ
از: عبارت انـــد 

ــا  ــر بگیـــرد و ســـپس بـ ــرايط روحـــی و روانـــی دانش پژوهـــان را در نظـ ــًا شـ  الـــف( اســـتاد بايـــد دقیقـ
توجـــه بـــه آن شـــرايط، مســـائل ذيـــل را در کالس تنظیـــم کنـــد:

 1. سرعت و کندى در تدريس،

 2. تکرار يا عدم تکرار مباحث،

 3. چگونگی حل تمارين،

 4. يادآورى مسائل اخالقی و تربيتی در کنار مباحث ديگر.

ــس  ــق، در روش تدريـ ــع و دقیـ ــِم جامـ ــک تنظیـ ــه يـ ــتیابى بـ ــاى دسـ ــائل و راه هـ ــن مسـ ــل ايـ تفصیـ
شده اســـت. بحـــث 

ب( يـــک اســـتاد عربـــى، بايـــد يـــک اســـتاد اخـــالق نیـــز باشـــد تـــا بتوانـــد جهـــت صحیـــِح حرکـــت 
دانـــش پژوهـــان را نشـــان دهـــد؛ چـــه بســـا از همیـــن چـــراغ علـــم، در مســـیرهاى انحرافـــی اســـتفاده شـــود؛ 
ِســـَنِتکْم« ايـــن نکتـــه مـــورد توجـــه کافـــی قـــرار  

ْ
ل

َ
از ايـــن رو الزم اســـت کـــه از بـــاب »کوُنـــوا ُدعـــاَة الّنـــاِس ِبَغْیـــِر أ

گیـــرد.

ج( شايسته اســـت اســـاتید محتـــرم روى آيـــات و رواياتـــی کـــه بـــه عنـــوان تمريـــن ارائـــه شـــده، بيـــش 
از پيـــش تأکیـــد کننـــد و خـــود نیـــز بـــا مراجعـــه بـــه تفاســـیر و منابـــع جامع تـــر، بـــه شـــرح و توضیـــح آن 
ــات  ــات و روايـ ــی آيـ ــی و تربيتـ ــمند اخالقـ ــی واال و ارزشـ ــا معانـ ــرم را بـ ــان محتـ ــد و دانش پژوهـ بپردازنـ

آشـــنا ســـازند.
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مراحل هفت گانه یک درس
معمــواًل بــراى فراگیــرى صحیــح يــک درس و اســتفاده کامــل از تحصیــل، هفــت مرحلــه را  بايــد 

پشــت ســر گذاشــت:
1. پیــش مطالعــه: الزم اســت کــه دانش پژوهــان گرامــی، قبــل از حضــور در کالس، درس آينــده را مــرور 
کننــد تــا بــراى يادگیــرى مطالــب اســتاد، آمادگــی ذهنــی داشــته  باشــند و مســائل درس جديــد، 

برايشــان گنــگ و نامفهــوم نباشــد.
بــه  فايــده ديگــر پيــش مطالعــه ايــن اســت کــه دانش پژوهــان، هنــگام مطالعــه درس جديــد 
ســؤاالت و اشــکاالتی برخواهنــد خــورد کــه انگیــزه اى بــراى دقــت هــر چــه بيشــتر بــه درس مذکــور 
خواهــد بــود؛ البتــه هرگــز نبايــد انتظــار داشته باشــیم هنــگام پيــش مطالعــه، همــه نــکات درس 
جديــد را درک کنیــم، بلکــه درک کلیــات مســائل و ايجــاد انگیــزه جهــت فهــم جزئیــات کافــی اســت.
س: در ايــن مرحلــه _ کــه مرحلــه حضــور در کالس درس اســت _ محصــل بايــد بــا دقــت تمــام  2. َتــَدّرُ
بــه درس اســتاد توجــه کنــد و از هــر عاملــی کــه موجــب حــواس پرتــی او می شــود، بپرهیــزد؛ و اگــر 
ــا  ــه طــور کامــل نفهمیــد، آن را از اســتاد بپرســد ت ــا درس را ب ــه هــر دلیــل در کالس حاضــر نشــد ي ب

هنــگام مطالعــه، دچــار ابهــام و حیــرت نگــردد.
3. پــس مطالعــه: پــس از کالس، بهتــر اســت در اولیــن فرصــت، درس خوانــده شــده مجــددا مطالعــه 

شــود تــا نــکات ريــز درس و مطالــب مهــم اســتاد در ذهــن جايگزيــن شــود.
ــا راهنمايــى اســتاد چنــد منبــع و  4. تحقيــق: دانش پژوهــان عزيــز بايــد در کنــار مطالعــه هــر درس، ب
کتــاب مرتبــط بــا علــم صــرف تهیــه کــرده تــا مطالــب هــر درس را بــا مراجعــه بــه منابــع و کتاب هــای 
ــر و گســترده تر قــرار دهنــد. يادداشــت مطالــب تفصیلــی از منابــع،  مرتبــط مــورد مطالعــه جامــع ت

بــراى اســتفاده هاى بعــدى پســنديده اســت.
5. حـل تمریـن: پـس از مطالعـه و تحقیـق، حـل و پاسـخگويى بـه پرسـش ها و تمرين هـای هـر درس 
مـورد تاکیـد اسـت. )در ايـن زمینـه می توانیـد از  »کتـاب تمريـن« کـه مختـص ايـن کتـاب طراحـی 
شـده و ضمیمه اين کتاب اسـت، اسـتفاده کنید(. بديهی اسـت که توفیق در حل تمرينات هر 
درس، متوقـف بـر کیفیـت فراگیـرى درسـت همان درس اسـت.  شـايد بتوان گفـت هفتاد درصد 

موفقیـت هـر فـرد در امـر فراگیـرى مباحـث، بـه حـل تمامی تمرينـات کتاب بسـتگی دارد. 
را  درس  از  خالصه اى  تمرين ها،  حل  و  عمیق  مطالعه  از  پس  پژوه  دانش  است  الزم  ضمنًا 
يادداشت کرده تا هنگام نیاز به آن مراجعه کند؛ بديهی است خالصه نويسی موجب دقت خاص 

در درس و عمیق شدن در آن و موجب شکوفايى استعداد نويسندگی و تقويت آن نیز می شود.
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6. ُمباحثــه دروس: مباحثــه مرســوم در حوزه هــاى علمیــه، بســیار ســودمند اســت. مباحثــه در لغــت 
بــه معنــاى »بحــث طرفینــی« اســت؛ بــه ايــن شــکل کــه دانش پژوهــان بــه صــورت دو يــا ســه نفــرى، 
درس گذشــته را بــراى يکديگــر بازگــو می کننــد تــا مطالــب درس، بيــش از پيــش در ذهنشــان 
جايگزيــن شــود. معمــواًل هنــگام مباحثــه، اشــکاالت و ســؤاالتی پيــش می آيــد کــه می تواننــد آنهــا 
را در کاغــذى يادداشــت کننــد و قبــل از درس جديــد، از اســتاد بپرســند. از فوايــد ديگــر مباحثــه 
می تــوان بــه رشــد خالقیــت ذهنــی دانش پژوهــان، تعمــق و دقــت بيشــتر در مباحــث و تقويــت و 

قــدرت بيــان و ســخنورى آنــان اشــاره کــرد.
ــود را از  ــد خ ــری درس، باي ــت يادگی ــت و کمی ــنجش کیفی ــراى س ــژوه ب ــش پ ــس: دان ــه تدری 7. مرحل
ايــن نظــر کــه »آيــا قــدرت تدريــس درس مذکــور را دارد يــا خیــر؟« ارزيابــى کنــد؛ اگــر توانايــى تدريــس 
مباحــث درس را در خــود يافــت، قطعــًا مراحــل شــش گانه قبلــی را بــه خوبــى طــی کــرده و درس 

را بــه خوبــى فراگرفتــه اســت؛ در غیــر ايــن صــورت، بايــد در روش مطالعــه خــود بازنگــری کنــد.
ــَم ِعَبــاَد اهلل« الزم اســت هــر  ِ

ّ
ْن ُتَعل

َ
ــِم أ

ْ
ِعل

ْ
ــِم َنْشــُرُه« يــا »َزکاُة ال

ْ
ِعل

ْ
از ايــن رو بــه مصــداق روايــت »َزکاُة ال

ــم باشــد و مطالبــی را کــه فراگرفتــه بــه ديگــران نیــز بيامــوزد تــا 
ّ
مــی، بــه فراخــور تــوان خويــش، معل

ّ
متعل

ــر آن مباحــث، ديگــران را نیــز  از نعمــت »دانشــی« کــه خداونــد بــه  عــالوه بــر مســلط شــدِن خــوِد او ب
ــم« و 

ّ
ــم«، »متعل

ّ
ــه تدريــس موجــب رشــد »معل ــد ک ــت فرمــوده، بهره منــد ســازد. مخفــی نمان او عناي

خــود »علــم« خواهــد شــد؛ البتــه الزمــۀ قــدرت بــر تدريــس، صرفــًا داشــتن مايــۀ علمــی نیســت؛ بلکــه 
بهره منــدى از مهــارت کافــی در امــر تدريــس، از جايــگاه ويــژه ای برخــوردار اســت.

 در اينجــا الزم اســت از تمامــی اســتادان و صاحــب نظرانــی کــه مــا را در ايــن امــر مهــم يــارى کردنــد، 
تشــکر و قدردانــی کنیــم. خداونــد متعــال بــه آنــان پــاداش خیــر عنايــت فرمايد.

مــان را يــار و فیوضــات 
ّ
مــان و متعل

ّ
کــه توفیقــات و بــرکات خداونــد، همــواره معل بــه آن امیــد 

باشــد.  خداونــدى اش همیشــه مددکارمــان 

َقَنا ِلَما ُتِحّبُ َو َتْرَضٰى  ِ
ّ
ْن ُتَوف

َ
ُهّمَ أ

ّٰ
َک الل

ُ
ل
َ
َنْسأ

قم، اول شهريور 1362

حميد محّمدى
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 علوم عربی، علم صرف
ــروف اصــلــی و زایــد  حـ
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 قواعد زبان را در عربی چه می نامند؟.1
 علوم عربی چه تعداد است و مهمترین آن ها کدام است؟.2
 تعريف، فائده و موضوع علم صرف چیست؟.3
 لفظ و کلمه چیست و اقسام آن ها کدام است؟.4
 حروف در عربی چند اصطالح دارد و کیفّیت نگارش حروف مبانی چگونه است؟.5

   قواعد زبان

شــويم. .1 آشــنا  زبــان  آن  قواعــد  بــا  اســت  الزم  نخســت  زبانــی،  هــر  آموختــن   بــراى 

 بــه ایــن قواعــد در زبــان فارســی دســتور زبــان، در زبــان انگلیســی گرامــر و در زبــان عربــی 

صرف  و  نحو  گفته می شود.

   علوم عربی

علــوم عربــی کــه بــه آن، علــوم ادبــى نیــز گفتــه می شــود، منحصــر در صــرف و نحــو .2

نیســت؛ بلکــه چهــارده علــم هســتند کــه عبارت انــد از:

صرف، نحو، لغت، اشتقاق، کتابت، قرائت، تجوید

مثال و تاریخ ادبیات.
َ
معانی، بیان، بدیع، شعر، ِانشا، ا

علـــوم عربــى، علــــم صـــرف

درس اول
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درا اود24

از مهم تریــن ایــن علــوم، صــرف، نحــو و لغــت اســت کــه آشــناِى بــا آن هــا تــا حــدودى 

ــردارى از  ــی اســت _ مســلط شــود و توانایــی بهره ب ــان عرب ــرآن _ کــه زب ــان ق ــر زب ــد ب می توان

آيــات، روايــات، زيــارات و ... را داشــته باشــد.

 در این کتاب، با علم صرف در حد متوسطه آشنا می شويم.

عـلـــم صـــرف

  تعریف علم صرف

اصطــالح، .3 در  و  اســت  کــردن  دگرگــون  و  دادن  تغيیــر  معنــی  بــه  لغــت  در   صــرف 

»علمــی اســت کــه دربــاره چگونگــی تغیيــر کلمــه بــه شــکل هاى مختلــف بحــث 

ــط  ــی فق ــر و گاه ــی موردنظ ــت آوردن معان ــه  دس ــراى ب ــی ب ــر گاه ــن تغیي ــد«. ای می کن

مربــوط بــه لفــظ اســت؛ ماننــد: تغیيــر کلمــه َضــْرب )زدن( بــه شــکل هاى:

          َضَرَب      َیْضِرُب     ِاْضِرْب     َضاِرب     َمْضُروب        برای به دست آوردِن

      
معانی:                زد         می زند         بزن           زننده       زده شده   

و نیز تغیير کلمٔه َبَیـَع به صورت َباَع فقط جهت ايجاد سهولت در تلفظ.

  فایده علم صرف

     چنان کــه در تعريــف علــم صــرف گفتــه شــد، برخــی از کلمه هــا از کلمــات ديگــر 

گرفتــه می شــوند. فايــده مهــم علــم صــرف ایــن اســت کــه بــه وســیله آن می تــوان کلمــات را 

شــناخت و براى معانی مورد نظر _ مطابق  اســتعمال عرب _ کلمات مناســب ســاخت؛ 

بنابرایــن فايــده علــم صــرف، کلمه شناســی و آشــنایی بــا چگونگــی کلمه ســازى اســت.
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25 علـــوم عربــی، علــــم صـــرع

  موضوع علم صرف

     موضوع علم صرف، کلمه از نظر ساختمان و تغیيرات مربوط به آن است.

  تعریف لفظ و کلمه

     لفــظ: صوتــی اســت کــه از دهــان خــارج می شــود و بــر مخــارج حــروف تکیــه دارد..4

 لفظ بر دو نوع است: ُمسَتعَمل ، ُمهَمل.

ــوع از لفــظ، کلمــه  ــه ایــن ن • ُمســتعمل: لفــظ مفــردى1 اســت کــه داراى معنــا باشــد؛ ب

ــد:  ــود؛ مانن ــه می ش گفت

َقَتَل، زید، َحاَشا

• ُمهمل: لفظی است که داراى معنا نباشد؛ مانند:

َتَقَل،دیز، َشاَحا          مقابل        َقَتَل، زيد، َحاَشا

   کلمه و اقسام آن
 کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف.

اســم: کلمــه اى اســت کــه بــه تنهایــی بــر معناى مســتقلی داللــت کند و بــدون ضمیمه 

بــه کلمــه اى ديگــر، داراى معنــا باشــد؛ در حالــی کــه آن معنــا، با يکــی از زمان هاى ســه گانه 

)گذشــته، حــال و آينــده( مقتــرن و همراه نباشــد؛ مانند:

َضْرب )زدن(، َبْیت )خانه(

فعــل: کلمــه اى اســت کــه بــر معنــاى مســتقلی داللــت کنــد؛ در حالــی کــه آن معنــا، بــا 

يکــی از زمان هــاى ســه گانه )گذشــته، حــال و آينــده( مقتــرن و همــراه باشــد؛ ماننــد:

َضَرَب )زد(، َیْضِرُب )می زند(، ِاْضِرْب )بزن(

که جزء لفظش بر جزء معنا داللت نکند. کلمه اى است  1 . منظور از مفرد، 
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درا اود26

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

د: �ن عل و اسم، کلما�تی ما�ن �ن �ن عر�ی ه �ت ه �ب و�ب ا �ت �ب
دلال�ت  حال�تی  مد�ن 

آ
ا د  د�ی �پ ا  �ی کاری  وع  و�ت ر  �ب که   ) ود�ن �ب کو  �ی )�ن ُ�ْس�ن و   ) د�ن )رن ْر�ب �نَ

د  �ن اّصی دلال�ت می ک�ن ما�ن حن ر رن ردا( که �ب )�ن
ً
دا ( و �نَ رورن ْمِس)د�ی

َ
د: ا �ن د و کلما�تی ما�ن �ن می ک�ن

را؟ ا اسم؟ �پ د �ی �ن عل هس�ت ا �ن �ی
آ
ا

ــه وســیله آن  ــر معنــاى مســتقلی داللــت نکنــد، بلکــه ب ــه ب حــرف: کلمــه اى اســت ک

میــان کلمــات ارتبــاط ايجــاد می گــردد و شــکل و صــورت حــرف، همیشــه ثابــت اســت؛ 

ــٰی در جملــه:
َ
ماننــد َعل

ُکْرسّي )روى صندلی نشستم.(
ْ
ی ال

َ
ْسُت َعل

َ
َجل

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

ود؟ ح�ش می سش ا ارن �ر�ن در �ر�ن �ب �ی
آ
�ن �لم �ر�ن ا عر�ی ه �ت ه �ب و�ب ا �ت �ب

  اقسام حروف

حروف در زبان عربی، داراى دو اصطالح می باشند : .5

حروف معانی و حروف مبانی

حروف معانی: جزء اقسام سه گانه کلمه می باشند که تعريف آن گذشت.

ــا  ــه آن ه ــالح ب ــتند و در اصط ــه هس ــکیل دهنده کلم ــه تش ــی ک ــی: حروف ــروف مبان ح

ــود. ــه می ش ــا گفت ــروف هج ــا ح ــا ي ــروف الفب ح

 پــس هــر کلمــه از حــرف يــا حروفــی تشــکیل می شــود و حــروف در زبــان عربــی اســم و 

رســِم خاصــی دارنــد.
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27 علـــوم عربــی، علــــم صـــرع

  رسم الفباى زبان عربی

ــه جــز چهــار حــرف »پ، چ، ژ، گ«.  ــی همــان الفبــاى فارســی اســت، ب الفبــاى عرب

الفبــای عربــی عبارت انــد از:

ا، ء، ب، ت،  ث، ج،  ح،  خ،  د، ذ،  ر،   ز، س، ش
ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، ه، و، ى

   اسامی حروف الفبا
ــاء، جیــم، حــاء، خــاء، دال، ذال، راء، زاء، ســین، شــین،  ــاء، ث ــاء، ت الــف، همــزه، ب

صــاد، ضــاد، طــاء، ظــاء، عیــن، غیــن، فــاء، قــاف، کاف، الم، میــم، نــون، هــاء، واو، يــاء 

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
   به پرسش های ذیل پاسخ دهید.

1.     معناى لغوى و اصطالحی صرع را بنویسید.
2.     »انواع تغییرات« کلمه را بنویسید.

3.    موضوع و فواید علم صرع چیست؟
4.    اسم، فعل و حرع را تعریف کرده، فرق آن ها را با یکدیگر بنویسید.

   کلمات ذیل واژگان قرآنی هستند؛ اسم، فعل و حرف را در آن ها مشخص کنید:
َحْمد)ستایش(، َرّب)پروردگار(، َماِلک)صاحب(، َنْعُبُد)می پرستیم(، ِصَراط )راه( 
َفَلق  )آفرید(،  َخَلَق  )یگانه(،  َحد 

َ
أ )بگو(،  ُقْل  )بر(،  َعَلی  )نعمت دادى(،  ْنَعْمَت 

َ
أ

)سپیده دم(، ِمْن)از(، ُیَوْسِوُا )وسوسه می کند(، َناا)مردم(، ِفي )در(

مطالعه و پژوهش
پنج  يخچه علم صرف، تحقیقی در حدود  تار دربــارٔه  ادبی  و سایر منابع  به منبع ذیل  با مراجعه    ▪

صفحه انجام دهید.
▪منبع مطالعه و پژوهش:

کشمیری(، ج1، ص38. کاربردی)عبد الرسول  صرف 
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  کلمات هم خانواده در عربی به چه کلماتی گفته می شود؟.6
 حروف اصلی چیست و عاليم رمز گونه کدام است؟.7
 حروف زايد چیست و چگونه در وزن منعکس می شود؟.8

 همان طور که گفته شد، موضوع علم صرف کلمه  است..6

به غیر از موارد اندکی، غالب کلمات عربی داراى خانواده هستند؛ مانند:

وق و ...
ُ
ُق، َخاِلق، َمْخل

ُ
َق، َیْخل

َ
َخل

َوْسَوَس، ُیَوْسِوُس، َوْسَواس، ُمَوْسِوس و ...

بــا بررســی هــر يــک از ایــن خانواده هــا در می يابيــم کــه در هــر گــروه، تعــدادى از حروف، 

ثابت انــد و در همــه اعضــای خانــواده تکــرار شــده اند؛ مانند:

در گروه اّول حروف     »خ ل ق«  

در گروه دّوم  حروف     »و س و س« 

حــروف مشــترک در کلمــات هــم خانــواده را، حــروف اصلــی گوينــد و بــرای ســهولت در .7

فرآينــد ياددهــی و يادگیــرى بــه جــاى آن هــا از علـــایم رمــز گونــه بــه شــرح ذیل اســتفاده 

می شــود:

حــروف اصــلـی و زایــد

درس دوم
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29 حــروع اصــلـی و زایــد

به جاى اّولین حرف اصلی                     ف    »فاء الفعل«

به جاى دّومین حرف اصلی                 ع       »عین الفعل«

به جاى سّومین حرف اصلی              ل      »الم الفعل«

به جاى چهارمین حرف اصلی      ل      »الم الفعل دوم«

بــا جانشــینی ایــن حــروف بــه جــاى حــروف اصلــی و مطابقــت در حرکــت و ســکون بــا 

کلمــه مــورد نظــر، آنچــه بــه دســت می آيــد بــه نــام وزن خوانــده می شــود؛ ماننــد:

َعَل
َ
ف بر وزن    َق  

َ
َخل

َل
َ
ْعل

َ
ف بر وزن    َوْسَوَس  

بــه غیــر از حــروف اصلــی، اگــر حــرف يــا حــروف ديگــرى در کلمــه باقــی مانــده باشــد، .8

حــرف زایــد اســت و بايــد هنــگام مشــخص کــردن وزن، آن حــرف يــا حــروف زايــد، در 

وزن منعکــس شــود؛ ماننــد:

َیْفُعُل بر وزن    ُق  
ُ
َیْخل

ـال
َ
ْعل

َ
ف بر وزن    َوْسَواس  

اگر حرف زايد، تکرار حرف اصلی باشد، هنگام مشخص کردن وزن، حرفی که مقابل 

حرف اصلی قرار می گیرد تکرار می شود؛ مانند:
َ

ل ّعَ
َ
ف بر وزن    َم  

َّ
َسل

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

�ن  دو  د در ا�ی ا�ی واده های دو کلمه »اکتشاف« و »استخراج« �رو�ن رن ا�ن ه هم حن ه �ب و�ب ا �ت  �ب
؟ �ن ها کدام اس�ت

آ
�ن ا س�ت و ورن �ی کلمه �پ
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درا دوم30

٭ نکته

لفظ بدست آمده را وزن و کلمٔه مورد نظر را موزون می گويند.

َوْسواس     َفْعاَلل َضَرَب     َفَعَل    

                                                       

  موزون            وزن   موزون               وزن

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

   به پرسش های ذیل پاسخ دهید.

1. راه تشخیص حروع اصلی از حروع زاید چیست؟

2. کاربرد »وزن« چیست؟

کثر تعداد حروع اصلی کلمات، چه تعداد است؟ 3. حداقل و حدا

  در هر یک از خانواده هاى ذیل، حروف اصلی را مشخص کرده، وزن آن ها را بنویسید.

ــوم ــ ــْرُح ــ ــُم، َرْحـــــَمـــــة، َراِحـــــــــم، َم ــ ــ ــْرَح ــ ــ َرِحـــــــــَم، َی

ُج، َدْحـــَرَجـــة، ُمـــَدْحـــِرج، َدَحــاریــج َج، ُیـــَدْحـــِر َدْحــــَر

ــَدام ــْخـ ــِتـ ــة، ُخــــــّدام، ِاْسـ ــ ــْدَم ــ ــِدُم، ِخ ــ ــْخ ــ َخــــــَدَم، َی

مطالعه و پژوهش

کلمات از سه حرف فاء و عین و الم استفاده شده است؟ ▪  چرا برای بيان وزن 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
شرح نّظام)اصول ااَلْبِنَیة(، ص 22.

صرف کاربردی)کشمیری( ج 1، ص 71.
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بخش اول

معــــلوم مـاضـــــی  فعــــــــــل    
معــــلوم مضـــــارع  فعــــــــــل   
امــــــــر  معــــلوم  فعــــــــــــــــــل  
 ال زم و  مــتـــعــــــــــــــــــــــــــــدی
هـــــــــــــــــول  فــعـــــــــــــــــــل   م�ج
زوم و منصوب   مضـــارع م�ج
استقبــال و  حال  مضـــــارع   
 مضارع استفهامی و منفی
 مــضـــــــــــــــارع مــؤ ّکـــــــــــــد

1

عل ݠواݠݠݠع �ف ݠݠݠݠا�ف
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 فعل دارای چند تقسیم است؟.9
 فعل ثالثی و رباعی، مجّرد و مزيد چگونه فعلی است؟.10
فعل به لحاظ زمان وقوع بر چند قسم است؟.11
 فعل سالم و ناسالم چیست؟.12
 فعــل بــه لحــاظ نیــاز و عــدم نیــاز بــه مفعــول بــر چنــد .13

قســم اســت؟
 مالک تقسیم فعل به معلوم و مجهول چیست؟.14

 فعل به لحاظ اثبات و نفی بر چند قسم است؟.15
 فعل خبری و انشائی چه نوع فعلی است؟ .16
 فعل اصلی و ملحق چه فعلی است؟.17
 فعــل بــه لحــاظ  تصــّرف و عــدم تصــّرف بــر چنــد .18

اســت؟ قســم 
 مالک تقسیم فعل به معرب و مبنی چیست؟.19

مناسب است پيش از آغاز مباحث تفصیلِی فعل و اسم، اشاره اى 
کلی و اجمالی به اقسام فعل داشته باشیم تا صرف پژوهان گرامی، 

دورنمایی کلی از مباحث علم صرف به دست آورند.1

فعــل دارای تقســیمات متعــددی اســت کــه در ایــن کتــاب بــه ده قســم از تقســیمات آن .9

اشــاره شــده  است.

کتــاب دارد  کــه نقــش بســزایی در فهــم بيشــتر مباحــث  1.  هــدف از ایــن درس، ارائــه تصویــرى اجمالــی از اقســام فعــل اســت 
يــاد  کیــد و دقــت ز کنــد؛ بــه همیــن دلیــل از تأ کمــک  کلــی علــم صــرف  و می توانــد صرف پــژوه را در بــه دســت آوردن نمــاى 

يــف پرهیــز شــده و بيشــتر بــه بيــان اقســام فعــل توجــه شده اســت. ى تعار رو

تقسيمات فعل

درس سوم
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درا سوم34

 اقسام فعل
1. ثالثی و رباعی

ــا رباعــی کــه هــر يــک از .10 ــا ثالثــی هســتند ي ــه لحــاِظ تعــداد حــروف اصلــی ي فعل هــا ب

ــا مزیــد:  ــا مجردنــد ي آن هــا ي

  فعلی را که داراى سه حرف اصلی باشد، ثالثی گويند.

آن بــه  باشــد،  نداشــته  زايــدی  حــرف  هیــچ  ماضــی  فعــل  صیغــه  اولیــن  اگــر   ٭ 

 ثالثی مجرد گويند؛ مانند:

َس ، َکَسَب
َ
َجل

بــه آن باشــد  زايــد داشــته  يــا حــروف  فعــل ماضــی، حــرف  اولیــن صیغــه  اگــر   ٭ 

 ثالثی مزید گويند؛ مانند:

َس، ِاکَتَسَب
َ
َجال

  فعلی را که داراى چهار حرف اصلی باشد، رباعی گويند.

آن بــه  باشــد  نداشــته  زايــدی  حــرف  هیــچ  ماضــی  فعــل  صیغــه  اولیــن  اگــر   ٭ 

 رباعی مجرد گويند؛ مانند:

، َحْرَجَم
َ

َزل
ْ
َزل

آن بــه  باشــد،  زايــد  حــروف  يــا  حــرف  داراى  ماضــی  فعــل  صیغــه  اولیــن  اگــر   ٭ 

 رباعی مزید گفته می شود؛ مانند:

، ِاْحَرْنَجَم
َ

ـَزل
ْ
َتَزل
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2. ماضی، مضارع و امر

فعل به لحاِظ زماِن وقوع و تحّقق بر سه قسم است: ماضی، مضارع و امر..11

ماضــی: فعلــی اســت کــه بــر انجــام کار يــا پديدآمــدن حالتــی در زمــان گذشــته داللــت 

می کنــد؛ ماننــد:

َس )نشست(، َحُسَن )نیکو شد(
َ
َجل

مضــارع: فعلــی اســت کــه بــر انجــام کار يــا پديــد آمــدن حالتــی در زمــان حــال يــا آینــده 

داللــت می کنــد؛ ماننــد:

َیْجِلُس )می نشیند(، َیْحُسُن )نیکو می شود(

امر: فعلی است که بر طلب انجام  کار يا پديدآمدن حالتی داللت می کند؛ مانند:

ْحُسْن )نیکو شو!(
ُ
ِاْجِلْس )بنشین!(، ا

3. سالم و ناسالم 

فعل به لحاِظ نوع حروف اصلی، بر دو قسم است: سالم و ناسالم..12

ــه )و، 
ّ
ســالم: فعلــی اســت کــه در حــروف اصلــی آن، همــزه، حــرف تکــرارى و حــرف عل

ى، ا( نباشــد؛ مانند:

َضَرَب، َخَرَج

ه 
ّ
ناســالم: فعلــی اســت کــه در حــروف اصلــی آن، همــزه، حــرف تکــرارى و يــا حــرف عل

باشــد؛ مانند:

، َوَجَد
َ

َمَر، َمّد
َ
أ
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ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

؟ م اس�ت س�ی �ت د �ت �ن ِ ا�لی دارای �پ �تِ �رو�ن �ی �ن ( و ک�ی عداد �رو�ن �ت )�ت ه لحا�ن کم�ی عل �ب �ن

4. الزم و متعّدی

فعل به لحاِظ نیاز و عدم نیاز به مفعول بر دو قسم است: الزم و متعّدی..13

الزم: فعلی است که فقط به فاعل نیاز دارد؛ مانند:

َذَهَب َعِلّيٌ )علی رفت.(

متعّدی: فعلی است که افزون بر فاعل، مفعول نیز می طلبد؛ مانند:

 )سعید، زيد را يارى کرد.(
ً
َنَصَر َسِعيٌد َزیدا

5. معلوم و مجهول

فعل به  لحاِظ نسبت دادن آن به فاعل يا مفعول بر دو قسم  است: .14

معلوم و مجهول.

معلوم: فعلی است که به فاعل خودش نسبت داده شده باشد؛ مانند:

 )علی، سعید را يارى کرد.(
ً
َنَصَر َعِلّيٌ َسِعيدا

مجهــول: فعلــی اســت کــه فاعــل آن در کالم ذکــر نشــود و بــه مفعــول نســبت داده 

شــود؛ ماننــد:

ُنِصَر َسِعيٌد )سعید يارى شد.(

6. مثبت و منفی

فعل به لحاِظ اثبات و نفی بر دو قسم است: مثبت و منفی..15
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مثبت: فعلی است که بر واقع شدن کار يا پديد آمدن حالتی در يکی از زمان هاى 

سه گانه داللت می کند؛ مانند:

َضَرَب )زد(، َیْضِرُب )می زند(

منفــی: فعلــی اســت کــه بــر واقــع نشــدن کار يــا پديــد نیامــدن حالتــی در يکــی از 

ماننــد: می کنــد؛  داللــت  ســه گانه  زمان هــاى 

 َیْضِرُب )نمی زند(
َ

َما َضَرَب )نزد(، ال

7. خبرى و انشایى

فعل به لحاِظ خبر از وقوع فعل يا انشای آن بر دو قسم است: .16

خبرى و انشایى.

فعــل خبــرى: فعلــی اســت کــه از انجــام کار يــا پديدآمــدن حالتــی در يکــی از زمان هاى 

ســه گانه خبــر می دهــد؛ ماننــد:

َضَرَب )زد(، َحُسَن )نیکو شد(، َیْضِرُب )می زند(، َیْحُسُن )نیکو می شود(

فعــل انشــایى: ماننــد فعــل امــر، نهــی و اســتفهام اســت کــه از کار  يــا حالتــی  خبــر 

نمی دهنــد؛ بلکــه معمــواًل بــر طلــب فعــل يــا طلب ترک يــا پرســش داللت می کننــد؛  مانند: 

ِاْضِرْب )بزن!(، ال َتْضِرْب )نزن!(، هل َتْضِرُب )آيا می زنی؟(

8. اصلی و ملحق

فعل به لحاِظ اتحاد و عدم اتحاد ماّده و وزن آن بر دو قسم است:.17

 اصلی و ُملَحق.

فعــل اصلــی: فعلــی اســت کــه هــم از  نظــر مــاده و هــم وزن، ثالثــی و يــا رباعــی اســت؛ 

مانند:
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َ
َزل

ْ
َضَرَب، َزل

حــق: فعلــی اســت کــه از نظــر مــاده، ثالثــی و از نظــر وزن و صيغه، رباعی اســت؛ 
َ
فعــل ُمل

بــه عبــارت ديگــر، بــا افــزودن يــک يــا چنــد حــرف بــه  فعــل ثالثــی مجــرد، آن را از نظــر وزن 

بــه رباعــی ملحــق کرده انــد؛ ماننــد فعــل َســَطَر کــه ثالثــی مجــرد اســت و بــا افــزودن یــاء بــه 

آن، از جهــت وزن و ســاختار شــبیه رباعــی می شــود: َســْيَطَر.

9. متصّرف و جامد

 فعل به لحاِظ قبول تصّرف و عدم آن بر دو قسم است: متصّرف و جامد..18

 فعــل متصــرف: فعلــی اســت کــه ماضــی، مضــارع و امــر داشــته باشــد و بــه صــورت 

کامــل صــرف شــود؛ ماننــد:

ْنُصْر )امر(
ُ
َنَصَر )ماضی(،  َیْنُصُر )مضارع(،  ا

فعل جامد )غیرمتصرف(: فعلی است که به صورت کامل صرف نشود؛ مانند:

ْيَس )که فقط ماضی دارد.(
َ
ل

ٰهاِت )که فقط امر دارد.(

10. معرب و مبنی

فعل به لحاِظ تغیير و عدم تغیير آخر آن بر دو قسم است: معرب و مبنی..19

 فعل معرب: فعلی است که آخر آن به حسب تغیير عامل، تغیير می کند؛ مانند:

ْن َیْضِرْب ْن َیْضِرَب، ٕاِ
َ
َیْضِرُب   أ

 فعل مبنی: فعلی است که آخر آن به حسب تغیير عامل، تغیير نمی کند؛ مانند:

َضَرَب    إْن َضَرَب
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

1. مالک و لحاظ تقسیمات ده گانه فعل را نام ببرید.

2. اصطالحات ذیل را با ذکر مثاد تعریف کنید.

ثالثی، رباعی، مجرد، سالم، متعّدی، متصرف، مبنی، معلوم ، مجهول

مطالعه و پژوهش
  

گرديده  کمتر از ده تقسیم ذکر  کتاب های صرفی برای فعل تقسیماتی بيش از ده تقسیم و يا  ▪  آيا در 

ک تقسیمات  يافته و در هر صورت مال است؟ با بررسی منابع ذیل و سایر کتب صرفی پاسخ را در

کنید. را تعیين 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
علوم العربّية)سید هاشم حسینی تهرانی(

صرف کاربردی)عبدالرسول کشمیری(
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فعل به لحاظ زمان وقوع بر چند قسم است و تعريف فعل ماضی چیست؟.20
حالت های چهارده گانه فاعل در زبان عربی چیست؟.21
فعل در زبان فارسی دارای چند صیغه است؟.22
روش ساختن صیغه اول فعل ماضی معلوم چگونه است؟.23
روش ساختن صیغه دوم تا ششم از صیغه اول چگونه است؟.24
فاعل بر چند قسم است؟.25
ضمیر چیست و در چه صیغه هایی ضمیر بارز و يا مستتر)پنهان( است؟.26

 فعل به لحاظ زمان وقوع و تحّقق، بر سه قسم است: ماضی، مضارع و امر..20

در این درس و درس آينده، با فعل ماضی آشنا می شويم.

  تعریف فعل ماضی

فعــل ماضــی: فعلــی اســت کــه بــر انجــام کار يــا پديدآمــدن حالتــی در زمــان گذشــته 

داللــت می کنــد؛ ماننــد:

َنَصَر  )يارى کرد(، َحُسَن )نیکو شد(

فعل ماضی به اعتبار حالت هاى مختلف فاعل آن، داراى چهارده صيغه است.

 فــعــل مــاضــى مـــعـــلـــوم )1(

درس چهارم
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  حالت هاى فاعل

فاعــل )انجــام دهنــده کار يــا پديــد آورنــده حالــت( دارای چهــارده حالــت بــه شــرح زیــر .21

است:

 يا فاعل، خود گوينده است که به آن متکلم گويند؛ مانند: من، ما.

 يا مورد خطاب گوينده است که به آن مخاطب گويند؛ مانند: تو، شما.

 يا نه متکلم است و نه مخاطب که به آن غایب گويند؛ مانند: او، آن ها.

  غايب و مخاطب، هريک بر دو نوع است:

 يا مرد است که به آن مذکر گويند.

يا زن است که به آن مؤنث گويند.

  مذکر و مؤنث، هريک بر سه قسم است:

يا يکی است که به آن مفرد گويند.

يا دوتا است که به آن مثنی گويند.

يا بيش از دوتا است که به آن جمع گويند.

 فاعلی که متکلم باشد:

يا فعل را به خود نسبت می دهد که به آن متکلم وحده گويند.

مع الغيــر  متکلــم  آن  بــه  کــه  می دهــد  نســبت  ديگــرى  و  خــود  بــه  را  فعــل  يــا 

نیســت. مؤنــث  و  مذکــر  بيــن  فرقــی  متکلــم  در  و  گفته می شــود 

بنابراین فعل ماضی در زبان عربی داراى چهارده صیغه )ساخت( است:

شش صيغه غایب، شش صيغه مخاطب، دو صيغه متکلم
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43  فــعــل مــاضــی مـــعـــلـــوم )1 

٭ توجه

صيغــه: در لغــت بــه معنــاى هیئــت و ســاختار  اســت و مــراد از آن، بيــان ســه ویژگــی 

ذیــل اســت:

    1. مفرد، مثنی و جمع بودن؛

    2. مذکر و مؤنث بودن؛

    3. غايب، مخاطب و متکلم بودن؛

٭ نکته 

فعل ماضی در زبان فارسی دارای شش صیغه است که از مصدر ساخته می شود..22

ـــ ، يــم، يــد، نــد( بــه آخــر آن  ـْ پــس از حــذف)ن( از آخــر مصــدر، ضمائــر )م، ی، ـــ

ــه می شــود. اضاف

زد  +  م      ی     ْ__               يم        يد        ند زدن   حذف نون 
                                                                 

               زدم  زدی   زد            زديم   زديد  زدندمصدر

afaشايان ذکر است که صیغٔه سّوم شخِص مفرد، عالمت خاّصی ندارد.
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فاعل در صیغه هاى چهارده گانه فعل

:    او  )يک مرد( 1. مفرد 
:    آن ها )دو مرد( مذکر     2. مثنٰی    
:    آن ها )مردان( 3.جمع  

غایب 
:    او )يک زن(  4. مفرد 

:    آن ها )دو زن( مؤنث   5. مثنٰی   
:    آن ها )زنان( 6. جمع   

 
:    تو )يک مرد( 7. مفرد 

:    شما )دو مرد( فاعل                            مذکر  8. مثنٰی  
:    شما )مردان( 9. جمع 

مخاطب
10. مفرد    :    تو )يک زن(

11. مثنی  :    شما )دو زن( مؤنث
:    شما )زنان( 12. جمع 

 
:    من 13.وحده 

متکلم
:   ما 14.مع الغیر 
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ه  عن هارده ��ی ا�ن عر�بی �پ �ب د ولی در رن و�ن ه �ر�ن می سش عن سش ��ی ها سش �ن ارسی �ت ا�ن �ن �ب عل ها در رن را �ن �پ

د؟ �ر�ن می گرد�ن

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

  روش ساختن فعل ماضی معلوم

فعل ماضی معلوِم ثالثی مجرد، به ترتیب ذیل از مصدر گرفته می شود:.23

1. بايد حرف زايد مصدر را _ اگر داراى حرف زايد باشد _ حذف کرد؛

2. بايد حرف اّول و سوِم اصلی را مفتوح کرد؛

3. حرکــِت حــرِف دوم در ماضــی، ســماعی اســت و بــا اســتفاده از لغت نامــه بــه 

دســت می آيــد1  کــه مفتــوح، مکســور يــا مضمــوم اســت و بــر ایــن ســه وزن می آيــد:

ُعَل
َ
ِعَل    ف

َ
َعَل    ف

َ
ف

٭ نکته 

مصــدر: کلمــه اى اســت کــه بــر وقــوع حالــت يــا انجــام کارى بــدون در نظــر گرفتــن 

زمــان داللــت می کنــد؛ ماننــد:

ُحْسن )خوب بودن(، َضْرب )زدن(

مصــدر در ثالثــی مجــرد، ســماعی اســت و بهتریــن راه تشــخیص آن، مراجعــه بــه 

لغت نامــه اســت؛ ولــی می تــوان از ترجمــه فارســی آن نیــز جهــت تشــخیص مصــدر 

کمــک گرفــت.

در آخــر ترجمــه فارســی مصــدر، دن يــا تــن وجــود دارد، بــه شــرط آنکــه اگــر ن را 

تابــع  ایــن علــم،  بــه عبــارت ديگــر، مــا در تمامــی قواعــد مطــرح شــده در  1. ادبيــات عــرب، جــزء علــوم نقلــی اســت؛ 
کلمــات و معانــی آنهــا در »لغت نامه هــا و معاجــم  اســتعماالت عــرب هســتیم. اســتعماالِت مربــوط بــه ضبــِط صحیــح 

آورى و ضبــط شــده اند. گــرد  لغــوى« 
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برداريــم بــه فعــل ماضــی تبدیــل شــود.

ماننــد: ُخــروج کــه بــه معنــای خــارج شــدن اســت و در صــورت حــذِف ن، فعــل 

ــَرَج )خــارج شــد( ــد.     َخ ــه دســت می آي ماضــِی  خــارج شــد از آن ب

ده  م سش �ت ه َد�ن �ن �ن �ب
آ
ر ا �ن

آ
ای گرد�ن که ا ه مع�ن �ت �ب ا کلمه ُع�نُ �ی

آ
�ن مصدر ا عر�ی ه �ت ه �ب و�ب ا �ت �ب

؟ مصدر اس�ت

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

 نمونه ساختن ماضی از مصدر:

ُخُروج       َخَرَج َضْرب    َضَرَب       

ِحْسَبان   َحِسَب م         َعِلَم        
ْ
ِعل

َکـَراَمة         َکُرَم ُقـْرب       َقُرَب   

   هــر يــک از وزن هــاى ســه گانه )َفَعــَل، َفِعــَل و َفُعــَل(، صیغــه اّول فعــل ماضــی را 

تشــکیل می دهنــد و ســیزده صیغــه ديگــر از صیغــه اّول ســاخته  می شــوند.

کیفیت ساختن صیغه دوم تا ششم:

صیغه های دوم تا ششم به کیفیت زیر از صیغه اول )َضَرَب( ساخته می شوند:.24

صيغه دوم : با اضافه کردن الف به آخر صیغه اّول:

َضَرَب   َضَرَبا

صيغه سوم : با اضافه کردن واو و الف به آخر صیغه اّول و مضموم کردن الم   الفعل:

َضَرَب      َضَرُبوا
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صيغه چهارم  : با اضافه کردن تاء ساکن )ْت( به آخر صیغه اّول:

َضَرَب      َضَرَبْت

صيغه پنجم      : با اضافه کردن تاء و الف  به آخر صیغه اّول:

َضَرَب      َضَرَبـَتا

و ســاکن  اول  آخــر صیغــه  بــه  )َن(  مفتــوح  نــون  کــردن  اضافــه  بــا   :  صيغــه ششــم 

   کردن الم الفعل:      

َضَرَب      َضَرْبـَن

 صرف شش صیغه غایب فعل ماضی

 شش صیغه غايب فعل ماضی َضَرَب:
:   )آن يک مرد( زد. :   َضَرَب  1. مفرد 

:   )آن دو مرد( زدند. :   َضَرَبا     مذکر   2. مثنٰی    
:   َضَرُبوا    :   )آن مردان( زدند.  3. جمع    

غايب      

:   )آن يک زن( زد. :   َضَرَبْت  4. مفرد    
:   )آن دو زن( زدند. :   َضَرَبتا    5. مثنٰی    مؤنث  

:   )آن زنان( زدند. :   َضَرْبَن   6. جمع    

فعل به فاعل احتیاج دارد و فاعل بر دو قسم است:.25

◦  اسم ظاهر، مانند: َضَرَب َسِعيٌد )سعید زد.(

◦  ضمير، مانند: الف در َضَربا  )آن دو مرد زدند.(
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  تعریف ضمیر و اقسام آن 

هنگامی کــه مــا عبــارت »ســعید و وحیــد و مجیــد آمدنــد و ســعید و وحیــد و مجیــد .26

غــذا خوردنــد« را بــا عبــارت »ســعید و وحیــد و مجیــد آمدنــد و »آنهــا« غــذا خوردنــد« 

مقايســه می کنیــم، در می يابيــم در عبــارت دوم، کلمــه آنهــا  بــه جــای ســعید،وحید و 

 مجیــد قــرار گرفتــه و از تکــرار آن جلوگیــری کــرده اســت کــه بــه آن ضمیــر گفتــه می شــود. 

بــه جــاى اســم ظاهــر  بــه جهــت اختصــار  بنابــر ایــن ضمیــر، اســمی اســت کــه 

َذَهُبــوا. می تــوان گفــت:  و مجيــٌد  َوحيــٌد  َو  َســِعيٌد  َذَهــَب  بــه جــاى  می نشــیند؛ يعنــی 

ضمایر شش صیغه غايِب فعل ماضی عبارت اند از:

 در  مثنٰی ها             ا           َضَرَبا، َضَرَبـَتا

 در جمع مذکر        و           َضَرُبوا

 در جمع مؤنث     َن          َضَرْبَن

در صیغه هاى 1 و 4، نشانه فاعل )ضمیر( در فعل، مستتر )پنهان( است.

 در صیغه 1                     ُهَو              َضَرَب

 در صیغه 4                  ِهَي              َضَرَبْت

 شــايان ذکــر اســت کــه »ت« در صیغه هــاى 4 و 5، عالمــِت مؤنــث بــودِن فاعــل 

اســت و ضمیــر نیســت.

٭ نکته مهم

اســتتار ضمیــر در صیغه هــاى 1 و 4 ماضــی، جایــز اســت؛ يعنــی می تــوان به جــای 

ــورت  ــن ص ــرار داد؛در ای ــت ق ــر اس ــم ظاه ــه اس ــی ک ــت، فاعل ــر اس ــه ضمی ــی ک فاعل

ضمیــرى در ایــن صیغه هــا مســتتر نخواهــد بــود.
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َسعيٌدَضَرَب  )ُهَو ِى مستتر، فاعل است.(

َضَرَب َسِعيٌد )سعید فاعل است و هیچ ضمیرى در فعل مستتر نیست.(

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های ذیل پاسخ دهید.

 1. فعل به لحاظ زمان وقوع و تحقق بر چند قسم است؟
2. صیغه اود فعل ماضی چگونه ساخته می شود؟ مثاد بزنید.

   شــش صیغــه غایــب فعل هــاى ذیــل را بــا ترجمــه صــرف نمــوده، فاءالفعــل، عیــن الفعــل و 

الم الفعــل صیغــه اول آن هــا را مشــخص کنید.

َس، َعِلَم، َبُعَد
َ
َجل

   فعل هاى ذیل را به عربی ترجمه کنید.
)آن يک زن( رفت )آن يک مرد( رفت       

)آن دو زن( رفتند )آن دو مرد( رفتند       
)آن زنان( رفتند )آن مردان( رفتند       

  ضمیر یا نشانه فاعل را در فعل هاى ذیل مشخص کنید.
َکـَتَب، َکَتـُبوا، َکَتْبَن، َکَتـَبا، َکَتَبـَتا

   صیغه، شماره و ترجمه فعل هاى قرآنی ذیل را بنویسید.
َخَرَج،  َخَرْجَن، َرِکـَبا، َرِکـُبوا، َکَسَب، َکَسَبْت

مطالعه و پژوهش
▪  با مراجعه به برخی کتب صرفی و راهنمایی استاد بيان کنید که الفی که در صیغه سوم ماضی بعد 

گذاشته می شود چه نام هایی دارد و چرا این الف آورده شده است؟ از واو 
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روش ساختن صیغه هفتم تا چهاردهم فعل ماضی از صیغه اول چگونه است؟.27
ضمایر شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم ماضی، بارز است يا مستتر؟.28
چگونه فعل ماضی، منفی و يا پرسشی می شود؟.29

در درس گذشــته، شــش صیغــه غايــب و چگونگــی ســاختن آن از صیغــه اّول ماضی .27

بررســی و صــرف شــد. در ایــن درس، روش ســاختن صیغــه هفتــم تــا چهاردهــم را 

می آموزيــم.

: بــا اضافه کــردن تــاء مفتــوح )َت( بــه آخــر صیغــه اّول و ســاکن کردن   صيغه هفتم 

َضَرَب         َضَرْبَت الم الفعل: 

کــردن  ســاکن  و  اّول  صیغــه  آخــر  بــه  ُتَمــا  کــردن  اضافــه  بــا   :  صيغه هشتم 

َضَرَب      َضَرْبُتَما الم الفعل: 

: با اضافه کردن ُتْم به آخر صیغه اّول و ساکن کردن الم الفعل: صيغه نهم 

َضَرَب     َضَرْبُتْم

: بــا اضافــه کــردن تــاء مکســور  )ِت( بــه آخر صیغه اّول و ســاکن کردن  صيغه دهم 

َضَرَب      َضَرْبِت الم الفعل: 

 فــــعــل مـــاضــى مـــعــلـــوم )2(

درس پنجم
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: با اضافه کردن ُتَما به آخر صیغه اّول و ساکن کردن الم الفعل: صيغه یازدهم 

َضَرَب      َضَرْبُتَما

: با اضافه کردن ُتّنَ به آخر صیغه اّول و ساکن کردن الم الفعل: صيغه دوازدهم 
َضَرَب      َضَرْبُتّنَ

: بــا اضافــه کــردن تــاء مضمــوم )ُت( به آخر صیغه اّول و ســاکن کردن  صيغه سيزدهم 

َضَرَب           َضَرْبُت الم الفعل: 

: با اضافه کردن َنا به آخر صیغه اّول  و ساکن کردن الم الفعل: صيغه چهاردهم 

َضَرَب      َضَرْبـَنا

 شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم »َضَرَب«:
: )تو يک مرد( زدى. :   َضَرْبَت  7. مفرد 

: )شما دو مرد( زديد. :   َضَرْبُتَما  8. مثنٰی    مذکر   
: )شما مردان( زديد. :   َضَرْبُتْم  9. جمع  

مخاطب
: )تو يک زن( زدى. :   َضَرْبِت   10. مفرد   

: )شما دو زن( زديد. :   َضَرْبُتَما  11. مثنٰی     مؤنث  
: )شما زنان( زديد.   12. جمع    :  َضَرْبُتّنَ 

:  َضَرْبُت  : )من( زدم. 13. وحده     متکلم   
:  )ما( زديم. :  َضَرْبَنا      14. مع الغیر 
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درا پنجم52

ضمایر شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم ماضی، بارز و آشکار است:.28

:         َت   مفرد مذکر مخاطب   
:         ُتَما   مثناى مذکر مخاطب  
:         ُتْم   جمع مذکر مخاطب      
:         ِت   مفرد مؤنث مخاطب     
:         ُتَما   مثناى مؤنث مخاطب 

:         ُتّنَ   جمع مؤنث مخاطب    
:         ُت   متکلم وحده       

:         َنا   متکلم مع الغیر  

ر  �ن ه �ن د  �ب �ن اسش گر می �ب کد�ی ه �ی ه �ب �ی �ب اهری سش ه لحا�ن �ن ه �ب سش ی هم�ی عل ماصن ه های �ن عن ک ارن ��ی  کدام �ی
؟ س�ت �ی گر �پ کد�ی �ن ها ارن �ی

آ
ص ا �ی �ن ما راه �تسش سش

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

٭ توجه

در صیغه هــاى چهارده گانــه فعــل ماضــی، هــر صیغــه اى داراى ضمیــر اختصاصــی 

اســت؛ بــه جــز : 

▪ مثناهاى غايب که داراى ضمیر مشترِک الف هستند. 

▪  مثناهاى مخاطب که داراى ضمیر مشترِک ُتَما هستند.

 بــا افــزودن حــرف مــا بــر ســر ماضــی، ماضــی منفــی ســاخته می شــود و بــا افــزودِن .29

  و  َهْل  بر سر آن، پرسشی می شود. مانند:
َ
أ

ياری نکرد َنَصَر        ما َنَصَر    :  

آيا ياری کرد؟  َنَصَر       :  
َ
َنَصَر         أ

آيا ياری کرد؟ َنَصَر        َهْل َنَصَر  : 
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53  فــــعــل مـــاضــی مـــعــلـــوم )2 

جدول ساخت صيغه های فعل ماضی

شماره 
صیغه

مثال و ترجمهنحوه ساخت

)آن يک مرد( زدَضْرب        َضَرَب 1 َضَرَب 

)آن دو مرد( زدندَضَرَب        ا2 َضَرَبا 

)آن مردان( زدندَضَرَب       _ُݤ_ +و 3 َضَرُبوا 

)آن يک زن( زدَضَرَب     +  ْت  4 َضَرَبْت 

)آن دو زن( زدندَضَرَب     + َتا 5 َضَرَبَتا 

)آن زنان( زدندَضَرَب     _ْ_ + َن6 َضَرْبَن 

)تو يک مرد( زدیَضَرَب     _ْ_ +َت7 َضَرْبَت 

)شما دو مرد( زديدَضَرَب      _ْ_ +ُتَما8 َضَرْبُتَما 

)شما مردان(زديدَضَرَب     _ْ_ +ُتم9 َضَرْبُتم 

)تو يک زن( زدیَضَرَب      _ْ_ +ِت10 َضَرْبِت 

)شما دو زن( زديدَضَرَب      _ْ_ +ُتَما11 َضَرْبُتَما 

)شما زنان( زديدَضَرَب      _ْ_ +ُتّن12َ َضَرْبُتّنَ 

)من( زدمَضَرَب      _ْ_ +ُت13 َضَرْبُت 

)ما( زديمَضَرَب      _ْ_ +َنا14 َضَرْبَنا 
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درا پنجم54

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1. شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم فعل هاى ذیل را با ترجمه صرع کنید.

َس، َعِلَم، َبُعَد
َ
َجل

2. چهارده صیغه فعل ماضی َذَهَب )رفت( را صرع کنید.
ــه  ــی ب ــارز و در چــه صیغه های ــه صــورت ب ــی از فعــل ماضــی ب  3. نشــانه فاعــل در چــه صیغه های

صــورت مســتتر )پنهــان( آمــده اســت؟
4. صیغه، شماره، ضمیر و وزن فعل های قرآنی ذیل را بنویسید.

َنا
ْ

َخذ
َ
ُت، أ

ْ
َخذ

َ
ْقُت،  َکَفْرُتم، َکَفْرَنا،  أ

َ
ْقَت،  َخل

َ
َخل

   شماره صیغه، ترجمه و ضمایر فعل هاى مشخص شده در آيات و روايت ذیل را بنويسید.

ُموِر1.
ُ ْ
ِمْن َعْزِم ال

َ
 َذِلک ل

َ
َمــْن َصَبــَر و َغَفــَر ِإّن

َ
1. القــرآن الکریــم: َو ل

َباِت2. ّیِ
َبْحِر َو َرَزْقَناُهــْم ِمَن الّطَ

ْ
َبّرِ َو ال

ْ
َنــا ُهــْم ِفــی ال

ْ
2. القــرآن الکریــم: َو َحَمل

َفَســَدَتا3.
َ
 اهلُل ل

َّ
ــْو کاَن ِفیِهَما آِلَهٌة ِإال

َ
3. القــرآن الکریــم: ل

ْنَیــا 
ُ

ی الّد
َ
ــی اهلِل َغِنْمُتــْم َو َنَجْوُتــْم و ِإْن َرِغْبُتــْم ِإل

َ
کــْم ِإْن َرِغْبُتــْم ِإل

َ
؟ع؟ : ِإّن َمــاُم َعِلــّيٌ

ْ
ل

َ
4 . ا

ْکُتــْم.4
َ
َخِســْرُتْم و َهل

ى، 43 کارها است. شور 1 . و هر کس صبر کند و درگذرد، مسلمًا این ]خويشتن دارى اش[ از اراده قوى ]در[ 
کیــزه روزی شــان  يــا ]برمرکب هــا[ نشــانديم و از چیزهــاى پا گرامــی داشــتیم[ و آنــان را در خشــکی و در 2 . ]فرزنــدان آدم را 

داديــم. اســراء، 70
گر در آن دو )آسمان و زمین( معبودانی جز خدا می بود، قطعًا ]هردو[ تباه می شدند. انبياء، 22 3 . ا

گــر بــه ســوى دنیــا رغبــت پيــدا  گــر شــما بــه خداونــد متعــال رغبــت پيــدا کنیــد، غنیمــت ُبــرده و نجــات يافته ايــد و ا 4 . همانــا ا
ک گشــته ايد. غررالحکــم، ج 1، ص 293 يــان ُبــرده و هــال کنیــد، ز
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55  فــــعــل مـــاضــی مـــعــلـــوم )2 

مطالعه و پژوهش

کن می باشد؟ کنید چرا الم الفعل ماضی از صیغه ششم به بعد سا 1. بررسی 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
جامع المقدمات با حاشیه مدرس،شرح امثله ج 1، ص 22.

کريم را بررسی و فعل های ماضی سالم  گروه های سه نفره سه صفحه از قرآن  2.صرف آموزان به صورت 

کرده و ترجمه آنها را بنويسند. آن را استخراج 
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فعل مضارع چیست و صیغه اول آن چگونه ساخته می شود؟.30
صیغه های دوم تا ششم فعل مضارع چگونه از صیغه اول ساخته می شود؟.31
حرکت عین الفعل مضارع چند حالت دارد و چگونه به دست می آيد؟.32
در شش صیغه غائب مضارع چند ضمیر بارز و چند ضمیر مستتر وجود دارد؟.33
عالمت های رفع فعل مضارع در شش صیغه غائب فعل مضارع چیست؟.34

فعــل مضــارع: فعلــی اســت کــه بــر انجــام کارى يــا پديــد آمــدن حالتــی در زمــان حــال يا .30

آينــده داللــت می کنــد؛ مانند:

َیْنُصُر )يارى می کند(، َیْحُسُن )نیکو می شود(

                                   صیغه اّوِل فعل مضارع معلوم، از ماضی آن به شرح ذیل گرفته می شود:     َضَرَب

ـ ( بر سِر آن اضافه می کنیم:                            َیَضَرَب                                    1. یاِء مفتوح )َيـ

 2. فاء الفعل ماضی را ساکن می کنیم:                           َیْضَرَب
                                  

 3. الم الفعل را ضمه می دهیم:                                    َیْضَرُب
                                  

 4. حرکت عین الفعل را با استفاده از لغت نامه به دست می آوريم؛             َیْضِرُب

ـ   ـِ ـ  مثاًل عین الفعل َضَرَب در مضارع، مکسور است: َضَرَبـ 

فــعـل مضــارع مـعـلــوم )1(

درس ششم
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57 ر مـعـلــوم )1  فــعـل مضــار

   کیفّیت ساختن صیغه هاى مضارع

فعل مضارع مانند فعل ماضی، داراى چهارده صیغه  است.

دانستیم که صیغه اّول فعل مضارع از صیغه اول فعل ماضی ساخته می شود:

َضَرَب      َیْضِرُب

 سیزده صیغه ديگر را از صیغه اّول می سازيم.

   کیفیت ساختن صیغه هاى دوم تا ششم:

صیغه های دوم تا ششم فعل مضارع به شرح ذیل از ماضی ساخته می شوند:.31

بــه آخــر صیغــه اول و  نــون مکســور )اِن(  و  الــف  کــردن  بــا اضافــه   :  صيغه دوم  

مفتوح کردن الم الفعل:

َيْضِرُب      َیْضِرَباِن

:   با اضافه کردن واو و نون مفتوح )وَن( به آخر صیغه اّول  : صيغه سوم 

َيْضِرُب      َیْضِرُبوَن

:    با تبدیل کردن حرف مضارع یاء به تاء: صيغه چهارم 

َيْضِرُب      َتْضِرُب

ــون مکســور   ــف و ن ــردن ال ــه ک ــاء و اضاف ــه ت ــاء ب ــردن ی ــل ک ــا تبدی :    ب  صيغه پنجم 

      )اِن( به آخر  صیغه اول و مفتوح کردن الم الفعل:

َيْضِرُب     َتْضِرَباِن

و  اول  صیغــه  آخــر  بــه  )َن(  مفتــوح  نــون  کــردن  اضافــه  بــا      :  صيغه ششم  

ساکن کردن  الم  الفعل:

َيْضِرُب      َیْضِرْبَن
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درا ششم58

ــ : ـِ  صرف شش صیغه غایب مضارِع َضَرَب ــ

:   )آن يک مرد( می زند. :      َیْضِرُب  1. مفرد  
:   )آن دو مرد( می زنند. :      َیْضِرَباِن    مذکر          2. مثنٰی   
:      َیْضِرُبوَن    :   )آن مردان( می زنند. 3. جمع  

غايب
:   )آن يک زن( می زند. :      َتْضِرُب  4. مفرد  
:   )آن دو زن( می زنند. :      َتْضِرَباِن  مؤنث      5. مثنٰی  

:   )آن زنان( می زنند. :      َیْضِرْبَن  6. جمع  

حرکت عین الفعل مضارع سماعی است؛ يعنی ممکن است:.32

ُم
َ
َهُب،  َيْعل

ْ
مانند:  َيذ ؛    َیْفَعُل   مفتوح  باشد  بر  وزن   

مانند:  َيْضِرُب،  َيْحِسُب ؛    َیْفِعُل   مکسور  باشد  بر  وزن  

مانند:  َيْنُصُر،  َيْخُرُج ؛    َیْفُعُل   مضموم  باشد  بر  وزن   

بــا اســتفاده از  فرهنــگ لغــت بــه دســت آورد. در   حرکــت عیــن الفعــل را می تــوان 

شده اســت: نوشــته   چنیــن  غالبــًا  لغــت  فرهنــگ 

ـ    :يعنی عین الفعل مضارِع فعِل َضَرَب مکسور است :    َیْضِرُب ـِ َضَرَب ـ 

ـ      :يعنی عین الفعل مضارِع فعِل َنَصَر مضموم است  :        َیْنُصُر ـُ َنَصَر   ـ

ـ       : يعنی عین الفعل مضارِع فعِل َفِهَم مفتوح است    :       َیفَهُم ـَ َفِهَم  ـ

مضارعــه  حــروف  آورده شــده،  مضــارع  آغــاز صیغه هــاى  در  کــه  تــاء  و  يــاء  حــرِف  بــه 

می گوينــد.
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یکی از راه های شناخت عین الفعل مضارع، توجه به استعمالات صحیح عربی است. حرکت 
َخَذ، َعِلَم و َشَفَع با توجه به آیه 255 سوره بقرة)آیة الکرسی( 

َ
عین الفعل مضارع فعل های ا

چیست؟

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

   ضمایر در شش صیغه غایب مضارع

چنان کــه در صیغه هــاى شــش گانه غايــب فعــل مضــارع مشــاهده می کنیــد، نشــانه .33

فاعــل )ضمیــر( در صیغه هــاى مختلــف از ایــن قــرار اســت:

 در  مثنٰی ها         )2 و 5(        الف   :     َیْضِرَباِن، َتْضِرَباِن

  در جمع مذکر   )3(              و           :     َیْضِرُبوَن

ݢنݩَ           :     َیْضِرْبَن   در جمع مؤنث   )6(           ݢ

نشانه فاعل )ضمیر( در مفرد مذکر و مؤنث، مستتر است: 

  در مفرد مذکر      )1(                 ُهَو      :   َیْضِرُب

  در مفرد مؤنث   )4(               ِهَي     :   َتْضِرُب

٭ نکته

استتار ضمیر در صیغه های 1 و 4 مضارع، جایزی است.

ٌد  �ی ، هم رن ِر�بُ صنْ ا�ل �یَ ود که �ن ه سش �ت ٌد« گ�ن �ی ِر�بُ رن صن ملٔه »�یَ ل اد�بی �ب حل�ی ح اس�ت در �ت ا ���ی �ی
آ
 ا

د؟ اسش ِر�بُ می �ب صن ر هو در �یَ �ت ر مس�ت م�ی و هم �ن

نی2 میا ݢ سش ݢ پر
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درا ششم60

    عالمت هاى »رفع« مضارع

ــت و .34 ــوع اس ــی، مرف ــل لفظ ــور عام ــدون حض ــود و ب ــودی خ ــه خ ــارع ب ــل مض ــر فع   آخ

رفــع دادن آن بــا اضافــه کــردن عالمت هــاى خاصــی اســت کــه در شــش صیغه غايب 

عبارت انــد از:

: به صیغه هاى )1 و 4( ــ )ضمه(   ـُ  ـ 

: به صیغه هاى )2 و 5(    ِن                

: به  صیغه )3(    َن                

 ٭ توجه

 صیغــه ششــم، عالمــت رفــع نــدارد و نــون موجــود در آخــر آن )َن( ضمیــر بــارز اســت و 

هیــچ گاه تغیيــر نمی کنــد.
ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. چگونگی ساختن صیغه اود فعل مضارر معلوم را با ذکر یک مثاد بیان کنید.

2. رفــع داراى چنــد عالمــت اســت و آن عالیــم در چــه صیغه هایــی از شــش صیغــه اود 

مضــارر وجــود دارد؟

3. آیا نون صیغه ششم، عالمت رفع است؟

4. شش صیغه غایب مضارر فعل هاى ذیل را صرع و ترجمه کنید:

ــ ـُ ــ ،  َبُعَد ـ ـَ ــ ،  َعِلَم ـ ـِ َس ـ
َ
َجل

5. جمله هاى ذیل را به عربی ترجمه کنید.

)آن يک مرد( می رود       )آن مردان( می روند       )آن زنان( می روند

)آن يک زن( می رود        )آن دو زن( می روند       )آن دو مرد( می روند
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6. حرکت عین الفعل مضارر چند حالت دارد و سماعی بودن آن، به چه معناست؟

7. صیغه، شماره صیغه، ضمیر )فاعل( و عالمت رفع فعل های قرآنی ذیل را بنویسید.

َن
ْ
ُکل

ْ
ُکاَلِن،  َیأ

ْ
، َیأ

ُ
ُکل

ْ
، َتأ

ُ
ُکل

ْ
َیْحُکَماِن، َیْحُکُموَن، َیأ

 صیغه، ضمیر، وزن و ماضِى فعل هاى مشخص شده در آيات و روايات ذیل را بنويسید.

ِة.1 َجّنَ
ْ
یِهَما ِمْن َوَرِق ال

َ
1. القرآن الکریم  : َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعل

ُبْخِل َو َيکُتُموَن َما آَتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه.2
ْ
اَس ِبال ُمُروَن الّنَ

ْ
وَن َو َيأ

ُ
ِذیَن َیْبَخل

َّ
2. القرآن الکریم : َال

ْسِتْغَفاُر.3 َجاُة َو ُهَو ااْلِ ؟ع؟: َعِجْبُت ِلَمْن َيْقَنُط و َمَعُه الّنَ َماُم َعِلّیٌ ِ
ْ

ال
َ
3 . ا

یَن.4 ُخُصوَمُة َتْمَحُق الّدِ
ْ
َباِقُر؟ع؟: َال

ْ
َمام ال ِ

ْ
ال

َ
4. ا

مطالعه و پژوهش
که مضارع از حیث زمان، داللت بر حال می کند   ▪  مضارع در لغت به چه معنا است و بررسی نمایيد 

يا آينده يا هردو؟ و چرا این فعل به این اسم نامگذاری شده است؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص45

جامع المقدمات با حاشیه مدرس، هداية،ج 2،ص 126
 علوم العربّية)سید هاشم حسینی تهرانی( ص19

معاجم لغوی.

کردند به قرار دادن برگ های )درختان( بهشتی بر خود، )تا آن را بپوشانند(. اعراف، 22 1 .  و )آدم و حوا( شروع 
کــه بخــل مــی ورزنــد و مــردم را بــه بخــل وا می دارنــد و آنچــه را خداونــد از  کســانی ]انــد[  2 . ]متکبــران و فخرفروشــان همــان[ 

فضــل خويــش بــه آن هــا ارزانــی داشــته، پوشــیده می دارنــد. نســاء، 37
کــردن  کــه ]از رحمــت خداونــد[ ناامیــد اســت و حــال آنکــه وســیله نجــات بــا اوســت و آن اســتغفار  کســی  3 . عجــب دارم از 

اســت. غــرر الحکــم، ج 2، ص 494
4 . خصومت و دشمنی، دین را محو و نابود می کند. ميزان الحکمة، ج 3، ص 44
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روش ساختن صیغه های هفتم تا چهاردهم مضارع از صیغه يکم چگونه است؟.35
حروف مضارعه يا »اتین« چه حروفی است و چگونه در صیغه های مضارع توزيع شده است؟.36
ضمایر صیغه های هفتم تا چهاردهم چیست؟.37
در چه صیغه هایی از مضارع استتار ضمیر وجوبی است؟ توضیح دهید..38
روش توزيع عاليم رفع در صیغه های هفتم تا چهاردهم چگونه است؟.39
آيا نون در صیغه دوازدهِم مضارع عالمت رفع است؟.40

در  درس گذشــته، بــا شــش صیغــه غايــب فعــل مضــارع آشــنا شــديم. در ایــن درس، .35

ــم از صیغــه اّول آشــنا می شــويم:
ّ
بــا چگونگــی ســاختن صیغه هــاِى مخاطــب و متکل

:   با تبدیل کردن حرف مضارِع یاء به تاء:  صيغه هفتم 
َيْضِرُب     َتْضِرُب

:   بــا تبدیــل کــردن یــاء بــه تــاء و اضافــه کــردن الــف و نــون مکســور )اِن(    صيغه هشتم    
    به آخر و مفتوح کردن الم الفعل:

َيْضِرُب      َتْضِرَباِن

:  بــا تبدیــل کــردن یــاء بــه تــاء و اضافــه کــردن واو و نــون مفتــوح    صيغه نهم       
    )وَن( به آخر:

َيْضِرُب      َتْضِرُبوَن

:   بــا تبدیــل کــردن یــاء بــه تــاء و اضافــه کــردن یــاء و نــون مفتــوح   صيغه دهم    
     )یَن( به آخر و مکسور کردن الم الفعل:

َيْضِرُب      َتْضِرِبـيَن

فــعــل مــضــارع مــعــلــوم )2(

درس هفتم

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



63 ر مــعــلــوم )2  فــعــل مــضــار

:  بــا تبدیــل کــردن یــاء بــه تــاء و اضافــه کــردن الــف و نــون مکســور   صيغه یازدهم 

    )اِن( به آخر و  مفتوح کردن الم الفعل:
َيْضِرُب    َتْضِرَباِن

:  بــا تبدیــل کــردن یــاء بــه تــاء و اضافــه کــردن نــون مفتــوح )َن( بــه   صيغه دوازدهم 
      آخر و ساکن کردن  الم الفعل:

َيْضِرُب      َتْضِرْبَن

:)
َ
:  با تبدیل حرف مضارع یاء به همزه مفتوح )أ صيغه سيزدهم  

ْضِرُب
َ
َيْضِرُب     أ

: با تبدیل حرف مضارِع یاء به نون مفتوح )َنــ(:  صيغه چهاردهم 
َيْضِرُب      َنْضِرُب

ــ : ـِ    صرف شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم مضارع َضَرَب ــ
:   )تو يک مرد( می زنی. َتْضِرُب      : 7. مفرد 

َتْضِرَباِن:   )شما دومرد( می زنید.     :      مذکر          8. مثنی 
َتْضِرُبوَن:   )شما مردان( می زنید.     : 9. جمع 

مخاطب
َتْضِرِبيَن:   )تو يک زن( می زنی.     : 10.مفرد   

َتْضِرَباِن:   )شما دو زن( می زنید.     :      مؤنث        11. مثنی 
:   )شما زنان( می زنید. َتْضِرْبَن      : 12. جمع  

:   )من( می زنم.  ْضِرُب 
َ
أ 13. وحده:    

:   )ما( می زنیم.  َنْضِرُب    14.مع الغیر:    
متکلم
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درا هفتم64

ه  صاصی �پ �ت ر ا�ن ما�ی رک و �ن �ت ر مسش ما�ی ر �ن �ن ارع ارن �ن عل  مصن ه �ن عن ا 14 ��ی ی �ب عل ماصن ه �ن عن 14 ��ی
د؟ اهم دار�ن ر�تی �ب �ن

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

جدول ساختن صيغه های فعل مضارع

شماره 
صیغه

مثال و ترجمهنحوه ساخت

)آن يک مرد( می زندَضَرَب          َيْضِرُب1 َیْضِرُب 

) آن دو مرد( می زنندَيـ ْضِرُب    + َ- + اِن2 َیْضِرَباِن 

ـ وَن3 ـُ + ـ )آن مردان( می زنندَيـ ْضِرُب   َیْضِرُبوَن  

+ تغیير حرف مضارعه 4 )آن يک زن( می زندَتـ ْضِرُب  َتْضِرُب 

+ َ-+ اِن5 )آن دو زن( می زنندَتـ ْضِرُب   َتْضِرَباِن 

)آن زنان( می زنندَيـ ْضِرُب   _ْ_ + َن6 َیْضِرْبَن 

) تو يک مرد( می زنیَتـ ْضِرُب  تغیير حرف مضارعه7 َتْضِرُب 

) شما دو مرد( می زنیدَتـ ْضِرُب  َ-+ اِن8 َتْضِرَباِن 

ـ وَن9 ـُ ) شما مردان( می زنیدَتـ ْضِرُب  ـ َتْضِرُبوَن 

)تو يک زن( می زنیَتـ ْضِرُب  ِ-+یَن10 َتْضِرِبیَن 

)شما دو زن( می زنیدَتـ ْضِرُب  َ-+ اِن11 َتْضِرَباِن 

)شما زنان( می زنیدَتـ ْضِرُب  _ْ_ +َن12 َتْضِرْبَن 

 ْضِرُب تغیير حرف مضارعه13
َ
) من (می زنمأ ْضِرُب 

َ
 أ

)ما( می زنیمَنـ ْضِرُب  تغیير حرف مضارعه 14 َنْضِرُب 
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  حروف »أتین«

حــروف مضارعــه کــه بــه آن هــا حــروف أتيــن نیــز گفتــه می شــود، در صیغه هــاى .36

مختلــف بــه ترتیــب ذیــل قــرار می گیرنــد:

َیــ   :   در صیغه های »1، 2، 3، 6«

َتــ   :   در صیغه های »4، 5، 7 تا 12«

    :   در صیغه »13«
َ
أ

َنــ   :   در صیغه »14«

٭ نکته

بعضــی  کــه  می شــود  روشــن  چهارده گانــه  صیغه هــاى  در  دقــت  اندکــی  بــا   

هســتند: مشــترک  همديگــر  بــا  صیغه هــا 

َتْنُصُر            :   بين صیغه هاى   »4 و 7«

َتْنُصَراِن      :   بين صیغه هاى   »5، 8 و 11«

٭ ضمایر مخاطب و متکلم مضارع

 نشانه فاعل )ضمیر( در این صیغه ها عبارت اند از:.37

 در مثنٰی ها )8 و 11(      الف :      َتْضِرباِن، َتْضِرباِن

:      َتْضِرُبوَن  در جمع مذکر )9(       و   

:      َتْضِرِبیَن  در مفرد مؤنث )10(      يـ  

 در جمع مؤنث )12(       َن     :      َتْضِرْبَن
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ضمیر در صیغه هاى 7، 13 و 14، مستتر )پنهان( است که به ترتیب عبارت اند از:

َنا، َنْحُن
َ
ْنَت، أ

َ
أ

اســتتار ضمیــر در صیغه هــاى 7، 13 و 14 در فعــل مضــارع، وجوبــى اســت؛ يعنــی .38

 ضمیــرى اســت کــه در آن هــا مســتتر اســت و نمی توانــد 
ً
فاعــِل ایــن صیغه هــا، دائمــا

بــه صــورت اســم ظاهــر بعــد از آن هــا ذکــر شــود. 

د؟ اسش اهر �ب د اسم �ن وا�ن می �ت ه های 7، 13 و 14 �ن عن ا�ل در ��ی را �ن ما �پ ر سش �ن ه �ن �ب

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

م
ّ
  عالیم رفع در شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکل

عاليم رفع در صیغه های هفتم تا چهاردهم به روش ذیل توزيع می گردد:.39

: در صیغه هاى 7، 13 و 14 ـ )ضّمه(  ـُ ـ 

: در صیغه هاى 8 و 11 ِن                 

: در صیغه هاى 9 و 10 َن                 

٭ توجه

 صیغــه دوازدهــم، عالمــت رفــع نــدارد و نــوِن آن، ضمیــر بــارز اســت و هیــچ گاه تغیيــر .40

نمی کنــد.
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جدول صرف فعل ماضی و مضارع
 با تعیين ضمایر بارز و مستتر 

ضمیرمضاررضمیرماضیشماره فعل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

َضَرَب   

َضَرَبا   

َضَرُبوا   

َضَرَبْت   

َضَرَبَتا   

َضَرْبَن   

َضَرْبَت   

َضَرْبُتَما   

َضَرْبُتْم   

َضَرْبِت   

َضَرْبُتَما   

َضَرْبُتّنَ   

َضَرْبُت   

َضَرْبَنا   

ُهَو  )مستتر(

ا

و   

ِهَي )مستتر(

ا   

َن   

َت   

ُتَما   

ُتْم   

ِت   

ُتَما   

ُتّنَ   

ُت   

َنا   

َیْضِرُب   

َیْضِرَباِن   

َیْضِرُبوَن   

َتْضِرُب   

َتْضِرَباِن   

َیْضِرْبَن   

َتْضِرُب   

َتْضِرَباِن   

َتْضِرُبوَن   

َتْضِرِبیَن   

َتْضِرَباِن   

َتْضِرْبَن   

ْضِرُب   
َ
أ

َنْضِرُب   

ُهَو  )مستتر(

ا

و

ِهَي )مستتر(

ا

َن

نَت )مستتر(
َ
أ

ا

و

ي

ا

َن

نا )مستتر(
َ
أ

َنْحُن )مستتر(
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1. صیغه هاى ذیل را از فعل َیْذَهُب بسازید.

مفرد مذکر مخاطب، مفرد مؤنث مخاطب، مثناى مؤنث مخاطب

جمع مؤنث مخاطب، جمع مذکر مخاطب، متکلم مع الغیر
2. شــش صیغــه مخاطــب و دو صیغــه متکلــم مضــارر فعل هــاى ذیــل را صــرع و فعــل اود 

را ترجمــه کنیــد.

ــ ـُ ـ ــ     ،     َبُعَدـ  ـَ ــ     ،      َعِلَمـ  ـِ ـ َجَلَسـ 
3. حروع مضارعه چه حروفی هستند و چگونه در صیغه ها توزیع می شوند؟

4. عالمت رفع صیغه هاى ذیل را بنویسید.

7، 14، 8، 9 و 10
5. براى فعل َتکُتَباِن سه ترجمه و براى فعل َتکُتُب دو ترجمه بنویسید.

6. استتار ضمیر در چه صیغه هایی از فعل مضارر، جایزی و در کدام یک، وجوبی است؟
ـ  را صرع کنید. ـَ 7. چهارده صیغه مضارر فعل َفِهَمـ 

  صیغه، ضمیر، وزن و ماضِى فعل هاى مشخص شده در آيات و روايات ذیل را بنويسید.
َنا َيکُتُبوَن َما َتْمُکُروَن.1

َ
 ُرُسل

َ
1. القرآن الکریم : ِإّن

ُموَن.2
َ
َتْعل

َ
ُم ِمَن اهلِل َما ال

َ
ْعل

َ
ُکْم َو أ

َ
ْنَصُح ل

َ
ی َو أ ِت َرّبِ

َ
ُغُکْم ِرَساال ِ

ّ
َبل

ُ
2. القرآن الکریم : أ

1 . همانا فرستادگان ما )فرشتگان( آنچه نیرنگ می کنید، می نويسند. یونس، 21
ــد.  ــما [ نمی دانی ــه ]ش ک ــم  ــی می دان ــدا چیزهای ــم و از خ ــدرز می ده ــما را ان ــانم و ش ــما می رس ــه ش ــروردگارم را ب ــاى پ 2 . پيام ه

اعــراف، 62
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اَعــِة َو َذاَدْعُنــه ِمــَن  ــُه ِمــَن الّطَ
َ
ــَق ل

َ
َمــاُم َعِلــٌي؟ع؟: َنْحَمــُد اهلَل ُســْبَحاَنُه َعلــی َمــا َوّف

ْ
ل

َ
3. ا

َمْعِصَیــِة.1
ْ
ال

 الَمُعوَنُةَعلی َقْدِر الَمُؤوَنِة.2
ُ

َماُم َعِلٌي؟ع؟: َتْنِزل
ْ

ل
َ
4.  ا

مطالعه و پژوهش

که می گویيم فعل مضارع بر زمان حال  کنید در نزد علماء صرف منظور از »حال« در زمانی  ▪  بررسی 

يا آينده داللت می کند چه زمانی است و آيا فعل مضارع می تواند در يک استعمال هم داللت بر 

کند و هم آينده؟ چرا؟  حال 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
 مغنی الفقیه )صرف جامع 

کاربردی( ص 45 و 46
حاشیه صبان، ج 1، ص 59

ــرر  ــم. غ ــش دور بمانی ــم و از معصیت کنی ــت  ــا او را اطاع ــق داد ت ــه توفی ــر اينک ــزه را ب ک و من ــا ــد پ ــم خداون ــتايش می کنی 1 . س
الحکــم، ج 2، ص 776

2. رزق و روزی به اندازه نیاز و خرج نازل می شود. نهج البالغه، حکمت 131
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معنای لغوی و اصطالحی امر چیست و بر چند نوع است؟414
روش ساختن امر به الم چگونه است؟424
روش ساختن امر به صیغه چگونه است؟434
آيا همزه امر حاضر وصل است يا قطع؟444

 امــر در لغــت بــه معنــی َدســتور و فرمــان اســت و در اصطــالح، بــر طلــب انجــام کار  يــا .41

پديدآمــدن حالتــی داللــت می کنــد؛ ماننــد:

ْحُسْن )نیکو شو!(
ُ
ِاْضِرْب )بزن!(، ا

 فعل امر مانند فعل مضارع، داراى چهارده صیغه و بر دو نوع است:

: شش صیغه غايب و دو صیغه متکلم؛  1. امر به الم       

: شش صیغه مخاطب.  2. امر به صيغه 

٭ همه صیغه هاى امر از فعل مضارع ساخته می شوند.

 طرز ساختن امر به الم

  امــر بــه الم، از شــش صیغــه غايــب و دو صیغــه متکلــِم مضــارع به شــرح ذیل ســاخته .42

می شــود:

 1. الم مکسور )ِلــ( را بر سر فعل مضارع در می آوريم: ِلـَيـْضِرُب

 2. آخر آن را جزم می دهیم: ِلـَيـْضِرْب

 فعل امر معلوم

درس هشتم
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 ) ــــ ، َنِ ـُ جــزم در لغــت بــه معنــی بريــدن و قطــع کــردن و در اصطــالح، حــذف عالیــم رفــع )ـ

اســت؛ ماننــد:

َيْضــِرُب            ِلَيْضــِرُب                  ِلَيْضــِرُب )بايــد بزنــد(

َيْضِرَبــاِن           ِلَيْضِرَبــاِن                  ِلَيْضِرَبــا )بايــد بزننــد(

ــ : ـِ   نمونه صرف فعل امر به الم از َضَرَب ـ

:   )آن يک مرد( بايد بزند. 1. مفرد   :   ِلَیْضِرْب 

:   )آن دو مرد( بايد بزنند. مذکر  2. مثنی    :   ِلَیْضِرَبا 

:  )آن مردان( بايد بزنند. 3. جمع  :   ِلَیْضِرُبوا 

غايب

:   )آن يک زن( بايد بزند. :   ِلَتْضِرْب  4. مفرد 

:   )آن دو زن( بايد بزنند. :   ِلَتْضِرَبا  مؤنث   5. مثنی 

:   )آن زنان( بايد بزنند. :   ِلَیْضِرْبَن  6. جمع   

 

:   )من( بايد بزنم. ْضِرْب 
َ
أ ـِ 13. وحده        :   ل

متکلم 
:   )ما( بايد بزنیم. 14afa.مع الغیر      :   ِلَنْضِرْب 
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٭ نکته

 1. نوِن صیغٔه ششم حذف نشده است؛ زیرا عالمِت رفع نیست.

 2. هــرگاه قبــل از امــِر بــه الم، واو، فــاء يــا ُثــّمَ بيايــد، الم آن را می تــوان ســاکن کــرد؛ 

ــد: مانن

َعْدِل.)بقره : 282(
ْ
َيْکُتْب َبْیَنُکْم کاِتٌب ِبال

ْ
:   َول َیْکُتْب 

ْ
ِلَیْکُتْب      َو ل

َيْضَحُکوا َقِلياًل و ... .)توبه : 82(
ْ
ل

َ
:   ف َیْضَحُکوا 

ْ
ِلَیْضَحُکوا      َفل

َيْنُظْر.)حج : 15(
ْ
ل

َ
َيْقَطْع ف

ْ
َیْقَطْع    :   ... ُثّمَ ل

ْ
ِلَیْقَطْع                 ُثّمَ ل

   طرز ساختن امر به صیغه

امــر بــه صیغــه، از شــش صیغــه مخاطــب فعــل مضــارع بــه ترتیــب ذیــل ســاخته .43

می شــود:

:   َتْضِرُب         ْضِرُب  حرف مضارع )تــ( را از اّول آن بر می داريم    

:   ْضِرُب           ْضِرْب   عاليم رفع را از آخر آن حذف می کنیم        

٭ نکته مهم

وجــود  ســاکن  حــرف  آن  از  پــس  و  کنیــم  حــذف  را  مضــارع  حــرف  گاه  هــر 

می آوريــم؛ آن  ســر  بــر  همــزه اى  ســاکن،  بــه  ابتــدا  از  پرهیــز  بــراى  باشــد،   داشــته 

 چون در عربی، خواندِن ابتدا به ساکن مشکل است؛ پس می شود: 

ْضِرْب         اْضِرْب

حرکت همزه، به حرکت عین الفعل مضارع بستگی دارد:
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ـــ( می دهیــم؛  ـِ الــف( اگــر عین الفعــل مضــارع، مفتــوح يــا مکســور باشــد، همــزه را کســره )ــ

مانند:

ِاْضِرْب ْضِرْب   ْضِرُب   َتْضِرُب  

ْم
َ
ِاْعل ْم  

َ
ْعل ُم  

َ
ْعل ُم  

َ
َتْعل

ـ( می دهیم؛ مانند: ـُ ب( اگر عین الفعل مضارع، مضموم بود، همزه را ضّمه )ـ

ْخُرْج
ُ
ا ْخُرْج   ْخُرُج   َتْخُرُج  

؟ ده  اس�ت ه سش �ت ارع گر�ن ه اول مصن عن م ارن ��ی �ت ه ه�ن عن ود امر ��ی ه سش �ت ح اس�ت گ�ن ا ���ی �ی
آ
 ا

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

٭ توجه

 همــزه امــر، همــزه وصــل اســت؛ يعنــی وقتــی میــاِن کالم واقــع شــود، در تلفــظ حــذف .44

ــک )صـــ (  ــاد کوچ ــت آن ص ــود و عالم ــل می ش ــد وص ــا بع ــه م ــل آن ب ــا قب ــده، م گردي

ــَر )شــعراء: 63( َبْح
ْ
ل
ݗ
ِن ٱْضــِرْب ِبَعَصــاَک ا

َ
ــاالى الــف اســت: ماننــد: أ ب

ــ : ـِ   نمونه صرف امر حاضر از فعل مضارع َضَرَب ـــ

:   ِاْضِرْب   :   )تو يک مرد( بزن. 1. مفرد  

:   ِاْضِرَبا     :   )شما دو مرد( بزنید. مذکر    2.مثنٰی 

:   ِاْضِرُبوا   :   )شما مردان(  بزنید. 3.جمع 

مخاطب

:   ِاْضِرِبي  :   )تو يک زن( بزن. 4. مفرد    

:   ِاْضِرَبا     :   )شما دو زن( بزنید. مؤنث  5.مثنٰی    

:   ِاْضِرْبَن   :   )شما زنان( بزنید. 6.جمع    
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٭  نکته

ضمایر فعل امر، همانند ضمایر فعل مضارع است.

نمونه صرف امر معلوم از َنَصرݨݨݨݦݦݦݦݦَ _ݦݦݦݨݨݨݨُ :

ِلَیْنُصْرَن    ِلَتْنُصَرا  ِلَتْنُصْر  ِلَیْنُصُروا   ِلَیْنُصَرا  ِلَیْنُصْر 

ُاْنُصْر َن ُاْنُصَر ا    ُاْنُصر ی  ُاْنُصُر وا   ُاْنُصَرا   ُاْنُصْر 
ِلَنْنُصرݦݦݨݨْ ْنُصْر   اِلَ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1. شش صیغه غایب فعل امر چگونه ساخته می شود؟ مثاد بزنید.

2. »الِم« مکسوِر امر چه هنگام ساکن می شود؟
3. چهارده صیغه امر فعل َیْحِتُم را صرع کنید.

   از فعل هاى ذیل، امر به الم يا امر به صیغه )حسب مورد( ساخته، آن ها را ترجمه کنید.
ْنُصُر

َ
َیْنُصُر، َیْنُصُروَن، َتْنُصُروَن، َتْنُصِریَن، أ

َیْنُصْرَن، َتْنُصْرَن، َتْنُصَراِن، َتْنُصُر، َنْنُصُر

  صیغه و ضمایر فعل هاى مشخص شده در آيات و روايات ذیل را بنويسید.
اِحِمیَن.1  ْنــَت َخْیُر الّرَ

َ
1. القــرآن الکریــم: ُقْل َرّبِ اْغِفْر َو اْرَحْم َو أ

اِخِلیَن.2
َ

 الّنــاَر َمَع الّد
َ

2. القــرآن الکریم: َو ِقیَل اْدُخال
م.3

َ
ــال ْبَدُؤوا بالّسَ ؟ع؟: ِلُکّلِ َداِخٍل َدْهَشــٌة َفاݗ َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
3. ا

1. ]وای محمد ؟ص؟[ بگو: پروردگارا بيامرز و ببخشای، و تو بهترین بخشايندگانی. مؤمنون، 118
گفته شده: با داخل شوندگان به آتش درآیيد. تحریم، 10 کافران[  2. و ]به 

کــه  کنیــد ]  کــردن ابتــدا  ــا ســالم  کــه وارد شــديد[ ب ــرای هــر داخــل شــونده ]در جایــی[، بيمــی اســت؛ پــس ]در هرکجــا  3.ب
باعــث ايمنــی از اغلــب بيم هــا می شــود[. غــرر الحکــم، ج 2، ص 579
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75  فعل امر معلوم

1.
َ

 َمْن َوَقــَع ِفیَها اْرَتَبک
َ

ــَبهاِت َفِإّن
ُ

 ِفي الّش
َ

؟ع؟: ِلَیْصُدْق َتَحّرِيک مــاُم َعِلــّيٌ ِ
ْ

ل
َ
4. ا

مطالعه و پژوهش
1. با توجه به نظر برخی از علما مبنی بر اينکه فقط به شش صیغه امر حاضر می توان »امر« گفت بررسی 

که اطالق فعل امر بر شش صیغه غايب و دو صیغه متکلم صحیح است يا نه؟ کنید 

2. وجه تسمیه امِر به صیغه به این نام چیست؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
علوم العربية، ص25

صرف ساده، ,ویرايش 93، ص 83
مغنی الفقیه )صرف جامع 

کاربردی( پاورقی، ص 69

کــه هرکــس در  کــه تــا چــه انــدازه ايمــان داری[ چــرا  گــردد ]  1.خويشــتندارِی تــو، بــه هنــگام افتــادن در شــبهه ها، بايــد معّیــن 
شــبهه ها در افتــد، آن را انجــام می دهــد. غــرر الحکــم، ج 2، ص 587
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تعريف فعل الزم و متعدی چیست؟. 45
چه فرقی میان متعدی بنفسه و بغیره وجود دارد؟. 46
روش متعدی کردن فعل الزم چگونه است؟. 47
چه فرقی میان مفعول با واسطه و بی واسطه وجود دارد؟. 48
آيا فعل هایی وجود دارد که با رفتن به باب های مزيد الزم شوند؟. 49
آيا در عربی فعلی وجود دارد که هم الزم و هم متعدی به کار رود؟. 50
آيا فعلی می تواند دو يا سه مفعول بی واسطه بگیرد؟. 51

 

پــس از پايــان بحــث فعلمعلــوم و قبــل از آغــاز فعــل مجهــول، 

بــه عنــوان مقّدمــه، بحــث الزم و متعــّدی مطــرح می شــود.

 يکی از تقسیمات فعل، تقسیم آن به الزم و متعّدی است..45

الزم: فعلی است که معناى آن با فاعل کامل می شود؛ مانند:

َذَهَب َعِلّيٌ : )علی رفت.( عمل رفتن با وجود علی محقق شده و معناى  آن کامل است.

 به نیز می طلبد،  مانند: 
ٌ

متعّدی: فعلی است که افزون بر فاعل، مفعول

 : )سعـیـــد زيـــد را يـــارى کـــرد( عـمـــل يـــارى کـــردن کـــه بـه وسـیـلـه سعید انجام شده، 
ً
َنَصَر َسِعيٌد َزیدا

بــدون وجــود زيــد محقــق نمی شــود.

الزم و متعّدی

درس نهم
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77 الزم و متعّدی

ام ها  �ن �ن ه ا�ی عدی �ب م و م�ت عل لارن ه �ن ه �تسم�ی ، و�ب �ت عّدی« در لعن وم و �ت ای »لرن ه مع�ن ه �ب و�ب ا �ت �ب

؟ س�ت �ی �پ

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

   متعّدی بنفسه و بغیره

  فعل ها يا متعّدی بنفسه هستند يا متعّدی بغیره..46

متعّدی بنفسه: آن دسته از افعالی که ذاتًا متعّدی هستند؛ مانند: َقَتَل.

ــا بــه ــًا متعــّدی نیســتند، بلکــه الزم انــد؛ اّم   متعــّدی بغيــره: آن دســته از افعالــی کــه ذات

 کمک برخی از حروف جر ، متعّدی می شوند.

  طریقه متعّدی کردن فعل الزم

فعل الزم را از دو طریق می توان متعّدی کرد:.47

1. بــه وســيله برخــی از حــروف جــر: افعــال الزم گاهــی بــه وســیله يکــی از حــروف 

ــٰی«
َ
َعل إلــٰی،  ِفــي،  َعــْن،  ِمــْن،  ِل،  »ِبــــ،  جملــه:  از  می شــوند؛  متعــّدی   جــر، 

زيد را بردم.   : َذَهْبُت ِبَزیٍد     مانند: 

روی صندلی نشستم.  : ُکْرِسّي 
ْ
ی ال

َ
ْسُت َعل

َ
َجل

داخِل خانه شدم.  : َبْيِت  
ْ
ُت ِفي ال

ْ
َدَخل

2. بــه وســيله بــردن بــه برخــی از باب هــاى ثالثــی مزیــد: چهــار بــاب از باب هــای 

»ِإفعــال،  از:  کــه عبارت انــد  متعــّدی می کننــد  را  مزيــد، فعل هــاى الزم  ثالثــی 

تفعیــل، ُمفاَعلــه و  ِاســتفعال« کــه بحــث آن هــا در جــاى خــود خواهــد آمــد.
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درا نهم78

   مفعول بی واسطه مفعول با واسطه

 مفعــوِل فعــل متعــّدی بنفســه و فعل متعّدی به بــاب را مفعول بى واســطه می نامند؛ .48

مانند:

: خالد سعید را احترام کرد.
ً
 کَرَم خالٌد    سعيدا

َ
 : زيد سعید را زد.   أ

ً
َضَرَب َزیٌد َسعيدا

                                                                     

متعّدی  بنفسه    مفعول بی واسطه                     متعّدی  به  باب إفعال     مفعول بی واسطه

 مفعول فعل متعّدی به حرف جر را مفعول با واسطه می نامند؛ مانند:

ِبَسعيٍد:  زيد سعید را برد. َذَهَب َزیٌد         

                                              

مفعول باواسطه متعّدی به واسطه حرف جر »ِبــ «     

بعضی از فعل ها با رفتن به باب هاى ثالثی مزيد، الزم می شوند؛ مانند:.49

)به پايان رسید( ْخَتَم     
َ
أ )به پايان رساند(     َخَتَم 

)شکست( ِاْنکَسَر     )شکاند(                  َکَسرَ 

)جمع شد( ِاْجَتَمَع     )جمع کرد(             َجَمَع 

   بعضــی از فعل هــا  گاهــی بــه صــورت الزم و گاهــی بــه شــکل متعــّدی بــه کار   می رونــد؛ .50

مانند:

زمین فرو رفت.  :  ْرُض  
َ ْ
َخَسَفِت ال

خداوند زمین را فرو برد.  :  ْرَض 
َ ْ
َخَسَف اهلُل ال

نعمت فراوان شد.  : ْعَمُة    َرِت الّنِ
َ
َوف

خداوند نعمت را فراوان کرد.  : ْعَمَة     َر اهلُل الّنِ
َ
َوف
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79 الزم و متعّدی

٭ سه نکته:  
1.  بعضــی از فعل هــا گاهــی بــه صــورت متعــّدی بنفســه و گاهــی بــه شــکل متعــّدی بــه 

ــاى: ــَکَر« در مثال ه ــل »َش ــد فع ــد؛ مانن ــه کار می رون ــر ب ــرف ج ح

:   خداى را سپاس گزاردم. َشَکْرُت اهلَل        

:   خداى را سپاس گزاردم. لِه         َشَکْرُت لـِ

2.  بعضــی از فعل هــا اگــر بــه صــورت متعــّدی بنفســه بــه کار رونــد، يک معنا و اگــر با حروف 

جر اســتعمال شــوند، معناى ديگرى دارند؛ مانند:

:   کار را قطعی و حتمی کرد. ْمَر          
َ ْ
َجَزَم ال

:   از آن کار ناتوان شد. ْمِر        
َ ْ
َجَزَم َعِن ال

:   بر آن کار اقدام کرد. ْمِر     
َ ْ
ی ال

َ
َجَزَم َعل

ــا تغیيــر حــروف جــرى کــه بــه کمــک آن هــا متعــّدی شــده اند،         3. بعضــی از فعل هــا ب

معنايشــان متفــاوت می شــود؛ ماننــد:

:   آن کار را دوست داشت. َرِغَب ِفيِه        

:   آن کار را ترک کرد. َرِغَب َعْنُه        

:   آن کار را خواست )با تضّرع و زاری(. ْيِه        
َ
َرِغَب ِإل

بعضی از افعال، دو يا سه مفعول بی واسطه می گیرند؛ مانند:.51

اهلُل  ِإْبَراِهيَم َخِلياًل 1              : خداوند ابراهیم  را دوست  گرفت.
َ

َخذ
َ
)گرفت(       ِاّت  

َ
َخذ

َ
ِاّت

      : زيد به عمرو فهماند که سعید بزرگوار است.
ً
 َکِریما

ً
 َسِعيدا

ً
َم زیٌد َعْمروا

َ
ْعل

َ
)فهماند(     أ َم 

َ
ْعل

َ
أ

1.نساء 125.
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درا نهم80

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. فعل الزم را به کمک کدامیک از حروف جر می توان متعّدی کرد؟ مثال بزنید.

2. مفعول بی واسطه و با واسطه را تعريف کرده، براى هريک مثالی بزنید.

3. آيا برخی از باب هاى ثالثی مزيد، فعل الزم را متعّدی می کنند؟

4. چه فرقی میان »َشَکْرُت اهلَل« و »َشَکْرُت هلِِل« وجود دارد؟

5. آيا فعل می تواند گاهی الزم و گاهی متعدی به کار رود؟مثال بزنید.

   فعل هــاى مشــخص شــده در آيــات و روايــات ذیــل، الزم انــد يــا متعــّدی؟ در صــورت 
متعــّدی بــودن، نــوع تعديــه آن هــا را بنويســید. 

ْیِهْم.1
َ
ْیُکْم ِاَذا رََجْعُتْم ِإل

َ
1. القرآن الکریم: َيْعَتِذُروَن ِإل

ُه َطَغی.2 
َ
ی ِفْرَعْوَن ِإّن

َ
َهَبا ِإل

ْ
2 . القرآن الکریم: اِذ

َْمُده َعلی آالئِه َکَما َنْحَمُده َعلی َبالئِه 3 ؟ع؟ :نَ َماُم َعِلّيٌ ِ
ْ

ل
َ
3.ا

ُه.4 ْدَق َو ِإْن ِخْفَت ُضّرَ زَِم الّصِ
ْ
؟ع؟ : اِل َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
4. ا

مطالعه و پژوهش
که »متعدی« به معنای عام و به معنای خاص چیست و در صورت متعدی شدن  کنید  ▪  تحقیق 

کتب  با مراجعه به  يا نه؟ و  نیز تغیير  کند  لزومًا معنای فعل  بايد  آيا  فعل الزم به وسیله حرف جر 

لغت، برای هريک از »سه نکته« صفحه 79 دو مثال جديد بنويسید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
صرف ساده، ,ویرايش 93،، ص 90.
جامع المقدمات باحاشیه مدرس،  

شرح تصريف،  ج1 ، ص 212.
صرف کاربردی، ج 1، ص 134.

1 . ]و واپس ماندگان از جنگ[ هنگامی که به سوى آنان بازگرديد، براى شما عذر می آورند. توبه، 94
کرده است! طه، 43 که طغیان  يد؛  2. بسوی فرعون برو

3. او را بر نعمت هايش ستايش می کنیم همان طور که او را بر باليش ستايش می کنیم. نهج البالغه، خطبه 113
ک باشی. غرر الحکم، ج 1، ص 115 يانش بيمنا گر چه از ز 4.استی را به کار بند؛ ا
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تعريف فعل معلوم و مجهول چیست؟. 52
فعل ماضی چگونه مجهول می شود؟. 53
فعل مضارع چگونه مجهول می شود؟. 54
امر مجهول چگونه ساخته می شود؟. 55
َاغراض مجهول کردن فعل معلوم چیست؟. 56

يکی از تقسیمات فعل، تقسیم آن به معلوم و مجهول است..52

فعل معلوم: فعلی است که به فاعل آن نسبت داده شده باشد مانند:

 : زيد علی را زد.
ً
َضَرَب َزیٌد َعِلّيا

فعــل مجهــول: فعلــی اســت کــه فاعــل آن در کالم ذکــر نشــده باشــد و فعــل بــه مفعــول 
نســبت داده شــود کــه بــه ایــن مفعــول، نایــب فاعــل می گوينــد؛ زیــرا بــه جــاى فاعــل قــرار 

ــد: ــت؛ مانن گرفته اس

   :   زيد علی را زد.
ً
َضَرَب     زیٌد     َعِلّيا

                      
فعل معلوم   فاعل   مفعول

   فعل مجهول )1(

درس دهم

                       
فعل مجهول       نايب فاعل

ُضِرَب         َعِلّيٌ          : عـلی زده شـد   

»زيـــد« که فـاعـل اســـت، در جمله ذکر نشده و فعل 

مفعول)نايــب  بــه  و  آمــده  در  به صورتمجهــول 

فاعــل( نســبت داده شده اســت.
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؟ س�ت �ی ام �پ �ن �ن ه ا�ی هول �ب عل م�ب ه �ن ه �تسم�ی هول، و�ب ای کلمه م�ب ه مع�ن ه �ب و�ب ا �ت �ب

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

  روش مجهول کردن فعل ماضی

ماضی مجهول، از ماضی معلوم گرفته می شود و روِش ساختن آن عبارت است از:.53

  ابتدا حرِف ماقبِل آخر ماضِی  معلوم را _  اگر مکسور نبود _  مکسور  می کنیم:  

   َنَصَر                    َنِصـَر

  سپس حرف يا حروف متحرک ماقبل آن را مضموم می کنیم : 

 َنِصَر                ُنِصَر

 مثال های ديگر:

)کشت(           ُقِتَل              )کشته شد( َقَتَل        

)غلتاند(          ُدْحِرَج                  )غلتانده شد( َدْحَرَج        

ْسُتْکِشَف         )کشف شد(
ُ
)کشف کرد(    ا ِاْسَتْکَشَف  

٭ نکته

فعــل مجهــول، در تعــداد صیغه هــا و کیفیــت صــرف آن هــا و ضمایــر هريــک، ماننــد 

afaفعــل معلــوم اســت.
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 صرف چهارده صیغه ماضی مجهول

يارى شد.     : 1.  ُنِصَر    
يارى شدند.     : 2.ُنِصَرا        مذکر    
يارى شدند.     : 3.ُنِصُروا       

غایب

يارى شد.     : 4.ُنِصَرْت    
يارى شدند.     : 5.ُنِصَرَتا        مؤنث  
يارى شدند.     : 6. ُنِصْرَن       

يارى شدى.     : 7. ُنِصْرَت    

يارى شديد.     : 8. ُنِصْرُتَما     مذکر    

يارى شديد.     : 9. ُنِصْرُتْم    
مخاطب

يارى شدى.     : 10.ُنِصْرِت    

يارى شديد.     : 11. ُنِصْرُتَما    مؤنث  
يارى شديد.     : 12. ُنِصْرُتّنَ    

يارى شدم.     : 13. ُنِصْرُت    
متکلم  

يارى شديم.     :  14. ُنِصْرَنا       

  روش مجهول کردن فعل مضارع

مضارع مجهول، از مضارع معلوم گرفته می شود و طرز ساختن آن چنین است:.54

  ابتدا حرف مضارع )أتین( را _ اگر مضموم نبود، مضموم می کنیم:  

 َيْنُصُر   ُیْنُصُر
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   سپس حرف ماقبل آخر را _ اگر مفتوح نبود_ مفتوح می کنیم: 

َيْنُصُر  ُیْنَصُر
مانند: 

ُیْنَصُر      )يارى می شود( )يارى می کند(    َيْنُصُر     

)می غلتاند(      ُیَدْحَرُج     )غلتانده می شود(  ُيَدْحِرُج  

ُیْسَتْفَهُم     )مورد پرسش قرار می گیرد( )می پرسد(    َيْسَتْفِهُم  

  صرف چهارده صیغه فعل مضارع مجهول

:   يارى می شود.  1. ُیْنَصُر       
:   يارى می شوند.  2. ُیْنَصَراِن    مذکر    
:   يارى می شوند. 3. ُیْنَصُروَن 

غایب
:   يارى می شود.   4. ُتْنَصُر       

:   يارى می شوند.                  5. ُتْنَصَراِن    مونث  
:   يارى می شوند.                  6. ُیْنَصْرَن  

:   يارى می شوى. 7.ُتْنَصُر     

ِ :  يارى می شويد. مذکر     8.ُتْنَصَراِن 
:   يارى می شويد. 9.ُتْنَصُروَن  

مخاطب
:   يارى می شوى. 10.ُتْنَصِریَن 
:   يارى می شويد. مونث   11.ُتْنَصَراِن  
12.ُتْنَصْرَن    :  يارى می شويد.

:   يارى می شوم. ْنَصُر    
ُ
13.   أ متکلم   

:   يارى می شويم. 14.    ُنْنَصُر    
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د؟ و�ن هول می سش ه م�ب گو�ن ر �پ �ی عل های رن ود دارد  و �ن ا�ل و�ب ا�ی�ب �ن عول و �ن ا�ن م�ن ر�تی م�ی ه �ن �پ
ورد.

آ
ه دس�ت ا ( �ب سش ا کوسش د دا�نسش را )�ب �ی ٌد العلَم : رن �ی َس�بَ رن ِاک�تَ

مع کردم. وم را �ب وَم     : �ت م�تُ ال�ت َ َ�ْر�ب

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

  امر مجهول
  امــر مجهــول، از فعــل مضــارع مجهــول گرفته می شــود و طــرز ســاختن آن عبــارت .55

اســت از:

   ابتدا الم مکسور ) ِلــ ( بر سر فعل مضارع مجهول می آوريم : ُيْنَصُر    ِلُيْنَصُر

  سپس آخر آن را جزم می دهیم          : ُيْنَصُر    ِلُيْنَصْر

    مثال های ديگر:

)کشته می شود(                  ِلُيْقَتْل          )بايد کشته شود( ُیْقَتُل 

)غلتانده می شود(              ِلُيَدْحَرْج       )بايد غلتانده شود( ُیَدْحَرُج  

)مورد پرسش قرار می گیرد(         ِلُيْســَتْفَهْم      )بايد مورد پرســش قرار بگیرد( ُیْسَتْفَهُم  

afaتوجه: فعل مجهول، امر به صیغه ندارد و چهارده صیغه آن، امر به الم است.
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  صرف چهارده امر مجهول )امر به الم(
:   بايديارى شود.                      1.  ِلُيْنَصْر  
:   بايديارى شوند.               مذکر    2. ِلُيْنَصَرا    
:   بايديارى شوند.                3.ِلُيْنَصُروا 

غايب
:   بايديارى شود.                4. ِلُتْنَصْر    
:   بايديارى شوند.          مونث   5. ِلُتْنَصَرا    
:   بايديارى شوند.            6. ِلُيْنَصْرَن 

:   بايديارى شوى. 7. ِلُتْنَصْر   

:   بايديارى شويد. مذکر    8. ِلُتْنَصَرا     

:   بايديارى شويد. 9. ِلُتْنَصُروا    
مخاطب

:   بايديارى شوى. 10. ِلُتْنَصِري  

:   بايديارى شويد. مونث   11. ِلُتْنَصَرا    

:   بايديارى شويد. 12. ِلُتْنَصْرَن  

:   بايد يارى شوم. ْنَصْر    
ُ
13.   ل متکلم   

14.   ِلُنْنَصْر    :    بايد يارى شويم.

  َاغراض مجهول کردن فعل
مجهول کردن فعل معلوم دالیل مختلفی دارد، که مهمترین آن ها عبارتند از :.56

1. نامعلوم بودن فاعل مانند: ُقِتَل زيٌد)زيد کشته شد( درجایی که قاتل، معلوم نیست.

2. معلــوم بــودن فاعــل بــرای مخاطــب ماننــد: ُخِلــَق ااِلنَســاُن َضِعیفــًا )نســاء/ 28(، زیــرا 
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کــه در نــزد مخاطــب معلــوم اســت کــه خالــِق انســان خداونــد اســت.

ْحســَن ِمْنهــا أو 

َ ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ
ــوا ِبٔا 3. عــدم اهمیــت ذکــر فاعــل، ماننــد: إذا ُحّیيُتــم ِبَتحّیــٍة َفَحّیُ

وهــا : در زمانــی کــه بــه شــما ســالمی داده شــد، بــه شــکلی بهتــر از آن ســالم  ُرّدُ

برگردانید.)نســاء/ 86(،  )بــه همــان صــورت(  را  يــا )الاقــل( همــان ســالم  گویيــد، 

اينکــه ســالم کننــده چــه کســی باشــد اهمیتــی نــدارد و آيــه در مقــام تبیيــِن وظیفــٔه 

شــنوندٔه ســالم می باشــد. 

البتــه مجهــول کــردن، اغــراض ديگــری نیــز می توانــد داشته باشــد؛ ماننــد: تحقیــر 

ــاِم  ــا مخفــی کــردن ن ــرس از فاعــل و ي ــدِن فاعــل، ت ــرس از آســیب دي ــا تعظیــم فاعل، ت ي

ــب. ــل از مخاط فاع
ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. فرق میان فعل معلوم و مجهول چیست؟ مثال بزنید.
ــ را صرف کنید. ـُ 2. چهارده صیغه ماضی مجهول َرِحَم و مضارع مجهول َقَتَل ــ

3. فعل هاى معلوم ذیل را مجهول کنید.

، َیْکَتِسُب
ُ

ِزل
ْ
َزل

ُ
وَن، َتْسَتْفِهَماِن، أ

ُ
َت، ِاْکَتَسَب، َیْقُتل

ْ
َزل

ْ
ِت، ِاْسَتْفَهْمَنا، َزل

ْ
َقَتل

4. فعل هاى مجهول ذیل را معلوم کنید.

وَن
ُ
 ُتْجَعل

َ
ْسُتْفِهَمْت، ُدْحِرْجُتما، ُتْکَتُب، ِلُيْکَتْب، ل

ُ
ُعِلُموا، ا

   فعل هاى معلوم و مجهول را در آيات ذیل مشخص کرده، ريشه، وزن و صیغه آن ها را 
بنويسید.

ُدْن َحکیٍم َخبیٍر.1
َ
ْت ِمْن ل

َ
ل ْحِکَمْت آَياُتُه ُثّمَ ُفّصِ

ُ
1. القرآن الکریم: کَتاٌب أ

وَن.2
ُ
ا َيْفَعُل َو ُهْم ُيْسَئل  ُيْسَئُل َعّمَ

َ
2. القرآن الکریم: ال

گشته، سپس از نزد داناى حکیم به تفصیل بيان شده است. هود، 1 که آيت هاى آن استوار  کتابی است  1. ]قرآن[ 
2. ]خداوند[ از آنچه انجام می دهد، پرسیده نمی شود و آنان )مردم( مورد سؤال قرار می گیرند. انبياء، 23
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وا َتْقِتیاًل.1
ُ
ل وا و ُقّتِ

ُ
ِخذ

ُ
ْيَنَما ُثِقُفوا أ

َ
ُعوِنیَن أ

ْ
3. القرآن الکریم: َمل

َقِدیٌر.2 
َ
ٰی َنْصِرِهْم ل

َ
 اهلَل َعل

َ
ُهْم ُظِلُموا َو ِإّن

َ
ّن
َ
وَن ِبأ

ُ
ِذیَن ُيَقاَتل

َّ
ِذَن ِلل

ُ
4. القرآن الکریم: أ

مطالعه و پژوهش

کردِن فعل معلوم،  تحقیقی در سه صفحه با ذکر مثال های متنوع  ▪   درمورد َاغراض و َاهداف مجهول 

انجام دهید.

کشته  می شوند. احزاب، 61 گرفته و به سختی  کجا يافت شوند،  1. ]منافقان[ لعنت شدگان اند، هر 
کــه ســتم ديده انــد، رخصــت ]کارزار[ داده شــد و قطعــًا خداونــد بــر  کــه جنــگ بــر آنــان تحمیــل شــده، از آن رو  کســانی  2. بــه 

يــارى ايشــان تواناســت. حــج، 39
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آيا فعل الزم را می توان مجهول کرد؟. 57
فعل مجهول متعدی به حرف جر چگونه صرف می شود؟. 58
فعل هایی که همیشه لفظا مجهول اند چند حالت دارند؟. 59

  مجهول کردن فعل الزم

در درس گذشــته آموختیــم کــه در فعــل مجهــول، بايــد مفعــول را بــه عنــوان نايــب .57

فاعــل بعــد از فعــل قــرار دهیــم؛ پــس فعلــی کــه می خواهــد مجهول شــود، بايــد متعّدی 

و داراى مفعــول باشــد؛ بــه عبــارت ديگــر، فعلــی کــه مفعــول نــدارد، مجهــول نــدارد.

اگــر بخواهیــم فعــل الزمــی ماننــد َذَهــَب را کــه مفعول نــدارد، مجهــول کنیم، بايــد ابتدا 

آن را بــا حــرف جــر متعــّدی کنیم.

بــراى متعــّدی ســاختن فعــل الزم بــا حــرف جــر، بايــد حــرف جــّرى را بــر ســر اســمی کــه 

می خواهیــم آن را مفعــول قــرار دهیــم درآورده، ســپس آن را پــس از فعــل قــرار دهیــم؛ ماننــد:

َذَهَب        َزیٌد          ِبــــــَسِعيٍد  )زيد سعید را برد.(

                                                                    
    فعل معلوم               فاعل     حرف جر     مفعول باواسطه

ُذِهَب      ِبـــــــَسِعـــيــٍد )سعید برده شد.(

                                              
    فعل مجهول       حرف جر      نايب فاعل

  فعل مجهول )2(

درس یازدهم
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  چگونگی صرف مجهول متعّدی به حرف جّر

 ابتــدا صیغــه اّول فعــل بــه صــورت مجهــول نوشــته می شــود )ُذِهــَب(؛ ســپس حــرف .58

جـــرى کــه فعــل بــا آن متعــّدی می شـــود، بـــعد از فعل قــرار می گـــیرد )ُذِهَب ِبــ(، ســپـــس 

ضمایر چهارده گانه ذیل، به حرف جر می پيوندد:

ُه، ُهَما، ُهْم، َها، ُهَما، ُهّنَ ٭ َک، ُکَما، ُکْم، ِک، ُکَما، ُکّنَ  ٭  ي،َنا

ضمایــر فــوق بــه ایــن دلیــل بــه کار می رونــد کــه اســم، بــه صــورت چهــارده صیغــه صرف 

نمی شــود و فقــط ضمایــر هســتند کــه می تواننــد در چهــارده صیغــه جايگزین اســم شــوند.

؟ س�ت �ی �ن ها�پ
آ
مه ا ر�ب د و �ت و�ن هول می سش ه م�ب گو�ن ر �پ �ی عل های رن م اس�ت �ن عل لارن « �ن �نَ دنِ

أَ
که »ا �ن ه ا�ی ه �ب و�ب ا �ت �ب

�ن داد. د ادن ه سع�ی د �ب �ی ٍد: رن ٌد ِلـَسع�ی �ی �نَ رن دنِ
أَ
ا

د. �ن می ده�ی د ادن �ی ه رن ما مردا�ن �ب ٍد : سش �ی و�نَ ِلـرنَ �ن دنَ
أ
ا َ �ت

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

٭ نکته مهم

ــا نايــب فاعــل اســت  در فعــل معلــوم و مجهــول، حالت هــاى مختلــف فاعــل ي

ديگــر،  عبــارت  بــه  می شــود؛  فعــل  مختلــف  صیغه هــاى  پيدايــش  باعــث  کــه 

اتصــال فاعــل يــا نايــب فاعــل بــه فعــل، موجــب تغیيــر شــکل فعــل می گــردد؛ ولــی در 

مجهــوِل متعــّدی بــه حــرف جــّر، نايــب فاعــل بــه فعــل مّتصــل نیســت و حــرف جــّر، 

فاصلــه شــده اســت؛ لــذا بــا تغیيــر نايــب فاعــل، فعــل تغیيــر نمی کنــد و هميشــه بــه 

صــورت صيغــه اّول باقــی می مانــد.
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  صرف ماضی مجهول متعّدی به حرف جر

1. ُذِهَب ِبِه  : آن يک مرد برده شد.           
2. ُذِهَب ِبِهَما  : آن دو مرد برده شدند.         مذکر    

3. ُذِهَب ِبِهْم  : آن مردان برده شدند.          
 غایب

: آن يک زن برده شد.     4. ُذِهَب ِبَها  
: آن دو زن برده شدند.     مونث   5. ُذِهَب ِبِهَما 
: آن زنان برده شدند.       6. ُذِهَب ِبِهّنَ 

: تو يک مرد برده شدى.  7. ُذِهَب ِبَک 
: شما دو مرد برده شديد. 8. ُذِهَب ِبُکَما  مذکر    
: شما مردان برده شديد. 9. ُذِهَب ِبُکْم 

مخاطب

: تو يک زن برده شدى. 10. ُذِهَب ِبِک 
: شما دو زن برده شديد. 11. ُذِهَب ِبُکما  مونث   

: شما زنان برده شديد.  12. ُذِهَب ِبُکّن 

:  من برده شدم. 13. ُذِهَب ِبي  متکلم   
:  ما برده شديم. 14afa. ُذِهَب ِبَنا 
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 صرف ماضی مجهوِل متعّدی به حرف جر با اسم ظاهر

ٍة       :     زنی برده شد.
َ
ُذِهَب ِباْمَرأ :   مردى برده شد.   ُذِهَب ِبَرُجٍل  

َتْيِن  :    دو زن برده شدند.
َ
:   دو مرد برده شدند.   ُذِهَب ِباْمَرأ ْيِن 

َ
ُذِهَب ِبَرُجل

ُذِهَب ِبِنَساٍء       :   زنانی برده شدند. :   مردانی برده شدند.      ُذِهَب ِبِرَجاٍل  

ــه  ــت ک ــب اس ــه غاي ــش صیغ ــط در ش ــر فق ــم ظاه ــد، اس ــه می کنی ــه مالحظ چنان ک

جــاى ضمیــر می نشــیند، ولــی در بقیــه صیغه هــا ضمیــر، جايگزیــن نــدارد.

  صرف مضارع مجهوِل متعّدِی به حرف جر
:    آن يک  مرد برده  می شود. َهُب ِبِه 

ْ
1. ُيذ

:    آن  دو مرد برده  می شوند. َهُب ِبِهَما  
ْ

2.ُيذ مذکر   
:    آن  مردان  برده  می شوند. َهُب ِبِهْم 

ْ
3. ُيذ غایب

:    آن  يک  زن  برده  می شود. َهُب ِبَها  
ْ

4. ُيذ

:   آن  دو زن  برده  می شوند. َهُب ِبِهَما 
ْ

5. ُيذ مؤنث  
:    آن  زنان  برده  می شوند. َهُب ِبِهّنَ 

ْ
6. ُيذ

:  تو يک مرد برده می شوى. َهُب ِبَک 
ْ

7. ُيذ

:   شما دو مرد برده  می شويد. َهُب ِبُکَما 
ْ

8.ُيذ مذکر   
:   شما مردان برده می شويد. َهُب ِبُکْم 

ْ
9. ُيذ

مخاطب
:    تو يک زن برده می شوى. َهُب ِبِک 

ْ
10. ُيذ

:   شما دو زن  برده  می شويد. َهُب ِبُکَما 
ْ

11. ُيذ مؤنث  
:  شما زنان برده می شويد. َهُب ِبُکّنَ  

ْ
12. ُيذ

:  من برده می شوم. َهُب ِبي 
ْ

13. ُيذ متکلم
:    ما برده می شويم. َهُب ِبَنا 

ْ
14. ُيذ
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 صرف امر مجهوِل متعّدی به حرف جر

َهْب ِبِه        :   آن يک مردبايدبرده شود.
ْ

1. ِلُیذ
َهْب ِبِهَما     :   آن دومردبايدبرده شوند.

ْ
2. ِلُیذ مذکر    

َهْب ِبِهْم    :   آن مردان بايدبرده شوند.
ْ

3. ِلُیذ
 غايب

َهْب ِبَها     :  آن يک زن بايدبرده شود.
ْ

4.  ِلُیذ
َهْب ِبِهَما :  آن دوزن بايدبرده شوند.

ْ
5.  ِلُیذ مؤنث   

َهْب ِبِهّنَ   :  آن زنان بايدبرده شوند.
ْ

6.  ِلُیذ
 

َهْب ِبَک    :  تو يک مرد بايد برده شوى.
ْ

7. ِلُیذ
َهْب ِبُکَما   :  شمادومردبايدبرده شويد.

ْ
8. ِلُیذ مذکر    

َهْب ِبُکْم   :  شما مردان بايدبرده شويد.
ْ

9.  ِلُیذ
مخاطب

َهْب ِبِک   :  تو يک زن بايدبرده شوى.
ْ

10. ِلُیذ
َهْب ِبُکَما :  شمادوزن بايدبرده شويد.

ْ
11. ِلُیذ مؤنث   

َهْب ِبُکّنَ  :  شما زنان بايدبرده شويد.
ْ

12.ِلُیذ
 

َهْب ِبي    : من بايد برده شوم.
ْ

13. ِلُیذ متکلم    
َهْب ِبَنا     : ما بايد برده شويم.

ْ
14. ِلُیذ

س�ت ؟ �ی �ن  �پ
آ
مه ا ر�ب ود و �ت هول می سش ه م�ب گو�ن د( �پ د�ی ه سش ا�ن ل حن م �نی الدار )داحن ل�تُ ار�ت َدحنَ  ع�ب

نی2 میا ݢ سش ݢ پر
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٭ نکته

  در زبان عربی، برخی از فعل ها لفظًا مجهول اند که در این صورت:.59

     يا معلوم آن ها به کار رفته، اما معناى معلوم در مجهول آن ها حفظ نشده؛

     يا اغلب به صورت مجهول به کار رفته اند؛ مانند:

زيد از  ترس يا حزن، رنگش پريد.  : ْمُتِقَع َزیٌد 
ُ
ا

:  بيهوش شد. ْيِه 
َ
ْغِمَی َعل

ُ
أ

:  بيهوش شد. ْيِه 
َ
ُغِشَي َعل

به آن کار اهتمام ورزيد.    : ْمرِ 
َ ْ
ُعِنَي ِبال

آن مرد تکبر ورزيد.  : ُجُل  ُزِهَي الّرَ

ضعیف شد.  :   
َ

 ُهِزل
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1.چگونه از فعل الزم می توان مجهول ساخت؟

َح ِمنُه را صرف کنید. 2. چهارده صیغه ماضی مجهول َفرݭݭݭݭِ

  در آيــات ذیــل، فعل هــاى مشــخص شــده معلوم انــد يــا مجهــول؟ وزن و شــماره صیغــه 
آن هــا را بنويســید.

ْحــَزاِب َمــْن ُيْنِکُر 
َ ْ
 َو ِمــَن ال

َ
ْیــک

َ
 ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
ِکَتــاَب َيْفَرُحــوَن ِبَمــا أ

ْ
ِذیــَن آَتْیَناُهــُم ال

َّ
1. القــرآن الکریــم: َو ال

 ِبــِه.1
َ

ْشــِرک
ُ
 أ

َ
ْعُبــَد اهلَل َو ال

َ
ْن أ

َ
ِمــْرُت أ

ُ
َمــا أ

َ
َبْعَضــُه ُقــْل ِإّن

اِر َفُهْم ُیوَزُعوَن.2 ی الّنَ
َ
ْعَداُء اهلِل ِإل

َ
2. القرآن الکریم: َوَیْوَم ُيْحَشُر أ

َفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح.3
َ
ُکْم ُخل

َ
3. القرآن الکریم: َواْذُکُروا ِإْذ َجَعل

یِه. 4
َ
ا ُذِکَر اْسُم اهلل َعل وا ِمّمَ

ُ
4. القرآن الکریم: َفُکل

مطالعه و پژوهش

▪  دست کم پنج فعل مجهول سماعی ديگر به غیر از فعل هایی که در کتاب آورده شده را بيابيد که يا 

معلوم آن ها غالبًا بکار نرفته باشد و يا اگر بکار رفته معنای معلوم در مجهول آن ها حفظ نشده باشد.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
صرف ساده ویرايش 93،  ص 92.

صرف کاربردی، ج 1، ص 129.

گروه هــا ]ى اهــل  کتــاب ]الهــی[ داده ايــم، از آنچــه بــه ســوى تــو فــرو فرســتاده شــده شــادمان اند و از  کــه بــه آنــان  کســانی  1. و 
کــه فرمــان يافتــه ام خداونــد را بپرســتم  کــه برخــی از آن را انــکار می کننــد، بگــو: جــز ایــن نیســت  کســانی هســتند  کتــاب[ 

و شــريکی بــراى او قــرار ندهــم. رعــد، 36
2.و]يادکن[ روزى را که دشمنان خدا به سوى آتش گردآورى شوند و آنان بازداشته ]و دسته دسته[ می گردند. فصلت، 19

که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد. اعراف، 69 يد هنگامي  3. به ياد آور
يد(. انعام، 118 يد )و غیر از آن نخور گفته شده، بخور 4. از )گوشت( آنچه نام خدا )هنگام سر بريدن( بر آن 
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ویژگی های پنج گانه فعل مضارع چیست؟. 60
فعل مضارع در چه صورتی مجزوم می شود و عاليم جزم آن چیست؟. 61
معروف ترین ادوات شرط کدامند؟ معنا و عمل آن ها چیست؟. 62
فعل مضارع چه هنگام منصوب می شود و عاليم نصب آن چیست؟. 63
تعريف فعل معرب و مبنی چیست و اقسام فعل های مبنی کدامند؟. 64

 ویژگی های فعل مضارع عبارت اند از:.60

1. مرفوع است؛

2. میان حال و آینده مشترک است؛

3. معناى آن خبرى است و از واقع شدن چیزى خبر می دهد؛

4. مثبت است؛

5. معنا را به صورت ساده و بدون تأکيد بيان می کند.

  گاهــی بــه اّول يــا آخــر فعــل مضــارع، چیــزى افــزوده می شــود کــه برخــی از ویژگی هــا 

و خــواّص آن را تغیيــر می دهــد. در ایــن درس و دو درس آينــده بــه تغیيراتــی کــه در 

مضــارع بــه وجــود می آيــد و حــاالت جديــدى درآن پديــدار می شــود، اشــاره می کنیــم.

حاالت فعل مضارع )1(

درس دوازدهم
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97 ر )1  حاالت فعل مضار

 حالت اول: مضارع مجزوم 

هــرگاه يکــی از حــروف جــزم يــا ادوات شــرط جــازم، بــر مضــارع داخــل شــود،عالمت .61

رفــع از آخــر آن حــذف و فعــل مضــارع مجــزوم می شــود. ؛ پــس:

 در صیغه هاى 1، 4، 7، 13 و 14، عالمت جزم، سکون است. 
 در بقیه صیغه ها، عالمت جزم، حذف نوِن رفع است.1

ا، الم امر، الی نهی. ّمَ
َ
ْم، ل

َ
حروف جزم عبارت اند از: ل

ــْم: معنــاى مضــارع را بــه ماضــِی ســاده تبدیــل می کنــد و آن را منفــی می ســازد؛ 
َ
 ل

ماننــد: 

ْم َتْکُتْب )َننوشتی(
َ
ْع )بازنگشت(    ل ْم َیْرجݭݭݭݭِ

َ
ل

ــا: معنــاى مضــارع را بــه ماضــِی نقلــی تبدیــل می کنــد و آن را منفــی می ســازد؛  ّمَ
َ
 ل

مانند:

ا َیْکُتْب )هنوز ننوشته  است.( ّمَ
َ
ا َیْسَمْع )هنوز نشنیده است.(   ل ّمَ

َ
ل

؟ س�ت �ی ا �پ م و لّمَ
َ
�ن ل �ی را�ت �ب �ت ه ا�ن راک و دو و�ب �ت ه اسش سه و�ب

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

٭ توجه

ّما« مجزوم شود، به آن، َجحد می گويند.
َ
ْم« و »ل

َ
هرگاه فعل مضارع با »ل

 الِم امر: بر سر مضارع می آيد و به آن معناى »طلب انجام فعل« می دهد؛ مانند:

ِلَيْکُتْب َسِعيٌد )سعید بايد بنويسد.(

 الی نهی: بر سر مضارع می آيد و به آن معناى »طلب ترک فعل« می دهد؛ 
1. نوِن دو صیغه جمع مؤنث، عالمت رفع نیست؛ بنابراین حذف نمی شود.
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درا دوازدهم98

بــه عبــارت ديگــر، مضــارع را بــه »امــر منفــی« تبدیل می ســازد. بــه این فعــل در اصطالح 

نهی گوينــد؛ مانند: 

 َیْکُتْب )ننويسد(         ال َتْکُتُبوا )ننويسید(
َ

ال

  ادوات شرط جازم

ادوات شــرط جــازم کلماتــی هســتند کــه بــر معنــاى شــرط داللــت می کننــد و دو فعــل .62

مضــارع را جــزم می دهنــد. معروف تریــن ادوات شــرط جــازم عبارت انــد از:

 َما )هر آنچه(  َمْن )هر کس(             ِإْن )اگر(        

 َکْيَفَما )هرگونه(   َمتٰی)هروقت(            َمْهَما )هر آنچه، هروقت(     

 َحْيُثَما )هرجا( ٰی )هرجا(     
َ
ّن

َ
 أ ّيُ هر)کجا، زمان،  شخص...( 

َ
 أ

ْنُصْر          :   اگر يارى کنی، يارى می کنم.
َ
     مانند:           ِإْن َتْنُصْر أ

            َمْن َیْدُرْس َیْنَجْح   :    هر کس درس بخواند، کامروا می شود.

وا�ن  ر� اس�ت (می �ت « که �ر�ن سش �ن »ِا�ن رن ل�ن ه �ب ر� )�ب �ن معا�نی ادوا�ت سش �ی راکی �ب �ت ه اسش ه و�ب �پ
دا کرد؟ �ی �پ

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

ــ : ـُ ْم از فعل َنَصَر ـ
َ
 نمونه صرف مضارع مجزوم به ل

ْم َیْنُصْرَن
َ
ْم َتْنُصَرا            ل

َ
ْم َتْنُصْر             ل

َ
ْم َیْنُصُروا        ل

َ
ْم َیْنُصَرا        ل

َ
ْم َیْنُصْر       ل

َ
ل

)يارى نکرد(   )يارى نکردند(      )يارى نکردند(         )يارى نکرد(            )يارى نکردند(        )يارى نکردند(

ْم َتْنُصْرَن
َ
ْم َتْنُصَرا            ل

َ
ْم َتْنُصِري        ل

َ
ْم َتْنُصُروا        ل

َ
ْم َتْنُصَرا      ل

َ
ْم َتْنُصْر        ل

َ
ل

 )يارى نکردى(       )يارى نکرديد(      )يارى نکرديد(         )يارى نکردى(         )يارى نکرديد(       )يارى نکرديد(

ْم َنْنُصْر )يارى نکرديم(
َ
ْنُصْر )يارى نکردم(      ل

َ
ْم أ

َ
ل
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99 ر )1  حاالت فعل مضار

  حالت دوم: مضارع منصوب

فعــل مضــارع، در اصــل مرفــوع اســت و هــرگاه يکــی از حــروف ناصــب را بــر ســر آن .63

در آوريــم، منصــوب می شــود؛ در ایــن هنــگام، ضّمــه آن بــه فتحــه، تبدیــل مــی شــود و 

نون هــاى عالمــت رفــع، حــذف می گــردد.

ْن، َکْي، ِإَذْن.
َ
ْن، ل

َ
 حروف ناصب عبارت اند از: أ

َهَب      )... که برود.(
ْ

ْن َیذ
َ
مانند   :      أ ْن )که(،   

َ
 أ

ْن َیْضِرُبوا      )هرگز نمی زنند.(
َ
مانند   :      ل ْن  )هرگز نــ (،        

َ
 ل

مانند   :      َکْي َیْخُرَجا    )براِى اينکه خارج شوند.(  َکْي )اينکه(،در مقام تعلیل 

ْجِلَس    )بنابراین می نشینم.(
َ
مانند   :      ِإَذْن أ  ِإَذْن)بنا بر این(،  

ــ : ـَ  ــ
َ

 نمونه صرف مضارع منصوب از فعل َجَعل

ْن َیْجَعَل 
َ
 ل

َ
ْن َیْجَعال

َ
وال

ُ
ْن َیْجَعل

َ
ْن َتْجَعَلل

َ
 ل

َ
ْن َتْجَعال

َ
َن ل

ْ
ْن َیْجَعل

َ
ل

)هرگزقرارنمی دهند()هرگزقرارنمی دهند()هرگزقرارنمی دهد()هرگزقرارنمی دهند()هرگزقرارنمی دهند()هرگزقرارنمی دهد(

ْن َتْجَعَل
َ
ل

َ
ْن َتْجَعال

َ
وال

ُ
ْن َتْجَعل

َ
ْن َتْجَعِليل

َ
 ل

َ
ْن َتْجَعال

َ
َنل

ْ
ْن َتْجَعل

َ
ل

)هرگزقرارنمی دهید()هرگزقرارنمی دهید()هرگزقرارنمی دهی()هرگزقرارنمی دهید(      )هرگزقرارنمی دهید()هرگزقرارنمی دهی(

ْن َنْجَعَل )هرگز قرار نمی دهیم(
َ
ْجَعَل )هرگز قرار نمی دهم(         ل

َ
ْن أ

َ
ل

»1 
ً

ُمْؤِمِنیَن َسِبیال
ْ
ی ال

َ
َکاِفِریَن َعل

ْ
ْن يْجَعَل اهلُل ِلل

َ
»َول

خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است

1. نساء،141
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درا دوازدهم100

جدول عالیم فعل مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم

عالمت جزمعالمت نصبعالمت رفعفعل

َ  ُ  صیغه های 1، 4، 7، 13، 14 ْ   ݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦ ݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦ
حذف نونحذف نونَنِمثناها و جمع های مذکر و صیغه 10

در درس دوم گفته شد که فعل يا معرب است يا مبنی..64

بــر آن داخــل  کــه  بــه ســبب عوامــل متعــددى  کــه  معــرب: فعلــی اســت  فعــل 

ماننــد: می کنــد؛  پيــدا  تغیيــر  آن  آخــر  می شــود، 

ْن َیْضِرَب
َ
ْم َیْضِرْب، ل

َ
َیْضِرُب   ل

فعــل مبنــی: فعلــی اســت کــه بــه ســبب عوامــل متعــددى کــه بــر آن داخــل می شــود، 

آخــر آن تغیيــر پيــدا نمی کنــد؛ ماننــد:

ْن َیْضِرْبَن
َ
ْم َیْضِرْبَن، ل

َ
َیْضِرْبَن   ل

فعل هاى مبنی عبارت اند از:

 چهارده صیغٔه فعل ماضی

 شش صیغٔه امر مخاطب معلوم

 دو صیغٔه جمع مؤنث مضارع

د
َ

 برخی صیغه هاى مضارع مؤّک
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101 ر )1  حاالت فعل مضار

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. عاليم رفع، نصب و جزِم فعل مضارع چیست؟

2. افعال قرآنی ذیل را با استفاده از حروف جازم، مجزوم و سپس ترجمه کنید.

ِبُسوَن، َنْجَعُل
ْ
لم                     َیْحُکُم، َیل

لی نهى          َتْفَرُحوَن،َتْحِمُل، َتْحَزُن
3. افعال قرآنی ذیل را به وسیله حروف ناصب، منصوب و سپس ترجمه کنید.

ْن               َنْفَعُل، َيْرَحُم، َتْنِکُحوَن
َ
أ

ُقوَن
ُ
وَن، َیْخل

ُ
ْن               َنْجَمُع، َتْفَعل

َ
ل

4. حروف ناصب، جازم و ادوات شرط را  باذکر ترجمه بنويسید.

ّي
َ
ْن، أ

َ
ْن، أّنٰى، َمْن، ل

َ
ا، َما، َحْيُثما، أ ّمَ

َ
إَذْن، ل

 مرفــوع، منصــوب و مجــزوم بــودن فعل هــاى مشــخص شــده را در آيــات و روايــات ذیــل 
تعیيــن کنیــد و عالمــت رفــع، نصــب و جــزم هــر کــدام را بنويســید.

ِحَجاَرُة.1
ْ
اُس َو  ال تی َوُقوُدَها الّنَ

َّ
اَر ال ُقوا الّنَ

َ
وا َفاّت

ُ
ْن َتْفَعل

َ
وا و ل

ُ
ْم َتْفَعل

َ
1. القرآن الکریم: َفِإْن ل

َجَرَة.2
َ

 َتْقَرَبا هِذِه الّش
َ

2. القرآن الکریم: َو ال
3. القرآن الکریم: ِإْن َتْنُصُروا اهلَل َيْنُصْر ُکْم.3

َ
ُمــک

ْ
ْن َيْکُثــَر ِعل

َ
َخْیــَر أ

ْ
ِکــّنَ ال

َ
 َو ل

َ
 َو َولــُدک

َ
ــک

ُ
ْن َيْکُثــَر َمال

َ
َخْیــُر أ

ْ
ْیــَس ال

َ
؟ع؟ : ل مــاُم َعِلــّيٌ ِ

ْ
ل

َ
 4.ا

4.
َ

ُمک
ْ
ْن َيْعُظَم ِحل

َ
 َو أ

کــه ســوختش آدمیــان و ســنگ ها هســتند، بپرهیزيــد.  کــرد، پــس، از آتشــی  گــر ]ماننــد قــرآن نــازل[ نکرديــد و هرگــز نتوانیــد  1. و ا
بقره 24

2. و ]اى آدم با همسر خود[ نزديک این درخت مشويد. بقره، 35
کردن دينش[، شما را يارى می کند. محمد، 7 کنید ]با يارى  گر خداوند را يارى  3.  ا

کــه علمــت افزون تــر و بردبــاری ات بيشــتر شــود.  يــاد شــود، بلکــه خیــر آن اســت  کــه مــال و فرزنــدت ز 4. خیــر آن نیســت 
الحيــاة، ج 3، ص 345
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َوَفاِء ِبِه.1
ْ
ی ال

َ
 َتْقِدُر َعل

َ
 َتْضَمْن َما ال

َ
؟ع؟ : ال ماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
5. ا

  بــا مراجعــه بــه جــدول  کتــاب تمریــن، چهــارده صیغــه مضــارع مرفــوع، منصــوب و 
ـــ  را صــرف کــرده، عالمــت رفــع، نصــب و جــزم آن را بنويســید. ـُ َغ ـ

َ
مجــزوم فعــل َبل

مطالعه و پژوهش

که چه تعدادی هستند و ترجمه آنها چیست؟از قرآن  ▪ درباره ادوات شرط غیر جازم تحقیق نمایيد 

کريم ده مثال جديد برای آنها بيابيد.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
بداءة النحو، ص 294

که بر اداى  آن توانا نیستی، ضمانت مکن! غرر الحکم، ج 2، ص 801 1. چیزى را 
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چه هنگام فعل مضارع فقط معنای حال و چه هنگام فقط معنای مستقبل می دهد؟. 65
ا با سایر ادوات جزم چیست؟. 66 ّمَ

َ
فرق لم و ل

چه هنگام فعل مضارع معنای خبری آن به استفهامی تبدیل می شود؟. 67
چگونه فعل مضارع مثبت تبدیل به فعل مضارع منفی می شود؟. 68
چه فرقی میان »ما« و» ال« یی که بر مضارع داخل می شود وجود دارد؟. 69

 

در درس گذشــته گفتــه شــد کــه فعــل مضــارع، حــاالت گوناگونــی 
دارد و بــا دو حالــت آن آشــنا شــديم:

1. مضارع مجزوم    2. مضارع منصوب
اکنون با سه حالِت ديگر آن آشنا می شويم.

  حالت سّوم: فعل حال و مستقبل

فعل مضارع، از نظر زمان، بين حال و آينده مشترک است..65

ـ ( بر سر آن می آوريم؛ 
َ
  ا گر بخواهیم فقط معناى »حال« بدهد، الم مفتوح )ل

ْرَس   )استادهم اکنون درس راشرح می دهد.(
َ

ـَیْشَرُح  الّد
َ
ْسَتاَذ ل

ُ ْ
 ال

َ
مانند:   ِإّن

 حاالت فعل مضارع )2(

درس سیزدهم
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   اگر بخواهیم فقط معناى »مستقبل و آينده« بدهد: 

  يا يکی از حروف »سین« و يا »سوف« را بر سر آن می آوريم:
اِر.1

َ
اُر  ِلَمْن ُعْقَبی الّد

َ
ُکّف

ْ
ُم ال

َ
٭ سين،    مانند   :   َسـَیْعل

ُموَن.2
َ
٭ َسْوَف، مانند   :   َسْوَف َتْعل

سين بر آينده نزديک، و َسْوَف بر آينده دور داللت می کند.

 يا يکی از  حروف ناصب را بر سر فعل مضارع  می آوريم؛ مانند:
َقتِل.3

ْ
ِو ال

َ
َمْوِت أ

ْ
َرْرُتْم ِمَن ال

َ
ِفَراُر ِإْن ف

ْ
ْن َیْنَفَعُکُم ال

َ
ُقْل ل

َبُحوا َبَقَرًة.4
ْ

ْن َتذ
َ
ُمُرُکْم أ

ْ
 اهلَل َیأ

َ
ِإّن

 يــا يکــی از ادوات جــزم )الم امــر، الی نهــی، ِإن شــرط، َمــْن، َمــا و ...( را بــر ســر آن می آوريــم؛ 

مانند:
ْوَن.5

َ
ْعل

َ ْ
ْنُتُم ال

َ
 َتْحَزُنوا َو أ

َ
 َتِهُنوا َو ال

َ
َو ال

ِإْن َتْنُصُروا اهلَل َیْنُصْرُکْم.6

 يا به آن نون تأکید را ملحق می کنیم )که بحث آن خواهد آمد(

ما�نی  ه لحا�ن رن « و »ما« �ب « و »َم�نْ �نْ د: »اإِ �ن ر� ما�ن عد ارن ادوا�ت سش ارع �ب عل مصن را �ن ما �پ ر سش �ن ه �ن  �ب
د؟ اسش ل �ب �ب �ت د مس�ت ا�ی �ب

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

کیست. رعد، 42 که عاقبت آن سراى برای  کافران به زودى می دانند   .1
2. در آينده خواهید دانست. تکاثر، 3

گريختن هرگز شما را سود ندارد. احزاب، 16 کشته شدن بگریزيد، این  گر از مرگ يا  3. بگو ا
ى را سرببريد. بقره،67 گاو که  4. همانا خداوند به شما فرمان می دهد 

که شما برتريد. آل عمران، 139 گر مؤمنید[، سستی مکنید و اندوهگین مباشید  5. ]و ا
کنید، شما را يارى می کند. محّمد، 7 گر خداوند را يارى  6. ا
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105 ر )2   حاالت فعل مضار

٭ توجه

ــه خــالف .66 ــه ماضــی تبدیــل می کننــد ب ــا  معنــاى مضــارع را ب ّمَ
َ
ــْم و ل

َ
 حــروف جــازِم ل

ــزم. ــایر ادوات ج س

ــ(
َ
 نمونه صرف مضارع با الم مفتوح )ل

َيْکُتُب،
َ
َيْکُتَباِن،ل

َ
َيْکُتُبوَن،ل

َ
َتْکُتُب،...1ل

َ
ل

)دارد  می نويسد()دارند  می نويسند()دارند  می نويسند()دارد  می نويسد(
1

  نمونه صرف مضارع مستقبل با سین:

ُم،
َ
َماِن،َسَيْعل

َ
ُموَن،َسَيْعل

َ
ُم،...َسَيْعل

َ
َسَتْعل

 )به زودى خواهد دانست()به زودى خواهند دانست()به زودى خواهند دانست()به زودى خواهد دانست(

 

: ار�ت ا ع�ب ر �ب �ی ک ارن معا�نی رن د که کدام �ی �ی گو ک�ن �ت ود گ�ن ا�ن �ن ا دوس�ت  �ب

د. ح ده�ی �ی و�ن ؟ �ت ر اس�ت گار�ت  سارن
ً
ِر�بُ عمروا صن �یَ

َ
 ل

ً
دا �ی  ِا�نَ رن

د. واهد رن  عمرو را �ن
ً
ما ده ��ت �ن �ی

آ
د در ا �ی رن

د. �ن و�ن عمرو را می رن  هم اک�ن
ً
ما د ��ت �ی رن

د. �ن ده عمرو را می رن �ن �ی
آ
و�ن و هم در ا د هم اک�ن �ی رن

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

  حالت چهارم: مضارع استفهامی
فعــل مضــارع، خبــرى اســت؛ يعنی از واقع شــدن يــا پديدآمدن حالتی خبــر می دهد. .67

اگــر بخواهیــم فعــل مضــارع را بــه اســتفهامی )پرسشــی( تبدیــل کنیــم، يکــی از ادوات 

ــل  کاِم ــودِن الم مفتــوح، تغیيــر در لفــظ صیغه هــای مضــارع ايجــاد نمی شــود؛ بنابرایــن از صــرِف  ــه خاطــر »غیرعامــل« ب 1. ب
کرده ايــم. آن خــودداری 
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اســتفهام را قبــل از فعــل می آوريــم.

 ، َهْل؛ مانند:
َ
 برخی از ادوات استفهام عبارت اند از: أ

)آيا می نشیند؟(  َهْل )آيا(   :    َيْجِلُس )می نشیند(     َهْل َیْجِلُس    

)آيا می نوشد؟( َیْشَرُب     
َ
      )آيا(   :    َيْشَرُب )می نوشد(          أ

َ
 أ

٭ نکته

فعل امر و فعل مضارع، در حالت نهی و استفهام، انشایی هستند.

ــ : ـَ َهَب ــ
َ

  نمونه صرف مضارع استفهامی از فعل ذ

 

َهُب، ...
ْ

َهْل َتذ َهُبوَن، 
ْ

َهْل َیذ َهَباِن، 
ْ

َهْل َیذ َهُب، 
ْ

َهْل َیذ

)آيامی رود؟(        )آيا می روند؟(   )آيامی روند؟(  )آيامی رود؟( 

 حالت پنجم: مضارع منفی )نفی(

فعــل مضــارع، مثبــت اســت؛ يعنــی بــر واقع شــدن کار يــا حالتــی داللــت می کنــد. اگــر  .68

بخواهیــم آن را منفــی کنیــم، بايــد يکــی از حــروف نفــی را قبــل از فعــل بياوريــم. حــروف 

نفــی عبارت انــد از:                             مــا   ،   ال

 َیْنُصُر  )يارى نمی کند(  ،  ما َیْحُسُن  )نیکو نمی شود(
َ

مانند:      ال

فرق ما و ال

 »مــا« بــراى نفــی ماضــی و حــال می آيــد؛ اّمــا »ال« بــراى نفــی ماضــی و مســتقبل بــه .69

کار مــی رود.
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٭ توجه

« و »َهــْل«، »مــا« و »ال«ِی نفــی، تغیيــری در 
َ
»الم« مفتــوح، »ســین« و »ســوف«، »أ

لفــِظ مضــارع ايجــاد نمی کننــد.

ــ : ـِ َق ــ
َ
 نمونه صرف مضارع منفی از فعل َحل

 َتْحِلُق، ...
َ

ال  َیحِلُقوَن، 
َ

ال  َیْحِلَقاِن، 
َ

ال  َیْحِلُق، 
َ

ال

)نمی تراشد( )نمی تراشند(  )نمی تراشند(  )نمی تراشد( 

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. در چند مورد فعل مضارع معناى خبرى خود را از دست می دهد؟

2. افعال قرآنی ذیل را با »ال«، منفی و با »َسْوَف«، مستقبل و ترجمه کنید.

َن، َتْسِفکوَن
ْ
   َیْفَقُهوَن، َیْقُتل

َ
ل

َسْوَف   َیْشُعُروَن، َیْکُفُر، ، َتْحِمُل

3. حرف نفی »ما« با حرف نفی »ال« چه فرقی دارد؟

4. شمارٔه صیغه و ترجمه افعال ذیل را بنويسید.

َتْدُرَساِن، َسوَف َتْدُرسيَن
َ
 َیْدُرُسوَن، َما َتْدُرُس، َهْل َیْدُرْسَن، َسَتْدُرْسَن، ل

َ
ل

 فعل هــای مضــارع  در آيــات و روايــت ذیــل دارای چــه حاالتــى )حال، اســتقبال، اســتفهام 

و نفــى( مى باشــند؟ 
َفاِسُقوَن.1

ْ
 ال

َّ
1. القرآن الکریم: َو َماَيْکُفُر ِبَها ِإال

ِبِهْم َسَیْغِلُبوَن .2
َ
2. القرآن الکریم: ُهْم ِمْن َبْعِد َغل

کافر نمی شوند. بقره، 99 1. و ]به آيات قرآن[ جز بدکاراِن نافرمان، 
کرد. روم، 3 2. آنان پس از ]این[ مغلوبّيت به زودی غلبه خواهند 
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ِقَیاَمِة .1
ْ
َیْحُکُم َبْيَنُهْم َیْوَم ال

َ
 ل

َ
ک  َرّبَ

َ
3. القرآن الکریم: ِإّن

ْنُفَسُکْم.2
َ
ِبّرِ َو َتْنَسْوَن أ

ْ
اَس ِبال ُمُروَن الّنَ

ْ
َتأ

َ
4. القرآن الکریم: أ

واِحُب.3 ْو َتْنَفُعُکُم الّنَ
َ
َقاِرُب أ

َ ْ
؟ع؟: َهْل َتْدَفُع َعْنُکُم ال َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
5. ا

مطالعه و پژوهش

َیضــِرُب عمــروًا« درآمــده و معنــای آن را 
َ
 زيــدًا ل

َ
▪  الم مفتوحــی کــه بــر ســر فعــل مضــارع در عبــارت»ِاّن

مختــص بــه حــال می کنــد چــه نــام دارد و آيــا در حالــت عــادی می توانــد بــر ســر فعــل مضــارع درآيــد؟و 

ــا شــاهدی از قــرآن کريــم بــرای آن می تــوان يافــت؟ آي

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
مغنی االديب،باب اول، مبحث 

الم ، ص 185
مبادی العربيه،قسم الصرف،ج 4، 

ص 22

1. پروردگارت روز قیامت، میان آن ها داوری می کند. نحل، 124
2. آيا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را از ياد می بريد؟ بقره 44

3. آيــا خويشــان شــما ]هنــگام مــردن مــی تواننــد[ از شــما دفــاع  کننــد يــا شــیون کنندگاِن ]بــر شــما آيــا می تواننــد[ بــه شــما ســودى 
ــم، ج 2، ص 793 ــرر الحک ــانند؟ غ برس
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نون تاکید چه نونی است و بر چند قسم است؟. 70
نون تاکید به چه مضارعی ملحق می شود و چه تغیيراتی در آن ايجاد می کند؟. 71
فعل مضارع موکد در چه صیغه هایی مبنی است؟. 72

در این درس، با حالت ششم فعل مضارع آشنا می شويم.

د
َ
  حالت ششم: مضارع ُمؤّک

  نــون تأکيــد: نونــی اســت کــه بــه آخــر فعــِل مضــارع و فعــل امــر متصــل می شــود تــا .70

معنــاى فعــل را مــورد »تأکیــد« قــرار دهــد و بــه آن حتمّيــت ببخشــد.

( و خفيفه )ْن(
َ
 نون تأکید، دو نوع است: ثقيله )ّنِ

( اســت؛ بــه همیــن دلیــل آن را ثقیلــه گوينــد. ایــن  ِ
َ

 ثقيلــه: نــوِن داراى تشــديد )ّن

نــون بــه تمــام صیغه هــاى مضــارع و امــر ملحــق می شــود؛ بــا ایــن توضیــح کــه در 

تثنیه هــا و جمع هــاى مؤنــث، »مکســور« و در بقیــه صیغه هــا، »مفتــوح« اســت.

ــون،  ــه همیــن دلیــل آن را خفیفــه گوينــد. ایــن ن ــون ســاکن )ْن( اســت؛ ب  خفيفــه: ن

به جــز در آخــر تثنیه هــا و جمع هــاى مؤنــث، بــه بقیــه صیغه هــا ملحــق می شــود.

 حاالت فعل مضارع )3(

درس چهاردهم
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درا چهاردهم110

٭ نکته

نــون تأکیــد بــه آخــر فعــل مضارعــی اضافــه می شــود کــه بــرای »مســتقبل« بــوده و اکثــرًا .71

دارای معنــای »طلــب« باشــد؛ ماننــد: اســتفهام، نهــی، َتَرّجــی )امیــد( و ... .

  قواعد صرف فعل مضارع با نون تأکید

ضمــه کــردن  تبدیــل  بــا   ،14 و   13  ،7  ،4  ،1 صیغه هــاى  در  مضــارع،  فعــل      

 الم الفعل به فتحه و الحاِق نون تاکید، به ترتیب ذیل صرف می شود:

خفیفه  ثقیلهفعلشماره

         َيْنُصُر )1(
َ

َيْنُصَرْن،َيْنُصَرّن

         َتْنُصُر )4(
َ

َتْنُصَرْن،َتْنُصَرّن

         َتْنُصُر)7(
َ

َتْنُصَرْن،َتْنُصَرّن

ْنُصُر)13(
َ
         أ

َ
ْنُصَرّن

َ
ْنُصَرْن،أ

َ
أ

     َنْنُصُر)14(
َ

َنْنُصَرْن،َنْنُصَرّن
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111 ر )3   حاالت فعل مضار

تأکیــد،  نــوِن  نــون رفــع و اضافه کــردن  بــا حــذِف    درمثنٰی هــا )2، 5، 8 و 11(، 

: د ف می شــو صر

خفیفه  ثقیلهفعلشماره

ندارد،َيْنُصَراّنِ         َيْنُصَراِن      )2(

ندارد،َتْنُصَراّنِ         َتْنُصَراِن      )5(

ندارد،َتْنُصَراّنِ         َتْنُصَراِن      )8(

ندارد،َتْنُصَراّنِ َتْنُصَراِن)11(

 در جمع هــاى مذکــر غايــب و مخاطــب )3 و 9(  و در مفــرد مؤنــث مخاطــب 

)10(، بــا حــذف ضمیــر و نــون رفــع و اضافــه کــردن نــوِن تأکیــد، صــرف می شــود:

خفیفه  ثقیلهفعلشماره

         َيْنُصُروَن      )3(
َ

َيْنُصُرْن،َيْنُصُرّن

          َتْنُصُروَن      )9(
َ

َتْنُصُرْن،َتْنُصُرّن

ََتْنُصِریَن)10(
َتْنُصِرْن،َتْنُصِرّن

  در جمع هــاى مؤنــث )6 و 12(، بــا ملحــق کــردن الــف در آخــر و اضافــه کــردن نــون 

تأکیــد، صــرف می شــود:

خفیفه  ثقیلهفعلشماره

ندارد،َيْنُصْرَنـــاّنِ         َيْنُصْرَن   )6(

ندارد،َتْنُصْرَنــاّنِ       َتْنُصْرَن )12(
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درا چهاردهم112

ــ : ـِ    نمونه صرف مضارع با نون تأکید ثقیله از فعل َضَرَب ــ

:   حتمًا می زند. 1. َیْضِرَبّنَ    

:   حتمًا می زنند. مذکر     2. َیْضِرَباّنِ   

:   حتمًا می زنند. 3. َیْضِرُبّنَ      

       غایب   

:   حتمًا می زند. 4. َتْضِرَبّنَ    

:   حتمًا می زنند. مؤنث  5. َتْضِرَباّنِ     

:   حتمًا می زنند. 6. َیْضِرْبَناّنِ    

:   حتمًا می زنی. 7. َتْضِرَبّنَ     

:   حتمًا می زنید. مذکر    8. َتْضِرَباّنِ    

:   حتمًا می زنید. 9. َتْضِرُبّنَ      

    مخاطب

:   حتمًا می زنی. 10. َتْضِرِبّنَ    

:   حتمًا می زنید. مؤنث  11. َتْضِرَباّنِ    

:   حتمًا می زنید. 12. َتْضِرْبَناّنِ  

:   حتمًا می زنم. ْضِرَبّنَ    
َ
13. أ

متکلم
:   حتمًا می زنیم. 14. َنْضِرَبّنَ    
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113 ر )3   حاالت فعل مضار

ــ :    ـِ    نمونه صرف مضارع با نون تأکید خفیفه از فعل َضَرَب ــ

1. َیْضِرَبْن      :   حتمًا می زند.

مذکر     2.ندارد   

3.َیْضِرُبْن    :   حتمًا می زنند.

     غایب

4.َتْضِرَبْن      :   حتمًا می زند.

مؤنث   5.ندارد   

 6.ندارد    

7.َتْضِرَبْن      :   حتمًا می زنی.

مذکر     8.ندارد        

9. َتْضِرُبْن       :   حتمًا می زنید.

مخاطب

10.َتْضِرِبـْن      :   حتمًا می زنی.

مؤنث   11.ندارد              

12.ندارد              

ْضِرَبْن      :   حتمًا می زنم.
َ
م 13.أ

ّ
متکل

14.َنْضِرَبْن     :   حتمًا می زنیم.
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درا چهاردهم114

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

ود دارد؟ د و�ب ک�ی
أ
ا و�ن �ت ر �ن �ی ه رن �ی

آ
ا در دو ا �ی

آ
ا

�نَ )فتح،27( �ی ِم�نِ
آ
ُه ا

َ
اَء الّل َ �نْ سش َحَراَم اإِ

ْ
َد ال َمْس�بِ

ْ
�نَّ ال

ُ
ل ْدحنُ �تَ

َ
1. ل

هتِ )علق،15( اِ��ی
َ ال�نّ ًعا �بِ ْس�نَ �نَ

َ
ِه ل �تَ �نْ َ ْم �ی

َ
�نْ ل �أِ

َ
ا ل

َّ
2. َکل

٭ توجه

ــد، بــا ملحــق کــردن نــون تأکیــد بــه .72
َ

صیغه هــاى 1، 4، 7، 13 و 14 از فعــل مضــارع مؤّک

آخــر آن هــا مبنی می شــوند؛ چنان کــه صیغه هــاى 6و 12، بــه ســبب ملحــق کــردن نــون 

 جمــع،  مبنی هســتند.

٭ نکته

ــد می آيد؛ 
َ

ـــ ( کــه داراى معنــاى تأکیــد اســت، بــر ســر فعل مضارع مؤّک
َ
 گاهــی الم مفتــوح )ل

مانند:

َيْخُرُجّنَ )نور،53(
َ
َيْخُرُجوَن           ل َمّنَ )عنکبوت،3(    

َ
ـَیْعل

َ
ُم                ل

َ
َيْعل

ّنَ  )مائده،27(
َ
ْقُتل

َ
ـأ

َ
ْقُتُل                ل

َ
أ َتْسَمُعّنَ )آل عمران،186(  

َ
َتْسَمُعوَن       ل
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115 ر )3   حاالت فعل مضار

ــ : ـُ   نمونه صرف امر با نون تأکید ثقیله از فعل َنَصَر  ـ

کند.        :   حتمًا بايد يارى 
َ

1. ِلَيْنُصَرّن

مذکر     2. ِلَيْنُصَراّنِ     :   حتمًا بايد يارى کنند.

      :   حتمًا بايد يارى کنند.
َ

3. ِلَيْنُصُرّن

   غایب

      :   حتمًا بايد يارى کند.
َ

4. ِلَتْنُصَرّن

مؤنث   5. ِلَتْنُصَراّنِ    :   حتمًا بايد يارى کنند.

6. ِلَيْنُصْرَناّنِ   :   حتمًا بايد يارى کنند.

       :   حتمًا بايد يارى کنی.
َ

ْنُصَرّن
ُ
7. ا

ْنُصَراّنِ       :   حتمًا بايد يارى کنید.
ُ
مذکر    8. ا

        :   حتمًا بايد يارى کنید.
َ

ْنُصُرّن
ُ
9. ا

مخاطب

      :   حتمًا بايد يارى کنی.
َ

ْنُصِرّن
ُ
10. ا

ْنُصَراّنِ    :   حتمًا بايد يارى کنید.
ُ
مؤنث   11. ا

ْنُصْرَناّنِ  :   حتمًا بايد يارى کنید.
ُ
12. ا

   :   حتمًا بايد يارى کنم.
َ

ْنُصَرّن
َ
13. ِل متکلم   

    :   حتمًا بايد يارى کنیم.
َ

14. ِلَنْنُصَرّن
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درا چهاردهم116

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1. دو فرِق نون خفیفه با نون ثقیله را بنويسید.

د کنید.
َ

2. فعل هاى ذیل را در صورت امکان با نون تأکید ثقیله و خفیفه مؤّک
َیْکُتُب، َتْکُتُب، َتْکُتُبوَن، َتْکُتْبَن، َتْکُتَباِن

ْکُتْبَن
ُ
ْکُتَبا، ِلَيْکُتَبا، ا

ُ
َم، ا

َ
ْن َنْعل

َ
ُموا، ل

َ
ِمي، ِلَيْعل

َ
ْم، ِاْعل

َ
ِاْعل

ـــ  ـَ ــــ را بــا نــون تأکیــد ثقیلــه و چهــارده صیغــه  امــر َضِحــَک ـ ـُ 3. چهــارده صیغــه مضــارع َبَســَط ـ
را بــا نــون تأکیــد خفیفــه صــرف کنیــد.

4. فعل هــاى قرآنــی ذیــل، بــا الم تأکیــد و نــون تأکیــد ثقیلــه بــه کار رفته انــد؛ آن هــا را بــه 
حالــت قبــل از ملحــق کــردن الم و نــون تأکیــد برگردانیــد.
ْذَبَحّنَ

َ َ
، ل ّنَ

ُ
َيْحِمل

َ
، ل

َ
َنْحُشَرّن

َ
، ل َيْحَبَطّنَ

َ
ل

ّنَ 
َ
ْقُتل

َ َ
، ل َتْسَمُعّنَ

َ
، ل َتْرَکُبّنَ

َ
، ل َيْرُزَقّنَ

َ
، ل َهَبّنَ

ْ
َنذ

َ
ل

  فعل هــاى مشــخص شــده در جمله هــای ذیــل، داراى کدام يــک از حــاالت فعــل مضــارع 
هســتند؟ شــماره صیغــه و ضمیــر هــر کدام را بنويســید. 

ْمَواتًا.1
َ
وا ِفی َسِبیِل اهلِل أ

ُ
ذِیَن ُقِتل

َّ
َتْحَسَبّنَ ال

َ
1. القرآن الکریم: َو ال

 َما َيْعُبُد آَباُؤَنا.2
َ

ْن َنْتُرک
َ
 أ

َ
ُمُرک

ْ
 َتأ

َ
ٰوُتک

َ
َصل

َ
وا َيا ُشَعْیُب أ

ُ
2. القرآن الکریم: َقال

3. ّفٍ
ُ
ُهَما أ

َ
 َتُقْل ل

َ
ُهَما َفال

َ
ْو ِکال

َ
َحُدُهَما أ

َ
ِکَبَر أ

ْ
َغّنَ ِعْنَدَک ال

ُ
ا َیْبل 3. القرآن الکریم: ِإّمَ

ْبَقٰی.4
َ
ابًا َو أ

َ
 َعذ

ُ
َشّد

َ
َنا أ  ّيُ

َ
ُمّنَ أ

َ
َتْعل

َ
4. القرآن الکریم: َو ل

 َتْتُرْکُه َحَیاًء.5
َ

َخْیِر ِرَياًء َو ال
ْ
 َتْعَمْل َشْیئًا ِمَن ال

َ
؟ع؟ : ال ماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
5. ا

کشته شدند، مرده مپندار. آل عمران، 169 که در راه خدا  کسانی را  1. و هرگز 
2. ]قوم[ گفتند: اى شعیب! آيا نمازت به تو فرمان می دهد که ]ما[ آنچه را پدران مان می پرستیدند واگذاريم. هود، 87

ف )سخن ناخوشايند( مگو. اسراء، 23
ُ
3.  اگر يکی از آن دو يا هر دو )پدر و مادر( نزد تو به پيرى رسند، پس به آنها ]حّتی[ أ

کدام يک از ما سخت تر و پاينده تر است. طه، 71 که شکنجه  4. و به يقین خواهید دانست 
کســی متــرس[.  از نکوهــش  کنــار مگــذار ]و  ى شــرم و حیــا  از رو را  يــا به جــا میــار و آن  ر ى  از رو را  کار خیــرى  5. هیــچ 

805 ص   ،2 ج  غررالحکــم، 
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1.
َ

ِخیک
َ
ْن َتْغُفَل َعْن حّقِ أ

َ
 أ

َ
اک ؟ع؟ : ِإّيَ ماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
6. ا

مطالعه و پژوهش

▪ بررســی کنیــد کــه فعــل مضــارع در چــه جاهــای ديگــری غیــر از مــواردی کــه در کتــاب ذکــر شــده، 

نــون تأکیــد گــردد؟ بــه  ــد 
َ

می توانــد مؤّک
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

صرف ساده، ص 146
صرف کاربردی، ج 1، ص 235

که برادرت بر تو دارد، غافل باشی! همان، ج1، ص 151 1. بر حذر باش از اينکه از حقی 
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بخش اول

مـجرد ثـالثی  باب های   
یـد مــز  ثـالثی  باب های   
رد م�ج ربـاعی  باب های   
ید مز  رباعی  بــاب هــای   

2

ی ݠو ݣݣݣݣݣݠرݣݣٮݓاعی ݠوݣݣݣݣاٮݓ ٮثالݣݣݣݣ�ث اݠٮݓ
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فعل ها در زبان عربی به لحاظ تعداد حروف اصلی بر چند قسم می باشند؟. 73
فعل های ثالثی مجرد دارای چند باب می باشند؟. 74
باب های مشهور ثالثی مزيد چه تعداد می باشند؟. 75
مهمترین موارد افتراق و اشتراک ثالثی مجرد با ثالثی مزيد چیست؟. 76

در درس ســوم گفتــه شــد کــه اصــل صیغــه اّول فعــل ماضــی، يــا ســه حــرف اســت کــه .73

ثــی گوينــد يــا چهــار حــرف اســت کــه بــه آن رباعــی گوينــد و هريــک از ثالثــی  بــه آن ثال

و رباعــی، اگــر تنهــا باشــند و حــرف زايــد نداشــته باشــند، بــه آن مجــرد و اگــر بــه اصــل 

ــاد شــده(  ــه آن مزیــد )زي ــه شــده باشــد، ب ــا حــروف مخصوصــی اضاف آن هــا حــرف ي

گوينــد؛ پــس فعل هــا در زبــان عربــی بــه چهــار دســته تقســیم می شــوند: 

َس
َ
َجل        ، :      َضَرَب  مانند  1. ثالثی مجرد، 

َس
َ
ْجل

َ
أ        ، :      َضاَرَب     مانند  2. ثالثی مزيد،  

َحْرَجَم        ،        
َ

َزل
ْ
:      َزل مانند  3. رباعی مجرد،  

ِاْحَرْنَجَم        ،          
َ

َزل
ْ
:       َتَزل مانند   4. رباعی مزيد،  

  وزن هاى فعل ثالثی مجرد

فعــل ثالثــی مجــرد بــا توجــه بــه حرکــت عیــن الفعــل در ماضی و مضــارع، داراى شــش .74

صــورت اســت کــه بــه هــر يــک از آن هــا بــاب گوينــد. 

هر فعل ثالثی مجّرد حتمًا در يکی از این باب های شش گانه قرار می گیرد:

 باب هاى ثالثى مجّرد و مزيد

درس پانزدهم
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  باب هاى شش گانه ثالثی مجرد:

َعَل      َیْفِعُل   ،   مانند:      َغَفَر         َیْغِفُر 
َ
 1. باب ف

َتَح        َیْفَتُح 
َ
َعَل      َیْفَعُل   ،   مانند:      ف

َ
 2. باب ف

َجَر       َیْفُجُر 
َ
َعَل      َیْفُعُل   ،   مانند:      ف

َ
 3. باب ف

ِعَل      َیْفَعُل   ،   مانند:      َرِحَم       َیْرَحُم 
َ
 4. باب ف

ِعَل      َیْفِعُل   ،   مانند:      َحِسَب   َیْحِسُب 
َ
 5. باب ف

ُعَل      َیْفُعُل   ،   مانند:      َکـُرَم         َیْکـُرُم 
َ
 6. باب ف

باب های مذکور را می توان در قالب این بيت زیر بيان کرد:

َتاِن 1، َفْتُح َکْسٍر، َفْتَحَتاِن2                 َکْسُر َفْتٍح، َکْسُر َکْسٍر، َضّمَ َفْتُح َضّمٍ

٭ نکته مهم

□ گاهــی يــک فعــل در ثالثــی مجــرد در بيــش از يــک بــاب اســتعمال شــده اســت در 

ایــن صــورت: 

◦ گاهی معنای فعل در يک باب با معنای آن در باب ديگر فرق می کند؛ 

◦ و گاهی معنای فعل در تمامی آن باب ها يکی می باشد؛

□ و گاهی نیز يک فعل در يک باب استعمال شده ولی دارای بيشتر از يک معنا می باشد.

مثال برای حالت اول:

َنَفسًا: بخل ورزيد. َنِفَس  َيْنَفُس 

َنَفسًا و َنفاَسًة و ِنفاسًا: نفیس و گران بها شد. َنُفَس َيْنُفُس 

َغْرفًا الماَء ِبَيِده: آب را با مشتش برداشت. َيْغِرُف  َغَرَف 

1.مقصود از کلمه اول )فتح(، حرکت عین الفعل ماضی و مقصود از کلمه دوم )ضم(، حرکت عین الفعل مضارع است.
2.مقصود از َفْتَحتاِن، يکسان بودن عین الفعل ماضی و مضارع است.

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



123  باب هاى  ال ی مجّرد و مزید

َغْرفًا الشَئ1: آن چیز را بريد. َغَرَف َيْغُرُف 

مثال برای حالت دوم:

ُن 
ُ
َن َيْعل

َ
َعل

کار آشکار شد. مُر: آن 
َ
ونًا ال

ُ
ًة و ُعل نًا و َعالِنّیَ

َ
 َعل

َن َيْعِلُن   
َ
َعل

ُن
َ
َعِلَن َيْعل

ُن2
ُ
َن َيْعل

ُ
َعل

مثال برای حالت سوم:

انًا و َمْعِرَفًة   ـُه :)به سه معنا به کار رفته است(
َ
َعَرَف َيْعِرُف ِعْرَفًة و ِعْرَفانًا و ِعِرّف

 1. او را شناخت

 2. او را پاداش داد ) این فعل در این دو معنا بصورت متعدی استعمال می شود(

همچنین:
مر:3

ْ
انًا و َمْعِرَفًة ِلل

َ
َعَرَف َيْعِرُف ِعْرَفًة و ِعْرَفانًا و ِعِرّف

 3. در آن کار صبر کرد )این فعل در این معنا بصورت الزم استعمال می شود(

ُد(  ع�بُ ی)�نَ عل ماصن �ن ال�ن ود دارد که �رک�ت ع�ی مال و�ب �ن ا��ت ا ا�ی �ی
آ
ارکه �مد ا م سوره م�ب �ب �ن ه �پ �ی

آ
در ا

را؟ د( �پ اسش اء �ب َد �به کسر �ب ع�نی َع�بِ د؟)�ی اسش مکسور �ب

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

 باب هاى ثالثی مزید 
  فعل ثالثی مزيد وزن های متعددى دارد که به دوازده وزن آن اشاره  می شود..75

 به صیغه اول ماضِی باب هاى ثالثی مزيد، حروفی اضافه می شود که از این قرار  است:

 به سه باب آن یک حرف  به پنج باب آن دو حرف  به چهار باب آن سه حرف
يگی( ذیل ماده »ن ف س«، »غ ر ف« »ع ل ن« و »ع ر ف«. 1تا 3. المنجد )ترجمه محمد بندر ر
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درا پانزدهم124

در ایــن درس بــا نــام، ماضــی، مضــارع و مصــدر باب هــاى فعــل ثالثــی مزيــد آشــنا 

می شــويد. در درس هــاى آينــده بــه بحــث در مورد هــر يک از ابــواب خواهیم پرداخت. 

 

باب هاى مشهور ثالثی مزید

مثالمصدر و ناممضارعماضیرديف

ْفَعَل1
َ
، ِإْنَزالِإْفَعالُيْفِعُلأ

ُ
، ُيْنِزل

َ
ْنَزل

َ
أ

َل2 ُلَفّعَ ُب، َتْکِذيبَتْفِعیلُيَفّعِ ِ
ّ

َب، ُيَکذ
َّ

َکذ

ةُيَفاِعُلَفاَعَل3
َ
ةُمَفاَعل

َ
َعاَمَل، ُيَعاِمُل، ُمَعاَمل

َل4 ُلَتَفّعَ لَيَتَفّعَ قَتَفّعُ ُق، َتَفّرُ َق، َيَتَفّرَ َتَفّرَ

َتَعاَرَف، َيَتَعاَرُف، َتَعاُرفَتَفاُعلَيَتَفاَعُلَتَفاَعَل5

ِاْکَتَسَب، َيْکَتِسُب، ِاْکِتَسابِاْفِتَعالَيْفَتِعُلِاْفَتَعَل6

بِاْنِفَعالَيْنَفِعُلِاْنَفَعَل7
َ

َب، َيْنَقِلُب، ِاْنِقال
َ
ِاْنَقل

8
َ

ِاْفَعّل
ُ

لَيْفَعّل
َ

، ِاْحِمَرارِاْفِعال ، َيْحَمّرُ ِاْحَمّرَ

ِاْسَتْغَفَر، َيْسَتْغِفُر، ِاْسِتْغَفارِاْسِتْفَعالَيْسَتْفِعُلِاْسَتْفَعَل9

10
َّ

ِافَعال
ُّ

لَيْفَعال
َ

، ِاْحِمیَرارِاْفِعیال ، َيْحَماّرُ ِاْحَماّرَ

ِاْعَشْوَشَب،َيْعَشْوِشُب،ِاْعِشیَشابِاْفِعیَعالَيْفَعْوِعُلِاْفَعْوَعَل11

12
َ

ل ِاْفَعّوَ
ُ

ل الَيْفَعّوِ اذِاْفِعّوَ ُذ، ِاْجِلّوَ ّوِ
َ
َذ، َيْجل ّوَ

َ
ِاْجل

 ٭ توجه

از مهم ترین فرق های ثالثی مجرد با ثالثی مزيد به موارد ذیل می توان اشاره کرد:.76

1.  حرکــِت عيــن  الفعــل ماضــی و مضــارع در ثالثــی مجــّرد، ســماعی اســت بــر خــالف 

ثالثــی مزيــد.
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125  باب هاى  ال ی مجّرد و مزید

2. مصدر در ثالثی مجّرد، سماعی است بر خالف ثالثی مزيد.

ه�ت  �ن �ب ا ارن ا�ی �ی
آ
�ن می گردد؟ ا �ی ع�ی ه اساسی �ت ر �پ رد �ب لا�شی م�ب د و در �ش �ی لا�شی مرن ا�ب ها در �ش ام �ب �ن

ود دارد؟ �ن ها و�ب
آ
�ن ا �ی او�تی �ب �ن �ت

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

٭دونکته

1.  هــر فعــل ثالثــی مجــّردی را نمی تــوان بــه دلخــواه بــه هــر يــک از ابــواب ثالثــی مزيــد 

ُبــرد؛ بلکــه ایــن امــر متوقــف بــر ســماع و مراجعــه بــه معاجــم لغــوی اســت.

ــرِف  ــت ص ــا، کیفی ــداد صیغه ه ــد تع ــّرد، مانن ــی مج ــده در ثالث ــرح ش ــد مط 2. قواع

صیغه هــا، ضمایــر و ... در ثالثــی مزيــد نیــز پيــاده می شــوند.
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. عین الفعل ماضی  و مضارع در ثالثی مجرد چند حرکت می تواند داشته باشد؟

2. باب هاى شش گانه ثالثی مجرد  چیست؟

3. مهم ترین فرق های ثالثی مجّرد، با ثالثی مزيد چیست؟

4. ماضی و مضارع مصدرهاى ذیل را بنويسید.

ل ل، َتَفّعُ
َ

ِعال
ْ
ِتَعال، ِاْسِتْفَعال، ِاف

ْ
َعال، َتْفِعيل، ِاف

ْ
ِإف

  افعــال ثالثــى مجــرد ذیــل را بــه باب هــاى خواســته شــده ببريــد، ســپس ماضــى، مضــارع 
و مصــدر آن هــا را بنويســید.

َس، َحُسَن
َ
َجل        باب ِإْفَعال      

َصَدَق، َکُبَر        باب َتْفِعیل               

َقَطَع، َبَحَث ة                
َ
       باب ُمَفاَعل

َذَکَر، َشَکـَر ل                          باب َتَفّعُ

، َکُمَل
َ

َعَدل        باب َتَفاُعل             

َنَقَل، َکَشَف        باب ِاْفِتَعال              

َقَطَع، َفَصَل        باب ِاْنِفَعال            

َخِضَر، َعِوَر  ل               
َ

       باب ِاْفِعال

َکُبَر، َفِهَم        باب ِاْسِتْفَعال           

مطالعه و پژوهش

که به عنوان استثناء در غیر از شش باب  ثی مجرد وجود دارند  که آيا فعل هایی در ثال کنید  1. تحقیق 

کتاب استعمال شده باشند؟         ▪  منبع مطالعه و پژوهش:  ذکر شده در 
جامع المقدمات با حاشیه مدرس، 
شرح تصريف، ج 1، ص 192 و 193.

گانه  2. هريک از صرف آموزان با مراجعه به معاجم لغوی مانند »المنجد« برای هر يک از حاالت سه 

مذکور در ذیل »نکته مهِم« درس، دو مثال جديد بيابند.
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حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب افعال بر چه وزن هایی می آيد؟. 77
همزه ماضی، امر حاضر و مصدر باب ِافعال قطع است يا وصل؟. 78
فلسفه بردن فعل های مجرد به باب های مزيد چیست؟. 79
معانی مشهور باب افعال چیست؟. 80
آيا يک فعل در باب های ثالثی مزيد در بيش از يک معنا به کار برده می شود؟. 81

هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »اْفَعــال« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .77

ــر وزن هــاى ذیــل می آيــد: آن، ب

ـَعـال
ْ
ُیـْفـِعـُل     ِإف ـَعـَل    

ْ
ف

َ
أ

ْکـَرام ُیـْکـِرُم     ِإ ْکـَرَم     
َ
معلوم           أ  

کرم
ُیـْکـَرُم  ِإ ْکـَرام  ْکـِرَم 

ُ
 مجهول         أ

در جــدول صفحــه بعــد بــا کیفیــت کاربــرد بــاب ِاْفعــال، در امــر بــه الم، امــر بــه صیغــه 

ــْم )جحــد(، مضــارع منفــی، مضــارع منصــوب و مضــارع 
َ
)حاضــر(، مضــارع مجــزوم بــه ل

ــد آشــنا می شــويم: 
َ

مؤّک

ــعــال
ْ
بــاب ِاف

درس شانزدهم
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مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ِلُیْفِعْل   

ِلُیْکِرْم   

ْفِعْل   
َ
أ

ْکِرْم   
َ
أ

ْم ُيْفِعْل   
َ
ل

ْم ُيْکِرْم   
َ
ل

  ُيْفِعُل   
َ

ال

 ُيْکِرُم   
َ

ال

ْن ُيْفِعَل
َ
أ

ْن ُيْکِرَم
َ
أ

ّنَ
َ
ُيْفِعل

ُيْکِرَمّنَ

٭نکته

ْکــِرُم( و پــس از حــذف 
َ
ْکــَرَم      ُیأ

َ
 همــزه از مضــارع بــاِب ِإفعــال حــذف می شــود ماننــد:) أ

ــی آن  ــارع اصل ــال، از مض ــاب ِإفع ــر ب ــر حاض ــردد و ام ــل می گ ــِرُم تبدی ــه ُیْک ــزه، ب هم

)بــدون حــذف همــزه( ســاخته می شــود، بــه همیــن ســبب همــزه آن مفتــوح اســت:

صیغه 1 مضارع                                      صیغه 7 مضارع                                 امر حاضر
                                      

 ْکِرْم
َ
ْکِرُم      أ

َ
ْکِرُم     ُتأ

َ
ْکَرَم         ُیأ

َ
أ

 همزه هــاى ماضــی، امــر حاضــر و مصــدر بــاب ِإفعــال، قطع اســت؛ يعنــی اگــر در اّول يا .78

وســط کالم قــرار گیــرد، تلفــظ می شــود و عالمــت آن شــش کوچــک ) ء ( اســت؛ مانند:

ْحِسْن )امر حاضر(، ِإْحَسان )مصدر(
َ
ْحَسَن )ماضی(،  أ

َ
أ

عال
ْ

  صرف ماضی و مضارع و امر باب ِإف

 صرف چهارده صیغه فعل هاى ثالثی مزيد، مانند ثالثی مجرد است.

ْذَهْبَت، ...     
َ
ْذَهْبَن، أ

َ
ْذَهَبَتا، أ

َ
ْذَهَبْت،  أ

َ
ْذَهُبوا، أ

َ
ْذَهَبا، أ

َ
ْذَهَب)برد(، أ

َ
أ

ُیْخِرُج )خارج می کند(، ُیْخِرَجاِن، ُیْخِرُجوَن، ُتْخِرُج، ُتْخِرَجاِن، ُیْخِرْجَن، ُتْخِرُج، ...

ْنِفْق، ...
َٔ
ِلُيْنِفْق )بايد انفاق کند(، ِلُيْنِفَقا، ِلُيْنِفُقوا، ِلُتْنِفْق، ِلُتْنِفَقا، ِلُيْنِفْقَن، ا
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129 بــاب ِاْفــعــاد

٭ تذکر

 بــردن فعــل مجــرد بــه يکــی از باب هــاى مزيــد، معمــواًل بــه ایــن ســبب اســت کــه .79

ــه ثالثــی مجــرد اضافــه  ــا معانــی جدیــدى بــه دســت آيــد؛ پــس حروفــی کــه ب معنــا  ي

می شــود و آن را بــه ثالثــی مزيــد تبدیــل می کنــد، بــر معنایــی داللــت می کنــد کــه 

در ثالثــی مجــّرد نیســت، بــه طــورى کــه برخــی از باب هــا، بــه کلمه هــاى گوناگــوِن 

ثالثــی مجــرد تــا بيســت معنــاى جديــد می دهنــد کــه در ایــن کتــاب، بــه ذکــر برخــی 

 از آن هــا می پردازيــم و تفصیــل مباحــث مربــوط بــه معانــی باب هــا را می توانیــد در 

صرف عالی مطالعه کنید.

  معانی مشهور باب ِإفعال
باب ِإفعال دارای معانی متعددی می باشد که در ذیل به هشت معنا اشاره می شود:.80

ــه  ــِی مجــرِد الزم، اگــر ب  1.  تعدیــه )متعــّدی کــردن فعــل الزم(: برخــی از فعل هــاى ثالث

بــاب ِافعــال بــرده شــوند، متعــّدی شــده، عــالوه بــر فاعــل، مفعــول نیــز می طلبنــد؛ 

ماننــد:

     : سعید زيد را نشاند.
ً
َس َسِعيٌد َزیدا

َ
ْجل

َ
َس َزیٌد :   زيد نشست.         أ

َ
َجل

َماَء             : خدا آب را فرو فرستاد.
ْ
 اهلُل ال

َ
ْنَزل

َ
َماُء   :   آب فرو آمد.          أ

ْ
 ال

َ
َنَزل

٭ نکته

در بعضــی مــوارد، بــاب ِافعــال ســبب می شــود کــه فعــل متعــدی بــه يــک مفعــول، دو 

مفعولــی و فعــل دو مفعولــی ســه مفعولــی شــود.
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مَر                    : سعید آن کار را فهمید)يک مفعولی(
َ
مانند: َفِهَم َسِعیٌد ال

مَر   : من به سعید آن کار را فهماندم)دو مفعولی(
َ
ْفَهْمُت َسِعیدًا ال

َ
              أ

             َعِلَم زيٌد َعمروًا قائماً   : زيد دانست که عمرو قائم است )دو مفعولی(

ْمُت زيدًا عمروًا قائمًا   : من زيد را آگاه کردم که عمرو قائم است )سه مفعولی(
َ
ْعل

َ
             أ

٭ توجه

باب ِافعال بيشتر در معنای تعديه به کار برده می شود.

2. مفعول را داراى صفتی یافتن )وجدان الصفة(، مانند:

ْعَظْمُت اهلَل   :   خدا را با عظمت يافتم.
َ
أ

کَبْرُت ُیوُسَف   :   یوسف را بزرگ يافتم.
َ
أ

 3. واجدیت )فاعل داراى ماّده فعل شود يا مفعول را داراى ماّده فعل کنیم(، مانند:

َجُر             :     درخـت داراى ورق و بــرگ شــد. )فـاعـل کـه َشـَجـر اسـت، داراى ماّده 
َ

ْوَرَق الّش
َ
أ

فعل،يعنی ورق و برگ شــده  اســت.(

ْقَبــَرُه        : ســپس او را میرانــد و در قبــرش نهــاد. )مــاده فعــل، يعنــی قبر، براى مفعول 
َ
أ

َ
َماَتــُه ف

َ
ُثــّمَ أ

قرار داده  شــده  اســت.(

 

 4. دخول فاعل در زمان، مکان يا عدد، مانند:

:   سعید داخل صبح شد. ْصَبَح َسِعيٌد 
َ
أ

:   زيد داخل عراق گرديد. ْعَرَق َزیٌد 
َ
أ

:   آن قوم داخِل »َده« شدند.)يعنی تعدادشان ده نفر شد( َقْوُم 
ْ
ْعَشَر ال

َ
أ
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 5. نســبت فعــل بــه غيــر فاعــل )فعلــی کــه در ظاهــر لفــظ، بــراى فاعــل اســت، بــه غیــر آن 

نســبت داده می شــود، بــه شــرط آنکــه فاعــل مرتبــط بــه آن غیــر باشــد(، ماننــد:

:   شتر يا گوسفنِد آن مرد، َجَرب )گرى پوست بدن( گرفت. ُجُل   ْجَرَب الّرَ
َ
أ

:   کاسب ها بازارشان کساد شد. کاِسُبوَن  
ْ
ْکَسَد ال

َ
أ

6. رسيدن وقت، مانند:

ْرُع   :   وقِت ِدروی زراعت رسید. ْحَصَد الّزَ
َ
أ

7. سلب )برطرف شدن مبدأ فعل از فاعل يا مفعول(، مانند:

:   ُعْجَمــه )ابهــام و ناخوانــی( کتــاب را ]باگذاشــتن نقطــه و  ِکَتاَب 
ْ
ْعَجْمُت ال

َ
 أ

                                                                     حرکت  بر حروف آن[ برطرف کردم.

:   شکايت زيد را برطرف کردم.   
ً
ْشَکْيُت َزیدا

َ
أ

:   شفای مريض برطرف شد)يعنی شفا پيدا نکرد(. ْشَفی المریُض   
َ
أ

8. ضد معناى ثالثی مجرد، مانند:

:   زيد خاک نشین شد؛ )يعنی تهی دست گرديد(. َتَرَب َزیدٌ  

:   مال در دست زيد چون خاک شد؛ )يعنی ثروتمند گرديد(. ْتَرَب َزیٌد  
َ
أ

:   ريسمان را گره اى آسان زدم.   َ
َحْبل

ْ
َنَشْطُت ال

:   گره ريسمان را باز کردم. َحْبَل  
ْ
ْنَشْطُت ال

َ
أ
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د؟ ه ا�ن �ت عال �به کار ر�ن ا�بِ ا�ن رای �ب ا�ب �ب ده در ک�ت کر سش ک ارن معا�نی دن ر در کدام �ی �ی ال های رن  م�ش
د. ل در رورن سش د داحن �ی يٌد : رن ْنـَهـَر ز

َ
أ

د. را رس�ی ا �ن هار�پ د�ن �پ �ی ا�ی �ت رن مهتُ : و�ت ه�ی ْنـَتَجِت ال�بَ
َ
أ

د. د�ن د سش ل�ی ارا�نسش �پ �ن مرد �ی
آ
ُل : ا ْخـَبـَث الَرحبُ

َ
أ

د. کم دارای مو سش ه در سش حپ �نُ : �ب �ی �ن َ ْشَعـَر الحب
َ
أ

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

٭ تذکر

برخــی از َافعــال در باب هــاى ثالثــی مزيــد، در معانــی متعــددى بــه کار می رونــد؛ .81

بطوريکــه يــک فعــل دارای چنــد معنــای متعــدد در کاربردهــای گوناگــون می شــود. 

مانند: 

ْعَظْمُت َعِلّیًا )علی را با عظمت يافتم(                   به معنای مفعول را بر صفتی يافتن.
َ
 أ

یَء)آن چیز را خیلی بزرگ گردانیدم(  به معنای تعديه است.
َ

ْعَظْمُت الّش
َ
أ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. همزه ماضی، امر و مصدر باب ِإفعال، وصل است يا قطع؟ توضیح دهید.

2. چرا همزه امر حاضر در باب ِإفعال مفتوح است؟
َم را صرف کنید.

َ
ْعل

َ
کَرَم و امر أ

َ
ْحَسَن، مضارع أ

َ
3. چهارده صیغه ماضی أ

ْقَتَل چیست؟
َ
4. صیغه اول ماضی مجهول، مضارع مجهول و امر مجهول أ

5. فايده بردن فعل هاى ثالثی مجرد به باب هاى مزيد چیست؟ توضیح دهید.
 6. هشت معناِى مشهور باب ِإفعال را فقط نام ببريد.

7. معناى لغوى و اصطالحی »تعديه« را بنويسید.
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8. باب ِإفعال در جمله هاى ذیل در کدام يک از معانی خود به کار رفته است؟ 

:   على سعيد را خنداند.  
ً
ْضَحَک َعِلّىٌ َسِعيدا

َ
أ

:    زید را احمق و نادان یافتم.  
ً
ْحَمْقُت َزیدا

َ
أ

:    درخت دارای ثمر و ميوه شد. َجرُ 
َ

ْثَمَر الّش
َ
أ

:    وقت چيدن ميوه رسيد. َمرُ 
َ
ْقَطَف ٱلّث

َ
أ

:    فزع و بیمناکى سعيد را برطرف کردم.  
ً
ْفَزْعُت َسِعيدا

َ
أ

 بــا دقــت در آيــات و روايــت ذیــل، نــوع )ماضــى، مضــارع و امــر(، ريشــه و صیغــه فعل هــاى 
مشــخص شــده را بنويســید.

ِسیرًا.1
َ
ِه ِمْسکینًا َو َيتِیمًا َو أ ٰی ُحّبِ

َ
َعاَم َعل 1. القرآن الکریم: َو ُيْطِعُموَن الّطَ

ُصوا ِديَنُهْم هلِِل.2
َ
ْخل

َ
2. القرآن الکریم: َو أ

مِیَن.3
َ
َعال

ْ
ْمُت ِلَرّبِ ال

َ
ْسل

َ
َ أ

ْسلِْم َقال
َ
ُه أ ُه َرّبُ

َ
 ل

َ
3. القرآن الکریم: ِإْذَقال

ْن ُيْلَِف اهلُل َوْعَدُه.4
َ
4. القرآن الکریم: َو ل

ْبَداَن.5
َ ْ
ْلُِق ال ْنَیا تُ

ُ
 الّد

َ
؟ع؟: ِإّن ِلَماُم َعِلّيٌ

َ
5. ا

مطالعه و پژوهش

▪  با مراجعه به منابع ادبی ذیل، برای باب ِافعال معانی جديدی بيابيد. 

▪  منابع مطالعه و پژوهش: 
علوم العربيه، ص 47.

صرف ساده ،ص 158.
مغنی الفقیه ) صرف جامع کاربردی( ص 86.

ک می دهند. دهر، 8 1. و به ]پاس[ دوستی ]خدا[ بينوا و يتیم و اسیر  را خورا
گرداندند. نساء،146 که ...[ و دین خود را براى خدا خالص  کسانی  2. منافقان در جهنم اند؛ مگر 

3. هنگامی که پروردگارش به او )ابراهیم( فرمود: تسلیم شو! گفت: تسلیم پروردگار جهانیان شدم. بقره، 131
4. و خداوند، هرگز به پيمان خود پشت نمی کند. حج، 47

5. همانا روزگار پيکرها را فرسايش می دهد. غرر الحکم، ج 1، ص 261
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حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب تفعیل بر چه وزن هایی می آيد؟. 82
مصدر باب تفعیل عالوه بر وزن تفعیل دارای چند وزن ديگر می باشد؟. 83
معانی مشهور باب تفعیل چیست؟. 84

 هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »تفعیــل« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .82

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد. 

ُل        َتْفِعيل ُیَفّعِ َل     ّعَ
َ
ف

ُیَفّرِ ُح        َتْفِریح َح     ّرَ
َ
فرح معلوم        ف

ُح   َتْفِریح ُیَفّرَ ّرِ َح 
ُ
ف مجهول    

بقیه موارد کاربرد باب تفعيل عبارت اند از:

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ْل ِلُیَفّعِ

ْح    ِلُیَفّرِ

ْل َفّعِ

ْح    َفّرِ

ْل ْم ُيَفّعِ
َ
ل

ْح    ْم ُيَفّرِ
َ
ل

ُل  ُيَفّعِ
َ

ال

ُح     ُيَفّرِ
َ

ال

َل ْن ُيَفّعِ
َ
أ

َح ْن ُيَفّرِ
َ
أ

ّنَ
َ
ل ُيَفّعِ

َحّنَ ُيَفّرِ

َب:
َّ

 و مضارع َکذ
َ

ل
َ

  صرف ماضی َنّز

َت، ...
ْ
ل َن، َنـّزَ

ْ
ل َتا، َنـّزَ

َ
ل ْت، َنـّزَ

َ
ل وا، َنـّزَ

ُ
ل  ، َنـّزَ

َ
ال )فرو فرستاد(، َنـّزَ

َ
ل َنـّزَ

ُب، ... ِ
ّ

ْبَن، ُتکذ ِ
ّ

َباَن، ُیکذ ِ
ّ

ُب، ُتکذ ِ
ّ

ُبوَن، ُتکذ ِ
ّ

َباِن، ُیکذ ِ
ّ

ُب )نسبت دروغ می دهد(، ُیکذ ِ
ّ

ُیکذ

بـــــاب تـــفــعــيــل

درس هفدهم
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٭ توجه

  مصدر این باب، عالوه بر وزن تفعیل، گاهی بر يکی از وزن هاى ذیل نیز می آيد:.83

َتکِریر       و       َتْکَرار ُر    ُیکّرِ َر        کّرَ  َتْفَعال   ،   مانند   :  

َتْجِریب   و       َتْجِرَبة ُب  ُیَجّرِ َب      َجّرَ ة   ،   مانند   :    
َ
 َتْفِعل

م
َ

َتْسِليم     و       َسال ُم    ِ
ّ
ُیَسل َم       

َّ
َسل َعال   ،   مانند   :     

َ
 ف

اب
َ

َتْکِذیب  و       ِکذ ُب    ِ
ّ

ُیَکذ َب     
َّ

َکذ  ِفَعال   ،   مانند   :     

اب
َّ

َتْکِذیب  و       ِکذ ُب    ِ
ّ

ُیَکذ َب     
َّ

َکذ ال   ،   مانند   :       ِفّعَ

معانی مشهور باب تفعیل

ــا شــش معنــای آن .84 ــی متعــددی می باشــد کــه در ذیــل ب ــاب تفعیــل دارای معان  ب

آشــنا می شــويم: 

1. تعدیه، مانند:

َک   :  خدا فرشته را فرود آورد.
َ
َمل

ْ
 اهلُل ال

َ
ل ُک   :   فرشته فرود آمد.      َنّزَ

َ
َمل

ْ
 ال

َ
َنَزل

٭ نکته

 این باب گاهی فعل متعدی به يک مفعول را، متعدی به دو مفعول می کند.

مَر        :      زيد آن کار را شناخت و درک کرد.)يک مفعولی(
َ
مانند:    َفِهَم زيٌد ال

مَر    :      آن کار را به زيد فهماندم.)دو مفعولی(
َ
ْمُت زيًدا ال        َفّهَ

▪ »تعديه« معناى غالبی باب تفعیل است.
ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ی(  دهم،ماصن رن ه س�ی عن ل )��ی ع�ی �ن ا�ب �ت ه �ب رد�ن �ب ا �ب د( را �ب کو سش �ی د �ن �ی ٌد )رن �ی َ�ُس�نَ رن ار�ت « در ع�ب عل »َ�ُس�نَ �ن
؟ س�ت �ی �ن �پ

آ
مه ا ر�ب �ن �ور�ت �ت د که در ا�ی �ی ما�ی کر �ن د و دن رار ده�ی �ن �ت

آ
رای ا عول �ب د« را م�ن �ی عدی کرده و »رن م�ت
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درا هفدهم136

2.  تکثير )داللت بر زيادى فعل، فاعل يا مفعول دارد( مانند:

           :     زيد را بسیار زدم. )زيادى در فعل(
ً
ْبُت َزیدا     َضّرَ

          :     شتران بسیارى مردند. )زيادى در فاعل(
ُ

 َبال
ْ

َتِت ال     َمّوَ

 ْبَواَب     :     درهاى زيادى را بستم. )زيادى در مفعول(
َ ْ
ْقُت ال

َّ
    َغل

▪ در موارد تکثیر و فراوانی در فاعل و مفعول، تکثیر در فعل نیز وجود دارد.

٭ توجه

برخی عالوه بر تعديه، معنای تکثیر را نیز از معانی غالبی این باب َبرشمرده اند.

3. مبالغه، مانند:      

           :     حق را کاماًل آشکار کردم.
َ

َحّق
ْ
ْحُت ال َصّرَ

 فــرق مبالغــه بــا تکثیــر ایــن اســت کــه معمــواًل در تکثیــر، کّمیــت و در مبالغــه، 

ــت مــورد نظــر اســت. کیفّی

4. تدریج، مانند:

:   ما این ذکر )قرآن( را به تدريج نازل کرده ايم. کـَر    ِ
ّ

َنا الذ
ْ
ل ا َنْحُن َنـّزَ

َ
ِإّن

  5. نسبت )نسبت دادن ماّده فعل به مفعول(، مانند:

:   به خدا نسبت يگانگی دادم. ْدُت اهلَل   َوّحَ

:   به  سعید نسبت  فسق دادم.    
ً
ْقُت َسِعيدا ّسَ

َ
ف

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

د. �ی مه ک�ن ر�ب ل �ت ع�ی �ن ا�ب �ت �ت در �ب ای �نس�ب ه مع�ن ه �ب و�ب ا �ت ر را �ب �ی روا�ی�ت رن
َصَرَک )وسائل الشیعة، ج 12،ص297 ( َ �بْ �ب

ّ
اَک و َکدنِ �ن

َ
�تْ ا سی؟ع؟: َ�ّدِ ال ع�ی �ت
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6. ضد معناى باب ِإفعال، مانند:

َط َزیٌد   : زيد کوتاهی  کرد. ّرَ
َ
َرَط َزیٌد   :  زيد زياده روى کرد.        ف

ْ
ف

َ
    أ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1. صیغه اول امر به الم، امر حاضر، جحد، نفی و مضارع منصوب فعل هاى ذیل چیست؟

َم
َّ
َف، َعل َصّرَ

َح« را صرف کنید. َع« و مضارع مؤّکد »َذّبَ  2. چهارده صیغه ماضی »َقّطَ

 3. مصدر باب تفعیل، چند وزن دارد؟ با ذکر مثال بنويسید.

 4. يکی از معانی باب تفعیل »مبالغه« است؛ فرق آن با »تکثیر« چیست؟

5. در جمله های ذیل، فعل ها در کدام يک از معانی باب تفعیل به کار رفته اند؟

: سعید، علی را شادمان کرد.  
ً
َح َسِعيٌد َعِلّيا ّرَ

َ
ف

: به فاطمه نسبت عدالت دادم. اِطَمَة 
َ
ُت ف

ْ
ل

َ
َعّد

: از سعید پرستاری کردم.  
ً
ْضُت َسِعيدا َمّرَ

  نــوع )ماضــى، مضــارع و حالــت مضــارع(، بــاب، ريشــه و صیغــه فعل هاى مشــخص شــده 
در آيــات و  روايــات ذیل را بنويســید.

ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا.1
َ
أ
َ
وِبکْم ف

ُ
ـَف َبْيَن ُقل

َّ
ل
َ
أ
َ
1. القرآن الکریم :ف

2.
َ

ُس لک  َو ُنَقدِّ
َ

2. القرآن الکریم : َنْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدک
ُکْم ُتْفلُِحوَن.3

َّ
َعل

َ
ُقوا اهلَل ل

َ
3. القرآن الکریم : َو اّت

گشتید. آل عمران،103 ى )اسالم و الفت(، برادران هم  1. پس میان دل هاى شما ]همدمی[ و پيوند داد تا به نعمت و
يم. بقره، 30 2. ما )فرشتگان( با ستايش تو ]تو را[ تنزيه می کنیم و به تقديست می پرداز

کنید، تا شايد شما رستگار شويد. آل عمران، 200 3. از خداوند پروا 
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درا هفدهم138

ُموَن  ْســِتْعَداِد ... ِلَیــْوٍم َتْقِدُموَن ِفیِه َعلٰی َمــا ُتَقدِّ ِ
ْ

ــی آُمُرُکــْم ِبُحْســِن اال َمــاُم َعِلــّي؟ع؟: ِإّنِ ِ
ْ

ل
َ
4. ا

ُفوَن.1
ِّ
َل َو َتْنِدُمــوَن َعلــی َمــا تُ

َجْهِل ِإْربًا.2
ْ
وا ِبال

ُ
ل َصِّ

ُ
ْن ت

َ
کْم ل

َ
؟ع؟: ِإّن َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
5. ا

ْف َعِسیرًا.3
ِّ
ْم يَُکل

َ
َف ]ِعباَدُه [ َيِسیرًا َو ل

َّ
 اهلَل ُسْبَحاَنُه... َک

َ
؟ع؟: ِإّن َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
6.  ا

مطالعه و پژوهش

▪  با مراجعه به منابع ذیل، معانی جديدی برای باب  تفعیل بيابيد.
▪  منابع مطالعه و پژوهش: 

صرف ساده، ص 162.
علوم العربيه، ص 60.

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص110.

کــه در آن وارد می شــويد بــر هــر چــه پيــش  1. همانــا مــن شــما را بــه خــوب آمــاده شــدن فرمــان می دهــم ... بــراى روزى 
284 ص   ،1 ج  الحکــم،  غــرر  ســرگذرانیده ايد.  پشــت  چــه  هــر  بــر  می شــويد  پشــیمان  و  فرســتاده ايد 

2 . به درستی که شما هیچ گاه با جهل، به هیچ حاجتی نمی رسید. همان، ج 1، ص 293
3. همانا خداى سبحان... ]بندگانش را[ به آسانی مکلف ساخت، نه به دشوارى. همان، ج 1، ص 254
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حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب مفاعله بر چه وزن هایی می آيد؟. 85
مصدر باب مفاعله آيا عالوه بر وزن مفاعله وزن ديگری نیز دارد؟. 86
الف ماضی باب مفاعله در هنگام مجهول شدن به چه چیزی تبدیل می شود؟. 87
معانی مشهور باب مفاعله چیست؟. 88
وجوه اشتراک سه باب افعال، تفعیل و مفاعله چیست؟. 89

هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »مفاعلــه« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .85

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

ة
َ
اَعَل         ُیَفاِعُل         ُمَفاَعل

َ
ف

بحث معلوم        َباَحَث        ُیَباِحُث      ُمَباَحَثة
ُبوِحَث      ُیَباَحُث      ُمَباَحَثة     مجهول    

ه عبارت اند از:
َ
بقیه موارد کاربرد باب ُمفاعل

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ِلُیَفاِعْل   

ِلُیَباِحْث   

َفاِعْل  

َباِحْث   

ْم ُيَفاِعْل
َ
ل

ْم ُیَباِحْث   
َ
 ل

 ُيَفاِعُل   
َ

ال

 ُیَباِحُث   
َ

ال

ْن ُيَفاِعَل
َ
أ

ْن  ُیَباِحَث
َ
أ

ّنَ
َ
ُيَفاِعل

ُیَباِحَثّنَ

باب مفـاعـلــه

درس هجدهم
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درا هجدهم140

َس:
َ
  صرف امر فعل َجال

ِلُيَجاِلْس، ِلُيَجاِلَسا، ِلُيَجاِلُسوا، ِلُتَجاِلْس، ِلُتَجاِلَسا، ِلُيَجاِلْسَن، َجاِلْس، ...

مصــدر بســیاری از افعــال در ایــن بــاب عــالوه بــر وزن مفاعلــه بــر وزن ِفعــال نیــز می آيــد. .86

البّتــه در تعــداد کمــی از َافعــال عــالوه بــر دو وزن مذکــور بــر وزن ِفیعــال نیــز می آيــد؛ ماننــد:
ً
 و ِقيَتاال

ً
ًة و ِقَتاال

َ
 قاَتَل، ُیَقاِتُل، ُمَقاَتل

در ماضــی مجهــول ایــن بــاب، »الــف« بــه »واو« تبدیــل می شــود؛ زیــرا مــا قبــل آن .87

ضّمــه اســت؛ ماننــد:

َهاَجَر    ُهاِجَر    ُهوِجَر

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

؟ ه اس�ت �ت ل �به کار ر�ن �ی ا�ت دن �ی
آ
ا�له در ا ا�ب م�ن ا مصدر �ب �ی

آ
ا

)1/ هت ��ن ِلیی )مم�ت �ی َهاًدا �نِیی َس�بِ ْم �بِ �تُ ْ َر�ب ْم �نَ �تُ �نْ ُک�نْ ْم اإِ
ُ
ک ِ

ّ ِه َر�ب
َ
الّل وا �بِ

ِم�نُ وأْ �نْ �تُ
أَ
ا

/ 25 و 26(
أ
ا �ب ا)�ن

ً ا�ت َ اًء ِو�ن رنَ َ ا �ب ً ا�ت ّسَ ًما َوعنَ ا َ�ِم�ی
َّ
ل اإِ

)37/
أ
ا �ب ا)�ن ً َ�ا�ب ُه �نِ و�نَ ِم�نْ

ُ
ْمِلک ا �ی

َ
ْ�َم�نِ ل ُهَما الّرَ �نَ �ی َ ْر�نِ َوَما �ب

اأَ
ْ
َماَوا�تِ َوال ِ الّسَ

َر�بّ

  معانی مشهور باب مفاعله

باب مفاعله دارای معانی متعددی است که به چهار معنا اشاره می شود: .88

1. مشــارکت )شــرکت داشــتن دو شــخص يــا دو چیــز در انجــام فعــل کــه هــر يــک از دو 

طــرف، نســبت بــه ديگــرى، هــم فاعــل اســت و هــم مفعول و بهتر اســت آغــاز کننده به 

صــورت فاعــل و ديگــرى بــه صــورت مفعــول آورده شــود(، ماننــد:

  :   علی و سعید با يکديگر زد و خورد کردند.
ً
َضاَرَب َسِعيٌد َعِلّيا
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141 باب مفـاعـلــه

٭ توجه

»مشارکت« معناى غالبی باب مفاعله، است.

  2. تکثير، مانند:

َناَعَمُه اهلُل     :   خدا نعمت او را فراوان کرد.

  3. تعدیه، مانند:

َبُعَد    :   دور شد     َباَعَدُه   :   اورا دور کرد.

 4. ثالثی مجرد، مانند:

َر َسِعيٌد   :   سعید مسافرت کرد.
َ
َسَفر یا َساف

َهَجَر یا َهاَجَر َعلّيٌ   :   علی مهاجرت کرد.

٭ توجه

معمــواًل هــر گاه از بــاب »مفاعلــه«، فعلــی بــه خداونــد نســبت داده شــود، بــه 

ماننــد: اســت؛  همیــن معنــاى چهــارم 

ُهُم اهلُل                 :   خداوند آنان را بکشد.
َ
َقاَتل

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

د؟ ه ا�ن �ت ا�له �به کار ر�ن ا�ب م�ن رای �ب ا�ب �ب ده در ک�ت کر سش ک ارن معا�نی دن ر در کدام �ی �ی عل های رن ک ارن �ن هر �ی

جاَهَد زیٌد : زید کوشید.
کره کرد. َکَر زیٌد عمرًوا : زید با عمرو مذا ذا
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درا هجدهم142

٭ نکته

  سه باب افعال، تفعيل و مفاعله، در چند امر با يکديگر مشترک اند:.89

    1. به صیغه اّول ماضی آن ها یک حرف اضافه شده است؛

    2. حروف »أتین« در مضارع این سه باب، مضموم است؛

    3. عین الفعل مضارع آن ها، مکسور است.

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. فعــل »َزَرَع« را بــه بــاب مفاعلــه بــرده، صیغــه اّول ماضــی مجهــول، مضــارع مجهــول، امــر 

معلــوم حاضــر، نفــی و مضــارع منصــوب آن  را بنويســید.

 2. چهارده صیغه جحد َهاَجَر را صرف کنید.

 3. در جمله هاى ذیل فعل هاى باب مفاعله در کدام يک از معانی چهارگانه به کار رفته اند؟

: پيوسته از زيد درخواست کردم. ْبُت زيدًا  
َ
طال

: زيد و سعید با يکديگر بحث کردند. َباَحَث َزيٌد َسِعیدًا  

:   ]به پندار خود[ خدا را فريب می دهند. ُيَخاِدُعوَن اهلَل1  

4. قسمت هاى خالی جدول مذکور در    کتاب تمرین را تکمیل کنید.

  نوع، باب، صیغه و ريشه فعل هاى مشخص شده در آيات و روايات ذیل را بنويسید.

ْبُتْم َفَعاقُِبوا ِبِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم ِبِه.2
َ
1. القرآن الکریم: َوِإْن َعق

ْطُتْم ِفی ُیوُسَف.3 2. القرآن الکریم: َوِمْن َقْبُل َما َفّرَ

ــان  ــه ايم ک ــانی را  کس ــدا و  ــود[ خ ــدار خ ــه پن ــُعُروَن«؛ ]ب ــا َيْش ــُهْم و َم ْنُفَس
َ
 أ

َّ
ــوَن ِإال ــا َيْخَدُع ــوا َو َم ــَن آَمُن ِذی

َّ
ــوَن اهلَل َو ال 1. »ُيَخاِدُع

کــه جــز خــود را فريــب نمی دهنــد و نمی فهمنــد. بقــره، 9 آورده انــد، فريــب می دهنــد، در حالــی 
کیفر دهید! نحل، 126 که به شما تعدي شده  کنید، تنها بمقداري  گاه خواستید مجازات  2. هر 

کرديد. یوسف، 80 کوتاهی  3. و پيش از این درباره یوسف 
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143 باب مفـاعـلــه

ونَ ِفی َسبِیِل اهلِل.1
ُ
 ُتَقاِتل

َ
کْم ال

َ
3. القرآن الکریم: و َما ل

ُه.2
ُ
َم اهلُل َو َرُسول  ُيَحّرُِموَن َما َحّرَ

َ
ِخِر َو ال

ْ
َیوِم ال

ْ
 ِبال

َ
 ِباهلِل َو ال

َ
 ُیْؤِمُنون

َ
ِذیَن ال

َّ
وا ال

ُ
4. القرآن الکریم: َقاِتل

َجَسُد.3
ْ
ْم ُيَساِعِد ال

َ
ِجّدِ َو ِإْن ل

ْ
 ِبال

َ
ْیک

َ
؟ع؟ : َعل َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
5. ا

َعَمَل.4
ْ
َمَل َو َباِدُروا ال

َ ْ
ُروا ال ؟ع؟ : َقّصِ َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
6. ا

مطالعه و پژوهش

که  کاربردهای باب مفاعله، بيان مسابقه بين دو طرف و غلبه يک طرف بر ديگری می باشد  1. يکی از 

کنید. به آن »باب مغالبه« می گويند، درباره باب مغالبه با مراجعه به منابع ذیل تحقیق 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
علوم العربيه، ص 66.

صرف کاربردی ج 1 ، ص152.
شرح نظام، ص 49.

2. با مراجعه به منابع ذیل و سایر منابع صرفی و لغوی معانی جديدی برای باب مفاعله بيابيد.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص 128.

مغنی الفقیه )علم صرف در مسیر اجتهاد(
 ص 286 و  289 و 291.

کارزار نمی کنید؟ نساء، 75 که در راه خدا  1. و شما را چه شده 
کرده انــد، حــرام  کــه ]اهــل کتاب انــد[ بــه خــدا و روز واپســین ايمــان نمی آورنــد و آنچــه را خداونــد و پيامبــر او حــرام  2. بــا کســانی 

ــه، 29 کنیــد. توب کارزار  نمی شــمارند، 
کار دنیا و آخرت[ اگر چه جسم همراهی نکند. غررالحکم، ج 2، ص 483 3. بر تو باد به سعی و کوشش ]در 

کنید و به سوى عمل ]براى آخرت[ بشتابيد. همان، ص 544 کم  4. آرزو را 
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ل بر چه وزن هایی می آيد؟. 90 حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب َتَفّعُ
هر گاه هنگام صرف مضارع معلوم باب تفعل دو تاء در کنار هم قرار گیرند حکم آن چیست؟. 91
معانی مشهور باب تفعل چیست؟. 92

ــل« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر آن .90 هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »َتَفّعُ

بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

ل ُل          َتَفّعُ َیَتَفّعَ َل     َتَفّعَ     

ل           َتـَنـّزُ
ُ

ل َیـَتـَنـّزَ     
َ

ل  معلوم          َتـَنـّزَ
نزل

ل       َتـَنـّزُ
ُ

ل ُیـَتـَنـّزَ  
َ

ل مجهول     ُتـُنـّزِ

ل عبارت اند از:   بقیه موارد کاربرد باب َتَفّعُ

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ْل    ِلَیَتَفّعَ

   
ْ

ل ِلَیَتَنّزَ

ْل    َتَفّعَ

   
ْ

ل َتَنّزَ

ْل    ْم َيَتَفّعَ
َ
ل

   
ْ

ل ْم َيَتَنّزَ
َ
ل

ُل     َيَتَفّعَ
َ

ال

   
ُ

ل  َيَتَنّزَ
َ

ال

َل ْن َيَتَفّعَ
َ
أ

َ
ل ْن َيَتَنّزَ

َ
أ

ّنَ   
َ
ل َيَتَفّعَ

ّنَ 
َ
ل َيَتَنّزَ

ـل   باب َتـَفـّعُ

درس نوزدهم
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٭ نکته

ــل، در بعضــی صیغه هــا، دو »تــاء« کنــار   .91 هنــگام صــرِف فعــِل مضــارِع معلــوم بــاب َتَفّعُ

يکديگــر قــرار می گیرنــد. بــراى ســبک شــدن کالم، می تــوان يکــی از دو تــاء را حــذف کــرد.   

ایــن موضــوع در صیغه هــاى  4 و 5 و نیــز شــش صیغــه مخاطــب وجــود دارد؛ ماننــد:
ُ

َتـَنــّزَ ل  )4 و 7(       
ُ

َتـَتـَنــّزَ ل

ـُروَن ـُروَن )9(              َتـَکـّبَ َتـَتـَکـّبَ

:
َ

ل
َ

 صرف مضارع منصوب از فعل َتَنّز

... ،
َ

ل ْن َتـَنـّزَ
َ
ـَن، أ

ْ
ل ْن َیـَتـَنـّزَ

َ
، أ

َ
ال ْن َتـَنـّزَ

َ
، أ

َ
ل ْن َتـَنـّزَ

َ
وا،أ

ُ
ل ْن َیـَتـَنـّزَ

َ
، أ

َ
ال ْن َیـَتـَنـّزَ

َ
، أ

َ
ل ْن َیـَتـَنـّزَ

َ
أ

رای �ب ه  �ن م�ی رن ا  د و هرحب �ی ل را �ر�ن ک�ن ّعُ �نَ �تَ ا�ب  �ب ه امر معلوم ماده »�لم« در  عن هارده ��ی �پ
د. �ی راء ک�ن ود ، ا�ب راهم �ب الا �ن ه �ب ک�ت راء �ن ا�ب

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ل ّعُ
َ

 معانی مشهور باب َتف

ــا اشــاره .92 ــه شــش معن ــل ب ــه اســت کــه در ذی ــه کار رفت ــی متعــددی ب ــل در معان ــاب تفّعُ  ب

 : می شــود 

1. مطاوعــه )قبــول اثــر فعــل(: بــه چیــزی يــا کســی کــه اثــر را پذیرفتــه، مطــاِوع و به کســی که اثر 

ــل، مطــاِوع باب تفعیل اســت؛ مانند:  او پذیرفته شــده، مطــاَوع گوينــد. بــاب َتَفّعُ

َم   :   به زيد ياد دادم؛ پس او ياد گرفت.
َّ
ـَتـَعل

َ
 ف

ً
ْمُت َزیدا

َّ
َعل

در ایــن مثــال، تعلیــم _ کــه اثــر فاعــل اســت_ از ســوى زيــد پذیرفتــه شــده کــه از ایــن 
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ــم )يــاد گرفتــن( تعبیــر می شــود. 
ُّ
عمــل، بــه َتَعل

٭ توجه

»مطاوعه« معنای غالبی باب تفّعل  است.

ــف در ایــن بــاب ایــن اســت 
ّ
ــف )خــود را بــه رنــج انداختــن(: مقصــود از تکل

ُّ
2. َتکل

کــه فاعــل می خواهــد چیــز غیــر واقعــی را بــه زحمــت بــه خــود منســوب کنــد؛ 

ماننــد:

َع َســِعيٌد   :  ســعید خــود را شــجاع نشــان داد؛ يعنــی اظهــار شــجاعت   َتَشــّجَ

                                        کرد و کارهای شجاعانه ای انجام داد، تا واقعًا شجاع بشود.

  3. تدریج، مانند:

:   سعید آب را جرعه جرعه نوشید. َماَء 
ْ
َع َسِعيٌد ال َتَجّرَ

4. َتجّنب )اجتناب کردِن فاعل از ماّده فعل(، مانند:

:   سعید از گناه دورى کرد. َم َسِعيٌد          
َ
 ّث

َ
َتأ

س )فاعل چیزى را که فعل از آن مشتق شده است در َبرُکند(، مانند: 5.تلّبُ

:   سعید قمیص )پيراهن( در بر کرد.  َص َسِعيٌد   َتَقّمَ

:   زيد خاَتم )انگشتر( در دست کرد.  َم َزیٌد          َتَخّتَ

عدی؟ ا م�ت عمال می گردد �ی م اس�ت ه �ور�ت لارن س �ب ل�بّ �ب و �ت �نّ حب ای �ت ل در مع�ن ّعُ �نَ ا�ب �تَ ا �ب �ی
آ
ا

نی2 میا ݢ سش ݢ پر
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6. تحّول )به حالتی درآمدن(، مانند:

:   بکر یهودى شد. َد َبکٌر            َتَهّوَ

:   آن زن، بی شوهر شد. ُة   
َ
َمْرأ

ْ
َمِت ال ّیَ

َ
َتأ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. باب، وزن و ريشه فعل هاى ذیل را بنويسید.

ْم ُتْصِلحي
َ
َن، ل

ْ
ْطِعُموا، ُیَجاِدل

َ
ُحوَن، أ ُیَفّرِ

َد را صرف کنید. 2. شش صیغه امر حاضر َتَهّجَ
3. منظور از واژه های ذیل چیست؟.

ُمَطاِو ع، ُمطاَوع، ُمَطاَوَعة، تکثير، صيرورت
ل به کار رفته اند. 4. افعال در جمله های ذیل، در کدام يک از معانی باب تفّعُ

: سعيد را ادب کردم؛ پس او ادب شد. َب  ّدَ
َ
َتأ

َ
 ف

ً
ْبُت َسعِيدا ّدَ

َ
أ

: زید صبر و بردباری را بر خود تحميل کرد. َر َزیدٌ   َتَصّبَ

: زید از خوردن ميوه پرهيز کرد. َه َزیدٌ  
َ
َتَفّک

: سعيد نصرانى شد. َر َسِعيٌد   َتَنّصَ

: خالد مسلمان شد. َم خاِلٌد  
َّ
َتَسل

: خالد ِدثار ) لباسى که روی لباس ها مى پوشند(پوشيد. َر َخاِلٌد  
َ
afaَتَدّث
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  نــوع، صیغــه، شــماره صیغــه و ريشــه فعل هــاى مشــخص شــده در آيــات و روايــات ذیــل 
را بنويســید.

َعِلیُم.1
ْ
ِمیُع ال نَت الّسَ

َ
ک أ

َ
ا ِإّن ْل ِمّنَ َنا َتَقّبَ 1. القرآن الکریم: َرّبَ

ُروا.2 ْن َيَتَطّهَ
َ
ونَ أ  ُيِحّبُ

ٌ
2. القرآن الکریم: ِفیِه ِرَجال

ُنوا.3 3. القرآن الکریم: ِإْن َجاَءکْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبّیَ
ُم.4

َ
ْم َيکْن َيْعل

َ
َم َما ل

ْ
َم ِعل

َّ
ْن َيَتَعل

َ
َعاِلـِم أ

ْ
ی ال

َ
؟ع؟:  َعل َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
4. ا

َرْت  ْحَمُة َبْعَد ُنُفوِرَهــا َو َتَفّجَ ْیــِه الّرَ
َ
َبــْت َعل

َ
ْقــوٰى ... َتَحّد  ِبالّتَ

َ
َخــذ

َ
؟ع؟: َفَمــْن أ َمــاُم َعِلــّيٌ ِ

ْ
ال

َ
5. ا

َعُم َبْعــَد ُنُضوِبَها.5 ْیــِه الّنِ
َ
َعل

مطالعه و پژوهش

ـل بيابيد. ▪  با مراجعه به منابع ذیل، معانی جديدی برای باب تفـّعُ

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
صرف ساده ص 174.
علوم العربيه ص 85.

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص 139.

که تنها تو شنوا ]و[ دانایی. بقره، 127 1. پروردگارا! از ما بپذیر 
ک بشوند. توبه، 108 که دوست دارند پا 2.  در آن )مسجد قبا( مردانی اند 

کنید. حجرات، 6 گر فاسقی براى شما خبرى آورد، پس ]آن را به نیك[ بررسی  3. ا
که دانِش آنچه را نمی داند، بياموزد. غرر الحکم، ج 2، ص 487 4. بر عاِلم است 

ى روان شــود پــس از  گريختــن آن و چشــمه نعمــت بــراى و ى آرد پــس از  کنــد، ... رحمــت، بــه او رو 5. پــس آن کــه تقــوا پيشــه 
فــرو رفتــن آن در زمیــن. نهــج البالغــه، خطبــه 198
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حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب َتَفاُعل بر چه وزن هایی می آيد؟. 93
هر گاه هنگام صرف مضارع معلوم باب تفاعل دو تاء در کنار هم قرار گیرند حکم آن چیست؟. 94
»الف« در ماضی مجهول باب تفاعل تبدیل به چه چیزی می شود؟. 95
معنای لغوی و اصطالحی ابدال چیست؟. 96
حروف ِابدال کدام است و کاربرد قاعده ابدال در دو باب تفعل و تفاعل چگونه است؟. 97
معانی مشهور باب تفاعل چیست؟. 98

هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »َتَفاُعــل« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .93

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

َتَفاَعَل              َیَتَفاَعُل                 َتَفاُعل

ظهر   معلوم          َتَظاَهَر               َیَتَظاَهُر                   َتَظاُهر
ْيِه          َتَظاُهر

َ
ْيِه1    ُیَتَظاَهُر َعل

َ
ُتُظوِهَر َعل     مجهول   

ــا  کــه مناســب معنــا و ب کمــک حــرف جــّر اصلــی، حــرف معّینــی وجــود نــدارد؛ بلکــه بايــد حــرف جــّری  ــه  ــه ب ــرای تعدي 1. ب
گــردد. )ر.ک: بحــث »جــار و مجــرور« و همچنیــن بحــث »شــرايط نايــب فاعــل«:  ســیاق جملــه هماهنــگ باشــد انتخــاب 

النحــو الوافــي، عبــاس حســن، ج2، ص154؛ ج2، ص115(

 باب َتـَفـاُعـل

درس بیستم
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  بقیه موارد کاربرد باب َتفاُعل عبارت اند از:

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ِلَیَتَفاَعْل   

ِلَیَتَظاَهْر   

َتَفاَعْل   

َتَظاَهْر    

ْم َيَتَفاَعْل   
َ
  ل

ْم َيَتَظاَهْر   
َ
ل

 َيَتَفاَعُل   
َ

ال

 َيَتَظاَهُر     
َ

ال

ْن َيَتَفاَعَل
َ
أ

ْن َيَتَظاَهَر
َ
أ

ّنَ
َ
َيَتَفاَعل

َ
َيَتَظاَهَرّن

٭ نکته

ل، در بعضــی از صیغه ها .94 هنــگام صــرِف مضــارِع معلــوم بــاب َتَفاُعــل، مثــل بــاب َتَفّعُ

دو تــاء کنــار يکديگــر قــرار می گیرنــد کــه بــرای ســبک شــدِن کالم، می تــوان يکــی از آنهــا 

را حــذف کــرد؛ مانند:

َتَتَعاَرُف )4 و7(           َتَعاَرُف

َتَتَضاَرُبوَن )9(                َتَضاَرُبوَن

 »الــف« در ماضــی مجهــوِل ایــن بــاب، مثــل بــاب مفاعلــه، بــه »واو« تبدیــل می شــود؛ .95

زیــرا مــا قبــل آن ضّمــه اســت؛ ماننــد:

َتَضاَرَب        ُتُضاِرَب        ُتُضوِرَب

َتَظاَهَر عليه  ُتُظاِهَر عليه  ُتُظوِهَر عليه

:
َ

   نمونه صرف مضارع مجزوم فعل َتَعاَرف

َن،
ْ
ْم َیَتَعاَرف

َ
ا، ل

َ
ْم َتعاَرف

َ
ْم َتَعاَرْف، ل

َ
وا، ل

ُ
ْم َیَتَعاَرف

َ
ا، ل

َ
ْم َیَتَعاَرف

َ
ْم َیَتَعاَرْف، ل

َ
ل

ْم َتَعاَرْف، ...
َ
 ل

�ن  ه های امر معلوم هم�ی عن ک ارن ��ی ا کدام �ی ا�ل �ب �ن ا�ب �ت ه سوم �ب عن ی معلوم ��ی عل ماصن �ن
د؟ اسش ل می �ب ی مما�ش �ن ر ل�ن �ن ا�ب ارن �ن �ب

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ
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151  باب َتـَفـاُعـل

معنای لغوی و اصطالحی ِابدال

ابــدال در لغــت بــه معنــاى تبدیــل کــردن چیــزى بــه چیــز ديگــر اســت و در اصطــالِح .96

علــم صــرف، قــرار دادن حرفــی بــه جــاى حــرف ديگــر را ابــدال می گوينــد.

 حروف ابدال

حروف ابدال عبارت اند از:.97

ه، ى، ء، ت، ص، و، م، ط، ا، د

 که در عبارت »َهيَئُت َصوٍم طاَد« جمع اند.

ـل و َتـفاُعل ـّعُ
َ

 کاربرد قاعده ابدال در دو باب َتـف

ــل و َتفاُعــل، يکــی از دوازده حــرف:  هــرگاه فــاء الفعــل کلمــه اى در باب هــاى تفّعُ

»ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ« باشــد؛

 جایــز اســت کــه »تــاء« ایــن دو بــاب را هم جنــس فاءالفعــل کنیــم و در يکديگــر 

نمایيــم. ادغــام 

در مــواردى کــه ایــن عمــل بــه ســکون اّول کلمــه منتهــی شــود، بــراى پرهیــز از ابتــدا بــه 

ســاکن، همــزٔه وصــِل مکســورى در اّول کلمــه آورده می شــود؛ ماننــد:

َت ّبَ
َ
َت       ِاّث َت       ِاْثَثّبَ َت     ْثَثّبَ َت    َثَثّبَ ل(       َتَثّبَ َثَبَت )درباب َتَفّعُ

َن ّیَ َن        ِاّزَ َن           ِاْزَزّیَ َن       ْزَزّیَ َن      َزَزّیَ ل(        َتَزّیَ َزَیَن )در باب َتَفّعُ

اَقَل
َ
َثُقَل )در باب َتَفاُعل(    َتَثاَقَل    َثَثاَقَل      ْثَثاَقَل        ِاْثَثاَقَل        ِاّث

اَرَک  َدَرَک )در باب َتَفاُعل(  َتَداَرَک  َدَداَرَک   ْدَداَرَک     ِاْدَداَرَک        ِاّدَ
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٭ تبصره

در مــواردی کــه دو تــاء در بــاب تفّعــل و تفاُعــل در اول مضــارع معلــوم در کنــار يکديگــر 

ــُر 
َ

ّک
َ

قــرار می گیرنــد و فاءالفعــل نیــز يکــی از دوازده حــرف مذکــور می باشــد؛ )ماننــد: َتَتذ

و َتَتــَداَرُک(

در این صورت دو کار جائز است:

ُر
َ

ّک
َ

ُر   َتذ
َ

ّک
َ

1-حذف يکی از دو تاء  َتَتذ

ُر
َ

ّک
َّ

ُر  َتذ
َ

َذّک
َ

ُر   َتذ
َ

ّک
َ

َتَتذ 2-تبدیل تاء باب به فاءالفعل 

٭ نکته

اقدام نخست )حذف تاء( بر اقدام دّوم ترجیح دارد.

عل  اءال�ن ده در مورد �ن کر سش ا�ده دن راء �ت ا ا�ب « را �ب �ن �ی ل ارن ماده »رن ّعُ �نَ ا�ب �تَ ی �ب ٔه ماصن عن هارده ��ی  �پ
د. �ی ا�ب �ر�ن ک�ن �ن �ب ا�ی

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

اُعل
َ

  معانی مشهور باب َتف

باب تفاعل دارا ی معانی متعددی است که به چهار معنا اشاره می شود :.98

1. مشارکت، مانند:

َتَضاَرَب َزیٌد و َسِعيٌد      :   زيد و سعید يکديگر را زدند.

٭ توجه

»مشارکت« معنای غالبی باب تفاعل است.

2.  تظاهر )فاعل، چیزى را که واقعیت ندارد، اظهار می کند(، مانند:

َتَجاَهَل َزیٌد    : زيد تجاهل  کرد؛ يعنی  اظهار نادانی  کرد؛ در صورتی  که  واقعًا می دانست.
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: علی تمارض کرد؛ يعنی خود را مريض وانمود کرد؛ درصورتی که مريض نبود. َتَماَرَض َعِلّيٌ

3.  مطاوعه، مانند:

َتَباَعَد  :   سعید را دور کردم؛ پس دور شد.
َ
 ف

ً
َباَعْدُت َسِعيدا

َتَشاَرَب       :  او را نوشاندم؛ پس نوشید.
َ
َشاَرْبُتُه ف

باب تفاعل، مطاِوع باب مفاعله است.

4. تدریج، مانند:

:  گزارش ها به تدريج وارد شد. ْخَباُر    
َ ْ
َتَواَرَدِت ال

:  باران، آرام آرام زياد شد. َمَطُر       
ْ
َتَزاَیَد ال

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. شش صیغه غايب ماضی مجهول و امر معلوم مؤّکد )ثقیله( فعل َتَماَنَع را صرف کنید.
 2. فعل هاى ذیل را به باب هاى خواسته شده ببريد و تغیيرات ابدالی الزم را اعمال کنید.

َتَفاُعل    َضَرَب، َصَدَق ل     َدَرَج، َطَهَر     َتَفّعُ
ــه کار  ــی خــود ب ــاب تفاعــل در کدام يــک از معان ــه ب  3. در جمله هــاى ذیــل تعیيــن کنیــد ک

رفتــه اســت؟
: يکديگر را بر نیکوکاری و پرهیزکاری ياری کنید. ْقوٰی  ی ٱلِبّرِ و ٱلّتَ

َ
َتَعاَوُنوا َعل

: سعید تکاسل کرد؛ يعنی خود را به کسالت و بی حالی زد. َتَکاَسَل َسِعیٌد 
: آن را نسخ و باطل کردم؛ پس نسخ شد. َناَسْخُتُه َفَتَناَسَخ 
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   بــاب، ريشــه و شــماره صیغــه فعل هــاى ثالثــى مجــرد و مزيدمشــخص شــده در آيــات و 
روايــات ذیــل را بنويســید.

َقاِب.1
ْ
ل
َ ْ
 َتَناَبُزوا ِبال

َ
ْنُفَسُکْم َو ال

َ
ِمُزوا أ

ْ
 َتل

َ
ِذیَن آَمُنوا... َو ال

َّ
َها ال ّیُ

َ
1. القرآن الکریم: َيا أ

َهاِر َيَتَعاَرُفوَن َبْيَنُهْم.2  َساَعًة ِمَن الّنَ
َّ

َبُثوا ِإال
ْ
ْم َيل

َ
ْن ل

َ
2. القرآن الکریم: َوَیْوَم َيْحُشُرُهْم َکأ

ُمَتَناِفُسوَن.3
ْ
َیَتَناَفِس ال

ْ
 َفل

َ
 َو ِفی َذِلک

ٌ
3. القرآن الکریم: ِخَتاُمُه ِمْسک

ْیَها.4
َ
لٰوِة َو َحاِفُظوا َعل ْمَر الّصَ

َ
؟ع؟: َتَعاَهُدوا أ َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
4. ا

َصْت ِعیَشُتُه.5
َ

ُموِر َتَنّغ
ُ
َيَتَغاَفْل َعْن َکِثیٍر ِمَن ال

َ
؟ع؟: َمْن ال َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
5. ا

مطالعه و پژوهش

پنج  و منابع ذیل حداقل  ادبی  به منابع  با مراجعه  نیز می باشد  تفاعل دارای معانی ديگری  ▪  باب 

معنای جديد برای آن با ذکر مثال بنويسید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
صرف ساده، 175.

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص 159.

1. اى اهل ايمان! و از همديگر عیب جویی مکنید و يکديگر را به لقب ها ]ى بد و ناخوشايند[ مخوانید. حجرات، 11
گویــی ]در دنیــا[ جــز ســاعتی از روز درنــگ نکرده انــد، يکديگــر را  کــه  گــردآورد  که]خداونــد[ آنــان )مــردم( را  2. و روزى 

45 یونــس،  می شناســند. 
ــر  ــد ب ــا[ باي ــن ]نعمت ه ــتاقان در ای ــت و مش ــک اس ــر آن از ُمش ــه[ ُمه ک ــوند  ــیراب می ش ــرابی س ــوکاران از ش ــه نیک ــر آين 3. ]ه

ــن، 26 ــد. مطففي گیرن يکديگــر پيشــی 
کنید. نهج البالغه، خطبه 199 کار نماز پایبند باشید و بر آن محافظت  4. به 

ى عمــد اشــتباهات ديگــرى را ناديــده نیانــگارد[، زندگــی اش ناخــوش  کــه در بســیارى از کارهــا تغافــل نــورزد ]و از رو 5. کســی 
می شــود. غررالحکــم، ج 2،ص 717 
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حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب ِاْفـتـعـال بر چه وزن هایی می آيد؟. 99
در باب افتعال چند قاعده ابدال اجراء می گردد؟. 100
معانی مشهور باب افتعال چیست؟. 101
مشارکت از معانی مشترک سه باب مفاعلة، تفاعل و افتعال است. در این معنا چه فرقی میان این سه باب وجود دارد؟. 102

 هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »ِافتعــال« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .99

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

ِتَعال
ْ
َتَعَل         َیْفَتِعُل         ِاف

ْ
ِاف

 معلوم      ِاْنـَتـَظَر         َیـْنـَتـِظُر           ِاْنِتَظار
نظر

ْنـُتـِظَر       ُیـْنـَتـَظُر           ِاْنِتَظار
ُ
مجهول    ا

بقیه موارد کاربرد باب افتعال عبارت اند از:

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ِلَیْفَتِعْل   

ِلَیْنَتِظْر  

ِاْفَتِعْل   

ِاْنَتِظْر    

ْم َيْفَتِعْل   
َ
ل

ْم َيْنَتِظْر     
َ
ل

 َيْفَتِعُل
َ

ال

 َيْنَتِظُر   
َ

ال

ْن َيْفَتِعَل
َ
أ

ْن َيْنَتِظَر
َ
أ

ّنَ   
َ
َيْفَتِعل

َ
 َيْنَتِظَرّن

َر:
َ

  نمونه صرف مضارع مجزوم به الی نهی از فعل ِاْنَتظ

 َتْنَتِظْر، ...
َ

 َیْنَتِظْرَن،  ال
َ

 َتْنَتِظَرا، ال
َ

 َتْنَتِظْر ، ال
َ

 َیْنَتِظُروا،  ال
َ

 َیْنَتِظَرا، ال
َ

 َیْنَتِظْر ، ال
َ

ال

ـتـعـال
ْ
باب ِاف

درس بیست و یکم
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قواعد ابدال در باب افتعال

 در باب افتعال، چند قاعده ابدال اجرا می گردد:.100

قاعــده )1(: هــرگاه فاءالفعــل فعلــی »واو« يــا »يــاء« باشــد، اگــر بــه بــاب افتعــال بــرده 

شــود، »واو« يــا »يــاء« بــه »تــاء« تبدیــل می شــوند و دو »تــاء« در يکديگــر ادغــام 

ماننــد: می شــوند؛ 

َحاد ِحُد ، ِاّتِ َحَد ، َیّتَ
َ
َوَحَد      ِاْوَتَحَد       ِاْتَتَحَد      ِاّت

َصال ِصُل ، ِاّتِ َصَل ، َیّتَ
َ
َوَصَل     ِاْوَتَصَل      ِاْتَتَصَل    ِاّت

ـَسار ِسُر ، ِاّتِ َسَر ، َیـّتَ
َ
َیَسَر         ِاْیَتَسَر         ِاْتَتَسَر       ِاّت

٭ توجه

قاعده فوق گاهی در جایی که ياء منقلب از همزه باشد نیز جاری می گردد مانند:

، ِاّتِخاذ
ُ

ِخذ ، َیّتَ
َ

َخذ
َ
      ِاّت

َ
      ِاْتَتَخذ

َ
    ِایَتَخذ

َ
          ِاْئَتَخذ

َ
َخذ

َ
أ

قاعــده )2(:هــرگاه فــاء الفعــل ایــن بــاب »ص، ض، ط، ظ« باشــد، تــاِء بــاب، بــه طــاء 

تبدیــل می شــود؛ ماننــد:

َضَرَب    ِاْضَتَرَب         ِاْضَطَرَب    ،  َیْضَطِرُب  ،    ِاْضِطَراب

َصَبَر          ِاْصَتَبَر           ِاْصَطَبَر        ،   َیْصَطِبُر      ،    ِاْصِطَبار

ع
َ

ال ِلُع         ،    ِاّطِ َع             ،    َیّطَ
َ
ل َع         ِاّطَ

َ
َع          ِاْطَتل

َ
َطل

م
َ

َم        ،   َیْظَطِلُم      ،     ِإْظِطال
َ
َم         ِاْظَطل

َ
َم          ِاْظَتل

َ
َظل

 

در مثال آخر که فاء الفعل ظ است، جایز است طاء و ظاء را در يکديگر ادغام کنیم: 

َم.
َ
ل َم يا ِاّطَ

َ
ل

َ
ِاّظ
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ــل  ــه دال تبدی ــاب ب ــاِء ب ــد، ت ــاب »د، ذ، ز« باش ــن ب ــل ای ــاء الفع ــرگاه ف ــده )3(: ه قاع

می شــود؛ ماننــد:

َرَک َدَرَک       ِاْدَتَرَک         ِاّدَ

َزَجَر         ِاْزَتَجَر           ِاْزَدَجَر

َذکَر          ِاْذَتَکَر          ِاْذَدَکـَر

در مثــال آخــر کــه فــاء الفعــل »ذ« اســت، جایــز اســت کــه ذال و دال را در يکديگــر 

ادغــام کنیــم: 

َکـَر َکـَر  يا ِاّدَ
َ

ِاّذ

قاعده )4(: هر گاه عین الفعِل فعلی در این باب، يکی از دوازده حرف:

 »ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ« باشد؛ 

ــاب را از جنــس عیــن الفعــل کنیــم و در آن ادغــام نمایيــم، ســپس  ــاء ب جایــز اســت ت

فاءالفعــل را مفتــوح يــا مکســور کنیــم و چــون از همــزه بــاب بی نیــاز می شــويم، آن را 

حــذف می نمایيــم؛ ماننــد:

ُب ِ
ّ

ذ َب  َیَجِ
َّ

ذ َب      ِجَ
َّ

ذ َذَب        ِاِجَ
َ

َب      ِاْجذ
َ

َب      ِاْجَتذ
َ

َجذ

ُم ّصِ َم    َیَخِ ّصَ َم      ِخَ ّصَ َخَصَم      ِاْخَتَصَم      ِاْخَصَصَم      ِاَخِ
ُموَن1 مانند:  َو ُهْم َیِخّصِ

ه  گو�ن هارم �پ ا�ده �پ راء �ت ا ا�ب عال �ب �ت ا�ب ا�ن صم( در �ب ٔه امر معلوم ماده)�ن عن هارده ��ی ِ �پ �ر�ن
ر  �یّ کور م�ن ا�ده مدن راء �ت گام ا�ب عل در ه�ن اءال�ن ا کسره داد�ن �ن �ه �ی �ت ه �ن �ت �ب ؟ ) �نس�ب اس�ت

د( �ی هس�ت

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

کارهای دنیا[ با هم به بحث و جدل مشغول اند. یس، 49 1 . آن ها ]در 
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درا بیست و یکم158

 معانی مشهور باب افتعال

باب افتعال دارا ی معانی متعددی است که به شش معنا اشاره می شود : .101

1. مطاوعه )اثرپذیرى(، مانند:

اْجَتَمُعوا   :   مردم را جمع کردم پس آنان جمع شدند.
َ
اَس ف َجَمْعُت الّنَ

اْحَتَرَق         :   چوب را سوزاندم؛ پس سوخت.
َ
ُعوَد ف

ْ
ْحَرْقُت ال

َ
أ

این باب غالبًا مطاِو ع ثالثی مجرد و گاهی نیز مطاِو ع باب ِإفعال است.

٭ توجه

»مطاوعه« معنای غالبی باب افتعال است.

2.  کوشش و مبالغه در معناى فعل، مانند:

:   با کوشش فراوان، دانش را به دست آوردم. َم     
ْ
ِعل

ْ
ِاْکَتَسْبُت ال

 3. ِاّتِخاذ )فراهم آوردن ماّده فعل(، مانند:

:   نان را پختم. ُخْبَز     
ْ
ِاْخَتَبْزُت ال

:   زيد هیزم تهیه کرد. ِاْحَتَطَب زیٌد:       

4.  طلب، مانند:

:   از سعید عذرخواهی کردم.      
ً
ْرُت َسِعيدا

َ
ِاْعَتذ

5.  معناى ثالثی مجرد، مانند:

ْبُت َثْوَب َسعيٍد   :   لباس سعید را کشیدم.
َ

ْبُت یا ِاْجَتذ
َ

َجذ

6.  مشارکت، مانند:

ِاْخَتَصَم َعِلّيٌ و َسعیٌد      :   علی و سعید با يکديگر دشمنی کردند.
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159 باب ِاْفـتـعـاد

ه  عال �ب �ت ا�ب ا�ن رای �ب ا�ب �ب ده در ک�ت کر سش ک ارن معا�نی دن ر در کدام �ی �ی عل های رن ک ارن �ن هر �ی
د؟ ه ا�ن �ت کار ر�ن

د.  دا کرد�ن �ی لا�ن �پ �ت ا هم ا�ن اُس : مردم �ب �نَ ال�نّ
َ
ل �تَ ِا�ن

د. ده سش راک�ن ر �پ �ب ُر: �ن �بَ
َر الحنَ

َ سش �تَ ِا�ن

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

٭ نکته

 دانســتیم کــه يکــی از معانــی ســه بــاب مفاعلــه، تفاعل و افتعال، »مشــارکت« اســت. .102

ــاب وجــود دارد، ایــن اســت کــه دو طــرف مشــارکت در  ــی کــه میــان ایــن ســه ب تفاوت

بــاب مفاعلــه، يکــی بــه صــورت فاعــل )کــه بهتــر اســت شــروع کننــده باشــد( و ديگرى 

بــه صــورت مفعــول ذکــر می شــود؛ ماننــد:

:   سعید با زيد زد و خورد کرد.      
ً
َضاَرَب َسعيٌد َزیدا

ولی در باب تفاعل و افتعال بايد هر دو اسم را

٭يا به صورت فاعل بياوريم؛ مانند:

:   سعید و زيد زد و خورد کردند. َتَضاَرَب َسعيٌد و َزیٌد   

:   سعید و زيد با يکديگر دشمنی کردند. ِاْخَتَصَم َسِعيٌد و َزیٌد  

٭ يا لفظی را که داراى َافراد است، به صورت فاعل ذکر کنیم؛ مانند:

:   قوم با يکديگر کتک کارى کردند. َقوُم        
ْ
َتَضاَرَب ال

:   مردم با يکديگر دشمنی ورزيدند. اُس         ِاْخَتَصَم الّنَ
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درا بیست و یکم160

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. فعل هــاى ذیــل را بــه بــاب افتعــال بــرده، صیغــه اّول ماضــی آن هــا را بــا انجــام تغیيــرات 

الزم و مراحــل تغیيــر بنويســید.

َع
َ
َوَجَه، َزَحَم، َخَشَع، َطَرَد، َضل

2.  فعل های زیر در کدام يک از معانی باب افتعال به کار رفته اند؟
َم   :  زخم را معالجه کردم؛ پس معالجه شد.

َ
َتأ

ْ
ْمُت الَجْرَح َفال

َ َ
ل   

ِاْحَتَطَب َعِلّیُ      :  علی هیزم فراهم کرد.   
3. چــه تفاوتــی میــان مشــارکت در باب هــاى مفاعلــه، تفاعــل و افتعــال وجــود دارد؟ توضیــح 

دهیــد.
4. قواعــد ِابــدال بــاب تفّعــل، تفاعــل و افتعــال را کــه بــر فعل هــاى قرآنــی ذیــل، جــارى شــده 

اســت بــا ذکــر  مراحــل ســاخت، بنويســید.

ُعوَن )روم، 43(   
َ

ّد ُتْم )بقره، 72(        َيّصَ
ْ
اَرأ ِاّدَ

ُروَن  )اعراف،130(
َ

ّک
َّ

ُقوا )نساء، 92(        َيذ
َ

ّد ْن َيّصَ
َ
أ

ِلُع       )قصص،38( ّطَ
َ
َيْصَطِرُخوَن )فاطر، 37(        أ
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161 باب ِاْفـتـعـاد

  بــا دقــت در آيــات و روايــات ذیــل، نــوع، بــاب، ريشــه، شــماره و صیغــٔه فعل هــا را 
بنويســید.

ْنِصُتوا.1
َ
ُه و أ

َ
ُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا ل

ْ
1. القرآن الکریم: َو ِإَذا ُقِرَئ ال

ا اکَتَسْبَن.2 َساِء َنِصیٌب ِمّمَ ا اْکَتَسُبوا و ِللّنِ 2. القرآن الکریم: ِللّرَِجاِل َنِصیٌب ِمّمَ
ِر.3

ُ
ذ ِعَبِر َو اْنَتِفُعوا ِبالّنُ

ْ
ِعُظوا ِبال

َ
َماُم َعِلّي ؟ع؟: َفاّت ِ

ْ
3. َال

ْبَصَر.4
َ
َر َفاْعَتَبَر، واْعَتَبَر َفأ

َ
 َتَفّک

ً
ماُم َعِلّي ؟ع؟: َرِحَم اهلُل اْمَرأ ِ

ْ
4. َال

َسَع ِرْزُقُه.5
َ
ُقُه ِاّت

ْ
ماُم َعِلّي ؟ع؟: َمن َکُرَم ُخل ِ

ْ
5. َال

مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابع ذیل و سایر منابع صرفی، حداقل پنج معنای جديد برای باب افتعال استخراج کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
علوم العربّية، ص76.

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص175.

گوش فرا دهید و خاموش مانید. اعراف، 204 1. و چون قرآن خوانده شود، به آن 
2. مردان از آنچه به دست آورده اند، بهره اى دارند و زنان ]نیز[ از آنچه به دست آورده اند، بهره اى دارند. نساء، 23

گیريد و از ترساندنی ها سود بريد. غرر الحکم، ج2، ص 815 3. پس، از عبرت ها پند 
گاه شود. نهج البالغه، خطبه 301 4. خداوند رحمت کند شخصی را که ]درست[ فکر کند و عبرت گیرد، عبرت گیرد و آ

کريمانه باشد، روزى اش فراوان شود. غرر الحکم، ج 2، ص 926 کس اخالقش  5. هر 
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حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب ِاْنِفعال بر چه وزن هایی می آيد؟. 103
معنای باب انفعال را بنويسید.. 104
حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب ِاْفِعالل بر چه وزن هایی می آيد؟. 105
از باب افعالل برای چند منظور استفاده می شود؟. 106
حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب ِاْفعیالل بر چه وزن هایی می آيد؟. 107
معانی باب افعیالل را بنويسید.. 108
وجوه اشتراک باب افعالل و افعیالل چیست؟. 109

باب ِانفعال

 هــر فعــل ثالثــى مجــردى کــه بــه بــاب »ِانفعــال« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر 1031

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

   ِاْنَفَعَل                َیْنَفِعُل                 ِاْنِفَعال

ب
َ

َب            َیْنَقِلُب             ِاْنِقال
َ
معلوم               ِاْنَقل

قلب
ب

َ
ْيِه      ِاْنِقال

َ
ُب َعل

َ
ْيِه    ُیْنَقل

َ
ْنُقِلَب َعل

ُ
ا مجهول    

 

عیالل
ْ
ِعالل، ِاف

ْ
ِفعال، ِاف

ْ
باب ِان

درس بیست و دوم
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163 باب ِاْنِفعاد، ِاْفِعالد، ِاْفعیالد

بقیه موارد کاربرد باب انفعال عبارت اند از: 

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ِلَیْنَفِعْل   

ِلَیْنَقِلْب   

ِاْنَفِعْل   

ِاْنَقِلْب   

ْم َيْنَفِعْل   
َ
ل

ْم َيْنَقِلْب  
َ
ل

 َيْنَفِعُل   
َ

ال

 َيْنَقِلُب      
َ

ال

ْن َيْنَفِعَل
َ
أ

ْن َيْنَقِلَب
َ
أ

ّنَ   
َ
َيْنَفِعل

َيْنَقِلَبّنَ

َطَع:
َ

  نمونه صرف مضارع مؤّکد از فعل ِاْنق

... ، ، َتْنَقِطَعّنَ ، َیْنَقِطْعَناّنِ ، َتْنَقِطَعاّنِ ، َتْنَقِطَعّنَ ، َیْنَقِطُعّنَ ، َیْنَقِطَعاّنِ َیْنَقِطَعّنَ

٭ نکته

بــاب انفعــال همیشــه »الزم« اســت؛ بــه همیــن دلیــل همیشــه بايــد در مجهــول آن از 

حــرف جــّر اســتفاده کــرد.

معناى باب ِانفعال

 این باب، فقط يک معنا دارد و آن عبارت است از:.104

 مطاوعه، مانند:

اْنَکَسَر     :   قلم را شکستم؛ پس شکسته شد.
َ
َم ف

َ
َقل

ْ
َکَسْرُت ال

اْنَعَدَم      :   خداوند، ِنفاق و دو رویی را نابود کرد؛ پس نابود شد.
َ
َفاَق ف ْعَدَم اهلُل الّنِ

َ
أ

٭ باب انفعال، گاهی مطاِو ِع ثالثی مجرد و گاهی مطاِو ِع باب ِافعال است.

عال؟ �ت ک در �با�ب ا�ن د؟و کدام �ی ه ا�ن �ت عال �به کار ر�ن �ن ر در �با�ب ا�ن �ی عل های رن ک ارن �ن کدام �ی
َمَد َ حب

َم، ِا�ن �نَ �تَ ،ِا�ن
دنَ �بَ

�تَ َم، ِا�ن �تَ �تَ َ�َع، ِا�ن �تَ َصَر، ِا�ن �تَ َح، ِا�ن �تَ �نَ ، ِا�ن �بَ �نَ �تَ ِا�ن

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ
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درا بیست و دوم164

ِعاَلل
ْ

باب ِاف

ل« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .105
َ

هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »ِاْفِعــال

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

ل
َ

ِعال
ْ
           ِاف

ُ
              َیْفَعّل

َ
َعّل

ْ
  ِاف

معلوم          ِاْحَمّرَ            َیْحَمّرُ          ِاْحِمَرار
حمر

ْحُمّرَ ِبِه       ُیْحَمّرُ ِبِه     ِاْحِمَرار
ُ
مجهول     ا

ِعالل عبارت اند از:
ْ
بقیه موارد کاربرد باب ِاف

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

   
َ

ِلَیْفَعّل

ِلَیْحَمّرَ    

   
َ

ِاْفَعّل

ِاْحَمّرَ   

   
َ

ْم َيْفَعّل
َ
ل

ْم َيْحَمّرَ    
َ
ل

   
ُ

 َيْفَعّل
َ

ال

 َيْحَمّرُ      
َ

ال

َ
ْن َيْفَعّل

َ
أ

ْن َيْحَمّرَ
َ
أ

ّنَ
َّ
َيْفَعل

َ
ّن َيْحَمّرَ

٭ نکته

ــر غايــب،  ــاب ِافعــالل در ام 1.  الم الفعــِل مضــارعِ صیغه هــای 1، 4، 7، 13 و 14 در ب

حاضــر و جحــد، به جــاى ســکون، حرکــت عارضــی می گیــرد کــه دلیــل آن در بحــث 

مضاعــف خواهــد آمــد.

ِعالل
ْ

معانی باب ِاف

از باب افعالل براى دو منظور استفاده می شود:.106

1. مبالغه، مانند:

َحِدیُد      :   آهن، بسیار سرخ شد.
ْ
ِاْحَمّرَ ال
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٭ توجه

»مبالغه« معنای غالبی باب ِاْفعالل است.

2. واجدّیت، مانند:

ُبْسُر  :  خرماى نارس،قرمز شد.
ْ
ِاْحَمّرَ ال

ِاْعَوّرَ سعيٌد  :  سعید يک چشمش نابينا شد.

باب ِافعیالل
  هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »ِافعیــالل« برده شــود، ماضی، مضــارع و مصدر .107

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيد:

ل
َ

ِعيال
ْ
             ِاف

ُّ
                  َیْفَعال

َّ
َعال

ْ
ِاف

ِاْخَضاّرَ                َیْخَضاّرُ             ِاْخِضيَرار معلوم       
حمر

ْخُضوّرَ ِبِه          ُیْخَضاّرُ ِبِه          ِاْخِضيَرار
ُ
ا مجهول    

بقیه موارد کاربرد باب افعيالل عبارت اند از:

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

   
َّ

ِلَیْفَعال

ِلَیْخَضاّرَ   

   
َّ

ِاْفَعال

ِاْخَضاّرَ   

   
َّ

ْم َيْفَعال
َ
ل

ْم َيْخَضاّرَ   
َ
ل

   
ُّ

 َيْفَعال
َ

ال

 َيْخَضاّرُ    
َ

ال

َّ
ْن َيْفَعال

َ
أ

ْن َيْخَضاّرَ
َ
أ

ّنَ
َّ
َيْفَعال

َ
ّن  َيْخَضاّرَ

 معناى باب افعیالل

این باب همانند باب افعالل، دو معنا دارد:.108
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درا بیست و دوم166

1.  مبالغه، مانند:

َحِدیُد   :   آهن، بسیار سرخ شد.
ْ
ِاْحَماّرَ ال

مبالغه در این باب، بيش از مبالغه در باب افعالل است.

٭ توجه

»مبالغه« معنای غالبی باب افعیالل است.

2. واجدّیت ، مانند:

ِاْزَهاّرَ النباُت  : گیاه دارای شکوفه شد )گل کرد(.   

٭ نکته مهم

باب ِافعالل و  ِافعیالل دارای خصوصیات ذیل اند:.109

1.  غالبًا کلماتی که بر رنگ يا عیب داللت می کنند به این دو باب می روند.

2. همیشه الزم اند؛ به همین دلیل در مجهول آن ها بايد از حرف جّر استفاده کرد.

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. صیغــه اول ماضــی معلــوم و مجهــول و مضــارع معلــوم و مجهــوِل فعــل َصــَرَف را از بــاب 

انفعــال بنويســید.
2. خصوصیات باب انفعال چیست؟ 

3. صیغه اول ماضی، مضارع و امر غايب فعل َخِضَر را در باب ِاْفِعالل و افعیالل بنويسید.
4. کلماتــی کــه بــه بــاب »افعــالل و افعیــالل« بــرده می شــوند، معمــواًل بــر چــه معناهایــی 

می کننــد؟ داللــت 

  در جمله های ذیل، باب و معنای افعال به کار رفته را تعیين کنید.

: ریسمان را بریدم؛ پس بریده شد. اْنَقَطَع 
َ
َحْبَل ف

ْ
َقَطْعُت ٱل
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ْوُب  : لباس بسيار سفيد شد.
َ
 ٱلّث

َ
ِاْبَیّض

ْيُل  : شب تاریک شد.
َّ
ِاْسَوّدَ الل

  قسمت هاى خالى جدول مذکور در  کتاب تمرین را تکمیل کنید.

  در آيات ذیل، نوع، باب، ريشه و صیغه فعل هاى مشخص شده را بنويسید.
ُجوُم اْنَکَدَرْت.1 1. القرآن الکریم: َوِإَذا الّنُ

ُبوَن.2 ِ
ّ

ٰی َما ُکْنُتْم ِبِه ُتکذ
َ
2. القرآن الکریم: ِاْنَطِلُقوا ِإل

 ُوُجوٌه و َتْسَوّدُ ُوُجوٌه.3
ُ

3. القرآن الکریم: َیْوَم َتْبَیّض
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفی َرْحَمِة اهلِل.4

َ
ِذیَن اْبَيّض

َّ
ا ال ّمَ

َ
4. القرآن الکریم: َو أ

ــوا 
ُ
ــِد اْحَتَمل ــُبوا َفَق ــا اکَتَس ــِر َم ــاِت ِبَغْی ُمْؤِمَن

ْ
ــَن َو ال ُمْؤِمِنی

ْ
ــْؤُذوَن ال ــَن ُی ِذی

َّ
ــم: َو ال ــرآن الکری 5. الق

ــًا.5 ــًا َو ِإْثمــًا ُمِبین ُبْهَتان

مطالعه و پژوهش

َکُرَم« به باب انفعال   ، کنید چرا فعل هایی مثل »َعِلَم، َظّنَ کتب صرفی ذیل بررسی  ▪  با مراجعه به 

برده نمی شوند؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

صرف ساده، ص171
جامع المقّدمات با حاشیه مدرس،
 شرح تصريف، ج 1،ص203 و 204

شرح نظام، ص58.

علوم العربّيةص99.
جامع المقّدمات باحاشیه  مدرس، صرف میر، 

ج1، ص119
مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص170

که ستارگان تیره شوند. تکویر، 2 1. و آنگاه 
يد. مرسالت، 29 2. ]اى دوزخیان![ به سوى آنچه )دوزخ( همواره دروغش می انگاشتید برو

که چهره هایی سپيد و چهره هایی سیاه شود. آل عمران، 106 3. روزى 
که چهره هايشان سپيد شود، در ]سايه[ رحمت خدايند. آل عمران، 107 4. اما آنان 

گناهــی  ــار دروغ و  ــد هــر آينــه ب ــان مؤمــن را بی آنکــه مرتکــب ]عمــل زشــتی[ شــده باشــند، می آزارن کــه مــردان و زن ــان  5. و آن
آشــکار را برداشــته اند. احــزاب، 58
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حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب ِاستفعال بر چه وزن هایی می آيد؟. 110
معانی مشهور باب استفعال چیست؟. 111
حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب ِافعیعال بر چه وزن هایی می آيد؟. 112
معانی باب افعیعال چیست؟. 113
حالت های گوناگون صرفی فعل ثالثی مجرد در باب ِافِعّوال بر چه وزن هایی می آيد؟. 114

معنای باب افعّوال چیست؟. 115
باب های غیر مشهور ثالثی مزيد کدام اند و معمواًل بر چه معنایی داللت می کنند؟. 116

باب ِاستفعال

 هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه به بــاب »اســتفعال« برده شــود، ماضی، مضــارع و مصدر .110

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

   ِاْسَتْفَعَل        َیْسَتْفِعُل       ِاْسِتْفَعال

معلوم                ِاْسَتْغَفَر          َیْسَتْغِفُر        ِاْسِتْغَفار
غفر

ْسُتْغِفَر           ُیْسَتْغَفُر       ِاْسِتْغَفار
ُ
           مجهول         ا

بقیه موارد کاربرد این باب عبارت اند از:

دمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم
َ
مضارع مؤّک

ِلَیْسَتْفِعْل   

ِلَیْسَتْغِفْر   

ِاْسَتْفِعْل   

ِاْسَتْغِفْر    

ْم  َيْسَتْفِعْل   
َ
ل

ْم َيْسَتْغِفْر   
َ
ل

 َيْسَتْفِعُل
َ

ال

اَل َيْسَتْغِفُر   

ْن َيْسَتْفِعَل
َ
 أ

ْن َيْسَتْغِفَر
َ
أ

ّنَ
َ
 َيْسَتْفِعل

َ
 َيْسَتْغِفَرّن

ِاستفعال، ِافعيعال، ِافِعّوال

درس بیست و سوم
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169 ِاستفعاد، ِافعیعاد، ِافِعّواد

د )خفیفه( فعل ِاْسَتْکَبَر:
َ
  نمونه صرف مضارع مؤّک

َتْسَتْکِبَرْن ، نـدارد ، نـدارد   َیْسَتْکِبَرْن، ندارد، َیْسَتْکِبُرْن 

َتْسَتْکِبِرْن ، نـدارد ، نـدارد َتْسَتْکِبَرْن، ندارد، َتْسَتْکِبُرْن  

َنْسَتْکِبَرْن ْسَتْکِبَرْن 
َ
   أ

  معانی مشهور باب استفعال

باب استفعال دارای معانی متعددی است که به چهار معنا اشاره می شود: .111

1. طلب، مانند:

ِاْسَتْغَفْرُت اهلَل      :   از خداوند طلب آمرزش کردم.

ِاْسَتْفَهْمُت         :   طلب فهم کردم )پرسیدم(.
اْسَتْغِفُروُه.«1

َ
ْرِض َو اْسَتْعَمَرُکْم ِفيَها ف

َ ْ
ُکْم ِمَن ال

َ
ْنَشأ

َ
»ُهَو أ

٭ »طلب« معنای غالبی باب استفعال است.

2. مفعول را داراى صفتی یافتن )وجدان الصفة(، مانند:

سعید را با کرامت يافتم.     :       
ً
ِاْسَتْکَرْمُت َسِعيدا

سعید خود را بزرگ يافت. ِاْسَتْکَبَر َسِعيٌد          :    

در مثــال اخیــر ممکــن اســت ایــن مــاّده، بــه معنــاى طلــب باشــد کــه در ایــن 

صــورت معنــاى آن چنیــن می شــود: ســعید طلــب بزرگی کــرد. همچنیــن در صورت 

نخســت، مفعــول آن محــذوف اســت و می توانــد ذکــر شــود: ِاْســَتکَبَر َســعیٌد َنْفَســه.

 3. تحــّول )فاعــل از حالتــی بــه حالــِت ديگــرى درآيــد کــه مــاّده فعــل بــر آن داللــت 
ماننــد: می کنــد(، 

1 . هود، 61. او ]خدایی[ است که شما را از خاک بيافريد و شما را در آن به آبادانی واداشت پس، از او آمرزش بخواهید.
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درا بیست و سوم170

:   ِگل سنگ شد. يُن    ِاْسَتْحَجَر الّطِ

4. مطاوعه، مانند:

:   آن را محکم کردم؛ پس محکم شد. اْسَتْحَکَم 
َ
ْحَکْمُتُه ف

َ
أ

باب ِاستفعال، مطاِوع باب ِإفعال است. 

ه  عال �ب �ن ا�ب اس�ت رای �ب ا�ب �ب ده در ک�ت کر سش ک ارن معا�نی دن ر در کدام �ی �ی عل های رن ک ارن �ن هر �ی
د؟ ه ا�ن �ت کار ر�ن

د. ر سش �ی ل( سش اع�ت م�ش �ب ارن )در سش : سر�ب دّیُ �ن َسَد الحب
أ
ا َ ِاس�ت

م. �ت ا�ن د را ا�م�ت �ی �ی : رن
ً
دا �ی �تُ رن ْ�َم�ت ِاس�تَ

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

▪▪▪
باب ِافعیعال

هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »افعیعــال« برده شــود، ماضــی، مضــارع و مصدر .112

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

َعْوَعَل
ْ
ِعيَعالَیْفَعْوِعُلِاف

ْ
ِاف

ِاْعِشيَشابَیْعَشْوِشُبِاْعَشْوَشَب

ْعُشْوِشَب ِبِه
ُ
ِاْعِشيَشابُیْعَشْوَشُب ِبِها

 معلوم      
عشب
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معانی باب افعیعال

 باب افعیعال دارای دو معنای ذیل می باشد : .113

1. مبالغه، مانند:

:   زمین بسیار پرگیاه شد. رُض   
َ ْ
ِاْعَشْوَشَبِت ال

2.  واجدّیت، مانند:

:   اسب داراى ُعْرف شد.  َفَرُس        
ْ
ِاْعَرْوَرَف ال

ُعْرف به معناى موى گردن است.

د. و�یس�ی �ن �ن را �ب
آ
عال ا ع�ی ا�ب ا�ن ( در �ب �ن سش م امر معلوم ارن ماّده )�ن سش ه سش عن ��ی

د. ر سش �ب ار رن اس �بس�ی : ل�ب و�بُ �نَ ال�ش َ وسش َ سش ِا�ن

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

▪▪▪
ال باب ِافِعّوَ

ال« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .114  هــر فعــل ثالثــی مجــردى کــه بــه بــاب »ِافِعــّوَ

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

 

  
َ

ل َعّوَ
ْ
ِاف

ُ
ل الَیـْفـَعـّوِ ِعّوَ

ْ
ِاف

َذ ّوَ
َ
ُذ ِاْجل ّوِ

َ
اذَیْجل ِاْجِلّوَ

ْيِه  
َ
َذ ِإل ّوِ

ُ
ْجل

ُ
ْيِها

َ
ُذ ِإل ّوَ

َ
اذُیْجل ِاْجِلّوَ

 معلوم    
جلذ 

             مجهول 
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ال  معناى باب ِافعّوَ

این باب، فقط يک معنا دارد و آن عبارت است از:.115

 ▪ مبالغه، مانند:

ْيُل   :   شب بلند و طوالنی شد.
َّ
َذ الل ّوَ

َ
ِاْجل

٭ نکته

ثالثــی مزيــد، داراى چنــد بــاب غیــر مشــهور نیــز هســت کــه قاعــده خاصــی ندارنــد و .116

معمــواًل داللــت بــر تأکيــد و مبالغــه می کننــد و در اينجــا فقــط بــه ذکــر ماضــی، مضــارع و 

مصــدر برخــی از آن هــا اکتفــا می کنیــم.
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باب هاى غیر مشهور ثالثی مزید

مثال و ترجمهمصدرمضارع    ماضی 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

َفْوَعَل

َفْیَعَل

َفْعَنَل

َل
َ
َفْعل
َ

َفْعَول

َفْعلٰی

َتَمْفَعَل

َتَفْوَعَل
َ

َتَفْعَول

َل
َ
َتَفْعل

َتَفْیَعَل

َل
َ
ِاْفَعْنل

ِاْفَعْنلٰی

 ُيَفْوِعُل

ُيَفْیِعُل

ُيَفْعِنُل

ُيَفْعِلُل
ُ

ُيَفْعِول

ُيَفْعِلی

َيَتَمْفَعُل

َيَتَفْوَعُل
ُ

َيَتَفْعَول

ُل
َ
َيَتَفْعل

َيَتَفْیَعُل

َيْفَعْنِلُل

َيْفَعْنِلی

ة
َ
 َفْوَعل

ة
َ
َفْیَعل

ة
َ
َفْعَنل

ة
َ
ل

َ
َفْعل

ة
َ
َفْعَول

ة
َ

َفْعال

َتَمْفُعل

َتَفوُعل

َتَفْعُول

ل
ُ
َتَفْعل

َتَفْیُعل

ِاْفِعْنالل

ِاْفِعْنالء

)پيرشدن( ة 
َ
َحْوَقل ُيَحْوِقُل  َحْوَقَل 

)شیطنت کردن( َشْیَطَنة  ُيَشْیِطُن  َشْیَطَن 

)کاله پوشاندن( َنَسة 
ْ
َقل ِنُس 

ْ
ُيَقل َنَس 

ْ
َقل

)تند رفتن( ة 
َ
ل

َ
َشْمل ُيَشْمِلُل  َل 

َ
َشْمل

)صدا بلند کردن( َجْهَوَرة  ُيَجْهِورُ  َجْهَورَ 

)کاله پوشاندن( َساة 
ْ
َقل ِسی 

ْ
ُيَقل سٰی 

ْ
َقل

)ثابت شدن( َتَمْرُکز  َيَتَمْرَکُز  َتَمْرَکزَ 

)جوراب پوشیدن( َتَجْوُرب  َيَتَجْوَرُب  َتَجْوَرَب 

)لرزان راه رفتن( َتَرْهُوک  َيَتَرْهَوُک  َتَرْهَوَک 

)لباس گشاده پوشیدن( ُبب 
ْ
َتَجل َبُب 

ْ
َيَتَجل َبَب 

ْ
َتَجل

)شرارت کردن( َتَشْیُطن  َيَتَشْیَطُن  َتَشْیَطَن 

)درنگ کردن( ِاْقِعْنساس  َيْقَعْنِسُس  ِاْقَعْنَسَس 

)به پشت خوابيدن( ِاْسِلْنقاء  ْنِقی 
َ
َيْسل ْنقٰی 

َ
afaِاْسل
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. شش صیغه امر مخاطب فعل »َعَرَش« را در باب »ِاْفِعّوال« صرف کنید.

2. در جمله های ذیل، باب و معنای فعل های به کار رفته را بنويسید.

: سعید طلب ياری کرد. ِاْسَتْنَصَر َسِعیٌد    

: زيد، قوم را ضعیف و ناتوان پنداشت. َقْوَم 
ْ
ِاْسَتْضَعَف َزيٌد ٱل  

: شیء غلیظ و ستبر شد. ْيُء  
َ

َظ ٱلّش
َ
ِاْسَتْغل  

: لباس بسیار ِزبر شد. )َخُشَن: زبر شد( وُب  
َ

ِاْخَشْوَشَن ٱلّث  

  باتوجــه بــه معانــى باب هــاى دوازده گانــه ثالثــى مزيــد، بــا ذکــر مثــال بــه پرســش هاى ذیل 
پاســخ دهید.

الف( کدام يک از باب ها معناى مطاوعه دارند؟

ب( کدام يک از باب ها معناى مشارکت دارند؟

ج( کدام يک از باب ها معناى تکثیر دارند؟

د( کدام يک از باب ها بر تدريج داللت می کنند؟

ه( کدام يک از باب ها معناى ثالثی مجرد دارند؟

و( کدام يک از باب ها معناى اتخاذ دارند؟

ز( کدام يک از باب ها بر طلب داللت می کنند؟

  از افعالى که در جمالت ذیل است فعل امر بسازيد.
 مانند: َتْسَتْغِفُروَن اهلَل1   ِاْسَتْغِفُروا اهلَل.

َبَقاِء.2
ْ
َفَناِء ِلل

ْ
اِم ال ّيَ

َ
ُدوَن ِمْن أ أ. َتَتَزّوَ

ِة.3
َ
ْول

َ
ُقْدَرِة َو ُتْحِسُن َمَع الّد

ْ
ب. َتَتَجاَوُز َمَع ال

1. از خداوند آمرزش می طلبید.
2. از دوران ناپايدارى ]دنیا[ براى دوران پايدارى ]قیامت[ توشه برمی گیريد.

کمی، نیکی می کنی. 3. با آنکه قدرت دارى، در می گذرى و با آنکه حا
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ِم.1
ْ
ِعل

ْ
ِحْکَمِة َو َثَمَرُة ال

ْ
ُس ال

ْ
ُه َرأ

َ
ِم َفِإّن

ْ
ِحل

ْ
ُع َمَضَض ال ج. َتَتَجّرَ

ْحکاِمِه.2
َ
ُم َحَراَمُه َو َتْعَمُل ِبَعَزاِئِمِه َو أ ُه و ُتَحّرِ

َ
ل

َ
ُل َحال ِ

ّ
ُقْرآِن َو َتْنَتِصُحُه َو ُتَحل

ْ
ُک ِبَحْبِل ال د. َتَتَمّسَ

 درآيــات وروايــات ذیــل، نــوع، بــاب، ريشــه و شــماره صیغــه فعل هــاى مشــخص شــده را 
بنويسید.

 َیْسَتْقِدُموَن.3
َ

ِخُروَن َساَعًة َو ال
ْ
 َیْسَتأ

َ
ُهْم ال

ُ
َجل

َ
1. القرآن الکریم: َفِإَذا َجاَء أ

ُهْم.4
َ
 ل

ْ
َتْسَتْعِجل

َ
ُسِل َو ال َعْزِم ِمَن الّرُ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
اْصِبْر َکَما َصَبَر أ

َ
2. القرآن الکریم: ف

 َتْسَتْنِکُرُه.5
َ

 َما ِمْن َغْیِرک
َ

 َتْسَتْحِسْن ِمْن َنْفِسک
َ

؟ع؟: ال ِ َماُم َعِلّيٌ
ْ

ل
َ
3. ا

ْزَکــٰی َو 
َ
ِتــي ِهــَي أ

َّ
ْقِنــي ِلل ِ

ّ
ْقــَوٰى َو َوف ِهْمِنــي الّتَ

ْ
ل
َ
ُهــَدٰى َو أ

ْ
ْنِطْقِنــي ِبال

َ
ُهــّمَ َو أ

ّ
اد؟ع؟: َالل ِ َمــاُم الّســّجَ

ْ
ل

َ
4. ا

ْرَضــٰی.6
َ
ِني ِبَمــا ُهــَو أ

ْ
اْســَتْعِمل

مطالعه و پژوهش

کنید. 1. با مراجعه به منابع ذیل برای باب استفعال معانی جديدی ذکر 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
صرف ساده، ص180.

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی( ص189

ثی مزيد بيابيد. 2. با توجه به منابع ذیل، باب های جديدی برای ثال

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
صرف ساده، ص181 تا ص183.
علوم العربّيه، ص 118 تا ص123.

1. درد شکیبایی را جرعه جرعه می نوشی؛ زیرا شکیبایی رأس حکمت و میوه دانش است.
يســمان قــرآن دســت می يــازى و از آن پنــد می پذیــرى و حاللــش را حــالل مــی دارى و حرامــش را حــرام می شــمارى و  2. بــه ر

بــه واجبــات و احــکام آن عمــل می کنــی.
3. پس چون مّدتشان سرآيد، نه ساعتی درنگ می کنند و نه پيشی می گیرند. اعراف، 34

ــراى آن هــا  ــد و  ب کردن کتــاب( شــکیبایی  کــه پيامبــران نســتوه )صاحبــان شــريعت و  ــه  کــن، همان گون 4.  پــس شــکیبایی 
ــه شــتاب مخــواه. احقــاف، 35 ]عــذاب را[ ب

5. هر چه را از ديگرى زشت می شمارى، از خودت زیبا مشمار. غررالحکم، ج 2، ص 800
کیزه تــر اســت توفیقــم ده و  کــه پا گويــا فرمــا و پرهیــزگارى را بــه مــن الهــام نمــا و به روشــی  6.  بــار الهــا! مــرا بــه هدايــت وراهنمایــی 

کــه پسنديده تراســت بگمــارم. صحيفــه ســّجادّیه، دعــاى مــکارم االخــالق، قطعــه 17 کارى  بــه 
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جدول معانی باب هاى ثالثی مزید

لمفاعلةتفعيلإفعالمعانی باب ها تفاعلتفّعُ

َس  َزيٌد َسِعیدًاتعديه1
َ
ْجل

َ
َکأ

َ
 ًاهلُل  الَمل

َ
ل َخَطَرَنّزَ

ْ
َباَعَد َزيٌد ال

ْعَظْمُت  اهلَلوجدان الصفة2
َ
أ

َجُرواجديت3
َ

ْوَرَق  الّش
َ
أ

4
دخول فاعل در زمان يا 

مکان يا عدد
ْصَبَح  َسِعیٌد

َ
أ

کاِسُبوَننسبت فعل به غیرفاعل5
ْ
ْکَسَد  ال

َ
أ

ْرُعرسیدن وقت6 ْحَصَد  الّزَ
َ
أ

ِکَتاَبسلب7
ْ
ْعَجْمُت  ال

َ
أ

ْتَرَب  َزيٌدضدمعناى ثالثی مجرد8
َ
أ

ْبُت  َزيدًاتکثیر9 َناَعَمُه  اهلُلَضّرَ

َحّقَمبالغه10
ْ
ْحُت  ال َصّرَ

ْکَرتدريج11 ِ
ّ

َنا الذ
ْ
ل ا َنْحُن َنّزَ

َ
َماَءِإّن

ْ
َع َسِعیٌد  ال َمَطُرَتَجّرَ

ْ
َتَزاَيَد  ال

َط  َزيٌدضدمعناى باِب ِافعال12 َفّرَ

َتَضاَرَب  َزيٌد و َسِعیٌدَضاَرَب َزيٌدَعِلّیًامشارکت13

َسَفَر يا َساَفَر َسِعیٌدمعناى ثالثی مجرد14

مطاوعه15
ْمُت َزيدًا 

َّ
َعل

َم
َّ
َفَتَعل

َشاَرْبُتُه    َفَتشاَرَب

ف16
ّ
َع َسِعیٌدتکل َتَشّجَ

َم َخاِلٌدَتجّنب17
َ
ّث
َ
َتأ

َم  َزيٌدتلّبس18 َتَخّتَ

اّتخاذ19

َتَماَرَض  َعِلّيٌَتظاهر20

طلب21

ْقَبَرهقراردادن ماده فعل براى مفعول22
َ
ماَته َفأ

َ
ُثّمَ أ

َد بکٌرتحّول23 َتَهّوَ

داخل شدن فاعل در ماّده فعل24

ْدُت  اهلَلنسبت دادن ماده فعل به مفعول25 َوّحَ
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جدول معانی باب هاى ثالثی مزید

ِعّوالِافعيعالِاستفعالِافعياللِافعاللِانفعالِافتعال 
ْ
ِاف

1
ِاْسَتْکَرْمُت َسعیًدا2

َفَرُس  ِاْزهاّرَ  النباُت3
ْ
ِاْعَرْوَرَف ال

4

5
6
7
8
9
َم10

ْ
ِعل

ْ
َحِديُدِاکَتَسْبُت  ال

ْ
َحِديُدِاْحَمّرَ  ال

ْ
ْرُضِاْحَماّرَ  ال

َ ْ
لْیُلِاْعَشْوَشَبِت   ال

َّ
َذ ال ّوَ

َ
ِاْجل

11
12
ِاْخَتَصَم    َسِعیٌد َو   َعِلّي13ٌ

ْبُت    َثْوَب   َسِعیٍد14
َ

ِاْجَتذ

15
َجَمْعُت 

اَس   َفاْجَتَمُعوا الّنَ
َم

َ
َقل

ْ
َکَسْرُت   ال

ْحَکْمُتُه   َفاْسَتْحَکَم َفاْنَکَسَر
َ
أ

16
17
18
ُخْبَز19

ْ
ِاْخَتَبْزُت ال

20
ْرُت َسِعیدًا21

َ
ِاْسَتْغَفْرُت  اهلَلِاْعَتذ

22

یُن23 ِاْسَتْحَجَر  الّطِ

ُبْسُر24
ْ
ِاْحَمّرَ  ال

25
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حالت های گوناگون صرفی فعل رباعی مجرد چگونه است؟. 117
فعل رباعی از جهت تعداد صیغه ها و کیفّیت صرف آن ها و... چه شباهتی به ثالثی دارد؟. 118
رباعی مزيد دارای چند باب است؟. 119
ل بر چه وزن هایی می آيد؟. 120

ُ
حالت های گوناگون صرفی فعل رباعی مجرد در باب َتفعل

ل چیست؟. 121
ُ
معنای باب َتَفعل

فعل رباعی، داراى چهار حرف اصلی و بر دو قسم است: 

1. رباعی مجرد   2. رباعی مزيد

 رباعی مجرد

ة می باشد..117
َ
ل

َ
ْعل

َ
 فعل رباعی مجرد، داراى يک باب است که ف

ة
َ
ل

َ
ْعل

َ
   باب ف

فعل رباعی مجرد در ماضی، مضارع و مصدر بر وزن هاى ذیل می آيد:

ة 
َ
ل

َ
ْعل

َ
َل               ُیَفْعِلُل                ف

َ
ْعل

َ
 ف

َدْحَرَج              ُیَدْحِر ُج            َدْحَرَجة  معلوم       
دحرج

ُدْحِر َج               ُیَدْحَرُج             َدْحَرَجة            مجهول    
٭ نکته

ــة، مصــدر ديگــری بــر وزن »ِفْعــالل« نیــز دارنــد 
َ
ل

َ
برخــی از افعــال رباعــی مجــّرد در بــاب َفْعل
ــَزال  ،  َدْحَرَجــة و ِدْحــَراج 

ْ
ــة و ِزل

َ
َزل

ْ
ماننــد: َزل

رباعى مجرد و مزيد)1(

درس بیست و چهارم

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



179 رباعی مجرد و مزید)1 

ــة در امــر بــه الم، امــر حاضــر، مضــارع مجــزوم 
َ
ل

َ
ْعل

َ
در ذیــل، بــا بقیــه مــوارد کاربــرد بــاب ف

ــْم )جحــد(، مضــارع منفــی، مضــارع منصــوب و مؤّکــد آشــنا می شــويم:
َ
بــه ل

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ِلُیَفْعِلْل   

ِلُیَدْحِرْج   

َفْعِلْل   

َدْحِرْج   

ْم ُيَفْعِلْل   
َ
ل

ْم ُيَدْحِرْج   
َ
ل

 ُيَفْعِلُل   
َ

ال

 ُيَدْحِرُج  
َ

ال

ْن ُيَفْعِلَل
َ
أ

ْن ُيَدْحِرَج
َ
أ

ّنَ
َ
 ُيَفْعِلل

 ُيَدْحِرَجّنَ

٭ توجه

 فعــل رباعــی،  از جهــت تعــداد صیغه هــا، کیفیــت صــرف آن هــا، ضمایــر و ... .118

هماننــد فعــل ثالثــی اســت.

 صرف ماضی فعل َدْحَرَج:

َدْحَرَج، َدْحَرَجا، َدْحَرُجوا، َدْحَرَجْت، َدْحَرَجَتا، َدْحَرْجَن، َدْحَرْجَت، ...

ها و  �ن
آ
ا�ن ا اه�تی م�ی �ب ه سش موم اس�ت و �پ ا�ب ها�یی مصن ه �ب �نَ در �پ ْ �ی

�تَ
أَ
د، �رک�ت �رو�ن ا �ی لا�شی مرن در �ش

ود دارد؟  ّرد و�ب اعی م�ب ر�ب

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

▪▪▪
باب هاى رباعی مزید

  رباعی مزيد، داراى سه باب است: .119

ل
ّ

ِعال
ْ
ِعْنالل، ِاف

ْ
ْل، ِاف

ُ
َتَفْعل

ل
ُ
ْعل

َ
 باب َتف

ــل« بــرود، ماضــی، مضــارع و مصــدر آن بــر .120
ُ
  هــر فعــل رباعــی مجــردى کــه بــه بــاب »َتَفْعل
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درا بیست و چهارم180

وزن هــاى ذیــل می آيــد:
ل 

ُ
ُل               َتـَفْعل

َ
َل           َیَتَفْعل

َ
    َتَفْعل

َتـَدْحَرَج            َیـَتـَدْحَر ُج         َتـَدْحُرج  معلوم       
دحرج

ُتـُدْحِرَج ِبِه        ُیـَتـَدْحَرُج ِبِه      َتـَدْحُرج            مجهول    

ل عبارت اند از: 
ُ
بقیه موارد کاربرد باب َتَفْعل

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ْل   
َ
ِلَیَتَفْعل

ِلَیَتَدْحَرْج   

ْل   
َ
َتَفْعل

َتَدْحَرْج   

ْل
َ
ْم َيَتَفْعل

َ
ل

ْم َيَتَدْحَرْج   
َ
ل

ُل   
َ
 َيَتَفْعل

َ
ال

  َيَتَدْحَرُج   
َ

ال

َل
َ
ْن  َيَتَفْعل

َ
أ

ْن  َيَتَدْحَرَج
َ
أ

ّنَ
َ
ل

َ
َيَتَفْعل

 َيَتَدْحَرَجّنَ

ی  �ن ر ل�ن �ن ا�ب ارن �ن �ن �ب ه های امر معلوم هم�ی عن ک ارن ��ی ا کدام �ی ل �ب
ُ
عل �نَ ا�ب �تَ ه سوم �ب عن ی معلوم ��ی ماصن

د؟ اسش ل می �ب مما�ش

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

▪▪▪
   نمونه صرف مضارع فعل َتَدْحَرَج:

َیَتَدْحَرُج، َیَتَدْحَرَجاِن، َیَتَدْحَرُجوَن، َتَتَدْحَرُج، َتَتَدْحَرَجاِن، َیَتَدْحَرْجَن، َتَتَدْحَرُج، ..

٭ نکته

ــل در صیغه هایــی از مضــارع  ــل، هماننــد باب هــاى َتَفاُعــل و َتَفّعُ
ُ
 در بــاب َتَفْعل

معلــوم کــه دو »تــاء« کنــار هــم قــرار می گیرنــد، جایــز اســت يکــی از تاءهــا حــذف شــود؛ 

ماننــد:

َتـَتـَدْحَرُج )4 و7(        َتَدْحَرُج
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181 رباعی مجرد و مزید)1 

 ٭ توجه

حــذف يکــی از تاءهــا در شــش صیغــه مخاطــب امــر معلــوم جائــز نیســت زیــرا بــه 

ســبِب امــِر مخاطــِب معلــوم بــودن بايــد يکــی از تاءهــا حــذف شــود و جایــی بــرای 

حــذف تــاء ديگــری باقــی نمی مانــد.

ل
ُ
ْعل

َ
 معناى باب َتف

َل است؛ مانند:.121
َ
ْعل

َ
این باب، مطاِوع باب ف

:   او را لرزاندم؛ پس لرزيد.              
َ

َزل
ْ
َتَزل

َ
ـُتـُه ف

ْ
ـَزل

ْ
َزل

:   سنگ را غلتاندم؛ پس غلتید. َتَدْحَرَج 
َ
َحَجَر ف

ْ
َدْحَرْجُت ال

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.
  1. مضارع و مصدر فعل هاى رباعی مجرد ذیل را بنويسید.

َزْحَزَح، َوْسَوَس

ــل« بــرده، صیغــه اول ماضــی معلــوم و مجهــول و مضــارع 
ُ
2. فعل هــای ذیــل را بــه بــاب »َتَفْعل

معلــوم آن هــا را بنويســید.

َزْرَنـَق، َحْصَحَص 

« را صرف کنید.
َ

َزل
ْ
3. چهارده صیغه امر »َتَزل

« ماضی است يا مضارع؟ چرا؟
ُ

َزل
ْ
4. فعل »َتَزل

  در آيــات و روايــت ذیــل فعل هــاى ثالثــى و رباعــى را مشــخص کنیــد و نــوع، بــاب، ريشــه، 
وزن و شــماره صیغــه آن هــا را بنويســید.
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ْنِبِهْم.1
َ

ُهْم ِبذ یِهْم َرّبُ
َ
1. القرآن الکریم: َفَدْمَدَم َعل

ُقوا.2  َتَفّرَ
َ

2. القرآن الکریم: َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیعًا َو ال
َس.3

َ
ْبِح ِإَذا َتَنّف ْیِل ِإَذا َعْسَعَس ٭ َو الّصُ

َّ
3. القرآن الکریم: َو ال

ْیِه الِفْکُر.4 
َ
َغُل ِإل

ْ
 َيَتَغل

َ
؟ع؟: َو ال َماُم َعِلّيُ ِ

ْ
4. َال

مطالعه و پژوهش

▪  با توجه به منبع ذیل برای باب تفعلل معانی جديدی بيابيد.
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

علوم العربّية، ص110.

کرد. شمس، 14 گناهشان نابود  کنندکان صالح را[ خدايشان به  1. پس ]تکذيب 
کنده مشويد. آل عمران، 103 کتاب خدا( چنگ زنیدو پرا يسمان خداوند )توحید، دین و  2.  و همگی به ر

3. و سوگند به شب چون برود ٭ و سوگند به بامداد چون بردمد. تکویر، 17 و 18
4. انديشه به آن راه پيدا نمی کند. نهج البالغه، خطبه 86، ص215
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حالت های گوناگون صرفی فعل رباعی مجرد در باب ِاْفِعنالل بر چه وزن هایی می آيد؟. 122
معنای باب ِافِعنالل چیست؟. 123
ل بر چه وزن هایی می آيد؟. 124

ّ
حالت های گوناگون صرفی فعل رباعی مجرد در باب ِاْفِعال

ل چیست؟. 125
ّ

معانی باب افعال
ل وصل است يا قطع؟. 126

ّ
همزه باب ِافِعنالل و ِافِعال

آيا باب های رباعی مزيد در معنای غیر الزم هم استعمال شده اند؟. 127

در درس گذشــته بــا يکــی از باب هــاى رباعــی مزيــد آشــنا شــديم. در ایــن درس بــا دو 

بــاب ديگــر آن آشــنا می شــويم.

ل
َ

ِعْنال
ْ

باب ِاف

  هــر فعــل رباعــی مجــردى کــه بــه بــاب »افعنــالل« بــرده شــود، ماضــی، مضــارع و .122

مصــدر آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:

َل
َ
َعْنل

ْ
لَیْفَعْنِلُلِاف

َ
ِعْنال

ْ
ِاف

ِاْحِرْنَجامَیْحَرْنِجُمِاْحَرْنَجَم

ْحُرْنِجَم ِبِه
ُ
ِاْحِرْنَجامُیْحَرْنَجُم ِبِها

 معلوم        
حرجم

          مجهول   

ِعنالل عبارت اند از:
ْ
بقیه موارد کاربرد باب ِاف

 ربــاعـــى مــزيــد )2(

درس بیست و پنجم
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درا بیست و پنجم184

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

ِلَیْفَعْنِلْل

   ِلَیْحَرْنِجْم   

ِاْفَعْنِلْل      

ِاْحَرْنِجْم   

ْم َيْفَعْنِلْل   
َ
ل

ْم َيْحَرْنِجْم   
َ
ل

 َيْفَعْنِلُل   
َ

ال

َيْحَرْنِجُم   
َ

ال

ْن َيْفَعْنِلَل
َ
أ

ْن َيْحَرْنِجَم
َ
أ

ّنَ
َ
َيْفَعْنِلل

 َيْحَرْنِجَمّنَ

 نمونه صرف مضارع منصوب فعل ِاْحَرْنَجَم:

ْن َیْحَرْنِجْمــَن، 
َ
ْن َتْحَرْنِجَمــا، أ

َ
ْن َتْحَرْنِجــَم، أ

َ
ْن َیْحَرْنِجُمــوا، أ

َ
ْن َیْحَرْنِجَمــا، أ

َ
ْن َیْحَرْنِجــَم، أ

َ
أ

ْن َتْحَرْنِجــَم،...
َ
أ

معناى باب افعنالل

 این باب، مطاِو ع رباعی مجرد است؛ مانند:.123

اْحَرْنَجُموا   :   قوم را جمع کردم؛ پس جمع شدند.
َ
َقْوَم ف

ْ
َحْرَجْمُت ال

ل
َ

باب ِافِعاّل

ل« برده شــود، ماضــی، مضــارع و مصــدر .124
ّ

 هــر فعــل رباعــی مجــردى کــه بــه بــاب »ِافعــال

آن بــر وزن هــاى ذیــل می آيــد:
َ

ّل
َ
َعل

ْ
ِاف

ُ
لَیْفَعِلّل

َّ
ِعال

ْ
ِاف

َ
ّز

َ
ِاْشِمْئَزازَیْشَمِئّزُِاْشَمأ

ْشُمِئّزَ َعْنُه
ُ
 َعْنُها

ُ
ّز

َ
ِاْشِمْئَزازُیْشَمأ

 معلوم        
حرجم

          مجهول    

رای  ( که مصدا�تی �ب ارن رنَ ِم�أْ ْ ود دارد در کلمه)ِاسش د و�ب د�ی ال( �تسش
َّ
ِعل )ِا�ن ا�ب �ن مصدر �ب که در ورن �ن ا ا�ی را �ب �پ

ورد؟ می �ن م �ن سش ه �پ د �ب د�ی �ن �تسش د ا�ی �ی
آ
مار می ا ه سش �ن �ب �ن ورن هم�ی

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ
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ل عبارت اند از:
ّ

بقیه موارد کاربرد باب ِافعال

مضارع مؤّکدمضارع منصوبنفیجحدامر حاضرامر به الم

   
َ

ِلَیْفَعِلّل

ِلَیْشَمِئّزَ   

   
َ

ِاْفَعِلّل

ِاْشَمِئّزَ    

   
َ

ْم َيْفَعِلّل
َ
ل

ْم َيْشَمِئّزَ     
َ
ل

   
ُ

 َيْفَعِلّل
َ

ال

 َيْشَمِئّزُ  
َ

ال

َ
ْن َيْفَعِلّل

َ
أ

ْن َيْشَمِئّزَ
َ
أ

ّنَ
َّ
َيْفَعِلل

َ
ّن َيْشَمِئّزَ

٭ نکته

ل در امــر غايــب، امــر حاضــر و جحــد بــه 
ّ

بــه الم الِفعــل فعــل مضــارع بــاب افِعــال

جــاى ســکون، حرکــت عارضــی فتحــه داده می شــود، توضیــح و دلیــل آن در بحــث 

مضاعــف خواهــد آمــد.

ل
ّ

معانی باب ِافِعال

ل بر دو معنای ذیل داللت می کند: .125
ّ

باب ِافِعال

1. مطاوعه، مانند:

   :   او را آرام کردم؛ پس آرام گرفت.
َ

ّن
َ
اْطَمأ

َ
ْنُتُه ف

َ
َطْمأ

2. مبالغه، مانند:

ُبُه             :   دلش سخت نفرت پيدا کرد.
ْ
 َقل

َ
ّز

َ
ِاْشَمأ

ود دارد؟ د و�ب �ی اعی مرن ا�ب ر�ب ا�ن سه �ب ا�یی م�ی ی و مع�ن �ن او�ت های ل�ن �ن ه �ت �پ

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

ل، وصل است..126
ّ

 همزه ماضی، امر حاضر و مصدر باب ِاْفِعْنالل و ِافعال

 بــه غیــر از مــوارد بســیار نــادر، تمامی افعالــی که در باب های »رباعی مزيد« اســتعمال .127

شــده اند، »الزم« اند.
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جدول باب هاى ثالثی و رباعی

مصدرامر حاضرامر به الممضارعماضیباب

ـ   ـَ َهُب   َذَهَب   َفَعَل ـ
ْ

َهْب   َيذ
ْ

َذَهابِاْذَهْب   ِلَیذ

ـ   ـِ َضْربِاْضِرْب   ِلَیْضِرْب   َيْضِرُب   َضَرَب   َفَعَل ـ

ـ    ـُ َنْصرُاْنُصْر   ِلَیْنُصْر   َيْنُصُر   َنَصَر   َفَعَل ـ

ــ    ـَ ُم   َعِلَم   َفِعَل ـ
َ
ْم   َيْعل

َ
ْم   ِلَیْعل

َ
مِاْعل

ْ
ِعل

ــ    ـِ ِحْسَبانِاْحِسْب   ِلَیْحِسْب   َيْحِسُب   َحِسَب   َفِعَل ـ

ــ    ـُ ُحْسنُاْحُسْن   ِلَیْحُسْن   َيْحُسُن   َحُسَن   َفُعَل ـ

َس   ِإْفَعال   
َ
ْجل

َ
ْجِلْس   ِلُیْجِلْس   ُيْجِلُس   أ

َ
سأ

َ
ِإْجال

َح   َتْفِعیل    ُح   َفّرَ ْح   ُيَفّرِ ْح   ِلُیَفّرِ َتْفِريحَفّرِ

ة   
َ
َس   ُمَفاَعل

َ
َسةَجاِلْس   ِلُیَجاِلْس   ُيَجاِلُس   َجال

َ
ُمَجال

ل    َق   َتَفّعُ ُق   َتَفّرَ ْق   َيَتَفّرَ ْق   ِلَیَتَفّرَ قَتَفّرَ َتَفّرُ

َتَظاُهرَتَظاَهْر   ِلَیَتَظاَهْر   َيَتَظاَهُر   َتَظاَهَر   َتفاُعل   

ِاْکِتَسابِاْکَتِسْب   ِلَیْکَتِسْب   َيْکَتِسُب   ِاْکَتَسَب   ِاْفِتَعال   

َب   ِاْنِفَعال   
َ
بِاْنَقِلْب   ِلَیْنَقِلْب   َيْنَقِلُب   ِاْنَقل

َ
ِاْنِقال

ل   
َ

ِاْحِمَرارِاْحَمّرَ   ِلَیْحَمّرَ   َيْحَمّرُ   ِاْحَمّرَ   ِاْفِعال

ِاْسِتْغَفارِاْسَتْغِفْر   ِلَیْسَتْغِفْر   َيْسَتْغِفُر   ِاْسَتْغَفَر   ِاْسِتْفَعال   

ل   
َ

ِاْخِضیَرارِاْخَضاّرَ   ِلَیْخَضاّرَ   َيْخَضاّرُ   ِاْخَضاّرَ   ِاْفِعیال

ِاْعِشیَشابِاْعَشْوِشْب   ِلَیْعَشْوِشْب   َيْعَشْوِشُب   ِاْعَشْوَشَب   ِاْفِعیَعال   

ال    َذ   ِاْفِعّوَ ّوَ
َ
ُذ   ِاْجل ّوِ

َ
ْذ   َيْجل ّوِ

َ
ْذ   ِلَیْجل ّوِ

َ
اذِاْجل ِاْجِلّوَ

رد
مج

ی 
الث

  ث
ید

مز
ی 

الث
ث
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مصدرامر حاضرامر به الممضارعماضیباب

ة   
َ
ل

َ
   َفْعل

َ
َزل

ْ
   َزل

ُ
ِزل

ْ
   ُیَزل

ْ
ِزل

ْ
   ِلُیَزل

ْ
ِزل

ْ
ةَزل

َ
َزل

ْ
َزل

ل   
ُ
   َتَفْعل

َ
َزل

ْ
   َتَزل

ُ
َزل

ْ
   َيَتَزل

ْ
َزل

ْ
   ِلَیَتَزل

ْ
َزل

ْ
ُزلَتَزل

ْ
َتَزل

ِاْحِرْنَجامِاْحَرْنِجْم   ِلَیْحَرْنِجْم   َيْحَرْنِجُم   ِاْحَرْنَجَم   ِاْفِعْنالل   

ل   
َّ

ِاْقِشْعَرارِاْقَشِعّرَ   ِلَیْقَشِعّرَ   َيْقَشِعّرُ   ِاْقَشَعّرَ   ِاْفِعال

 رباعی مجرد

ید
مز

ی 
اع

 رب

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. رباعی مزيد داراى چند باب است؟ بنويسید.

2. فعل هــای ذیــل را بــه باب هــای خواســته شــده ببريــد و صیغــه اول ماضــی، مضــارع، نفــی 
و مضــارع مؤّکــد آن هــا را بنويســید.

ِعْنالل(
ْ
ل(، َبْرَشَق )ِاف

َّ
ِعال

ْ
َشْمَعَل )ِاف

3. با دقت در جدول باب هاى ثالثی و رباعی، به پرسش هاى ذیل پاسخ دهید.
أ( چند باب با همزه شروع شده اند؟

ب( همزه کدام يک از باب ها وصل ياقطع است؟
ج( کــدام يــک از باب هــا يــک حــرف، کــدام يــک دو حــرف و  کــدام يــک ســه حــرف 

زايــد دارنــد؟
د( کدام يک از باب ها حروف مضارعشان مضموم است؟ مثال بزنید.

ه( در کدام يک از باب ها عین الفعِل مضارع مکسور است؟
4. قسمت هاى خالی در جدول مذکور در   کتاب تمرین را تکمیل کنید.
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  در آيــات و عبــارات ذیــل، فعل هــاى رباعــى را مشــخص کــرده، نــوع، بــاب، ريشــه، وزن و 
صیغــه آن هــا را بنويســید.

وُب.1
ُ
ُقل

ْ
 ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِئّنُ ال

َ
ال

َ
1. القرآن الکریم: أ

ُهْم.2 ِذیَن َيْخَشْوَن َرّبَ
َّ
وُد ال

ُ
2. القرآن الکریم: َتْقَشِعّرُ ِمْنُه ُجل

َزااًل َشِديدًا.3
ْ
وا ِزل

ُ
ِزل

ْ
ُمْؤِمُنوَن َو ُزل

ْ
 اْبُتِلَي ال

َ
3. القرآن الکریم: ُهَناِلک

ْیُل.4
َّ
4. ِاْکَفَهّرَ الل

 ِفي َمْشِیِه.5
َ

6. َهْرَول
  با مراجعه به   کتاب تمرین به پرسش هاى چهار گزينه اى پاسخ دهید.

مطالعه و پژوهش

کدام يک از فعل های زیر رباعی مزيد و کدامیک ثالثی مزيد  کنید  ▪  با مراجعه به منابع ذیل تحقیق 

می باشند؟

: درهم کشیده شد.
َ

ّن
َ
ِاْقَبأ

ِاْفَرنَقَع: فشار داده شد تا اينکه صدا کرد.

ِاْقَعْنَسَس: عقب ماند و برگشت.

نَقٰی: به پشت افتاد.
َ
ِاْسل

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
صرف ساده، ص182.

علوم العربّية، ص 112 و 115.

گیرد. رعد، 28 که دل ها فقط با ياد خداوند آرام  گاه باشید  1. آ
که از پروردگار خويش می ترسند، ]از لرز[ منقبض می شود. زمر، 23 کسانی  2. از ]خواندن و شنیدن[ آن )قرآن( پوست 

که[ مؤمنان آزمايش شدند و سخت تکان خورند. احزاب، 11 3. آنجا ]بود 
يک شد. 4. شب به شدت تار

گام برداشت. 5. با شتاب 
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بخش اول

مهمــــــــــــــوز  
مضـــاعف  
مـثـــــــــــــــال  
اجـــــــــــوف  
نــاقــــــــص  
 لــفــیـــــــــــف

3

لݠݠݠݠݠم
ݦݦݦݩݩݩݩݦٰ

لݠݠݠݠݠم ݠو �فاسا
ݦݦݩݩݦݩݩݩݦݦٰ

سا
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کلمه از نظر حروف اصلی بر چند قسم است؟. 128
کلمه ناسالم بر چند قسم است؟. 129
مهموز به چه کلمه ای گفته می شود وبرچند قسم است؟. 130
مضاعف چه کلمه ای است؟. 131
ه کدامند؟. 132

ّ
معتل چه کلمه ای است و حروف عل

به چه حرفی حرف لین و به چه حرفی حرف مّد گفته می شود؟. 133
کلمه های معتّل چند قسم اند؟. 134

 کلمه از نظر نوع حروف اصلی، به دو دسته تقسیم می شود:.128

2. ناسالم 1. سالم  

ــه 
ّ
 ســالم: کلمــه اى اســت کــه در حــروف اصلــی آن، همــزه، حــرف تکــرارى و حــرف عل

نباشــد؛ مانند:

َضَرَب، َخَرَج

 ناســالم: کلمــه ای اســت کــه در حــروف اصلــی آن، همــزه يــا حــرف تکــرارى و يــا حرف 

ــه باشــد؛ مانند:
ّ
عل

، َوَجَد
َ

َمَر، َمّد
َ
أ

 کلمه »ناسالم« دارای سه نوع است: 1.  مهموز     2. مضاعف     3. معتّل.129

  
1. تقســیم بندى فــوق در مبــادئ العربيــه، ج 4، قســم الصــرف، ص 46، درس 11 و نیــز جامــع المقدمــات، شــرح   تصريــف، 

ص242 آمــده اســت.

سـالــم و نــاســالــم1

درس بیست و ششم
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 مهموز: کلمه اى است که در حروف اصلی آن، همزه وجود داشته  باشد؛ مانند:.130
َ
      َقَرأ

َ
ل

َ
َمَر      َسأ

َ
أ

   کلمه مهموز، بر سه قسم است:
َ

َخذ
َ
کَل  ،  أ

َ
مانند   :   أ     ،     ٭ مهموز الفاء  

َم
َ
َس ،  َشأ

َ
مانند   :   َرأ     ،     ٭ مهموز العين  

    ،  َخِطٔیَ
َ
مانند   :   َهَنأ     ٭ مهموز الالم    ،    

را؟ ه؟�پ ا �ن د �ی َسَر « مهمورن ا�ن
َ
ک کَرَم و  ِا�ن

أَ
ا »ا �ی

آ
ا

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

 مضاعف: کلمه اى است که دو حرف اصلی آن همانند باشند؛ مانند:.131
َ

پس از ادغام َمّد َمَدَد   

ــه« وجود داشــته  باشــد. .132
ّ
  معتــل: کلمــه اى اســت کــه در حــروف اصلــی آن، حــرف »عل

ــه عبارت انــد از: واو، یــاء و الــف منقلبــه.
ّ
حــروف عل

َدَعَو َخِوَف    :   َوَجَد      ه واو       
ّ
حرف عل     مثال     :  

َخِفَی َبَیَع            :   َیَسَر        ه ياء   
ّ
 حرف عل

    الف منقلبه: الفی است که در  اصل، »واو« يا »ياء« باشد.

 بوده.
َ

      که در اصل َقَول
َ

َقال    : الف منقلبه از واو             مثال   : 

َرَمٰی    که در اصل َرَمَی بوده.     : الف منقلبه از ياء     

ــه وجــود نداشــته باشــد، صحيــح نامیده 
ّ
کلمــه ای کــه در حــروف اصلــی آن حــرف عل
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می شود؛ مانند:َقـــَتَل

بنابراین هر سالمی، صحیح است؛ ولی هر صحیحی، سالم نیست.

  حرف لین، حرف مّد

ه در صورتی که ساکن باشد، حرف لين نامیده می شود؛ مانند: .133
ّ
 حرف عل

وا
ُ
، ِقيَل، ُقول

َ
َقْول، َبْیع، َقال

 و اگــر حرکــت مــا قبــل آن از جنــس همــان حــرف باشــد، حــرف مــّد نیــز نامیــده 

ماننــد: می شــود؛ 

وا
ُ
، ِقيَل، ُقول

َ
َقال

حرکِت هم جنِس الف، »فتحه«، ياء، »کسره« و واو، »ضّمه« است.

الزم به ذکر است که »الف« همیشه حرف مّد است.

د؟ اسش ح می �ب ر ���ی �ی ملا�ت رن ک ارن �ب د؛ کدام �ی ا�ن سش �ی �ن �ب ی که ارن �ر�ن مّد و �ر�ن ل�ی �ن عر�ی ه �ت ه �ب و�ب ا �ت  �ب
. س�ت �ی �ن درس�ت �ن

آ
رن هس�ت ولی عکس ا �ی �نی �ر�ن مّدی �ن 1. هر �ر�ن ل�ی

. س�ت �ی �ن درس�ت �ن
آ
رن هس�ت ولی عکس ا �ی �ن �ن 2. هر �ر�ن مّدی �ر�ن ل�ی

. �نی �ر�ن مّدی اس�ت �ن و هر �ر�ن ل�ی 3. هر �ر�ن مّدی، �ر�ن ل�ی

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

ّ
اقسام کلمه هاى معتل

 کلمه هاى معتل عبارت اند از: .134

ــه، در »فــاء الفعــِل« کلمــه معتــل باشــد، بــه  آن معتّل الفــاء يــا مثــال 
ّ
 1. اگــر حــرف عل

می گوينــد؛ ماننــد:                          َوَجــَد    َیَمــَن
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ْجــَوف 
َ
ــه، در »عیــن الفعــِل« کلمــه  معتــل باشــد، معتــّل العیــن يــا أ

ّ
 2. اگــر حــرف عل

       َبَیــَع
َ

نامیــده  می شــود؛ ماننــد:              َقــَول

م يــا ناقــص نامیــده 
ّ

ــه، در »الم الفعــِل« کلمــه  معتــل باشــد، معتــّل الــال
ّ
 3. اگــر حــرف عل

می شــود؛ ماننــد:                                َدَعــَو      َرَمــَي

ه وجود داشته  باشد، لفيف نامیده می شود. 
ّ
 4. اگر در حروف اصلی کلمه اى دو حرف عل

 لفیف بر دو قسم است:

ه کنار هم باشند؛ مانند:
ّ
 مقرون: در صورتی که دو حرف عل

َطَوَى       َقِوَي

ه در کنار هم نباشند؛ مانند:
ّ
  مفروق: در صورتی که دو حرف عل

َوَصَی           َوَقَی

٭ تذکر
، َحّيَ 1. برخی از  کلمات، هم معتل اند و هم مضاعف؛ مانند:         َوّدَ

َبٰى
َ
    برخی ديگر، هم معتل اند و هم مهموز؛ مانند             :   َیـِئَس، أ

َ
ّز

َ
، أ

َ
ّن

َ
    برخی ديگر، هم مهموزند و هم مضاعف؛ مانند      :   أ

2. هنــگام صــرف در کلمــات مهمــوز، مضاعــف و معتــل، تغیيراتــی صــورت می گیــرد کــه 

قواعــد خاصــی بــر آن هــا حاکــم و جــارى اســت:

٭ در  کلمه هــاى مهمــوز، همــزه در معــرض تغیيــر اســت؛ قاعــده جــارى بــر مهمــوز، 

»تخفيــف همــزه« اســت.

٭ در کلمه هــاى مضاعــف، دو حــرف هماننــد، در معــرض تغیيــر هســتند؛ قاعــده 

جــارى بــر مضاعــف، »ِادغــام« اســت.
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ــه در معــرض تغیيــر اســت؛ قاعــده جــارى بــر معتــل، 
ّ
٭ در کلمه هــاى معتــل، حــرف عل

»ِاعــالل« اســت.

٭ نکته مهم

تقسیم کلمه به »مهموز« »مضاعف«1 و »معتّل«، مخصوص ثالثی است.

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

   به پرسش های زیر پاسخ دهید.

ه لین و مّد را تعريف کنید.
ّ
1. حروف عل

2. معناى اصطالحی کلمات ذیل را بنويسید.

    مهموز، اجوف، ناقص، مثال، لفيف، مضاعف، سالم

   نوع کلمات ذیل را بنويسید.

َمَر )دستور داد(، َوَقَف )ايستاد(، َقَضَی )داوری کرد(
َ
َنَصَر )يارى کرد(،  َکَوَن )بود(، أ

مطالعه و پژوهش

▪  با مراجعه به معاجم لغوی برای هرکدام از عناوین ذیل دو مثال جديد بيابيد.

             • ُمعتّلِ مضاعف                 • معتّلِ مهموز                        • مهموِز مضاعف

گفته اند.  و َحْصَحَص« )از افعال رباعی( نیز مضاعف 
َ

َزل
ْ
1.گرچه برخی به مثل »َزل
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تخفیف قلبی همزه بر چند قسم است؟. 135
 اقسام و موارد تخفیف حذفی کدام است؟. 136

فعــل مهمــوز، ماننــد فعــل ســالم اســت و فقــط در برخــی مــوارد، همــزه آن تخفيــف 

می يابــد.

 تخفیف همزه دو قسم است: قلبی و حذفی.

   تخفیف قلبی

 تخفیف قلبی دو قسم دارد:.135

الــف( واجــب: اگــر در کلمــه اى دو همــزه کنــار يکديگــر قــرار گیرنــد، بــه گونــه اى کــه 

ــرف  ــه ح ــاکن ب ــزه س ــت هم ــب اس ــد، واج ــاکن باش ــی س ــرک و دوم ــی متح اّول

مــّدى، از جنــس حرکــت مــا قبــل تبدیــل شــود؛ بنابرایــن:

1. اگر همزه اّول مفتوح باشد، همزه ساکن، قلب به الف می شود؛ مانند:

َتَي      آَتـَي
ْ
 أ

َ
َمَن      آَمَن          أ

ْ
 أ

َ
أ

2. اگر همزه اّول مضموم باشد، همزه ساکن، قلب به واو می شود؛ مانند:

و ِتَي
ُ
ْؤ ِتَي      أ

ُ
وِمَن          أ

ُ
ْؤ ِمَن     أ

ُ
أ

3. اگر همزه اّول مکسور باشد، همزه ساکن، قلب به ياء می شود؛ مانند:

ِاْئِمْن      ِایِمْن   ِاْئِزْر      ِایِزْر

مــهـــمـــوز

درس بیست و هفتم
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197 مــهـــمـــوز

ب( جایــز: اگــر همــزه ســاکنی بعــد از حــرف متحرکــی غیــر از همــزه قــرار گیــرد، جایــز 

اســت همــزه بــه حــرف مــّدى قلــب شــود؛ ماننــد:

ُمُر        َیاُمُر            ُیْؤَمُر       ُیوَمُر
ْ
َیأ

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

ه  �ن همرن �ی �ن حن د �ت �ن عال« �پ ا�ب »ِا�ن « در �ب م�ن
أ
هول ارن ماّده »ا ارع معلوم و م�ب ه مصن عن در  �ر�ن 14 ��ی

ورد؟ م می �ن سش ه �پ رن �ب ا�ی ه حب �ن همرن �ی �ن حن د �ت �ن �ب و �پ وا�ب

 تخفیف حذفی

 این نوع تخفیف، قاعده مشــخصی ندارد و ســماعی اســت؛ مانند تخفیف همزه .136

َمــَر  کــه بــه صورت ذیل صرف می شــوند:
َ
َکَل و أ

َ
، أ

َ
َخــذ

َ
امــر حاضــر بــرای ســه فعــل: أ

َن
ْ

ُخذ ا    
َ

ُخذ وا      ُخِذي  
ُ

ُخذ ا    
َ

ُخذ   
ْ

          ُخذ
ْ

ْءُخذ
ُ
   امرحاضر    ا

َ
َخذ

َ
أ

َن
ْ
ُکل        

َ
ُکال ُکِلي     وا    

ُ
ُکل       

َ
ُکال ْءُکْل           ُکْل 

ُ
کَل   امرحاضر      ا

َ
أ

ُمْرَن ُمَرا        ُمِري     ُمُروا     ُمَرا        ْءُمْر             ُمْر  
ُ
َمَر      امرحاضر     ا

َ
أ

« و »ُکْل« واجــب، و در »ُمــْر« جایــز اســت؛ يعنــی هــم بــه 
ْ

٭ حــذف همــزه در »ُخــذ

صــورِت »ُمــْر« و هــم بــه صــورت »ُاوُمــْر« اســتعمال شــده  اســت.
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ــ ٭ ـَ  ـ
َ

ِلف
َ
 نمونه صرف مهموز الفاء از فعل أ

امـــــــــرمـــــضــــــارعمــــاضــــــــی

مــجــهــولمــعــلــوم
مـــجـــهـــولمـــعـــلـــوم

مـــعـــلـــوم
با تخفیفبدون تخفیفبا تخفیفبدون تخفیف

ِلَف   
َ
أ

ِلَفا   
َ
أ

ِلُفوا   
َ
أ

ِلَفْت   
َ
أ

ِلَفَتا   
َ
أ

ِلْفَن   
َ
أ

ِلْفَت   
َ
أ

ِلْفُتَما   
َ
أ

ِلْفُتْم   
َ
أ

ِلْفِت   
َ
أ

ِلْفُتَما   
َ
أ

ِلْفُتّنَ   
َ
أ

ِلْفُت   
َ
أ

ِلْفَنا   
َ
أ

ِلَف   
ُ
أ

ِلَفا   
ُ
أ

ِلُفوا   
ُ
أ

ِلَفْت   
ُ
أ

ِلَفَتا   
ُ
أ

ِلْفَن   
ُ
أ

ِلْفَت   
ُ
أ

ِلْفُتَما   
ُ
أ

ِلْفُتْم   
ُ
أ

ِلْفِت   
ُ
أ

ِلفُتَما   
ُ
أ

ِلْفُتّنَ   
ُ
أ

ِلْفُت   
ُ
أ

ِلْفَنا   
ُ
أ

ـُف   
َ
ل

ْ
َيأ

ـَفاِن   
َ
ل

ْ
َيأ

ـُفوَن   
َ
ل

ْ
َيأ

ـُف   
َ
ل

ْ
َتأ

ـَفاِن   
َ
ل

ْ
َتأ

ـْفَن   
َ
ل

ْ
َيأ

ـُف   
َ
ل

ْ
َتأ

ـَفاِن   
َ
ل

ْ
َتأ

ـُفوَن   
َ
ل

ْ
َتأ

ـِفیَن   
َ
ل

ْ
َتأ

ـَفاِن   
َ
ل

ْ
َتأ

ـْفَن   
َ
ل

ْ
َتأ

ـُف   
َ
ْءل

َ
أ

ـُف   
َ
ل

ْ
َنأ

ـُف1
َ
َيال

ـَفاِن   
َ
َيال

ـُفوَن   
َ
َيال

ـُف   
َ
َتال

ـَفاِن   
َ
َتال

ـْفَن   
َ
َيال

ـُف   
َ
َتال

ـَفاِن   
َ
َتال

ـُفوَن   
َ
َتال

ـِفیَن   
َ
َتال

ـَفاِن   
َ
َتال

ـْفَن   
َ
َتال

ـُف2
َ
آل

ـُف   
َ
َنال

ـُف   
َ
ُیْؤل

ـَفاِن   
َ
ُیْؤل

ـُفوَن   
َ
ُیْؤل

ـُف   
َ
ُتْؤل

ـَفاِن   
َ
ُتْؤل

ـْفَن   
َ
ُیْؤل

ـُف   
َ
ُتْؤل

ـَفاِن   
َ
ُتْؤل

ـُفوَن   
َ
ُتْؤل

ـِفیَن   
َ
ُتْؤل

ـَفاِن   
َ
ُتْؤل

ـْفَن   
َ
ُتْؤل

ـُف   
َ
ْءل

ُ
أ

ـُف   
َ
ُنْؤل

ـُف3
َ
ُیول

ـَفاِن   
َ
ُیول

ـُفوَن   
َ
ُیول

ـُف   
َ
ُتول

ـَفاِن   
َ
ُتول

ـْفَن   
َ
ُیول

ـُف   
َ
ُتول

ـَفاِن   
َ
ُتول

ـُفوَن   
َ
ُتول

ـِفیَن   
َ
ُتول

ـَفاِن   
َ
ُتول

ـْفَن   
َ
ُتول

ـُف4
َ
ول

ُ
أ

ـُف   
َ
ُنول

ـْف
َ
ل

ْ
ِلَیأ

ـفا
َ
ل

ْ
ِلَیأ

ـُفوا
َ
ل

ْ
ِلَیأ

ـْف
َ
ل

ْ
ِلَتأ

ـفا
َ
ل

ْ
ِلَتأ

ـْفَن
َ
ل

ْ
ِلَیأ

ـْف5
َ
ِايل

ـَفا
َ
ِايل

ـُفوا
َ
ِايل

ـفي
َ
ِايل

ـَفا
َ
ِايل

ـْفَن
َ
ِايل

ـْف
َ
ِلل

ـْف
َ
ل

ْ
ِلَنأ

ِلَفُه: به او انس گرفت و او را دوست داشت.
َ
 *  أ

ُف.
َ
ل
ْ
ُف بوده که طبق قاعده تخفیف قلبی، همزه به صورت جوازى قلب به الف شده  است: َيأ

َ
ل
ْ
 1. در اصل َيأ

ُف.
َ
ُف بوده که طبق قاعده تخفیف قلبی، همزه به صورت وجوبی، قلب به الف شده  است: ٓال

َ
ْءل

َ
2. در اصل أ

ُف.
َ
ُف بوده که طبق قاعده تخفیف قلبی، همزه به صورت جوازى، قلب به واو شده  است.ُیول

َ
3. در اصل ُیْؤل

ُف.
َ
ول

ݩݩُ
ُف بوده که طبق قاعده تخفیف قلبی، همزه به صورت وجوبی، قلب به واو شده  است: أ

َ
ْءل

ُ
4. در اصل أ

ْف.
َ
ْف بوده که طبق قاعده تخفیف قلبی، همزه به صورت وجوبی، قلب به ياء شده  است: ِايل

َ
5. در اصل ِاْءل

afa
gh
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199 مــهـــمـــوز

ــ 1 ـَ  ـ
َ

ل
َ
 نمونه صرف مهموز العین از فعل َسأ

مضارعماضی
امر معلوم

مجهولمعلوممجهولمعلوم

   
َ

ل
َ
َسأ

   
َ

ال
َ
َسأ

وا   
ُ
ل

َ
َسأ

ْت   
َ
ل

َ
َسأ

َتا   
َ
ل

َ
َسأ

َن   
ْ
ل

َ
َسأ

َت   
ْ
ل

َ
َسأ

ُتَما   
ْ
ل

َ
َسأ

ُتْم   
ْ
ل

َ
َسأ

ِت   
ْ
ل

َ
َسأ

ُتَما   
ْ
ل

َ
َسأ

ُتّنَ   
ْ
ل

َ
َسأ

ُت   
ْ
ل

َ
َسأ

َنا
ْ
ل

َ
َسأ

ُسِئَل   

   
َ

ُسِئال

وا   
ُ
ُسِئل

ْت   
َ
ُسِئل

َتا   
َ
ُسِئل

َن   
ْ
ُسِئل

َت   
ْ
ُسِئل

ُتَما   
ْ
ُسِئل

ُتْم   
ْ
ُسِئل

ِت   
ْ
ُسِئل

ُتَما   
ْ
ُسِئل

ُتّنَ   
ْ
ُسِئل

ُت   
ْ
ُسِئل

َنا
ْ
ُسِئل

   
ُ

ل
َ
َيْسأ

ِن   
َ

ال
َ
َيْسأ

وَن   
ُ
ل

َ
َيْسأ

   
ُ

ل
َ
َتْسأ

ِن   
َ

ال
َ
َتْسأ

َن   
ْ
ل

َ
َيْسأ

   
ُ

ل
َ
َتْسأ

ِن   
َ

ال
َ
َتْسأ

وَن
ُ
ل

َ
َتْسأ

ِلیَن   
َ
َتْسأ

ِن   
َ

ال
َ
َتْسأ

َن   
ْ
ل

َ
َتْسأ

   
ُ

ل
َ
ْسأ

َ
أ

ُ
ل

َ
َنْسأ

   
ُ

ل
َ
ُيْسأ

ِن   
َ

ال
َ
ُيْسأ

وَن   
ُ
ل

َ
ُيْسأ

   
ُ

ل
َ
ُتْسأ

ِن   
َ

ال
َ
ُتْسأ

َن   
ْ
ل

َ
ُيْسأ

   
ُ

ل
َ
ُتْسأ

اَلِن   
َ
ُتْسأ

وَن   
ُ
ل

َ
ُتْسأ

ِلیَن   
َ
ُتْسأ

ِن   
َ

ال
َ
ُتْسأ

َن   
ْ
ل

َ
ُتْسأ

   
ُ

ل
َ
ْسأ

ُ
أ

ُ
ل

َ
ُنْسأ

ْ
ل

َ
ِلَیْسأ
َ

ال
َ
ِلَیْسأ

وا
ُ
ل

َ
ِلَیْسأ
ْ

ل
َ
ِلَتْسأ
َ

ال
َ
ِلَتْسأ

َن
ْ
ل

َ
ِلَیْسأ
ْ

ل
َ
ِاْسأ
َ

ال
َ
ِاْسأ

وا
ُ
ل

َ
ِاْسأ

ِلي
َ
ِاْسأ

َ
ال

َ
ِاْسأ

َن
ْ
ل

َ
ِاْسأ

ْ
ل

َ
ْسأ

َ
ِل

ل
َ
ِلَنْسأ

1. در ماضی، مضارع و امر معلوم ماده سؤال، جایز است همزه عین الفعل به الف تبدیل شود.
َ

  سال
َ

ل
َ
َسأ

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا بیست و هفتم200

ــ  ـَ   ـ
َ
َرأ

َ
 نمونه صرف مهموز الالم از فعل ق

مضارعماضی
امر معلوم

مجهولمعلوممجهولمعلوم

   
َ
َقــَرأ

َقـَرَءا   

َقـَرُؤوا   

ْت   
َ
َقـَرأ

َتـا   
َ
َقـَرأ

َن   
ْ
َقـَرأ

َت   
ْ
َقـَرأ

ُتـَما   
ْ
َقـَرأ

تُـْم   
ْ
َقـَرأ

ِت   
ْ
َقـَرأ

ُتـَما   
ْ
َقـَرأ

ُتـّنَ   
ْ
َقـَرأ

ُت   
ْ
َقـَرأ

َنـا 
ْ
َقـَرأ

ُقـِرَئ   

ُقـِرَئا   

ُقـِرُئوا   

ُقـِرَئْت   

ُقـِرَئَتا   

ُقـِرْئَن   

ُقـِرْئَت   

ُقـِرْئُتَما   

ُقـِرْئُتْم   

ُقـِرْئِت   

ُقـِرْئُتَما   

ُقـِرْئُتّنَ   

ُقـِرْئُت   

ُقـِرْئَنا 

   
ُ
َيْقـَرأ

َيْقـَرَءاِن   

َيْقـَرُؤوَن   

   
ُ
َتْقـَرأ

َتْقـَرَءاِن   

َن   
ْ
َيْقـَرأ

   
ُ
َتْقـَرأ

َتْقـَرَءاِن   

َتْقـَرُؤوَن   

َتْقـَرِئیَن   

َتْقـَرَءاِن   

َن   
ْ
َتْقـَرأ

   
ُ
ْقـَرأ

َ
أ

  
ُ
َنْقـَرأ

   
ُ
ُيْقـَرأ

ُيْقـَرَءاِن   

ُيْقـَرُؤوَن   

   
ُ
ُتْقـَرأ

ُتْقـَرَءاِن   

َن   
ْ
ُيْقـَرأ

   
ُ
ُتْقـَرأ

ُتْقـَرَءاِن   

ُتْقـَرُؤوَن   

ُتْقـَرِئیَن   

ُتْقـَرَءاِن   

َن   
ْ
ُتْقـَرأ

   
ُ
ْقـَرأ

ُ
أ

   
ُ
ُنْقـَرأ

ْ
ِلَیْقـَرأ

ِلَیْقـَرَءا

ِلَیْقـَرُؤوا
ْ
ِلَتْقـَرأ

ِلَتْقـَرَءا

َن
ْ
ِلَیْقـَرأ
ْ
ِاْقـَرأ

ِاْقـَرَءا

ِاْقـَرُؤوا

ِاْقـَرِئي

ِاْقـَرَءا

َن
ْ
ِاْقـَرأ

ْ
ْقـَرأ

َ
ِل

ْ
afaِلَنْقـَرأ
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201 مــهـــمـــوز

 نمونه صرف »مهموز« در ابواب مختلف ثالثی مزید 

بابماده
امرمضارعماضی

حاضرغایبمجهولمعلوم

أ ذ ن
أ م ر

ف أ ل
ق ر أ

ِافعال
افتعال
تفّعل

استفعال

ٓاَذَن٭1
ِايَتَمَر٭2
٭

َ
ل

َّ
َتَفأ

٭
َ
ِاْسَتْقَرأ

أوِذَن3
ُاوُتِمَر4

َل ِبِه5 ُتُفّئِ
ُاْسُتْقِرَئ

ُیْؤِذُن
َتِمُر

ْ
َيأ

ُ
ل

َّ
َيَتَفأ

َيْسَتْقِرُئ

ِلُیؤِذْن
َتِمْر

ْ
ِلَیأ

ْ
ل

َّ
ِلَیَتَفأ

ِلَیْسَتْقِرْئ

ٓاِذْن6
ِايَتِمْر7

ْ
ل

َّ
َتَفأ

ِاْسَتْقِرْئ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. تخفیف همزه چیست و بر چند قسم است؟

ـ « را صرف کنید. ـُ َجَر ـ
َ
 2. چهارده صیغه امر معلوم »أ

ــا تخفیــف همــزه  ــدون تخفیــف و ب ـــ « را ب ـَ ِذَن ـ
َ
3. شــش صیغــه غايــب مضــارع معلــوم »أ

صــرف کنیــد.

کرد. گاه  کار آ ْمَر: فالنی را نسبت به آن 
َ
٭ ٓاَذَن ُفالنًا ال ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣتخفیفݤݤݤݤݤݤݤ قلبیݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤجبݤݤݤݤݤݤݤ            ٓاَذَن   ْءَذَن 

َ
 1. أ

کرد. ْمَر: امر او را امتثال 
َ
٭ ِايَتَمَر ال ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣتخفیفݤݤݤݤݤݤݤ قلبیݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤجبݤݤݤݤݤݤݤ          ِايَتَمَر    2. ِاْءَتَمَر  

گرفت. : به فال نیک 
َ

ل
َّ
٭ َتَفأ وِذَن  

ُ
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣتخفیفݤݤݤݤݤݤݤ قلبیݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤجبݤݤݤݤݤݤݤ          أ ْءِذَن 

ُ
 3. أ

که بخواند.  ُفالنًا: از فالنی خواست 
َ
٭ ِاْسَتْقَرأ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣتخفیفݤݤݤݤݤݤݤ قلبیݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤجبݤݤݤݤݤݤݤ           ُاوُتِمَر    4. ُاْءُتِمَر 

کردن، از حرف جّر استفاده شده است. 5. به خاطر »الزم« بودِن فعل، هنگام مجهول 
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣتخفیفݤݤݤݤݤݤݤ قلبیݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤجبݤݤݤݤݤݤݤ          آِذْن ْءِذْن  

َ
 6. أ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣتخفیفݤݤݤݤݤݤݤ قلبیݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤجبݤݤݤݤݤݤݤ         ِايَتِمْر  7. ِاْءَتِمْر  

afa
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درا بیست و هفتم202

  فعل هــاى مهمــوز را در آيــات و روايــات ذیــل از غیــر مهموز مشــخص کنید و نوع، باب، ريشــه 
و قاعــده جــارى شــده )در صــورت اجــراى قاعده( بر افعال مهموز را بنويســید.

َجاِهلِیَن.1
ْ
ْعِرْض َعِن ال

َ
ُعْرِف و أ

ْ
ُمْر ِبال

ْ
َعْفَو َو أ

ْ
1. القرآن الکریم: ُخِذال

لُتُموُه.2
َ
2. القرآن الکریم: َو آتاکْم ِمْن ُکّلِ َما َسأ

ْوِلَیاَء.3
َ
ُکْم أ ى َوَعُدّوَ وا َعُدّوِ

ُ
ِخذ  تّتَ

َ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
َها ال ّیُ

َ
3. القرآن الکریم: َيا أ

َمْن.4
ْ
؟ع؟: آِمْن َتأ َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
4. ا

َبُه.5
َ
 ِلَمْن َطل

َ
 َمْعُروَفک

ْ
ل

ُ
 َو اْبذ

َ
ک

ْ
ْم َيْسَئل

َ
ِة َمْن ل  ِبالَعِطّیَ

ْ
؟ع؟: ِاْبَدأ َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
5. ا

   هر يک از فعل های زیر از ماّدٔه »أمن« در چه بابی و چه صیغه ای به کار  رفته اند؟

َمَن 
ٓ
َمُن، ا

ٓ
، ا ِمّنَ

ٓ
، ا َمّنَ

ٓ
ا

مطالعه و پژوهش

( کلمات 
َ
 َتأ

ْ
 و َتأ

َ
َبأ

ْ
گر بعد از حروف الفبا بر وزن رباعی مجرد دو همزه آورده شود )مثل َبأ ▪ گفته شده که ا

جديد تشکیل می گردد؛ با مراجعه به لغت نامه های معتبر، بيست مورد ديگر همچون مثال های 

باال بيابيد و معانی آنها را بنويسید.

کرد( کودک راه رفت )تاتی تاتی   الّطفُل: 
َ
 َتأ

ْ
گفت: بابا( َتأ  الولُد )فرزند 

َ
َبأ

ْ
َبأ

کار نیــک و پســنديده  ى را پيشــه ســاز[ و بــه  کــن ]کار را بــر مــردم آســان بگیــر و گذشــت و میانــه رو 1. ]اى پيامبــر![ عفــو را پيشــه 
ى بگــردان. اعــراف، 199 فرمــان ده و از نادانــان رو

2. و ]خداوند[ از هر چه خواستید به شما داد. ابراهيم، 34
که ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیريد. ممتحنه، 1 کسانی  3. اى 

4. ايمان بياور، ايمن باش! غرر الحکم، ج 1، ص 109
5. پيش از آنکه از تو بخواهند بده و بخشیدنی خود را به کسی که خواهان اوست ببخش. همان، ج 1، ص 117
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مضاعف در ثالثی مجرد به چند صورت قابل تصّور است؟. 137
ادغام در لغت و در اصطالح به چه معناست؟. 138
شرائط ادغام چیست؟. 139
ادغام بر چند قسم است؟. 140
ادغام در فعل ماضی چگونه جريان پيدا می کند؟. 141
کیفیت ادغام در صرف فعل مضارع غیر مجزوم چگونه است؟. 142

 مضاعف در ثالثی مجرد به سه صورت به کار می رود:.137

٭ هم جنس بودن فاء الفعل و عین الفعل،    مانند: َدَدن )بازى(

٭ هم جنس بودن فاء الفعل و الم الفعل   ،     مانند:َدِرَد)دندان هايش  ريخت(

٭ هم جنس بودن عین الفعل و الم الفعل،    مانند: َمَدَد )کشید(

طبق نظر برخی، مضاعف در رباعی به يک صورت استعمال شده است:

٭ هم جنــس بــودن فــاء الفعــل بــا الم الفعــل اّول و عیــن الفعــل بــا الم الفعــل دوم، 

 )لرزانــد(
َ

ــَزل
ْ
ماننــد: َزل

٭ توجه

 از میــان اقســام چهارگانــه فــوق، قســم اول بــه »اســم« اختصــاص دارد و قســم دوم 

و چهــارم در اصطــالح، مضاعــف نامیــده نمی شــود1 وتنهــا قســم ســوم )َمــَدَد( در 

َمعــرض ِادغــام اســت.

گفته اند. 1.برخی از علماِء صرف، به هر چهار قسم، مضاعف 

مــضــــاعــــف )1(

درس بیست و هشتم

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا بیست و هشتم204

ِادغــام

 ادغــام، در لغــت بــه معنــاى داخــل کــردن و در اصطــالح بــه معنــاى داخــل کــردن .138

ــه طــورى کــه حــرف اّول از بيــن رفتــه، حــرف دوم  حرفــی در حــرف ديگــر اســت؛ ب

مشــّدد می شــود؛ حــرف اّول را ُمدَغــم )ادغــام شــده( و حــرف دوم را ُمدَغــٌم فیــه 

ــد؛ ماننــد: ــام شــده در آن( می نامن )ادغ
َ

َمــــْد       َد      َمـّد

              
   مدغم       مدغم فیه

ين می گويند.
َ
در اصطالح به ادغاِم دو حرف مثل هم ادغام ُمَتماثل

   شرایط و اقسام ادغام

 ادغام، داراى دو شرط است: .139

1. دو حرف هم جنس، کنار يکديگر باشند.

2. حرف اّول، ساکن و حرف دوم، متحرک باشد.

afa  ادغام سه قسم است: ادغام واجب، ادغام ممتنع و ادغام جایز..140
gh
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   ادغام واجب
ادغــام واجــب: ادغامــی اســت کــه دو حــرف متماثــل بايــد در يکديگــر داخــل  شــوند 

و آن در  صورتــی اســت کــه:

٭ دو حــرف هم جنــس، هــر دو متحــرک باشــند و مــا قبــل آنهــا ســاکن نباشــد؛ ماننــد: 

ــَدَد کــه در ایــن صــورت، بايــد حــرف اّول را ســاکن و آن را در حــرف بعــد ادغــام کــرد: َم
َ

َمَدَد      َمْدَد                َمّد
َفَرَر          َفْرَر                   َفّرَ

٭ دو حــرف هم جنــس، هــر دو متحــرک باشــند و مــا قبــل حــرف اّول ســاکن باشــد؛ 

ماننــد: َیْمــُدُد کــه در ایــن صــورت، حرکــت حــرف اّول بــه حــرف ســاکن مــا قبــل داده 

ــرد: ــورت می گی ــام ص ــد ادغ ــود و بع می ش
ُ

َيْمُدُد          َيُمْدُد         َيُمّد
َيِفْرُر             َيِفّرُ َيْفرُِر             

٭ نکته

 هــرگاه ماقبــل دو حــرف هم جنــس، يکــی از حــروف مــد باشــد، حرکــت حــرف 

اول حــذف می شــود ؛ ماننــد:

َماَدَد           َماْدَد         َماّدَ          

ُموِدَد           ُموْدَد         ُموّدَ          

    ادغام ممتنع
ادغــام ممتنــع: ادغامــی اســت کــه داخــل کــردن دو حــرف متماثــل در يکديگــر 

ناممکــن باشــد و مهمتریــن مــورد آن در فعــل، هنگامــی اســت کــه:
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٭ دو حــرف هم جنــس، اّولــی متحــرک و دومــی ســاکن باشــد و پــس از حــرف دوم، 

ضميــر رفــع متحــرک وجــود داشــته باشــد؛ مانند: 

َمَدْدَن، َمَدْدُت، َيْمُدْدَن و َتْمُدْدَن

 ادغام جایز

ادغــام جایــز: ادغامــی اســت کــه دو حــرف متماثــل را می تــوان در يکديگــر  داخــل 

کــرد و می تــوان داخــل نکــرد. مــورد ادغــام جایــز، در برخــی از صیغه هــاى امــر و 

مضــارع مجــزوم )جحــد، نهــی و ...( اســت کــه بحــث آن خواهــد آمــد.

ــی  ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

ع  ر ر�ن م�ی ا�نس، �ن �ب ْمُدْد�نَ که �پس ارن �ر�ن دوم ارن دو �ر�ن م�ت َ ر َمَدْد�نَ و �ی �ی �ن عل ها�یی �ن را در �ن �پ

د؟ اسش ع می �ب �ن ام مم�ت ه اس�ت اد�ن �ت رار گر�ن �ّرک �ت م�ت

 ادغام در فعل ماضی

ادغــام در پنــج صیغــه اّول ماضــِی معلــوم و مجهــول، واجــب و در بقیــه صیغه هــا، .141

ممتنــع اســت.

َ
  صرف ماضی معلوم و مجهول َمّد

َتا     َمَدْدَن
َ

ْت     َمّد
َ

وا   َمّد
ُ

ا      َمّد
َ

معلوم          َمّد         َمّد
َمَدْدِت     َمَدْدُتَما   َمَدْدُتّنَ َمَدْدُتْم               َمَدْدَت    َمَدْدُتَما    

َمَدْدَنا َمَدْدُت       

َتا         ُمِدْدَن
َ

ْت     ُمّد
َ

ُمّد وا  
ُ

ا         ُمّد
َ

ُمّد     
َ

مجهول    ُمّد
ُمِدْدِت   ُمِدْدُتَما    ُمِدْدُتّنَ ُمِدْدُتَما   ُمِدْدُتْم            ُمِدْدَت    

ُمِدْدَنا ُمِدْدُت       
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ادغام در فعل مضارع

  ادغــام، در دو صیغــه جمــِع مؤنــِث مضــارِع معلــوم و مجهــول، ممتنــع و در بقیــه .142

صیغه هــا واجــب اســت.

ــ ـُ  ــ
َ

 صرف مضارع معلوم و مجهول َمّد

اِن      َيْمُدْدَن
َ

         َتُمّد
ُ

َتُمّد وَن       
ُ

َيُمّد اِن    
َ

َيُمّد     
ُ

َيُمّد  معلوم       

اِن      َتْمُدْدَن
َ

یَن    َتُمّد َتُمّدِ وَن       
ُ

َتُمّد اِن    
َ

َتُمّد     
ُ

       َتُمّد
ُ

َنُمّد   
ُ

ُمّد
َ
أ

اِن   ُيْمَدْدَن
َ

           ُتَمّد
ُ

ُتَمّد وَن       
ُ

ُيَمّد اِن    
َ

ُيَمّد     
ُ

ُيَمّد   مجهول   

اِن   ُتْمَدْدَن
َ

یَن     ُتَمّد ُتَمّدِ وَن       
ُ

ُتَمّد اِن    
َ

ُتَمّد     
ُ

ُتَمّد
ُ

ُنَمّد   
ُ

َمّد
ُ
أ
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 جدول صرف فعل ماضی و مضارع معلوم مضاعف

مضارعماضی

حکم ادغامبعد از ادغامقبل از ادغامحکم ادغامبعد از ادغامقبل از ادغام

َل
َ
َدل

َ
ال

َ
َدل

وا
ُ
ل

َ
َدل

ْت
َ
ل

َ
َدل

َتا
َ
ل

َ
َدل

َن
ْ
ل

َ
َدل

َت
ْ
ل

َ
َدل

ُتَما
ْ
ل

َ
َدل

ُتْم
ْ
ل

َ
َدل

ِت
ْ
ل

َ
َدل

ُتَما
ْ
ل

َ
َدل

ُتّنَ
ْ
ل

َ
َدل

ُت
ْ
ل

َ
َدل

َنا
ْ
ل

َ
َدل

1
َّ

َدل
َّ

َدال

وا
ُّ
َدل

ْت
َّ
َدل

َتا
َّ
َدل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

واجب

واجب

واجب

واجب

واجب

ممتنع

ممتنع

ممتنع

ممتنع

ممتنع

ممتنع

ممتنع

ممتنع

ممتنع

ُل
ُ
َيْدل

الِن
ُ
َيْدل

وَن
ُ
ل

ُ
َيْدل

ُل
ُ
َتْدل

الِن
ُ
َتْدل

َن
ْ
ل

ُ
َيْدل

ُل
ُ
َتْدل

الِن
ُ
َتْدل

وَن
ُ
ل

ُ
َتْدل

ِلیَن
ُ
َتْدل

الِن
ُ
َتْدل

َن
ْ
ل

ُ
َتْدل

ُل
ُ
ْدل

َ
أ

ُل
ُ
َنْدل

ُّ
َيُدل

ِن
َّ

َيُدال

وَن
ُّ
َيُدل
ُّ

َتُدل

ِن
َّ

َتُدال

َن
ْ
ل

ُ
َيْدل

ُّ
َتُدل

ِن
َّ

َتُدال

وَن
ُّ
َتُدل

یَن ِ
ّ
َتُدل

ِن
َّ

َتُدال

َن
ْ
ل

ُ
َتْدل
ُّ

ُدل
َ
أ

ُّ
َنُدل

واجب

واجب

واجب

واجب

واجب

ممتنع

واجب

واجب

واجب

واجب

واجب

ممتنع

واجب

واجب

کرد. : راهنمایی 
َّ

1. َدل
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209 مــضــــاعــــف )1 

ــ :1 ـُ  ـ
َ

 صرف ماضی و مضارع معلوم و مجهول و امرمعلوم مضاعف  از فعل َبّث

امرمضارعماضی

معلوممضارع مجهولمعلوممجهولمعلوم
)با ادغام و بی ادغام(

1 َ
َبّث

ا
َ

َبّث

وا
ُ

َبّث

ْت
َ

َبّث

َتا
َ

َبّث

َبَثْثَن

َبَثْثَت

َبَثْثُتَما
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ُ
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ُ
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اِن
َ

َتُبّث

وَن
ُ

َتُبّث

یَن َتُبّثِ

اِن
َ

َتُبّث

َتْبُثْثَن
ُ

ُبّث
َ
أ

ُ
َنُبّث

ُ
ُیَبّث

اِن
َ

ُیَبّث
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ُ
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ُ
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اِن
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ُ

ُتَبّث

اِن
َ

ُتَبّث

وَن
ُ

ُتَبّث

یَن ُتَبّثِ

اِن
َ

ُتَبّث
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ُ
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أ

ُ
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ا
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وا
ُ
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ُ
ِ
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ا
َ

ِلَتُبّث

ِلَیْبُثْثَن

)ُاْبُثْث( ِ
َُ

ُبّث

ا
َ

ُبّث

وا
ُ

ُبّث

ي ُبّثِ

ا
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درا بیست و هشتم210

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1. معناى لغوى و اصطالحی »ادغام«، »ُمدَغم« و »ُمدَغٌم فیه« چیست؟

 2. ادغام داراى چند شرط است؟ بيان کنید.
 3. ادغام در چند مورد واجب است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

ـ « را  ـُ  ـ
َ

« و شش صیغه غايب مضارع مجهول »َشّد 4. چهارده صیغه ماضی معلوم »َتّمَ
صرف کنید.

   در آيــات ذیــل فعل هــاى مضاعــف را از غیــر آن مشــخص کــرده، نــوع، بــاب، ريشــه و صیغه 
هريک را بنويسید.

َقَمُر.1
ْ
اَعُة َو اْنَشّقَ ال 1. القرآن الکریم: ِاْقَتَرَبِت الّسَ

ُروَن.2 ُمَطّهَ
ْ
 ال

َّ
ُه ِإال  َيَمّسُ

َ
2. القرآن الکریم: ال

ْرُض َعْنُهْم ِسَراعًا.3
َ ْ
ُق ال

َ
3. القرآن الکریم: َیْوَم َتَشّق

مطالعه و پژوهش

و  مــوارد  کرده اند،  تقسیم  گون  گونا اقسام  به  و  مختلف  اعتبارات  به  را  ادغــام  تجويد،  علم  علماء   ▪

کنید.  احکام هرکدام را بررسی و تحلیل 
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

دانش تجويد سطح 2 دکتر ستوده نیا
ِسّرالبیان، مرحوم بيگلری

درسنامه علم تجويد، حمید محمدی

1. رستاخیز نزديک شد و ماه بشکافت. قمر، 1
کیزگان[ به آن )قرآن( دست نمی رسانند. واقعه، 79 ک شدگان ]و پا 2. جز پا

که زمین به سرعت از ]اجساد[ آنان جدا و شکافته می شود. ق، 44 3. روزى 
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در فعل امر و مضارع مجزوم چند نوع ادغام وجود دارد؟.143
چه صیغه هایی دارای دو حالت ادغام و بدون ادغام می باشند؟.144

ادغام در فعل امر و مضارع مجزوم

فعل امر و مضارع مجزوم )جحد، نهی و ...( هر سه نوع ادغام را دارند:.143
٭ادغام جایز: در صیغه هاى 1، 4، 7، 13 و 14.

٭ ادغام ممتنع: در دو صیغه 6 و 12.
٭ ادغام واجب: در بقیه صیغه ها.

در صیغه هاى 1، 4، 7، 13 و 14 دو حالت ممکن است:.144
ــا مضــارِع مجــزوم  ــه دلیــل امــر ي 1.  ادغــام: در ایــن صیغه هــا، حرکــِت حــرِف دوم، ب

ــودن، ســاکن شــده اســت:   ِلَیْمــُدْد ب
 و اگر بخواهیم ادغام کنیم، حرکت حرف اول را به ما قبل منتقل می کنیم:    ِلَیُمْدْد 

در ایــن صــورت، جهــت خــروج از حالــت التقــاء ســاکنين، بــه حــرِف دوم، طبــق 
قواعــد ذیــل، حرکــت عارضــی می دهیــم )يعنــی حرکتــی کــه مربــوط بــه ســاختار اصلــی 

کلمــه نیســت(.

الــف( اگــر عیــن الفعــِل مضــارع آنهــا ضّمــه اســت،1 می تــوان فتحــه، کســره يــا ضّمــه 
داد؛ ماننــد:

که فقط مخصوص افعال مجرد نباشد و شامل مزيد نیز بشود. گونه ای به طرح بحث پرداخته ايم  1. به 

مـــضـــاعـــف )2(

درس بیست و نهم
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درا بیست و نهم212

ُ
    ِلَیُمّدِ   ِلَیُمّد

َ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤضیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ      ِلَیُمّد

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤر
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ عا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤکت
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحر ݣ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ     ِلَیُمْدْد   

غاݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤ

ݢݤݤݤݤ   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ غاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤيبݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ       ِلَیْمُدْد     ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤ َيْمُدُد   ݢ

 
ُ

        ُمّدِ         ُمّد
َ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤضیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ        ُمّد
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤر
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ عا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤکت
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحر ݣ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ      ُمْدْد1   

غاݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ          ْمُدْد         ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤ
ضرݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
حاݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
مرݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
َتْمُدُد   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤ

ب( اگــر عیــن الفعــل مضــارع آنهــا فتحــه يــا کســره اســت، می تــوان فتحــه يــا کســره داد؛ 
مانند:

، ِلَیِفّرِ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤضیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ       ِلَیِفّرَ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤر
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ عا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤکت
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحر ݣ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ     ِلَیِفْرْر     

غاݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤ

ݢݤݤݤݤ   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ غاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤيبݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ        ِلَیْفِرْر     ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤ َيْفِرُر   ݢ

، ِفّرِ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤضیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ        ِفّرَ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤر
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ عا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤکت
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحر ݣ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ     ِفْرْر        

غاݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤ

ضرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ         ْفِرْر             ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
حاݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
مرݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
َتْفِرُر   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤ

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

عل  ه های �ن عن ه کدام ��ی �ی �ب وا( سش
ُ

 و ُمّد
َ

ه های 1و3 )ُمّد عن هول، در ��ی « در حال�ت م�ب
َ

عل »َمّد �ن

د؟ اسش امر معلوم می �ب

٭ توجه
در امــر مجهــول در حالــت ادغــام فقــط دو وجــه جایــز اســت؛ زیــرا عيــن الفعــل 

مفتــوح اســت:

         ِلُیَمّدِ
َ

ِلُیْمَدْد   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤلتݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤغاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ       ِلُیَمّد
ــّک(: در ایــن حالــت، هیــچ ادغامــی در کلمــه صــورت نمی گیــرد و 

َ
2. بــدون ادغــام )ف

هماننــد کلمــات ســالم ســاخته می شــود:

ݢݤݤݤݤ   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ غاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤيبݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ            ِلَیْمُدْد َيْمُدُد     ݢ

ضرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ                   ُاْمُدْد
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
حاݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
مرݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
اݤ
َتْمُدُد      ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

که به جهت متحرک شدن فاء الفعل نیازی به همزه امر نیست. 1. روشن است 
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  صرف صیغه هایی که ادغام در آنها جایز است:

ِلَیِفّرِ ِلَیِفّرَ     ِلَیْفِرْر       
ُ

ِلَیُمّد ِلَیُمّدِ      
َ

ِلَیُمّد ِلَیْمُدْد   صیغه 1 

ِلَتِفّرِ ِلَتِفّرَ     ِلَتْفِرْر       
ُ

ِلَتُمّد ِلَتُمّدِ      
َ

ِلَتُمّد ِلَتْمُدْد  صیغه 4 

ِفّرِ ِفّرَ        ِاْفِرْر       
ُ

ُمّد ُمّدِ         
َ

ُمّد ُاْمُدْد  صیغه 7 

ِفّرِ
َ
ِل ِفّرَ    

َ
ِل ْفِرْر    

َ
ِل   

ُ
ُمّد

َ
ِل ُمّدِ     

َ
ِل  

َ
ُمّد

َ
ِل ْمُدْد 

َ
ِل صیغه 13 

ِلَنِفّرِ ِلَنِفّرَ     ِلَنْفِرْر       
ُ

ِلَنُمّد ِلَنُمّدِ      
َ

ِلَنُمّد ِلَنْمُدْد   صیغه 14 
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 صرع فعل ماضی معلوم و مجهود، مضارر معلوم و امر معلوم و مجهود 
: ـ «  ـُ مضاعف در باب ِافعاد از فعل »َحّبَ ــ

امرمضارعماضی
حکم ادغام امرمجهولمعلوممعلوممجهولمعلوم

1 َحّبَ
َ
أ

ا َحّبَ
َ
أ

وا َحّبُ
َ
أ

ْت َحّبَ
َ
أ

َتا َحّبَ
َ
أ

ْحَبْبَن
َ
أ

ْحَبْبَت
َ
أ

ْحَبْبُتَما
َ
أ

ْحَبْبُتْم
َ
أ

ْحَبْبِت
َ
أ

ْحَبْبُتَما
َ
أ

ْحَبْبُتّنَ
َ
أ

ْحَبْبُت
َ
أ

ْحَبْبَنا
َ
أ

ِحّبَ
ُ
أ

ا ِحّبَ
ُ
أ

وا ِحّبُ
ُ
أ

ْت ِحّبَ
ُ
أ

َتا ِحّبَ
ُ
أ

ْحِبْبَن
ُ
أ

ْحِبْبَت
ُ
أ

ْحِبْبُتما
ُ
أ

ْحِبْبُتْم
ُ
أ

ْحِبْبِت
ُ
أ

ْحِبْبُتما
ُ
أ

ْحِبْبُتّنَ
ُ
أ

ْحِبْبُت
ُ
أ

ْحِبْبَنا
ُ
أ

ُيِحّبُ

اِن ُيِحّبَ

وَن ُيِحّبُ
ُتِحّبُ

اِن ُتِحّبَ

ُيْحِبْبَن
ُتِحّبُ

اِن ُتِحّبَ

وَن ُتِحّبُ

یَن ُتِحّبِ

اِن ُتِحّبَ

ُتْحِبْبَن
ِحّبُ

ُ
أ

ُنِحّبُ

ِ )ِلُیْحِبْب(
ِلُیِحّبَ

ا ِلُیِحّبَ

وا ِلُیِحّبُ

ِ )ِلُتْحِبْب(
ِلُتِحّبَ

ا ِلُتِحّبَ

ِلُیْحِبْبَن

ْحِبْب(
َ
ِحِبَّ )أ

َ
أ

ا ِحّبَ
َ
أ

وا ِحّبُ
َ
أ

ي ِحّبِ
َ
أ

ا ِحّبَ
َ
أ

ْحِبْبَن
َ
أ

ْحِبْب(
ُ
)ِل ِحِبَّ

ُ
ِل

)ِلُنْحِبْب( ِ
ِلُنِحّبَ

ِ )ِلُیْحَبْب(
ِلُیَحّبَ

ا ِلُیَحّبَ

وا ِلُیَحّبُ

ِ )ِلُتْحَبْب(
ِلُتَحّبَ

ا ِلُتَحّبَ

ِلُیْحَبْبَن

ِلُتَحِبَّ )ِلُتْحَبْب(

ا ِلُتَحّبَ

وا ِلُتَحّبُ

ي ِلُتَحّبِ

ا ِلُتَحّبَ

ِلُتْحَبْبَن

ْحَبْب(
ُ
َحِبَّ )ِل

ُ
ِل

)ِلُنْحَبْب( ِ
ِلُنَحّبَ

جایز

واجب

واجب

جایز

واجب

ممتنع

جایز

واجب

واجب

واجب

واجب

ممتنع

جایز

جایز

، ُه. او را دوست داشت. َحّبَ
َ
1. أ
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 صرع ماضی و مضارر معلوم و مجهود و امرمعلوم مضاعف
ــ : ـُ  ـ

َ
 فعل َرّد

امرمضارعماضی
معلوممجهولمعلوممجهولمعلوم

با ادغام ) بی ادغام(

َرّدَ

برگرداند

ا َرّدَ

وا َرّدُ

ْت َرّدَ

َتا َرّدَ

َرَدْدَن

َرَدْدَت

َرَدْدُتَما

َرَدْدُتْم

َرَدْدِت

َرَدْدُتَما
َرَدْدُتّنَ

َرَدْدُت

َرَدْدَنا

ُرّدَ

برگردانده شد

ا ُرّدَ

وا ُرّدُ

ْت ُرّدَ

َتا ُرّدَ

ُرِدْدَن

ُرِدْدَت

ُرِدْدُتَما

ُرِدْدُتْم

ُرِدْدِت

ُرِدْدُتَما
ُرِدْدُتّنَ

ُرِدْدُت

ُرِدْدَنا

َیُرّدُ

برمی گرداند

اِن َیُرّدَ

وَن َیُرّدُ
َتُرّدُ

اِن َتُرّدَ

َیْرُدْدَن
َتُرّدُ

اِن َتُرّدَ

وَن َتُرّدُ

یَن َتُرّدِ

اِن َتُرّدَ

َتْرُدْدَن
ُرّدُ

َ
أ

َنُرّدُ

ُیَرّدُ

برگردانده می شود

اِن ُیَرّدَ

وَن ُیَرّدُ
ُتَرّدُ

اِن ُتَرّدَ

ُیْرَدْدَن
ُتَرّدُ

اِن ُتَرّدَ

وَن ُتَرّدُ

یَن ُتَرّدِ

اِن ُتَرّدَ

ُتْرَدْدَن
َرّدُ

ُ
أ

ُنَرّدُ

ِ )ِلَیْرُدْد(
ِلَیُرّدَُ

بايد برگرداند

ا ِلَیُرّدَ

وا ِلَیُرّدُ

 )ِلَتْرُدْد(
ُ
ِ
ِلَتُرّدَ

ا ِلَتُرّدَ

ِلَیْرُدْدَن

ِ )ُاْرُدْد(
ُرّدَُ

ا ُرّدَ

وا ُرّدُ

ي ُرّدِ

ا ُرّدَ

ُاْرُدْدَن

ْرُدْد(
َ
أ ـِ )ل ِ

ُرّدَُ
َ
ِلـأ

 )ِلَنْرُدْد(
ُ
ِ
ِلَنُرّدَ
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.
ــ « را صرف کنید. ـَ  ـ

َ
1. شش صیغه امر حاضر معلوم »َعّض

ـ « را در دو حالت با ادغام و بی ادغام بنويسید. ـِ ـ « و »َبّرَ ـ ـُ  ـ
َ

2. صیغه هاى 1 و 7 امِر فعل »َعّد
3. در کلمــات ذیــل، ادغــام را )در صــورت امــکان( جــارى کــرده، نــوع ادغــام )واجــب، 

ممتنــع و جایــز( آن را  بنويســید.
َن، َیَتَحاَبَباِن، ِلَيْحَماِرْر

ْ
ل

َ
ْحل

َ
ِاْضَطَرَر، ِلُيْسَتْحَبْب، ُحوِبَبْت، أ

    فعل هاى مضاعف را مشخص کرده، نوع، باب، ريشه و صیغه هريک را بنويسید.
اس 1 ُقوا َو ُتْصِلُحوا َبْيَن الّنَ وا َو َتّتَ ْن َتَبّرُ

َ
ْيماِنُکْم أ

َ
وا اهلَل ُعْرَضًة ِل

ُ
1. القرآن الکریم: َو ال َتْجَعل

ٍة آياٌت ِلَقْوٍم یوِقُنوَن 2  ِمْن َداّبَ
ُ

ِقُکْم َوَما یُبّث
ْ
2. القرآن الکریم: َوِفي َخل

ْیِهم 3
َ
َة َعل َکّرَ

ْ
ُکُم ال

َ
3. القرآن الکریم: ُثّمَ َرَدْدنا ل

ی اهلِل4
َ
وا ِإل 4. القرآن الکریم: َفِفّرُ

ُکْم َکْیُدُهْم َشْیئا5 ُقوا ال َيُضّرُ 5. ِإْن َتْصِبُروا َو َتّتَ
َرُکــْم ِمــْن َنْفِســِه َو 

َّ
ُروا ِمْنــُه ُکْنــَه َماَحذ

َ
َقُکــْم َو اْحــذ

َ
ُقــوا اهلَل َجَهــَة َماَخل

َ
؟ع؟: َفاّت َمــاُم َعِلــّيٌ ِ

ْ
ل

َ
6. ا

کــْم6
َ
ل

َ
َعّد

َ
وا ِمْنــُه َمــا أ

ُ
اْســَتِحّق

مطالعه و پژوهش
ــق  ــرآن تحقی ــزء ق ــم ج ــدام در نی ــان، هرک ــان صرف پژوه ــم می ــرآن کري ــه ق ــی گان ــای س ــیم جزءه ــا تقس ▪  ب
ــکار رفتــه و در چــه مــواردی ادغــام آنهــا واجــب،  ــد کــه چــه تعــداد فعــل مضاعــف در آن جــزء ب نماي

ــز اســت؟ ــا جای ممتنــع و ي

1. و خــدا را دســتاویز ســوگندهاى خــود قــرار مدهیــد، تــا ]بدیــن بهانــه [ از نیکــوکارى و پرهیــزگارى و ســازش دادن میــان مــردم 
]باز ايســتید[. بقــره،224

2. و نیز در آفرينش شما و جنبندگانی که پراکنده ساخته، نشانه هایی است براي جمعیتی که اهل يقینند. جاثيه،4
3.  پس دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم . إسراء، 6

4.  پس به سوى خدا بگریزيد. ذاریات، 50
يانی به شما نمی رساند. آل عمران،120 کنید و پرهیزگارى نمایيد، نیرنگشان هیچ ز گر صبر  5. و ا

کــه  ى بــر حــذر باشــید، آخریــن درجــه اى  6.  ]اى بنــدگان خــدا![ از خــدا بترســید، بــه ســبب آنکــه شــما را آفريده اســت و از و
کــرده اســت. غــرر الحکــم، ج 2، ص 522 گرديــد آنچــه او بــراى شــما آمــاده  خــودش شــما را از خــود بــر حــذر داشــته و ســزاوار 
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قواعد اعالل در مثال واوی آيا در باب های ثالثی مزيد هم اجراء می شود؟.149
فرق قاعده اول و قاعده دوم از حیث محل اجراء چیست؟.150

   مقدمه

ــه وجــود دارد، ایــن کلمــات نمی توانند .145
ّ
از آنجــا کــه در کلمه هــاى معتــل، حــرف عل

ماننــد کلمــات صحیــح صــرف شــوند؛ بــه همیــن دلیــل بايــد آنهــا را بــا قواعــد 

ــه در بعضــی 
ّ
ديگــرى بــه نــام قواعــد اعــالل درمــان کــرد؛ بــه عبــارت ديگــر، حــرف عل

مــوارد بــه دلیــل ایجــاد ســبکی و ســهولت در تلّفــظ، تغیيــر می کنــد کــه ایــن تغیيــر را 

اعــالل می گوينــد.

مــعــتــالت )1(: مثال

درس سی  ام
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ه است؛ مانند:
ّ
 تغیير، گاهی به قلب کردن حرف عل

« که به آن اعالل قلبی گويند.
َ

« به »َقال
َ

تغیير »َقَول

ه است؛ مانند:
ّ
 تغیير، گاهی به ساکن کردن حرف عل

« که به آن اعالل سکونی گويند.
ُ

« به »َيُقول
ُ

تغیير »َيْقُول

ه است؛ مانند:
ّ
 تغیير، گاهی به حذف حرف عل

تغیير »ِلَیْدُعو« به »ِلَیْدُع« که به آن اعالل حذفی گويند.

 در ایــن قســمت، بــه ترتیــب بــه بيــان قواعــد ده گانــه اعــالل در مثــال، اجــوف، ناقــص 

و لفیــف می پردازيــم کــه برخــی از قواعــد، خــاص و برخــی ديگــر از آنهــا در همــه يــا بيشــتر 

اقســام معتــالت جــارى می شــود.

مـثـال
فعل معتل الفاء يا مثال، دو قسم است:.146

مثال واوی، مانند: َوَعَد  و  مثال يائی، مانند: َيَسَر
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 قواعد اعالل مثال 

قاعــده )1(: مضــارِع مثــال واوى، اگــر بــر وزن »َيْفِعُل« باشــد، »واو« آن حذف می شــود؛ .147

مانند:

َیْوِعُد       َيِعُد  ِلَیِعْد   ِعْد َوَعَد )وعده داد(     
ْ

ِلَیِئْل   ِإل َیْوِئـُل      َيـِئـُل   )پناه برد(            
َ

ل
َ
َوأ

 این قاعده، در چند فعِل مضارِع بر وزن »َيْفَعُل« نیز جارى است؛ مانند:

َسْع ِلَیَسْع  َيَسُع  َوِسَع )در َبر گرفت(   َیْوَسُع      

َضْع ِلَیَضْع  َيَضُع  َیْوَضُع       َوَضَع )قرار داد(  

َدْع ِلَیَدْع  َيَدُع  َیْوَدُع         َوَدَع)رها کرد(  

َهْب ِلَیَهْب  َیَهُب   َیْوَهُب       َوَهَب )بخشید(  

َذْر رْ 
َ

ِلَیذ رُ 
َ

َيذ َیْوَذُر           َوَذَر )واگذاشت(  

َقْع ِلَیَقْع  َيَقُع  َیْوَقُع          َوَقَع )واقع شد(   

َرْع ِلَیَرْع  َیْوَرُع           َیَرُع  َوَرَع )زهد پيشه کرد(  
ْ
َطأ  

ْ
ِلَیَطأ  

ُ
َيَطأ          

ُ
َیْوَطأ َوِطٔیَ )آماده کرد،لگدمال کرد( 

َزْع ِلَیَزْع  َیَزُع  َیْوَزُع           َوَزَع )مرتب کرد(   

ْع
َ
ل ْع 

َ
ِلَیل ُع 

َ
َيل ُع          

َ
َیْول )حّق اورا  

 از بين برد(
ه َع ِبَحّقِ

َ
َول

ْغ
َ
ل ْغ 

َ
ِلَیل ُغ 

َ
َيل ُغ         

َ
َغ  )زبان زد(   َیْول

َ
َول

ُر« استعمال نشده  است.
َ

شايان ذکر است که ماضِی »َیَدُع و َیذ
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٭ نکته

قاعده شماره )1(: در مضارع مجهول و امر مجهول جارى نمی شود؛ مانند:

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ     ُیوَعُد   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤمرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ مجهوݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ     ِلُیوَعْد 
مجهوݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
عݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
رݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
مضاݤݤ

َيِعُد       ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

می گردد؟ اری �ن ال واوی حب هول م�ش هول و امر م�ب ارع م�ب ا�ده)1( در مصن را �ت ما �پ ر سش �ن ه �ن �ب

 قاعــده )2(: واو ســاکن ماقبــل مکســور، قلــب بــه یــاء، و يــاء ســاکن ماقبــل مضمــوم، .148

ــه واو می شــود؛ ماننــد: قلــب ب

ِإْوَجاد ِإيَجاد          ِإْوَراد  ِإیَراد          ِاْوَجْل ِايَجْل

ُیْيِقُن  ُیوِقُن            ُیْيِسُر  ُیوِسُر      ُاْيُمْن   ُاوُمْن

٭ دو نکته

قاعــده اول اعــالل در مثــال واوى در باب هــاى ثالثــی مزيــد هیــچ محلــی بــراى اجــرا .149

نــدارد و قاعــده )2( در مصــدر بــاب ِافعــال و اســتفعال نیــز اجــرا می شــود؛ ماننــد:

ِإْوجاد   ِإيجاد      ،      ِاْسِتْوضاح          ِاْسِتیَضاح

الزم به ذکر است که قاعده ِابدال در باب ِاْفتعال جارى می گردد؛ مانند:

َصَف
َ
وصف      ِاْوَتَصَف     ِاْتَتَصَف      ِاّت

قاعــده اول اعــالل، مخصــوص مثــال واوى اســت؛ ولــی قاعــده دّوم در غیــر مثــال نیــز  .150

جــارى می شــود؛    ماننــد   :     ِاْنِقــواد  اْنِقیــاد
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ــ  ـِ  نمونه صرف مثال واوى از فعل  َوَجَد ـ

مضارع مجهولمضارع معلومماضی مجهولماضی معلوم
امر معلوم

با تأکیدبدون تأکید

َوَجَد   

يافت   

َوَجَدا   

َوَجُدوا   

َوَجَدْت   

َوَجَدَتا   

َوَجْدَن   

َوَجْدَت   

َوَجْدُتَما   

َوَجْدُتْم   

َوَجْدِت   

َوَجْدُتَما   

َوَجْدُتّنَ   

َوَجْدُت   

َوَجْدَنا   

ُوِجَد

يافت شد

ُوِجَدا   

ُوِجُدوا   

ُوِجَدْت   

ُوِجَدَتا   

ُوِجْدَن   

ُوِجْدَت   

ُوِجْدُتَما   

ُوِجْدُتْم   

ُوِجْدِت   

ُوِجْدُتَما   

ُوِجْدُتّنَ   

ُوِجْدُت   

ُوِجْدَنا   

َيِجُد1

می يابد   

َيِجَداِن   

َيِجُدوَن   

َتِجُد   

َتِجَداِن   

َيِجْدَن   

َتِجُد   

َتِجَداِن   

َتِجُدوَن   

َتِجِدیَن   

َتِجَداِن   

َتِجْدَن   

ِجُد   
َ
أ

َنِجُد   

ُیوَجُد2

يافت می شود   

ُیوَجداِن   

ُیوَجُدوَن   

ُتوَجُد   

ُتوَجَداِن   

ُیوَجْدَن   

ُتوَجُد   

ُتوَجَداِن   

ُتوَجُدوَن   

ُتوَجِدیَن   

ُتوَجَداِن   

ُتوَجْدَن   

وَجُد   
ُ
أ

ُنوَجُد   

ِلَیِجْد    

    بايدبيابد   

ِلَیِجَدا     

ِلَیِجُدوا     

ِلَتِجْد     

ِلَتِجَدا     

ِلَیِجْدَن     

ِجْد     

ِجَدا     

ِجُدوا     

ِجِدي     

ِجَدا     

ِجْدَن     

ِجْد     
َ
ِل

ِلَنِجْد     

َ
ِلَیِجَدّن

حتمًابايدبيابد

ِلَیِجداّنِ
َ

ِلَیِجُدّن
َ

ِلَتِجَدّن

ِلَتِجداّنِ

ِلَیِجْدناّنِ
َ

ِجَدّن

ِجَداّنِ
َ

ِجُدّن
َ

ِجِدّن

ِجَداّنِ

ِجْدناّنِ
َ

ِجَدّن
َ
ِل

َ
ِلَنِجَدّن

که طبق قاعده »1« واو حذف شده است َيِجُد 1. در اصل َیْوِجُد بوده 

2. چون مضارع مجهول، بر وزن ُيْفَعُل  است، واو آن حذف نشده  است.
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ــ ٭ ـُ   نمونه صرف مثال یائی از فعل َیَمَن ـ

مضارع مجهولمضارع معلومماضی مجهولماضی معلوم
امر معلوم

با تأکیدبدون تأکید

َيَمَن   

مبارک گرداند   

َيَمَنا   

َيَمُنوا   

َيَمَنْت   

َيَمَنَتا   

َيَمّنَ   

َيَمْنَت   

َيَمْنُتَما   

َيَمْنُتْم   

َيَمْنِت   

َيَمْنُتَما   

َيَمْنُتّنَ   

َيَمْنُت   

ا    َيَمّنَ

ُيِمَن   

مبارک گردانیده شد   

ُيِمَنا   

ُيِمُنوا   

ُيِمَنْت   

ُيِمَنَتا   

ُيِمّنَ   

ُيِمْنَت   

ُيِمْنُتَما   

ُيِمْنُتْم   

ُيِمْنِت   

ُيِمْنُتَما   

ُيِمْنُتّنَ   

ُيِمْنُت   

ا    ُيِمّنَ

َیْيُمُن   

مبارک می گرداند   

َیْيُمَناِن   

َیْيُمُنوَن   

َتْیُمُن   

َتْیُمَناِن   

َیْيُمّنَ   

َتْیُمُن   

َتْیُمَناِن   

َتْیُمُنوَن   

َتْیُمِنیَن   

َتْیُمَناِن   

َتْیُمّنَ   

ْيُمُن   
َ
أ

َنْیُمُن   

ُیوَمُن1   

مبارک گردانده می شود   

ُیوَمَناِن   

ُیوَمُنوَن   

ُتوَمُن   

ُتوَمَناِن   

ُیوَمّنَ   

ُتوَمُن   

ُتوَمَناِن   

ُتوَمُنوَن   

ُتوَمِنیَن   

ُتوَمَناِن   

ُتوَمّنَ   

وَمُن   
ُ
أ

ُنوَمُن   

ِلَیْيُمْن   

بايدمبارک گرداند   

ِلَیْيُمَنا   

ِلَیْيُمُنوا   

ِلَتْیُمْن   

ِلَتْیُمَنا   

ِلَیْيُمّنَ   

ُاوُمْن2   

ُاوُمَنا   

ُاوُمُنوا   

ُاوُمِني   

ُاوُمَنا   

ُاوُمّنَ   

 ْيُمْن   
َ
ِل

ِلَنْیُمْن   

ِلَیْيُمَنّنَ

حتمًابايدمبارک گرداند

ِلَیْيُمناّنِ
ِلَیْيُمُنّنَ
ِلَتْیُمَنّنَ

ِلَتْیُمناّنِ

ِلَیْيُمّناّنِ
ُاوُمَنّنَ

ُاوُمناّنِ
ُاوُمُنّنَ
ُاوُمِنّنَ

ُاوُمناّنِ

ُاوُمّناّنِ
 ْيُمَنّنَ

َ
ِل

ِلَنْیُمَنّنَ

نًا. خداوند، فالنی  را با برکت قرار داد. خداوند فالنی  را مبارک  گرداند. )المنجد، ماده يمن(
َ

٭ َيَمَن اهلُل ُفال

که طبق قاعده »2«، ياء قلب به »واو« شده است: ُیوَمُن. 1.  در اصل ُیْيَمُن بوده 

که طبق قاعده »2«، ياء قلب به »واو« شده است: ُاوُمْن. 2. در اصل ُاْيُمْن بود 
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 نقل فعل مثال به باب هاى مشهور ثالثی مزید

مصدرامر حاضرمضارعماضیثالثی مجردنام باب

ْوَجَد   َوَجَد   ِإْفَعال   
َ
ْوِجْد   ُیوِجُد   أ

َ
ِإيَجاد1أ

َد   َتْفِعیل   
َ
َد   َول

َّ
ُد   َول ِ

ّ
ْد   ُیَول ِ

ّ
َتْو ِلیدَول

ة   
َ
ُمَواَفَقةَواِفْق   ُیَواِفُق   َواَفَق   َوِفَق   ُمَفاَعل

ل    َم   َوِرَم   َتَفّعُ ُم   َتَوّرَ ْم   َيَتَوّرَ مَتَوّرَ َتَوّرُ

َصَف2َوَصَف   ِاْفِتَعال   
َ
ِصُف   ِاّت ِصْف   َيّتَ

َ
ِاّتَِصافِاّت

َتَواُعدَتَواَعْد   َيَتَواَعُد   َتَواَعَد   َوَعَد   َتَفاُعل   

ِاْستیَضاح3ِاْسَتْوِضْح   َيْسَتْوِضُح   ِاْسَتْوَضَح   َوَضَح   ِاْسِتْفَعال   

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ  

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
ه«، و »اعالل« را بنويسید.

ّ
 1. معناى لغوى و اصطالحی »حرف عل

 2. انواع اعالل را توضیح دهید.
ـــ « و امــر حاضــر معلــوم فعــل  ـِ ـ   3. شــش صیغــه غايــب مضــارع مجهــول فعــل »َوَصــَف 

ـ « را صرف کنید. ـِ »َوَقَف ـ
4. چرا »واو» در فعل هاى »ُیوَصُل، ُیوَقُع، ِلُیوَجْد« حذف نشده است؟

که طبق قاعده »2« به ِإيجاد تبدیل شده است. 1. در اصل ِإْوَجاد بوده 

کــه طبــق قاعــده ابــدال بــاب افتعــال، »واو« بــه »تــاء« تبدیــل شــده، و دو تــاء در يکديگــر ادغــام  2. در اصــل ِاْوَتَصــَف بــوده 

َصــَف. 
َ
ــده: ِاْتَتَصــَف   ِاّت گردي

که طبق قاعده »2« ِاْستیضاح شده است. 3. در اصل ِاْسِتْوَضاح بوده 
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درا سی ام224

  فعل هــای ذیــل را بــه باب هــای خواســته شــده ببريــد و صیغــه اول ماضــى، مضــارع، امــر 
حاضــر و مصــدر آنهــا را بنويســید.

ِتَعال(، َوِثـَق )ِاْسِتْفَعال(
ْ
َعال(، َوَحَد )ِاف

ْ
َیـِئَس )ِاف

 بــا دقــت در آيــات و روايــت ذیــل، فعل هــاى صحیــح و معتــل را مشــخص کنیــد و در صــورت 
دوم، چنانچه قاعده ای جارى شــده آن را بنويســید.

ْد.1
َ
ْم ُیول

َ
ْم َيِلْد َو ل

َ
َمُد ٭ ل 1. القرآن الکریم: َاهلُل الّصَ

ی اهلِل َفُهَو َحْسُبُه.2
َ
ْل َعل

َ
2. القرآن الکریم: َو َمْن َيَتَوّک

ْیِل.3
َّ
َهاَر ِفی ال َهاِر َو ُتوِلُج الّنَ ْیَل ِفی الّنَ

َّ
3. القرآن الکریم: ُتوِلُج ال

ْخَرٰى.4
ُ
 َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
4. القرآن الکریم: َو ال

ْرَحاَمکْم َو ِإْن َقَطُعوُکْم«.5
َ
وا أ

ُ
َماُم َعِلّي؟ع؟: ِصل ِ

ْ
5. َال

مطالعه و پژوهش

ناقص  به  الــالم  معتل  و  اجــوف  به  العین  معتل  و  مثال  به  الفاء  معتل  تسمیه  وجه  کنید  تحقیق   ▪

چیست؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
صرف ساده، ص 61.

علوم العربية، ص 175، 181 و 199.

که نیازها بدو برند[ ٭ نزاده و زاده نشده است. اخالص، 2 و 3 1. خداوند، تنها بی نیاز است ] 
کند، خداوند او را بسنده است. طالق، 3 کس به خدا توکل  2. و هر 

3. شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی. آل عمران، 27
گناه ديگرى را بر نمی دارد. فاطر، 18 کس بار  4. و هیچ 

5. با خويشاوندان ارتباط برقرار کنید، هر چند ايشان با شما قطع رابطه کنند. ميزان الحکمه، ج 4، ص 87
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نام ديگر فعل معتّل العین چیست و بر چند قسم است؟.151
قواعد سه، چهار، پنج، شش که در اجوف جاری می شوند کدامند؟.152
فاء الفعل ماضی معلوم از صیغه شش تا چهارده در اجوف چه حرکتی دارد؟ چرا؟.153
کیفیت صرف ماضی فعل لیس چگونه است؟.154
حرکت فاءالفعل در صرف ماضی مجهول اجوف از صیغه شش تا چهارده چگونه است؟.155
هنگام الحاق نون تاکید به امر و مضارع مجزوم اجوف چه تغیيراتی حاصل می شود؟.156

اجوف1

 فعل معتل العین )اجوف(، دو قسم است:.151

اجوف يایی، مانند: َبَيَع. و     
َ

اجوف واوى، مانند: َقَول

قواعد اعالل اجوف

قواعد ذیل بر کلمات اجوف، جارى می شوند:.152
واو و يــاء متحــرک، اگــر عیــن الفعــل کلمــه واقــع شــوند و ماقبل آنهــا حــرف  قاعده )3(:  
ــد: ــود؛ مانن ــل داده می ش ــه ماقب ــا ب ــتِ  آنه ــد، حرک ــاکن باش ــح و س صحی

َيْخَوُف ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 3    َيَخْوُف )  ادامه دارد(           
ُ

 ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 3       َيُقْول
ُ

َيْقُول
     )  ادامه دارد(

ُ
     ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 3    ُيَقْول

ُ
ُيْقَول َیْبِیُع ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 3    َیِبْیُع          

کاربــرد گســترده آن در زبــان عربــی و لــزوم دقــت و تمریــن بيشــتر، شايســته اســت اســتادان  1. باتوجــه بــه اهمیــت بحــث اعــالل و 
محتــرم حــدود »ســه جلســه« پنجــاه دقیقــه اى بــه هريــک از درس هــاى »31، 32 و 33« اختصــاص دهنــد.

مــعــتــالت )2(

درس سی و یکم
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درا سی و یکم226

واو و ياء متحرک ماقبل مفتوح، قلب به »الف« می شود؛ مانند: قاعده )4(:  
       َبَيَع  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 4ݤ    َباَع      َخِوَف  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 4ݤ   َخاَف 

َ
  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 4ݤ    َقال

َ
َقَول

٭ نکته
قاعــده چهــارم در صورتــی کــه واو و يــاء در موضــع حرکــت باشــند نیــز جــاری می شــود؛ 
)در موضــع حرکــت يعنــی واو  و يــاء متحــرک بــوده  و بــه جهــت قواعــد اعــالل ســکونی، 

ســاکن شــده باشــند( مانند: 
ݣݣݣݣݣݣݣݣ     ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 3           َيَخْوُف        ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 4ݤ          َيَخاُف َيْخَوُف  

ُیْبَیُع     ݣݣݣݣݣݣݣݣ   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 3         ُیَبْیُع            ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 4ݤ           ُیَباُع
واو و يــاء مکســور يــا مضمومــی کــه در اثنــاى کلمــه و عیــن الفعــل يــا  قاعده )5(:    
الم الفعــل باشــند و مــا قبــل آنهــا حــرف صحیــح مضمــوم و يــا مکســور 
بــه ماقبــل داده  باشــد، بعــد از ســلب حرکــت ماقبــل، حرکت شــان 

ماننــد: می شــود؛ 
ُبِيَع    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 5          ِبْيَع          ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 2           ِقیَل  

َ
  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 5              ِقْول

َ
ُقِول

ــه ســاکن اگــر  کنــار ســاکن ديگــرى قــرار گیــرد، حذف می شــود؛ به 
ّ
حــرف عل قاعده )6(:  

ــه در التقــاء ســاکنین حــذف می شــود؛ ماننــد:
ّ
عبــارت ديگــر، حــرف عل

  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 6         ُقْل
ْ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ     ُقْول
ضر

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
حا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
مر

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ا
  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ُ
  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ 6         ِلَیُقْل       َتُقول

ْ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ       ِلَیُقْول

م
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ال

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
به

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
مر

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ا
  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ُ
                            َيُقول

٭ توجه

مباحث تکمیلی و قواعد التقاء ساکنین در پايان همین درس خواهد آمد.

 اگر مضارع اجوف، بر وزن    َيْفُعُل   باشد، فاء الفعل ماضی معلوم آن، از صیغه    6   تا .153

آخر، مضموم و اگر بر وزن    َيْفِعُل   يا    َيْفَعُل   باشد، فاء الفعل آن مکسور می گردد؛ مانند:

ُتَما، ...
ْ
َت، ُقل

ْ
َن، ُقل

ْ
ُقل َن     

ْ
َن   َقل

ْ
، ... َقْال

َ
، َقاال

َ
ـ  َقال ـُ  ـ

َ
َقال

ِبْعَن، ِبْعَت، ِبْعُتَما، ... ـِـ  َباَع، َباَعا، ...  َبْاْعَن  َبْعَن          َباَع ـ
ِخْفَن، ِخْفَت، ِخْفُتَما، ... ـ  َخاَف، َخاَفا، ... َخْاْفَن َخْفَن   ـَ َخاَفـ 
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ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

؟ ر کدام اس�ت �ی ه رن �ی
آ
ول« در ا ه سکو�ن در مادٔه »�ت ل�ب و ا�لال �ب ه �ت ، ا�لال �ب �ن ه حدن موارد ا�لال �ب

ا )فتح 15( َ �ن ْحُسُدو�نَ
ْل �تَ َ و�نَ �ب

ُ
ول �تُ َس�یَ ُل �نَ �بْ

ُه ِم�نْ �تَ
ّ
اَل الَل َ ْم �ت

ُ
ِلک

َا َکدنَ ُعو�ن �بِ
�تَّ �نْ �تَ

َ
ْل ل �تُ

٭ تبصره

مضــارع فعــل »مــاَت« بــر دو وزن َيْفَعــُل و َيْفُعــُل آمــده اســت؛ بنــا بــر ایــن می تــوان 

...« بــه کار بــرد. ماننــد: ...و ِمْتــَن، ِمــّتَ آن را از صیغــه ششــم بــه بعــد دو گونــه »ُمْتــَن،  ُمــّتَ

ی اهلل ُتْحَشُروَن )آل عمران/158(
َ
ل ِ

َ
ُتْم ل

ْ
ْو ُقِتل

َ
ْم أ ّتُ ِئن ّمُ

َ
َول

َخاِلُدوَن )انبیاء/34(
ْ
َفِإْن ِمّتَ َفُهُم ال

َ
أ

ْیــَس« )نیســت( نکتــه بــاال جاری نمی شــود زیرامضارعی بــرای آن .154
َ
در فعــل ماضــِی »ل

اســتعمال نشــده وِلــذا فــاء الفعــل آن در تمــام صیغه هــا مفتوح اســت:
ْسَن

َ
ل ْیَستا 

َ
ل ْیَسْت 

َ
ل ْیُسوا  

َ
ل ْیسا 

َ
ل ْیَس 

َ
ل  

ْسُتّنَ
َ
ل ْسُتما 

َ
ل ْسِت 

َ
ل ْسُتْم  

َ
ل ْسُتما 

َ
ل ْسَت 

َ
ل  

ْسنا
َ
ل ْسُت  

َ
ل    

ــه .155 ــی ک ــد در افعال ــه بع ــم ب ــه شش ــل را از صیغ ــاء الفع ــول، ف ــی مجه ــرف ماض در ص

مضــارع آنهــا مضمــوم العیــن اســت، کســره و در افعالــی کــه مضارع آنها مکســور العین 

ــا معلــوم آنهــا اشــتباه نشــود؛ هرچنــد  ــا ب ــا مفتــوح العیــن باشــد، ضمــه می دهیــم ت ي

صــرف آنهــا بــه شــکل معلــوم نیــز جایــز اســت؛ ماننــد:
َن نیز جایز است.

ْ
َن که ُقل

ْ
ِقل ݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصیغه »6«  ݣ مجهول   ِقیَل       ــُ   ـ

َ
َقال

ُبْعَن که ِبْعَن نیز جایز است. ݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصیغه »6«  ݣ مجهول   ِبيَع        ــِ  َباَع ـ
ُخْفَن که ِخْفَن نیز جایز است. ݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصیغه »6«  ݣ ـ  مجهول  خیَف  ـَ خاَف ـ
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درا سی و یکم228

نون تأکید در اجوف

هنــگام الحــاق نــون تأکیــد بــه امــر و مضــارع مجــزوم اجــوف در صیغه هــاى 1، 4، 7، .156

ــذف  ــاکنین ح ــاى س ــل التق ــه دلی ــل ب ــن الفع ــرا عی ــردد؛ زی ــل برمی گ 13و 14 الم الفع

شــده بــود و اکنــون بــه دلیــل رفــع التقــاى ســاکنین عیــن الفعــل بازگشــته اســت؛ ماننــد:

ّنَ             
َ
ِلَیُقْل )1(        ِلَیُقول

ّنَ             
َ
ِلَتُقْل )4(        ِلَتُقول

ّنَ             
َ
ُقْل )7(            ُقول

ّنَ             
َ
ُقول

َ
ُقْل)13(         ِل

َ
ِل

ّنَ             
َ
ِلَنُقْل)14(        ِلَنُقول

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

امر  د  اسش می �ب  ) کرد�ن �نسش  ای)سررن مع�ن ه  �ب لْوم( 
َّ
)ال �ن 

آ
ا مصدر  که  ُعُل  �ن َ �ی َعَل  �نَ ا�ب  �ب در  ْوم( 

َ
ماده)ل

؟ س�ت �ی �ن �پ
آ
ای ا ه اس�ت و مع�ن گو�ن له �پ �ی �ت د �ش ک�ی

أ
ا و�ن �ت ا �ن �ن �ب

آ
ه َده ا عن هول ��ی م�ب
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ــ  ـُ  ـ
َ

ال
َ

 نمونه صرف اجوف واوى ق

امر معلوممضارعماضی

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

1 َ
َقال

گفت
َ

َقاال
وا

ُ
َقال

ْت
َ
َقال

َتا
َ
َقال

َن2
ْ
ُقل

َت
ْ
ُقل

ُتَما
ْ
ُقل

ُتْم
ْ
ُقل

ِت
ْ
ُقل

ُتَما
ْ
ُقل

ُتّنَ
ْ
ُقل

ُت
ْ
ُقل

َنا
ْ
ُقل

ِقیَل3
گفته شد

َ
ِقیال
وا

ُ
ِقیل

ْت
َ
ِقیل

َتا
َ
ِقیل

َن4
ْ
ِقل

َت
ْ
ِقل

ُتَما
ْ
ِقل

ُتْم
ْ
ِقل

ِت
ْ
ِقل

ُتَما
ْ
ِقل

ُتّنَ
ْ
ِقل

ُت
ْ
ِقل

َنا
ْ
ِقل

5 ُ
َيُقول

می گويد

ِن
َ

َيُقوال
وَن

ُ
َيُقول
ُ

َتُقول
َتُقواَلِن
َن6

ْ
َيُقل

ُ
َتُقول

ِن
َ

َتُقوال
وَن

ُ
َتُقول

َتُقوِلیَن
ِن

َ
َتُقوال

َن
ْ
َتُقل
ُ

ُقول
َ
أ

ُ
َنُقول

7 ُ
ُيَقال

گفته می شود

ِن
َ

ُيَقاال
وَن

ُ
ُيَقال
ُ

ُتَقال
ِن

َ
ُتَقاال

َن8
ْ
ُيَقل

ُ
ُتَقال

ِن
َ

ُتَقاال
وَن

ُ
ُتَقال

ُتَقاِلیَن
ِن

َ
ُتَقاال

َن
ْ
ُتَقل
ُ

َقال
ُ
أ

ُ
ُنَقال

ِلَیُقْل9
بايدبگويد

َ
ِلَیُقوال
وا

ُ
ِلَیُقول

ِلَتُقْل
َ

ِلَتُقوال
َن

ْ
ِلَیُقل

ُقْل10
َ

ُقوال
وا

ُ
ُقول

ُقوِلي
َ

ُقوال
َن

ْ
ُقل

ُقْل
َ
ِل

ِلَنُقْل

11 ّنَ
َ
ِلَیُقول

حتمًابايدبگويد

ِلَیُقوالّنِ
ّنَ

ُ
ِلَیُقول

ّنَ
َ
ِلَتُقول

ِلَتُقوالّنِ

ناّنِ
ْ
ِلَیُقل

ّنَ
َ
ُقول

ُقوالّنِ
ّنَ

ُ
ُقول

ُقوِلّنَ

ُقوالّنِ

ناّنِ
ْ
ُقل

ّنَ
َ
ُقول

َ
ِل

ّنَ
َ
ِلَنُقول

  .
َ

     ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ4          َقال
َ

1. َقَول
َن

ْ
َن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 6ݤ           ُقل

ْ
َن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6          َقل

ْ
َن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ4            َقْال

ْ
2. َقَول

   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ2           ِقیَل.
َ

   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ5            ِقْول
َ

3. ُقِول
َن هم

ْ
َن، البته ُقل

ْ
َن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6            ِقل

ْ
َن    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ2            ِقْیل

ْ
َن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ5        ِقْول

ْ
4. ُقِول

خـوانـده شده.  
      .

ُ
   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3          َيُقول

ُ
5. َيْقُول

َن.
ْ
َن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6           َيُقل

ْ
َن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3           َيُقْول

ْ
6. َيْقُول

.
ُ

    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 4             ُيَقال
ُ

    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3          ُيَقْول
ُ

7. ُيْقَول
َن.

ْ
َن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6          ُيَقل

ْ
َن      ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 4            ُيَقْال

ْ
َن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3          ُيَقْول

ْ
8. ُيْقَول

   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6           ِلَیُقْل.
ْ

9. ِلَیُقْول
  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6          ُقْل.

ْ
10. َتُقول          ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحاݤݤݤݤضرݤݤݤݤ اݤݤݤݤمرݤݤݤݤ           ُقْول

ّنَ به جهت َمفتوح شـدن 
َ
 11. ِلَیُقْل     ِلَیُقل

؛  ـّنَ
َ
الم الفعل،عین الفعل مـحذوف بـر می گـردد: ِلَیـُقـول

هـمچنیـن اسـت صیغه هاى 4، 7، 13 و 14.
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درا سی و یکم230

ــ  ـِ  نمونه صرف اجوف یایی َباَع ـ

امر معلوممضارعماضی

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

َباَع1
خريد

َباَعا
َباُعوا

َباَعْت
َباَعَتا
ِبْعَن2
ِبْعَت
ِبْعُتَما
ِبْعُتْم
ِبْعِت
ِبْعُتَما

ِبْعُتّنَ
ِبْعُت
ِبْعَنا

ِبيَع3
خريده  شد

ِبيَعا
ِبيُعوا

ِبيَعْت
ِبيَعَتا
ُبْعَن4
ُبْعَت
ُبْعُتَما
ُبْعُتْم
ُبْعِت
ُبْعُتَما

ُبْعُتّنَ
ُبْعُت
ُبْعَنا

َیِبیُع5
می خرد

َیِبیَعاِن
َیِبیُعوَن

َتِبیُع
َتِبیَعاِن
َیِبْعَن6
َتِبیُع

َتِبیَعاِن
َتِبیُعوَن
َتِبیِعیَن
َتِبیَعاِن
َتِبْعَن
ِبيُع

َ
أ

َنِبیُع

ُیَباُع7
خريده  می شود

ُیَباَعاِن
ُیَباُعوَن

ُتَباُع
ُتَباَعاِن
ُیَبْعَن8

ُتَباُع
ُتَباَعاِن
ُتَباُعوَن
ُتَباِعیَن
ُتَباَعاِن
ُتَبْعَن
َباُع

ُ
أ

ُنَباُع

ِلَیِبْع9
بايدبخرد

ِلَیِبیَعا
ِلَیِبیُعوا

ِلَتِبْع
ِلَتِبیَعا
ِلَیِبْعَن

ِبْع10
ِبيَعا
ِبيُعوا
ِبيِعي
ِبيَعا
ِبْعَن
ِبْع

َ
ِل

ِلَنِبْع

    11 ِلَیِبیَعّنَ
حتمًا بايد بخرد

ِلَیِبیعاّنِ
ِلَیِبیُعّنَ
ِلَتِبیَعّنَ

ِلَتِبیعاّنِ

ِلَیِبْعناّنِ
ِبيَعّنَ

ِبيعاّنِ
ِبيُعّنَ
ِبيِعّنَ

ِبيعاّنِ

ِبْعناّنِ
ِبيَعّنَ

َ
ِل

ِلَنِبیَعّنَ

1 . َبَيَع        ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ4           باَع.
2. َبَيْعَن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ4            َبْاْعَن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6           َبْعَن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 6ݤ         ِبْعَن.

3. ُبِيَع     ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ5            ِبيَع.
4. ُبـِیـْعَن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ5            ِبْيْعَن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6           ُبْعَن، البته ِبْعَن نیز جایز است.      

5. َیْبِیُع  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3          َیِبیُع.     
6. َیْبِیْعَن    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3            َیِبْیْعَن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6           َیِبْعَن.

7.   ُیْبَیُع       ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3          ُیَبْیُع    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 4         ُیَباُع.
8.   ُیْبَیْعَن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3         ُیَبْیْعَن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 4        ُیَبْاْعَن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6          ُیَبْعَن.

9.   ِلَیْبِیْع   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3           ِلَیِبْیْع   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6            ِلَیِبْع.
امر حاضر ِبْيْع    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6          ِبْع. 10.   َتِبیُع

ِلَیِبَعــّنَ بــه جــــهت مـــفتوح شـــدن الم الفعــل،  ِلَیِبــْع     .11 
همچنیــن  ؛  ِلَیِبْیَعــّنَ می گــردد:  بــر  محــذوف  عین الفعــل 

.»14 و   13  ،7  ،4« صیغه هــای  اســت 
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231 مــعــتــالت )2 

ــ  ـَ  ـ
َ

 نمونه صرف اجوف واوى َخاف

امر معلوممضارع ماضی 

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

َخاَف1
ترسید

َخاَفا
َخاُفوا

َخاَفْت
َخاَفَتا
ِخْفَن2
ِخْفَت
ِخْفُتَما
ِخْفُتْم
ِخْفِت
ِخْفُتَما

ِخْفُتّنَ
ِخْفُت
ِخْفَنا

ِخیَف ِمْنُه3
از او ترسیده  شد

ِخیَف ِمْنُهَما
ِخیَف ِمْنُهْم
ِخیَف ِمْنَها

ِخیَف ِمْنُهَما
ِخیَف ِمْنُهّنَ

ِخیَف ِمْنَک
ِخیَف ِمْنُکَما
ِخیَف ِمْنُکْم
ِخیَف ِمْنِک

ِخیَف ِمْنُکَما
ِخیَف ِمْنُکّنَ
ي ِخیَف ِمّنِ
ا ِخیَف ِمّنَ

َيَخاُف4
می ترسد

َيَخاَفاِن
َيَخاُفوَن
َتَخاُف
َتَخاَفاِن
َيَخْفَن5
َتَخاُف
َتَخاَفاِن
َتَخاُفوَن
َتَخاِفیَن
َتَخاَفاَن
َتَخْفَن
َخاُف

َ
أ

َنَخاُف

ُيَخاُف ِمنُه6
از اوترسیده  می شود

ُيَخاُف ِمْنُهَما
ُيَخاُف ِمنُهْم
ُيَخاُف ِمْنَها

ُيَخاُف ِمْنُهَما
ُيَخاُف ِمْنُهّنَ

ُيَخاُف ِمْنَک
ُيَخاُف ِمْنُکَما
ُيَخاُف ِمْنُکْم
ُيَخاُف ِمْنِک

ُيَخاُف ِمْنُکَما
ُيَخاُف ِمْنُکّنَ
ي ُيَخاُف ِمّنِ
ا ُيَخاُف ِمّنَ

ِلَیَخْف7
بايد بترسد

ِلَیَخاَفا
ِلَیَخاُفوا
ِلَتَخْف
ِلَتَخاَفا
ِلَیَخْفَن
َخْف 8

َخاَفا
َخاُفوا
َخاِفي
َخاَفا
َخْفَن

َخْف
َ
ِل

ِلَنَخْف

ِلَیخاَفّنَ 
حتمًا بايد بترسد

ِلَیخافاّنِ
ِلَیخاُفّنَ
ِلَتخاَفّنَ

ِلَتخافاّنِ
9 ِلَیَخْفناّنِ

َخاَفّنَ

َخافاّنِ
َخاُفّنَ
َخاِفّنَ

َخافاّنِ

َخْفناّنِ
َخاَفّنَ

َ
ِل

ِلَنخاَفّنَ

1 .َخِوَف        ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ4           َخاَف.
2.َخِوْفَن        ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ4            َخْاْفَن   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6           َخْفَن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 6ݤ         ِخْفَن.

3.ُخِوَف       ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ5            ِخْوَف   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ2           ِخیَف. 
4. َيْخَوف    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3            َيَخْوُف  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 4          َيَخاُف

5.َيـْخـَوْفَن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3          َيـَخـْوْفَن.  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 4         َيَخْاْفَن  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6          َيَخْفَن
6.ُيْخَوُف    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3         ُيَخْوُف  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤ قاݤعدݤهݤ 4         ُيَخاُف.

7.ِلَیَخاْف     ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6            ِلَیَخْف.
8.َتَخاُف       ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤمرݤݤݤ حاݤݤݤضرݤݤݤ ݤݤݤݤ             َخْاْف    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6           َخْف.

اجتمــاع  از  جلوگیــری   جهــت  بــه  9.ِلَیَخْفــَن  
و ضمیــر  »نــون«  بيــن  الفــی  هــم،  مثــل  زايــِد  حــرِف   ســه 

.  »نون مشّدد« تأکید اضافه می شود: ِلَیَخْفَناّنِ
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درا سی و یکم232

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ  

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. چرا قاعده »5« در مورد »َخِوَف« جارى نمی شود؟

2. در چه صورتی حرکت واو و ياء متحرک به ما قبل داده می شود؟ مثال بزنید.
3. فرق حرف متحرک با حرفی که در موضع حرکت قرار دارد، چیست؟

4. قواعد اعالل را بر کلمات ذیل با ذکر شماره آن اجرا کنید.
َنِوَم، َیْنَوُم؛ ُمِيَز، ُیْمَيُز؛ ِاْزَدَیَد، َيْزَدِیُد؛

ْبَیَن، ُيْبِيُن؛ ِاْسَتْخَيَر، َیْسَتْخِيُر
َ
أ

  فعل هاى ذیل را صرف کنید. 
ـ ـِ الف( چهارده صیغه ماضی معلوم و مجهول ٰزاَد )َزَيَد( ـ

ـ  ـِ  ـ
َ

ب( چهارده صیغه مضارع معلوم َمال
َماَت

َ
ج( شش صیغه امر حاضر أ

 فعل هــاى معتــل را در آيــات ذیــل مشــخص کــرده، بــاب و ريشــه آنهــا را بنويســید و در 
صــورت جارى شــدن اعــالل، قاعــده اعاللــى آنهــا را بيــان کنیــد.

وِة.1
َ
ل ْبِر َو الّصَ 1. القرآن الکریم: َو اْسَتِعیُنوا ِبالّصَ

ی اهلِل.2
َ
ْل َعل

َ
َذاُهْم َو َتَوّک

َ
ُمَناِفِقیَن َو َدْع أ

ْ
کاِفِریَن َو ال

ْ
 ُتِطِع ال

َ
2. القرآن الکریم: َوال

ُمْصِلِحیَن.3
ْ
ْجَر ال

َ
 ُنِضیُع أ

َ
ا ال

َ
3. القرآن الکریم: ِإّن

ُکْم.4
َ
ُکْم َفاْسَتَجاَب ل 4. القرآن الکریم: ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َرّبَ

 
َ

 َتَخاُفــوا َو ال
َّ

ال
َ
ِئَکــُة أ

َ
َمال

ْ
ْیِهــُم ال

َ
 َعل

ُ
ل َنــا اهلُل ُثــّمَ اْســَتَقاُموا َتَتَنــّزَ ــوا َرّبُ

ُ
ِذیــَن َقال

َّ
 ال

َ
5. القــرآن الکریــم: ِإّن

ِتــی ُکْنُتــْم ُتوَعــُدوَن.5
َّ
ــِة ال ْبِشــُروا ِبالَجّنَ

َ
َتْحَزُنــوا َو أ

1. و با شکیبایی ]و صبر[ و نماز ]از خدا[ يارى بخواهید. بقره، 45
کافــران و منافقــان را فرمــان مبــر و رنــج و آزارشــان را ]کــه بــه تــو می رســد[ رهــا ســاز ]و مکافــات مکــن[ و بــر  2. و ]اى پيامبــر![ 

خداونــد تــوکل نمــا. احــزاب، 48
که ما مزد مصلحان را تباه نمی کنیم. اعراف، 170 3. به راستی 

که از پروردگارتان فريادرسی می خواستید، شما را پاسخ داد. انفال، 9 کن[ زمانی را  4. ]ياد 
کردنــد. فرشــتگان بــر آنــان فــرود می آينــد  گفتنــد: پــروردگار مــا خداونــد ]يکتــا[ اســت آن گاه ]بــر آن[ پايــدارى  کــه  5. همانــا کســانی 
کــه همــواره وعــده داده می شــديد. فصلــت، 30 ]و می گوينــد[: مترســید و اندوهگیــن مباشــید و شــما را مــژده بــاد بــه آن بهشــتی 
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233 مــعــتــالت )2 

  کلمــات ذیــل از قــرآن کریــم اســت، بــا توجــه بــه ريشــه و بــاب آنهــا، قاعــده اعاللــى اجــرا 
شــده و مراحــل ســاخت آنهــا را بنويســید.

بابسوره، آیهکلمهریشهبابسوره، آیهکلمهریشه

کون

کون

کون

کون

کون

کون

شیء

شیء

شیء

شیء

زيد  

کاَن
ُکّنَ

ْن َتُکوَن
َ
أ

َتُکوَنّنَ
َ

ال

ُکْن
َ
ْم أ

َ
ل

ُکوُنوا

َشاَء

ِشْئُتَما

َيَشاُؤوَن
ْ
إْن َنَشأ

ِزيَد
َ
ْن أ

َ
أ

انسان، 5

بقره، 228

بقره، 266

انعام، 14

نساء، 72

بقره، 65

انعام، 41

بقره، 35

نحل، 31

شعراء، 4

مّدّثر، 15

ـ ـُ َفَعَل ـ

ـ ـُ َفَعَل ـ

ـ ـُ َفَعَل ـ

ـ ـُ َفَعَل ـ

ـ ـُ َفَعَل ـ

ـ ـُ َفَعَل ـ

ـ ـَ َفَعَل ـ

ـ ـَ َفَعَل ـ

ـ ـَ َفَعَل ـ

ـ ـَ َفَعَل ـ

ـ ـِ َفَعَل ـ

زيد

زيد

زيد

زيد

طوع

طوع

طوع

طوع

طوع

طوع

طوع

ِاْزداُدوا

َنْزداُد

ِزْد

ْم َیِزْد
َ
ل

أَطاَع

َطْعُتْم
َ
أ

ِطیُعوا
َ
أ

ِطْعَن
َ
أ

ِاْسَتَطاَع

ِاْسَتَطْعُتْم

ْم َتْسَتِطْع
َ
ل

آل عمران، 90

یوسف، 65

مزمل، 4

نوح، 21

نساء، 80

مؤمنون، 34

مائده، 92

احزاب، 33

آل عمران، 97

أنفال، 60

کهف، 78

افتعال

افتعال

ــ ـِ َفَعَل ـ

ــ ـِ َفَعَل ـ

ِإفعال

ِإفعال

ِإفعال

ِإفعال

ِاستفعال

ِاستفعال

ِاستفعال

مطالعه و پژوهش

کنید و تعیين نمایيد کدامیک  ▪  فعل های معتّل موجود در آيه 255 سوره بقره )آية الکرسی( را بررسی 

از قواعد2، 3، 4، 5 و 6 ِاعالل در آنها جاری شده است.
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مصدر اجوف در باب افعال و استفعال چگونه ساخته می شود؟.157
التقاء ساکنین چیست و موارد و کیفّیت رفع آن چگونه است؟.158

مصدر اجوف باب ِافعال و ِاستفعال

ــه بــه .157
ّ
در مصــدر اجــوف بــاب ِافعــال و ِاســتفعال )ِإْقــَوام، ِاْســِتْقَوام( فتحــٔه حــرف عل

ــه، قلــب بــه الــف می شــود )ِإَقــْاْام، ِاْســِتَقْاْام(، ســپس الــف 
ّ
ماقبــل منتقــل و حــرف عل

بــه دلیــل التقــاء ســاکنین حــذف و عــوض از محــذوف، تــاِء ُمــدّوره )ة( در آخــر مصــدر 

آورده  می شــود: ِإَقاَمــة، ِاْســِتَقاَمة.
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6     ِإَجاب       ِإَجاَبة ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤݤ قاݤݤعدݤݤه4ݤݤ     ِإَجْاْاب   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3     ِإَجْواب       َجَوَب   ِإْجَواب  

ِاْسِتَخار   ِاْسِتَخاَرة ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ6    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنکتهݤݤ قاݤݤعدݤݤه4ݤݤ    ِاْسِتَخْاْار  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ3    ِاْسِتَخْیار   َخَیَر      ِاْسِتْخَیار 
٭ نکته    

هــر گاه مــاده »طــوع« بــه بــاب اســتفعال برده شــود، جایــز اســت تــاء باب)تـــ( يــا طــاء 
)فــاء الفعــل( حــذف گــردد:

ماضی            ِاْسَتَطاَع    ِاْسَطاَع     و ِاْسَتاَع
مضارع           َيْسَتِطیُع     َيْسِطیُع    و َيْسِتیُع

مــعــتــالت )3(

درس سی و دوم
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235 مــعــتــالت )3 

٭ تذکر
قواعــد اعــالل اجــوف، در باب هــاى تفعیــل، ُمفاعلــه، َتفّعــل، َتفاُعــل، ِاْفِعــالل و 

ِافعیــالل مــوردى بــراى اجــرا ندارنــد؛ ماننــد:
َتْجِويد ْد          َجّوِ ُد     َد     ُيَجّوِ َجّوَ َتفعیل)جود(       
ُمعاَيَنة َعاَیَن         ُيَعاِیُن    َعاِیْن          مفاعله)عین(       
ل َتَحّوُ        

ْ
ل َتَحّوَ   

ُ
ل         َيَتَحّوَ

َ
ل َتَحّوَ ل)حول(          َتفّعُ

َتعاُون َتَعاَوْن        َتعاَوَن        َيَتعاَوُن    َتفاُعل)عون(      
ِاْعِوَرار ِاْعَوّرَ            َيْعَوّرُ        ِاْعَوّرَ      ِافعالل)عور(         

ِاْبِيْيَضاض     
َ

ِاْبَياّض  
ُ

      َیْبَیاّض
َ

ِاْبَياّض ِافعیالل )بيض(   
▪▪▪

التقاى ساکنين و قواعد آن

مــراد از التقــاى ســاکنین آن اســت کــه دو حــرف ســاکن کنــار هــم قــرار گیرنــد و ایــن .158

امــر در مــواردى جایــز و در مــواردى ممتنــع اســت کــه بايــد التقــاى ســاکنین رفــع  شــود.

   موارد جایز

      التقاى ساکنین در موارد ذیل جایز است:
 َنْفٍس ذاِئَقُة الَمْوْت

ُ
1. هنگام وقف، مانند: ُکّل

2. ذکر کلمات بدون ترکیب، مانند: َزْيْد
ن(

ْ
ْال

َ
3. همزه وصل بعد از همزه استفهام، مانند: آلن )أ

ــم باشــد و در يــک کلمــه باشــند؛ ماننــد:  4. حــرف اول، لیــن و حــرف دوم، مدَغ
ــاْدٌد( ــاّدٌ )َم َم

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

د. �ی ص ک�ن �ن ود دارد؟ مسش ی در سوره �مد و�ب وارن �نِ �ب �ی اء ساک�ن �ت د مورد ال�ت �ن �پ
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درا سی و دوم236

   موارد غیر جایز

التقــاى ســاکنین در غیــر از مــوارد مذکــور، ممتنــع اســت؛ بنابرایــن بــراى رفــع آن 
بايــد _ حســب مــورد _ يکــی از دو حــرف ســاکن را متحــرک يــا حــذف کــرد.

حرکِت منتخب، در غالب موارد، »کسره« و گاهی »فتحه« يا »ضّمه« است.
 موارد حرکت دادن حرف

ــه لینــی باشــد؛ 
ّ
1. هــرگاه دو حــرف ســاکن در دو کلمــه باشــند و ســاکن اول، حــرف عل

ماننــد:
َقوم

ْ
َتْخَشُوا ال

َ
َقوَم     ال

ْ
َتْخَشْوا ال

َ
ال

ــْن« باشــد، دو  ــوِن »ِم 2. هــرگاه دو حــرف ســاکن در دو کلمــه باشــند و ســاکن اول، ن
حرکــت می گیــرد:

٭ فتحه، اگر بعد از آن »ال« باشد؛ مانند:
َقْوم

ْ
َقْوم     ِمَن ال

ْ
ِمْن ال

٭ کسره، اگر بعد از آن غیر »ال« باشد؛ مانند:
م

ْ
م     ِمِن اْکِتساِب الِعل

ْ
ِمْن اْکِتساِب الِعل

3. هــرگاه دو حــرف ســاکن در دو کلمــه باشــند و ســاکن اول »ذال« يــا »میــم« در ضمیــر 
جمــع باشــد، حــرف اول مضمــوم می شــود؛ ماننــد:
َیوم

ْ
 ال

ُ
یوم     ُمذ

ْ
 ال

ْ
ُمذ

َفاِئُزوَن    ُهُم الفاِئُزوَن
ْ
ُهْم ال

4. هــرگاه دو حــرف ســاکن در يــک کلمــه و مثــل هــم باشــند، حــرف دوم متحــرک 
می شــود؛ ماننــد:

ِلَیْمُرْر   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣبرݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤىݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤغاݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤ     ِلَیُمْرْر    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤغاݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤ     ِلَیُمِرَُّ
5. هــرگاه دو حــرف ســاکن در دو کلمــه باشــند، بــه غیــر از مــوارد مذکــور، حــرف اول 

مکســور می شــود؛ ماننــد:
ُقْل اهلُل    ُقِل اهلل

َحْمُد هلِل
ْ
ِن ال

َ
َحْمُد هلِل    أ

ْ
ْن ال

َ
أ
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237 مــعــتــالت )3 

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

م  سش �پ ه  �ب رن  ا�أ حب ر  �ی عن وع  �ن ارن  �ن  �ی اءساک�ن �ت ال�ت مورد  د  �ن �پ سی ام(  ء  رن )�ب هت  �ن �یّ �ب سوره  اول  ه  �ی
آ
ا در 

؟ ده اس�ت ر�ر�ن سش ه �رک�تی �ب ا �پ ها �ب �ن
آ
ورد؟هرکدام ارن ا می �ن

  موارد حذف حرف:
ه باشد؛ مانند:

ّ
1. هرگاه دو حرف ساکن در يک کلمه باشند و اولی حرف عل

  ُقْل  ،  َخْاْف   َخْف
ْ

ُقْول
ــه مــّدى 

ّ
2. هــرگاه دوحــرف ســاکن در دو کلمــه باشــند و ســاکن اول از حــروف عل

باشــد؛ ماننــد:
ُادُعْوا الّناس که خوانده می شود    ُاْدُع الّناس
داِعْی  ْالقوم   که خوانده می شود     َداِع القوم

ــه هــم در کتابــت و هــم در تلفــظ 
ّ
 شــايان توجــه اســت کــه در مــورد اّول، حــرف عل

ــر خــالف مــورد دّوم کــه فقــط در تلّفــظ حــذف می شــود. حــذف می گــردد؛ ب
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درا سی و دوم238

 نمونه اجوف واوى )جوب( در باب ِإفعال

امر معلوممضارعماضی

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

جاَب1٭
َ
أ

جاَبا
َ
أ

جاُبوا
َ
أ

جاَبْت
َ
أ

جاَبتا
َ
أ

َجْبَن2
َ
أ

َجْبَت
َ
أ

َجْبُتما
َ
أ

َجْبُتْم
َ
أ

َجْبِت
َ
أ

َجْبُتما
َ
أ

َجْبُتّنَ
َ
أ

َجْبُت
َ
أ

َجْبنا
َ
أ

ِجیَب3
ُ
أ

ِجیَبا
ُ
أ

ِجیُبوا
ُ
أ

ِجیَبْت
ُ
أ

ِجیَبَتا
ُ
أ

ِجْبَن4
ُ
أ

ِجْبَت
ُ
أ

ِجْبُتما
ُ
أ

ِجْبُتْم
ُ
أ

ِجْبِت
ُ
أ

ِجْبُتما
ُ
أ

ِجْبُتّنَ
ُ
أ

ِجْبُت
ُ
أ

ِجْبَنا
ُ
أ

ُيِجیُب5

ُيِجیَباِن

ُيِجیُبوَن

ُتِجیُب

ُتِجیَباِن
ُيِجْبَن6

ُتِجیُب

ُتِجیَباِن

ُتِجیُبوَن

ُتِجیِبیَن

ُتِجیَباِن

ُتِجْبَن

ِجیُب
ُ
أ

ُنِجیُب

ُيجاُب7

ُيجاباِن

ُيجاُبوَن

ُتجاُب

ُتجاباِن
ُيَجْبَن8

ُتجاُب

ُتجاَباِن

ُتجاُبوَن

ُتجاِبيَن

ُتجاباِن

ُتَجْبَن

جاُب
ُ
أ

ُنجاُب

ِلُیِجْب9

ِلُیِجیَبا

ِلُیِجیُبوا

ِلُتِجْب

ِلُتِجیبا

ِلُیِجْبَن
ِجْب10

َ
أ

ِجیَبا
َ
أ

ِجیُبوا
َ
أ

ِجیِبي
َ
أ

ِجیَبا
َ
أ

ِجْبَن
َ
أ

ِجْب
ُ
ِل

ِلُنِجْب

ِلُیِجیَبّنَ

ِلُیِجیَباّنِ
ِلُیِجیُبّنَ
ِلُتِجیَبّنَ

ِلُتِجیباّنِ

ِلُیِجْبناّنِ
ِجیَبّنَ

َ
أ

ِجیَباّنِ
َ
أ

ِجیُبّنَ
َ
أ

ِجیِبّنَ
َ
أ

ِجیَباّنِ
َ
أ

ِجْبناّنِ
َ
أ

ِجیَبّنَ
ُ
ِل

ِلُنِجیَبّنَ

        256 صرف متوّسطه 

  فعالإ  نمونه اجوف واوى )جوب( در باب 
 

ع معلوم ماضی مجهول ماضی معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

جاَبَ
َ
 ٭1أ

جاَباَََ
َ
 أ

جاُبواَََ
َ
 أ

جاَبْتَََ
َ
 أ

جاَبتاَََ
َ
 أ

َجْبَنَ
َ
 2َََأ

َجْبَتَََ
َ
 أ

َجْبَ
َ
 ُتماَََأ

َجْبُتْمَ
َ
 َََأ

َجْبِتَََ
َ
 أ

َجْبُتماَََ
َ
 أ

َََ َجْبُتن َ
َ
 أ

َجْبُتَََ
َ
 أ

َجْبناَََ
َ
َأ

ِجيَبَ
ُ
 3َََأ

ِجيَباَََ
ُ
 أ

ِجيُبواَََ
ُ
 أ

َ
ُ
 ِجيَبْتَََأ

َ
ُ
 ِجيَبَتاَََأ

ِجْبَنَ
ُ
 4َََأ

ِجْبَتَََ
ُ
 أ

ِجْبُتماَََ
ُ
 أ

ِجْبُتْمَََ
ُ
 أ

ِجْبِتَََ
ُ
 أ

ِجْبُتماَََ
ُ
 أ

َََ ِجْبُتن َ
ُ
 أ

ِجْبُتَََ
ُ
 أ

ِجْبَناَََ
ُ
َأ

 5َََُيِجيُبَ

 ُيِجيَباِنَََ

 ُيِجيُبوَنَََ

 ُتِجيُبَََ

 ُتِجيَباِنَََ

 6َََُيِجْبَنَ

 ُتِجيُبَََ

 ُتِجيَباِنَََ

 ُتِجيُبوَنَََ

 ُتِجيِبيَنَََ

 ُتِجيَباِنَََ

 ُتِجْبَنَََ

ِجيُبَََ
ُ
 أ

َُنِجيُبَََ

 7َََُيَجاُبَ

 ُيجاباِنَََ

 ُيجاُبوَنَََ

 ُتجاُبَََ

 ُتجاباِنَََ

 8َََُيَجْبَنَ

 ُتجاُبَََ

 ُتجاَباِنَََ

 َََُتجاُبوَنَ

 ُتجاِبيَنَََ

 ُتجاباِنَََ

 ُتَجْبَنَََ

جاُبَََ
ُ
 أ

َُنجاُبَََ

 9َََِلُيِجْبَ

 ِلُيِجيَباَََ

 ِلُيِجيُبواَََ

 ِلُتِجْبَََ

 ِلُتِجيباَََ

 َََِلُيِجْبَنَ

ِجْبَ
َ
 10َََأ

 أِجيَباَََ

ِجيُبواَََ
َ
 أ

ِجيِبيَََ
َ
 أ

ِجيَباَََ
َ
 أ

ِجْبَنَََ
َ
 أ

ِجْبَََ
ُ
 ِِل

َِلُنِجْبَََ

َ  ِلُيِجيَبن َ

َ  ِلُيِجيَبان ِ

َ  ِلُيِجيُبن َ

َ  ِلُتِجيَبن َ

َ  ِلُتِجيبان ِ

َ  ِلُيِجْبنان ِ

َ ِجيَبن َ
َ
 أ

َ ِجيَبان ِ
َ
 أ

َ ِجيُبن َ
َ
 أ

َ ِجيِبن َ
َ
 أ

َ ِجيَبان ِ
َ
 أ

َ ِجْبنان ِ
َ
 أ

َ جيَبن َ
ُ
 ِِل

َ َِلُنِجيَبن َ

                                                 
ُه:َ

َ
ُهَالجواب.٭َأجاَبَُسؤال

َ
َل ََرد 

ْجَوَب1َ
َ
َجْوَبَََََ←3ََ.َأ

َ
أ

 نکته قاعده 4
جاَب.َََ      ←

َ
َُيِجْبَن.َََ←6َََنَْبَُيِجْيَََ←2ُيِجْوْبَنَََََ←3َ.َُيْجِوْبَن6َََََأ

ْجَوْبَن2َ
َ
َجْوََ←3ََ.َأ

َ
َنَبَْأ

 نکته قاعده 4
َجْاْبَنَََ      ←
َ
َجْبَن.ََ←6أ

َ
ُيَجْوُبََََََ←3.َُيْجَوُب7ََََأ

 نکته قاعده 4
 ُيجاُب.ََ      ←

ْجِوَب3ََ
ُ
ِجْوَبََََََََ←3َ.َأ

ُ
ِجيَب.َََ←2أ

ُ
ُيَجْوْبَنَََََ←3ََ.َُيْجَوْبَن8ََََََأ

 نکته قاعده 4
 ُيَجْبَن.َََ←6ُيَجْاْبَنَََ      ←

ْجِوْبَن4ََ
ُ
ِجْوْبَنَََََ←3ََ.َأ

ُ
ِجْيََ←2ََأ

ُ
ِجْبَن.َََ←6ََََنَْبَأ

ُ
 ِلُيِجْب.ََ←6.َِلُيِجْيْب9ََََأ

.َُتِجيُب10ََََََُيِجيُب.َََََ←2ُيِجْوُبََََََََ←3َ.َُيْجِوُب5ََ
 امر حاضر
ِجْيْبَََ    ←
َ
ِجْب.َََ←6أ

َ
َأ
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َ  ِلُيِجيَبان ِ

َ  ِلُيِجيُبن َ

َ  ِلُتِجيَبن َ

َ  ِلُتِجيبان ِ

َ  ِلُيِجْبنان ِ

َ ِجيَبن َ
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َ ِجيَبان ِ
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 أ
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 أ

َ ِجيِبن َ
َ
 أ

َ ِجيَبان ِ
َ
 أ
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 ِلُيِجْب.ََ←6.َِلُيِجْيْب9ََََأ

.َُتِجيُب10ََََََُيِجيُب.َََََ←2ُيِجْوُبََََََََ←3َ.َُيْجِوُب5ََ
 امر حاضر
ِجْيْبَََ    ←
َ
ِجْب.َََ←6أ

َ
َأ

* أجاَبه إلی حاَجِته = حاجت او را برآورد.

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



239 مــعــتــالت )3 

 نمونه اجوف یایی )خیر( در باب افتعال

امر معلوممضارعماضی

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

ِاْختاَر٭1

ِاْختاَرا

ِاْختاُروا

ِاْختاَرْت

ِاْختاَرَتا
ِاْخَتْرَن2

ِاْخَتْرَت

ِاْخَتْرُتما

ِاْخَتْرُتْم

ِاْخَتْرِت

ِاْخَتْرُتما
ِاْخَتْرُتّنَ

ِاْخَتْرُت

ِاْخَتْرنا

ُاْخِتیَر3

ُاْخِتیرا

ُاْخِتیُروا

ُاْخِتیَرْت

ُاْخِتیَرتا
ُاْخِتْرَن4

ُاْخِتْرَت

ُاْخِتْرُتما

ُاْخِتْرُتْم

ُاْخِتْرِت

ُاْخِتْرُتما
ُاْخِتْرُتّنَ

ُاْخِترُت

ُاْخِتْرنا

َيْختاُر5

َيْختاراِن

َيْختاُروَن

َتْختاُر

َتْختاراِن
َيْخَتْرَن6

َتْختاُر

َتْختاراِن

َتْختاُروَن

َتْختاِریَن

َتْختاراِن

َتْخَتْرَن

ْختاُر
َ
أ

َنْختاُر

ُيْختاُر7

ُيْختاَراِن

ُيْختاُروَن

ُتْختاُر

ُتْختاَراِن
ُيْخَتْرَن8

ُتْختاُر

ُتْختاَراِن

ُتْختاُروَن

ُتْختاِریَن

ُتْختاَراِن

ُتْخَتْرَن

ْختاُر
ُ
أ

ُنْختاُر

ِلَیْخَتْر9

ِلَیْختارا

ِلَیْختاُروا

ِلَتْخَتْر

ِلَتْختارا

ِلَیْخَتْرَن
ِاْخَتْر10

ِاْختارا

ِاْختاُروا

ِاْختاِري

ِاْختارا

ِاْخَتْرَن

ْخَتْر
َ
ِل

ِلَنْخَتْر

َ
ِلَیْخَتاَرّن

ِلَیْخَتاراّنِ
َ

ِلَیْختاُرّن
َ

ِلَتْختاَرّن

ِلَتْختاراّنِ

ِلَیْخَتْرناّنِ
َ

ِاْختاَرّن

ِاْختاراّنِ
َ

ِاْختاُرّن
َ

ِاْختاِرّن

ِاْخَتاراّنِ

ِاْخَتْرناّنِ
َ

ْختاَرّن
َ
ِل

َ
ِلَنْخَتاَرّن

        257   ( 2معتالت )

 نمونه اجوف يايى )خير( در باب افتعال 

ع معلوم ماضی مجهول ماضی معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کيد کيد بدون تأ  با تأ

 1٭ِاْختارَ 

اَََ  ِاْختار 

 ِاْختاُرواَََ

ْتَََ  ِاْختار 

اَََ ت   ِاْختار 

َ ْرن   2َََِاْخت 

َََ ْرت   ِاْخت 

ْرُتماَََ  ِاْخت 

ْرُتْمَ  َََِاْخت 

ْرِتَََ  ِاْخت 

ْرُتماَََ  ِاْخت 

َََ ْرُتن    ِاْخت 

ْرُتَََ  ِاْخت 

ْرناَََ َِاْخت 

 3َََُاْخِتيرَ 

 ُاْخِتيراَََ

 ُاْخِتيُرواَََ

ْتَََ  ُاْخِتير 

تاَََ  ُاْخِتير 

َ  4َََُاْخِتْرن 

َََ  ُاْخِتْرت 

 ُاْخِتْرُتماَََ

 ُاْخِتْرُتْمَََ

 ُاْخِتْرِتَََ

 ُاْخِتْرُتماَََ

َََ  ُاْخِتْرُتن  

 ُاْخِترُتَََ

َُاْخِتْرناَََ

ْختارَُ  5َََي 

ْخَ  تاراِنَََي 

َََ ْختاُرون   ي 

َََ ْختاُر  ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َ ْرن  ْخت   6َََي 

َََ ْختاُر  ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َََ ْختاُرون   ت 

َََ ْختاِرين   ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َََ ْرن  ْخت   ت 

َََ ْختاُر
 
 أ

َََ ْختاُر َن 

 7َََُيْختارَُ

اِنَََ  ُيْختار 

َََ  ُيْختاُرون 

َََ  ُتْختاُر

اِنَََ  ُتْختار 

َ ْرن   8َََُيْخت 

َََ  ُتْختاُر

اِنَََ  ُتْختار 

َََ  ُتْختاُرون 

َََ  ُتْختاِرين 

اِنَََ  ُتْختار 

َََ ْرن   ُتْخت 

َََ ْختاُر
ُ
 أ

َََ َُنْختاُر

رَْ ْخت   9َََِلي 

ْختاراَََ  ِلي 

ْختاُرواَََ  ِلي 

ْرَََ ْخت   ِلت 

ْختاراَََ  ِلت 

َََ ْرن  ْخت   ِلي 

رَْ  10َََِاْخت 

 ِاْختاراَََ

 ِاْختاُرواَََ

 ِاْختاِريَََ

 ِاْختاراَََ

َََ ْرن   ِاْخت 

ْرَََ ْخت 
 
 ِِل

ْرَََ ْخت  َِلن 

َ ن   ار  ْخت   ِلي 

َ اران ِ ْخت   ِلي 

َِلي َ  ْختاُرن  

َ ن   ْختار   ِلت 

ْخَ َِلت   تاران ِ

َ ْرنان ِ ْخت   ِلي 

َ ن    ِاْختار 

َ  ِاْختاران ِ

َ ن    ِاْختاُر

َ ن    ِاْختاِر

َ اران ِ  ِاْخت 

َ ْرنان ِ  ِاْخت 

َ ن   ْختار 
 
 ِِل

َ ن   ار  ْخت  َِلن 

                                                 
قاه. َِانت  فاهَو ُه:َِاْصط  َ٭َِاْختار 

1َََ ر  ي  .َََ←4ََ.َِاْخت  6َََََََََِاْختار  ِيْرن  ْخت  ْخت ََََََ←4.َي  ََََي  .ََََ←6ْاْرن  ْرن  ْخت  َي 

2َ ْرن  ي  َََََََ←4.َِاْخت  ْاْرن  .َََََ←6ِاخت  ْرن  ُر7َََََََِاْخت  ي   ُيْختاُر.َََََ←4َ.َُيْخت 

3َ .َََََ←5ََ.َُاْخُتِير  8َََََََََُاْخِتير  ْرن  ي  ََََََََ←4َ.َُيْخت  َن  ْاْر .َََََ←6ُيْخت  ْرن   ُيْخت 

َُتِيرَُْاْخَ.4َ ََََََََ←5َن  .َََََ←6ُاْخِتْيْرن  9َََََُاْخِتْرن  ْاْر ْخت  ْر.َََََ←6ََ.َِلي  ْخت   َََِلي 

ِيُر5َََ ْخت  ْختاُر.َََََ←4.َي  10َََََََََََي  اُر ْخت  .َت 
 امر حاضر
←    ََََ ْاْر ْر.َََََ←6ِاْخت  َِاْخت 

        257   ( 2معتالت )

 نمونه اجوف يايى )خير( در باب افتعال 

ع معلوم ماضی مجهول ماضی معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کيد کيد بدون تأ  با تأ

 1٭ِاْختارَ 

اَََ  ِاْختار 

 ِاْختاُرواَََ

ْتَََ  ِاْختار 

اَََ ت   ِاْختار 

َ ْرن   2َََِاْخت 

َََ ْرت   ِاْخت 

ْرُتماَََ  ِاْخت 

ْرُتْمَ  َََِاْخت 

ْرِتَََ  ِاْخت 

ْرُتماَََ  ِاْخت 

َََ ْرُتن    ِاْخت 

ْرُتَََ  ِاْخت 

ْرناَََ َِاْخت 

 3َََُاْخِتيرَ 

 ُاْخِتيراَََ

 ُاْخِتيُرواَََ

ْتَََ  ُاْخِتير 

تاَََ  ُاْخِتير 

َ  4َََُاْخِتْرن 

َََ  ُاْخِتْرت 

 ُاْخِتْرُتماَََ

 ُاْخِتْرُتْمَََ

 ُاْخِتْرِتَََ

 ُاْخِتْرُتماَََ

َََ  ُاْخِتْرُتن  

 ُاْخِترُتَََ

َُاْخِتْرناَََ

ْختارَُ  5َََي 

ْخَ  تاراِنَََي 

َََ ْختاُرون   ي 

َََ ْختاُر  ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َ ْرن  ْخت   6َََي 

َََ ْختاُر  ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َََ ْختاُرون   ت 

َََ ْختاِرين   ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َََ ْرن  ْخت   ت 

َََ ْختاُر
 
 أ

َََ ْختاُر َن 

 7َََُيْختارَُ

اِنَََ  ُيْختار 

َََ  ُيْختاُرون 

َََ  ُتْختاُر

اِنَََ  ُتْختار 

َ ْرن   8َََُيْخت 

َََ  ُتْختاُر

اِنَََ  ُتْختار 

َََ  ُتْختاُرون 

َََ  ُتْختاِرين 

اِنَََ  ُتْختار 

َََ ْرن   ُتْخت 

َََ ْختاُر
ُ
 أ

َََ َُنْختاُر

رَْ ْخت   9َََِلي 

ْختاراَََ  ِلي 

ْختاُرواَََ  ِلي 

ْرَََ ْخت   ِلت 

ْختاراَََ  ِلت 

َََ ْرن  ْخت   ِلي 

رَْ  10َََِاْخت 

 ِاْختاراَََ

 ِاْختاُرواَََ

 ِاْختاِريَََ

 ِاْختاراَََ

َََ ْرن   ِاْخت 

ْرَََ ْخت 
 
 ِِل

ْرَََ ْخت  َِلن 

َ ن   ار  ْخت   ِلي 

َ اران ِ ْخت   ِلي 

َِلي َ  ْختاُرن  

َ ن   ْختار   ِلت 

ْخَ َِلت   تاران ِ

َ ْرنان ِ ْخت   ِلي 

َ ن    ِاْختار 

َ  ِاْختاران ِ

َ ن    ِاْختاُر

َ ن    ِاْختاِر

َ اران ِ  ِاْخت 

َ ْرنان ِ  ِاْخت 

َ ن   ْختار 
 
 ِِل

َ ن   ار  ْخت  َِلن 

                                                 
قاه. َِانت  فاهَو ُه:َِاْصط  َ٭َِاْختار 

1َََ ر  ي  .َََ←4ََ.َِاْخت  6َََََََََِاْختار  ِيْرن  ْخت  ْخت ََََََ←4.َي  ََََي  .ََََ←6ْاْرن  ْرن  ْخت  َي 

2َ ْرن  ي  َََََََ←4.َِاْخت  ْاْرن  .َََََ←6ِاخت  ْرن  ُر7َََََََِاْخت  ي   ُيْختاُر.َََََ←4َ.َُيْخت 

3َ .َََََ←5ََ.َُاْخُتِير  8َََََََََُاْخِتير  ْرن  ي  ََََََََ←4َ.َُيْخت  َن  ْاْر .َََََ←6ُيْخت  ْرن   ُيْخت 

َُتِيرَُْاْخَ.4َ ََََََََ←5َن  .َََََ←6ُاْخِتْيْرن  9َََََُاْخِتْرن  ْاْر ْخت  ْر.َََََ←6ََ.َِلي  ْخت   َََِلي 

ِيُر5َََ ْخت  ْختاُر.َََََ←4.َي  10َََََََََََي  اُر ْخت  .َت 
 امر حاضر
←    ََََ ْاْر ْر.َََََ←6ِاْخت  َِاْخت 

        257   ( 2معتالت )

 نمونه اجوف يايى )خير( در باب افتعال 

ع معلوم ماضی مجهول ماضی معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کيد کيد بدون تأ  با تأ

 1٭ِاْختارَ 

اَََ  ِاْختار 

 ِاْختاُرواَََ

ْتَََ  ِاْختار 

اَََ ت   ِاْختار 

َ ْرن   2َََِاْخت 

َََ ْرت   ِاْخت 

ْرُتماَََ  ِاْخت 

ْرُتْمَ  َََِاْخت 

ْرِتَََ  ِاْخت 

ْرُتماَََ  ِاْخت 

َََ ْرُتن    ِاْخت 

ْرُتَََ  ِاْخت 

ْرناَََ َِاْخت 

 3َََُاْخِتيرَ 

 ُاْخِتيراَََ

 ُاْخِتيُرواَََ

ْتَََ  ُاْخِتير 

تاَََ  ُاْخِتير 

َ  4َََُاْخِتْرن 

َََ  ُاْخِتْرت 

 ُاْخِتْرُتماَََ

 ُاْخِتْرُتْمَََ

 ُاْخِتْرِتَََ

 ُاْخِتْرُتماَََ

َََ  ُاْخِتْرُتن  

 ُاْخِترُتَََ

َُاْخِتْرناَََ

ْختارَُ  5َََي 

ْخَ  تاراِنَََي 

َََ ْختاُرون   ي 

َََ ْختاُر  ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َ ْرن  ْخت   6َََي 

َََ ْختاُر  ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َََ ْختاُرون   ت 

َََ ْختاِرين   ت 

ْختاراِنَََ  ت 

َََ ْرن  ْخت   ت 

َََ ْختاُر
 
 أ

َََ ْختاُر َن 

 7َََُيْختارَُ

اِنَََ  ُيْختار 

َََ  ُيْختاُرون 

َََ  ُتْختاُر

اِنَََ  ُتْختار 

َ ْرن   8َََُيْخت 

َََ  ُتْختاُر

اِنَََ  ُتْختار 

َََ  ُتْختاُرون 

َََ  ُتْختاِرين 

اِنَََ  ُتْختار 

َََ ْرن   ُتْخت 

َََ ْختاُر
ُ
 أ

َََ َُنْختاُر

رَْ ْخت   9َََِلي 

ْختاراَََ  ِلي 

ْختاُرواَََ  ِلي 

ْرَََ ْخت   ِلت 

ْختاراَََ  ِلت 

َََ ْرن  ْخت   ِلي 

رَْ  10َََِاْخت 

 ِاْختاراَََ

 ِاْختاُرواَََ

 ِاْختاِريَََ

 ِاْختاراَََ

َََ ْرن   ِاْخت 

ْرَََ ْخت 
 
 ِِل

ْرَََ ْخت  َِلن 

َ ن   ار  ْخت   ِلي 

َ اران ِ ْخت   ِلي 

َِلي َ  ْختاُرن  

َ ن   ْختار   ِلت 

ْخَ َِلت   تاران ِ

َ ْرنان ِ ْخت   ِلي 

َ ن    ِاْختار 

َ  ِاْختاران ِ

َ ن    ِاْختاُر

َ ن    ِاْختاِر

َ اران ِ  ِاْخت 

َ ْرنان ِ  ِاْخت 

َ ن   ْختار 
 
 ِِل

َ ن   ار  ْخت  َِلن 

                                                 
قاه. َِانت  فاهَو ُه:َِاْصط  َ٭َِاْختار 

1َََ ر  ي  .َََ←4ََ.َِاْخت  6َََََََََِاْختار  ِيْرن  ْخت  ْخت ََََََ←4.َي  ََََي  .ََََ←6ْاْرن  ْرن  ْخت  َي 

2َ ْرن  ي  َََََََ←4.َِاْخت  ْاْرن  .َََََ←6ِاخت  ْرن  ُر7َََََََِاْخت  ي   ُيْختاُر.َََََ←4َ.َُيْخت 

3َ .َََََ←5ََ.َُاْخُتِير  8َََََََََُاْخِتير  ْرن  ي  ََََََََ←4َ.َُيْخت  َن  ْاْر .َََََ←6ُيْخت  ْرن   ُيْخت 

َُتِيرَُْاْخَ.4َ ََََََََ←5َن  .َََََ←6ُاْخِتْيْرن  9َََََُاْخِتْرن  ْاْر ْخت  ْر.َََََ←6ََ.َِلي  ْخت   َََِلي 

ِيُر5َََ ْخت  ْختاُر.َََََ←4.َي  10َََََََََََي  اُر ْخت  .َت 
 امر حاضر
←    ََََ ْاْر ْر.َََََ←6ِاْخت  َِاْخت 
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. ريشه و باب دو کلمٔه »اقامة« و  »استقامة« چیست؟

2. چهارده صیغٔه مضارع باب استفعال از مادٔه )طوع( را با حذف فاءالفعل آن صرف کنید.

3. قواعد اعالل اجوف در کدام باب ها قابل اجرا نمی باشند؟

4. موارد جواز التقاء ساکنین کدام است؟.

5. در هريک از موارد زیر التقاء ساکنین چگونه برطرف می شود؟

ِرْحُت ِمْن اْنِتصاِر الُمسِلميَن
َ
ُمفِلحوَن،ف

ْ
َمدیَنِة، اولِئَک ُهْم ال

ْ
جاَء زیٌد ِمْن ال

ه فقط در تلفظ حذف می شود؟ 
ّ
6. در کدامیک از موارد التقاء ساکنین غیر جائز حرف عل

مطالعه و پژوهش
که به عنوان مصدر اجوف باب »إفعال«، عین  کلماتی مانند »إقامة«  ▪ بررسی نمایيد در خصوص 

الفعل آنها حذف و عوض از آن تاء تأنیث در آخر آنها آورده شده است آيا در شرايط خاّصی این 

کلمات بدون تاء تأنیث نیز استعمال شده اند؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

صرف ساده، ص 157
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م و اقسام آن چیست؟.159
ّ

نام ديگر معتّل الال
قواعد هفتم، هشتم، نهم و دهم که در ناقص جاری می شوند کدامند؟.160
هنگام الحاق نون تاکید به ناقص چه تغیيراتی در آن داده می شود؟.161
عالمت نصب در مضارع ناقص منصوب چیست؟.162

ناقص
فعل معتل الالم )ناقص(، دو قسم است:.159

ناقص واوى، مانند: َدَعَو     و     ناقص يایی،   مانند: َرَمَی.

قواعد اعالل ناقص

قواعد ذیل بر کلمات ناقص، جارى می شود:.160
در ناقص، واو ماقبْل مکسور، قلب به »ياء« می شود؛ مانند:  قاعده )7(:  

ُدِعَو                          ُدِعَي َرِضَو                َرِضَي                
ُاْعُتِدَو                     ُاْعُتِدَى ُاْسُتْرِشَو          ُاْسُتْرِشَي         

»واو« مضمــوم ماقبــل مضمــوم و نیــز »يــاء« مضمــوم ماقبــل مکســور،  قاعده )8(:  
ــد، ضمــه آنهــا حــذف می شــود.  ــرار گیرن ــر در آخــر کلمــه ناقــص ق اگ
ایــن قاعــده در بيــن افعــال، تنهــا در فعــل مضــارع، صیغه هــاى 1، 4، 

7، 13 و 14  جــارى اســت؛ ماننــد:
َیْرِمُي              َیْرِمي1   َيْدُعُو              َيْدُعو       

کردن حرف عله: کن  گويند و سا 1. به این نوع اعالل، »اعالل سکونی« 

مــعــتــالت )4(

درس سی و سوم
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در ناقــص واوى، اگــر »واو« حــرف چهــارم يــا بعــد از آن، واقــع شــود و  قاعده )9( :  
ماقبــل آن مفتــوح باشــد، بــه »يــاء« تبدیــل می شــود؛ ماننــد:

ُيْدَعٰی ُيْدَعُو       ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ »9ݤ«     ُيْدَعُي    ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣقاݤعدݤهݤ »4«  
٭ توجه

در مــوارد جريــان قاعــده »9« و »4«، قاعــده »9« بــر »4« مقــّدم اســت؛ يعنــی ابتــدا 
قاعــده »9« جــاری می شــود.

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ا  �ی
آ
ا ما  ر سش �ن �ن ه  �ب ّرد(  لا�شی م�ب �ش ارن ماده»دعو« در  ه 3  عن هول ��ی ارع م�ب : )مصن ْدَعْو�نَ �یُ عل  �ن در 

د. ح ده�ی �ی و�ن ر؟ �ت �ی ا �ن ده اس�ت �ی راء سش ا�ده 9 ا�ب �ت

در ناقــص، از آخــر صیغه هــاى 1، 4، 7، 13 و 14 در مضــارِع مجــزوم و  قاعده )10(:  
ــه حــذف می شــود؛ ماننــد:

ّ
امــر، حــرف عل

1471314صیغه

َيْدُعو      

َیْرِمي      

ٰی   َيَتَمّنَ

ْم َيْدُع       
َ
ل

ِلَیْرِم    
ا َيَتَمّنَ ّمَ

َ
ل

ْم َتْدُع      
َ
ل

ِلَتْرِم      

ا َتَتَمّنَ  ّمَ
َ
ل

ْم َتْدُع       
َ
ل

ِاْرِم          

ا َتَتَمّنَ           ّمَ
َ
ل

ْدُع      
َ
ْم أ

َ
ل

ْرِم
َ
ِل

َتَمّنَ      
َ
ا أ ّمَ

َ
ل

ْم َنْدُع
َ
ل

ِلَنْرِم
ا َنـَتَمّنَ ّمَ

َ
ل

نون تأ کید در ناقص

هنگام الحاق نون تأکید به ناقص، تغیيرات ذیل در آن داده می شود:.161
1. در صیغه هــاى 1، 4، 7، 13 و 14 اگــر الم الفعــل، »الــف« مقلــوب باشــد، الــف بــه 

يــاء تبدیــل می شــود؛ ماننــد:

گاهی به حذف حرکت آن است؛          مانند:   َيْدُعو و َیْرِمي
ُ

   َيُقول
ُ

گاهی به واسطه نقل حرکت به ما قبل است ؛   مانند:   َيْقُول و 
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َيْخشٰی     َيْخَشَیّنَ و َيْخَشَیْن
َیْرضٰی       َیْرَضَیّنَ و َیْرَضَیْن

2. در صیغه هــاى 1، 4، 7، 13 و 14 فعــل امــر و مضــارع ناقــص مجــزوم هنــگام 
الحــاق نــون تأکیــد، الم الفعــِل محــذوف آنهــا برمی گــردد؛ ماننــد:

َ
         ُاْدُع )7(        ُاْدُعو          ُاْدُعَوّن

َ
ِلَیْدُع  )1(         ِلَیْدُعو       ِلَیْدُعَوّن

 َنْرِمَیّنَ
َ

 َنْرِمي   ال
َ

 َنْرِم )14(    ال
َ

ْرِمَیّنَ          ال
َ
 أ

َ
ْرِمی       ال

َ
 أ

َ
ْرِم )13(     ال

َ
 أ

َ
ال

3. در صیغه هــاى 3، 9 و 10 هنــگام الحــاق نــون تأکیــد، »واو« و  »يــاِء« ضمیــر ســاقط 
می شــوند؛ امــا در ناقــِص »الفــی« کــه ماقبــل ضمیــر، مفتــوح می باشــد، ضمیــر 
ثابــت نگــه داشــته می شــود و بــه حرکــت مناســب خــود متحــرک می گــردد )واو، 

مضمــوم و يــاء، مکســور می شــود(؛ ماننــد:
 و َتْخَشُوْن

َ
 و َيْخَشُوْن    ،    َتْخَشْوَن )9(   َتْخَشُوّن

َ
َيْخَشْوَن )3(  َيْخَشُوّن

َتْخَشْیَن )10(   َتْخَشِیّنَ و َتْخَشِیْن

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

د  �ی ررسی ک�ن ، �ب د اس�ت ک�ی
أ
ا ه�ت �ت �ن �ب

آ
مده اس�ت لام ا

آ
ه 186 ا �ی

آ
ل عمرا�ن ا

آ
ُو�نَّ در سوره ا

َ
ل �بْ

�تُ
َ
ص ل ا�ت عل �ن �ن

؟ ده اس�ت اری سش �ن حب
آ
را وا�دی ارن ا�لال �ب ه �ت ه ماده ای و �پ ه ای اس�ت ارن �پ عن ه ��ی عل �پ �ن �ن afaا�ی
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مضارِع ناقِص منصوب

عالمــت نصــب در صیغه هــای 1، 4، 7، 13 و 14 در ناقصــی کــه آخر آن الف منقلب .162

ْن َيْخشٰی.
َ
اســت،  مقّدر اســت؛ مانند: أ

در بقیه صیغه ها و همچنین بقیه انواع ناقص، همانند »سالم« است؛ مانند:
َاْن َيْخَشَیا

َاْن َيْخَشْوا، ...
أْن َیْرِمَی، أْن َیْرِمَیا، أْن َیْرُموا، ...

أْن َيْدُعَو، أْن َيْدُعَوا، أْن َيْدُعوا، ...
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ـ  ـُ  نمونه صرف ناقص واوى از فعل َدَعا ـ
امر معلوممضارع ماضی 

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

َدَعا1
خواند

َدَعَوا
َدَعْوا2

َدَعْت3
َدَعَتا4
َدَعْوَن

َدَعْوَت
َدَعْوُتَما
َدَعْوُتْم
َدَعْوِت
َدَعْوُتَما

َدَعْوُتّنَ
َدَعْوُت
َدَعْونا

ُدِعَي5
خوانده شد

ُدِعَیا
ُدُعوا6

ُدِعَیْت
ُدِعَیَتا

ُدِعیَن7
ُدِعیَت
ُدِعیُتَما
ُدِعیُتْم
ُدِعیِت
ُدِعیُتَما

ُدِعیُتّنَ
ُدِعیُت
ُدِعیَنا

َيْدُعو8
می خواند

َيْدُعَواِن
َيْدُعوَن9

َتْدُعو
َتْدُعَواِن
َيْدُعوَن
َتْدُعو

َتْدُعَواِن
َتْدُعوَن

َتْدِعیَن10
َتْدُعَواِن
َتْدُعوَن

ْدُعو
َ
أ

َنْدُعو

ُيْدَعٰی11
خوانده می شود

ُيْدَعَیاِن
ُيْدَعْوَن12

ُتْدَعٰی
ُتْدَعیاِن
ُيْدَعْیَن
ُتْدَعٰی

ُتْدَعَیاِن
ُتْدَعْوَن

ُتْدَعْیَن13
ُتْدَعَیاِن
ُتْدَعْیَن
ْدَعٰی

ُ
أ

ُنْدَعٰی

ِلَیْدُع14
بايدبخواند

ِلَیْدُعَوا
ِلَیْدُعوا
ِلَتْدُع

ِلَتْدُعَوا
ِلَیْدُعوَن

ُاْدُع15
ُاْدُعَوا
ُاْدُعوا
ُاْدِعي
ُاْدُعَوا

ُاْدُعوَن
ْدُع

َ
ِل

ِلَنْدُع

َ
ِلَیْدُعَوّن

حتمًابايدبخواند

ِلَیْدُعَواّنِ
ِلَیْدُعّنَ
ِلَتْدُعَوّنِ
ِلَتْدُعَواّنِ
ِلَیْدُعوناّنِ

َ
ُاْدُعَوّن
ُاْدُعواّنِ
ُاْدُعّنَ
ُاْدِعّنَ

ُاْدُعواّنِ
ُاْدُعوناّنِ
َ

ْدُعَوّن
َ
ِل

َ
ِلَنْدُعَوّن

        264 صرف متوّسطه 

کلمه)َیعُفوَن( در آیه  بقرة فعل صیغه چندم  237سوال میانی: به نظر شما 

 است و وزن آن چیست؟

 (باشدمی)حروف اصلی آن )عفو( در باب َفَعَل َیفَعُل 

ِع ناقِص منصوب  مضار

که آ ر آن ا    14و  13، 7، 4، 1 هایت نصبببببص در صبببببیغهعالم. 156 ناقصبببببی 

ْن َیْخشی  مانند: است؛  مقّدراست،  منقلص
َ
 .أ

 مانند: است؛« سالم»ها و همچنین بقیه انواع ناقص، همانند در بقیه صیغه

 ... أْن َیْرِمَی، أْن َیْرِمَیا، أْن َیْرُموا،

 ... ،أْن َیْدُعَو، أْن َیْدُعَوا، أْن َیْدُعَوا

 ـ ـُ   نمونه صرف ناقص واوى از فعل َدَعا ـ

ع معلوم ماضی مجهول ماضی معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ
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      5ُدِعَي 
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  واند   می

      11ُیْدَعی  
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 بایدبخواند
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 َتْدِعیَن.  ←6ْيَن َتْدِعْو   ←5. َتْدُعِويَن  10  ، تاء تأنیث است«تاء»َدَعْاَتا چون  ←4    َعَوَتا. َد 4
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 ُاْدُع.   ←10ُعْو   ُاْد       ←

        264 صرف متوّسطه 

کلمه)َیعُفوَن( در آیه  بقرة فعل صیغه چندم  237سوال میانی: به نظر شما 

 است و وزن آن چیست؟
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 مانند: است؛« سالم»ها و همچنین بقیه انواع ناقص، همانند در بقیه صیغه
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درا سی و سوم246

ـ  ـِ  نمونه صرف ناقص یایی از فعل َرَمٰی ـ

امر معلوممضارعماضی

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

َرَمٰی1
پرتاب کرد

َرَمَیا
َرَمْوا2

َرَمْت3
َرَمَتا

َرَمْیَن
َرَمْیَت
َرَمْیُتَما
َرَمْیُتْم
َرَمْیِت
َرَمْیُتَما

َرَمْیُتّنَ
َرَمْیُت
َرَمْیَنا

ُرِمَي
پرتاب شد

ُرِمَیا
ُرُموا4

ُرِمَیْت
ُرِمَیَتا
ُرِمیَن
ُرِمیَت
ُرِمیُتَما
ُرِمیُتْم
ُرِمیِت
ُرِمیُتَما

ُرِمیُتّنَ
ُرِمیُت
ُرِمیَنا

َیْرِمي5
پرتاب می کند

َیْرِمَیاِن
َیْرُموَن6
َتْرِمي

َتْرِمَیاِن
َیْرِمیَن
َتْرِمي

َتْرِمَیاِن
َتْرُموَن
َتْرِمیَن
َتْرِمَیاِن
َتْرِمیَن
ْرِمي

َ
أ

َنْرِمي

ُیْرَمٰی
پرتاب می شود

ُیْرَمَیاِن
ُیْرَمْوَن7

ُتْرَمٰی
ُتْرَمَیاِن
ُیْرَمْیَن
ُتْرَمٰی

ُتْرَمَیاِن
ُتْرَمْوَن
ُتْرَمْیَن
ُتْرَمَیاِن
ُتْرَمْیَن
ْرَمٰی

ُ
أ

ُنْرَمٰی

ِلَیْرِم8
بايدپرتاب کند

ِلَیْرِمَیا
ِلَیْرُموا
ِلَتْرِم

ِلَتْرِمَیا
ِلَیْرِمیَن

ِاْرِم
ِاْرِمَیا
ِاْرُموا
ِاْرِمي
ِاْرِمَیا

ِاْرِمیَن
ْرِم

َ
ِل

ِلَنْرِم

ِلَیْرِمَیّنَ
حتمًابايدپرتاب کند

ِلَیرِمیاّنِ
ِلَیْرُمّنَ

ِلَتْرِمَیّنَ

ِلَتْرِمیاّنِ

ِلَیْرِمیناّنِ
ِارِمَیّنَ

ِاْرِمیاّنِ
ِاْرُمّنَ
ِاْرِمّنَ

ِاْرِمیاّنِ

ِاْرِمیناّنِ
ْرِمَیّنَ

َ
ِل

ِلَنْرِمَیّنَ

        265   (3معتالت )

 َدَعَوا   
    2َدَعْوا

    3َدَعْت 
    4َدَعَتا

 َدَعْوَن   
 َدَعْوَت   
 َدَعْوُتَما   
 َدَعْوُتْم   

    َدَعْوت  
 َدَعْوُتَما   
 َدَعْوُتن َ   
 َدَعْوُت   
 َدَعْونا   

َيا     ُدع 
   6ُدُعوا

َيْت     ُدع 
َيَتا     ُدع 

يَن      7ُدع 
يَت     ُدع 
يُتَما     ُدع 
يُتْم     ُدع 
يت      ُدع 
يُتَما     ُدع 
يُتن َ     ُدع 
يُت     ُدع 
يَنا     ُدع 

 َيْدُعَوان    
     9َيْدُعوَن 

 َتْدُعو   
    َتْدُعَوان  

 َيْدُعوَن   
 َتْدُعو   

 ُعَوان    َتْد 
 َتْدُعوَن   

يَن      10َتْدع 
 َتْدُعَوان    
 َتْدُعوَن   

ْدُعو   
َ
 أ

 َنْدُعو   

 ُيْدَعَيان    
    12ُيْدَعْوَن 

    ى  ُتْدَع 
 ُتْدَعيان    
 ُيْدَعْيَن   

    ُتْدَعى  
 ُتْدَعَيان    
 ُتْدَعْوَن   

    31ُتْدَعْيَن 
 ُتْدَعَيان    
 ُتْدَعْيَن   

ْدَعى  
ُ
    أ

    ُنْدَعى  

َيْدُعَوا     ل 
َيْدُعوا     ل 
َتْدُع     ل 

َتْدُعَوا     ل 
َيْدُعوَن     ل 

    51ُاْدُع 
 ُعَوا   ُاْد 

 ُاْدُعوا   
ي     ُاْدع 
 ُاْدُعَوا   

 ُاْدُعوَن   
ْدُع   

َ
 ِل 

َنْدُع     ل 

َيْدُعَوان     ل 
َيْدُعن َ   ل 
َتْدُعَون     ل 
َتْدُعَوان     ل 
َيْدُعونان     ل 

 ُعَون َ ُاْد 
 ُعوان   ُاْد 

 ُاْدُعن َ 
ن َ ُاْد   ع 

 ُاْدُعوان   
 ُاْدُعونان   

 
َ
 ْدُعَون َ ِل 

َنْدُعَون َ   ل 

   ـ  نمونه صرف ناقص يايى از فعل َرَمى ـِ  ـ
ماضى 
 معلوم

ماضى 
 مجهول

ع معلوم  مضار
ع  مضار
 مجهول

 امر معلوم
کید کید بدون تأ  با تأ

     1َرَمى  
 رد   کپرتاب

 َرَمَيا   

    2َرَمْوا

    3َرَمْت 

 َرَمَتا   

َي       ُرم 

 شد   پرتاب

َيا     ُرم 

    4ُرُموا

َيْت     ُرم 

َيَتا     ُرم 

ي        5َيْرم 
 ند   کمىپرتاب

َيان      َيْرم 

    6َيْرُموَن 

ي     َتْرم 

َيان      َتْرم 

      ى  ُيْرَم 

 شود   مىپرتاب 

 ان    ُيْرَمَي 

    7ُيْرَمْوَن 

    ُتْرَمى  

 ُتْرَمَيان    

َيْرم         8ل 

 ند     کبايدپرتاب

َيا    َيْرم   ل 

َيْرُموا     ل 

َتْرم      ل 

َي  َتْرم   ا   ل 

َين َ  َيْرم   ل 

 ندکحتمًابايدپرتاب

يان    َيرم   ل 

َيْرُمن َ   ل 

َين َ  َتْرم   ل 

يان    َتْرم   ل 

                                                 
.  ←4   . َرَمَي   1 ُي   5        َرَمى  ي.   ←8    . َيْرم   َيْرم 
ُيوَن  6      َرَمْوا.   ←6َرَمْاْوا      ←4 . َرَمُيوا   2  َيْرُموَن.   ←6َيْرُمْيْوَن     ←5. َيْر م 
َن      ←4وَن . ُيْر َمُي 7      َرَمْت.   ←6َرَمْاْت   ←4. َرَمَيْت 3  ُيْرَمْوَن.   ←6ُيْرَمْاْو
ُيوا   4 ي   8      ُرُموا.   ←6ُرُمْيْوا      ←5  . ُرم  َيْرم  .   ←10 . ل  َيْرم   ل 
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247 مــعــتــالت )4 

ــ  ـَ  نمونه صرف ناقص یایی از فعل َخِشَی ـ
امر معلوممضارع ماضی 

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

َخِشَي

ترسید

َخِشَیا
َخُشوا1

َخِشَیْت

َخِشَیَتا

َخِشیَن

َخِشیَت

َخِشیُتَما

َخِشیُتْم

َخِشیِت

َخِشیُتَما
َخِشیُتّنَ

َخِشیُت

َخِشیَنا

ُخِشَي ِمْنُه

از او ترسیده شد

ُخِشَي ِمْنُهَما

ُخِشَي ِمْنُهْم

ُخِشَي ِمْنَها

ُخِشَي ِمْنُهَما
ُخِشَي ِمْنُهّنَ

ُخِشَي ِمْنَک

ُخِشَي ِمْنُکَما

ُخِشَي ِمْنُکْم

ُخِشَي ِمْنِک

ُخِشَي ِمْنُکَما
ُخِشَي ِمْنُکّنَ

ي ُخِشَي ِمّنِ

ا ُخِشَي ِمّنَ

َيْخَشٰی2

می ترسد

َيْخَشَیاِن

َيْخَشْوَن

َتْخَشٰی

َتْخَشَیاِن

َيْخَشْیَن

َتْخَشٰی

َتْخَشَیاِن

َتْخَشْوَن

َتْخَشْیَن

َتْخَشَیاِن

َتْخَشْیَن

ْخَشٰی
َ
أ

َنْخَشٰی

ُيْخَشٰی ِمْنُه

از اوترسیده می شود

ُيْخَشٰی ِمْنُهَما

ُيْخَشٰی ِمْنُهْم

ُيْخَشٰی ِمْنَها

ُيْخَشٰی ِمْنُهَما
ُيْخَشٰی ِمْنُهّنَ

ُيْخَشٰی ِمْنَک

ُيْخَشٰی ِمْنُکَما

ُيْخَشٰی ِمْنُکْم

ُيْخَشٰی ِمْنِک

ُيْخَشٰی ِمْنُکَما
ُيْخَشٰی ِمْنُکّنَ

ي ُيْخَشٰی ِمّنِ

ا ُيْخَشٰی ِمّنَ

ِلَیْخَش3

بايد بترسد

ِلَیْخَشَیا

ِلَیْخَشْوا

ِلَتْخَش

ِلَتْخَشَیا

ِلَیْخَشْیَن

ِاْخَش

ِاْخَشَیا

ِاْخَشْوا

ِاْخَشْي

ِاْخَشَیا

ِاْخَشْیَن

ْخَش
َ
ِل

ِلَنْخَش

4 ِلَیْخَشَیّنَ

حتمًا بايد بترسد
َ

ِلَیْخَشیاّن
َ

ِلَیْخَشُوّن
ِلَتْخَشَیّنَ

ِلَتْخَشیاّنِ

ِلَیْخَشْیناّنِ
ِاْخَشَیّنَ

ِاْخَشیاّنِ
َ

ِاْخَشُوّن
ِاْخَشِیّنَ

ِاْخَشیاّنِ

ِاْخَشْیناّنِ
ْخَشَیّنَ

َ
ِل

ِلَنْخَشَیّنَ
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 َرَمْيَن   

 َرَمْيَت   

 ُتَما   َرَمْي 

 َرَمْيُتْم   

 َرَمْيت    

 َرَمْيُتَما   

 َرَمْيُتن َ   

 َرَمْيُت   

 َرَمْيَنا   

يَن     ُرم 

يَت     ُرم 

يُتَما     ُرم 

يُتْم     ُرم 

يت      ُرم 

يُتَما     ُرم 

يُتن َ     ُرم 

يُت      ُرم 

يَنا     ُرم 

يَن     َيْرم 

ي     َتْرم 

َيان      َتْرم 

 َتْرُموَن   

يَن     َتْرم 

َيان      َتْرم 

يَن     َتْرم 

ي    ْرم 
َ
 أ

ي     َنْرم 

 ُيْرَمْيَن   

    ُتْرَمى  

 ُتْرَمَيان    

 ُتْرَمْوَن   

 ُتْرَمْيَن   

 ُتْرَمَيان    

 ُتْرَمْيَن   

ْرَمى  
ُ
    أ

    ُنْرَمى  

يَن    َيْرم   ل 

ْرم      ا 

َيا    ْرم   ا 

ْرُموا     ا 

ي    ْرم   ا 

َيا    ْرم   ا 

يَن    ْرم   ا 

ْرم    
َ
 ِل 

َنْرم      ل 

ينان    َيْرم   ل 

َين َ  رم   ا 

يان    ْرم   ا 

ْرُمن َ   ا 

ْرم    ن َ ا 

يان    ْرم   ا 

ينان    ْرم   ا 

َين َ  ْرم 
َ
 ِل 

َين َ  َنْرم   ل 

 

  ــ ـَ  نمونه صرف ناقص يايى از فعل َخِشَى ـ
 

ع مجهول مضارع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

َي     َخش 

 ترسيد             

َيا     َخش 

    1َخُشوا

َيْت     َخش 

ْنُه      َي م   ُخش 

 شد      از او ترسانده

ْنُهَما    َي م   ُخش 

ْنُهْم    َي م   ُخش 

ْنَها    َي م   ُخش 

    2َيْخَشى  

 ترسد          مى

 َيْخَشَيان    

 َيْخَشْوَن   

    َتْخَشى  

ْنُه    ى  ُيْخَش       م 
 شود   مىاز اوترسانده

ْنُهَما    ُيْخَشى    م 

ْنُهْم  ُيْخَشى       م 

ْنَها    ُيْخَشى    م 

َيْخَش      3ل 
 بايد بترسد        

َيْخَشَيا     ل 

َيْخَشْوا     ل 

َتْخَش     ل 

َيْخَشَين َ   4ل 
 حتمًا بايد بترسد

َيْخ   َشيان َ ل 

َيْخَشُون َ   ل 

َتْخَشَين َ   ل 

                                                 
ُيوا   1  َخُشوا.   ←6َخُشْيْوا      ←5. َخش 

 .ى  َيْخَش    ←4   . َيْخَشُى 2

َيْخَشْى   3 َيْخَش.   ←10. ل   ل 

َيْخَش 4 َيْخَشْى   ← . ل  .  ←ل  َيْخَشَين َ  ل 

ٰ
بازگشت الم الفعل
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ــ  ـَ ٰی ـ
َ
 نمونه صرف مهموز العین و ناقص یایی از فعل َرأ

امر معلوممضارعماضی

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

ٰى1
َ
َرأ

ديد

َيا
َ
َرأ

ْوا2
َ
َرأ

ْت3
َ
َرأ

َتا
َ
َرأ

ْیَن
َ
َرأ

ْيَت
َ
َرأ

ْيُتَما
َ
َرأ

ْيُتْم
َ
َرأ

ْيِت
َ
َرأ

ْيُتَما
َ
َرأ

ْيُتّنَ
َ
َرأ

ْيُت
َ
َرأ

ْيَنا
َ
َرأ

ُرِئـَي
ديده شد

ُرِئـَیا
ُرُؤوا4

ُرِئـَیْت
ُرِئـَیَتا
ُرِئـیَن
ُرِئـیَت
ُرِئـیُتَما
ُرِئـیُتْم
ُرِئـیِت
ُرِئـیُتَما

ُرِئـیُتّنَ
ُرِئـیُت
ُرِئیَنا

َیَرٰى5
می بيند

َیَرَياِن
َیَرْوَن6
َتَرٰى

َتَرَياِن
َیَرْیَن
َتَرٰى

َتَرَياِن
َتَرْوَن
َتَرْیَن
َتَرَياِن
َتَرْیَن
َرٰى

َ
أ

َنَرٰى

ُیَرٰى
ديده می شود

ُیَرَياِن
ُیَرْوَن
ُتَرٰى

ُتَرَياِن
ُیَرْیَن
ُتَرٰى

ُتَرَياِن
ُتَرْوَن
ُتَرْیَن
ُتَرَياِن
ُتَرْیَن
َرٰى

ُ
أ

ُنَرٰى

ِلَیَر7
بايد ببیند

ِلَیَرَيا
ِلَیَرْوا
ِلَتَر

ِلَتَرَيا
ِلَیَرْیَن

َر8
َرَيا
َرْوا
َرْي
َرَيا

َرْیَن
َر

َ
ِل

ِلَنَر

ِلَیَرَیّنَ
حتمًابايدببیند

ِلَیَرياّنِ
َ

ِلَیَرُوّن
ِلَتَرَیّنَ

ِلَتَرياّنِ

ِلَیَرْيناّنِ
َرَیّنَ

َرياّنِ
َ

َرُوّن
َرِیّنَ

َرياّنِ

َرْيناّنِ
َرَیّنَ

َ
ِل

ِلَنَرَیّنَ
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َيَت   ا   َخش 

يَن     َخش 

يَت     َخش 

يُتَما     َخش 

يُتْم     َخش 

يت      َخش 

يُتَما     َخش 

يُتن َ     َخش 

يُت     َخش 

يَنا     َخش 

ْنُهَما    َي م   ُخش 

ْنُهن َ    َي م   ُخش 

ْن ُخ  َي م      َک ش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ْم   ُک ُخش 

ْن  َي م      ک  ُخش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ن َ   ُک ُخش 

ي    ن   َي م   ُخش 

ا    ن َ َي م   ُخش 

 َتْخَشَيان    

 َيْخَشْيَن   

    َتْخَشى  

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْوَن   

 َتْخَشْيَن   

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْيَن   

ْخَشى  
َ
    أ

    َنْخَشى  

ْنُهَما    ُيْخَشى    م 

ْنُهن َ    ُيْخَشى    م 

ْن  َشى  ُيْخ      َک م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ْم   ُک م 

ْن  ُيْخَشى       ک  م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ن َ   ُک م 

ي    ُيْخَشى   ن    م 

ا    ُيْخَشى   ن َ  م 

َتْخَشَيا     ل 

َيْخَش   ْيَن   ل 

ْخَش     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْوا     ا 

ْخَشْي     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْيَن     ا 

ْخَش   
َ
 ِل 

َنْخَش     ل 

َتْخَشيان     ل 

َيْخَشْينان     ل 

ْخَشَين َ   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشُون َ   ا 

ن َ  ْخَشي   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشْينان     ا 

ْخَشَين َ 
َ
 ِل 

َنْخَشَين َ   ل 

 ی  از فعل  يايى نمونه صرف مهموز العین و ناقص
َ
ــ  َرأ ـَ  ـ

ع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

ى  
َ
      1َرأ

 ديد     

َيا   
َ
 َرأ

ْوا
َ
    2َرأ

ْت 
َ
    3َرأ

َي       ُرئ 

 شد    ديده

َيا     ُرئ 

    4ُرُؤوا

َيْت     ُرئ 

      5َيَرى  
 بيند    مى

َيان      َيَر

َن      6َيَرْو

    َتَرى  

      ُيَرى  

   شود مىديده

َيان      ُيَر

َن     ُيَرْو

    ُتَرى  

َيرَ      7ل 

 بايد ببيند   

َيا    َيَر  ل 

َيَرْوا     ل 

َتَر     ل 

َيَرَين َ   ل 

 حتمًابايدببيند

َيَريان      ل 

ن َ  َيَرُو  ل 

َتَرَين َ   ل 

                                                 
َي   1

َ
.  ←4 . َرأ ى 

َ
.    ←4شود:  َيَرُي   حرکتش را به ما قبل داده، سپس حذف مى            َرأ  َيَرى 

ُيوا  2
َ
 ْاْوا    ←4 . َرأ

َ
 َرأ

6
ْوا.   ←

َ
َن      ←4. َيَرُيْوَن   6           َرأ َن     ←6َيَرْاْو  .َيَرْو

َيْت 3
َ
ْت.   ←6 َرَءْاْت   ←4. َرأ

َ
َيَرْي   7        َرأ . ل 

َيَر.   ←10  ل 

ُيوا 4 ْيْوا   ←5  . ُرئ  . َتَرى   8        ُرُؤوا.   ←6  ُرُؤ
امر حاضر  
ْي         ←  َر.   ←10َر

ُي 5
َ
 مضارع و امر اين فعل، سماعًا، همزه   ←. َيْرأ

        267   (3معتالت )

َيَت   ا   َخش 

يَن     َخش 

يَت     َخش 

يُتَما     َخش 

يُتْم     َخش 

يت      َخش 

يُتَما     َخش 

يُتن َ     َخش 

يُت     َخش 

يَنا     َخش 

ْنُهَما    َي م   ُخش 

ْنُهن َ    َي م   ُخش 

ْن ُخ  َي م      َک ش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ْم   ُک ُخش 

ْن  َي م      ک  ُخش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ن َ   ُک ُخش 

ي    ن   َي م   ُخش 

ا    ن َ َي م   ُخش 

 َتْخَشَيان    

 َيْخَشْيَن   

    َتْخَشى  

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْوَن   

 َتْخَشْيَن   

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْيَن   

ْخَشى  
َ
    أ

    َنْخَشى  

ْنُهَما    ُيْخَشى    م 

ْنُهن َ    ُيْخَشى    م 

ْن  َشى  ُيْخ      َک م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ْم   ُک م 

ْن  ُيْخَشى       ک  م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ن َ   ُک م 

ي    ُيْخَشى   ن    م 

ا    ُيْخَشى   ن َ  م 

َتْخَشَيا     ل 

َيْخَش   ْيَن   ل 

ْخَش     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْوا     ا 

ْخَشْي     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْيَن     ا 

ْخَش   
َ
 ِل 

َنْخَش     ل 

َتْخَشيان     ل 

َيْخَشْينان     ل 

ْخَشَين َ   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشُون َ   ا 

ن َ  ْخَشي   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشْينان     ا 

ْخَشَين َ 
َ
 ِل 

َنْخَشَين َ   ل 

 ی  از فعل  يايى نمونه صرف مهموز العین و ناقص
َ
ــ  َرأ ـَ  ـ

ع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

ى  
َ
      1َرأ

 ديد     

َيا   
َ
 َرأ

ْوا
َ
    2َرأ

ْت 
َ
    3َرأ

َي       ُرئ 

 شد    ديده

َيا     ُرئ 

    4ُرُؤوا

َيْت     ُرئ 

      5َيَرى  
 بيند    مى

َيان      َيَر

َن      6َيَرْو

    َتَرى  

      ُيَرى  

   شود مىديده

َيان      ُيَر

َن     ُيَرْو

    ُتَرى  

َيرَ      7ل 

 بايد ببيند   

َيا    َيَر  ل 

َيَرْوا     ل 

َتَر     ل 

َيَرَين َ   ل 

 حتمًابايدببيند

َيَريان      ل 

ن َ  َيَرُو  ل 

َتَرَين َ   ل 

                                                 
َي   1

َ
.  ←4 . َرأ ى 

َ
.    ←4شود:  َيَرُي   حرکتش را به ما قبل داده، سپس حذف مى            َرأ  َيَرى 

ُيوا  2
َ
 ْاْوا    ←4 . َرأ

َ
 َرأ

6
ْوا.   ←

َ
َن      ←4. َيَرُيْوَن   6           َرأ َن     ←6َيَرْاْو  .َيَرْو

َيْت 3
َ
ْت.   ←6 َرَءْاْت   ←4. َرأ

َ
َيَرْي   7        َرأ . ل 

َيَر.   ←10  ل 

ُيوا 4 ْيْوا   ←5  . ُرئ  . َتَرى   8        ُرُؤوا.   ←6  ُرُؤ
امر حاضر  
ْي         ←  َر.   ←10َر

ُي 5
َ
 مضارع و امر اين فعل، سماعًا، همزه   ←. َيْرأ

        267   (3معتالت )

َيَت   ا   َخش 

يَن     َخش 

يَت     َخش 

يُتَما     َخش 

يُتْم     َخش 

يت      َخش 

يُتَما     َخش 

يُتن َ     َخش 

يُت     َخش 

يَنا     َخش 

ْنُهَما    َي م   ُخش 

ْنُهن َ    َي م   ُخش 

ْن ُخ  َي م      َک ش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ْم   ُک ُخش 

ْن  َي م      ک  ُخش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ن َ   ُک ُخش 

ي    ن   َي م   ُخش 

ا    ن َ َي م   ُخش 

 َتْخَشَيان    

 َيْخَشْيَن   

    َتْخَشى  

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْوَن   

 َتْخَشْيَن   

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْيَن   

ْخَشى  
َ
    أ

    َنْخَشى  

ْنُهَما    ُيْخَشى    م 

ْنُهن َ    ُيْخَشى    م 

ْن  َشى  ُيْخ      َک م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ْم   ُک م 

ْن  ُيْخَشى       ک  م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ن َ   ُک م 

ي    ُيْخَشى   ن    م 

ا    ُيْخَشى   ن َ  م 

َتْخَشَيا     ل 

َيْخَش   ْيَن   ل 

ْخَش     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْوا     ا 

ْخَشْي     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْيَن     ا 

ْخَش   
َ
 ِل 

َنْخَش     ل 

َتْخَشيان     ل 

َيْخَشْينان     ل 

ْخَشَين َ   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشُون َ   ا 

ن َ  ْخَشي   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشْينان     ا 

ْخَشَين َ 
َ
 ِل 

َنْخَشَين َ   ل 

 ی  از فعل  يايى نمونه صرف مهموز العین و ناقص
َ
ــ  َرأ ـَ  ـ

ع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

ى  
َ
      1َرأ

 ديد     

َيا   
َ
 َرأ

ْوا
َ
    2َرأ

ْت 
َ
    3َرأ

َي       ُرئ 

 شد    ديده

َيا     ُرئ 

    4ُرُؤوا

َيْت     ُرئ 

      5َيَرى  
 بيند    مى

َيان      َيَر

َن      6َيَرْو

    َتَرى  

      ُيَرى  

   شود مىديده

َيان      ُيَر

َن     ُيَرْو

    ُتَرى  

َيرَ      7ل 

 بايد ببيند   

َيا    َيَر  ل 

َيَرْوا     ل 

َتَر     ل 

َيَرَين َ   ل 

 حتمًابايدببيند

َيَريان      ل 

ن َ  َيَرُو  ل 

َتَرَين َ   ل 

                                                 
َي   1

َ
.  ←4 . َرأ ى 

َ
.    ←4شود:  َيَرُي   حرکتش را به ما قبل داده، سپس حذف مى            َرأ  َيَرى 

ُيوا  2
َ
 ْاْوا    ←4 . َرأ

َ
 َرأ

6
ْوا.   ←

َ
َن      ←4. َيَرُيْوَن   6           َرأ َن     ←6َيَرْاْو  .َيَرْو

َيْت 3
َ
ْت.   ←6 َرَءْاْت   ←4. َرأ

َ
َيَرْي   7        َرأ . ل 

َيَر.   ←10  ل 

ُيوا 4 ْيْوا   ←5  . ُرئ  . َتَرى   8        ُرُؤوا.   ←6  ُرُؤ
امر حاضر  
ْي         ←  َر.   ←10َر

ُي 5
َ
 مضارع و امر اين فعل، سماعًا، همزه   ←. َيْرأ

        267   (3معتالت )

َيَت   ا   َخش 

يَن     َخش 

يَت     َخش 

يُتَما     َخش 

يُتْم     َخش 

يت      َخش 

يُتَما     َخش 

يُتن َ     َخش 

يُت     َخش 

يَنا     َخش 

ْنُهَما    َي م   ُخش 

ْنُهن َ    َي م   ُخش 

ْن ُخ  َي م      َک ش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ْم   ُک ُخش 

ْن  َي م      ک  ُخش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ن َ   ُک ُخش 

ي    ن   َي م   ُخش 

ا    ن َ َي م   ُخش 

 َتْخَشَيان    

 َيْخَشْيَن   

    َتْخَشى  

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْوَن   

 َتْخَشْيَن   

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْيَن   

ْخَشى  
َ
    أ

    َنْخَشى  

ْنُهَما    ُيْخَشى    م 

ْنُهن َ    ُيْخَشى    م 

ْن  َشى  ُيْخ      َک م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ْم   ُک م 

ْن  ُيْخَشى       ک  م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ن َ   ُک م 

ي    ُيْخَشى   ن    م 

ا    ُيْخَشى   ن َ  م 

َتْخَشَيا     ل 

َيْخَش   ْيَن   ل 

ْخَش     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْوا     ا 

ْخَشْي     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْيَن     ا 

ْخَش   
َ
 ِل 

َنْخَش     ل 

َتْخَشيان     ل 

َيْخَشْينان     ل 

ْخَشَين َ   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشُون َ   ا 

ن َ  ْخَشي   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشْينان     ا 

ْخَشَين َ 
َ
 ِل 

َنْخَشَين َ   ل 

 ی  از فعل  يايى نمونه صرف مهموز العین و ناقص
َ
ــ  َرأ ـَ  ـ

ع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

ى  
َ
      1َرأ

 ديد     

َيا   
َ
 َرأ

ْوا
َ
    2َرأ

ْت 
َ
    3َرأ

َي       ُرئ 

 شد    ديده

َيا     ُرئ 

    4ُرُؤوا

َيْت     ُرئ 

      5َيَرى  
 بيند    مى

َيان      َيَر

َن      6َيَرْو

    َتَرى  

      ُيَرى  

   شود مىديده

َيان      ُيَر

َن     ُيَرْو

    ُتَرى  

َيرَ      7ل 

 بايد ببيند   

َيا    َيَر  ل 

َيَرْوا     ل 

َتَر     ل 

َيَرَين َ   ل 

 حتمًابايدببيند

َيَريان      ل 

ن َ  َيَرُو  ل 

َتَرَين َ   ل 

                                                 
َي   1

َ
.  ←4 . َرأ ى 

َ
.    ←4شود:  َيَرُي   حرکتش را به ما قبل داده، سپس حذف مى            َرأ  َيَرى 

ُيوا  2
َ
 ْاْوا    ←4 . َرأ

َ
 َرأ

6
ْوا.   ←

َ
َن      ←4. َيَرُيْوَن   6           َرأ َن     ←6َيَرْاْو  .َيَرْو

َيْت 3
َ
ْت.   ←6 َرَءْاْت   ←4. َرأ

َ
َيَرْي   7        َرأ . ل 

َيَر.   ←10  ل 

ُيوا 4 ْيْوا   ←5  . ُرئ  . َتَرى   8        ُرُؤوا.   ←6  ُرُؤ
امر حاضر  
ْي         ←  َر.   ←10َر

ُي 5
َ
 مضارع و امر اين فعل، سماعًا، همزه   ←. َيْرأ

        267   (3معتالت )

َيَت   ا   َخش 

يَن     َخش 

يَت     َخش 

يُتَما     َخش 

يُتْم     َخش 

يت      َخش 

يُتَما     َخش 

يُتن َ     َخش 

يُت     َخش 

يَنا     َخش 

ْنُهَما    َي م   ُخش 

ْنُهن َ    َي م   ُخش 

ْن ُخ  َي م      َک ش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ْم   ُک ُخش 

ْن  َي م      ک  ُخش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ن َ   ُک ُخش 

ي    ن   َي م   ُخش 

ا    ن َ َي م   ُخش 

 َتْخَشَيان    

 َيْخَشْيَن   

    َتْخَشى  

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْوَن   

 َتْخَشْيَن   

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْيَن   

ْخَشى  
َ
    أ

    َنْخَشى  

ْنُهَما    ُيْخَشى    م 

ْنُهن َ    ُيْخَشى    م 

ْن  َشى  ُيْخ      َک م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ْم   ُک م 

ْن  ُيْخَشى       ک  م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ن َ   ُک م 

ي    ُيْخَشى   ن    م 

ا    ُيْخَشى   ن َ  م 

َتْخَشَيا     ل 

َيْخَش   ْيَن   ل 

ْخَش     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْوا     ا 

ْخَشْي     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْيَن     ا 

ْخَش   
َ
 ِل 

َنْخَش     ل 

َتْخَشيان     ل 

َيْخَشْينان     ل 

ْخَشَين َ   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشُون َ   ا 

ن َ  ْخَشي   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشْينان     ا 

ْخَشَين َ 
َ
 ِل 

َنْخَشَين َ   ل 

 ی  از فعل  يايى نمونه صرف مهموز العین و ناقص
َ
ــ  َرأ ـَ  ـ

ع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

ى  
َ
      1َرأ

 ديد     

َيا   
َ
 َرأ

ْوا
َ
    2َرأ

ْت 
َ
    3َرأ

َي       ُرئ 

 شد    ديده

َيا     ُرئ 

    4ُرُؤوا

َيْت     ُرئ 

      5َيَرى  
 بيند    مى

َيان      َيَر

َن      6َيَرْو

    َتَرى  

      ُيَرى  

   شود مىديده

َيان      ُيَر

َن     ُيَرْو

    ُتَرى  

َيرَ      7ل 

 بايد ببيند   

َيا    َيَر  ل 

َيَرْوا     ل 

َتَر     ل 

َيَرَين َ   ل 

 حتمًابايدببيند

َيَريان      ل 

ن َ  َيَرُو  ل 

َتَرَين َ   ل 

                                                 
َي   1

َ
.  ←4 . َرأ ى 

َ
.    ←4شود:  َيَرُي   حرکتش را به ما قبل داده، سپس حذف مى            َرأ  َيَرى 

ُيوا  2
َ
 ْاْوا    ←4 . َرأ

َ
 َرأ

6
ْوا.   ←

َ
َن      ←4. َيَرُيْوَن   6           َرأ َن     ←6َيَرْاْو  .َيَرْو

َيْت 3
َ
ْت.   ←6 َرَءْاْت   ←4. َرأ

َ
َيَرْي   7        َرأ . ل 

َيَر.   ←10  ل 

ُيوا 4 ْيْوا   ←5  . ُرئ  . َتَرى   8        ُرُؤوا.   ←6  ُرُؤ
امر حاضر  
ْي         ←  َر.   ←10َر

ُي 5
َ
 مضارع و امر اين فعل، سماعًا، همزه   ←. َيْرأ

        267   (3معتالت )

َيَت   ا   َخش 

يَن     َخش 

يَت     َخش 

يُتَما     َخش 

يُتْم     َخش 

يت      َخش 

يُتَما     َخش 

يُتن َ     َخش 

يُت     َخش 

يَنا     َخش 

ْنُهَما    َي م   ُخش 

ْنُهن َ    َي م   ُخش 

ْن ُخ  َي م      َک ش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ْم   ُک ُخش 

ْن  َي م      ک  ُخش 

ْن  َي م   َما   ُک ُخش 

ْن  َي م   ن َ   ُک ُخش 

ي    ن   َي م   ُخش 

ا    ن َ َي م   ُخش 

 َتْخَشَيان    

 َيْخَشْيَن   

    َتْخَشى  

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْوَن   

 َتْخَشْيَن   

 َتْخَشَيان    

 َتْخَشْيَن   

ْخَشى  
َ
    أ

    َنْخَشى  

ْنُهَما    ُيْخَشى    م 

ْنُهن َ    ُيْخَشى    م 

ْن  َشى  ُيْخ      َک م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ْم   ُک م 

ْن  ُيْخَشى       ک  م 

ْن  ُيْخَشى    َما   ُک م 

ْن  ُيْخَشى    ن َ   ُک م 

ي    ُيْخَشى   ن    م 

ا    ُيْخَشى   ن َ  م 

َتْخَشَيا     ل 

َيْخَش   ْيَن   ل 

ْخَش     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْوا     ا 

ْخَشْي     ا 

ْخَشَيا     ا 

ْخَشْيَن     ا 

ْخَش   
َ
 ِل 

َنْخَش     ل 

َتْخَشيان     ل 

َيْخَشْينان     ل 

ْخَشَين َ   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشُون َ   ا 

ن َ  ْخَشي   ا 

ْخَشيان     ا 

ْخَشْينان     ا 

ْخَشَين َ 
َ
 ِل 

َنْخَشَين َ   ل 

 ی  از فعل  يايى نمونه صرف مهموز العین و ناقص
َ
ــ  َرأ ـَ  ـ

ع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

ى  
َ
      1َرأ

 ديد     

َيا   
َ
 َرأ

ْوا
َ
    2َرأ

ْت 
َ
    3َرأ

َي       ُرئ 

 شد    ديده

َيا     ُرئ 

    4ُرُؤوا

َيْت     ُرئ 

      5َيَرى  
 بيند    مى

َيان      َيَر

َن      6َيَرْو

    َتَرى  

      ُيَرى  

   شود مىديده

َيان      ُيَر

َن     ُيَرْو

    ُتَرى  

َيرَ      7ل 

 بايد ببيند   

َيا    َيَر  ل 

َيَرْوا     ل 

َتَر     ل 

َيَرَين َ   ل 

 حتمًابايدببيند

َيَريان      ل 

ن َ  َيَرُو  ل 

َتَرَين َ   ل 

                                                 
َي   1

َ
.  ←4 . َرأ ى 

َ
.    ←4شود:  َيَرُي   حرکتش را به ما قبل داده، سپس حذف مى            َرأ  َيَرى 

ُيوا  2
َ
 ْاْوا    ←4 . َرأ

َ
 َرأ

6
ْوا.   ←

َ
َن      ←4. َيَرُيْوَن   6           َرأ َن     ←6َيَرْاْو  .َيَرْو

َيْت 3
َ
ْت.   ←6 َرَءْاْت   ←4. َرأ

َ
َيَرْي   7        َرأ . ل 

َيَر.   ←10  ل 

ُيوا 4 ْيْوا   ←5  . ُرئ  . َتَرى   8        ُرُؤوا.   ←6  ُرُؤ
امر حاضر  
ْي         ←  َر.   ←10َر

ُي 5
َ
 مضارع و امر اين فعل، سماعًا، همزه   ←. َيْرأ

در

ٰ

ٰ

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



249 مــعــتــالت )4 

 نمونه صرف ناقص واوى »زکو« در باب تفعیل
امر معلوممضارعماضی

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

ٰی1٭
َ

َزّک

یا
َ

َزّک
ْوا2

َ
َزّک

ْت
َ

َزّک

تا
َ

َزّک
ْیَن3

َ
َزّک

ْیَت
َ

َزّک

ْیُتما
َ

َزّک

ْیُتْم
َ

َزّک

ْیِت
َ

َزّک

ْیُتما
َ

َزّک
ْیُتّنَ

َ
َزّک

ْیُت
َ

َزّک

ْینا
َ

َزّک

َي4 ُزِکّ

یا ُزِکّ
وا5

ُ
ُزّک

َیْت ُزِکّ

َیتا ُزِکّ

یَن ُزِکّ

یَت ُزِکّ

یُتما ُزِکّ

یُتْم ُزِکّ

یِت ُزِکّ

یُتما ُزِکّ
یُتّنَ ُزِکّ

یُت ُزِکّ

ینا ُزِکّ

ي6 ُیَزّکِ

یاِن ُیَزِکّ
وَن7

ُ
ُیَزّک

ي ُتَزِکّ

یاِن ُتَزِکّ

یَن ُیَزِکّ

ي ُتَزِکّ

یاِن ُتَزِکّ

وَن
ُ

ُتَزّک

یَن ُتَزّکِ

یاِن ُتَزِکّ

یَن ُتَزِکّ

ي َزِکّ
ُ
أ

ي ُنَزِکّ

ٰی8
َ

ُیَزّک

َیاِن
َ

ُیَزّک
ْوَن9

َ
ُیَزّک

ٰی
َ

ُتَزّک

َیاِن
َ

ُتَزّک

ْیَن
َ

ُیَزّک

ٰی
َ

ُتَزّک

یاِن
َ

ُتَزّک

ْوَن
َ

ُتَزّک
ْیَن10

َ
ُتَزّک

ْیاِن
َ

ُتَزّک

ْیَن
َ

ُتَزّک

ٰی
َ

َزّک
ُ
أ

ٰی
َ

ُنَزّک

11 ِلُیَزّکِ

یا ِلُیَزّکِ
وا12

ُ
ِلُیَزّک

ِلُتَزّکِ

یا ِلُتَزّکِ

ْیَن ِلُیَزّکِ

َزّکِ

یا َزّکِ

ْوا
ُ

َزّک

ی َزّکِ

یا َزّکِ

یَن َزّکِ

َزّکِ
ُ
ِل

ِلُنـَزّکِ

13 َیّنَ ِلُیَزّکِ

یاّنِ ِلُیَزّکِ
ّنَ

ُ
ِلُیَزّک

َیّنَ ِلُتَزّکِ

یاّنِ ِلُتَزّکِ

یناّنِ ِلُیَزّکِ
َیّنَ َزّکِ

یاّنِ َزّکِ
ّنَ

ُ
َزّک

ّنَ َزّکِ

یاّنِ َزّکِ

یناّنِ َزّکِ
َیّنَ َزّکِ

ُ
ِل

َیّنَ ِلُنـَزّکِ

        268 صرف متوّسطه 

 
َ
 َتا   َرأ

ْيَن   
َ
 َرأ

ْيَت   
َ
 َرأ

ْيُتَما   
َ
 َرأ

ْيُتْم   
َ
 َرأ

ْيت    
َ
 َرأ

ْيُتَما   
َ
 َرأ

ْيُتن َ   
َ
 َرأ

ْيُت   
َ
 َرأ

ْيَنا   
َ
 َرأ

َيَتا     ُرئ 

يَن     ُرئ 

يَت     ُرئ 

يُتَما     ُرئ 

يُتْم     ُرئ 

   ُرئ يت  

يُتَما     ُرئ 

يُتن َ     ُرئ 

يُت     ُرئ 

يَنا     ُرئ 

َيان      َتَر

 َيَرْيَن   

    َتَرى  

َيان      َتَر

َن     َتَرْو

 َتَرْيَن   

َيان      َتَر

 َتَرْيَن   

َرى  
َ
    أ

    َنَرى  

َيان      ُتَر

 ُيَرْيَن   

    ُتَرى  

َيان      ُتَر

َن     ُتَرْو

 ُتَرْيَن   

َيان      ُتَر

 ُتَرْيَن   

َرى  
ُ
    أ

    ُنَرى  

َيا    َتَر  ل 

َيَرْيَن     ل 

    8رَ     

 َيا   َر 

 َرْوا   

ْي     َر

َيا     َر

ْيَن     َر

َر   
َ
 ِل 

َنَر     ل 

َتَريان     ل 

ْينان    َيَر  ل 

 َرَين َ 

يان     َر

ن َ   َرُو

ن َ  ي   َر

يان     َر

ْينان     َر

َرَين َ 
َ
 ِل 

َنَرَين َ   ل 

  در باب تفعیل «وکز»نمونه صرف ناقص واوى 
ماضى 
 معلوم

ع معلوم ماضى مجهول ع مجهول مضار  مضار
 امر معلوم

کید کید بدون تأ  با تأ

 زَ 
 ٭1ى  ک َ

 زَ 
 يا   ک َ

 زَ 
    2ْواک َ

    4َي ک   زُ 
 يا   ک   زُ 

    5واُک زُ 

  ُيزَ 
    6يک 
 يان    ک   ُيزَ 

 ُيزَ 
    7وَن ک ُ

 ُيزَ 
 8ى  ک َ
 ُيزَ 
 ن  َياک َ

 ُيزَ 
 9ْوَن ک َ

ُيَزک     11ل 
يا  

ُيَزک   ل 

وا
 12لُيَزک ُ

َين َ   
ُيَزک   31ل 

يان     
ُيَزک   ل 

ن َ 
ُيَزک ُ  ل 

                                                 
 
َ
اُه اهلل أي: أ

ُيوَن   7       ْنماه.* َزک َ  
ْيْوَن    ←5. ُيَزک 

وَن.    ←6ُيَزک ُ
 ُيَزک ُ

َو   1
َى     ←9  . َزک َ

    ←4   َزک َ
.َزک َ ُو  8     ى 

ُي      ←9      . ُيَزک َ
.   ←4 ُيَزک َ ى 

 ُيَزک َ

ُووا 2
ُيوا       ←9. َزک َ

ْاْوا        ←4َزک َ
ْوا.    ←6َزک َ

ُووَن   9   َزک َ
ُيوَن   ←9. ُيَزک َ

اْ   ←4ُيَزک َ
ْو   ←6َن ْو ُيَزک َ

 َن.ُيَزک َ

ْوَن 3
ْيَن.  ←9. َزک َ

يَن  10        َزک َ ي 
ْي  ←5. ُتَزک َ  

يَن. ←6َن  ْي ُتَزک   
 ُتَزک 

َو    4  
َي.    ←7. ُزک   

ْو 11        ُزک   
ُيَزک  ُيَزک     ←10     .  ل   .ل 

ُيوا 5  
ْيْوا      ←5. ُزک 

وا.   ←6ُزک ُ
ُيوا   .12      ُزک ُ  

ُيَزک  ل 
ْي   ←5

ُيَزک ُ ا ْو ل 
وا.  ←6

ُيَزک ُ  ل 

ُو  6  
ُي     ←7. ُيَزک   

ى.    ←8ُيَزک   
َون َ  13     ُيَزک   

ُيَزک  . ل 
7←   . َين َ  

ُيَزک   ل 

ْیَن
َ
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ۶         ُتَزّک اْیَن 

َ
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ4ݥݥ       ُتَزّک ِییَن

َ
10. ُتَزّک
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درا سی و سوم250

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

م )ناقص( بر چند قسم است؟ مثال بزنید.
ّ

1. معتل الال

2. در چه صورتی ضمه واِو مضموِم  ما قبل مضموم حذف می شود؟

3. در چه صورتی ضمه ياِء مضموم ماقبل مکسور حذف می شود؟

4. کــدام يــک از قواعــد اعــالل فقــط در صیغه هــاى 1، 4، 7، 13 و  14 جــارى می شــوند؟ 
توضیــح دهیــد.

ْن« منصوب نموده، تغیيرات الزم را ايجاد کنید.
َ
ْم« مجزوم، و با »أ

َ
5. فعل هاى ذیل را با »ل

ْسَتْشِفي، َیَتداَعٰى، َيْرَتُضوَن
َ
أ
  فعل هاى ذیل را صرف کنید.

ــ ـِ ـ                        ب( شش صیغه غايب ماضی مجهول َهَدٰیـ  ـِ الف( چهارده صیغه ماضی معلوم َبکٰیـ 

ــ ـُ ــ                           د( شش صیغه غايب مضارع مجهول َرَجاـ  ـِ ج( چهارده صیغه امر معلوم َقَضٰیـ 
  از میــان قواعــد ده گانــه اعــالل، کدام يــک از آنهــا مخصــوص مثــال، اجــوف يا ناقص اســت 

ت مشــترک اســت؟
ّ

و کــدام يــک از آنهــا میان اقســام معتال

  فعل هــاى معتــل را در آيــات و روايــات ذیــل تعیيــن کــرده، نــوع معتــل و شــمارٔه قاعــده 
ــاب هــر فعــل بنويســید. ــر ب ــا ذک ــى جــارى شــده را در صــورت امــکان اجــراء شــدن آن ب اعالل

َمِصیُر.1
ْ
ی اهلِل ال

َ
ٰی ِلَنْفِسِه َو ِإل

َ
َما َيَتَزّک

َ
ٰی َفِإّن

َ
1. القرآن الکریم: َو َمْن َتَزّک

َمْعــُروِف 
ْ
َمــُروا ِبال

َ
کاَة َو أ ــٰوَة َو آَتــُوا الــّزَ

َ
ل َقاُمــوا الّصَ

َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهــْم ِفــی ال ّنَ

َ
ِذیــَن ِإْن َمّک

َّ
2. القــرآن الکریــم: َال

ُمــوِر.2
ُ ْ
ُمْنَکــِر َوِ هلِل َعاِقَبــُة ال

ْ
َو َنَهــْوا َعــن ال

دًا َیْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهلِل َو ِرْضَوانًا.3 عًا ُسّجَ
َ

3. القرآن الکریم: َتَراُهْم ُرّک

کی می ورزد و بازگشت همه به سوى خداوند است. فاطر، 18 کی ورزد، قطعًا به خويشتن پا 1. و هرکس ]از پلیدى گناه[ پا
گــر ايشــان را در زمیــن جايــگاه و قــدرت دهیــم، نمــاز بــه پــا دارنــد و  کــه ا کســانی ]انــد[  2. ]يارى کننــدگان دیــن خــدا[ همــان 
کارهــا از آِن  کار زشــت ]و ناپســند[ بــاز دارنــد و فرجــام همــه  کار نیــک ]و پســنديده[ فرمــان دهنــد و از  زکات دهنــد و بــه 

خداونــد اســت. حــج، 41
ــد را  ــزون بخشــی و خشــنودى خداون کــه ف ــا پيامبــر هســتند[ ايشــان را رکوع کنــان و ســجودکنان می بينــی  کــه ب 3. ]کســانی 

می جوينــد. فتــح، 29
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ــِه َو  ْی
َ
ــوا َعل

ُّ
ــوا َصل ِذیــَن آَمُن

َّ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ ــّیِ َي ِب ــی الّنَ

َ
ــوَن َعل

ُّ
ــُه ُيَصل ِئَکَت

َ
 اهلَل َو َمال

َ
4. القــرآن الکریــم: ِإّن

ُموا َتْســِلیمًا.1 ِ
ّ
ــل َس

2.»
َ

 َتُکْن َخاِزنًا ِلَغْیِرک
َ

 َو ال
َ

؟ع؟: »ِاْسَع ِفي َکْدِحک َماُم َعِلّيٌ ِ
ْ

ل
َ
5. ا

ِعَظ ِبُکْم َمْن َبْعَدُکْم«.3 ْن َيّتَ
َ
ُکْم َقْبَل أ

َ
ِعُظوا ِبَمْن کاَن َقْبل

َ
؟ع؟: »ِاّت َمام َعِلّيٌ ِ

ْ
6. َال

 کلمــات ذیــل از قــرآن کریــم مى باشــد، بــا توجــه بــه ريشــه و بــاب آنهــا قاعــده ای کــه اجــرا 
شــده و مراحــل ســاخت آنهــا را بنويســید.

بابسوره، آیهکلمهریشهبابسوره، آیهکلمهریشه

عدو  

عدو  

عدو  

عدو  

صلی

صلی

صلی

صلی

بغی

بغی

بغی

َيْعُدوَن   

ِاْعَتَدٰى   

ِاْعَتَدْوا   

ِاْعَتُدوا   

ٰی   
َ
َيْصل

ْوا   
َ
ِاْصل

ْصِلی   
ُ
َسأ

وَن   
ُ
َتْصَطل

َبَغْت   

ْبِغی   
َ
أ

 َیْبِغَیاِن  
َ

ال

    اعراف، 163   

بقره، 178   

بقره، 65   

بقره، 194   

انشقاق، 12   

يس، 64   

مدثر، 26   

نمل، 7   

حجرات، 9   

انعام، 164   

رحمان،20   

ــ   ـُ َفَعَل ـ

افتعال   

افتعال   

افتعال   

ـ    ـَ َفِعَل ـ

ـ    ـَ َفِعَل ـ

افعال   

افتعال   

ـ   ـِ َفَعَل ـ

ـ    ـِ َفَعَل ـ

ـ    ـِ َفَعَل ـ

بغی

بغی

شری

شری

شری

شری

سقی

سقی

سقی

سقی

سقی

ِاْبَتَغٰی

ِاْبَتِغ

َشَرْوا   

ِاْشَتَرٰى   

 َتْشَتُروا   
َ

ال

 َنْشَتِرى   
َ

ال

َسَقْیَت   

َيْسِقیَن

ُسُقوا   

ُيْسَقْوَن   

ِاْسَتْسَقٰی   

مؤمنون، 7

اسراء،110   

بقره، 102   

توبه، 111   

بقره، 41   

مائده، 106   

قصص، 25   

شعراء، 79   

محمد، 15   

انسان، 17   

بقره، 60   

افتعال

افتعال

ـ ـِ َفَعَل ـ

افتعال

افتعال

افتعال

ـ ـِ َفَعَل ـ

ـ ـِ َفَعَل ـ

ـ ـِ َفَعَل ـ

ـ ـِ َفَعَل ـ

استفعال

ــر او درود فرســتید و ســالم  ــد! ب کــه ايمــان آورده اي کســانی  ــر پيامبــر درود می فرســتند. اى  ــد و فرشــتگان او، ب ــا خداون 1. همان
گویيــد؛ ســالمی درخــور و شايســته. احــزاب، 56

2. در کسب خود تالش کن ]و از اموالت برمردم ببخش[ و گنجَور غیر خود مباش. غرر الحکم، ج 1، ص 120
3. از کسی که پيش از شما بود پند گیريد، پيش از آنکه از شما پند گیرد، کسی که پس از شما است. همان، ص 131
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مطالعه و پژوهش

هم  و  هستند  معتل  هم  که  َيفَعُل  َفِعَل  بــاب  در  و)حیی(  )عیی(  مــاّده  دو  در  که  کنید  تحقیق   .1

مضاعف، نحوه اجراء قواعد اعالل  ناقص و قواعد مضاعف به چه شکل است؟) از جهت جواز 

کدام يا عدم جواز و در صورت جواز از جهت رجحان  يا عدم رجحان اجراء هر يک از آن  اجراء هر 

دو بر ديگری(
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

صرف ساده، ص124.
صرف کاربردی، ج1، ص 320.

کريم بررسی نمایيد در آيه اّول تا پنجم سوره مبارکه فجر آيا  کتب اعراب قرآن  2. با رجوع به تفاسیر و 

فعل مضارع ناقصی وجود دارد که حرف آخر آن در غیر حالت جزمی حذف شده باشد؟ و آيا موارد 

کريم می شناسید؟ ديگری از این دست در قرآن 
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لفیف چیست و بر چند قسم است؟.163
چه قواعدی بر لفیف جاری می شود؟.164
صرف ماده الحیاة چند حالت دارد؟.165

لـفــيــف

ــه باشــد و بــر دو .163
ّ
 لفیــف: کلمــه اى اســت کــه در حــروف اصلــی آن، دو حــرف عل

مفــروق. و  مقــرون  قسم اســت: 

ه درکنار هم باشند؛ مانند: َطَوٰى )پيچاند(.
ّ
مقرون: آن است که دو حرف عل

ه از هم جدا باشند؛ مانند: َوَقٰى )نگه داشت(.
ّ
مفروق: آن است که دو حرف عل

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

�ن  �ی رو�ن و ل�ن �ن م�ت �ی ه ل�ن ه �تسم�ی رو�ت و�ب رو�ن و م�ن ، م�ت �ن �ی ای سه کلمه ل�ن ه مع�ن ه �ب و�ب ا �ت �ب
؟ س�ت �ی ام ها �پ �ن �ن ه ا�ی رو�ت �ب م�ن

د �ی �پ �ی ی( �پ رن �ی �ن را )در�پ
آ
- ا وس�ت �ی ه هم �پ مع کرد و �ب �ن را �ب

آ
یَء : ا  السش

�نَّ
َ
ل

قواعــد مثــال و ناقــص بــر لفیــف مفــروق، جــارى می شــود؛ ولــی لفیــف مقــرون ماننــد .164

ناقــص صــرف می شــود و عیــن الفعــل آن در حکــم حــرف صحیــح اســت و اعــالل 

نمی شــود.

مــعــتــالت )5(

درس سی و چهارم
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درا سی و چهارم254

ــ   ـِ  نمونه صرف لفیف مقرون از فعل َطَوٰى ـ

مضارع مجهولماضی مجهولجحدامر حاضرمضارع معلومماضی معلوم

ْم َيْطِوْيِاْطِوْيَيْطِوُيَطَوَي
َ
ُيْطَوُيُطِوَيل

َطَوٰى

)4(

َيْطِوي

)8(

ِاْطِو

)10(

ْم َيْطِو
َ
ل

)10(

ُطِوَي

_

ُيْطَوٰى

)4(

ــ ـِ ٰی ـ
َ

نمونه صرف لفیف مفروق از  فعل َوق

مضارع مجهولماضی مجهولجحدامر حاضرمضارع معلومماضی معلوم

ْم َيِقْيَتِقْيَیْوِقُيَوَقَي
َ
ُیْوَقُيُوِقَيل

َوَقٰى

)4(

َیِقي

)8( ، )1(

ِق

)10(

ْم َيِق
َ
ل

)10(

ُوِقَي

_

ُيوَقٰى

)4(

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

د و در  �ی
آ
ها می ا �ن رن ا�ی ، و �ب �ن �ت الا ر�ن ، �ب اد�ن �ت �ن ا�ن �ی ا�ی ، �پ ای مرد�ن ه مع�ن ِعُل �ب �ن َ َعَل �ی

ا�ب �نَ ماّده) هوی( در �ب
�ن دو  ه سوم هر کدام ارن ا�ی عن د. امر معلوم ��ی �ی

آ
�ن می ا �ت ای دوس�ت داسش ه مع�ن َعُل �ب �ن َ ِعَل �ی

ا�ب �نَ �ب
ر؟ �ی ا �ن د �ی اهم دار�ن او�تی �ب �ن ا �ت �ی

آ
د ا �ی �ن �ی �ب د و�ب و�یس�ی �ن له �ب �ی �ت د �ش اک�ی و�ن �ت ا �ن ه �ب داگا�ن ه �ور�ت حب ا�ب را �ب �ب

٭ نکته

در ماّده هایــی ماننــد الحیــاة )زنده شــدن( کــه هــم مضاعف انــد و هــم لفیــف، .165

جــارى کــردن حکــم هــر دو جایــز اســت.)البته برخــی بيــن ماضــی و غیــر ماضــی فــرق 

گذاشــته اند(
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  مضاعف:

َحِيْیَت ... َتا    َحِيْیَن   َحّيَ ْت   َحّيَ وا   َحّيُ ا  َحّيَ َحّيَ  ماضی   

َیْحَيْیَن  َتَحّيُ ... اِن  َتَحّيَ وَن     َتَحّيُ   َیَحّيُ اِن     َیَحّيَ َیَحّيُ        مضارع  

َحِيَّ ِلَنَحِيَّ
َ
ِلَيْحَيْیَن  ِل ا   ِلَتَحّيَ    ِ

وا    ِلَتَحّيَ ِلَيَحّيُ ا   ِلَيَحّيَ ِلَيَحّيَ  امر به الم 

ِاْحَيْیَن ا  َحّيَ ي   َحّيِ وا  َحّيُ ا  َحّيَ  َ
َحّيِ امر حاضر  

  لفیف:

َحِيَیَتا       َحِيْیَن   َحِيْیَت... َحِيَیْت  َحُيوا        َحِيَي      َحِيَیا      ماضی     

َیْحيٰى   َیْحَيَیاِن   َیْحَيْوَن     َتْحَيٰى   َتْحَيَیاِن   َیْحَيْیَن   َتْحَيٰى...  مضارع      

ْحَى    ِلَنْحَي
َ
ِلَيْحَي      ِلَيْحَيَیا     ِلَيْحَيْوا    ِلَتْحَي   ِلَتْحَيَیا    ِلَيْحَيْیَن    ِل  امر به الم    

ِاْحَيَیا       ِاْحَيْیَن ِاْحَيْي     ِاْحَيْوا   ِاْحَي      ِاْحَيَیا     امر حاضر   

هنگامــی کــه فعــل »َحِیــَی« بــه بــاب اســتفعال بــرده شــود جائــز اســت طبــق لغــت 

ــرد. ــذف ک ــل ح ــا قب ــه م ــت آن ب ــل حرک ــس از نق ــل را پ ــم عین  الفع بنی تمی

مانند: ِاْسَتْحَیٰی   ِاْسَتَحٰی

و در ماضی مجهول آن ادغام نیز جائز است:
afaمانند: ُاْسُتْحِیَی و ُاْسُتِحَی و ُاْسُتِحّیَ
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درا سی و چهارم256

ـ  ـِ ٰی ـ
َ

 نمونه صرف لفیف مفروق از فعل َوق
امر معلوممضارع ماضی 

با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

َوَقٰی1
نگه داشت

َوَقَیا
َوَقْوا2

َوَقْت3
َوَقَتا

َوَقْیَن
َوَقْیَت
َوَقْیُتَما
َوَقْیُتْم
َوَقْیِت
َوَقْیُتَما

َوَقْیُتّنَ
َوَقْیُت
َوَقْیَنا

ُوِقَي
نگه داشته شد

ُوِقَیا
ُوُقوا4

ُوِقَیْت
ُوِقَیَتا
ُوِقیَن
ُوِقیَت
ُوِقیُتَما
ُوِقیُتْم
ُوِقیِت
ُوِقیُتَما

ُوِقیُتّنَ
ُوِقیُت
ُوِقیَنا

َيِقي5
نگه می دارد

َيِقَیاِن
َيُقوَن
َتِقي

َتِقَیاِن
َيِقیَن
َتِقي

َتِقَیاِن
َتُقوَن
َتِقیَن
َتِقَیاِن
َتِقیَن
ِقي

َ
أ

َنِقي

ُیوَقٰی
نگه  داشته  می شود

ُیوَقَیاِن
ُیوَقْوَن6
ُتوَقٰی

ُتوَقَیاِن
ُیوَقْیَن
ُتوَقٰی

ُتوَقَیاِن
ُتوَقْوَن

ُتوَقْیَن7
ُتوَقَیاِن
ُتوَقْیَن
وَقٰی

ُ
أ

ُنوَقٰی

ِلَیِق8
بايد نگه  دارد

ِلَیِقَیا
ِلَیُقوا
ِلَتِق

ِلَتِقَیا
ِلَیِقیَن

ِق9
ِقَیا
ُقوا
ِقي
ِقَیا

ِقیَن
ِق

َ
ِل

ِلَنِق

ِلَیِقَیّنَ 
حتمًابايدنگه دارد

ِلَیِقیاّنِ
ِلَیُقّنَ

ِلَتِقَیّنَ

ِلَتِقیاّنِ

ِلَیِقیناّنِ
ِقَیّنَ

ِقیاّنِ
ُقّنَ
ِقّنَ

ِقیاّنِ

ِقیناّنِ
ِقَیّنَ

َ
ِل

ِلَنِقَیّنَ

          صرف متوّسطه 278

   ى
َ

ـ  نمونه صرف لفيف مفروق از فعل َوق ـِ ـ

ع معلوم ماضى مجهول ماضى معلوم ع مجهول مضار مضار
امر معلوم

کيد کيدبدون تأ با تأ

ٰ 1َٰٰوَقى 
داشتٰٰنگه

َوَقَياٰ

2َٰٰوَقْوا

3َٰٰوَقْتٰ

َوَقَتاٰ

َوَقْيَنٰٰ

َوَقْيَتٰ

َوَقْيُتَماٰٰ

َوَقْيُتْمٰٰ

َوَقْيِتٰ

َوَقْيُتَماٰٰ

ٰٰ َوَقْيُتن َ

َوَقْيُتٰ

َوَقْيَناٰٰ

ُوِقَيٰ
شدٰٰداشتهنگه

ُوِقَياٰ

4ُٰٰوُقوا

ُوِقَيْتٰ

ُوِقَيَتاٰٰ

ُوِقيَنٰٰ

ُوِقيَتٰ

ُوِقيُتَماٰٰ

ُوِقيُتْمٰٰ

ِقيِتُٰوٰ

ُوِقيُتَماٰٰ

ٰٰ ُوِقيُتن َ

ُوِقيُتٰ

ُوِقيَناٰٰ

5َٰيِقي
داردٰٰمىنگه

َيِقَياِنٰٰ

َيُقوَنٰٰ

َتِقيٰٰ

َتِقَياِنٰٰ

َيِقيَنٰٰ

َتِقيٰٰ

َتِقَياِنٰٰ

َتُقوَنٰٰ

َتِقيَنٰٰ

َتِقَياِنٰٰ

َتِقيَنٰٰ

ِقيٰ
َ
أ

َٰنِقيٰٰٰ

ٰ ُٰٰٰيوَقى 
ودٰٰٰشمىداشتهنگه

ُيوَقَياِنٰٰٰ

6ُٰٰٰيوَقْوَنٰ

ٰ ُٰٰٰتوَقى 

ُتوَقَياِنٰٰٰ

ُيوَقْيَنٰٰٰ

ٰ ُٰٰٰتوَقى 

ُتوَقَياِنٰٰٰ

ُتوَقْوَنٰٰٰ

7ُٰٰٰتوَقْيَنٰ

ُتوَقَياِنٰٰٰ

ُتوَقْيَنٰٰٰ

ٰ وَقى 
ُ
ٰٰٰأ

ٰ ُٰٰٰٰنوَقى 

8ِٰلَيِقٰ
داردٰٰٰبايدنگه

ِلَيِقَياٰٰٰ

ِلَيُقواٰٰٰ

ِلَتِقٰٰٰ

ِلَتِقَياٰٰٰ

ِٰٰلَيِقيَنٰ

9ِٰقٰ

ِقَياٰٰٰ

ُقواٰٰٰ

ِقيٰٰٰ

ِقَياٰٰٰ

ِقيَنٰٰٰ

ِقٰٰٰ
َ
ِِل

ِٰلَنِقٰٰٰ

ٰٰٰ ِلَيِقَين َ
داردحتمًابايدنگه

ٰ ِلَيِقيان ِ

ٰ ِلَيُقن َ

ٰ ِلَتِقَين َ

ٰ ِلَتِقيان ِ

ٰ ِلَيِقينان ِ

ٰ ِقَين َ

ٰ ِقيان ِ

ٰ ُقن َ

ٰ ِقن َ

ٰ ِقيان ِ

ٰ ِقينان ِ

ٰ
َ
ِِٰل ِقَين َ

ٰ ِٰلَنِقَين َ

 ـ فعِل َلَوى   نمونه صرف لفيف مقرون از ـِ  ــ

.4ٰ.َٰوَقَى1ٰ َن4ٰٰٰٰٰ.ُٰيوَقُيوَن6َٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰوَقى  ُٰيوَقْوَن.ٰٰ←6ُيوَقْاْو
6ُتوَقْاْيَن4ٰٰٰٰٰٰ.ُٰتوَقِيْيَن7َٰٰٰٰٰٰٰٰوَقْوا.6َٰٰٰوَقْاْوا4ٰٰٰٰٰٰ.َٰوَقُيوا2ٰٰ ُٰتوَقْيَن.ٰٰٰ
 ِلَيِق.ٰٰٰ←10َيِقيٰٰٰٰ.ٰل8َِٰٰٰٰٰوَقْت.6َٰٰوَقْاْت4ٰٰٰٰٰٰٰ.َٰوَقَيْت3ٰٰٰ

.َٰٰتِقْي9ُٰٰٰٰٰٰٰٰوُقوا.6ُٰٰٰٰوُقْيْوا5ٰٰٰٰٰٰٰ.ُٰوِقُيوا4ٰٰٰ
امر حاضر  
ِق.ٰٰ←10ِقيٰٰٰٰٰ    ←

َيِقي.8َٰٰيِقُي2ٰٰٰٰٰٰٰٰ.َٰيْوِقُي5ٰٰٰٰ 1
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ـ  ـِ َوٰى ــ
َ
 نمونه صرف لفیف مقرون از فعِل ل

امر معلوممضارع ماضی 
با تأکیدبدون تأکیدمجهولمعلوممجهولمعلوم

َوٰى1
َ
ل

پيچاند

َوَيا
َ
ل

َوْوا2
َ
ل

َوْت3
َ
ل

َوَتا
َ
ل

َوْیَن
َ
ل

َوْيَت
َ
ل

َوْيُتَما
َ
ل

َوْيُتْم
َ
ل

َوْيِت
َ
ل

َوْيُتَما
َ
ل

َوْيُتّنَ
َ
ل

َوْيُت
َ
ل

َوْيَنا
َ
ل

ِوَي
ُ
ل

پيچانده شد

ِوَيا
ُ
ل

ُووا4
ُ
ل

ِوَيْت
ُ
ل

ِوَيَتا
ُ
ل

ِویَن
ُ
ل

ِويَت
ُ
ل

ِويُتَما
ُ
ل

ِويُتْم
ُ
ل

ِويِت
ُ
ل

ِويُتَما
ُ
ل

ِويُتّنَ
ُ
ل

ِويُت
ُ
ل

ِويَنا
ُ
ل

ِوي5
ْ
َيل

می پيچاند

ِوَياِن
ْ
َيل

ُووَن6
ْ
َيل

ِوي
ْ
َتل

ِوَياِن
ْ
َتل

ِویَن
ْ
َيل

ِوي
ْ
َتل

ِوَياِن
ْ
َتل

ُووَن
ْ
َتل

ِویَن7
ْ
َتل

ِوَياِن
ْ
َتل

ِویَن
ْ
َتل

ِوي
ْ
ل

َ
أ

ِوي
ْ
َنل

َوٰى
ْ
ُيل

پيچانده می شود

َوَياِن
ْ
ُيل

َوْوَن8
ْ
ُيل

َوٰى
ْ
ُتل

َوَياِن
ْ
ُتل

َوْیَن
ْ
ُيل

َوٰى
ْ
ُتل

َوَياِن
ْ
ُتل

َوْوَن
ْ
ُتل

َوْیَن
ْ
ُتل

َوَياِن
ْ
ُتل

َوْیَن
ْ
ُتل

َوٰى
ْ
ل

ُ
أ

َوٰى
ْ
ُنل

ِو9
ْ
ِلَیل

بايدبپيچاند

ِوَيا
ْ
ِلَیل

ُووا
ْ
ِلَیل

ِو
ْ
ِلَتل

ِوَيا
ْ
ِلَتل

ِویَن
ْ
ِلَیل

ِو
ْ
ِال

ِوَيا
ْ
ِال

ُووا
ْ
ِال

ِوي
ْ
ِال

ِوَيا
ْ
ِال

ِویَن
ْ
ِال

ِو
ْ
ل

َ
ِل

ِو
ْ
ِلَنل

ِوَیّنَ 
ْ
ِلَیل

حتمًابايدبپيچاند

ِوياّنِ
ْ
ِلَیل

َ
ُوّن

ْ
ِلَیل

ِوَیّنَ
ْ
ِلَتل

ِوياّنِ
ْ
ِلَتل

ِويناّنِ
ْ
ِلَیل

ِوَیّنَ
ْ
ِال

ِوياّنِ
ْ
ِال

َ
ُوّن

ْ
ِال

َ
ِوّن

ْ
ِال

ِوياّنِ
ْ
ِال

ِويناّنِ
ْ
ِال

ِوَیّنَ
ْ
ل

َ
ِل

ِوَیّنَ
ْ
ِلَنل

       279   ( 4معتالت )

ع معلوم ماضی مجهول ماضی معلوم مضار
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درا سی و چهارم258

 نمونه صرف لفیف در باب هاى ثالثی مزید
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. در لفیف مقرون، رعايت چه قواعدى الزم است؟
 2. در لفیف مفروق، رعايت چه قواعدى الزم است؟

 3. قواعد اعالل را بر کلمات ذیل با ذکر شماره آن اجرا کنید.

ُيوَن
َ
ُي، َيْهَتِوُي، ُیْسَتْوف

َّ
َیَتَول

    فعل های  ذیل را صرف کنید.

ـ ـِ     الف( چهارده صیغه ماضی معلوم َشَوٰی ـ

ـ ـِ     ب( شش صیغه غايب مضارع مجهول َوَفٰی ـ

ـ ـِ ٰی ـ
َ
    ج( چهارده صیغه امر معلوم َول

   فعل هــاى معتــل را در آيــات ذیــل مشــخص کــرده، نــوع معتــل، شــماره قاعــدٔه اعاللــى 
جــارى شــده در آن را در صــورت امــکان اجــرا شــدن آن بنويســید.

ُه َفَغَوٰى.1 1. القرآن الکریم: َو َعَصٰی آَدُم َرّبَ
ُمْخِسِریَن.2

ْ
 َتُکوُنوا ِمَن ال

َ
َکْیَل َو ال

ْ
ْوُفوا ال

َ
2. القرآن الکریم: أ

ُسوِل ِإَذا َدَعاُکْم ِلَما ُيْحِیيُکْم.3 ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا هلِِل َو ِللّرَ
َّ
ها ال 3. القرآن الکریم: َيا أّیُ

ِقِهــّنَ 
ْ
ــْم َيْعــَی ِبَخل

َ
ْرَض َو ل

َ ْ
ــَماَواِت َو ال ــَق الّسَ

َ
ــِذى َخل

َّ
 اهلَل ال

َ
ّن

َ
ــْم َیــَرْوا أ

َ
َو ل

َ
4. القــرآن الکریــم: أ

َمْوَتــٰی.4
ْ
ْن ُيْحِیــَی ال

َ
ــٰی أ

َ
ِبَقــاِدٍر َعل

کرد. طه، 121 گم  1. و آدم، پروردگار خويش را نافرمانی نمود، پس راه راست را 
کم دهندگان مباشید. شعراء، 181 2. پيمانه را تمام دهید و از 

کــه شــما  کــه شــما را بــه چیــزى می خوانــد  کــه ايمــان آورده ايــد! بــه خداونــد و پيامبــر پاســخ دهیــد؛ هنگامــی  کســانی  3. اى 
را حیــات می بخشــد. انفــال، 24

کــه آســمان ها و زمیــن را آفريــد و در آفريــدن آنهــا ناتــوان نشــد، توانــا اســت بــر اينکــه  4. آيــا نديده انــد ]و ندانســته اند[خدایی 
کنــد؟ احقــاف، 33 مــردگان را زنــده 
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درا سی و چهارم260

َنٍة.1 5. القرآن الکریم: َو َيْحَیٰی َمْن َحّیَ َعْن َبّيِ
َعتیِق.2

ْ
َبْیِت ال

ْ
ُفوا ِبال ّوَ َیّطَ

ْ
وَرُهْم َو ل

ُ
ُیوُفوا ُنذ

ْ
َیْقُضوا َتَفَثُهْم َو ل

ْ
6. القرآن الکریم: ُثّمَ ل

  با مراجعه به   کتاب تمرین، به پرسش هاى چهار گزينه اى پاسخ دهید.

ــریـــن عــمــومــی ــمـ تـ
 ٭ توجه

بــه دلیــل اهمیــت بحــث اعــالل شايســته اســت کــه ایــن تمریــن بــه طــور کامــل و بــا دقــت 
توســط محصــالن بــا راهنمایــی اســتاد حــل شــود.

 1. پس از مرور مجدد قواعد ده گانه اعالل، به پرسش هاى ذیل پاسخ دهید.
ا( در چه مواردى واو، قلب به ياء می شود؟

ب( در چه مواردى واو، قلب به الف می شود؟
ج( در چه مواردى ياء، قلب به واو می شود؟

د( در چه مواردى الف، قلب به واو می شود؟
ه به ماقبل منتقل می شود؟

ّ
هـ( در چه مواردى حرکت حرف عل

ه حذف می شود؟
ّ
و( در چه مواردى حرکت حرف عل

ه حذف می شود؟
ّ
ز( در چه مواردى حرف عل

ح( از قواعــد ده گانــه اعــالل، چنــد قاعــده اعــالل حذفــی، چنــد قاعــده اعــالل ســکونی و 
ــد. ــان کنی ــت؟ بي ــی اس ــالل قلب ــده اع ــد قاع چن

ط( به نظر شما کاربردى ترین قاعده اعالل کدام است؟

که ]بايد[ زنده شود، با دلیلی واضح زنده بماند. انفال، 42 کسی  1. و 
کهــن طــواف  کرده انــد[ بــه جــاى آورنــد و بــر آن خانــه  2. ســپس بايــد چــرک را از خــود بزداينــد و نذرهــاى خويــش را ]کــه تعهــد 

کننــد. حــج، 29
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 2 . کلمــات ذیــل از قــرآن کريــم اســت. بــا توجــه بــه ريشــه و بــاب آنهــا قاعــده اعاللــی اجــرا شــده در 
آنهــا در صــورت امــکان اجــرای آن و مراحــل ســاخت آنهــا را بنويســید.

بابسوره، آیهکلمهریشهبابسوره، آیهکلمهریشه

وحی

وحی

وحی

وحی

وصی

وصی

وصی

وصی

حیی

حیی

حیی

ُنوِحی

ُیوُحوَن
َ
ل

وِحَی
ُ
أ

ُیوَحٰی

ٰی َوّصَ

ْوَصٰی
َ
أ

ُتوُصوَن

َتَواَصْوا

َتْحَیْوَن

ْوا َحّیَ

وا َحّیُ

یوسف، 109

انعام، 121

انعام، 19

انعام، 50

بقره، 132

مريم، 31

نساء، 12

عصر، 3

اعراف، 25

مجادله، 8

نساء، 86

ِافعال

ِافعال

ِافعال

ِافعال

تفعیل

ِافعال

ِافعال

تفاعل

ــ ـَ َفِعَل ـ

تفعیل

تفعیل

حیی

حیی

حیی

حیی

رأى

رأى

رأى

رأى

رأى

رأى

رأى

ْم ُيَحّیِ
َ
ل

ْحِیی
ُ
أ

ُنْحِیَيّنَ
َ
ل

ِاْسَتْحُیوا

ْم َتَر
َ
ل

َ
َتَرُوّن

َ
ل

َرٰى
َ
أ

ُیَرٰى

ُیِرى

ِر
َ
أ

ا َتَراَءا ّمَ
َ
ل

مجادله،8 

بقره، 258

نحل، 97

غافر، 25

حج، 63

تکاثر، 6

نساء، 105

احقاف، 25

بقره، 73

بقره، 128

شعراء، 61

تفعیل

ِافعال

ِافعال 

استفعال

ـ ـَ َفَعَل ـ

ـ ـَ َفَعَل  ـ

ِافعال

َفَعَل  ـــ

ِافعال

ِافعال

تفاعل

مطالعه و پژوهش

▪  همچنان که دانستید، عین الفعل لفیف مقرون در حکم حرف صحیح است، بامراجعه به منابع 

کنید. ه در حکم حرف صحیح است ذکر 
ّ
که حرف عل ذیل حداقل ده مثال ديگر برای جایی 

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
صرف ساده، ص115. 

صرف کاربردی، ج1، ص 319.
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بخش اول

و مل�ـــــق  فعــل اصــلی 
غیـــــــرمتـصــــّرف فـعــل   
  قواعد سنجش کلمات
ــــــز یــه فعـــــــــل  روش تج

4

عل اٮت �ف ملݠح�ت
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به چه فعلی ملحق گفته می شود وسه ویژگی آن کدام است؟.166
حروف الحاق کدامند و فعل ملحق به چند دسته تقسیم می شود؟.167
فعل صناعی يا منحوت چیست و اقسام سه   گانه آن کدام است؟.168

فعل يا اصلى است يا ملحق.

آنچه تاکنون بحث شد، درباره فعل اصلی بود؛ اّما:

ــی و از نظــر وزن عروضــی )ترتیــب .166 ــاّده، ثالث ــه از نظــر م فعــل ملحــق: فعلــی اســت ک

حــرکات و َســَکنات(  و از نظــر صیغــه، رباعــی اســت و آن را فعــل ملحــق نامیده انــد؛ 

چــون بــا اضافــه کــردِن حــرف يــا حروفــی بــه کلمــه ثالثــی، شــبيه کلمــه رباعــی )مجــّرد 

يــا مزيــد( شــده و ماضــی، مضــارع، مصــدر و تصاريــف ديگــری هماننــد آن پيــدا 

ــا اضافــه نمــودن حــرف »واو« بــه آن، بــه صــورت  ــَر« کــه ب می کنــد؛ ماننــد کلمــه »َجَه

ــَل« شــده اســت؛ هرچنــد 
َ
ْعل

َ
ــــ ( شــبیه »ف ـَ ــ ـَ ــ ـْ ــ ـَ »َجْهــَوَر« در می آيــد کــه در وزِن عروضــی ) ـ

« اســت.
َ

ــَول ــر وزن »َفْع از جهــت وزِن صرفــی، ب

ة
َ
ل

َ
ْعل

َ
ُیَفْعِلُل   ف َل 

َ
ْعل

َ
ف ُیَجْهِورُ   َجْهَوَرة   شبیه  َجْهَورَ   

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

را؟ �ت دارد؟ �پ �ت ی م�ا�ب �ن عروصن ر ورن �ن ّرد( ارن �ن اعی م�ب ی ر�ب َ )ماصن ا َدْ�َر�ب ل( �ب ّعُ �ن ا�ب �تَ ی �ب ـَر )ماصن ـ�بَّ
َ
ک ا �تَ �ی

آ
ا

فعل ملحق، فعل صناعى

درس سی و پنجم
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درا سی و پنجم266

٭ نکته

از  ویژگی هــاى فعــل ملحــق، آن اســت کــه »اعــالل«1 و »ادغــام« نمی شــود تــا صــورِت 

الحــاق و تشــابِه ايجــاد شــده بــه هــم نخــورد.

 هــدف از  الحــاق، »توســعه زبــان« بــوده و کاربــرد مهــم آن در »شــعر« اســت؛ آن زمــان کــه 

جهــت رعايــت وزن و آهنــگ شــعر، باالجبــار حرفــی را بــه ثالثــی اضافــه می کننــد.

ر. .167 حــروف الحــاق عبارت انــد از: »واو، یــاء، نــون، ميــم، همــزه، الــف و الم الفعــل مکــّرَ

فعــل ملحــق به ســه دســته تقســیم می شــود:

1.  ملحقات به رباعی مجّرد  شامل:2  

ة     )پير شدن(
َ
َحْوَقَل   ُیَحْوِقُل     َحْوَقل مانند  ة 

َ
ْوَعل

َ
ف ُیَفْوِعُل  ْوَعَل 

َ
- ف

َشْيَطَن   ُیَشْيِطُن    َشْيَطَنة  )شیطنت کردن( ة  مانند 
َ
ْيَعل

َ
ف ُیَفْيِعُل  ْيَعَل 

َ
- ف

َنَسة   )کاله پوشاندن(
ْ
ِنُس      َقل

ْ
َنَس     ُیَقل

ْ
مانند   َقل ة 

َ
ْعَنل

َ
ف ُیَفْعِنُل  ْعَنَل 

َ
- ف

ة   )تند رفتن(
َ
ل

َ
َل   ُیَشْمِلُل    َشْمل

َ
َشْمل ة  مانند  

َ
ل

َ
ْعل

َ
ف ُیَفْعِلُل  َل 

َ
ْعل

َ
- ف

َجْهَورَ   ُیَجْهِوُر       َجْهَوَرة   )صدا بلند کردن( مانند  ة 
َ
ْعَول

َ
ف  

ُ
ُیَفْعِول  

َ
ْعَول

َ
- ف

َساة    )کاله پوشاندن(
ْ
ِسى      َقل

ْ
سٰى   ُیَقل

ْ
َقل مانند  ْعلـاة 

َ
ف ُیَفْعِلى  ْعلٰى 

َ
- ف

کلمه. 1. مگر در انتهای 
2. أوضح المسالک الی الفیة ابن مالک.
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267 فعل ملحق، فعل صناعی

ل شامل:
ُ
2. ملحقات به رباعی مزيد فیه باب َتَفْعل

)ثابت شدن( َتَمْرُکز  َیَتَمْرَکزُ  َتَمْرَکزَ  مانند  َتَمْفُعل  َیَتَمْفَعُل  - َتَمْفَعَل 

)جوراب پوشیدن( َتَجْوُرب  َیَتَجْوَرُب  َتَجْوَرَب  مانند  َتَفْوُعل  َیَتَفْوَعُل  - َتَفْوَعَل 

)لرزان راه رفتن( َتَرْهُوک  َیَتَرْهَوُک  َتَرْهَوَک  مانند  َتَفْعُول   
ُ

َیَتَفْعَول  
َ

- َتَفْعَول

)لباس گشاد پوشیدن( ُبب  
ْ
َتَجل َبُب 

ْ
َیَتَجل َبَب 

ْ
َتَجل مانند  ل 

ُ
َتَفْعل ُل 

َ
َیَتَفْعل َل 

َ
- َتَفْعل

)شیطنت کردن( َتَشْيُطن  َیَتَشْيَطُن  َتَشْيَطَن  مانند  َتَفْيُعل  َیَتَفْيَعُل  - َتَفْيَعَل 

)کاله پوشیدن( ُنْس 
ْ
َتَقل َنُس 

ْ
َیَتَقل َنَس 

ْ
مانند  َتَقل َتَفْعُنْل  َیَتَفْعَنُل  - َتَفْعَنَل 

)کاله پوشیدن( ِسى 
ْ
َتَقل سٰى 

ْ
َیَتَقل سٰى 

ْ
مانند  َتَقل َتَفْعِلى  َیَتَفْعلٰى  - َتَفْعلٰى 

)مضطرب شدن( َتـَرْهُيؤ   
ُ
َیَتَرْهَيأ  

َ
مانند  َتَرْهَيأ َتَفْعُيل  َیَتَفْعَيُل  - َتَفْعَيَل 

3.  ملحقات به رباعی مزيد فیه باب ِاْفِعْنالل، شامل:

ِعْنالل   مانند   ِاْقَعْنَسَس  َیْقَعْنِسُس  ِاْقِعْنٰساس  )امتناع کردن(
ْ
َل  َیْفَعْنِلُل    ِاف

َ
َعْنل

ْ
- ِاف

ْنِقى     ِاْسِلْنٰقاء )به پشت خوابيدن(
َ
ْنقٰى     َیْسل

َ
ـاء     مانند   ِاْسل

ٰ
ِعْنل

ْ
َعْنلٰى  َیْفَعْنِلى   ِاف

ْ
- ِاف

▪▪▪
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فعل صناعی
فعــل صناعــی يــا منحــوت:1 فعلــی اســت کــه از اســم جامــِد غیــر مصــدر يــا از جملــه .168

اســمیه يــا فعلیــه، بــر وزن يکــی از افعــال ســاخته می شــود.

افعال منحوت سه دسته اند:

 دســته اّول: از جملــه اســمیه يــا فعلیــه ســاخته می شــود؛ بــه شــرط آنکــه يــک يــا چنــد 

حــرف، از تمــام يــا بيشــتر کلمــات آن جملــه گرفتــه  شــود و حــروف جمــع شــده، بــه 

صــورت يــک فعــل درآيــد تــا مضمــون جملــه را بيــان کنــد. ایــن نــوع از فعــل منحوت، 

معمــواًل بــر وزن رباعــی مجــرد اســتعمال می شــود؛ ماننــد:

 

حیم گفتن( ْحمن الّرَ )ِبْسِم اهلِل الّرَ ة       
َ
َبْسَمل ُيَبْسِمُل    َبْسَمَل 

َحْمُدِ هلل گفتن(
ْ
)َال ة       

َ
َحْمَدل   

ُ
ُیَحْمِدل   

َ
َحْمَدل

)َحْسِبَي اهلل گفتن( ة       
َ
َحْسَبل ُیَحْسِبُل   َحْسَبَل  

 ِباهلل گفتن(
َّ

َة ِإال  ُقّوَ
َ

 و ال
َ

 َحْول
َ

)ال ة       
َ
َحْوَقل ُیَحْوِقُل    َحْوَقَل  

ُت ِفَداک گفتن(
ْ
)ُجِعل ة          

َ
َجْعَفل ُیَجْعِفُل    َجْعَفَل  

)ُسبَحاَن اهلل گفتن( ة       
َ
َسْبَحل ُیَسْبِحُل   َسْبَحَل  

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

ر  که  �ی �و�ت رن عل های م�ن ک ارن �ن د که هر �ی �ی �ن رن د حدس �ب �ی �ت سعی ک�ن ه لعن عه �ب ل ارن مرا�ب �ب �ت
د؟ ه  ا�ن �ت کار ر�ن ا�یی �ب ه مع�ن ه �پ د �ب �ن مله هس�ت ک �ب ده �ی �ن �کا�ی�ت ک�ن

ٌد. ـَل و��ی
َّ
ٌد.        َهل ـَر سع�ی ٌد.       َک�بَّ �ی َع رن َ ر�ب ِاْس�تَ

1. منحوت، در لغت به معناى »تراشیده شده« است.
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  دســته دوم: از اســم جامــد غیــر مصــدر ســاخته می شــود بــه شــرط آنکــه تمــام حــروف 

اصلــی اســم را دارا باشــد و بيشــتر اوقــات، بــر وزن يکــی از باب هــاى مزيــد )ثالثــی يــا 

رباعــی( می آيــد؛ ماننــد:

فعل منحوت و ترجمه اسم جامد      

ْصَبَح )داخل صبح شد.(
َ
أ     َصَباح )بامدادان(     

ْمَسٰى )داخل شب شد.(
َ
أ     َمَساء )شب هنگام(     

َبِعيُر )شتر غده درآورد.(
ْ
 ال

َ
َغّد

َ
أ ة )غده، ُدشِبل(     

َ
    ُغّد

َرُه )پوستش را کند.(
َ

َقّش     ِقْشر )پوست(      

َدُه )او را یهودى کرد.( َهّوَ     َیُهود )قوم یهود(     

َرُه )او را نصرانی کرد.( َنّصَ     َنْصَران )نصرانی، مسیحی(  

َفُه )او را با شمشیر زد.( ُه یا َتَسّيَ
َ
َساف     َسْیف )شمشیر(     

َساَیُفوا یا َتَساَیُفوا )با شمشیر زد و خورد کردند.(     َسْیف )شمشیر(     

ِاْخَتَبَز )نان پخت.(     ُخْبز )نان(      

ِاْحَتَطَب )هیزم فراهم آورد.(     َحَطب )هیزم(     

 )سفید شد.(
َ

ِاْبَیّض     َبَياض )سفیدى(     

َعاَم )به غذا فلفل زدم.( ُت الّطَ
ْ
َفل

ْ
ل

َ
ف ِفل )فلفل(      

ْ
    ِفل

َتَمْنَطَق َسِعيٌد )سعید کمربند بست.(     ِمْنَطَقة )کمربند(     

ْرَعَن یا َتَفْرَعَن )سرکشی و تبهکارى کرد.(
َ
ف     ِفْرَعْون)لقب  سالطین  مصر( 

َتَمْسَکَن َزیٌد )زيد درمانده شد.(     ِمْسکین )درمانده(     

َهْنَدَس )اندازه گرفت.( ب اندازه(          َهْنَداَسة )معّرَ

 )به اوشلوارپوشاند؛ پس  پوشید.(
َ

َتَسْرَول
َ
ُه ف

َ
َسْرَول ب شلوار(          ِسْرَوال )معّرَ
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 دســته ســوم: بعضــی از علمــاى صــرف، بــراى »منحــوت« نــوع ســومی نیــز قائل انــد کــه از 

»دو فعــل« ترکیــب می شــود؛ ماننــد فعــِل »َبْعَثــَر« کــه از دو فعــل: َبَعــَث )برانگیخــت( و 

َثــاَر )پراکنــد(، ســاخته شــده اســت.
َ
أ

٭ توجه

از هــر اســم جامــد غیــر مصــدر يــا هــر جملــه اســمیه يــا فعلیــه ای نمی تــوان بــه دلخــواه 

فعــل منحــوت ســاخت؛ بلکــه ایــن امــر ســماعی بــوده و تابــع اســتعمال عــرب اســت.
ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ  

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. »وزن عروضی« چیست و چه فرقی با »وزن صرفی« دارد؟

2. چرا فعل ملحق، اعالل و ادغام نمی شود؟
3. حروف الحاق چیست؟

4. فعل منحوت يا صناعی چه فعلی است؟
5. اصل فعل هاى منحوِت ذیل اسم جامد است، آنها را تعیين کنید.

ْقَفَر، َتَشْيَطَن
َ
َتَبّنٰى، أ

   در جمله هــاى ذیــل، افعــال اصلــى، ملحــق و منحــوت را مشــخص کنیــد و در صــورت 
منحــوت بــودن، چگونگــى ســاخت آنهــا را بنويســید.

َرْت.1
َ

ّخ
َ
َمْت َو أ

َ
1. القرآن الکریم: و ِإَذا الُقُبوُر ُبْعِثَرْت ٭ َعِلَمْت َنْفٌس َما َقّد

َراِنِه.2 ْو ُيَنّصِ
َ
َداِنِه أ َبواُه ُیَهّوِ

َ
ٰی َيُکوَن أ ِفْطَرِة َحّتَ

ْ
ی ال

َ
ُد َعل

َ
وٍد ُیول

ُ
 َمْول

ُ
 اهلل؟ص؟ : ُکّل

ُ
2. َرُسول

گردنــد ]تــا مــردگان زنــده شــوند و بيــرون آينــد[ * هــر کســی بدانــد آنچــه را پيــش فرســتاده و آنچــه  گورهــا زیــر و زبــر  کــه  1. و آن گاه 
را واپــس انداختــه اســت. انفطــار، 4 - 5

2. هــر مولــودی بــر فطــرت )الهــی( متولــد می شــود مگــر اينکــه پــدر و مــادرش او را یهــودی يــا نصرانــی بگرداننــد. ســفينة البحــار، 
ج 2، ص 373
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ُه.1
ُ
ْم َیْبَل ِسْرَبال

َ
َقٰی ل ْثَواَب الّتُ

َ
؟ع؟ :َ ْن َتَسْرَبَل أ َماُم َعِلّيٌ ِ

ْ
ل

َ
3. ا

4. ُيَسْمِعُل َزيٌد.2
ُجُل.3 5. َتَضْرَغَم الّرَ

مطالعه و پژوهش

کتب لغت و معاجم از جمله هاى ذیل، فعل منحوت ساخته، صیغه اول ماضی،  1. با مراجعه به 

مضارع و مصدر آنها را بنويسید. 

ُکُم اهلُل ِبالَخْیِر  اهلُل َبقاَءَک، َمّسا
َ

طال
َ
أ

يد. )با ترجمه( کتب لغت و معاجم از اسم هاى جامد ذیل، فعل منحوت بساز 2. با مراجعه به 

َکْوَثر، سواد ِمْندیل، َجْوَرب، 
 

کهنه شدنی نیست. غرر الحکم، ج 2، ص 705 کس جامه هاى پرهیزکارى را بپوشد، جامه اش  1. هر 
يد »سالٌم علیکم« می گويد. 2. ز

3. آن مرد مانند شیر بود.
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فعل متصرف بر چند قسم است؟.169
فعل غیر متصرف چه فعلی است و به چند دسته تقسیم می شود؟.170

يکی از تقسیمات فعل، تقسیم آن به متصرف و غیرمتصرف است. 

فعل متصرف، بر دو قسم است:.169

ــه صــورت  ــر داشــته باشــد و در هــر کــدام ب ــام: فعلــی اســت کــه ماضــی، مضــارع و ام ت

ــَر، َکاَن. ــد: َنَص ــود؛ مانن ــرف ش ــه( ص ــارده صیغ ــل )چه کام

ناقــص: فعلــی اســت کــه يــا ماضــی و مضــارع يــا مضــارع و امــر1 دارد و در هــر کــدام بــه 

صــورت کامــل )چهــارده صیغــه( صــرف می شــود.

-  قسم اول که فقط ماضی و مضارع دارند، هفت فعل اند؛2شامل:

)نزديک شد( َیکاُد  َکاَد     

)نزديک شد( ُيوِشُک  ْوَشَک  
َ
أ   

)شروع شد( َیْطَفُق  َطِفَق     

1. يعنی دو فعلی که در ساخت و اشتقاق، متوالی و پشت هم اند، مضارع از ماضی، و امر از مضارع ساخته می شود.
2. در علــم نحــو، ســه فعــل اول تحــت عنــوان »افعــال مقاربــة« و چهــار فعــل دوم تحــت عنــوان »افعــال ناقصــه« مــورد بررســی 

ــرار می گیرنــد. ق

افعال متصّرف و غير متصّرف

درس سی و ششم

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



273 افعاد متصّرع و غیر متصّرع

و چهــار فعــل ديگــر بــا ادات نفــی بــه کار می رونــد و بــر دوام و اتصــال داللــت می کننــد 

و بــه »همیشــه بــود« و »پيوســته« ترجمــه می شــوند.
ُ

ل َيزال  
َ

َما َزال

ل َيْبَرُح َما َبِرَح 

ل َیْفَتُؤ ِتَئ 
َ
َما ف

ل َیْنَفّکُ َما ٱْنَفّکَ 

-  قسم دوم که فقط مضارع و امر دارند؛1 مانند:

َدْع َیَدُع  

َذْر ُر  
َ

َیذ

فعــل غيرمتصــرف: فعلــی اســت کــه فقــط امــر يــا فقــط ماضــی يــا فقــط ماضــی و امــر  .170

دارد و معمــواًل بــه صــورت کامــل )چهــارده صیغــه ( صــرف نمی شــوند.

٭ افعال دسته اّول که فقط امر دارند عبارت اند از:

   )بيا(
َ

ْم)بدان(       َهْب   )فرض کن(    َهّيِ   )بشتاب(       َتَعال
َّ
َتَعل

َهاِت  )بياور(      َهاِء   )بياور(             َهاَء   )بگیر(

 برخــی از ایــن افعــال بــه صــورت شــش صیغــه امــر حاضــر و برخــی کمتــر، صــرف 

شــده اند:

ْيَن
َ
َيا         َتَعال

َ
ْي     َتَعال

َ
ْوا        َتَعال

َ
َيا      َتَعال

َ
      َتَعال

َ
َتَعال

َهاِء        َهاِئيا        َهاُؤوا         َهاِئي       َهاِئيا         َهاِئيَن
َ

َهاَء        َهاُؤَما        َهاُؤم          َهاِء        َهاُؤما         َهاُؤّن
1. ماضی این افعال بسیار نادر و شاذ، شنیده شده است.
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َهاِتْيَن َهاِتَيا  َهاِتى  َهاُتوا  َهاِتَيا  َهاِت 

وا َهّيُ ا        َهّيَ َهّىِ    

َهْب )فقط یک صيغه دارد(

ْم )فقط یک صيغه دارد(
َّ
َتَعل

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ود؟ واهد �ب صر�ن �ن عال م�ت ء ا�ن رن گری �ب ای د�ی ه مع�ن �ن �پ �ت « در �ور�ت داسش عل» َه�بْ ما �ن ر سش �ن ه �ن �ب
ر�تی دارد؟ ه �ن ود�ن �پ صر�ن �ب ا حال�ت م�ت ود�ن �ب صر�ن �ب ر م�ت �ی ْم« در حال�ت عن

َّ
َعل عل »�تَ ای �ن و مع�ن

 ٭ افعــال دســته دوم کــه مضــارع و امــر آنهــا اســتعمال نشــده و فقــط ماضــی دارنــد، 
از:1 عبارت انــد 

16. ِبْئَس)ناپسند است( 8. َعَسٰی )امید است(  ْیَس )نیست(  
َ
1. ل

17. َساَء  )ناپسند است( 9. َحَرٰى )امید است(  2. َداَم )استمرار داشت( 

18. ِنْعَم)پسنديده است( َق)امیداست( 
َ
ْول

َ
10. ِاْخل 3. َکـَرَب )نزديک شد( 

)پسنديده است(  )کم است(                    19.َحّبَ
َ

11. َقّل  )شروع کرد(  
َ
ْنَشأ

َ
4. أ

َ )براى استثناء(
20. َخال 12. َکُثَر )زياد است(  5. َجَعَل )شروع کرد( 

21. َعَدا )براى استثناء(  )سخت است( 
َ

13. َشّد  )شروع کرد(  
َ

َخذ
َ
6. أ

22.َحاَشا)براى استثناء(  )دیر زمانی است( 
َ

14. َطال 7. َعِلَق )شروع کرد( 

        15. َتَباَرَک )منّزه است(

1. در علــم نحــو، افعــال 1 و 2 تحــت عنــوان »افعــال ناقصــه« و افعــال 3 تــا 10 تحــت عنــوان »افعــال مقاربــة« و افعــال 16 تــا 19 
تحــت عنــوان »افعــال مــدح و ذم« و افعــال 20 تــا 22 تحــت عنــوان »اســتثناء« مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
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٭ توجه

برخی از فعل هاى دسته دوم، مطلقًا غیرمتصرف هستند؛ مانند:

ْيَس، َعَسٰی، ِنْعَم، ِبْئَس
َ
ل

برخــی از آنهــا بــا معنایــی کــه براى شــان ذکــر شــد، غیرمتصــرف هســتند و چنانچــه 

بــه معنــاى ديگــر اســتعمال شــوند، متصــرف خواهنــد بــود؛ ماننــد:
َ

َخذ
َ
، أ ، َجَعلَ

َ
ْنَشأ

َ
أ

معنــاى  بــه  اگــر  و  غیرمتصرف انــد  باشــند،  کــرد«  »شــروع  معنــاى  بــه  اگــر  کــه    

»ايجــاد کرد«،»قــرارداد« و »گرفــت« باشــند، متصرف انــد و مضــارع و امــر آنهــا عبــارت 

اســت از:
ْ

  ُخذ
ُ

ُخذ
ْ
ْنِشْئ          َیْجَعُل  ِاْجَعْل           َیأ

َ
ُیْنِشُئ  أ

٭ نکته

1. فعــل »َتَبــاَرک«، فقــط بــه خداونــد متعــال نســبت داده می شــود؛ بــه همیــن دلیــل، 

فقــط صیغــه اّول و هفتــم ماضــی آن بــه کار مــی رود.

ــدو از ایــن فعل هــا،  ــد می آي ــا«ى زاي «، »َم
ــلَّ ــَر و َق ، َکُث َ

ــال ، َط َ
ــّد 2. بعــد از فعل هــاى »َش

فقــط صیغــه اّول ماضــی کاربــرد دارد:

َما
َّ
َما، َکُثَرَما، َقل

َ
َما، َطال

َ
َشّد

ــَرَب«  ــَق و َک ، َعِل
َ

ــذ َخ
َ
، أ ــلَ ، َجَع

َ
ــأ ْنَش

َ
ــَق، أ

َ
ْول

َ
ــَرٰى، ِاْخل ــَس، َداَم، َعَســٰی، َح ْي

َ
3. ده فعــل »ل

ــود. ــتعمال می ش ــا اس ــی آنه ــه ماض ــارده صیغ چه

4. از سه فعل »ِنْعَم، ِبْئَس و َساَء« فقط صیغه هاى 1 و 4 استعمال می شود:

ِنْعَم ِنْعَمْت، ِبْئَس ِبْئَسْت، َساَء  َساَءْت
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« فقــط يــک صیغــه اســتعمال می شــود و همیشــه بعــد از آن »َذا«  ــّبَ 5. از فعــل »َح

ا.
َ

ــذ می آيــد: َحّبَ
نی2 میا ݢ سش ݢ پر

ک  ری و کدام �ی �ب ای �ن ا دارای مع�ن ه لحا�ن مع�ن ک �ب ر کدام �ی �ی صّر�ن رن ر م�ت �ی عل های عن �ن �ن �ی ارن �ب
د؟ �ن اسش ا�أی می �ب ای ا�نسش دارای مع�ن

َلیَس: َتعاَد:    کاَد:    

٭افعــال دســته ســوم: دو صیغــه تعجــب هســتند کــه مضــارع آنهــا اســتعمال نمی شــود و 

فقــط ماضــی و امــر دارنــد و آنهــا عبارت انــد از: 

ِعْل
ْ
ف

َ
َعَل و أ

ْ
ف

َ
أ

این دو وزن براى بياِن شگفتی و تعّجِب از چیزى به کار می روند.

َعَل 
ْ
ف

َ
« همیشه بعد از »َما« می آيد: َما أ َعلَ

ْ
ف

َ
»أ

ِعْل ِبــ ؛ مانند: 
ْ
ف

َ
« همیشه بعد از آن »باء« آورده می شود: أ ِعلْ

ْ
ف

َ
»أ

!   :   سعید چقدر زیبا است!
ً
ْجَمَل َسِعيدا

َ
َما أ

ْجِمْل ِبَسعيٍد!1      :   سعید چقدر زیبا است!
َ
أ

٭ نکته

در صیغــه اول تعجــب، اعــالل جــارى نمی شــود و در صیغــه دوم نــه اعــالل جــارى 

ــه ادغــام؛ ماننــد: می شــود و ن

ْقـِوْم ِبَسِعيٍد!      )سعید چقدر خوش قامت است!(
َ
!، و أ

ً
ْقـَوَم َسِعيدا

َ
َما أ

ـِرْر ِبَخاِلٍد!             )خالد چقدر  گریزان است!(
ْ
ف

َ
!، و أ

ً
ـّرَ َخالدا

َ
ف

َ
ما أ

کــه افعــال تعجــب، تحــت عنــوان »فقــط ماضــی«  1. تقســیم فــوق بــه لحــاظ ســهولت در آمــوزش انجــام شــده وگرنــه حــق ایــن بــود 
ْفِعــْل بــــ «، ظاهــری هماننــد فعــل امــر دارد، ولــی امــر نیســت... َو ُهَمــا ِفْعــالِن ماِضَیــاِن و قــد جــاَءت الثانیــُة 

َ
مطــرح شــوند؛ زیــرا »أ

منهمــا علــی صیغــة المــر و لیســت بفعــل المــر ... . )جامــع الــدروس العربيــة، غالیينــی(
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ  

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1. فعل متصرف بر چند قسم است؟  توضیح دهید.

2. فعل غیر متصرف چیست و اقسام آن کدام است؟
3. افعــال ذیــل، از کــدام دســته از دســته هاى ســه گانه افعــال غیــر متصرف انــد؟ بــا ذکــر 

ــد. ــن کنی ــه تعیي ترجم
َما

َ
َما، َطال

َ
ْيَس، َعَدا، َشّد

َ
، ل

َ
َهْب، َتَعال

!
ً
ْجَمَل َسِعيدا

َ
ِبْئَس، َتَباَرَک، َعَسٰى، َما أ

4. از افعال غیر متصرف ذیل، چند صیغه صرف شده است؟
َق، َتَباَرک

َ
ْول

َ
، َهاَء، ِاْخل

َ
ْيَس، َتَعال

َ
َما، ل

َ
ِنْعَم، َطال

5. حکم اعالل و ادغام صیغه های تعجب را بيان کنید.

   افعــال متصــرف و غیــر متصــرف را در آيــات ذیــل تعیيــن کنیــد و بنويســید کــه در صــورت 
دوم در کــدام صیغه هــا غیــر متصرف انــد؟

ْسَت ِمْنُهْم ِفی َشْی ٍء.1
َ
ُقوا ِديَنُهْم َو کاُنوا ِشَیعًا ل ِذیَن َفّرَ

َّ
 ال

َ
1. القرآن الکریم: ِإّن

ْمٍر ِمْن ِعْنِدِه.2
َ
ْو أ

َ
َفْتِح أ

ْ
ِتَی ِبال

ْ
ْن َيأ

َ
2. القرآن الکریم: َفَعَسی اهلُل أ

وَن.3
ُ
ُهْم َساَء َما کاُنوا َيْعَمل

َ
3. القرآن الکریم: ِإّن

ْوَيْحُکَم اهلُل ِلی.4
َ
ِبی أ

َ
َذَن ِلی أ

ْ
ٰی َيأ ْرَض َحّتَ

َ
ْبَرَح ال

َ
ْن أ

َ
4. القرآن الکریم: َفل

َوکِیُل.5
ْ
وا َحْسُبَنا اهلُل َو ِنْعَم ال

ُ
5. القرآن الکریم: َو َقال

اِر.6 ی الّنَ
َ
ْصَبَرُهْم َعل

َ
6. القرآن الکریم: َما أ

گــروه شــدند، تــو ]اى پيامبــر![ هیــچ پيونــد ]و بســتگی[  گــروه  کندگــی ســاختند و  کــه دیــن خويــش را دســتخوش پرا 1. کســانی 
بــا آنهــا نــدارى. انعــام، 159

گشايشی[ يا امرى )فرمانی يا حادثه اى( از نزد خويش پديد آرد. مائده، 52 که خداوند پيروزى ]و  2. امید است 
3. همانا آنان ]که پيمان شکن بودند و مردم را از راه خداوند باز می داشتند[ به راستی بد است آنچه می کردند. توبه، 9

گفــت:[ مــن هرگــز از ایــن ســرزمین )مصــر( نــروم تــا آنکــه پــدرم مــرا اجــازه دهــد يــا   خداونــد  4. پــس ]بــرادر بــزرگ یوســف؟ع؟ 
کنــد. یوســف، 80 دربــاره مــن داورى 

کارگــزار ]و  گفتنــد: خداونــد مــا را بــس اســت و نیکــو  کّفــار مکــه می ترســاندند[  کــه آنهــا را از  کســانی  5. و ]مؤمنــان در جــواب 
پشــتیبانی[ اســت! آل عمــران، 173

6. راستی چقدر در برابر عذاب خداوند شکیبا هستند! بقره، 175
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مطالعه و پژوهش

گذاشته  اند و آنها را به يک معنا نمی دانند؛ این نظر  1- بعضی بين فعل غیر متّصرف و فعل جامد فرق 

کنید. را بررسی 

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
صرف ساده ص191 تا 193

که ِنعَم و ِبئَس فعل هستند يا اسم مورداختالف بين نحویّين است؛ با مراجعه به منابع ادبی،  2- این 

کنید. این دو نظر را بررسی 
▪  منبع مطالعه و پژوهش:

جامع المقّدمات با حاشیه مدرس، 
شرح عوامل، ج1 ص537 پاورقی 
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حروف اصلی و حروف زايد چه حروفی هستند؟.171
قواعد چهار گانه سنجش کلمات چیست؟.172
بر شناخت وزن کلمات چه فوائدی مترتب است؟.173

 مقدمه1

به طور معمول حروف يک کلمه دو قسم است:.171

هــم  کلمــاِت   ( کلمــه  تمــام حالت هــاى صرفــی  در  ایــن حــروف  اصلــی:  حــروف   .1

دارنــد. وجــود  خانــواده( 

2. حــروف زایــد: ایــن حــروف در بعضــی از حالت هــاى صرفــی کلمــه وجــود دارنــد؛ مثــاًل 

در کلمــات »َضــْرب، َضــَرَب، َیْضــِرُب، ِاْضــِرْب، َضــاِرب، َمْضــُروب و َمْضــَرب« 

حــروف »ض، ر، ب« اصلــی و ســایر حــروف زايــد هســتند.

تبصره

تقســیم بندى فــوق در بيشــتر مــوارد جــارى اســت و فقــط در برخــی مــوارد جــارى 

ــاء  ــت التق ــه جه ــه ب ــاى کلم ــی تصريف ه ــی، از برخ ــرف اصل ــی ح ــرا  گاه ــود؛ زی نمی ش

ســاکنین و ... حــذف می شــود؛ ماننــد: »واو« در »ُکــْن« و دو حــرِف »واو و یــاء« در  »ِق« و نیــز 

گاهــی حــرف زايــد، در تمــام تصريف هــاى کلمــه وجــود دارد؛ ماننــد: »واو« در  »َکْوَکــب«.

گذشته خواهیم داشت. گذری به مطالب  1. به خاطر اهمیت موضوع، 

قواعد سنجش کلمات

درس سی و هفتم
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قواعد سنجش کلمات

ــه .172 ــه ب ــاختمان کلم ــان س ــد و بي ــی از زاي ــروف اصل ــخیص ح ــهولت در تش ــراى س   ب

صــورت ذیــل، از قواعــد وزن اســتفاده می شــود:

 قاعده )1(:   این قاعده با در نظر گرفتن حروف اصلی، به ترتیب ذیل عمل می شود:

1. کلماتــی کــه داراى ســه حــرف اصلــى باشــند، بــه جــاى حــروف اصلــی 

ــرار می گیــرد. ــه ترتیــب: »ف، ع، ل« ق آن ب

2. کلماتــی کــه داراى چهــار حــرف اصلــى باشــند، بــه جــاى حــروف اصلــی 

آن به ترتیــب: »ف، ع، ل، ل« قــرار می گیــرد.

3. کلماتــی کــه داراى پنــج حــرف اصلــى باشــند، بــه جــاى حــروف اصلــی 

آن بــه ترتیــب : »ف، ع، ل، ل، ل« قــرار می گیــرد؛ مثــاًل  گفتــه می شــود:

ِفَعٌل ِعَنٌب     بر وزن   َعَل       
َ
بر وزن   ف َضَرَب  

ٌل
َ
ِفْعل ِدْرَهٌم     بر وزن     َل       

َ
ْعل

َ
بر وزن   ف َدْحَرَج    

ِلٌل
ْ
َعل

ُ
ْعِمٌل   بروزن   ف

َ
ُقذ ٌل       

َ
ل

ْ
َعل

َ
َسَفْرَجٌل  بر وزن  ف

٭ نکته

ــن الفعــل و  ــاء الفعــل، عي ــرار می گیــرد، ف ــر »ف، ع، ل« ق  حــروف کلمــه، کــه در براب

الم الفعــل نامیــده می شــوند:

 دو الم الفعل رباعی را »الم الفعل اّول و الم الفعل دوم« و سه الم الفعل خماسی 

را »الم الفعل اول، الم الفعل دوم و الم الفعل سوم« می نامند؛ مانند:
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ل َج        ْر        َف        َر         َج                    َس        َد      ْح       

ل        
َ

ل        
ْ

ل َع                           َف       
َ

        ل
َ

ل  بر وزن          َف      ْع       

                                                                                                                     
 فاءالفعل   عین الفعل    الم الفعل)1(  الم الفعل)2(             فاءالفعل       عین الفعل         الم الفعل)1(           الم الفعل)2(              الم الفعل)3(

ــه  ــا مراجعــه ب حــرف زايــد در صورتــی کــه تکــرار حــرف اصلــی باشــد و ب قاعده )2(:    

کلماِت هــم خانــواده آن، نتــوان تشــخیص داد کــه کــدام اصلــی اســت 

و کــدام زايــد، در وزن ذکــر نمی شــود؛ بلکــه حــرف مقابــِل حــرف اصلــی 

در وزن تکــرار می گــردد؛ ماننــد:

َل«
َ
َبَب بر وزن »َفْعل

ْ
َل«، َجل َق بر وزن »َفّعَ

َ
َصّد

 و اگر چنین نباشد، حرف زايد عینًا در وزن آورده می شود؛ مانند:

َضاَرَب بر وزن »َفاَعَل«، َمْضُروب بر وزن »َمْفُعول«

 

ــی  ــد ماننــد حرکــت همــان حرف حرکــت هــر کــدام ازحــروِف »وزن«، باي  قاعده )3(:  

بنابرایــن: قــرار می گیــرد؛  آن  مقابــل  در  کــه  باشــد 

ــال«  ــام بــر وزن »َفّعَ ّهَ
َ
ِهيــم بــر وزن »َفِعیــل«، ف

َ
ِهــَم بــر وزن »َفِعــَل«، ف

َ
ف

خواهــد بــود.

 

مجموعــه تغیيراتــی کــه بــر کلمه »غیر ســالم« عارض می شــود، عبارت اند   قاعده )4(:  

از: اعــالل )قلبــی، ســکونی و حذفــی(، ادغــام، تخفیــف همــزه )قلبــی، 

حذفــی(، ابــدال و قلــب مکانــی کــه بــرای تعیيــن وزن آنهــا به صــورت ذیل 

عمــل می کنیــم:
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الــف( اگــر در آن کلمــه، حــذف يــا قلــب مکانــی صــورت نگرفتــه باشــد، در 

وزن »حالــت اصلــی« يعنــی »حالــت قبــل از تغیيــرات« مراعات می شــود. 

در مثال هــاى ذیــل دقــت کنیــد:

ِعَل   )چون در اصل َخِوَف بوده است.(
َ
بر وزن     ف َخاَف 

َعَل   )چون در اصل َدَعَو بوده است.(
َ
بر وزن     ف َدَعا    

 بوده است.(
ُ

بر وزن    َیْفُعُل  )چون در اصل َیْقُول     
ُ

َیُقول

َعَل   )چون در اصل َمَدَد بوده است.(
َ
بر وزن     ف        

َ
َمّد

بر وزن     َیْفُعُل  )چون در اصل َیْمُدُد بوده است.(     
ُ

َیُمّد
ْيِعل )چون در اصل َسْيِود بوده است.(1

َ
بر وزن     ف د     َسّيِ

ْءُجْر بوده است.(
ُ
ُعْل   )چون در اصل ا

ْ
ف

ُ
بر وزن     ا وُجْر  

ُ
ا

ب( اگر در آن کلمه، حذف يا قلب مکانی صورت گرفته باشد، در وزن، 

»حالت فعلی« مراعات می شود. در مثال هاى ذیل دقت  کنید:

ْل  )زیرا حروف اصلی آن »ق، و، ل« بوده است.(
ُ
بر وزن     ف  ُقْل 

بر وزن     ُعْل  )زیرا حروف اصلی آن »أ، خ، ذ« بوده است.(   
ْ

ُخذ

َعْوا    )اصل آن َدَعُووا بوده است.(
َ
بر وزن   ف َدَعْوا   

ُعوا    )اصل آن ُرِمُیوا بوده است.(
ُ
بر وزن    ف ُرُموا 

بر وزن    َیَعُل   )اصل آن َیْوَهُب بوده است.( َيَهُب 

ُع    )اصل آن ُاْدُعو بوده است.(
ْ
ف

ُ
بر وزن   ا ْدُع    

ُ
ا

َمُقول      بروزن    َمُفول   )اصل  آن  َمْقُوول  بوده  که  عین الفعل حذف  شده  است.(
کلمــات هم خانــواده )َســاَد، َيُســوُد، ...( مشــخص  1. در اينجــا، حــرف زايــد، تکــرار حــرف اصلــی اســت؛ ولــی بــا مراجعــه بــه 

کلمــه، بــدون تشــديد می آيــد. کــه مدغــم )حــرف يــاء(، زايــد اســت؛ لــذا وزن  می شــود 
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َحاِدي بروزن    َعاِلف )اصل آن واحدبوده،که درآن قلب مکانی صورت گرفته است.(
ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

اهر  �ن �س�ب  �به  دو  هر  َعُل  �ن َ �ی ِعَل  �نَ ا�ب  �ب در  و(  ماده)ر�ن و12   10 ه  عن ��ی معلوم  ارع  مصن
د؟ او�تی دار�ن �ن ا هم �ت ه �ب عن �ن دو ��ی ، ا�ی �ن ر ورن �ن ا ارن �ن �ی

آ
د. ا اسش ( می �ب �نَ ْ �ی

ر�نَ کلمه)�تَ

٭ نکته

ــر قلــب مکانــی، قاعــده اعاللــی قلبــی نیــز جــاری شــده  1.  اگــر در کلمــه ای، عــالوه ب

باشــد، فقــط بــه احــکام قلــب مکانــی عمــل می شــود و قواعــد اعــالِل پــس از آن، 

ــرا  ــل« اســت؛ زی ــر وزن »َعَف ــه ب ــدارد؛ ماننــد: کلمــه »جــاه« ک تأثیــری در وزن کلمــه ن

در اصــل »وجــه« بــوده، طبــق قاعــده قلــب مکانــی، »َجــَوه« بــر وزن »َعَفــل« اســت؛ 

گرچــه بعــد از قلــب مکانــی، قاعــده اعاللــی بــر آن جــارى گرديــده و »واو« قلــب بــه 

الــف و ســاکن شــده اســت، ولــی ایــن قلــب و ســکون تأثیــرى در وزن نــدارد.

2.  مــراد از کلمــه »حذف« کــه در قاعــده 4 بــه کار رفتــه، اعــم از اعــالل حذفــی اســت 

و شــامل حــذف حــرف مضارعــه نیــز می شــود؛ در نتیجــه وزن کلمــه »ُصْوَمــا«، 

« خواهــد بــود؛ يعنــی »حالــت فعلــی« مراعــات می شــود.
َ

ْعــال
ُ
»ف

نــون عــوض رفــع، جــزء مــوارد حــذِف حــرف، محاســبه می شــود؛ در  3. حــذف 

« خواهــد بــود؛ يعنــی حالــت فعلــی کلمــه 
َ

ــْم َیْفُعــال
َ
ــْم َیُصوَمــا«، »ل

َ
نتیجــه وزن کلمــه »ل

مراعــات می شــود.

4. اگــر دو حــرف مشــّدد اصلــی باشــند در وزن، حــروف متناظــر بــا آن دو بــدون تشــديد 

و بــا حــرکات قبــل از ادغــام آورده می شــود.

( بر وزن ) َيْفُعُل(
ُ

( بر وزن )َفَعَل( و )َيُمّد
َ

مانند: )َمّد
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5. اگــر هــر دو حــرف مشــدد، زايــد باشــند در وزن نیــز همــان حــروف زايــد بــه صــورت 

ــّواذ بــر وزن ِاْفِعــّوال مشــدد می آيــد. ماننــد: ِاْجِل

نی2 میا ݢ سش ݢ پر

ل هم  ی م�ش �ن ر ل�ن �ن ه 3و6 ارن �ن عن �ن در ��ی
آ
ارع معلوم ا ُعُل مصن �ن َ َعَل �ی ا�ب �نَ دُعو�نُ ارن ماده)دعو( در �ب عل �یَ  �ن

ه؟ ا �ن د �ی گر�ن کد�ی ه �ی �ی �ب ه سش عن �ن دو ��ی �نی هم ا�ی ر ورن �ن ا ارن �ن �ی
آ
د. ا اسش می �ب

   فواید شناخت اوزان
 شــناخت اوزان داراى فوايــد زيــادى اســت کــه از آن جملــه، مــوارد ذیــل را می تــوان .173

برشمرد:

 1. موجب استوارى و استحکام باب ها در ذهن محصالن می شود؛

 2. موجب شناخت مکان حروف محذوف می گردد؛

 3. موجب شناخت حروف اصلی و زاید می شود؛

 4. فهم اوزان موجب فهم معانی کلمات می شود.
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. حروف اصلی و زايد چه حروفی هستند؟

 2. مالِک تشخیص حروف اصلی از زايد چیست؟

 3. آيا هر موقع کلمه ای مشّدد باشد،  وزن آن نیز مشّدد می شود؟ توضیح دهید.

4. بــرای تعیيــن وزن کلمــات غیــر ســالم، در چــه صورتــی »حالــت اصلــی« و در چــه صورتــی 

»حالــت فعلــی« مراعــات می شــود؟

  وزن کلمات ذیل را با ذکر دلیل آن بنويسید.

، ُکْل، ِاْهِد ّرَ
َ
، ف

َ
وم، َتِزُر، َقال

ُ
م، َمْعل

َّ
َم، َعال

َ
َم، ِاْسَتْعل

َّ
َتَعل

ت ْمُدْد، ُقْم، ِف، ِجْد، ُيوُحوَن، َمّيِ
ُ
، ِاْهَتدٰى، ا َیِطيُر، َیِفّرُ

ْغُز، ُقْوَما، َتْرَضْيَن
ُ
آَمنُوا، َهدٰى، َتهِدي، َیَشاُء، َرُضوا، ِاْخَش، ا

  با دقت در آيات و روايات ذیل، حروف اصلی و وزن کلمات مشخص شده را بنويسید.
ابًا.1 ُه کاَن َتّوَ

َ
َک َو اْسَتْغِفْرُه ِإّن ْح ِبَحْمِد َرّبِ 1. القرآن الکریم: َفَسّبِ

ُمَنــاِد ِمــْن 
ْ
ــُجوِد ٭ َو اْســَتِمْع َیــْوم ُيَنــاِد ال ْدَبــاَر الّسُ

َ
ْحُه و أ ْیــِل َفَســّبِ

َّ
2. القــرآن الکریــم: َو ِمــَن ال

َمــکاٍن َقِريــٍب.2

ٰی  ُتَســّمَ ِفیَهــا  َعْینــًا  ٭  َزْنَجِبیــاًل  ِمَزاُجَهــا  َکاَن  ســًا 
ْ
کأ ِفیَهــا  ُيْســَقْوَن  َو  الکريــم:  القــران   .3

3 . َســِبیاًل
ْ
َسل

کــه او توبه پذیــر  کــن )حمــد و تســبیح گوى( و از او آمــرزش خــواه  کــی يــاد  1. پــس پــروردگارت را بــا ســپاس ]و ســتايش[ و بــه پا
اســت. نصــر، 3

کــه آواز  گــوش فــرادار ]و منتظــر بــاش[ روزى را  گــوى * و  2. و در پاســی از شــب و از پــس ســجده ها، او )خداونــد( را تســبیح 
دهنــده )اســرافیل( از جــاى نزديــک آواز دهــد. ق، 40 - 41

کــه  کــه آمیــزه آن زنجبیــل اســت* ]از[ چشــمه اى در آنجــا  3.و در آنجــا )بهشــت( جامــی بنوشــانند آنهــا )بهشــتیان( را 
18 انســان، 17 -  گــوارا[ نامنــد.  سلســبیل ]روان و 
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درا سی و هفتم286

مًا ِلَرُجــٍل َهــْل 
َ
ــاًل َرُجــاًل ِفیــِه ُشــَرکاُء ُمَتَشاِکُســوَن َو َرُجــاًل َســل 4. القــرآن الکریــم: َضــَرَب اهلُل َمَث

ُمــوَن.1
َ
 َيْعل

َ
ــْم ال کَثُرُه

َ
ــْل أ َحْمــُدِ هلِل َب

ْ
ــاًل  ال َيْســَتِوَياِن َمَث

مِر ِمْنُکْم.2
َ ْ
وِلی ال

ُ
ْهَواِئکْم َو َطاَعُة أ

َ
؟ع؟: آِخُر َما َتْفِقدُوَن ُمَجاَهَدُة أ َمام َعِلّيٌ ِ

ْ
5. َال

ْدِبيــِر   الّتَ ــُد  َجّیِ َمُؤوَنــِة، 
ْ
ال َخفِیــُف  َمُعوَنــِة، 

ْ
ال َحَســُن  ُمْؤِمــُن 

ْ
َال ــاِدُق؟ع؟:  الّصَ َمــاُم  ِ

ْ
َال  .6

3 . ِلَمِعیَشــِتِه

ــه  ــد ]و هــر يــک او را ب کــه چنــد خواجــه ناســازگار در ]مالکیــت[ او شــرکت دارن ــد مثلــی زده اســت: مــردى اســت  1. خداون
کــه ]تنهــا[ فرمانبــر يــک مــرد اســت. آيــا ایــن دو ]در[ َمَثــل يکســان اند؟ ]نــه چنیــن  کارى می گمارنــد[ و مــردى اســت 

نیســت[، ســتايش مخصــوص خــدا اســت ]نــه[ بلکــه بيشترشــان نمی داننــد. زمــر، 29
گــم می کنیــد، مبــارزه بــا هواهــاى نفســانی و اطاعــت از صاحبــان امرتــان اســت ]حــال آنکــه  کــه شــما آن را  2. آخریــن چیــزى 

کار بايــد ســر لوحــه برنامه هــاى دينــی بشــر باشــد[. غــرر الحکــم، ج 1، ص 209 ایــن دو 
کم هزينه است و خوش تدبيِر در زندگی. الحياة، ج 4، ص 257 3. مؤمن به خوبی به مردم يارى می رساند؛ 
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 روش تجزیه فعل

بــه »تجزيــه فعــل«    پــس از شــناخت علــم صــرف )بخــش فعــل(، مناســب اســت 

بپردازيــم. هــدف از ایــن تجزيــه، مــرور مباحــِث علــم صرف بــه صورت تطبیقــی و تعمیق 

شــناخت قواعــد صــرف  و نیــز بــه دســت آوردن مهــارت تحلیــِل ادبــی واژگان می باشــد.

تجزیــه: در لغــت بــه معنــی »جــزء بــه جــزء کــردن« اســت و در اصطــالح بــه »جــدا کــردن 

کلمــات يــک جملــه و تعیيــن ویژگی هــاى صرفــی و ســاختارى آن« گفتــه می شــود.

ــراى تجزيــه کلمــات، اســتفاده از »جدول هــاى تجزيــه« اســت. در ایــن  بهتریــن روش ب

ــه فعــل آورده شــده کــه ویژگی هــاى مهــم و  ــراى تجزي ــازده ســتون ب ــا ي کتــاب، جدولــی ب

ــرار گرفته اســت. اصلــی يــک فعــل در آن، مــورد بررســی ق

ــه، تحلیــل  ــه صــورت نمون ــه فعــل، ده فعــل ب ــا چگونگــی تجزي ــرای آشــنایی بيشــتر ب ب

صرفــی شــده  اســت و پــس از آن بــراى تمریــن صرف پژوهــان، تعــدادى از فعل هــاى 
ــوند. 1 ــه ش ــتاد تجزي ــی اس ــا راهنمای ــا ب ــده ت ــی آورده ش قرآن

کريــم را بــراى هــر  گرامــی، عــالوه بــر فعل هــاى داده شــده، نیــم جــزء از قــرآن  کــه اســتادان  1. شايســته اســت 
کــه ایــن امــر موجــب تثبیــت قواعــد صــرف در ذهــن می شــود.  کننــد  صرف پــژوه، بــرای تجزيــه افعــال آن تعیيــن 

بدیهــی اســت امتیازدهــی و تشــویق متناســب، مايــه تضمیــِن اثربخشــی ایــن »پژوهــش درســی« اســت.

ملحق باب فعل
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درا سی و هفتم288

 توضیحاتی در مورد جدول تجزیه فعل

 جدول تجزيه فعل، از يازده ستون به شکل ذیل تشکیل می شود:
1234567891011

ریشهوزنبابصيغهنوعفعلسوره  آیه
سالم 1و نوع 

ناسالم
الزم یا 
متعدی

معلوم یا 
مجهول

ترجمه

وا26/42
ُ
ماضیَعِمل

 جمع
ـ مذکر غايب ـَ واَفِعَل 

ُ
انجام دادندمعلوممتعدیسالمع م لَفِعل

:  شماره سوره و آيه اى را بيان می کند که فعل در آن به کار رفته  است. ▪ ستون اّول
▪ ستون دّوم:  خود فعل در آن آورده می شود.

▪ ستون سّوم: در آن، به نوع فعل از جهت ساخت )ماضی، مضارع و امر( اشاره می شود.
▪ ستون چهارم: صیغه فعل مشخص می شود. مراد از صیغه، بيان سه ویژگی است:

1. مفرد، مثنی و جمع بودن،

2. مذکر و مؤنث بودن،

3. غايب، مخاطب و متکلم بودن.

▪ ســتون پنجــم:  بــاِب هــر فعــل تعیيــن می شــود کــه باب هــاى ثالثــی مزيــد و رباعــی بــا 
ــا ذکــر صیغــه اّول ماضــی و  ــی مجــرد ب ــر مصــدر آنهــا و باب هــاى ثالث ذک

تعیيــن حرکــِت عیــن الفعــِل مضــارِع آن مــورد اشــاره قــرار گرفته اســت؛ 

ــــ . ـَ  ـ
َ

َعــل
َ
ماننــد: ف

▪ ســتون ششــم: بــه وزن کلمــه اشــاره می شــود. مــراد از وزن، وزن فعــل بــا وجــود زوايــد و 
محذوفــات آن اســت، نــه وزن مفــرد ماضــی يــا مضــارع و ...؛ بلکــه وزن 

همــان صیغــه موجــود، آورده می شــود؛ ماننــد: 

وا
ُ
ِعل

َ
وا   بر وزن   ف

ُ
َعِمل

کلمه »غیر مهموز، غیر مضاعف و غیر معتل« است. 1. سالم، 
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289 ملحق باب فعل

▪ ســتون هفتــم:  بــه ريشــه کلمــه اشــاره دارد. مــراد از ريشــه، حــروف اصلــی فعــل اســت، 
ــه  ــِب خاصــی مثــل مصــدر، صیغــه اّول ماضــی و ... ب ــدون اينکــه در قال ب

کار رفته باشــد؛ لــذا در بيــان ريشــه، هیــچ گونــه حرکتــی روى حــرف گذاشــته 

نمی شــود و مناســب اســت کــه حــروِف ريشــه، جــداى از هــم نوشــته شــود.

▪ ســتون هشــتم: به تقســیم فعل از نظر نوع حروف اصلی، از جهت ســالم و ناســالم بودن 
اشــاره دارد. مــراد از ســالم، کلمــه اى اســت کــه مهمــوز، مضاعــف و معتــل 

نباشــد و ناســالم، کلمــه اى اســت کــه يکــی از ایــن ســه )مهمــوز، مضاعــف 

و معتــل( باشــد؛ بنابرایــن در ایــن ســتون بــه ســالم و نــوع ناســالم، يعنــی 

نــوع آن )مهموزالفــاء، مهموزالعیــن و مهموزالــالم(، مضاعــف،  مهمــوز و 

ــوع آن )مثــال، اجــوف، ناقــص و لفیــف( اشــاره می شــود. معتــل و ن

▪ ستون نهم:  الزم يا متعّدی بودن فعل در آن مشخص می شود.
▪ ستون دهم:  معلوم يا مجهول بودن فعل در آن بيان می شود.

▪ ستون يازدهم: ترجمه فعل در آن آورده می شود.

٭ توجه

 هرگونــه توضیــح اضافــی يــا نکتــه ای کــه ســتون خاصــی در جــدول بــراى آن در نظــر گرفتــه 

afaنشــده، در پاورقــی آورده خواهــد شــد.
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ریشهوزنبابصيغهنوعفعلسوره  آیه
سالم و نوع 

ناسالم
الزم یا 
متعدی

معلول یا 
مجهول

ترجمه

17/79
امرحاضرِاْذَهْب

مفردمذکر

مخاطب
ـ ـَ برومعلومالزمسالمذ ه بِاْفَعْلَفَعَل ـ

22/79
مضارعَيْسَعٰی

مفردمذکر

غايب
ـ ـَ می کوشدمعلومالزمناقص يایی 1س ع ىَيْفَعُلَفَعَلـ 

28/79
ماضیآَثَر

مفردمذکر

غايب
ْفَعَلِافعال

َ
برگزيد،مقدم داشتمعلوممتعدیمهموزالفاء 2أث رأ

37/80
مضارعُيْغِني

مفردمذکر

غايب
بی نیازمی سازدمعلوممتعدیناقص ياییغ  ن  ىُيْفِعُلِافعال

39/783 
َ

َخذ
َ
ماضیِاّت

مفردمذکر

غايب
برگزيدمعلوممتعدیمهموزالفاءأ خ ذِاْفَتَعَلافتعال

20/78
َرْت ماضیُسّیِ

مفردمؤنث

 غايب
ْتتفعیل

َ
ل روان شدمجهولمتعدیاجوف ياییس  ى رُفّعِ

 ُيناِزُعّن67/22َ
َ

نهی مؤکدال
جمع مذکر

غايب
مفاعلة

ّنَ
ُ
نبايدبه ستیزبرخیزدمعلوممتعدیسالمن  ز عال ُيفاِعل

46/79
مضارعَیَرْوَن

جمع مذکر

غايب
ـ ـَ مهموزالعین4 ر أ ىَيَفْوَنَفَعَلـ 

ناقص يایی
می بينندمعلوممتعدی

1/99
ْت

َ
ِزل

ْ
ماضیُزل

مفردمؤنث

 غايب
ة

َ
ل

َ
ْتَفْعل

َ
لرزانده شدمجهولمتعدیمضاعفز ل  ز لُفْعِلل

38/78
ُموَن

َّ
 َيَتکل

َ
مضارعال

جمع مذکر

غايب
وَنتفّعل

ُ
ل سخن نمی گويندمعلوممتعدیسالمک ل مال َيَتَفّعَ

ــه متحــرک مــا قبــل مفتــوح، قلــب بــه الــف 
ّ
کــه طبــق قاعــده »4«، حــرف عل 1 . فعــل »َيْســَعٰی« در اصــل َيْســَعُی بــوده 

می شــود     َيْســَعٰی.
ــف  ــه ال ــب ب ــی، قل ــورت وجوب ــه ص ــزه ب ــی، هم ــف قلب ــده تخفی ــق قاع ــه طب ک ــوده  ــَر ب َث

ْ
أ

َ
ــل أ ــَر« در اص ــل »آَث 2 . فع

شده اســت.
 و 

َ
کــه طبــق قاعــده تخفیــف قلبــی، همــزه، قلــب بــه يــاء    ِايَتَخــذ  بــوده 

َ
« در اصــل ِاْئَتَخــذ

َ
َخــذ

َ
3 . فعــل »ِاّت

.
َ

َخــذ
َ
گرديده انــد     ِاّت  و دو تــاء در يکديگــر ادغــام 

َ
بعــد در بــاب افتعــال يــاء، قلــب بــه تــاء شــده     ِاْتَتَخــذ

کــه همــزه بــه صــورت ســماعی حــذف شــده   ُى 
َ
َن« از مــاده »ر أ ى« و بــر وزن َفَعــَل َيْفَعــُل بــوده     َیــْرأ 4 . فعــل »َیــَرْو

َن« می شــود. اســت   َیــَرُي و طبــق قاعــده4، »َیــَرٰى« گرديــده اســت و صیغــه ســوم آن »َیــَرْو
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ــریـــن عــمــومــی ــمـ تـ

 فعل هاى قرآنی ذیل را مانند جدول نمونه درس درکتاب تمرین، تجزيه کنید.

٭ جدول نمونه فعل هاى قرآنی براى تمرین تجزيه

ترجمهسوره و آیهفعل ردیفترجمهسوره و آیهفعل ردیف

فروختند102/2َشَرْوا19باال ُبرد253/2َرَفَع1

 َتْعَثْوا20فرو برد82/28َخَسَف2
َ

تبهکارى مکنید60/2ل

َنا3
ْ
ل َيْت21سوار کردیم3/17َحَ تمام داد)بدهد(70/39ُوّفِ

َناَب22سجده کردند34/2َسَجُدوا4
َ
برگشت27/13أ

َنا5
ْ
هدایت یافت108/10ِاْهَتدٰى23نهادیم50/19َجَعل

6ْ می خواهد52/74ُيرِيُد24سپاا گزاردید147/4َشَکْرتُ

 َتْقُعُدوا7
َ

وَت25ننشینید86/7ل
ُ
ْ أ به من داده نمی شد25/69لَ

َي26َّپشت کرد17/81َعْسَعَس8
َ
جان برگیریم77/40َنـَتـَوّف

وا9
ُ
ل اجازه بده62/24فائَذْن27فزونی داده شدند71/16ُفّضِ

زیر و زبر گشت4/82ُبْعِثَرْت28انتقام بگیر10/54ِاْنَتِصْر10

وَن29فرو ریخت2/82ِاْنَتَثَرْت11
ُ
می خوانید44/2َتْتل

َقا12
َ
َدّن30َرهسپار گردیدند71/18ِاْنَطل ِ

َ
می یابی82/5ت

وا13
ُ
ل ُقوَن31تبدیل کردند28/14َبّدَ پرهیزکار می شوید21/2َتّتَ

وا14
ُ
ل َتَتَبّدَ

َ
ْت32عوض نکنید2/4ل

َّ
ل َ تهی گشت4/84تَ

ُسوا15 ّسَ َ تَ
َ

 َتَذُرّن33َکاوش نکنید12/49ل
َ

رها مکنید23/71ل

ْسُتْضِعُفوا16
ُ
وَن34ناتوان شمرده شده اند5/28ا

ُ
ستیزه  می کنید27/16ُتَشاّق

ٰى35شرکت کن64/17َشاِرک17 روى می آورى6/80َتَصّدَ

آرام می گیرد28/13َتْطَمِئ36ُّشکافتیم26/80َشَقْقَنا18
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تقسیمات اسم

درس سی و هشتم

تعريف اسم چیست و به طور کلی اسم دارای چند تقسیم است؟.174
اسم ثالثی، رباعی و خماسی؛ و مجرد و مزيد چگونه اسمی است؟.175
تعريف مصدر و فرق آن با غیر مصدر چیست؟.176
اسم جامد و مشتق چیست؟.177
اسم به اعتبار جنس چند قسم است؟.178
اسم به لحاظ حرف آخر چند قسم است؟.179
اسم مفرد، مثّنی و جمع چگونه اسمی است؟.180
اسم مصّغر و مکّبر چگونه اسمی است؟.181
اسم به لحاظ انتساب يا عدم انتساب به ديگر ی بر چند قسم است؟.182
تعريف اسم سالم و ناسالم چیست؟.183
اسم معرفه و نکره چگونه اسمی است؟.184
اسم معرب و مبنی چگونه اسمی است؟.185

 تعريف اسم

از . 174 يکی  با  معنا  آن  و  کند  داللت  مستقلی  معناى  بر  که  است  کلمه اى  اسم،   

زمان هاى سه گانه همراه نباشد؛ مانند:

ِکَتاب، َنْصر َسعيد، 

اسم از جهات گوناگون، تقسیمات متعّددی دارد که در این درس، به طور کلی با يازده 

تقسیم اسم به طور اجمال آشنا می شويم1: 

1.  هدف از این درس، ارائه تصویرى اجمالی از اقسام اسم است که نقش بسزایی در فهم بيشتر مباحث کتاب 
کید  کند؛ به همین دلیل، از تأ کمک  کلی مبحِث اسم  دارد و می تواند دانش پژوه را در به دست آوردن نماى 

يف پرهیز شده و بيشتر به بيان اقسام آن پرداخته شده است. ى تعار ياد رو و دقت ز
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▪ ثالثى، رباعى و خماسى

  اسم از نظر تعداد حروف اصلی بر سه قسم است: ثالثی، رباعی و خماسی.. 175

 اگر اسمی داراى سه حرف اصلی باشد، به آن »ثلـاثی« و اگر چهار حرف اصلی داشته 

باشد، به آن »رباعی« و اگر دربردارنده پنج حرف اصلی باشد، به آن »خماسی« گويند که 

هر يک از آنها يا مجردند يا مزید؛ پس اسم بر شش قسم است:

وب
ُ
مانند:   ُقل ب    ثالثی مزيد، 

ْ
مانند:   َقل  ثالثی مجرد، 

مانند:   َدَراِهم مانند:   ِدْرَهم   رباعی مزيد،   رباعی مجرد، 

َسِبيل
ْ
مانند:   َسل  خماسی مجرد، مانند:   َسَفْرَجل   خماسی مزيد، 

▪ مصدر و غیر مصدر

 مصدر، اسمی است که بر واقع شدن کارى يا پديد آمدن حالتی داللت می کند و فعل . 176

از آن گرفته می شود؛ مانند:

َضْرب  )زدن(،   ُحْسن )نیکوبودن(

 غير مصدر، اسمی است که بر انجام کارى يا پديد آمدن حالتی داللت نمی کند و فعل 
از آن گرفته نمی شود؛ مانند:

َرُجل )مرد(،   ِجَدار )دیوار(

▪ جامد و مشتق

جامد،در اصطالح اسمی است که از فعل گرفته نشده باشد؛ مانند:. 177

َرُجل، َجْعـَفر

 مشتق،در اصطالح اسمی است که از فعل گرفته  شده باشد؛ مانند:

وم و َعِليم  که همه از »فعل« گرفته شده اند.
ُ
َعاِلم، َمْعل
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  ▪ مذکر و مؤّنث

اسم به لحاظ جنس دو قسم است: مذّکر و مؤّنث.. 178
 هر يک از مذکر و مؤّنث يا حقیقی اند يا مجازى.

صورت،  این  غیر  در  و  حقيقی  مذکر  کند،  داللت  نر  حیوان  يا  انسان  بر  که  اسمی    

مذکر مجازى است؛ مانند:

َرُجل )مرد(، َباب )در(

 اسمی که بر انسان يا حیوان ماده داللت کند، مؤّنث حقيقی و در غیر این صورت، 

مؤّنث مجازى است؛ مانند:

ـوَرة )تخته سیاه( ة )زن(، َسـّبُ
َ
    ِاْمـَرأ

▪ مقصور، ممدود، منقوص، صحیح و شبه صحیح

تقسیم ديگر اسم، به لحاظ حرف آخر آن است:. 179

 يا حرف آخر آن، الف )ٰى، ا( است؛ مانند:

ـَعَصا  که به آن »مقصور« می گويند.1
ْ
ل
َ
ـُهَدٰى  ،   ا

ْ
ل
َ
َعْطَشٰی  ،   ا

 يا همزه اى است که قبل از آن، الف زايد وجود دارد؛ مانند:

َسَمـاء، َحْمراء که به آن »ممدود« می گويند.

 يا »ياء«غیر مشّدد ما قبل مکسور است؛ مانند:

ُمْهَتـِدي که به آن »منقوص« می گويند.2
ْ
ل
َ
ـَقاِضي، ا

ْ
ل
َ
ا

خ در می آيند،  
َ
گاهی نیز به صورت أخی يا أخو يا أ که  خا 

َ
1. این الف بايد »الِف الزمه« باشد. بنابراین اسم هایی مثل: أ

اسم مقصور نمی باشند.
خ در می آيند،  

َ
گاهی نیز به صورت أخا يا أخو يا أ که  خی 

َ
2. این ياء بايد »ياء الزمه« باشد؛ بنابراین به اسم هایی مثل: أ

اسم منقوص نمی گويند.
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از همزه اى که ما قبل آن، الف زايد  يا حرف آخر آن صحیح می باشد )غیر    

است(؛ مانند: َرُجل، َحَسن، ِکَتاب، ُسوء که به آن »صحيح« می گويند.

  يا حرف آخر آن، »واو« يا »ياء« ما قبل ساکن می باشد؛ مانند:

ـٌو، َظـْبٌي، َوْحٌي که به آن »شبه صحيح« می گويند.
ْ
ـٌو، ُحل

ْ
َدل

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

به نظر شما کلمه َمْدُعّو )اسم مفعول از ماده »دعو« در باب َفَعَل َیْفُعُل( به لحاظ 
حرف آخر جزء کدام یک از اقسام پنج گانه ذکر شده در تقسیم پنجم می باشد؟

▪ مفرد، مثّنٰى و جمع

 ◦ مفرد، کلمه اى است که بر يک شخص، يک حیوان، يک صفت يا يک شی ء . 180

داللت می کند؛ مانند:

 َرُجٌل )يک مرد(،  ِدیٌك )يک خروس(،  َجِمـيٌل )يک زیبا(،  َشَجـَرٌة )يک  درخت(

◦ مثنٰی، اسمی است که بر دو فرد از افراد جنس خود داللت می کند؛ مانند:
ِن )دو زیبا(، َشَجـَرَتان )دو درخت(

َ
ِن )دو مرد(، ِدیَکاِن )دو خروس(، َجِميال

َ
َرُجال  

◦ جمع، اسمی است که بر بيش از دو فرد از افراد جنس خود داللت می کند؛ مانند:
ْشَجار )چند درخت(

َ
ون )چند زیبا(، أ

ُ
ِرَجال )چند مرد(، ُدُیوک )چند خروس(، َجِميل  

▪ مصّغر و مَکـّبر

تقلیل داللت کند، . 181 بر  تا  ايجاد شده  تغیير ویژه اى در آن  ر، اسمی است که 
َ

ُمصّغ

ر؛ مانند: برخالف ُمَکـّبَ

َرُجل  : مرد )مکّبر(   ُرَجـْيـل   :   مرد کوچک )مصّغر(

ِدْرَهم:پول نقره )مکّبر(   ُدَرْیـِهم :   مقدار کمی پول )مصّغر(
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 ▪ منسوب و غیرمنسوب

 اسم از جهت انتساب يا عدم انتساب به ديگرى، بر دو قسم است: . 182

منسوب و غيرمنسوب

منسوب، اسمی است که به آخرش ياء نسبت )ّي( افزوده می شود تا بر انتساِب صاحب 
آن، به چیزی يا شخصی و يا مکانی و يا ...داللت کند.

غيرمنسوب،  اسمی است که بر انتساِب صاحب اسم، به چیزی يا شخصی و يا مکانی 
داللت نکند؛ مانند:

ِمـّي   )منسوب(
َ

ِإْسال م )غیرمنسوب(           
َ

       ِإْسال

ُحَسْيـِنـّي   )منسوب(        ُحَسْین)غیرمنسوب(   

ِإیراِنـّي      )منسوب(        ِإیران )غیرمنسوب(           

▪ سالم و ناسالم1

ه . 183
ّ
عل حرف  و  تکراری  حرف  همزه،  آن،  اصلی  حروف  در  که  است  اسمی   سالم، 

)و، ی، ا( نباشد؛ مانند:

َضْرب  ،  ُخـُروج

ه باشد 
ّ
ناسالم، اسمی است که در حروف اصلی آن، همزه يا حرف تکراری يا حرف عل

که به ترتیب »مهموز«، »مضاعف« و »معتّل« نامیده می شود؛ مانند:

ْمـر، َمـّد، َبْیـع
َ
أ

▪ نکته مهم

قواعد مربوط به افعال غیرسالم _ اعم از تخفیف همزه، ِادغام و ِاعالل _  اگر در متن 

آنها، قید يا خصوصیتی لحاظ نشده باشد که آنها را مختص به فعل کند، در اسم نیز 

1. در باب اسم، فصل مستقلی به این بخش اختصاص داده نشده و قواعد اختصاصی اسم،  در خالل مباحث 
کتاب مطرح شده است. و فصول مختلف 
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درا سی و هشتم300

جاری می شود؛ مانند:

ِإْءَْمان   ِإیَمان تخفیف همزه  :   
ٌ

َمـّد َمْدٌد    ِادغام            :   

د 
َ

ِمـْوالد   ِمـيـال ِاعالل            :   

▪ معرفه و نکره

معرفه، اسمی است که بر فرد معین و مشخصی داللت  می کند؛ مانند:. 184

َکْعبة )خانه خدا(،  َخِدیَجة )همسر پيامبر؟ص؟(
ْ
ل
َ
ا

نکره، اسمی است که بر فرد معین و مشخصی داللت نمی کند؛ مانند:

ٌة )زنی(
َ
َبـْيـٌت )خانه اى(، ِاْمـَرأ

▪ معرب و مبنى

معرب، اسمی است که به سبب داخل شدن عوامل مختلفی بر آن، آخرش تغیير . 185

می کند؛ مانند کلمه »زید« در مثال هاى ذیل:

ْیـٍد ، َسـِمْعُت ِمْن َز
ً
ْیدا ْیُت َز

َ
یٌد، َرأ     َجاَء َز

ْيُت، ِمْن( تغیير 
َ
در این. سه مثال، آخر کلمه »زيد« به جهت تغیير عامل ها )َجاَء، َرأ

يافته است.
و  نمی کند  تغیير  عوامل،  شدِن  داخل  سبب  به  آن  آخر  که  است  اسمی  مبنی، 

همیشه يک حالت ثابت دارد؛ مانند »هـؤالِء« در جمله هاى ذیل:

ْیُت هـؤالِء، َسِمْعُت ِمْن هـؤالِء
َ
    َجاَء هـؤالِء، َرأ
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301 تقسیمات اسم

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. اسم را تعريف کنید و فرق آن را با فعل و حرف بنويسید.

 2. تقسیمات متعّدد اسم را نام ببريد.

 3. به اسمی که از فعل گرفته شده باشد،در اصطالح چه می گويند؟

 4. اسم مقصور و اسم ممدود چه تفاوتی دارند؟

 5. در اصطالح به کلماتی مانند »ُرَجْیل« و »ُدَرْیِهم«، چه گفته می شود؟

 6. به چه اسمی منسوب گفته می شود؟ مثال بزنید.

7. آيا تمام قواعد جاری در فعل، در اسم نیز پياده می شوند؟ توضیح دهید.

8. چه فرقی میان معرفه و نکره وجود دارد؟

مطالعه و پژوهش

▪ درباره ريشه واژه »اسم«و احتماالت آن تحقیق کنید و دلیل نام گذاری این قسم از کلمه 
به »اسم« را ذکر کرده و تقسیمات اسم را با تقسیمات فعل، مقايسه و وجوه اشتراک و 

افتراق آنها را بنويسید.؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
قاموس ها و لغت نامه های معتبر عربی همچون: 

العین:الخلیل فراهیدی؛ المصباح المنیر: فّیومی؛ القاموس 
المحیط: فیروزآبادی؛ المنجد: لوئیس معلوف. 

آموزش پيشرفته دانش صرف: عبدالرسول کشمیری 
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به لحاظ تعداد 
حروف اصلی

ثی و رباعی ثال
و خماسی

به لحاظ گرفته شدن يا 
گرفته نشدن فعل از آن 

مصدر و غیر مصدر

به لحاظ گرفته نشدن يا 
گرفته شدن از فعل

جامد و مشتق

مذّکر و مؤنثبه لحاظ جنس

به لحاظ حرف آخر
مقصور، ممدود، منقوص، 

صحیح و شبه صحیح

مفرد، مثّنی و جمعبه لحاظ تعداد افراد

به لحاظ داللت بر 
تقلیل و عدم آن

مصّغر و مکّبر

به لحاظ انتساب يا 
منسوب و غیر منسوبعدم انتساب به ديگری

به لحاظ عدم وجود همزه، حرف 
تکراری و حرف عله در حروف 

اصلی يا وجود يکی از اينها 

سالم و ناسالم

معرفه و نکره

معرب و مبنی

نمودار
 تقسیمات 

یازده گانه اسم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

به لحاظ داللت بر فرد معّین و 
عدم داللت بر آن

به لحاظ تغیير آخر آن با تغیير 
عوامل و عدم تغیير آخر آن
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درس سی و نهم

ثالثی، رباعی و خماسی

اسم ثالثی مجرد دارای چند وزن است؟.186
اسم رباعی مجرد دارای چند وزن است؟.187
اسم خماسی مجرد دارای چند وزن است؟.188
آيا اسم های ثالثی، رباعی و خماسی مزيد دارای وزن به خصوصی هستند؟.189

  

در درس گذشته، با تقسیمات متعّدد اسم آشنا شديم. بر اساس اولین تقسیم 
که به لحاظ تعداد حروف اصلی و زايد بود، اقسام اسم عبارت اند از:

ثالثی مجرد ، ثالثی مزید ، رباعی مجرد

رباعی مزید ، خماسی مجرد و خماسی مزید

 در این درس، با وزن هاى این اقسام شش گانه آشنا می شويم.

 ◦ وزن هاى اسم ثالثى مجرد

 اسم ثالثی مجرد داراى ده وزن است:. 186

مانند: ِعَنب )انگور( 6. ِفَعل،  س )پولِک ماهی(  
ْ
ـل

َ
مانند: ف ْعل،  

َ
1. ف

مانند: ِإِبل )شتر( 7. ِفِعل،  ـَرس )اسب(  
َ
مانند: ف َعل،  

َ
2. ف

مانند: ُقْفل )کلیددان( ْعل، 
ُ
8. ف مانند: َکـِتف )شانه(   ِعل،  

َ
3. ف

مانند: ُصَرد )بوم( َعل، 
ُ
9. ف مانند: َعُضد )بازو(    ُعل،  

َ
4. ف

مانند: ُعُنــق )گردن( ُعل، 
ُ
10. ف ب(  

َ
مانند: ِحـْبر )ُمَرّک 5. ِفْعل،  
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  توجه
ِعل«، مانند ُدِئل و »ِفُعل«، مانند ِحُبك شاذ است.1

ُ
1. وزن »ف

2. برخی از اسم هاى ثالثی مجرد،عالوه بر وزن اصلی خود، بر يک يا چند وزن ديگر از 

وزن هاى ده گانه نیز  استعمال شده اند؛2 مانند:

ْخذ، ِفْخذ، ِفِخذ
َ
ف َفِخذ  

َکـْتـف، ِکْتف َکِتف  

ُعْنـق ُعُنق  

3. گاهی برخی از حروف اصلی اسِم ثالثی مجرد، حذف و به صورت دو حرفی استعمال 

می شود؛ مانند:

َخـٌو، َیـَدٌي، َدَمـٌو بوده است.
َ
َبـٌو، أ

َ
خ، َید، َدم، که در اصل: أ

َ
ب، أ

َ
       أ

و گاهی به جاى حرف محذوف، حرف ديگرى آورده می شود؛ مانند:

       ِاْسم، ِاْبـن، ِصَفة، َسَنـة، که در اصل: َسَمـٌو، َبَنــٌو، ِوْصٌف، َسَنــٌو بوده است.

  نکته ها

1.  کلمه »َفم« شامل هر دو نوع تغیير )حذف بدون عوض و حذف با عوض( می شود.

م
َ
ـو   ،   ف

َ
ـوه       ف

َ
ف  

ــوی  ــای لغ ــه معجم ه ــد ب ــن، باي ــرف جايگزی ــذوف و ح ــرف مح ــناخت ح ــرای ش 2.  ب

1. ... و ِفُعل بکسر الفاء و ضّم العین أهمل ِمن هذه الوزان الستثـقالهم االنتقال ِمن کسر إلی ضّم، و أّما قراءة بعضهم »و 
السماء ذات الحبک« بکسر الحاء و ضّم الباء فوجهت علی تقدیر صّحتها بوجهین: أحدهما أن ذلك من تداخل 
اللغتین فی جزئی الکلمة لّنه يقال ُحُبک بضّم الحاء و الباء و ِحِبک بکسرهما فرکب القاری منها هذه القراءة ... و 
العکس و هو ُفِعل بضّم الفاء و کسر العین َيقل فی لسان العرب لقصدهم تخصیص ِفْعٍل ِبـ  ُفِعَل فیما لم يسّم فاعله نحو 

ُضِرَب و ُقِتَل. شرح رضی بر شافيه ابن حاجب، ج1، ص35؛ حاشية الصبان علی شرح الشمونی، ج4، ص239
 برای استفاده استادان محترم می باشد.

ً
* توجه: پاورقی هایی که در این کتاب، به »زبان عربی« آمده است، صرفا

2. شرح النظام، ص39.
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ــد.1 ــت نمی کن ــخصی تبعی ــده مش ــت و از قاع ــماعی اس ــر س ــن ام ــرا ای ــرد؛ زی ــه ک مراجع

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

به نظر شما فایده دانستن حروف محذوف کلمه چیست؟ آیا این حروف هیچ گاه 
در کلمه ظاهر نمی شوند؟

3. اســم هایی کــه در اصــِل وضــع، يــک يــا دو حــرف دارنــد بســیار اندک انــد. ایــن گــروه 

جــزء  مبنّیــات هســتند و بــه خاطــر عــدم تغیيــر، از مباحــث اصلــی علــم صــرف خارج انــد؛2 

مانند:
ُه، َت، َنا، ُهَو، َمْن

◦ وزن هاى رباعى مجرد
اسم رباعی مجرد، داراى شش وزن، است:. 187

ج )آرايش( 4. ِفْعِلل، مانند:  ِزْبـِرِ ل،مانند:َجْعَفر)نهر کوچک( 
َ
ْعل

َ
 1. ف

ل، مانند: ُبـْرُثن )پنجه شیر(
ُ
ْعل

ُ
5. ف ل،مانند:ِدْرَهم)پول نقره(  

َ
 2. ِفْعل

ل، مانند: ُجْخَدب )نوعی ملخ(
َ
ْعل

ُ
6. ف ل،مانند:ِقَمْطر  )صندوقچه کتاب( 

ْ
 3.ِفَعل

◦ وزن هاى اسم خماسى مجرد
 اسم خماسی مجرد، داراى چهار وزن است:. 188

ْعِمل )شتر تنومند(
َ

ِلل، مانند: ُقذ
ْ
َعل

ُ
3. ف ل، مانند: َسَفْرَجل )درخت به( 

َ
ل

ْ
َعل

َ
 1. ف

ل، مانند: ِقـْرَطـْعب )چیز کم(
ْ
ل

َ
4. ِفْعل ِلل، مانند: َجْحَمِرش )پير زن( 

َ
ْعل

َ
 2. ف

 علیه.) النحو الوافي، ج4، ص697(
ّ

1.إذ لیس للتعويض قواعد مضبوطة تدل
2. ال يتعلق التصريف إال بالسماء المتمکنة و الفعال المتصّرفة و أما الحروف و شبهها فال تعلق لعلم التصريف بها 

و المراد بشبه الحرف السماء المبنّیة و الفعال الجامدة. )حاشية الصبان علی شرح  الشمونی، ج4، ص237(
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 ◦ وزن هاى ثالثى، رباعى و خماسى مزيد

 اسم هاى ثالثی و رباعی مزيد، داراى وزن هاى فراوانی هستند؛ ولی اسِم خماسی . 189

مزيد، داراى وزن های اندکی است.

• ثالثی مزید، مانند:

َمبـاِحث)میم و الف زايد(، َتْعِليم )تاء و ياء زايد(،   ُمْسَتْغِفر)میم، سین و تاء زايد(
• رباعی مزید، مانند:

ـُزل)تاء زايد(، َدَراِهم)الف زايد(، ِاْبـِرْنَشاق )همزه، نون و  الف  زايد(
ْ
َتـَزل

•  خماسی مزید، مانند:

َسِبيل )ياء زايد(، َقـْرَطُبوس )واو زايد(
ْ
َسل

  نکته

تعداد حروف اسم های مزيد، حداکثر هفت حرف است؛1 مانند: ِاْشِهيـبـاب، ِاْحـِرْنـجام.

الزم به ذکر است که تاء تأنیث و عالئم تثنیه و جمع، در شمارِش تعداد حروف اسم، 
محاسبه نمی گردند.2

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. آيا اسم ثالثی مجرد می تواند در چند وزن مختلف به کار رود؟ مثال بزنید.

2. آيا در عربی اسم دو حرفی وجود دارد؟ توضیح دهید.

3. اصل کلمات ذیل را بنويسید.

خ، ِاْبن، ِاْسم، َید، فم
َ
ب، أ

َ
    أ

1. جامع الدروس العربیة، ج2، ص5؛ النحو الوافي، ج4، ص688.
2. هذه الزوائد غیر معتّد بها لکونها مقّدرة االنفصال. )حاشية الصبان علی شرح الشموني، ج4، ص238(
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آنها  از  حرفی  که  اسم هایی  در  جايگزین،  حرف  و  محذوف  حرف  شناخت  راه   .4

حذف شده چیست؟

  در اســم هاى ذیــل، ثالثــى، رباعــى و خماســى را مشــخص کــرده و تعیيــن کنیــد کــه 
مجردنــد يــا مزيــد، همچنیــن وزن و ترجمــه آنهــا را بنويســید.

ِسل، َغِدیر، َصْمَصام، َجْوَهر، َرُجل ، َخْنَدِریس
َ

َسْهل، ُکـُتـب ، ِزْنـَجْفر، َسال

ين، ُزْنـُبـور ْخَراج، ُهْدُهد، ِسّکِ ب، ُعْصُفور، ِاْستـِ
َ
َشَجر، َثْعل

ِسَنان، َضْرَغام، َصِحيَفة، َیاُقوت، َسَفـْرَجل

 
مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به معاجم لغوی بررسی کنید که ماده »حمر« و »کتب« در کدام يک از اوزان 
اسم ثالثی مجرد به کار رفته اند و در هر يک از آن اوزان، دارای چه معنایی می باشند؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
المنجد: لوئیس معلوف ؛ ترجمه محمد بندرريگی، ماده 

»حمر«و »کتب«
المصباح المنیر: فّیومي.
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درس چهلم

اقسام مصدر )1(

مصدر و غیرمصدر چیست و عالمت مصدر در فارسی کدام است؟.190
اقسام مصدر کدام است و تعريف و اقسام مصدر اصلی چیست؟.191
مصدر میمی چیست و اوزان آن کدام است؟.192
مصدر عددی در ثالثی مجرد و غیرثالثی مجرد چگونه ساخته می شود؟.193
تعريف مصدر نوعی چیست؟.194

مصدر، اسمی است که فعل از آن مشتق می شود و بر واقع شدن کارى يا پديد آمدن . 190

حالتی داللت می کند که در اصطالح آن را »معنای قائم به غیر« يا »َحــَدث« می نامند؛1 

مانند:   َضْرب  )زدن(       ِکَتاَبة )نوشتن(      ُحْسن )نیکو بودن(

  نکته ها

1.  این معنای قائم به غیر، منشأ پيدايش فعل و شبه فعل )اسم فاعل، اسم مفعول، 

صفت مشبهه و...( است.

مصدر + ذات )فاعل يا نائب فاعل( + زمان      فعل

مصدر + ذات )فاعل يا نائب فاعل(               شبه فعل

2.معمــوالً  عالمــت مصــدر در زبــان فارســی »َدن« و »َتــن« اســت؛  بهطــورى کــه اگــر نــون آن 

حــذف شــود، صیغــه ســوم شــخص ماضــی به دســت می آيــد؛ ماننــد:

زدن  زد،    نوشتن   نوشت

کونه حدثًا  1. فلیس له وجوٌد مادّيٌ تقع علیه إحدی الحواّس و إنما وجوده محصور في الذهن وحده، و هذا معنی 
مجّردًا أو أمرًا معنويًا محضًا أو نحو هذا من السماء. )النحو الوافي، ج3، پاورقی ص207(
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غير مصدر، اسمی است که بر انجام کاری يا پديدآمدن حالتی، داللت نمی کند و فعل 
از آن مشتق نمی شود؛ مانند:

م، َسِعيد، َرُجل، َعاِلم
َ
َقل

 اقسام مصدر

 مصدر، اقسام متعددى دارد که برخی از آنها عبارت است از:. 191
       مصدر اصلی، مصدر ميمی، مصدر مّره، مصدر نوعی، مصدر صناعی

 مصدر اصلی

بر  داللتی  هیچ  ذاتًا  و  »َحـَدث« داللت می کند  بر  فقط  که  است  اسمی  اصلی،  مصدر 
زمان، مکان، شخص، عدد و... ندارد.1

ديگر  انواع  پيدايش  باعث  می شود،  ِاعمال  اصلی  مصدِر  روی  که  لفظی  تغیيرات 

مصادر می شود که تعريف آن خواهد آمد.

مصدر اصلی بر دو قسم است:

◦ مصدر فعل ثالثی مجرد
◦ مصدر فعل غير ثالثی مجرد

•  مصدر افعال ثالثى مجرد

 مصدر افعال ثالثی مجرد، وزن هاى فراوانی دارد و فعل هاى ثالثی مجرد، هر يک داراى 
مصدر خاِص خود است و قاعده کلی براى آن وجود ندارد و اکثرًا سماعی هستند.2

 کذلك علی مکان و ال ذات )و 
ّ

 علی زمن مطلقًا )ماض أو حال أو مستقبل( و ال يدل
ّ

1. ثّم إّن هذا اللفظ الجامد اليدل
 العلم علی صاحبه. 

ّ
کما يدل  علیه 

ّ
هي: الجسم، أو: المادة المجسدة( و لیس علمًا علی شيء خاص معین يدل

)النحو الوافي، ج3، پاورقی ص207(
2. ... و الکّل سماعّي المجال للقیاس فیها إال بحسب الغلب. )شرح النظام، ص71(
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 وزن هاى مشهـور مصدر ثالثی مجرد عبارت اند از:
ة، مانند: ُخْضَرة، ُزْرَقة

َ
ْعل

ُ
8. ف ْتح، َضْرب  

َ
ْعل، مانند: ف

َ
 1. ف

َعال، مانند: َذَهاب، َجَمال
َ
9. ف م، ِفْسق  

ْ
 2. ِفْعل، مانند: ِعل

10. ِفَعال، مانند: ِإَیاب، ِصَيام ْعل، مانند: ُشْرب، ُصْنع  
ُ
 3. ف

َعال، مانند: ُسَؤال، ُز َکام
ُ
11. ف َرح، َکَرم  

َ
َعل، مانند: ف

َ
 4. ف

ن، َنـَوَسان
َ

ن، مانند: َجـَوال
َ

َعال
َ
12. ف َصاَحة، َصَناَعة  

َ
ة، مانند: ف

َ
َعال

َ
 5. ف

ُعول، مانند: ُخُروج، ُحُضور
ُ
13. ف َـة   ݧ  یݧ

َ
ة، مانند: ِزَراَعة، ِوال

َ
 6. ِفَعال

ِعيل، مانند: َرِحيل، َنِعيق
َ
14. ف َبة  

َ
ة، َغل

َ
ة، مانند: َعَجل

َ
َعل

َ
7. ف

  وزن های غالبی
 هرچند مصادر فعل هاى ثالثی مجرد، سماعی است، ولی قواعد و وزن هاى غالبی براى 

آن ذکر شده که مهم ترین آنها عبارت اند از:

ة« 
َ
َعال

َ
ة« و »ف

َ
1. براى هر ثالثی مجّردی که بر صنعت، حرفه و هنر داللت کند، وزن »ِفَعال

به کار می رود؛ مانند:
ِکَتاَبة )نويسندگی(، ِحَياَکة )بافندگی(

َحة )کشاورزى(
َ

ال
َ
ِصَياَغة )ريخته گرى(، ف

ن« به کار می رود؛ مانند:
َ

َعال
َ
2. براى حرکت و اضطراب، وزن »ف

ان )چرخیدن(
َ
َيان )جوشیدن(، َطَوف

َ
َغل

َضَرَبان )تپيدن، جنبیدن(

ة« به کار می رود؛ مانند:
َ
ْعل

ُ
3. براى رنگ ها، وزن »ف

ُحْمَرة )قرمزى(، ُصْفَرة )زردى(، ُخْضَرة )سبزی(
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ِعيل« به کار می رود؛ مانند: 
َ
َعال« و »ف

ُ
4. براى افعال داراى صوت، وزن »ف

ُسَعال   )سرفه کردن( ،     َسَعَل   ُصَراخ   )فرياد زدن(  َصَرَخ  

َصِریخ   )داد زدن( َصَرَخ    ، ُبَکاء   )گريستن(  َبَکٰی  

َصِهيل   )شیهه کشیدن( ،  َصَهَل   َنِعيب   )قار قار کردن(  َنَعَب  

ُعول« به کار می رود؛ مانند:
ُ
َعَل«، وزن »ف

َ
5. براى فعل هاى الزِم بر وزن »ف

ُظُهور )آشکار شدن( َظَهرَ    ، وس )نشستن( 
ُ
ُجل َس  

َ
َجل

َعل« به کار می رود؛ مانند:
َ
ِعَل«، وزن »ف

َ
6. براى فعل هاى الزِم بر وزن »ف

ـَرق   )ترسیدن(
َ
ف َفِرَق    ، َرح   )شاد شدن( 

َ
ف َح   َفِرِ

ْعل« به کار می رود؛ مانند:
َ
ِعَل«، وزن »ف

َ
َعَل« و »ف

َ
7. براى فعل هاى متعدِى بر وزن »ف

َقْتل)کشتن( َقَتَل   َکْسب )به دست آوردن( ،  َکَسَب  

َحْمد)ستايش کردن( َحِمَد    ، ْهم     )درک کردن( 
َ
ف َفِهَم  

کار می رود؛  به  َعال« 
ُ
وزن »ف بیمارى داللت کند،  يا  درد  بر  براى هر ثالثی مجردى که   .8

مانند:

ُسعال   )سرفه کردن( ،  َسَعَل   ُز َکام )سرماخوردن(  َز َکَم  

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

برای مورد پنجم از موارد وزن های غالبِی مصدرفعل های ثلاثی مجّرد، آیا می توانید 
مثاِل نقضی پیدا کنید؟

  دو نکته اعاللی
اگر مصدر مثال واوى بر وزن »ِفْعل« باشد، غالبًا واو آن پس از نقل حرکتش به ما   .1  
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بعد،1 می افتد و به جاى آن يک تاء )ة( در آخر آورده می شود؛ مانند:
ة  بر خالف ِمْثل  ِوْزر )سنگینی(

َ
ِوْعد   ِعَدة  ِوْصل         ِصل

ْعل« نیز جارى می شود؛ مانند:
َ
       قاعده باال گاهی در مصدر بر وزن »ف

َوْضع            َضَعة َوْسع    َسَعة 

2. مصــدر اجــوف واوى )مجــرد باشــد يــا مزيــد(، هــرگاه پيــش از واو آن کســره باشــد و آن واو 

ــه اينکــه واو در ماضــی آن اعــالل  ــاء می شــود؛ مشــروط ب ــه ی ــرار گیــرد،2 قلــب ب قبــل از الــف ق

شــده باشــد؛ ماننــد:

ِصوام        ِصيام           ِقوام        ِقـيام             ِانِقواد        انقياد
برخالف ِلواذ3 و  ِاْجِتوار.4

2 میانی ݢ پرسش ݢ

به نظر شما چرا در نکته دوم اعلالی، شرط قلب »واو« به »یاء« در مصدر، اعلال شدن 
آن در ماضِی همان مصدر قرار داده شد؟

•  مصدر افعال غیر ثالثی مجرد

1. در شرح رضی بر شافيه ابن حاجب، ج3، ص89 »انتقال حرکِت واو به مابعد« مطرح نشده است و در مورد علت 
»کسره« يا »فتحه« گرفتِن حرف بعد از »واو« آمده:

کعین الفعل الذي أجری هو  کن إذا حرک فالصل الکسر و أيضًا لیکون  کسر العین في ِعَدة و أصله ِوْعد لن السا إنما 
مجراه؛ ... و إذا فتحت العین في المضارع لحرف الحلق جاز أن يفتح في المصدر أيضًا نحو َيَسُع َسَعة. شرح النظام، 

ص276
2. در بعضی از منابع، »قبل از الف بودن« به عنوان شرط این اعالل، لحاظ نشده است،  تقلب الواو المکسور ما قبلها 
کِعَوض _ ياء، نحو: قاَم ِقیامًا، و عاَذ ِعیاذًا و منه قوله تعالی: ِدينًا ِقَیمًا )انعام 161( لکونه  فی المصادر ال في غیرها _ 

في الصل مصدرًا. )شرح النظام، ص 291(
3. فعلش »لـاَوَذ« است و اعالل نمی شود؛ زیرا اجوف، در باب مفاعله اعالل نمی شود.

4. فعلش »ِاْجـَتـَوَر« است و اعالل نمی شود؛ زیرا اجوف واوی در باب افتعال، اگر به معنی مشارکت باشد، اعالل نمی شود.
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 مصادر افعال غیر ثالثی مجرد _  که شامل فعل هاى ثالثی مزيد، رباعی مجرد و رباعی 
مزيد می شوند _ داراى وزن هاى قياسی خاصی هستند که در باب فعل، از درس شانزدهم 

تا بيست و پنجم با آنها آشنا شديم1. این مصادر عبارت اند از:

َعال
ْ
ةَتْفِعيلِإف

َ
لُمَفاَعل ِتَعالَتَفاُعلَتَفّعُ

ْ
ِاف

لِاْنِفَعال
َ

ِعال
ْ
لِاْسِتْفَعالِاف

َ
ِعيال

ْ
ِعيَعالِاف

ْ
الِاف ِعّوَ

ْ
ِاف

ة
َ
ل

َ
ْعل

َ
لف

ُ
لَتَفْعل

َ
ِعْنال

ْ
لِاف

َّ
ِعال

ْ
ِاف

مصدر ميمى

 مصدر ميمی، مصدرى قیاسی2 است که در آغاز آن »ميم« زايد وجود دارد و از نظر . 192
معنا هیچ تفاوتی با مصدر اصلی ندارد.3

   مصدر میمی در ثالثی مجرد

  غالبًا بر وزن »َمْفَعل« می آيد؛ مانند:
َقَرَر      َمْقـَرر )َمَقّر: قرار گرفتن( َقـَتَل      َمْقَتل )کشتن( 

َجَرَی     َمْجَرٰی )جارى شدن(       َمْقَول )َمَقال: گفتن( 
َ

َقـَول

َوِجَل     َمْوَجل )ترسیدن( َحِیَی     َمْحَيٰى )زنده شدن( 

  و گاهی بر وزن »َمْفِعل« می آيد و آن در صورتی است که بخواهیم از مثال واوى که واِو 
آن در مضارع حذف می شود، مصدر میمی بسازيم؛ مانند:

َوَصَل    َيِصُل     َمْوِصل )وصل کردن(  َوَعَد   َيِعُد َمْوِعد   )وعده دادن(  

َوِرَث     َیِرُث     َمـْوِرث   )ارث بردن( َد   َيـِلُد    َمْولـِد   )زایيدن(  
َ
 َول

گفتیم. ثی مزيد تنها درباره ابواب مشهور به تفصیل سخن  1. البّته نسبت به ابواب ثال
2. جامع الدروس العربیة، ج1، ص117؛ شرح رضی بر شافيه ابن حاجب، ج1، ص168.

کیدها.  تأ و  داللته  بقوة  المیمي  يمتاز  و   _ الصلي  کالمصدر   _ المجرد  المعنی  علی  فیدل  الداللة  حیث  من   .3
)النحو الوافي، ج3، ص236(
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  توجه
مصدر میمی در لفیف مفروقی که محذوف الفاء است )مانند َوَقٰی َيِقی(، بر وزن »َمْفَعل« 

می آيد: َمْوَقٰی.

  نکته

»َمْفِعل«  بروزن  غالبًا  می باشد  »َيْفِعُل«  آن  مضارع  که  يائی  اجوف  در  میمی  مصدر   
آمده است؛ مانند:

 َزاَد   َمِزید  )زيادکردن(، َصاَر   َمِصير   )گرديدن، شدن(

 َجاَء َمِجیء )آمدن(، ، َعاَب   َمِعيب )ناقص شدن(

  توجه 

 گاهی در آخر مصدر میمی، »ة« اضافه می شود؛ مانند:

ة ة، َمَســّرَ ــة، َمَوّدَ َکــة، َمْحَمــَدة، َمْفَســَدة، َمَحّبَ
َ
  َمْرَحَمــة، َمْهل

ة ة، َمَضّرَ
َ

ة، َمَشــّق
َ
َمْعــِذَرة، َمْغِفــَرة، َمْعِصَيــة، َمْعِرف

  مصدر میمی در غیر ثالثی مجرد

این مصدر، از مضارع مجهول، با قرار دادن میم مضموم به جاى حرف مضارع، ساخته 

می شود؛ مانند:

ْکَرَم             مضارع مجهول    ُيْکَرُم            مصدر میمی    ُمْکـَرم      )اکرام کردن(
َ
    أ

    ِاْعَتَقَد       مضارع مجهول     ُيْعَتَقُد       مصدر میمی    ُمْعَتـَقد      )اعتقادداشتن(

    ِاْسَتْغَفَر     مضارع مجهول    ُيْسَتْغَفُر     مصدر میمی     ُمْسَتْغَفر   )استغفار کردن(
3 میانی ݢ پرسش ݢ

« به معنای »سیاه شد« چگونه است و ترجمه آن چیست؟ مصدر میمی فعل »ِاسواّدَ
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مصدر عددى
مصدر عددى که به آن مصدر مّره نیز می گويند، اسمی است که بر يک بار  واقع . 193

شدن کار يا حالتی داللت می کند.
مصدر مّرة از فعلی ساخته می شود که:1

، َنـَبَغ. 1.  دارای »اثر محسوس و ظاهری« باشد، برخالف افعالی چون: َعِلَم، َجِهلَ

2. از »اوصاف ثابت« نباشد، برخالف افعالی چون: َحُسَن، َقـُبَح، َقُصَر.

ة« است؛ مانند:
َ
ْعل

َ
 مصدر عددى در ثالثی مجرد، بر وزن »ف

َسة )يک بار نشستن( ، َضْرَبة )يک بار زدن(
ْ
َجل

َوَقْفُت َوْقَفًة )يک بار توقف کردم(

این مصدر در غیر ثالثی مجرد، با افزودن »ة« به آخر مصدِر آن، ساخته می شود؛ 

َقة )يک باررهاشدن(
َ

ق   ِاْنِطال
َ

مانند:  ِإْکَرام   ِإْکـَراَمة )يک بار ِاکرام کردن(، ِاْنِطال

اگر فعلی دارای چند مصدر باشد، همچون باب مفاعله،  در غیر ثالثی مجّرد، 

تفعیل و ...، مصدر مّره را از مشهورترین مصدر آن بنا می کنیم؛2 مانند:

ـًة.
َ
ًة واِحَدًة، نه ِقتال

َ
ُتُه ُمقاَتل

ْ
قاَتل

  نکته
ة« باشد يا در آخر مصدِر غیرثالثی مجرد، 

َ
ْعل

َ
اگر مصدِر اصلی در ثالثی مجرد، بر وزن »ف

»ة« وجودداشته باشد، براى بيان مّره، از صفت »َواِحَدة« استفاده می شود؛ مانند:

:  َرِحْمُتُه َرْحَمًة َواِحَدًة            )به او يک بار ترّحم کردم.(  َرْحَمة که گفته می شود 

)او را يک بار دعوت کردم.( :   َدَعْوُتُه َدْعَوًة َواِحَدًة   َدْعَوة که گفته می شود 

1. النحو الوافي، ج3، ص227.
2. جامع الدروس العربیة، ج1، ص175.
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)يک بار زکات دادم.( ْيُت َتْز ِکَيًة َواِحَدًة  
َ
:   َز ّک  َتْزِکَیة که گفته می شود 

)يک بار لرزاندم.( ًة َواِحَدًة 
َ
ـَزل

ْ
ُت َزل

ْ
َزل

ْ
:    َزل ة که گفته می شود 

َ
َزل

ْ
 َزل

مصدر نوعى

 مصدر نوعی که به آن »مصدر هیئت« نیز می گويند، اسمی است که نوع و هیئت . 194

فعل را بيان می کند.

ة« است؛ مانند:
َ
مصدر نوعی در ثالثی مجرد، بر وزن »ِفْعل

َسة )نوعی نشستن( ، ِفْطَرة )نوعی آفرينش(
ْ
ِجل

و ضمیمه  افزودن  به  وقوع حدث،  و کیفیت  بيان هیئت  برای  ثالثی مجّرد،  در غیر 

کردن کلمه ديگری به مصدر اصلی نیاز است؛1 مانند:

)او را اکرام کردم آنگونه که فرمانروا اکرام می کند.( مير  
َ
ْکَرْمُته ِإْکراَم ال

َ
أ

)با او مشورت کاملی کردم.( ًة 
َ
ِاْسَتَشْرُتـُه ِاْسِتشاَرًة کاِمل

ة« باشد، همراه مصدر کلمه اى آورده 
َ
 اگر مصدر اصلی در ثالثی مجرد، بر وزن »ِفْعل

می شود تا از آن، هیئت استفاده شود؛ مانند:

ـَة ِنْشَدًة َعِظيَمًة )به دنبال گم شده، به سختی گشتم.(
َّ
ال

َ
َنَشْدُت الّض

ثیة فال تصاغ _ قیاسًا _ من مصادرها الصلیة صیغة  1. جامع الدروس العربیة، ج1، ص177؛ الفعال التی لیست ثال
 علی الوصف المراد من غیر التزام قرينة معینة 

ّ
 علی »الهیئة« و إنما یزاد علی المصدر الصلی قرينة أو لفظ يدل

ّ
تدل

أو لفظ معین. )النحو الوافي، ج3، ص229(
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1.  »حدث« چیست؟

2. مصدر به طور کلی بر چند قسم است؟

3. کدام يک از وزن های مصادر ذیل سماعی هستند؟

ِعيل، انفعال
َ
ة، ف

َ
عال، َتفِعل

ُ
ة، ف

َ
ْعل

ُ
ِاْسِتفعال، ف

4. مثال های جديدی برای وزن هاى مصادر ذیل بنويسید.

ْعل
َ
ة، ف

َ
َعال

َ
ُعول، ف

ُ
    ِفَعالة، ف

5. مصدر میمی فعل هاى ذیل را بنويسید.

ـُ ، ِاْعَتَقَد ـ ، َماَت ــ ـِ ــ ، َوَعٰی ــ ـَ ـ ، َوَضَع ـ ـِ َوٰی ـ
َ
ـ ، أ ـِ ـِ ، ِاْسَتـْرَحَم، َوَرَد ـ ـ ، َرَمٰی ـــ ـُ     َنَصَر ـ

6. از افعال ذیل، مصدر مّره و نوعی بسازيد.

ْدَخَل
َ
، َدْحـَرَج، َصاَح، َناَم، أ

َ
َخذ

َ
َنَفَخ، أ

7. مصدر افعال قرآنی ذیل را بنويسید.

ْسُتـْهـِزَئ
ُ
ـْر، َدْمَدَم، ا َح، ِاْسَتَمَع، ِاْهـَتـَدٰى، َطـّهِ ، َسَرَق، ُزْحِزِ

َ
ل

َ
    َخاَطَب، َسـأ

    در آيات و روايت ذیل، نوع مصدر )اصلى، میمى، مّره و نوعى( را مشخص کنید.
َفْجِر.1

ْ
ِع ال

َ
ٰی َمْطل ٌم ِهَی َحّتَ

َ
1. القرآن الکریم: َسال

 اْرَکُبوا ِفیَها ِبْسِم اهلِل َمْجَرٰٮَها َو ُمْرَسٰٮَها.2
َ

2. القرآن الکریم: َو َقال
 َفًة َو َرْحَمًة.3

ْ
َبُعوُه َرأ

َ
ِذیَن اّت

َّ
وِب ال

ُ
َنا ِفی ُقل

ْ
3. القرآن الکریم: َو َجَعل

1. آن )شِب قدر و فرود آمدن فرشتگان( تا هنگام برآمدن سپيده دم ]رحمت و [ سالمت است. قدر، 5
که رفتن و ايستادنش به نام خداوند است. هود، 41 2.و ]نوح[ گفت: در آن ) کشتی ( سوار شويد 
کردند، مهربانی و نرمی نهاديم. حدید، 27 که از او )عیسی؟ع؟( پيروى  3. و در دل هاى کسانی 
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ی اهلِل.1
َ
ُموا َما َرَزَقُهُم اهلُل اْفِتَراًء َعل 4. القرآن الکریم: َو َحّرَ

ُجوِم.2 5. القرآن الکریم: َفَنَظَر َنْظَرًة ِفی الّنُ
ُه َعاِبُدوَن.3

َ
ْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغًة َو  َنْحُن ل

َ
6. القرآن الکریم: ِصْبَغَة اهلِل َو َمْن أ

اِکِریَن، َيا َمْن َحْمُدُه 
َ

اِکِریَن، َياَمْن ُشْکـُرُه َفْوٌز ِللّش
َّ

 اهلل؟ص؟: يا َمْن ِذْکُرُه َشَرٌف ِللذ
ُ

7. َرسول

َمْن  َيا  اِلِبیَن،  ِللّطَ َمْفُتوٌح  َباُبُه  َمْن  َيا  ُمِطیِعیَن، 
ْ
ِلل َنَجاٌة  َطاَعُتُه  َياَمْن  َحاِمِدیَن، 

ْ
ِلل ِعّزٌ 

ِقیَن، َيا  ُمّتَ
ْ
ِکَرٌة ِلل

ْ
اِظِریَن، َيا َمْن ِکَتاُبُه َتذ ُمِنیِبیَن، َيا َمْن آَياُتُه ُبْرَهاٌن ِللّنَ

ْ
ُه َواِضٌح ِلل

ُ
َسِبیل

ُمْحِسِنیَن.4
ْ
َعاِصیَن، َيا َمْن َرْحَمُتُه َقِريٌب ِمَن ال

ْ
اِئِعیَن َو ال َمْن ِرْزُقُه ُعُموٌم ِللّطَ

 
مطالعه و پژوهش

▪ درباره مصدر مؤّول و کیفیت تأویل به مصدر، تحقیق کنید.
▪ منبع مطالعه و پژوهش:

بداءة النحو، المقصد الثامن، الدواة، شماره 7، ص 312-311

کردند[. انعام، 140 کردند ]پس زيان  کرد، با دروغ بستن بر خداوند حرام  1. و آنچه را خداوند روزی شان 
2. پس ]ابراهیم؟ع؟[ با نگاهی به ستارگان درنگريست. صافات، 88

3. ]این است[ نگارگرى الهی و کیست خوش نگارتر از خدا و ما نیايشگران اویيم. بقره، 138
4.  دعاى جوشن کبیر، قسمت 75: اى کسی که به ياد او بودن، شرافت براى يادُکنان است؛ اى کسی که شکر و سپاس 
او، پيروزى شکرگزاران است؛ اى کسی که ستايش و حمد او، عّزت ستايش کنندگان است؛ اى کسی که طاعت او، 
کسی که راه او، براى بازگشت کنندگان  کسی که درگاه او، به روى طالبان باز است؛ اى  نجات مطیعان است؛ اى 
واضح و روشن است؛ اى کسی که آيات قدرت او براى اهل نظر، بهترین برهان است؛ اى کسی که کتاب او، موجب 
کسی که رحمت  کسی که رزق او، عموم اهل طاعت و معصیت را شامل است؛ اى  تذّکر و تنبیه متقیان است؛ اى 

]خاّص[ او، به نیکوکاران نزديک است! بحار النوار، ج94، ص 397، باب 52
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درس چهل و یکم

مصدر صناعی چیست و عالمت آن کدام است؟.195
مصدر معلوم و مجهول چه  تعريفی دارد؟.196
تعريف مصدر وصفی چیست و به چند معنا می آيد؟.197
به حاصل و نتیجه مصدر چه می گويند و عالمت آن در فارسی و عربی چیست؟.198

مصدر صناعى1

و . 195 افزودن »ياء« مشّدد  با  و  مصدر صناعی، اسمی است که معناى مصدرى دارد 

»تاء« به آخر آن ساخته می شود؛ مانند:

ة )جاهل بودن( ة )انسان بودن(    ،  َجاِهل      َجاِهِلّيَ     ِإْنَسان     ِإْنَساِنّيَ

ة  )فاعل بودن( اِعِلّيَ
َ
ة )مصدر بودن(،   َفاِعل        ف َمْصَدر     َمْصَدِرّیَ

 مصدر صناعی، بر صفت الزِم اسم داللت می کند؛ پس:

ة، به معناى انسان بودن، يعنی صفتی است که انسان بايد دارا باشد. ِإْنَساِنّیَ

ة، به معناى جاهل بودن، يعنی صفتی است که شخِص جاهل بايد دارا باشد. َجاِهِلّیَ

 توجه

1. اسمی که آخر آن »یاء« نسبت دارد، هنگام ساختن مصدر صناعی، ياء آن حذف 

می شود؛ مانند:

 علی المعنی المجّرد و 
ّ

 إال
ّ

ثة أنواع من المصادر أولها: المصدر الصلي الصريح الذي ال يدل 1. الحق أن لکّل فعل ثال
 علی المعنی المجّرد مزيدًا علیه »المّرة« أو »الهیئة« و ثالثها: المصدر المیمي 

ّ
ثانیها: المصدر الصلي الذي يدل

أما المصدر الصناعي فلیس مصدرًا للفعل و داللته تختلف عن داللة غیره. )النحو الوافي، ج3، پاورقی ص 226(
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ـة ِنـّيَ
َ

ِنّي      َعْقال
َ

ـة      ،      َعْقال ِإیَراِنّي      ِإیراِنـّيَ    

صناعی  مصدر  لزومًا  شود  ختم  تاء  و  مشّدد  ياء  به  که  اسمی  هر  است،  ذکر  شايان 

نیست؛ بلکه ممکن است مؤّنِث اسم منسوب باشد؛ مانند:
ي اللغَة العربّيَة(

َ
َة )أ ِم الَعَرِبّيَ

َّ
َتَعل

2. به این نوع مصدر، مصدر جعلی يا منحوت نیز گفته می شود.

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ًة إیرانّیًة«مصدر است؟ چرا؟
َ
به نظر شما آیا کلمه »ایرانّیًة« در عبارت »َرأیُت امَرأ

مصدر معلوم و مجهول

مصدر معلوم، آن است که براى فعل معلوم می آيد و به فاعل نسبت داده می شود؛ . 196

مانند:

: سعید علی را زد، زدنی.
ً
 َضْربا

ً
َضَرَب َسِعيٌد َعـِلّيـا

در این مثال، »َضْرب« پس از فعِل معلوِم »َضَرَب« آمده و به فاعل )سعید(، نسبت 

داده شده است.

نسبت  فاعل  نايب  به  و  می آيد  مجهول  فعل  براى  که  است  آن  مجهول،  مصدر   

داده می شود؛ مانند:
: علی زده شد، زده شدنی.

ً
ُضِرَب َعِلـّيٌ َضْربا

نايب فاعل )علی(،  به  و  آمده  از فعِل مجهوِل »ُضِرَب«  این مثال، »َضْرب« پس  در 

نسبت داده شده است.
زيد، سعید را يارى کرد، يارى کردنی.  :  

ً
 َنْصرا

ً
َنَصَر َزیٌد َسِعيدا و نیز: 

سعید يارى شد، يارى شدنی.  :  
ً
ُنِصَر َسِعيٌد َنْصرا  
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خدايا! کشته شدِن در راه خودت را نصیب ما بفرما.  : ُهّمَ اْرُزْقـَنـا َقْتـاًل ِفي َسِبيِلَك 
ّ
لل

َ
ا  

 توجه

مصدر معلوم و مجهول در زبان عربی، از نظر معنا و کاربرد، با يکديگر متفاوت، ولی از 

نظر لفظ، مانند يکديگرند.

مصدر  وصفی

 مصدر وصفی، مصدرى است که بر وزن اسم فاعِل مؤّنث يا اسم مفعول می آيد؛1 . 197

مانند:

ب )دروغ گفتن(، َعْفو )بخشیدن(، ِکَفاَیة )کافی بودن( 
ْ

َکاِذَبة، َعاِفَية، َکاِفَية: به معناى ِکذ

ـع )سرعت گرفتن در راه رفتن(، َکـَر اَهة 
ْ
وع، َمْکـُروهة: به معناى ُیْسر )آسانی(، َرف

ُ
َمْيُسور ، َمـْرف

)نفرت داشتن(

 توجه

 گاهی مصدر، به معناى اسم مفعول آورده می شود؛ مانند:

وق)آفريده شده( 
ُ
ق به معناى َمْخل

ْ
    ِکَتاب به معناى َمْکُتوب )نوشته شده(، َخل

َك )همه مخلوقات عیال 
ُ
ُهْم ِعَيال

ُّ
ُق ُکل

ْ
َخل

ْ
در دعا، خطاب به خداوند متعال آمده: َو ال

تو هستند(.

1. ِمن العلماء َمن يجعلها مصادر شاّذة و الحّق أّنها أسماٌء جاَءت لمعنی المصدر ال مصادر. جامع الدروس العربیة، 
ج1، ص179
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 اسم مصدر

 اسم مصدر، اسمی است که بر حاصل و نتیجه مصدر داللت می کند.1. 198

با این توضیح که اگر نظر به انتساب فعل به فاعل باشد، به آن مصدر گويند و اگر نظر 

به خوِد فعل باشد، بدون در نظر گرفتِن انتساب به فاعل، آن را اسم مصدر نامند؛2 مانند:

اسم مصدر    ُطْهر )پاکیزگی( َطَهاَرة )پاک بودن( ،  مصدر     

اسم مصدر   َبْسَطة )گسترش(  ، َبْسط )گستردن(  مصدر     
2 میانی ݢ پرسش ݢ

به نظر شما از بين مصدر صناعی، مصدر معلوم، مصدر مجهول، مصدر وصفی و 
اسم مصدر کدام يک در غیر معنای حقیقی خود )معنای مجازی( به کار رفته است؟

 توجه
برخی از عالمت هاِى اسم مصدر در زبان فارسی، »ش، ه، ى، ار« است که غالبًا »ش، 

ه« به آخر ُبن مضارع و »ى« به آخر صفت و »ار« به آخر مصدِر بدون نون اضافه می شود؛ 

مانند:

پرورش پرور   آموزش    ،            آموز  

گريه گرى   خنده    ،             خند  

زشتی زشت   خوبی    ،             خوب  

رفتار رفت   گفتار    ،             گفت  

حرف فعله، بل 
َ
1.اسم المصدر: هو ما ساوی المصدر في الّداللة علی الحدث و لم ُيساِوه في اشتماله علی جمیع أ

يَسَر ُيْسًرا«. 
َ
َم َکالمًا و أ

َّ
 ُوُضوًءا و َتَکل

َ
أ

َ
ْت َهْیَئُته من بعض أحرف فعله لفظًاو تقدیًرا ِمْن غیر ِعَوٍض و ذلک مثُل »َتَوّض

َ
َخل

جامع الدروس العربیة، ج1، ص164
2. جهت تحقیق و بررسی اقوال مختلف ر.ک: النحو الوافي، ج3، ص209 پاورقی )ب(.
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 نکته

1 . اسم مصدر در زبان عربی، سماعی است و فقط برخی از افعال، اسم مصدر دارند.

2. مصدر و اسم مصدر، گاهی داراى وزن واحد و گاهی متفاوت اند؛ مانند:
 

مصدر و اسم مصدر مختلفمصدر و اسم مصدر واحد

م )دانش(
ْ
م )دانستن(، ِعل

ْ
َوْهب )بخشیدن(، َمْوِهَبة )بخشش(ِعل

َغْسل )شستن(،ُغْسل )شستشو(َذَهاب )رفتن(، َذَهاب )رفتار(

ِإْبغاض )دشمن داشتن(، ُبْغض )دشمنی(ُبَکاء )گريستن(، ُبَکاء )گريه(

ْعل )کردن(، ِفْعل )کردار(ِإَراَدة )خواستن(، ِإَراَدة )خواهش(
َ
ف

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 فرق مصدر معلوم و مجهول چیست؟.1

 آيا مصدر، به معناى اسم مفعول به کار برده می شود؟ مثال بزنید..2

 اسم مصدر چیست و چه فرقی با مصدر دارد؟.3

 عالمت مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی چیست؟.4

 اسم مصدر در زبان عربی، سماعی است يا قیاسی؟ توضیح دهید..5

  از کلمات ذیل، مصدر صناعی بسازيد..6

وم، َرْحمان
ُ
َکْيَف، َکّم، َنْفس، َمْظل
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   مصدر و نوع آن را در آيات ذیل مشخص کنید.
َفْتُح.1

ْ
     1. القرآن الکریم: ِإذا َجاَء َنْصُر اهلِل َوال

 ُحّبًا َجّمًا.2
َ

َمال
ْ
وَن ال ّمًا   َو ُتِحّبُ

َ
ْکاًل ل

َ
َراَث أ وَن الّتُ

ُ
ُکل

ْ
     2. القرآن الکریم: َو َتأ

ِة.3 َجاِهِلّیَ
ْ
َحّقِ َظّنَ ال

ْ
وَن ِباهلِل َغْیَر ال      3. القرآن الکریم: َيُظّنُ

ْرُض َدّکًا َدّکًا.4
َ ْ
ـِت ال

َ
 ِإَذا ُدّک

َّ
     4. القرآن الکریم: َکال

ُتـَها.5
ْ

ُسوِل َفَنَبذ  َثِر الّرَ
َ
     5. القرآن الکریم: َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن أ

ٍة َعاِلَیـٍة.6      6. القرآن الکریم: َفُهَو ِفی ِعیَشٍة َراِضَیٍة  ِفی َجّنَ
ِعْبَرًة.7

َ
ْنَعاِم ل

َ
ُکْم ِفی ال

َ
 ل

َ
      7. القرآن الکریم: َو ِاّن

مطالعه و پژوهش

▪ درباره نظرات مختلف در تعريف اسم مصدر و فرق آن با مصدر و عاليم هرکدام در زبان 
فارسی و عربی تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

شرح ابن عقیل، ج2، ص 98، پاورقی

النحوالوافی، ج3، ص151تا ص154، پاورقی

صرف ساده، ویرايش 1393، ص213-214، پاورقی

که يارى خدا و ]آن[ پيروزى )فتح مکه( فرا رسد. نصر، 1 1. آن گاه 
2. و میراث ]خود و يتیم[ را ُپر و يکجا )حالل و حرام با هم( می خوريد و مال را تمام و بسیار دوست می داريد. فجر، 20-19

3. ]کّفار[ به خداوند همچون گمان دوران جاهلیت، گمان ناروا داشتند. آل عمران، 154
کوبيده شود. فجر، 21 4. َحّقا که چون زمین سخت در هم شکسته و 

ک[ از پی ]َمرکِب[ آن ]جبرئیِل[ فرستاده شده، برگرفتم و آن را ]در کالبد گوساله[ افکندم. طه، 96 5. پس مشتی ]خا
6. پس او ) کسی که کارنامه عملش به دست راستش است( در زندگانی پسنديده اى باشد، در بهشتی برین. حاقه، 21 – 22

پايان عبرتی است. نحل، 66 7. و هر آينه برای شما در چهار
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فـــــــــاعـــــــــل اســــــــــــــــــــــــم   
مـــــــفـــــــعـــــــول اســــــــــــــــــــم   
ــه ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ مـ صـــــــــفـــــــــت   
مــــــبــــــالــــــغــــــه اســـــــــــــــــــم   
تـــــفـــــضـــــیـــــل اســـــــــــــــــــم   
ابــزار  اســم زمــان، مکان، 

2

اݥٮت �ت ٮت مسث
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مشتقات)1(: اسم فاعل

درس چهل و دوم

تعريف جامد و مشتق چیست؟.199
اسم مشتق چند قسم است؟.200
تعريف و روش ساخت اسم فاعل در ثالثی مجرد چگونه است؟.201
اسم فاعل در غیر ثالثی مجرد چگونه ساخته می شود؟.202
اسم فاعل چند نوع فاعل دارد؟.203

 اسم جامد و مشتق

• اسم جامد،در اصطالح اسمی است که از فعل گرفته نشده باشد؛ مانند:. 199
َرُجل، َضْرب، َجْعَفر

• اسم مشتق،در اصطالح اسمی است که از فعل گرفته شده باشد؛1 مانند:
َضاِرب، َمْضُروب، ِمْضَراب

که همگی از فعل گرفته شده اند.

بنابراین مباحث این قسمت، فقط در مورد اسم  اسم جامد، بحث خاصی ندارد؛ 

مشتق خواهد بود.

 اقسام اسم مشتق
 اسم مشتق داراى هشت قسم است:. 200

اســم فاعــل، اســم مفعــول، صفــت مشــبهه، اســم مبالغــه

ابــزار اســم  زمــان،  اســم  مــکان،  اســم  تفضيــل،  اســم 

1.البته بی واسطه از فعل ولی با واسطه از مصدر گرفته شده است، چنان که سیوطی در البهجة المرضية در »باب إعمال 
کما قال في شرح الکافية _ ما ِصیَغ ِمن مصدٍر...، ج2، ص5. اسم الفاعل« آورده... و هو _ 
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 اسم فاعل

اسم فاعل، بر کسی يا چیزى که کارى از او صادر شده يا دارنده حالت غیر ثابتی . 201

است، داللت می کند. 

 روش ساخت اسم فاعل:

الف( در ثالثی مجّرد:

اِعل« می آيد؛1 مانند:
َ
اسم فاعل در ثالثی مجرد، بر وزن »ف

َذاِهب )رونده(، بر شخصی که عمل رفتن از او صادر شده باشد، داللت می کند.

 َکاِتب )نويسنده(، بر شخصی که عمل نوشتن از او صادر شده يا نويسندگی حالت 

موّقت او گرديده است، داللت می کند.

•  صرف اسم فاعل در ثالثی مجرد

برای غايب،  شش صيغه است؛ يعنی   اسم فاعل  در ثالثی مجرد و غیر آن، داراى 

م به يک شکل به کار می رود:
ّ
مخاطب و متکل

4. مفرد: َکاِتـَبٌة )نويسنده(  1. مفرد: کاِتٌب )نويسنده(   

5.مثنٰی: َکاِتـَبـَتاِن )نويسندگان( مذکر    2. مثنٰی: َکاِتـَباِن )نويسندگان(  مؤّنث

6. جمع: َکاِتـَباٌت)نويسندگان( 3. جمع: َکاِتـُبوَن )نويسندگان(          

1. در اينکه »آيا ساخت اسم فاعل قیاسی است يا سماعی؟« اختالف است؛ به عبارت ديگر »آيا می توان از هر فعل ثالثی 
مجّردی، اسم فاعل بر وزن »ٰفاِعل« ساخت؟« در ذیل، دو قول مختلف آورده شده: ... و ال فرق فی الماضی بين المتعّدی 
و الالزم و ال بين مفتوح العین و مکسورها و مضمومها... َکُرَم َيْکُرُم َکَرمًا، فهو کاِرم. َحُسَن َيْحُسُن ُحْسنًا، فهو حاِسن؛ بشرط 

مرین طارَئین ال داِئَمْین. النحو الوافي، ج3، ص240
َ
أن يکون الکرم و الُحسن أ

... ذلک مقیس في کل فعل کان علی وزن َفَعل _ بفتح العین _ متعّديًا کان أو الزمًا... فان کان الفعل علی وزن َفِعَل _ بکسر   
العین _ فإّما أن يکون متعّديًا أو الزمًا، فإن کان متعّديًا فقیاسه أيضًا أن يأتي اسم فاعله علی فاعل ... و إن کان الزمًا أو کان 

 سماعًا. شرح ابن عقيل، ج2، ص128
ّ

الثالثي علی َفُعَل _ بضم العین _ فاليقال في اسم الفاعل منهما »فاِعٌل« إال
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329 مشتقات)1(: اسم فاعل

ب( در غير ثالثی مجرد:

حرِف . 202 داده،  قرار  مضارع  حرف  جاى  به  را  مضموم«  »میم  مجرد،  ثالثی  غیر  در 

ماقبل آخر را اگر مکسور نباشد، مکسور می کنیم؛ مانند:

اسم فاعل            ُمْحِسن    )نیکوکار( ُیْحِسُن  مضارع معلوم        ْحَسَن 
َ
    أ

م      )يادگیرنده( ِ
ّ
ُم  اسم فاعل            ُمَتَعل

َّ
َیَتَعل مضارع معلوم       َم 

َّ
    َتَعل

مضارع معلوم          ُیَوْسِوُس     اسم فاعل            ُمَوْسِوس  )وسوسه کننده(     َوْسَوَس 

  •  صرف اسم فاعل در غير ثالثی مجرد

َمٌة )يادگیرنده( ِ
ّ
ٌم )يادگیرنده(             4. مفرد:  ُمَتـَعل ِ

ّ
       1. مفرد:   ُمَتـَعل

َمَتاِن)يادگیرندگان( ِ
ّ
5.مثنیٰ:ُمَتـَعل

      

مؤّنث  َماِن)يادگیرندگان(  ِ
ّ
2.مثنیٰ: ُمَتـَعل مذکر 

َماٌت)يادگیرندگان( ِ
ّ
ُموَن )يادگیرندگان(                  6. جمع:  ُمَتـَعل ِ

ّ
       3. جمع:ُمَتـَعل

   نکته ها

تمامی مشتقات ـــ  از جمله اسم فاعل ـــ  از فعلی ساخته می شوند که »متصّرف«   .1

ْيَس« که جامد هستند.
َ
باشد، به خالف افعالی چون »ِنْعَم، َعَسٰی و ل

با اضافه شدن »تاء« به آخر آن، مؤّنث  ـــ   ثالثی  ـــ چه ثالثی و چه غیر  اسم فاعل    .2

می شود؛ مگر در اسم فاعل هایی که مختص به مؤّنث اند؛ مانند:

 َحاِمل، ُمْرِضع که بهتر است1 عالمت تأنیث به آنها ملحق نشود.
صیغه های  صرف  شده اند.  صرف  رفعی  حالت  در  پيشین،  فاعل های  اسم   .3
مختلف آن در حالت های نصبی و جّری به صورت ذیل است که با جزئیات آن 

در بحث »مثنی و جمع« و همچنین در »علم نحو« آشنا خواهید شد.

کذلك تحذف  ُحْبلٰی... و  کانت بمعنی  إذا  کلمة » حاِمل«  التأنیث من  تاء  و البلغ حذف  إنما يکون الحسن   .1
استحسانًا من کلمة » ُمْرِضع«... النحو الوافي، ج3، ص246، پاورقی2
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درا چهل و دوم330

حالت جّریحالت نصبیعدد

ذکر
م

ًمفرد
کاِتٍبکاِتــبا

کاِتــَبـْيِنکاِتــَبـْيِنمثنٰی

کاِتــِبـيَنکاِتـِبــيَنجمع

ث
مون

کاِتــَبـٍةکاِتــَبـًةمفرد

ِنمثنٰی کاِتــَبـَتـْيِنکاِتــَبـَتيـْ

کاِتــَباٍتکاِتــَباٍتجمع

ضماير در اسم فاعل

 اسم فاعل، مانند فعِل معلوم، داراى فاعل است که آن فاعل:. 203

  گاهی اسم ظاهر است؛ مانند:
َکاِتٌب  َسِعيٌد؟ )آيا سعید، نويسنده است؟(

َ
أ    

                    
                          اسم فاعل      فاعل )اسم ظاهر(

  و گاهی ضمیر بارز است؛ مانند:
نَت؟  )آيا رغبت کننده ای تو؟(

َ
      َراغٌب     أ

َ
أ                     

                
                                             اسم فاعل       فاعل )ضمیر بارز(
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331 مشتقات)1(: اسم فاعل

  و گاهی فاعل، ضمیِر مستتر و پنهان است که به حسب اشخاص و صیغه هاى 
مختلف، نوع آن با هم فرق می کند؛1 مانند:

ُب کاِتـــبيَن)دانشجويان، نويسنده نیستند(
ّ

ال                   َما الّطُ

                                       
                                                                اسم فاعل، فاعل آن »ُهْم« )ضمیر مستتر در کاِتــِبیَن(

ݢمــیانی پرسش ݢ

آن  سالم  مذکر  جمع  فاعل  اسم  و  »َیکتبوَن«  فعل  بین  فاعل  نوع  جهت  از  فرقی  آیا 
)کاِتبوَن( و همچنین بین »َیکُتباِن« و اسم فاعل مثّنای آن )کاِتباِن( وجود دارد؟

  صیغه هاى اسم فاعل و ضمیرهاى مستتر در هر يک از آنها را مرور می کنیم:

اسم فاعل و ترجمهضمیر مستترصیغه

اول )مفرد مذکر(

دوم )مثناى مذکر(

سوم )جمع مذکر(

چهارم)مفردمؤّنث(

پنجم )مثناى مؤّنث(

ششم )جمع مؤّنث(

َنا
َ
ْنَت أ

َ
ُهَو أ

ْنُتَما َنْحُن
َ
ُهَما أ

ْنُتْم َنْحُن
َ
ُهْم أ

َنا
َ
ْنِت أ

َ
ِهَي أ

ْنُتَما َنْحُن
َ
ُهَما أ

ْنُتّنَ َنْحُن
َ
ُهّنَ أ

َکاِتٌب: يک مرِد نويسنده )او، تو، من(

َکاِتـَباِن: دو مرِد نويسنده )آنها، شما، ما(

َکاِتـُبوَن: مرداِن نويسنده )آنها، شما، ما(

َکاِتـَبٌة:  يک زن نويسنده )او، تو، من(

َکاِتـَبـَتاِن: دو زن نويسنده )آنها، شما، ما(

َکاِتـَباٌت: زنان نويسنده )آنها، شما، ما(

إذا رفع اسم الفاعل ضمیرًا مستترًا وجب أن يکون مرجع هذا الضمیر غائبًا؛ لن اسم الفاعل ال يعود ضمیره إال علی   .1
الغائب، ففی مثل: أ َنا ظاّن محّمدًا قائمًا، يکون التقدیر: أنا رجل ظاّن... فالضمیر في: »ظاّن« تقدیره: »ُهَو« يعود علی 
ذلك المحذوف و ال يصح تقدیره: أنا ... و الظاهر أن هذا الحکم لیس مقصورًا علی اسم الفاعل، بل يسري علی غیره 

من المشتقات المتحملة ضمیرًا مستترًا فیجب إرجاعه للغائب کذلك. النحو الوافي، ج3، ص252

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا چهل و دوم332

نَت کاتٌب   أَناکاتٌب
َ
أ مفرد مذکر       ُهَو کاتٌب   

                     )او نويسنده است(            )تو نويسنده اى(                   )من نويسنده ام(

نحُن کاِتـباِن ْنُتما کاِتـباِن     
َ
أ َسعيدان  کاِتـباِن   مثناى مذکر      

               )آن دوسعیدنويسنده اند(       )شما نويسنده ايد(       )ما دونفر، نويسنده ايم(

نحُن  کاِتـباٌت ْنـُتّن  کاِتـباٌت    
َ
أ  جمع مؤّنث         سعيداٌت  کاتباٌت  

                    )آن سعیده هانويسنده اند(       )شمانويسنده ايد(              )مانويسنده ايم(

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. جامد و مشتق را تعريف کنید.

2. اسم مشتق چند قسم است؟ نام ببريد.

3. اسم فاعل فعل هاى ذیل را با ذکر ترجمه آنها بنويسید.

 
َ

َخذ
َ
، ِاّت

َ
ـَزل

ْ
َق، ِاْسَتَمَع، َباَحَث، ِاْسَتْکـَبـَر، ، َتـَزل

َ
َح، َصّد

َ
ْصل

َ
َحِفَظ، أ

4. آيا اسم فاعل، مانند فعل معلوم داراى فاعل است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

5. شش صیغه اسم فاعل فعل هاى ذیل را صرف کنید.

    َعِلَم، ِاْسَتْفَهَم

6. مصدرهاى ذیل را به اسم فاعل تبدیل کنید.

یِن
َ

ین   َناِصُر الّد     مانند: َنْصُر الّدِ

َمْعِدن،
ْ
ْيف، ِاْسِتْخَراُج ال

َ
م، ِإْکـَراُم الّض

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ُق اِلنَسان، َطل

ْ
َخل

َوْجه،
ْ
َمَزاَیا، ِاْبِیَضاُض ال

ْ
ُد ال

ُ
ِنب، َتَعّد

ْ
ُمذ

ْ
ُمَعاَقَبُة ال

ْفس ب، ِاْطِمئَناُن الّنَ
ْ
ِاْشِمْئـَزاُز الَقل
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  اســم فاعــل را در آيــات و روايــات ذیــل تعیيــن کنیــد و وزن، ريشــه، بــاب و صیغــه آنهــا 
را بنويســید.

ُمْحِسِنیَن.1
ْ
ْجَر ال

َ
  ُيِضیُع أ

َ
 اهلَل ال

َ
1. القرآن الکریم: ِإّن

َحاِفِظیَن   ِکَرامًا َکاِتِبیَن.2
َ
ْیُکْم ل

َ
 َعل

َ
2. القرآن الکریم: ِإّن

اُر.3 َقّهَ
ْ
َواِحُد ال

ْ
ِم اهلُل ال

َ
ُقوَن َخْیٌر أ ْرَباٌب ُمَتَفّرِ

َ
 أ

َ
ْجِن أ 3. القرآن الکریم: َيا َصاِحَبِی الّسِ

َفاِسُقوَن.4
ْ
ُمَناِفِقیَن ُهُم ال

ْ
 ال

َ
4. القرآن الکریم: ِإّن

ِقَمِة.5 ْعَمِة َو َجاِلبًا ِللّنَ ِم َطاِردًا ِللّنِ
ْ
ل

ُ
َماُم َعِلّي؟ع؟: َکَفٰی ِبالّظ ِ

ْ
 ل

َ
5. ا

 َزاِجٌر ُمْزَدِجٌر.6
َ

ٌر َوال  ُمْنِکٌر ُمَغّیِ
َ

َفَساُد َفال
ْ
َماُم َعِلّي ؟ع؟:َظَهَر ال

ْ
 ِل

َ
6. ا

وِب 
ُ
ُقل

ْ
َر  ال وِب َيا ُمَنّوِ

ُ
ُقل

ْ
وِب َيا َطِبیَب ال

ُ
ُقل

ْ
َب ال ِ

ّ
ُکُروِب َيا ُمَقل

ْ
 اهلل؟ص؟: يا َکاِشَف ال

ُ
7. َرسول

ُغُموِم.7
ْ
َس ال ُهُموِم َياُمَنّفِ

ْ
َج ال وِب َيا ُمَفّرِ

ُ
ُقل

ْ
ِنیَس ال

َ
َيا أ

مطالعه و پژوهش

▪ بررسی کنید آيا عمل کردن اسم فاعل در اسم ظاهر و يا ضمیر بارز و مستتر شرط خاصی 
نیز دارد يا نه؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

النحو الوافي ، ج 3،ص 179 تا 183،قسمت متن و پاورقی

1. و خداوند مزد نیکوکاران را تباه نمی کند. توبه، 120
ــ  11 2. هر آينه بر شما نگهبانانی باشد، بزرگوارانی نويسنده. انفطار، 10ـ 

3. اى دو يار زندانی من! آيا خدايان پراکنده بهترند يا ]آن[ خداوند يگانه چیره شونده ]بر همه[؟ یوسف، 39
4. منافقان به يقین همان ] بدکاران و [ بيرون شدگان از فرمان اند. توبه، 67

کافی است. غرر الحکم، ج 2، ص 559 5. ستمکارى، براى راندن نعمت و آوردن خشم خداوندى، 
که خود از  که آن را دگرگون سازد و نه نافرمانی و معصیت را بازدارنده اى  کننده اى است  6. فساد آشکار شد، نه انکار 

معصیت دور باشد. نهج البالغه، خ 129
کننده رنج و مشقت ها؛ اى دگرگون کننده قلب ها؛ اى طبیب قلب ها؛  کبیر، قسمت 12: اى برطرف  7. دعاى جوشن 
ْک[ دل ها؛ اى برطرف کننده اندوه ها؛ اى زایل کننده غم ها! بحارالنوار، ج 94،  اى روشنی بخش دل ها؛ اى انیس ]پا

ص 397، باب 52
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مشتقات)2(: اسم مفعول

درس چهل و سوم

تعريف اسم مفعول چیست و روش ساختن آن در ثالثی مجرد چگونه است؟.204
اسم مفعول در غیرثالثی مجرد چگونه ساخته می شود؟.205
آيا وزن مصدر میمی و اسم مفعول در غیر ثالثی مجرد يکسان است؟.206
اسم مفعول دارای چند نوع نايب فاعل است؟.207
در چه صورتی می توان از فعل الزم اسم مفعول ساخت؟.208
چه اوزانی گاهی به معنای اسم مفعول به کار می روند؟.209

اسم مفعول

حالت . 204 يا  واقع  او  بر  کارى  که  می کند  داللت  چیزى  يا  کسی  بر  مفعول،  اسم   
غیرثابتی در او محّقق شده باشد.1

طريقه ساخت اسم مفعول

الف(در ثالثی مجرد 
اسم مفعول در ثالثی مجرد، بر وزن »َمْفُعول« می آيد؛2 مانند:

َمْنُصوٌر )يارى شده(، بر شخصی داللت می کند که عمل يارى کردن بر او واقع شده است.
• صرف اسم مفعول در ثالثی مجرد

                 1. مفرد:  َمْنُصوٌر )يارى شده(           4. مفرد:  َمْنُصوَرٌة )يارى شده(

مذکر   2.مثنٰی: َمْنُصوَراِن)يارى شدگان(   مؤّنث  5.مثنٰی:َمْنُصوَرَتاِن)يارى شدگان(

                3. جمع:َمْنُصوُروَن)يارى شدگان(                    6.جمع:  َمْنُصوَراٌت)يارى شدگان(

َکِفْعٍل صیَغ للمفعوِل فی معناُه. )البهجة المرضية، ج2، ص10( 1. َفُهَو 
ثی المتصّرف. )النحو الوافي، ج3، ص271( 2. ُيصاغ قیاسًا علی وزن »َمْفُعول« من مصدر الماضی الثال
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ب( در غير ثالثی مجرد

اسم مفعول در غیر ثالثی مجرد بر وزن مضارع مجهول آن است و با قرار دادن »ميم . 205

مضموم« به جاى حرف مضارع آن، ساخته می شود؛ مانند:

ْحَسَن       مضارع مجهول     ُیْحَسُن           اسم مفعول       ُمْحَسن
َ
          أ

          ِاْسَتْخَرَج   مضارع مجهول          ُیْسَتْخَرُج      اسم مفعول      ُمْسَتْخَرج

ُیَوْسَوُس       اسم مفعول      ُمَوْسَوس           َوْسَوَس     مضارع مجهول       

• صرف اسم مفعول در غير ثالثی مجرد

     1.مفرد:ُمَوْسَوٌس)وسوسه شده(                  4.مفرد:ُمَوْسَوَسٌة)وسوسه شده(

2.مثنٰی:ُمَوْسَوَساِن)وسوسه شدگان(       مؤّنث 5.مثنٰی:ُمَوْسَوَسَتاِن)وسوسه شدگان( مذکر 

    3.جمع:ُمَوْسَوُسوَن)وسوسه شدگان(                         6.جمع:ُمَوْسَوَساٌت)وسوسه شدگان(

  توجه

از . 206 قرينه  با  و  است  يکسان  مجرد  ثالثی  غیر  در  مفعول  اسم  و  میمی  مصدر  وزن 

يکديگر بازشناخته می شوند؛ مانند:

 ُمْحَسن     مصدر میمی: ِإحسان       اسم مفعول: احسان شده

 ُمْسَتْخَرج       مصدر میمی: ِاستخراج        اسم مفعول:  استخراج شده

  نکته ها

1.  اسم مفعول _ چه ثالثی و چه غیرثالثی _ با اضافه شدن »تاء« به آخر آن، مؤّنث   

ٌة )يک زن کشته شده(
َ
 )يک مرد کشته شده(   َمْقُتول

ٌ
می شود؛ مانند:       َمْقُتول

ـٌة )يک زن لرزانده شده(
َ
ـَزل

ْ
 )يک مرد لرزانده شده(   ُمَزل

ٌ
ـَزل

ْ
       ُمَزل

صیغه های  صرف  شده اند.  صرف  رفعی  حالت  در  پيشین،  مفعول های  اسم   .2

آن در  با جزئیات  که  به صورت ذیل است  و جّری  آن در حالت های نصبی  مختلف 
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بحث »مثنی و جمع« و همچنین در »علم نحو« آشنا خواهید شد.
 

حالت جّریحالت نصبیعدد

ذکر
م

َمْنُصوٍرَمْنُصورًامفرد

َمْنُصوَرْیِنَمْنُصوَرْیِنمثنٰی

َمْنُصوِریَنَمْنُصوِریَنجمع

ث
مون

َمْنُصوَر ٍةَمْنُصوَرًةمفرد

َمْنصوَرَتْیِنَمْنُصوَرَتْیِنمثنٰی

َمْنُصوراٍتَمْنُصوراٍتجمع

 ضمایر در اسم مفعول
 اسم مفعول، مانند فعل مجهول، نايب فاعل دارد که گاهی اسم ظاهر و گاهی . 207

ضمیر بارز است؛ مانند:

َمْنُصوٌر   َسِعيٌد؟   )آيا سعید شخص يارى شده است؟(
َ
                أ

                                         
                اسم مفعول     نايب فاعل )اسم ظاهر(

ْنَت؟   )آيا وسوسه شده ای تو؟(
َ
ُمَوْسَوٌس أ

َ
                 أ

                                              

                   اسم مفعول      نايب فاعل)ضمیر بارز(

 گاهی نايب فاعل، ضمیِر مستتر )پنهان( است که به حسب اشخاص و صیغه هاى 

مختلف، نوع آن با هم فرق می کند.
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 در جدول ذیل، صیغه هاى اسم مفعول و ضمیرهاى مستتر در هر کدام را مشاهده می کنید:
 

اسم مفعول و ترجمهضمیر مستترصیغه

اول )مفرد مذکر(

دوم )مثناى مذکر(

سوم )جمع مذکر(

چهارم)مفردمؤّنث(

پنجم )مثناى مؤّنث(

ششم )جمع مؤّنث(   

َنا
َ
ْنَت  أ

َ
ُهَو   أ

ْنُتَما  َنْحُن
َ
ُهَما أ

ْنُتْم   َنْحُن
َ
ُهْم  أ

َنا
َ
ْنِت  أ

َ
ِهَي  أ

ْنُتَما  َنْحُن
َ
ُهَما أ

ْنُتّنَ  َنْحُن
َ
ُهّنَ  أ

َمْنُصوٌر : يک مرِد ياری شده )او، تو، من(

َمْنُصوَراِن: دومرِد ياری  شده )آنها، شما، ما(

َمْنُصوُروَن: مرداِن  ياری  شده )آنها، شما، ما(

َمْنُصوَرٌة: يک زِن ياری  شده )او، تو، من(

َمْنُصوَرَتاِن:دوزِن  ياری  شده )آنها، شما، ما(

َمْنُصوَراٌت:زنان ياری  شده )آنها، شما، ما(

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

ّفاِر...«)فتح، 29(  آیا صحیح است 
ُ

ی الک
َ
ذیَن مَعُه أِشّداُء َعل

ّ
 اهلِل َو ال

ُ
در آیٔه »ُمحّمٌد َرسول

بگوییم کلمه »محّمٌد« دارای نائب فاعل است؟ چرا؟

اسم مفعول فعل هاى الزم

دانستیم که فعل الزم، مفعول ندارد؛ بنابراین، اسم مفعول هم نخواهد داشت؛ . 208

از آن، اسم مفعول  با حروف جّر، متعدى شود، سپس  ابتدا فعل الزم  اينکه  مگر 

ساخته شود؛ چنان که در درس معلوم و مجهول )2(، گذشت.

چهارده صيغه دارد که   اسم مفعول، در فعل الزمی که با حرف جر متعدى شده، 

صرف آن از فعل َذَهَب )رفت(      ُذِهَب ِبِه )برده شد( به صورت ذیل است:

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا چهل و سوم338

 غايب     
)مذکر(

ُهوٌب ِبِه
ْ

َمذ

يک مرد برده شده

ُهوٌب ِبِهَما
ْ

َمذ

دو مرد برده شده

ُهوٌب ِبِهْم
ْ

َمذ

مردان برده شده

غايب     
)مؤّنث(

ُهوٌب ِبَها
ْ

َمذ

يک زن برده شده

ُهوٌب ِبِهَما
ْ

َمذ

دو زن برده شده

ُهوٌب ِبِهّنَ
ْ

َمذ

زنان برده شده

مخاطب
)مذکر(

ُهوٌب ِبَك
ْ

 َمذ

تو يک مرد برده شده

ُهوٌب ِبُکَما
ْ

َمذ

شما دو مرد برده شده

ُهوٌب ِبُکْم
ْ

َمذ

شما مردان برده شده

مخاطب
)مؤّنث(

ُهوٌب ِبِك
ْ

 َمذ

تو يک زن برده شده

ُهوٌب ِبُکَما
ْ

َمذ

شما دو زن برده شده

ُهوٌب ِبُکّنَ
ْ

َمذ

شما زنان برده شده

متکلم     
ُهوٌب ِبي

ْ
َمذ

من )مرد يا زن( برده شده    

ُهوٌب ِبَنا
ْ

َمذ

ما )مردان يا زنان( برده شده

  نکته
گاهی اوزان »َفِعیل، ِفْعل، َفْعل، َفَعل« به معنی اسم مفعول به کار می روند؛1 مانند:. 209

ُبوحبه معنیِذْبحَمْقُتولبه معنی َقِتيل
ْ

َمذ

َمْعُدود به معنیَعَددَمْقُبوض به معنیَقْبض 

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. تعريف اسم فاعل و اسم مفعول را با يکديگر مقايسه کنید و يک وجه اشتراک 

و يک وجه افتراق براى آنها بنويسید.

2. از کلمات ذیل اسم مفعول بسازيد.
َ

َخذ
َ
، ِاّت

َ
َزل

ْ
َر ، َخاَصَم، َزل

َ
َرَط، َبّش

ْ
ف

َ
َجَمَع، َقَتَل، أ

1. ال ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فیه علی السماع. شرح ابن عقيل، ج2، ص132؛ البهجة المرضية، ج2، ص19؛ 
النحو الوافي، ج3، ص273
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3. اسم مفعول فعل هاى ذیل را با ذکر ترجمه و تعیين ضمیرهاى مستتر آنها، صرف کنید.
َ

َحِفَظ، ِاْسَتـْقَبل

4. آيا فعل الزم، اسم مفعول دارد؟ توضیح دهید.

ـ « را بنويسید.
َ
ِذَن ل

َ
5. چهارده صیغه اسم مفعول فعل »أ

   در آيــات و روايــت ذیــل، اســم فاعــل و اســم مفعــول را مشــخص کــرده، بــاب، وزن و 
ريشــه آنهــا را بنويســید.

ُبوَن.1 ُمَقّرَ
ْ
ِئَك ال

َ
ول

ُ
اِبُقوَن   أ اِبُقوَن الّسَ القرآن الکریم: َو الّسَ  .1    

 َمْمُنوَعٍة.2
َ

 َمْقُطوَعٍة َو ال
َ

القرآن الکریم: َو َفاِکَهٍة َکِثیَرٍة   ال  .2    

ومًا 
ُ
َبْسِط َفَتْقُعَدَمل

ْ
 ال

َ
 َتْبُسْطَها ُکّل

َ
ٰی ُعُنِقَك َو ال

َ
ًة ِإل

َ
ول

ُ
َتْجَعْل َيَدَك َمْغل

َ
القرآن الکریم: َو ال  .3

َمْحُسورًا.3
ُمْهِلَکاُت.4

ْ
َهاِت ُهّنَ ال ُمَشّبَ

ْ
ُمْبَتَدَعاِت ال

ْ
 ال

َ
َماُم َعِلّيٌ ؟ع؟: ِإّن ِ

ْ
ل

َ
   4 . ا

مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابع ذیل وزن های جديدی را ذکرکنید که َسماعًا به معنی اسم مفعول 
به کار می روند.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرف کاربردی، ج2،ص149

صرف ساده، ویرايش 1393،ص221

ــ  11 گیرندگان ]به ايمان، جهاد و اطاعت[، آن پيشگامان مقربان اند. واقعه، 10ـ  1. و پيشی 
2. و میوه هاى بسیار * نه بريده ]و قطع[ و نه ]برای بهشتیان[ منع شده. واقعه، 32 ـــ 33

گزاف و  کامل مگشاى ]و هر چه دارى به  ک مکن[ و آن را به طور  گردنت مبند ]و بخل و امسا 3. و دست خويش به 
که نکوهیده و درمانده بنشینی. اسراء، 29 زياده روى مده[ 

ک کننده اند. نهج البالغه، خ 169 4. همانا بدعت هایی که شبیه ]حق[ شده اند، همان ها هال
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درس چهل و چهارم

 آيا اسم ناسالم عالوه بر قواعد مشترک با فعل قواعد اختصاصی نیز دارد؟.210
اعالل در اجوف، ناقص و لفیِف اسم فاعل ثالثی مجرد چگونه است؟.211
آيا قواعد جاری در فعل در اسم مفعول نیز قابل اجرا است؟.212
آيا می توانید نمونه هایی از صرف اسم فاعل و اسم مفعول ذکر کنید؟.213

نا سالم در اسم فاعل
همان طور که گفته شد، قواعد جاری در فعل، در صورت احراز شرايط، در اسم نیز قابل 

اجرا هستند؛ مانند:
ِاسکان      راْدٌد      نوشته می شود      راّدٌ ــ      اســم فـــاعــل      راِدٌد       ـُ َرّدَ ــ

اسم، عالوه بر این قواعد مشترک، »قواعد اختصاصی« نیز دار د که به تناسب، . 210

در خالل مباحث اسم به آنها اشاره خواهد شد.

اعالل در اسم فاعل

اِعل« و صیغه های بعدی آن، قلب به . 211
َ
ه »واو« و »یاء« بعد از الِف وزن »ف

ّ
حرف عل

همزه می شود1 به شرط آنکه در فعل آن، اعالل صورت گرفته باشد؛2 مانند:

ه باشد، قلب به همزه 
ّ
گر عین الفعل اسم فاعل، حرف عل ثی مجّرد ا 1. تعبیر دقیق تر این است که گفته شود: »در ثال

گرفتن بعد از الِف وزن »َفاِعل«، در مواردی همچون  می شود«؛ زیرا در صورت حصر این قاعده به خصوِص قرار 
ْصله 

َ
که وزن »َفاِعل« از بين می رود، مجرایی برای پياده شدن نخواهد داشت... ُیَرّدُ نحو: باب... إلی أ تصغیر 

ْيِئم بالهمزة... لبقاء المقتضي  فنقول في تصغیره... ُبَوْيب... بخالف مثل »َقاِئم« فإّنك تقول في تصغیرها: ُقَو
کونهما اسمي فاعل من  کان قبله و ذلك أن المقتضي لقلب عین الفعل في َقاِئم و َبائع هو  بعد التصغیر علي ما 

المعتل العین و هو باق بعد التصغیر. شرح النظام، ص90
2. َفِإعاللها في اسم الفاعل تابٌع لعاللها في فعله. جامع الدروس العربیة، ج1، ص182؛ البهجة المرضية، ج2، ص290
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ٌ
َقاِئـل   

ٌ
    َقاِول

َ
َقَول

َساِئـٌر َسَيرَ   َساِیرٌ     

به خالف »َعاِوٌر«.     

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

 
ً
به نظر شما حرف »واو« در کلمه »قاِوم« در چه صورتی )با داشتن چه معنایی( حتما

باید به همزه تبدیل شود و در چه صورتی باید به حال خود باقی بماند؟

نمونه هایى از اسم فاعل کلمات »ناسالم« در ثالثی مجّرد
 

اسم فاعلمضارعماضیریشهنوع کلمه

َمَرأ م رمهموز
َ
ُمُرأ

ْ
َءاِمٌرَيأ

َتاّمٌَيِتّمَُتّمَت م م مضاعف

َواِهٌبَیَهُبَوَهَبو ه بمثال

َخاِئٌنَيُخوُنَخاَنخ و ناجوف

ݢٍعݤݤݤݤݤݤَيْدُعو َدَعاد ع وناقص ݢ َدݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݢ

َواٍقَيِقیَوَقٰیو ق ی لفیف

  توضيح
از »ال« و اضافه باشد، در حالت رفع و جّر،   اسم فاعل ناقص و لفیف، اگر مجّرد 

« می آيد: اعٍ
َ
الم الفعل آن حذف شده، بر وزن »ف
• از ماّده »دعو« می شود  داعٍ 

• و از ماّده »وقی« می شود   َواٍق.
 َداعٍ در اصل َداِعٌو بوده که طبق قاعده »7«، واو آن به ياء تبدیل شده و از آنجا که 
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طبق  »ياء«  و  )َداِعْيْن(  ساقط  »ياء«  ضمه   »8« قاعده  طبق  است،  ثقیل  ياء  بر  ضمه 
قاعده »6« در التقاء ساکنین بين »ياء« و »تنوین« حذف شده است: َداِعْن. 

در عربی َداِعْن را به شکل َداعٍ می نويسند؛ همچنین است: َواٍق.

َوَقَی اسم فاعل      َواِقٌي      َواِقْيْن      َواِقْن  نوشته می شود      َواٍق

  توجه
دخول »ال« بر اسم فاعِل ناقص و لفیف، مانع دخول تنوین بر آنها می شود و اعالِل 

مربوط به قاعده »6« در آنها صورت نمی گیرد؛ لذا الم الفعل آنها حذف نمی شود.

َدَعَو  اسم فاعل      الّداعي َواِقـي  
ْ
ل
َ
َوَقَی اسم فاعل      ا  

نمونه هایى از اسم فاعل کلمات »ناسالم« در  ابواب ثالثی مزید
 

اسم فاعلمضارعماضیریشهباب

ُمْؤِمٌنُیْؤِمُنَءاَمَنأ م نإفعال

َلح ل لتفعيل
َّ
ُلَحل ِ

ّ
لٌُیَحل ِ

ّ
ُمَحل

ُمَتَجاِوٌزَیـَتَجاَوُزَتَجاَوَزج و زتفاعل

ُمْهَتٍدَیْهَتِدیِاْهَتدٰیه د یافتعال

غیرسالم در اسم مفعول

قواعد جاری در فعل، در صورت احراز شرايط، در اسم مفعول نیز قابل اجراست؛ . 212

مانند:  َبَیَع اسم مفعول      َمْبُيـْوٌع      َمُبْيـْوٌع      َمُبـْيـٌع      َمِبـْيـٌع1 بر وزن َمِفْعٌل

 بوده و طبق قاعده »3« چون ضمه بر »ياء« ثقیل 
ٌ

َمِبْيٌع در اصل َمْبُيْوٌع بر وزن َمْفُعول

است، ضّمه به ماقبل منتقل می شود  َمُبْيْوٌع، آن گاه طبق قاعده »6«، »واو« در 

1. َبنو تمیم من العرب يثبتون واَو »َمْفُعول« فیما عینه ياٌء فیقولون: َمْبُیْوٌع، َمْعُیوٌب.جامع الدروس العربیة، ج1، ص187
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التقاء ساکنین حذف می شود1   َمُبْيٌع، سپس ماقبل »ياء« اگر ضّمه باشد، به 

کسره تبدیل می شود2     َمِبْيٌع.
همچنین اگر »واو« و »ياء«در يک کلمه کنار هم بيايند و اّولی ساکن و غیر منقلبه باشد، 

»واو« قلب به »ياء« و در »ياء« ادغام می شود؛3 مانند:
َهَدَی اسم مفعول        َمْهُدْوٌی        َمْهُدْی ٌی        َمْهُدّیٌ        َمْهِدّیٌ 

ݢمیانی2 پرســـش ݢ

آیا فرقی میان دو کلمه »َمعنًی« و »َمعِنّی« به لحاظ معنایی وجود دارد؟ در صورت مثبت 
بودن پاسخ آیا راهی برای به کار بردن هر دوی آنها به یک مفهوم واحد وجود دارد؟

بله؛ در ذیل نمونه هایی از اسم فاعل و مفعول ناسالم و صرف آنها را ذکر می کنیم:. 213
 

اسم مفعولمضارعماضیریشهنوع کلمه

ق ر أمهموز
َ
َقَرأ

ُ
َمْقُروٌءَيْقَرأ

َمْظُنوٌنَيُظّنَُظّنَظ ن نمضاعف

َمْوُجوٌدَيِجُدَوَجَدو ج دمثال

َمِعیٌبَيِعیُبَعاَبع ی باجوف

َمْخِفّیٌَيْخِفیَخَفیخ ف یناقص

َمْوِقّیَيِقیَوَقٰیو ق یلفیف

کن حذف می شود. و المحذوُف واو مفعول  کنین کدام يک از دو سا در اينجا اختالف است که هنگام التقاء سا  .1
عند سیبويه لنها زائدة و الزائد بالحذف أولٰی... و المحذوف عین الفعل عند ابی الحسن الخفش لن العین 

کثیرًا ما يعرض له الحذف فی غیرهذا الموضع فحذفه أولٰی. جامع المقدمات، شرح التصریف، ص397
کان ضّمة. شرح رضی بر شافية، ج3، ص139؛ شرح النظام، ص292 2. ُيْکَسُر ماقبلها إن 

3. این قاعده، به اسم مفعول اختصاص ندارد و در موارد مشابه آن، مانند صفت مشّبهه نیز جاری می شود؛ مانند:   

. َو    َعِلْیٌو    َعِلْیٌی     َعِلّیٌ
َ
َعل
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نمونه هایى از اسم مفعول کلمات »ناسالم« در ابواب ثالثی مزید
 

اسم مفعولمضارعماضیریشهباب

ـَطأ ب ط تفّعل ّبَ
َ
ـُطَتأ ّبَ

َ
ـٌطَيَتأ ّبَ

َ
ُمَتأ

ف ک ک انفعال
َ

ِاْنَفّك
ُ

 ِبِهَيْنَفّك
ٌ

ُمْنَفّك

ُمَنادًیُيَناِدیَناَدٰین د و مفاعلة

ُمْسَتْوفًیَيْسَتْوِفیِاْسَتْوَفٰیو ف یاستفعال

نمونه صرف اسم فاعل و اسم مفعول مثال و اجوف
 

(مثال واوى)َوَعَد(
َ

َول
َ

اجوف یایی)َبَیَع(اجوف واوى)ق

اسم مفعولاسم فاعلاسم مفعولاسم فاعلاسم مفعولاسم فاعل

  َواِعٌد

 وعده دهنده

َواِعَداِن

 َواِعُدوَن

 َواِعَدٌة

 َواِعَدَتاِن

 َواِعَداٌت

َمْوُعوٌد 

وعده داده شده

 َمْوُعوَداِن

 َمْوُعوُدوَن

 َمْوُعوَدٌة

 َمْوُعوَدَتاِن

 َمْوُعوَداٌت

َقاِئٌل

 گوينده

ِن
َ

 َقاِئال

وَن
ُ
 َقاِئل

ٌة
َ
 َقاِئل

َتاِن
َ
 َقاِئل

ٌت
َ

 َقاِئال

ٌ
َمُقول

 گفته شده

ِن
َ

 َمُقوال

وَن
ُ
 َمُقول

ٌة
َ
 َمُقول

َتاِن
َ
 َمُقول

ٌت
َ

 َمُقوال

َباِئٌع

 فروشنده

 َباِئَعاِن

 َباِئُعوَن

 َباِئَعٌة

 َباِئَعَتاِن

 َباِئَعاٌت

َمِبیٌع

 فروخته شده

 َمِبیَعاِن

 َمِبیُعوَن

 َمِبیَعٌة

 َمِبیَعَتاِن
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نمونه صرف اسم فاعل و اسم مفعول ناقص و لفيف
 

َی(ناقص یایی)َهَدَی(ناقص واوی)َدَعَو(
َ

لفیف مفروق )َوق

اسم مفعولاسم فاعلاسم مفعولاسم فاعلاسم مفعولاسم فاعل

َداٍع

دعوت کننده

 َداِعَیاِن

 َداُعوَن

 َداِعَیٌة

 َداِعَیتاِن

 َداِعَیاٌت

َمْدُعّوٌ

 دعوت شده

اِن  َمْدُعّوَ

وَن  َمْدُعّوُ

ٌة  َمْدُعّوَ

َتاِن  َمْدُعّوَ

اٌت  َمْدُعّوَ

َهاٍد 

هدايت کننده

 َهاِدَياِن

 َهاُدوَن

 َهاِدَيٌة

 َهاِدَيَتاِن

 َهاِدَياٌت

َمْهِدّيٌ

 هدايت شده

اِن  َمْهِدّيَ

وَن  َمْهِدّیُ

ٌة  َمْهِدّيَ

َتاِن  َمْهِدّيَ

اٌت  َمْهِدّيَ

َواٍق

 نگه دارنده

 َواِقَیاِن

 َواُقوَن

 َواِقَیٌة

 َواِقَیَتاِن

 َواِقَیاٌت

َمْوِقّيٌ 

نگه داشته شده

اِن  َمْوِقّیَ

وَن  َمْوِقّیُ

ٌة  َمْوِقّیَ

َتاِن  َمْوِقّیَ

اٌت  َمْوِقّیَ

مقایسه اسم فاعل و اسم مفعول در ابواب ثالثی مزید
 

اسم مفعولاسم فاعلمضارعماضیریشهباب

َتفعیل

ِافعال

ِافتعال

ة   
َ
ُمفاَعل

تفاعل

ولد

جوب

خیر

کفی

وصی

َد
َّ
َول

َجاَب
َ
أ

ِاْخَتاَر

اَفٰی کـَ

َتَواَصٰی

ُد ِ
ّ
ُیَول

ُيِجیُب

َيْخَتاُر

ُيَکاِفی

َيَتَواَصٰی

د ِ
ّ
ُمَول

ُمِجیب1
ُمْخَتار2

ُمَکاٍف3

ُمَتواٍص

د
َّ
ُمَول

ُمَجاب4
ُمْخَتار5

ُمَکافًی6

ُمَتَواصًی

2  ُمِجیب. 3  ُمِجْوب 1. ُمِجیب، در اصل ُمْجِوب بوده
4 ُمْخَتار. 2. ُمْخَتار، در اصل ُمْخَتِیر بوده 

که ضمه بر ياء ثقیل است، طبق قاعده »8« ضّمه ياء ساقط  ُمَکاِفْیْن  و  3. ُمَکاٍف در اصل »ُمَکاِفٌی« بوده و از آنجا 
که به شکل »ُمَکاٍف« نوشته می شود. کنین حذف شده است  ُمَکاِفْن  ياء، طبق قاعده »6« در التقاء سا

نکته قاعده 4 ُمَجاب. 3 ُمَجْوب   4. ُمَجاب، در اصل ُمْجَوب بوده 
4 ُمْخَتار. 5. ُمْخَتار، در اصل ُمْخَتَیر بوده  

6. ُمَکافًی در اصل »ُمَکاَفٌی« بوده و طبق قاعده »4« حرف ياء، قلب به الف شده  )ُمَکاَفاْن(  و الف، طبق قاعده »6« 
که به شکل »ُمَکاًفی« نوشته می شود. کنین حذف شده است  )ُمَکاَفْن(  در التقاء سا
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
   به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. از فعل هاى ذیل، اسم فاعل و اسم مفعول بسازيد.

، ِاخَتاَر، ِاْسَتَخاَر، َجاَزٰى، ِاْسَتْحَيٰى
َ

َشاَر، َمّد
َ
َیَسَر، زاَر، َرِضَی، َوِلَي، أ

را  ناســالم  و  ســالم  مفعول هــاى  اســم  و  فاعــل  اســم  ذیــل،  روايــات  و  آيــات  در    
مشــخص کــرده، در  صــورت ناســالم بــودن، قاعــده جــارى شــده بــر آن را )در صورتى 

ــید. ــد( بنويس ــده باش ــاری ش ــده ج ــه قاع ک
ْنَت َقاٍض.1

َ
1. القرآن الکریم: َفاْقِض َما أ

ِدِه.2
َ
ُه ِبَول

َ
وٌد ل

ُ
ِدَها َو اَل َمْول

َ
 ُتَضاّرَ َواِلَدٌة ِبَول

َ
2. القرآن الکریم: ال

َك َو ُهْم َناِئُموَن.3 ْیَها َطاِئٌف ِمْن َرّبِ
َ
3. القرآن الکریم: َفَطاَف َعل

ی 
َ
َمْعُروِف َحّقًا َعل

ْ
ُمْقِتِر َقَدُرُه َمَتاعًا ِبال

ْ
ی ال

َ
ی الُموِسِع َقَدُرُه َو َعل

َ
4 . القرآن الکریم: َعل

ُمْحِسِنیَن.4
ْ
ال

یَن َيا َوِلّيَ  ِ
ّ
ُمِضل

ْ
ِلیَن َيا َهاِدَي ال ُمَتَوّکِ

ْ
َد ال َباِکیَن َيا َسّیِ

ْ
 اهلل؟ص؟: َيا َحِبیَب ال

ُ
 5. َرسول

ْقـَدَر 
َ
أ َيـا  اِدِقیـَن  الّصَ ُمْنـِجَي  َيا  ُهـوِفیـَن 

ْ
َمل

ْ
ال َمْفـَزَع  َيا  اِکِریَن 

َّ
الذ ِنیَس 

َ
أ َيـا  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال

ْجَمِعیَن.5
َ
ِق أ

ْ
َخل

ْ
َه ال

َ
َعاِلِمیَن َيا ِإل

ْ
َم ال

َ
ْعل

َ
ـَقــاِدِریَن َيا أ

ْ
ال

ُمنَکِر  
ْ
اِهیَن َعن ال ُه َو الّنَ

َ
اِرکِیَن ل َمْعُروِف الّتَ

ْ
َعَن اهلُل الِمِریَن ِبال

َ
َماُم َعِلّي ؟ع؟: ل

ْ
ِل

َ
6. ا

1.]ساحران بعد از اينکه به خداى موسی ايمان آوردند به فرعون گفتند:[ پس حکم کن، هر چه را تو حکم کننده اى! طه، 72
2.هیچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببیند ]و نیز[ هیچ پدرى نبايد به سبب فرزندش ضرر ببیند. بقره، 233
3.پس ]شبانگاه، عذاب[ دور زننده اى از سوى پروردگارت بر ِگرد آن بگرديد؛ در حالی که آنان خواب بودند. قلم، 19
کس که توانایی دارد، به اندازه توان خود و تنگدست به اندازه توان خود هديه اى شايسته ]به زن مطلقه اش  4. آن 

که ]این[ سزاوار نیکوکاران است. بقره، 236 بدهد[ 
اى  کنندگان،  توّکل  آقاى[  ]و  سرور  اى  گريان،  ديده هاى  محبوب  اى   :87 قسمت  کبیر،  جوشن  دعاى   .5
که به ياد تو هستند، اى فريادرس  گمراهان، اى يار ]و دوستدار[ اهل ايمان، اى مونس دل هایی  هدايت کننده 
ستمديدگان، اى نجات بخش صادقان، اى تواناترین مقتدران، اى داناترین دانايان، اى معبود تمام عالمیان! 

بحار النوار، ج 94، ص 397
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َعاِمِلیَن ِبِه.1
ْ
ال

ٰی ُکّلِ َعاٍل.2
َ
ٌم ِإل

َّ
ٰی َثَمٌن ِلُکّلِ َغاٍل َو ُسل

َ
َقُة باهلِل َتعال َجواُد؟ع؟: َالّثِ

ْ
َماُم ال

ْ
ِل

َ
 7. ا

مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابع ذیل حداقل پنج فعل اجوف غیر از »َعِوَر« را در ثالثی مجرد نام 
ه در آنها اعالل نمی شود و به تبع آن در اسم فاعل آنها نیز حرف 

ّ
ببريد که حرف عل

ه به همزه تبدیل نمی گردد.
ّ
عل

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرع ساده، ویرایش 1393، ص 115

علوم العربّیة، ص 318

1.  خداوند لعنت کند امرکنندگان به خوبی را که خود آن را ترک می کنند و نهی کنندگان از زشتی را که خود مرتکب 
آن می شوند. نهج البالغه، خ 129

2.اعتماد به خداوند متعال، بهاى هر چیز گران قیمت و نردبانی به سوى هر بلندى است. بحاراالنوار، ج 78، ص 364
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درس چهل و پنجم

تعريف صفت مشبهه چیست و طرز ساختن آن در ثالثی مجرد چگونه است؟.214
صفت مشبهه در غیر ثالثی مجرد چگونه ساخته می شود؟.215
تأنیث در صفت مشبهه چگونه است؟.216
آيا قواعد افعال ناسالم در صفت مشبهه نیز جاری می شود؟.217

صفت مشبهه1
صفت مشبهه، کلمه اى است که بر شخص يا چیِز داراى صفِت ثابت داللت . 214

می کند؛2 مانند:
َکِریم )بزرگوار( ، َحَسن )نیکو(

طريقه ساختن صفت مشبهه 

صفت مشبهه از فعل »الزم« ساخته می شود.
الف( در ثالثی مجّرد

موارد  از  غیر  به  و  می شود  ساخته   » ُ
َیْفُعل ُعلَ  

َ
»ف و   » َیْفَعلُ ِعلَ  

َ
»ف باب های  از  غالبًا 

اندکی، وزن آن»سماعی« است و از قاعده مشخصی تبعیت نمی کند. برخی از اوزان 

1.  إنما کانت مشبهة باسم الفاعل، لنها تثنی و تجمع و تذکر و تؤنث و لنها يجوز أن تنصب المعرفة بعدها علی التشبیه 
بالمفعول به فهی من هذه الجهة مشبهة باسم الفاعل المتعدی إلی واحد. )جامع الدروس العربیة، ج1، ص189(

و: 
َ
أ »الوصف«،  ُيَسّمی:  الذی  المجرد  المعنی   _ أولها  مجتمعة:  أمور  أربعة  علی   

ّ
َيُدل مشتق،  اسم  فإنها   ...  .2

 بها، و ال يتحقق وجوده إال 
ّ

»الصفة«... ثانیها _ الشخص، أو غیره من الشیاء التی اليقوم المعنی المجرد إال
الثبوت  رابعها _ مالزمة ذلك  ثبوتًا عاّمًا...  کل الزمنه  المجرد لصاحبه فی  المعنی  _ ثبوت هذا  ثالثها  فیها.. 

المعنوی العام للموصوف و دوامه. النحو الوافي، ج3، ص281
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صفت مشبهه عبارت اند از:

ْيَعل، مانند: َحْيَدر )شیر(
َ
9. ف ْعل، مانند: َصْعب )دشوار(  

َ
 1. ف

ب: پاکیزه( ْيِعل،مانند:َطْيِیب )َطّیِ
َ
10.ف َعل، مانند: َحَسن )نیکو(  

َ
 2. ف

ِعيل، مانند: َعِليم )دانا(
َ
11. ف ِرح )شادمان(  

َ
ِعل، مانند: ف

َ
 3. ف

َعال، مانند: َجَبان )ترسو(
َ
12. ف ُعل، مانند: َیُقظ )بيدار(  

َ
 4. ف

َعال، مانند: ُشَجاع )دلیر(
ُ
13. ف  5. ِفْعل، مانند: ِصْفر )خالی(  

ُعول، مانند: َصُبور  )شکیبا(
َ
14. ف و )شیرین(  

ْ
ْعل، مانند: ُحل

ُ
 6. ف

ْبَیض )سفید(
َ
َعل، مانند: أ

ْ
ف

َ
َعل، مانند: ُسًدى )به خودواگذار شده( 15. أ

ُ
7. ف

ن، مانند: َعْطَشان )تشنه(
َ

ْعال
َ
16. ف ُعل، مانند: ُکُفو )همتا(  

ُ
 8. ف

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

به نظر شما کدام یک درست است؟
و  تخفیف  )به  مشِبَهة  صفت  یا  باء(  حرف  فتحه  و  تشدید  )به  هه  مشّبَ صفت 

کسره باء( یا هر دو، هریک به اعتباری؟

 دونکته ها

در موارد ذیل، وزن صفت مشبهه »قياسی« است.

داللت داشته باشند، بر وزن  زینت ظاهری  عيب ظاهری1 يا  رنگ،  1.  افعالی که بر 

َعل« می آيند؛ مانند:
ْ
ف

َ
»أ

ْکَحل )سرمه گون چشم(
َ
أ ْعَرج )لنگ( 

َ
ْحَمر )سرخ(      أ

َ
   أ

ْحَمق« و إن کان من باب »َفِعَل« المکسور العین فهو يدل 
َ
ْحَمق«... لن »أ

َ
 مجیُئها من »َحِمَق َيْحَمُق« علی »أ

ّ
1. و شذ

علی عیب باطن. جامع الدروس العربیه، ج1، ص190؛ شرح رضی بر شافيه، ج1، ص145
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داشته  داللت  درونی  هيجانات  و  حرارت  يا  پربودن  بودن،  خالی  بر  که  افعالی    .2

ن« می آيند؛ مانند:
َ

ْعال
َ
باشند، بر وزن »ف

َجْوَعان )گرسنه(       ،     َعْطَشان )تشنه(    

َشْبَعان )سیر(       ،    َرّیان )سیراب(    

ن )فرزنْد مرده(
َ

َغْضَبان )عصبانی(   ،    َثْکال    
 توجه

 1. صفت مشبهه، گاهی به طور سماعی از فعل متعدى گرفته می شود؛ مانند:

َرِحَم )متعدى( َرِحيم   ،   َعِلَم )متعدی(  َعِليم

    می توان »َرِحیم« و »َعِلیم« را صیغه مبالغه دانست.

مفعول        معناى  به  گاهی  و  فاعل  معناى  به  موارد  از  بسیارى  در  مشبهه  صفت   .2

می آيد؛ مانند:

به معناى فاعل    َکِریم )بخشنده(، َصُبور )صابر و شکیبا(

َعِليل )معلول(، َجِریح )مجروح( به معناى مفعول  

3. اسم فاعل يا اسم مفعولی که از آن معناى ثبوتی اراده شده باشد، صفت مشبهه 

است؛ مانند:
َمَقاِصِد )پسنديدْه اهداف(

ْ
ِب )پاْک قلب(، َمْحُموُد ال

ْ
َقل

ْ
َطاِهُر ال

2 میانی ݢ پرسش ݢ

از بین اسم فاعل و صفت مشّبهه کدام یک به جهت وزن عروضی )ترتیب حرکات 
و َسکنات( با فعل مضارعݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭِ خود موافقت دارد؟
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ب( در غير ثالثی مجرد

يا اسم مفعول آن می آيد؛ . 215 بر وزن اسم فاعل  صفت مشبهه در غیرثالثی مجرد، 

البته در صورتی که دوام و ثبوِت معنا اراده شود؛ مانند:

       ُمْعَتِدل                   ِاْنَقَطَع      ُمْنَقِطع
َ

                ِاْعَتَدل

ه َه             ُمَنّزَ ق                    َنّزَ ِ
ّ
َق         ُمَتَمل

َّ
                َتَمل

 نکته

صفت مشبهه در فعل رباعی، وزن هاى خاصی دارد:

ع   )شکم بزرِگ پرخور(
َ
:   ِهْبل ل، مانند 

َ
1. ِفْعل

ُفوف   )پشمالو(
ْ
:   ُهل ول، مانند 

ُ
2. ُفْعل

:   ِضَبْطر   )پهلواِن فربه( ل، مانند 
ْ
3. ِفَعل

ف   )دراِز پهن( :   َهَجّنَ ل، مانند 
َّ
4. َفَعل

 تأنیث صفت مشبهه

براى مؤّنث کردِن صفت مشبهه، معمواًل به آن »ة« ملحق می کنند؛ مانند:. 216

ِرَحة
َ
          َحِمید   َحِميَدة  ،  َحَسن     َحَسَنة   ،  َفِرِح      ف

ٰی« است؛ مانند:
َ
ن« غالبًا بر وزن »َفْعل

َ
 اّما مؤّنث »َفْعال

َعْطَشٰی )زن تشنه(           َعْطَشان )مرد تشنه(   

َغْضَبٰی )زن خشمناک(           َغْضَبان )مرد خشمناک(   

ء« است؛ 
َ

ْفَعل« که براى رنگ ها و عیب ها آورده می شود، بر وزن »َفْعال
َ
 مؤّنث وزن »أ

مانند:

َحْمَراء )سرخ، مؤّنث( ْحَمر )سرخ، مذکر(     
َ
                أ

ْعَرج )لنگ، مذکر(    َعْرَجاء )لنگ، مؤّنث(
َ
                أ
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برخی از وزن هاى صفت مشبهه براى مذکر و مؤّنث يکسان به کار می روند؛ مانند:

                َفُعول)به معنای فاعلی(، مانند   :   َصُبور   )مرد و زن شکیبا(

مانند   :   ُشَجاع   )مرد و زن دلیر(                 ُفَعال،    

◦ صرف صفت مشبهه
غالبًا صفت مشبهه مانند اسم فاعل صرف می شود و داراى شش صیغه است1:

ِرَحاٌت
َ
ِرَحَتاِن     ف

َ
ِرَحٌة      ف

َ
ف ِرُحوَن 

َ
ِرَحاِن    ف

َ
ِرٌح     ف

َ
             ف

غیرسالم در صفت مشبهه

قواعد جاری در فعل _ در صورت احراز شرايط _ در این مشتق نیز همانند مشتقات . 217

گذشته، پياده می شود2؛ مانند:

ال )سست رأی(
َ
َيلقاعده4 ف

َ
َعل«    ف

َ
 َیِفيُل  صفت مشبهه بر وزن »ف

َ
ال

َ
ف

ُعول«  َعُدْوو   َعُدّو  )دشمن(
َ
َعَدا َیْعُدو     صفت مشبهه بر وزن »ف

نمونه صفت مشبهه کلمات »ناسالم« در ثالثی مجّرد
 

صفت مشبههمضارعماضیریشهنوع کلمه

ـُؤَمل ء ممهموز
َ
ـُؤُمل

ْ
ِئـیمَيل

َ
ل

َحِبیبَيُحّبَُحّبَح ب بمضاعف

َيِتیمَیْيَتُمَيـِتَمی ت ممثال

ـنَیُهوُنَهاَنه و ناجوف ـِ َهّی

که بحث تفصیلی آن در »مثنی و جمع«  کیفیت صرف بعضی از صفات مشبهه  با آنچه ذکر شده متفاوت است   .1
خواهد آمد؛ مانند:

ْبَيَضاِن               ِبيٌض                              َبْيَضاُء               َبْيَضاَواِن                ِبيٌض
َ
ْبَيُض               أ

َ
   أ

ْفَعل« باشد عین الفعل آن در کلمٔه 
َ
2. البّته موارد استثناء نیز وجود دارد، مثل اينکه هرگاه صفت مشّبه بر وزن »أ

ْعَور.
َ
ْبَيض و أ

َ
اجوف در حکم حرف صحیح است، مانند: أ
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صفت مشبههمضارعماضیریشهنوع کلمه

َعـٍمَيْعَمٰیَعِمَیع م ی ناقص

َقِوّیَيْقَوٰیَقِوَیق و یلفیف

  توضيح

اسم  در  که  اعاللی  قاعده  طبق  َهْيِون.  می آيد:  ْيِعل« 
َ
»ف وزن  بر  َهاَن  مشبهه  صفت 

مفعول گذشت، اگر »واو« و »ياء« در يک کلمه کنار هم بيايند و اّولی ساکن و غیر منقلبه 

ن. باشد، »واو« قلب به »ياء« و در »ياء« ادغام می شود   َهّيِ

ِعل« می آيد: َعِمٌی و اعالل آن به صورت ذیل است:
َ
صفت مشبهه َعِمَی بر وزن »ف

6   َعِمْن نوشته می شود   َعٍم 8   َعِمْيْن  َعِمٌی  

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. صفت مشبهه چیست و چه فرقی با اسم فاعل دارد؟

 2. از فعل هاى ذیل صفت مشبهه بسازيد. )با ذکر ترجمه(
َ
،َهَنأ ، َعّزَ ، َغِلَط، َهّنَ

َّ
َحِذَر، َوَرَع، َطاَب، َشُرَف، َظِمَئ، َذل

 3. مؤّنث صفات مشبهه ذیل چیست؟

ْحَور، ُمْنَحِنی
َ
م، َصْدَیان، أ

َ
ْجذ

َ
ت، ا َمِریض، َمّيِ

4. صفات مشبهه ذیل چه وزنی دارند و چه تغیيراتی بر آنها عارض شده است؟

م، َعُفّو، َحِفّی َعِلّی، َقّيِ

5. به جاى مصدر، صفت مشبهه قرار دهید.

ُمْؤِمن           ُمْؤِمٌن َصُبور
ْ
       مانند: َصْبُر ال
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َغِنّي،
ْ
ِجْسم، َتَواُضُع ال

ْ
ْمع،  َضَخاَمُة ال

َ
َسان، ُحْمَرُة الّد ِ

ّ
َصاَحُة الل

َ
ُجل، ف     َکَراَمُة الّرَ

َعاء
ُ

ِریق، ِاْسِتَجاَبُة الّد َيتيم، ُخْضَرُة الّطَ
ْ
َرُح ال

َ
َمِلك، ف

ْ
ُة ال

َ
َعَدال

    در آيــات و روايــات ذکرشــده، اســم هاى فاعــل و صفــات مشــبهه را مشــخص کنیــد و 
وزن هــر کــدام را بنويســید.

    1. القرآن الکریم: ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة  َضاِحَکٌة ُمْسَتْبِشَرٌة.1
    2. القرآن الکریم: ِفی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِلیٍك ُمْقَتِدٍر.2

ِسفًا.3
َ
ٰی َقْوِمِه َغْضَباَن أ

َ
ا َرَجَع ُموَسٰی ِإل ّمَ

َ
    3. القرآن الکریم: َو ل

 ُمْخَتاٍل َفُخوٍر.4
َ

 ُيِحّبُ ُکّل
َ

 اهلَل ال
َ

    4. القرآن الکریم: ِإّن

ْنَیــا 
ُ

ــوَن َو ِللّد
ُ
ِلِهــْم َوِجل

َ
ِهُمــوَن َو ِمــْن َفــاِرِط َزل ْنُفِســِهْم ُمّتَ ِ

َ
َمــاُم َعِلــّي؟ع؟: َالُمْؤِمُنــوَن ل

ْ
ِل

َ
5 . ا

اَعــاِت ُمَســاِرُعوَن.5 ــی الّطَ
َ
ــی الِخــَرِة ُمْشــَتاُقوَن َو ِإل

َ
َعاِئُفــوَن َو ِإل

ُنِحّبُ َمن کاَن عاِقاًل َفِهمًا َفِقیهًا َحلیمًا َصُبورًا َصاِدقًا َوِفّیًا.6
َ
ا ل

َ
َماُم َعِلّي ؟ع؟: إّن

ْ
ِل

َ
    6. ا

مطالعه و پژوهش

▪ طبق نظر بسیاری از نحويان صفت مشبهه تنها از فعل الزم گرفته می شود. بنا بر این 
نظر بررسی کنید صفات مشبهه ای که مثل »رحیم« و »علیم« ظاهرًا از فعل متعدی 

▪ منبع مطالعه و پژوهش: گرفته شده اند، چه توجیهی دارند؟ 
مغنی الفقیه، قسم صرع جامع کاربردی، 349-348  

1. چهره هایی در آن روز ، تابان ]و درخشان[  است خندان و شادان. عبس، 38 – 39
2. در نشستگاهی راستین )بهشت جاودان( نزد فرمانروایی توانا. قمر، 55

3.و چون موسی با خشم و اندوه به سوى قوم خود بازگشت. أعراف، 150
4. خداوند، هیچ خود پسنِد ]به خود[ نازنده را دوست نمی دارد. لقمان، 18

کنار زده، سراى آخرت را  ک اند. دنیا را  گذشته خود بيمنا 5.مؤمنان نفوس خويش را متهم می کنند و از لغزش هاى 
آرزومندند وبه سوى طاعت ها شتابان اند. غرر الحکم، ج1، ص 100

6. قطعًا ما کسی را دوست داريم که عاقل، فهمیده، دین شناس، بردبار، شکیبا، راستگو و ]به عهد خود[ وفادار باشد. 
سفينةالبحار، ج 1، ص 38
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درس چهل و ششم

تعريف اسم مبالغه چیست و اوزان آن در ثالثی مجرد کدام است؟.218
آيا اسم مبالغه از ثالثی مزيد آمده است؟.219
آيا دراسم مبالغه، صیغه مذکر و مؤّنث يکسان است؟.220
تعريف اسم تفضیل چیست و وزن آن در ثالثی مجرد چگونه است؟.221
اسم تفضیل در ثالثی مجرد و غیر ثالثی مجرد چگونه ساخته می شود؟.222
انواع استعماالت دو کلمه »خیر« و »شّر« چیست؟.223
آيا اسم تفضیل به معنای صفت مشبهه يا اسم فاعل به کار می رود؟.224
آيا قواعد جاری در فعل در اسم تفضیل نیز اجرا می گردد؟ .225

 اسم مبالغه

 اسم مبالغه، اسمی است که بر انجام دهنده کارى يا دارنده صفتی در حّد زياد . 218

داللت می کند؛ مانند:
اب )بسیار بخشنده(         َخُدوم )بسیار خدمت گزار( َوّهَ

ماننِد صفت مشبهه،  آن  وزن  و  از ثالثی مجرد ساخته می شود1  مبالغه، غالبًا   اسم 

سماعی است2:

م )بسیار دانا(
َّ

اب )بسیار بخشنده(، َعال :  َوّهَ ال3،   مانند  ّعَ
َ
 1. ف

1. و ُيمکن التکثیر، فاليقال »َمّوات«. حاشية الصبان علی شرح الشمونی، ج2، ص296
ها سماعیة فُیحفظ ما وردمنها و ال يقاس علیه. جامع الدروس العربیة، ج1، ص198

ّ
کل 2. اوزانها 

3. کثر في السالیب الفصیحة المسموعة استعمال صیغة »َفّعال« للداللة علی النسب _ بداًل من يائه _ و کثر هذا في 
ال  اس، َحّمَ ار، َنّحَ ال، َعّطَ

َ
ان، َبّق ار، لَمْن حرفته »النَجاَرة« و کذا:  لّبَ اد، لَمْن حرفته »الِحَداَدة« و َنّجَ

َ
الِحَرف؛ فقالوا: َحّد

کل منسوب الی صناعة معینة و النسب الخذ بالرأي القائل بقیاس هذا في النسب الی الِحَرف لن  و نحوها من 
الکثیرة الواردة منه تکفي للقیاس. النحو الوافي، ج4، ص684
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ال )بسیار دراز( ار )بزرگ مقدار(، ُطّوَ ُکّبَ  : مانند  ال،  ّعَ
ُ
2. ف

وح )سّم بسیار کشنده( وح )بسیار پاک(، ُذّرُ ُسّبُ  : مانند  ول،  ّعُ
ُ
3. ف

يق )بسیار دلباخته( یق )بسیار راستگو(، ِعّشِ ِصّدِ  : مانند  يل،  4. ِفّعِ

َکار )بسیار ذکرکننده(
ْ

ِمْفَضال )پرفضیلت(، ِمذ  : مانند  5. ِمْفَعال، 

ِمْسِکين )بسیار درمانده(، ِمْعِطير )بسیار عطرزننده(  : مانند  6. ِمْفِعيل، 

اُروق )بسیار ترسو(، َهاُضوم )بسیار ريخت وپاش کننده(
َ
ف  : مانند  اُعول، 

َ
7. ف

َمَزة )بسیار عیب جو(
ُ
ُهَمَزة )بسیار نکوهش گر(، ل  : مانند  ة، 

َ
َعل

ُ
8. ف

ِمْقَول )زبان آور، خوش گفتار(، ِمْحَرب )بسیار جنگجو(  : مانند  9. ِمْفَعل، 

ُبوت )بسیار چپاولگر(، َطاغوت1 )بسیار طغیانگر(
َ
َسل  : مانند  وت، 

ُ
َعل

َ
10. ف

ُکول )پرخور(، َصُبور )بسیار بردبار(
َ
أ  : مانند  ُعول، 

َ
11. ف

َبِطين )شکمو(، َرِحيم )بسیار بخشنده(  : مانند  ِعيل، 
َ
12. ف

• اسم مبالغه از ثالثی مزيد نیز به ندرت شنیده شده است؛ مانند:. 219

اك از ِإْدَراك )بسیار درک کننده( ِمْعَطاء از ِإْعَطاء )بسیار بخشنده(،   َدّرَ

ف )بسیار تلف کننده(
َ

ف از ِإْتال
َ

ِمْتال

 نکته

 غالبًا در اسم مبالغه، صیغه مذکر و مؤّنث يکسان است و گاهی در آخر آن، »ة« . 220

آورده می شود که بر تأکید و کثرت مبالغه داللت  کند؛ مانند:

َمـة   )مــــرد يا زن بسیار بسیار دانــا(
َّ

َعال

اَمة   )مرد يا زن بسیار بسیار با فهم( ّهَ
َ
ف

توضیح  برای  ُعوت« است؛ 
َ
»َفل آن  کنونی  وزن  گرچه  ا وت«بوده 

ُ
»َفَعل آن  وزن  به حسب اصل،  1. »طاغوت« 

بيشتر رجوع شود به : صرف ساده، ویرايش 93، ص 225،پاورقی شماره 2.
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ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

آیا اسم مبالغه نیز مانند صفت مشّبهه می تواند گاهی به معنای مفعولی به کار رود؟

 اسم تفضيل

موصوف . 221 به  نسبت  موصوفی  وصِف  زيادى1  بر  که  است  اسمی  تفضيل،  اسم   

ديگر، داللت می کند؛ مانند:
ُم ِمْن َسِعيٍد )علی از سعید داناتر است.(

َ
ْعل

َ
َعِلّيٌ أ

از  بيشتر  »علی«  در  م« 
ْ
»ِعل صفت  اينکه  بر  می کند  داللت  ُم« 

َ
ْعل

َ
»أ مثال،  این  در   

»سعید« است.

 وزن اسم تفضیل در ثالثی مجرد

ٰی« است؛ 
َ
ْفَعل« و مؤّنث آن، بر وزن »ُفْعل

َ
 اسم تفضیل مذکر، در ثالثی مجرد بر وزن »أ

مانند:

ٰی      
َ
ْعل

ُ
ف َعل          

ْ
ف

َ
       أ

ُکْبـَرٰى ْکَبر          
َ
                 َکُبَر                   أ

ُعْظَمٰی ْعَظم          
َ
                َعُظَم                 أ

 ساخت اسم تفضیل

اسم تفضیل از فعلی ساخته می شود که:. 222

 ثالثی، مجرد، معلوم، مثبت، متصرف، تاّم و  قابل زیادت و نقصان باشد و بر رنگ و 

1. المراُد بالفضل الزيادة مطلقًا في کمال أو نقص. حاشية الصّبان علی شرح الشمونی، ج3، ص43
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عيب ظاهری1 و زینت ظاهری داللت نکند؛ مانند:
ْکَرم )بزرگوارتر(

َ
َضل )بافضلیت تر(   ،   َکُرَم     أ

ْ
ف

َ
َفُضَل      أ

 بنابراین از خود کلمات ذیل، مستقیمًا اسم تفضیل ساخته نمی شود:

ُکِتَب )مجهول(      َماَکَتَب )منفی(  )رباعی(    ِاْسَتْخَرَج)مزيد(    
َ

َزل
ْ
َزل

َماَت2 )غیرقابل زيادت و نقصان( َکاَن)غیرتاّم(     ِنْعَم)غیرمتصرف(    

 بر زينت(
ّ

 بر عیب(     َبـِلَخ )دال
ّ

َعِوَر )دال ِ بر رنگ(    
ّ

َخِضَر3 )دال

 براى ساختن اسم تفضیل از کلماتی که داراى شرايط مذکور نیستند، بايد مصدر 

اصلی فعل را به صورت منصوب، بعد از کلماتی همچون:

ْضَعف« بياوريم؛ مانند:
َ
، أ َقلّ

َ
ْوَسع، أ

َ
ْعَظم، أ

َ
ْکَثر، أ

َ
َشّد، أ

َ
»أ

 ُخْضَرًة ِمْن َذاَك )این برگ، از آن برگ سبزتر است.(
ُ

َشّد
َ
َوَرُق أ

ْ
ا ال

َ
هذ

 ِمْن َسِعيٍد )علی از سعید مشتاق تر است.(
ً
ْکَثُر ِاْشِتَياقا

َ
َعِلّيٌ أ

اسم  مطلقًا  نباشند،  نقصان  و  زيادت  قابل  يا  باشند  غیرمتصّرف  که  کلماتی  از   

تفضیل ساخته نمی شود.

  دو نکته
▪ دو کلمه »خیر« و »شّر«، گاهی به عنوان مصدر يا اسم مصدر و گاهی به معناى . 223

اسم تفضیل به کار می روند؛ مانند:

ُه 
َ
ْبل

َ
کانت معنوية داخلیة فیصح أن يصاغ منها مباشرة مثل »فالٌن أ کانت... العیوب حسیة ظاهرة أما ان  1. ...إذا 

ْحَمُق ِمْن فالٍن«. النحو الوافي، ج3، ص399
َ
ِمْن فالٍن« أو »أ

ْموُت 
َ
ْضَعف. و نحو: »ُهو أ

َ
ی أ

َ
ْموُت قلبًا من فالن« أ

َ
2. فإن أريد بالموت الضعُف أو البالدة مجازًا جاز مثل: »ُفالن أ

د. جامع الدروس العربیة، ج1، ص200
َ
ْبل

َ
ی أ

َ
منه« أ

کّل هذا من الشاذ عندهم يحفظ و  اللبن« و  ْبيُض من 
َ
»أ الغراب«،  ك 

َ
ِمْن َحل ْسَوُد 

َ
»أ  3. و من المسموع فی اللوان 

ال يقاس علیه. النحو الوافي، ج3، پاورقی ص398؛ البهجة المرضية، ج2، ص402؛ شرح ابن عقيل، ج2، ص 166
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َخْيِر ِفْتَنًة.1
ْ
ّرِ َو ال

َ
وُکْم ِبالّش

ُ
    مصدر       َو َنْبل

َمُه.2
َّ
ُقْرآَن َو َعل

ْ
َم ال

َّ
    اسم تفضیل     َخْيُرُکْم َمْن َتَعل

 ▪ اسم تفضیل، گاهی به معناى صفت مشبهه يا اسم فاعل به کار می رود؛ مانند:. 224

ن )آسان( ْهَوُن به معناى َهّیِ
َ
ْيه3ِ   أ

َ
ْهَوُن َعل

َ
به معناى صفت مشبهه   ُهَو أ

ُم به معناى َعاِلم)دانا(
َ
ْعل

َ
َتُه4   أ

َ
ُم َحْيُث َیْجَعُل ِرَسال

َ
ْعل

َ
هلُل  أ

َ
به معناى اسم فاعل  ا

م« در اينجا صفت مشبهه است.
َ
 در اينجا »عاِلم« بر صفت ثبوتی داللت دارد و لذا »أْعل

2 میانی ݢ پرسش ݢ

فاعل  آیه ای که در پاسخ 244 ذکر شد اسم تفضیل به معنای اسم  چرا در دو 
آیا راهی هست که بتوان آن را به همان معنای تفضیل در این دو  گرفته شد؟ 

آیه استعمال کرد؟

ناسالم در اسم تفضیل

قواعد جاری در فعل، در صورت احراز شرايط، در اسم تفضیل نیز پياده می شود؛ . 225

مانند:

ْرَضٰی
َ
أ ْرَضو  

َ
أ َرِضَو      

ْحَيٰى
َ
أ ْحَيى  

َ
أ َحِيَي      

1. و شما را به بدى )بال و مصیبت( و نیکی )آسانی و نعمت( می آزمایيم. أنبياء، 35
که قرآن را بياموزد  و به ديگران ياد دهد.« مستدرک الوسایل، ج  کسی است  2. رسول اهلل؟ص؟ فرمودند: »بهترین شما 

2، باب 1، ص 235
3. این ]برانگیختن[ بر او آسان است. روم، 27

که پيامبرِى خويش را در کجا قرار دهد. أنعام، 124 4. خدا دانا است 
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   نکته

عین الفعل اسم تفضیل، اعالل نمی شود؛ مانند:

ْبَین
َ
ْقَوم  ،  أ

َ
أ

اعالل اسم تفضیل

1.  اگر مؤّنِث اسم تفضیل، معتل العین يایی باشد، ضّمٔه فاء الفعل به کسره تبدیل 

می شود؛ مانند:

ِلـْيَقٰی ْيـَقٰی  
ُ
ل َيـَق  

َ
ل    

2.  اگر مؤّنث اسم تفضیل، معتل الالم واوی باشد، »واو« قلب به »یاء« شده، »الف 

تأنیث« به صورت الِف کشیده نوشته می شود؛ مانند:

ُدْنـَيا ُدْنَوٰی   َدَنَو      

نمونه اسم تفضيل کلمات »ناسالم«
 

اسم تفضیلمضارعماضیریشهنوع کلمه

ْسَوءَیُسوُءَساَءس و ءمهموز
َ
أ

ق ل لمضاعف
َ

َقّل
ُ

َقّلَیِقّل
َ
أ

ْوَرعَیَرُعَوَرَعو ر عمثال
َ
أ

ط و لاجوف
َ

َطال
ُ

ْطَولَیُطول
َ
أ

ع ل وناقص
َ

وَعال
ُ
ٰیَیْعل

َ
ْعل

َ
أ

ٰیَیِلیَوِلَیو ل یلفیف
َ
ْول

َ
أ
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361 مشتقات)5(: اسم مبالغه و اسم تفضیل

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. اسم مبالغه چیست و چه فرقی با اسم فاعل دارد؟

2. تاء مبالغه چه تایی است؟

3 . اسم تفضیل را تعريف کنید و شرايط فعلی را که اسم تفضیل از آن ساخته می شود 

بنويسید.

4. چگونه می توان از غیر ثالثی مجرد، اسم تفضیل ساخت؟

5. کلمات ذیل را به عربی ترجمه کنید و نوع مشتق آنها را بنويسید.

بسیار راستگو، بسیار نکوهش گر، پرخور، همتا، نیکو، بيدار

پر فضیلت، سفید، سفیدتر، بسیار تلف کننده، مرد تشنه، زن تشنه

6. از فعل هاى ذیل، اسم مبالغه يا صفت مشبهه بسازيد.

ٌم
َّ

ْسَتاٌذ َعال
ُ
ْسَتاٌذ )َعِلَم(  أ

ُ
           مانند: أ

َف(
َ
ّمٌ )َعَطَف(، َشِریٌك )َرأ

ُ
َخاِدٌم )َشَکَر(، َطاِلٌب )َجَهَد(، َرُجٌل )َکُبَر(، أ

ُضَل( 
َ
ْسَتاٌذ )ف

ُ
ِدیٌب )َنَبَغ(، ُجْنِدّيٌ )َقِدَم(، أ

َ
أ

7. از فعل هاى ذیل، اسم تفضیل بسازيد، سپس آنها را ترجمه کنید.

، َدْحَرَج َم، َحّبَ
َّ
َتَضَح، َوَهَن، َتَعل

ْ
َسِعَد، َعاَقَب، ِاف

  در آيات و روايات ذیل، نوع مشتق )صفت مشبهه، اسم مبالغه و اسم تفضیل( را  
مشخص کنید.

َعِلیُم.1
ْ
اُح ال َفّتَ

ْ
    1. القرآن الکریم: َو ُهَو ال

ْهَدٰى َسِبیاًل.2
َ
ُم ِبَمْن ُهَو أ

َ
ْعل

َ
ُکْم أ     2. القرآن الکریم: َفَرّبُ

کننده داناست. سبأ، 26 1. و او )خداوند( حکم 
که راه هدايت را يافته، داناتر است. إسراء، 84 2. و پروردگار شما به کسی 
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ِشُر.1
َ ْ
اُب ال

َّ
َکذ

ْ
ُموَن َغدًا َمِن ال

َ
    3. القرآن الکریم: َسَیْعل

ُمَهْیِمــُن 
ْ
ُمْؤِمــُن ال

ْ
ُم ال

َ
ــال وُس الّسَ

ُ
ُقــّد

ْ
َمِلــُك ال

ْ
 ُهــَو ال

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ــِذى ال

َّ
    4. القــرآن الکریــم: ُهــَو اهلُل ال

ــا ُيْشــِرُکوَن.2 ــُر ُســْبَحاَن اهلِل َعّمَ ُمَتَکّبِ
ْ
ــاُر ال َجّبَ

ْ
َعِزیــُز ال

ْ
ال

ــِمیِع َهــْل َيْســَتِوَياِن َمَثــاًل  َبِصیــِر َو الّسَ
ْ
َصــّمِ َو ال

َ ْ
ْعَمــٰی َو ال

َ ْ
َفِريَقْیــِن َکال

ْ
    5. القــرآن الکریــم: َمَثــُل ال

ــرُوَن.3
َ

ّک
َ

  َتذ
َ

َفــال
َ
أ

ْخَفاَها.4
َ
ْجرًا أ

َ
ِعَباَدِة أ

ْ
ْعَظُم ال

َ
 اهلل ؟ص؟: أ

ُ
    6. َرُسول

ــاُر  ــاُر َيــا َصّبَ ــاُر َيــا َجّبَ ــاُر َيــا َقّهَ
َ

اُر َيــا َغّف َك ِباْســِمَك َيــا َســّتَ
ُ
ْســَئل

َ
ــی أ لُهــّمَ ِإّنِ

َّ
 اهلل؟ص؟: َال

ُ
    7. َرســول

ــاُح َياُمْرتــاُح.5
َ

ــاُح َيــا َنّف َيــا َبــاّرُ يــا ُمْخَتــاُر َيــا َفّتَ

مطالعه و پژوهش

▪ اسم تفضیل به صورت کلی به چند شکل در کالم عرب استعمال می شود؟ در مورد 
این شکل ها و حکم اسم تفضیل از جهت مذکر يا مؤّنث بودن و مفرد و غیر مفرد بودن 

در هر يک از آنها تحقیق کنید.
▪ منبع مطالعه و پژوهش:

جامع المقدمات )دو جلدی(، ج2،صمدّیه، ص 516-514

صرع ساده، ویرایش 1393، ص230-229

صرع کاربردی، ج2، ص176

که دروغ پرداز خود پسند کیست. قمر، 26 1. فردا خواهند دانست 
2. اوست خدایی که جز او هیچ معبودى نیست. سلطان )مقتدر(، پاک از هر نقص، ]منزه از هر عیب[، سالمت و ايمنی بخش، 

نگهبان ]جهان[، غالب و قاهر، با جبروت و بزرگوار. خداوند از آنچه برايش شريک قرار دهند، منزه است. حشر، 23
کر و بينا و شنواست. آيا داستان این دو همسان  گروه ]ستمکار و مؤمن[ مانند ]داستان[ نابينا و  3. داستان ]این[ دو 

است؟ ]هرگز[ پس آيا ياد نمی کنند ]و پند نمی گیرند[؟ هود، 24
4. پيامبر خدا؟ص؟ فرمود: پر پاداش ترین عبادت، پوشیده ترین آن است. ميزان الحکمة، ج 6، ص 21

کبیر، قسمت 65: خدايا! از تو در خواست می کنم به نام مبارکت اى پرده پوش، اى آمرزنده، اى  5. دعاى جوشن 
غلبه کننده، اى جبران کننده، اى با صبر و بردبار، اى نکوکار، اى مختار، اى گشاينده، اى عطا بخش، اى وسعت 

دهنده! بحار النوار، ج 95، ص 397
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مشتقات)6(: اسم زمان،مکان و ابزار

درس چهل و هفتم

تعريف اسم زمان و مکان و طريقه ساختن آن در ثالثی مجرد چگونه است؟.226
اسم زمان و مکان در غیر ثالثی مجرد چگونه ساخته می شود؟.227
آيا قواعد افعال ناسالم در اسم زمان و مکان نیز جاری است؟.228
تعريف اسم ابزار چیست و اوزان آن کدام است؟.229
تعريف موصوف و صفت در صرف چیست و اقسام آن کدام است؟.230

اسم زمان، مكان
يا مکان آن داللت می کند؛ . 226 بر زمان وقوع فعل  و مکان، اسمی است که  زمان  اسم 

مانند:

َمْنِزل )زمان يا مکان فرود آمدن(، َمْقَتل )زمان يا مکان کشتن(

طريقه ساخت اسم زمان و مکان 

الف( در ثالثی مجّرد

اسم زمان و مکان در ثالثی مجرد دارای دو وزن است:

1. َمْفَعل
ُ يا َیْفُعلُ باشد؛ مانند:

در تمامی معتل الالمها و افعالی که مضارع آنها بر وزن َیْفَعل

َهب
ْ

ــ     َمذ ـَ َذَهَب ــ   
هًی(1

ْ
َهٌی )َمل

ْ
َمل ــ     ـُ ٰها ــ

َ
     ل

َمْقَوم )َمَقام( ــ   ـُ       َقاَم ــ

که »ال« نداشته باشد، تنوین می گیرد و به صورت ذیل اعالل می شود: 1. در صورتی 
هًی

ْ
َهْن نوشته می شود  َمل

ْ
6 َمل 4  َملَهاْن  َهٌی 

ْ
      َمل

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا چهل و هفتم364

  توجه
معتل الالم، شامل افعال »ناقص« و »لفیف« می گردد.

2. َمْفِعل
2 باشد؛ مانند: در تمامی معتل الفاء1ها و افعالی که مضارع آنها بر وزن َیْفِعلُ

ــ     َمْوِعد    ـــِ َوَعَد 

ــ    َمْوِضع ـــَ َوَضَع 

ــ    َمْيِسر ـــِ َیَسرَ 

ــ    َمْجِلس   ـــِ َس 
َ
َجل

3. برخی از اسم هاى زمان و مکان که طبق قیاس، بايد بر وزن »َمْفَعل« بيايند، به طور 
سماعی بر وزن »َمْفِعل« آمده اند؛3 مانند:

ــ      َمْغِرب، که قیاس آن »َمْغَرب« است. ـُ              َغَرَب ــ

ــ       َمْسِجد ـُ ــ     َمْنِبت     َسَجَد ــ ـُ ــ       َمْشِرق    َنَبَت ــ ـُ              َشَرَق ــ

  توجه

1. گاهی به آخر اسم مکان، »ة« ملحق می شود؛4 مانند:
ــ      َمْحَکم      َمْحَکَمة ـُ ــ        َمْقَبر    َمْقَبَرة   ،   َحَکَم ــ ـُ              َقَبَر ــ

این  در  که  می شود  ساخته  مکان  اسم  ة«، 
َ
»َمْفَعل وزن  بر  جامد،  اسم  از  گاهی   .2

 مطلقًا« فرقی بين مثال واوی و 
ُ

1. در کتبی چون شرح النظام، شافيه ابن حاجب و صرف مير با تعبیراتی چون »و المثال
يایی و اوزان مختلف هريک، قائل نشده اند؛ در مقابل، در برخی کتب چون شرح رضی بر شافيه و جامع الدروس 

العربیة بين انواع مختلِف مثال و اوزان هريک، تفکیک قائل شده اند.
2. به شرط اينکه »معتل الالم« نباشد.

ه جائز و إن لم نسمعه. )شرح النظام، ص82(
ّ
3. ُروي فی بعضها الفتُح _ علی القیاس _ ... قال الفراء: و الفتح في کل

4. و الحق أن الرأي الذي یبیح القیاس علیه َسديد مؤّفق إذ کیف یوصف الوارد من تلك المثلة المکانیة بالقلة مع أنه یبلغ 
العشرات، نعم إنها قلة و لکنها »نسبّیة« أي بالنسبة للصیغ الواردة من غیر تاء التأنیث. )النحو الوافي، ج3، ص325(
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صورت بر فراوانی معناى آن اسم در آن مکان داللت می کند؛ مانند:
َسَدة )سرزمین پرشیر(

ْ
َسد )شیر(              َمأ

َ
             أ

َبة )سرزمین پرسگ(
َ
ب )سگ(         َمْکل

ْ
             َکل

ب( در غيرثالثی مجرد

 اسم زمان و مکان در غیر ثالثی ُمجرد، بر وزن اسم مفعوِل آن می آيد؛ مانند:. 227

ْکَرَم      ُمْکَرم)زمان يا مکاِن ِاکرام(                   ِاْجَتَمَع    ُمْجَتَمع )زمان يامکان اجتماع(
َ
 أ

ًی)زمان يا مکان نماز(
ّ
ٰی       ُمَصل

َّ
 ِاْسَتَقّرَ          ُمْسَتـَقّر )زمان يا مکان استقرار(                 َصل

ُمْقَوم»ُمَقام«)زمان يامکان اقامت( َقاَم  
َ
 ِاْسَتْشَفی  ُمْسَتْشفًی)زمان يامکان طلب شفا(     أ

  نکته
از مباحث گذشته روشن شد که در غیر ثالثی مجرد، صیغه اسم مفعول، مصدر 

میمی، اسم زمان و مکان مشترک اند و برای تمیيز هريک بايد به قرائن و نشانه ها توجه 

کرد؛ مانند:
اسم مکاناسم زمانمصدر میمیاسم مفعول

مکان احسانزمان احساناحسان کردناحسان شده ُمْحَسن      

م      
َّ
مکان آموزشزمان آموزشآموزش دادنآموزش داده شده ُمَعل

 

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

و  ة 
َ
سال الّرِ َموِضَع  و  الّنبّوة  یا أهل بیت  »الّسلام علیکم  کلمه »ُمختلف« در عبارت 

ُمختلَف الملائکة« )زیارت جامعه کبیره( آیا باید به کسر لام خوانده شود یا 
فتح لام و در صورت دوم آیا اسم مفعول است یا مصدر میمی یا اسم مکان یا اسم 

زمان و یا صفت مشّبهه ای که از آن اراده ثبوت شده است؟
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ناسالم در اسم زمان و مكان
 در این مشتق نیز قواعد جاری در فعل، در صورت احراز شرايط، پياده می شود؛ مانند:. 228

َمَقـّر َمْقـَرر    ــ   ـَ َقـّرَ      ـ  

َمَکْون نکته قاعده)4(       َمَکان  3 َمْکَون  ــ   ـُ َکـَوَن ــ

اسم ابزار )آلت(
 اسم ابزار، بر ابزار و وسایل انجام فعل داللت می کند و غالبًا از فعل ثالثی مجّرد . 229

متعّدی ساخته می شود1 و داراى سه وزن است:

ة       ِمْفَعال
َ
ِمْفَعل      ِمْفَعل

 مانند:   فتح        ِمْفَتح       ِمْفَتَحة      ِمْفَتاح )وسیله گشودن، کلید(

ِمْعَبر )پل(،   ِمْرَوَحة )بادبزن(،   ِمْصَباح )چراغ(

 نکته ها
1.  عین الفعِل اسم ابزار، اعالل نمی شود؛ مانند: ِمْخـَيط )سوزن(.

2. برخی از افعال، دارای يکی از اوزاِن اسم ابزاراند و برخی ديگر دارای دو يا هر سه وزن 
هستند؛ این امر متوقف بر »سماع« و مراجعه به کتب لغت است.2

ة می آيد؛ مانند:
َ
3. اسم ابزار، گاهی به طور نادر و سماعی، بر وزن ُمْفُعل يا ُمْفُعل
ُمْنُخل )غربال(، ُمُدّق )درکوب(، ُمْحُرَضة3

4. بعضی از اسم هاى جامد، بر ابزار انجام فعل داللت می کنند؛ ولی در اصطالح به 
آنها اسم ابزار گفته نمی شود؛ مانند:

س )تبر(
ْ
أ

َ
َسْيف )شمشیر(، َجـَرس )زنگ(، ف

ين )چاقو(، َناُقور )بوق( ِسّکِ

1. جامع الدروس العربیة، ج1، ص210.
2. شرح النظام، ص85.

که دست را بعد از غذا با آن می شويند.  که در آن چوبک و »اشنان« را قرار می دهند  3.ابزاری است 
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2 میانی ݢ پرسش ݢ

آن  در  که  شده  ذکر  روایتی  الشیعة  وسائل  از  نقل  به  الفقیه  مغنی  کتاب   در 
امام معصوم؟ع؟ فرموده اند:

معنای  الاسِتغَفاُر«.   
َ

قال الِمْمَحاُة  َما  َو  قیَل  الِمْمَحاُة  َمَعُه  َو  َیقَنُط  ن  ِمّمَ »الَعَجُب 

کلمه »ِمْمَحاة« در این حدیث چیست؟ و از نظر صرفی چگونه کلمه ای است؟

موصوف و صفت صرفى

 تعریف موصوف و صفت در صرف

 موصوف صرفی، اسمی است که بر ذات يا حدث تنها داللت داشته باشد؛ مانند:. 230
سد، َرُجل، َضْرب

َ
 َزید، أ

داشته  داللت  حدث  آن  صاحب  و  حدث  بر  که  است  اسمی  صرفی،  صفت   

باشد؛ مانند:

م
َ
ْعل

َ
وم، أ

ُ
    َعاِلم، َمْعل

 موصوفات صرفی، عبارت اند از:

 1. اسم هاى جامد )مگر برخی از آنها که صفت هستند(؛ مانند:

م، ِکتاب
َ
َزید، َقل

 2. مشتقاتی که معناى وصفیت آنها ترک شده است؛ مانند:

َسّيارة، َطّيارة

م« استعمال شوند؛ مانند:
َ
 و از همین قسم هستند مشتقاتی که به عنوان »َعل

ُمحّمد، َعلّي، َمهدي
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 صفات صرفی، عبارت اند از:

 1. اسم هاى مشتق )مگر برخی از آنها که موصوف هستند(؛ مانند:

کاِتب، َمکُتوب

 2. اسم هاى جامد منسوب؛ مانند:

ِإْسالمّي، ِإیرانّي، فاِطمّي

 3. اسم هاى جامد مصغر؛ مانند:

ب، ُجَعْيِفر ُرَجْيل، ُکَتّيِ

آنها معناى مشتق  از  که  و منسوب(  اسم های مصّغر  از  )غیر  اسم هاى جامدی   .4  

اراده شود؛ مانند:

َسٌد مراد از آن   شجاٌع است.
َ
َسد« در مثال  َزیٌد أ

َ
 »أ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. اسم زمان و مکان در ثالثی مجرد داراى چند وزن است؟ توضیح دهید.

 2. در غیر ثالثی مجّرد، وزِن کدام يک از مشتقات مشترک است؟

 3. از فعل هاى ذیل، اسم زمان و مکان بسازيد.

َوٰی
َ
کٰی، ِاْجَتَمَع، أ

َ
ٰی، َجرٰی، ِاّت

ّ
َسَکَن، َدَرَس، َباَع، َکَتَب، ِاْسَتْوَدَع، َصل

 4. از فعل هاى ذیل اسم ابزار بسازيد.

َطَرَق، َصِعَد، َعَرَج، َصاَد، َراَح
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ــریـــن عــمــومــی ــمـ تـ

  1. افعال ذیل را به وزن هاى خواسته شده ببريد و قاعده يا قواعد اعاللی ويا ادغامی را 
که بر آنها جارى می شود توضیح دهید.

اِعل(، 
َ
ال(، َنـَهَی )َمْفُعول(، َنَجَو )ف ّعَ

َ
اِعل(، َسَقَی )ف

َ
َدَوَم )ف

اِعل(، 
َ
ٰی(، َعَوَذ )َمْفَعل(، َشَقَق )ف

َ
ْعل

ُ
َيَن )ف

َ
َسَهَو )َمْفَعل(، ل

ُعول(
َ
َعل(، َعَفَو )ف

ْ
ف

َ
َو )أ

َ
ُعول(، َحل

َ
َبَغَی )ف

2. در عبارات ذیل، اسم جامد و مشتق را مشخص کرده، در صورت مشتق بودن، نوع 
مشتق آن را بنويسید.

َدُب.1 َ ْ
َعْقُل َو اال

ْ
َقِریُن ال

ْ
َماُم َعِلّي ؟ع؟: ِنْعَم ال ِ

ْ
ل

َ
    1. ا

ْقَراُر.2 ِ
ْ

ِنِب ال
ْ

ُمذ
ْ
َماُم َعِلّي  ؟ع؟: ِنْعَم َشاِفُع ال ِ

ْ
ل

َ
    2. ا

ْمُت.3 ْحَسُن ِمْنُه الّصَ
َ
ُکوُت، َو ُرّبَ ُنْطٍق أ ٍم َجَواُبُه الّسُ

َ
َماُم َعِلّي  ؟ع؟: ُرّبَ َکال ِ

ْ
ل

َ
    3. ا

ِتِه.4 ِعّزَ
َ
َماُم َعِلّي  ؟ع؟: َالَبِخیُل َذِلیٌل َبْيَن أ ِ

ْ
ل

َ
    4. ا

َهُبَها، 
َ
َجُبَها، َساِطٍع ل

َ
ُبها، َعاٍل ل

َ
م(... و َناٍر َشِديٍد َکل َماُم َعِلّي  ؟ع؟: )ِفي ِذْکِر َجَهّنَ ِ

ْ
ل

َ
5 . ا

ٍج َسِعیُرَها، َبِعیٍد ُخُموُدَها، َذاٍك ُوُقوُدها.5 ّجِ
َ
ٍظ َزِفیُرَها، ُمَتأ ُمَتَغّیِ

 3. نوع اسم را در آيات و روايات ذیل تعیين کنید.)اسم مفعول را از مصدر میمی، اسم 
مکان و اسم زمان جدا کنید(

ُمْنَتَهٰی.6
ْ
    1. القرآن الکریم: ِعْنَد ِسْدَرِة ال

1. عقل و ادب چه همراه خوبی است! غررالحکم، ج 2، ص 771
گناهکار چه شفیع خوبی است! همان، ص 773 2. اقرار براى 

3. چه بسا سخنی که پاسخش سکوت است و چه بسا گفتارى که خاموشی از آن نیکوتر است. همان، ج 1، ص 415
4. بخیل، میان دوستانش خوار است. همان، ج 1، ص 53

که سوزش آن سخت و توان فرساست و بانگ آن بلند و رساست، شعله آن  5.  ]در يادآورى دوزخ[ فرمود:... و آتشی 
رخشان، آوازش خروشان، زبانه آن درخشان، خاموشی آن نامنتظر و فروزينه آن شعله ور است. نهج البالغه، خ 190

6.  نزد سدرة المنتهی. نجم، 14
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ْحَسُن َمِقیاًل.1
َ
ِة َیْوَمِئٍذ َخْیٌر ُمْسَتَقّرًا َو أ َجّنَ

ْ
ْصَحاُب ال

َ
    2. القرآن الکریم: أ

ا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َو َشَراٌب.2
َ

    3. القرآن الکریم: ُاْرُکْض ِبِرْجِلَك هذ
 َصِغیٍر َو َکِبیٍر ُمْسَتَطٌر.3

ُ
    4. القرآن الکریم: و ُکّل

ی اهلِل َمْرِجُعُکْم.4
َ
    5 . القرآن الکریم: ِإل

 َيِجُدوَن َعْنَها َمِحیصًا.5
َ

    6. القرآن الکریم: َو ال
ٍب َيْنَقِلُبوَن.6

َ
ّىَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ِذیَن َظل

َّ
ُم ال

َ
    7. القرآن الکریم:  َو َسَیْعل

ِفْکُر.7
ْ
ُب َو ُمْسَتْوَدُعُه ال

ْ
َقل

ْ
ِم ال

َ
َکال

ْ
َماُم َعلّي؟ع؟: َمْغَرُس ال ِ

ْ
ل

َ
    8 . ا

َهٌم َو َوْقُتَك ُمْغَتَنٌم.8 َماُم َعلّي ؟ع؟: َماِضي َیْوِمَك َفاِئٌت َو آِتیِه ُمّتَ ِ
ْ

ل
َ
    9. ا

َماُم َعلّي ؟ع؟: ِفي ُکّلِ َتْجِرَبٍة َمْوِعَظٌة َو ِفي ُکّلِ َحَسَنٍة َمُثوَبٌة.9 ِ
ْ

ل
َ
    10. ا

َو  ــَواُب،  الّصَ َمْنِطُقُهــُم  الَفَضاِئــِل،  أْهــُل  ُهــْم  ِفیَهــا  ُقــوَن  ُمّتَ
ْ
َفال َعلــّي ؟ع؟:  مــام  ِ

ْ
ل

َ
ا  .11  

واُضــُع.10 الّتَ َمْشــُیُهُم  َو  ْقِتَصــاُد،  ِ
ْ

اال َبُســُهُم 
ْ
َمل

1. بهشتیان در آن روز، بهترین جايگاه و نیکوترین آسايشگاه را دارند. فرقان، 24
گفتیم:[، این آبی است  گفتیم:[ پاى خود را بر زمین بزن ]پس پاى برزمین زد و چشمه اى پديد آمد، او را  2. ]به ایوب 

خنک، براى شستشو و آشامیدن. ص، 42
3. و هر ]کاِر[ ُخرد و کالنی نوشته شده است. قمر، 53

4. بازگشت شمابه سوى خدا است. هود، 4
گریزگاهی نیابند. نساء، 121 5. و از آن هیچ 

کردند، به زودى بدانند به کدام بازگشتگاه، باز خواهند گشت. شعراء،  227 6. و آنان که ستم 
7. رستنگاه سخن، دل و محّل سپردنش، فکر است. غرر الحکم، ج2، ص 764

8. دیروزت از میان رفته و فردايت مورد تهمت و اکنونت غنیمت است. همان، ج2، ص 765
کار نیکی، پاداشی است. همان، ج2، ص 512 9. در هر تجربه ]و آزمايشی[، پندى و در هر 

گفتار[  کشان میانه روی و در رفتار ]و  گفتارشان صواب است و پوشا 10. پرهیزکاران در این جهان اهل فضیلت اند؛ 
فروتن اند. نهج البالغه، خطبه 193

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



371 مشتقات)6(: اسم زمان،مکان و ابزار

مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابع ذیل صفت های صرفی ديگری غیر از آنچه در کتاب آمده را بيابيد.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

أوضح المسالک، ج3، ص260-261، پاورقی

النحو الوافي، ج3، ص330-326

شرح ابن عقیل، ج2، ص 195
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مــــــذکــــــر اقــــــــــــســــــــــــام   
ــث ــ ــ ــؤنـ ــ ــ مـ اقـــــــــــــســـــــــــــام   
تــــــأنــــــیــــــث عـــــــــــالیـــــــــــم   

3

ݡٮث ݠںف کݠݠݠݠر ݠو مݠوݘ
ف

م�
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مذکر و مونث

درس چهل و هشتم

اسم مذّکر چند قسم است؟.231
اقسام اسم مؤّنث کدام است؟.232
مؤّنث دارای چند عالمت است؟.233
اسم های مذکر چند گونه اند؟.234
تعريف مؤّنث لفظی و معنوی چیست و اقسام مؤنث معنوی کدام است؟.235

اسم بر دو قسم است: مذکر و مؤّنث.

اقسام مذکر

 اسم مذکر، اگر بر انسان يا حیوان نر داللت کند، »مذکر حقیقی«است و اگر حقیقتًا . 231

بر جنس نر داللت نکند، بلکه آن کلمه به شکل »اعتباری« و »صوری«، مذکر لحاظ 

شده باشد، »مذکر مجازى« است.

◦   مذکر حقیقی، مانند:
َرُجل )مرد(، َجَمل )شتر نر(، ِدیك )خروس(

◦  مذکر مجازى، مانند:
م )وسیله نوشتن(، ِجَدار )دیوار(

َ
َقَمر )ماه(، َقل

 اقسام مؤّنث

اگر . 232 و  يا حیوان ماده داللت کند، »مؤّنث حقيقی«است  انسان  بر  اگر  اسم مؤّنث، 

حقیقتًا بر جنس ماده داللت نکند، بلکه آن کلمه به شکل »اعتباری« و »صوری«، 
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درا چهل و هشتم376

مؤّنث لحاظ شده باشد، »مؤّنث مجازى« نامیده می شود.

◦  مؤّنث حقیقی، مانند:
ة )زن(، َناَقة )شتر ماده(، َدَجاَجة )مرغ(

َ
ِاْمَرأ

◦  مؤّنث مجازى، مانند:
وَرة )تخته سیاه(، َعْين )چشم( َشْمس )خورشید(، َسّبُ

  نکته
و  عرب  استعماالت  به  مراجعه  کلمه،  بودن  مجازی  مؤّنث  يا  و  مذّکر  راه تشخیص 

توجه به قرائن است.

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ٰی( و همچنین آیات 
ّ
آیا در آیه اول و دوم سوره »لیل« )واللیِل إذا َیغشٰی و النهار إذا َتجل

اها و اللیِل إذا یغشاها( قرینه ای وجود دارد که از 
ّ
ابتدایی سوره شمس )والنهاِر إذا جل

طریق آن بتوان تشخیص داد دو کلمه »لیل« و »نهار« مؤنّث مجازی هستند یا نه؟

عالئم مؤّنث

مؤّنث داراى سه عالمت است1:. 233

َحة
ْ
اِطَمة، َناَقة، َطل

َ
مانند   :   ف     1. تاء »ة«،            

مانند   :   ُکْبرٰى، َعْطشٰی، ُطوَبٰى     2. الف مقصوره،  

مانند   :   َحْمَراء، َصْحَراء، َعْوَجاء     3. الف ممدوده، 

گردد: حاشية الصبان علی شرح الشموني،  1. برای بررسی دلیل نیاز اسم مؤّنث به عالمت تأنیث به این منابع مراجعه 
ج4، ص95؛ البهجة المرضية، ج2، ص193؛ شرح ابن عقيل، ج2، ص408.
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377 مذکر و مونث

  توجه
1.  »تاء«، »الف مقصوره« و »الف ممدوده و همزٔه پس از آن« در صورتی موجب تأنیث 

اء. وٰی، َقـّرَ
ْ
کلمه می شوند که زایده باشند؛ برخالف هنگامی که اصلی اند؛ مانند: َوْقت، الَمأ

انگیزه هایی  برای  بر ايجاد تمایز بين مذکر و مؤّنث )ولو لفظی(،  تاء عالوه  2.  گاهی 

َمـة(1 و عوض از محذوف )مانند: ِعَدة( می آيد.
ّ

چون مبالغه )مانند: َعال

3. غالبًا به اوصاِف خاص مؤّنث ها، تاء )ة( ملحق نمی شود؛2 مانند: 

ـب. َحاِئض، طاِلق، َثـّيِ

  اقسام اسم مذکر
اسم هاى مذکر، بر دو گونه اند:. 234

 1. اسم هایی که می توان آنها را به شکل مؤّنث درآورد.

 2. اسم هایی که نمی توان آنها را به شکل مؤّنث درآورد.

  اسم هاى دسته اّول، به وسیله يکی از عالمت هاى سه گانه تأنیث، مؤّنث می شوند؛ 
مانند:

 

مؤّنثمذکر

َعاِلَمة )زن دانشمند(َعاِلم )مرد دانشمند(

ْکَبر )مرد بزرگ تر(
َ
ُکـْبَرٰى )زن بزرگ تر(أ

ْعَرج )مرد لنگ(
َ
َعْرَجاء )زن لنگ(أ

  اسم های دسته دوم، سه گروه اند:

 1. اسم هاى مذکرى که هیچ مؤّنثی ندارند؛ مانند:

1. فالتاء للمبالغة مع التأنیث و لیست لمحض التأنیث وحده. )النحو الوافي، ج4، ص546(
2. جامع الدروس العربیة، ج1، ص99؛ فدخول التاء و عدمه سّیان ... لکن الحذف أحسن. )النحو الوافي، ج4، ص548(
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درا چهل و هشتم378

م، ِکَتاب، ِجَدار
َ
َقل

 2. اسم هاى مذکرى که براى مؤّنث آنها، الفاظ خاصی در عربی وجود دارد؛ مانند:
خ)برادر(، ِاْبن)پسر(، َبْعل)شوهر(، َثْور )گاو نر(، ِدیك)خروس(

َ
ب)پدر(، أ

َ
    أ

        که براى مؤّنث آنها به ترتیب، اسم هاى ذیل در نظر گرفته شده است:

ْخت)خواهر(،ِبْنت )دختر(،َزْوَجة )زن(،َبَقَرة)گاو ماده(،َدَجاَجة)مرغ(
ُ
ّم)مادر(،أ

ُ
     أ

مصدر  مانند  می روند؛  کار  به  يکسان  طور  به  مؤّنث  و  مذکر  براى  که  اسم هایی   .3

ُعول« به 
َ
هنگامی که از آن، »وصف« اراده شود1 و اکثر وزن هاِى اسم مبالغه و وزن »ف

ِعيل« به معناى مفعول:2
َ
معناى فاعل و »ف

)َعْدل:   مصدر   مذکر(  
ٌ

اِطَمُة َعْدل
َ
ف و    

ٌ
َعِلّيٌ َعْدل

)ِمْفَضال:  اسم مبالغه(  
ٌ

ٌة ِمْفَضال
َ
ِاْمَرأ و    

ٌ
َرُجٌل ِمْفَضال

)َصُبور: به معناى  صابر( ٌة َصُبورٌ 
َ
ِاْمَرأ و     َرُجٌل َصُبوٌر  

)َجِريح: به معناى مجروح( ٌة َجِریٌح 
َ
ِاْمَرأ و     َرُجٌل َجِریٌح 

2 میانی ݢ پرسش ݢ

« )سوره مریم:28( با توجه به این نکته که »َفعیل« تنها 
ً
ّمِک َبغّیا

ُ
در عبارت »ما کانَْت أ

در صورتی که به معنای مفعولی باشد و »َفعول« نیز تنها در صورتی که به معنای 
 »

ً
فاعلی باشد برای مذکر و مؤنّث به طور مساوی استعمال می شوند آیا کلمه »َبِغّیا

بر وزن »َفعول« است یا »َفعیل«؟ چرا؟

َکـ »َعْدل و َحّق«. جامع الدروس العربیة، ج1، ص101 1. ... مصدرًا مرادًا به الوصُف 
کـ »ِاْمَرأة  کثر الغلب  کان »َفعیٌل« ... بمعنی »َمْفُعول« فإن أريَد به معنی الوصفیة و ُعِلَم الموصوُف لم تلحقه في ال 2. إن 
 السماء ال الصفات لحقته التاُء کـ »َذِبيَحة« و کذا ِاْن لم ُيعلم الموصوف أ مذکر هو أم 

َ
َجريح«... و إن استعمل استعمال

ًة َجِريحًا«.جامع الدروس العربیة، ج1، ص101
َ
ْمرأ مؤّنث؟ مثل »رأيُت َجريَحًة« أما إذا ُعِلَم َفال نحو: »رأيُت اݗ
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379 مذکر و مونث

 مؤّنث لفظى و معنوى

 مؤّنث، دو قسم اختصاصی نیز دارد که عبارت اند از: لفظی و معنوى.

• مؤّنث لفظی، آن است که يکی از عالمت هاى مؤّنث را داشته باشد؛ مانند:. 235

اِطَمة، ُکْبَرٰى، َصْحَراء
َ
ف

 • مؤّنث معنوى، آن است که عالمت تأنیث ندارد؛ ولی بر مؤّنث داللت می کند؛ مانند:

َمْرَیْم، َزْیَنب، َشْمس

 در آخِر برخی از اسم هاى مذکر، عالمت تأنیث وجود دارد که به آنها »مؤّنث لفظی« 

گفته می شود؛ مانند:

َحة، ُمَعاِوَیة، َحْمَزة    
ْ
َطل

  توجه

 بيشتر  اسم ها مصداق دو قسم از اقسام مؤّنث می باشند:

اِطَمة، ُمْؤِمَنة
َ
مانند   :      ف  ، ◦ حقيقی و لفظی 

مانند   :      َمْرَیْم، َزْیَنب  ، ◦ حقيقی و معنوى 
وَرة، َصْحَراء مانند   :      َسّبُ  ، ◦ مجازى و لفظی 

مانند   :      َعْين، َشْمس  ، ◦ مجازى و معنوى 

  اقسام مؤّنث معنوی
 مؤّنث معنوى، دو قسم است: قياسی و سماعی.

  مؤّنث معنوى در چهار مورد ذیل قیاسی است:

ّم.
ُ
1. مؤّنث حقیقی، مانند:   َمْرَیم، َزْیَنب، ِهْند، أ

ْبَنان، ُقم، بیُروت.
ُ
2. اسامی کشورها و شهرها،مانند:   ِإیَران، ل

ُذن )گوش(، َید )دست(،  ِرْجل )پا(.
ُ
3. اسامی اعضاى زوج بدن، مانند:  َعْين)چشم(، أ
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درا چهل و هشتم380

ق )آرنج( اگرچه از اعضاى زوج 
َ
برخی از کلمه ها مانند: َحاِجب )ابرو(، َخّد )گونه( و ِمْرف

بدن هستند، اّما مذکرند.

)باد  شرق می وزد(،َدُبور)بادمغرب(َشَمال  که از  َصَبا)بادى  بادها،مانند:  اسامی   .4

شمال(، َجُنوب، )بادجنوب(، َقـُبول )باد صبا(.

 مؤّنث معنوى در بقیه موارد سماعی است؛ يعنی قاعده مشخصی ندارد و اهل    لغت، 
آنها را يک يک نام برده اند؛ برخی از آنها عبارت اند از:

س )جام(، َنار )آتش(
ْ
َقْوس )کمان(، َکأ

َرِحم )بچه دان(، ِریح )باد(، ِسّن )دندان(

و )سطل(، َدار )خانه(
ْ
َسَقر )جهنم(، َحْرب )جنگ(، َدل

ك )کشتی(
ْ
ل

ُ
َشْمس )خورشید(، َعَصا )عصا(، َعْين )چشمه(، ف

ْرَنب )خرگوش(، ِبْئر )چاه(، َجِحيم )جهنم(
َ
ْرض )زمین(، أ

َ
أ

ݢو تــمــریــن  پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. راه تشخیص مذّکر و يا مؤّنث»مجازی« بودن کلمه چیست؟

 2. در چه صورتی »تاء« ، »الف مقصوره« و »الف ممدوده و همزه پس از آن « باعث تأنیث 

کلمه می شوند؟

 3. آيا همه اسم هاى مذکر را می توان به صورت مؤّنث در آورد؟

 4. مؤّنث معنوى در چهار مورد قیاسی است؛ آنها را با ذکر يک مثال بنويسید.

ذکر  با  را  معنوى(  و  لفظی  مجازى،  و  )حقیقی  ذیل  مؤّنث  اسم هاى  از  هريک  نوع   .5  

ترجمه، مشخص کنید. 

ٰی، 
َ
ْخت، ِمْنَضَدة، َعاشوراء، ساق، َسُموم، ُحْبل

ُ
َخدیَجة، أ

َجهّنم،َسَقر، ُصْغرٰى، َبْیَضاء، ِبْنت، ِمصر، ِشيراز
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381 مذکر و مونث

و  نوع )حقیقى  کرده،  را مشخص  و مؤّنث  روايات ذیل، اسم هاى مذکر  و  آيات     در 
مجازى، لفظى و معنوى( آنها را بنويسید.

ٍك َيْسَبُحوَن.1
َ
 ِفي َفل

ٌ
َقَمَر ُکّل

ْ
ْمَس َو ال

َ
َهاَر َو الّش ْیَل َو الّنَ

َّ
َق ال

َ
ِذى َخل

َّ
1. القرآن الکریم: َو ُهَو ال

َفْضُتْم 
َ
ُکْم ِفي َما أ َمّسَ

َ
ْنَیا و الِخَرِة ل

ُ
ْیُکْم َو َرْحَمُتُه ِفي الّد

َ
 َفْضُل اهلِل َعل

َ
ْوال

َ
2. القرآن الکریم: َو ل

اٌب َعِظیٌم.2
َ

ِفیِه َعذ
ْرِض اهلِل.3

َ
ُکْل ِفي أ

ْ
ُروَها َتأ

َ
ُکْم آَيًة َفذ

َ
3. القرآن الکریم: َهِذِه َناَقُة اهلِل ل

ٰی ُهدًى 
َ
ًة ِإل

َ
ل

َ
ْو َضال

َ
ٰی َحّقٍ أ

َ
ٍم ِلَیُرّدَ ِبِه َباِطاًل  ِإل

ْ
ُب َبابًا ِمْن ِعل

ُ
 اهلِل ؟ص؟: َمْن َخَرَج َيْطل

ُ
4. َرُسول

ْرَبِعیَن َعامًا.4
َ
ٍد أ ه َذِلَك َکِعَباَدِة ُمَتَعّبِ

ُ
َکاَن َعَمل

ْحَیاٌء.5
َ
ْمَواِل َو ُهْم أ

َ
اُن ال َك ُخّزَ

َ
َماُم َعِلّي؟ع؟: َهل ِ

ْ
ل

َ
5. ا

ُهْم ِفي 
ُ
ْمَثال

َ
ْعَیاُنُهْم َمْفُقوَدٌة َو  أ

َ
َهاُر أ ْیُل َو الّنَ

َّ
َماُء َباُقوَن َما َبِقَي الل

َ
ُعل

ْ
ماُم َعِلّي ؟ع؟: ... ال ِ

ْ
ل

َ
6. ا

وِب َمْوُجوَدٌة.6
ُ
ُقل

ْ
ال

مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابع ذیل فوايد ديگری را برای »تاء« تأنیث در کلمه ذکر کنید.
▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرع ساده ، ص 243-242

مغنی الفقیه، قسم صرع جامع کاربردی، ص 430-429

که شب و روز و خورشید و ماه را آفريد. هر يک در چرخه اى شناورند. انبياء، 33 1. و او )خداوندی(است 
گر فضل خداوند و بخشايش ]و مهر[ او در این جهان و آن جهان بر شما نبود، هر آينه به آنچه در آن وارد می شديد  2. و ا

)از سخنان بی دلیل و اّتهام بی گواه( عذابی بزرگ به شما می رسید. نور، 14
3. این ماده شتِر ]فرستاده شده از جانب[ خداوندى است که شما را آيتی است؛ پس او را واگذاريد تا در زمین خداوند 

]از آنچه می خواهد[ بخورد. أعراف، 7
4. کسی که بيرون می رود و بابی از دانش را می جويد تا با آن باطلی را به حق يا گمراهی را به هدايت باز گرداند، این کار 

کننده است. ميزان الحکمه، ج 6، ص 458 او، همچون چهل سال عبادِت شخص عبادت 
5. گردآورندگان اموال نابودند؛ در حالی که آنان زنده اند. الحياة، ج 3، ص 101

6. تا شب و روز باقی است، دانشمندان ]نیز[ باقی اند. ]آنها [پيکرهای شان نابود و صورت های شان در دل ها وجود 
دارد. غرر الحکم، ج 2، ص 793
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درس چهل و نهم

اسم معرب از نظر حرف آخر چند قسم است؟.236
تعريف اسم مقصور و ممدودچیست و »الف« در اسم مقصور و همزه در اسم ممدود چند قسم است؟.237
تعريف اسم منقوص چیست؟.238
تعريف اسم صحیح و شبه صحیح چیست؟.239

 اسم معرب1، به لحاظ حرِف آخِر آن پنج قسم است:. 236
 مقصور، ممدود، منقوص، صحيح و شبه صحيح

مقصور
▪  مقصور، اسمی است که حرف آخر آن الِف الزم باشد؛ مانند: الُهدٰى و الَعَصا . 237

و این الف داراِى چند قسم است.
  نکته

ندهـد،  شـکل  تغیيـر  اعرابـی،  مختلـف  حالت هـای  در  کـه  الفـی  يعنـی  الزم  الـِف 

ُبـوَك و در حالـت جـّری به 
َ
َبـاَك کـه در حالـت رفعـی بـه صـورت أ

َ
بر خـالف الـف در کلمـه أ

ِبیـَك تغیيـر شـکل می دهـد.
َ
صـورت أ

 اقسام الف در اسم مقصور

•  اصلی، مانند:   الرَضا و الِحَمٰی

کان ُمعربًا بخالف اللغویين و القراء فإنهما  1. ... إّن النحاة اليطلقون اسم المقصور و الممدود علی االسم إال إذا 
والء« اسمی إشارة إّن الول مقصور و الثانی ممدود مع 

ُ
ولٰی و أ

ُ
يطلقونهما علی المعرب و المبنی و لذا يقولون فی »أ

أن االسمین مبنیان فاالصطالح مختلف عند الفريقین. )النحو الوافي، ج1، پاورقی ص170(
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• زاید که خود بر دو قسم تقسیم می شود:
1. براى تأنيث است؛ مانند:

ٰی )زن آبستن(، َعْطَشٰی )زن تشنه(
َ
ُحْبل

2. يا براى ِالحاق است؛1 مانند:

ْرَطٰی )نام درختی(         وزن آن ملحق به َجْعَفر است.
َ
أ

ـَرٰى )استخوان پشت گوش(      وزن آن ملحق به ِدْرَهم است.
ْ
ِذف

  توجه
ِلف يا 

َ
مقصور اگر منّون شود، الف آن در لفظ حذف می شود؛ ولی در کتابت پايه أ

. این حذف، لطمه ای به »مقصور« بودن 
ً
ِلف نوشته می شود؛ مانند: ُهًدی، َعصا

َ
خود أ

کلمه نمی زند.2
ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

ت حذف »الف« در کلمه »ُهدًی« در هنگام گرفتن تنوین چیست 
ّ
به نظر شما عل

و وزن این کلمه در این صورت چگونه خواهد بود؟

ممدود

▪ ممدود، اسمی است که آخر آن الف زايد و همزه باشد.

اء   همزه آخر اسم ممدود يا اصلی است، مانند: َقـّرَ

  يا زاید است که خود بر دو قسم است:

1.  برای تأنيث است؛ مانند: َحْمَراء )زن سرخ رو(

ْنَدد که به َسَفْرَجل ملحق 
َ
1. الحاق، زياد کردن يک يا دو حرف به کلمه است تا با کلمه ديگر هموزن شود؛ مانند: َعل

شده است. الحاق، غالبًا به جهت رعايت قافیه و وزن اشعار صورت می گیرد.
کالّثابت. )حاشية الصبان علی شرح الشموني، ج4، ص106( ة تصريفیة 

ّ
2. ... المحذوف لعل
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درا چهل و نهم384

وزن آن ملحق به  ِحْرَباء )آفتاب پرست(      الحاق است؛ مانند:  2. يا برای 

است. ِقْرطاس 
  نکته

که  »داء«  و  »ماء«  همچون:  کلماتی  به  بنابراین  است؛  زائد  همیشه  ممدود  در  الف 

الف آنها اصلی است، ممدود نمی گويند.

منقوص
 ▪ منقوص، اسمی است که در آخر آن، ياء الزِم ماقبل مکسور باشد؛ مانند:. 238

َقاِضي
ْ
ل
َ
َکاِفي، ا

ْ
ل
َ
ا

 بر خالف ياء غیر الزم، مانند:

ِخیه« الزم نیست؛ زیرا در حالت نصبی به صورت 
َ
ِخيِه1 که ياء در »أ

َ
َمْرُء ِمْن أ

ْ
َیْوَم َیِفّرُ ال

ُخوُه« تغیير شکل می دهد.
َ
َخاُه« و در حالت رفعی به صورت »أ

َ
»أ

  نکته

منقوص اگر منّون شود، »ياء« آن در لفظ و در کتابت، در حالت رفعی و جّری حذف 

می شود؛ مانند: َحَکَم َقاٍض َعلٰی َجاٍن؛ ولی در حالت نصبی نوشته و تلّفظ می شود؛ 

.
ً
مانند: َهاِدیا

صحیح
 ▪ صحیح، اسمی است که حرف آخر آن صحیح باشد )غیر از همزه اى که ماقبل . 239

آن، الف زايد است(؛ مانند: 
ـَتـاة، َبـَراَءة

َ
    َرُجل، َحَسن، ِکَتـاب، ُسوء، ف

که آدمی از برادِر خود می گریزد. عبس، 34 1.  روزى 
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شبه صحیح

▪ شبه صحیح1، اسمی است که حرف آخر آن، »واو« يا »ياء« ما قبل ساکن باشد؛ 
مانند: 

ـٌو، َظْبٌي، َوْحٌي، َمـْرِمـّیٌ )َمْرِمْيٌى(
ْ
ـٌو، ُحل

ْ
    َدل

 
ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

   به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. »الِف الزم« را توضیح دهید.

2. »الف« در اسم مقصور بر چند قسم است؟

3. الف در اسم هاى مقصور ذیل اصلی است يا زايد؟ در صورت دوم کدام يک از 

اقساِم زايد است؟

ْرَطٰی، َیْحيٰى
َ
ذٰی،ال

َ
    الَفَتٰی، َغْضَبٰی، ُکْبـَرٰى، ال

 4. »همزه« در اسم ممدود داراى چند حالت است؟ براى هر يک مثالی بزنید.

 5. اسم هاى صحیح، شبه صحیح، مقصور، منقوص و ممدود را معین کنید. 

ْعلٰی، إفناء
َ
ْضلٰی، ِنداء، أ

ُ
الَهاِدی، ُمناٍد، َضْيع، ف

ّو، َرْشو
ُ
عاٍص، الُمْنـَتهٰی، بالء، َشْي ء، َبْغي، ُعل

  اقسام اسم منقوص، مقصور، ممدود، صحیح و شبه صحیح را در آيات و روايات 
ذیل تعیين کنید.

ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکّلِ َقْوٍم َهاٍد.2
َ
َما أ

َ
1. القرآن الکریم: ِإّن

ٍو«. 
ْ
کما تظهر علی الصحیح الخر مثل: »هذا ظبٌی َيشرُب ِمْن َدل 1. ُسّمی بذلك لظهور الحرکات الثالث علی آخره 

جامع الدروس العربیة، ج1، ص102
گروهی را راهنمایی است. رعد، 7 2. فقط تو )پيامبر( بيم دهنده اى ]و بس[ و هر 
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درا چهل و نهم386

ْقَوٰى َذِلَك َخْیٌر.1  2 .القرآن الکریم: َو ِلَباُس الّتَ
ْنیا.2

ُ
َحیاِة الّد

ْ
 ِخْزٌي ِفي ال

َّ
 3 .القرآن الکریم: َفَما َجَزاُء َمْن يْفَعُل َذِلَك ِمْنُکْم ِإال

ُه َکاَن ُحوبًا َکِبیرًا.3
َ
ْمَواِلُکْم إّن

َ
ٰی أ

َ
ُهْم ِإل

َ
ْموال

َ
وا أ

ُ
ُکل

ْ
َتأ

َ
4. القرآن الکریم: َو ال

ْنَفَقُه ِفي َغْیِر 
َ
ُمْؤِمِنیَن َمااًل ِمْن َغْیِر َمْعِصَیٍة َو أ

ْ
 اهلِل؟ص؟: ُطوَبٰی ِلَمِن اکَتَسَب ِمَن ال

ُ
5. َرُسول

َمْعِصَیٍة.4
ُمَنٰی.5

ْ
ِغَنٰی َتْرُك ال

ْ
ْشَرُف ال

َ
َماُم َعِلّي؟ع؟: أ ِ

ْ
ل

َ
6 . ا

َوى 
ْ
َبل َجَعَل  َو  ݧًی  ݧ ݧ ُعْقبݧ َداَر  الِخَرَة  َو  َوٰى 

ْ
الَبل َداَر  ْنَیا 

ُ
الّد َجَعَل  اهلَل   

َ
ِإّن الَهاِدي؟ع؟:  ماُم  ِ

ْ
ل

َ
ا  .7

ْنَیا ِعَوضًا.6
ُ

َوى الّد
ْ
ِخَرِة ِمْن َبل

ْ
ِخَرِة َسَببًا و َثواَب ال

ْ
ْنَیا ِلَثواِب ال

ُ
الّد

 َما ِبِه ِغنًی.7
َّ

 َفْقَر َبْعَدُه َو ِإال
َ

ُقْرآَن َفُهَو َغِنّيٌ َو ال
ْ
 ال

َ
اِدُق؟ع؟: َمْن َقَرأ َماُم الّصَ ِ

ْ
ل

َ
8. ا

                         
مطالعه و پژوهش

▪   با مراجعه به کتب صرفی و مقايسه اصطالح صحیح و ناقص در باب معتّل با صحیح 
و منقوص در تقسیم اسم به لحاظ حرف آخر آن، بررسی کنید آيا دو اصطالح ناقص 

و منقوص و همچنین کلمٔه صحیح در هر دو جا به يک معنا به کار رفته است يا نه؟

1.  و جامه پرهیزکارى، این بهتر است. أعراف، 26
کند، جز رسوایی و خواری در زندگی پست ]دنیا[ نیست. بقره، 85 که چنین  2. پس سزای کسی ]از شما[ 

گناهی بزرگ است. نساء، 2 که این  3. ومال هاى آنان )يتیمان( را با مال هاى خودتان ]درهم مکنیدو[ مخوريد 
4. خوشا به حال مؤمنی که مال را از مؤمنین بدون معصیت به دست آورد و آن را بدون معصیت خرج کند. الحياة، ج 3، ص 60

گرانمايه ترین بی نیازى، ترک آرزوها است. همان، ص 343  .5
6. همانا خداوند دنیا را داِر آزمايش و آخرت را داِر جزا و پاداش قرار داد و آزمايش دنیا را سببی براى ثواب آخرت و ثواب 

آخرت را عوض از آزمايش دنیا قرار داد. ميزان الحکمة، ج 10، ص 579
7. هر کس قرآن بخواند، بی نیاز است و پس از آن فقرى نیست و گرنه از بی نیازى بهره اى ندارد. الحياة، ج 3، ص 338
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مـــثـــنـــی اســـــــــم   
ــم ــالـ سـ ــع  ــ ــم ــ ج  
مکسر جــمــع   
ــر ــّغ ــص اســــــم م  
ــم مــنــســوب ــ  اس

4

صرݡڡف ݠݠݠر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ت ىݔ
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ف ݠو ݣݣݣݣݣݣعف صݠݠݠرݦݦّ ݣݣم�ت
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اسم متصرف )1(: اسم مثـّنٰى

درس پنجاهم

اسم متصّرف و اسم غیر متصّرف چگونه اسمی است؟.240
تعريف مفرد و مثّنی چیست و عاليم مثّنی کدام است؟.241
از اسم های گوناگون چگونه مثّنی ساخته می شود؟.242
از چه اسم هایی تثنیه ساخته نمی شود و چه مثّناهایی مفرد ندارند؟.243
مثّنای تغلیبی چیست؟.244

  متصرف و غيرمتصرف

 يکی ديگر از تقسیمات اسم، متصرف و غیر متصرف است.

 متصرف، اسمی است که بتوان آن را به صورت مثنی، جمع، مصّغر و منسوب . 240

در آورد؛ مانند:

          َمِدیَنـة      َمِدیَنـَتان )دو شهر(، ُمُدن )شهرها(

ُمَدْیَنـة )شهر کوچک(، َمَدِنـّی )شهرى(

 غیر متصرف، اسمی است که همیشه ثابت باشد و به شکل هاى فوق در نیايد؛ مانند:
    َمْن )آن کسی که(، َما )آن چيزى که(

 مفرد و مثنٰی 

شخص، . 241 می تواند  فرد  آن  و  کند  داللت  فرد  يک  بر  که  است  کلمه اى  مفرد، 

حیوان، صفت يا يک شی ء باشد؛ مانند:
َسد )حیوان(، َعاِلم )صفت(، ِکَتاب )شي ء(

َ
َرُجل )شخص(، أ
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مثنٰی، اسم معربی1 است که بر دو فرد از افراِد مفرِد خود داللت کند؛ مانند:
َسَدان، َعاِلَمان، ِکَتاَبان

َ
ن، أ

َ
    َرُجال

  عالمت مثنٰی در زبان عربی عبارت است از:

ِن      ِکَتاب     ِکَتاَباِن
َ

ـ اِن«، در حالت رفعی                  مانند:   َرُجل      َرُجال ـَ  »ـ

ْیِن      ِکَتاب     ِکَتاَبْيِن
َ
ـ ْیِن«، در حالت نصبی و جّری مانند:    َرُجل      َرُجل ـَ  » ـ

  چگونگی ساختن مثنٰی

براى مثنٰی کردن اسم صحیح، شبه صحیح و اسم منقوص_ اگر الم الفعل آن . 242

حذف نشده باشد _ به آخر آنها عالمت تثنیه اضافه می کنیم؛ مانند:
َقاِضَياِن

ْ
ل
َ
ِکَتاَباِن، َظْبَياِن، ا

  نکته

 اگر الم الفعل اسم منقوص، حذف شده باشد، هنگام تثنیه برمی گردد؛ مانند:
َقاٍض  َقاِضَياِن ، َکاٍف  َکاِفَياِن

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ت بازگشتن »یاء« محذوف در »قاِضیاِن« چیست؟
ّ
از نظر قواعد صرفی عل

  مثنای اسم ممدود

اسم ممدود در حالت تثنیه، داراى سه حالت است:

 يا همزه آن اصلی است که در این صورت، همزه در مثنٰی باقی می ماند؛ مانند:

1. اسٌم أي معرب بدلیل أن الکالم فی المعرب فال یرد علی التعريف »أنتما«... فال يثنی المبنی و أما »َذاِن« و »َتاِن« و 
»اللذاِن« و »اللَتاِن« فصیغ موضوعة لالثنین و لیس من المثنی حقیقة علی الصل عند جمهور البصریين. حاشية 

الصبان علی شرح الشمونی، ج1، ص76؛ جامع الدروس العربیة، ج2، ص9؛ شرح ابن عقيل، ج2، ص422
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اَءاِن
َ

اء      َوّض
َ

اَءاِن ،  َوّض اء  َقّرَ َقّرَ

 يا همزه براى تأنیث است که در این صورت، قلب به واو می شود؛ مانند:

َبْيَضاء    َبْیَضاَواِن  ،  َصْفَراء      َصْفَراَواِن

 يا همزه، منقلب يا براى الحاق است که در این صورت، هر دو وجه جایز است؛ 

مانند:

ُدَعاَءاِن و ُدَعاَواِن    ُدَعاء    

َسَماَءاِن و َسَماَواِن َسَماء    

َباَواِن
ْ
َباَءاِن و ِعل

ْ
ِعل َباء  

ْ
ِعل  

خود  به اصل  باشد،  واو  از  آن منقلب  الف  و  اگر داراى سه حرف   اسم مقصور، 

برمی گردد؛ در غیر این صورت، قلب به ياء می شود؛ مانند:

َعَصَواِن
ْ
ل
َ
ا َعَصا )اصل آن َعَصو(  

ْ
َال  

ُهَدَیاِن
ْ
ل
َ
ا ُهَدٰى )اصل آن ُهَدي(  

ْ
َال  

ُمْصَطَفَياِن 
ْ
ل
َ
ا ُمْصَطَفٰی  

ْ
َال  

ُموَسَياِن ُموَسٰی    

  نکته

 در صورتی که الم الفعل اسم مقصور حذف شده باشد، هنگام تثنیه برمی گردد؛ مانند:

َعصًا     َعَصَواِن   ،   ُهدًی      ُهَدَیاِن 

2 میانی ݢ پرسش ݢ

از نظر قواعد صرفی توجیه بازگشت لام الفعِل محذوف در »ُهدًی« و »عًصا« در هنگام 
تثنیه چیست؟
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 مثناى اسم ثالثى محذوف الالم

م داراى دو حالت است:
ّ

اسم ثالثی محذوف الال

مثنـٰی        صـورت،  همـان  بـه  آن  از  آمده باشـد،  حرفـی  محـذوف  الِم  از  عـوض  اگـر   

ماننـد: می شـود؛  سـاخته 

َسَنة )َسْنو(        َسَنَتاِن   ،   ِاْسم )َسَمو(        ِاْسَماِن

اگر عوض از محذوف حرفی نیامده باشد، الم الفعل برمی گردد؛ مانند:  

َخَواِن
َ
َخو(     أ

َ
خ )أ

َ
َبَواِن ،  َحم )َحَمو(     َحَمَواِن،  أ

َ
َبو(     أ

َ
ب )أ

َ
أ

م«و »َغد« از این قاعده مستثنا هستند؛ يعنی حرِف 
َ
 برخی کلمات مانند: »َید« و »ف

محذوف در آنها برنمی گردد؛ مانند:

َماِن     ،     َغد       َغَداِن
َ
َيد       َیَداِن    ،      َفم       ف

  نکته

از بعضی اسم ها، تثنیه ساخته نمی شود؛ مانند:. 243
ْبَصع )همه(، َجِميع )همه(

َ
ْکَتع، أ

َ
ْجَمع، أ

َ
َبْعض )برخی(، ُکّل )همه(، أ

و برخی از اسم هاى مثنٰی، مفرد ندارند1 و آنها عبارت اند از:
َتا2

ْ
 و ِکل

َ
ِاْثَناِن و ِاْثَنَتاِن و ِثْنَتاِن، ِکال

به این نوع اسم ها، »ملحِق به مثنٰی« گفته می شود.

مثناى تغلیبی3

باشند؛ . 244 يکسان  معنا  و  لفظ  در  که  می رود  کار  به  اسمی  دو  جاى  به  مثنٰی،  اسم 

مانند:

1. إذ لم ُيسمع »ِکل« و ال »ِکلت« و ال »ِاثن« و ال »ِاثنة« و ال »ِثنت«. حاشية الصبان علی شرح الشموني، ج1، ص76
کلتا« بالمثنی إال إذا أضیفا إلی مضمٍر. شرح ابن عقيل، ج1، ص86 2. ال يلحق »کال و 

3. هو سماعّي ال يقاس علیه. جامع الدروس العربیة، ج2، ص9
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ٌم ، به کار رفته است. َ
ٌم و َقل َ

َماِن که به جاى َقل
َ
         َقل

لفظ،  در  اگرچه  شده؛  لحاظ  معنا  دو  میان  تناسب  فقط  اسم ها،  از  برخی  در  اما 

يکسان نباشند؛ مانند:
مثناى َشْمس و َقَمر ، َشْمَسْيِن     

ّم
ُ
ب و أ

َ
مثناِى أ َبَوْیِن  

َ
أ  

مثناى امام حسن  و امام حسین؟امهع؟ َحَسَنْيِن    

مثناى امام  کاظم  و امام جواد؟امهع؟. َکاِظَمْين    

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. تا کنون با کدام يک از تقسیمات اسم آشنا شده ايد؟ آنها را بنويسید.

 2. متصرف و غیر متصرف را تعريف کنید.

 3. مثنٰی را تعريف کرده، عاليم آن را بنويسید.

 4. از اسم هاى ذیل، تثنیه )با هر دو عالمت( بسازيد و دلیل تغیيرات احتمالی را 

بيان کنید. 

ْقَصٰی، 
َ
ل

َ
َمْعنٰی، ا

ْ
ل
َ
و، ا

ْ
ْعَمٰی، داٍم، َدل

َ
ل

َ
م، َسَماع، ا

ْ
َحْمراء، ِعل

ك
ْ
خ، َدم، ِاْبن،ِإف

َ
ُمْحِيي، أ

ْ
ل
َ
ِاْسِتْشَفاء، ِثَقة، ا

 5 . ملحقات به مثنٰی چه اسم هایی هستند؟

 6. مفرد مثناى تغلیبی چیست؟ مثال بزنید.

 7. اسم هاى مثناى ذیل را به مفرد تبدیل کنید.

َخَواِن َصاِدَقان،
َ
اِن، أ

َ
ُمِجّد

ْ
اِن ال

َ
ِميذ

ْ
ل لّتِ

َ
َکاِتَباِن َماِهَراِن، ا

ياِن،
َ
ُفْضل

ْ
ْمَرَءَتاِن ال ِ

ْ
ال

َ
َواِدَیاِن َعِميَقاِن، َزْهَرَتاِن َحْمَراَواِن، ا
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َحْرَباِن ُعْظَمَياِن، َطاِلَبَتاِن ُمْجَتِهَدَتاِن
  در آيات ذیل، الفاظ مثنٰى را مشخص کنید و مفرد آنها را بنويسید.

ــُه َعْیَنْیــِن  و ِلَســانًا و 
َ
ــْم َنْجَعــْل ل

َ
ل

َ
َحــٌد  أ

َ
ــْم َیــَرُه أ

َ
ْن ل

َ
َيْحَســُب أ

َ
1. القــرآن الکریــم: أ

ْجَدْیــِن.1 الّنَ َهَدْينــاُه  َو  َشــَفَتْیِن  

ُيِتــّمَ  ْن 
َ
أ َراَد 

َ
أ ِلَمــْن  ْیــِن 

َ
ْیــِن َکاِمل

َ
َدُهــّنَ َحْول

َ
ْوال

َ
أ ُیْرِضْعــَن  َواِلــَداُت 

ْ
ال َو  القــرآن الکریــم:   .2

َضاَعــَة.2 الّرَ
ا َتَرَك.3 َثاِن ِمّمَ

ُ
ل

ُ
ُهَما الّث

َ
3. القرآن الکریم: َفِإْن َکاَنَتا اْثَنَتْیِن َفل

ــوٍط َکاَنَتــا  َتْحــَت 
ُ
َت ل

َ
َت ُنــوٍح َو اْمــَرأ

َ
ِذیــَن َکَفــُروا اْمــَرأ

َّ
4. القــرآن الکریــم: َضــَرَب اهلُل َمَثــاًل ِلل

ــْم ُيْغِنَیــا َعْنُهَمــا ِمــَن اهلِل َشــْیئًا َو ِقیــَل 
َ
َعْبَدْیــِن ِمــْن ِعَباِدَنــا َصاِلَحْیــِن َفَخاَنَتــا ُهَمــا َفل

اِخِلیــَن.4
َ

ــاَر َمــَع الّد  الّنَ
َ

اْدُخــال

مطالعه و پژوهش

▪  گاهی از اسم مثّنی اراده جمع و تکثیر می شود، با مراجعه به منابع ذیل برای این مورد 
مثال هایی را ذکر کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صر ع ساده، ویرایش 1393،ص252

شرح رضی بر کافیه، ج1، ص 329 و 330.

کس او را نمی بيند؟! آيا براى او دو چشم و زبان و دو لب قرار نداديم و او را به دو راه )خیر و  که هیچ  1. آيا می پندارد 
شر( هدايت نکرديم؟ بلد، 10-7

که بخواهد شیر دادن را تمام  کسی است  2. و مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند؛ ]این حکم[ براى 
کند. بقره، 233

گر ]ورثه فقط[ دوخواهر باشند، براى آن دو است دو سوم ]میراث[ از آنچه ]مّیت[ باز گذاشته. نساء، 176 3. پس ا
4. خداوند براى کسانی که کافر شدند، زن نوح و زن لوط را مثل آورد که این دو زیر ]فرمان[ دو بنده از بندگان شايسته 
ما بودند؛ پس به آن دو خیانت کردند. آن دو ]پيامبر[ در برابر خدا، هیچ سودى براى آن دو ]زن[ نداشتند و ]به آنان[ 

گفته شد: با درآيندگان، به آتش درآیيد. تحریم، 10
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درس پنجاه و یکم

جمع چیست و چند قسم است؟.245
جمع سالم چه نوع جمعی است و چند قسم است؟.246
جمع مذکر سالم چند عالمت دارد؟.247
شرايط جمع مذکر سالم چیست؟.248
چگونه از اسم های گوناگون جمع مذکر سالم ساخته می شود؟.249
اسم های ملحق به جمع مذکر سالم چه اسم هایی هستند؟.250
روش ساختن جمع مؤّنث سالم چگونه است؟.251
جمع مؤّنث سالم قیاسی دارای چه مواردی است؟.252
اسم های ملحق به جمع مؤّنث سالم کدام اند؟.253

جمع سالم
جمع، اسم معربی است که بر بيش از دو فرد از افراد جنس خود داللت کند و بر . 245

دو قسم است: 
سالم، مکسر

بر . 246 است  باقی مانده  »سالم«  آن  مفرد  بنای  غالبًا1  که  است  جمعی  سالم،  جمع 

خالف مکسر. جمع سالم بر دو نوع است:
مذّکر، مؤّنث

 

1. گاهی هنگام اضافه کردن عالمت جمع، تغیيراتی بر کلمه مفرد عارض می شود؛ مانند:
الَقاُضوَن الَقاِضي     

َتَمَرات َتْمَرة     
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جمع مذکر سالم

جمع مذکر سالم داراى دو عالمت است: . 247

،      مانند:     ُمْسِلم      ُمْسِلُموَن )چند مرد مسلمان( ــ وَن، در حالت رفعی   ـُ   ــ

َکاِتب     َکاِتـُبوَن )چند مرد نويسنده(   

ــ  یَن، در حالت نصبی و جّری، مانند: ُمْسِلم      ُمْسِلِميَن )چند مرد مسلمان( ـِ   ــ

                        َکاِتب      َکاِتـِبيَن )چند مرد نويسنده(

شرايط جمع مذکر سالم

اسم هاى مفردى که به صورت جمع مذکر سالم درمی آيند، به يکی از دو حالت . 248

ذیل هستند:

م براى مذّکِر عاقل: به شرط اينکه از »تاء« و »ترکیب«1 خالی باشد؛ مانند:
َ
1. َعل

ْحَمِدیَن
َ
ْحَمُدوَن و أ

َ
ْحَمد    أ

َ
ِدیَن،    أ ُدوَن و ُمَحّمَ د     ُمَحّمَ ُمَحّمَ

بنابراین، کلمات ذیل، جمع مذکر سالم بسته نمی شوند:

چون مؤّنث است. َمْرَیم   م2 نیست. 
َ
چون َعل َرُجل        

چون تاء دارد. َحْمَزة   چون غیرعاقل است.  ب     
ْ
َکل

چون مرّکب است. َبّك   
َ
َبْعل

بــاب  از  و  باشــد  »تــاء« خالــی  از  اينکــه  بــه شــرط  بــراى مذکــر عاقــل:  صفــت3   .2 

ــٰی و نیــز از صفاتــی کــه مذکــر و مؤّنــث در آنهــا يکســان 
َ
ْعل

َ
ن و ف

َ
ْعــال

َ
ء يــا ف

َ
ْعــال

َ
َعــل و ف

ْ
ف

َ
أ

کـ  »عبدالرحمن« و »عبدالعزیز« فیجمع صدره المضاف و یبقی العجز )و هو المضاف  1. ... أما المرکب الضافی 
مُت َعلی َعْبِدی 

ّ
َعْبُدو الرحمن« و »َصافحُت َعْبِدی الرحمن« و »سل إلیه( علی حاله من الجّر تقول: »ِاْشَتَهَر 

الرحمن«. النحو الوافي، ج1، ص129
که براى شخص يا چیِز معینی وضع شده باشد. م، اسمی مانند: فاِطَمة، َحَسن و َطْهَران است 

َ
2. َعل

3. أی: ِاسمًا مشتّقًا. النحو الوافي، ج1، ص129
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اســت، نباشــد؛ ماننــد:

ْکـَبـُروَن
َ
ْکَبر     أ

َ
َعاِلم     َعاِلُمون   ،   أ

بنابراین، کلمات ذیل، جمع مذکر سالم بسته نمی شوند:

چون صفت براى مؤّنث است. ُمْرِضع )شیرده(    

چون صفت براى غیرعاقل است. اِره )اسب سرکش(    
َ
ف  

چون تاء دارد.  َمة )بسیار دانا(  
َّ

َعال  

چون مؤّنث آن َبْيَضاء است. ْبَیض )سفید(  
َ
أ  

چون مؤّنث آن َغْضَبٰی است. َغْضَبان )خشمگین(    

چون مذکر و مؤّنث آنهايکسان است. َصُبور)پرصبر(، َجِریح)زخمی(    

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

آیا صحیح است بگوییم که اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، صفت مشّبهه 
 با  »وَن« و »یَن« جمع 

ً
ر دلالت می کنند مطلقا

ّ
در حالتی که جمع هستند و بر مذک

بسته می شوند؟

کیفیت ساخت جمع مذکِر سالم

 براى ساختن جمع مذکر سالم از اسم صحیح، شبه صحیح و ممدود، همانند . 249

تثنیه آن عمل می شود؛ مانند:

َسِعيِدیَن َسِعيُدوَن     و  َسِعید     

یَن ُقَصّيِ وَن     و  ُقَصّيُ ُقَصّی     

اِئيَن َقـّرَ اُؤوَن     و  َقـّرَ اء   َقـّرَ

 براى ساختن جمع مذکر سالم از اسم مقصور، بايد الف آن را حذف و  فتحه ما قبل 
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آن را به همان حال حفظ کرد؛1 مانند:
ُمْصَطَفْيَن

ْ
ل
َ
ُمْصَطَفْوَن2  و   ا

ْ
ل
َ
ُمْصَطَفٰی       ا

ْ
َال

ُموَسٰی                ُمـوَسـْوَن         و   ُموَسْيَن

  براى ساختن جمع مذکر سالم از اسم منقوص، بايد ياء آن را حذف، ما قبل واو را 

ضمه و ما قبل ياء را کسره کرد؛ مانند:
َقاِضيَن

ْ
ل
َ
َقاُضوَن   و   ا

ْ
ل
َ
َقاِضي      ا

ْ
َال

َکاِفيَن
ْ
ل
َ
وَن     و   ا

ُ
َکاف

ْ
ل
َ
َکاِفي       ا

ْ
َال

2 میانی ݢ پرسش ݢ

ر سالم 
ّ
از نظر قواعد صرفی برای حذف »یاء« در مانند »القاضي« در هنگام جمع مذک

بسته شدن بیان چه توجیهی می توان آورد؟

   اسم هاى ملحق به جمع مذکر سالم
 در زبان عربی اسم هایی وجود دارند که مانند جمع مذکر سالم، با »واو و نون« و »ياء . 250

و نون« جمع بسته می شوند؛ ولی شرايط کامل جمع مذکر سالم را ندارند؛ به همین 

دلیل آنها را ُملحق به جمع مذکر دانسته اند؛3 برخی از آنها عبارت اند از:

ِميَن 
َ
ُموَن و َعال

َ
َعال یَن       ّيِ ِ

ّ
وَن و ِعل ـّيُ ِ

ّ
ِعل

َبُنوَن و َبـِنيَن   ْهِليَن     
َ
وَن  و أ

ُ
ْهل

َ
أ

ِسُنوَن و ِسِنيَن َرِضيَن  
َ
َرُضوَن و أ

َ
أ

ِعْشُروَن،ثالثوَن تا ِتْسُعوَن وِلي     
ُ
وا و أ

ُ
ول

ُ
أ

ِفها داللًة علیها. جامع الدروس العربیة، ج2، ص18
ْ

1. إن ُجمَع المقصوُر هذا الجمَع تحذْف ألُفُه و تبَق الفتحُة َبْعَد َحذ
6     الُمْصَطَفْوَن. َن    4   الُمْصَطَفْاْو 2. الُمْصَطَفُیْوَن    

3. سماعّي ال ُيقاس علیه. النحو الوافي، ج1، ص134
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 روش ساختن جمع مؤّنث سالم

 جمع مؤّنث سالم با افزودن »ات« به آخر مفرد، ساخته می شود؛1 مانند:. 251
َتْرِتـيَبات َتْرِتیب      ، َمْرَیَمات  َمْرَيم   

 اگر در آخر مفرد، »تاء« غیر اصلی وجود داشته باشد، حذف می شود؛ مانند:
َعاِلَمات َعاِلَمة      ، اِطَمات 

َ
ف َفاِطَمة  

جمع مؤّنث سالم قیاسى

جمع مؤّنث سالم، در موارد ذیل قياسی است:. 252

م هاى مؤّنث؛ مانند:
َ
1. َعل

َزْیَنَبات َزْيَنب    ، َمْرَیَمات  َمْرَيم  

 2. اسم هایی که داراى تاء تأنیث اند؛ مانند:

َحَمَزات َحْمَزة    ، َکاِفَرات  َکاِفَرة  

کلمات ذیل از حکم فوق مستثنا هستند:

ة )گروه( ّمَ
ُ
أ  ، َشاة )گوسفند(   ، ة )زن( 

َ
ِاْمَرأ

که جمع آنها می شود:  ، َشَفة )لب(   ، ة )مذهب( 
َّ
ِمل

ِشــَفاه و  ــل 
َ
ِمل َمــم، 

ُ
أ ِشــَياه،  ِنَســاء، 

3.  اسم هایی که دارای الف تأنیث اند؛ مانند:   ُکْبَرٰی       ُکـْبَرَیات

           َصْحَراء        َصْحَراَوات

ن« نیز از این حکم مستثنا هستند.
َ

ْعال
َ
ٰی« مؤّنث »ف

َ
ْعل

َ
َعل« و »ف

ْ
ف

َ
ء« مؤّنث »أ

َ
ْعال

َ
  »ف

1.  کّل هذا بشرط أن تکون اللف و التاء زائدتین معًا، فإن کانت اللف زائدة و التاء أصلیة مثل »بيت و أبيات« »قوت 
و أقوات« »صوت و أصوات« »وقت و أوقات« ... لم يکن جمع مؤّنث سالمًا و لم ينصب بالکسرة و إنما هو جمع 
کانت ألفه  أصلیة و التاُء زائدة مثل »ُسَعاة« جمع َساع، »ُرَماة« جمع َراٍم،  کذلك إن  تکسیر ينصب بالفتحه. و 

»ُدَعاة« جمع َداٍع و أشباهها فإنه يدخل فی جموع التکسیر التی تنصب بالفتحة. النحو الوافي، ج1، ص149
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 4. مصّغر مذکر غیر عاقل؛ مانند:

ت
َ

ـَبات   ،   ُجَبْیل )کوه کوچک(  ُجَبْيال ب )کتاب کوچک(   ُکَتـّيِ ُکَتّیِ

 5. مذکر غیرعاقلی که وصف باشد؛ مانند:

وَعات،     َمْجُرور    َمْجُروَرات
ُ
َمْنُصوب    َمْنُصوَبات،   َمْرُفوع     َمْرف

ات ِهّي     ِالِهّيَ
َ
ت   ،   َمْطُبوع   َمْطُبوَعات،     ِإل

َ
َجِمیل        َجِميال

 6. مصدر غیرثالثی مجرد؛ مانند:

ت
َ

َزاال
ْ
َزال      ِزل

ْ
ِلـيَفات    ،    ِزل

ْ
ِلیف      َتأ

ْ
ِإْکَرام      ِإْکـَراَمات    ،    َتأ

 کیفیت ساخت جمع مؤّنث سالم 
 1. اسم صحیح، شبه صحیح، منقوص، مقصور و ممدود در جمع مؤّنث سالم، 

حکم تثنیه را دارند؛ مانند:

َراِسي      َراِسَيات              ُکْبَرٰى     ُکْبَرَیات              َحْسَناء     َحْسَناَوات

  2. اسم مؤّنث ثالثی1 هنگام جمع بستن، در دو مورد تغیير می کند:

  در صورتی که آن اسم، جامد،2 مفتوح الفاء و عین الفعل آن ساکن3 و صحیح4 

و غیرمضاعف5 باشد، عین الفعل آن فتحه داده می شود؛ مانند:

َتْمَرة          َتَمَرات           ،           َزْحَمة          َزَحَمات

و  الفعل آن صحیح  و عین  الفاء  آن اسم، جامد، غیرمفتوح    در صورتی که 

غیرمضاعف و ساکن باشد، در عین الفعل آن سه وجه )بقاء بر حال خود، 

تبعیت از فاء الفعل و فتحه دادن( جایز است؛ مانند:

ْيَنب«. ثی، مانند »َز 1. به خالف غیرثال
2. به خالف مشتق، مانند »َضْخَمة«.
3. به خالف متحرک، مانند »َشَجَرة«.

4. به خالف معتل، مانند »ُسْوَرة«.
ة«. 5. به خالف مضاعف، مانند »َمّرَ
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ِهْنَدات   )بقاء بر حال خود( ِهْند  

ِهِنَدات   )تبعیت از فاء الفعل( ِهْند  

ِهَنَدات   )فتحه دادن عین الفعل( ِهْند  

ت
َ

ت، ُجَمال
َ

ت، ُجُمال
َ

ُجْمال ة  
َ
ُجْمل

ݢمیانی3 پرســش ݢ

به  مجاز  قرائت  از  نظر  قطع  با   )257: )بقرة  وِر«  الّنُ ی 
َ
ِإل َماِت 

ُ
ل

ُ
الّظ ِمَن  »ُیْخِرُجُهْم  جمله  در 

َمات« را به 
ُ
حسب قواعد علوم قرآنی و مباحث فقهی مربوط به آن آیا کلمه »ُظل

خواند؟ می توان  نیز  دیگری  شکل 

اسم های ملحق به جمع مؤّنث سالم

ْذِرَعات که با »ات« جمع بسته شده اند، ولی . 253
َ
أ ت و 

َ
وال

ُ
أ ات، 

َ
َعَرف به کلماتی چون 

شرايط کامل جمع مؤّنث سالم را ندارند، ملحقات به جمع مؤّنث سالم می گويند.

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. جمع چیست و بر چند قسم است؟

 2. قید »غالبًا« در تعريف جمع سالم به چه منظوری آورده شده است؟

 3. چه اسم هایی به صورت جمع مذکر سالم، جمع بسته می شوند؟

 4. چه اسم هایی به صورت جمع مؤّنث سالم، جمع بسته می شوند؟

5. اسم هاى ذیل را به صورت جمع مذکر سالم )به هر دو صورت( در آوريد.

اء، الَعاِلي
َ

ُمْرَتضٰی، َوّض
ْ
ل
َ
ْصَغر، ا

َ
    ُمؤِمن، أ

 6. اسم هاى ذیل را به صورت جمع مؤّنث سالم در آوريد. 

َحة، ُنَهْير
ْ
ّية، َشَجَرة، َمْوُصوف، ُصْغَرٰى، َطل ٰهِ

َ
َصْحراء، َتْرِتيب، ِال
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     اسم هاى جمع سالم را در آيات و روايات ذیل مشخص کرده و تعیين کنید که جمع 
مذکر سالم اند يا مؤّنث سالم؟

َو  َقاِنِتیـَن 
ْ
ال َو  ُمْؤِمَنـاِت 

ْ
ال َو  ُمْؤِمِنیـَن 

ْ
ال َو  ُمْسـِلَماِت 

ْ
ال َو  ُمْسـِلِمیَن 

ْ
ال  

َ
ِإّن الکریـم:  القـرآن   .1    

َخاِشَعاِت 
ْ
َخاِشِعیَن َو ال

ْ
اِبَراِت َو ال اِبِریَن َو الّصَ اِدَقاِت َو الّصَ اِدِقیَن َو الّصَ َقاِنَتاِت َو الّصَ

ْ
ال

َو  ُفُروَجُهـْم  َحاِفِظیـَن 
ْ
ال َو  اِئَمـاِت  الّصَ َو  اِئِمیـَن  الّصَ َو  َقـاِت  ُمَتَصّدِ

ْ
ال َو  ِقیـَن  ُمَتَصّدِ

ْ
ال َو 

ْجـرًا َعِظیمـًا.1
َ
ُهـْم َمْغِفـَرًة َو أ

َ
 اهلُل ل

َ
َعـّد

َ
اِکـَراِت أ

َّ
اِکریـَن اهلَل َکِثیـرًا َو الذ

َّ
َحاِفظـاِت َو الذ

ْ
ال

اِکِریَن.2
َّ

َئاِت َذِلَك ِذْکَرٰى ِللذ ّیِ
ِهْبَن الّسَ

ْ
َحَسَناِت ُيذ

ْ
 ال

َ
    2. القرآن الکریم: ِإّن

وَن.3
ُّ
ُمِضل

ْ
وَن ال

ُّ
ال

َ
ُهُم الّض

َ
َفاِق َفِإّن ْهَل الّنِ

َ
ُرُکْم أ ِ

ّ
َحذ

ُ
َماُم َعِلٌي؟ع؟: َو أ ِ

ْ
ل

َ
    3. ا

ْوِلَیاِئَك.4
َ
ـݨݨَُس آلِنِسیَن ِل َك آن

َ
ُهّمَ ِإّن

َّ
َماُم َعِلّي ؟ع؟: َالل ِ

ْ
ل

َ
    4 . ا

مطالعه و پژوهش

▪ در عبارات برخی از علماء َادب، از جمله ملحقات به جمع مذّکر سالم »کلمه سنین و 
باب سنین« دانسته شده است. درباره باب سنین تحقیق نمایيد.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

شروح الفّیة ابن مالک مثل: سیوطی، ابن عقیل، َاوَضُح المساِلک الی 

الفّیة ابن مالک )ابن هشام(، در بحث معرب و مبنی ذیل این بیت 

ابن مالک: 

نوَنا  و الّسِ
َ

َرضوَن َشّذ
َ
و أ ُاولو و عاَلموَن ِعّلّیونا  

َو باُبه...

1. همانا مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فروتِن فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و مردان و 
زنان شکیبا و مردان و زنان فروتِن ]خدا ترس[ و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه دار و مردان و زنانی 
که خداوند را بسیار ياد می کنند، خداوند براى آنان  که شرمگاه خود را ]از ناشايست[ نگاه می دارند و مردان و زنانی 

کرده است. احزاب، 35 آمرزش و مزدى بزرگ آماده 
کردى براى يادآوران است. هود، 114 2. خوبی ها، بدى ها را از بين می برد. این ياد 

کننده اند. نهج البالغه، خ 194 که آنان گمراه شدگاِن گمراه  3.  و شما را از منافقان پرهیز می دهم 
4. خداوندا! تو براى دوستانت، بهترین همراه و مونسی. همان، خ 227
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درس پنجاه و دوم

 معنای لغوی مکّسر و معنای اصطالحی جمع مکّسر را بنويسید..254
 جمع مکّسر قیاسی و سماعی چیست؟.255
 جمع مکّسر برچند قسم است و چه فرقی با هم دارند؟.256
ه دارای چه وزن هایی است؟.257

ّ
 جمع قل

 هشت وزن از اوزان جمع کثره کدام است؟.258

جمعی . 254 به  اصطالح،  در  و  است  »شکسته شده«  معناى  به  لغت،  در  ر  مکّسَ

گفته می شود که ساختمان مفرد آن تغیير کرده باشد.

 تغیير ساختمان مفرد، سه گونه است:

    1. کم شدن بعضی از حروف و تغیير حرکات، مانند:

ل
َ
ة     ِمل

َّ
ِکَتاب     ُکُتب   ،   ِمل

    2. زياد شدن بعضی از حروف و تغیير حرکات، مانند:

ْقَفال
َ
وب   ،   ُقْفل     أ

ُ
ب     ُقل

ْ
َقل

    3. تغیير حرکاِت حروف، مانند:

ْسد
ُ
َسد     أ

َ
أ

  جمع مکسر قياسی و سماعی

جمع مکسر، دارای دو نوع قياسی و سماعی است.. 255

قياسی: اگر مفردی، شرايطی را که برای اوزان مختلف جمع مکسر ذکر خواهد شد، 

دارا باشد به صورت ضابطه مند و قانونی، جمع مکسر بسته می شود، مگر در موارد 

شاذ و نادر.
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سماعی: مفردهایی که برای تشخیص جمع مکسر آنها راهی جز مراجعه به کتب لغت 
نیست.1

ر اقسام جمع مکّسَ
ه و ِکثره.. 256

ّ
جمع مکسر، دو قسم است: ِقل

ه، جمعی است که بر سه تا ده داللت می کند.
َّ
جمع ِقل

جمع ِکْثره، جمعی است که بر سه و بيشتر از آن داللت می کند.

  بعضی از علماى صرف گفته اند که جمع ِکثره، بر بيش از ده داللت می کند.

 اوزان جمع ِقّله

ه داراى چهار وزن است:. 257
َّ
 جمع ِقل

َعال
ْ
ف

َ
ة و أ

َ
ة، ِفْعل

َ
ِعل

ْ
ف

َ
ُعل، أ

ْ
ف

َ
    أ

ْنُفس.
َ
ُعل،   مانند: َنْفس )جان(      أ

ْ
ف

َ
  1. أ

ْفُعل، جمع مکسر براى اسم هاى ذیل می آيد:
َ
   أ

 اسم مؤّنث معنوى چهار حرفی که ما قبل آخر آن، حرف مد باشد؛ مانند:

ْیُمن
َ
ُسن  ،   َيِمین)سوگند(        أ

ْ
ل
َ
ِلَسان )زبان(     أ

 اسِم ثالثی که عین الفعل آن صحیح و بر وزن َفْعل باشد؛ مانند:

ْوُجه
َ
نُفس   ،   َوْجه )صورت(     أ

َ
َنْفس)جان(       أ

  نکته

منظور از »اسم« در بحث جمع مکسر، مقابل »وصف« است.

ْطِعَمة.
َ
ة، مانند: َطَعام )غذا(     أ

َ
ِعل

ْ
ف

َ
  2.  أ

، و أن الرجــوع فــي کل منهــا إلــی المظــاّن اللغويــة  1. ... و ِمــْن َثــّمَ يتبیــن خطــأ مــن يتوهــم أن کّل جمــوع التکســیر ســماعّيٌ
محتــوم علــی مــن يعــرف الوصــاف المشــروطة فــي مفــرد کل صیغــة و مــن ال يعــرف. النحــو الوافــي، ج4، ص584
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ة، جمع مکسر براى اسم هاى مذکرى است که چهار حرفی هستند و حرف سوم 
َ
ْفِعل

َ
 أ

آنها مد است؛ مانند:

ْزِمَنة
َ
ْعِمَدة    ،   َزَمان)زمان(       أ

َ
َعُمود )ستون(         أ

ة( ِئّمَ
َ
ْئِمَمة )أ

َ
ْنِصَبة    ،   ِإَمام )پيشوا(      أ

َ
َنِصیب )بهره(         أ

ة،مانند: َفتًی )جوان(     ِفْتَية.
َ
 3. ِفْعل

ة، جمع مکسر براى برخی از اسم ها و وصف ها می آيد و ضابطه مشخصی ندارد؛ 
َ
ِفْعل

مانند:

َية، َصِبّي)کودک(     ِصْبَية
ْ
َمة، َعِلّي)واالمقام(    ِعل

ْ
ُغالم )جوان(   ِغل

ْعَناب.
َ
َعال، مانند: ِعَنب )انگور(     أ

ْ
ف

َ
4. أ

ْفَعال، جمع مکسر براى اسم ثالثی مجرد آورده می شود؛ مانند:
َ
أ

ْثَواب
َ
ْعَناق    ،    َثْوب )لباس(        أ

َ
ُعُنق )گردن(       أ

 ْکَباد
َ
م     ،    َکِبد )جگر(           أ

َ
ْعال

َ
م )نشان(         أ

َ
َعل

  نکته

ه و کثره، با وجود قرينه می توانند به جای يکديگر استفاده شوند؛1 مانند:
ّ
جمع ِقل

« )بقره،228( َثَة ُقُروءݭݭٍ
َ

ْنُفِسِهّنَ َثال
َ
ْصَن ِبأ َقاُت َيَتَرّبَ

َّ
ُمَطل

ْ
»َو ال

ْنُفس جمع قله ای است که به معنای کثره و ُقروء جمع کثره ای است که به معنای 
َ
أ

ه به کار رفته است.
ّ
قل

1.  أن الجموع قد يقع بعضها موضع بعض و يستغنی ببعضها عن بعض و القیس أن يستغنی بجمع الکثرة عن جمع 
القلة لن القلیل داخل فی الکثیر و أما الجمع السالم فهو بنوعیه يستعمل للقلة و الکثرة علی الصحیح... إذا قرن 
کقوله تعالی: »و  کأن تسبقه »أل« الدالة علی تعريف الجنس  جمع القلة بما يصرفه إلی معنی الکثرة انصرف إلیها 
کقوله سبحانه: »يا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم  أحضرت النفس الشح« أو يضاف إلی ما يدل علی الکثرة 

نارًا وقودها الناس و الحجارة«. جامع الدروس العربیة، ج2، ص26
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ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

ه ای که به معنای کثرت به کار رفته باشد دیده می شود؟
ّ
آیا در آیه ذیل جمع قل

َنِفَدْت  َما  ْبُحٍر 
َ
أ َسْبَعُة  َبْعِدِه  ِمْن  ُه  َیُمّدُ َبْحُر 

ْ
َوال ْقلاٌم 

َ
أ َشَجَرٍة  ِمْن  الأْرِض  فِی  َما 

َ
ّن

َ
أ ْو 

َ
»َول

َه َعِزیٌز َحِکیٌم«)لقمان، 27(. ِه ِإّنَ الّلَ ِلَماُت الّلَ
َ
ک

اوزان جمع ِكثره
جمع مکّسِر کثره، داراى وزن هاى فراوانی است که به مهم ترین آنها و موارد هر کدام . 258

اشاره می کنیم:

ْحَمق )نادان(     ُحْمق.
َ
ْعل، مانند:   أ

ُ
 1. ف

و  َعل« 
ْ
ف

َ
»أ وزن  بر  که  است  مشبهه ای  صفت  مؤّنث  و  مذکر  براى  مکسر  جمع  ُفْعل، 

ء« می باشد؛ مانند:
َ

ْعال
َ
»ف

ْحَمر    و   َحْمَراء )قرمز(              ُحْمر
َ
أ

ْحَور    و   َحْوَراء )تن سفید(      ُحور
َ
أ

  نکته

اگر عین الفعل این وزن، »ياء« باشد، ضمه آن به کسره تبدیل می شود؛1 مانند:

ْبَيض )سفید(   ُبْیض   ِبیض ، َعْیَناء )درشت چشم(     ُعْين  ِعين
َ
أ

َعل، مانند: ُغْرَفة )اتاق(   ُغَرف.
ُ
 2. ف

ــة« و يــا وصف 
َ
ُفَعــل، جمــع مکســر بــراى مفردهایــی اســت کــه يــا اســم و بــر وزن »ُفْعل

ــٰی« )مؤّنــث اســم تفضیــل( می آينــد؛ مانند:
َ
و بــر وزن »ُفْعل

م
َ
َمة )شکاف(       ُثل

ْ
ة )دلیل(      ُحَجج   ،   ُثل ُحّجَ

1. قلب ضمة الفاء کسرة لتسلم الیاء من القلب. النحو الوافي، ج4، ص590
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ُکْبَرٰى )بزرگتر(     ُکَبر           ،   ُعْظَمٰی )بزرگ تر(    ُعَظم

ُعل، مانند: ِکتاب )کتاب(       ُکُتب.
ُ
 3. ف

ُفُعل، جمع مکسر براى وصفی است که بر وزن »َفُعول« به معناى  »َفاِعل« می آيد و 

می که حرِف سوم آن، مّد زايد باشد؛ مانند:
ّ

اسم چهار حرفِی صحیح الال

َصُبور )بردبار(               ُصُبر     

ِحَمار )درازگوش(        ُحُمر   

َسِریر )تخت(                ُسُرر

2 میانی ݢ پرسش ݢ

َمة( گفته اند که مقصود از ُصُحف  ّرَ
َ

برخی در آیه 13 سوره عبس) فی ُصُحٍف ُمک

)جمع صحیفة = نامه( لوح محفوظ است که آیات الهی در آن موجود است. با 

توّجه به تعریفی که از جمع آموختید این سخن را بررسی کنید.

ة )حج کردن(   ِحَجج.  4. ِفَعل، مانند: ِحّجَ

ة« است؛ مانند: 
َ
ِفَعل، جمع مکسر براى اسِم بر وزن »ِفْعل

ِقْطَعة )ناحیه(      ِقَطع   ،   ِبْدَعة )رسم نو (     ِبَدع

َمة.
َ
ة، مانند: َظاِلم )ستمگر(   َظل

َ
َعل

َ
  5. ف

م و بــر وزن 
ّ

ــة، جمــع مکســر بــراى وصــِف مذکــِر عاقلــی اســت کــه صحیــح الــال
َ
َفَعل

»َفاِعــل« باشــد؛ ماننــد:

َکاِفر )حق پوش(     َکَفَرة   ،   َباّر )نیکوکار(   َبــَرَرة

ة، مانند: َهاٍد )راهنما(     ُهَدَیة      ُهَداة.
َ
َعل

ُ
  6. ف
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م و  بــر وزن 
ّ

ــة، جمــِع مکســر بــراى وصــِف مذکــِر عاقلــی اســت کــه معتــّل الــال
َ
 ُفَعل

»َفاِعــل« باشــد؛ ماننــد:

َقضٰی     َقاٍض )قضاوت کننده(       ُقَضَية   قاعده )4(      ُقَضاة

َحمٰی      َحاٍم )حمايت کننده(         ُحَمَية   قاعده )4(      ُحَماة

ٰی، مانند: َمِريض )بيمار(    َمْرَضٰی.
َ
ْعل

َ
7. ف

ٰی، جمع مکسر براى وصفی است که بر مرگ، درد، عیب و نقص داللت کند، 
َ
َفْعل

و موارد آن عبارت اند از:

َقْتلٰی :   َقِتیل )کشته شده(         َفِعیل،   مانند 

َکٰی
ْ
َهل :   َهاِلك )نابود شونده(       َفاِعل،   مانند 

َزْمَنٰی :   َزِمن )بيمار(                َفِعل،   مانند 

َمْوَتٰی ت )مرده(       :   َمّیِ    َفْیِعل،   مانند 

َحْمَقٰی ْحَمق )نادان(   
َ
:   أ ْفَعل ،    مانند 

َ
   أ

َسْکَرٰى :   َسْکَران )مست(     ن،   مانند 
َ

  َفْعال

ع.
َ
ل، مانند: َراِکع و َراِکعة )رکوع کننده(                ُر ّک ّعَ

ُ
  8. ف

ة« است؛ مانند:
َ
ِم بر وزن »َفاِعل« و »َفاِعل

َّ
ل، جمع مکسر براى وصف صحیح الال ُفّعَ

م ر ، َناِئم و َناِئَمة )خواب(   ُنـّوَ
َ

َکاِفر و َکاِفَرة )حق پوش(   ُکّف

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ  

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. مکسر در لغت به چه معنا است و تغیيرات جمع مکسر بر چند گونه است؟

2. چه فرقی میان جمع مکسر قله و کثره وجود دارد؟

3. اوزان چهارگانه جمع قله را با ذکر مثال بنويسید.
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  جمع مکسر اسم هاى مفرد ذیل را با ذکر دلیل آن بنويسید.

ْخَضر، َخْضَراء، أْعَور، َعْوراء، ِقيَمة
َ
    ِمثال، َکِتَف، أ

ة، ماٍش 
َ
لّداِعي، َجریح، َساِجد، َعاِذل

َ
ول، َراٍم، ا

ُ
ْعَبة، َذل

ُ
    ل

  مفرِد جمع مکسرهاى ذیل را با ذکر ترجمه آنها بنويسید.

ْشُهب
َ
ج، ُسود، ُعُمد، أ

َّ
ْکناف، ُدل

َ
    أ

َمة، َعْطشٰی، ُصَغر
ْ
ْعذار، ِغل

َ
    ُعْرج، َسَحَرة، أ

مطالعه و پژوهش

▪ در کتاب »مغنی الفقیه ِقسم علم صرف در مسیر اجتهاد« در بخش نصوص،  صفحه 
ـــه و کثـــرة و اينکـــه آيـــا ایـــن 

ّ
534 و 535 نظـــرات برخـــی از فقهـــای شـــیعه در مـــورد جمـــع قل

 دو بـــا هـــم فرقـــی دارنـــد يـــا نـــه آورده شـــده اســـت بـــا مراجعـــه بـــه منبـــع مذکـــور ایـــن نظـــرات را 
جمع بندی کنید.
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درس پنجاه و سوم

 ده وزن ديگر از اوزان جمع کثره کدام است؟.259
 آيا جمع مکّسر، اسم ها را به اصل خود بر می گرداند؟.260
 آيا اسم هایی وجود دارند که چند جمع مکّسر داشته باشند؟.261
 تعريف اسم جمع چیست؟.262
 اسم جنس جمعی چگونه اسمی است؟.263
 به چه جمع هایی، جمع الجمع گفته می شود؟.264
 صیغه منتهی الجموع چیست؟.265

اوزان جمع ِکثره
ه و هشت وزن از اوزان جمع . 259

ّ
در درس گذشته با چهار وزن از اوزان جمع مکّسِر قل

مکّسِر کثره آشنا شديد. در این درس، با وزن هاى ديگر جمع َکثره آشنا می شويد:

اق. ّسَ
ُ
ال، مانند: َفاِسق )گناه کار(     ف ّعَ

ُ
 9. ف

می است که بر وزن فاعل باشد؛ مانند:
ّ

ال، جمع مکسر براى صفت صحیح الال ُفّعَ

ار ار   ،   َزاِئر )ديدارکننده(  ُزّوَ
َ

َکاِفر )حق پوش(  ُکّف

 10. ِفَعال، مانند: َرقَبة )گردن(      ِرَقاب.

ِفَعال، جمع مکسر براى کلماتی است که بر وزن های ذیل باشند:

ة« به شرط آنکه عین الفعل آنها »ياء« نباشد؛ مانند:
َ
 »َفْعل« و »َفْعل

ِصَعاب َصْعب و َصْعَبة )دشوار(  

ِثواب   ِثـَیـاب َثْوب )لباس(  

ِصَوام   ِصَیام َصْوم )روزه(  
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  نکته اعاللی

هر گاه »واو«، بعد از کسره و پيش از الف واقع شود، به شرط آنکه واو در مفردش ساکن 

و يا اعالل شده باشد، قلب به »ياء« می گردد؛ مانند:

َرْوَضة )باغ(      ِرَواض       ریاض

 َدار )خانه(         ِدَوار          ِدَیار

م نباشند؛ مانند:
ّ

ة«، به شرط آنکه اسم بوده و مضاعف يا معتل الال
َ
 »َفَعل« و »َفَعل

َجَمل )شتر(       ِجَمال، َجَبل )کوه(     ِجَبال

ل   ،
َ

 »ِفْعل« به شرط آنکه اسم باشد، مانند: ِظّل )سايه(   ِظال

 ِذْئب )گرگ(  ِذَئاب

 »ُفْعل«، به شرط اينکه اسم بوده و عین الفعل آن »واو«، و الم الفعل آن »ياء« نباشد؛ 

مانند:

ُرْمح )نیزه(     ِرَماح

م و به معناى فاعل باشند؛ 
ّ

ة«، به شرط اينکه وصِف صحیح الال
َ
  »َفِعیل« و »َفِعیل

مانند:

َکِريم و َکِريَمة )بخشنده(   ِکَرام، َضِعیف و َضِعیَفة )ناتوان(   ِضَعاف

َنة«؛ مانند:
َ

ٰی« و »َفْعال
َ
ن« و دو مؤّنث آن، يعنی »َفْعل

َ
 صفت مشبهه بر وزن »َفْعال

َعْطَشان و َعْطَشٰی )تشنه(   ِعَطاش   َنْدَمان  و َنْدَماَنة)پشیمان(   ِنَدام

وم.
ُ
م )دانش(     ُعل

ْ
ُعول، مانند: ِعل

ُ
  11. ف

ُفُعول، جمع مکسر براى اسمی است که بر يکی از وزن هاى ذیل باشد:

 »ِفْعل«، مانند:   ِحْجر )عقل(   ُحُجور

 »َفِعل«، مانند:   َنِمر )پلنگ(   ُنُمور
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م و مضاعف نباشد؛ مانند:
ّ

 »ُفْعل«، در صورتی که معتّل العین و معتّل الال

ُجْند  )لشکر(     ُجُنود

 »َفْعل«، در صورتی که عین الفعل آن واو نباشد؛ مانند:

َعْین    ُعُيون   

ن، مانند: َرْکب )سواره(   ُر ْکـَبـان.          
َ

ْعال
ُ
 12. ف

ن، جمع مکسر براى اسمی است که بر يکی از وزن هاى ذیل باشد:
َ

ُفْعال

 »َفْعل«، مانند:    َبْطن )اندرون(       ُبْطَنان.

 »َفَعل«، مشروط به اينکه صحیح العین باشد؛ مانند:

ن
َ

َخَشب )تخته(    ُخْشَبان  ،   َحَمل )بچه کوچک گوسفند(   ُحْمال

 »َفِعیل«، مانند:

َر ِغیف )قرص نان(          ُرْغَفان

ء، مانند: َکِريم )بخشنده(          ُکـَرَماء.
َ

َعال
ُ
13. ف

ء، جمع مکسر براى صفتی است که بر يکی از وزن هاى ذیل باشد:
َ

ُفَعال

 »َفِعیل« به معناى فاعل، به شرط آنکه مضاعف و معتل الالم نباشد؛ مانند:

ُرَحَماء َرِحیم )مهربان(  

َماء
َ
ل
ُ
أ ِلیم )دردآور(  

َ
أ

َطاء
َ
ُخل َخِلیط )همدم(     

 »َفاِعل«، مشروط به اينکه براى مذکر عاقل باشد؛ مانند:

ء
َ

َحاء،   َجاِهل )نادان(             ُجَهال
َ
َصاِلح )نیکو(         ُصل

َماء   ،   َشاِعر)سراينده شعر(    ُشَعَراء
َ
َعاِلم )دانشمند(   ُعل

ْوِلَياء.
َ
ء، مانند: َوِلّي )سرپرست(         أ

َ
ِعال

ْ
ف

َ
14. أ
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ء، جمع مکسر براى صفتی است که بر وزن »َفِعیل« به معناى فاعل و مضاعف 
َ

ْفِعال
َ
أ

م باشد؛ مانند:
ّ

يا معتل الال

اء ِعّزَ
َ
اء،   َعِزیز )شريف(     أ

َ
ِشّد

َ
َشِديد )استوار(     أ

َواِعل، مانند: َقاِلب )دگرگون کننده(   َقَواِلب.
َ
 15. ف

      َفَواِعل، جمع مکسر براى کلماتی است که بر وزن هاى ذیل باشد:

ة«، مانند:
َ
 »َفاِعل

     َکاِذَبة )دروغ گو(   َکَواِذب، َطاِلَبة )جوينده(     َطَواِلب

 اسِم بر وزن »َفاِعل« يا »َفاَعل«، مانند:

م )جهان(     َعَواِلم
َ
     َثاِبت )پايدار(        َثواِبت   ،   َعال

 صفت مؤّنث بر وزن »َفاِعل«، مانند:

َحواِمل َحاِئض   َحَواِئض،َحاِمل )زِن باردار(  

ة«، مانند:
َ
 اسم بر وزن »َفْوَعل« يا »َفْوَعل

َجَواِهر ، َصْوَمَعة)عبادتگاه راهب( َصَواِمع      َجْوَهر)گوهر( 

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

با توجه به آنچه در این درس و درس گذشته آموخته اید آیا می توانید بگویید کلمه ای 
که بر وزن »فاِعل« است، چند جمع مکّسر دارد و هرکدام دارای چه شرایطی است؟

َطاِئف.
َ
ل ِطیف )نیکو و ظريف(

َ
َعاِئل، مانند: ل

َ
 16. ف

َفَعاِئل، جمع مکسر براى هر مؤّنث چهار حرفی است که حرف سوم آن مّد زائد باشد؛ 

مانند:
ة )نامه(    َرَساِئل   ،   َصِحیَفة )نوشته(      َصَحاِئف

َ
ِرَسال
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   نکته اعاللی

در جمع هاى بروزن فعائل و مشابه آن، اگر حرف سوم مفرد آنها حرف مد زايد باشد، 

ه« قلب به »همزه«  می شود: 
ّ
مانند: َعُروس، َصحيفة، ِرَسالة، در جمع، حرف »عل

َعراِئس، َصحاِئف، َرساِئل

ة )ُخلق و خو(   َسَجاَیا. ٰی، مانند: َسِجّیَ
َ
َعال

َ
 17. ف

َفَعالٰی، جمع مکسر براى وزن هاى ذیل است:

ء«، مانند: َصْحَراء )بيابان(    َصَحاَرٰی
َ

 »َفْعال

ن«؛ مانند:
َ

ٰی« مؤّنث »َفْعال
َ
 هر مقصوری که الف تأنیث يا الحاق دارد غیر از »َفْعل

ٰی
َ
َحَبال ٰی )آبستن( 

َ
                ُحْبل

َیا
َ

ة )آزمايش(     َبال ة«، مانند: َبِلّیَ
َ
م بر وزن »َفِعیل

ّ
 اسِم معتّل الال

َعاِلل، مانند: ِدْرَهم )سکه نقره(       َدَراِهم.
َ
18. ف

        َفَعاِلل، جمع مکسر براى اسمی است که بر يکی از وزن هاى ذیل است:

 رباعی مجرد، مانند: َجْعَفر )رود(   َجَعاِفر

 رباعی مزيد، مانند: َغَضْنَفر )شیر(   َغضاِفر

 خماسی مجرد، مانند: َسَفْرَجل )ِبه(   َسَفارج
 خماسی مزيد، مانند: َعْنَدِلیب )بلبل(  َعَناِدل1

  نکته

 ▪ جمع مکسر، اسم ها را به اصل خود برمی گرداند؛ مانند:. 260

َبو(
َ
ب)پدر(    آَباء      )اصل آن أ

َ
َخو(،  أ

َ
خ )برادر( ِإْخَوة )اصل آن أ

َ
أ

ْحَوال )اصل آن َحَول(
َ
َماء )آب(  ِمَياه )اصل آن َمَوه(   ،  َحال)کیفیت(    أ

کردن وزن هاى جمع مکسر الزامی نیست؛ بلکه در هر وزن استحضار ذهنی نسبت به يک يا چند مثال  1. حفظ 
کفايت می کند.
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▪ برخی از اسم ها، چند جمع مکسر دارند؛ مانند:. 261

ار ْنَصار، َنْصر، ُنّصَ
َ
ْعِمَدة ، ُعُمد   ، َناِصر )ياور( أ

َ
َعُمود )ستون(        أ

ْصَحاب، ُصْحَبة، ِصَحاب، ِصَحاَبة، َصَحاَبة
َ
َصاِحب)همراه(   َصْحب، أ

اسم جمع

مفرد . 262 خود  لفظ  از  ولی  است؛  جمع  معناى  داراى  که  است  اسمی  جمع،  اسم   

ندارد؛ مانند:
ة، ِحْزب، َشْعب، َجْيش، ِنَساء

َّ
    َقْوم، ِمل

اسم جنس جمعى

بر جنس)مفهوم کلی( داللت . 263 و  داراى معناى جمع است  اسم جنس جمعی،   

می کند1 و از لفظ خود مفرد نیز دارد؛ ولی مفرد آن، با زياد کردن »تاء تأنیث« يا »ياِء 

نسبت« به دست می آيد؛ مانند:
َتْمر      َتْمَرة   ،   َیُهود      َیُهودّي

جمع الجمع

 برخی از جمع ها، دوباره جمع سالم يا مکسر بسته می شوند که در اصطالح به آن . 264

جمع الجمع می گويند؛2 مانند:
َیاِدي

َ
ْیِدي       أ

َ
َبْيت     ُبُیوت      ُبُیوَتات     ،      َيد      أ

 نکته: جمع الجمع حداقل بر »ُنه« داللت می کند.

ً علی الجنس. جامع الدروس العربیة، ج2، ص65 ّ
َن معنی الجمع داال 1. ما َتضّمَ

2. جمع الجمع سماعّيٌ َفما ورد منه يحفظ و ال يقاس علیه. جامع الدروس العربیة، ج2، ص67

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا پنجاه و سوم416

2 میانی ݢ پرسش ݢ

چرا جمع الجمع حّداقل بر »نه« دلالت می کند؟

منتهى الجموع

به جمع مکسرهایی که بر وزن َمَفاِعل يا َمَفاِعيل يا مانند اينها باشند، صیغه منتهی . 265

الجموع می گويند؛ مانند:

َمْسِجــد        َمَساِجــد

ِمْصَباح        َمَصاِبیح

مراد از این وزن، وزن مصطلح صرفی نیست؛ بلکه جمع مکسرهایی که بعد از الف 

جمع  اصطالح  در  باشد،  است  ساکن  آن  وسط  که  حرف  سه  يا  حرف  دو  آنها،  جمع 

»منتهی الجموع« نامیده می شود؛ مانند:

َکاِلب
َ
اِعل  :  أ

َ
ف

َ
أ

َقاِوْیل
َ
اِعْيل  :  أ

َ
ف

َ
أ

َواِعل  :   َجَواِهر
َ
ف

َواِعْيل  :  َخَواِتـْيم
َ
ف

  نکته

ت نام گذاری به »منتهی الجموع« این است که این جمع ها، مجّددًا جمع مکسر 
ّ
عل

بسته نمی شوند.1

1. ما کان من الجموع علی زنة َمَفاِعل أو َمَفاِعیل لم يجز تکسیره النه النظیر له في الحاد فیحمل علیه و لکنه قد يجمع 
بالواو و النون أو بااللف و التاء. حاشية الصبان علی شرح الشموني، ج4، ص152
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

ء«، »َفَواِعل« و »َفَعاِلل« جمع بسته می شوند؟
َ

ْفِعال
َ
1. چه کلماتی بر وزن »ُفَعالء«، »أ

2. آيا اسمی می تواند داراى چندین جمع مکسر باشد؟ مثال بزنید.

3. جمله ذیل را با ذکر مثال توضیح دهید.

»جمع مکسر، اسم ها را به اصل خود بر می گرداند«

4. اسم جمع چیست؟ اسم جنس جمعی چگونه اسمی است؟ توضیح دهید.

5. جمع مکسر اسم هاى مفرد ذیل را با ذکر ترجمه بنويسید.

ّج، َثْور، َنِذیر، َقِتيل، َخاتم
َ
ة، َماء، ف     َصاِحب، َزعيم، َقِوّي، َعِطّيَ

6. مفرد جمع مکسرهای ذیل را بنويسید.

ِعّزاء،  َهَداَیا، ُظْهران
َ
ِثَمار، ُکّتاب، ِدَهان، ُکُبود، ُعَظماء، أ

   در آيات و روايت ذیل، نوع جمع )مذکر و مؤّنث سالم، مکسر( را مشخص کرده، 
وزن و مفرد آن را بنويسید.

ُسوِل َو ِلِذى الُقْرَبٰی َو  ِه َو ِللّرَ
َّ
ْهِل الُقَرٰى َفِلل

َ
ٰی َرُسوِلِه ِمْن أ

َ
َفاَء اهلُل َعل

َ
1. القرآن الکریم: َما أ

ْغِنَیاِء ِمْنُکْم.1
َ ْ
ًة َبْيَن ال

َ
  َيُکوَن ُدول

َ
ِبیِل َکْی ال َمَساِکیِن َو اْبِن الّسَ

ْ
الَیَتاَمٰی َو ال

َقَناِطیِر  الُمَقْنَطَرِة 
ْ
َبِنیَن َو ال

ْ
َساِء َو ال َهَواِت ِمَن الّنِ

َ
اِس ُحّبُ الّش َن ِللّنَ 2. القرآن الکریم: ُزّیِ

ِة.2
َ

َهِب َو الِفّض
َّ

ِمَن الذ

1. آنچه خداوند از ]مال و زمیِن[ مردِم آبادى ها به پيامبرش بازگردانید از آِن خداوند و پيامبر و خويشاوندان و يتیمان 
گردان نباشند. َحشر، 7  و مستمندان و در راه ماندگان است تا میان توانگران تان دست 

کرده ]و بر هم نهاده[ از زر و سیم، دلفريب  کام ها ]و آرزوها[ از زنان و پسران و مال هاى جمع  2. در نظر مردم دوستِی 
آمده است. آل عمران، 14
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ْکَنانًا َو  َجَعَل 
َ
ِجَباِل أ

ْ
ُکْم ِمَن ال

َ
اًل َو َجَعَل ل

َ
َق ِظال

َ
ا َخل ُکْم ِمّمَ

َ
3. القرآن الکریم: َو اهلُل َجَعَل ل

َسُکْم.1
ْ
َحّرَ َو َسَراِبيَل َتِقیُکْم َبأ

ْ
ُکْم َسَراِبيَل َتِقیُکُم ال

َ
ل

ُهَدٰى ... ُعوِقَدْت َعلٰیَطاَعِة اهلِل.2
ْ
ُمْسَتْصِبَحُة ِبَمَصاِبيِح ال

ْ
 ال

ُ
ُعُقول

ْ
ْیَن ال

َ
ِلَماُم َعِلّي؟ع؟: أ

َ
4. ا

مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابع ذیل اوزان جديدی را برای جمع مکّسر با ذکر مثال پيدا کنید.
▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرع ساده صفحه 262 تا 279

علوم العربّیة صفحه 374 تا 383

1. و خداوند از آنچه آفريد، براى شما سایبان ها ]همچون درختان و سقف ها[ قرار داد و براى شما از کوه ها، نهان گاه ها 
که از سختی ]و  گرما نگاه می دارد و جامه هایی )زره(  که شما را از  )غارها( قرار داد و براى شما جامه ها ساخت 

آسیب جنگ[تان نگاه می دارد. نحل، 81
کــه بــه اطاعــت پــروردگار بســته شــده اند؟ گرفتــه از چراغ هــاى هدايــت ...  کجــا هســتند عقل هــاى نورانــِی نــور   .2 

 نهج البالغه، خ 144
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جدول اوزان جمع مكسر
 

ف
وزن جمع ردی

مثالشرایطوزن مفردمکسر

ُفْعل1
َفْعالء
ْفَعل

َ
أ

 صفت  مشبهه ای که بــر 
ْفَعل َفْعالء« است

َ
وزن »أ

ْحَمق     ُحْمق
َ
أ

ْحَور     ُحور
َ
أ

ُفَعل2
ة

َ
ُغرَفة     ُغَرفاسم باشدُفْعل

ٰی
َ
ُکْبرٰى     ُکَبرمؤنث اسم تفضیلُفْعل

ُفُعل3
َفُعول، 

ِفعال،َفعیل...

 وصف به معناى فاعل يا اسم چهار 
می که حرف سوم آن مّد 

ّ
حرفی صیح الال

زايد باشد

صبور      ُصُبر
ِحمار   ُحُمر

ةِفَعل4
َ
ِقْطَعة     ِقَطعاسم باشدِفْعل

ة5
َ
کاِفر     َکَفَرةوصِف مذکِرعاقل و صحیح الالم باشد.فاِعلَفَعل

ة6
َ
قاٍض     ُقضاةوصِف مذکِرعاقل و معتل الالم باشد.فاِعلُفَعل

َفْعلٰی7
فاِعل، َفِعیل، 
ْفَعل، َفْعالن 

َ
أ

و...

وصفی باشد که برمرگ، درد ، عیب و 
نقص داللت  می کند.

کٰی
ْ
هالك     َهل

قتیل     َقْتلٰی
ْحَمق     َحْمقٰی

َ
أ

َسْکران     َسْکرٰى

ل8 رصفت صحیح الالمفاِعل، فاِعلةُفّعَ
َ

کاِفر و کاِفرة     ُکّف

ال9 کاِفر     ُکّفارصفت صحیح الالمفاعلُفّعَ

ِفعال10

ة
َ
َصْعب، َصْعَبة     ِصعابعین الفعل ياءنباشد.َفْعل، َفْعل

ة
َ
َفَعل، َفَعل

اسم بوده و مضاعف يا معتل الالم 
َجَمل     ِجمالنباشد.

ِظّل     ِظاللاسم باشدِفْعل

ُفْعل
اسم بوده و عین الفعل آن واو و الم الفعل آن 

ُرمح     ِرماحياء نباشد.

کريم، کريمة     ِکراموصف صحیح الالم وبه معناى فاعل باشد.َفعیل، َفعیلة

َفْعالن، َفْعلٰی 
َفْعالنة

َعْطشان، َعْطشٰی   ِعطاشصفت مشبهه
َنْدمان،َندمانة     ِندام
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ف
وزن جمع ردی

مثالشرایطوزن مفردمکسر

ُفُعول11

ِحْجر     ُحُجوراسم باشدِفْعل

َنِمر     ُنُموراسم باشدَفِعل

ُفْعل
م و 

ّ
اسم بوده و معتّل العین و معتّل الال

ُجْند     ُجُنودمضاعف نباشد.

َعْین     ُعُیوناسم بوده و عین الفعل آن واو نباشد.َفْعل

ُفعالن12

َبْطن     ُبْطناناسم باشدَفْعل

َخَشب     ُخشباناسم بوده و صحیح العین باشد.َفَعل

َرِغْیف     ُرْغَفاناسم باشدَفعیل

ُفَعالء13
حاء صفت براى مذکر عاقل باشد.فاعل

َ
صاِلح     ُصل

َفعیل
 صفت به معناى فاعل باشد و مضاعف 

َرحیم     ُرَحماءو معتل الالم نباشد.

ْفِعالء14
َ
َفعیلأ

 صفت به معناى فاعل و مضاعف 
يا معتل الالم باشد.

شّداء
َ
َشديد     أ

ْوِلیاء
َ
َولّي     أ

َفواِعل15

َحاِئض     َحواِئضصفت مؤنث باشد.فاِعل

اسم باشد فاِعل، فاَعل
ثابت     َثواِبت
م     َعواِلم

َ
عال

ة
َ
طاِلَبة     َطواِلب__فاِعل

َجْوهر     َجواِهراسم باشدَفْوَعل

ة
َ
َصْوَمَعة     َصواِمعاسم باشدَفْوَعل

َفعاِئل16
ة، َفعیلة 

َ
ِفعال

و...
 هرمؤنث چهار حرفی که حرف 

سوم آن مّد زائد باشد.
ِرسالة     َرساِئل

َصحیفة     َصحاِئف

جدول اوزان جمع مكسر
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ف
وزن جمع ردی

مثالشرایطوزن مفردمکسر

َفعالٰی17

َصْحراء     َصحارٰى__َفْعالء

ُفْعلٰی و...
هر مقصوری که الف تأنیث يا الحاق دارد 

ُحْبلٰی     َحبالٰیغیر از »َفْعلٰی« مؤنث َفْعالن

م باشد.َفعیلة
ّ

ة     َباليادر صورتی که اسم و معتّل الال َبلّیَ

َفعاِلل18

ل
َ
َجْعَفر     َجعاِفراسم رباعی مجردَفْعل

ل،...
َ
َغَضْنَفر     َغضاِفراسم رباعی مزيدَفَعْنل

ل
َ
ل

ْ
َسَفْرَجل     َسفارݭݭݭِ ݢجخماسی مجردَفَعل

ِلیل،...
َ
َعْنَدِلیب     َعناِدلخماسی مزيدَفْعل

جدول اوزان جمع مكسر
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 اسم متصرف )5(: اسم مصّغر )1(

درس پنجاه و چهارم

 اسم مصّغر چگونه اسمی است و تقلیل در آن به چه معنا است؟.266
 در اسم سه حرفی و بيش از سه حرف، حرکت حروِف قبل و بعد از ياء تصغیر چگونه است؟.267
 تصغیر ثالثی مجّردی که حرفی از آن حذف شده چگونه است؟.268
 ثالثی مزيدی که دارای دو يا سه حرف زائد می باشد چگونه مصّغر می گردد؟.269

بر »تقليل« . 266 تا  ویژه اى صورت گرفته،  تغیير  آن  مصّغر، اسم معربی1 است که در 

داللت کند.

تقلیل، نسبت به هیکِل يک شی ء، مفید تصغير است؛ مانند:

ُجَبْيل )کوه کوچک( َجَبل    

تقلیل، نسبت به شأن، مفید تحقير است؛ مانند:

ُعَبْيد )بنده خوار( َعْبد    

تقلیل، نسبت به عدد، مفید کم بودن تعداد است؛ مانند:

ُدَرْیِهَمات )تعداد کمی پول هاى نقره( ِدْرَهَمات    

تقلیل، نسبت به زمان و مکان، مفید تقریب و نزدیکی است؛ مانند:

ْهر )کمی قبل از ظهر(
ُ

ُقَبْيَل الّظ َقْبل    

يصغر  ال  و  ُامیلحه!«  ما  و  ُاحیاله!  »ما  التعجب، مثل:  فعل  تصغیر   
ّ

شذ و  الحرف.  ال  و  الفعل  يصغر  فال   .1
فقالوا  تا:  و  ذا  و  التی  و  کالذی  الشارة،  أسماء  و  الموصولة  السماء  بعض  تصغیر   

ّ
شذ و  المبنی  االسم 

کـ »کبیر و عظیم و جسیم«  فی تصغیرها: »اللذيا و اللتیا و ذيا و تیا«. و ال يصغر ما لیس قابال للتصغیر: 
و ال السماء المعظمة، لما بينها و بين تصغیرها من التنافی. و ال يصغر نحو الکمیت لنه علی صیغة 

التصغیر و ال نحو مبیطر و مهیمن لنه شبیه بصیغة التصغیر. جامع الدروس العربیة، ج2، ص86
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َفْرَسخ )کمی بيش از يک فرسخ(
ْ
َوْیَق ال

ُ
ف َفْوق    

اسم مصغر، گاهی براى ِابراز مهربانی می آيد؛ مانند:

ُبَنّي )پسرک، پسرعزیز( ِاْبن    

  اوزان و قواعد تصغیر

براى مصغر کردن اسم سه حرفی، حرف اّول آن را مضموم، حرف دوم را مفتوح . 267

و بعد از آن، »ياِء« ساکنی را اضافه می کنیم؛ مانند:

َحَسن      ُحَسْين   ،   َرُجل      ُرَجْيل

تغیيرات  بر  افزون   _ زائد  چه  و  اصلی  چه   _ دارد  حرف  سه  از  بيش  که  اسمی  در   

مذکور، بايد حرف بعد از »ياء« را نیز مکسور کنیم؛ مانند:
َجْعَفر      ُجَعْيِفر

   توجه
در چهار مورد ذیل، حرِف بعد از ياِء تصغیر مکسور نمی شود:

  اسمی که داراى عالمت تأنیث باشد؛ مانند:
َشَجَرة      ُشَجْيَرة   ،   ُکْبَرٰى      ُکَبْيَرٰى   ،   َحْمَراء      ُحَمْيَراء

ن« باشد؛ مشروط بر اينکه علم باشد يا صفت؛ 
َ

ن، ِفْعاَلن و ُفْعال
َ

 اسمی که بر وزن »َفْعال

مانند:

ْيَمان   ،   َقْضَبان      ُقَضْيَبان
َ
َمان      ُسل

ْ
َسل

َطْيَفال
ُ
ْطَفال    أ

َ
ْفَعال« باشد؛ مانند: أ

َ
  جمعی که بر وزن »أ

    در صورتی که بعد از ياء تصغیر، عالمت مثّنی  يا واو جمع مذکر سالم يا عالمت 

جمع مؤّنث سالم قرار گیرد؛ مانند:

َبْحران      ُبَحْيران    ،  الَعْمُرون      الُعَمْيُروَن   ،   َدْورات      ُدَوْیرات

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا پنجاه و چهارم424

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

توجه  در  شده  گفته  مطلب  مشمول  بیشه(  شیر  گرگ،  ِسْرحان)  کلمه  آیا 
)مفتوح شدن حرف بعد از یاء تصغیر( قرار می گیرد؟ چرا؟

  چند نکته

  1. اگر حرف دوم اسمی، الف زايد باشد، در تصغیر قلب به واو می شود؛ مانند:

َشاِعر      ُشَوْیِعر   ،   َکاِتب      ُکَوْیِتب

 2. اگر حرف سوم اسمی، الف زايد باشد، در تصغیر قلب به ياء و در ياِء تصغیر ادغام 

می شود؛ مانند:

ب ب   ،   َسحاب       ُسَحّيِ ِکَتاب      ُکَتـّيِ

 3. اگر بعد از ياء تصغیر، دو ياء جمع شود، ياء آخر حذف می شود؛ مانند:
َصِبّيٌ      ُصَبْيّيٌ      ُصَبّيٌ

برمی گردد؛ خود  اصل  به  تصغیر  هنگام  گرفته،  صورت  اعالل  آن  در  که  اسمی   .4 

 مانند:

َباب )اصل آن َبوب(         ُبَوْیب    ،      ِمیَزان )اصل آن ِمْوَزان(         ُمَوْیِزین  

 تصغیر ثالثى مجردى که حرفى از آن حذف شده
 اسم ثالثی که بعضی از حروف آن حذف شده  باشد، حرف محذوف آن در تصغیر . 268

برمی گردد1؛ مانند:

َبّي
ُ
َبْیو      أ

ُ
ب      أ

َ
َخّي   ،   أ

ُ
َخْيو      أ

ُ
خ      أ

َ
أ

 گاهی عوض از محذوف، حرفی آورده می شود که در تصغیر، حاالتی به ترتیب ذیل 

پيدا می کند:

1. التصغیر و التکسیر من واٍد واحد من حیث أنهما یرّدان الشیاء _ فی الغلب _ إلی أصولها. شرح النظام، ص91
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   اگر همزه يا حرف صحیح باشد، حذف می شود؛ مانند:

َوْیه
ُ
ِاْبن      ُبَنْيو     ُبَنّي   ،   َفْم      ف

   اگر تاء مبسوطه )ت( باشد، به تاء مربوطه )ة(، تبدیل می شود؛ مانند:

ة ة   ،   ِبْنت    ُبَنّيَ َخّيَ
ُ
ْخت      أ

ُ
أ

     اگر تاء مربوطه )ة( باشد، حرف محذوف برمی گردد و تاِء مربوطه نیز باقی می ماند1؛

 مانند:

ُوَصْيَفة ِصَفة    ، ُوَعْيَدة  ِعَدة     

2 میانی ݢ پرسش ݢ

َخو و اصل ِبْنت، َبَنو بوده است چه توجیهی برای 
َ
خت، أ

ُ
با توجه به اینکه اصل أ

تشدید یاء در مصّغر این دو کلمه وجود دارد؟

تصغیر ثالثى مزيد به دو يا سه حرف

اسم ثالثی مزيد داراى دو حالت است:. 269

  اگر در آن دو حرف زايد باشد، يکی از آن دو، حذف می شود؛ مانند:

ُمَطْيِلق ُمْنَطِلق    ، ُمَسْيِمع  ُمْسَتِمع     

  اگر در آن سه حرف زايد باشد، دو حرف آن حذف می شود؛ مانند:

ُمَخْيِرج ،   ُمْسَتْخِرج   ُمَغْيِفر  ُمْسَتْغِفر     

مزيـد،  ثالثـی  اول  زايـد موجـود در  فـوق، حـرف  کـه در مثال هـای  توجـه اسـت   شـايان 
نمی شـود.2 حـذف 

1. و هذه التاء الموجودة بعدالتصغیر هی للتأنیث و لیست _ کالسابقة _ للتعويض لن تاء العوض التبقی بعد 
ض.النحو الوافي، ج4، ص635 رجوع الُمَعّوَ

2.در »صرف عالی زبان قرآن« خواهد آمد: »زائدی باقی می ماند که »اهّم« است«. در مثال های فوق، چون قواِم 
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. مصغر را تعريف و فوايد آن را بيان کنید.
2. از اسم ثالثی مجرد چگونه مصغر ساخته می شود؟

3. اسم ثالثی مجردى که حرفی از آن حذف شده، چگونه مصغر می شود؟
4. در چه مواردى، حرف بعد از ياِء تصغیر، مفتوح می شود؟

5. تصغیر در اسم ثالثی مزيدى که دو حرف زايد دارد چگونه است؟

   اسم هاى ذیل را مصغر کنید.
ْحَيٰى،

َ
ٰی، أ

َ
ْحل

َ
ْحَزاب، أ

َ
ْوس، َبْحر، َبْعد، َقاِتل، َدار، َحم، َمْکَتب، أ

َ
أ

م، ِ
ّ
م، ُمْسَتْعِلم، ُمَتَعل ِ

ّ
ُمْکَتِسب، ُمْنَجِمد، ُمْحِسن، ُمَعل

ُمْسَتْکِبر، َید، ِاْسم، ِميثاق، َسْکران، َغنّي

  اسم هاى مصغر ذیل را به صورت اصلى برگردانید.
ر، ُخَضْيَراء  ب، ُصَغْيَرٰى، ُغَفّيِ َصْيَحاب، ُحَسّيِ

ُ
ّی، ُخَوْیِتم، أ

َ
ُنَهْير، ُنَوْیِظم، ُول

مطالعه و پژوهش

پاورقی  در  آنچه  از  را غیر  نادره  از تصغیرات  نمونه های ديگری  منبع ذیل  به  توجه  با   ▪
ابتدای این درس ذکر شد بيابيد) چه اصل تصغیر در آنها شاذ باشد و چه وزنی که در 

قالب آن وزن، مصّغر شده اند شاّذ باشد(
▪ منبع مطالعه و پژوهش:

علوم العربّیة، سید هاشم حسینی تهرانی، 

علم صرع، ص355

که هنگام تصغیر،  اسم فاعل به وجود میم ابتدای آن است لذا حذف نمی شود به خالف مانند »ِاْسِتْخراج« 
به صورت »ُتَخْیِريج« در می آيد.
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درس پنجاه و پنجم

 تصغیر در اسم رباعی مزيد و خماسی مجّرد و مزيد چگونه است؟.270
 اسم دارای الف و نون زائد چگونه مصّغر می شود؟.271
 اسم دارای الف مقصوره و الف ممدوده چگونه مصّغر می شود؟.272
 مصّغِر اسم مثنی و جمع چگونه است؟.273
 اسم مؤنث معنوی به چند صورت مصّغر می گردد؟.274
 ترخیم در لغت به چه معنا است و تصغیِر مرّخم چگونه تصغیری است؟.275

 در درس گذشته با وزن ها و قواعد تصغیر در برخی از اقسام اسم آشنا شديد. در . 270

این درس به ادامه قواعد تصغیر در اسم هاى مختلف پرداخته شده است:

تصغیر رباعى مزيد

 حرف زايد اسم رباعی مزيد، غالبًا هنگام تصغیر، حذف می شود؛ مانند:

ْیِزل   ،   ُمَدْحِرج      ُدَحْیِرج
َ
ِزل      ُزل

ْ
ُمَزل

تصغیر خماسى مجرد

 حرف آخر اسم خماسی مجرد، هنگام تصغیر، حذف می شود؛ مانند:

َسَفْرَجل    ُسَفْیِرج، َجْحَمِرش    ُجَحْیِمر

تصغیر خماسى مزيد

حرف آخر و حرف زائد اسم خماسی مزيد، هنگام تصغیر، حذف می شود؛ مانند:

                                                  َخْنَدِرْیس  ُخَنْيِدر
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  توجه
اسمی که پنج حرف يا بيشتر دارد:

  اگر حرف بعد از کسره تصغیر، واو يا الف باشد، آن حرف، قلب به ياء می شود؛ مانند:
ُمَصْيِبيح ِمْصَباح    ، ُعَصْيِفير  ُعْصُفور    

  اگر حرف  بعد از کسره تصغیر، ياء باشد، به حال خود باقی می ماند؛ مانند:
ُقَنْيِدیل ِقْنِدیل      

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

بر اساس قواعد اعلال چرا در تصغیر کلمه»عصفور« حرف »واو« به یاء تبدیل می شود؟

تصغیر اسم داراى الف و نون زايد
الف و نون زايد اسم، هنگام تصغیر بر حال خود باقی مانده تصغیر در ما قبل آن . 271

جارى می شود و آن در صورتی است که:

  اسم، پنج حرفی و صفت باشد؛ مانند:

ُجَوْیَعان َجْوَعان    ، ُعَطْيَشان  َعْطَشان    

م باشد؛ مانند: ُعْثَمان      ُعَثْيَمان،    ُعْمَران      ُعَمْيَران
َ
  َعل

  بيش از پنج حرف داشته باشد؛ مانند:

ُدَیْیِدَدان َدْيَدَدان    ، ُزَعْيِفَران  َزْعَفَران    

تصغیر اسم دارای الف مقصوره و الف ممدوده
 الف مقصوره اگر در مرتبه چهارم و برای تأنیث باشد حذف نمی شود و اگر الفش . 272

صورت  این  غیر  در  می شود؛  مکسور  تصغیر  ياء  مابعد  حرف  نباشد،  تأنیث  برای 

حذف می شود؛ مانند:
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ٰی
َ
ٰی   ُحَبْيل

َ
ُحْبل

َقْيِوی
ُ
ْقَوٰی  ال

َ
ال

ٰی  ُخَوْیِزل
َ
َخْوَزل

  الف ممدوده ثابت باقی  مانده، ماقبلش مصغر می شود مگر در اسم پنج حرفی 

يا  يا اسم پنج حرفی  ْیِبی 
َ
ُعل باء که می شود 

ْ
ِعل نباشد مانند  تأنیث  برای  که الف آن 

؛ مانند:  بيشتر از آن که همزه آن اصلی باشد،  مانند: ِاْسِتشفاء که می شود ُسَشْیِفٔیْ

َنْفَساء  ُنَفْيَساء

تصغیر مثنٰى و جمع
 در اسم مثنی و جمع سالم، عالمت تثنیه و جمع به حال خود باقی می ماند و . 273

تغیير در مفرد آنها جارى می شود؛ مانند:

 ُمْسِلَمان )دو مسلمان(      ُمَسْيِلَمان   ،   َعاِلَمْیِن )دو دانشمند(      ُعَوْیـِلَمْيِن

ـَمات ُمْسِلُموَن )مسلمانان(         ُمَسْيِلُموَن   ،   َمْرَيَمات )مريم ها(               ُمَرّیِ

ه و ِکثره
ّ

تصغیر جمع ِقل
ه، به صورت اصلی خود مصغر می شود؛ مانند:

ّ
 جمع قل

َعْيَناب
ُ
ْعَناب )انگورها(      أ

َ
ْيَمة   ،   أ

َ
َمة )پسربچه(      ُغل

ْ
ِغل

َطْيِعَمة
ُ
ْطِعَمة )غذاها(         أ

َ
َنْيِفس   ،   أ

ُ
ْنُفس )جان ها(      أ

َ
أ

جمع َکثره، به دو صورت، مصغر می شود:

  اگـر بـراى مذکـر عاقـل باشـد، ابتـدا مفـرد آن مصغـر سـپس بـه صـورت جمـع مذکـر 

سـالم جمـع بسـته می شـود؛ ماننـد:

ُموَن ّيِ
َ
ُغل م   ّیِ

َ
ُغل م  

َ
ُغال َمان 

ْ
ِغل

ُکَوْیـِتـُبوَن ُکَوْيـِتب   َکاِتب   اب  ُکّتَ
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  اگـر بـراى مذکـر غیـر عاقـل يا مؤنث باشـد، ابتـدا مفرد آن را مصغر می کنیم، سـپس 

آن را بـه صـورت مؤنث سـالم جمـع می بنديم؛ مانند:

ُدَرْیِهَمات ُدَرْیِهم   ِدْرَهم   َدَراِهم       

ُضَوْیِرَبات ُضَوْیِرب   َضَواِرب     َضاِرَبة    

2 میانی ݢ پرسش ݢ

با توجه به اینکه کلمه» َجْرحٰی« جمع برای »جریح« است و »جریح« برای مذکر و 
ر و مؤنث چگونه می باشد؟

ّ
مؤنث هر دو به کار می رود مصّغر این جمع در مذک

تصغیر مؤنث معنوى
 تصغیر مؤنث معنوى، به دو صورت است:. 274

 اگر ثالثی باشد، به مصغر آن تاء تأنیث اضافه می شود؛ مانند:

ُنَوْیَرة َنار    ، ُشَمْيَسة  َشْمس    

ة
َ
ُرَجْيل ِرْجل    ، َذْیَنة 

ُ
أ ُذن  

ُ
أ  

  اگر غیر ثالثی باشد، به مصغر آن، تاء تأنیث اضافه نمی شود؛ مانند:

ُعَقْيِرب َعْقَرب    ، ُمَرّیِم  َمْرَيم    

تصغیر ترخیم

 ترخيم در لغت، به معناى کوتاه کردن دنباله چیزى است و در اينجا، به تصغیرى . 275

تصغیر  سپس  باشد،  شده  حذف  آن  در  اسم  زايِد  حروف  همه  که  می شود  گفته 

بسته شود؛ مانند:
ُحَمْيد1 ْحَمد، َحاِمد، َحِمید  

َ
أ   

1. و ال ُیبال بااللتباس ثقة بالقرائن. شرح النظام، ص104
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ُکَمْيل     َکاِمل    

ُعَصْيِفر ُعْصُفور    

 که در حالت غیر ترخیم می شوند: 

د، ُکَوْیِمل، ُعَصْيِفير َحْيِمد، ُحَوْیِمد، ُحَمّيِ
ُ
    أ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. اسم رباعی چگونه مصغر می شود؟

2. در چه مواردى هنگام تصغیر، حرفی به حروف ديگر تبدیل می شود؟ مثال بزنید.

3. در چه مواردى هنگام تصغیر، حرف يا حروفی از کلمه حذف می شود؟ مثال بزنید.

4. تصغیر مثنٰیٰو جمع سالم چگونه است؟

5. آيا هنگام تصغیِر مؤنث معنوى همیشه »تاء« اضافه می شود؟

    اسم هاى ذیل را مصغر کنید.

ِمْقراض، ِمْفَتاح،  ِخْنزیر،  َزْیَنبات،  ُمَناِفُقون،  ُمَناِفَقْيِن،  ِنَفاق، ُمْؤِمن،

ْکَرم، َنِدیم،
َ
ْحَمد، َعْين، أ

َ
ب، َقواِفل، َخّد، ُمْرَتَضٰی، أ

ُ
ْکل

َ
أ

ْرض
َ
غالم، ُعْظَمٰی، َصْفَراء، َزْیَنب، أ

َ
ْضَحٰی، أ

َ
أ

مطالعه و پژوهش

▪ با توجه به منابع ذیل درباره سه وزن عروضی که کلمه های مصّغر حتمًا در قالب يکی 
از آنها می آيند تحقیق نمایيد.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

علوم العربّیة، صفحه343

صرع کاربردی، ج2، صفحه 290)متن و پاورقی(

صرع ساده، صفحه 294 و 295
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اسم متصرف )7(: اسم منسوب )1(

درس پنجاه و ششم

 تعريف اسم منسوب چیست؟.276
 روش ساختن اسم منسوب در اسم مختوم به تاء چگونه است؟.277
 نسبت در اسم ثالثی مکسور العین چگونه است؟.278
 اسم مقصور چگونه منسوب می شود؟.279
 نسبت در اسم ممدود چگونه است؟.280
 نسبت در اسم منقوص چند صورت دارد؟.281
 آيا نسبت در اسم شبه صحیح مانند اسم صحیح است؟.282

ـ ّي( افزوده شود . 276 ـِ منسوب، اسمی است که به آخر آن »ياء« مشّدِد ماقبل مکسور )ـ

تا بر انتساب صاحب اسم به چیزى يا کسی يا جایی داللت کند؛ مانند:

ِمّي )منسوب به اسالم(
َ

ِإْسال ِإْساَلم  

ُحَسينّي )منسوب به حسین( ُحَسین  

ِإیَراِنّي )منسوب به ایران( ِإیران  

روش ساختن اسم منسوب
همچون  تغیيراتی  بايد  مختلف،  کلمات  در  منسوب  اسم  ساختن  براى 

حذف حرف آخر کلمه يا ما قبل آخر کلمه يا قلب آن به واو و ... به وجود آورد.

 در این درس و درس آينده با چگونگی ساختن اسم منسوب در کلمات 

مختلف آشنا می شويد.
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433 اسم متصرع )7(: اسم منسوب )1 

 نسبت در اسم مختوم به »تاء«
اگر در آخر اسمی، تاء مدّوره باشد،هنگام نسبت، حذف می شود1؛ مانند:. 277

ِمّي
َّ

َمة      َعال
َّ

َعال اِطِمّي،    
َ
َفاِطَمة      ف

 نسبت در اسم مکسور العین

 در اسم ثالثِی مکسور العین، عین الفعِل آن هنگام نسبت، مفتوح می شود2؛ مانند:. 278
َنِمر)پلنگ(     َنَمِرّي   ،   ِإِبل )شتر(   ِإَبِلّي

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

در مورد ابوالاسود دئلّی )از نحویان بصره( برخی آن را به فتح همزه) ُدَئلّی( و برخی 
غیر  حالت  که  بپذیریم  اگر  گفته اند،  )ُدِئلّی(  همزه  کسره  به  را  آن  دیگر 
منسوب این کلمه ُدِئل )به ضّم دال و کسر همزه( بوده کدام رأی بر اساس 

قواعد نسبت صحیح به نظر می رسد؟)ُدِئل به معنای شغال، گرگ است(

نسبت در اسم مقصور

  اگر الف مقصور، در مرتبه سوم باشد، قلب به واو می شود؛ مانند:. 279
َتِوّي   ،      َقَناة      َقَنِوّي

َ
َفَتٰی      ف

     اگر الف مقصور، در مرتبه چهارم باشد، خود داراى سه صورت است:

       الف، اصلی است که فقط قلب به واو جایز است، مانند:

ة، بخالف  1. لئال يکون تاء التأنیث وسطًا و لئال یؤدي إلی اجتماع تأنیثین في نسبة مؤنث إلی مؤنث نحو: َبْصَرِتّیَ
ِوّی لو لم تحذف. شرح النظام، ص107

َ
ألف التأنیث فإنه ال يجب حذفها النقالبها واوًا في نحو: حبل

کثر حروف الکلمة المختومة بياء  النسب.   العرب تستثقل في النوع السالف استیالء الکسرة علی أ
َ

2. َفِلّن
النحو الوافي، ج4، ص670

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا پنجاه و ششم434

ُموسٰی  ُموَسوّی

َيحَیٰی  َيحَیوّی

     الف، زايد است و حرف دوم کلمه ساکن است که در آن سه وجه جایز است:

ُحْبِلّي ٰی  
َ
ُحْبل  ، ُکْبِرّي  ُکْبَرٰى    :     1. حذف الف، مانند 

ِوّي
َ
ُحْبل ٰی  

َ
ُحْبل  ، ُکْبَرِوّي  ُکْبَرٰى    :     2. قلب الف به واو، مانند 

ِوّي
َ

ُحْبال ٰی  
َ
ُحْبل  ، ُکْبَراِوّي  ُکْبَرٰى    :     3.افزودن الفی پيش ازواو، مانند 

    الف، زايد است و حرف دوم کلمه متحرک است که فقط حذف جایز است؛ مانند:

َبَرَدٰى )نهرى در شام(      َبـَرِدّي

   اگر الف در مرتبه پنجم و بيشتر باشد، حذف می شود؛ مانند:
ُحَباَرٰى      ُحَباِرّي   ،   ُجَماَدٰى      ُجَماِدّي

نسبت در اسم ممدود

همزه اسم ممدود در نسبت، حکم همزه اسم ممدود در تثنیه را دارد؛ مانند:. 280
اِئـّي اء           َقّرَ َقّرَ

َحْمَراء      َحْمَراِوّي  

َسَماء       َسَماِئـّي، َسَماِوّي

نسبت در اسم منقوص

نسبت در اسم منقوص دو صورت دارد: »قلب ياء به واو« و »حذف ياء«.. 281

اگر اسم منقوص، سه حرفی باشد، ياِء آن قلب به واو و ماقبل واو، مفتوح می شود1؛   

 مانند:
َعِمي )نابينا(      َعَمِوّي   ،   َشِجي )اندوهگین(      َشَجِوّي

کسرتان. شرح النظام، ص114  يجتمع ثالث ياءات و 
ّ

1. لئال

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



435 اسم متصرع )7(: اسم منسوب )1 

  اگر چهار حرفی باشد، دو وجه جایز است:1

َقاِضّي       َراٍض )َراِضي(     َراِضّي
ْ
ل
َ
َقاِضي  ا

ْ
           حذف  ياء،    مانند:  َال

َقاَضِوّي      َراٍض)َراِضي(    َراَضِوّي
ْ
ل
َ
َقاِضي   ا

ْ
           قلب ياءبه واو،مانند:َال

  اگر اسم منقوص، پنج حرفی و باالتر از آن باشد، ياء حذف می شود؛ مانند:

ّي ي(      ُمَقّوِ )ُمَقّوِ ُمْرَتِجّي   ،   ُمَقّوٍ
ْ
ل
َ
ُمْرَتِجي    ا

ْ
َال

2 میانی ݢ پرسش ݢ

آیا اسم منسوب در دو کلمه الُمْسَتْسقٰی و الُمسَتْسِقی) اولی اسم مفعول و دومی اسم 
فاعل از ماده» سقی« در باب استفعال( به جهت لفظی فرق می کند؟ چرا؟

 نسبت در اسم شبه صحیح

 از اسم شبه صحیح، مانند اسم صحیح، منسوب ساخته می شود؛ مانند:. 282
ِوّي   ،   َظْبي      َظْبِيّي   ،   َغْزو      َغْزِوّي

ْ
و      َدل

ْ
َدل

  

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. اسم منسوب را با ذکر دو مثال تعريف کنید.

 2. در چه مواردى هنگام نسبت، آخر کلمه حذف می شود؟

ٰی« چند وجه جایز است؟ توضیح دهید.
َ
 3. در نسبت کلمه »ُکْبَرٰى« و »ُحْبل

 4. چــرا هنــگام نســبت، همــزه »َحْمــَراء« قلــب بــه واو می شــود و همــزه »قــّراء« قلــب بــه 

واو نمی شــود و  در همــزه »َســماء« دو وجــه جایــز اســت؟

1. فالحسن حذفها. النحو الوافي، ج4، ص663
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درا پنجاه و ششم436

  اسم هاى ذیل را منسوب کنید و در صورت داشتن چند وجه، تغیيرات الزم را انجام 
داده، وجوه ديگر آن را بيان کنید.

لُمهَتِدي، َرحًی، الّرامي،
َ
ناِصَرة، َصْحراء، ِحْرباء، ُبکاء، ِعيسٰی، ا

، ُصْغرٰى، َبْغي لُمصَطفٰی، ُمَزّكٍ
َ
شاٍف، َمّکة، ِذْکَرٰى، ا

مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منبع ذیل اسم های منسوبی را ذکر کنید که با ياء مخّففه )بدون تشديد( 
داللت بر نسبت می کنند.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

علوم العربّیه، ص 366.
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اسم متصرف )8(: اسم منسوب )2(

درس پنجاه و هفتم

احکام نسبت در اسمی که محذوف دارد چیست؟.283
اسم مختوم به ياء مشّدد چگونه منسوب می گردد؟.284
نسبت در اسمی که ماقبل آخر آن ياء مشّدد است چگونه می باشد؟.285
مثنی و جمع چگونه منسوب می شوند؟.286
ة چگونه است؟.287

َ
ة و ُفَعْیل

َ
نسبت در وزن َفِعیل

نسبت در وزن َفِعیل و ُفَعْیل چگونه است؟.288
آيا کلماتی وجود دارند که برخالف قواعد مذکور منسوب شوند؟.289
آيا اسم منسوبی وجود دارد که ياء نسبت نداشته باشد؟.290

در درس گذشته با چگونگی منسوب شدن برخی از اسم ها آشنا شديم.

 در این درس به بررسی کیفیت نسبت در سایر اقسام اسم می پردازيم

نسبت در اسمى که محذوف دارد

اسم ثالثی که برخی از حروف اصلی آن حذف شده، هنگام نسبت داراى احکام . 283

ذیل است:

فاء  اسمی که فاءالفعل آن حذف شده باشد، اگر معتل الالم باشد، الزم است  در    

الفعل برگردد؛ مانند:
ِشَیة )نشانه(      ِوَشِوّي

  اگر الم الفعل آن، حرف عله نباشد، بازگشت فاء الفعل جایز نیست؛ مانند:
ِعَدة )ِوْعد(      ِعِدّي   ،   ِصَفة )ِوْصف(      ِصِفّي
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درا پنجاه و هفتم438

  اگر حرف محذوف، الم الفعل باشد، الزم است بازگردد؛ در صورتی که الم الفعل 

آن در مثنٰی يا جمع مؤنث سالم نیز برگردد؛ مانند:
َخِوّي ،       َسَنة )سال(      َسَنِوّي   

َ
خ )برادر(     أ

َ
َبِوّي،     أ

َ
ب )پدر(  أ

َ
أ

     اگر الم الفعل، در مثنٰی و جمع برنگردد، بازگرداندن الم الفعل و عدم آن جایز است1؛

 مانند:

َدم )خون(  َدِمّي و َدَمِوّي )دم در اصل َدَمو بوده که واو آن در مثنٰی و جمع بازنمی گردد.(

ِاْبن )فرزندپسر(      ِاْبِنّي  و َبَنِوّي ، اسم)نام(      ِاْسِمّي  و َسَمِوّي

 نسبت در اسم مختوم به ياء مشّدد

  اگر ياء مشّدد، بعد از يک حرف باشد، ياِء دوم، قلب به واو و ياِء اّول به اصلش . 284

برمی گردد و مفتوح می شود؛ مانند:
َحّي )نام قبیله اى(      َحَيِوّي )اصل آن َحَیي(

َطّي )نام قبیله اى(      َطَوِوّي )اصل آن َطَوي(

 اگر ياء مشّدد، بعد از دو حرف باشد، ياء اول حذف و ياء دوم قلب به واو می شود 

و حرف دوم کلمه، مفتوح می گردد؛ مانند:
ِوّي

َ
ِوّي   ،   َوِلّي )دوستدار(      َول

َ
َعِلّي )واالمقام(       َعل

  اگر ياء مشّدد، بعد از سه حرف يا بيشتر باشد، ياء حذف می شود؛ مانند:
ُکْرِسّي )صندلی(    ُکْرِسّي   ،   ُبْخِتّي )شتر قوى، دراز گردن(     ُبْخِتّي

  نکته

و  ياِء اول و قلب آن به واو  ابقاى  از دو ياء، اصلی باشد،  اگر يکی  در مورد اخیر   

مفتوح نمودن ما قبل آن نیز جایز است2؛ مانند:

1. جاز رّدُه و هو الفصح. جامع الدروس العربیة، ج2، ص75
2. هذه اللغة ضعیفة. النحو الوافي، ج4، ص660؛ شرح شافيه ابن حاجب، ج2، ص53؛ شرح النظام، ص115
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439 اسم متصرع )8(: اسم منسوب )2 

َمْهِدّي )هدايت شده(     َمْهَدِوّي    ،    َمْعِنّي )قصد شده(     َمْعَنِوّي

نسبت در اسمى که ماقبل آخر آن، ياء مشّدد است

و . 285 ياء، مخفف  ياِء مشّدِد مکسور باشد، آن  اگر حرف ما قبل آخِر اسِم ثالثی،   

ساکن می شود؛ مانند:
َطْيِبّي ب )نیکو(   َطّیِ  ، َسْيِدّي  د )آقا، سرور(   َسّیِ  

 نسبت در مثنٰى و جمع

در نسبِت به مثنٰی و جمع، مفرد آنها منسوب می شود؛ مانند:. 286

ُمْسِلِمّي ُمْسِلُمون)مسلمانان(    ، َسِعيِدّي  َسِعیَدان )دو سعید(  

َعاِلِمّي َماء )دانشمندان(  
َ
ُعل  ، َتْمِرّي  َتَمَرات )خرماها(    

ُسوِقّي ْسَواق )بازارها(  
َ
أ  

مگر در اسم های مثنٰی و جمعی که »علم« شده باشند که بدون تغیير، به آخر آنها 

ياء نسبت اضافه می شود؛ مانند:

اِتـّي
َ
َعَرَفات )نام سرزمین مخصوص(  َعَرف  

َکاِظَمْین )شهری در عراق(               کاِظَمـْيـِنـّي  

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

« این عبارت با توّجه به قواعد باِب نسبت، چند  وقتی گفته می شود »زیٌد مسجدّيٌ
معنا می تواند داشته باشد؟

ة
َ

َعْیل
ُ
ة و ف

َ
عیل

َ
نسبت در ف

َعِلّي و وزن . 287
َ
ة اگر عین الفعل آن صحیح و غیرمضاعف باشد، به صورت ف

َ
ِعيل

َ
وزن ف
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َعِلّي منسوب می شود؛ مانند:
ُ
ة در صورتی که مضاعف نباشد، به صورت ف

َ
َعْيل

ُ
ف

  َمِديَنة      َمَدِنّي   ،   َحِنیَفة      َحَنِفّي   ،   ُجَهْیَنة      ُجَهِنّي

ة       َجِليِلّي 
َ
ة      َطِویِلّي    ،   َجِلیل

َ
به خالف َطِويل

َعْیل
ُ

ِعیل و ف
َ

 نسبت در ف

اسمی که بر وزن َفِعیل يا ُفَعْیل باشد، دارای دو صورت ذیل است:. 288

  اگر معتل الالم باشد، همانند نسبت »َفِعیلة و ُفَعْیلة« عمل می شود؛ مانند:

ِوّی
َ
َعِلّی         َعل

ُقَصّی      ُقَصِوّی

  اگر صحیح الالم باشد، بدون تغیير، منسوب می شود؛ مانند:

َعِقيل       َعِقيلّي

ُقَرْیش       ُقَرْیشّي   

 نسبت
ّ

شواذ

 برخی از کلمات، برخالف قواعد مذکور، منسوب می شوند؛ مانند:. 289

اِنّي    ،      ُروح      ُروَحاِنّي   ،     َمْرو             َمْرَوِزّي َرّب          َرّبَ

َرّي          َراِزّي       ،    َيَمن      َیَماِنّي      ،     َبْحَرْین       َبْحَراِنّي

َمِوّي
َ
ة          أ َمّیَ

ُ
ْرُهوِدّي،    َباِدَية      َبَدِوّي      ،       أ

ُ
َفَراِهید   ف

َناِصَرة    َنْصَراِنّي ،    َشْعر      َشْعَراِنّي    ،      َهَجر          َهاَجِرّي

2 میانی ݢ پرسش ݢ

اگر می خواستیم اسم های شاّذ بالا را بر اساس قواعد نسبت، منسوب کنیم به چه 

شکل در می آمدند؟
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وزن هاى منسوب بدون ياء
»ياء« . 290 بدون  موارد،  برخی  در  ال«  »َفّعَ و  »َفِعل«  »َفاِعل«،  وزن  سه  عربی  زبان  در 

نسبت، معنای نسبت می دهند1؛
به این سه وزن صیغه هاى نسبت نیز گفته  شده  است؛ مانند:

اب، َبّزاز ِبس، َحّطَ
َ
ِبن، َتاِمر، َطِعم، ل

َ
ال

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. چگونگی نسبت به مثنٰیٰو جمع را بنويسید.
 2. چــرا هنــگام نســبت، يــاء مشــّدد کلمــه »ُکْرِســّي« حــذف می شــود و می تــوان يکــی از 

ياءهــاى کلمــه »َمْهــِدّي«را قلــب بــه واو کــرد؟
 3. چه وزن هایی بدون ياء نسبت، بر نسبت داللت می کنند؟ توضیح دهید.

  اسم هاى ذیل را منسوب کنید.
َرْیَضة، َباِدَیة، َقّيم، َزینبات،

ُ
َوِصّي، َمْرِضّي، َغّي، َکِریم، َکِفيل، َقِصيَرة، أ

ْيب، َمْرو، رّي، َشْعر
َ
ِجي، َشریف، ُکل

َ
ة، ِبْنت، الّش

َ
ِصل

  کلمات منسوب ذیل را به حالت قبل از نسبت برگردانید.
ِحّي، ِکٰساِوّي، َیَماِنّي، ُمْسَتْشِفّي،

َ
َثَنِوّي، ثاَنِوّي، َغَنوّي، َطل

َمِوّي، َثَقِفّي،  ُمْسِلِمّي، َصَحِفّي
َ
َمْيِتّي، َنْصَراِنّي، أ

مطالعه و پژوهش

▪ بـا مراجعـه بـه دو منبـع ذیـل دربـارٔه وزن هـای منسـوب بـدون يـاء و معانـی آنهـا تحقیق 
بيشـتری نمایيـد.                                                          ▪ منبـع مطالعـه و پژوهـش:

صرع ساده ص 292 و ص 293

صرع کاربردی، ج2، ص 285 و ص 286

1. هذه الوزاُن فی الّنسب سماعّیٌة و لکّنها واردٌة بکثرٍة فأشبهْت أن تکون قیاسیًة و قد ذهب المبرد إلی أنها 
قیاسیة و لیس ببعید أن تکون قیاسیة. جامع الدروس العربیة، ج2، ص84
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ب
َ

حكام مرّك
َ
قسام و ا

َ
 ا

درس پنجاه و هشتم

 مرکب چیست و اقسام آن کدام است؟.291
 اقسام مرکب چگونه مثنی می گردند؟.292
 اقسام مرکب چگونه جمع بسته می شوند؟.293
 مصّغر و منسوب در اقسام مرکب چگونه است؟.294

يا بيشتر . 291 از دو کلمه  مرکب، به لفظی گفته می شود که جهت رساندن فايده اى 

تشکیل شده باشد.

 مرّکب داراى اقسام مختلفی است که به برخی از آنها اشاره می شود:
 مرکب ِاضافی، مرکب َمزجّی، مرکب ِاسنادى

مرکب ِاضافی، از نسبت دادن اسمی به اسم ديگر به دست می آيد، به طورى که 

اسم اّول را »مضاف« و اسم دوم را »مضاف الیه« می نامند؛ مانند:

ِمیِذ
ْ
ل ِکَتاُب الّتِ َمِجیِد      ،    

ْ
َعْبُد ال    اهلِل         ،    

ُ
         َرسول

مضاف   مضاف الیه     مضاف   مضاف الیه                مضاف   مضاف الیه          

 

به  که  طورى  به  می آيد؛  به دست  يکديگر  با  کلمه  دو  ترکیب  از  َمزجّی،  مرکب   

صورت يک کلمه در آمده باشند؛ مانند:
)اسم شهرى در لبنان(، مرکب از دو کلمه »َبْعل« و »َبّك«. َبّك      

َ
َبْعل

ْحم«.
َ
)اسم شهرى در فلسطین(، مرکب از دو کلمه »َبْيت« و »ل ْحم 

َ
َبْیَت ل

)اسم شخصی(، مرکب از دو کلمه »ِسیب« و »َوْيه«. ِسيَبَوْیه    
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مرکب ِاسنادى، آن است که از ِاسناد دادِن دو کلمه يا بيشتر به يکديگر به دست 

می آيد؛ مانند:
   )شّرى را به زیر بغل گرفته است _ نام شخصی است(

ً
َط َشّرا ّبَ

َ
َتأ

 در این درس با روش ساختن مثنٰی، جمع، مصغر و منسوب در اقسام مرکب آشنا 

می شويد.

 تثنیه در اقسام مرکب

 براى ساختن مثنٰی در مرکب اضافی، بايد جزء اول آن را مثنی کرد؛ مانند:. 292
َعْبُداهلل       َعْبَدا اهلِل )دو عبداهلل(در حالت رفعی، اصل آن َعْبَداِن اهلِل.  

                             َعْبــَدِي اهلِل )دو عبداهلل(درحالــت نصبــی  و جــّری، اصــل آن َعْبَدْیــِن  اهلِل.

اٍس )دو ابن عباس(. اٍس، ِاْبَني َعّبَ ِاْبُن َعّباٍس  ِاْبَنا َعّبَ

  براى ساختن مثنٰی از مرکب مزجی و اسنادى، به آغاز آنها:
        در مذکر        »َذَوا« در حالت رفعی    يا   »َذَوي« در حالت نصبی و جّری

و در مؤنــث    »َذَواتــا« در حالــت رفعــی يــا  »َذَواَتــي«  در حالــت نصبــی  و جــّری، 

ماننــد: می شــود؛  اضافــه 

مذکر     ِسیَبَوْيه  :   َذَوا ِسيَبَوْیه

َبّك
َ
َبّك   :   َذواتا َبْعل

َ
مؤنث   َبْعل

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

اشتباه  آن  در  تثنیه  غیر  حالات  از  دیگری  حالت  با  آیا  »عبداهلل«  در  تثنیه  حالت 
می شود؟

مثنی  که  دیگری  مضاف  اسم های  به  تعمیم  قابل  آیا  باشد  هرچه  جواب    
می گردند نیز هست؟ چرا؟
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جمع در اقسام مرکب

برای ساختن جمع در مرکب مزجی و اسنادی:. 293

  اگر بر مذکر عاقل داللت  کنند، به ابتدای آنها در حالت رفعی کلمه »َذُوو« و در 

حالت نصبی و جّری کلمه »َذِوی« اضافه می کنیم؛ مانند:

ِسيَبَوْیه      َذُووِسيَبَوْیه  ،     َذِوی ِسيَبَوْیه  
ً
َط َشّرا ّبَ

َ
 ،      َذِوی َتأ

ً
َط َشّرا ّبَ

َ
     َذُوو َتأ

ً
َط َشّرا ّبَ

َ
َتأ  

  اگر بر مذکر غیرعاقل يا مؤنث داللت کنند، به ابتدای آنها کلمه »ذوات« اضافه 

می کنیم؛ مانند:

بّك
َ
بّك                      ذوات َبْعل

َ
َبْعل  

شاَب َقرناها         ذوات شاَب َقرناها  

اما اگر مرکب، اضافی باشد، به شکل ذیل جمع بسته می شود:

  اگر جزء اول )مضاف( آن، »ابن« يا »ذو« باشد، دارای دو صورت است:

      بر عاقل داللت می کند که در این صورت جزء اول به صورت جمع مذکر سالم 

جمع بسته می شود؛ مانند:

ابن عباس   َبنو عباس  

ذو علم            َذوو علٍم  

      بر غیرعاقل داللت می کند که در این صورت کلمه »ابن« به صورت »بنات« و 

کلمه »ذو« به صورت »ذوات« جمع بسته می شود؛ مانند:

ابن آوی       بنات آوی  

ذو القعده    ذوات القعده  

  اگر جزء اول، غیر از الفاظ مذکور باشد،  جزء اول آن جمع بسته می شود؛ مانند:

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



445 ب
َ
 َاقسام و َاحکام مرّک

عبدالرحمن         َعبدو الرحمن، َعبدي الرحمن  

سیدة الحسن      سيدات الحسن  

تصغیر در اقسام مرکب

و . 294 مزجی  مرکب  اما  نمی شود؛  مصغر  ِاسنادى  مرکب  مرکب،  اقسام  میان  از 

اضافی مصغر می شوند.

براى ساختن مصغر از مرکب مزجی و اضافی، بايد جزء اّول را مصغر کرد و جزء دوم 

را به حال خود باقی گذاشت؛ مانند:

َضْيُل اهلِل
ُ
َعْبُداهلِل          ُعَبْيُد اهلِل     ،     َفْضُل اهلِل          ف

َرْیَدْسَتان
ُ
ْرَدْسَتان           أ

َ
َبّك     ،     أ

َ
               َبْعلَبّك           ُبَعْيل

2 میانی ݢ پرسش ݢ

 آیا اینکه می گوییم مرکب ِاسنادی مصّغر نمی شود معنایش این است که هیچ 
راهی برای فهماندن معنای تصغیر به مخاطب در این نوع از مرکب وجود ندارد؟

نسبت در اقسام مرکب

 براى ساختن منسوب از مرکب مزجی و اسنادى، معمواًل به آخر جزء اّول، ياء نسبت 

ملحق می گردد و جزء دوم حذف می شود1؛ مانند:

ِطّي ّبَ
َ
َط َشّرًا      َتأ ّبَ

َ
بّك      َبْعِلّي   ،   َتأ

َ
َبْعل

شرح  غالبًا.  تمامه  علی  الول  بالجزء  االستدالل  امکان  و   _ غالبًا   _ معًا  کلمتین  إلی  النسبة  الستثقال   .1
النظام، ص120
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 البته خالف این قاعده نیز بين عرب زبانان شنیده شده است1؛ مانند:

ْسَترآَباِدّي
َ
ْسَترآباد      أ

َ
أ

اّما اگر مرکب اضافی باشد، به شکل هاى ذیل منسوب می شود:

ّم، ِاْبن، ِبْنت2« باشد، بايد آن را حذف و  »ياء« نسبت 
ُ
ب، أ

َ
  اگر جزء اّول )مضاف(، »أ

را به جزء دوم ملحق کرد؛ مانند:

ُثوِمّي
ْ
ُثوٍم           ُکل

ْ
ّمُ ُکل

ُ
ُبو ُتَراٍب            ُتَراِبّي      ،   أ

َ
أ

اِسّي   ،   ِبْنُت َوْرَداَن      َوْرَداِنّي    اٍس       َعّبَ ِاْبُن َعّبَ

   اگر در مرکب اضافی، جزء اّول، غیر از الفاظ مذکور باشد، بايد جزء أهّم را رعايت 

و از هر گونه اشتباه نیز جلوگیرى کرد؛ مانند:

َقْیِس      ِاْمَرِئّي   ،   َعْبُد َمَناٍف             َمَناِفّي
ْ
ِاْمَرُء ال

ِلبّي ِلِب      ُمّطَ ُمّطَ
ْ
ِسّي ،   َعْبُد ال

ْ
َبّك      َرأ

َ
ُس َبْعل

ْ
َرأ

 

کان صدره معتل  1. المرکب المزجي... و الشائع أنه ينسب إلی صدره أيضًا مع االستغناء عن عجزه سواء أ
الخر أم صحیحًا نحو »ُمجِد يَشَهر و قالیَقال و َحْضَرَموت و َبْنَدر شاه« و کلها أسماء بالد؛ فیقال فیها: ُمْجدّی 
و قالّی _ بحذف حرف علتهما و وضع ياء النسب مکانه _ و حْضرّی و بندرّی، هذا هو الرأی الشائع. و من 
النحاة من يجیز النسب إلی العجز وحده مع االستغناء عن الصدر بحذفه و منهم من يجیز النسب إلی 
الصدر و إلی العجز معًا بزيادة ياء النسب فی آخر کل منهما، مزيال ترکیبهما، فیقول: ُمجِدّی َشَهِرّی بإدخال 
ياء النسب علی کل منها و منهم من ينسب إلی المرکب باقیًا ترکیبه بإدخال ياء النسب علی العجز وحده، 
ِوّی _ و الیاء التی فی صدر المرکب حرف علة 

َ
مع ترک الصدر قبله علی حاله فیقول: ُمجد يَشَهرّی و قالیَقل

و لیست للنسب _ و حْضرَ موتّی و بندر شاِهّی و هکذا. و حجته أن النسب بهذه الصورة یوضح المنسوب 
إلیه و ال یوقع فی لبس، و هذا رأی حسن و لعله أنسب الراء الیوم. النحو الوافي، ج4، ص681

کلمات اختالفاتی قابل مشاهده است. جهت بررسی بيشتر عالوه بر  کتب قوم، در مورد تعداد این  2. در 
کنید. عنوان »نسبت« به بحث »کنیه« در عنوان »معارف« مراجعه 
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َ
 َاقسام و َاحکام مرّک

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. مرکب اضافی چیست؟ مثال بزنید.

َبّك« و »ِسيَبَوْیه« مرکب مزجی می گويند؟
َ
 2. چرا به کلماتی همچون »َبْعل

 3. مرکب اسنادى را با ذکر يک مثال تعريف کنید.

 4. مرکب اضافی چگونه به صورت مثنٰی و جمع در می آيد؟

 5. مرکب هاى ذیل را به صورت مثنٰی، جمع، مصغر و منسوب در آوريد.

ّم الَبنين 
ُ
ُبوَذر، أ

َ
َوْیه، شاَب َقْرناها، ِعيُن اهلل، َمعِدي َکِرب، أ

َ
ُقول

   با مراجعه به کتاب تمرین به پرسش هاى چهار گزينه اى پاسخ دهید.

 
مطالعه و پژوهش

▪ بـا مراجعـه بـه کتـب لغـت و صـرف و بـا توجـه بـه اينکـه حـرف يـاء مشـّدد در سـه کلمٔه 
اضافـّی، ِاسـنادّی، و مزجـّی، يـاء نسـبت اسـت معنـای دقیـق )وجه تسـمیٔه( مرکب 

اضافـّی، مرکـب ِاسـنادّی و مرکـب مزجـّی بـه ایـن نام هـا را ذکـر کنید.
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ِاعالل و ِابدال در اسم

درس پنجاه و نهم

 اعالل بر چند قسم است و روش های مؤلفان کتاب های صرفی چندگونه است؟.295
 اقسام اعالل به قلب در اسم چگونه است؟.296
 اقسام اعالل به سکون در اسم چگونه است؟.297
 اقسام اعالل به حذف در اسم چگونه است؟.298
 معنای لغوی و اصطالحی ابدال چیست و قواعد آن کدام است؟.299

  اقسام اعالل

 همان طور که در درس سی ام اشاره شد، اعالل بر سه قسم است:. 295
1. اعالل به حذف      2. اعالل به قلب      3. اعالل به سکون

در مورد قواعد اعالل، در کتاب هاى گوناگون به روش هاى مختلفی بحث شده است:

موارد  بيان  به  پی  در  پی  صورت  به  قواعد  از  مجموعه اى  ذکر  با  مؤلفان  از  برخی    

اجراى آنها در کلمات معتل پرداخته اند.

  برخی قواعد اعالل را بر اساس ترتیب استعمال در »مثال«، »اجوف« و »ناقص« مورد 

بحث قرار داده و براى موارد تطبیق، مثال هایی زده اند.

  گروه ديگرى عالوه بر ذکر قواعِد مثال، اجوف و ناقص، درپايان هر قسمت، جداول 

تصريف معتالت را آورده اند.

  برخی ديگر به ترتیب، به بيان موارد اعالل به »حذف«، اعالل به »قلب« و اعالل به 

»سکون« پرداخته اند. عمده کتاب هایی که در سال هاى اخیر در کشورهاى عربی 
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طبع شده، از این روش پيروى کرده اند.

 ایـن روش هـر چنـد بـراى عـرب زبان هـا روشـی مناسـب اسـت، امـا بـراى غیـر عـرب 

زبان هـا، چنـدان مفیـد نیسـت؛ مگـر آنکـه در ابتـدا، قواعـد اعـالل بـه يکـی از سـه روش 

قبلی بيان شـده باشـد، آن گاه به جهت مرور قواعد و تمرین بيشـتر و بازبينی آنها، از زاويه 

حـذف، قلـب و سـکون مـورد بررسـی و دقـت قـرار گیرنـد.

 در این درس جهت تحقق منظور فوق، قواعد اعالل را از منظر قلب، سـکون و حذف 

مـورد بررسـی قـرار داده و در بعضـی از موارد بـه تکمیل آنها اقدام نموده ايم.

 اعالل به قلب
  قلب واو به یاء

 در موارد ذیل »واو« به »ياء« تبدیل می شود:. 296

  1. هرگاه واو ساکن باشد و بعد از کسره قرار گیرد1؛ مانند:
د

َ
ِمْوزان    ِميزان        ِمْوالد     ِميال    

  2. هرگاه الم الفعل بوده و بعد از کسره قرار گیرد2؛ مانند:
اِعُي

َ
اِعُو    الّد

َ
َرِضَو  َرِضَي      ُدِعَو   ُدِعَي،      الّد

 3. هرگاه واو و ياء در يک کلمه يا آنچه شبیه يک کلمه3 است، کنار هم قرار گیرند و 

حرف اول آنها ساکن غیر منقلبه باشد؛ مانند:
د       َضاِرُبوَي  َضاِرِبّيَ َسْیِود  َسّيِ

َعِلْیو   َعِلّي       َمْهُدْوي     َمْهِدّي

1. قاعده )2(.
2. قاعده )7(.

که مضاف إلیه  که »واو« )عالمت رفع( در جمع مذّکر سالم قبل از »ياء« ضمیر  3. تنها مورد آن جایی است 
ِبّيَ ُبوَي  ضاِر گیرد، مانند: ضاِر است قرار 
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بنابراین در کلماتی مانند کلمات ذیل به دلیل دارا نبودن شرايط این قاعده، »واو«   

قلب به »ياء« نمی شود:
ُبو یاسر: زیرا واو و ياء در يک کلمه يا آنچه شبیه يک کلمه است نیستند.

َ
أ

َزْیُتون  :  زیرا دو حرف عله کنار هم نیستند.

َطویل  :  زیرا حرف اول متحرک است.

ِدیوان :  زیرا حرف اول منقلب است.

4. هرگاه واو در مرتبه چهارم يا بعد از آن قرار گیرد و ماقبل آن مفتوح باشد، قلب به 

ياء می شود1؛ مانند:
َیْرَضواِن  َیرَضياِن ٰی       

َ
ْحل

َ
و  أ

َ
ْحل

َ
ُيْدَعُو  ُیدَعُي     أ

 5. در مصدر اجوف _ چه مجّرد چه مزيد _  اگر واو، ماقبلش کسره و مابعدش الف 

باشد، به شرط آنکه واو در فعل ماضی اعالل شده باشد؛ مانند:

ِقوام  ِقيام،     ِاْنِقَواد  ِاْنِقَياد ؛ 

به خالف »ِلواذ« مصدر ال َوَذ؛ چون حرف عله در ماضی اعالل نشده است. 

6. در جمع مکسِر اسم هاى اجوف، به شرط آنکه واو، ماقبلش کسره و مابعدش الف 

باشد و واو در مفردش ساکن يا اعالل شده باشد؛ مانند:
َثْوب جمع       ِثواب       ِثياب

َرْوض جمع      ِرواض      ِریاض

به خالف کلماتی که در آنها شرايط قاعده فوق وجود ندارد؛ مانند:  
ِصوان )قفسه کتاب( و ِسوار )النگو(؛ زیرا مفرد هستند.

ــرا عیــن الفعــِل مفــرد آن متحــرک و غیــر اعــالل  ــوال جمــع طویــل )دراز، بلنــد(؛ زی ِط

شــده اســت.

1. قاعده )9(.
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451 ِاعالد و ِابداد در اسم

 7. هرگاه واو، الم الفعِل صفِت بروزن »ُفعلٰی« باشد؛ مانند:
يا

ْ
وٰى      ُعل

ْ
ُدْنوٰى       ُدْنيا      ُعل

  نکته

 اسم تفضیلی که بر وزن »ُفْعلٰی« و معتل يایی باشد، ضمه فاء الفعل آن به مناسبِت 

ياء، قلب به کسره می شود؛ مانند:
ْيَقٰی   ِليقٰی

ُ
َیَق   ل

َ
ل

 8. هرگاه در اسم معرب واو در آخر کلمه واقع شده و ماقبل آن ضمه باشد، ضمه به 

»کسره« تبدیل می شود و واو قلب به »ياء« می گردد؛ این قاعده بيشتر در موارد ذیل 

اجرا می شود:

ل« و »تفاُعل«؛ مانند:  مصدر ناقص دو باب »تفّعُ
الَتداُعو       الَتداِعي

ْفُعل« باشد؛ مانند:
َ
  اسم جامدى که مختوم به واو بوده و جمع مکسر آن بر وزن »أ

ْدٍل(
َ
ْدِلٌي )أ

َ
ٌو       أ

ُ
ْدل

َ
و جمع أ

ْ
َدل

    به خالف موارد ذیل: مانند:
َغُيور : زیرا حرف آخر نیست.

ُهَو : زیرا اسم مبنی است.

الَقَفُو : زیرا ماقبلش ضمه نیست.

9. هرگاه واو، الم الفعل جمِع بر وزن »ُفُعول« باشد؛ مانند:

ُدِلّي وي  
ُ
ُدل وو  

ُ
ُدل جمع  و 

ْ
َدل

ُعِصّي ُعُصوي   ُعُصوو   جمع  َعصا  

ُقِفّي ُقُفوي   ُقفوو   جمع 
قفا 
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ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

 در هر یک از موارد زیر چرا»واو« قلب به یاء شده است؟
ِدیار )جمع دار( َمْرِمّی )اسم مفعول از مادٔه »رمی«(

اشتیاق ) شوق داشتن(

 قلب یاء به واو

 در دو موضع ياء قلب به واو می شود:

 1. هرگاه ياء ساکن و ماقبل آن مضموم باشد1؛ مانند:
ُیْيِقُن  ُیوِقُن                ُمْیِسٌر  ُموِسُر                ُمْیِقن  ُموِقن

 2. هرگاه ياء، الم الفعِل اسِم موصوفی قرار گیرد که بر وزن »َفْعلٰی« باشد؛ مانند:
ْتوٰى                     َتْقیا       َتْقوٰى

َ
          َفْتیا   ف

    اجراى این قاعده در کلماتی مانند: رّیا )رايحه(، َطْغيا و َسْعيا، نادر است.

  قلب واو و یاء به الف

واو و ياء متحرک يا در موضع حرکت، اگر ماقبل شان مفتوح باشد، قلب به الف   

می شوند2؛ مانند:
ُمساَوَية  ُمساواة َکَوَن  کاَن       َصَیَر       َصاَر        

ُرَمـَیـَة   ُرَماة ُيْسَتْجَوُب )ُيْسَتَجْوُب(   ُیْسَتجاُب  

  قلب الف به واو و یاء

هرگاه الف، ماقبل آن مضموم باشد، قلب به واو می گردد.

و هرگاه الف ماقبل آن مکسور باشد، قلب به ياء می گردد؛ مانند:

1. قاعدٔه )2(.
2. قاعدٔه )4(.
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َضارَب مجهول     ُضاِرَب        ُضوِرَب

ِمْصَباح مصّغر       ُمَصْيـِباح     ُمَصْيـِبيح

2 میانی ݢ پرسش ݢ

با  َعْنُهما(  ُوِرَي  ما  ُهما 
َ
ل ِلُیْبِدَي  ْیطاُن 

َ
الّش ُهَما 

َ
ل )َفَوْسَوَس  اعراف  سورٔه   20 آیه  در 

استفاده از کتب لغوی، تعیین کنید، ریشه، ترجمٔه دقیق کلمٔه )ُوِرَي( و سایر 
خصوصیات صرفی  این کلمه چیست؟

  قلب واو، یاء و الف به همزه

فاعیل، ...( باشند، در دو 
َ
در جمع هاى مکسرى که بروزن َفعاِئل و شبه آن )أفاِعل، أ

ه قلب به همزه می شود:
ّ
صورت حرف عل

ه واقع شود؛ مانند:
ّ
1. اگر الف جمع، میان دو حرف عل

وائل
َ
واِول     أ

َ
أ جمع  ّول      

َ
أ     

َنياِیف     َنياِئف  
جمع ف          َنّیِ

َبواِیــــع      َبواِئع  
جمع      بايع      

 2. اگر حرف سوِم مفرِد آنها حرف مد زايد باشد؛ مانند:

َعُروس َعراِئس )حروف اصلی آن »ع، ر، س« است ؛ حرف سوم کلمه عروس   

حرف مد زايد واو است؛ پس در جمع قلب به همزه می شود.(

ریدة حرف 
َ
راِئد  )حروف اصلی آن »ف، ر، د« است؛ حرف سوم کلمه ف

َ
َفِريدة   ف  

مد زايد یاء است؛ پس در جمع قلب به همزه می شود.(

ِرسالة  َرساِئل )حروف اصلی آن »ر، س، ل« است؛ حرف سوم کلمه   ِرسالة   

حرف مد زايد الف است ؛ پس در جمع قلب به همزه می شود.(

همزه  به  قلب  ه 
ّ
عل حرف  باشد،  نداشته  را  فوق  شرايط  که  جمعی  در  بنابراین   
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نمی شود؛ مانند:

معاِیش ؛ به دلیل زايد نبودن حرف مد در مفرد )عیش(.

َجداِول ؛ به دلیل عدم وجود حرف مد در مفرد )جدول(.

َعصاِفير ؛ به دلیل مّدی نبودن حرف سوم )ُعصُفور حرف  چهارم آن حرِف مّد است(.

  قلب واو و یاء به همزه

 واو و ياء در دو موضع، قلب به همزه می شوند:

 1. بعد از الف »فاعل« و فروعات آن )تثنیه و جمع(؛ مانند:

َقاِول  قائل، قاِئالن و ...      بايع  باِئع، باِئعان و ...

 2. بعد از الف زايد در آخر کلمه؛ مانند:

بقاٌي   بقاٌء ِرضاٌو    ِرضاٌء          

  قلب واو به همزه

اگر در ابتداى کلمه دو واو کنار هم باشد، واو اول قلب به همزه می شود؛ مانند:

واِصل
َ
أ َوواِصل  جمع  َواِصلة    

واِقي
َ
أ َوواِقي      جمع  َواِقَیة       

ٰی
َ
ْول

ُ
أ ٰی     

َ
ُوْول   

مؤّنث afaأّول         
gh
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 اعالل به سکون

ه . 297
ّ
ه ساکن می گردد و این امر يا با حذف حرکت حرف عل

ّ
در موارد ذیل، حرف عل

يا انتقال آن به حرف ماقبل محقق می شود:

 1. واو و ياء متحرک، اگر عین الفعل کلمه واقع شوند و ماقبل شان حرف صحیح و 

ساکن باشد، حرکت شان به ماقبل داده می شود1؛ مانند:
       َيْخَوُف    َیَخْوُف    َیَخاُف    َمْقـَوم     َمـَقْوم َمَقام

ُ
  َیُقول

ُ
َيْقُول

2. واو و ياء مکسور يا مضمومی که عین الفعل يا الم الفعل )در اثناء کلمه( باشند 

از سلب حرکت  بعد  باشد،  و متحرِک غیرمفتوح  آنها حرف صحیح  قبل  ما  و 

ماقبل، حرکت شان به ماقبل داده می شود2؛ مانند:

6  قاُضوَن( 2  ِقیل(   ُبِيَع   ِبیَع ، قاِضُیوَن  قاُضْيْوَن) ( 
َ

  ِقْول
َ

ُقِول

6  َیْرُموَن( 6  َیْدُعوَن( ،  َیْرِمُیوَن  َیْرُمْيْوَن ) َيْدُعُوْوَن  َیْدُعْوْوَن )

 3. »واو« مضموم ماقبل مضموم و نیز »ياء« مضموم ماقبل مکسور، اگر در آخر کلمٔه 

در  مضارع،  فعل  در  قاعده  این  می شود3.  حذف  آنها  ضمه  گیرند،  قرار  ناقص 

صیغه هاى »1، 4، 7، 13و 14« جارى است؛ مانند:

َيْدُعُو      َیْدُعو               َیْرِمُي         َیْرِمي                  ُتْغِنُي           ُتْغِني

اِمي اِمُي      الّرَ ْر ِمي                  الّرَ
َ
ْر ِمُي         أ

َ
َتْدُعُو      َتْدُعو              أ

1. قاعدٔه )3(.
2. قاعدٔه )5(.

3. قاعدٔه )8(.
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اعالل به حذف
موارد اعالل به حذف به شکل های ذیل است:. 298

  حذف واو، یاء و الف

ه واو، یاء و الف در التقاء ساکنین حذف می شود1؛ مانند:
ّ
1.   حرف عل

      ُقْل
ْ

ُقْول      
ُ

َتُقول ِلَيُقْل ،    
ْ

     ِلَیُقْول
ُ

َيُقول

ِبـْیْع      ِبـــْع َتِبيُع     ِلَيِبــْع ،  ِلَیِبْیْع   َیِبیُع     

َخاْف   َخْف َتَخاُف    ِلـَيَخْف ،  ِلَیَخْاْف     َيَخاُف    
ٌ

  َمُقول
ٌ

َمْقُوول  َمُقْوْول     
ُ

َیُقول ْم َیُقْل ،  
َ
ل    

ْ
ْم َيُقْول

َ
ل     

ُ
َيُقول

َمِبيٌع َمُبْيٌع  َمُبْیْوٌع َیِبيُع  َمْبُیوٌع    َیِبــْع،  
َ

ال َیِبْیْع    
َ

ال َیِبیُع     

از صیغه های 1، 4، 7، 13و 14 مضارع  ناقص،  و الف، در  ياء  واو،  ه 
ّ
2.  حرف عل

مجزوم و امر حذف می شود2؛ مانند3:

خَش
َ
ْم أ

َ
جحد    ل خشٰی   

َ
ْم َنْدُع       أ

َ
جحد    ل      َیْر ِمـی       ِلـَيـْرِم       َنْدُعو   

  حذف واو

 حذف می شود:
ً
واو در دو موضع قياسا

اگر مضارع مثال واوى بر وزن َیْفِعُل باشد، واو آن حذف می گردد4؛ مانند:  
َد   َیْولُد  َیلْد

َ
َول َوَعَد   َیْوِعُد  َیِعُد 

1. قاعدٔه )6(.
2. قاعدٔه )10(.

3.در جامع الدروس العربية، ج2، ص108 پس از ذکر این قاعده در شمار قواعد اعالل حذفی، توضیحی 
که: غیَر أن الحذف فیهما ال لعالل، بل للنیابة عن سکون البناء في المر، و عن سکون  تکمیلی داده 

العراب فی المضارع.
4. قاعدٔه )1(.
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اگر مصدر مثال واوى بر وزن ِفْعل بيايد، در این صورت غالبًا واو آن حذف شده،   

عین الفعل مکسور می گردد و به جاى واِو محذوف، تاء ُمدّور)ة( به آخرش اضافه 

می شود؛ مانند:
ِوْعٌد  ِعَدٌة ِوْثٌق  ِثَقٌة       ، 

  حذف واو و یاء

در مصدر َاجوف باب هاى ِإفعال و استفعال، عین الفعل حذف و عوض از آن تاء   

مدّور)ة( به آخر مصدر اضافه می شود؛ مانند:
ِإْشَوار   ِإشاَرة    ،    ِاْسِتْخَیار   ِاْسِتَخاَرة         

مرورى بر قواعد ابدال

ابدال، در لغت به معناى تغیير دادن و عوض کردن است و در اصطالِح علم . 299

صرف، قرار دادن حرفی به جاى حرف دیگر را ابدال گويند؛ مانند:
َخ

َ
َخ      َصل

َ
َحَد      ،      َسل

َ
ِاْوَتَحَد      ِاّت

  حروف ابدال
 حروف ابدال عبارت اند از:

ه، ي، ء، ت، ص، و، م، ط، ا، د

که در عبارت »طاَد َهْيئُة َصوٍم1« جمع اند.

   قواعد ابدال

ابدال2 داراى قواعد مختلفی است که جمع بندى آنها به شرح ذیل است:

1. شکل روزه ثابت شد )يعنی از طلوع فجر تا مغرب ادامه يافت(.
ه و همزه است؛ اما ابدال شامل غیر این دو نیز می شود.

ّ
2. ابدال اعم از قلب است؛ زیرا قلب به معناى تبدیل حرف عل
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َن      َتَظّنیݨݨݨݨݦݨݦٰ ل(،مانند:َتَظّنَ 1. تبدیل الم الفعل به ياء )فعل مضاعف در باب تفّعُ

تفاعل(؛  و  تفّعل  باب  )در  يکديگر  در  ادغام  و  الفعل  فاء  به  تاء  جوازى  تبدیل   .2 

در صورتی که فاء الفعل يکی از دوازده حرف ذیل باشد:

»ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ« 

3. قواعد ابدال در باب افتعال به شرح ذیل است:

  تبدیل »واو« و »ياء« به »تاء«؛ اگر فاء الفعل باشد و ادغام آن در تاء باب.

  تبدیل »تاء« باب به»طاء«؛ اگر فاءالفعل يکی از حروف ص، ض، ط،ظ باشد.

  تبدیل »تاء« باب به »دال«؛ اگر فاء الفعل يکی از حروف د، ذ، ز باشد.

  تبدیل »تاء« باب به عین الفعل، اگر عین الفعل يکی از دوازده حرف باشد.

   توجه

با  مذکور  موارد  به تمام   )21 تا   19 )درس های  »ِافِتعال«  و  »َتفاُعل«  ل«،  »َتفّعُ درباب 

مثال اشاره شد.

، باَع؛ که در قاعده »4« 
َ

َقال َبَيَع     ،
َ

َقَول 4. تبدیل »واو« و »ياء« به »الف«؛ مانند: 

اعالل آمد.

ُموِقٌن؛  ُضوِرَب،  ُمْیِقٌن     َضاَرَب،  مانند:  ؛  »واو«  به  »ياء«  »الف«و  تبدیل   .5 

که در درس هجدهم و بيستم و قاعده »2« اعالل به آن اشاره شد.

6. تبدیل »سین« به »صاد«؛ درصورتی که قبل از حروف خ، غ، ق، ط باشد؛ مانند:

َخ      ،       َیْبُسُط        َیْبُصُط
َ
َخ1       َصل

َ
َسل

آَمَن ْءَمَن  
َ
7. تبدیل همزه به الف،  مانند: أ

وِمَن
ُ
أ ْءِمَن  

ُ
8. تبدیل همزه به واو،   مانند:   أ

1. فاصله شدن يک حرف بين سین و حروف خ، غ، ق، ط موجب ابطال قاعده ابدال نمی شود؛ مانند:
َخ.

َ
َخ با وجود فاصل )الم(    َصل

َ
َسل
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إیمان 9. تبدیل همزه به یاء،   مانند:  ِإْءمان  

م
َ
ف  10. تبدیل واو به ميم،   مانند:    َفو1  

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ  

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. در مورد اعالل به چند روش می توان،طرح بحث کرد؟ بنويسید.

2. قواعد اعالل را بر کلمات معتل ذیل اجرا کرده و نوع آن را مشخص کنید:

الَغاِزُو، ِصَوام، ُیْصَيُر، ُواِرَی، ِإْرءای، ِمْوقات، 

و ْیَوام، ُوولٰی، َتـَبـّرُ
َ
ِوْمق، َخاِوف، َسياِوق، أ

3. ابدال را تعريف کرده، حروف آن را نام ببريد.

4.کلمات ذیل را با اجرای قاعدٔه ابدال بازنويسی کنید.

ْءِتـَي، َیْهَتِدي
ُ
و، َصَوَم، ُمْيِسر، أ

ُ
ِاْوَتَحَد، ِاْضَتــَرَب، ِاْذَتـَکـَر، ف

 
مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابع ذیل  و با توجه به قواعد اعالل مخصوص به اسماء بيان کنید که 
چه قواعدی از قواعد اعالل اسمی در کلمه »ِعِصّی« در آيه44 از سوره شعراء اجراء 

َغاِلُبوَن(
ْ
َنْحُن ال

َ
ا ل

َ
ِة ِفْرَعْوَن ِإّن وا ِبِعّزَ

ُ
ُهْم َوَقال ُهْم َوِعِصّيَ

َ
َقْوا ِحَبال

ْ
ل
َ
أ

َ
شده است؟       )ف

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرع کاربردی، عبدالرسود کشمیری، ج2، ص93.

برای بحث های تخصصی تر رجوع شود به: شرح رضی بر شافیه دو 

جلدی، ج2، ص111 و 117 و 118و شرح نّظام، ص303 و 304.

▪ جدول کاملی از کلیه موارد ِاعالل بر اساس اعالل به َقلب، به حذف و به سکون با ذکر 
شماره هر قاعده ترسیم کنید.

که »هاء« به جهت تخفیف حذف شده است. 1. اصل فو »َفَوه« است 
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ــر ضــمــی اســـــــم   
اشـــــــاره اســـــــم   
ــم مــوصــول ــ  اس
ــم ــ ــَلـ ــ َعـ اســـــــــم   
َاْل ــه  بـ مــعــرفــه   
 معرفه به اضافه

ݤݤ
ساݠم ݣݣݣݣݣݣݣمعاݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ف ا�ت
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 معارف )1(: ضمایر

درس شصتم

 تعريف معرفه و نکره چیست و معرفه ها چند قسم اند؟.300
 تعريف ضمیر چیست و ضمیر متصل و منفصل چگونه ضمیری است؟.301
 ضمایر منفصل چند حالت دارد؟.302
 ضمایر متصل چند حالت دارد؟.303

ضماير

يکی ديگر از تقسیمات اسم، تقسیم آن به معرفه و نکره است.. 300

معرفه، اسمی است که بر فرد معین و مشخص داللت می کند؛ مانند:
َکْعَبة )خانه خدا(

ْ
ل
َ
د؟ص؟ )آخرین پيامبر(، ا ُمَحّمَ

نکره، اسمی است که بر فرد معین و مشخص داللت نمی کند؛ مانند:
َرُجٌل )مردى(، َبیٌت )خانه اى(

  اسم نکره، از جهت نکره بودن، داراى اقسامی نیست.

 اقسام معرفه

 معرفه بر شش قسم است:
م، معرفه به ال و معرفه به اضافه

َ
ضمير، اسم اشاره، اسم موصول، َعل
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ضماير

يا . 301 يا مخاطب  افراد غايب  يا  بر فرد  ضمير، اسم معرفه اى است که براى داللِت 

متکلم وضع شده است؛ مانند:
َنا )من(

َ
ْنَت )تو(، أ

َ
ُهَو )او(، أ

 اقسام ضمیر
 ضمیر بر دو قسم است: متصل و منفصل

  ضمیر متصل، ضمیرى است که به تنهایی به کار نمی رود؛ بلکه همیشه به کلمه 

ديگر )اسم، فعل يا حرف( متصل است؛ مانند:
ضمیر   »َت«   در   َضَرْبَت   )تو زدى(

ضمیر   »َك«   در   ِکَتاُبَك   )کتاب تو(

ضمیر   »ُهْم«   در   ِمْنُهْم   )از ايشان(

می رود؛  کار  به  مستقل  صورت  به  و  تنهایی  به  که  است  ضمیرى  ضمیر منفصل،   

مانند:
ْنَت )تو(، َنْحُن )ما(

َ
ُهَو )او(، أ

هر يک از ضمایر متصل و منفصل، چهارده صیغه دارند:

afa شش صیغه براى غایب، شش صیغه براى مخاطب و دو صیغه براى متکلم.
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اقسام ضمير منفصل

 ضمیر منفصل دو حالت دارد: حالت رفعی و حالت نصبی . 302

1. ضمایر منفصل رفعی عبارت اند از:

:    او )يک مرد( ُهَو   : 1. مفرد 

ايشان )دو مرد(مــذکـر  : ُهَما   : 2. مثنی 

ايشان )چند مرد(  : ُهْم   : 3. جمع 
غـــــايــــب

او )يک زن(  : ِهَي   : 4. مفرد 

:    ايشان )دو زن(مؤنث ُهَما   : 5. مثنی 

ايشان )چند زن(  : ُهّنَ   : 6. جمع 

تو )يک مرد(  : ْنَت 
َ
أ  : 7. مفرد 

شما )دو مرد(مــذکـر  : ْنُتَما 
َ
أ  : 8. مثنی 

شما )چند مرد(  : ْنُتْم 
َ
أ  : 9. جمع 

مخاطب
تو )يک زن(  : ْنِت 

َ
أ  : 10. مفرد 

شما )دو زن(مؤنث  : ْنُتَما 
َ
أ  : 11. مثنی 

شما )چند زن(  : ْنُتّنَ 
َ
أ  : 12. جمع 

من )مرد يا زن(  : ا  ـݨݨݨَ ن
َ
أ  : 13. وحده 

متکلم
ما )دو يا چند مرد يا زن(  : َنْحُن   : 14.مع الغیر 
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afagh313.ir 



درا شصتم466

2. ضمایر منفصل نصبی عبارت اند از:

او )يک مرد( را  : اُه  ِإّيَ  : 1. مفرد 

ايشان )دو مرد( رامــذکـر  : اُهَما  ِإّيَ  : 2. مثنی 

ايشان)چندمرد(را  : اُهْم  ِإّيَ  : 3. جمع 
غـــــايــــب

او )يک زن( را  : اَها  ِإّيَ  : 4. مفرد 

ايشان )دو زن( رامؤنث  : اُهَما  ِإّيَ  : 5. مثنی 

ايشان )چندزن( را  : اُهّنَ  ِإّيَ  : 6. جمع 

تو )يک مرد( را  : اَك  ِإّيَ  : 7. مفرد 

شما )دو مرد( رامــذکـر  : اُکَما  ِإّيَ  : 8. مثنی 

شما )چند مرد( را  : اُکْم  ِإّيَ  : 9. جمع 
مخاطب

تو )يک زن( را  : اِك  ِإّيَ  : 10. مفرد 

شما )دو زن( رامؤنث  : اُکَما  ِإّيَ  : 11. مثنی 

شما )چند زن( را  : اُکّنَ  ِإّيَ  : 12. جمع 

من  را  : اَي  ِإّيَ  : 13.وحده 
متکلم

ما را  : اَنا  ِإّيَ  : 14. مع الغیر 

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

به نظر شما چرا در بین اقسام ضمیر منفصل، حالت جّری به چشم نمی خورد؟
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  نکته:
ضمایر منفصل، همیشه بارز و آشکار هستند.

اقسام ضماير متصل

 ضمیر متصل سه حالت دارد: رفعی، نصبی و جّرى.. 303

  ضمایر متصل رفعی، در فعل ها به کار می روند و بر دو قسم اند:

   بارز )آشکار(، مانند:

»َت، ُتَما، ُتْم«، در َضَرْبَت، َضَرْبُتَما، َضَرْبُتْم

   ُمسَتِتر )پنهان(، مانند:
    »ُهَو«ِى پنهاِن در َضَرَب

  ضمایر متصل رفعی بارز، همان ضمایرى هستند که: 

مستتر  که   4 و   1 صیغه  دو  جز  به  می روند؛  کار  به  ماضی  فعل  صیغه  چهارده  در   

هستند و در چهارده صیغه مضارع و امر، در پنج صیغه 1، 4، 7، 13 و 14 مستتر و در 

بقیه صیغه ها بارزند.

استتار ضمایر مستتر گاهی وجوبى است؛ مانند صیغه هاى 7، 13 و 14 در مضارع 

و امر و گاهی جوازى است؛ مانند دو صیغه 1 و 4 در ماضی، مضارع و امر.

 بحث تفصیلی ضمایر متصل رفعی بارز و مستتر به این قرار است:

 ضمایر رفعی بارز، يازده مورد است: 

       »ده« تاى آنها در فعل ماضی است که عبارتنداز:

   در غايب       :   ا، و، َن  
   در مخاطب:   َت، ُتَما، ُتْم، ِت، ُتّنَ  

   در متکلم      :   ُت، َنا.  
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 و يک ضمیر هم در صیغه دهم فعل مضارع است: یاء )یـ (

 بعضی از این ضمایِر يازده گانه بارز، عینًا در فعل هاى مضارع و امر تکرار می شوند؛ 

مانند:
الف )ا(  در     َیْضِرَباِن، َتْضِرَباِن، ِاْضِرَبا

واو )و(    در      َیْضِرُبوَن، َتْضِرُبوَن، ِاْضِرُبوا

نون )َن( در      َیْضِرْبَن، َتْضِرْبَن، ِاْضِرْبَن

ياء )ي( در      َتْضِرِبیَن، ِاْضِرِبي )در ماضی وجود ندارد(

  ضمایر رفعی مستتر پنج ضمیر بوده و  از این قرارند:

نوع استتار ماضی                   مضارع   شماره صيغه   

َيْضِرُب )ُهَو(      جوازى     صیغه 1                       َضَرَب )ُهَو(           

َتْضِرُب )ِهَي(      جوازى     صیغه 4                       َضَرَبْت )ِهَي(       

ْنَت(      وجوبی
َ
َتْضِرُب )أ     صیغه 7              ندارد                   

نا(      وجوبی
َ
ْضِرُب )أ

َ
أ     صیغه 13                ندارد                   

َنْضِرُب )َنْحُن(      وجوبی     صیغه 14                   ندارد                   

 ضمایر متصل نصبى

 ضمایر متصل نصبی عبارت اند از:

ُه، ُهَما، ُهْم، َها، ُهَما، ُهّنَ        َك، ُکَما، ُکْم، ِك، ُکَما، ُکّنَ        ي، َنا

غالبًا این ضمایر، پس از فعل ماضی، مضارع و امر آورده می شوند؛ مانند:

َنَصَرُه )او را يارى کرد(، َیْنُصُرَك )تو را يارى می کند(
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نُصْرنا )ما را يارى کن(
ُ
ا

 ضمایر متصل جّرى

 ضمایر متصل جّرى، همان ضمایر متصل نصبی هستند که پس از اسم يا حروف 
ـ )براى(، ِفي )در( آورده می شوند؛ مانند:

َ
جرّ، مانند: ِمْن )از(، ل

ُه
َ
ِکَتاُبُه، ِمْنُه، ل

2 میانی ݢ پرسش ݢ

آیا در بین ضمایر متصل می توانید دو ضمیر را نام ببرید که مشترک بین ضمایر 
متصل رفعی، نصبی و جری باشند؟ 
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جدول ضمایر متصل رفعی، نصبی و جّرى1

اشخاص

)ضمایرمتصل رفعی(
    بارزومستتر

مثال
ضمایر 
متصل 
نــصــبـی
 و جری

مثال

جرینصبیمضاررماضیدرمضارردرماضی

غائب

مذکر

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

وحده

مع الغیر

٭ ُهَو

 ا

 و

٭ ِهَي

 ا

 َن

  َت

 ُتَما

 ُتْم

  ِت

 ُتَما

 ُتّنَ

  ُت

 َنا

٭ ُهَو

 ا

 و

٭ ِهَي

 ا

 َن

ْنَت
َ
 أ

 ا

 و

  ي

 ا

 َن

َنا
َ
  أ

  َنْحُن

  َضَرَب

 َضَرَبا

 َضَرُبوا

َضَرَبْت

 َضَرَبَتا

 َضَرْبَن

 َضَرْبَت

َضَرْبُتَما

 َضَرْبُتْم

 َضَرْبِت

َضَرْبُتَما

َضَرْبُتّنَ

 َضَرْبُت

 َضَرْبَنا

َيْضِرُب

َيْضِرَباِن

َيْضِرُبوَن

 َتْضِرُب

َتْضِرَباِن

 َيْضِرْبَن

  َتْضِرُب

َتْضِرَباِن

َتْضِرُبوَن

 َتْضِرِبيَن

َتْضِرَباِن

 َتْضِرْبَن

ْضِرُب
َ
  أ

 َنْضِرُب

ُه

 ُهَما

 ُهْم

  َها

 ُهَما

 ُهّنَ

  َك

 ُکَما

 ُکْم

  ِك

 ُکَما

 ُکّنَ

  ي 

 َنا

َنَصَرُه

َنَصَرُهَما

 َنَصَرُهْم

  َنَصَرَها

َنَصَرُهَما

 َنَصَرُهّنَ

  َنَصَرَك

 َنَصَرُکَما

 َنَصَرُکْم

  َنَصَرِك

 َنَصَرُکَما

 َنَصَرُکّنَ

  َنَصَرِني 

 َنَصَرَنا

ِکَتاُبُه

ِکَتاُبُهَما

 ِکَتاُبُهْم

 ِکَتاُبَها

ِکَتاُبُهَما

 ِکَتاُبُهّنَ

  ِکَتاُبَك

ِکَتاُبُکَما

 ِکَتاُبُکْم

  ِکَتاُبِك

ِکَتاُبُکَما

ِکَتاُبُکّنَ

  ِکَتاِبي 

 ِکَتاُبَنا

مؤنث

مذکر

مؤنث

مخاطب

متکلم

 )(که با عالمت که با عالمت ستاره )٭( مشخص شده اند، استتارشان جوازى و ضمایرى  1. ضمایرى 
مشخص شده اند، استتارشان وجوبی است.
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ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. فرق مهم اسم معرفه و نکره چیست؟

2. معرفه بر چند قسم است؟ نام ببريد.

3. ضمیر منفصل چند قسم است؟

4. آيا ضمایر منفصل همیشه بارزند؟

5. ضمایر متصل رفعی چه تعدادى است و تعیين کنید، کدام يک از آنها بارز و 

کدام يک مستتر هستند؟

6. چه فرقی میان ضمیر مستتر وجوبی و جوازى وجود دارد؟

7. از چه راهی می توان ضمایر متصل نصبی را از جّرى تشخیص داد؟

   ضمایر رفعى بارز و مستتر را در فعل هاى قرآنى ذیل مشخص کنید.

َح
َ
ْصل

َ
ُم، َیْسُجَداِن، أ

َ
ْعل

َ
ْسُجُدوا، َسَجُدوا، َیْخُرْجَن، َیْحَفْظَن، أ

ُ
ْدُخِلي، ا

ُ
َیْخُرُج، ِاْذَهَبا، ا

ُح ُت، َتْجَعُل، ُنَسّبِ
ْ
ْکَمل

َ
ْخَرْجَنا، ُنْرِسُل، أ

َ
وا،  أ

ُ
َتْعُبُدوا،  ُقول

َ
ُمِریَن، ال

ْ
وَن، َتأ ُیَحاّجُ

ُتْم، ُکْنِت، َکَسَبا، ِشْئُتَما
ْ
ْت، َخَرْجُتْم، َعِمل

َ
ِزل

ْ
ْت، ُزل

َ
َماِن، ِاْنَفَطَرْت، ُقِتل ِ

ّ
ُیَعل

و  بارز   ، منفصل  و  )متصل  نوع  کرده،  مشخص  را  ضمایر  ذیل  روايات  و  آيات  در   
مستتر و رفعى، نصبى و جرى( آنها را تعیين نمایيد.

اِکِعیَن.1 ِك َو اْسُجِدي َو اْرَکِعي َمَع الّرَ 1. القرآن الکریم: َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَرّبِ
اَى َفاْعُبُدوِن.2 ْرِضي َواِسَعٌة َفِإّيَ

َ
 أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ِإّن

َّ
2. القرآن الکریم: َيا ِعَباِدَي ال

ِجیِم.3 ْیَطاِن الّرَ
َ

 ِباهلِل ِمَن الّش
ْ

ُقْرآَن َفاْسَتِعذ
ْ
َت ال

ْ
3. القرآن الکریم: َفِإَذا َقَرأ

کن. آل عمران، 43 1. اى مريم! خداونِد خود را با فروتنی فرمانُبردار باش و با نمازگزاران سجود و رکوع 
که بتوانید[  يد  که ايمان آورده ايد! همانا زمین من فراخ ]و گسترده[ است؛ پس ]به جایی رو 2. اى بندگان من 

تنها مرا بپرستید. عنکبوت، 56
3. و چون قرآن بخوانی، از شیطان رانده شده به خداوند پناه جوى. نحل، 98
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ُخوَك ِبآَياِتي َو اَلَتِنَیا ِفي ِذْکِري.1
َ
ْنَت َو أ

َ
4. القرآن الکریم: ِاْذَهْب أ

اَك َنْسَتِعیُن.2 اَك َنْعُبُد َو ِإّيَ 5. القرآن الکریم: ِإّيَ

ْن َیْبُســَط 
َ
ْیُکــْم أ

َ
ْخَشــی َعل

َ
ــي أ ِکّنِ

َ
ْیُکــْم َو ل

َ
ْخَشــی َعل

َ
َفْقــر أ

ْ
 اهلِل ؟ص؟: َفــَواهلِل َمــا ال

ُ
6. َرُســول

ُکــْم َفَتَناَفُســوَها َکَمــا َتَناَفُســوها و ُتْهِلَکُکــْم 
َ
ــٰی َمــْن َکاَن َقْبل

َ
ْنَیــا َکَمــا َبَســَطْت َعل

ُ
الّد

َکْتُهــْم.3
َ
ْهل

َ
َکَمــا أ

ُه.4
َ
ْن َتُکوَن ِمْثل

َ
ُه َو َیَوّدُ أ

َ
َك ِفْعل

َ
ُن ل ُه ُیَزّیِ

َ
َماِئَق َفِإّن

ْ
 َتْصَحِب ال

َ
َماُم َعِلّي؟ع؟: ال ِ

ْ
ال

َ
7. ا

ْن َتْحِمــَل 
َ
ــاَك أ َمــاُم َعِلــّي؟ع؟: ُکــْن ُمَؤاِخــذًا َنْفَســَك ُمَغاِلبــًا ُســوَء َطْبِعــَك َو ِإّيَ ِ

ْ
ل

َ
8. ا

ــَك.5 ُذُنوَبــَك  َرّبَ

مطالعه و پژوهش

م وحده در حالت نصبی و جّری نونی آورده می شود 
ّ
▪  گاهی قبل از ضمیر متصل متکل

که به آن نون وقايه گفته می شود. با توجه به منابع زیر درباره مواضع دخول این نون 
بر سر این ضمیر تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

بداءة الّنحو، صفائی بوشهری، ص51.

جامع الّدروا العربّیة، جزء اود، ص 89و 90.

أوضح المسالک، ج1، ص97 تا112.

توحید(  پيام  )رساندن  کردن من  ياد  در  و  يد  برو نشانه هاى من )معجزه ها(  با  برادرت  و  تو  ]اى موسی![   .1
سستی مکنید. طه، 42

2. ]خداوندا![ تنها تو را می پرستیم ]و بس[ و تنها از تو يارى می خواهیم ]و بس[. حمد، 5
که از فقر براى شما ترسی ندارم؛ لیکن از آن می ترسم که دنیا چندان بر شما گسترده شود  3. سوگند به خداوند 
که براى پيشینیان شما گسترده شده بود ]و مانند آنان در ناز و نعمت فروغلتید[ و همچون آنان به رقابت ]و 

ک کرد. الحياة، ج 3، ص 314 ک تان کند که آنان را هال هم چشمی[ بپردازيد و ]دنیا[ چنان هال
4. همنشین بی خرد مباش که او کار خود را براى تو می آرايد و دوست دارد چون او شوى. نهج البالغه، کلمه قصار 293

5. همواره بر نفس خويش سخت گیرنده باش و بر زشت خویی ات غلبه جوينده و ]سخت[ بترس از اينکه گناهانت 
را پيش پروردگارت بکشی ]بلکه پيش از ورود بر خداوند، با توبه گناهانت را بشوى.[ غرر الحکم، ج 2، ص 567
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درس شصت و یکم

 تعريف اسم اشاره چیست و بر چند نوع است؟.304
 اسم اشاره مشترک چندقسم است؟.305
 اسم اشاره مختّصِ مکان بر چند قسم است؟.306
 آيا از اسم اشاره، مصّغر ساخته می شود؟.307
 تعريف اسم موصول چیست و انواع آن کدام است؟.308

اسم اشاره

اسم اشاره، اسمی است که به وسیله آن، به شخص يا چیز معینی اشاره می شود؛ . 304

مانند:
ِئَك )آنان(

َ
ول

ُ
َهذا )این(، َذِلَك )آن(، أ

 اسم اشاره بر دو نوع است:   

1. مشترک که براى اشاره به مکان و غیرمکان آورده شود.

2. مختص که براى اشاره به مکان است.

   اسم اشاره مشترک

 اسم اشاره مشترک بر سه قسم است: . 305

 اسم اشاره قریب، اسم اشاره متوسط، اسم اشاره بعيد.

می روند،  کار  به  مختلف  صیغه هاى  در  نزديک  به  اشاره  براى  که  کلمه هایی     

عبارت اند از:
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:   ِتي يا ِذِه 4. مفرد  :   َذا   1. مفرد   

:   َتاِن، َتْیِن 5. مثنی  مؤنث   :   َذاِن، َذْیِن  2. مثنی  مذکر  

ی
َ
ول

ُ
ِء، أ

َ
وال

ُ
:   أ 6. جمع  ی  

َ
ول

ُ
ِء، أ

َ
وال

ُ
:   أ 3. جمع   

 ٭ معمواًل بر سر این اسم هاى اشاره »هـٰ « تنبیه آورده می شود:
ء

َ
ـُؤال ـٰ ْیِن(، َهـ

َ
ـذ ـٰ اِن )َهـ

َ
ـذ ـٰ ا، َهـ

َ
ـذ ـٰ َهـ

ء
َ

ـُؤال ـٰ ـِذِه، َهاَتاِن )َهاَتـْيِن(، َهـ ـٰ َهـ

  کلمه هایی که براى اشاره به متوسط به کار می روند، عبارت اند از:

:   َتاَك، ِتیَك 4. مفرد  :   َذاَك   1. مفرد   

:   َتاِنَك، َتْیِنَك 5. مثنی  مؤنث   :   َذاِنَك،َذْيِنَك  2. مثنی  مذکر  

ِئَك
َ
ول

ُ
:   أ 6.جمع  ِئَك  

َ
ول

ُ
:   أ 3.جمع   

  کلمه هایی که براى اشاره به دور به کار می روند، عبارت اند از:

َك
ْ
:   ِتل 4. مفرد  :   َذِلَك   1. مفرد   

َك َك، َتْیّنِ :   َتاّنِ 5. مثنی  مؤنث   َك  :   َذاّنَِك، َذْيّنِ 2. مثنی  مذکر  

ِلَك
َ

وال
ُ
:   أ 6.جمع  ِلَك  

َ
وال

ُ
:   أ 3.جمع   

  نکته ها
از مقايسـه اقسـام اسـم اشـاره، روشـن می شـود که هرگاه کاف خطاب )ک( به اسم   .1 

اشـارٔه نزديک، متصل شـود، داللت بر متوسـط و هر گاه الم و کاف خطاب به آن 

بپيونـدد، بـر بعید داللـت می کند.
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تغیير  با  است،  خطاب  کاف  بعید،  و  متوسط  اشاره  اسم  کاِف  که  آنجا  از   .2 

مخاطب، کاف نیز تغیير می کند که در ذیل با چگونگی تغیير آن آشنا می شويم:
اشاره بعيد  اشاره متوسط                             

ٰذِلَك َيا َرُجُل َذاَك َيا َرُجُل     

ِن
َ

ٰذِلُکَما َيا َرُجال ِن      
َ

َذاُکَما َيا َرُجال
ُ

ٰذِلُکْم َيا ِرَجال       
ُ

َذاُکْم َيا ِرَجال

ُة
َ
ٰذِلِك َيا ِاْمَرأ ُة     

َ
َذاِك َيا ِاْمَرأ

َتاِن
َ
ٰذِلُکَما َيا ِاْمَرأ َتاِن      

َ
َذاُکَما َيا ِاْمَرأ

ٰذِلُکّنَ َيا ِنَساُء َذاُکّنَ َيا ِنَساُء      

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

« به چه  ِنی ِفیِه« کلمه »ذلکّنَ ْمُتّنَ
ُ
ل ِذی 

َّ
ال ّنَ 

ُ
َفَذِلک ْت 

َ
در آیه 32 سوره یوسف »َقال

کسی اشاره می کند؟ چرا؟

  اسم اشاره مختص

 اسم اشاره مختص، مخصوِص اشاره به مکان و بر سه قسم است:. 306

 قریب: ُهَنا )اينجا( که در بسیارى از موارد،هاءتنبیه به آن اضافه می شود: ٰهُهَنا

 متوسط: ُهَناَك )آنجا( 

َة که همه، به معناى »آنجا« هستند. ا، َثّمَ و َثّمَ ا، ِهّنَ  بعيد: ُهَناِلَك، َهّنَ
  نکته

ا« و »ُهَناِلَك« براى اشاره به زمان استفاده می شود؛ مانند:   گاهی از »َهّنَ
1» َحّقِ

ْ
َیُة هلِِل ال

َ
َوال

ْ
»ُهَناِلَك ال

1. آن هنگام )روز رستاخیز( حکم فرمایی برای خداى حّق است. کهف، 44
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مصّغر در اسم اشاره

از اسم اشاره، طبق قواعد ذکر شده، مصّغر ساخته نمی شود؛ بلکه مصّغِر اسماء . 307

اشارٔه نزديک، به صورت ذیل است:
اء ّيَ

َ
ول

ُ
ء      أ

َ
وال

ُ
ا،      أ ّيَ

َ
ل
ُ
ی      أ

َ
ول

ُ
ا،      أ ا،      َتا      َتّيَ َذا      َذّیَ

 اسم موصول

آن . 308 از  پس  که  جمله اى  وسیله  به  آن،  معناى  که  است  اسمی  موصول،  اسم 

می آيد، تمام می شود. به جمله پس از موصول، »صله« می گويند؛ مانند:
1.» َحّقِ

ْ
ْرَض ِبال

َ ْ
ـَواِت َو ال ـٰ َمـ َق الّسَ

َ
ِذي َخل

َّ
»ُهَو ال

ِذي« 
َّ
ْرَض« صله می باشد و معناى »ال

َ ْ
ٰمَواِت َو ال َق الّسَ

َ
ِذي« موصول و جمله »َخل

َّ
ل
َ
»ا

به وسیله این جمله تمام و کامل شده است.

انواع اسم موصول

موصول دو نوع است: خاص، مشترک.
که  دارد  خاص  لفظ  مؤنث،  و  مذکر  و  جمع  مثنی،  مفرد،  براى  خاص،  موصول   

عبارت اند از:
ِذي   )آن کسی که، آن که(

َّ
ل
َ
ا  : 1. مفرد    

ْیِن )آن دو شخصی که، آن که(
َ

ذ
َّ
لل

َ
اِن، ا

َ
ذ

َّ
لل

َ
ا  : 2. مثنی  مذکر 

ِذیَن   )آن کسانی که، آن که(
َّ
ل
َ
ا  : 3. جمع    

ِتي   )آن کسی که، آن که(
َّ
ل
َ
ا  : 4. مفرد    

َتْيِن   )آن دو شخصی که، آن که(
َّ
لل

َ
َتاِن، ا

َّ
لل

َ
ا  : 5. مثنی  مؤنث 

َواِتي   )آن کسانی که، آن که(
َّ
لل

َ
ِتي، ا

َّ
لال

َ
ا  : 6. جمع    

که آسمان ها و زمین را به حق آفريد. أنعام، 73 کسی است  1. او )خداوند( 
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  نکته ها
ِئي و 

َّ
لال

َ
ِء، ا

َّ
لال

َ
ِت، ا

َّ
لال

َ
ء و براى جمع مؤنث از ا

َ
وال

ُ ْ
ل

َ
ٰی و ا

َ
ول

ُ ْ
ل

َ
 1. براى جمع مذکر از لفظ ا

َواِئي نیز استفاده می شود.
َّ
لل

َ
ا

ذیَن« 
ّ
 2. موصول خاص، هم براى عاقل و هم براى غیرعاقل به کار می رود؛ به جز »ال

ِتي«استفاده می شود؛ مانند:
َّ
ل
َ
که ویژه عاقل است و براى غیر آن معمواًل از »ا

ْثَمَرْت )درختانی که میوه دادند(.
َ
ِتي أ

َّ
ْشَجاُر ال

َ ْ
ل

َ
ا

2 میانی ݢ پرسش ݢ

آیا صحیح است که گفته شود دو لفظ»الأولی و الأولاء« هم برای جمِع اسِم اشاره 
و هم جمِع موصولات خاّص به کار می روند؟

ر موصول خاص
َ

مصّغ

 موصوالت خاص، طبق قواعد ذکر شده مصغر نمی شوند، بلکه مصغر آنها به صورت 
ذیل است:

ـا َتـّيَ
َّ
لل

َ
ا ِتي  

َّ
َال ا       ّیَ

َ
ذ

َّ
ل
َ
ا ِذي  

َّ
             َال

ـاِن ـَتـّيَ
َّ
لل

َ
ا َتاِن  

َّ
َالل مؤنث  اِن     ّیَ

َ
ذ

َّ
لل

َ
ا اِن  

َ
ذ

َّ
َالل مذکر

ـاِت ـَّ ـَتي
َّ
لل

َ
ا ݑِي   ٮݧ

َّ
َالال وَن       ّیُ

َ
ذ

َّ
ل
َ
ا ِذیَن  

َّ
             َال

که  دارد  لفظ مشترک  و مؤنث  و مذکر  براى مفرد، مثنی، جمع   موصول مشترک، 

عبارت اند از:
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 َمْن )کسی که، آن که(، معمواًل براى عاقل به کار می رود؛ مانند:
ُقْرآِن َمْن َیَخاُف َوِعيِد.1

ْ
ْر ِبال ّکِ

َ
ذ

َ
ف

 َما )چیزى که، آنچه(، معمواًل براى غیرعاقل به کار می رود؛ مانند:
وَن.2 ا ُتِحّبُ ٰی ُتْنِفُقوا ِمّمَ ِبّرَ َحّتَ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتَنال

َ
ل

ّي:   )آنچنان کسی که(، براى اشخاص و اشیا، هر دو به کار می رود؛ مانند:
َ
  أ

ُهْم ُهَو َقاِدٌم. )مسرور می کند مرا آنچنان کسی که می آيد.( ّیُ
َ
ِني أ َیُسّرُ

:   )به معناى: آن کسی که، آن که( بر سر اسم فاعل و اسم مفعول می آيد و براى 
ْ

ل
َ
 أ

عاقل و غیر عاقل نیز به کار می رود؛ مانند:
ُبوَن3 ُمَقّرَ

ْ
ِئَك ال

َ
ول

ُ
اِبُقوَن ٭ أ اِبُقوَن الّسَ َو الّسَ

( داخل شده بر آنها 
ْ

ُبون، اسم مفعول و الف و الم )َال ُمَقّرَ َساِبُقون، اسم فاعل و 

موصول است که تقدیر آن چنین می شود:
ُـوَن. ݧ بݧ ِذیَن ُیـَقـّرَ

َّ
ولِئَك ال

ُ
ِذیَن َسَبُقوا أ

َّ
ِذیَن َسَبُقوا ال

َّ
ل
َ
ا

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. اسم اشاره مشترک بر چند قسم است؟

 2. کلمه هایی را که براى اشاره به نزديک در صیغه هاى مختلف به کار می روند، با 

»هاء« تنبیه و بدون »هاء« تنبیه بنويسید.

 3. کلمه هایی را که براى اشاره به دور به کار می روند، بنويسید.

 4. چه فرق لفظی و معنوى میان اسم اشاره متوسط و دور وجود دارد؟

که از وعده عذاِب من می ترسد، با قرآن پند ده. ق، 45 کسی را   .1
کنید. آل عمران، 92 يد، انفاق  2. هرگز به نیکی ]راستین[ دست نیابيد مگر آنکه از آنچه دوست دار

گرفته اند مقّدم اند ٭  آنان همان مقّربان اند. واقعه، 10- 11 که سبقت  کسانی  3. و 
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479 معارع)2(: اسم اشاره، اسم موصود

 5. کاف خطاب چه کافی است و با اسم اشاره چگونه استعمال می شود؟

 6. اسم اشاره مختص چیست و بر چند قسم است؟

ء« را بنويسید.
َ

وال
ُ
 7. مصغر »َذا، َتا و أ

 8. اسم موصول چیست و جمله پس از آن، چه  نام دارد؟ مثال بزنید.

 9. موصول خاص داراى چند صیغه است؟

 10. جمع مذکر و جمع مؤنِث موصول خاص، داراى چند لفظ است؟ بنويسید.

ِذیَن« را بنويسید.
َّ
ِتي« و »َال

َّ
ِذي« »َال

َّ
 11. مصغر »َال

 12. موصول مشترک چیست و داراى چند لفظ است؟

نوع  کرده،  را مشخص  و اشاره  روايات ذیل، ضمیر، اسم هاى موصول  و  آيات      در 
هريک را بنويسید.

ْقَوُم.1
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُقْرآَن َیْهِدي ِلل

ْ
ا ال

َ
 َهذ

َ
1. القرآن الکریم: ِإّن

ِتي ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمْن َکاَن َتِقّیًا.2
َّ
ُة ال َجّنَ

ْ
َك ال

ْ
2. القرآن الکریم: ِتل

َیتیَم.3
ْ
ِذى َيُدّعُ ال

َّ
ِلَك ال

َ
3. القرآن الکریم: َفذ

4. القرآن الکریم: َما ِعْنَدُکْم َيْنَفُد َو َما ِعْنَداهلِل َباٍق.4
َم َدَرَجاٍت.5

ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو ال

َّ
5. القرآن الکریم: َیْرَفُع اهلُل ال

ة، َماَت َو ُهَو َشِهیٌد.6
َ
َحال

ْ
ِم َو ُهَو َعلٰی ٰهِذِه ال

ْ
ِعل

ْ
َمْوُت ِلَطاِلِب ال

ْ
 اهلل؟ص؟: ِإَذا َجاَء ال

ُ
6. َرُسول

که ]درست تر و[ استوارتر است راهنمایی می کند. إسراء، 9 1. همانا این قرآن به ]آنچنان[ آیينی 
2. این ]همان[ بهشت ]موعود[ى است که به هر کس از بندگان مان که پرهیزکار باشند به میراث می دهیم. مریم، 63
3. پس آن )دروغگو و بی ايمان به روز حساب( کسی است که يتیم را به سختی )با ستم و بی مهرى( می راند. ماعون، 2

4. آنچه نزد شماست پايان می پذیرد و آنچه نزد خداوند است، ماندنی است. نحل، 96
که دانش داده شده اند، به پايه ها]یی[  کسانی را  که ايمان آورده ايد ]به پايه اى[ و  کسانی از شما را  5. خداوند، 

باال می برد. مجادله، 11
6. هرگاه مرِگ جوينده علم فرا رسد و او در حال دانش آموختن باشد، شهید از دنیا رفته است. بحاراالنوار، ج، 1 ص 195
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درا شصت و یکم480

ْحِسْن ُمَجاَوَرَة َمْن َجاَوَرَك َتُکْن ُمْؤمنًا.1
َ
 اهلِل ؟ص؟: أ

ُ
7. َرُسول

ــُه َعِزیــٌز ِفــي ِدیــِن 
َ
 َشــْي ٍء َو َذلــِك ِإّن

ُ
ُمْؤِمــَن َمــْن َيَخاُفــُه ُکّل

ْ
 ال

َ
ــاِدُق؟ع؟: ِإّن َمــاُم الّصَ ِ

ْ
ل

َ
8. ا

َمــُة ُکّلِ ُمْؤِمــٍن.2
َ

اهلِل َو اَل َيَخــاُف ِمــْن َشــْي ٍء َو ُهــَو َعال

 
مطالعه و پژوهش

▪ يکی از الفاظ موصول مشترک، لفظ»ذا« می باشد، درباره شرائط موصوِل مشترک واقع 
شدن آن با توجه به دو منبع ذیل تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

مبادي العربّیة، ج3، ص179.

جامع الّدروا العربّیة، جزءاود، ص100.

1. براى کسی که همسايه تو است، همسايه خوبی باش تا در امان باشی. همان، ج 69، ص 386
2. همانــا همــه موجــودات از مؤمــن می ترســند؛ زیــرا او بــه دیــن عــّزت يافتــه ]و محکــوم هواهــاى نفســانی نشــده[ و از 

چیــزى نمی هراســد و ایــن نشــانه هــر مؤمنــی اســت. همــان، ج 70، ص 305
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معارف )3(: َعَلم، معرفه به َال، معرفه به اضافه

درس شصت و دوم

م به لحاظ داللت بر چند قسم است؟.309
َ
 َعل

م مرکب بر چند قسم است؟.310
َ
 َعل

م به لحاظ وضع، بر چند قسم است؟.311
َ
 اسم َعل

م بالغلبه چیست؟.312
َ
 َعل

م جنس چیست؟.313
َ
 تعريف اسم جنس و َعل

 الف و الم تعريف بر چند قسم است؟.314
 به چه اسمی معرفه به اضافه گفته می شود؟.315

َعَلم

م به لحاظ داللت، بر سه قسم است: اسم، کنيه و لقب.. 309
َ
َعل

می است که براى شخِص صاحب نام وضع شده و بر آن داللت می کند؛ 
َ
اسم، َعل

مانند:
    َسِعيد، خدیجة، َطْهران

ّم« يا »ِاْبن« يا »ِبْنت« و کلمه ديگر، به منظور 
ُ
ب« يا »أ

َ
می است که مرّکب از »أ

َ
کنيه، َعل

تعظیم و تحقیر باشد؛ مانند:
ب

ْ
ُبو ِخْنِزیر، ِاْبُن َکل

َ
ُهَدٰى، أ

ْ
ُثوم، ِبْنُت ال

ْ
ّمُ ُکل

ُ
ُبو ُتـَر اب، أ

َ
أ

می است که به منظور مدح يا مذّمت براى کسی وضع شود؛ مانند:
َ
قب، َعل

َ
ل

َحّقِ
ْ
ِمَرار، ُمْنِکُر ال

ْ
ُة ال

َ
َعاِبِدیَن، آِکل

ْ
َهَداِء، َزْیُن ال

ُ
ُد الّش َسّيِ

م، به لحاظ لفظ، بر دو قسم است: مفرد و مرّکب.
َ
اسم َعل

علم مرّکب بر سه قسم است:   ِاضافی، َمزجّی و ِاسنادى.. 310
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درا شصت و دوم482

د، َعِلّي، َزْهَراء، ُکْبَرٰی :     ُمَحّمَ     مفرد، مانند          
ُحَسْيِن، ُغالُم َعِلّي.

ْ
:      َعْبُداهلِل، َعْبُدال     مرکب اضافی، مانند 

َبّك، ِسيَبَوْیه، ُکْرِدْسَتان.
َ
:      َبْعل     مرکب مزجی، مانند    

، َشاَب َقْرَناها.
ُ

َحّق
ْ
، َجاَء ال

ً
َط َشّرا ّبَ

َ
:      َتأ     مرکب اسنادى، مانند 

  تذّکر
 گاهی اسم، در مقابل فعل و حرف و گاهی در مقابل کنیه و لقب می آيد که در اينجا 

اصطالح دوم مورد نظر است.

علم ُمرَتجل و منقول

م، به لحاظ وضع بر دو قسم است: ُمرَتَجل1و منقول.. 311
َ
 اسم َعل

علم مرتجل، اسمی است که سابقه غیر علمیت ندارد؛ بلکه براى اولین بار واضع، 

لفظی را اختراع کرده و با آن شخصی را نام گذارى نموده است؛ مانند:
َدد )اسم مردى(، ُسَعاد )اسم زنی(

ُ
ا

علم منقول، اسمی است که از يک اسم ذات يا اسم معنٰی يا اسم مثنٰی يا جمع 

يا فعل ماضی،  مضارع يا امر، نقل شده و ناِم شخصی يا چیزى گرديده است؛ مانند:

َسد، َخاَتم، َحْنَظلة
َ
:   أ مانند   ،  منقول از اسم ذات 

ْضل، ِرَضا، ِزَیاد
َ
:   ف مانند   ،  منقول از اسم معنٰی 

:   َکاِظَمْين )شهرى در عراق( مانند   ،  منقول از مثنٰی 

ات )اسم سرزمینی در اطراف مکه(
َ
: َعَرف مانند   ،  منقول از جمع  

ر )اسم اسبی( :   َشّمَ مانند   ، منقول از فعل ماضی 

:   َتْغِلب )اسم قبیله اى( مانند   ،  منقول از فعل مضارع 

:   ُقم )اسم شهرى( مانند   ،  منقول از فعل امر 

که متکلم قباًل درباره اش فکر نکرده و يک دفعه آن را بر زبان جارى سازد. گفته  می شود  کالمی  1. ُمْرَتجل، به 
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483 معارع )3(: َعَلم، معرفه به َاد، معرفه به اضافه

ݢمــیــانــی1 پــرســش ݢ

چه فرقی میان اسم ذات و اسم معنا وجود دارد؟

به
َ

م بالَغل
َ

َعل

م، در اصِل وضع، علم نبوده اند؛ بلکه به جهت کاربرد . 312
َ
 بعضی از اسم هاى َعل

يا ... علم شده اند که به آن، َعلِم بالغلبه می گويند؛  فراوان براى شخص، مکان 

َمِدیَنة
ْ
ل
َ
َبِنـين، ا

ْ
ّمُ ال

ُ
اس، أ مانند:      ِاْبُن َعّبَ

  نکته
 اسم علم، مثنی و جمع بسته نمی شود و بر آن »َاِل« تعريف داخل نمی گردد؛ مگر 

يا اشخاصی که داراى اسم واحدى هستند، اطالق  بر دو شخص  و  آنکه نکره شود 

گردد؛ مانند:
ــدوَن )آن دو شــخص کــه نــام آنهــا »زيــد« و  اشــخاصی کــه  ُمَحّمَ

ْ
ْيـــَداِن َو ال َجاَءِني الّزَ

نام شــان »محمــد« بــود، نــزد مــن آمدنــد.(

 اسم جنس، َعلم جنس

اسم جنس، اسمی است که براى معناى کلی وضع شده؛ به طورى که آن معنا، . 313

داراى افراد بی شمارى باشد؛ مانند:
ْبَیض

َ
َسد، َبَقرة، أ

َ
    ِإْنَسان، َرُجل، أ

افراد  و  هستند  جنس  اسِم  معنا،  در  اسم ها  از  برخی  اصطالح،  در  جنس،  م 
َ
َعل

بی شمارى را شامل می شوند؛ اّما در احکاِم لفظی، با آنها معامله اسم َعلم می شود. 

ِم جنس گفته می شود در مقابل قسم ديگر که، آن را 
َ
به این گونه اسم، در اصطالح َعل

علم شخص می نامند؛ مانند:
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درا شصت و دوم484

َسد: شیر(
َ
َساَمة )علم است براى أ

ُ
أ

م است براى عقرب: کژدم(
َ
ّمُ ِعْرَیط )َعل

ُ
أ

ُسْبَحان )علم است براى تسبیح: تنزيه کردن(

2 میانی ݢ پرسش ݢ

م جنس به لحاظ لفظ و معنا معرفه است؟ چرا؟
َ
آیا صحیح است گفته شود که َعل

معرفه به َاْل

( تعريف بر سر اسِم نکره بيايد، معرفه می شود.
ْ

هر گاه الف و الم )َال

 الف و الم تعريف بر دو قسم است:. 314

 1. گاهی تعريف حقیقی را می رساند و آن زمانی است که براى عهد باشد. عهد بر 

سه قسم است:

ُکْم دیَنُکْم1 )مراد از َالَیوم، روزى است 
َ
ْکَملُت ل

َ
لَيوَم أ

َ
عهد حضورى، مانند:   ا  

که نزد گوينده حضور دارد.(
2.

َ
ُسول َعَصٰی ِفْرَعْوُن الّرَ

َ
 ٭ ف

ً
ٰی ِفْرَعْوَن  َرُسوال

َ
َنا ِإل

ْ
ْرَسل

َ
عهد ذکرى، مانند: َکَما أ  

ِکَتاب، همان کتابی است 
ْ
ِکَتاَب )مراد از َال

ْ
عهد ذهنی، مانند:   ِاْشَتَرْیُت ال  

که میان متکلم و مخاطب، مشخص بوده است.(

2. گاهی تعريف لفظی را می رساند و آن، هنگامی است که براى جنس باشد و   

اقسامی دارد؛ مانند:
ِبل، جنس شتر است.( ِ

ْ
ِبِل َکْيَف ُخِلَقْت«3)مراد از َال ِ

ْ
ی ال

َ
 َیْنُظُروَن ِإل

َ
ال

َ
ف

َ
»أ

کمال رساندم. مائده، 3 1. امروز ]18 ذوالحجه، سال حجةالوداع[ دین شما را به 
کرد. مزمل، 15 - 16 2. چنانکه به سوى فرعون پيامبرى فرستاديم ٭  اّما فرعون آن پيامبر را نافرمانی 

که چگونه آفريده شده؟ غاشيه، 17 3. پس آيا به شتر نمی نگرند 
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 معرفه به اضافه

 هر اسم نکره اى که به يکی از اسم هاى معرفه پنج گانه _ که ذکر آنها گذشت _ اضافه . 315

شود، معرفه می گردد و  در اصطالح به این معرفه »معرفه به اضافه« می گويند؛ مانند 

کلمه »کتاب« در مثال هاى ذیل که نکره بوده و پس از اضافه شدن، معرفه شده است:

       ِکَتاُبَك )کتاب تو(                           اضافه به ضمیر

ُجِل )کتاب این مرد(           اضافه به اسم اشاره        ِکَتاُب َهذا الّرَ

       ِکَتاُب َمْن َرأْيـُتُه )کتاب کسی که اورا ديدم(       اضافه به موصول

       ِکَتاُب اهلِل )کتاب خدا(                       اضافه به علم

ُجِل )کتاب آن مرد(                 اضافه به معرفه به َال        ِکَتاُب الّرَ

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  1. تاکنون چند قسم از تقسیمات اسم را خوانده ايد؟ آنها را بنويسید.

 2. اسم معرفه بر چند قسم است؟ نام ببريد.
م چیست و چه فرقی میان اسم، لقب و کنیه وجود دارد؟

َ
 3. َعل

 4. علم مرّکب چند قسم است؟ مثال بزنید.
م منقول و مرتجل وجود دارد؟

َ
 5. چه فرقی میان َعل

 6. علم هاى ذیل، منقول از چه نوع کلمه اى هستند؟
ات

َ
ر، َعَرف ْحَمد، َنْرِجس، َتْشُکر، َشّمَ

َ
ْضل، َبْحَرْین، أ

َ
    ُقم، ف

آيا اسم علم، مثنٰی و جمع بسته می شود؟ توضیح دهید.  .7 
اسم جنس و علم جنس چیست و علم جنس چه فرقی با اسم علم دارد؟  .8 

الف و الم گاهی براى تعريف حقیقی است؛ در این صورت بر چند قسم است؟  .9 
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درا شصت و دوم486

به چه اسمی معرفه به اضافه گفته می شود؟ پنج مثال بزنید.  .10 

ل 
َ
    در آيات و روايات ذیل انواع معرفه )ضمیر، اسم اشاره، موصول، علم، معرفه به ا

و معرفه به اضافه( را مشخص و ویژگى هاى هر يک را بيان کنید.

یــِن  ــی الّدِ
َ
ــَرُه َعل َحــّقِ ِلُیْظِه

ْ
ــِن ال ــَدٰى َو ِدی ُه

ْ
ُه ِبال

َ
ْرَســَل َرُســول

َ
ــِذى أ

َّ
ــَو ال 1. القــرآن الکریــم: ُه

ُمْشــِرُکوَن.1
ْ
ــِرَه ال ــْو َک

َ
ــِه َو ل ِ

ّ
ُکل

ْیُکــْم 
َ
 اهلِل ِإل

ُ
ــي َرُســول  ِعیَســی اْبــُن َمْرَيــَم َيــا َبِنــي ِإْســَراِئیَل ِإّنِ

َ
2. القــرآن الکریــم: َو ِإْذ َقــال

ْحَمــُد.2
َ
ِتـــي ِمــْن َبْعــِدي اْســُمُه أ

ْ
ــرًا ِبَرُســوٍل َيأ ــْوَراِة َو ُمَبّشِ قــًا ِلَمــا َبْيــَن َيــَدّىَ ِمــَن الّتَ ُمَصّدِ

ْقُتْل ُموَسٰی.3
َ
 ِفْرَعْوُن َذُروِني أ

َ
3. القرآن الکریم: َو َقال

ِبّیيَن.4  اهلِل َو َخاَتَم الّنَ
َ

َحٍد ِمْن ِرَجاِلُکْم َولِکْن َرُسول
َ
َبا أ

َ
ٌد أ 4. القرآن الکریم: َما َکاَن ُمَحّمَ

َعاِلـِم ِعَباَدٌة.5
ْ
َظُر ِإلٰی َوْجِه ال  اهلل؟ص؟: َالّنَ

ُ
5. َرسول

َبدًا.6
َ
َجْهِل أ

ْ
ِ ال

ّ
ِم َساَعًة َبِقَي في ُذل

ُّ
َعل ِ الّتَ

ّ
ْم َيْصِبْر َعلٰی ُذل

َ
 اهلل ؟ص؟: َمْن ل

ُ
6. َرسول

ی 
َ
ْخَرَجني ِإل

َ
بي َطاِلب ؟ع؟ َفأ

َ
ِمیُر الُمْؤِمِنیَن َعِلّيُ ْبُن أ

َ
 ِبَيِدي أ

َ
َخذ

َ
7. ُکميل بن زیاد؟ضر؟: أ

ْوِعَیٌة َفَخْیُرَها 
َ
وَب أ

ُ
ُقل

ْ
 َهِذِه ال

َ
: َيا ُکَمیُل! إّن

َ
َعداَء، ُثّمَ َقال َس الّصُ

َ
ْصَحَر َتَنّف

َ
ا أ ّمَ

َ
اِن َفل َجّبَ

ْ
ال

7.
َ

َمال
ْ
ْنَت َتْحُرُس ال

َ
ُم َيْحُرُسَك َو أ

ْ
ِعل

ْ
َماِل، ال

ْ
ُم َخْیٌر ِمَن ال

ْ
ِعل

ْ
ْوَعاَها... َيا ُکَمْیُل! ال

َ
أ

که فرستاده خويش ]محّمد؟ص؟ [ را با هدايت ]و رهنمون به راه راست[ و دین حق فرستاد تا آن  1. او ]خداوند[ست 
گرچه مشرکان خوش ندارند. صف، 9 را بر همه دین ها چیره سازد؛ 

2. و ]ياد کن[ زمانی را که عیسی پسر مريم گفت: اى فرزندان اسرائیل! به راستی من فرستاده خداوند به سوى شمايم، 
در حالی که تصدیق کننده آنچه از تورات نزد من است هستم و مژده دهنده ام به فرستاده اى که پس از من می آيد؛ 

نام او احمد]؟ص؟[ است. صف، 6
يد تا موسی را بکشم. غافر، 26 گفت: مرا بگذار 3. و فرعون 

4. محمد]؟ص؟[ پدر هیچ يک از مردان شما نیست؛ و لیکن فرستاده خداوند و خاتِم ]سرآمد و پايان بخِش[ پيامبران 
است. احزاب، 40

ى عالم، عبادت است. ميزان الحکمة، ج 4، ص 465 کردن به رو 5. نگاه 
که مّدتی خوارى دانش آموزى را تحّمل نکند، براى همیشه در خوارِى نادانی باقی خواهد ماند. بحارالنوار،  کسی   .6

ج 77، ص 64
به صحرا  برد؛ چون  بيابان  به  و  گرفت  مرا  ابی طالب؟ع؟ دست  المؤمنین علی بن  امیر  گفت:  ياد  ز پسر  کمیل   .7
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مطالعه و پژوهش

▪ با مراجعه به منابعی که ذکر می شود بررسی کنید که در هر کدام از حالت های زیر از 
صورت های اجتماِع اسم و لقب و کنیه در کالم، کدام يک از این سه بر ديگری بايد 

مقّدم شود؟

1. در جایی که اسم و لقب با هم ذکر شوند.

2. در جایی که اسم و کنیه با هم ذکر شوند.

3. در جایی که لقب و کنیه با هم ذکر شوند.

4. در جایی که اسم و لقب و کنیه با هم ذکر شوند.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

جامع الدروا العربّیة، جزء اود، ص84.

مݡکّررات مدّرا افغانی، ج1، ص108و 109.

الحمید درویش، ج1،  الّدین عبد  با حواشی محی  المسالک  أوضح 

ص117 تا 120 به همراه پاورقی در ص120.

کمیل! این دل ها ظرف هایی است و بهترین آنها نگهدارترین آنهاست...  گفت: اى  کشید و  رسید، آهی دراز 
که دانش تو را نگهبان است و تو مال را پاسبان. نهج البالغه، کلمه قصار 147 کمیل! دانش بهتر از مال است  اى 
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معرب و مبنى

درس شصت و سوم

 تعريف اسم معرب و مبنی چیست؟.316
 اسم های مبنی کدام اند؟.317
 اسماء شرط به چه اسم هایی گفته می شود؟.318
 به اسم هایی که برای پرسش آورده می شوند چه می گويند؟.319
 کنايه چیست و الفاظ آن کدام است؟.320
 تعريف ظرف چیست و اقسام آن کدام است؟.321
 به اسمی که معنای فعلی دارد چه می گويند و از نظر معنا بر چند قسم است؟.322

اسم معرب، اسمی است که به سبب عوامل متعددى که بر آن داخل می شود، آخر . 316

آن تغیير پيدا می کند؛ مانند »َسِعيد« در جمله هاى:
، َمَرْرُت ِبَسِعيٍد

ً
ْیُت َسِعيدا

َ
َجاَء َسِعيٌد، َرأ

 اسم مبنی، اسمی است که به سبب عوامل متعددى که بر آن داخل می شود، آخر آن 
ا« در جمله هاى:

َ
تغیير پيدا نمی کند؛ مانند »َهذ

ا
َ

ا، َمَرْرُت ِبَهذ
َ

ْیُت َهذ
َ
ا، َرأ

َ
َجاَء َهذ

 اسم هاى مبنى

برخی از اسم هاى مبنی عبارت اند از:. 317
ضمير، اسم موصول، اسم اشاره، اسم شرط

اسم استفهام، اسم فعل، کنایه و برخی از ظروف

 درباره ضمیر، اسم اشاره و اسم موصول، در درس معارف )1( و )2( توضیحات الزم 

داده شده است.
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 اسماء شرط

 اسم هاى شرط، اسم هایی هستند که معناى شرط دارند و می توانند بر دو فعِل . 318

مضارع داخل شده و آخر آنها را جزم دهند؛ مانند:
َمْن )هر کس(   َمْن َیْجَتِهْد َیْنَجْح   )هر کس بکوشد، پيروز می شود(

ْذَهْب )هرگاه بروى، می روم.(
َ
َهْب أ

ْ
َمتٰی )هرگاه(      َمتٰی َتذ

 اسم هاى شرط عبارت اند از:

َمْهَما )هر آنچه، هر وقت(  َما )هر آنچه(      َمْن )هرکس(     

َمَتٰی )هر وقت( َکْيَفَما )هرگونه(      ّي )هرکدام(     
َ
أ

اَن )هر وقت( ّیَ
َ
أ ٰی )هرجا(  

َ
ّن

َ
أ َحْيُثَما )هرجا(     

ْیَنَما )هرجا(
َ
أ

اسماء استفهام

 اسم هاى استفهام،اسم هایی هستند که براى پرسش آورده می شوند و عبارت اند از:. 319
ْرَض«1

َ ْ
َماَواِت َو ال َق الّسَ

َ
:   »َمْن َخل  َمْن )چه کسی؟(       ،     براى عاقل 

:   »َما َتْصَنُعوَن«2 ،      براى غیرعاقل   َما )چه چیزى؟(        
َهُبوَن«3

ْ
ْیَن َتذ

َ
أ

َ
:   »ف ،      براى مکان  ْیَن )کجا؟(         

َ
 أ

ِقَياَمِة«4
ْ
اَن َیْوُم ال ّیَ

َ
:   »َیْسَئُل أ ،      براى زمان  اَن )چه هنگام؟(   ّيَ

َ
 أ

:   َمَتٰی َتْدُرُسوَن؟5 ،      براى زمان   َمَتٰی )چه هنگام؟( 

کسی آسمان ها و زمین را آفريده است؟ زمر، 38 1. چه 
2. چه می کنید؟ عنکبوت، 45

يد؟ تکویر، 26 کجا می رو 3. پس 
4. می پرسد: روز رستاخیز چه هنگام خواهد بود؟ قيامت، 6

5. چه هنگام درس می خوانید؟
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درا شصت و سوم490

َك؟1
ُ
،      براى چگونگی :   َکْيَف َحال  َکْیَف )چگونه؟(     

َت؟2
ْ
 َقَرأ

ً
:   َکْم َدْرسا ،      براى مقدار   َکْم )چقدر؟(          

ْت«3
َ
ّيِ َذْنٍب ُقِتل

َ
:   »َبأ ،     براى نوع  ّي )کدام؟(           

َ
 أ

أّنی )چگونه، کجا، چه هنگام( ، برای چگونگی، مکان و زمان »أّنی یحيى هذه اهلُل«4

  نکته
ّي« که معرب است.

َ
 اسم هاى استفهام و شرط همه مبنی هستند؛ به جز »أ

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

اسماء  و  شرط  اسماء  موصول،  اسم های  میان  مشترک  لفظ  سه  می توانید  آیا 
استفهام را نام ببرید؟

كنايات

 کنایه، تعبیر کردن از چیزى با لفِظ غیرصريح است که معمواًل نزد خود متکلم . 320

نامشخص باشد؛ مانند:
ْنَفْقُت )چه بسیار مالی که انفاق کردم!(

َ
َکْم ِمْن َماٍل أ

   الفاظ کنایه عبارت اند از:

ا، َکْيَت، َذْیَت
َ

ْن، َکذ ّیِ
َ
َکْم، َکأ

1. حالت چطور است؟
کردى؟ 2. چند درس را مطالعه 

کشته شده است؟ تکویر، 9 گناه  کدام  3. به 
4. چگونه خدا اينها را ]پس از مرگ[، زنده مي کند؟! بقره، 259
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اٍت َو ُعُیوٍن.«1  َکْم )چه بسیار(، کنايه از عدد: »َکْم َتَرُکوا ِمْن َجّنَ
بــراى  و  گاهــی »َکــْم« داراِى معنــاى پرسشــی و گاهــی دارای معنــای خبــرى 

تکثیــر و افتخــار اســت؛ ماننــد:
ْیَت؟ )چند مرد را ديدی؟(

َ
 َکْم َرُجاًل َرأ

ُت )چه کتاب هایی که من خواندم!(
ْ
 َکْم ُکُتٍب َقَرأ

وَن َکِثيٌر.«2 ّیُ ْن ِمْن َنِبّيٍ َقاَتَل َمَعُه ِرّبِ ّیِ
َ
ْن )چه بسیار(، کنايه از عدد: »َو َکأ ّیِ

َ
 َکأ

ا )مقدارى(، کنايه از عدد و غیرعدد است که گاهی به صورت مفرد، گاهی 
َ

 َکذ

مرکب و گاهی معطوف به کار می رود؛ مانند:
   )نزد من تعدادى درهم است.(

ً
ا ِدْرَهما

َ
ِعْنِدي َکذ

   )فالن و فالن کتاب را خواندم.(
ً
ا ِکَتابا

َ
ا َکذ

َ
ُت َکذ

ْ
َقَرأ

   )مالِک تعدادى و تعدادى درهم شدم.(
ً
ا ِدْرَهما

َ
ا و َکذ

َ
ْکُت َکذ

َ
َمل

 َکْيَت و َذْیَت )چنین و چنان(، کنايه از گفتار و کردار است که گاهی مرکب و گاهی 

معطوف به کار می رود؛ مانند:
 َسِعيٌد َکْيَت َکْيَت    )سعید چنین و چنان گفت.(

َ
َقال

َعَل َعِلّيٌ َذْیَت َو َذْیَت )علی چنین و چنان کرد.(
َ
ف

 ظروف

از . 321 مکاِن عامل خود داللت می کند که برخی  يا  زمان  بر  ظرف، اسمی است که 

آنها مبنی هستند.

  ظروف مبنی که داللت بر زمان می کنند؛ عبارت اند از:

1. چه بسیار باغ ها و چشمه سارانی بر جاى نهادند! دخان، 25
کارزار کردند! آل عمران، 146 2. و چه بسیار پيامبرانی که خداپرستاِن بسیار، همراه ]و در کنار[ ايشان 
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درا شصت و سوم492

ِإَذا )هنگامی که( ِإْذ )هنگامی که(    

اَن )چه وقت، هروقت( ّیَ
َ
أ َمَتٰی )چه وقت، هروقت(    

ْمِس )دیروز(
َ
أ ن )حال(     

ْ
ل

َ
أ

 )وقتی که(
ُ

ُمْنذ  )وقتی که(     
ْ

ُمذ

ا )وقتی که( ّمَ
َ
ل َقّطُ )هرگز(     

  ظروف مبنِیداللت کننده بر مکان، عبارت انداز:

ُدْن )نزد(
َ
ل َحْيُث )جایی که(     

ُهَنا )اينجا( َدٰى )نزد(     
َ
ل

ٰی )کجا، هرجا، چه وقت(
َ
ّن

َ
أ ْیَن )کجا، هرجا(   

َ
أ

ْعَداًء.1
َ
ْيُکْم ِإْذ ُکْنُتْم أ

َ
  ظرف زمان، مانند:   َو اْذُکُروا ِنْعَمَت اهلِل َعل

2. َمَفّرُ
ْ
ْیَن ال

َ
ْنَساُن َیْوَمِئٍذ أ ِ

ْ
 ال

ُ
 ظرف مکان، مانند:   َیُقول

اسماء افعال

اسم فعل، اسمی است که معناى فعلی دارد و به جهت مبالغه آورده می شود؛ مانند:. 322
َهْيَهاَت به معناى َبُعَد )دور شد.(

به اسم فعل، از آن جهت که مانند فعل تغیير نمی کند و برخی از ویژگی هاى اسم 

را دارا است، اسم گفته می شود و از آن جهت که داراى معناى فعل است، به آن فعل 

گفته می شود. 

 اسم فعل از نظر معنا بر سه قسم است: ماضی، مضارع و امر.

   اسم فعل هایى که معناى ماضی دارند، عبارت اند از:

که با يکديگر دشمن بوديد. آل عمران، 103 يد، آن گاه  1. و نعمت خداوند را براى خود به ياد آر
کجا است؟ قيامت، 10 2. آن روز )قیامت( انسان می گويد: راه فرار 
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493 معرب و مبنی

 َهْيَهات )َبُعَد: دور شد.(
: جدا شد.( اَن )َشّتَ  َشّتَ

ْسَرَع: شتاب کرد.(
َ
 َسْرَعان )أ

  اسم فعل هایى که معناى مضارع دارند، عبارت اند از:

ُع: درد می کشم.( َتَوّجَ
َ
ْه )أ ّوَ

َ
ْوْه، أ

ُ
 آه، أ

ُر: به ستوه می آيم.( َتَضّجَ
َ
ّفٍ )أ

ُ
 أ

 َبَجْل، َقْد، َقْط يا َفقْط )َیْکِفي: کافی است.(

ُب: تعجب می کنم.( َتَعّجَ
َ
ْمَدُح: می ستايم، أ

َ
، َبْخ، َبْه )أ  َبّخٍ

ْسَتْحِسُن: نیکو می شمارم.(
َ
 ِزْه )أ

ُف: افسوس می خورم.( ّهَ
َ
َتل

َ
 َوا، َوْيْه، َوْيَك )أ

َمْوِر ِد!«1
ْ
َفِر، َو َعِظيِم ال ِریِق، َو ُبْعِد الّسَ اِد، َو ُطوِل الّطَ ِة الّزَ

َّ
 مانند: »آه ِمْن ِقل

  اسم فعل هایى که معناى امر دارند، عبارت اند از:

ْبُعْد )دورشو!(
ُ
ْيَك، هرگاه با »َعْن« متعدى شود به معناى ا

َ
 ِإل

 )بگیر!( می آيد.
ْ

و هرگاه متعدى ِبَنْفسه باشد، به معناى ُخذ
ي.2 ْيِك َعّنِ

َ
مانند:   َیا ُدْنَيا َیاُدْنَيا ِإل

ِکَتاَب )کتاب را بگیر!(
ْ
ْيَك ال

َ
ِإل

َزْم )همراه باش!( و َتَمّسْک )َتَمّسک بجوی(
ْ
ْیَك، به معنی ِال

َ
 َعل

 آِمیَن، به معنی ِاْسَتِجْب )اجابت فرما!(

ْسُکْت )ساکت شو!(
ُ
 َصْه )َصٍه(، به معنی ا

1. آه از توشه اندک و درازى راه و دورى منزل و سختی محل ورود )منظور دورى سفر آخرت، سختی قبر و برزخ و 
قیامت است(! نهج البالغه، کلمه قصار 77

2. اى دنیا، اى دنیا، از من دور شو! همان

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللى آفاق است  و هرگونه کپى بردارى و استفاده رایگان شرعًا حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



درا شصت و سوم494

ْکُفْف )دست نگه دار!(
ُ
 َمْه )َمٍه( ، به معنی ا

 )مهلت بده!(
ْ

ْمِهل
َ
 ُرَوْيَد )ُرَوْيَدَك(، به معنی أ

 )بگیر!(
ْ

َدْيَك، َها و َهاَك، به معنی ُخذ
َ
 ِعْنَدَك، ُدوَنَك، ل

ْسرݭݭݭِ ْع )بشتاب!(
َ
،  به معنی أ ّمَ

ُ
 َهَیا، َهْیَت، َهل

ْل )روى آور، بشتاب!( ْقِبْل و َعّجِ
َ
َهْل، به معنی أ  َحّیَ َو َحّیَ

َه، به معنی َدْع )واگذار!(
ْ
 َبل

ْو ِفْعِلَك )در سخن يا کارت محکم باش!(
َ
 ِإيِه، به معنی ِاْمِض ِفي َحِدیِثَك أ

ْر )تأخیر کن!(
َ

ّخ
َ
 َوَراَءَك، به معنی َتأ

ْثُبْت )ثابت باش!(
ُ
 َمَکاَنَك، به معنی ا

َعاِل« به عنوان اسم فعل به کار رفته اند؛ مانند:
َ
  بيشتر فعل هاى ثالثی بر وزن »ف

ْقُتْل)بکش!(      َسَماِع  ِاْسَمْع)بشنو!(
ُ
 )فرودآى!(      َقَتاِل  ا

ْ
         َنـَزاِل  ِاْنِزل

 اسم فعل از ثالثی مزيد نیز بر وزن »َفَعاِل« به ندرت به کار رفته است؛ مانند:
ْدِرْك )درک کن!(      َبَداِر  َباِدْر )مبادرت کن!(

َ
َدَراِك  أ

  توجه
آن        تفاوت مخاطب، کاف  با  باشد،  به کاف خطاب  فعلی که مختوم  اسم  1. هر 

تغیير می کند؛ مانند:
ْيُکّنَ

َ
ِإل ْيُکَما 

َ
ِإل ْيِك 

َ
ِإل ْيُکْم  

َ
ِإل ْيُکَما 

َ
ِإل ْيَك 

َ
ِإل  

ْيُکّنَ
َ
َعل ْيُکَما 

َ
َعل ْيِك 

َ
َعل ْيُکْم  

َ
َعل ْيُکَما 

َ
َعل ْيَك 

َ
َعل  

ُدوَنُکّنَ ُدوَنُکَما  ُدوَنِك  ُدوَنُکْم   ُدوَنُکَمــا  ُدوَنَك   
ْنُفَسُکْم«1

َ
ْيُکْم أ

َ
ِذیَن آَمُنوا َعل

َّ
َها ال ّیُ

َ
مانند   :   »َیا أ

 2. بعضی از علماى صرف کلماتی همچون:

که ايمان آورده ايد! بر شما باد ]پرداختن به[ خويشتن. مائده، 105 کسانی  1. اى 
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495 معرب و مبنی

َهّيِ )بشتاب( را اسم فعل  َهاَء )بگیر(،  َهاِء )بده،حاضر کن(،  َو  َهاِت   )بيا(، 
َ

َتَعال

شمرده اند، در حالی که می توان آنها را فعل هاى غیرمتصرف به حساب آورد؛ چنانکه 

بحث از آنها در درس سی و ششم از باب فعل گذشت.
ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. اسم مبنی چگونه اسمی است و چه فرقی با معرب دارد؟

2. اسم هاى مبنی بر چند قسم اند؟ نام ببريد.

3. اسم هاى شرط چه تعدادى هستند و چه تغیير لفظی و معنوى در فعل مضارع 

ايجاد می کنند؟

4. اسم هاى شرط و استفهام ذیل را ترجمه کنید.

ٰی، َمْن، َکـْيـَف
َ
ّن

َ
ْیَن، أ

َ
اَن، َمَتٰی، أ ّیَ

َ
    َما، أ

5. کنايه چیست و داراى چند لفظ است؟

6. ظرف چیست؟ ظروف مبنِی داللت کننده بر مکان را نام ببريد.

7. آيا اسم فعل، اسم است يا فعل؟

8. اسم فعل هاى ذیل را ترجمه و تعیين کنید که کدام يک از معانی ماضی، مضارع و 

يا امر را دارند؟

، َمَکاَنَك، َنـَز اِل ، َحّيَ ّفٍ
ُ
    َهْيَهاَت، آِميَن، أ

ْيَك
َ
ْيَك )َعْن(، ُرَوْیَد، آه، َبّخ، َسْرعاَن، َعل

َ
    ِإل

9. آيا اسم فعل صرف می شود؟

ذیل  روايات  و  آيات  در  خوانديد  درس  این  در  که  را  مبنى  و  معرب  اسم هاى    
ݭݭݭݭݭِ  ݫ ݫ ݫ ݫ )اسمݭݭݭݭ کلمه اى  نوع  چه  که  کنید  تعیين  بودن،  مبنى  صورت  در  نموده،  مشخص 

شرط، استفهام، کنايه، ظرف و يا اسم فعل( هستند؟
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درا شصت و سوم496

ِفیِل.1
ْ
ْصَحاِب ال

َ
َك ِبأ ْم َتَر َکْیَف َفَعَل َرّبُ

َ
ل

َ
1. القرآن الکریم: أ

2. القرآن الکریم: َهْیَهاَت َهْیَهاَت ِلَما ُتوَعُدوَن.2
َهُبوَن.3

ْ
ْیَن َتذ

َ
3. القرآن الکریم: َفأ

وَن َکِثیٌر.4 ّيُ ْن ِمْن َنِبّیٍ َقاَتَل َمَعُه ِرّبِ ّیِ
َ
4. القرآن الکریم: َو َکأ

َمَعاِد.5
ْ
ی ال

َ
اُد ِإل َها ِنْعَم الّزَ

َ
َمْعُروِف َفِإّن

ْ
ݫ ال ݫ ݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ

ْیُکْم ِبَصَناِئــِع
َ
َماُم ِعِلّي؟ع؟: َعل ِ

ْ
ل

َ
5. ا

ُه.6
ُ
ل

ُ
ْم َيْصُدْق َتَوّک

َ
ِحْرِص َمْن ل

ْ
ُص ِمْن َعَناِء ال

َّ
َماُم َعِلّي؟ع؟: َکْیَف َيَتَخل ِ

ْ
ل

َ
6. ا

یِه َشَهواُتُه7
َ
یِه َنْفُسُه ٰهاَنْت َعل

َ
َماُم َعِلّي؟ع؟: َمْن َکُرَمْت َعل ِ

ْ
ل

َ
7. ا

مطالعه و پژوهش

▪ يکی از اقسام اسم های مبنی، »اسم صوت« است؛ با مراجعه به منابع ذیل درباره 
موارد کاربرد این اسم تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرع ساده، ویرایش93، ص330.

الهدایة في النحو،  ص137و 138.

کرد؟ فيل، 1 که پروردگارت با پيلداران )ابرهه و لشکرش( چه  1. آيا نديدى )ندانستی( 
از   [ می شويد  داده  وعده  آنچه  دور،  است،  دور  چه  گفتند:[  خويش  هم کیشان  به  صالح؟ع؟  قوِم  ]سران   .2

رستاخیز[! )يعنی اينکه وعده صالح؟ع؟ تحقق نیافتنی است.( مؤمنون، 36
يد؟ تکویر، 26 کجا می رو 3. پس 

کردند. آل عمران، 146 کارزار  ى  که خدا پرستاِن بسیار )هزاران تن( همراه و 4. و چه بسا پيامبرى 
که آن بهترین توشه براى آخرت است. الحياة، ج 3، ص 212 5. بر شما باد انجام عمل نیکو 

6. چگونه از رنج حرص و آزمندى، خود را برهاند، کسی که توکل خود را ]به خداوند خود[ درست نکرده است. ميزان 
الحکمة، ج 10، ص 682

گرامی باشد،شهوات در نظرش بی اهمیت می شود. نهج البالغه،کلمٔه  که شخصیتش در نظرش  کسی   .7
قصار 449
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6

 اقسام و احکام اعداد
ــزه ــ ــمـ ــ هـ اقـــــــــســـــــــام   
ــزه ــ ــم ــ ه کـــــتـــــابـــــت   
اســـم ــه  ــ ــزی ــ تج روش   

ݠݠاٮت ݠݠاسݠݠݠݠݠم ملݠح�ت
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 اقسام و احكام اعداد)1(

درس شصت و چهارم

 اعداد بر چندقسم است و الفاظ اعداد اصلی کدام است؟.323
 عدد اصلی بر چند نوع است؟.324
 احکام اعداد مفرد چیست؟.325
 اعداد مرکب چه اعدادی هستند و احکام آنها چیست؟.326
 اعداد عقود چه اعدادی هستند و احکام آنها چیست؟.327
 به چه اعدادی معطوف گفته می شود و حکم آنها چیست؟.328

اعداد بر دو قسم هستند: اصلی و ترتيبی.. 323

 عدد اصلی، عددى است که بر مقدار و کمّیِت اشیاء قابل شمارش داللت می کند؛ مانند: 
ثالثُة ِرجاٍل )سه مرد(

  الفاظ اعداد اصلی:

ريشه و اساس اعداد اصلی، دوازده کلمه است و سایر اعداد اصلی از ترکیب این 

اعداد ساخته می شوند و آنها عبارت اند از:

رَبَعةَثالَثةِاثنانواِحد
َ
فمائةَعَشرةِتْسَعةَثماِنـَيةَسْبعةِسّتةَخْمَسةأ

ْ
ل
َ
أ

123456789101001000

  انواع عدد اصلی

 عدد اصلی داراى چهار نوع است:. 324
  مفرد، مرّکب، عقود، معطوف

ف(
ْ
ل
َ
 مفرد، شامل عدد 1 )واحد( تا 10 )َعَشرة( و 100 )مائة( و 1000 )أ
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درا شصت و چهارم500

َحَد َعَشَر( تا 19 )ِتْسَعة َعَشَر(
َ
 مرّکب، شامل عدد 11 )أ

 عقود، شامل عدد 20 )ِعشروَن( تا 90 )ِتسعوَن(

 معطوف، شامل عدد 21 )واحد و ِعشرون( تا 99 )ِتسَعة و ِتسعوَن(
  احکام اعداد مفرد

  عدد 1 و 2: این دو عدد با معدود خود مطابق قاعده به کار می روند؛ يعنی با . 325

معدود مذکر، مذّکر و با معدود مؤنث، مؤنث آورده می شوند؛ مانند:

  َرُجٌل واحٌد،    ِامرأٌة   واِحَدٌة،     َرُجالِن ِاْثناِن،     ِامرأتاِن ِاْثَنتاِن

                                                                                                      

 مذکر      مذکر        مؤنث       مؤنث         مذکر       مذکر        مؤنث      مؤنث

  عدد 3 تا 10: این اعداد با معدود خود برعکس قاعده، استعمال می شوند؛ يعنی 

با معدود مذکر، مؤنث و با معدود مؤنث، مذکر آورده می شوند؛ مانند:

قالٍم   َخْمُس َساعاٍت
َ
والٍد     ثالُث   نساٍء            َخْمَسُة أ

َ
  َثالَثُة    أ

                                                                                                              

 مؤنث    مذکر       مذکر     مؤنث                   مؤنث       مذکر       مذکر        مؤنث

 عدد 100 و 1000: مذکر و مؤنث در آنها يکسان است؛ مانند:
مائُة فتاٍة مائُة َصبّيٍ                

afa ألُف دیناٍر                  ألُف ساعٍة
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501  اقسام و احکام اعداد)1 

ــی ــان ــی ݢم ــش ݢ ــرس پ

با توجه به اینکه در زبان عربی با جمع مکّسر معامله مفرد مؤنث می شود و با توجه به 
ر و مؤنث بودن مخالف با عدد خود باشند فکر 

ّ
اینکه معدود اعداد 3 تا 10 باید در مذک

می کنید آیا عبارت »جاَء ثلاثُة رجاٍل« صحیح است یا باید آن را به صورت»ثلاُث 
رجاٍل« بخوانیم؟

 احکام اعداد مرکب

 اعداد مرّکب عبارت اند از: 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19.. 326

  در عدد 11 و 12 هر دو جزء، مطابق قاعده استعمال می شود، مانند:

              ِاْثنَتا   َعْشَرَة   َبَقرًة
ً
َحَد   َعَشَر   کتابا

َ
       أ

                                                                                                                              

    مذکر       مذکر      مذکر             مؤنث     مؤنث    مؤنث

 در اعداد 13 تا 19، جزء اول )3 تا 9( بر عکس قاعده و جزء دوم )10(  مطابق   

قاعده به کار برده می شود؛ مانند:
َثالَث     َعْشَرَة      َسفينًة  

ً
 ِتْسَعَة      َعَشَر        کتابا

                                                                                                               

مذکر         مؤّنث            مؤّنث  مؤّنث        مذکر           مذکر  

 احکام اعداد عقود

 اعداد عقود عبارت اند از: 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90.. 327

 این اعداد براى معدود مذکر و مؤنث يکسان آورده می شوند؛ مانند:
ِعْشُروَن َرُجاًل         ِعشروَن ِامرأًة
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درا شصت و چهارم502

 احکام اعداد معطوف

 اعداد معطوف شامل عدد 21 تا 99 هستند.)بدون لحاظ نمون اعداد عقود(. 328

   در اعداد 21 و 22، 31 و 32..... 91 و 92، جزء اول )1 و 2( مطابق قاعده استعمال 

می شود و در جزء دوم )عقود( مذکر و مؤنث، يکسان است؛ مانند:

معـدود  زیـرا  اسـت؛  مذکـر  واحـٌد  مثـال،  ایـن  در 
)َرُجاًل( مذکر  اسـت و جزء دوم )ِعشـروَن( با معدود 

مذکـر و مؤنـث، يکسـان اسـتعمال می شـود.
 واحٌد  و ِعشروَن َرُجاًل    

 

در این مثال، َواِحدٌة  مؤنث است؛ زیرا معدود )کِلمًة( 
مؤنث  است و جزء دوم )ِعشروَن( با معدود مذکر و 

مؤنث، يکسان استعمال می شود.
َواِحدٌة و ِعشروَن کِلمًة    

 

ــس  ــر عک ــا 9( ب ــزء اول )3 ت ــا 99، ج ــا 39 ...... 93 ت ــا 29، 33 ت ــداد 23 ت    در اع

قاعــده اســتعمال می شــود و در جــزء دوم )عقــود( مذکــر و مؤنــث يکســان اســت؛ 

ماننــد:
 

معدود  زیرا  است؛  مؤنث  ثالثٌة  مثال،  این  در 
)َرُجاًل( مذکر است  و جزء دوم )ِعشروَن( با معدود 

مذکر و مؤنث، يکسان استعمال می شود.
 ثالثٌة  و ِعشروَن َرُجاًل      

 
  

در این مثال، ثالٌث  مذکر است؛ زیرا معدود )کِلمًة( 
مؤنث است و جزء دوم )ِعشروَن( با معدود مذکر و 

مؤنث، يکسان استعمال می شود.
  ثالٌث و ِعشروَن کِلمًة    
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503  اقسام و احکام اعداد)1 

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. کلمات زیر را طبق قواعد اعداد اصلی ترجمه کنید.

3 مرد، 12 زن، 200 کتاب، 22 قلم، 40 شب، 122 انسان، 2222 مرغ 

50 ساعت، 100 دقيقه، 1000 مقاله، 1111 صفحه، 9999 کلمه 

 2. نوع عدد اصلی را در هر يک از موارد زیر مشّخص کنید.

،
ً
ثالُث ِنساٍء، مائُة فتاٍة، ثالَث عشرَة امرأًة، واحٌد و عشروَن کتابا

والٍد 
َ
عشروَن رجاًل، ثالَثُة أ

   اعداد اصلى را در آيات و روايات زیر تشخیص داده، نوع و حکم هرکدام را بنويسید.
ّياٍم ُحُسومًا.1

َ
یاٍل و َثماِنیَة أ

َ
ْیِهم َسْبَع ل

َ
َرها َعل

َ
1. القرآن الکریم: َسّخ

2. القرآن الکریم: َو اختاَر ُموسٰی َقوَمُه َسْبعیَن َرُجاًل ِلمیقاِتنا.2
َحالِل.3

ْ
ُب ال

َ
ها َطل

ُ
فَضل

َ
3. رسول اهلل ؟ص؟ : َالِعبادُة َسبَعُة أجزاٍء، أ

4. وَن ِللُمبتِدي َو واِحَدٌة ِللّراّدِ 4. االمام الحسين؟ع؟ : ِللّسالِم َسْبُعوَن َحَسَنًة ِتسٌع و ِسّتُ

مطالعه و پژوهش

▪ در خصوص نحوه اعراب گرفتن کلمه »ثمانی« تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرع ساده ویرایش 93 ص 336.

ک قوم عاد[ را خداوند هفت شب و روز پياپی بر آنها مسلط کرد. حاقه، آیه 7 1. آن ] باد تند براى هال
کرد. أعراف،  آیه 155 2. و موسی؟ع؟ هفتاد مرد از قوم خود را براى وعده گاه خدا انتخاب 

3. عبادت داراى هفتاد جزء است؛ واالترین آن طلب روزى حالل است. تحف العقول، ص 37
4. براى سالم هفتاد حسنه است؛ شصت و نه حسنه براى سالم دهنده و يکی براى پاسخ دهنده. تحف العقول، ص448
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 اقسام و احكام اعداد)2(

درس شصت و پنجم

اسم معدود از نظر اعرابی چند حالت دارد؟.329
 عدد ترتیبی چیست و الفاظ، انواع و احکام آن چگونه است؟.330

در درس گذشته با تعريف عدد اصلی و انواع آن آشنا شديم.

در این درس با ِاعراب معدود، عدد ترتیبی و انواع آن آشنا می شويم.

 ِاعراب معدود 

معدود، يا مجرور است يا منصوب:. 329

1. معدود با اعداد  سه تا ده جمع و مجرور و با عدد صد و هزار )مائة و ألف( مفرد و 

مجرور می شود؛ مانند:
ثالثُة         ُکُتٍب         َسْبُع     نساٍء        مائُة    َرُجٍل 

عدد          معدود مجرور           عدد     معدود مجرور         عدد    معدود مجرور
        )سه کتاب(                   )هفت زن(            )صد مرد( 

2. معدود با اعداد مرّکب، عقود و معطوف، مفرد و منصوب می شود؛ مانند:
 )پنجاه قلم(

ً
َخمسوَن قلما )يازده مرد(  َحَد َعَشَر    َرُجاًل   

َ
                    أ

       مرکب       منصوب                        عقود        منصوب
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  قواعد اعراب معدود در این شعر خالصه شده است:

دان جهــت  ســه  بــر  عــدد  از   تمیــِز 

ز ده تا صد همه فرد است و منصوب

 ز سه تا ده همه جمع است و مجرور
مجرور1 و  است  فرد  همه  برتر  صد  ز 

  نکته ها
ه« باشد؛ مانند:

ّ
1. معدود اعداد مفرد، بايد »جمع قل

    ثالَثُة          أْوُجٍه 

                                                                                                   

ه
ّ
مفرد            جمع قل

ه نداشته باشد، از ديگر جمع هاى مکسر استفاده 
ّ
در صورتی که معدود، جمع قل  .2  

می شود؛ مانند:
        َسبَعُة         َعبيٍد )هفت بنده(

                                                                                                 

                  مفرد      جمع مکّسر
ه(

ّ
                 )غیرقل

                 

در صورتی که معدود، اسم جمع يا اسم جنس باشد، می توان آن را با »ِمْن« مجرور   .3 

کرد؛ مانند:
رَبَعٌة     ِمَن      القوِم )چهار نفر از گروه(

َ
أ

                                                                                                    

                        حرف جر     اسم جمع مجرور

1. مقصود از مصرع آخر فقط تمیيز عدد صد، هزار و مثّنی و جمع آن دو می باشد.
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درا شصت و پنجم506

جدول اعداد اصلى و احكام آنها

ف
مثالمعدودحکم عدد اصلی و معدودنوع  عدد اصلیعدد اصلیردی

مطابق قاعدهمفرد1 و 12

َرُجٌل واحٌدمذکر

ِامرأٌة واِحدٌةمؤنث

َرُجالِن ِاثناِنمذکر

ِامرأتاِن ِاْثَنتاِنمؤنث

عکس قاعدهمفرد3 تا 210
والٍدمذکر

َ
َثالَثُة أ

َثالُث ِنساٍءمؤنث

به صورت يکسانمفرد100 و 31000
مائُة َصِبّيٍمذکر

مائُة فتاٍةمؤنث

هر دو جزء مطابق قاعدهمرکب11 و 412
َحَد َعَشَر َرُجاًلمذکر

َ
أ

ِاْثَنتا َعْشَرَة امرأًةمؤنث

مرکب13 تا 519
جزء اول عکس قاعده و

جزء دوم مطابق قاعده

تسعَة َعَشَر کتابًامذکر

َثالَث َعْشرَة َسفیَنًةمؤنث

به صورت يکسانعقود20 تا 690
ِعْشروَن َرُجاًلمذکر

ًةمؤنث
َ
ِعشُروَن ِامرأ

7

21 و 22، 31 و 32 

......

91 و 92

معطوف
جزء اول مطابق قاعده و

جزء دوم به صورت يکسان

واِحٌد و ِعشروَن َرجاًلمذکر

إحدى و ِتسعون َکِلمًةمؤنث

8
23 تا 30

 33 تا 40 .......
93 تا 99

معطوف
جزء اول برعکس قاعده و

جزء دوم به صورت يکسان

ثالثٌة و عشرون  رجاًلمذکر

تسٌع و ِتسعوَن َنعجًةمؤنث
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عدد ترتيبی 

 عدد ترتيبی، عددى است که بر مرتبه اشیاء داللت می کند؛ مانند:. 330
ُع )فرزند چهارم(         الماُم الثاني َعَشر )امام دوازدهم( لولُد الّرابݭݭݭݭݭݭݭِ

َ
ا

 الفاظ اعداد ترتیبی
اعداد ترتیبی داراى دوازده لفظ هستند:

ّول، ثانی، ثاِلث، راِبع، خاِمس، ساِدس،
َ
أ

ف
ْ
ل
َ
ساِبع، ثاِمن، تاِسع، عاِشر، ِماَئة، أ

 انواع اعداد ترتیبی
 اعداد ترتیبی مانند اعداد اصلی داراى چهار نوع هستند:

مفرد، مرّکب، عقود، معطوف

لف(
َ
ّول( تا دهم )عاشر( و عدد صدم )مائة( و هزارم )أ

َ
 مفرد، شامل عدد يکم )أ

 مرّکب، شامل عدد يازدهم )حادى َعَشر( تا نوزدهم )تاِسَع َعَشَر(

 عقود، شامل بيستم )ِعشروَن( تا نودم )ِتسعوَن(

 معطوف، شامل عدد بيست و يکم )حادى و ِعشروَن( تا نودو نهم )تاِسع و   ِتسعوَن(

 احکام اعداد ترتیبی
 بــه طــور کلــی اعــداد ترتیبــی طبــق قاعــده اســتعمال می شــوند؛ يعنــی بــا معــدود مذکــر، 

مذکــر و بــا معــدود مؤنــث، مؤنــث هســتند؛ به جــز اعــداد عقــود و 100 و 1000؛ ماننــد:

 الحادى َعَشَر و التلميذُة الحادیة َعْشَرة
ُ

 الّرجلُ الرابُع و الفتاُة الرابعُة            الّتلميذ

                                                                                                                                                   
       مذکر      مذکر          مؤنث     مؤنث               مذکر          مذکر          مذکر        مؤنث      مؤنث      مؤنث

          )مرد چهارم(        )زن چهارم(                )يازدهمین دانش آموز »پسر«(              )يازدهمین دانش آموز »دختر«(
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درا شصت و پنجم508

 الکتاُب الخامَس َعَشَر                        المقالُة الخامسَة َعْشَرَة

                    مذکر        مذکر          مذکر     مؤنث        مؤنث        مؤنث

)گفتار پانزدهم(                       )کتاب پانزدهم(

اّما عدد عقود لفظ آن در مذکر و مؤنث ثابت است؛ مانند:

            الکاِتُب العشروَن                     الکاِتـَبـُة العشروَن

                   مذکر          يکسان                             مؤنث        يکسان 

   )بيستمین نويسنده »مرد«(                    )بيستمین نويسنده »زن«(

 جدول اعداد ترتيبى و احكام آنها

ف
عددترتیبیردی

نوع 
عددترتیبی

حکم عدد اصلی و 
معدود

مثالمعدود

مطابق قاعدهمفرد1 و 12
َالّرجُل الرابُعمذکر

الفتاُة الرابعُةمؤنث

به صورت يکسانمفرد1000 و 2100
الرجُل المأُةمذکر

المقالُة اللُفمؤنث

مطابق قاعدهمرّکب11 تا 319
 الحادي َعَشَرمذکر

ُ
التلمیذ

َالّتلمیذُة الحاديَة َعشرَةمؤنث

به صورت يکسانعقود20 تا 490
الکاِتُب العشروَنمذکر

الکاِتبُة العشروَنمؤنث

5

21تا 29
31 تا 39

.....
91 تا 99

معطوف

جزء اول مطابق قاعده

جزء دوم به صورت 

يکسان

الّرجُل الخامُس و الثالثوَنمذکر

الفتاُة الخامسُة و الثالثوَنمؤنث
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509  اقسام و احکام اعداد)2 

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 1. عدد اصلی و ترتیبی چه تفاوتی با يکديگر دارند؟   

 2. کلمات داده شده را طبق قواعد اعداد ترتیبی ترجمه کنید.

فصل پنجم، مقاله دهم، رساله دوازدهم، درس شصتم

دانشجوى هزارم، طبقه هفتاد و پنجم، رتبه یک هزار و دویست و پنجاهم 

  اعداد اصلى و ترتیبى را در آيات و روايات زیر تشخیص داده، نوع و حکم هرکدام را 
بنويسید.

هوِر ِعنَد اهلِل ِاثنا َعَشَر َشْهرًا.1
ُ

 ِعّدَة الّش
َ

1. القرآن الکریم: إّن

اِدِقیَن ِمَن الّصَ
َ
ُه ل

َ
ْرَبُع َشَهاَداٍت ِباهلِل ِإّن

َ
َحِدِهْم أ

َ
2. القرآن الکریم: َفَشَهاَدُة أ

َکاِذِبيَن.2
ْ
ْیِه ِإْن َکاَن ِمَن ال

َ
ْعَنَت اهلِل َعل

َ
 ل

َ
ّن

َ
َخاِمَسُة أ

ْ
 َوال

 ُهَو َساِدُسُهْم.3
َّ

 َخْمَسٍة ِإال
َ

 ُهَو َراِبُعُهْم َوال
َّ

َثٍة ِإال
َ

3. القرآن الکریم: َما َيُکوُن ِمْن َنْجَوى َثال
4. االمام علّی؟ع؟: َالُمِصیبُة واِحَدٌة َو إْن َجَزْعَت َصاَرْت اثنَتیِن.4

مطالعه و پژوهش

« در خصوص هر يک از انواع عدد 
ْ

▪ بررسی کنید در هنگام تعريف عدد به وسیله »َال
اصلی )مفرد، مرکب، عقود، معطوف( چگونه بايد عمل کنیم؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

جامع الدروا العربّیة، جزء اود، ص115.

صرع ساده، ویرایش93، ص 336و 337.

1. همانا عدد ماه هاى سال نزد خداوند، دوازده ماه است. توبه، 36
ک قوم عاد[ را خداوند هفت شب و روز پياپی بر آنها مسلط کرد. حاقه، 7 2.آن ] باد تند براى هال

3.هیچ سه نفری باهم راز نگويند که خدا چهارمی آنها نباشد و هیچ پنج نفری که خدا ششمی آنها نباشد. مجادله،7
4.  مصیبت يک درد است و اگر جزع و زارى کردى دو برابر می شود. غررالحکم، ص 62
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کتابت آن اقسام همزه و شیوه 

درس شصت و ششم

همزه

 همزه، يکی از حروف الفبا و شکل اصلی آن شش کوچک )ء( است.

 به طور کلی، همزه هنگام نوشتن، يا داراى »پايه« است يا تنها می آيد. 

 پايه همزه:
َ
، َقَرأ

َ
ل

َ
َمَر، َسأ

َ
؛   مانند   :   أ  گاهی الف است )أ( 

؛   مانند   :   َیـِئـَس، ُقِرَئ، َباِرٌئ  گاهی ياء است )ئـ  ئ( 

ٌؤ
ُ
ْؤل

ُ
ُؤُم، ل

ْ
ـُؤَم، َیل

َ
؛   مانند   :   ل  گاهی واو است )ؤ( 

؛   مانند   :   ُسوء، َبَقاء، ِقَراَءة  گاهی بدون پايه است )ء( 

 همزه، در ابتدا، وسط و پايان کلمه نوشته می شود.

 نوشتن همزه در هر يک از مکان هاى سه گانه، داراى قواعدى است که در ذیل به 

آنها اشاره می شود. 

 نوشتن همزه در ابتداى کلمه

 هر گاه همزه در ابتداى کلمه قرار گیرد، به صورت »الف« نوشته می شود که اگر قطع 

باشد، با شش کوچک )ء( و اگر وصل باشد، بدون آن می آيد؛ مانند: 
ْنُصْر

ُ
َحْمد، ا

ْ
ل
َ
وصل     ا ْحَمد، ِإْکَرام             

َ
قطع     أ
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511 کتابت آن اقسام همزه و شیوه 

  نکته ها
الف  کلمه  اول  در  همزه  از  پس  اگر  قرآن،  جديد  الخط هاى  رسم  از  بعضی  در   .1  

باشد، همزه را بدون کرسی می نويسند؛ مانند: 
َءاَمَن آَمَن  نوشته می شود  

ل« پس از »ِل« حذف می شود؛ مانند:
َ
2. همزه »ا

ْنَسان ِ
ْ

ْنَسان     ِلل ِ
ْ

ُجل   ،   ِل + َال ُجل     ِللّرَ ِل + َالّرَ

 نوشتن همزه در وسط کلمه
 نوشتن همزه در وسط کلمه داراى شرايطی است:

حرکِت  حرف  صورت  به  گیرد،  قرار  وسط  در  و  باشد  متحرک  همزه  گاه  هر  الف(   

خودش نوشته می شود:
ُؤُم

ْ
ـُؤَم  َیل

َ
 حرِف حرکِت ضمه، واو )ؤ( است ؛                 مانند: ل

ُ
ل

َ
  َیْسأ

َ
ل

َ
 حرِف حرکت فتحه، الف )أ( است ؛             مانند: َسأ

 حرف حرکت کسره، ياء )ئـ ، ئ( است ؛        مانند: َیـِئـَس  َیْیِئُس

  تذّکر
 1. اگر همزه، مفتوح و حرف ما قبل آن مضموم يا مکسور باشد، به صورت حرِف 

حرکت ما قبل نوشته می شود؛ مانند:
    ُمَؤن، ُسَؤال، ِفَئة، ِذَئاب

ة« و »َمْسُئول« گاهی به صورت ياء نوشته می شوند، درحالی که طبق 
َ
 2. همزه »َمْسَئل

ة؛ 
َ
ل
َ
قاعده، همزه در کلمه اول به صورت الف   َمْسأ

و در کلمه دوم به صورت واو  َمْسُؤول، نوشته می شود.
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درا شصت و ششم512

نوشته  ماقبلش  حرکِت  حرِف  با  گیرد،  قرار  وسط  در  و  باشد  ساکن  همزه،  اگر  ب( 

می شود؛ مانند:
س، ِبْئس، ُبـْؤس

ْ
    َبـأ

به  اگر  زیرا  می شود؛  نوشته  »ء«  صورت  به  شود،  واقع  الف  دو  بين  همزه،  اگر   ج( 

الخط  رسم  نظر  از  که  می گیرد  قرار  هم  پهلوى  الف  سه  آيد،  در  الف  صورِت 

درست نیست؛ مانند:
ِقـَراَءات

 نوشتن همزه در آخر کلمه

نوشتن همزه در آخر کلمه داراى شرايطی است:

)ء(  پايه  بدون  باشد،  ساکن  آن  ماقبل  و  گیرد  قرار  کلمه  آخر  در  همزه  هرگاه  الف( 

نوشته می شود؛ مانند:
    ُجـْزء، َضْوء

ب( هرگاه همزه در آخر کلمه قرار گیرد و پيش از آن متحرک باشد، به شکِل حرکت 

حرف ماقبلش نوشته می شود؛ مانند: 
، ُقـِرَئ

ُ
    َجـُرَؤ، ُیـْقَرأ

ج( هرگاه همزه در آخر کلمه قرار گیرد و تاء تأنیث به آن ملحق شود:

اگر قبل از آن، حرِف صحیح و ساکن باشد، به صورت الف نوشته می شود؛ مانند:  
ة

َ
    َنْشـأ

هم جنِس        که  می شود  نوشته  حرفی  صورت  به  باشد،  متحرک  آن،  از  قبل  اگر   

حرکِت حرف ماقبلش باشد؛ مانند:
ــَؤة

ُ
ــْؤل

ُ
    ِفَئـة، ل
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513 کتابت آن اقسام همزه و شیوه 

اگر قبل از آن، حرف عله باشد، بعد از ياء به صورت ياء و بعد از الف و واو   

بدون پايه )ء( نوشته می شود؛ مانند:
َهْيـَئة، َخِطيَئـة، ِقَراَءة، ُمـُروَءة

 همزه قطع و وصل

و  می شود  تلفظ  گیرد،  قرار  کالم  وسط  يا  ابتدا  در  اگر  که  است  همزه اى  قطع،  همزه 
عالمت آن شش کوچک )ء( است؛ مانند:

 ْکِرْم
َٔ
 ْکِرْم َیا َرُجُل، َیا َرُجُل ا

َٔ
    ا

همزه وصل، همزه اى است که در ابتداى کالم تلفظ می شود؛ ولی در وسط کالم تلفظ 

نمی شود و عالمت آن صاد کوچک )صـ ( است؛ مانند:
ْجِلْس

ݗ
ِاْجِلْس َیا َرُجُل، َیا َرُجُل ا

 همزه وصل و قطع در اقسام کلمه

همزه، در اقساِم سه گانه کلمه، گاهی وصل و گاهی قطع است.

  همزه در انواع اسم

همزه همه اسم ها قطع است به جز:

ِاْسم)نام(   اسم هاى:   ِاْبن )فرزند پسر(       
ِاْست )نشیمن گاه( ِاْبَنة)فرزند دختر(    

ِاْثَنان )هر دو( ِاْبنم)فرزند پسر( 

ِاْثَنَتان )هر دو( ِاْمَرء )مرد(             

ْیُمن )برای َقَسم به کار می رود(
َ
ا ة )زن(             

َ
ِاْمَرأ

قطع که  إفعال  باب  )به جز  مزيد  رباعی  و  مزيد  ثالثی  باب هاى  مصادر  نیز  و       

 است: َو ِإْحسان(؛ مانند:
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درا شصت و ششم514

َو ٱْسِتَماع، َو ٱْسِتْغَفار، َو ٱْحِمَرار، َو ٱْعِشيَشاب

  همزه در انواع فعل

 همزه در فعل هاى ماضی، مضارع و امر، داراى حالت هاى مختلف است:

1. فعل ماضی: همزه، در ماضِی سه حرفی و ماضِی باب إفعال، »قطع« است؛ مانند:
ْخَرَج

َ
ـأ

َ
ْحَسَن، ف

َ
، َو أ

َ
َخذ

َ
َکَل، ُثّمَ أ

َ
ــأ

َ
َمَر، ف

َ
َو أ

     در بقیه موارد، همزه هاى فعل ماضی وصل است؛ مانند:
َ

ّن
َ
، َو ٱْطَمأ ، َو ٱْسَتْغَفَر، َو ٱْحَماّرَ

َ
َو ٱْجَتَمَع، َو ٱْنَقَطَع، َو ٱْبَیّض

 2. فعل مضارع: فعل مضارع، فقط يک همزه در صیغه سیزده دارد و آن نیز  »قطع« 

است؛ مانند:
ْسَتْغِفُر

َ
ْنُصُر، ُثّمَ أ

َ
أ

َ
ْضِرُب، ف

َ
َو أ

3. فعل امر: فقط امر حاضر همزه دارد که آن هم »وصل« است؛ به جز همزه امر باب 

إفعال که قطع است؛ مانند:
ْخِرْج

َ
أ

َ
ْحِسْن، ف

َ
    َو ٱْضِرْب، ُثّمَ ٱْسَتْغِفْر، َو أ

  همزه در انواع حرف

 همزٔه همه حروف، قطع است؛ به جز همزه الف و الم )َال( که وصل است؛ مانند:
َّ

، َوِإال
َ

ْن، ُثّمَ ِإّن
َ
أ

َ
ٰی، ف

َ
قطع       َو ِإَذا، َو ِإل

ِبيُل َحْمُد، ُثّمَ ٱلّسَ
ْ
ٱل

َ
ْمِس، ف

َ
َعْصِر، َو ٱلّش

ْ
وصل     َو ٱل
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515 کتابت آن اقسام همزه و شیوه 

ݢو تــمــریــن پــــرســــش ݢ

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. به طور کلی همزه به چند صورت نوشته می شود؟

 2. هرگاه همزه در وسط کلمه واقع شود و متحرک باشد، چگونه نوشته می شود؟ با 

ذکر مثال توضیح دهید.

 3. اگر همزه میانی ساکن باشد، به چه صورت نوشته می شود؟

 4. اگر ما قبل همزه پايانی ساکن باشد، چگونه نوشته می شود؟

 5. اگر همزه در آخر کلمه قرار گیرد و به آن تاء تأنیث ملحق شود، به چند صورت نوشته 

می شود؟

 6. دو فرق میان همزه قطع و وصل را بنويسید.

 7. آيا همزه همه اسم ها قطع است؟ توضیح دهید.

 8. آيا همزه همه حرف ها قطع است؟ توضیح دهید.

 9. آيا همزه همه فعل ها وصل است؟ توضیح دهید.

 10. به طور کلی اسم هایی را که همزه آنها وصل است بنويسید.

 11. دلیل کتابت همزه را در کلمات ذیل ذکر کنید.
ِئَك، ِإیَمان

َ
ول

ُ
ة، أ

َ
لُمِسي ُء، ِاْمَرأ

َ
ُس، ا

َ
لُمْؤِمُنون، َیْیأ

َ
، ا آَمُنوا، َتْطَمِئّنُ

َمن
ْ
ْسُتْهِزُؤوا،  َمأ

ُ
ْسُتْهِزَئ،  ا

ُ
وُتوا،  ِبْئَس،  َجَزاُؤُهْم،  ا

ُ
َقاِئَمة،  أ

، َهاُؤم
َ

ِتّي، َمآب، َماِئَدة، َمَداِئن، َمل
ْ
ؤ، ِلَقاء، َمأ

ُ
ْؤل

ُ
ل، ل َماِلُئوَن، ُمَؤّجَ
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درا شصت و ششم516

  نوع همزه )قطع و وصل( را در آيات و روايات ذیل مشخص کنید.
ٰوَة ِلِذْکِري.1

َ
ل ِقِم الّصَ

َ
نا َفاْعُبْدِنـي َو أ

َ
 أ

َّ
َه ِإال

َ
 َنا ٱهلُل اَل ِإل

َ
ِنی أ

َ
1. القرآن الکریم: ِإّن

ثاثًا َو ِرْئیًا.2
َ
ْحَسُن أ

َ
ُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم أ

َ
ْکَنا َقْبل

َ
ْهل

َ
2. القرآن الکریم: َو َکْم أ

َخاِشِعیَن.3
ْ
ی ٱل

َ
 َعل

َّ
َکِبَیرٌة ِإال

َ
َها ل

َ
وِة َو ِإّن

َ
ل ْبِر َو ٱلّصَ 3. القرآن الکریم: َو ٱْسَتِعیُنوا ِبالّصَ

ِهْم.4 ْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِ
َ
ُهْم أ

َ
هاِر ِسّرًا َو َعالِنَیًة َفل ْیِل َو ٱلّنَ

َّ
ُهْم ِبٱل

َ
ْمَوال

َ
ِذیَن ُيْنِفُقوَن أ

َّ
4. القرآن الکریم: ٱل

ِبَعاِت.5 اِت َو َبقاَء ٱلّتَ
َّ

ذ
َّ
َماُم َعِلّي؟ع؟: ُاْذُکُروا ٱْنِقَطاَع ٱلل ِ

ْ
ل

َ
5. ا

ْت.6 ْحَرَزْت ُقوَتَها ٱْسَتَقّرَ
َ
ْفَس ِإَذا أ  ٱلّنَ

َ
 اهلِل؟ص؟: ِإّن

ُ
6. َرُسول

ْوَرَثَك ُذْخرًا.7 
َ
َماِل َما أ

ْ
 َخْیَر ٱل

َ
َماُم َعِلّي ؟ع؟:  ِإّن ِ

ْ
ل

َ
7. ا

طه، 14: همانا من خود خداوند ]يکتا[ هستم. هیچ معبودى جز من نیست؛ پس ]موسی[ مرا بپرست و نماز را   .1
کرِد من به پا دار. براى ياد 

کاالى خانه  و به  که آنان به  کرديم  ک  که پيش از آنان )ستمکاران( هال کّفار[  را  گروه هایی ]از  2. مریم، 74. و چه بسا 
ديدار ]از جهت هیئت و منظر از اينها[ نیکوتر بودند.

گران و دشوار است، مگر بر فروتناِن ]خدا ترس[. کار [ قطعًا  3. بقره، 45: و از شکیبایی و نماز يارى خواهید و این ] 
که مال هاى خود را در شب و روز، پنهان و آشکارا، انفاق می کنند، پس براى آنان است مزدشان  4. بقره، 274: آنان 

نزد پروردگار آنها.
گوار آن بر جاى ماندنی. که لذت ها تمام شدنی است و پايان نا يد  کلمه قصار 433: به ياد دار 5. نهج البالغه، 

که انسان روزى خود را داشته باشد، آرامش می يابد. 6. الحياة، ج 3، ص 165: هنگامی 
که ذخیره ]آخرت[ تو شود. 7. غرر الحکم، ج 1، ص 111: بهترین مال ]و دارایی[ آن است 
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روش تجزیه اسم

ملحق به باب اسم

 بعد از آشنایی با اقسام اسم، مناسب است که با روش تجزيه اسم آشنا شويم. بهترین روش 
انجام تجزيه کلمات، استفاده از »جدول هاى تجزیه« است.

جهت آشنایی بيشتر با چگونگی تجزيه اسم، به صورت نمونه، تعدادى اسم، مورد 

تمریِن  عنوان  به  کريم  قرآن  از  اسم هایی  آن،  از  پس  و  گرفته  قرار  صرفی  تحلیل  و  تجزيه 

بيشتِر صرف پژوهان ارائه شده تا با راهنمایی استاد تجزيه شود.

  توضیحاتی در مورد جدول تجزیه اسم
 در جدول تجزيه اسم، ده ستون به شرح ذیل وجود دارد:

1234567891011

وزناسمسوره آيه
ص،ر،د 

ح، ه1
غیرمصدر 
نوع مصدر

جامد
 نوع مشتق

مفرد، مثنی 
نوع جمع

مذکر 
 نوع مؤنث

نکره 
نوع معرفه

معرب يا 
مبنی

ترجمه

اسم فاعلغیرمصدرصحیحالفاعالتالّصالحات103 ، 3
جمع مؤنث 

سالم
شايستگانمعربمعرفه به َاللفظی مجازی

بيانگر شماره سوره و آيه اى است که اسم در آن به کار  رفته است.   ستون اّول    : 

خود اسم در آن آورده شده است.  ستون دوم     : 

 ستون سوم     :  به وزن کلمه اشاره می شود. مراد از وزن، وزن اسم با وجود زوايد و محذوفات 

آورده  موجود  کلمه  همان  وزن  بلکه  يا...  مفرد  مصدر،  وزن  نه  است،  آن 

می شود؛ مانند:

ِرْجل      بر وزن  ِفْعل     ،      ِغلمان  بر وزن   ِفْعالن

ْعالن
َ
باِقیات بر وزن  فاِعالت    ،      َزيدان     بر وزن   ف

1. مراد از ص: منقوص، ر: مقصور، د: ممدود، ح: صحیح الخر، ه: شبه صحیح است.
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ملحق به باب اسم518

مقصور،  منقوص،  جهت  از  آخر،  حرف  لحاظ  با  اسم  به  ستون  این  در   ستون چهارم    : 

عالئم  با  ترتیب  به  که  می شود  اشاره  صحیح  شبه  و  صحیح  ممدود، 

اختصارى »ص، ر، د، ح، ه« آمده است.

به مصدر يا غیرمصدر بودن آن اشاره دارد. بايد توجه داشت کلیه کلماتی   ستون پنجم    : 

که از حیث صیغه و ساخت، مصدر باشند، تحت عنوان مصدر از آنها 

ياد شده و بر سایر اسم ها، غیرمصدر اطالق گرديده  است.

جامد يا مشتق بودن اسم را مشخص کرده است. مقصود از مشتق، معناى   ستون ششم    : 

اصطالحی آن است که به کلمات هشت گانه ذیل گفته می شود:

اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، اسم مبالغه، اسم 

مکان، اسم زمان و اسم آلت؛ بر هر کلمه اى که جزء يکی از این هشت 

دسته نباشد، جامد اطالق می شود.

در مقابل آن، مشتق لغوى است و آن کلمه اى است که داراى اصل است 

و از کلمه ديگر گرفته شده باشد؛ اعم از اينکه مشتق اصطالحی باشد يا 

م 
ْ
م که همگی از اصل ِعل ِ

ّ
َم، َعاِلم، ُمَتَعل

َّ
َم، َتَعل

َ
نباشد؛ مانند: َعِلَم، ِاْسَتْعل

گرفته شده اند. در مقابل این مشتق، جامد لغوى قرار دارد و آن کلمه اى 

از  ابتدا  در  آن،  حروف  يعنی  باشد؛  نشده  گرفته  ديگر  کلمه  از  که  است 

حروف الفبا اخذ شده باشد؛ مانند: َشَجر )درخت( و َنْصر )يارى کردن(.

نیز  بودِن کلمات اشاره شده و نوع جمع  :در آن، به مفرد، مثنی و جمع  ستون هفتم       

تعیين گرديده است: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم و جمع مکسر؛ 

ضمنًا مفرد جمع هاى مکسر نیز در همین ستون آورده می شود.

در آن، به مذکر يا مؤنث بودن اسم اشاره شده و برخی از اقسام مؤنث در   ستون هشتم    : 

آن تعیين می شود.

به معرفه يا نکره بودن کلمه اشاره دارد؛ در ضمن، نوع معرفه کلمات نیز   ستون نهم      : 

تعیين می شود.
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519 روش تجزیه اسم

در آن به ترجمه اسم، اشاره می شود.  ستون دهم     : 
 

12345678910

وزناسمسوره آیه
ص،ر،د 

ح، ه
غیرمصدر

 نوع مصدر
جامد 

نوع مشتق
مفرد، مثنی  

نوع جمع
مذکر

 نوع مؤنث
نکره

نوع معرفه
ترجمه

ق29/79
ْ
صحیحَفْعلَخل

مصدر
ثالثی مجرد

آفريدننکرهمذکرمفردجامد

س16/79
َ

ُمَقّد
ْ
لال مقدسمعرفه به َالمذکرمفرداسم مفعولغیرمصدرصحیحالُمفّعَ

َشّد29/79
َ
ْفَعلأ

َ
نکرهمذکرمفرداسم تفضیل1غیرمصدرصحیحأ

سخت تر،
محکم تر

وب8/79
ُ
جامدغیرمصدرصحیحُفُعولُقل

جمع مکسر
)قلب(

دل هانکرهمذکر

م21/79 لَجَهّنَ
َّ
مفردجامدغیرمصدرصحیحَفَعل

مؤنث 
مجازی

معرفه
علم

دوزخ

ُمْعِصَرات14/79
ْ
اسم فاعلغیرمصدرصحیحَالُمفِعالتال

جمع مؤنث 
سالم

مؤنث 
مجازی

ابرهای باران زامعرفه به ال

اج13/79 فروزاننکرهمذکرمفردصیغه مبالغهغیرمصدرصحیحَفّعالَوّهَ

کیفر، پاداشنکرهمذکرمفردجامداسم مصدرممدودَفعالَجَزاء26/79

کنار هم آمده و ما قبل حرف  که دو حرف هم جنس  ْشَدد است 
َ
َشّد، اسم تفضیل براى مذکر، و اصل آن أ

َ
1. أ

کن است و طبق قاعده ادغام فتحه به ما قبل منتقل و دو دال در يکديگر ادغام  اول حرفی صحیح و سا

َشّد.
َ
شده است      أ
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ملحق به باب اسم520

جدول تجزيه اسم های مبنى

123456

ترجمهعالمت بناءصيغهنوعاسم مبنیشماره آیه

1) چه چیزی؟مبنی بر سکون_اسم استفهامما )در َعّمَ

در این جدول شش ستون به شرح ذیل وجود دارد:

ستون اول:شمارٔه آيه.

ستون دوم: اسم مبنی.

ستون سوم: به نوع آن اسم اشاره دارد و با توجه به اينکه تعداد اسم های مبنی 

محدود می باشد،مشخصات کلی آنها بيان شده؛ مثاًل: در ضمائر، 

بودن  جّری  يا  و  نصبی  يا  رفعی  نیز  آنها،و  بودن  منفصل  و  متصل 

مشّخص گرديده، و در اسم های موصول به مشترک و خاص بودن 

آنها اشاره شده است.

ستون چهارم: به صیغه و  شخص اسم های مبنی، اشاره رفته است و در صورتی 

و  »من  مانند:  کنند،  استعمال  اشخاص  همه  برای  را  کلمه ای  که 

تعیين  آنها  صیغٔه  اشخاص  همٔه  عبارت  ذکر  با  موصول،  ما«ی 

گرديده است، و هر گاه کلمه ای بر هیچ شخصی داللت نکند، در 

ستون صیغه، تیرٔه کوچک)_ ( گذارده شده است.

ستون پنجم: در آن عالمت بناء معین شده است. اگر کلمه ای دارای عالمت بناء 

اصلی و عارضی باشد، به عالمت بناء اصلی آن اشاره شده است.

ستون ششم: ترجمه کلمه بيان شده است.
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521 روش تجزیه اسم

 تمرین عمومى

اسم هاى قرآنی ذیل را مانند جدول نمونه درس در کتاب تمرین، تجزيه کنید.

 جدول نمونه اسم هاى قرآنی براى تمرین تجزیه

ترجمهاسمسوره/آیهترجمهاسمسوره/آیه

8/95

6/78

9/85

3/86

15/79

29/79

38/79

45/79

13/80

12/88

41/80

29/81

2/82

19/82

18/83

3/92

6/92

َحاِکِمیَن   
ْ
َال

ْرض   
َ ْ
َال

َماَواَت    َالّسَ

اِقب   
َ

َالّث

ُموَسٰی   

ْیل   
َ
ل

ْنَیا   
ُ

َالّد

ُمْنِذر   

َمة    ُمَکّرَ

َعْین   

َقَتَرة   

ِمیَن   
َ
َعال

ْ
َال

َکَواِکب   
ْ
َال

َنْفس   

ْبَرار   
َ
أ

ْنثٰی   
ُ ْ
َال

ُحْسَنٰی   
ْ
َال

داوران   

زمین   

آسمان ها   

درخشان   

حضرت موسٰی؟ع؟

شب   

دنیا   

بيم دهنده   

گرامی داشته شده   

چشمه   

تیرگی،سیاهی   

جهانیان   

ستارگان   

جان   

نیکوکاران   

ماده   

نیکو   

8/93

2/94

1/95

8/96

7/100

25/83

12/85

9/86

19/88

27/89

9/90

8/91

15/91

5/97

8/98

1/99

5/98

َعاِئل   

ِوْزر   

ْيُتون    َالّزَ

ْجَعٰی    َالّرُ

َشِهید   

َمْخُتوم   

َبْطش   

َراِئر    الّسَ

ُصُحف   

ة    ُمْطَمِئّنَ
ْ
َال

َشَفَتْیِن   

ُفُجور   

ُعْقَبٰی   

ع   
َ
َمْطل

َجَزاء   

َزال   
ْ
ِزل

ُحَنَفاء   

نیازمند

بار گران

زيتون

بازگشت

گواه

ُمهرشده

گرفتن

نهان ها

کتاب ها

اطمینان يافته

دو لب

بدکارى

سرانجام

هنگام طلوع

پاداش

جنباندن

 حق گرايان
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قرآن حکيم؛ ترجمه: آيت اهلل ناصر مکارم شیرازى، دارالقرآن کريم، دفتر مطالعات . 1

تاريخ و معارف اسالمی، تهران، 1373 هـ . ش

مطالعات . 2 دفتر  الکريم،  دارالقرآن  فوالدوند،  مهدى  محمد  ترجمه:  مجيد؛  قرآن 

تاريخ و معارف اسالمی، تهران، 1373 هـ . ش.

حکمت، . 3 انتشارات  مجتبوى،  الدین  جالل  سید  دکتر  ترجمه:  مجيد؛.  قرآن 

تهران، 1371 هـ . ش.

قرآن مجيد؛ ترجمه: عبدالمحمد آيتی، انتشارات سروش، واحد احیاى هنرهاى . 4

اسالمی، تهران، 1367 هـ . ش.

و . 5 علمی  انتشارات  شرکت  شهیدى،  جعفر  سید  دکتر  ترجمه:  البالغة؛  نهج 

فرهنگی، چ دهم 1376.

أنصارى، . 6 الدین عبداهلل بن هشام  ألفية بن مالك؛ جمال  الی  المسالك  أوضح 

دارالفکر لطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط 1420 هـ . 2000 م.

ِلبيان الیات یا فرهنگ لغات قرآن؛ دکتر محمد قريب. انتشارات . 7 غات 
ُ
الّل تبيین 

بنیاد، ایران، 1366 هـ . ش.

تصریف الفعال و السماء؛ الدکتور محمد سالم محیسن، دارالکتب العربی، ط . 8

الولی، بيروت 1407 هـ . 1987 م. 

خسرو، . 9 ناصر  انتشارات  الغالیينی.  مصطفی  الشیخ  العربیة؛  الدروس  جامع 

ایران، بی تا.

جامع المقدمات؛ تصحیح و تعلیقه: استاد مرحوم مدرس افغانی، مؤسسه انتشارات . 10

فهرست منابع
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هجرت، بی تا.

الجدول فی إعراب القرآن: محمود صافي، دارالرشید، دمشق و مؤسسه اليمان، . 11

بيروت، ط 2، 9، 14 هـ  1988 م.

حاشية الصبان علی شرح الشمونی، محّمدبن علی الصّبان، انتشارات زاهدی، . 12

چ دوم،  ایران،  تهران.

شرح ابن عقيل، بهاءالّدین عبداهلل بن عقیل العقیلّی الهمدانّی المصرّی، شرکة . 13

العلمّی للمطبوعات، بيروت، لبنان، بی تا.

بيروت، . 14 الکتب،  النحوى، عالم  الدین بن يعیش  الشیخ موفق  المفصل؛  شرح 

مکتبة المتنّبی، القاهره، بی تا.

شرح شافية ابن حاجب؛ رضی الّدین محّمدبن الحسن الستراباذی، دارالکتاب . 15

العلمّیة،  بيروت، لبنان، بی تا.

شرح النّظام؛ حسن بن محّمد النیسابورّی، شرکة شمس المشرق، الطبعة الولی، . 16

بيروت، لبنان، 1412هـ  1992م

صرف ساده؛ محمد رضا طباطبائی، مؤسسه دارالعلم، 1370 هـ . ش.. 17

علوم العربیة؛ السید هاشم الحسینی الطهرانی، انتشارات المفید، ایران، 1409 هـ .ق.. 18

الفراهیدى، . 19 أحمد  بن  الخلیل  عبدالرحمن  أبی  الجدیدة(؛  الطبعة   ( العين 

دارإحیاء التراث العربی، بيروت، لبنان، بی تا.

فرهنگ فارسی )شش جلدى(؛ دکتر محمدمعین، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، . 20

چ هشتم، ایران، تهران 1371.

الکفاف؛ یوسف الّصیداوى، دارالفکر،مکتبة السد، دمشق، سورية، ط. 1999م.. 21

لسان العرب؛ ابن منظور، دارالبیروت لطباعة و النشر، ط الولی. بيروت، لبنان، 1410 هـ . 22
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. 1990 م.

مبادى العربیة ؛ ج 2، 3 و 4، للمعلم الشرتوني تنقیح وإعداد حمید المحمدي، . 23

مؤسسة دارالذکر للتحقیق و النشر، 1416 هـ .

معجم القواعد العربیة فی النحو و التصریف؛ عبدالغنی الّدقر، منشورات الحمید، . 24

ط. الولی، ایران، قم، 1410 هـ .

العلمیة، . 25 دارالکتب  التونجی،  الدکتور  إعداد  الدب؛  في  المفّصل  المعجم 

بيروت، 1413 هـ. 1993 م.

المعجم المفّصل فی علوم الصرف؛ االستاذ راجي  السمر، دارالکتب العلمیة، . 26

بيروت، 1418 هـ . 1997 م.

معجم تصریف الفعال العربیة؛ السفیر آنطوان الدحداح، مکتبة لبنان،بيروت، . 27

لبنان، طبع 1995 هـ .

دارالجیل، . 28 الزمخشرى،  بن عمر  القاسم محمود  ابی  العربّیة؛  المفصل فی علم 

بيروت، لبنان، بی تا.

الستاذ . 29 التونجی،  محمد  الدکتور  إعداد  )اللسنيات(؛  اللغة  علوم  في  المفصل 

راجي االسم،  دارالکتب العلمیة، بيروت، 1414 هـ . 1993 م.

المنجد؛ ترجمه: محمد بندريگی، انتشارات اسالمی، اسفند 1386.. 30

النحو الوافي؛ عباس حسن، دارالمعارف، مصر، ط 1966 .3 م.. 31

يسرية . 32 دکتورة  شرح:  المیدانی،  محمد  احمد  الّصرف؛  علم  في  الّطرف  نزهة 

محمد ابراهیم حسن، ط االولی، بی تا.
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