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  مقدمه دفتر

از  دانش صرف یکی از علوم ادبی تأثیر گذار در فهم متون دینی به ویژه قـرآن و روایـات اسـت.
آن رو که از اهداف اصلی فراگیری علوم ادبـی، توانمنـدی در اسـتفاده صـحیح از منـابع دینـی 

  .باشد میی است، توجه به مباحث کاربردی به ویژه در منابع دینی بسیار ضرور 
درسی کتاب حاضر در راستای تحقق این هدف مهم تدوین شده است و دفتر تدوین متون 

بر خود الزم می دانـد تـا از تالشـهای ارزشـمند اسـتاد بزرگـوار جنـاب حجـت های علمیه  حوزه
نسب که از اساتید برجسته صرف در حوزه علمیه قم می باشند و نیـز  االسالم آقای داود فائزی

تقدیر و تشـکر نمایـد. و از کلیـه اسـاتید و می صرف، ارزیابان و همکاران علمی این اثر گروه عل
 اینترنتـیصاحب نظران درخواست دارد تا نظرات اصالحی و تکمیلـی خـود را از طریـق پایگـاه 

IR.TMD.WWW  دنارسال فرمای.  
قبـول و امید است این اثر در ارتقای سطح علمی دانـش پژوهـان مفیـد باشـد و مـورد رضـایت 

  قرار گیرد. �حضرت ولی عصر
های علمیه دفتر تدوین متون درسی حوزه  
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  مقدمه مولف

  الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین.
قرآن و علوم اهل بیـت های علمیه، دریافت بی واسطه  حوزه های رسالت  نمهمتریاز بی شک 

 علیهم السالم و معرفی آن به دیگران است. تالش علمی طـالب و اسـاتید ارجمنـد و داشـتن 
بـه منظـور شـمار مـی رود کـه در ایـن راسـتا و  متن درسی مناسب، دو رکن اساسی این مهم به

برای این امر در نظـر گرفتـه  درس صرف کاربردی، تسلط بیشتر طالب محترم به دانش صرف
شود و هدف از آن تسلط  می ارائه پس از اتمام یک دوره کامل علم صرف این درس شده است؛

بیشتر طالب به مباحث صرفی و نیز آموزش برخی نکـات کـاربردی اسـت. بـرای ایـن منظـور 
  ر است:آن به شرح زی ارائهکتاب حاضر طی بیست درس تدوین شده و نحوه 

در صورت عدم اتمام یک  ای تنظیم شده است. دقیقه ٥٠. مطالب هر درس برای یک جلسه ١
درس جدیـد مطـرح  نشـود؛ بلکـه در هـر جلسـهبقیه آن به جلسه بعد موکول  درس، سعی شود

البته درس (مهموز) طی دو جلسه و درس (متعدی و الزم) طـی سـه الـی چهـار جلسـه گردد. 
  زمان، اختصاص به تجزیه سوره مبارکه منافقون داده خواهد شد. شود و ما بقی می ارائه
هـر درس حـل شـود و بـه سـؤاالت صـفحه دوم  الزم است در هر جلسه جدول صفحه اول. ٢

» بـرای تمـرین بیشـتر«هایی کـه تحـت عنـوان  پاسخ داده شود. پاسخ به سؤاالت و حل تمرین
 همچنـین تـدریس اسـتاد محتـرم. الزم نیست مگر به اقتضای وقت کالس و صالحدیدآمده، 

    به صالحدید اساتید محترم است.نکات آموزشی در کالس 
جدول هر  قبل از هر جلسه. به منظور استفاده بیشتر از وقت کالس، الزم است طالب محترم ٣

تمارین حل شده را به  درس را حل کرده و به سؤاالت صفحه دوم پاسخ دهند و در ابتدای کالس
چهار نمره در نظر گرفته می شود؛  دوره آموزشیانند؛ برای فعالیت مزبور در طول رؤیت استاد برس
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، هر یک از طالب یک پژوهش به ارزش دو نمره را انجام داده و طول دوره آموزشیهمچنین در 
  . باشد نمره می ١٤ی، در نتیجه سؤاالت امتحانی پایاندهند.  به استاد تحویل می

بـل از حـل ، الزم اسـت ق٣و  ٢و ١هـای  ب ایـن کتـاب بـا صـرفتگی مطالـ. با توجه به پیوس٤
 ٣و  ٢و  ١برخی نکات کـه در صـرف  ها مراجعه کنند. الزم به ذکر است  ها، طالب به آن تمرین

  ست.شده انیامده است، در این کتاب ذکر 
   داوود فائزی نسب

. ش ه١٣٩٥تابستان،   
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  �س ���ت
��� ��� ������� �����  

در مقدمه کتب صرفی مباحثی از قبیل تعریف علم صرف، فایده و موضوع آن مطرح می شود؛ 
  کنیم. میبیان  را دیگری مقدماتی، مطالب در این درس به منظور تکمیل مباحث

 یرات ساختاری در معنای کلمهنقش تغی
کند. در اینجا  دانیم علم صرف درباره تغییرات ساختاری کلمات بحث می طور که می همان

گاهی از معنای کلمه باید از  نقش ساختار کلمه را در رابطه با معنای آن بررسی می کنیم. برای آ
گاه شویم. صلی (ماده کلمه) به بیان معنای حروف ا معنای حروف اصلی و معنای ساختار آن آ

  عهده علم لغت و بیان معنای ساختار آن (هیئت کلمه) به عهده علم صرف است.
َنَصَر، َینُصُر، «ر کلمه عالوه بر حروف اصلی، ساختار معینی دارد؛ مثًال کلمات ه که اینتوضیح 

ای دارند.  اند، هرکدام ساختار جداگانه در حروف اصلی مشترک که این با» ُانُصر، ناصر و منصور
شود. معنای مشترک  نامیده می» هیئت«و شکل و ساختار آن » ماده«حروف اصلی کلمه 

شود. از طرف دیگر معنای  ها مربوط می باشد. این معنا به ماده آن می» یاری«کلمات مذکور، 
گردد.  ها برمی هر کلمه با کلمه دیگر اندکی تفاوت دارد، این تفاوت به ساختار هر یک از آن

وت ساختار، باعث شده که هر کلمه عالوه بر معنای مشترک، معنای خاصی برای خود تفا
گاه  داشته باشد. برای فهمیدن معنای کلمه باید از معنای ماده و نیز از معنای هیئت آن آ

  است. هیئتباشیم. معنای نهایی کلمه ترکیبی از معنای ماده و 
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ماده  معنای و معنای ساختار را بدون توجه بهکند  علم صرف ما را با انواع ساختارها آشنا می
باشد، به معنای انجام » فاعل«ای که بر وزن  گوید هر کلمه دهد؛ مثًال می کلمه به ما یاد می

دارند و  از نظر ساختار یک معنا» ناصر، ذاهب، ضارب و حامی«دهنده کار است؛ لذا کلمات 
در این کلمات تفاوت  .کند) داللت می (کاری که ماده کلمه بر آن آن انجام دهنده کار است

َنَصَر، َینُصُر، «های قبلی یعنی در کلمات  معنا ناشی از تفاوت ماده کلمات است؛ ولی در مثال
توان  در یک جمله می ١تفاوت معنا ناشی از تفاوت هیئت کلمات بود.» ُانُصر، ناصر و منصور

معانی ساختارهای مشترک کلمات را ها سروکار دارد یعنی  ها و هیئت گفت علم صرف با قالب
  دهد. مورد بحث قرار می

  تغییرات ساختاری بدون اثر معنوی
که در  شود، اند، نوع اول تغییراتی که موجب تغییر معنای کلمه می تغییرات ساختاری دو نوع

به » َقَول«کنند، مانند تغییر  نوع دوم تغییراتی که معنای جدید ایجاد نمی نکته قبل بیان شد.

                                                                           
اند، مانند نردبان، پارو، میـز، صـندلی و ...  ها از چوب ساخته شده شیائی در اختیار ما باشد که همه آن. اگر ا١

گـوییم:  ها چوب است، پس تفاوتی با یکدیگر ندارنـد؛ در جـواب می اگر کسی بگوید که ماده مشترک همه این
شـته باشـد، در هـر یـک از ایـن اشـیا این اشیاء از جهت ماده اولیه تفاوتی ندارند، لذا هر خاصیتی که چـوب دا

انـد. در نتیجـه خاصـیتی کـه بـه سـاختار هرکـدام مربـوط  وجود دارد؛ ولی از نظر شکل و هیئت بـاهم متفاوت
آید از نردبان ساخته نیسـت و کـاری کـه نردبـان  شود، در دیگری وجود ندارد، لذا کاری که از صندلی برمی می

» ذاهب، مذهب و إذَهب«ید. در بحث کلمه شناسی نیز کلماتی مانند: آ دهد، از میز و صندلی برنمی انجام می
کننـد، ولـی  همانند اشیاء مذکور، ماده مشترک دارند؛ لذا معنای مشترک نیز دارند که کتب لغت آن را بیان می

ک معنـا بـ ها با دیگری فرق دارد؛ درنتیجه معنای هرکدام با دیگری فرق می ساختار هر یک از آن ه کند. اشـترا
 گیرد. شود و در علم صرف مورد بررسی قرار می ماده و تفاوت معنا به ساختار هر یک مربوط می
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ل«و تبدیل » قاَل «
َ
نام دارند. نتیجه تغییرات نوع » تخفیف لفظی«این تغییرات » َسل«به » إسأ

  اول، تغییر معنای کلمه و نتیجه تغییرات نوع دوم، سهولت در تلفظ کلمه است.
گفته » َنَصرُتم هُ «جای  شود؛ مثًال به  برای تخفیف لفظی، گاهی حرفی به کلمه اضافه می

گفته » ِلَیقوْل «جای   شود؛ مثًال به و گاهی حرفی از کلمه حذف می» وهُ َنَصرُتُم «شود  می
و » َمدَّ «شود  گفته می» َمَددَ «جای   گیرد؛ مثًال به و گاهی ادغام صورت می» ِلَیقْل «شود  می

شود  (منع کرد) گفته می» إزَتَجر«جای   شود؛ مثًال به گاهی حرفی به حرف دیگر تبدیل می
َجَر «شود  گیرد و گفته می عالوه بر ابدال، ادغام نیز صورت میو گاهی » إزَدَجَر « این » إزَّ

  شود. مطرح می» ادغام، اعالل، تخفیف همزه و ابدال«های  تغییرات در بحث

  و ادغام تخفیف همزه ارتباط ابدال با اعالل،
رف یافته، ح حرف تغییر که ایناعم از  ١جای حرف دیگر است؛ابدال جایگزین نمودن حرفی به 

و یا به همزه  عله یا همزه و یا حرف دیگری غیر از این دو باشد؛ لذا قلب حروف عله به یکدیگر
تغییر در حروف عله  که ایننیز قلب همزه به حرف عله از مصادیق ابدال است، ولی با توجه به 

و همزه، بیشتر از سایر حروف است، تغییرات حروف عله تحت عنوان قواعد اعالل و تغییرات 
ای ذکر شده است. از طرف دیگر اعالل و  همزه، تحت عنوان تخفیف همزه در باب جداگانه

شامل حذف حرف  ،تخفیف همزه اعم از ابدال هستند زیرا عالوه بر تبدیل حرف عله و همزه
شوند؛ درنتیجه رابطه ابدال با هر یک از اعالل و تخفیف همزه، عموم من  عله و همزه نیز می

در مورد اعالل و ابدال وجه اشتراک این دو باب، تغییر حرف عله است، مانند وجه است. مثًال 

                                                                           
البدل أن ُتقیم حرفًا مقام حرف ... و «نویسد:  ) می٧ ، صفحه١٠، جزء ٢. ابن یعیش در شرح مفصل (جلد ١

 »و اسم.العوض أن ُتقیم حرفًا مقام حرف فی غیر موضعه نحو تاء عدة و ِزَنة و همزة ابن 
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وجه افتراق ابدال با اعالل در تغییر حرف غیر عله به حرف دیگر است؛ مانند: » َقَوَل: قال«
  ».: ُقْل ْل ُقوْ «و وجه افتراق اعالل با ابدال، حذف حرف عله است، مانند: » إذَتَکر: إذَدَکر«

» زیدا«(نزدیک شد) و مانند » إزَتَلف: إزَدَلَف «ست با ادغام همراه نباشد، مانند: ، ممکن اابدال
است؛ ولی در که نون ساکن (تنوین) هنگام وقف به الف تبدیل شده » رأیُت زیداً «در مثال 

شود. در ادغام دو حرف متقارب غالبًا حرف اول به  منظور ادغام انجام میموارد زیادی ابدال به 
ُر «شود مانند:  بدیل میحرف دوم ت کَّ ُر: َیَذّ شاء«و مانند: » َیَتَذَکّ و گاهی حرف » َمن َیشاء: َمن یَّ

َبَر «کند مانند:  دوم به حرف اول تغییر پیدا می د«و مانند » إصَطَبر: إصَّ َمیِوت: «و » َسیِود: َسیِّ
ت ِسدٌس: « ممکن است دو حرف به حرف سومی تبدیل شوند، مانند:و در موارد نادری » َمیِّ
  اند. در یکدیگر ادغام شده» تاء«پس از ابدال به » سین«و » دال«در این کلمه دو حرف » ِستٌّ 

ابدال حرف عله به همزه و همزه به حرف عله ابدال در پایان توجه به این نکته الزم است که 
غیر و اکثرًا منقلب از حرف عله است.  غیر منقلبشایعی است. همزه بعد از الف زاید گاه 

و » سماو: سماء«، »داِوم: دائم«مانند: » واو«(از ماده قرأ)، منقلب از » ُقّراء«مانند:  منقلب
  .»ِبنای: بناء«، »بایع: بائع«و منقلب از یاء مانند: » أبناو: أبناء«

یاء آخر کلمه نیز گاهی غیر منقلب، گاه منقلب از واو و گاهی منقلب از همزه است، غیر منقلب 
  ». نبّی  نبیء:«و منقلب از همزه مانند: » داِعو: داعی«منقلب از واو مانند: ». یهاد«مانند: 

دو ابدال صورت گرفته یعنی یاء به همزه و همزه به یاء تبدیل شده » جائی جاِیئ:«در کلمه 
  باشد. می» ج ی ء«است، زیرا حروف اصلی این کلمه 

ه حروف اصلی کلمه توجه برای تشخیص، مضاعف، مهموز و معتل ب باید توجه داشت که
(خلق) نه معتل است و نه مضاعف بلکه  »َبِرّیة«شود نه به حالت فعلی آن؛ مثًال کلمه  می

باشد که طبق قاعده  می» ب رأ«و از ماده  بریئة (َفعیَلة)مهموز است، زیرا این کلمه در اصل 
  تبدیل شده است. برّیةتخفیف همزه به 
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  های ادبی روش بیان وزن در کتاب
از کلمات رایج » ف ع ل« برای بیان وزن عالوه بر استفاده از حروفادبی های  عضی از کتابب

ف «. این کار، عالوه بر داشتن فواید بیان وزن با  کنند که ساختار روشنی دارند نیز استفاده می
کند.  موجب تسهیل در بیان ساختار کلمه شده و گاه اطالعات جدیدی را ارائه می» ع ل

در این مثال ». بد علی وزن کتفأوبادًا و هو جمع و«نویسد:  ه میی در شرح کافیمرحوم رض
شده است. برای کسی که   استفاده» َکِتف«از لفظ » َفِعل«جای لفظ  ، به»َوِبد« برای بیان وزن

با علم صرف و لغت آشنا باشد، حرکات حروف کتف روشن است؛ لذا با نوشتن این کلمه 
وزن را » َفِعل«خواستیم با لفظ  کت حروف، الزم نیست، ولی اگر میعنوان وزن، بیان حر  به

  بیان کنیم، الزم بود حرکات حروف را در وزن مشخص کنیم.
ما ُیسَجُر به  :الّسجور کصبور«نویسد:  می» تاج العروس«یکی از کتب مشهور لغت به نام 

همانند  –ور بر وزن َصبُور، چیزی (َسج» ور ای یُوَقُد و ُیْحَمی فهو کالَوُقود لفظًا و معنًی التنّ 
شود. در نتیجه این کلمه از نظر لفظ و  است که تنور با آن، افروخته و گرم می -چوب یا هیزم

ی سجور و بیان حرف معنا همانند َوُقود است.) در این جا برای مشخص کردن حرکات کلمه
شده است، زیرا این کلمه زاید آن، ابتدا از کلمۀ صبور استفاده شده، سپس کلمه وقود، ذکر 

  کند. عالوه بر بیان هیئت سجور، معنا و نیز جامد یا مشتق بودن آن را هم روشن می
َو الِبّلیت: َکِسّکیت «نویسد:  می المحیط های معروف لغت به نام قاموس یکی دیگر از کتاب

دهد که  هیئت و معناست و نیز نشان می گر بیاناین وزن، ». [کثیر السکوت] لفظًا و معنی
  بّلیت، همانند ِسّکیت، مشتق و صیغه مبالغه است.

کسی که با علم صرف و لغت آشنا ». وقح: ککرم و فرح و وعد«نویسد:  همچنین قاموس می
در ماضی، مضارع و مصدر » َوَعَد َیِعُد «و » َفِرَح َیْفَرُح «، »َکُرَم َیْکُرم«داند که فعل  باشد، می

ام دارای چه خصوصیاتی هستند. قاموس با آوردن این سه خود، چه ساختاری دارند و هرکد
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کند  سه نوع وزن را برای وقح ذکر کرده است، به این موضوع اشاره می که اینکلمه، عالوه بر 
  ها در وقح نیز وجود دارد. که خصوصیات هر یک از این کلمات و قواعد حاکم بر هر یک از آن
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  پرسش

 ت؟منظور از ماده و هیئت کلمه چیس .١
 ها یکسان است ناشی از چیست؟ کلمات متجانس که حروف اصلی آن تفاوت معنا در .٢
 شود؟ مثال بزنید. کلمه در چه مواردی موجب تغییر معنای آن نمی تغییر ساختار .٣
 تشابه و تفاوت ابدال با اعالل و تخفیف همزه را بیان کنید. .٤
 شود؟ مثال بزنید. حرف دیگر تبدیل می به  در ادغام دو حرف متقارب کدام حرف  .٥
 با توجه به عبارت زیر از کتاب المصباح المنیر، ویژگی های فعل آَن َیئیُن را بیان کنید.  .٦
َنی َیأِني آن َیِئیُن أْینًا مثُل َحاَن َیِحیُن َح «

َ
ینًا وزنًا و َمْعًنی فهو آِئٌن و قْد ُیْسَتْعَمُل علی الَقْلِب فُیَقاُل أ

ِذیَن آَمُنوا :ِزیِل مثُل َسَری َیْسِری و فی التنْ   َلْم َیأِن ِللَّ
َ
  »أ

 

 

 

 



 

 

 



 

 

   �س دوم
�����  

   

ŸΩΤ∈…  Ω˜ςΤ∏<⊇ςΚ… ⇑Ω∨ †ΩΗΠς{Ωƒ ŸΩΤ∈Ω ð‡†Ω� ⇑Ω∨ †ΩΗΠς♠Ω  ≈  /١٠و  ٩(مشس(  

… ;ΠΞ∞Σ∑Ω γ∠∼Τς√ΜΞ… Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ Ψ◊ς∏�Πς⇒√≅… π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ� γ∠∼ς∏Ω∅ †_Τ‰ς≡Σ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω–≈ )/٢٥مرمي( 

… †Ω∧ΣΗΠς√ΩŸΩΤ⊇ ξ⁄&Σ≤ΣΤ⊕ΨŠ †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ †ΩΤ∈…ς′ Ω〈Ω≤Ω•Πς↑√≅… π‹ΩŸΩŠ †Ω∧Σς√ †Ω∧ΣΣΤ�.ƒ∫Ω♠≈ /٢٢(اعراف( 
…  Ω⋅ΩΤÿ φΘΣ∅ΩŸΣÿ υς√ΞΜ… Ξ⁄†ΩΤ⇓ Ω¬Πς⇒ΩΩ– †ΖΘΤ∅Ω  ≈  /١٣(طور( 
ه َو أعِزز به «   (دعای افتتاح) »وانَتِصر به واُ�رُه أّ�ھم أِعزَّ

                                                                           
بـا  -، حروف قبل و بعد از آن نیـز یا ایجاد مهارت در تشخیص فعل جهت فهم بهتر معنای فعلدر مواردی .  ١
  در جدول ذکر می شود.  -که  جزء اصل فعل نیست  این

  ١فعل
  حروف
  اصلی

  ماضی
  مضارع
  امر

  شماره
  یغهص

  بناء
  [ثالثی، رباعی/ مجرد، مزید]

  نوع
[سالم، 

  غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

†ΩΗΠς♠Ω                  

ΠΞ∞Σ∑                  

†Ω∧ΣΗΠς√ΩŸ⊇                  

ΘΣ∅ΩŸΣÿ                 

ه                  أِعزَّ
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  پرسش

 )٢٥(مرمي/ ≈ –ΠΞ∞Σ∑Ω γ∠∼Τς√ΜΞ… Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ Ψ◊ς∏�Πς⇒√≅… π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ� γ∠∼ς∏Ω∅ †_Τ‰ς≡Σ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω; … در آیه شریفه .١
 به ترتیب کدام است؟» �Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ÷«و  »∑ΠΞ∞Σ« ضمیر فاعلی دو فعل

  مستتر» هی«ـ » ی«ب)      مستتر» هی«مستتر ـ » أنِت «الف) 
 مستتر» أنِت «ـ » ی«د)       مستتر» أنِت «مستتر ـ » أنِت «ج)  
کید ثقیله بنویسید و وزن هر را در باب تفعیل با ن» َحیَّ «های امر حاضر  صیغه .٢ ون تأ

 صیغه را بیان کنید.
  
 
 ≈⊆ð„ΤΩΤ⊇ ð∠ΠςΤ⇓ΘΩŸ〉±ΩΤÿ †Ω⇒ΤΩ∅ ⇑Ω∨ ‚Πς� Σ⇑Ψ∨ΣΤÿ †ΩΨŠ Ω⊗ΤΩΤ‰ΠςΤ�≅…Ω ΣΗΤΩΩ∑ υΩ ⌠≤ΤΩ�ΩΤ …: در آیات شریفه .٣

 …ð„ΤΩΤ⊇ ΘΩ⇑Ω⇓Ρ∇ΩΤ� …_⁄κΞςℵ≡ ð⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΤς∇<∏ΨΠ√ ‚Ω�Ω ð∠ΠςΤ⇓ΠΡŸΣ±ΩΤÿ ⌠⇑Ω∅ γŒΗΤΩÿ…ƒ∫ ϑðΨ/≅… ΩŸ⊕ΩΤŠ <′ΞΜ… πŒς√Ξ∞⇓ΚΡ …و  )١٦(طه/
ð∠∼ς√ΜΞ… ≈ /ضمایر فاعلی هر فعل را معین کنید. )٨٧و  ٨٦(قصص 

 
 ΘΣΩ∝ΣΤÿ ΨΨŠ … و )١٠(مم��نه/ ≈√Ω� ΘΩ⇑Σ∑ ΘβΨš ⌠¬ΣΠς√ ‚Ω�Ω ⌠¬Σ∑ Ω⇐ΠΡ∏Ψðµµš ∃ΘΩ⇑Σς‚ …: در دو آیه شریفه .٤

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς ΙΣΤΩΤ⇓ΠΡ∏µµ〉Ψš †_Τ∨†Ω∅ ΙΣΤΩΤ⇓Σ∨ΘΞ≤φΤΤ™ΣΤÿΩ †_Τ∨†Ω∅ ≈/وَن َ��ِ «دو فعل ) ٣٧(�به و » لُّ
لُّ «  از چه بابی هستند؟» وَن ُ��ِ

 
» ح ل ی«و باب تفعیل از ماده » ح ل ل«صیغه سوم مضارع مجهول باب افعال از ماده  .٥

 را بنویسید.
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  نکته آموزشی
  

  جواز ادغام در مضارع مجزوم و امر
مضارع مجزوم و امـر جـایز اسـت،  ١٤و  ١٣و  ٧و  ٤و  ١ی ها ادغام دو حرف متماثل در صیغه

ه و أْعِزْز بـه«مانند:  البته در آیات قرآن عدم ادغـام بیشـتر از ادغـام اسـت. عـدم ادغـام  »أّ�ُھّم أِعزَّ

 Ω∨Ω…  γ⊂Ψ∈†ΤΩ↑Σÿ⇑ ، )٦(مـّدّثر/ ≈�Ω�Ω ⇑Σ⇒Τ∧ΩΤ� Σ≤Ψ‘<∇ΩΤ�♥ΩΤ‚ …، )١٩(لقمـان/ ≈ ″π×Σ∝<∅≅…Ω ⇑Ψ∨ &ð∠ΨΤ�⌠ΤΩ …مانند: 
ΩΣ♠ΘΩ≤√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ †Ω∨ Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤ� Σς√ υΩŸΣ<√≅…≈ /ـــد:  )١١٥(��ـــاء ـــام مانن  …≅/Ω∨Ω ΘΨ⊄:†Ω↑ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ⇑ …و ادغ

ΣŸÿΨŸΩ→ γ‡†Ω⊆Ψ⊕<√≅…≈ /اگر امر به عنـوان صـیغه تعجـب بـه کـار رود ادغـام  که اینقابل توجه  )٤(حشر

  (زید چقدر عزیز است!)» أعِزْز ِبزیدٍ «ممتنع است، مانند: 
 

  پژوهش

تواند مضاعف، مهموز و یا  می» إنَّ «و فعل مشترک است و فعل  حرفبین » إنَّ «کلمه 
معتل باشد. وجوه مختلف این فعل را با بیان حروف اصلی و وزن و معنا و با صرف امر 

.)حاضر هر وجه، ذکر کنید.    (ر.ک: مغنی األدیب باب اول، حرف إنَّ
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K  ی تمرین بیشتر  برا K  

زمان، شماره بیان باب، حروف اصلی، ( در آیات و روایت زیر افعال مضاعف را تجزیه نمایید.
 و وزن). صیغه

⌠≤ΤℵΡ≠⇓≅…Ω…  υϖς√ΞΜ… ð∠ΞΗΤςΤ√ΞΜ… ΨϒΠς√≅… ðŒΤΤ<∏ςℵ≡ Ψ∼Τς∏Ω∅ ∃†_Τ⊃Ψ{†Ω∅ ≈ /٩٧(طه( 
πŒς√†ΩΤ∈Ω…  −ΨΨ��ΡΚ‚Ψ� ∃Ψ∼ϑΨ±ΣΤ∈ ≈  /١١(قصص( 

… ∠ΘΣΤŠΩ⁄Ω Σ¬ς∏⊕ΩΤÿ †Ω∨ ΘΣ⇑Ψ∇ΣΤ� ⌠¬Σ∑Σ⁄ΣŸΣ″ †Ω∨Ω Ω⇐Σ⇒Ψ∏⊕ΣΤÿ ≈  /٦٩(قصص( 
ŸΩ⊆ς√Ω…  ⌠¬Σ�⇒Ρ Ω⇐⌠ΤΩΘΤ⇒Ω∧ΩΤ� ð‹⌠ΤΩ∧<√≅… ⇑Ψ∨ Ξ‰ΩΤ∈ ⇐Κς… Σ⌠ΤΩ⊆<∏ΩΤ� ≈ /١٤٣(آل عمران(  

Ω⇐ΠΡ⇒Σ∧Ωÿ…  ð∠∼ς∏Ω∅ ⌠⇐Κς… ∃Ν…Σ∧ς∏♠ςΚ… ΣΤ∈ ‚Πς� Ν…ΠΡ⇒Σ∧Ω� ϑðς∏Ω∅ ∃ψΡ∇Ω∧ΗΤς∏♠ΞΜ…  ≈ )/��١٧رات( 
ð∠Ψ√.ς′…  υΩΤ⇓ Κς… ⇐Κς… ΘΩ≤Ω⊆ΩΤ� ΘΩ⇑ΣΣ⇒Σ∼Τ∅ςΚ… ‚Ω�Ω φΥΩ∞µµðš φκΤΩ∂⌠≤ΤΩΤÿΩ :†Ω∧ΨŠ ΘΩ⇑ΣΩ�Τ∼ΤΩΤ�…ƒ∫ ΘΩ&⇑ΣΠΡ∏Σ{ ≈ 

 )٥١(احزاب/

ِىن َو  «:�رسول اّهللا  بَّ بَّ ِعَرتِيت  َمن أَحبَّ اَهللا َفلُ��ِ ِىن َفلُ��ِ   )٣٣١، ص ٧(��ار،ج » َمن أَحبَّ

 

 

 



 

 

   م�س �و
����� 

   

ð∪∼ς∇ΩΤ⊇…  υΩ♠…ƒ∫ υς∏Ω∅ ξζΩΤ∈ φ⇔ΤÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς ≈ ) /٩٣اعراف(  

Ω†ΩΤ∈…  ϖΞ†ΛΩΤΤΤΩ♠ υς√ΞΜ… ωΩ‰Ω– Ψ⇒Σ∧γ±⊕ΩΤÿ φ⇔Ψ∨ Ψ&∫:†Ω∧<√≅… ≈ ) /٤٣ھود( 
Ν…Ρ√†ΩΤ∈…  …ΩϒΗΤΩ∑ ΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇒Τ∈ΞƒΣ⁄ ⇑Ψ∨ ∃ΣΤ‰ΤΩΤ∈ Ν…ΣΤ�ΡΚ…Ω −ΨΨŠ ∃†_Ψ‰ΗΤΩ↑Ω�Σ∨ ≈  /٢٥(��ره( 

… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ †ΩΤ⇓†ΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ ð∠ς√†Ω∨ ‚Ω� †Πς⇒∆ΤΩΤ∨<Κ†Ω� υς∏Ω∅ ð∪Σ♠Σÿ †Πς⇓ΜΞ…Ω ΙΣς√ Ω⇐Σ™Ψ±ΗΤΩΤ⇒ς√ ≈ ) /�١١سف( 
عِت األُموُر ِ�ِ ِىف ِظّل ُسلطاٍن قاِھر َو آَوُ�ُ ا��اُل إَىل َکَنِف ِعزٍّ غالب «   (خطبه قاصعه)»َقد َتَربَّ

  

  فعل
  حروف
  اصلی

  ماضی
  مضارع
  امر

  مارهش
  صیغه

  بناء
  [ثالثی، رباعی/ مجرد، مزید]

  نوع
  [سالم، غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

Ω♠…ƒ∫                  

Ξ†ΛΩΤΤΤΩ♠                  

Ν…ΣΤ�ΡΚ… −ΨΨŠ                  

†Πς⇒∆ΤΩΤ∨<Κ†Ω� 
                

                 آَوُ� 
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  پرسش

 ≈″ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇… ΘΩ⇑ΨΤÿΩ≤ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ Ξ≤Ω↑Ω‰<√≅… …_ŸΩšςΚ… ϖΨΤ√Σ⊆ΩΤ⊇ ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉‹⁄ΩϒΩ⇓ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√ †_∨⌠Ω†در آیه شریفه:  .١
 کدام است؟»  �ΨΤÿΩ≤ΩΤ⇑«ضمیر فاعلی فعل  )٢٦(مرمي/

  محذوف» یاء«ب) ضمیر       مستتر» أنِت «الف) 
  مستتر» هی«د)       مذکور» یاء«ج) ضمیر 

 ≈ ∨Ω†ΩΤ∈… τŒÿΞ≤πΤ⊃Ψ∅ Ω⇑ΨΘ∨ ΘΞ⇑Ψ•<√≅… η†ΩΤ⇓Κς… ð∠∼Ψ�…ƒ∫ −ΨΨΤŠ Ω‰ΩΤ∈ ⇐Κς… Ω⋅Σ⊆ΩΤ� ⇑Ψ∨ ∃ð∠Ψ∨†Ω⊆ΘΩΤ: در آیه شریفه .٢
 ای است؟چه نوع کلمه» ∫Ψ�…ƒ∽∠« )٣٩(منل/

 ب) فعل ماضی باب افعال    الف) اسم فاعل
  د) ممکن است اسم فاعل یا فعل مضارع ثالثی مجرد باشد ج) فعل مضارع ثالثی مجرد

ا ذکر را در باب افعال بنویسید و وزن هر صیغه ر » أتی«شش صیغه امر حاضر فعل  .٣
 کنید.

 

کید ثقیله بنویسید.» أتی«های امر حاضر ثالثی مجرد از فعل صیغه .٤  را با نون تأ
  

 

 همزه وصل یا قطع را معین کنید.تمام موارد در هر یک از آیات زیر  .٥
 

Ω⊂Τς∏ð≠⇓≅…Ω… ΚðΡ„Ω∧<√≅… ⌠¬Σ⇒Ψ∨ Ξ⇐Κς… Ν…Σ↑∨≅… Ν…Σ⁄Ψιπ″≅…Ω υϖς∏Ω∅ π∃ψΡ∇Ψ�ΩΨ√…ƒ∫ ≈  /٦(ص( 
Ω†Ω⊆ΩΤ⊇… ΨΤ⇓ΛΣΤΤΨ‰?Τ⇓Κς… Ψ∫:†Ω∧♠Κς†ΨŠ Ψ∫:‚Ω�ΣΤ;ΗΤς∑≈  /٣١(��ره( 
ςΚ…ΩŸΩ‰ΩΤ⊇… ψΞΨΤ�Ω∼Ψ∅ςΚ†ΨŠ Ω‰ΩΤ∈ Ψ∫:†Ω∅Ξ Ψ∼Ψ�Κς… ΘΩ¬Ρ’ †ΩΩ–Ω≤πΤ�Ω�πΤ♠≅… ⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω∅Ξ &Ψ∼Ψ�Κς…≈  /٧٦(�سف( 

Ω†ΩΤ∈Ω… υΩ♠Σ∨ Ψ∼Ψ�Κς‚Ψ� φΣ≤ΗΤΩΤ∑ Ψ⇒<⊃Ρ∏�≅… ℑ Ψ∨⌠ΩΤ∈ π˜ΤΨ∏π″ςΚ…Ω ≈ ١٤٢عراف/ (ا( 
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  آموزشی نکات

  حذف یا ابقای همزه وصل بعد از همزه استفهام
، مکسـور مزه وصل دارد، در صورتی که همزهای در آید که ههرگاه همزه استفهام بر سر کلمه

. [این حذف، بر اساس قاعده حذف همزه وصل در اثنای کالم شودیا مضموم باشد، حذف می
ــد  می ــَطَفی:أاِ «باشــد.] مانن ــَطَفی ْص ــریفه:» أْص ــه ش  …≅√>‰Ω⊃ς≠πΤ″ςΚ… γ‹†ΩΤ⇒ΩΤ‰<√≅… ς∏Ω∅ ≈Ω⇐κΨ⇒Ω …  در آی

َخــْذناُهْم أاِ «و ماننــد  )١٥٢(صــافات/  َخــْذناُهْم: أتَّ  ∅ΣΗΤΩΤ⇓πϒΤΩ�ΠςΤ�Κς… †ΘΖΤΤÿΞ≤πΤ�Ψ♠ ⋅Κς… πŒΩ∅…Ωƒ Σ¬Σ⇒ΤΩ¬⌠ …در آیــه » تَّ
≈Σ≤ΗΤΤΩΤ±ΤŠςΚ‚≅… /بلکـه بـه الـف تبـدیل  شـود؛ نمی ذف، حـمفتـوح باشـد همزه وصل، اگراما ) ٦٣(ص

 ∋ΗΤΩΛΤΤ<√:…ƒ∫ … ŸΤΤΩ∈Ω ðŒ∼φΤΤ±Ω∅ Σ‰ΩΤ⇑در دو آیـه شـریفه:» لله: آللهأاَ «و » أَاآلَن: آآلَن «شود؛ مانند:  می
ðŒ⇒Σ{Ω Ω⇑Ψ∨ ≈Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅…  /٩١(�نس(  وϑðΣ/:…ƒ∫… Ω⇐Ψ′ςΚ… ∃⌠¬Ρ∇ς√ ⌠ζΚς… ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… ≈φΣ≤Ω�πΤ⊃ΩΤ�  /نس�)٥٩(.  

  وارد همزه قطع و وصلم
همزه ابتدای کلمه در صورتی که هنگام اتصال کلمه به ما قبـل در تلفـظ سـاقط شـود، همـزه 

 ∑Ω†ΩΤ∈Ω… υΩ♠Σ∨ Ψ∼Ψ�Κς‚Ψ� φΣ≤ΗΤΩΤدر آیه شـریفه:  وصل است و اگر باقی بماند همزه قطع است.
Ψ⇒<⊃Ρ∏�≅… ℑ Ψ∨⌠ΩΤ∈ π˜ΤΨ∏π″ςΚ…Ω ‚Ω�Ω ⊗Ψ‰Πς�ΩΤ� Ω∼Ψ‰φΤΤ♠ ≈Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅…  /همـزه  )١٤٢(اعراف»Ψ⇒<⊃Ρ∏�≅… « همـزه

  همزه قطع است.» …ΤΨ∏π″ςΚ˜«وصل و همزه 

  موارد همزه وصل عبارتند از:
 های امر حاضر ثالثی مجرد؛زه صیغههم. ١
 ید و رباعی مزید به جز باب افعال؛ثالثی مز  در ابوابهمزه ماضی و امر حاضر و مصدر . ٢
 اّلذی و فروع آن؛» ال«موصوله و » ال«و تعریف » ال«همزه . ٣
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ِاسـم، ِاسـت، ِابـن، ِابَنـة، ِابـُنم، ِامـُرؤ، ِامـَرأة، ِاثنـان، همزه در مفرد و تثنیه ده اسم معـین: . ٤
 ِاثنتان، َایُمن(َایُم)؛

   ترین موارد همزه قطع عبارتند از: مهم
: در آیه شریفه» أَلّنا«و » ناآَتیْ «همزه باب افعال در ماضی، امر حاضر و مصدر، ماضی مانند . ١

ŸΤΩ⊆ς√Ω… †Ω⇒Τ∼ΩΤ�…ƒ∫ Ω ΙΣ…Ω  †ΘΩΤ⇒Ψ∨ ∃„π∝ΩΤ⊇ Σ†Ω‰Ψ•ΗΤΩΤÿ ΨŠΘΨςΚ… ΙΣΩ⊕Ω∨ Ω∃⁄κΠς≠√≅…Ω †Πς⇒Τς√ςΚ…Ω ΣΤςΤ√ ΩŸÿΨŸΩ™<√≅…≈  /و  )١٠(ســــــــــــــــــبأ

 …≅√>∧Ν…;ΤΡ√†ΩΤ∈… Ψ–⁄Κς… Σ†Ω�Κς…Ω Ψ♠⁄Κς…Ω ℑ Ξ⇑ΜΞ:…ƒŸΩ: در آیـه شـریفه» أْرِسـْل «و »» أْرِجـه«همزه امر ماننـد 
Ω⇑ÿΞ≤Ψ↑ΗΤΩš≈  /؛ )١١١(اعراف  

ُئُکْم «مانند  مضارع و امر و همزه استفهام، ١٣ه همزه صیغ. ٣و  ٢ ُؤَنبِّ
َ
 ∋ΣΤ … در آیـه شـریفه:» أ

ψΡ∇ΣΛΘΨΤ‰ΩΤ⇓ΣςΚ… ξ⁄κΤΩ�ΨŠ ⇑ΨΘ∨ &⌠¬Σ|Ψ√.ς′ ≈ ؛ )١٥عمران/ (آل  

ــع مکســر. ٤ ــزه جم ــد  هم ــوال«مانن ــریفه:در » أوالد«و » أم ــه ش  Ω�… ψΡ∇Ξ<∏ΣΤ� ¬Ρ∇Ρ√ΗΩ∨Κς… :‚Ω�Ω‚ آی
¬Σ{ΣŸΗΤς√Κς… ⇑Ω∅ Ξ≤{Ψ′ ϑðΨ&/≅… ≈  /؛)٩(منافقون  

  ؛)٨٦(��اء/  ≈∨Ν…ΘΣ∼ΤΩ™ΩΤ⊇… Ω⇑Ω♥šςΚ†ΨŠ :†Ω⇒Ψدر آیه شریفه: » أْحَسن«مانند  . همزه وزن أفعل؛ ٥

َلـْت «و » أّی «، »ْت َتـقِّ اُ «، »إذا«ای که جزء حروف اصلی کلمه باشد، ماننـد  همزه. ٦ دو در » ُاجِّ
  .)١٢و  ١١(مرسالت/  ≈ …ς′ΞΜ…Ω… ΣΣ♠ΘΣ≤√≅… πŒΩΤ�ΠΤΨ∈ΡΚ…  γγςΚ‚� ]ζΩÿ πŒς∏ΘΨ–ΡΚ… آیه شریفه:

  مثال آنو ا» أَرأیَتَک «خاص فعل  معنای
یَت «هرگاه فعل 

َ
با همزه استفهام و کاف خطاب (َک، ُکما، ُکم...) همراه شود، معنای آن از » َرأ

یَتَک «یابد. ساختار  به انشایی و زمان آن از گذشته به آینده تغییر میخبری 
َ
به معنای » أَرأ

طور که در اسم اشاره (ذلک، ذلُکما، ذلُکم...)  باشد. همان (به من خبر بده) می» أْخِبْرِنی«
کند، در این ترکیب نیز حرف کاف، ضمیر مفعولی  حرف کاف فقط نوع مخاطب را معین می
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 ∑ð†ΩΤ∈… ð∠ΩΤ�Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ… …ΩϒΗΤΩنوع مخاطب است، مانند آیه شریفه:  گر بیانرف خطاب و نیست بلکه ح
ΨϒΠς√≅… ðŒ∨ΘΩ≤ΤΩ{  ϑðς∏Ω∅≈ /و مانند آیه شریفه:  )٦٢(اسراءΣΤ∈… ⌠¬Ρ∇ΩΤ�Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ… ⌠⇐ΜΞ… ⌠¬Ρ∇ΗΩΤ�ςΚ… 〉‡…ΩϒΩ∅ ϑðΨ/≅… ςΚ… 

Σ¬Ρ∇Τ�ΩΤ�ςΚ… Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… Ω⁄κΤς∅ςΚ… ϑðΨ/≅… Ω⇐Σ∅ŸΤΩΤ�≈ /در این آیه  )٤٠(انعام»¬Ρ∇ΩΤ�Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ… « أْخِبُروِنی«به معنای «

حرف خطاب » ُکم«یا » َک «فعل و فاعل، » أرأیَت «باشد. در ترکیب دو آیه مذکور می گوییم  می
  و جمله بعد از آن استینافیه است.

» أخِبرونی«این فعل فاعل است، چرا » تاء«اگر » أرأیَتُکم«در پاسخ به این اشکال که در فعل 
جمع مذکر بودن مخاطب  گر بیان» کم«گوییم: وجود حرف ، می»أخبرنی«شود نه  معنا می

گزین ضمیر فاعلی جمع دهد که ضمیر فاعلی مفرد (َت) جای است. حرف خطاب نشان می
گزین ضمیر و جای» ِت «به معنای » َت «نیز » أَرأیَتِک «مذکر (ُتم) شده است. لذا در مثال 

گزین جای» َت «ضمیر » أَرأیَتُکنَّ «لی مفرد مؤنث مخاطب (ی) شده است و نیز در مثال فاع
  باشد. (ضمیر فاعلی جمع مؤنث مخاطب) می» ُتنَّ «
  

  پژوهش

هایی از قواعد تخفیف همزه را بررسی نمایید و برای هر قاعده در صورت امکان مثال
فعل مهموز/ قواعد و نکات کاربردی  (ر.ک: صرف ساده، بخش اول،قرآن و روایات ذکر کنید. 

/ شرح التصریح علی ٥٥٦تا  ٥٥١، صفحه ٢علم صرف مبحث فعل مهموز/ شرح ابن عقیل، جلد 
  )٣٧٥تا  ٣٧٢، صفحه ٢التوضیح، جلد 
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K    برای تمرین بیشتر K  

 افعال مهموز را تجزیه نمایید.زیر، و روایات در آیات . ١
†Πς⇓ΞΜ…… †Ω⇒π∂Ω≤Ω∅ Ω◊ΩΤ⇓†Ω∨ΚΚς‚≅… ς∏Ω∅ γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω Ξ†Ω‰Ψ•<√≅…Ω φκΤΩΤŠςΚ†ΩΤ⊇ ⇐Κς… †ΩΩ⇒<∏Ψ∧µµðš ≈/٧٢(احزاب( 

‚Ω�Ω… ð‡Κ<†ΩΤÿ }ˆΨ�†Ω{ ⇐Κς… ðˆΣ�<∇ΩΤÿ †Ω∧Ω{ ΣΩ∧Πς∏Ω∅ &ϑðΣ/≅…≈ /٢٨٢(��ره(  
…ΩΤ�ςΚ†ΩΤ⊇… υς∏Ω∅ ξζΩΤ∈ Ω⇐Σ⊃Ρ∇⊕ΩΤÿ υϖς∏Ω∅ ξζ†Ω⇒π″Κς… &ψΣΠς√ ≈ ١٣٨/(اعراف( 

†ΘΩ∨Κς…Ω… ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ψς√ ð‹ΡΚ… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ≈ /٢٥(ا��اقة( 
… ΥφΩ⁄Ψιπ±Ω⇒ΩΤ√Ω υς∏Ω∅ :†Ω∨ &†ΩΤ⇓Σ∧ΣΤ�Τÿς′…ƒ∫ ς∏Ω∅Ω ϑðΨ/≅… ΞΠς{ΩΩ�Ω∼<∏ΩΤ⊇ Ω⇐ΣΤ∏ΠΨ{ΩΩΤ�Σ∧<√≅…  ≈/١٢(ابراھمي( 

ð⇑ÿΨϒΠς√≅†ΩΤ⊇… Ν…Σ≤Ω–†Ω∑ Ν…Σ–Ξ≤πΤΤ�ΚΡ…Ω ⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩΤΤÿΨ  Ν…Σ′ΚΡ…Ω ℑ γ∏∼Ψ‰φΤΤ♠ ≈/١٩٥(آل عمران( 
∠Ψ√.ς′… υϖΩΤ⇓ Κς… ⇐Κς… Ω⇑πΤΤ⊇Ω≤⊕ΣΤÿ ð„ΤΩΤ⊇ Ω%⇑Τÿς′ΣΤÿ Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… …_⁄Σ⊃ΤΩ∅ †_Τ∧∼ΨšΘΩ⁄ ≈/٥٩(احزاب( 
:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇… †ΩΤ⇓Σ⊃Ω♠…ƒ∫ †ΩΤ⇒∧Ω⊆Ω�⇓≅… ψΣ⇒Ψ∨ ≈ /٥٥(زخرف( 

ð„∼ς∇Ψ√… Ν…⌠ΤΩ♠<Κ†ΩΤ� υς∏Ω∅ †Ω∨ ¬Ρ∇ΩΤ�†ΩΤ⊇ ‚Ω�Ω Ν…ΣšΩ≤πΤ⊃ΩΤ� :†Ω∧ΨŠ %¬Σ|ΗΩΤ�…ƒ∫  ≈/٢٣(حدید( 
Ν…Σ<Κ†ΩΤ⊇… ς√ΞΜ… γ∪ς∇<√≅…  ⌠≤〉↑⇒ΩΤÿ ψΡ∇ς√ ¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ ⇑ΨΘ∨ −ΨΨ�Ω∧⌠šΩΘ⁄≈ /١٦(کھف( 
ΣΤ∈… ψΡ∇ΣΛΘΨΤ‰ΩΤ⇓ΣςΚ… ξ⁄κΤΩ�ΨŠ ⇑ΨΘ∨ &⌠¬Σ|Ψ√.ς′ ≈ ) /١٥آل عمران( 

Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿ… ⌠⇐ΜΞ… ψΣ�∼Ψ�ΡΚ… …ΩϒΗΤΩ∑ ΣΣϒΣ�ΩΤ⊇ ⇐ΜΞ…Ω ψΠς√ Σ⌠ΩΤ�Σ� &Ν…Σ⁄Ωϒš≅†ΩΤ⊇ ≈ ) /٤١مائ�( 
Ω⇑∧Ψ∈ςΚ…Ω… Ω〈λςΤ∏ϑð±√≅… φκΨ�…ƒ∫Ω Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… ≈  /٣٣(احزاب( 

‚Ω�Ω… ΘΩ⇑Σ∑ΣΤ∏Σ∝⊕ΩΤ� Ν…Σ‰ΤΤΩ∑πϒΤΩ�Ψ√ Ξ×⊕Ω‰ΨŠ :†Ω∨ ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�∼ΩΤ�…ƒ∫ ≈ )١٩/ ��اء( 
⌠¬ΣΗΤΩΤ⇓πϒΤΩ�ΠςΤ�Κς…… †ΘΖΤΤÿΞ≤πΤ�Ψ♠ ⋅Κς… πŒΩ∅…Ωƒ Σ¬Σ⇒ΤΩ∅ Σ≤ΗΤΤΩΤ±ΤŠςΚ‚≅…≈ ) /٦٣ص(  

Ω†ΩΤ∈… ⌠⇑ς√ ΙΣς∏Ψ♠⁄ΡΚ… ¬Σ|Ω⊕Ω∨ υΠς�Ωš Ξ⇐ΣΤπ�Σ� †_Τ⊆ΨΤ’Ω∨ φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… Ψ⇒Πς⇒ΣΤ�<Κ†ΩΤ�ΩΤ√ ,−ΨΨŠ ≈ ) /�٦٦سف( 
ΨΤ�ΣΤÿ… Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅… ⇑Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⇑Ω∨Ω ð‹ΣΤÿ Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ƒΨΤ�ΡΚ… …_⁄κΤΩ� %…_⁄κΨ‘Ω{≈  /٢٦٩(��ره( 

 

 

 



31v مهموز   

 

ا َسألَت الىشَء َفال ُتؤتاه َو ُاوِ�َت َخريًا ِمنُه عاِجًال أو آِجًال «   )٣١(�ج البالغه/ نامه  »ُرمبَّ

 )٣١(�ج البالغه/ نامه  »فإّىن َمل آُلَك ���ة«
ــه شــریفه: ٢ ضــمیر فــاعلی دو فعــل ) ٣٣(احــزاب/  ≈…≅√∞Ω⇑∧Ψ∈ςΚ…Ω… Ω〈λςΤ∏ϑð±√≅… φκΨ�…ƒ∫Ω Ω〈λΤΩ{ΘΩ. در آی

»⇑∧Ψ∈ςΚ…  « و»κΨ�…ƒ∫ «چیست؟ 
ـــه شـــریفه: . ٣  γ⇐…ΩϒΠς√≅…Ω… †ΩΨ⇒ΗΤΩΤ∼Ψ�<Κ†Ωÿو  )٩٣(اعـــراف/  ≈ð∪∼ς∇ΩΤ⊇… υΩ♠…ƒ∫ υς∏Ω∅ ξζΩΤ∈ φ⇔ΤÿΞ≤Ψ⊃ΗΤςدر دو آی

¬Σ|⇒Ψ∨ ∃†Ω∧Σ∑Σ′†ΛΩΤΤΩΤ⊇≈  /جــواز تخفیــف همــزه را بیــان کنیــد و وزن هــر فعــل را  وجــوب یــا )١٦(��ــاء

 بنویسید.
ا َسألَت الَىشَء َفال ُتؤتاه و ُاو�َت خريًا ِمنُه عاجًال أو آجًال «در عبارت:. ٤  )٣١(�ج البالغه/ نامه  »َو ُرمبَّ

  را بررسی کنید.» ُتؤتاه«وضعیت صیغه و ضمیر مرفوع و منصوب فعل 
  
  

 

 

 



 

 

 



 

 

  �س �ھارم
����� )(����  

   

Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω… ‚Ω� ΘΩ⇐Σ⁄ΩϒΩΤ� ψΡ∇Ω�ΩΨ√…ƒ∫ ‚Ω�Ω ΘΩ⇐Σ⁄ΩϒΩΤ� …⊥Θ Ω ‚Ω�Ω †_Τ∅…ΩΣ♠ ≈ /٢٣(�ح( 

…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇… ΙΣΣΤ�ΤÿΘΩΩ♠ 〉Œ�Ω⊃ΩΤ⇓Ω Ψ∼Ψ⊇ ⇑Ψ∨ ΨšΘΣ⁄ Ν…Σ⊕Ω⊆ΩΤ⊇ ΙΣςΤ√ Ω⇑ÿΨŸΨ•ΗΤΩ♠ ≈ /٢٩(��ر( 
πŒς√†ΩΤ∈… υϖΩ�ΩΤ∏ΤÿΩΗΤΩΤÿ ΣŸΨ√Κς…ƒ∫ η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω βƒΣ•Ω∅ …ΩϒΗΤΩ∑Ω Ψ∏⊕ΩŠ ∃†[Τ�∼ΤΩ→ ≈ /٧٢(ھود( 

Νϖ…Σ ΣΤ⇓Ω… ⇐Κς… Σ¬Ρ∇<∏Ψ� Σ◊Πς⇒Ω•<√≅… †Ω∑Σ∧ΣΤ�γ<’⁄ΚΡ… †Ω∧ΨŠ ψΣ�⇒Ρ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ� ≈ /٤٣(اعراف( 
لُّ َمْن َھداُه َو « ُه ال َ�ِ ُل َمْن َعاداُه و ال َ��َتِقُر َمْن َکفاُه إنَّ ِ

 )٢(�ج البالغه/ خطبه/»ال �َ

    

  فعل
  حروف
  اصلی

  ضیما
  مضارع
  امر

  شماره
  صیغه

  بناء
  [ثالثی، رباعی/ مجرد، مزید]

  نوع
[سالم، 

  غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

‚Ω� ΘΩ⇐Σ⁄ΩϒΩΤ�                  

…Σ⊕Ω⊆ΩΤ⊇                  

ΣŸΨ√Κς…ƒ∫                  

†Ω∑Σ∧ΣΤ�γ<’⁄ΚΡ… 
                

ُل  ِ
َ�                  

 

 

 



34v کاربردی صرف 

 

 

  پرسش

وزن دو فعل موجود به  )١٧٥(�ج البالغه/ ح�مت  »ذا ِھبَت أمرًا َفَقْع فیهإ« :در حدیث شریف .١

 ترتیب چیست؟

 د) ِعْلَت ـ َفَفْع   ج) ِعْلَت ـ َفَعْل  ب) ِفْلَت ـ َفَفْع   الف) ِفْلَت ـ َفَعْل 

 ≈�Ω∨Ω… φΤΤΤ⊕πΤ⊃ΩΤÿ ð∠Ψ√.ς′ ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ φ⇔Ψ∨ ϑðΨ/≅… ℑ ]∫πΩ→ :‚Πς�ΜΞ… ⇐Κς… Ν…Σ⊆Πς�ΩΤ� ψΣ⇒Ψ∨ %_◊ΗΩ⊆ΣΤ⇑ در آیه شریفه: .٢
 چیست؟» �ΗΩ⊆ΣΤ◊« حروف اصلی و وزن کلمه )٢٨(آل عمران/

  ـ ُفَعَلةً » و ق ت«ب)         ـ ُفعاالً » و ق ت«الف) 

 ـ ُفَعَلةً » و ق ی«د)         ـ ُفعاالً » و ق ی«ج) 

کید ثقیله چه می» �Ω� Ν…Σ⇒ΞΩΤ‚« فعل .٣  شود؟ با نون تأ

  د) ال َتِهُننَّ   ج) ال َتِهُنونَّ   ب) ال َتوِهُننَّ   الف) ال َتوِهُنونَّ 

حروف اصلی و  )١٢و  ١١(مرسالت/ ≈…ς′ΞΜ…Ω… ΣΣ♠ΘΣ≤√≅… πŒΩΤ�ΠΤΨ∈ΡΚ… ∗ϑγγςΚ‚� ]ζΩÿ πŒς∏ΘΨ–ΡΚ… آیه شریفه:دو در  .٤

 ؟چیست» …πŒΩΤ�ΠΤΨ∈ΡΚ«وزن کلمه 

 

 Νϖ…Σ ΣΤ⇓Ω… ⇐Κς… Σ¬Ρ∇<∏Ψ� Σ◊Πς⇒Ω•<√≅… †Ω∑Σ∧ΣΤ�γ<’⁄ΚΡ… †Ω∧ΨŠ ψΣ�⇒Ρ فعل یا افعال مجهول در آیه شریفه: .٥
Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ�≈ /ها را بنویسید. کدامند؟ صیغه ششم و دوازدهم آن )٤٣(اعراف 

 

 

 



35v اعالل (مثال)   

 

 

  
  نکات آموزشی

  ابدال واو به تاء در فعل مثال
است. این ابدال در مصدر، فعل و » تاء«در معرض ابدال به » واو«در کلمه معتل الفاء، 
  یاسی و در سایر موارد سماعی است.مشتقات باب افتعال ق

  Ξ∼ΤΠς√≅…Ω… †Ω∨Ω Ω⊂Ω♠Ω دو آیه مبارکهدر » َسَق ِاتوس ق: إوَتَسَق: «مانند:  بدال قیاسیا
Ξ≤Ω∧ΩΤ⊆<√≅…Ω …ς′ΞΜ… Ω⊂Ω♥ΠςΤ�≅…≈ /در آیات » و ک أ«از ریشه » کاءِات«و مانند مشتقات  )١٨ و ١٧(ا��قاق

 ⊆Ω⇐κΛΨΤΤΨ∇ΘΩΤ�ΘΣΤ∨… †φΤΤΤ∼ΨΤ، )٣٤(زخرف/ ≈ΞΨΤ�Σ∼Σ‰Ψ√Ω… †_ΤŠ.ΩðΤŠΚ… …[⁄Σ≤Σ♠Ω †Ω∼ς∏Ω∅ ΛΣΤΤΨ∇ΤΠς�ΩΤÿ¬شریفه: 
ς∏Ω∅ &Ψ∠ΜΞ:…Ω⁄ςΚ‚≅… ≈/٣١(کھف(  وπŒς∏Ω♠⁄ςΚ…… ΘΩ⇑Ξ∼ςΤ√ΞΜ… π‹ΩŸΩ�Τ∅ςΚ…Ω ΘΩ⇑Σς√ †⊥ΛΤΤΤς∇Πς�Σ∨ ≈/سف�)کلمه  )٣١

»†⊥ΛΤΤΤς∇Πς�Σ∨ «گاه است. مثال دیگر در آیه اخیر اسم مکان به معنای محل تکیه یا تکیه
های  باشد. مثال می» و ق ی«که از ریشه  است شتقات فراوان آن در قرآنو م» قاءِات«

  ».فاقِاتوفق: «و » ساعِاتَوسع: «، »صالِاتوصل: «، »هامِاتوهم: «از:  عبارتنددیگر 
 …φΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΤ�Ω(مال موروث) در آیه شریفه: » ُوراث: ُتراث«مانند: موارد سماعی، 

ð�…Ω≤ΤΠΡ�√≅… „{Κς… †Θ⊥∧Πς√≈  ��)/(پشت سرهم) [بر وزن َفعَلی] در آیه شریفه: » َوتری: َتتری« )١٩ر

ΘΩ¬ΡΤ’… †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ ∃…Ω≤�ΤΩΤ�≈ /قاء) در آیه ِات(مصدر به معنای » ُوقاة: ُتقاة«، )٤٤(مؤمنون

» أوَقی: أتَقی«، )١٠٢عمران/(آل  ≈�ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ�†Ω⊆ΣΤ†شریفه: 

، )١٣(��رات/ ≈…ΘΩ⇐ΜΞ…… ψΡ∇Ω∨Ω≤{ςΚ… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… &¬Ρ∇ΗΩ⊆πΤΤ�ςΚ(أفعل تفضیل از وقی) در آیه شریفه: 

 ∨ð∠<∏ΨΤ�… Σ◊Πς⇒Ω•<√≅… Ψ�Πς√≅… 〉�Ξ⁄ΣΤ⇓ ⌠⇑Ψ(صفت مشبه بر وزن فعیل) در آیه شریفه:» َوِقّی: َتِقّی «

 

 

 



36v کاربردی صرف 

 

†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς †⊥ΘΤ∼Ψ⊆ΩΤ�≈/(مصدر به معنای تکیه کردن و » َوکالن: َتکالن«، )٦٣(مرمي

جاه«اعتماد نمودن)،    (ظرف به معنای سمت و جهت).» ِوجاه: ِتجاه، َتجاه، ُتجاه و إتِّ

  ابدال واو به همزه در فعل مثال
 …ς′ΞΜ…Ω…است؛ لذا در آیه شریفه:  مضموم به همزه، جایز» واو«در فعل معتل الفاء، ابدال 

ΣΣ♠ΘΣ≤√≅… πŒΩΤ�ΠΤΨ∈ΡΚ…  ϑγγςΚ‚� ]ζΩÿ πŒς∏ΘΨ–ΡΚ…≈ /َتت«کلمه  )١٢و  ١١(مرسالت َتت«به » ُوقِّ تغییر یافته » ُاقِّ

  ١است.

                                                                           
إذا تضّمنت الواو ضّمًا الزمًا جاز «نویسد:  می ١١ ، صفحه١٠ ، جزء٢ابن یعیش در شرح مفّصل، جلد  .١

 ».زة جوازًا َحَسناً ابدالها هم

 

 

 



37v اعالل (مثال)   

 

  

 

K    برای تمرین بیشتر K  

  افعال معتل الفاء را تجزیه نمایید.زیر، و روایت در آیات  .١

&⌠¬Σ∑ŸΨ∅Ω… †Ω∨Ω Σ¬Σ∑ΣŸΨ⊕ΩΤÿ Σ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… ‚Πς�ΜΞ… …[⁄Σ≤Σ∅ ≈ )/٦٤اسراء(  

ð„ΤΩΤ⊇… Ν…Σ⇒ΞΩΤ� ϖΝ…Σ∅ŸΩΤ�Ω ς√ΞΜ… γψ<∏ϑð♥√≅… 〉ψΣ�⇓Κς…Ω Ω⇐ς∏∅ςΚ‚≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ¬Ρ∇Ω⊕Ω∨ ⇑ς√Ω ψΣ{Ω≤Ψ�Ωÿ ¬Ρ∇ς∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ≈ 
  )  ٣٥(محمد/ 

Ν…ΣΤ⊇Κς…Ω… ð∼Τς∇<√≅… …ς′ΞΜ… ⌠¬Σ�Τ<∏Ψ Ν…ΣΤ⇓ΞƒΩ Ξ♣†ς≠♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ &Ξ¬∼Ψ⊆ΩΤ�♥Σ∧<√≅…  ≈ ٣٥راء/(اس(  

راب ِ�َموِت  وا  َمل�ا ُیناِدی ُکلَّ َ�م ِلُد ِاّن ِهللاّ «   )١٣٢(�ج البالغه/ ح�مت/ »َو اَجخُعوا ِ�َفناِء َو اُ�وا ِ��َ

 ≈…≅/Ω�Ω… Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤ� Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω ℘Ω Ω ⌠¬ΣΗΤς′ςΚ… Πς{ΩΩΤ�Ω ς∏Ω∅ &ϑðΨ‚در آیه شریفه:  .٢
 .بنویسیدرا با نون تأکید ثقیله »  ℘Ω«و » �Ω� ⊗ΤΨ≠ΣΤ‚«فعل  دو )٤٨(احزاب/

 

 

 



 

 

 



 

 

  �س ���م
(����) �����  

   

ð∠Ψ√.ς′… Ω¬ς∏⊕Ω∼Ψ√ ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ¬ς√ Σ⇒ΤΣΤ�ςΚ… γˆΤ∼Ω⊕<√≅†ΨŠ  ≈ /٥٢(�سف( 

‚Ω�Ω… ΙΣΣ ΛΣΤΤΩÿ &†Ω∧Σ〉ℵ≠π⊃Ψš ΩΣ∑Ω ϑ〉ΤΨ∏Ω⊕<√≅… Σψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ≈ /٢٥٥(��ره( 
Ω†ΩΤ∈… †ΩΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ δ◊Ω∨ΘΩ≤ΤΩΤο〉š +⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⊕ΩΤŠ⁄Κς… +_◊Ω⇒ΤΤΩ♠ φΣ∼Ψ�ΩΤÿ ℑ &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ð„ΤΩΤ⊇ Ω♣<Κ†ΩΤ� ς∏Ω∅ Ψζ⌠Ω⊆<√≅… 

φκΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃<√≅… ≈ /٢٦(مائ�( 
Ω†ΩΤ∈… ϒΤΣ�ΩΤ⊇ ⊥◊Ω⊕ΩΤŠ⁄Κς… Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⁄κϑð≠√≅… ΘΩ⇑Σ∑⌠≤ΤΣ±ΩΤ⊇ ð∠∼ς√ΜΞ… ϑðψΡ’ Ω⊕–≅… υς∏Ω∅ ΘΞΡ ωΩ‰Ω– ΘΩ⇑Σ⇒ΤΘΨ∨ …_∫∞Σ– ϑðψΡ’ 

ΘΩ⇑ΣΣ∅ ≅… ð∠Ω⇒∼Ψ�Κ<†ΩΤÿ &†_Τ∼⊕φΤΤ♠ ⌠¬ς∏∅≅…Ω ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… ε∞ÿΞ∞Ω∅ χ¬∼Ψ∇Ωš ≈ /٢٦٠(��ره( 
ُنوا « َدَقة َو َحِصّ  )١٣٨(�ج البالغه/ح�مت »ادَفُعوا أمواَج الَبالء ِبالّدعاء �ة َو موالُ�م بالّز أسُوُسوا إمياَنُ�م ِبالصَّ

 

  فعل
  حروف
  اصلی

  ماضی
  ضارعم

  امر

  شماره
  صیغه

  بناء
  [ثالثی، رباعی/ مجرد، مزید]

  نوع
[سالم، 

  غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

¬ς√ Σ⇒ΤΣΤ�ςΚ…                 

‚Ω� ΙΣΣ ΛΣΤΤΩÿ                  

φΣ∼Ψ�ΩΤÿ                  

⇑Σ∑⌠≤ΤΣ±ΩΤ⊇ 
                

                  ُسوُسوا

 

 

 



40v کاربردی صرف 

 

  پرسش

 ... است.» √Ψ⇒Πς⇒ΣΤ�∧ΣΤ«فعل  ،)٣٢(�سف/ ≈ ⊆ΘΩ⇑Ρ∇Ψ√.ΩϒΩΤ⊇… ΨϒΠς√≅… Ψ⇒Πς⇒ΣΤ�∧ΣΤ√ ∃Ψ∼Ψ در آیه شریفه: .١

  ب) مجهول و مؤکد       الف) دارای نون تأکید ثقیله 
  اجوف و معلومد)          ماضی و مضاعفج)  
 ≈′ΘΩ∧ς√Ω… ⇐Κς… π‹ƒ∫:†Ω– †ΩΤ⇒Ρ∏ΤΣ♠Σ⁄ †⊥Τ≡ΣΤ√ ƒ∫ϖΨ♠ ⌠¬ΞΨŠ ð⊄†Ω∂Ω ⌠¬ΞΨŠ †_Τ∅⁄ς†: آیه شریفه:دو در  .٢

 چند فعل اجوف وجود دارد؟ )١٩(ق/ ≈ð∠Ψυ√ς′… †Ω∨ ðŒ⇒Ρ Σ⇒Ψ∨ ΣŸ∼Ψµðšو  )٣٣(عن�بوت/

 ٦ د)       ٥ج)      ٤ ب)     ٣الف) 

 ≈…≅√>•ϑð‚�ΜΞ…Ω… π∩Ξ≤π±ΩΤ� ΘΨ⇒ΤΩ∅ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ∼ς 〉ˆπ″ςΚ… ΘΩ⇑Ξ∼ςΤ√ΞΜ… ⇑Σ{Κς…Ω Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏ΞΗΤΩدر آِیه شریفه:  .٣
 یست؟چ»…π″ςΚˆ〈«حروف اصلی، وزن و فاعل فعل  )�٣٣سف/(

 
 

 ⊆Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ⊆ΩΤ⊇… Ψ�Πς√≅… Ψ⊕‰ΩΤ� υΠς�Ωš ƒ∫ϖΨ⊃ΩΤ� υϖς√ΞΜ… Ξ≤∨Κς… &ϑðΨ/≅… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ π‹ƒ∫:†ΩΤ⊇ Ν…Σ™Ψ∏″ςΚ†ΩΤدر آیه شریفه:  .٤
†Ω∧ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ≈/امر حاضر فعل  )٩(��رات»∫ϖΨ⊃ΩΤ� «.را صرف کنید 

 
 ∫ΣΠςΤ⇓ΞΜ…… δ◊ΩΤ∼⌠Τ�ΨΤ⊇ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ¬⌠یه شریفه: بنویسید کدام وجه در آوجه بیان کنید و  ٢» ِزْدَنا«فعل برای  .٥

ψΞΘΨΤŠΩ≤ΨΤŠ ψΣΗΤΩΤ⇓ ΞƒΩ _ŸΤΣ∑≈ /آمده است.) ١٣(کھف 

 

 

 



41v اعالل (اجوف)   

 

 

  
  نکات آموزشی

  »مات«دو وجهی بودن فعل 
ُمـْتَن، «شـود، وجـه اول:  به دو وجه صـرف می ١٤تا  ٦در ماضی از صیغه » مات، َیُموُت «فعل 

م و  ما، ُمتُّ ، ُمتُّ مـا، «وجه دوم:  ]»، ...ُقلَت، ُقلُتما، ُقلُتمُقلَن، «همانند: [ ...»ُمتَّ ، ِمتُّ ِمْتَن، ِمـتَّ
م و  از  در قـرآن هـر دو وجـه آمـده اسـت؛...»] م، ِخفَت، ِخفُتما، ِخفتُ ِخفَن، «[همانند: ...» ِمتُّ

 ∨ψΣ{ΣŸΨ⊕ΩΤÿςΚ…… ψΡ∇ΠςΤ⇓Κς… …ς′ΞΜ… ⌠¬ΠΡ�Ψو  )١٥٨/(آل عمـــران ≈ ΜΞς√Ω… ⌠¬ΘΣΤ�Σ∨ ςΚ… ⌠¬ΣΤ�<∏Ψ�ΣΤ∈ ς√‚ΩΜΞ� ϑðΨ/≅… Ω⇐Σ≤Ω↑µ〉š⇑جملـــه: 
ψΣ�⇒Σ{Ω †_ΤŠ…Ω≤ΣΤ� †[∧ΗΤςℵ≠Ψ∅Ω ψΡ∇ΠςΤ⇓Κς… Ω⇐Σ–Ω≤〉οϑ�  ≈ /فاء الفعل بیشتر البته وجه دوم یعنی کسر  .)٣٥(مؤمنـون

در قـرآن کـریم فقـط بـر وزن ایـن فعـل  مضـارع و امـر باید توجه داشت کـه  به کار رفته است.
 …⊆Ω†Ω⊆ΩΤ، )١٤٥(آل عمران/ …≅/Ω∨Ω… Ω⇐†Ω{ ∴♦πΤ⊃Ω⇒Ψ√ ⇐Κς… ð‹Σ∧ΩΤ� ‚Πς�ΜΞ… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ≈ϑðΨ†انند: ده است؛ مآم» َیفُعُل «

Σ¬Σς√ ϑðΣ/≅… Ν…Σ�Σ∨ ΘΩ¬Ρ’ &ψΣΗΤΩΤ∼šΚς… ≈ /٢٤٣(��ره(.  

  »کان«حذف الم الفعل در مضارع مجزوم 
الم الفعل جایز است،  حذف» کان«مضارع مجزوم فعل » ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١«های  در صیغه

 �ð„ΤΩΤ⊇ 〉∠ΩΤ«، )٢٠(مرمي/ ≈πŒς√†ΩΤ∈… υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ χ¬ΗΤςΤ∏ΣΤ∅ ⌠¬ς√Ω Ψ⇒⌠♥Ω♥∧ΩΤÿ χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ ⌠¬ς√Ω 〉∉ςΚ… †⊥ΘΤ∼Ψ⊕ΩΤŠمانند: 
ℑ ξ◊ΩΤÿ⌠≤Ψ∨ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿ Ψ&∫:‚Ω�Σ;ΗΤΤΩ∑ ≈ /١٠٩(ھود( ،Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈… ψς√ 〉∠ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΠΨ∏ΤΩ±Σ∧<√≅…≈ /مّدّثر)و عدم حذف  )٤٣

 …¬ΣΩΤ⇓Σ †ΩΤ⇒Σÿ… ¬ς√Κς، )١٩٦(��ره/ ≈…≅√>™ð∠Ψ√.ς′… ⇑Ω∧Ψ√ ⌠¬Πς√ ⌠⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣΣΤ∏∑ςΚ… Ξ≤Ψ∂†Ωš ΨŸΨ•⌠♥Ω∧<√≅… &Ψζ…Ω≤Ωمانند: 
⇑Ρ∇ΩΤ⇓ ∃¬Ρ∇Ω⊕ΘΩ∨≈ /١٤(حدید( ،ΩΩ⊕Ω�Τ→≅…Ω… 〉♣<Κ…ΘΩ≤√≅… †_ΤΤ‰∼φΤΤΤ→ ⌠¬ς√Ω ?⇑Σ{Κς… ð∠ΜΞΤ:†Ω∅ΣŸΨΤŠ ϑγ‡Ω⁄ †⊥Θ∼Ψ⊆Ω→≈ /مرمي)٤( 

  علت جواز حذف الم الفعل، کثرت استعمال این کلمه است.

 

 

 



42v کاربردی صرف 

 

  
  

  پژوهش
 )٣٣(احزاب/≈  …≅Ω⇐⌠≤ΤΩΤ∈Ω… ℑ ΘΩ⇑Ρ∇ΨΤ�Σ∼ΣŠ ‚Ω�Ω φ⇔–ΘΩ⁄ΩιΩΤ� Ω“ΘΣ≤Ω‰ΩΤ� Ψ◊ΘΩ∼Ψ∏ΞΗΤΤΩ•<√≅… υ∃ς√ΡΚ‚ر آیه شریفه: د

بیان کنید و  قول وجود دارد. اقوال سه گانه را ٣» َقرَن «در مورد حروف اصلی فعل 

، ص ٤(ر.ک: نحو وافی، جمعنای فعل مذکور را طبق هر یک از اقوال بررسی نمایید. 
  احزاب) ٣٣/ تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان و تفسیر بیضاوی، ذیل آیه شریفه ٧٣٨

 

K    برای تمرین بیشتر K  

  نمایید. تجزیهرا  معتل العین، افعال زیردر آیات  .١

ΞΣΤ∈… Ν…Σ∅ ≅… ¬Σ{ƒ∫:†Ω{Ω≤Σ→ ΘΩ¬Ρ’ Ξ⇐ΣŸ∼Ψ ð„ΤΩΤ⊇ Ξ⇐Σ≤Ψℵ≠⇒ΣΤ� ≈ /١٩٥(اعراف( 

⇐ΜΞ…Ω… Ν…Σ⊕∼Ψ≠ΣΤ� Ωϑð/≅… ΙΣςΤ√Σ♠Ω⁄Ω ‚Ω� ψΡ∇�Ψ∏ΩΤÿ ⌠⇑ΨΘ∨ ¬Ρ∇Ψ∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… &†Λ[ΤΤΤ∼Ω→ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… χ⁄Σ⊃Ω∅ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈ /١٤(��رات( 
⌡ΠΨ⇓ΜΞ…… ΣŸÿΞ⁄ΡΚ… ⇐Κς… Κς…;ΤΤΣ‰ΩΤ� Ψ∧Τ’ΞΜ†ΨΤŠ Ω∠Ψ∧Τ’ΞΜ…Ω Ω⇐Ρ∇Ω�ΩΤ⊇ π⇑Ψ∨ γˆΗΤΩ™π″Κς… Ψ&⁄†Πς⇒√≅… ≈ /٢٩(مائ�( 

Ν…Σ™∼Ψ♥ΩΤ⊇… ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Ω◊Ω⊕ΩΤŠ⁄Κς… ξ≤ΣπΤ→Κς… ≈ /٢(�به( 
ΣΗΤΩΤ⇒Τ∼Ω�…ƒ∫Ω… Ω⇑Ψ∨ ΞƒΣ⇒Ρ∇<√≅… :†Ω∨ ΘΩ⇐ΜΞ… ΙΣΩµγš†Ω⊃Ω∨ ΚΡ…;Σ⇒Ω�ς√ Ψ◊ΩΤ‰±Σ⊕<√≅†ΨΤŠ ΨΤ√ΟΚΡ… Ψ〈ΘΩΣ⊆<√≅…≈ /٧٦(قصص( 

ُه ُ�ِشُك أن یلَني لك«: افعال حدیث شریف .٢ با نون  )١٠١، �د ٣١(�ج البالغه، نامه » ِلْن ِملَْن غاَلظك َفإنَّ

 شود؟ تأکید ثقیله چگونه می
  
 

 

 

 



 

 

  �س ��م
   (����) �����  

   

Νϖ…Ρ√†ΩΤ∈… ΩςΚ… ¬ς√ ð∠Ω⌠Τ⇒ΩΤ⇓ Ξ⇑Ω∅ φκΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ≈ /٧٠(��ر(  

¬ς√Κς…… Ξ⇐Κ<†Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇐Κς… Ω⊗Ω↑µð� ¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ Ξ≤πΤ{ΨϒΨ√ ϑðΨ/≅… ≈ /١٦(حدید( 
⌠¬Σ∑Ω… Ω⇐⌠ΤΩ⇒ΤΩΤÿ ΣΤ⇒ΤΩ∅ φ⌠ΤΩΛΤΤ⇒ΤΩΤÿΩ ∃ΣΤ⇒ΤΩ∅ ⇐ΜΞ…Ω Ω⇐Ρ∇Ψ∏ΣΤÿ :‚Πς�ΜΞ… ⌠¬ΣΩ♥Σ⊃⇓Κς… †Ω∨Ω Ω⇐Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤÿ  ≈/٢٦(انعام( 

‚Ω�Ω… 〉∪πΤ⊆Ω� †Ω∨ ð♦∼ς√ ð∠ς√ −ΨΨŠ }&ψ<∏Ψ∅ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⊗∧ΘΩ♥√≅… Ω≤ð±Ω‰<√≅…Ω Ω …ΩΣ⊃<√≅…Ω ΘΣΡ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇐†ς ΣΤ⇒ΤΩ∅ 
‚⊥�ΛΣΤΤπΤ♥Ω∨ ≈ /٣٦(اسراء( 

(�ج  »ال ُیلِھیِه صوٌت عن َصوًت... َقُرَب َفَنَأی َو َعال َفَدنا و داَن و َمل ُیَدْن  َو  َ��ٌص َعن ��ٍص  لویِه ال َی  «
 )١٩٥البالغه/ خطبه 

  

  فعل
  حروف
  اصلی

  ماضی
  مضارع
  امر

  هشمار 
  صیغه

  بناء
  [ثالثی، رباعی/ مجرد، مزید]

  نوع
[سالم، 

  غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

∠Ω⌠Τ⇒ΩΤ⇓                  

¬ς√Κς… Ξ⇐Κ<†Ωÿ                  

φ⌠ΤΩΛΤΤ⇒ΤΩΤÿ                  

‚Ω� 〉∪πΤ⊆Ω�                 

                  ُیَدْن  مل 

 

 

 



44v کاربردی صرف 

 

 پرسش

 …Ω†ΩΤ∈… ⌠⇑ς√ ΙΣς∏Ψ♠⁄ΡΚ… ¬Σ|Ω⊕Ω∨ υΠς�Ωš Ξ⇐ΣΤπ�Σ� †_Τ⊆ΨΤ’Ω∨ φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… Ψ⇒Πς⇒ΣΤ�<Κ†ΩΤ�ΩΤ√ ,−ΨΨŠ :‚Πς�ΜΞدر آیه شریفه:  .١
⇐Κς… ð•†Ω™Σÿ ∃¬Ρ∇ΨŠ ≈ /مستتر وجود دارد؟ ضمیر چند )٦٦(�سف 

  د) پنج      ج) چهار       ب) سه     الف) دو
  

 ⇓ΘΩ⇐ΜΞ…… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ∏Σ{Κ<†Ωÿ ΩΗðπΤΤ∨Κς… υΩ∧ΗΤΩΤ�Ω∼<√≅… †[∧<∏Ρℵ≡ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⇐ΣΤ∏Σ{Κ<†Ωÿ ℑ ⌠¬ΞΨΤ⇓〉≠ΣŠ ∃…_⁄†ΩΤدر آیه شریفه:  .٢
φς∏π±Ω∼Ω♠Ω …_⁄κΨ⊕Ω♠ ≈ /و آیه:  )١٠(��اءΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω… Ω⇐ΣΤ∏Ψ±ΩΤÿ :†Ω∨ Ω≤Ω∨Κς… ϑðΣ/≅… ,−ΨΨΤŠ ⇐Κς… ðΩ″ΣΤÿ 
φΩ↑πΤ�ΩΤÿΩ ⌠¬ΣΘΩΤŠΩ⁄ ≈ /وزن دو فعل  )٢١(رعد»ς∏π±Ω∼Ω♠ « و»⇐ΣΤ∏Ψ±ΩΤÿ « به ترتیب

 چیست؟
  ب) َسَیْفَعْوَن ـ َیِعُلوَن      َیْفَعْوَن ـ َیِفلُوَن الف) َس 

  د) َسَیْعَلوَن ـ َیعِلُوَن        ج) َسَیْعَلْوَن ـ َیِفُلوَن  
 

» س«آیا حرف  )١٩(احزاب/ ≈Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇… ðˆΩ∑Ω′ 〉∩⌠ΤΩ�<√≅… ¬Σ{Σ⊆ς∏Ω♠ ]◊Ω⇒Ψ♥<√ςΚ†ΨŠ ] …ΩŸΨš…در آیه شریفه:  .٣
 باشد؟ چرا؟ تواند حرف تنفیس می

 
 …≅√>⊇ΣΤ∈… ⌠¬Ρ∇ΩΤ�Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ… ⌠⇐ΜΞ… ⌠¬Ρ∇ΗΩΤ�ςΚ… 〉‡…ΩϒΩ∅ ϑðΨ/≅… Ζ◊Ω�πΤ⊕ΩΤŠ ςΚ… Ζ〈Ω≤Ω– Ω∑ 〉∠ΩΤ∏ΣΤÿ ‚Πς�ΜΞ… Σ⋅⌠ΤΩه: در آیه شریف .٤

φΣ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈ /فعل )٤٧(انعام »¬Ρ∇ΩΤ�Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ… « دارای چند ضمیر است؟ و معنای فعل و زمان

 آن کدام است؟
  

معتل را معین کنید و فقط همان صیغه را با نون تأکید ثقیله در عبارت زیر وضعیت افعال  .٥
َمَتَك، ِتْد ِىف اْألْرِض َقَدَمَك، ِاْرِم «بنویسید:  باُل َو ال َتُزْل، َعضَّ َ�َ ناِجِذَک، أِعِراّهللاَ ُجخ�ُ َتُزوُل اْ��ِ

)١١(�ج البالغه/ خطبه » ِد اِهللا ُس��اَنهِبَبَصِرَک أقَصی الَقوِم و ُغضَّ َبَصَرَک َو اْعَملْ أنَّ الَنْصَر ِمْن ِعْن 

 

 

 



45v اعالل (ناقص)   

 

  
  آموزشی نکات

  حذف یاء از کلمه ناقص
که مشمول قواعد اعالل حذفی  بدون اینمعتل الالم  در موارد متعددی حرف یاء در کلمه

: باشد، حذف شده است؛ این حذف گاهی به جهت رعایت فواصل آیات است؛ مانند آیات
Ξ≤•Ω⊃Τ<√≅…Ω…  ]†Ω∼Τς√Ω ω≤πΤ↑Ω∅ Ξ⊗πΤΤ⊃ΤΠς↑√≅…Ω Ξ≤ΤΤ�Ω<√≅…Ω Ξ∼ΤΠς√≅…Ω …Ω′ΞΜ… Ξ≤♥ΩΤÿ ≈ /و گاهی در غیر فواصل    )٤تا  ١(��ر

  :آیات نیز صورت گرفته است، مانند

Ω⋅⌠ΤΩΤÿ… γ‹<Κ†ΩΤΤÿ ‚Ω� 〉ψΠς∏Ω|ΩΤ� δ♦πΤ⊃ΤΩΤ⇓ ‚Πς�ΜΞ… −&ΨΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ≈ /١٠٥(ھود.( 
†ΩΤ∈… ð∠Ψ√.ς′ †Πς⇒Σ{†Ω∨ Ξ&⊗‰ΩΤ⇓ …ΠςŸΩΤ�⁄≅†ΩΤ⊇ υϖς∏Ω∅ †Ω∧Ψ∑Ψ⁄†ς’…ƒ∫ †_Τ±Ω±ΩΤ∈ ≈/٦٤(کھف.( 

⌠⊗Ψ∧ΩΤ�♠≅…Ω… Ω⋅⌠ΩΤÿ Ψ †Ω⇒ΣΤÿ Ψ †Ω⇒Σ∧<√≅… ⇑Ψ∨ ξ⇐†ς∇ΘΩ∨ ξˆÿΞ≤ΩΤ∈  ≈/٤١(ق.( 

Ψ⊆<∏ΣΤÿ… Ω—ΘΣ≤√≅… ⌠⇑Ψ∨ −ΨΞ≤∨ςΚ… υς∏Ω∅ ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ −ΨΨ †Ω‰Ψ∅ Ω⁄Ψϒ⇒Σ∼Ψ√ Ω⋅ΩΤÿ Ψ⊄ð„Πς�√≅…≈ /١٥(غافر.( 

Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ… ΙΣςΤ√ †Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⇑Ψ∨ ðˆÿΞ≤ΗΤΩ™ΘΩ∨ Ω∼Ψ‘ΗΤΩ∧ΩΤ�Ω ξ⇐†Ω⊃Ψ–Ω γ‡ð…Ω•<√≅†ð ≈/١٣(سبأ.(  
ج «) از ریشه بزرگ (حوض» جاِبَیة«جمع » الَجواِبی«در اصل » الجواِب «ی در آیه اخیر کلمه

 باشد. می» ب ی
  است.ای برای الم الفعل محذوف  الزم به ذکر است در تمام این موارد کسره نشانه

  حذف یاء متکلم
مفعول که همیشـه یـاء مـتکلم اسـت ممکـن به است.  گر مفعوٌل  بیانوجود نون وقایه در فعل، 

 ⊆ΨϒΠς√≅…Ω… ΩΣ∑ Ψ⇒Σ∧Ψ⊕π≠ΣΤÿ γ⇐κΨ⊆♥ΩΤÿΩ …ς′ΞΜ…Ω 〉Œπ∂Ξ≤Ω∨ ΩΣΩΤ است مذکور یا محذوف باشد. در آیـه شـریفه
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γκΨ⊃↑ΩΤÿ≈  /ــه  )٨٠و  ٧٩(شــعراء ــولی،  ضــمیر» κΨ⊃↑ΩΤÿ«و » γ⇐κΨ⊆♥ΩΤÿ«در دو کلم محــذوف و مفع

  گر وجود تقدیری آن است. کسره نون بیان
 …≅√>™ΨζΩ⊆ΗΤΩΤÿ… †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ΨΨϒΗΤΩ∑ Σ〈λΩ∼Ω: ضمنا حذف یاء متکلم در اسم مضاف به آن نیز جایز اسـت؛ ماننـد

†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… χ⊗ΗΤΩΤ�Ω∨ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω Ω〈Ω≤Ψ�›‚�≅… ƒγ∑ Σ⁄…Ω  Ψ⁄…Ω≤Ω⊆<√≅…≈ /٣٩(غـــــــــــافر( ،¬Ρ∇ς√… ψΡ∇Σ⇒ÿΨ  ƒΨ√Ω Ξ⇑ÿΨ  ≈ /فـــــــــــرون�)٦( ،

Ω⇐Σ∧ς∏⊕Ω�Ω♥ΩΤ⊇… ð∪∼Τς Ξ≤ÿΨϒΩΤ⇓ ≈ /١٧(ملك(  

 
  پژوهش

(ر.ک: صرف ساده، مباحث شتی، بحث ارتباط حذف یاء با وقف به حذف را بررسی کنید. 
  وقف.)
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K    برای تمرین بیشتر K  

  نمایید. تجزیهرا  معتل الالم، افعال زیر و روایت در آیات .١

υϖΠς�Ωš… :…Ω′ΞΜ… :†Ω∼ΩΤ�ςΚ… ΩΤΤ∑ςΚ… ]◊ΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ :†Ω∧Ω⊕π≠ΩΤ�♠≅… †Ως∏∑ςΚ… Ν…⌠ΩΤŠςΚ†ΩΤ⊇ ⇐Κς… †Ω∧Σ∑Σ⊃ΘΞΤ∼Ω∝ΣΤÿ≈  /٧٧(کھف(  

ΨϒΠς√≅…Ω… ΩΣ∑ Ψ⇒Σ∧Ψ⊕π≠ΣΤÿ γ⇐κΨ⊆♥ΩΤÿΩ  ∗…ς′ΞΜ…Ω 〉Œπ∂Ξ≤Ω∨ ΩΣΩΤ⊇ γκΨ⊃↑ΩΤÿ ≈   /٨٠و  ٧٩(شعراء( 

†ΘΩ∨Κς…Ω… ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ψς√ ð‹ΡΚ… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ  ∗ψς√Ω Ξ⁄ ςΚ… †Ω∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš≈ 
 )٢٦و  ٢٥( ا��اقه/ 
ϑð‚�ΜΞ…Ω… π∩Ξ≤π±ΩΤ� ΘΨ⇒ΤΩ∅ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ∼ς 〉ˆπ″ςΚ… ΘΩ⇑Ξ∼ςΤ√ΞΜ… ⇑Σ{Κς…Ω Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏ΞΗΤΩ•<√≅…≈ /٣٣(�سف( 

〉∩Ξ≤⊕ΩΤ�… ℑ ΨΣ–Σ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς Ω∃≤Ω|⇒Σ∧<√≅… Ω⇐Σ †ς∇ΩΤÿ φΡ≠πΤ♥ΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅†ΨΤŠ Ω⇐ΣΤ∏�ΩΤÿ 
⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ %†Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ≈ /��)٧٢( 

 )٨٣ء ّرا(�ج البالغه/ خطبه غ»ن َعشاھا َجعَل ل�م أمساعًا لِتعَی ما عناھا و َابصارًا ِلَ��ُلَو َع «

فعل  )٢٨(کھف/ ≈…≅√Ω�Ω… ΣŸ⊕ΤΩΤ� Ω∉†ΤΩΤ⇒∼Ω∅ ⌠¬Σ⇒Ω∅ ΣŸÿΞ≤ΣΤ� Ω◊ΤΤΩ⇒ÿΨƒ Ψ〈λΩ∼Ω™<√≅… ∃†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ‚در آیه شریفه:  .٢

»Ÿ⊕ΤΩΤ� «مجزوم است یا مرفوع و فاعل آن کدام است؟ 

 
وجه بیان کنید، آن دو وجه را ترجمه کنید و بنویسید کدام وجه در  ٢ »َخاُفوِن «برای فعل  .٣

 Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…… Σ¬Ρ∇Ψ√.ς′ Σ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… 〉∩ΘΞΩ�ΣΤÿ ΙΣƒ∫:†Ω∼Ψ√Κς… ð„ΤΩΤ⊇ ¬Σ∑ΣΤ⊇†Ω�ΩΤ� Ξ⇐ΣΤ⊇†Ω�Ω ⇐ΜΞ… ¬Σ�⇒Ρ†آیه شریفه: 
Ω⇐κΨ⇒Ψπ∨ΘΣ∨≈ /آمده است؟ )١٧٥(آل عمران  
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 …Ω⋅⌠ΤΩΤÿ و )٩(��رات/ ≈…≅/Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ⊆ΩΤ⊇… Ψ�Πς√≅… Ψ⊕‰ΩΤ� υΠς�Ωš ƒ∫ϖΨ⊃ΩΤ� υϖς√ΞΜ… Ξ≤∨Κς… &ϑðΨدر دو آیه شریفه:  .٤
γ‹<Κ†ΩΤΤÿ ‚Ω� 〉ψΠς∏Ω|ΩΤ� δ♦πΤ⊃ΤΩΤ⇓ ‚Πς�ΜΞ… −&ΨΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ≈ /دارد؟ چند ضمیر فاعلی وجود) ١٠٥(ھود 

  
های امر  صیغه )٢٨٢(��ره/ ≈ …≅/Ω�Ω… ð‡Κ<†ΩΤÿ }ˆΨ�†Ω{ ⇐Κς… ðˆΣ�<∇ΩΤÿ †Ω∧Ω{ ΣΩ∧Πς∏Ω∅ &ϑðΣ‚در آیه شریفه:  .٥

 را با نون تأکید ثقیله بنویسید.» Κ<†ΩΤÿ‡«حاضر فعل 

 

 

 

 



 

 

  ���م �س
��) �����(��  

   

ψς√ΩςΚ…… Ν…Ω≤ΩΤÿ ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω� γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ⌠¬ς√Ω ƒ⊕ΩΤÿ ΘΩ⇑ΞΨ⊆<∏Ω�ΨŠ ]⁄ΨŸΗΤΩ⊆ΨΤŠ υϖς∏Ω∅ ⇐Κς… 
ƒΤΓΨΤΤΤ™Σÿ &υΩΤ�Ω∧<√≅… ≈ /٣٣(احقاف(  

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Νϖ…ΣΤ∈ ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ψΡ∇∼Ψ∏∑ςΚ…Ω …_⁄†ΩΤ⇓ ≈ /٦(��رمي( 
†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ¬Ρ∇ΩΤ⇓Ρ∏ΩΤÿ φ⇔ΨΘ∨ Ψ⁄†Πς⊃Ρ∇<√≅… ≈ /١٢٣(�به( 

⌠⇑Ω∨Ω… Σ¬ς∏Τ<ℵ≡Κς… Ξ⇑ΘΩ∧Ψ∨ υΩ≤Ω�Τ<⊇≅… ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †[ΤŠΨϒς ςΚ… Ω†ΩΤ∈ ƒΨšΡΚ… ϑϑðς√ΞΜ… ⌠¬ς√Ω Ω—ΣΤÿ Ψ∼Τς√ΜΞ… χ∫πΤΩ→ ≈ 
 )٩٣(انعام/

» َ�َ ... ُ َت َعُ� َمل ُتدِرکُه ابصاُرُ� و َملْ َتِعِه أمساُؤُ�  و ما لَ َدَ�َ�ُ  )٤٥(��یفه ��ادیه/ دعای  »َسَرتْ

 

  فعل
  حروف
  اصلی

  ماضی
  مضارع
  امر

  شماره
  صیغه

  بناء
  [ثالثی، رباعی/ مجرد، مزید]

  نوع
[سالم، 

  غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

⌠¬ς√ ƒ⊕ΩΤÿ                  

…ΣΤ∈                  

¬Ρ∇ΩΤ⇓Ρ∏ΩΤÿ                  

⌠¬ς√ Ω—ΣΤÿ 
                

                  مل َتِعِه 
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  پرسش

امر دو فعل  )٧٨(�ج البالغة، نامه  »َو َسأِىف ِباّلِذی َوَأیُت َ� َ�ْ�ِىس « �علیامام در کالم  .١
 معتل کدام است؟

وءِ  
ُ
ِی    الف) ِألوِف ـ ِأل

َ
وِف ـ ِأل

َ
وءِ   ب) ِأل

َ
ِف ـ ِأل

َ
ءِ    ج) ِأل

َ
ِف ـ ِأل

َ
  د) ِأل

 

چه نوع  »Σ∅ŸΩΤ�Ω…«در فعل  )٣٥(��مد/ ≈ …≅√♥ð„ΤΩΤ⊇… Ν…Σ⇒ΞΩΤ� ϖΝ…Σ∅ŸΩΤ�Ω ς√ΞΜ… γψ<∏ϑðدر آیه شریفه:  .٢
 اعاللی صورت گرفته است؟

     سکونی -ب) قلبی      حذفی -الف) سکونی 
 د) فقط سکونی        قلبی -ج) سکونی 

و نیز صیغه دهم مؤکّد امر » أ ی ن«از ریشه » آَن َیئیُن «ر از فعل صیغه ششم امر حاض .٣
ی َیِئی«معلوم از فعل 

َ
 را بنویسید.» َوأ

همانند نمونه برای هر یک از افعال زیر دو وجه بیان کنید و مشخص نمایید آنچه در  .٤
 آیه شریفه آمده کدام وجه است و سپس امر حاضر هر وجه را صرف کنید. نمونه:

⌠⇐Κς…… ϖΝ…ΘΣ ςΚ… ϑðς√ΞΜ… Ω †Ω‰Ψ∅ ϑðΨ∃/≅… ΨΠΤ⇓ΜΞ… ψΡ∇ς√ δΣ♠Ω⁄ χ⇐κΨ∨Κς…≈ /أّدوا« )١٨(دخان«  
(آن چه در آیه شریفه آمده، همین  صیغه سوم امر حاضر از باب تفعیل از ریشه أدی. وجه اول:

  وجه است.)
، َیُؤّد، أّدًا. [نظیر َمدَّ  وجه دوم:   ، َیُمّد، َمّدًا]صیغه سوم ماضی معلوم از ریشه أدد: َادَّ

یا، أّدُوا بر وزن  :امر حاضر وجه اول ، أدِّ وا«أدِّ ی َتأِدَیًة » َفعُّ به معنای برسانید به من [أدَّ
  الشیَء: أوَصَلُه]

، ُاوُدد) ُادَّ  امر حاضر وجه دوم: ، ُادُّ ی ُاّدُوا ُاّدا (و:ُادِّ   ]ُمّدُوا ... ُمّدا ُاوُدْدَن [نظیر: ُمدَّ  ُاّدا ُادِّ
 ≈ ≡Νϖ…ΠΡ∏ΣšΩ… Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ… ⇑Ψ∨ ξ◊ϑð∝ΨΤ⊇ ⌠¬ΣΗΩ⊆Ω♠Ω ⌠¬ΣΘΣΤŠΩ⁄ †_ΤΤŠ…Ω≤Ω→ …[⁄Σð در آیه شریفه:» ΠΡ∏Σš…« علالف) ف

  )٢١(ا��ان/
 ≈ ⁄ς′ΞΜ…Ω… ¬Σ�∼ΘΨ∼ΤΣš ξ◊ΘΩ∼Ψ™Ω�ΨŠ Ν…ΘΣ∼ΤΩ™ΩΤ⊇ Ω⇑Ω♥šςΚ†ΨŠ :†Ω⇒Ψ∨ ςΚ… %:†Ω∑ΘΣ Σ… در آیه شریفه:» َحّیوا« ب) فعل

 )٨٦(��اء/
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  پژوهش

  ).٤٢٠ر.ک: معجم النحو، عبدالغنی الدقر، صفحه.(هاء سکت به کلمه را بررسی کنید موارد الحاق
  
  
  
  

K    برای تمرین بیشتر K  

  نمایید. تجزیهرا  لفیف، افعال زیر در روایت .١
 )١٤٩، ص٧٧(��ار، ج»َمن �َن ُیؤِمُن ِباِهللا َو الَیوِم اآلِخِر َفلَیِف إذا َوَعَد «: � اّهللا  رسوُل 

را » تعیها«صیغه  ماضی و امر حاضر )١٢(ا��اّقه/ ≈ ΩΩ∼Ψ⊕ΩΤ�Ω… χ⇐Σ′ΚΡ… β◊Ω∼Ψ∅.Ω†در آیه شریفه:  .٢

 .بنویسید

 )١٢٣(�به/ ≈ …≅√>∇ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ¬Ρ∇ΩΤ⇓Ρ∏ΩΤÿ φ⇔ΨΘ∨ Ψ⁄†Πς⊃Ρ†در آیه شریفه:  .٣

 بنویسید. ١٢تا  ٧ز صیغه را ا» َیُلوَن «امر مجهول فعل 

 

 

 



 

 

 



 

 

 �س ���م

����� � ����� ،����� � ����  

  
  )١جدول معلوم و مجهول (

  

  عبارت فارسی ردیف
ماضی 
  معلوم

ماضی 
  مجهول

مضارع 
  معلوم

مضارع 
  مجهول

  امر مجهول  امر معلوم

  نمونه
  ِلُتنَصْرَن   ِلَینُصُروُکنَّ   ُتنَصرَن   َینُصُروَنُکنَّ   ُنِصرُتنَّ  َنَصُروُکنَّ   یاری کردن آن مردان شما زنان را

  ِلُیؤَت ِبِهم  ِایِتیاِبِهم  ُیؤَتی ِبِهم  َتأِتیاِن ِبِهم  ُاِتَی ِبِهم  أَتْیُتماِبِهْم   آوردن شما دو مرد آن مردان را

              یاری کردن شما مردان ما را  ١

              یاری کردن تو یک زن آن زنان را  ٢

              یاری کردن ما تو یک زن را  ٣

              غضب کردن آن زنان بر آن زن  ٤

              آوردن ما دو مرد شما مردان را  ٥

              ظلم کردن آن مردان به خودشان  ٦
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  )٢جدول معلوم و مجهول (

  

  فعل معلوم ردیف
فعل 
  مجهول

  فعل معلوم ردیف
فعل 
 مجهول

 فعل معلوم ردیف
فعل 
  مجهول

    أسیلی الماءَ  ١١    ُخُذوهنَّ  ٦    یسئُلونکم  ١

    ُنَحّذُرُکم أنُفَسنا ١٢    ری لُهنَّ فِ ِاْغ  ٧    َتَرکتُمونا  ٢

    ُالِزُمُکموها ١٣    ُیریُکمونا ٨    هاناَدتْ   ٣

    أِرینی إّیاهم ١٤    َیجیُئکم ٩    َهُکمَلم أنْ   ٤

    ُتوبا إلی الله ١٥    أنِسِه ذکری ١٠    ُاذُکرونا  ٥

 

 

 



55v معلوم و مجهول ی،الزم و متعد    

 

  
  نکات آموزشی

  شیوه ترجمه مجهول متعدی به حرف جر
ُجِلَس َعَلی «یا » ُغِضَب علی زید«شود؟ مثًال  هول متعدی به حرف جر چگونه معنا میفعل مج
  ؟را چگونه معنا کنیم» الُکرِسّی 

به مصدر فعل مذکور اسناد داده » َوَقَع «، فعل ها : در مقام ترجمه این مثالگوییم در جواب می
علی الکرِسّی، لذا در ترجمه  شود، در نتیجه معنای ُجِلَس َعلی الکرِسّی یعنی وقع الجلوس می

بر زید واقع شد و نشستن گوییم: زید مورد غضب قرار گرفت یا غضب دو عبارت مذکور می
  واقع شد. روی صندلی صورت گرفت یا نشستن روی صندلی

  تأثیر اشراب یا تضمین در ذکر حروف جر همراه فعل متعدی
ه دیگر است و فایـده آن، بیـان دو تضمین یا اشراب، قرار دادن معنای یک کلمه در ضمن کلم

شـود، ولـی بـرای  معنا با یک لفظ است. البته برای بیان دو معنا معموًال از دوکلمه اسـتفاده می
بیان یک معنای اصلی و اشاره به معنـای دیگـری کـه بـا آن مـرتبط اسـت از روش تضـمین یـا 

» ِمَع اللُه ِلَمـْن َحِمـَدهَس «شود، مثًال در جمله:  اشراب که یک اسلوب بالغی است استفاده می
گر آن اسـت کـه  قبول و اجابت است و آمدن ایـن حـرف بیـان» الم«عامل مناسب با حرِف جر 

لـذا معنـای  کنـد،  شنود بلکه حمد و ثنای او را قبـول می خداوند نه تنها سخن حمدکننده را می
ایـن اسـلوب بالغـی در فهـم  »َسِمَع الله کالَم َمن َحِمَده َواْسَتجاَب َلـه«شود:  جمله چنین می

  کنیم: جا چند آیه را ذکر می قرآن و ترجمه آن تأثیر زیادی دارد در این
١. †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇… ðφ±ΤΩΤ⊇ 〉‹Ρ√†ς≡ Ψ Σ⇒Σ•<√≅†ΨŠ≈  /بــه معنــای جــدا کــردن و قطــع » َفْصــل«کلمــه  )٢٤٩(��ــره

هـد کـه معنـای د ندارد. آمدن باء تعدیه نشـان می» باء«نمودن، متعدی است و نیازی به حرف 
فلّمـا َفَصـل «اشراب شده است. در این صورت تقدیر آیه چنین اسـت: » َفَصل«در فعل » ساَر «
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وقتی طالوت سپاهیان را (از لشگرگاه) «یعنی » (قَطَع) طاُلوُت الُجنوَد َعْن َمْوِضِعِهْم و ساَر ِبِهْم 
  ».حرکت داد جدا کرد (آنان را از جا کند) و آنها را (به سوی دشمن) 

٢. Ψ⁄Ωϒ™Ω∼<∏ΩΤ⊇… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⊃Ψ√†Ωµµ〉� ⌠⇑Ω∅ ,−ΨΞ≤∨ςΚ…≈  /َفلَیْحَذِر اّلـذیَن «تقدیر آیه شریفه چنین است: ) ٦٣(�ر
أی َفْلَیْحـَذِر اّلـذیَن ُیْعِرُضـوَن َعـْن «نویسـد:  البیـان می مجمع »ُیخاِلُفوَن اللَه ُمْعِرضیَن َعْن أْمِره

  .»امرالله تعالی
٣ .Ζ◊Ω∼ΨΤ⇓…Ω Ω… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ †ΩΣΤ∏ΗΤς∏Ψℵ≡≈  /گر اشـراب معنـای  بیـان» َعَلـی«در آیه شریفه حـرف جـر  )١٤(ا��ان

و داِنَیـًة « اسـت. در ایـن صـورت تقـدیر آیـه چنـین اسـت:» داِنَیة«انبساط (گسترش) در کلمه 
گسـترده یعنی سایه درختان بهشتی به بهشتیان نزدیک و بر سر آنان » ظالُلها ُمْنَبِسَطًة َعَلْیِهم

 ١است.
  با ضمیر مفعولی» نفس«کاربرد 

در افعال متعدی بنفسه در صورتی که مرجع ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی یکـی باشـد، ضـمیر 
، بلکـه گفتـه »َظَلْمنانـا«یـا » َظَلْمُتِنـی«شـود  مثًال گفتـه نمی  شود، مفعولی به فعل متصل نمی

  ».َظَلْمنا أنفَسنا«و » ظلمُت نفسی«شود:  می
» نفس«عال غایب در صورتی که مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی یکسان باشد، از کلمه در اف

» زید َظَلم َنْفَسه»  شود، مانند: برای تثنیه و جمع استفاده می» أنفس«برای مفرد و از کلمه 
 ′Ω∨Ω… Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ð∠Ψ√.ς⇑ و مانند آیات شریفه:» الرجال َظَلُموا أْنُفَسُهم«و » زیدان َظَلما أنفَسُهما«

ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ðψς∏ðℵ≡ ΙΣΩ♥Τ⊃ΩΤ⇓≈  /٢٣١(��ره(، ‚Ω�Ω… Ω⇐Σ⊕∼Ψ≠Ω�πΤ♥ΩΤÿ ¬Σς√ …_≤π±ΩΤ⇓ :‚Ω�Ω ¬ΣΩ♥Σ⊃⇓Κς… φΣ≤〉±⇒ΩΤÿ≈ 
 .)٩(��ره/  ≈Ω⇐Σ∅ΨŸΗΤΩΤµµ〉�… ϑðΩ/≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ †Ω∨Ω φΣ∅ΩŸΤΤðµ� :‚Πς�ΜΞ… ⌠¬ΣΩ♥ΣΤ⊃⇓Κς… †Ω∨Ω Ω⇐Σ≤Σ⊕↑ΩΤÿ ،)١٩٢(اعراف/

                                                                           
  . برای تحقیق بیشتر به کتاب نکات کاربردی علم نحو از مؤلف همین کتاب مراجعه نمایید.١
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شود، مانند آیه  ولی اگر مرجع دو ضمیر، متفاوت باشد، ضمیر مفعولی به فعل متصل می
 ⇓ΜΞς√… Ν…Σ–Ξ≤Τ�ΡΚ… ‚Ω� Ω⇐Σ–Σ≤µµð� ⌠¬ΣΩ⊕Ω∨ ⇑ΜΞς√Ω Ν…Ρ∏ΨΤ�ΣΤ∈ ‚Ω� ⌠¬ΣΩΤ⇓Σ≤Σ±⇒ΩΤÿ ⇑ΜΞς√Ω ⌠¬Σ∑Σ≤Ω±Πς⇑⌠شریفه: 
Υφ⇔ΠΡ√ΩΣ∼ς√ Ω≤ΗΤΩΤŠ ςΚ‚≅… ϑðψΡ’ ‚Ω� φΣ≤ð±⇒ΣΤÿ≈ و » َینُصرونهم«در این آیه در دو فعل  )١٢ر/ (حش

مرجع ضمیر فاعلی منافقین و مرجع ضمیر مفعولی، کفار اهل کتاب هستند. لذا » َنَصُروُهْم «
نیست. در این آیات شریفه نیز مرجع دو ضمیر یکسان نیست: » أنفس«نیازی به آمدن کلمه 

ΥφΩ≤Σ±⇒Ω∼ς√Ω… ϑðΣ/≅… ⇑Ω∨ ,Ι%ΣΣ≤Σ±⇒ΩΤÿ ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅… ΘδΞΩ⊆ς√ ε∞ÿΞ∞Ω∅ ≈  /��)٤٠(، Ω⇑Ψ∨Ω… Ξ♣†ΠςΤ⇒√≅… ⇑Ω∨ 〉ΨŸΗΤΩ•Σÿ 
ℑ ϑðΨ/≅… Ξ⁄κΤΩ⊕ΨΤŠ ξψ<∏Ψ∅ Σ⊗ΤΨ‰Πς�ΩΤÿΩ ΘΩΣ{ ω⇑ΗΤΤς≠∼ΤΩ→ ξŸÿΞ≤ΤΘΩ∨ ðˆΨ�Ρ Ψ∼ς∏Ω∅ ΙΣΠςΤ⇓ςΚ… ⇑Ω∨ Σϑð‚�ΩΩ� ΙΣΠςΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ ΙΣΠΡ∏ΤΤγ∝Σÿ ΨÿΨŸΩΤÿΩ 

υς√ΞΜ… γ‡…ΩϒΩ∅ Ψ⁄κΨ⊕ΤΘΩ♥√≅… ≈ /��) ٤و  ٣.( 
ُکْم، َنَصـْرِتِک، َنَصـْرُتماُکما و َک، َنَصـْرُتماُکما، َنَصـْرُتُمو َنَصـْرتَ «هـای  در افعال مخاطب در مثال

ُکنَّ  مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی همیشه یکسان است وامکان تفاوت وجود ندارد، لـذا » َنَصْرُتنَّ
به شکل مزبور غلط است. بـه ها  شود و استعمال آن همیشه از کلمه نفس یا أنفس استفاده می

  :این آیات شریفه توجه کنید

Ω⇐Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤ�Κς…… ð♣†Πς⇒√≅… ΘΨ⁄Ψι<√≅†ΨΤŠ Ω⇐⌠ΤΩ♥⇒ΩΤ�Ω ⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς…≈) /��٤٤ره(، Σ◊ς∇ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω …  Νϖ…〉≠Ψ♠†ΩΤŠ ψΞÿΨŸΤÿΚς… 
Νϖ…ΤΣ–Ξ≤<�ςΚ… ¬Σ|Ω♥Σ⊃⇓Κς…  ≈ /٩٣(انعام(  

مرجع ضـمیر فـاعلی و مفعـولی، » َنَصْرنانا«و » َنَصْرُتِنی«ل همچنین در افعال متکلم در دو مثا
 شود، مانند آیات شـریفه: همیشه یکسان است، لذا همیشه از کلمه نفس یا أنفس استفاده می

πŒς√†ΩΤ∈… ϑγ‡Ω⁄ ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ∧ΩΤ∏ςℵ≡ Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓≈  /٤٤(منل( ð‚�†ΩΤ∈… †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ :†ΤΩΤ⇒∧ς∏ðℵ≡ †ΩΤ⇒Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…≈  /اعراف)٢٣.( 
، َحِسَب، َعِلَم و َرأَی «باید توجه داشت که در افعال قلوب مانند:  که بر سر مبتدا و خبر  -» َظنَّ

این حکم حتمی نیست؛ لذا در صورت یکسان بودن مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی  -آیند  درمی
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 …ϑð„ς… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΜΞ≅… υϖΩ⊕π≠Ω∼Τς√ ⇐Κς:الزم نیست از کلمه نفس یا أنفس استفاده شود مانند آیه شـریفه: 
Σ…ƒ∫Πς⁄ υϖΩ⇒πΤ⊕ΤΩ�πΤ♠≅…≈  /البته آوردن نفس یا أنفس نیز مانعی ندارد ماننـد آیـه شـریفه:  )٧و  ٦(علق‚Ω�⌠ς√… 

<′ΞΜ… ΣΣ∧ΤΣ�ΤΤ⊕Ψ∧Ω♠ ΘΩ⇑ςℵ≡ Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… 〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω ⌠¬ΞΨ♥Σ⊃⇓ςΚ†ΨŠ …_⁄κðΤ� ≈  /١٢(�ر( 
تی که به معنای دیدن در خواب باشد نیز همین حکم را دارد، مانند آیـه ُحُلِمّیة یعنی رؤی» رأی«

  ١)٣٦(�سف/  ≈ �ΨΠΤ⇓ΜΞ… … ⌡Ψ⇒ΗΤΩ⁄ςΚ… Σ≤γ±∅ςΚ… …_≤∧Ω⌡شریفه: 
در افعال متعدی به حرف جر در صورتی که مرجع ضمیر فاعلی با مرجع ضمیر مجـرور یکسـان 

 }ςϒΗΤΩ∑… †Ω∨ ⌠¬ΣΤ�∞Ω⇒Ω… ماننـد آیـات شـریفه:شـود،  باشد، اکثرًا از کلمه نفس یـا أنفـس اسـتفاده می
ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓ςΚ‚Ψ�≈  /٣٥(�بــــــــــــه(، ≤Τ〉ℵ≠⇓≅…… ð∪Τ∼ς Ν…ΣΤŠΩϒς υϖς∏Ω∅ ⌠¬ΞΨ♥〉Τ⊃⇓Κς…≈  /انعــــــــــــام)٢٤(،ðˆΩΤ�ς… υς∏Ω∅ ΨΨ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ 

Ω◊Ω∧ΤΤšΘΩ≤√≅…≈  /١٢(انعام.(  

 ΠΞ∞Σ∑Ω… γ∠∼Τς√ΜΞ… Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ;در تعدادی از آیات نیز کلمه نفـس یـا أنفـس ذکـر نشـده اسـت، ماننـد: 
Ψ◊ς∏�Πς⇒√≅… π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ� γ∠∼ς∏Ω∅ †_Τ‰ς≡Σ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω–≈  /٢٥(مـــرمي(، ⌠¬Σ∧∂≅…Ω… ð∠∼ς√ΜΞ… ð∠Ωš†Ω⇒Ω– ≈  /قصـــص)و) ٣٢ ∠Ψ♥∨ςΚ…… 
ð∠∼ς∏Ω∅ ð∠Ω–Ωƒ≈  /٣٧(احزاب.(  

ُظِلَمـْت «ییم: تـوانیم بگـو می» َنْفِسی  َظَلْمُت «که در مجهول نمودن جمله  نکته قابل توجه این
زیرا آوردن کلمه نفس در فعـل معلـوم از روی ناچـاری و بـه علـت یکسـان » ُظِلْمُت «یا » َنفِسی

بودن مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی بوده است، لذا اگر ضمیر فاعلی حذف شود و فقـط ضـمیر 
  م.توانیم آن را حذف کنی به آوردن کلمه نفس نیست و میالزامی  نایب فاعلی باقی بماند، 

                                                                           
   .٤٣، ص ٢، نحو وافی، ج ٨٨، ص ٧، جزء ٢. شرح کافیه، مبحث افعال قلوب، شرح مفصل، ج ١
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  اشباع در ضمیر جمع مذکر
در صورتی که ضمیر مفعولی به صیغه نهِم ماضی متصل شود، به منظور سهولت تلفـظ، حـرف 

و » َسـِمْعُتُموهُ «شود:  گفته می» َسمْعُتْم هُ «شود؛ مثًال به جای  به ضمیر مرفوع اضافه می» واو«
اتصـال ) ٥٣(احـزاب/  ≈ς′ΞΜ…Ω… ΘΩ⇑Σ∑Σ∧Σ�<√ςΚ†Ω♠ †_Τ⊕ΗΤΩΤ�Ω∨ φΥ⇔Σ∑ΣΤ∏ΛΩΤΤΤ♥ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ Ψ∫:…Ω⁄Ω ξ&‡†Ω•Ψš… مانند آیه شریفه:

این واو بعـد از ضـمیر مفعـولی  ١مشهور و معمول است ولی واجب نیست.» ُتْم «به ضمیر » واو«
ـــر می ـــز ذک ـــد،  نی ـــود؛ مانن ـــَقْیناُکُموه«ش ـــریفه:» أْس ـــه ش  ∨ΩΤ⇒<√Ω∞Τ⇓Κς†ς⊇… Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤ♥Τ√≅… _∫:†Ω† در آی
ΣΣ∧Ρ∇ΗΤΩΤ⇒Τ∼Ω⊆πΤ♠ςΚ†ΩΤ⊇≈  /٢٢(��ر(.  

  نون وقایه
مـتکلم باشـد، نـون مکسـوری بـین فعـل و » یاء«در صورتی که ضمیر مفعولِی متصل به فعل، 

کنـد بـه همـین  گیرد. این نون از مکسور شدن آخر فعـل جلـوگیری می ضمیر منصوب قرار می
وجـود ایـن نـون  اند. وقایه در لغت به معنای نگه داشـتن اسـت. نامیده» نون وقایه«علت آن را 

واسطه فعل، ضمیر متکلم اسـت، هرچنـد آن ضـمیر، محـذوف  گر آن است که مفعوِل بی بیان
 و ≈ …ΘΩ∨ςΚ†ΤΩΤ⊇… Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… …Ω′ΞΜ… †Ω∨ ΣΗς∏ΩΤ�ΤŠ≅… ΙΣΤΘΣΤŠΩ⁄ ΙΣΩ∨Ω≤π{ςΚ†ΩΤ⊇ ΙΣΩ∧ΘΩ⊕ΩΤ⇓Ω ΣΣ⊆Ω∼ΤΩΤ⊇ ⌡ΘΨΤΤŠΩ⁄ Ξ⇑Ω∨Ω≤π{ςΚ† باشد، مانند:

:†ΤΘΩ∨Κς…Ω… …Ω′ΞΜ… †Ω∨ ΣΗς∏ΩΤ�ΤŠ≅… Ω⁄ΩŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ψ∼Τς∏Ω∅ ΙΣΩΤ∈πƒΨ⁄ ΣΣ⊆Ω∼ΤΩΤ⊇ ⌡ΘΨΤŠΩ⁄ Ξ⇑Ω⇒ΗΤΩ∑ςΚ…≈  /١٦و  ١٥(��ر(.  

کـه دارای ضـمیر مـتکلم منصـوب  -های فعـل ماضـی و امـر  آوردن نون وقایه در تمام صـیغه
هایی کـه نـون اعرابـی  الزم است. در مضارع نیز اتصال نون وقایـه بـه فعـل در صـیغه -باشند 

هایی کـه دارای نـون  ، ولـی در صـیغه»َلـْم ُینُصـُروِنی«و » َیْنُصـُرنِی «ندارند الزم اسـت، ماننـد: 

                                                                           
   ، پاورقی.٢٠٠، ص ١. نحو وافی، ج ١
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ــی هســتند، ــیَن «یعنی در اوزاِن  اعراب ــوَن و َتْفَعِل ــوَن، َتْفَعُل ــالِن، َیْفَعُل ــالِن، َتْفَع ــه » َیْفَع ســه وج
  جایزاست:

 …≅√>⊇ΘΩ⇐ΜΞ…… Ω⋅Ω آیــه شــریفه:وجــه مشــهورتر آمــدن نــون وقایــه در کنــار نــون اعــراب اســت؛ ماننــد 
ΨΤ⇓Σ⊃Ω⊕π∝Ω�♠≅… Ν…Σ †ςƒ Ψ⇒ΩΤ⇓ΣΤ∏Σ�πΤ⊆ΩΤÿ≈  /و آیـــــه ) ١٥٠(اعـــــرافΨ⇒ΩΤ⇓ΣΤ√ΨŸΗΤΩ•ΣΤ�Κς…… ⌡Ψ⊇ ξ∫:†ΤΩ∧♠Κς… :†Ω∑Σ∧ΣΤ�Τ∼ΘΩ∧Ω♠ 

ψΣ�⇓Κς… ¬Σ{Σ:†ΩŠ…ƒ∫Ω≈  /٧١(اعراف(  

 �ΣΤ∈… Ω⁄κΤΩ⊕ΩΤ⊇ςΚ… ϑðΨ/≅… ϖΠΨΤϖ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤوجه دوم ادغام نون اعرابی در نون وقایـه اسـت، ماننـد آیـه شـریفه: 
ΣŸΣ‰Τ∅ςΚ… †ΩΘΣΤÿΚς… Ω⇐ΣΤ∏ΞΗΤΩ•<√≅…≈  /و ماننـــــد: )٦٤(زمـــــر ΙΣΘΩ–:†ΤΩšΩ… ΙΣΣ∨⌠ΤΩΤ∈ Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓;ΤΤΘΣ•;ΗΤΤΩ™ΣΤ�Κ… ℑ ϑðΨ/≅… ŸΤΩΤ∈Ω 

Ξ⇑ΗΤΩŸΩ∑≈  /٨٠(انعام(.  

  . ١»یَینُصرون«وجه سوم حذف یکی از دو نون است مانند: 
سوره انعام، بعضـی از ُقـّراء، دو فعـل تـأُمُروّنی و  ٨٠سوره زمر و نیز آیه شریفه  ٦٤در آیه شریفه 

وّنی را بدون تشدید نون، قرائت کرده   ٢اند. أُتحاجُّ
باشـد، آوردن نـون وقایـه » عـن«یـا » ِمـْن «در ضمیر متکلم مجرور، در صورتی که حـرف جـر، 

  شود. نون وقایه ذکر نمی الزامی است، ولی در بقیه حروف جر، 

                                                                           
  مغنی اللبیب، باب اول، حرف نون. ب، . شرح کافیه، مبحث نون وقایه و نون اعرا١
  انعام. ٨٠زمر و آیه شریفه  ٦٤. مجمع البیان، ذیل آیه شریفه  ٢
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 پرسش

 ΩΣ∑… ΨϒΠς√≅… ψΣ{Σ⁄ΘΨκΤΩ♥ΣΤÿ ℑ ΘΨ⁄Ωι<√≅… Ξ∃≤™Ω‰<√≅…Ω υϖΠς�Ωš …ς′ΞΜ… ψΣ�⇒Ρ ℑ γ∠<∏Σ⊃<√≅… Ω⇑ΤÿΩ≤Ω–Ω ¬ΞΨΤŠ در آیه شریفه .١
ω˜ÿΞ≤ΨΤŠ ξ◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ Ν…ΣšΞ≤ΩΤ⊇Ω †ΩΨΤŠ †ΩΤ�ƒ∫:†Ω– ε˜ΤΤÿΨ⁄ τ∪γ″†Ω∅ Σ¬Σ∑ƒ∫:†Ω–Ω Σ“⌠Ω∧<√≅… ⇑Ψ∨ ΘΞΡ ω⇐†ς∇Ω∨≈ /٢٢(�نس( 

 وضعیت افعال را از جهت تعدیه خاص و عام بیان کنید.
  
  
چرا از کلمه نفس استفاده نشده  )٣٦(�سف/  ≈ �ΨΠΤ⇓ΜΞ…… ⌡Ψ⇒ΗΤΩ⁄ςΚ… Σ≤γ±∅ςΚ… …_≤∧Ω⌡  در آیه شریفه: .٢

  است؟
  
 
 تضمین را تعریف کرده و چگونگی آن را در آیات زیر توضیح دهید. .٣

  

†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇… ðφ±ΤΩΤ⊇ 〉‹Ρ√†ς≡ Ψ Σ⇒Σ•<√≅†ΨŠ ≈ /٢٤٩(��ره(  
Ψ⁄Ωϒ™Ω∼<∏ΩΤ⊇… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⊃Ψ√†Ωµµ〉� ⌠⇑Ω∅ ,−ΨΞ≤∨ςΚ…Ψ  ≈ /٦٣(�ر( 

Ζ◊Ω∼ΨΤ⇓…Ω Ω… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ †ΩΣΤ∏ΗΤς∏Ψℵ≡ ≈ /١٤(ا��ان(  
 

 

 

 



62v کاربردی صرف 

 

 

  پژوهش

(رک مغنی اللبیب، بـاب هشـتم، . قاعده تضمین یا اشراب را به طور کامل بررسی کنید. ١
  ه سوم)قاعد

البیان نحوه تضمین را در آیات زیـر  . با مراجعه به تفاسیر المیزان، بیضاوی و مجمع٢
  بیان کنید:

πŒΩ∼Ψ∧Ω⊕ΩΤ⊇… Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ Σ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ΚΚς‚≅… ξϒΜΞΩ∨⌠ΩΤÿ ⌠¬ΣΩΤ⊇ ‚Ω� φΡ√ƒ∫:†Ω♥Ω�ΩΤÿ≈ /٦٦(قصص( 
〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω… Σ¬Ρ∇ς√ Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ≅… &†_Τ⇒ÿΨ  ≈ /٣(مائ�( 

…ς′ΞΜ…Ω… ¬Σ∑ƒ∫:†Ω– χ≤Τ∨Κς… Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇑∨ςΚ‚≅… ΞςΚ… γ∩Ω�<√≅… Ν…Σ∅…ς′ςΚ… −∃ΨΨŠ ≈ /٨٣(��اء( 
‚Πς�… Ω⇐Σ⊕ΤΩΘ∧ϑðΤ♥ΩΤÿ ς√ΞΜ… γð„Ω∧<√≅… υς∏∅ςΚ‚≅… ≈ /٨(صافات(  

ΣΩ�†Ω∨Κς†ΩΤ⊇… ϑðΣ/≅… Ω◊ΩΤΛΤΝ†Ψ∨ ξζ†Ω∅ ≈/٢٥٩(��ره( 
¬ς√Κς…… Ω≤ΩΤ� ς√ΞΜ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ�ΡΚ… †_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓ Ω⇑ΨΘ∨ γˆΗΤΩΤ�Ψ|<√≅… ≈ /٥١(��اء( 
ϑðΣ/≅…… :‚Ω� ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς�ΜΞ… Ω&Σ∑ ¬Ρ∇Πς⇒Ω⊕Ω∧•Ω∼ς√ υς√ΞΜ… ΨζΩÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩΤ∼Ψ⊆<√≅… ‚Ω� ðˆΤÿΩ⁄ %Ψ∼Ψ⊇ ≈ /٨٧(��اء( 

 

 

 

 



 

 

  �س ��م
����� ��� �����  

<′ΞΜ…… Ν…Σ∧Ω♥πΤΤΤ∈ςΚ… †ΩΠς⇒ΤΣ∨Ξ≤π±Ω∼ς√ Ω⇐κΨ™Ψ‰π±ΘΣ∨ ≈ /١٧(قمل( 
†ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇… ΘΩ⇑ΨΤÿΩ≤ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ Ξ≤Ω↑Ω‰<√≅… …_ŸΩšςΚ… ϖΨΤ√Σ⊆ΩΤ⊇ ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉‹⁄ΩϒΩ⇓ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√ †_∨⌠Ω″ ≈ /٢٦(مرمي( 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… <⊗ΤΠΨ∏ΩΤŠ :†Ω∨ ΩΞ∞⇓ΚΡ… ð∠∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ ð∃∠ΨΘΤŠΘΩ⁄ ⇐ΜΞ…Ω ψΠς√ Ω⊕πΤ⊃ΩΤ� †Ω∧ΩΤ⊇ ðŒπΤΤ⊕Πς∏ΩΤŠ Ι&ΣΩΤ�ς√†Ω♠Ψ⁄ ≈ /٦٧(مائ�( 
Œς√†ΩΤ∈… 〉‡…Ω≤∅ΚΚς‚≅… ∃†ΘΩΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ΣΤ∈ ¬ςΠ√ Ν…Σ⇒Ψ∨ΣΤ� ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω Ν…;Ρ√ΣΤ∈ †ΩΤ⇒∧ς∏♠ςΚ… †ΘΩ∧ς√Ω ΞΣ�ŸΩΤÿ 〉⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅… ℑ 

∃¬Ρ∇ΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ ≈ /١٤(��رات( 
Ω†ΩΤ∈… ⇑ς√ Ψ⇒ΗΤΤΩ≤ΩΤ� Ξ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ⌠≤ΤΡℵ≠⇓≅… ς√ΞΜ… ΞΩ‰Ω•<√≅… Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ΘΩ≤Ω⊆Ω�Τ♠≅… ΙΣΩΤ⇓†Ω|Ω∨ ∩Ω♥ΩΤ⊇ &Ψ⇒ΗΤΤΩ≤ΩΤ�  ≈ 

 )١٤٣(اعراف/

 

  فعل
  ماضی

  مضارع 
  امر

  منفی
  مثبت

  خبری
  انشایی

  مرفوع 
  منصوب
  مجزوم

  مؤَکد
  غیرمؤکد

  ترجمه  وزن

†ΩΠς⇒ΤΣ∨Ξ≤π±Ω∼ς√                

†ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇ ΘΩ⇑ΨΤÿΩ≤ΩΤ�                

⇐ΜΞ… ψΠς√ Ω⊕πΤ⊃ΩΤ�               

†ΘΩ∧ς√ Σ�ŸΩΤÿ  
              

Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ΘΩ≤Ω⊆Ω�Τ♠≅…                
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  پرسش

 ≈ ΜΞ…Ω… ΣΣ⊆ΩΤ� ϖΨϒΠς∏Ψ√ Ω¬ΩΤπ⊕⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… Ψ∼Τς∏Ω∅ ðŒ∧ΩΤπ⊕⇓ςΚ…Ω Ψ∼ς∏Ω∅ π∠Ψ♥∨ςΚ… ð∠∼ς∏Ω∅ ð∠Ω–Ωƒ′>در دو آیه شریفه:  .١
  ≈ �ψς√Κς…… Ω≤ΩΤ� ΥφΚ… Ωϑð/≅… ΩΩ∞⇓Κς… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… _∫:†Ω∨ 〉˜Ψ‰π±Σ�ΩΤ⊇ 〉≥⁄ΚΚς‚≅… [〈ΘΩ≤Ω∝〉οو  )٣٧(احزاب/

  به ترتیب چه زمانی دارند؟» ⊆Ψ‰π±Σ�ΩΤ˜«و » �Σ⊆ΩΤ«دو فعل  )٦٣(��/ 
  ب) گذشته ـ گذشته     الف) حال ـ  آینده

  د) گذشته ـ حال    ج) حال ـ  گذشته 
 )١٤٩(��ـره/  ≈ …≅√>™Ψ∨Ω… 〉�∼Ωš ðŒ–Ω≤ΤΤΩ� ΘΞΩΩΤ⊇ ð∠Ω–Ω Ω≤π≠ΤΩ→ ΨŸΨ•⌠♥Ω∧<√≅… Ψζ…Ω≤Ω⇑⌠در دو آیه شـریفه:  .٢

و » َخَرْجـــَت «زمـــان دو فعـــل  )٣٤(مائـــ�/ ≈ ∅Πς�ΜΞ…… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤŠ†ΩΤ� ⇑Ψ∨ Ξ‰ΩΤ∈ ⇐Κς… Ν…Σ⁄ΨŸπΤ⊆ΩΤ� ⌠¬Ξ∼ς∏Ω‚و 
  به ترتیب کدام است؟» تاُبوا«

  د) حال ـ گذشته  ج) گذشته ـ آینده  ب) آینده ـ آینده  الف) گذشته ـ گذشته
 در آیات زیر، افعال مؤکد را معرفی کنید. .٣

φΥΣς∏‰Σ�ς√… ⌡Ψ⊇ ⌠¬Σ|Ψ√.Ω∨Κς… ⌠¬Σ|Ψ♥Σ⊃Τ⇓ςΚ…Ω Υφ⇔Σ⊕Ω∧♥ΩΤ�ς√Ω Ω⇑Ψ∨ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ�ΡΚ… ðˆΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… ⇑Ψ∨ ⌠¬Σ|Ψ∏‰ΩΤ∈ Ω⇑Ψ∨Ω 
Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ{Ω≤πΤ→ςΚ… ⊥′Κς… &…_⁄κΨ‘Ω{ ≈  /١٨٦(آل عمران( 

¬ΣΘΩΤ⇒Πς∏γ∂ΡΚ‚Ω�Ω… ¬ΣΘΩ⇒ΤΩ∼ΘΨ⇒Ω∨ΡΚ‚Ω�Ω ¬ΣΠς⇓Ω≤ΤΣ∨Κς‚Ω�Ω ΘΩ⇑Σ|ΠΨ�Ω‰Σ∼ΩΤ∏ΩΤ⊇ φ…ς′…ƒ∫ γψΗΤΩΤπ⊕⇓ςΚ‚≅… ≈ /١١٩(��اء( 
:†ΩΤ⇒∼ð∝ΩΤ∈Ω… υς√ΞΜ… ⌡Ψ⇒ΩΤŠ ΩÿΨ∫;.Ω≤π♠ΜΞ… ℑ γ Η̂ΤΩ�Ψ∇<√≅… ΘΩ⇐ΣŸΨ♥πΤ⊃Σ�Τς√ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Ξ⇐κΤΩΤϑð�≤ΤΩ∨ ΘΩ⇑ΣΤ∏⊕Ω�Τς√Ω …Θ⊥Ρ∏Σ∅ …_⁄κΨ‰Ω{ ≈ 

 )٤(اسراء/
بـا عبـارت  )١٦٩(آل عمران/ ≈ …Ω�Ω… ΘΩ⇐ΩιΩ♥µðš Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ∏Ψ�ΣΤ∈ ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… †&?ΤΩΤ�.Ω∨Κς‚ ترجمه آیه شریفه .٤

 ، چه اشکالی دارد؟»اند پندارید که شهیدان راه خدا مردهم هرگز«
زمان دو فعـل موجـود را  (غررا���م) »َھْل َتْدَفُع َعْنُ�ُم األقاِرَب أْو َتْنَفُع� الّنواِصُب «در حدیث شریف:  .٥

 –Ω∧Πς∏ΤΡ … πŒΩ•Ψ∝ΩΤ⇓ ¬Σ∑Σ ΣΤ∏Σ† الت افعال موجود را در آیـه شـریفه:با دلیل بیان کنید. همچنین حا
¬ΣΗΤΩΤ⇒<√ΠςŸΩŠ …[ ΣΤ∏Σ– †Ω∑Ω⁄κΤΩ∅ Ν…ΣΤ∈ΣϒΩ∼Ψ√ %ð‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ≈ /به طور کامل بررسی کنید. )٥٦(��اء  

 

 

 

 



65v حاالت فعل مضارع   

 

  
  نکته آموزشی

  

  ادوات تخصیص زمان فعل مضارع
  کنند. زمان مضارع را مختص به حال می، لیسو  إن نافیه، ما نافیهمانند:  برخی الفاظ

عبارتنـد از:  دهند؛ این الفـاظ مضارع را به آینده اختصاص میمعنای فعل الفاظ دیگری 
ناصبه (أْن، َلْن، َکْی، إَذْن)، اکثر ادات شـرط(إن، حروف تنفیس (سین و سوف)، حروف 

  و...) ینه ی(الم امر، الَمن و...)، نون تأکید و الفاظ طلب 
جه داشت که الفاظی مانند َلیَت و َلعّل نیز از الفاظ طلـب بـوده و زمـان مضـارع را باید تو

بازگشـت زیـد آرزو شـده و در مثـال » َلْیَت زیدًا َیْرِجـُع «کنند؛ در مثال  مختص به آینده می
نسبت به رفتن او اظهار امیدواری شده است و چیزی که مورد امید و  ، »َلَعلَّ زیدًا یذهُب «

 شود. به آینده مربوط میآرزو باشد 
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K    برای تمرین بیشتر K  

 حاالت افعال را در آیات زیر بررسی نمایید.

ΣΩΗΤ⇓ Ω Ω≤ΩΤ⊇… υϖς√ΞΜ… −ΨΘΨ∨ΡΚ… ς ΘΩ≤Ω⊆ΩΤ� †ΩΣΤ⇒∼Ω∅ ‚Ω�Ω Ω⇐Ω∞µðš ≈ /١٣(قصص( 
Ω⇐Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤ�Κς…… ð♣†Πς⇒√≅… ΘΨ⁄Ψι<√≅†ΨΤŠ Ω⇐⌠ΤΩ♥⇒ΩΤ�Ω ⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⌠¬Σ�⇓Κς…Ω Ω⇐Ρ∏Τ�ΤΩΤ� &ðˆΗΤΤΩ�Ψ∇<√≅… ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐Ρ∏Ψ⊆⊕ΩΤ� ≈ 

 )٤٤(��ره/
‚Ω�Ω… Ν…Σ⇒ΞΩΤ� ‚Ω�Ω Ν…ΣΤ⇓Ω∞™ΩΤ� Σ¬Σ�⇓Κς…Ω Ω⇐⌠ς∏∅ςΚ‚≅… ⇐ΜΞ… ψΣ�⇒Ρ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨ΘΣ∨ ≈ /١٣٩(آل عمران( 
⇐ΞΜ†ΩΤ⊇… ⌠¬Πς√ Ν…Ρ∏Ω⊕<⊃ΩΤ� ⇑ς√Ω Ν…Ρ∏Ω⊕Τ⊃ΩΤ� Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅†ΩΤ⊇ Ω⁄†Πς⇒√≅… Ψ�Πς√≅… †Ω∑Σ ΣΤ∈Ω 〉♣†Πς⇒√≅… Σ∃〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅… π‹ϑðŸΨ∅ΡΚ… 

Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ ≈ /٢٤(��ره( 
⇑ς√Ω… Ω⇑Ψ∨ΠΡ⇓ ð∠ΘΨΤ∼ΨΤ∈Σ≤Ψ√ υΘΩΤ�Ωš ΩΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤ� †ΩΤ⇒∼Τς∏Ω∅ †_Τ‰ΗΤΤΩ�Ψ Ι%ΣΣΩ≤πΤ⊆Πς⇓ ≈ /٩٣(اسراء( 

〉Σ⊆Ω∼Ω♠… φΣ⊃Πς∏Ω�Σ∧<√≅… …ς′ΞΜ… ψΣ�πΤ⊆ς∏ς≠⇓≅… υς√ΞΜ… ðψΨ⇓†φΤΤΤ⊕Ω∨ †Ω∑ΣϒΣ�<Κ†ΩΤ�Ψ√ †ΩΤ⇓Σ⁄ς′ ⌠∃¬Ρ∇⊕Ψ‰Πς�ΩΤ⇓ 
φΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ⇐ςΚ… Ν…ΣΤ√ΠΨŸΩ‰ΣΤÿ Ω¬ΗΤς∏ς ϑðΨ&/≅… ΣΤ∈ ⇑ςΠ√ †ΩΤ⇓Σ⊕Ψ‰Πς�ΩΤ� ⌠¬Ρ∇Ψ√.ΩϒΩ{ Ω†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ ∃Σ‰ΩΤ∈ Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ 

ΩΤŠ &†Ω⇒ΩΤ⇓ΣŸΣ♥µðš ΩΤŠ Ν…ΣΤ⇓†Ω{ ‚Ω� Ω⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃ΩΤÿ ‚Πς�ΜΞ… „∼Ψ∏ΩΤ∈ ≈  /١٥(ف��( 
‚Ω�… Ξ⁄ŸΩΤ� ΘΩΩ⊕ς√ ϑðΩ/≅… 〉�ΨŸ〉µµš ΩŸ⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ς′ …_≤∨ςΚ… ≈ /١(طالق( 

 

 

 



 

 

  �س د�م
) ���� �����١(  

   

ð♣Ω♠ΩΩΤ⊇… †Ω∧Σς√ Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑðΤ↑√≅… ðΨŸ‰ΤΣ∼Ψ√ †Ω∧Σς√ †Ω∨ ðΞ⁄ΙΣ †Ω∧Σ⇒ΤΩ∅ ⇑Ψ∨ ƒ∫Ω♠ †Ω∧ΞΨ�Η ≈ /٢٠(اعراف( 
ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ…Ω… χ¬<∏Ψ⊕ς√ Ψ◊Ω∅†ΘΩ♥∏ΠΨ√ ð„ΤΩΤ⊇ ΥφΣ≤ΩΤ�∧ΩΤ� †ΩΨŠ Ξ&⇐Σ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅…Ω ≈  /٦١(زخرف( 

… ΘΩ¬Ρ’ ⌠¬Σ�⇓Κς… Ψ∫:‚Ω�ΣΤð;ΗΤ∑ φΡ∏ΤΣ�πΤ⊆ΤΩΤ� ⌠¬Ρ∇ΩΤ♥Σ⊃⇓Κς… Ω⇐Σ–πΞ≤µ〉� †_Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ ¬Ρ∇⇒ΘΨ∨ ⇑ΘΨ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΤΩΤÿΨ  Ω⇐Σ≤ΩΗΤðℵ≠ΩΤ� 
¬Ξ∼ς∏Ω∅ γ¬<Τ’‚ΞΜ≅†ΨŠ Ξ⇐.ΩŸΤΣ⊕<√≅…ƒ ⇐ΜΞ…Ω ⌠¬ΡΣΤ�Κ<†ΩΤÿ υΩ≤ΗΤΤΩ♠ΚΡ… ≈¬Σ∑ΣŸΗΤΩ⊃ΣΤ� /٨٥(��ره( 
Ω†ΩΤ∈… 〉♦∼Ψ∏ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩÿ †Ω∨ ð∠Ω⊕Ω⇒Ω∨ ⇐Κς… ΩŸΣ•♥ΩΤ� †Ω∧Ψ√ 〉ŒπΤ⊆Τς∏Ω� ϑð∃ΩŸΩ∼ΨŠ ð‹⁄ΩιΤ<∇ΩΤ�Τ♠ςΚ… ⋅Κς… ðŒ⇒Ρ Ω⇑Ψ∨ 

Ω⇐κΨ√†Ω⊕Τ<√≅… ≈  /٧٥(ص( 
َتِلَیّىن بالِ�ْرب َو ال َ��ِتىنِّ ب«  االخالق) (��یفه ��ادیه/ دعای مکارم» االستعانة بغريکاّ�ُھم َصّل َ�َ ُ��ّمٍد َو آِله... َو ال َ�ْ
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Ξ⁄ΙΣ                  

ΥφΣ≤ΩΤ�∧ΩΤ�                  

⌠¬Σ∑ΣŸΗΤΩ⊃ΣΤ�                  

ð‹⁄ΩιΤ<∇ΩΤ�Τ♠ςΚ… 
                

َتِلَی                   ّىن َ�ْ
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 رسشپ

  بدون نون تأکید و با نون تأکید به ترتیب کدام است؟» ِابَتَغْوا«امر حاضر  .١
  د) اْبَتُغوا ـ اْبَتُغنَّ   ج) اْبَتُغوا ـ اْبَتَغُونَّ   ب) اْبَتَغْوا ـ اْبَتُغنَّ   الف) ابَتَغْوا ـ اْبَتَغُونَّ 

  

ـــریفه:  .٢ ـــه ش ـــل  )١٨(دخـــان/  ≈ …Κς…… ϖΝ…ΘΣ ςΚ… ϑðς√ΞΜ… Ω †Ω‰Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΨΠΤ⇓ΜΞ… ψΡ∇ς√ δΣ♠Ω⁄ χ⇐κΨ∨Κς⇐⌠در آی فع
  از کدام باب است و وزن آن چیست؟» أّدُوا«

وا   ب) إفعال ـ أْعُلوا       الف) إفعال ـ أْفُعوا   د) َتْفعیل ـ َفْعُلوا  ج) تفعیل ـ َفعُّ
  

ــــریفه:  .٣ ــــه ش ــــران ≈ …≅√>⊇Ω∧Πς⇓ΜΞ…Ω… φΠς⊇ΩΣΤ� ⌠¬Σ{Ω⁄Σ–ΚΡ… Ω⋅ΩΤÿ ∃Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ†در دو آی و  )١٨٥/ (آل عم
Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω… φ⌠Πς⊇ΩΩ�ΣΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨ Ω⇐Σ⁄ΩϒΩΤÿΩ ≈†_Τ–.ΩƒΚς…  /ـــــره ـــــل  )٢٤٠(�� و » �Πς⊇ΩΣΤ«دو فع

»⌠Πς⊇ΩΩ�ΣΤÿ «به ترتیب از چه بابی هستند؟  
  د) تفّعل ـ تفعیل  ج) تفعیل ـ تفّعل  ب) تفّعل ـ تفّعل  الف) تفعیل ـ تفعیل

  

 …⊆Ω⊕–≅†ΩΤو  )٧٨(مـرمي/  ≈ ∅Ω⊗ς∏Πς≡Κς…… ðˆ∼ΤΩ⊕<√≅… ΨζΚς… ΩϒΩ�ΠςΤ�≅… ΩŸ⇒Ψ∅ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_ŸΩدر دو آیه شریفه:  .٤
ΨΠ√ †_š⌠≤Ω″ ϖΠΨ∏Ω⊕Πς√ Σ⊗ΤΨ∏Πς≡Κς… υϖς√ΞΜ… ΨΗΤς√ΞΜ… υΩ♠Σ∨ ≈  /همـــزه هـــر کـــدام از دو فعـــل  )٣٨(قصـــص

  وصل است یا قطع؟ چرا؟» اّطلع«
 

  هستند؟ قاعده را بنویسید.ای  در آیات زیر، افعال باب تفّعل مشمول چه قاعده .٥
†ΘΩ∨ςΚ…… Ξ⇑Ω∨ υΩ⇒πΤ⊕Ω�πΤ♠≅… ðŒ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ ΙΣς√ υϑðŸΩ±ΩΤ� †Ω∨Ω ð∠∼ς∏Ω∅ ‚Πς�Κς… υΠς{Πς∞ΩΤÿ †Πς∨Κς…Ω ⇑Ω∨ Ω∉ƒ∫:†Ω– υΩ⊕♥ΩΤÿ  
ΩΣ∑Ω υΩ↑ðµµ�  ðŒ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ υΠςς∏ΩΤ� ≈ /١٠تا  ٥(عبس(  

:‚Ω�ς√… ⌡Ψ⇒ΩΤπ�≤Πς�ςΚ… υϖς√ΞΜ… ωΩ–ςΚ… ξˆÿΞ≤ΤΩΤ∈ ð⊄ΠςŸϑð″ςΚ†ΩΤ⊇ ⇑Σ{ςΚ…Ω Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ≈  /١٠(منافقون(  
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  نکته آموزشی

  منشأ مصادر ثالثی مجرد و مزید
؛ ولـی منشـأ »ذهـاب«و » َنصـر«در اغلب موارد، مصدر از حروف الفبا ساخته می شـود؛ ماننـد 

(َکُثـَر » َقَطَنِت االرُض «در مثال » َقَطَن «برخی مصادر، اسم جامد است. مثًال منشأ مصدر فعل 
» َرَمَحـهُ «هـای در مثـال» َسـاف«و » َرَمـَح «باشد؛ همچنـین مصـدر فعـل  می» ُقْطن«ُقْطُنها)، 

مح) و (شمشـیر) گرفتـه شـده » سـیف«(نیزه) و » ُرمح«(ضرَبه بالسیف) از » ساَفه«(أصابه بالرُّ
  است. 

هـا، زدن آن عضـو یـا زدن کسـی بـا آن  شوند و معنای آن افعالی که از اعضای بدن ساخته می
(أصـاَب َعْیَنـه أو أصـابه » عاَنـه«(أصـاَب َصـْدَره)، » َصـَدَره«عضو است، از این قبیلند، مانند: 

(أَصـْبُت ُرْکَبَتـه أو أَصـْبُته بُرکَبِتـی)، » َرَکْبُتـه«(أَصـْبُت َیـَده أْو أَصـْبُته بیـِدی)، » َیَدیُته«بَعیِنه)، 
 ≈ –ψΣ∑ΣŸΨ∏–≅†ΩΤ⊇… Ω⇐κΨ⇒ΗΤΩ∧ς’ ⊥〈ΩŸ<∏Ωدر آیــه شــریفه: » َفاْجِلــُدوهم«ه) و ماننــد: (ضــرَب ِجْلــَد » َجَلــَده«

 ∅ΩŠ… 〉∩Ψϒ⊆ΩΤ⇓ ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ς∏Ωرا در آیـه شـریفه: » َیـْدَمُغ «همچنین راغب در مفـردات، فعـل  )٤(�ر/
ΞΨ≠ΗΤΩ‰<√≅… ΙΣΣ⊕Ω∨ŸΩ∼ΩΤ⊇≈  /١از همین قبیل دانسته است. )١٨(أ�یاء  

ر بودن اسم جامـد، در ثالثـی مجـرد کمتـر و در ثالثـی مزیـد بیشـتر اسـت؛ ماننـد: منشأ مصد
هـا)، » إْسـتنَوَق الجمـُل «(وضع ِفی َفِمه الِلجاَم)، » أْلَجَم الرجُل الفرَس « (صـار کالناَقـِة ِفـی ُذلِّ

                                                                           
ٌة داِمغٌة کذلک... و ذلک استعارة ِمـن الـَدْمغ َیْدَمُغه أی یکِسُر ِدماَغه و ُحجَّ «نویسد:  می» دمغ«. وی در ماده ١

  ».اّلِذی هو َکْسر الِدماغ
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َد الَحَجر« در ایـن  (کُثـرِت الحجـارُة فیـه).» إْسـَتحَجر المکـاُن «(إّتخذ الحَجر َوسـاَدًة) و » َتَوسَّ
ها، افعال مذکور از مصدری بنا شده اند که منشـأ آن، اسـم جامـد (ِلجـام، ناقـه، َوسـادة،  مثال

  َحَجر) است.
افعال دیگری نیز هستند که فعل ثالثی مجرد ندارند، ولی مبدأ مصدرشان اسم جامـد نیسـت، 

یا رباعی مجـرد بلکه اجزاء کلمات یک جمله است. به این افعال که بر وزن یکی از افعال مزید 
َل «شود؛ مانند:  شوند، فعل منحوت گفته می بنا می (قال » َبْسَمَل «و » (قال ال إلَه إّال الّله» َتَهلَّ

  .١ِبسم الله الرحمن الرحیم)
  

  پژوهش

که مصدر اصل فعل است یا فعل اصل مصدر دو قول وجود دارد، اما این  در مورد این
غیر آن، فعل اصل باشد، خالف اجماع  قول که در فعل ثالثی مجرد، مصدر و در

. ٢٨(ر.ک: االنصاف بین الخالف، ابن انباری، مسأله مرکب است، در این مورد تحقیق کنید.
  قواعد و نکات کاربردی علم صرف، آخِر کتاب، مبحث اشتقاق.)

  
 

                                                                           
 )٤(انفطـار/  ≈ ς′ΞΜ…Ω… Σ⁄Σ‰ΤΣ⊆<√≅… π‹Ω≤Ψ‘⊕ΣŠ…در آیـه شـریفه: » ُبعِثـَر «ردات، بعیـد نیسـت کـه فعـل . به گفتـه راغـب در مفـ ١

 باشد.» ُاثیَر «و » ُبِعَث «منحوت از دو فعل 
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K    برای تمرین بیشتر K  

عال هستند؟ قاعده را افعال مزید در دو آیه زیر مشمول کدام قاعده از قواعد باب افت .١
  بنویسید.

†Ω∨… Ω⇐Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ ‚Πς�ΜΞ… _◊Ω™∼Ω″ _〈ðŸΨš.Ω ⌠¬Σ∑ΣϒΣ�<Κ†ΩΤ� ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∧ΘΨ±Ψ�ΩΤÿ ≈  /٤٩(یس(  

¬Ρ∇ΣΛΘΨ‰ΩΤ⇓ΡΚ…Ω… †Ω∧ΨŠ Ω⇐ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ� †Ω∨Ω Ω⇐Σ≤Ψ�ΠςŸΩΤ� ℑ &⌠¬Σ|ΨΤ�Σ∼ΣΤŠ ≈  /٤٩(آل عمران(  

  باب افتعال را استخراج کنید: االخالق افعال  در فقرات زیر از دعای مکارم .٢
ک إذا اْضـُطِرْرُت َو ال ِبا���ـوع ِلُسـ« َتِلَیىنِّ باْلَ�َسِل َعْن عباَدِتك... َو ال َ�ْ�ِتّىنِ باالْسـِتعاَنِة ِبَغـْريِ ؤال َو ال َ�ْ

قَّ ِبذِلَك ِخْذ  ِع إَىل َمْن دوِنك إذا َرِھْبُت َفَاْسَ��ِ َضرُّ   »النكغِريک إذا افتَقْرَت َو ال ِبالتَّ

  نمایید. تجزیهرا  مزید، افعال زیر و روایات در آیات .٣
⇔Ω∨Ω…  Ξ≤ΣΤÿ ð‡…Ως’ †ΩΤπ∼Τϑ〉⇓Ÿ√≅… −ΨΨΤπ�ΣΤ⇓ †Ω⇒Ψ∨ ≈ (آل عمران)  

:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇… †ΩΤ⇓Σ⊃Ω♠…ƒ∫ †ΩΤ⇒∧Ω⊆Ω�⇓≅… ψΣ⇒Ψ∨ ¬ΣΗΤΩΤ⇒<Τ∈Ω≤<∅Κς†ΩΤ⊇ φκΤΨ⊕Ω∧–ςΚ… ≈ /٥٥(زخرف( 

†Ω∨Ω… ð∠ÿΨ⁄ŸΣΤÿ ΙΣΠς∏Ω⊕ς√ υϖΠς{Πς∞ΩΤÿ  ςΚ… Σ≤Πς{ΠςϒΩΤÿ ΣΩ⊕Ω⊃⇒Ω�ΩΤ⊇ υϖΩ≤{ΨΠϒ√≅…  ≈ ٤و  ٣(عبس(  

ΩΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇… ϑγ‡Ω⁄ :‚Ω�ς√ ⌡Ψ⇒ΩΤπ�≤Πς�ςΚ… υϖς√ΞΜ… ωΩ–ςΚ… ξˆÿΞ≤ΤΩΤ∈ ð⊄ΠςŸϑð″ςΚ†ΩΤ⊇ ⇑Σ{ςΚ…Ω Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ≈ /١٠(منافقون( 
ـا ُح « نیا، َفإ�َّ ُرُ�ْ الـدُّ َ�ـْت ِباْلعاِجَلـة َو راَقـْت ِبالَقلیـل و أّما َبْعُد، َفـإّىن ُاَحـذِّ ـَھواِت و َ�َ�بَّ ـْت ِبالشَّ ْلـَوٌة َخِضـَرٌة، ُحفَّ

َْت ِبالُغُروِر. ْت ِباْآلماِل و َتَز�َّ  )١١١البالغه/ خطبه  (�ج » َ�َ�لَّ
ا... « ـــــُذ�ُّ ـــــّدْنیا أْم َت ـــــَرتُّ ِبال ـــــَرتُّ ِبُغُروِرھـــــا... أَتْغ نیا املُغ ـــــدُّ ـــــّذامُّ ِ� ـــــا ال َ ـــــَتْھَوْتَك أْم أ�ُّ ـــــَىت اْس ـــــَك  َم ْت ـــــَىت َغرَّ  »َم

  )١٢٦البالغه/ح�مت (�ج

 

 

 



 

 

 



 

 

  �س یازد�م
) ���� �����٢(  

   

:‚Ω�Κς…… ⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇐Σ⇒πΤΤ‘ΩΤÿ ψΣ∑Ω⁄ΣŸΣ″ Ν…Σ⊃π�ΩΤ�♥Ω∼Ψ√ &Σ⇒Ψ∨ ≈  /٥(ھود( 
Ν…;ΤΡ√†ΩΤ∈… Ψ–⁄Κς… Σ†Ω�Κς…Ω Ψ♠⁄Κς…Ω ℑ Ξ⇑ΜΞ:…ƒŸΩ∧<√≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψ↑ΗΤΩš ≈ ١١١عراف/(ا( 
Σ †ς∇ΩΤ�… ΣƒΠςκΩ∧ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ ∃Ψ↵÷∼Ω⊕<√≅… :†Ω∧Πς∏ΤΡ ƒΨ⊆<√ΡΚ… †ΩΤ∼Ψ⊇ χ“ΩΤ⊇ ¬Σς√Κς†Ω♠ :†ΩΣ�ΩΤ⇓Ω∞Ω� ψς√Κς… ψΡ∇Ψ�Κ<†Ωÿ χ≤ÿΨϒΩΤ⇓ ≈ 

 )٨(ملك/
υϖΠς�Ωš… …ς′ΞΜ… ð♦ΛΩΤΤΤ∼ΤΩ�πΤ♠≅… 〉Σ♠ΘΣ≤√≅… Νϖ…ΠΡ⇒ðℵ≡Ω ¬ΣΠςΤ⇓Κς… ŸΤΩ∈ Ν…ΣΤŠΨϒΣ{ ¬Σ∑ƒ∫:†Ω– †ΩΤ⇓Σ≤π±ΩΤ⇓ ƒΘΨ•Σ⇒ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ Σ∫∃:†Ω↑Πς⇓≈ 
 )١١٠(�سف/ 

ْم َجناَحَك « ْظَرة َفاْخِفْض َهلُ ْ ِىف ا���ِة َوالنَّ   )٢٧البالغه/ نامه  (�ج »َو أِلْن َهلُم جانَبك... َو آِس َبْیَ�ُ

  فعل
  حروف
  اصلی

  ماضی
  مضارع
  امر

  شماره
  صیغه

  باب
  نوع

[سالم، 
  غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

Ν…Σ⊃π�ΩΤ�♥Ω∼Ψ√                  

Ψ–⁄Κς…                  

ΣƒΠςκΩ∧ΩΤ�                  

ƒΘΨ•Σ⇒ΩΤ⊇ 
                

                 آِس 
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 پرسش

 …Ω …Ω⁄ςΚ†ΩΤ⊇… ⇐Κςو  )٢٣(زمــــر/  ≈⁄ΘΣ≤Ψ⊕Ω↑⊆ΩΤ�… Σ⇒Ψ∨ Σ ΣΤ∏Σ– Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φð↑�ΩΤÿ ¬ΣΘΩΤŠΩدر دو آیــــه شــــریفه  .١

¬Σ∑ΘΩ∞Ψ⊃ΩΤ�♥ΩΤÿ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…≈ /دو فعــل  )١٠٣ (إسـراء»≤Ψ⊕Ω↑⊆ΩΤ� « و»∞Ψ⊃ΩΤ�♥ΩΤÿ  « بــه ترتیــب از چــه بــابی
  هستند؟

  ب) إفِعالل ـ استفعال      الف) ِاْفِعالل ـ إْفِعالل
  د) ِافِعّالل ـ استفعال      ج) إفعیالل ـ ِافعالل

از چه » �ΤΨ≠π♥ΩΤ⊗« فعل  )٨٢(کھـف/  ≈″ð∠Ψ√.ς′… ΣÿΞ<Κ†ΩΤ� †Ω∨ ψς√ ⊗ΤΨ≠π♥ΩΤ� ΨΤ∼ς∏ΩΘ∅ …_⁄ιΩدر آیه شریفه:  .٢
  بابی است و حروف اصلی آن کدام است؟

  »س ط ع«ب) افتعال ـ     »س ط ع«الف) ثالثی مجرد ـ 
  »ط و ع« د) استفعال ـ       »ط و ع« ج) افتعال ـ 

ل فعــ) ٦٦(یــس/  ≈…≅√±ς√Ω… Σ∫:†Ω↑ΩΤ⇓ †ΩΤ⇒πΤ♥Ω∧ς≠ς√ υϖς∏Ω∅ ⌠¬ΞΨΤ⇒ΣΤ∼∅Κς… Ν…Σ⊆Ω‰ΩΤ�πΤ♠≅†ΩΤ⊇ ς•.Ω≤ΘΨ⌠ در آیــه شــریفه: .٣
 را تجزیه کنید.» إْسَتَبُقوا«

  
ـــــریفه:  .٤ ـــــه ش  ≈ΣΩΤ⇓Σ≤ϑð±ΩΤ‰ΣΤÿ… ΘΣ ΩΩΤÿ Σ⋅Ξ≤•Σ∧<√≅… ⌠ς√ ΨŸΩΤ�πΤ⊃ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ Ψ‡…ΩϒΩ∅ Ψ>ϒΤΜΞΨ∨ΩΤÿ ΨΤΤ∼Ψ⇒Ω‰ΨΤŠ¬⌠&در آی

ُروَن «که فعل  با این ) ١١(معـارج/ به آن متصـل » ُهْم «مجهول است چرا ضمیر مفعولی » ُیَبصَّ
 شده است؟

  
ـــه شـــریف .٥ ـــه/  ≈…≅/ς′ΞΜ…Ω… Ω∉Σ∫:†ΤΩ– Ω∉⌠ΤΠς∼ΤΩš †Ω∧ΨŠ ψς√ Ω∠ΠΞ∼Ω™Σÿ ΨΤΨŠ ϑðΣ…ه: در آی ـــل  )٨(��ادل وزن دو فع

»∉⌠ΤΠς∼ΤΩš « و»ψς√ Ω∠ΠΞ∼Ω™Σÿ  «.را بیان کنید  
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  نکته آموزشی

  تبعیت اعالل مصدر از اعالل فعل
و اسـتعاَذ  هـای قـام قیامـاً  لـذا در مثـال اسـت،اعالل و عدم اعالل مصدر، تـابع اعـالل فعـل 

شـود و در  استعاذًة و اختار اختیارًا، چون فعل اعالل شده است، اعالل در مصدر نیز جاری می
مواردی که به طور قیاسی یا سماعی در فعل اعالل صـورت نگیـرد، در مصـدر آن نیـز اعـالل 

اعی و ازدوج ازدواجـًا و عـدم اعـالل سـم قاوم قواماً  شود؛ عدم اعالل قیاسی مانند: انجام نمی
 ∅Ω′Ω™Ω�Τ♠≅…… 〉ψΞ∼ς∏Ωمانند: أخـَوَص إخواصـًا و إْسـَتْحَوَذ إسـِتحواذًا؛ در قـرآن کـریم آمـده اسـت: 

Σ⇑ΗΤς≠∼ΤΠς↑√≅… ⌠¬ΤΣΗΩ♥⇓ςΚ†ΩΤ⊇ Ω≤<Ψ′ &ϑðΨ/≅… ≈  /١٩(��ادله(.  
  

K    برای تمرین بیشتر K  

تواند در  می»  �Πς∏ς∇ΣΤ∪«آیا فعل  )٢٣٣(��ره/  ≈Ω�… 〉∪Πς∏ς∇ΣΤ� }♦πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚Πς�ΜΞ… &†ΩΩ⊕⌠♠Σ‚ در آیه شریفه: .١

ُف «اصل    و از باب تفّعل باشد؟ چرا؟» ُتَتَکلَّ
 را بنویسید.» اّثاقل«صیغه نهم مضارع و امر  .٢
های خواسته شده ببرید و صیغه اول و سوم ماضی، مضارع، نفی با  کلمات ذیل را به باب .٣

  ها را بنویسید. و استفهام آن» لم«
  ْمَرة (افعیالل) بیاض (ِاْفِعّالل)ُخضَرة (ِافِعالل)، ُح 

 ٦ )٥(�به/  ≈♠ΞΜ†ΩΤ⊇… Ν…ΣŠ†ΩΤ� Ν…Σ∨†ΩΤ∈Κς…Ω Ω〈λς∏ϑð±√≅… Ν…ΩΤ�…ƒ∫Ω Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ν…ΠΡ∏Ω�ΩΤ⊇ &⌠¬Σς∏∼Ξ‰Ω⇐ در آیه شریفه: .٤
وا«صیغه اول ماضی معلوم  ٦و نیز » …�ΣΩΤ…«و » …Σ∨†ΩΤ∈Κς…«صیغه امر حاضر دو فعل  را » َخلُّ

 بنویسید.
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  نمایید. تجزیهرا  مزید، افعال زیر و روایات در آیات .٥
⇐ΜΞ…Ω… ¬Σ‰Ψ±ΣΤ� β◊ΤΩΛΤΘΞ∼Ω♠ Ν…Σ⁄Πςκϑð≠ΩΤÿ υΩ♠Σ∧ΨŠ ⇑Ω∨Ω ,Ι%ΣΩ⊕ΘΩ∨≈ /١٣١(اعراف(  

ϑðΣ/≅…… ΩΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω⇑Ω♥šΚς… γ�ÿΨŸΩ™<√≅… †_Τ‰ΗΤΩΤ�Ψ †_Ψ‰ΗΤΩ↑ΩΤ�ΣΘ∨ ƒΨ⇓†ΩΤ‘ΘΩ∨ ΘΣ≤Ψ⊕Ω↑⊆ΩΤ� Σ⇒Ψ∨ Σ ΣΤ∏Σ– Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φð↑�ΩΤÿ 
¬ΣΘΩΤŠΩ⁄≈  /٢٣(زمر( 
‚Ω�Ω… φϑ〉∝;ΗΤςΤðµš υς∏Ω∅ Ψζ†ΤΩ⊕ς≡ Ξ⇐κΨ∇π♥Ψ∧<√≅… ≈ /١٨(��ر(  

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω� ψΡ∇Ξ<∏ΣΤ� ¬Ρ∇Ρ√ΗΩ∨Κς… :‚Ω�Ω ¬Σ{ΣŸΗΤς√Κς… ⇑Ω∅ Ξ≤{Ψ′ ϑðΨ&/≅…≈ /٩(منافقون( 
:…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇… ψΣ�π∝ΩΤ⊇Κς… ⌠⇑ΨΘ∨ ξŒΗΤΩΤ⊇Ω≤Ω∅ Ν…Σ≤Σ{<′≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ΩŸ⇒Ψ∅ Ξ≤Ω⊕ΤπΤ↑Ω∧<√≅… Ψζ…Ω≤Ω™<√≅… ≈ /١٩٨(��ره(  

⇐ΞΜ†ΩΤ⊇… Ν…ΣŠ†ΩΤ� Ν…Σ∨†ΩΤ∈Κς…Ω Ω〈λς∏ϑð±√≅… Ν…ΣΩΤ�…ƒ∫Ω Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ν…ΠΡ∏Ω�ΩΤ⊇ ⌠¬Σς∏∼Ξ‰Ω♠ ≈ /٥(�به(  

‚Πς�… ΘΣΨ™ΩΤÿ ð∠ς√ Σ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ?⇑Ψ∨ ΣŸ⊕ΩΤŠ :‚Ω�Ω ⇐Κς… ðΠςŸΩΤ‰ΩΤ� ΘΩ⇑ΞΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ω“.ΩƒςΚ… ≈  /٥٢(احزاب(  

⇐ΜΞ…Ω… ⌠¬ΡΣΤ�Κ<†ΩΤÿ υΩ≤ΗΤΤΩ♠ΚΡ… ⌠¬Σ∑ΣŸΗΤΩ⊃ΣΤ� ΩΣ∑Ω ε⋅ΘΩ≤ΩΤ〉οš ⌠¬Σ|∼ς∏Ω∅ ⌠&¬ΣΣ–…Ω≤π�ΜΞ… ≈  /٨٥(��ره( 

Ω†ΩΤ∈Ω… Σ¬Σ|ΘΣΤŠΩ⁄ ⌡ΨΤ⇓Σ∅ ≅… πˆΨ•ΩΤ�♠ςΚ… π&ψΡ∇ς√  ≈  /٦٠(غافر(  

Ν…ΙΣΩΤ�⌠♥Ω�Ψ√… υς∏Ω∅ −ΨΨ⁄ΣΡℵ≡ ϑðψΡ’ Ν…Σ≤Σ{πϒΤΩΤ� Ω◊Ω∧⊕Ψ⇓ ¬Ρ∇ΤΘΨΤŠΩ⁄ …ς′ΞΜ… ¬ΣΤ�ΤÿΩΩΤ�♠≅… Ψ∼ς∏Ω∅ ≈  /١٣(زخرف(  

Ω†ΩΤ∈… ŸΤΩΤ∈ ðŒ∼Ψ�ΡΚ… ð∠ς√ΤΣ♠ υΩ♠Σ∧ΗΤΩΤÿ ŸΤΩ⊆ς√Ω †Πς⇒ΩΤ⇒Ω∨ ð∠∼Τς∏Ω∅ Ζ〈ΘΩ≤Ω∨ υϖΩ≤�ΚΡ… ≈  /٣٧و  ٣٦(طه( 
ماَم َواْع « ا اْ��ِ ا اْألسقاَم َو باِدُروا ِ�َ ْن َأَضاَعھاداُووا ِ�َ  )١٩١البالغه/ خطبه  (�ج »َتِربوا ِمبَ
غنا َشْھَر َرمضاَن َو أِعّنا � الصیام والقیام« ا��نان/ دعای حلول ماه  (مفات��» اّ�ُھمَّ باِرْک َلنا ِىف َرَجٍب و شعباَن و َبلِّ

  رجب)

 

 

 



 

 

  �س دوازد�م
) ���� �����٣(  

   

Ν…ΣΤŠΠςϒς∇ΩΤ⊇… †ΩΤ⇓ΩŸ‰Ω∅ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω χ⇐ΣΤ⇒•Ω∨ Ω≤Ψ–Σ ƒ≅…Ω ≈ /٩(قمر( 
Ω†ΩΤ∈… ψς√Κς… ð∠ΘΨΤŠΩ≤ΣΤ⇓ †Ω⇒∼Ψ⊇ …_Ÿ∼ΨΤ√Ω ðŒπΤΤγ‘‰ς√Ω †Ω⇒∼Ψ⊇ ⌠⇑Ψ∨ ð∉Ξ≤Σ∧Σ∅ Ω⇐κΨ⇒Ψ♠  ≈ /١٨(شعراء( 
‚Ω�Ω… ΞΩΤ�<Κ†ΩΤÿ Ν…ΣΤ√ΟΚΡ… ΞΤΤπ∝ς⊃<√≅… ψΡ∇⇒Ψ∨ Ψ◊Ω⊕ΘΩ♥√≅…Ω ⇐Κς… Νϖ…ΣΤ�ΣΤÿ ΨΤ√ΟΚΡ… υΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅…  ≈ /٢٢(�ر( 

… υϖΠς�Ωš …ς′ΞΜ… Ν…Σ{Ω⁄…Πς ≅… †ΩΤ∼Ψ⊇ †_⊕∼Ψðρ πŒς√†ΩΤ∈ ψΣΗΤΩ≤πΤΤ�ΚΡ… ¬ΣΗς√ΚΡγ‚�≈ /٣٨(اعراف( 
َیٍة َعْمیاَء «  البالغه/ خطبه شقشقّیه) (�ج» َو َطِفْقُت أْرَتِئی َبْنيَ أْن أُصوَل ِبَیٍد َجّذاَء أْم أْصِربَ َ�َ َ��ْ

  

  فعل
  حروف
  اصلی

  ماضی
  مضارع
  امر

  شماره
  یغهص

  نوع  باب
  [سالم، غیرسالم]

  معلوم
  مجهول

  ترجمه  وزن

≤Ψ–Σ ƒ≅…Ω                 

ð∠ΘΨΤŠΩ≤ΣΤ⇓                  

‚Ω�Ω ΞΩΤ�<Κ†ΩΤÿ                   

Ν…Σ{Ω⁄…Πς ≅…                 

                 أْرَتِئی
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  پرسش

فعـــل ) ٥٢(�بـــه/  ≈…≅√>™ΣΤ∈… Ω∑ φΣ±ΘΩΤŠΩ≤ΩΤ� :†Ω⇒ΨŠ ‚Πς�ΜΞ… ΩŸšΞΜ…: ∃Ξ⇐κΤΩ∼ΩΤ⇒♥Σدر آیـــه شـــریفه:  .١
»Σ±ΘΩΤŠΩ≤ΩΤ�  «ای است؟ چه صیغه  

  ب) صیغه نهم ماضی باب تفّعل  الف) صیغه سوم ماضی باب تفّعل با نون وقایه
  د) صیغه نهم مضارع باب تفعیل    ج) صیغه نهم مضارع باب تفّعل

ُعوَن «مـه کل) ٢٧(ملـك/  ≈ �Ω∼ΨΤ∈Ω… …ΩϒΗΤΩ∑ ΨϒΠς√≅… ¬Σ�⇒Ρ −ΨΨŠ φΣ∅ΠςŸΩΤدر آیه شـریفه:  .٢ » َتـدَّ
  چه وزنی دارد؟
ُلوَن  ُعوَن       الف) َفعَّ       ب) َتفَّ
  د) َتفَتِعُلوَن       ج) تَتفَتُعوَن 

 )١٢٦(��ـــره/  ≈ …≅√⇒Ω∨Ω… Ω≤Ω⊃ς ΙΣΣ⊕ΘΨ�ΤΩ∨ΡΚ†ς⊇ „∼Ψ∏ΩΤ∈ ΘΩ¬Ρ’ ,ΙΣΘΣ≤ð≠π∂ςΚ… υς√ΞΜ… γ‡…ΩϒΩ∅ ∃Ξ⁄†Πς⇑در آیـــه شـــریفه:  .٣
  کدام است؟»  …ΣΘΣ≤ð≠π∂ςΚ«نوع و باب فعل 

    ب) ماضی ـ إفِعالل    ) ماضی ـ افتعالالف
  د) مضارع ـ افعالل    ج) مضارع ـ افتعال

  
  افعال مزید را در عبارت زیر معرفی کنید. .٤

  السالم در روز دوشنبه) (زیارت امام حسن و امام حسني علیھما  »َفأِضیفاِىن َو أْحِسنا ِضیاَفِىت فْنِعَم َمِن اسُتِضیَف ِبِه أْنُ� «
  
  را در آیات شریفه با هم مقایسه کنید.» تمّنوا«فعل  .٥

ΣΤ∈… ‚Πς� Ν…ΠΡ⇒Σ∧Ω� ϑðς∏Ω∅ ∃ψΡ∇Ω∧ΗΤς∏♠ΞΜ…≈  /١٧(��رات(  
Ω˜ΩΤ‰″ςΚ…Ω… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⌠ΘΩΤ⇒Ω∧Ω� ΙΣΩΤ⇓†Ω|Ω∨ Ξ♦∨ςΚ‚≅†ΨΤŠ≈  /٨٢(قصص(  

⇐ΜΞ…… ⌠¬ΣΤ�∧Ω∅Ωƒ ⌠¬Ρ∇ΠςΤ⇓Κς… Σ∫:†φΤΤΤΤ∼Ψ√ςΚ… ΨΠς∏Ψ√ ⇑Ψ∨ Ξ⇐Σ  Ξ♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤΠςΤ⇒Ω∧Ω�ΤΩΤ⊇ ð‹⌠ΤΩ∧<√≅…≈  /٦(جخعه(  
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  پژوهش

در مـورد حـروف  )٢٥٩(��ـره/  ≈Τ〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇… υς√ΞΜ… ð∠Ψ∨†Ω⊕ð≡ ð∠ΨŠ…Ω≤Ω→Ω ⌠¬ς√ ∃ΤΠς⇒Ω♥Ω�ΩΤÿ≥⌠: در آیه شریفه

متصل به آن، دو احتمال ذکـر » هاء«سه احتمال و در مورد » ς√ ∃ΤΠς⇒Ω♥Ω�ΩΤÿ¬⌠«اصلی فعل 

لی اّتَخَذ دو احتمال مطرح است احتماالت مذکور شده است و نیز در مورد حروف اص
ر.ک: تفسیر بیضـاوی، تفسـیر (را با بیان معنای لغوی هر یک از احتماالت توضیح دهید.

» اّتخـذ«در مورد حروف اصلی فعل  /.٢٩٩، ص ٢و تفسیر نمونه، ج  ١٤٢، ص ١الجامع، ج   جوامع
  قواعد و نکات کاربردی علم صرف، مبحث باب افتعال.)

  
  

K    برای تمرین بیشتر K  

  را با لم بنویسید.» ِاْقَشَعرَّ «مضارع فعل . ١
  را صرف کنید.» ِاْسَتَفزَّ «امر حاضر فعل .٢
نَّ «صیغه سوم و چهارم امر حاضر .٣

َ
  را با نون تأکید ثقیله و بدون آن بنویسید.» ِاْطمأ

 ماضی و مضارع فعل ِاطَمأنَّ کدام است؟ ٦صیغه .٤
 ΩΩΤ∏ΘΩ‰Ω⊆Ω�ΩΤ⊇ … †φΤΤΤΘΣΤŠΩ⁄ ]Σ‰ΩΤ⊆ΨŠ ω⇑Ω♥Ωš †ΩΩ�ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ…Ω †[ΤΤ�†Ω‰ΩΤ⇓ †_Τ⇒Ω♥Ωš †Ως∏Πς⊃Ω{Ω†شریفه:در آیات .٥

∃†ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ≈  /و )٣٧(آل عمران ΘΩ⇐ΜΞ…… :…ΩϒΗΤΩ∑ Ψ�ςΚ… ΙΣς√ χ⊗Τ♥Ψ� Ω⇐Σ⊕πΤ♥ΨΤ�Ω ⊥◊Ω•⊕ΩΤ⇓ ƒΨ√Ω β◊Ω•⊕ΩΤ⇓ 
β〈ðŸΨš.Ω Ω†Ω⊆ΩΤ⊇ †Ω∼Ψ⇒<∏Ψ⊃<{ςΚ… ΨΤ⇓ΘΩ∞Ω∅Ω ℑ γ‡†ς≠Ψ�<√≅… ≈  /فاعل و دو مفعول فعل )٢٣(ص ،

 را معلوم کنید.» کفل«های مزید از ریشه 
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و » …≅ Ω⁄.Πς∌«حروف اصلی فعـل  )٦٦(منل/  ≈…≅�‚‹�ΞΩΤŠ… Ω∉Ω⁄.Πς ≅… ⌠¬ΣΣ∧<∏Ψ∅ ℑ &Ψ〈Ω≤Ψدر آیه شریفه:  .١

 ای در آن اجرا شده است؟ باب آن کدام است و چه قاعده
  عال مزید را تجزیه نمایید.در آیات و روایات زیر، اف .٢

⌠¬ΣΗΤΩΤ⇓πϒΤΩ�ΠςΤ�Κς…… †ΘΖΤΤÿΞ≤πΤ�Ψ♠ ⋅Κς… πŒΩ∅…Ωƒ Σ¬Σ⇒ΤΩ∅ Σ≤ΗΤΤΩΤ±ΤŠςΚ‚≅…≈  /٦٣(ص (  

:‚Ω�Ω… ΣΣΤ∈ςΚ… φ⇔ΤÿΨϒΠς∏Ψ√ ϖΞ⁄Ω ⌠∞ΤΩΤ� ⌠¬Ρ∇Σ⇒ΤΤΣ∼Τ∅ςΚ… ⇑ς√ Σ¬ΣΩ∼ΨΤ�ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ∃…[⁄κΤΩ� ≈  /٣١(ھود(  
⇑Ψ⊆∼ΤΩΤ�♥Ω∼Ψ√… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ�ΡΚ… ðˆΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… Ω …Ω ∞ΩÿΩ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ∗†_ΤΤ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… ‚Ω�Ω ð‡†ΩΤ�⌠≤ΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ�ΡΚ… 

ðˆΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… ≈  /٣١(مّدّثر( 
ð∠Ψ√.ς′… ¬ΣΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…ΠΡΤ∈:†ΤΩ→ ϑðΩ/≅… Ι&Σς√Σ♠Ω⁄Ω ⇑Ω∨Ω γ⊂Ψ∈†Ω↑Σÿ ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ΣŸÿΨŸΩ→ γ‡†Ω⊆Ψ⊕<√≅…  ≈ 

 )١٣(ا��ال/
…ΩŸΩ–ΩΩΤ⊇… †φΤΤΤ∼Ψ⊇ …_⁄…ΩŸΨ– ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ⇐Κς… ϑð×Ω⊆⇒ΩΤÿ Ι∃ΣΩ∨†ΩΤ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ≈ /٧٧(کھف( 

ΨΠς∏Ψ√Ω… ς∏Ω∅ γ♣†Πς⇒√≅… ΘΣ”ΤΨš γŒΤ∼Ω‰<√≅… Ξ⇑Ω∨ Ω℘†ς≠ΩΤ�♠≅… Ψ∼ς√ΜΞ… &„∼Ψ‰Ω♠ ≈ /٩٧(آل عمران( 
ςΚ…… ¬Ρ∇∼Ψ�…ƒ∫ ξ‡†ΩΨ↑ΨΤŠ ω♦Ω‰ΩΤ∈ ψΡ∇Πς∏Ω⊕Πς√ φΣΤ∏ς≠πΤ±ΩΤ�≈  /٧(منل( 

Ν…Σ∞ΗΤΩΤ�∨≅…Ω… Ω⋅⌠Ω∼<√≅… †ΩΘΣΤÿΚς… φΣ∨Ξ≤•Σ∧<√≅… ≈  /٥٩(یس(  

…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇… ƒ∫:†ΤΩ– ¬ΣΡ∏Ω–Κς… ‚Ω� Ω⇐Σ≤Ψ�Κ<†Ω�π♥Ωÿ ∃_◊Ω∅†Ω♠ ‚Ω�Ω φΣ∨ΨŸπΤ⊆Ω�πΤ♥Ωÿ ≈  /٣٤(اعراف(  

 

 

 



 

 

  �س ��زد�م
���� ����� �����  

   

 ŸΤΩ∈… Ω˜ςΤπ∏Τ⊇ςΚ… Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ≈ /١(مومنون( 
γ⇐…ΩϒΗΤΩ∑… γ⇐†Ω∧±Ω� Ν…Σ∧Ω±ΩΤ�πΤ�≅… ℑ ∃⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ≈ )��/١٩( 

ΘΩ¬Ρ’… Ω⇐Πς′Κς… ε⇐ΠΨ′ΩΣ∨ †ΩΣ�ΘΩΤÿςΚ… Σ⁄κΨ⊕<√≅… ¬Ρ∇Πς⇓ΜΞ… Ω⇐ΣΤ∈Ξ≤ΗΤΩ♥ς√ ≈ /٧٠(�سف( 
Ω⇑Ψ∨Ω… ΞΤ∼ΤΠς√≅… ŸΘΩ•ΩΩ�ΩΤ⊇ −ΨΨŠ ⊥◊Τς∏Ψ⊇†ΩΤ⇓ ð∠ςΠ√ υϖΩ♥Ω∅ ⇐Κς… ð∠Ω‘Ω⊕‰ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †_∨†Ω⊆Ω∨ …_ Σ∧™ΘΩ∨ ≈ /٧٩(اسراء( 

ُھمَّ ِإينِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن ... اْسِتْصَغاِر اْملَْعِص « اَعِة ا�َّ   )٨(��یفه ��ادیه/دعاء .  »َیِة َو اْسِتْ�َباِر الطَّ

  

  

کلمه ثالثی 
  مزید

  حروف
  اصلی

  مبدأ فعل
  معنای 

  فعل دأمب
  ترجمه  معنای باب  باب

Ω˜ςΤπ∏Τ⊇ςΚ…             

Ν…Σ∧Ω±ΩΤ�πΤ�≅…             

ε⇐ΠΨ′ΩΣ∨             

ŸΘΩ•ΩΩ�ΩΤ⊇             

             اْسِتْصَغاِر 
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  پرسش

ــــــــه:  .١  ∫Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω… Ν…⌠Ω⊕Ω♠ ⌡Ψ⊇ †Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒو  )٢(�بــــــــه/ ≈  …≅/Νϖ…Σ∧ς∏∅≅…Ω… ψΡ∇ΠςΤ⇓Κς… Σ⁄κΩΤ∅ Ξ∞Ψ•⊕Σ∨ Ψϑ∗ðدر دو آی
Ω⇑ÿΞ∞Ψ•ΗΤΩ⊕Σ∨ ≈  /��)اعله مراد است؟کدام معنای باب تفعیل و مف )٥١ 

  
  کدام معنای باب افعال وجود دارد؟) ٢٤(فّصلت/  ≈…≅√>∧Ω∧ΩΤ⊇… ¬Σ∑ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ‰ΩΤ�⊕Σ†در آیه شریفه:  .٢

  
کلمات ثالثی مجرد در آیات و روایت زیـر را شناسـایی کـرده و بـا مقایسـه معنـای کلمـه بـا  .٣

 معنای مبدأ آن، مشخص کنید هیئت ثالثی مزید، دارای چه معنایی است.
‚Ω�Ω… ⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ� ⌠⇑Ω∨ †Ω⇒<∏Ω⊃πΤ∅ςΚ… ΙΣΩΤ‰<∏ΤΩΤ∈ ⇑Ω∅ †ΩΤ⇓Ξ≤<Ψ′ Ω⊗ΤΩΤ‰ΠςΤ�≅…Ω ΣΗΤΩΩ∑ Ω⇐†Ω{Ω ΙΣΣ≤∨ςΚ… †_ΤΤ≡Σ≤ΣΤ⊇≈ /٢٨(کھف(  

ð‚�⌠ς∏ΩΤ⊇… Ω≤Ω⊃ΩΤ⇓ ⇑Ψ∨ ΘΞΣ ξ◊ΩΤ∈⌠≤Ψ⊇ ⌠¬Σ⇒ΘΨ∨ β◊Ω⊃ΜΞ:†ς≡ Ν…ΣΠς⊆Ω⊃Ω�ΩΤ∼ΨΠ√ ℑ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… Ν…Σ⁄Ψϒ⇒Σ∼Ψ√Ω ψΣΩ∨⌠ς∈ …ς′ΞΜ… Νϖ…Σ⊕Ω–Ω⁄ ⌠¬Ξ∼ς√ΞΜ… 
ψΣΠς∏Ω⊕ς√ φΣ⁄Ωϒ™ΩΤÿ≈ /١٢٢(�به( 

… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅… δ◊Ω∼ΨΤ�…ƒ∫ Σ †Ω{Κς… †Ω∼Ψ⊃πΤΤ�ΡΚ… υΩ∞•Σ�Ψ√ ΘΣΡ Ψ>♦πΤ⊃ΤΩΤ⇓ †Ω∧ΨŠ υΩ⊕♥ΩΤ� ≈ /١٥(طه( 
ŸΤΩ⊆ς√Ω… †ΩΤπ⇓≤ϑðΤ♥ΩΤÿ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… Ξ≤π{ΠΨϒ∏Ψ√ ΩΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ ω≤Ψ{ΠςŸΘΣ∨ ≈ /١٧(قمر( 

ْلَت، َو َال َتْ� م... ا�ھ« بَّ َتْأِخَري َما َ��َّ ِتَك َحىتَّ َال ُ��ِ ْمَنا اِالْ�ِ�َیاَد ِملَا َأْوَرْدَت َعَلْیَنا ِمْن َمِشیَّ ْرَت، َو َال َأْهلِ یَل َما َأخَّ ِ�
ْھت َ َما َ�ِ ريَّ   )٣٣(��یفه ��ادیه/ دعای . » َنْ�َرَه َما َأْحَبْ�َت، َو َال َنَ��َ
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  نکات آموزشی

  معنای فعل در ابواب مزیدعی یا قیاسی بودن سما
طور که می دانید، رفتن فعل ثالثی مجرد به یکی از ابواب مزید و معنایی کـه در آن بـاب  همان
کند سماعی است ولی بعضی از نحویین فقط در مورد باب افعال و برخی عـالوه بـر آن  پیدا می

توان به یکی از دو باب مزبور  به غرض تعدیه می اند که هر فعل الزمی را در باب تفعیل نیز گفته
  ١ابقه استعمال قبلی نداشته باشد.برد هرچند س

  ها در بیان معانی ابواب مزید اختالف تعبیر کتاب
تـوان  هـا اخـتالف تعبیـر وجـود دارد و گـاه می در بیان معانی ابواب مزید، در مواردی بین کتاب

مثال مقصود از تعدیـه فعـل الزم در بـاب افعـال و نیـز در تعابیر مختلف را به یک معنا برگرداند. 
باب تفعیل این است که فاعل فعل ثالثی مجـرد، در بـاب افعـال یـا تفعیـل، مفعـول قـرار داده 

تعبیـر کـرده و » َجْعـل«و بعضـی دیگـر بـه » تصـییر«هـا از ایـن معنـا بـه  شود. بعضـی از کتاب
دهد مثًال در جملـه  مفعول معنای َجْعل قرار میاند همزه باب افعال: فاعل فعل الزم را،  نوشته

  .٢گوییم أذَهبُت زیدًا یعنی جعلت زیدًا ذاهبًا یا صّیرُت زیدًا ذاهباً  ذهب زیٌد وقتی می

                                                                           
  در متن و پاورقی آمده است. ٨٤، صفحه ١تفصیل مطلب و بیان آراء نحویین در شرح شافیه جلد  . ١
فمعنی أذهبت زیدًا: جعلُت زیـدًا ذاهبـًا فزیـد «نویسد:  می  ٨٦، صفحه ١. مرحوم رضی در شرح شافیه جلد ٢

همچنـین شـرح ». مفعوٌل لمعنی الجعل ـ الذی استفید ِمَن الهمزه ـ فاعٌل للذهاب کمـا کـان فـی ذهـب زیـد
َن الفعُل معنی التصییر فیصیر الفاعـل فـی «نویسد:  می ٤٥جاربردی صفحه  أفعل للتعدیة غالبًا و هی أن تضمَّ

  ».المعنی مفعوالً 
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همان تعدیه است. وی در » َجْعل«شود که منظور راغب در مفردات از تعبیر  جا معلوم می از این
زُتــه و عاجزُتــه: َجَعلتــه عــاجزًا قــال اللــه تعــالی أْعَجــزُت فالنــًا و َعّج «نویســد:  مــاده عجــز می

Νϖ…Σ∧ς∏∅≅…Ω… ψΡ∇ΠςΤ⇓Κς… Σ⁄κΩΤ∅ Ξ∞Ψ•⊕Σ∨ Ψϑ∗ð/≅…  ≈/٢(�بـــــه(  :†Ω∨Ω… ψΣ�⇓Κς… Ω⇑ÿΞ∞Ψ•⊕Σ∧ΨŠ ℑ Ξ∃≥⁄ΚΚς‚≅… ≈ /شـــــوری)٣١( 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω… Ν…⌠Ω⊕Ω♠ ⌡Ψ⊇ †Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇑ÿΞ∞Ψ•ΗΤΩ⊕Σ∨≈  /ریَن أّنهــم فُمعــاِجزیَن قیــل مع ) ٥١(�ــ� نــاه ظــاّنین و ُمقــدِّ

  ».ُیْعِجُزوننا
توان گفت در باب افعال و تفعیل منظور از سه عنوان سـلب، ازالـه و ضـد معنـای  همچنین می

راغب در  ١ثالثی مجرد یک چیز است و آن سلب ماده فعل از مفعول باب افعال یا تفعیل است.
َته و روی شَکْونا إَلی رُسـوِل اللـِه صـّلی أشکاه: أزال شکایَ «نویسد:  می» شکا«مفردات در ماده 

ُکّفنـا َفَلـْم ُیشـِکنا
َ
ْمضاِء فی ِجباِهنا و أ پـس از معنـا » عتـب«و در مـاده  ٢»الله علیه و آله َحّر الرَّ

أْعَتبُته أی أزلت َعْتَبه َعْنه نحو أشـکیُته، «نویسد:  به غلظت، درشتی و کینه، می» َعْتب«کردن 
  )٢٤(فّصلت/  »≈…≅√>∧Ω∧ΩΤ⊇… ¬Σ∑ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ‰ΩΤ�⊕Σ†قال تعالی: 

هـا  کند که یکـی از آن همچنین در بیان معنای عذاب، در مورد تعذیب، سه احتمال مطرح می
و قیل اصله [العذاب] ِمَن الَعْذب (شیرینی و گوارایی) َفَعّذبُتـه «نویسد:  سلب و ازاله است و می

  ْیُتُه. [أی أزلُت عنه المرَض والَقذی].أی أَزلُت َعْذَب حیاته علی بناء َمّرْضُته و َقّذ 

                                                                           
و للسلب أی یجیء ِلَسلِبَک عن مفعول أفعـل مـا اشـتق منـه «نویسد:  می ٩١ع صفحه ١. شرح شافیه، جلد ١

َزْلت َشکواه
َ
   ».نحو أْشَکْیُته أی أ

   ).٤پاورقی  ٤٦٣(مفردات راغب، صفحه ». ٦١٩أْخرجه مسلم فی المساجد برقم . «٢
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توان نتیجه گرفت که آشنایی با معانی ابواب و توجه به ارتباط معنـوی بـین  از مطلب مذکور می
گـاهی کـه از مراجعـه  فعل مزید و مجرد، تأثیر زیادی در فهم دقیق معنـای فعـل مزیـد دارد؛ آ

  آید. ِصرف به کتاب لغت به دست نمی
  

  بوابلزوم و تعدی در ا
هـای انفعـال، افعـالل و افعـیالل  آیـد کـه باب از بررسی ابواب مشهور ثالثی مزید به دست می

های إفعـال، تفعیـل، مفاعلـه و  های افتعال، تفّعل و تفاعل، غالبًا الزم و باب همیشه الزم، باب
  اند.  استفعال، غالبًا متعدی

  تفاوت تظاهر با تکلف در دو باب تفاعل و تفعل
اهر و تکلف در این است که شـخص متظـاهر صـفتی را کـه در او نیسـت و قصـد فرق بین تظ

کنـد مـثًال  تحصیل آن را هم ندارد به منظور بـه اشـتباه انـداختن دیگـران، بـه آنـان اظهـار می
دهد در حالی که اساسًا غفلـت یـا  شخص متغافل یا متمارض خود را غافل یا مریض نشان می

متکلف قصد ندارد عمل خود را به دیگران نشان دهـد و  مریضی در او وجود ندارد ولی شخص
خواهد با زحمت مبدأ فعل را در خود ایجاد کنـد؛ مـثًال کسـی  آنان را به اشتباه بیندازد، بلکه می

خواهد با هر زحمتی که شده حلـم را بـه دسـت آورد؛ لـذا تفـاوت تظـاهر و  ورزد، می که حلم می
هـا کـه در تظـاهر  به دیگران بـه قصـد اغفـال آن . نشان دادن عمل١تکلف در دو چیز است: 

. وجود مبدأ فعـل یـا قصـد تحصـیل آن کـه در تکلـف هسـت و در ٢هست و در تکلف نیست. 
  تظاهر نیست.
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البته در تکلف ممکن است مبدأ فعل وجود نداشته باشد و متکلف قصد تحصـیل آن را داشـته 
د تحصیل کمال آن را داشـته باشد و ممکن است به صورت ضعیف موجود باشد و متکلف قص

  ١باشد.

  انواع طلب در باب استفعال
 یمشـو یسبب مـ یگردد. گاه یم ییراتیطلب  در باب استفعال، به حسب مورد، دچار تغ یمعنا

مانند اسـتغفر اللـه.  ؛با درخواست است یسبب شدن، گاه ینرا انجام دهد. ا یکه مفعول، کار 
 یشـترماننـد اسـتعمله. در ب ،از مفعـول سـر بزنـد یکه کـار  یمشو یم ینفقط موجب ا یزن یگاه
  کرد. یردرخواست را هم تصو یتوان معنا یم سته،د ینا یها مثال
 یـاریاخت یـرغ یو گـاه یاسـت، ماننـد مثـال قبلـ یاریند، گاه اختز  یکه از مفعول سر م کاری
جامد  اسم یک یست بلکههم اصال مبدأ اشتقاق فعل، کار ن یمانند استخرج الماء. گاه ،است
به دنبـال عسـل گشـت باشـد و هـم بـه  یتواند هم به معنا یم این مثال .مانند استعسل ،است
کند. مانند استحفر النهُر،  یم یداپ یطلب، حالت مجاز  یعسل خواست. گاه ی،از فالن یمعنا

آن را درو کنـد چـون  یخواهد که کسـ یکشتزار، از انسان، م ینا ییاستحصد الزرُع و... که گو
  است. یدهو کردنش رسوقت در 
 ینبـد .یمکنـ یـانمبالغـه ب یرا ممکن اسـت در همـان معنـا و أخرج الماءُ  استخرج الماءُ  فرق

اشـاره   یـزبوده اسـت ن ییها یمقدمات و سخت یکار، دارا ینکهصورت که استخرج، اشاره به ا
  دارد.

  

                                                                           
   .١٠٣و  ١٠٢، صفحه ١. شرح شافیه رضی، جلد ١
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  پژوهش

فهم معنای هر کلمه با توجه به سماعی بودن معانی ابواب و نیاز به معاجم لغوی برای 
  مزید، چه ضرورتی برای یادگیری معانی پر کاربرد هر باب وجود دارد؟
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K    برای تمرین بیشتر K  

کلمات ثالثی مجرد در آیات زیر را شناسایی کرده و با مقایسه معنای کلمه بـا معنـای مبـدأ  .١
  آن، مشخص کنید هیئت ثالثی مزید، دارای چه معنایی است.

⌠ς√Ω… ƒ∫:†φΤΤΤΤ→ ϑðΣ/≅… †Ω∨ Ν…Ρ∏Ω�ΤΤΩΤ�πΤΤ∈≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ϑðΩ/≅… 〉Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ †Ω∨ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ≈  /٢٥٣(��ره( 
… :‚Ω� Ω…Ω≤<ΜΞ… ℑ ∃Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ŸΩΤ∈ Ω⇐ΠςκΩΤ‰ΠςΤ� ΣŸπΤ→ΘΣ≤√≅… Ω⇑Ψ∨ &ϑΞΩ⊕<√≅… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ γ‹ΣΤ⊕ΗΤϑð≠√≅†ΨŠ ?⇔Ψ∨ΣΤÿΩ ΨΠς∏√≅†ΨŠ 

ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ ð∠Ω♥∧Ω�Τ⌠♠≅… Ψ〈Ω⌠≤ΤΣ⊕<√≅†ΨŠ υΩ⊆<’Σ<√≅… ‚Ω� Ω⋅†φ±Ψ⊃⇓≅… %†Ως√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω }⊗∼Ψ∧Ω♠ ε¬∼Ψ∏Ω∅ ≈ /٢٥٦(��ره( 
†Πς∨ςΚ†ΩΤ⊇… ⌠⇑Ω∨ υς≠∅ςΚ… υΩ⊆ΤΠςΤ�≅…Ω Ω⊄ϑðŸΩ″Ω υΩ⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ  ΣΣ≤ΠΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υΩ≤♥Σ∼<∏Ψ√  †Πς∨Κς…Ω ?⇑Ω∨ ΩΨΨµð� 

υΩΤ⇒πΤΤ⊕ΩΤ�♠≅…Ω ð‡ΠςϒΩ{Ω υΩ⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ ΙΣΣ≤ΘΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υΩ≤π♥Σ⊕<∏Ψ√ ≈  /١٠تا ٥(لیل( 

 

 

 



 

 

  �س �ھارد�م
����  

  
  نکات آموزشی

  اشتراک وزن مصدر با مشتقات
 عافـاِنَی اللـهُ «در مواردی ممکن است وزن مصدر، همانند وزن مشتق باشد، مثًال در عبـارت: 

بـر وزن اسـم فاعـل اسـت.  باشـد اگرچـه مصدر باب مفاعلـه می» عاِفَیة«کلمه » عاِفَیةً  َو  ُمعافاةً 
ــــه شــــریفه:  )٩(ا��اقــــه/ ≈ƒ∫:†Ω–Ω… Σ⇐Ω∅⌠≤Ψ⊇ ⇑Ω∨Ω ΙΣς∏‰ΩΤ∈ 〉ŒΗΤΤς∇Ψ⊃ΩΤπ�Σ∧<√≅…Ω Ψ◊ΩΤΛΨ≡†Ω�<√≅†ΨŠ  همچنــــین در آی

  Σ≤Ψ±‰ΤΣ�ΤΩ♥ΩΤ⊇… Ω⇐Σ≤Ψ±‰ΤΣΤÿΩ : همچنین در دو آیه شریفهو مصدر است. » خطا«به معنای » خاِطَئة«
Σ¬Ρ∇γΤΘΤ∼ΤÿςΚ†ΨŠ Σ ⇐Σ�πΤ⊃ΤΩ∧<√≅…≈  /١طبق یک قول مصدر و به معنای فتنه است.» مفتون«کلمه  )٦و  ٥(قمل  

 �ΩΩΤ⊇… υΩ≤ΤΩΤالبته در مورد بعضی کلمات نیز اختالف نظر وجـود دارد: مـثًال در آیـه شـریفه: 
¬Σς√ ?⇑ΨΘ∨ ξ◊φΤΤΤΤΤ∼Ψ∈†ΩΤŠ≈ /است،  و مصدر» بقاء«به معنای » باقیه«اند  بعضی از مفسرین گفته )٨(ا��اقة

اند این کلمـه در آیـه شـریفه، صـفت نفـس محـذوف  بعضی نیز آن را اسم فاعل دانسته و گفته

                                                                           
  ) قال االخفـش: المفتـون:٦(قلم/ …≅√>∧Σ¬Ρ∇γΤΘΤ∼ΤÿςΚ†ΨŠ ⇐Σ�πΤ⊃ΤΩقوله: «نویسد:  می» فتن«. مفردات راغب در ماده ١

رأی المفعـول َهُهنـا بمعنـی » بأَیکم الفتون«الفتنة کقوِلَک لیس له معقول و خذ میسوره و دع معسوره فتقدیره 
َو قـال غیـره أّیکـم بمعنـی الیسـر والمعسـور  بمعنـی العسـر]  المصدر و مثله المعقول بمعنی العقـل والمیسـور

 »)٢٨(فتح/  →υΩ⊃Ω{ Ψϑð/≅†ΨŠ …_Ÿ∼ΤΤΞΩالمفتون والباء زائدة کقوله 
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 √ς′ΞΜ…… ΨΨŒΩ⊕ΩΤ∈Ω Σ◊Ω⊕Ψ∈…Ω<√≅… ð♦∼ς√ †ΩΨ�ΩΤπ⊕∈ΩΨ…و نیـز در دو آیـه » َفَهْل تری َلُهم ِمْن نفٍس باِقَیة«است. أی 
δ◊ΩŠΨ′†ς≈  /باشد و ممکن اسـت » ِکْذب«به معنای ممکن است مصدر و » کاذبة«کلمه  )٢و  ١(واقعـه

 ١صفت نفس محذوف باشد.

  تفاوت معنا در مصادر اصلی یک فعل
در درس قبل بیان شد که در موارد زیادی، یک فعل دارای دو یا چند مصـدر اسـت، بـا بررسـی 

توان فهمیـد کـه یکـی از علـل تعـدد مصـادر یـک فعـل،  موارد استعمال هر یک از مصادر، می
  دارد.ها  در به کارگیری هر یک از آنتفاوت اغراضی است که متکلم تفاوت معنا و 

شود کـه در بـین مصـادر یـک فعـل، مصـدری کـه حـروف  در موارد متعددی دیده می توضیح:
گریـه » الُبکـاء«و » الُبکـا«کند، مثًال معنـای دو مصـدر  بیشتری دارد معنای بیشتری افاده می

 ٢کند. مذکور بر صدادار بودن گریه نیز داللت می کردن است، ولی مصدر دوم عالوه بر معنای
چه در روایت آمده که گریه [بر امـور  اند اگر آن لذا فقهای امامیه در بحث مبطالت نماز فرموده

شـود، بـه لفـظ بکـاء باشـد، فقـط گریـه صـدادار نمـاز را باطـل  دنیوی] موجب بطالن نماز می

                                                                           
قیـل بمعنـی الکـذب و یجـوز » لیس لوقعتها کاِذَبة«لی والکاذبة فی قوله تعا«  :١٧٦، ص ١. شرح شافیه، ج ١

  ».صاِدَقة  فی ذلک الوقت مؤِمنةأی تکون النفوس   معنی نفس کاذبة أن یکون ب
البکاء ُیَمـّد و ُیقّصـر فـاذا مـددت أردت الصـوت الـذی یکـون مـع البکـاء و اذا «نویسد:  البحرین می  . مجمع٢

» و ُبکـاءً  َبَکی َیبِکـی ُبکـًی «نویسد:  می ١٤١و نیز راغب در مفردات  صفحه ». قّصرت أردت الدموع و خروجها
موع عن حزن و عویل یقال اذا کان الصوت أغلب، کالُرغاء والُثغاء و سائر هذه األبنیـة فالبکاء بالمّد َسَیالن الد

  »الموضوعة  للصوت و بالقصر یقال اذا کان الحزن أغلب
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صـدا هـم نمـاز را باطـل  زه) باشـد، گریـه بی(بـدون همـ» البکـا«کند؛ ولی اگر تعبیر روایت  می
  ١کند. می

ذکر شده است. برای » َغَلی َیغِلی«است که برای فعل » َغَلیان«و » َغْلی«مثال دیگر دو مصدر 
شود، از مصدر َغَلیان و برای جوشیدن خفیف  جوشش شدید که موجب زیر و رو شدن مایع می

اْ�َ�ـقَّ ِعْنـَد َغَلیـاِن   راِع «:در کـالم خـود � شـود، لـذا حضـرت امیـر از مصدر َغْلی اسـتفاده می
ْفِس    بیان شدت سرکشی نفس مصدر غلیان را به کار برده است. برای )٧٠(ن� الآلىل، ص��ه  »النَّ

اّ�ھـم إّىن أُعوُذِبـَك ِمـْن َھَ��ـاِن «السالم در دعای هشـتم صـحیفه:  و نیز در کالم امام سجاد علیه
زدیاد حرص از مصدر هیجان استفاده شده است، دو مصـدر دیگـر برای بیان شدت و ا »ا��رص

هـر دو مصـدر » َحَیـوان«و » حیـاة«کلمه  وهمچنین د ٢است.» ِهیاج«و » َهْیج«، »هاَج «فعِل 
 Ω∨Ω…  ΨΨϒΗΤΩ∑ Σ〈λΩ∼ΤΩ™<√≅… :†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… ‚Πς�ΜΞ… χΤς√ &τˆΨ⊕ς√ς ΥφΜΞ…†هسـتند، ولـی در آیـه شـریفه » َیْحَیی«فعل 
Ω⁄…ΠςŸ√≅… Ω〈Ω≤Ψ�›‚�≅… ƒΞς√ &Σ⇐…ΩΩ∼ΤΩ™<√≅…≈  /مصدر اول برای حیات دنیوی و مصدر دوم برای  )٦٤(عن�بـوت

                                                                           
. تعدادی از فقها از جمله مرحوم شهید ثانی در شرح لمعـه کتـاب الصـالة، مبحـث خلـل نمـاز ایـن بحـث را ١

ثـم الموجـود فیهـا «نویسـد:  می ٧٤جواهر الکالم، صـفحه  ١١ر جلد اند، مرحوم صاحب جواهر د مطرح کرده
حضرنی ِمن نسخ المتن، مّد البکاء فیعتبر فیه الصـوت حینئـٍذ و ال یکفـی خـروج الـدمع وفاقـا لفوائـد الشـرائع 

ان والروضة والمدارک... و الیه یرجع ما فی کشف اللثام... ِمن أّن المفسد ِمن البکاء ما اشتمل علی النحیب و 
  ».خفی ال فیض الدمع بال صوت

و «نویسـد:  در مورد مصدر بـر وزن َفَعـالن می ٤٧و  ٤٦، صفحه ٦، جزء ٢. ابن یعیش در شرح مفصل، جلد ٢
  ».إّنما یکون ذلک ِلما فیه ِمن االضطراب و حرکة ِفی اْرتفاع
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ی حیـات حیات اخروی به کار رفته است. زیرا حیات دنیا ضعیف و مشـوب بـه مـوت اسـت، ولـ
 ١آخرت خالص و حیات برتر است.

اسـت. در ایـن مثـال، » جـاَل َیُجـول«برای فعـل » َجْول، َجَوالن و َتْجوال«مثال دیگر، مصادر 
 ٢.و َتْجوال نسبت به َجَوالن از تأکید بیشتری برخوردار است ،جوالن نسبت به َجْول

                                                                           
أن » لهـی الحیـوان«قولـه َو قـد نّبـه ب«نویسد:  عنکبوت می ٦٤در مورد آیه  ٢٦٩. راغب در مفردات، صفحه ١

و نیـز تفسـیر بیضـاوی ذیـل آیـه شـریفه ». ثم یفنـی الحیاة الحقیقی، السرمدّی الذی ال یفنی، ال ما یبقی مدة 
واالضـطراب   هو أبلغ من الحیاة لما فی بناء فعالن من الحرکة»... و إّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان«نویسد:  می

  ».ا هناالالزم للحیاة و لذلک ُاختیر علیه
والَتْفعـال «در توضـیح ایـن عبـارت از زمخشـری:  ٥٥، صـفحه ٦، جـزء ٢. ابن یعیش در شرح مفصل، جلد ٢

ْعب والرّد والَجَوالن والسیر مّما بنی لتکثیر الفعل  کالتهدار والترداد والتجوال والتقتال والتسیار بمعنی الَهَدر واللَّ
علی غیر مـا یجـب لـه بـأن » َفَعْلت فیه»  مل علی ما جاء مصدرهذا الفصل قد اشت«نویسد:  می» والمبالغة فیه

ْلُت بتضعیف العین لتکثیر الفعـل و تکریـره و ذلـک  زید فیه زوائد لالیذان بکثرة الصدور و تکریره کما جاءت َفعَّ
الـرد، فالتهدار الهدر الکثیر و قالوا فی اللعب التلعاب و فی الصـفق التصـفاق و فـی » الَتهدار«قولک فی الهدر 

فلیس فـی هـذه المصـادر مـا هـو جـار ». الترداد و فی الَجْول، التجوال و فی القتل التقتال و فی السیر التسیار
  علی َفْعل لکن لّما اردَت التکثیر عدلَت عن مصادرها وزدت فیها ما یدل علی التکثیر ألنَّ قوة اللفظ ُتوِذُن بقّوة

و اذا اراُدوا الکثرة والمبالغه قالوا إخَشْوَشَن و قـالوا َعِشـَبِت األرُض و  المعنی أال تری اّنهم یقولون َخِشَن الشیءُ 
   ».اذا ارادوا الکثرة قالوا إعَشْوَشَب فهی مصادر جرت َعلی غیر أفعالها
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  پرسش
 از کلمات زیر مصدر میمی و مره و هیئت بسازید: .١

َف، إسَتراَح  ْکَرَم، َتَصرَّ   َشِرَب، َمَشی، ساَر، أ
  
 در آیات و عبارات زیر نوع مصادر را معین کنید: .٢
… Ω⋅⌠ΩΤÿ 〉Σ⊆ΩΤ⇓ Ω¬Πς⇒ΩΩ•Ψ√ ΞΩ∑ Ψ‹<ðΚ„Ω�∨≅… ΣΣ⊆ΩΤ�Ω Ω∑ ⇑Ψ∨ ξŸÿΞ∞Πς∨ ≈ /٤٠(ق( 

Ψ∼ς√ΜΞ…… Ν…Σ∅ ςΚ… ΨΤ∼ς√ΜΞ…Ω γ‡†ΛΩΤΤΩ∨≈  /٣٦(رعد(  

⌠⇑Ψ∨Ω… −ΨΨ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ψΡ∇Σ∨†Ω⇒Ω∨ ΞΤ∼Πς√≅†ΨΤŠ Ψ⁄†ΩΤΠς⇒√≅…Ω ≈ /٢٣(روم(  

‚Ω�… Σ…Ω∞ΩΤÿ 〉ψΣΣ⇒ΗΤΩΤ∼⇒ΣΤŠ ΨϒΠς√≅… Ν…⌠Ω⇒ΩΤŠ ⊥◊Ω‰ÿΞ⁄ ℑ ψΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ ≈  /١١٠(�به(  

†Ω∨Ω… ΘΣ⇑Ρℵ≡ςΚ… Ω◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅… ⊥◊Ω∧ΜΞ:†ΩΤ∈ ⇑ΜΞς√Ω ϑ〉‹ Ψ ΘΣ⁄ υς√ΞΜ… ΘΨΤΤŠΩ⁄ ΘΩ⇐ΩŸΨ–ςΚ‚Ω� …_⁄κΩΤ� †Ω⇒ΨΘ∨ †_Τ‰ΩΤ∏Ω⊆⇒Σ∨≈  /٣٦(کھف(  

‚Ω�Ω… Ω⊗Ψ‰Πς�ΩΤ� ⌠¬Σ∑ƒ∫:…ƒ∑ςΚ… †ΘΩ∧Ω∅ Ω∉ƒ∫:†Ω– Ω⇑Ψ∨ &ΘΞ⊂Ω™<√≅… ΘωΡ∇Ψ√ †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ _◊Ω∅⌠≤Ψ→ &†_ΤΤ–†Ω⇒ΤΨ∨Ω≈  /٤٨(مائ�(  

ΩΣ∑Ω… ΨϒΠς√≅… ΩΩ⊕Ω– ΩΤΤ∼Πς√≅… Ω⁄†ΩΘΩΤ⇒√≅…Ω _◊Ω⊃<∏Ψ� ⌠⇑Ω∧ΠΨ√ Ω …Ω⁄ςΚ… ⇐Κς… Ω≤ϑðΤ{ΠςϒΩΤÿ ςΚ… Ω …Ω⁄ςΚ… …_⁄Ρ∇Σ→≈  /٦٢(فرقان(  

‚Ω�Ω… Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ †Ω∧∼Ψ⊇ ψΣ�π∂ΘΩ≤Ω∅ −ΨΨŠ ⌠⇑Ψ∨ Ψ◊Ω‰π≠Ψ� Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ςΚ… ψΣ�⇒Ω⇒Τ{Κς… ⌡Ψ⊇ &⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς…≈  /٢٣٥(��ره(  

Νπ…Ω±Ω⊕ΩΤ⊇… ΩΣ♠Ω⁄ ¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ¬Σ∑ΩϒΩ�ςΚ†ΩΤ⊇ ⊥〈ΩϒπΤΤ�ςΚ… Ζ◊Ω∼ΨΤŠ…ΘΩ⁄≈  /١٠(ا��اقه(  

ŸΩ⊆ς√Ω… ¬Σ∑ƒ∫:†Ω– Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ΚΚς‚≅… †Ω∨ Ψ∼Ψ⊇ ε≤Ω–Ω ∞Σ∨≈  /٤(قمر(  

ð∠<∏ΨΤ�Ω… υϖΩ≤Σ⊆<√≅… ⌠¬ΣΗΤΩ⇒<∇ς∏∑ςΚ… †ΩΘ∧ς√ Ν…Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ¬ΞΨ∇Ψ∏Ω∧Ψ√ …_ŸΨ∅ΘΩ∨≈  /٥٩(کھف(  

ΣΤ∈Ω… ϑγ‡ΩΘ⁄ Ψ⇒<∏Ψ� ςΚ… ΩΩ�ŸΣ∨ ξ⊄ŸΨ″ Ψ⇒–Ξ≤�ςΚ…Ω Ω“Ω≤�Σ∨ ξ⊄ŸΨ″ Ω⊕–≅…Ω ΨΠ√ ⇑Ψ∨ ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ †_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠ …_⁄κΨ±Πς⇓≈ 
  )٨٠(اسراء/ 

 

 

 



94v کاربردی صرف 

 

  
 آیات و روایات زیر بیان کنید. تفاوت معنوی مصادر ثالثی مجرد را در .٣

Ψ∼ς∏Ω∅… 〉Œ<∏Πς{ΩΩΤ� ΨΤ∼ς√ΜΞ…Ω γ‡†Ω�Ω∨ ≈  /[استفاده از متاب به جای توبه]) 30(رعد  

ΞΣ∧<√≅†Τς… Ψ∏πΤ⊕Ωÿ ℑ Ξ⇐Ρ≠ΣΤ‰<√≅… γ<∏Ω⊕ς γψ∼Ψ∧Ω™<√≅…  ≈  /[استفاده از َغْلی به جای َغَلَیان] )٤٦و  ٤٥(دخان  

 کدام است؟ مصدر مؤّول در آیات شریفه .٤
⇐Σ⊕Ω∧π≠Ω�ΩΤ⊇Κς…… ⇐Κς… Ν…Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√≈  /٧٥(��ره(  

ψς√Κς…… Ω≤ΩΤ� ΥφΚς… ϑðΩ/≅… Ω⊂ς∏Ω� Ψ‹Ω.ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ω≥⁄ΚΚς‚≅…Ω &ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ≈  /١٩(ابراھمي(  
υϖΠς�Ωš… …ς′ΞΜ… πŒΩΤ∈†Ω∂ Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉≥⁄ΚΚς‚≅… †Ω∧ΨŠ πŒΩ‰ΣšΩ⁄≈  /١١٨(�به(  

 

 

 

 



 

 

  �س پا�د�م
���(����� ��� � ���� ���) ������ ���  

   

ΩΤ⇒Ω–Ω… Ξ⇐κΤΩ�ΤΠς⇒ΤΩ•<√≅… ξ⇐…Ω  ≈  /٥٤(الرمحن( 
‚Ω�Ω… Ω⇐κΘΨ∨:…ƒ∫ ðŒ∼Ω‰<√≅… Ω⋅…Ω≤Ω™<√≅… Ω⇐Σ⊕ΩΤ�⌠Τ‰ΩΤÿ „π∝ΩΤ⊇ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬ΞΘΨΤŠΘΩ⁄ &†_Τ⇓.Ωπ∂Ξ⁄Ω≈  /٢(مائ�(  

⌠≤ΤΘΞς≡Ω… ƒΨ�∼ΩΤŠ Ω⇐κΨ⊃ΜΞ:†ϑð≠∏Ψ√ φκΨ∧ΞΜ:†Ω⊆<√≅…Ω Ξ⊗Πς{ΘΣ≤√≅…Ω Ψ Σ•ϑ〉♥√≅… ≈  /��)٢٦(   

…Ρ√†ΩΤ∈… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… †Ω⇒ϑð♥Ω∨ †ΩΤ⇒ΩΤ∏∑ςΚ…Ω ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… †Ω⇒ΤΤΛΨ–Ω ξ◊Ω⊕ΗΤΩ∝Ψ‰ΨŠ ξ◊ΗΩ–∞ΣΘ∨≈  /٨٨(�سف(  

  )١٤٧البالغه/ ح�مت    (�ج »أْو ُمنقادًا ِ�َ�َمَلِة ا�َ�قِّ ال بصَريَة له ِىف أحنائه«
 

حروف   اسم
  اصلی

  مقصور، ممدود،
منقوص، صحیح، 
  شبه صحیح

مثنی، جمع   مفرد،
  و نوع آن

  جامد یا
  ترجمه  وزن  مشتق و نوع مشتق 

ξ⇐…Ω              

Ω⇐κΘΨ∨:…ƒ∫             

Ψ Σ•ϑ〉♥√≅…             

ξ◊ΗΩ–∞ΣΘ∨             

             ُمنقادًا 
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 پرسش

 �ψς√Κς…… Ω≤ΩΤو  )٦٢(منـــل/  ≈…≅√♥ΘΩ∨ςΚ…… 〉ˆ∼Ψµµ〉– ΘΩ≤ς≠∝Σ∧<√≅… …ς′ΞΜ… Σ†Ω∅Ω  〉∪Ψ↑<∇ΩΤÿΩ ƒ∫;ΤΘΣ⇑.در دو آیـــه شـــریفه: ١
ΥφΚ… Ωϑð/≅… ΩΩ∞⇓Κς… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… _∫:†Ω∨ 〉˜Ψ‰π±Σ�ΩΤ⊇ 〉≥⁄ΚΚς‚≅… [%〈ΘΩ≤Ω∝〉ο�≈  /و » ُمْضــــَطّر «دو کلمــــه ) ٦٣(�ــــ�

ة«   چه نوع مشتقی هستند؟» ُمخَضرَّ
  ب) اسم مفعول ـ اسم مفعول    الف) اسم فاعل ـ اسم فاعل
  د) اسم مفعول ـ اسم فاعل    ج) اسم فاعل ـ اسم مفعول

 …≅/φŸΣ‰Τ<√≅…Ω… †ΩΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ψΡ∇ς√ ⇑ΨΘ∨ Ξ≤ΜΞ;ΗΤΤΩ⊕Ω→ ϑðΨ/≅… ψΡ∇ς√ †Ω∼ΨΤ⊇ β∃⁄κΤΩ� Ν…Σ≤Ρ<′≅†ΩΤ⊇ Ω¬♠≅… ϑðΨ.در آیه شـریفه: ٢
†Ω∼ς∏Ω∅ ∃ΘΩ∩:…ƒΩ″ …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ πŒΩ‰Ω–Ω †ΩΣŠΣ⇒ΤΣ– Ν…ΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇ †Ω⇒ΤΨ∨ Ν…Σ∧Ψ⊕π≡ςΚ…Ω Ω⊗ΤΨ⇓†Ω⊆<√≅… &ΘΩ≤ΩΤ�⊕Σ∧<√≅…Ω ≈  /دو کلمه  )٣٦(�ـ�

 مفردند یا جمع و وزن هر کدام چیست؟» ُمْعَتّر «و » صواّف «
 �ς′Ψ∫Κς…… †ΩΤ⇒Τ�Ψ∨ †ΘΩΤ⇒Σ{Ω †_ΤŠ…Ω≤ΣΤ…و ) ١١٧(صـافات/  ≈…≅√>∧Ω∧ΣΗΤΩΤ⇒Τ∼ΩΤ�…ƒ∫Ω… ðˆΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… Ω⇐κΨ‰Ω�πΤ♥Σ†.در دو آیه شـریفه: ٣

†[∧ΗΤςℵ≠Ψ∅Ω †Πς⇓Ψ∫ςΚ… Ω⇐Σ⇒ÿΨŸΩ∧ς√≈  /کـدام » َمـدینون«و » ُمستبین«حروف اصلی و وزن دو کلمه ) ٥٣(صـافات

  است؟
ــریفه.٤ ــه ش و  )١٥(ا��ــان/  ≈∋ς≠ΣΤÿΩ… ¬Ξ∼ς∏Ω∅ ξ◊∼Ψ⇓†ΛΩΤΤΨΤŠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊ϑð∝ΨΤ⊇ ξ‡…Ω{ςΚ…Ω πŒς⇓†ς η…Ω≤ÿΞ⁄…ΩΩΤ†∩〈: در دو آی

υΩ⊆πΤ♥ΣΤ�… ⌠⇑Ψ∨ ]⇐κΤΩ∅ ξ◊Ω∼Ψ⇓…ƒ∫ ≈ را با یکدیگر مقایسه کنید.» آنیة«تجزیه دو کلمه  )٥شیه/ (غا 
  . در آیات زیر نوع کلمات مشتق و قواعد اعالل جاری شده در مورد هر کدام را بنویسید.٥

ΘΩ⇐ΜΞ…… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤΩΤΤÿ‚ςðΚ� ⇐ΜΞ…Ω †ΠςΤ⇒ΤΡ Ω⇐κΨ∏ΩΤ�‰ΤΣ∧ς√≈  /٣٠(مؤمنون(  

†ΠςΤ⇓ΞΜ…… :†ΤΩ⇓ŸΩ–Ω †ΩΤ⇓ƒ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ υϖς∏Ω∅ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω υϖς∏Ω∅ ¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩΤ’…ƒ∫ φΣŸΩΤ�πΤ⊆ΘΣ∨≈  /٢٣(زخرف(  

Ω⋅ΩΤÿ… 〉∪Σ–⌠≤ΩΤ� 〉≥⁄ΚΚς‚≅… Σ†Ω‰Ψ•<√≅…Ω ΨŒΩΤ⇓†Ω{Ω Σ†Ω‰Ψ•<√≅… †_ΤΤ‰∼Ψ‘ς „∼ΞΘΩ∨≈  /١٤(مّزّمل(  
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  نکات آموزشی

  مبدأ اشتقاق مشتقات
شود، زیرا فعل از مصدر  محسوب می »اصل«مصدر نسبت به اسم مشتق و نیز نسبت به فعل، 

  ١شود. شود و اسم مشتق نیز با واسطه فعل یا بدون واسطه آن، از مصدر گرفته می گرفته می

  اسم جامداشتراک وزن اسم فاعل با 
در صورتی کـه » رجال«ها بین جامد و اسم فاعل مشترک است، مثًال کلمه  ساختار بعضی اسم

 …⊆ΞΜ†ΩΤ⇐⌠مع راجل (پیاده) باشـد، مشـتق اسـت. در آیـه شـریفه: باشد، جامد و اگر ج» َرُجل«جمع 
ψΣ�π⊃Ψ� ‚�†Ω–Ξ≤ΩΤ⊇ ςΚ… ∃†_Τ⇓†Ω‰Τ{Σ⁄≈  /کلمه مزبور، جمع مکسر راجـل اسـت. همچنـین کلمـه ) ٢٣٩(��ـره

مصدر و جامد  )٩٧(مائـ�/  ≈√ΩΩ⊕Ω–… ϑðΣ/≅… Ω◊Ω‰<⊕ς∇<√≅… ðŒ∼Ω‰<√≅… Ω⋅…Ω≤Ω™<√≅… †_∧ΗΤΩ∼ΨΤ∈ Ξ♣†ΘΩ⇒∏ΨΠدر آیه شریفه: » قیام«

جمـع مکسـر  )٦٤(فرقـان/  ≈Ω⇑ΤÿΨϒΠς√≅…Ω… Ω⇐Σ�∼Ψ‰ΩΤÿ ψΞΘΨΤŠΩ≤Ψ√ …_ŸϑðΤΤ•Σ♠ †_∧ΗΤΩ∼ΨΤ∈Ωاست، ولی در آیـه شـریفه: 

  و مشتق است.» قائمین«است، لذا به معنای » قائم«
» ُقُعـود«نیز بین مصدر و جمع مکسـر اسـم فاعـل، مشـترک اسـت، مـثًال کلمـه » ُفُعول«وزن 
 ∋Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…… Ω⇐Σ≤Ρ<ϒΩΤÿ ϑðΩ/≅… †_Τ∧ΗΤΩ∼Ψد مصـدر و یـا اسـم فاعـل باشـد ایـن کلمـه در آیـه شـریفه: توان می

                                                                           
کنـد کـه اسـم  .  مرحوم رضی در شرح کافیه در بحث اسـم فاعـل و نیـز مبحـث صـفت مشـبهه تصـریح می١

هاي مشـتق از فعـل مضـارع گرفتـه  شود. نظریه دیگر این است کـه اسـم ه میمشتق، مستقیمًا از مصدر گرفت
از مصدر گرفته شـود. ظـاهرًا   واسطه یا با واسطه فعل، شوند. در هر صورت، اسم مشتق اسمی است که بی می

تر است. عبارت نحو وافی نیز با این نظر سازگارتر است. بیان دلیل صـحت ایـن نظریـه  نظر مرحوم رضی دقیق
  کنیم. شود لذا از ذکر آن  خودداری می جب تطویل میمو
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…_ Σ⊕ΣΤ∈Ω υς∏Ω∅Ω ⌠¬ΞΨΤŠΣΤ⇒Σ–≈  /است. مثال » قاِعدین«و به معنای » قاعد«جمع مکسر  )١٩١(آل عمـران

واند مصدر ت ّی). این کلمه میباشد؛ (ُجُثوی: ُجُثّی: ِجثِ  می» ِجِثّی «دیگر برای وزن ُفُعول، کلمه 
» جاِثی«جمع مکسر  تواند باشد؛ در این صورت مفرد و جامد است و نیز می» » ْجُثواَجثا یَ «فعل 

(جاٍث) باشد؛ در این صورت اسم فاعل و مشتق است این کلمه دوبار در قرآن کریم به صـورت 
 …≅√≥ς′ΞΜ…… υς∏ΤΤ�ΣΤ� ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉ŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ…شـریفه:   همچنـین در آیـة ١اسم فاعل به کـار رفتـه اسـت.

Ν…ΘΣ≤Ω� …_ŸϑðΤΤ•Σ♠ †⊥ΘΤ∼Ψ∇ΣΤŠΩ≈  /(بر وزن ُفُعول) بوده است. این » ُبُکوی«در اصل » ُبِکیِّ «کلمه ) ٥٨(مرمي

  باشد. (باٍک) می» باِکی«کلمه جمع مکسر 
 …≅√∝〈Ω†Ω⊆ΩΤ⊇… Ν…ΣΤ;ΗΤΤΩ⊃ð⊕ϑ: ایـن کلمـه در آیـه شـریفه». َتَبـع«است، ماننـد » َفَعل«وزن مشترک دیگر 

Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ ϖΝ…Σ⁄ΩιπΤ|ΩΤ�♠≅… †Πς⇓ΞΜ… †ΘΩ⇒Σ{ ⌠¬Ρ∇ς√ †_Τ⊕Ω‰ΩΤ�≈  /احتمال دارد جمع تابع و اسم فاعل و یا اسم ) ٢١(ابـراھمي

  جامد و مصدر باشد.
ع«مانند   البته بعضی کلمات نیز فقط جمع مکسر اسم فاعلند نه مصدر، د«، »ُرکَّ و ماننـد » ُسـجَّ

ــّزًی « ــریفه: » ُغ ــه ش  …Ω�… Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ� ð⇑ÿΨϒΠς√≅†Ω{ Ν…Σ≤Ω⊃ς Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω ⌠¬ΞΨΤ⇓.ΩπΤΤ�‚ΞΜγ� …ς′ΞΜ… Ν…ΣΤŠΩ≤ð∂ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ςΚ‚در آی
                                                                           

باشـد، در صـورتی کـه الم الفعـل، یـاء باشـد، اصـل آن، » یـاء«یـا » واو«ممکـن اسـت، » ِجِثـّی «. الم الفعل ١
شود. [ُجُثـّی] آنگـاه عـین الفعـل یعنـی حـرف  است. در این کلمه، واو به یاء تبدیل و در آن ادغام می» ُجُثوی«
گـردد  شود. سپس فاء الفعل نیز به تبع عین الفعل مکسور می جواری با حرف یاء، مکسور می هم به علت  »ثاء«

شود. آنگاه مراحل فـوق اجـرا  طبق قاعده اعالل، واو آخر کلمه به یاء تبدیل می  باشد،» ُجُثووٌ «و اگر این کلمه 
  الفعل] همانند کلمه ِجِثّی است.(ُبُکّی: ُبِکّی) [به جز مکسور شدن فاء » ُبُکوی«گردد. اعالل کلمه  می

َجثـا « نویسد: احتمال مصدر بودن کلمه ِجثّی را نیز مطرح کرده است، او می» جثی«راغب در مفردات در ماده 
 Σ⁄ΩϒΩΤ⇓Ω« جـّل علی ُرکَبَتْیِه َیْجُثوا ُجُثّوًا و ِجِثّیًا، نحو عتا َیعُتوا ُعُتّوًا و ِعِتّیًا و جمعه ُجِثّی نحو باٍک و ُبِکـّی و قولـه عّزو

φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… †Ω∼Ψ⊇ †⊥ΘΤ∼Ψ‘Ψ– « /یصح أن یکون جمعًا نحو ُبِکّی و أن یکون مصدرًا موصوفًا به٧٢(مریم (.«  
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Ν…ΣΤ⇓†ς ⊥Θ∞ΣΤ∅ ⌠Πς√ Ν…ΣΤ⇓†ς †ΩΤ⇓ðŸ⇒Ψ∅ †Ω∨ Ν…ΣΤ�†Ω∨ †Ω∨Ω Ν…ΣΤ∏Ψ�ΣΤ∈≈  /و  (غـاٍز)» غـازی«مفرد ایـن کلمـه ) ١٥٦(آل عمـران

  باشد. می» ُغِزّی «و » ُغزاة«جمع مکسر آن، عالوه بر ُغّزًی، 
در آیـه شـریفه: » َبـَرَرة«و » َسـَفرة«نیز فقط جمع مکسر اسم فاعـل اسـت؛ ماننـد » َفَعَلة«وزن 

 ΨŸΤÿςΚ†ΨŠ… ξ〈Ω≤Ω⊃Ω♠  Ψ>ζ…Ω≤Ψ ξ〈Ω⁄Ω≤ΩΤŠ≈  /١٦و  ١٥(عبس(.  

  اشتراک ساختار اسم فاعل و اسم مفعول
ها حرف عّله متحـرِک ماقبـل مفتـوح بـوده و بـه الـف   الفعل آن که عین» ُمختار«کلماتی مانند 

ُمْخَتِیـر: ُمختـار، «تبدیل شده است، در اسم فاعل و اسم مفعول خـود، سـاختار مشـابه دارنـد. 
زیـد در «شـود  مثًال گفتـه می  گیرد، با قرینه صورت می  ُمْخَتَیر: ُمختار) لذا تشخیص هر کدام،

  ».مختار فقها در این مسأله چنین است«و » ختار استانتخاب شغل، م
» إختاَل «نیز چنین است، ولی با توجه به الزم بودن فعل » ُمنقاد«و » ُمختال«ساختار دو کلمه 

که اگر این دو فعل، با حرف جر متعدی  این دو کلمه فقط اسم فاعلند، قابل توجه این» إنقادَ «و 
شود و تشخیص  ها با حرف جر ذکر می لبته اسم مفعول آنتوانند اسم مفعول باشند ا شوند، می

  آن آسان است.
که دارای ادغامند، ساختار اسم فاعل و اسم مفعول، مشـابه » ُمضَطّر «همچنین کلماتی مانند 

ه إلـی کـذا«أْی » ِاْضَطرَّ زیٌد عمرًا إَلی کذا«یکدیگرند. در جمله 
َ
، زیـد، ُمضـَطّر »أْحَوَجـُه و أْلجـأ

  عمرو، ُمْضَطّر (ُمضَطَرر) است. (ُمضَطِرر) و
ة و ُمْحماّر «کلماتی مانند  انـد. بایـد توجـه داشـت کـه در  گونه نیـز همین» ُمنَبّث، ُمْسَوّد، ْمْخَضرَّ
 ∨ς′ΞΜ…Ω… Ω≤ΨΠ↑ΣΤŠ ¬Σ∑ΣŸΩšςΚ… υΩ‘⇓ΡΚ‚≅†ΨŠ ΘΩςℵ≡ ΙΣΣ–Ω …Θ⊥ Ω♥Σ… )٦(واقعـه/  ≈∨πŒΩΤ⇓†ς∇ΩΤ⊇… _∫:†Ω‰Ω∑ †Θ⊥ΤΤ‘ΩΤ‰?⇒ΘΣآیات شریفه: 

ΩΣ∑Ω χ¬∼Ψℵ≠ς≈  /٥٨(��ـل(  و†ΩΤ�Πς∨:†Ω∑ŸΣ∨…≈  /الـرمحن)ـة«کلمات  )٦٤ اسـم » ُمنَبـّث، ُمْسـَوّد و ُمْدهامَّ

توان با حـرف جـر، همـین سـاختارها را بـه عنـوان  ها الزم است. البته می فاعلند، زیرا ابواب آن
  اسم مفعول نیز به کار برد.
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  پژوهش

 ς√Ω… †ΩΤ⇒ΠςΤ⇓ςΚ… :†ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ 〉¬Ξ∼Τς√ΞΜ… Ω◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… 〉ψΣΩ∧Πς∏Ω{Ω υΩΤ�⌠ΤΩ∧<√≅… †ΩΤ⇓⌠≤ΤΩ↑ΩšΩدر دو آیه شـریفه: 
⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ ΘΩΡ ω∫πΤΩ→ „Σ‰ΣΤ∈ †ΘΩ∨ Ν…ΣΤ⇓†ς Νϖ…Σ⇒Ψ∨Σ∼Ψ√ :‚Πς�ΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†φΤΤ↑ΩΤÿ ϑðΣ/≅…≈  /و  )١١١(انعام⋅Κς…… ⌠⇑ΘΩ∨ ð♦ΘΩ♠Κς… 
ΙΣΩ⇒ΗΤΩΤ∼⇒ΣΤŠ υς∏Ω∅ †Ω⊃Ω→ ]∩Σ≤Σ– ξ⁄†φΤΤΤΤΤΤ∑≈  /اقوالی وجود » هارٍ «و » ُقُبالً «در مورد کلمه  )١٠٩(�بـه

البیـان   (ر.ک: مفردات راغب، تفسـیر بیضـاوی و تفسـیر مجمعدارد؛ آن اقوال را بررسی کنید. 
  ذیل آیه شریفه./  معجم مفردات االبدال واالعالل فی القرآن الکریم، احمد محمد خّراط.)
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K  ای تمرین بیشتر  بر K  

چند اسم  )١٠٣(مائـ�/  ≈ Ω∨… ΩΩ⊕Ω– ϑðΣ/≅… ?⇑Ψ∨ ξ〈Ω⁄κµΨðš ‚Ω�Ω ξ◊Ω‰ΜΞΤ:†Ω♠ ‚Ω�Ω ξ◊Τς∏∼γ″Ω ‚Ω�Ω ξζ†Ωš†در آیه شریفه: .١

  مشتق وجود دارد؟
هـا  های مشتق را بیان کنید و قواعد اعاللی را که در مورد هر یک از آن .در آیات زیر نوع اسم٢

  ویسید.جاری شده بن
†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Σ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… ⇐Κς… Ω⊗ΨΤ∈ΣΤÿ Σ¬Ρ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠ Ω〈Ω.ΩŸΩ⊕<√≅… ƒ∫:†ΤΤΩΤ∝πΤΤ⊕Ω‰<√≅…Ω ℑ Ξ≤∧Ω�<√≅… Ξ≤Ψ♥∼Ω∧<√≅…Ω ¬Σ{ΠςŸΣ±ΩΤÿΩ 

⇑Ω∅ Ξ≤<Ψ′ ϑðΨ/≅… Ξ⇑Ω∅Ω ∃Ψ〈λΤς∏ϑð±√≅… ΩΩΤ⊇ ¬Σ�⇓Κς… Ω⇐ΣΩΤ�⇒ΤΘΣ∨ ≈  /٩١(مائ�(  

⋅Κς…… Ω⇐ΣŸÿΞ≤Σÿ ∃…_Ÿ∼ς Ω⇑ÿΨϒΠς√≅†ΩΤ⊇ Ν…Σ≤Ω⊃ς 〉ψΣ∑ Ω⇐ΣŸ∼Ψ∇Ω∧<√≅…≈  /٤٢(طور(  

ΨŸΨ•⌠♥Ω∧<√≅…Ω… Ψζ…Ω≤φΤΤ™<√≅… ΨϒΠς√≅… ΣΗΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω– Ξ♣†ΠΠς⇒∏Ψ√ [∫:…ƒΩ♠ 〉∪Ψ∇ΗΤΩ⊕<√≅… Ψ∼Ψ⊇ Ψ& †Ω‰<√≅…Ω≈  /��)٢٥(  

ð„ΩΤ⊇… ΘΩ⇑ΩΤ⇓Ρ∇ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ω�Τ∧Σ∧<√≅…≈  /١٤٧(��ره( 

  (بیان حروف اصلی، نوع، وزن) .شتقات را معرفی نماییدمدر آیات و روایت زیر، .٣
Ω⇐ΣΤ⊇Ρ≠ΩΤÿ… †ΩΩΤ⇒∼ΤΩŠ Ω⇐κΤΩΤŠΩ ]ψ∼Ψ∧Ωš ξ⇐…ƒ∫≈   /٤٤(الرمحن( 

ΣΗΤΩΤ⇓πϒΤΩ�ςΚ†ΩΤ⊇… ΙΣΩ Σ⇒ΤΣ–Ω ⌠¬ΤΣΗΤΩΤ⇓<ϒΩ‰Ω⇒ΤΩΤ⊇ ℑ ΘΞ¬Ω∼Τ<√≅… ΩΣ∑Ω χ¬∼Ψ∏Σ∨≈  /٤٠(ذاریات( 

ΘΩ⇐ΜΞ…… ϑðΩ/≅… ‚Ω� ϑ〉ˆΨ™Σÿ ⇑Ω∨ Ω⇐†Ω{ ‚⊥�†ΤΤΩΤ�ο〉� …[⁄Σ�ΩΤ⊇≈  /٣٦(��اء( 

…ς′ΞΜ…… υς∏ΤΤ�ΣΤ� ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉ŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… Ν…ΘΣ≤Ω� …_ŸϑðΤΤ•Σ♠ †⊥ΘΤ∼Ψ∇ΣΤŠΩ≈  /٥٨(مرمي( 

ƒγΩΤ⊇… δ◊ΩÿΞ†Ω� υς∏Ω∅ †ΩΨ→Σ≤Σ∅ ω≤ΛΨΤŠΩ ξ◊ς∏Πς≠Ω⊕ΤΘΣ∨ ω≤π±ΩΤ∈Ω ]Ÿ∼Ψ↑ΤΘΩ∨≈  /��)٤٥( 

ٍع آٍت ُکلُّ َمْعدُوٍد ُمنَقٍض و ُکّل «   )٧٥البالغ/ ح�مت  (�ج »ُمَتَوقَّ

 

 

 



 

 

 



 

 

  �س شا�د�م
(����� ���) ������ ������  

  

ΣΤ∈… †Ω∨ 〉Œ⇒Ρ †_ΤΤ∅ŸΨΤŠ ð⇑ΤΠΨ∨ ΞΣ♠ΘΣ≤√≅…≈  /٩(احقاف( 
<′ΞΜ…… ð≥Ξ≤Σ∅ Ψ∼Τς∏Ω∅ ϑγΨ↑Ω⊕<√≅†ΨŠ 〉ŒΗΤΩΤ⇒Ψ⊃ΗΤϑð±<√≅… Σ †Ω∼Ψ•<√≅… ≈  /٣١(ص( 

†Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇… ΣΗΤΩΤ⇓⌠≤ϑðΤ♥ΩΤÿ ð∠Ψ⇓†Ω♥Ψ∏ΨΤŠ Ω≤ϑΤΨ↑Ω‰Σ�Ψ√ ΨΨΤŠ φκΨ⊆Πς�Σ∧<√≅… Ω⁄Ψϒ⇒ΣΤ�Ω −ΨΨΨΤŠ †_Τ∨⌠ΩΤ∈ ϑ…⊥ŸΠΡ√≈  /٩٧(مرمي( 

Ω⇑Ψ∨Ω… Ξ†Ω‰Ψ•<√≅… =Σ ΩŸΣ– χ×∼ΨΤŠ χ≤πΤ∧ΣšΩ ε∪Ψ∏Ω�πΤ�ΣΘ∨ †ΩΣΤ⇓.Ω<√ςΚ… 〉ˆ∼ΨΤŠ…Ω≤Ω∅Ω β Σ♠≈  /٢٧(فاطر( 

  )٣٧٠الفصاحه/ حدیث  (�ج« َلِئمي ُن ُغرٌّ �ٌمي َوالفاِجُر َخبٌّ املُؤِم «

 
  

  اسم
  حروف 
  اصلی

  مقصور، ممدود،
منقوص، صحیح، 
  شبه صحیح

نی، مث  مفرد،
  جمع و نوع آن

  جامد یا
مشتق و نوع  

  مشتق
  ترجمه  وزن

†_ΤΤ∅ŸΨΤŠ             

Σ †Ω∼Ψ•<√≅…             

ϑ…⊥ŸΠΡ√             

β Σ♠             

              َخّب 
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 پرسش

 )٤٩و٤٨(صافات/≈ ∨Σ∑ΩŸ⇒Ψ∅Ω… 〉‹.Ω≤Ψ±ΗΤΩΤ∈ γ∩⌠≤Τϑð≠√≅… χ⇐κΨ∅  ΘΩ⇑ΣΠςΤ⇓ςΚ†ς χ×∼ΤΩΤŠ χ⇐ΣΤ⇒Τ<∇ΘΩ¬⌠. در دو آیه شریفه:١

  به ترتیب مفردند یا جمع؟» بیض«و » عین«دو کلمه 
  د) جمع ـ مفرد  ج) مفرد ـ جمع  ب) جمع ـ جمع  الف) مفرد ـ مفرد

 �ϑ〉ςΚ…… Ξ⇐κΤΩ⊆ÿΞ≤Ω⊃<√≅… β⁄κΤΩΤو  )٢٩(عن�بــوت/ ≈ …≅√>∧φΣΤ�<Κ†ΩΤ�Ω… ℑ Σ¬Ρ∇ÿΨ †ΩΤ⇓ Ω∃≤Ω|⇒Σ.در دو آیــه شــریفه: ٢
†_∨†Ω⊆ΩΘ∨ Σ⇑Ω♥šςΚ…Ω †⊥ΘΤÿΨŸΩΤ⇓≈  /ای هستند؟ به ترتیب چه نوع کلمه» َنِدّی «و » نادی«دو کلمه  )٧٣(مرمي  

  ب) اسم فاعل ـ جامد غیرمصدری    الف) اسم فاعل ـ صفت مشبهه
  د) جامد غیرمصدری ـ جامد غیرمصدری    ج) جامد غیرمصدری ـ صفت مشبهه

کلمــه ) ٦٩(فرقــان/  ≈∨π∪Ω⊕ΗΤΩ∝ΣΤÿ… ΣςΤ√ 〉‡…ðϒΩ⊕<√≅… Ω⋅⌠ΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… πŸΤΡ∏µµð�Ω −Ψ∼ΨΤ⊇ †[Τ⇓†φΤΤΤΣ آیــه شــریفه: در.٣

 چه وزنی دارد و این کلمه چه نوع مشتقی است؟ چرا؟» ُمهان«
 

 –φŸΣ‰Τ<√≅…Ω… †ΩΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ωو ) �٨٨ــره/ (�  ≈…≅/Ν…Ρ√†Ω∈Ω… †ΩΤ⇒ΣŠΡ∏ΣΤ∈ &=Σ∪<∏Σ∅ ΩΤŠ Σ¬ΣΩ⇒Ω⊕Πς√ ϑðΣ.در دو آیــه شــریفه: ٤
ψΡ∇ς√ ⇑ΨΘ∨ Ξ≤ΜΞ;ΗΤΤΩ⊕Ω→ ϑðΨ/≅…≈  /مفردند یـا جمـع؟ جامدنـد یـا مشـتق؟ » ُبْدن«و » ُغْلف«دو کلمه ) ٣٦(�ـ�

 نوع جامد یا مشتق را بیان کنید.
  .در دو آیه زیر صفات مشبهه را معین کنید.٥

⇐ΞΜ†ΩΤ⊇… Ω⇐ιΨ≡ ¬Ρ∇ς√ ⇑Ω∅ ξ∫πΩ→ Σ⇒ΤΨΘ∨ †_♥πΤ⊃Ω⇓ ΣΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇ †_ΛϖΤ∼Ψ⇒Ω∑ †_ΛΤΤΤ;ΤÿΞ≤ΤΘΩ∨≈  /٤(��اء(  

ΙΣΩΤ⇓Σ‰Ω♥ðµšΩ… †_Τ⇒ΘΨ∼ΩΤ∑ ΩΣ∑Ω ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… χ¬∼Ψℵ≠Ω∅≈  /١٥(�ر(  
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  نکات آموزشی

 اوزان قیاسی و سماعی صفت مشبهه
در صورتی که صفت مشبهه بر رنگ، عیب و یا زینت ظـاهری داللـت کنـد، وزن آن قیاسـی و 

أْخَضـر، »  اسـت؛ ماننـد:» َفْعـالء«و بـرای مفـرد مؤنـث، » أْفَعل«ر آن برای مفرد مذکر، ساختا
اسـت؛ لـذا » ُفْعل« جمع مکسر أْفَعل و نیز َفعالء، ». أْعَمی، َعْمیاء«و » أْعَین، َعْیناء«، »َخضراء

» َعْینـاء«و  »َحـْوراء«دو کلمه ُحور و ِعـین جمـع مکسـر  )٢٢(واقعه/  ≈∅ε⁄ΣšΩ… χ⇐κΨدر آیه شریفه: 

هستند، البته کلمه ِعین در اصل، ُعْین بوده که ضمه آن به تناسب حرف یـاء بـه کسـره تبـدیل 
  شده است.

  اگر کوری ظاهری مقصـود باشـد،  که به معنای کور یا کوردل است،» أعمی«در کلمه تذکر: 
 آیـد، ولـی اگـر کـوری بـاطنی منظـور باشـد، صـفت می» أعمـی«صفت مشبهه آن، به صورت 

  آید. (َعِمٌی بر وزن َفِعٌل) می» َعٍم «و » أعمی«مشبهه آن، به صورت 
اسـت، ماننـد آیـه شـریفه:   »ُعْمیـان«و » ُعْمـی«جمع مکسر أعمی، (به معنای کور یا کوردل) 

=ΣΘ¬Σ″… ε¬<∇ΣΤŠ χ∧Σ∅ ⌠¬ΣΩΤ⊇ ‚Ω� Ω⇐Σ⊕Ψ–⌠≤ΤΩΤÿ≈  /و آیه شـریفه:  )١٨(��رهφ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω… …ς′ΞΜ… Ν…Σ≤ϑΤΨ{Σ′ γŒΗΤΩÿ†ΛΩΤΤΤΤΨŠ 
ψΞΨΘΤΤŠΘΩ⁄ ψς√ Ν…ΘΣ≤Ψµµð� †Ω∼ς∏Ω∅ †Θ⊥∧Σ″ †_Τ⇓†ΩΤ∼∧Σ∅Ω≈  /بـه » َفِرح«ولی جمع کلمه َعٍم همانند کلمه  )٧٣(فرقـان

 }¬ΣΠς⇓ΞΜ… … Ν…ΣΤ⇓†Ωو  )٦٦(منـل/  ≈∅ΩΤŠ… ¬Σ∑ †Ω⇒ΤΠΨ∨ Ω⇐Σ∧Ωآیـد، ماننـد دو آیـه شـریفه:  صورت سـالم می
†[Τ∨ΩΤ∈ φκΨ∧Ω∅≈ ) /١)٦٤اعراف  

                                                                           
. عمون بر وزن َفُعون در اصل َعِمُیون [مانند َفِرُحون] بوده که به لحاظ ثقیل بودن ضّمه بر یاء، این حرکت،  ١

شده (َعُمْیون) سپس یاء بر اثر التقاء سـاکنین حـذف شـده اسـت. کلمـه به حرف قبل منتقل و حرف یاء ساکن 
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ــر وزن قیاســی  ــالء«عــالوه ب ــل، َفْع ــرًا » أفع ــه اکث ــز دارد ک صــفت مشــبهه اوزان دیگــری نی
َفعال،   َفعیل، َفِعل، َفَعل، َفْعل، ِفْعل، ُفْعل، ُفُعل،«ترین این اوزان عبارتند از:  مهم ١اند، سماعی

  ».َفْعالن و ُفْعالن َفْیِعل،   ُفعال، َفُعول،
 ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…… Ω⇐†ςشریف و مانند َحِفّی و ُعَلماء (جمع علـیم) در دو آیـه شـریفه: مانند علیم و » َفعیل«

ΨŠ †⊥ΘΤ∼Ψ⊃Ωš≈  /٤٧(مرمي(  و†Ω∧Πς⇓ΞΜ…… Ω↑ðµµ� ϑðΩ/≅… ⌠⇑Ψ∨ ΨΨ †Ω‰Ψ∅ %Ν…Σ;ΗΤΤΩ∧ς∏Σ⊕<√≅…≈  /فاطر)٢٨(  

 ≈⇓ΨϒΠς√≅…Ω… ð�Σ‰ΤΩ� ‚Ω� Σ“Σ≤π�Ωÿ ‚Πς�ΜΞ… &…_ŸΨ∇ΩΤمانند َفـِرح و َفِطـن و ماننـد نِکـد در آیـه شـریفه: » َفِعل«
  .)٥٨(اعراف/ 

 Ω∧Πς⇓ΞΜ…… φΡΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… χ♦Ω•ΩΤ⇓ ð„ΤΩΤ⊇ Ν…ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤÿ†مانند َحَسن و ماننـد َنَجـس در آیـه شـریفه:   »َفَعل«
ΩŸΨ•♥Ω∧<√≅… Ω⋅…Ω≤φΤΤ™<√≅…≈  /٢٨(�به(.  

 ≈∨ΣΩ≤Ω→Ω… Ψ>⇔Ω∧Ω‘ΨŠ ω♦�ΩŠ Ω¬Ψ∑.Ω⁄Ω  ξ〈Ω ΣŸ⊕Ωمانند َصـْعب و ماننـد َبْخـس در آیـه شـریفه: » َفْعل«
  .)٢٠(�سف/ 

 ∨Ψ√.Ωϒς… Ω†ΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ Ω<‘Ψ∠مانند ِصـْفر و ِبـْدع و ماننـد ِمْثـل در آیـه شـریفه: » ِفْعل«
⌠&¬ΞΞ√⌠ΩΤ∈≈  /١١٣(��ره(.  

  .)٧٤(کھف/  ≈⇓ŸΩ⊆ς√… ðŒΛΨ– †Λ_ΤΤ∼Ω→ …_≤Τ<∇ΠΡمانند ُصْلب و ُحْلو و مانند ُنکر در آیه شریفه: » ُفْعل«

                                                                           
بـوده کـه کسـره بـه لحـاظ ثقیـل » َعِمیـین«َعِمین بر وزن َفعین نیز جمع سالم مذکر است. این کلمه در اصل 

 (الم الفعل) بر اثر التقاء ساکنین حذف شده است. گاه یاء بودن آن بر یاء، حذف گردیده، آن
بـا ذکـر ضـوابطی بـرای هـر یـک از اوزان صـفت  ١٥١تا  ١٤٣صفحه  ١ر شرح شافیه، جلد . مرحوم رضی د١

مشبهه سعی کرده که این اوزان را تا حدی قیاسی و قانونمند نماید با این حال ضوابط مـذکور در شـرح شـافیه 
  غالبی است نه دائمی.
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  .)٦(قمر/   ≈⇓Ω⋅⌠ΩΤÿ… Σ℘ŸΩΤÿ Ξ℘…ΠςŸ√≅… υς√ΞΜ… ξ∫πΩ→ ∴≤ΤΣ|ΠΡΤمانند ُجُرز و مانند ُنُکر در آیه شریفه: » ُفُعل«

 ΩΠςΤ⇓ΜΞ…… β〈Ω≤Ω⊆ΩΤŠ ‚Πς� τ≥Ψ⁄†ΩΤ⊇ ‚Ω�Ω ε≤<∇ΨŠ ?〉⇐…ΩΩ∅ Ω⇐κΤΩŠ†ماننـد َجبـان و ماننـد َعـوان در آیـه شـریفه: » َفعال«
ð∠Ψ√.ς′ ≈  /٦٨(��ره(.  

 ⁄ΩΤ⇓⌠≤Τϑð�Ω♥ΩΤ⊇… ΣΤς√ Ω˜ÿΘΞ≤√≅… Ξ≤•ΩΤ� −ΨΞ≤∨Κς†ΨŠ [∫:†ΤΩ�Σ†مانند ُشجاع و مانند ُرخـاء در آیـه شـریفه:   »ُفعال«
〉�Τ∼Ωš ð‡†Ω″ςΚ…≈  /َنة«شریفه به معنای  . ُرخاء در آیه )٣٦(ص   است.» َلیِّ

  .)٧١(��ره/  ≈ …≅ΩΠςΤ⇓ΜΞ…… β〈Ω≤Ω⊆ΩΤŠ ϑð‚� βΣΤ√Ω′ Σ⁄κΨ‘ΣΤ� ð≥⁄ΚΚς‚†مانند َذلول در آیه شریفه: » َفُعول«

ت (َمْیـِوت) در آیـه شـریفه: » َفْیِعل« ب و مانند َمیِّ د و ّطیِّ  ≈∨ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ…… τŒΘΨΤ∼Ω∨ ¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ…Ω Ω⇐Σ�ΘΨΤ∼ΘΩمانند َسیِّ
  وزن َفْیِعل، مختص اجوف است. )٣٠(زمر/ 

 ∋ς′ΞΜ…Ω… Νϖ…Σ∨†ΩΤ…سالی (جمع َکْسالن) در آیـه شـریفه: مانند َغْضبان و َعْطشان و مانند کُ » َفْعالن«
ς√ΞΜ… Ψ〈λς∏ϑð±√≅… Ν…Σ∨†ΩΤ∈ υς√†Ω♥Ρ≈  /مانند ُعْریان. » ُفْعالن«و) ١٤٢(��اء  

باید توجه داشت که کلماتی مانند ُغفران (مصدر)، ُثْعبان (جامـد غیرمصـدری)، ُرکبـان (جمـع 
  وزن ُفْعالنند ولی صفت مشبهه نیستند.مکسر راکب) و حیطان (جمع ُحوط) هرچند بر 
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  ژوهشپ

در  )٢٠٤(��ــره/  ≈  …≅√>�ΣŸΞπΤ↑ΣΤÿΩ… ϑðΩ/≅… υς∏Ω∅ †Ω∨ ℑ −ΨΨ‰<∏ΩΤ∈ ΩΣ∑Ω ΘΣŸς√Κς… Ψζ†φ±Ψ . در آیــه شــریفه:١

بـر » أَلـّد «کـه  دو قول وجود دارد. قول اول که مشهور اسـت ایـن» أَلّد الِخصام«مورد 
مصدر بـاب مفاعلـه  ِخصام (به معنای جدال و مخاصمه) وزن أْفَعل، صفت مشبهه و 

است. قول دوم که  » شدید الجدال والمخاصمة«باشد. طبق این قول معنای عبارت، 
کـه أَلـّد، أفعـل تفضـیل و ِخصـام  تفسیر بیضاوی آن را بعد از قول اول ذکر کرده، این
  جمع َخْصم [صفت مشبهه به معنای دشمن] باشد.

  است.» أشّد المتخاصمین«عبارت  طبق این قول معنای
  الف) با مراجعه به کتب لغت و تفاسیر، دلیل یا دالیل برتری قول اول را بیان کنید.

که وزن أفعل، فقط برای رنگ و عیـب و حلیـه اسـت، چـرا معنـای  ب) با توجه به این
  بیان شده است.» أفعل«با ساختار » شدید«

های رایـج ایـن عبـارت را  ت راغب و ترجمـهالبیان و مفردا ج) تفسیر المیزان و مجمع
  اند؟ چگونه معنا کرده

.با مراجعه به شرح شافیه و شروح الفیه ابن مالـک مبحـث صـفت مشـبهه ضـوابط ٢
، ١(ر.ک: شرح شافیه رضی، جلد قیاسی هر یک از اوزان صفت مشبهه را بررسی نمایید. 

  )٢، پاورقی ٢٩١، ص ٣به بعد/ نحو وافی، ج ١٤٣ص 
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K  تمرین بیشتر   برای K  

 .در هر یک از دو آیه زیر چند اسم مشتق وجود دارد. ١
ΣΩ≤Ω→Ω… Ψ>⇔Ω∧Ω‘ΨŠ ω♦�ΩŠ Ω¬Ψ∑.Ω⁄Ω  ξ〈Ω ΣŸ⊕Ω∨ Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ω Ψ∼Ψ⊇ Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨŸΨ∑.Πς∞√≅…≈  /٢٠(�سف(  

⌠¬ΣΣ‰Ω♥ðµšΩ… †_ΤΤℵ≡†Ω⊆ΤÿςΚ… ⌠¬Σ∑Ω χ& ΣΤ∈Σ⁄ ⌠¬ΣΣΤ‰ΠΨ∏Ω⊆ΣΤ⇓Ω ð‹…Ω′ Ξ⇐κΨ∧Ω∼<√≅… ð‹…Ω′Ω ∃Ψ†Ω∧ΠΨ↑√≅… ψΣΣ‰<∏Ω{Ω β÷Ψ♥ΗΤΩΤŠ 
Ψ⌠Τ∼ΩΤ∅…Ω⁄Ψ′ &ΨŸ∼Ψ″Ω<√≅†ΨΤŠ≈  /١٨(کھف(  

  .در آیات زیر صفات مشبهه را معین کنید.٢
 †Ω‰Ψ∅Ω… Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ↑∧ΩΤÿ ς∏Ω∅ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… †_Τ⇓⌠ΤΩ∑≈  /٦٣(فرقان(  

ΙΣΡ∇Ψ♥∧ΣΤÿςΚ…… υς∏Ω∅ ]Σ∑ ⌠ζΚς… ΙΣϑ〉Τ♠ΣŸΩÿ ℑ Ψ%‡…Ω≤ΠΡ�√≅…≈  /٥٩(��ل(  

…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇… ðˆΩ∑Ω′ 〉∩⌠ΤΩ�<√≅… ¬Σ{Σ⊆ς∏Ω♠ ]◊Ω⇒Ψ♥<√ςΚ†ΨŠ ] …ΩŸΨš Ζ◊ΘΩ™Ψ→ςΚ… ς∏Ω∅ Ξ&⁄κΤΩ�<√≅… ≈  /١٩(احزاب(  

   .مشتقات را معرفی نماییددر آیات و روایت زیر، .٣
…ς′ΞΜ…… Ν…Σ≤ϑΤΨ{Σ′ γŒΗΤΩÿ†ΛΩΤΤΤΤΨŠ ψΞΨΘΤΤŠΘΩ⁄ ψς√ Ν…ΘΣ≤Ψµµð� †Ω∼ς∏Ω∅ †Θ⊥∧Σ″ †_Τ⇓†ΩΤ∼∧Σ∅Ω≈  /٧٣(فرقان( 

⇑Ω∨Ω…  Ξ≤ΣΤÿ ⇐Κς… ΙΣΠς∏Τγ∝ΣΤÿ ΤφΤΤΤ⊕µµð– ΙΣΩ⁄ŸφΤΤ″ †[Τ⊆ΘΨ∼φΤΤ∂ †_Τ–Ω≤Ωš≈  /١٢٥(انعام( 

Ω†ΩΤ∈Ω… 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… υΩ⁄ςΚ… Ω⊗‰Ω♠ ξ‹.Ω≤Ω⊆ΩŠ ξ⇐†Ω∧Ψ♠ ΘΩ⇑ΣΣΤ∏Σ{<Κ†Ωÿ ε⊗‰Ω♠ χ∩†Ω•Ψ∅ ≈  /٤٣(�سف(  

ΩΨ♠⌠≤ΣΤÿΩ… †Ω∼ς∏Ω∅ †_Τ⇓†Ω‰π♥Σš Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… Ω˜Ψ‰±Σ�ΩΤ⊇ …_Ÿ∼Ψ⊕Ω″ †[Τ⊆ς√Ωƒ≈  /٤٠(کھف( 

ِغُض الَغِىنَّ « ُھول َوالعاِئَل امل�تال إنَّ اهللا تعاىل ُ�ْ  )٤٦٨الفصاحه/ حدیث  (�ج »الَظُلوم والش�� ا��َ
  

 

 

 



 

 

 



 

 

  �س �فد�م
(������ ����) ������ ������  

 

ΘΩ⇐ΜΞ…… …ΩϒΗΤΩ∑ ε∫πΩ↑ς√ τ‡†Ω•Σ∅≈   /٥(ص( 
ΥφΜΞ…… Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΜΞ≅… χ⋅ΣΤ∏ςℵ≠ΩΤ√ χ⁄†Πς⊃Ω{ ≈  /٣٤(ابراھمي( 
Ω⊂Τς∏Ω�… Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… ⇑Ψ∨ ωΗΤΩ±<∏Ω″ Ξ⁄†Πς�Ω⊃<√≅†ð≈  /١٤(الرمحن( 
ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇… Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…Σ∧ς∏ςℵ≡ †_ŠΣΤ⇓Ω′ Ω<‘ΤΘΨ∨ Ψ‡ΣΤ⇓Ω′ ⌠¬ΞΨ‰ΗΤΩ™π″ςΚ… ≈  /٥٩(ذاریات( 

†Ω∧Ξ∼Ψ⊇… Ξ⇐†ΩΤ⇒∼ΤΩ∅ Ξ⇐†Ω�ΤΩ�†ϑð∝ΩΤ⇓ ≈  /٦٦(الرمحن(  

 

  حروف  اسم
  اصلی 

  ممدود،مقصور، 
منقوص، صحیح، 
  شبه صحیح

مثنی،   مفرد،
  جمع و نوع آن

  جامد یا
مشتق و نوع  

  مشتق
  ترجمه  وزن

τ‡†Ω•Σ∅               

χ⋅ΣΤ∏ςℵ≠ΩΤ√             

Ξ⁄†Πς�Ω⊃<√≅†ð             

†_ŠΣΤ⇓Ω′             

Ξ⇐†Ω�ΤΩ�†ϑð∝ΩΤ⇓               
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 پرسش

ـــریفه: ١ ـــه ش ـــه  )٥و  ٤(ا�/  ≈ …ϖΨϒΠς√≅…Ω… Ω“Ω≤πΤΤ�ςΚ… υΩ∅⌠≤Ω∧<√≅…  Σς∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇ [∫:†ΩΤ‘ΣΤ∅ υΩšςΚ.در آی دو کلم
  چه نوع اسمی هستند؟» أحوی«و » ُغثاء«

  ب) صیغه مبالغه ـ صفت مشبهه    الف) جامد غیرمصدری ـ صفت مشبهه
  ل تفضیلد) جامد غیرمصدری ـ افع    ج) صفت مشبهه ـ أفعل تفضیل

  چه نوع اسمی است؟» هیم«کلمه  )٥٥(واقعه/  ≈ …≅√>Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇… ð‡⌠≤Σ→ γψ∼Ξ.در آیه شریفه: ٢

  ب) جمع مکسر أهیم یا هیماء    الف) صفت مشبهه مفرد بر وزن ِفْعل
  د) صیغه مبالغه          ج) مصدر

 Ω�Ω… ⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ� ΘΩΡ ξ∩Πς„Ωš‚های جامد و مشتق و نوع هر کـدام را معـین کنیـد:  در آیات زیر اسم.٣
]⇐κΞΘΩ∨ ξƒ†ΘΩ∧Ω∑ Ψ>∫:†ΤΠς↑ΘΩ∨ ξψ∼Ψ∧Ω⇒ΨΤŠ  ω℘†ΠςΤ⇒ΘΩ∨ Ξ⁄κΤΩ�<∏ΠΨ√ ]ŸΩΤ�⊕Σ∨ ]ψ∼Ψ’Κς…  Ψ>ΘΣΤ�Σ∅ ΩŸ⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ ]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ ≈  /١٣ـ ١٠(قمل(  

  
دو  )١٤(مّزّمـل/  ≈∨Ω⋅ΩΤÿ… 〉∪Σ–⌠≤ΩΤ� 〉≥⁄ΚΚς‚≅… Σ†Ω‰Ψ•<√≅…Ω ΨŒΩΤ⇓†Ω{Ω Σ†Ω‰Ψ•<√≅… †_ΤΤ‰∼Ψ‘ς „∼ΞΘΩ.در آیه شریفه ٤

  چه نوع اسمی است؟» مهیل«و » کثیب«کلمه 
  
  های مشتق را بیان کنید: های جامد(مصدری و غیرمصدری) و نوع اسم در دو آیه زیر نوع اسم.٥

†ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω… Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊕ΗΤΩ•ς√ †Ω∨ †Ω∼Τς∏Ω∅ …_Ÿ∼Ψ⊕Ω″ …ΖƒΣ≤Σ–≈  /٨(کھف(  
†ΘΩ∧ς√Ω… Ω⊗ς∏ΩŠ ,ΙΣΠςŸΣ→ςΚ… ΣΗΤΩΤ⇒∼ΩΤ�…ƒ∫ †_∧<∇Σš &†_∧<∏Ψ∅Ω≈  /٢٢(�سف(  
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  نکات آموزشی

گروهی از علمای ادبیات عرب اسم مبالغه را بخشی از اسـم فاعـل دانسـته و آن را در  مقدمـه:
» َقّطـَع «مـثًال   طور که برای مبالغه در فعل، زیرا همان  اند، ضمن مباحث اسم فاعل بحث کرده

» ضـارب«به جای » َضّراب«برای مبالغه در اسم فاعل نیز مثًال رود،  به کار می» َقَطَع «به جای 
  شود.  استفاده می

  اوزان مبالغه
  ».َفُعول، َفّعال و ِمفعال«سه وزن اصلی اسم مبالغه عبارتند از: 

 ≈}ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…… τ♣ΣΛΤΤΩΤ∼ς√ χ⁄Σ⊃Ωمانند َغُفور و َعُطوف و مانند َیؤوس و َکفور در آیه شریفه: » َفُعول«وزن 
  )٩ود/ (ھ

بـرای صـفت مشـبهه نیـز ذکـر شـده اسـت، بـا توجـه بـه مـوارد  عالوه بر مبالغـه» َفُعول«وزن 
توان گفت این وزن برای مبالغه است و فقط با وجود قرینه، صفت مشـبهه معنـا  استعمال، می

 …≅√ΩΣ∑… ΨϒΠς و آیـه )��٧١ـره/ (  ≈ …≅ΩΠςΤ⇓ΜΞ…… β〈Ω≤Ω⊆ΩΤŠ ϑð‚� βΣΤ√Ω′ Σ⁄κΨ‘ΣΤ� ð≥⁄ΚΚς‚†مثًال در آیـه شـریفه:  شود،  می
ΩΩ⊕Ω– Σ¬Ρ∇ς√ ð≥⁄ΚΚς‚≅… ‚⊥�ΣΤ√ς′≈  /ذلول به صورت صفت مشبهه و به معنای رام و ُمنقاد معنا  )١٥(ُملـك

  ١شده است.

                                                                           
و نیــز » ل أی لیســت ِبَصــْعَبةهــی ذلــو «نویســد:  بقــره می ٧١ذیــل آیــه » ذلــل«. راغــب در مفــردات در مــاده ١

َذلـول «نویسـد:  ملـک می ١٥، ذیل آیه شریفه ١١، صفحه ١الدین درویش در کتاب اعراب القرآن، جلد  محیی
َلٌة ُمنقاَدة ِلما تریُدوَن منها   ».َفُعول به معنی مفعول أی ُمَذلَّ
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ــار و ماننــد » َفّعــال«  ≈ ∨ΘΩ⇐ΜΞ…… Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ε¬∼Ψ∏Ω™ς√ β.ΩΘςΚ… τˆ∼Ψ⇒ΘΣدر آیــه شــریفه:» أّواه«ماننــد َغّفــار و َجّب
  )٧٥(ھود/

  ».َفّهامة«و » َعّالمة«در این وزن، اضافه شدن تاء، برای تأکید مبالغه است، مانند: 
 ∅ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ…Ω… ƒ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ¬Ξ∼Τς∏Ω†در آیــه شــریفه: » ِمــدرار«ماننــد ِمنحــار و ِمعطــاء و ماننــد » ِمفعــال«

…_⁄…Ω⁄ŸΤΨΘ∨ ≈   /٦(انعام(.  
ت مشبهه و صیغه مبالغه مشترکند، البته اکثر نحـویین بین صف »َفعیل و َفِعل «دو وزن تذکر: 
دانند و فقط در صورت وجود قرینه آن را مبالغـه معنـا  زن را مختص صفت مشبهه میو  واین د
در » أِشـر«که کلمـه  با توجه به این )٢٥(قمر/  ≈…ΩΤŠ… ΩΣ∑ }‡…Πςϒς χ≤ΤΨ→ςΚمثًال در آیه شریفه:  کنند. می

 Ω∼Ψ⊆<√ςΚ…… ℑ Ω¬Πς⇒ΩΩ– ΠςΡ†همچنین در آیـه شـریفه:   ن آن را مبالغه دانست،توا کنار کّذاب آمده، می
]⁄†Πς⊃Ω{ ξŸ∼Ψ⇒Ω∅≈  /١در کنار َکّفار آمده لذا صیغه مبالغه و به معنای َعُنود است. » عنید«کلمه ) ٢٤(ق  

ول، ُفَعَلة، ِمفْ «سایر اوزان مبالغه عبارتند از:    ».عیل و فاعولِفّعیل، ُفعال، ُفّعال، ُفُعّل، ُفعُّ

                                                                           
ُل صیغة فاعل«نویسد:  می ٦٧، صفحه ١. التصریح علی التوضیح، جلد ١ للمبالغة فی الفعل والتکثیر فیه  ُتَحوَّ

َفّعـاٌل أو «إلی خمسة اوزان: َفّعال کَضّراب أو َفُعول کَضُروب أو ِمفعال کِمضراب، بکثرة و الیهـا أشـار النـاظم: 
و فـی «ِمفعاٌل أو َفُعوٌل فی کثَرٍة َعن فاعٍل بدیٌل. و إلی فعیل کضریب و َفِعل َکَضِرب ِبِقّلٍة َو الیها أشار النـاظم: 

  ».أمثلة المبالغة و تسّمی هذه الخمسة » عیل َقّل ذا و َفِعلف
و کاَن َضّراب و َقّتـال بمنرلـة «... نویسد:  می ٧٠، صفحه ٦، جزء ٢همچنین ابن یعیش در شرح مفصل، جلد 

ُل بالتشدید بمنزلة َیضِرُب و یقُتل ِمن غیـر تشـدید] النـه یریـد بـه ُب و ُیَقتِّ مـا اراد  ضارب و قاتل [کما کان ُیَضرِّ
  بفاعل ِمن ایقاع الفعل إّال أّن فیه إخبارًا بزیادٍة مبالغًة و تلک األسماء َفُعـول و َفّعـال و ِمفعـال و َفِعـل و َفعیـل،
فجمیع هذه األسماء تعمل عمل فاعـل و حکمهـا فـی العمـِل حکـم الفاعـل ِمـَن التقـدیم والتـأخیر واالظهـار 

  ».ول هذا ضارٌب زیداً واالضمار فتقول هذا َضُروُب زیدًا کما تق
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 …ΙΣΘΣΤ∨ΡΚ…Ω   و ماننــد: )٥٦(مــرمي/  ≈⇓ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…… Ω⇐†ς †_Τ⊆ϑÿΨŸΨ″ †⊥ΘΤγ∼‰ΠςΤماننــد ِصــّدیق در آیــه شــریفه: » ِفّعیــل«
β◊ΤΩ⊆ÿΘΨŸγ″≈  /مانند ُفرات (بسیار شیرین) و مانند ُعجاب (بسـیار عجیـب) در آیـه   »ُفعال« )٧٥(مائـ�
البته دو کلمه ُجفاء و ُغثاء (هر دو به معنـای خـس و  ) ٥(ص/  ≈ ∅ΘΩ⇐ΜΞ…… …ΩϒΗΤΩ∑ ε∫πΩ↑ς√ τ‡†Ω•Σشریفه: 

  اند، جامد غیرمصدری هستند. خاشاک) که در قرآن آمده
  )٢٢(�ح/≈}Ν…Σ≤ς∇Ω∨Ω… …_≤<∇Ω∨ …_⁄†Πς‰Σمانند ُحّسان (بسیار نیکو) و مانند ُکّبار در آیه شریفه: » ُفّعال«

شـود کبیـر (بـزرگ) [صـفت  عال بیشتر اسـت، گفتـه میمبالغه ساختار ُفّعال نسبت به فُ تذکر: 
  مشبهه]، ُکبار (بسیار بزرگ) و ُکّبار (بسیار بسیار بزرگ).

  .)١٣(قمل/  ≈ Ψ>ΘΣΤ�Σ∅… ΩŸ⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ ]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒمانند ُعُتّل در آیه شریفه: » ُفُعّل «

وح و ماننــد ُقــّدوس در آیــه شــریفه: » ُفّعــول«  …≅√>∧ΩΣ∑… 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… 〉♣ΠΡŸΣ⊆<√≅… Σ¬ΗΤς∏ΘΩ♥√≅… Σ⇑Ψ∨Σماننــد ُســبُّ
〉⇔Ψ∧∼ΩΣ∧<√≅… ≈  /٢٣(حشر(.  

  .)١(مهزه/  ≈√βΤÿΩ… ΘΞΣ|ΨΠ√ ξ〈Ω∞Ω∧Σ∑ ]〈Ω∞Ω∧ΠΡمانند ُهَمَزة و ُلَمَزه در آیه شریفه: » ُفَعَلة«

 ≈ …≅√♥γ‹†ΛΩΤΤΩΤ⊇… …ς′ υΩΤŠ⌠≤Σ⊆Τ<√≅… ΙΣΠς⊆Ωš Ω⇐κΨ∇π♥ΤΨ∧<√≅…Ω ð⇑ΤŠ≅…Ω &Ξγ∼‰Τϑðمانند ِمسکین در آیه شـریفه: » ِمْفعیل«
  ».فاروق«مانند » فاعول«و  )٣٨(روم/ 

  های مبالغه برخی اسلوب
هـای  های تأکید و مبالغه در معنای کلمه است، بـرای مبالغـه راه اوزان مبالغه یکی از راه

هـا هماننـد فعـل ثالثـی  دیگری نیز وجود دارد، مثًال افعال ثالثی مزیدی کـه معنـای آن
» واو«کنند، همچنین اضافه شـدن  خود را با تأکید بیشتری بیان می مجرد است، معنای

گر مبالغـه در معنـای آن  به حروف اصلی کلمـاتی ماننـد َملکـوت و َجُبـُروت بیـان  »تاء«و 
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 و صـمدّی  ماننـد سـرمدّی  همچنین اضافه شدن یاء مشدد به آخر برخـی صـفات ١است.
  .گر مبالغه در آن است بیان

  
K  ر  برای تمرین بیشت K  

چـه نـوع مشـتقی اسـت و وزن » ِنسّیاً «کلمه ) ٦٤(مرمي/  ≈⇓Ω∨Ω… Ω⇐†ς ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ♥ΩΤ†در آیه شریفه: .١

 اصلی آن چیست؟
  .در آیات زیر کلمات جامد مصدری و غیرمصدری را معین کنید.٢

Ω†ΩΤ∈… ϑγ‡Ω⁄ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ χ¬ΗΤςΤ∏ΣΤ∅ γŒΩ⇓†Ω{Ω Ψ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅… …_≤Ψ∈†Ω∅ ŸΤΩΤ∈Ω 〉ŒπΤ⊕ς∏ΩΤŠ Ω⇑Ψ∨ Ξ⁄ΩιΨ|<√≅… †⊥ΘΤ∼ΤΨ�ΤΨ∅≈ 
  )٨(مرمي/

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…… Ν…ΣΤ∏ΩΤ⊕Ω– Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… Ω⇐κΨ∝Ψ∅≈  /٩١(��ر(  

Ω†ΩΤ∈… τŒÿΞ≤πΤ⊃Ψ∅ Ω⇑ΨΘ∨ ΘΞ⇑Ψ•<√≅… η†ΩΤ⇓Κς… ð∠∼Ψ�…ƒ∫ −ΨΨΤŠ Ω‰ΩΤ∈ ⇐Κς… Ω⋅Σ⊆ΩΤ� ⇑Ψ∨ ∃ð∠Ψ∨†Ω⊆ΘΩΤ∨ ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω Ψ∼ς∏ΩΤ∅ ΘδΞΩ⊆ς√ β⇐κΨΤ∨Κς…≈ 
  )٣٩(منل/ 
   .مشتقات را معرفی نماییدزیر، .در آیات ٣

ΘΩ⇐ΜΞ…… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς …ΖΘΣ⊃Ω∅ …[⁄Σ⊃ΤΩΤ∅ ≈  /٤٣(��اء(  

Ν…Σ≤ς∇Ω∨Ω… …_≤<∇Ω∨ …_⁄†Πς‰Σ{ ≈  /٢٢(�ح(  

                                                                           
ــیر مجمع١ ــریفه . تفس ــه ش ــل آی ــان ذی ــام/  ≈ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω… ϖΞ≤ΣΤ⇓ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ð‹Ρ∇ς∏Ω∨ γ‹.ΩΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω: البی  )٧٥(انع
وت نویسد: والملکوت بمنزلة الُملک غیر أّن هذا اللفظ أبلغ ألّن الواو والتـاء تـزادان للمبالغـه و مثلـه الَرَغُبـ می

َهُبوت و وزنه َفَعُلوت و فی الَمَثل َرَهُبوٌت خیٌر ِمْن َرَحُموت أی ِألن ُترَهب خیٌر ِمن أن ُتْرَحم و [ِألّن الـذی » والرَّ
  ».َیخافه الناس یقتضی أن یکون عزیزًا والذی َیشَفُقون علیه ینبغی أن یکون ذلیالً 
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ŸΤΩ⊆ς√… γŒΛΨ– †_ΤΛΤ⌠Τ∼ΤΩ→ †⊥ΘΤÿΞ≤ΩΤ⊇≈  /٢٧(مرمي(  

†Ω∼Ψ⊆<√ςΚ…… ℑ Ω¬Πς⇒ΩΩ– ΠςΡ ]⁄†Πς⊃Ω{ ξŸ∼Ψ⇒Ω∅≈  /٢٤(ق( 

ΩΣ∑… ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω� ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς�ΜΞ… ΩΣ∑ 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… 〉♣ΠΡŸΣ⊆<√≅… Σ¬ΗΤς∏ΘΩ♥√≅… Σ⇑Ψ∨Σ∧<√≅… 〉⇔Ψ∧∼ΩΣ∧<√≅… Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Σ⁄†ΘΩ‰φΤΤ•<√≅… 
&Σ⁄ΘΨιΩ|Ω�Σ∧<√≅… Ω⇑ΗΤΩ™‰ΤΣ♠ ϑðΨ/≅… †ΘΩ∧∅ φΣ{Ξ≤π↑ΣΤÿ≈  /٢٣(حشر(  

Σ⊕ΗΤΠς∧φΤΤ♠… γ‡Ψϒς∇<∏Ψ√ Ω⇐Ρ∏ΗΤΠς{Κς… &ΨŒ™ΘΣ♥∏Ψ√ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω∉Σ∫:†φΤΤΤ– ¬Ρ∇š≅†ΩΤ⊇ ⌠¬ΣΩΤ⇒Τ∼ΩΤŠ ςΚ… π≥Ξ≤∅ςΚ… ∃⌠¬Σ⇒ΤΩ∅≈ 
  )٤٢(مائ�/ 

ΩΣ∑Ω… ΨϒΠς√≅… Ω“Ω≤Ω∨ Ξ⇑ΤÿΩ≤™Ω‰<√≅… …ΩϒΗΤΩ∑ τ‡ϒΩ∅ τ‹…Ω≤ΣΤ⊇ …ΩϒΩ∑Ω ε˜<∏Ψ∨ χ“†Ω–ΡΚ… ΩΩ⊕Ω–Ω †Ω∧ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ †_Τ�Ωƒ⌠≤ΩΤŠ 
…_≤•ΨšΩ …_⁄Σ•™ΩΘ∨≈  /٥٣(فرقان( 

†Ω∑Ω≤Πς�Ω♠… ¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ω⊗‰Ω♠ ξ†ΩΤ∼ς√ Ω◊Ω∼Ψ⇒ΗΤΩ∧ςΤ’Ω ]ζ†ΠςΤÿΚς… †_∨Σ♥Σš Ω≤Ω�ΩΤ⊇ Ω⋅Ω⊆<√≅… †ΩΤ∼Ψ⊇ υΩ∅⌠≤Ω″ ¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς Σƒ†Ω•∅ςΚ… 
∴πΤ�ΩΤ⇓ ξ◊ΩÿΨ†ΩΤ�≈  /٧(ا��اقه(  

Ω†ΩΤ∈Ω… 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… υΩ⁄ςΚ… Ω⊗‰Ω♠ ξ‹.Ω≤Ω⊆ΩŠ ξ⇐†Ω∧Ψ♠ ΘΩ⇑ΣΣΤ∏Σ{<Κ†Ωÿ ε⊗‰Ω♠ χ∩†Ω•Ψ∅ ≈  /٤٣(�سف(  

ΩΤŠςΚ†ΩΤ⊇… Ω⇐Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ‚Πς�ΜΞ… …_⁄Σ⊃Ρ Ω⇐†Ω{Ω Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΜΞ≅… …_⁄Σ�ΩΤ∈ ≈  /١٠٠و  ٩٩(اسراء  (  

…=ΩΘ≤ΩΤŠΩ… ΨΤÿΩŸΨ√.ΩΨΤŠ ψς√Ω ⇑Ρ∇ΩΤÿ …[⁄†ΤΘΩ‰Ω– †⊥ΘΤ∼Ψ±Ω∅≈  /١٤(مرمي( 
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(����� ����) ������ ������  

   

ðΩ⊕Ω–Ω… Ω◊Ω∧Ψ∏Ω{ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ %υς∏πΤ⊃ϑ〉♥√≅… Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{Ω ϑðΨ/≅… ƒΨ∑ %†φΤΤΤΤ∼<∏Σ⊕<√≅… ≈  /٤٠(�به( 

ΩΣ∑… ϑðΣ/≅… Σ⊂Ψ∏ΗΤΩ�<√≅… ΣΛΞ⁄†Ω‰<√≅… ∃Σ⁄ΘΞð±Σ∧<√≅… Σς√ Σ∫:†Ω∧♠ΚΚς‚≅… &υΩ⇒π♥Σ™<√≅…≈  /٢٤(حشر( 

Ψ�ςΚ…Ω… 〉Σ≤ΗΤΩΤ∑ ΩΣ∑ Σ˜Ω±πΤΤ⊇ςΚ… ΨΘ⇒ΨΤ∨ †_Τ⇓†Ω♥Ψ√ Σ<∏Ψ♠⁄ςΚ†ΩΤ⊇ ƒΨ⊕Ω∨ …_∫ Ψ⁄ ϖ∃Ψ⇒ΣΤ∈ΘΨŸð±ΣΤÿ≈  /٣٤(قصص( 

Ω†ΩΤ∈… φΡ√ΨŸ‰Ω�π♥ΩΤ�Κς… ΨϒΠς√≅… ΩΣ∑ υΩΤ⇓ Κς… ΨϒΠς√≅†ΨŠ ΩΣ∑ ε&⁄κΤΩΤ�≈  /٦١(��ره(  

†Ω∨Ω… Ν…Σ∨ΨΠŸΩ⊆ΣΤ� ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓ςΚ‚Ψ� ⌠⇑ΨΘ∨ ξ⁄κΤΩ� ΣΣŸµΨð– ΩŸ⇒Ψ∅ %ϑðΨ/≅…≈  /١١٠(��ره(  

 

  حروف   اسم
  اصلی

  مقصور، ممدود،
صحیح، شبه  منقوص،

  صحیح

مثنی،   مفرد،
  جمع و نوع آن

  جامد یا
مشتق و نوع  

  مشتق
  ترجمه  وزن

υς∏πΤ⊃ϑ〉♥√≅…             

υΩ⇒π♥Σ™<√≅…             

Σ˜Ω±πΤΤ⊇ςΚ…             

⁄κΤΩΤ�             

⁄κΤΩ�             
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 پرسش

  در استعمال افعل تفضیل کدام گزینه غلط است؟ .١
  ِهَی الُفضلی ب) زینُب       الف) فاطمُة ُفضَلی ِمن ِهندٍ 

  د) هذاِن أفَضال الَقْوم      ج) فاطمة أفضُل إْمَرأةٍ 
  

ـــــــریفه:  .٢ ـــــــه ش  ΘΣΣ… ω♦πΤ⊃ΤΩΤ⇓ Σ◊Ω⊆ΜΞ:…Ω′ %Ψ‹Ω∧<√≅… ¬ΡΡ∏Τ‰ΩΤ⇓Ω ΘΞ≤ϑðΤ↑√≅†ΨŠ Ξ≤∼Ω�<√≅… ∃_◊Ω⇒ΤΤ�Ψ⊇ †ΩΤ⇒∼ς√ΞΜ…Ωدر آی
Ω⇐Σ⊕Ω–⌠≤ΣΤ�≈  /های مشتق و جامد را معین کنید. نوع اسم )٣٥(انبیاء 

  
  با توجه به آیـه شـریفه: )١٣(�بـه/  ≈∨ΣΠς∏√≅†ΩΤ⊇… ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… ΣΩ↑µð� ⇐ΜΞ… ψΣ�⇒Ρ φκΨ⇒Ψ∨ΣΘ آیه شریفه:در  .٣

ð„ΩΤ⊇… ⌠¬Σ∑⌠ΤΩ↑�ΩΤ� ΨΤ⇓⌠ΤΩ↑Τ�≅…Ω≈  /ــای تفضــیل اســت؟ توضــیح  )١٥٠(��ــره ــا أحــق دارای معن آی

 دهید.
  
  های مشتق را معین کنید. در دو آیه شریفه زیر نوع اسم .٤

ΘΩ⇐ΜΞ…… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ð ⌠⇑Ψ∨ ΞΤΤ∑ςΚ… γˆΗΤΤΩ�Ψ∇<√≅… Ω⇐κΨΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅…Ω ℑ Ψ⁄†Ω⇓ ðψϑðΤ⇒ΤΩΩ– Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ� &:†Ω∼Ψ⊇ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… ⌠¬ΤΣ∑ ΘΣ≤ΤΤΩ→ 
Ψ◊ΘΩΤÿΨ⁄ΩιΤ<√≅…  ΥφΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… Ω∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… ψΣ∑ Σ⁄κΤΩ� Ψ◊ΘΩΤÿΨ⁄Ωι<√≅…  ≈ /نة  )٧و  ٦(َ�ّ

 
ـــه شـــریفه:  .٥  )٢٢(ا��ـــال/  ≈ΘΩ⇐ΜΞ…… ΘΩ≤ΤΤΩ→ ϑγ‡:…ΩΠςŸ√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΘΣ¬ϑ〉±√≅… Σ¬<∇Σ‰<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕Ωÿدر آی

  چند مصدر وجود دارد؟
  
  

  
  

 

 

 



121v )یل(افعل تفض یهمشتقات ثمان   

 

   
  نکات آموزشی

  عدم مجاز در اسم تفضیل
اند اعلم به معنای  بعضی گفته) ١٢٤(انعـام/  ≈⁄ϑðΣ/≅…… Σ¬ς∏∅Κς… 〉�∼ΤΩš ΣΩ⊕µµð– Ι%ΣΩ�Τς√†φΤΤ♠Ψدر مورد آیه شریفه: 

گاه نیست، ولـی از آیـات دیگـر می تـوان  عالم است، زیرا غیر از خداوند کسی از محل رسالت آ
گاهنـد مـثًال بشـارت حضـرت عیسـی  فهمید که دیگران نیز به تعلـیم الهـی از محـل رسـالت آ

گاهی او از این امر است. امبر اسالم بیانالسالم به رسالت پی علیه   ١گر آ
ـــه شـــریفه   ≈ ∅ΩΣ∑Ω… ΨϒΠς√≅… Ν…ΣΩŸ‰ΩΤÿ Ω⊂<∏Ω�<√≅… ϑðψΡ’ ΙΣΣŸ∼Ψ⊕ΣΤÿ ΩΣ∑Ω 〉Ω∑ςΚ… Ψ&∼ς∏Ωهمچنـــین در مـــورد آی

ن (صـفت مشـبهه) اسـت زیـرا همـه کارهـا بـرای  بعضی گفته  )٢٧(روم/ اند أهون به معنای َهـیِّ
  خداوند یکسان است.

اند زیرا از دید مردم یـا  گر تفضیل دانسته و أْهَون را بیان ٢اند. ولی نحویون این سخن را نپذیرفته
در واقعیت خارجی اعاده یک شیء راحت از ایجاد ابتدایی آن است هرچنـد انجـام همـه کارهـا 

  ٣برای خدا یکسان است.
  

                                                                           
  ».هم و ِمن جمیع الخلق بمن یصلح لرسالتهإّنه أعلم ِمن«نویسد:  البیان ذیل آیه شریفه می . مجمع١
  .١٨٣، صفحه ٢. شرح ابن عقیل، جلد ٢
واالعادة أسهل علیه ِمن االصل باالضافة إلی قـدرکم والقیـاس «نویسد:  . تفسیر بیضاوی ذیل آیه شریفه می٣

َر ِفـی العقـول أن إّنما قـال أهـون لمـا تَقـ«نویسد:  البیان می و نیز مجمع» علی أصولکم و إّال فهما علیه سواء رَّ
الشیء أهون ِمن ابتدائه و معنی اهون أیسر و أسهل و هم کانوا ُمقّرین باالبتـداء فکاّنـه قـال لهـم کیـف  اعادة 

  تقّروَن بما هو أصعب عندکم و تنکرون ما هو أهون عندکم.

 

 

 



122v کاربردی صرف 

 

  استعماالت خیر و شر
م مصدر و گاه بـه معنـای اسـم تفضـیل بـه کـار اسدو کلمه خیر و شر گاهی به عنوان مصدر یا 

ـــریفه:  می ـــه ش ـــد در آی  Ω∨Ω… Ν…Σ∨ΨΠŸΩ⊆ΣΤ� ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓ςΚ‚Ψ� ⌠⇑ΨΘ∨ ξ⁄κΤΩ� ΣΣŸµΨð– ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΩΣ∑ …_⁄κΤΩ� Ω¬ςℵ≠∅ςΚ…Ω†رون
&…_≤Τ–ςΚ…≈ /خیر اول مصدر و خیر دوم افعل تفضیل است. )٢٠(مّزّمل  

  

K    برای تمرین بیشتر K  

چـه » خیـر« )٣٩(�سـف/  ≈…≅√>⊇τ‡†ΩΤŠ⁄Κς…ƒ∫… φΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃Ω�ΤΘΣ∨ ε⁄κΤΩ� ΨζΚς… ϑðΣ/≅… ΣŸΨš.Ω<√≅… Σ⁄†ΘΩΩشـریفه: در آیه  .١

  ای است؟ نوع کلمه
 )٧٠(ا��ــال/  ≈∨ΜΞ…… Ξ¬ς∏⊕Ωÿ ϑðΣ/≅… Ψ⊇ ¬Ρ∇ΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ …_⁄κðΤ� ¬Ρ∇ΨΤ�ΣΤÿ …_⁄κΤΩ� :†ΘΩ∧ΨΘ∨ ΩϒΨ�ΡΚ… ¬Ρ∇⇒Ψ⇐در آیــه شــریفه:  .٢

  جامدند یا مشتق؟»  خیر«دو کلمه 
   .مشتقات را معرفی نماییددر آیات و روایت زیر،  .٣

ΣΤ∈… Ω∑ φΣ±ΘΩΤŠΩ≤ΩΤ� :†Ω⇒ΨŠ ‚Πς�ΜΞ… ΩŸšΞΜ…: ∃Ξ⇐κΤΩ∼ΩΤ⇒♥Σ™<√≅… ≈  /٥٢(�به( 

∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…… Θβ≤ΤΩ→ †_ΤΤ⇓†ς∇ΩΘ∨ ΘΣΩ∂ςΚ…Ω ⇑Ω∅ Ψ∫:…ƒΩ♠ Ξ∼Ψ‰ΥφΤΤ♥√≅… ≈  /٦٠(مائ�( 

‚Πς�… Ω⁄κΤΩ� ℑ ξ⁄κΨ‘Ω{ ⇑ΨΘ∨ ¬ΣΗΤΩ•Πς⇓ ‚Πς�ΜΞ… ⌠⇑Ω∨ Ω≤Ω∨Κς… ]◊ΩΤ∈ΩŸΩ±ΨŠ ςΚ… ]∩Σ≤⊕Ω∨  ≈  /١١٤(��اء( 

ΣΠς∏√≅†ΩΤ⊇… ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… ΣΩ↑µð� ⇐ΜΞ… ψΣ�⇒Ρ φκΨ⇒Ψ∨ΣΘ∨ ≈  /١٣(�به( 

′ΞΜ…… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ 〉∪Σ♠Σ∼ς√ ΣΣ�ςΚ…Ω ϑ〉ˆΩšΚς… υϖς√ΞΜ… †Ω⇒∼ΨŠΚς… †ΘΩΤ⇒Ψ∨ Σ⇑™ΩΤ⇓Ω δ◊Ω‰π±Σ∅ ≈  /٨(�سف( 
 )٢١، ص ٦ا���مة/ جلد  (میزان» أعظم العبادة أجرًا أخفاھا  عن رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله:«

 

 

 



 

 

  

  �س �وزد�م
 ������ ������ ���)�� ،���� ��� ،���(��� ��  

   

†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇… πŒΩ⊕Ψ∧Ω♠ ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤<∇Ω∧ΨŠ πŒς∏Ω♠⁄ςΚ… ΘΩ⇑Ξ∼ςΤ√ΞΜ… π‹ΩŸΩ�Τ∅ςΚ…Ω ΘΩ⇑Σς√ †⊥ΛΤΤΤς∇Πς�Σ∨≈  /٣١(�سف( 

†ΠςΤ⇓ΞΜ…… Σ⇑Τµðš −γΤ™ΣΤ⇓ 〉Œ∼Ψ∧ΣΤ⇓Ω †Ω⇒Τ∼ς√ΞΜ…Ω Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… ≈  /٤٣(ق(  

ζ⌠ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿ… Ν…ΣΤ⊇Κς… Ω†Ω∼Τ|Ψ∧<√≅… Ω⇐…ΩƒκΨ∧<√≅…Ω ∃Ψ÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ≈  /٨٥(ھود(  

ϑðΣ/≅…… Σ⁄Σ⇓ Ψ‹.ΩðΗΤ∧ΘΩ♥√≅… &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ΣΩ‘Ω∨ −ΨΨ⁄ΣΤ⇓ ξ〈λς∇πΤ↑Ψ∧ς †φΤΤΤ∼Ψ⊇ ε∃—†Ω‰±Ψ∨ ≈  /٣٥(�ر( 

Ν…,ΙΣ<Κ†ΩΤ⊇… ς√ΞΜ… γ∪ς∇<√≅… ⌠≤〉↑⇒ΩΤÿ ψΡ∇ς√ ¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ ⇑ΨΘ∨ −ΨΨ�Ω∧⌠šΩΘ⁄ ΛΘΞ∼ΩΣΤÿΩ ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ψΣ{Ξ≤∨Κς… †_Τ⊆ΩΤ⊇⌠≤ΘΨ∨≈ 
  )١٦(کھف/

 

  حروف   اسم
  اصلی

  مقصور، ممدود،
منقوص، صحیح، 
  شبه صحیح

مثنی،   مفرد،
  جمع و نوع آن

  اجامد ی
مشتق و نوع  

  مشتق
  ترجمه  وزن

†ΛΤΤΤς∇Πς�Σ∨             

⁄κΨ±Ω∧<√≅…             

Ω†Ω∼Τ|Ψ∧<√≅…             

〈λς∇πΤ↑Ψ∧ς             

†_Τ⊆ΩΤ⊇⌠≤Ψ∨             
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 پرسش

ــــــریفه:  .١ ــــــه ش  …ΜΞ…Ω… †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– ðŒ∼ΤΩ‰<√≅… _◊ΩŠ†Ω‘Ω∨ γ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ †_Τ⇒∨ςΚ…Ω Ν…ΣϒΨ�ΠςΤ�≅…Ω ⇑Ψ∨ Ψζ†Ω⊆ΘΩ∨ ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ′>در آی
∃⊥ΤΠ∏ð±Σ∨≈  /ای هستند؟ چه نوع کلمه» مقام«و » مثابة«دو کلمه  )١٢٥(��ره  

      الف) مصدر میمی ـ اسم مکان
  ب) اسم مکان ـ اسم مکان

    ج) مصدر میمی یا اسم مکان ـ اسم مکان
  د) مصدر میمی یا اسم مکان ـ مصدر میمی یا اسم مکان

» محـیص« )٢١(ابـراھمي/  ≈ ∨ε∫:…ƒΩ♠… :†ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅ :†ΩΤ⇒∅Ξ∞Ω–ςΚ… ⋅Κς… †ΩΤπ⇓⁄ΩιΩ″ †Ω∨ †ΩΤ⇒ς√ ⇑Ψ∨ ω°∼Ψ™ΘΩدر آیه شریفه:  .٢
  ای است؟ چه نوع کلمه
  د) مصدر میمی یا اسم مکان  ج) صفت مشبهه  ب) اسم مکان  الف) مصدر میمی

و  ) ٣(ص/  ≈ ∨ψς… †ΩΤ⇒<∇ς∏∑ςΚ… ⇑Ψ∨ ¬ΞΨ∏Τ‰Ω∈ ⇑ΨΘ∨ ξ⇐⌠≤ΤΩΤ∈ Ν…Ω †ΩΤ⇒ΩΤ⊇ ð‹ð‚�ΩΘ Ω⇐κΨš ω↓†ΩΤ⇒Ωدر دو آیه شریفه:  .٣
Ν…Ρ√†ΩΤ∈… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… †Ω⇒ϑð♥Ω∨ †ΩΤ⇒ΩΤ∏∑ςΚ…Ω ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… †Ω⇒ΤΤΛΨ–Ω ξ◊Ω⊕ΗΤΩ∝Ψ‰ΨŠ ξ◊ΗΩ–∞ΣΘ∨ ≈  /دو کلمـــــة  )٨٨(�ســـــف

 چرا فقط یک وجه دارند؟ آن وجه کدام است؟» ُمزجاة«و » مناص«
  

 ’ςΚ…… χψΗΤΩΤ⊕π≡ΞΜ… ℑ ξζΩÿ Ψ′ ξ◊Ω‰Ω⊕♥Ω∨  †_Τ∧∼Ψ�Ωÿ …ς′ ]◊ΩΤŠΩ≤πΤ⊆Ω∨   ςΚ… †_Τ⇒∼Ψ∇♥Ψ∨ …ς′ ξ◊ΩŠΩ≤�Ω∨  ϑðψΡیـــات شـــریفه:  در آ .٤
Ω⇐†ς Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⌠Ω″…ΩΩΤ�Ω Ξ⁄ιϑð±√≅†ΨŠ Ν…⌠Ω″…ΩΩΤ�Ω Ψ◊ΩΤðρ⌠≤Ω∧<√≅†ΨŠ   ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… 〉ˆΗΤΤΩ™π″Κς… Ψ◊ΩΤ⇒Ω∧∼Ω∧<√≅…≈ 
 را معرفی کنید.کلمه آخِر هر آیه  )١٨ـ ١٤(بلد ـ 

  
َعقــل داِعَیــٌة ِ�َْمقــِت «در دو حــدیث شــریف:  .٥ البالغــه/  (�ج »َفــِانَّ الَفْقــَر َمْنَقَصــٌة ِ�ــّدیِن، َمْدَھَشــة ِ�ْ

َمْنَقَصة، ثکـالن و «کلمات ) ٣٢البالغه/ خطبه  (�ج »داٍع ُ��ِلص و ث�الَن ُموَجٍع «و  )٣١٩ح�مت
  را معرفی کنید.» ُموجع

  

 

 

 



125v (اسم مکان، اسم زمان، اسم آلت) یهمشتقات ثمان   

 

  
  نکات آموزشی

  شتراک وزن اسم زمان و مکان با مصدر میمیا 
انـد.  گر اسـم زمـان و مکـان و مصـدر میمی بیـان» َمفِعـل«و » َمفَعل«در ثالثی مجرد، دو وزن 

که هر یک از این دو وزن برای کدام مـورد اسـت، بایـد بـه معنـای جملـه و  برای تشخیص این
 ⊆ƒ∫Ω⁄Ω… φΣ∨Ξ≤•Σ∧<√≅… Ω⁄†Πς⇒√≅… Νϖ…ΠΡ⇒ςℵ≠ΩΤ…قرائن موجـود در عبـارت توجـه نمـود، مـثًال در آیـه شـریفه: 

¬ΣΠςΤ⇓Κς… †Ω∑Σ⊕Ψ∈…ΩΘΣ∨ ¬ς√Ω Ν…ΣŸΤΤµΨðµ– †Ω⇒ΤΩ∅ †_Τ⊇Ξ≤π±Ω∨≈  /کلمه َمْصِرف، اسم مکان اسـت. [َمْصـِرفًا ) ٥٣(کھف

 ≈ΜΞ…Ω… †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– ðŒ∼ΤΩ‰<√≅… _◊ΩŠ†Ω‘Ω∨ γ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ †_Τ⇒∨ςΚ…Ω′أْی َمْعِدًال َو مکانًا ینصرُفوَن إلیه] و نیز در آیه شـریفه: 
کلمه مثاَبة، اسم مکان و به معنای محل اجتمـاع یـا محـل مراجعـه اسـت. وزن ایـن ) ١٢٥(��ـره/ 
گر تأنیث مکان به اعتبار ُبقعـه اسـت. [َمْثَوَبة:َمثاَبـة] ولـی در آیـه  و تاء آن، بیان» َمفَعَلة«کلمه 

دو کلمــــه ) ١٦٢(انعـــام/  ≈…≅√>⊕ΣΤ∈… ΘΩ⇐ΜΞ… Ψ�ð„Ω″ Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω Ω†ΩΤ∼οðšΩ Ψ�†Ω∧Ω∨Ω ΨΠς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩشــــریفه: 

در بعضی موارد نیز دو یا سـه  ]َمحَیٰی اند. [َمْمَوت: َممات. َمْحَیي:  َمحیا و َممات، مصدر میمی
 ≈ ∨ε∫:…ƒΩ♠… :†ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅ :†ΩΤ⇒∅Ξ∞Ω–ςΚ… ⋅Κς… †ΩΤπ⇓⁄ΩιΩ″ †Ω∨ †ΩΤ⇒ς√ ⇑Ψ∨ ω°∼Ψ™ΘΩاحتمال وجود دارد، مثًال در آیـه شـریفه: 

  تواند به معنای فرار یا محل فرار باشد. َمحیص بر وزن َمفِعل می )٢١(ابراھمي/ 

  و مصدر میمی وزن سماعی اسم زمان و مکان
ِمرصاد، میعـاد و «آید؛ مانند:  اسم زمان یا مکان و نیز مصدر [غیرمیمی] بر وزن ِمفعال نیز می

کلمه مرصاد، اسم مکان اسـت و در  )١٤(��ر/  ≈√ΘΩ⇐ΜΞ…… ð∠ΠςŠΩ⁄ Ψ †Ω″⌠≤ΤΨ∧<√≅†Ψ‰ςلذا در آیه شریفه: » میقات

میعاد، اسم زمان یا مکان  )٤٢(آل عمـران/  ≈…≅√>∧ς√Ω… ψΠΡ�ŸφΤΤΤ∅…ΩΩΤ� ψΣ�πΤ⊃ς∏ΩΤ��≅‚ð� ℑ ΨŸΗΤΤΩ⊕∼Ψآیه شریفه: 

یا مکـان بـودن وزن است. مصدر یا اسم زمان » َوَعَد َیِعُد «مصدر فعل » َوْعد«و یا همانند کلمه 
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(عهد و پیمان) در آیه شـریفه: » میثاق«َسماعی است. باید توجه داشت که میعاد و نیز  ِمفعال، 
<′ΜΞ…Ω… †ΩΤ⇓πϒΤΩ�Κς… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… ⌠¬ΣΩ⊆ΗΤΩΤ‘∼Ψ∨≈  /مصدرند ولـی مصـدر میمـی نیسـتند، امـا کلمـه  )٧(احزاب

  ت.َمْوِعد، اسم زمان یا مکان و یا مصدر میمی اس

  وزن اسم زمان و مکان در غیر ثالثی مجرد
در غیر ثالثی مجرد، اسم مفعول، مصدر میمی، اسم زمان و اسم مکان ساختار واحدی دارند؛ 

تواند دارای یکی از عناوین مذکور باشد. تعیین هـر مـورد بـا توجـه بـه  می» ُمَدْحَرج«مثًال کلمه 
  در دو آیــه شــریفه:» ُمســَتَقّر «کلمــه  گیــرد، مــثالً  معنــای عبــارت و قــرائن موجــود صــورت می

〉ˆΗΤΩ™π″Κς…… Ψ◊ΘΩΤ⇒Ω•<√≅… ]ϒΜΞΩ∨⌠ΩΤÿ β⁄κΤΩ� …Θ⊥≤Ω⊆ΩΤ�πΤ♥ΤΘΣ∨ Σ⇑φΤΤ♥šςΚ…Ω „∼Ψ⊆Ω∨≈  /و ) ٢٤(فرقانΩ⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ�… &†φΤΤΤ∼ΨΤ⊇ πŒΩΤ⇒Σ♥Ωš 
…Θ⊥≤Ω⊆ΩΤ�πΤ♥ΤΘΣ∨ †_∨†Ω⊆Σ∨Ω≈ /شـریفه:  اسم مکان معنا شده است، ولی همین کلمه در آیه) ٧٦(فرقـانυς√ΞΜ…… 

ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ]ϒΜΞΩ∨Ωÿ ΘΣ≤Ω⊆ΩΤ�πΤ♥Σ∧<√≅…≈  /مصدر میمی اسـت. قرینـه مصـدر بـودن ایـن کلمـه در آیـه  )١٢(قیامـت

ها، مصدر صریح ذکر شـده اسـت، ماننـد:  مزبور، آیات مشابه دیگری است که در بعضی از آن
ΘΩ⇐ΜΞ…… υς√ΞΜ… ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ υϖΩ⊕–ΘΣ≤√≅…≈  /ه شــریفه: همچنــین در آیــ )٨(علــقψΡ∇ς√Ω… ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Θβ≤Ω⊆Ω�π♥Σ∨ ε⊗ΗΤΩΤ�Ω∨Ω 
υς√ΞΜ… ω⇐κΨš≈  /مصدر میمی است، البته در بعضی موارد   کلمه مستقر به قرینه کلمه متاع، )٣٦(��ـره

 ≈�ΘΞΡ∇ΤΨΠ√… ωΜ†Ω‰ΩΤ⇓ &Θβ≤Ω⊆Ω�πΤ♥ΘΣ∨ ð∩⌠ΤΩ♠Ω Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤمثًال در آیه شـریفه:  نیز دو احتمال یا بیشتر وجود دارد، 
البیـان آن را  تفسیر بیضاوی کلمه مستقر را وقت استقرار معنا کرده ولی تفسیر مجمع )٦٧(انعـام/ 

  مصدر میمی به معنای استقرار دانسته است.
باید توجه داشت که در صورت الزم بودن فعل، احتمال اسم مفعول بودن کلمه، منتفی اسـت. 

توانـد اسـم مفعـول باشـد، زیـرا فعـل  ت خـود نمییـک از اسـتعماال  مثًال کلمه مسـتَقّر در هـیچ
شـود، ماننـد:  الزم است و اسـم مفعـوِل فعـل الزم، همیشـه بـا حـرف جـر همـراه می» إسَتَقرَّ «
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» ُمَسـَتْوَدع«یـا » ُمخـَرج«ای مانند  بله کلمه» ُمسَتَقرٌّ فیه«و » ُمنتَهی إَلیه«، »َمغضوٌب علیهم«
  أْخَرَج یا ِاسَتْوَدَع متعدی بنفسه است. تواند اسم مفعول نیز باشد، زیرا فعل می

  »َمکانة«بررسی کلمه 
ممکن  )٩٣(ھود/  ≈ ∅Ψζ⌠ΤΩ⊆ΗΤΩΤÿ… Ν…ΣΤ∏Ω∧Τ∅≅… υς∏Ω∅ ⌠¬Σ|Ψ�ΩΤ⇓†ς∇Ω∨ ΨΠ⇓ΜΞ… ∃βΨ∧ΗΤΩ در آیه شریفه:» َمکانة«کلمه 

. است» تمّکن«باشد. در این صورت مصدر و به معنای » فعاَلة«و بر وزن » مکن«است از ماده 
َن: إْرَتَفَع و صار ذا منزلة].راغب این کلمه را در همین ماده آورده است.   [َتَمکَّ

باشد. [َمْکَوَنة: َمَکْوَنـة: » َمْفَعَلة«و وزن آن   »کون«احتمال دوم این است که این کلمه از ماده 
ه آن بـرای تأنیـث مکـان بـه اعتبـار ُبقعـه اسـت. کلمـ َمکاَنة] در این صـورت اسـم مکـان و تـاء

و مصـدر » کـون«توانـد از مـاده  و مصـدر باشـد و نیـز می» مکن«تواند از ماده  نیز می» َمکان«
  میمی یا اسم زمان یا مکان باشد.

  
 پژوهش

پنج کلمه مشترک بین اسم مکان، اسم زمان و مصدر میمی را از آیات همین درس 
ف مترجمین را در مورد ترجمه مراجعه نمایید و اختال ٥انتخاب کنید و در هر مورد به 

  ترجمه لغات معین کنید.
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K    برای تمرین بیشتر K  

   .مشتقات را معرفی نماییدزیر، در آیات 
†Ω∑ƒ∫:†Ω–ςΚ†ΩΤ⊇… 〉≥†Ω�Ω∧<√≅… υς√ΞΜ… Ξ℘<ϒΨ– Ψ◊ς∏π�ΘΩ⇒√≅…≈  /٢٣(مرمي(  

ϖΨϒΠς√≅…… †ΩΤ⇒Πς∏ΩšςΚ… Ω⁄…Ω  Ψ◊Ω∨†Ω⊆Σ∧<√≅… ⇑Ψ∨ −ΨΨ∏π∝ΩΤ⊇ ‚Ω� †Ω⇒ϑ〉♥Ω∧ΩΤÿ †Ω∼Ψ⊇ τˆΩ±ΩΤ⇓ ‚Ω�Ω †Ω⇒ϑ〉♥Ω∧ΩΤÿ †Ω∼Ψ⊇ τ‡Σ⊕Ρ√ ≈ 
 )٣٥(فاطر/

⌠¬Σ∑Ω∅ΩŸΩΤ⊇… ψς∏ΩΤ⊇ Ν…Σ‰∼Ψ•ΩΤ�πΤ♥ΩΤÿ ⌠¬Σς√ †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ †_Τ⊆ΨΤŠΘΩ∨≈  /٥٢(کھف( 

〉ˆΗΤΩ™π″Κς…… Ψ◊ΘΩΤ⇒Ω•<√≅… ]ϒΜΞΩ∨⌠ΩΤÿ β⁄κΤΩ� …Θ⊥≤Ω⊆ΩΤ�πΤ♥ΤΘΣ∨ Σ⇑φΤΤ♥šςΚ…Ω „∼Ψ⊆Ω∨ ≈  /٢٤(فرقان(   

ΩΣ∑Ω… ΣŸÿΨŸΩ→ Ξ†Ω™Ψ∧<√≅…≈  /١٣(رعد(  

ΙΣΣ‰⌠♥Ω™ΩΤ⊇… &Σ¬Πς⇒ΩΩ– φ♦ΤΤΛΨ‰ς√Ω Σ †φΤΨ∧<√≅…≈  /٢٠٦(��ره (  

 

 

 



 

 

  �س ����م
������� ������ ���� �����   

������ ������ �� ���  

  …ς′ΞΜ… ð∉ƒ∫:†Ω– Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ΣŸΩπΤ↑ΩΤ⇓ ð∠Πς⇓ΜΞ… ΣΣ♠Ω≤ς√ %ϑðΨ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω Σ¬ς∏⊕Ωÿ ð∠Πς⇓ΜΞ… 

ΙΣΡ√Σ♠Ω≤ς√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ΣŸΩπΤ↑Ωÿ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… φΣŠΨϒΗΤς∇ς√ (1) Νϖ…ΣϒΩ�ΠςΤ�≅… ¬ΣΩ⇒ΗΤΩ∧ΤÿςΚ… 

⊥◊ΤΠς⇒Σ– Ν…ΠΡŸΩ±ΩΤ⊇ ⇑Ω∅ Ξ∼Ψ‰Ω♠ ϑðΨ&/≅… ¬ΣΠς⇓ΞΜ… ƒ∫:†Ω♠ †Ω∨ Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕Ωÿ (2) ð∠Ψ√.ς′ 

¬ΣΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΘΩ¬Ρ’ Ν…Σ≤Ω⊃ς Ω⊗ΤΨ‰Ρ≠ΩΤ⊇ υς∏Ω∅ ¬ΞΞŠΣΤ∏ΣΤ∈ ψΣΩΤ⊇ ‚Ω� Ω⇐ΣΩ⊆πΤ⊃Ωÿ (3) …ς′ΞΜ…Ω 

¬ΣΩΤ�ΤÿςΚ…Ω⁄ ð∠Σ‰Ψ•⊕ΣΤ� ∃¬ΣΣ∨†Ω♥–ςΚ… ⇐ΜΞ…Ω Ν…ΣΤ√Σ⊆Ωÿ ⊗Ω∧♥ΩΤ� ∃¬ΞΨ√Ω⊆Ψ√ ¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Ω{ 

τˆΣ↑Σ� ∃β〈ΩŸΠς⇒Ω♥ΘΣ∨ Ω⇐Σ‰Ω♥ðµµš ΘΩΡ ]◊Ω™∼Ω″ &¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉ψΣ∑ ΠΡΣŸΩ⊕<√≅… &¬Σ∑⁄Ωϒš≅†ΩΤ⊇ 

〉ψΣς∏Ω�ΗΤΩΤ∈ ∃ϑðΣ/≅… υΠςΤ⇓Κς… Ω⇐Ρ∇ΩΤπ⊇Σÿ (4) …ς′ΞΜ…Ω Ω∼Ψ∈ ¬Σς√ Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ� ⌠≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤ�♥Ωÿ ¬Ρ∇ς√ 

ΣΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… Ν…ΘΩς√ ¬ΣΩ♠Σ∫Σ⁄ ¬ΣΩ�ΤΤÿςΚ…Ω⁄Ω Ω⇐ΠΡŸΣ±Ωÿ ¬Σ∑Ω Ω⇐Σ⁄Ψι<∇Ω�Τ♥ΣΘ∨ (5) ε∫:…ƒΩ♠ 

ψΞ∼ς∏Ω∅ ð‹⌠≤Ω⊃πΤΤ⊕ΩΤ�♠ςΚ… ψΣς√ ⋅Κς… ¬ς√ π≤Ψ⊃πΤ⊕Ω�π♥ΩΤ� ¬Σς√ ⇑ς√ Ω≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ ϑðΣ/≅… &¬Σς√ ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… ‚Ω� 

ΨŸΩÿ Ω⋅Ω⊆<√≅… φκΨ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊃<√≅… (6) Σ¬Σ∑ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ωÿ ‚Ω� Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ� υς∏Ω∅ ⌠⇑Ω∨ 

ΩŸ⇒Ψ∅ ΞΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… υΠς�Ωš %Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇒Ωÿ ΨΠς∏Ψ√Ω Σ⇑ΜΞ:…ƒ∞Ω� γ‹.ΩΗΤΩ∧ϑð♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω 
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Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ‚Ω� Ω⇐ΣΩ⊆πΤ⊃Ωÿ (7) Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ωÿ ⇑ΜΞς√ :†ΩΤ⇒⊕Ω–ΘΩ⁄ ς√ΞΜ… Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… 

Υφ⇔Ω–Ξ≤�Σ∼ς√ ΣΘ∞Ω∅ΚΚς‚≅… †Ω⇒Ψ∨ ΘΩ&Ω′ςΚ‚≅… ΨΠς∏Ψ√Ω Σ〈Πς∞Ψ⊕<√≅… −ΨΨ√Σ♠Ω≤Ψ√Ω φκΨ⇒Ψπ∨Σ∧<∏Ψ√Ω 

ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω φκΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ‚Ω� Ω⇐Σ∧ς∏⊕Ωÿ (8) †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω� ψΡ∇Ξ<∏ΣΤ� 

¬Ρ∇Ρ√ΗΩ∨Κς… :‚Ω�Ω ¬Σ{ΣŸΗΤς√Κς… ⇑Ω∅ Ξ≤{Ψ′ ϑðΨ&/≅… ⇑Ω∨Ω Ω⊕πΤ⊃Ωÿ ð∠Ψ√.ς′ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ 

Ω⇐Σ≤Ψ♥ΗΤΩ�<√≅… (9) Ν…Σ⊆Ψ⊃⇓Κς…Ω ⇑Ψ∨ †ΘΩ∨ ¬Ρ∇ΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄ ⇑ΨΘ∨ Ξ‰ΩΤ∈ ⇐Κς… ƒΨ�<Κ†Ωÿ Σ¬Σ{ΩŸΩšΚς… 

〉‹Ω∧<√≅… ΩΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ ϑγ‡Ω⁄ :‚Ω�ς√ ⌡Ψ⇒ΩΤπ�≤Πς�ςΚ… υϖς√ΞΜ… ωΩ–ςΚ… ξˆÿΞ≤ΤΩΤ∈ ð⊄ΠςŸϑð″ςΚ†ΩΤ⊇ ⇑Σ{ςΚ…Ω Ω⇑ΨΘ∨ 

Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… (10) ⇑ς√Ω ƒ≤ΠΨ�ΩΣÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ …ς′ΞΜ… ƒ∫:†ΤΩ– &†ΩΣΤ∏Ω–ςΚ… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω =Σ⁄κΨ‰Ω� †Ω∧ΨŠ 

Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ� (11)  
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  .در جدولی مشابه تجزیه شود مبارکه منافقون، . مناسب است تمام افعال موجود در سوره ١

عل
ف

١ لی  
اص

ف 
حرو

  

موز
مه

ف/ 
ضاع

/ م
تل
 مع

م/
سال

  

ناء
بـ

  

امر
ع/ 

ضار
/ م

ضی
ما

  

غه
صی

ره 
شما

ول  
جه

/ م
وم

معل
  

اب
ب

زن  
و

  

دی
متع

م/ 
الز

  
  

ئت
 هی

ای
معن

  

مه
رج

ت
  

 ج ی ء  جاءک
  مهموز
  معتل

ثالثی 
  مجرد

  معلوم  ١  ماضی
  َفَعَل 
  َیْفِعُل 

  َفَعَل 
الزم و 
  متعدی

تحقق فعل در زمان 
  نزد تو آمد گذشته

                    
  

  

                  
    

  

                  
    

  

                  
    

  

                  
    

  

                  
    

  

 

 

 



132v کاربردی صرف 

 

                                                                           
  .مناسب است تمام اسماء موجود در سوره مبارکه منافقون، در جدولی مشابه تجزیه شود . ١

رف
تص

م م
اس

١ لی  
اص

ف 
حرو

  

موز
مه

ف/ 
ضاع

/ م
تل
 مع

م/
سال

ر/   
صو

 مق
ح/

حی
 ص

شبه
ح/ 

حی
ص

ص/ 
نقو

م
م

دود
م

  

ناء
بـ

  

تق
مش

د/ 
جام

تق  
مش

د یا 
جام

وع 
ن

مع  
/ ج

نی
 مث

رد/
مف

  

نث
/مو

کر
مذ

  

زن
و

  

ئت
 هی

ای
معن

  

تر 
مه

ج
  

  صحیح  سالم ق ف ن  منافقون
ثالثی 
  مزید

  مشتق
صفت 
  مشبهه

جمع 
سالم 
  مذکر

  مفاعلون  ٣

داللت بر 
ذاتی که 

حدث از او 
  صادر شده

کسانی که دو 
رویی از آن ها 
  سر زده است.

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 




