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َعالِ  ََلِمَيةِ  َنْظم    اْْلَف ْ
 

 :تألیف

 ابوعبداهلل الدین جمال مالک، ابن

 :وفات

 قمری هجری 276 سال

 

 :و شرح ترجمه

 سید مسلم تخت دار

 

 

 مدرسه امیریه

 گیاهدان –جزیره قشم 
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ْعلي  ْو نُونيهي بيالْفي
َ
ريي أ مي  ِفي اتَِّصالي تَاءي الضَّ

ـْ         لَََّ اثلََُّلِثي َشْكَ َواْنُقْل ليَفاءي . 82  ََل َن بيلَ ا اْْليْضَماري ُملَّصي ْت َوكَ  َيٍْنإ ذيَاا ا
82 

َ
 .....................................................      .................... ْو نُ وني هي . أ

ل معتل )یعنی ثالثی مجرد، حركت عین الفعل را به فاء الفعل نقل كن، هرگاه فعدر  .82

ْفُت  یاَطُولُْت = ُطَُْت  )مانند: اجوف( به تاء ضمیر متصل بود. فُْت = خي  (.َخوي

ْفنَ  یاَطُولَْن = ُطََْن  یا به نون ضمیر )متصل بود، مانند: .82 ْفَن = خي  (. َخوي

 شرح:
در فعل صحیح، برای این كه ضمایر فاعل را به فعل ماضی متصل كنیم هیچ اتفاقی 

،  شود، مانند: نمیحادث  بُُْتَّ بْلَُما، ََضَ ، ََضَ بْتي بْلُْم، ََضَ بْلَُما، ََضَ بَْت، ََضَ بَْن، ََضَ ََضَ
بْنَا. بُْت ََضَ   ََضَ

 آید:  اما در فعل اجوف سه حالت بوجود می

بوده است: ضمیر متکلم فاعل را به آن  َطُوَل كه اصل آن  َطاَل  مانند: ،َفُعَل  وزن (1)

. واو كه عین الفعل است را حذف كرده و حركت آن را به حرف قبل َطُولُْت چسبانیم:  می

 ُطَُْت. شود:  دهیم، می انتقال می
َل  وزن (8) فُْت.بوده است:  َخويَف كه اصل آن  َخاَف  مانند: ،فَعي واو كه عین الفعل  َخوي

ْفُت.شود:  دهیم، می است را حذف كرده و حركت آن را به حرف قبل انتقال می  خي
آن در  بوده است. توضیح َبیَعَ و  قََوَل كه اصل این دو  بَاعَ و  قَاَل  مانند: ،َفَعَل  وزن (3)

 خواهد آمد: 92ی بیت  ادامه
ََل َو ذيَاا َفلْ  .. ....82 َْك الَْعٍْني ُمنْلَقي يَس تَي نْ          ُه اْيلَْض ُُمَان  ًحا يَُكوُن فَمي
الفعل آن( فتحه بود )و خواستی ضمیر  و هرگاه )فعل اجوف از ثالثی مجرد، عین .82

عوض آن )حرفی كه حذف كردی( حركتی هم  (قََولُْت  فاعل را به آن وصل كنی، مانند:

 كنی. جنس آن عین الفعل قرار بده )در حالی كه آن حركت را به فاء الفعل( منتقل می
 شرح:

در این صورت وقتی كه عین  َبیَْعُت"یا "قََولُْت گر عین الفعل فتحه داشت، مانند: اما ا

 دهیم.  جنس آن حرف حذف شده را به فاء الفعل انتقال می الفعل را حذف كردیم حركت هم

 مثال:
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بینیم كه واو حذف شده و  می "قََُْت".شود:  كنیم، می عین الفعل را حذف می قََولُْت:

شود:  دهیم، می كند ضمه است پس به عین الفعل، ضمه می حركتی كه با واو مطابقت می

 قَُُْت.
بینیم كه یاء حذف شده و  می "َبْعُت".شود:  كنیم، می عین الفعل را حذف می َبیَْعُت:

شود:  دهیم، می كند كسره است پس به عین الفعل، كسره می حركتی كه با یاء مطابقت می

 بيْعُت.
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يدي فيیهي  ْعلي الَْمزي بْنيیَةي الْفي
َ
ْن أ  مي

ٰ َواْسلََقاَم اْحَرْنَ 03 َياَدةي َمْع       َواََلٰ َوَوَّلَّ ِتي بيالزِّ
ْ
ْعُل يَأ َََم الْفي ـْ

َ
 َم اْنَفَصََل . َكأ

َََم  مانند .33 ـْ
َ
ََة )بابَواََلٰ  ( به همراهذيْفَعال )بابأ ـَ ٰ  ( وُمَفا یل )باب َوَّلَّ اْسلََقاَم  ( وَتْفعي

نََْلل )باباْحَرْنََم  ( واْسليْفَعال )باب َعال )باب اْنَفَصَل  ( وافْعي ( فعل با حروف زیاده انْفي

 آید. می
 شرح:

 .اند: ثالثی و رباعی گونه افعال از لحاظ تعداد حروف دو
 شود: ثالثی مجرد و ثالثی مزید. ثالثی به دو قسمت تقسیم می

 شود: رباعی مجرد و رباعی مزید. رباعی نیز به دو قسمت تقسیم می

 ]ثالثی مجرد[

َل، َفُعَل ماضی ثالثی مجرد به سه حالت آمده است:   َفَعَل، فَعي

ُل 8. َفَعَل َیْفَعُل 1آید:  آمد، مضارع آن بر سه حالت می َفَعَل اگر ماضی بر وزن  . َفَعَل َیْفعي
 . َفَعَل َیْفُعُل 3

َل اگر ماضی بر وزن  َل َیْفَعُل . فَ 1آمد، مضارع بر دو وزن امکان دارد بیاید: فَعي َل فَ . 2عي  عي
ُل   َیْفعي

 . آید میَیْفُعُل آمد، مضارع آن فقط بر وزن  َفُعَل اگر ماضی بر وزن 

َل َیْفَعُل فَ  افعالی که بر معانی زیر داللت دهد، بر باب  آیند: می عي

َب يَْشَهُب: : ها رنگ (1) ، َسويَد يَْسوَُد، بَیيَض يَبْیَُض، َشهي َ ََيَِْضَ  خاكستری شد.َخِضي

شکم كوچک َهیيَف َیْهیَُف:  ،دن نرم و نازک و لرزان شدبیيَد َیْغیَُد: غَ : جمال ظاهر (8)

:  باریک شد،و كمر  َ َیْعٍَنُ ٍني  چشم درشت شد.ـَ

َيَع يَْصََُع:  به بیماری جرب مبتال شد،َجريَب ََيَْرُب: : عیوب (3) ويَر  تاس گردید،َص ـَ

َش َیْعَمُش:  تاک چشم شد،َیْعَوُر:  مي  چشمش ضعیف شد.ـَ

َد  يَْسَعُد: : فرح و حزن (4) َل ََيَْذُل:  خوشبخت شد،َسعي َح  شاد و خوشحال شد،َجذي ري
فَ

در اثر شادی یا اندوه و حزن به رقص یا به َطريَب َیْطَرُب:  شاد و خوشحال شد،َیْفَرُح: 

َع يَوَْجُع:  اضطراب درآمد، َن ََيَْزُن:  به درد آمد،وَجي  اندوهگین شدَحزي
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َش َیْعَطُش: : خُلُوّ و امتالء )خالی و پر بودن( (5) طي َي يَْصَدٰى:  تشنه شد،ـَ تشنه َصدي

َغ َیْفَرُغ:  گرسنه شد،َغريَث َیْغَرُث:  شد، ري
 سیر شدَشبيَع يَْشَبُع:  خالی شد،فَ

َكُرَم يَْكُرُم مانند:  آید، می ُعَل فَ  ثابت داللت دهد، بر باب طبائع و افعالی که بر غرائز
 َجُُبَ ََيُُْبُ َظُرَف َیْظُرُف وَُسَم يَوُْسُم ََجَُل ََيُْمُل.

  ]ثالثی مزید[ 

 تقسیم دسته «سه» به ابواب این و است باب «چهارده» دارای مزیدفیه ثالثی

 :از عبارتند كه شوند می
  حرف یک به مزید   
  حرف دو به مزید   
 .حرف سه به مزید   

 :است باب «سه» دارای( حرفی چهار) حرف یک به مزید ثالثی

 

 مصدر مضارع ماضي

ْفَعَل 
َ
ُل  أ  ذيفْعال ُیْفعي

َل  ُل  َفعَّ یل ُیَفعِّ  َتْفعي
َل  ـَ ُل  فَا ـي ََة يُفا ـَ  ُمَفا

 

 :است باب «پنج» دارای( حرفی پنج) حرف دو به مزید ثالثی

 

 مصدر مضارع ماضي

ُل  ايْنَفَعَل  عال َینَْفعي  اينْفي
ُل  ايْفلََعَل   ايفْليعال َیْفلَعي
 ايفْعيَلل َیْفَعلُّ  ايْفَعلَّ 
َل  ُل  َتَفعَّ  َتَفعُّل َیلََفعَّ

َل  ـَ ُل  تَفا ـَ ل َیلََفا ـُ  َتَفا
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 :است باب «چهار» دارای( حرفی شش) حرف سه به مزید ثالثی

 

 مصدر مضارع ماضي

ُل  ايْسلَْفَعَل   ايْسليْفعال يَْسلَْفعي
َل  ـَ ُل  ايْفَعْو ـي یْعال َیْفَعْو  ايفْعي
َل  ُل  ايْفَعوَّ ال َیْفَعوِّ وَّ  ايفْعي
 ايفْعيیَلل َیْفعالُّ  ايفْعالَّ 

 

 : آید می باب «يک» بر فقط مجرد رباعی

 

 مصدر مضارع ماضي

َيُل  َفْعَََل   فيْعََلل َفْعََََة، ُیَفْع

 

ُل  َزلَْزَل  لَْزاًًل           يَُزلْزي  َزلَْزلًَة، زي
جُ  َدْحَرجَ  ْحَراًجا يَُدْحري  َدْحرََجًة، دي

 
 معنا:

 غلتانید. َدْحَرَج:

 لرزانید. َزلَْزَل:
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 فعل رباعی مزیدفیهأوزان 

 
  حرفی. شش و حرفی پنج: است نوع دو بر مزیدفیه رباعی

 

 :باب دارد« يک» (حرفی پنج) حرف یک به مزیدفیه رباعی

 

 مصدر مضارع ماضي

 َتَفْعَُل َیلََفْعََُل  َتَفْعَََل 
 

  تََدْحُرج َیلََدْحَرجُ  تََدْحَرجَ 
َبَل  َبُل  تَََسْ ُبل يَتَََسْ  تَََسْ
لَْزُل  تََزلَْزَل     تََزلُْزل َیََتَ
 َتبَْعُث  يَتَبَْعَثُ  َتبَْعَثَ 
          

 معنا:

 غلتید. تََدْحَرَج:

َبَل  َبالي  تَََسْ ْ َبَل . پوشید شلوار :بيالَسِّ  كه كرد گیر خود كار در طوری مرد :الرَُّجُل  تَََسْ

 كند. چه ندانست

 لرزید. تََزلَْزَل:

:  كرد. یا شد پایین و باال كرد، یا شد رو و زیر َتبَْعَثَ
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 :باب دارد« دو» (حرفی شش) حرف دو به مزید رباعى

 

 ماضي

 ايْفَعنَََْل 

 ايْفَعََلَّ 

 مضارع

َيُل   َیْفَعنْ

َيلُّ   َیْفَع

  مصدر

نَْلل   ايفْعي

ل  ايفْعيَلا

  

نَْلل» باب اول برای مثال  «:ايفْعي

 

 ماضي

 ايْحَرْنَمَ 

 ايفَْرْنَقعَ 

 مضارع

مُ   ََيَْرْني

عُ   َیْفَرنْقي

 مصدر

ْنام  ايْحري

نْقاع  ايفْري

 معنا

 شدند جمع جماعت :الَْقْومُ  ايْحَرْنَمَ 

 شدند متفرق جماعت :الَْقْومُ  ايفَْرْنَقعَ 

 

ل» باب دوم برای مثال  «:ايفْعيَلا

 

 ماضي

نَّ 
َ
 ايْطَمأ

 ايقَْشَعرَّ 

 ايْدلََهمَّ 

 ايْسَََحبَّ 

 ايْسبََطرَّ 

 مضارع

 ُّ  َیْطَمئي

رُّ   َیْقَشعي

مُّ   يَْدلَهي

بُّ   يَْسََحي

رُّ   يَْسبَطي

 مصدر

ئْنان  ايْطمي

ْعرار  ايقْشي

يْهمام  ايْدل

َيْحباب  ايْس

 ايْسبيْطرار

 معنا

 یافت اطمینان گرفت، آرام

 لرزید زد، رعشه

 گشت تاریک

  شد مستقیم و واضح

 رفت        شتابان
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 [ذيْفَعال]معانی باب 

 

 سیزده معنا دارد:باب إفعال 

 متعدی است. ْفَل أقاَم زيٌد الطِّ فعل الزم است اما  قاَم زيٌد، متعدی کردن: (1)

أْْلَنَتي شد.  : باغ ثمردارأْثَمَر البُْسلانُ تبدیل شدن چیزی به چیز دیگر:  صیرورت: (8)
رُْض:گوسفند شیردار شد. : الشاةُ 

َ
ْقَفَرتي اْْل

َ
 آب و علف گردید.  زمین بی أ

ْشَجَر الَْماكنُ  کثرت: (3)
َ
لَُْبَ الرَُّجُل پردرخت گردید. : مکان أ

َ
: نزد شخصی شیر زیاد أ

 شد.

ْرعُ چیزی: نزدیک شدن و رسیدن وقت  حینونه: (4) ْحَصَد الزَّ
َ
: وقت درو زراعت رسید، أ

َم انلَّْخُل  زمان برداشت محصول فرا رسید. ْْصَ
َ
نْدٌ  : وقت قطع ثمر نخل رسید.أ ْزوََجْت هي

َ
: أ

 وقت ازدواج هند رسید.

ْشَكیْلُهُ ی فعل:  برداشتن ریشه إزاله: (5)
َ
َجْمُت : شکایت او را برطرف كردم. أ ـْ أَ

لاَب  قَْذيُْت َيیْنَهُ ها را از كتاب برداشتم.  : نقطهالْكي
َ
ْشََف  آشغال را از چشم او دور كردم،: أ

َ
أ

يُض:   درمان بیماری مریض ناممکن شد.الَْمري

ْْبََْلُهُ یافتن چیزی یا كسی بر صفت معینی از آن فعل:  وجدان: (6)
َ
: او را بخیل یافتم. أ

ْشَجْعُت زيداً 
َ
 : زید را شجاع یافتم.أ

َل عرضه كردن مفعول بر معنای فعل:  تعریض: (7) َبْعُت الَْمْْني
َ
خانه را در معرض فروش : أ

یَّاَرةَ  قرار دادم. رَْهنُْت السَّ
َ
 دادم.ماشین را در رهن قرار : أ

َرَق:  زمانی یا مکانی باشد: داخل شدن در چیزی (2) ـْ
َ
َم:به عراق داخل شد، أ

َ
ْشأ

َ
به شام  أ

ْصبََح: داخل شد، 
َ
 به صبح داخل شد، صبح كرد.أ

:  تمکین و اجازه: (2) ْحَفْرتُُه اْْليْْئَ
َ
 ی حفر چاه دادم. به او اجازهأ

َْسَىٰ  موافقت با ثالثی مجرد: (13)
َ
ٰى و أ  ََسَ

قَْسَم. گزین ثالثی مجرد به علت نبودن آن:جای (11)
َ
فَََْح، أ

َ
 أ

:  آید: شود و بدون همزه، متعدی می درت با همزه، الزم میبه ن (18) ائيري يَش الطَّ نََسَُْت ري
يُش: و  انداختم و كردم جدا را پرنده پر نَْسَل الرِّ

َ
: پر پرنده جدا شد. أ هي ٰ وَْجهي َكبَبُْت َزيًْدا لََعَ
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: زید را با صورت بر زمین انداختم و  هي ٰ وَْجهي يٌْد لََعَ َكبَّ زا
َ
 زید با صورت بر زمین افتاد.أ

َحاَب:  يُح السَّ َحاُب: باد ابر را پراكنده كرد و قََشَعتي الرِّ قَْشَع السَّ
َ
 ابر پراكنده شد.أ

َل: مطاوع (13) . َفعَّ بََّْشَ
َ
تُُه فَأ ْ ْفَطَر و بََّشَّ

َ
ْرتُُه فَأ  َفطَّ

 [ايْسليْفَعال ]معانی باب

 باب استفعال یازده معنا دارد:

ُر اللَ طلب كردن اصل فعل:  طلب:(1) ْسلَْغفي
َ
 كنم. : از خداوند طلب آمرزش میأ

ٍْنُ  صیرورت: (8)  گِل تبدیل به سنگ شد.: ايْسلَْحَجَر الطِّ

ْي وََجْدتُُه َجیِّداً  وِجْدان: (3)
َ
 : آن را خوب یافتم.ايْسلََجْدتُُه أ

اعتقاد دارم كه آن : ايْسلَْصَوبْلُهُ خوب است.  آن: اعتقاد دارم ايْسلَْحَسنْلُهُ  اعتقاد: (4)

 صحیح است.

شود یا  كند. استرجاع هم گفته می شخصی خود را تسلیم أمر خداوند می تسلیم: (5)

یْبَهي اختصار حکایت چیزی:  نَْد الُْمصي ـي ي َو ذينَّا )گام مصیبت : جماعت هنايْسََتَْجَع الَْقوُم  ه ذينَّا ّلِلي
ُعونَ   گفتند.( ذيََلْهي راجي

 زید، سؤال از اخبار گرفت، جویای خبر شد. :ايْسلَْخََبَ زيدٌ  سؤال: (6)

َجاَب َو اْسلََجاَب  :ذيْفَعال موافقت باب (7)
َ
 أ

َقْملُُه فَاْسلََقامَ  :ذيفعال ی باب برای مطاوعه (2)
َ
ْحَكْملُُه فَاْسلَْحَكَم، أ

َ
 أ

َ و اْسَلْكََبَ  :َتَفعُّل موافقت باب (2)  تََكَبَّ
:  برای تکلف: (13)

َ
 در جرأت، تکلف به خرج داد.اْسلَْجَرأ

:  موافقت ثالثی: (11)
َ
 و اْسلَْهَزأ

َ
 مسخره و استهزاء كرد.َهَزأ

ََة]معانی باب  ـَ  [ُمَفا

 مانند:باشد.  ، مشارکت میمفاعله ترین معانی باب یکی از مهم (1)

مراً ََضََب  ـَ كاری  با یکدیگر كتک: زید و عمر ضارََب زيٌد ـمراً : زید عمرو را زد. زيٌد 

 كردند.

گر : زید و عمرو با یکدیاكتََب زيٌد ـمراً : زید به عمرو نامه نوشت. زيٌد ليَعمروإ  َكلََب 

 نگاری كردند. نامه
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دهد یا  و معنای مشاركت نمی شود گاهی باب مفاعله فقط از یک شخص صادر می (8)

اعَقَب اند. مانند:  آید. اما افعال اندكی این گونه توان گفت كه به جای ثالثی مجرد می می
َطاُن الَِّصَّ  اعفاَك  : به شیراز سفر كردم.ساَفْرُت ذََل شريازَ  : سلطان دزد را عقوبت كرد.السُّ

 : خداوند تو را شفا دهد، ببخشد.اللُ 

ْوَم َوتَاَبْعلُهُ  :التبه معنای موا (3)  َواََلُْت الصَّ
ـُل]معانی باب    [َتَفا

مانند:  آید. باب تفاعُل بیشتر برای مشارکت بین دو یا چند نفر به طور مساوی می (1)

 نگاری كردند. دیگر نامه: زید و عمرو به طور مساوی با یکتَكاتََب زيٌد و ـمروٌ 

 كاری كردند. مساوی با یکدیگر كتک: زید و عمرو به طور تضارََب زيٌد و ـمروٌ 

: زید خود را تَمارََض زيدٌ مانند:  آید. برای تظاهر کردن به چیزی بر خالف واقع نیز می (8)

مروٌ به مریضی زد.  ـَ َتنَاَوَم:  خود را به غفلت زد.َتَغافََل: : عمرو خود را به نادانی زد. ََتاَهَل 
 خود را به خواب زد.

َل  مطاوع (3) ـَ دَ بَ  :فَا ـَ ْدتُُه َفلَبَا ـَ  ا
بيُل:  كم زیاد شد. آب نیل كمَزايََد انلِّیُل: تَ  چیزی:حاصل شدن تدریجی  (4) تََوارََدتي اْْلي

 كم به محل آب وارد شدند. شتران كم

یل]معانی باب    [َتْفعي

 زید را خارج كردم.َخرَّْجُت َزيًْدا: زید خارج شد، َخَرَج َزيٌْد:  :متعدی کردن (1)

اَحَة:  :سلب و ازاله (8) ُْت اتلُّفَّ رَي: پوست سیب را كندم، قََّشَّ بُْت اْْلَعي بیماری جرب را َجرَّ

 از شتر زدودم.

َل َزيٌْد:  :تکثیر (3) بَْواَب:  بسیار طواف كرد،َطوََّف:  زید بسیار جوالن زد،َجوَّ
َ
َغَََّقتي اْْل

 درها را بست.

َر  زید همانند كمان، كمانی شد.َزيٌْد:  قَوََّس  :گردیدن چیزی شبیه به چیز دیگر (4) َحجَّ
ٍُن:   گِل در سفتی، شبیه سنگ شد.الطِّ

قُْت:  :رو کردن (5)  به طرف شرق رو كردم.ََشَّ
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: ،سبحان اهلل گفتَسبََّح:  چیزی:اختصار حکایت ( 6) َ َن :  اهلل اكبر گفت. َكَبَّ مَّ
َ
آمین أ

 .گفت
ْرتُُه:  دادن چیزی به اصل فعل: نسبت (7) ْقلُُه و َكفَّ  او را به فسق و كفر نسبت دادم.فَسَّ

ْعلُُه: چیزی:قبول  (2)  شفاعت او  را قبول كردم. َشفَّ

َل  موافقت (2) ٰ  :آید می َتَفعَّ ٰ و تََوَّلَّ َر، َوَّلَّ َر و َتَفكَّ  فَكَّ
َص:  چادر زد،َخیََّم:  :اشتقاق فعل از اسم (13)   پیراهن پوشید.َقمَّ

َُه:  :آیند بعضی افعال به علت نداشتن ثالثی بر این باب می (11)  جویی كرد. او را عیبَيريَّ
ُة: 

َ
َزتي الَْمْرأ جَّ  زن به سن پیری رسید.ـَ

َعال]معانی باب   [اينْفي

، َقَطْعلُُه فَاْنَقَطعَ  :آید بسیار می َفَعَل  مطاوع (1) تُُه فَانَْكََسَ  َكََسْ
ْفَعَل  مطاوع (8)

َ
جَ  :آید کم می أ ـَ ْجلُُه فَانَْز ـَ ْز

َ
ْطََْقلُُه فَاْنَطَََق، أ

َ
 أ

َل  مطاوع( 3) تُُه فَانَْكََسَ  :آید کم میَفعَّ ْ تْلُُه فَاْنَعَدَل، َكَسَّ دَّ  ـَ
آید پس در أمور معنوی كاربرد ندارد مثالً گفته  این باب برای مطاوع چیزهائی حسی می

ْملُُه : شود نمی ََّْملُُه فَاْنَعَََم، َفهَّ  فَاْنَفَهمَ ـَ
 رفتاْنَطَََق:  :قرار گرفتن محل ثالثی به علت نبودن آن (4)

ََلل ]معانی باب  [ايفْعي

: اخْ  :ها رنگ (1) :  سبز شد،َِضَّ :  زرد شد،اْصَفرَّ  آبی شد.اْزَرقَّ
:  :عیب و نقص (8) َوجَّ ـْ :  كج شد،ا َورَّ ـْ :  یک چشم كور شد،ا چشمش ضعیف اْيَمشَّ

 شد.

یََلل]معانی باب   [ايفْعي

ََلل:ی باب  مبالغه( 1) :  ايفْعي :  بسیار سرخ شد،اْْحَارَّ  بسیار سیاه شد.اْسَوادَّ

 [ايفْليَعال]معانی باب 

 زید برای خود انگشتر و خادم گرفت.اْخلَلََم َزيٌْد و اْخَلَدَم:  :اتخاذ و گرفتن (1)

 َزيٌْد و َيْمٌرو اْخلََصمَ  :مشارکت( 8)
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باب مفاعله و افتعال، مشاركت است. در باب مفاعله، مشاركت بین دو  تنبیه: یکی از معانی
 نفر است اما در باب افتعال، مشاركت بین دو یا چند نفر است.

با جهد اْكلَلََب:  با جهد و كوشش و طلب، مال بدست آورد.اْكتََسَب:  :اجتهاد و طلب (3)

 و كوشش نوشت.
 اظهار بزرگی كرد.اْيلََظَم:  عذرخواهی كرد. كرد،عذر خود را ظاهر اْيلََذَر:  :اظهار (4)

 ، اْرتَدَّ اْقلََدرَ  :مبالغه در معنای فعل (5)
َدتْلُُه فَاْيلََدَل  :آید ی باب ثالثی بسیار می مطاوعه (6) ـَ  ََجَْعلُُه فَاْجلََمَع، 
َل  مطاوع( 7) بْلُُه فَاْقََتََب  :َفعَّ  قَرَّ
ْفَعَل  مطاوع (2)

َ
نَْصْفلُُه  :أ

َ
 فَاْنلََصَف أ

َم:  :آیند بعضی افعال به علت نداشتن ثالثی بر این باب می (2) مقدمه  بیاْرََتََل اللََْكَ

 پارچه یا لباس را به دور خود پیچید.اْشلََمَل اثلَّوَْب:  سخن گفت،

 كشید.َجَذَب و اْجلََذَب:  :موافقت ثالثی مجرد (13)

َل  موافقت (11) ـَ  ََتَاَصمَ اْخلََصَم و  :َتَفا
 اْصَطَفاُه، اْنلََقاُه، اْخلَاَر، اْرتََضٰ  :اختیار کردن (18)
:  :ساختن فعل از اسم (13)  نان درست كرد.اْخلَََبَ

:  :طلب (14)  از او خواست كه با سختی و جدیت كار كند.اْكلَدَّ

 [َتَفعُّل]معانی باب 

َل  مطاوع (1) ، َنبَّْهلُُه : َفعَّ َ تُُه َفلََكَسَّ ْ  َفلَنَبَّهَ َكَسَّ
َد ثَْوَبُه:  گرفتن فعل از اسم: (8)  لباسش را متکا قرار داد و به آن تکیه زد.تَوَسَّ

:  :تکلف( 3) َ با سختی خود را ََتََََّم:  با سختی و دشواری صبر و شکیبائی كرد.تََصَبَّ

 بردبار و با گذشت كرد.

َج:  :تَجَنُّب، اجتناب کردن (4) َد:  از گناه دوری كرد،ََتَرَّ  از خواب دوری كرد.َتَهجَّ

ُت الَْماَء:ََتَ  :تدریج (5) ـْ ََْم:  جرعه نوشیدم، آب را جرعه رَّ ْظُت الْعي كم یا  علم را كمََتَفَّ

 مسأله به مسأله حفظ كردم.

ُة: تَ  صَیرورت، گردیدن: (6)
َ
َمتي الَْمْرأ یَّ

َ
 شوهر شد. زن بیأ
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ٰی  سخن گفت،تََكَََّم:  :آیند بعضی افعال به علت نداشتن ثالثی بر این باب می (7) تََصدَّ
:  به او توجه كرد، با او روبرو شد، از او استقبال كرد،ََلُ:  ْمري

َ
ٰی ليْْل سر خود را برای آن كار تََصدَّ

 بلند كرد.

 [َفْعََََة]معانی باب 

َعاَم:  :اشتقاق فعل از اسم (1) بَّاُخ الطَّ  آشپز فلفل را در غذا ریخت.فَََْفَل الطَّ

 الحمدهلل گفت.َْحَْدَل:  بسم اهلل گفت،بَْسَمَل:  :تراشیدن فعل از جمله (8)

 [َتَفْعَُل]معانی باب  

آن را غلطاندم پس َدْحرَْجلُُه َفلََدْحَرَج:  :آید و همیشه الزم است برای مطاوعه می (1)

 غلطید.

نََْلل]معانی باب   [ايفْعي

بيَل فَاْحَرْنََمْت:  :مطاوعه (1)  شتران را جمع كردم پس جمع شدند.َحرََْجُْت اْْلي

ل]معانی باب   [افْعيَلَّ

:  :مبالغه (1) :  بسیار لرزید،اقَْشَعرَّ زَّ
َ
:  بسیار متنفر شد،اْشَمأ  نابود شد.اْضَمَحلَّ

 

 آیند. ی ابواب برای مبالغه می بقیه
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ًيا َوَك َذاَك اْهبَیَّ َخ اْيلَ َدًَل . 31 ـَ اري ليفإ ِفي الْ َحْش وي َرابيَع ةإ       َو
َ
 َواْفَعلَّ َاا أ

ٰ َخَْبَْس َسنْبََس اتََّصََل 02 ْذَیَط اْحََْوََّلٰ اْسبََطرَّ تَوا       ََلٰ َمْع تََوَّلَّ ـَ  . تََدْحرََجْت 

از وسط باشد )با افزودن الف در وسط  كه دارای الف در چهارمین حرفاْفَعلَّ  و. 31

 ( واْفَعیََّل  )بر وزناْهبَیََّخ  (. و همچنیناْفَعلَّ  شود: ( و خالی )از الف كه میاْفَعالَّ  شود: می
 (.اْفلََعَل  )بر وزناْيلََدَل 

 الف اطالق است.اْيَلَدًَل، الف در  تنبیه:

 شرح:

، اْفلََعَل توضیحات پیرامون اوزان  ، اْفَعالَّ بر وزن اْهبَیََّخ در بیت قبل گذشت. اْفَعلَّ

ی الزم آمده است اما این باب  این باب، ملحق به رباعی مزید است و برای مبالغهاْفَعیََّل، 

:: تکبر ورزید. اْهبَیََّخ الرَُّجُل متروک است.  ُّ ِبي  بچه چاق گردید. اْهبَیََّخ الصَّ

برای اطالق اتََّصََل  برای ضرورت، ساكن كرده شده و الف درَخَْبَْس  آخر . تنبیه:38

 است.

(: یعنی این اوزان به اوزان قبل متصل است زیرا همگی از بناهای مزید هستند، اتََّصََل )

اْفلََعَل  را برای تکمیل بیت آورده و هدف وی معرفی وزناتََّصََل  ی پس ناظم رحمه اهلل كلمه
 در بیت قبل گذشت. اْفلََعَل  وزن نیست زیرا توضیح

 شرح:
 اوزانی که در بیت فوق گذشت:

ْذَیَط:  این وزن ملحق به رباعی مجرد است. مانند: َفْعیََل: هنگام جماع كردن ادرار یا ـَ

 )ع ا ط( مدفوع كرد. حروف اصلی آن:
فریب داد، گمراه كرد. َخَْبََس:  این وزن ملحق به رباعی مجرد است. مانند: َفْعَََس:

 (ب)خ ل حروف اصلی آن: 
با سرعت َسنْبََس: َسنْبََس ِفي َسرْييهي: این وزن ملحق به رباعی مجرد است. مانند:  َسْفَعَل:

 به معنای: تحرک كرد، جنبید، سخن گفت.)ن ب س(، نَبََس رفت. حروف اصلی آن: 

 ی اوزانی كه در این بیت آمده:  بقیه

 این باب، رباعی مزید است. غلطید.تََدْحَرَج:  مانند: ،َتَفْعَََل 
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َل  ـَ اُب  مانند: ،اْفَعْو َ  این باب، ثالثی مزید است.: آشامیدنی شیرین شد. اْحََْوََّل الَّشَّ

بيُل : دراز كشید و خوابید، اْسبََطرَّ الرَُّجُل مانند:  ،اْفَعََلَّ  : شتر گردن خود را دراز اْسبََطرَّ اْْلي

 این باب، رباعی مزید است. برود. كرد تا با سرعت

َل  ـَ  این باب، ثالثی مزید است. : پشت سر هم آمد.تََواََلٰ مانند:  ،َتَفا
َل، ْمرَ  مانند: َتَفعَّ

َ
ٰ ُفََلنًا بر عهده گرفت، :تََوَّلَّ اْْل ٰ َينُْه:  : فالنی را دوست داشت،تََوَّلَّ تََوَّلَّ

 ثالثی مزید است.شت كرد. این باب، از او رویگردان شد و به او پ
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 اْحَونَْصَل 00
َ
ََل   َهْرَولُْت  َجْوَرَبْت  َتَمْسَكَن َسَْ    َقٰ قََْنََسْت  اْسََنَْقٰ  . َواْحبَنَْطأ  ُمْرََتي

 اوزانی که در بیت فوق گذشت:. 33

 شرح:

،
َ
 الرَُّجُل مانند:  اْفَعنَْْل

َ
این باب، ملحق به  : به سبب بیماری، شکم او ورم كرد.اْحبَنَْطأ

 )ح ب ط(.حروف اصلی آن:  رباعی مزید است.
ائيرُ مانند:  افَْوْنَعَل، پرنده گردن خود را خم كرد و سنگدان خود را به درون : اْحَونَْصَل الطَّ

 )ح ص ل(.حروف اصلی آن:  این باب، ملحق به رباعی مزید است. .برد
،  راز كشید. این باب، ملحق به رباعی مزید است.پشت خود د: بر اْسََنَْقٰ مانند:  اْفَعنََْلٰ

 )س ل ق(.حروف اصلی آن: 
این باب، ملحق به رباعی مزید  كرد. اظهار بیچارگی و نداری: َتَمْسَكنَ مانند:  َتَمْفَعَل،

 )س ک ن(.حروف اصلی آن:  است.
، ب، ملحق به رباعی این با .زید، عمرو را به پشت انداخت: َسََْقٰ َزيٌْد َيْمًرامانند:  َفْعََلٰ

 )س ل ق(.حروف اصلی آن:  مجرد است.
این باب، ملحق به رباعی مجرد  .زید او را كاله پوشاند: قََْنََس َزْيٌد َيْمًرامانند:  َفْعنََل،

 )ق ل س(.حروف اصلی آن:  است.
َل، ـَ حروف  این باب، ملحق به رباعی مجرد است. : او را جوراب پوشانید.َجْوَرَبهُ مانند:  فَْو

 )ج ر ب(.اصلی آن: 
حروف اصلی  این باب، ملحق به رباعی مجرد است. : شتابان رفت.َهْرَوَل مانند: َفْعَوَل، 

 ) ـه ر ل(.آن: 
ََل:  ظم رحمه اهلل در پایان بیت گفت:نا تنبیه: با سرعت كوچ كردم، شتابان َهْرَولُْت ُمْرََتي

 شده است.سفر كردم. این كلمه برای تکمیل وزن بیت آورده 

  



19 
 

لَّ تََرْه    . زَْهَزقُْت َهََْمْقُت رَ 03
َ
ظَّ اْسَََهمَّ َقْطَرَن اْْلََمََل    ْهَمْسُت اْكَوأ

َ
  َشْفُت اْجَفأ

 اوزانی که در بیت فوق گذشت:. 34

 شرح:

حروف اصلی  این باب، ملحق به رباعی مجرد است. : بسیار خندید.زَْهَزَق مانند:  َفْعَفَل،

َداَر: آن:   به همین معناست. َهَدَمُه:  دیوار را خراب كرد، نابود كرد.)ز  ـه ق(. َاْهَدَم اْْلي
َعامَ مانند:  َهْفَعَل، این باب، ملحق به رباعی  : طعام را سریع خورد یا سریع بلعید.َهََْقَم الطَّ

 )ل ق م(.حروف اصلی آن:  مجرد است.
َء: ت را دفن كرد،: میرَْهَمَس الَْمیَِّت مانند:  َفْهَعَل،  آن را پوشاندم، رَْهَمْسُت الََشْ
ْمس:  )ر م س(.حروف اصلی آن:  این باب، ملحق به رباعی مجرد است. قبر. الرَّ

، لَّ ـَ لَّ الرَُّجُل مانند:  افَْو
َ
این باب، ملحق به رباعی مزید  : آن مرد كوتاه قد است.اْكَوأ

دَّ و اْكوَ حروف اصلی آن:  است.
َ
: )ك أ ل(. اْكَوأ  لرزید.َهدَّ

اَب مانند:  َل،عَ هْ َتفَ  َ این باب،  به همین معناست. رََشَفُه:: آب را مکید، تََرْهَشَف الَّشَّ

 )ر ش ف(.حروف اصلی آن:  ملحق به رباعی مزید است.
، لَّ

َ
ظَّ الرَُّجُل مانند:  اْفَعأ

َ
یَْفةُ : مشرف به مرگ شد. اْجَفأ تي اْْلي ظَّ

َ
این  : جیفه ورم كرد.اْجَفأ

لَّ الَْقْومُ حروف اصلی آن:  باب، ملحق به رباعی مزید است.
َ
: شکست )ج ف ظ(. اْجَفأ

 خوردند.
، این باب،  ی شخص از آثار خورشید یا سفر تغییر یافت. : چهرهاْسَََهمَّ الرَُّجُل مانند:  افَََْعلَّ

 )س  ـه م(.حروف اصلی آن:  ملحق به رباعی مزید است.
شتر را با قطران )صمغ روغنی كه از بعضی از درختانی : َرَن اْْلََمَل َقطْ مانند:  َفْعَََن،

حروف اصلی  این باب، ملحق به رباعی مجرد است. .گیرند( روغن مال كرد همانند صنوبر می

 )ق ط ر(.آن: 
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َس  ُت . تَْرَمْسُت ََكْلَبْ 03 َعْت  َجََْمْطُت وََغََْصَم ُثْم     َم اْدلَمَّ ََنَْكَس اْهَرمَّ ـْ ََل   َوا  اْنلُخي
 اوزانی که در بیت فوق گذشت: .35

 شرح:

 .از جنگ ترسید و غیبت كرد یا از كار مهم شانه خالی كرد: تَْرَمَس الرَُّجُل مانند:  َتْفَعَل،

 )ر م س(.حروف اصلی آن:  این باب، ملحق به رباعی مجرد است.
 این باب، ملحق به رباعی مجرد است. .نفاق ورزیدمداهنه و : ََكْلََب الرَُّجُل مانند:  َفْعلََل،

 )ك ل ب(.حروف اصلی آن: 
َسهُ مانند:  َفْعَمَل،

ْ
 این باب، ملحق به رباعی مجرد است. .سرش را تراشید: َجََْمَط َرأ

 )ج ل ط(.حروف اصلی آن: 
اةَ مانند:  َفْعَََم،  جرد است.این باب، ملحق به رباعی م .گلوی گوسفند را برید: َغََْصَم الشَّ

 )غ ل ص(.حروف اصلی آن: 
َل، َس الََّیُْل مانند:  اْفَعمَّ تاریکی شب شدت گرفت. این باب، ملحق به رباعی مزید : اْدلَمَّ

 )د ل س(.حروف اصلی آن:  است.
ْمعُ  َع ادلَّ  ) ـه ر ع(. حروف اصلی آن: اشک با سرعت جاری شد. :  اْهَرمَّ

َل جهت مستقیم شدن وزن بیت، ناظم رحمه اهلل برای وزن  تنبیه: دو مثال ذكر اْفَعمَّ

َس نمود:  َع. واْدلَمَّ  اْهَرمَّ
ْعرُ مانند:  اْفَعنَََْس، ََنَْكَس الشَّ ـْ  مو متراكم شد. این باب، ملحق به رباعی مزید است.: ا

 )ع ل ك(.حروف اصلی آن: 
ََل:  تنبیه: ََل  مستقیم شدن وزن آن آورده شد.ی تکمیل بیت و برااْنلُخي ََل و اْنلُحي اْنلُخي

هر دو خوانده شده و مرادف یکدیگرند، به معنای: اختیار شده است. یعنی این افعال را برای 
 اند. الف در نمونه انتخاب و اختیار نمودم و اگر نه افعال زیادی وجود دارند كه ملحق به رباعی

ََل   برای اطالق است. اْنلُخي
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ََوََّط اْيثَوَْجَجْت 03 ـْ  تََسََْقٰ َواْجلَنيْب َخََََل   اْضُمَمنْ  َََق   َبیَْطْرُت َسنْبََل َزْم    . َوا
 اوزانی که در بیت فوق گذشت:. 36

 شرح:

َل، ريَ مانند:  اْفَعوَّ ََوََّط اْْلَعي ـْ گردن شتر را گرفت و سوار شد، بدون زین و پاالن سوار : ا

ريُ حروف اصلی آن:  این باب، ملحق به رباعی مزید است. .شتر شد : )ع ل ط(. اْجََوََّا اْْلَعي

 )ج ل ظ(.. حروف اصلی آن: شتر با سرعت رفت
ريُ مانند:  اْفَعْولََل، این باب، ملحق به  .شتر تنومند گردید، با سرعت رفت: اْيثَوَْجَج اْْلَعي

 )ع ث ج(.حروف اصلی آن:  رباعی مزید است.
حروف  این باب، ملحق به رباعی مجرد است. .حیوانات را معالجه كرد: َبیَْطرَ مانند:  َل،َفیْعَ 

 )ب ط ر(.اصلی آن: 
ْرعُ مانند:  َفنَْعَل، این باب، ملحق به  .هایش را خارج كرد ها و دانه خوشه: زراعت، َسنْبََل الزَّ

 )س ب ل(.حروف اصلی آن:  رباعی مجرد است.
این باب، ملحق  .اسب، منی خود را قبل از جماع خارج كرد: َزْمَََق الَْفَرُس مانند:  َفْمَعَل،

 )ز ل ق(.حروف اصلی آن:  به رباعی مجرد است.
، او را به پشت انداخت پس  : َسََْقاُه فَتََسََْقٰ  آید: برای مطاوعه می: تََسََْقٰ مانند:  َتَفْعََلٰ

 )س ل ق(.حروف اصلی آن:  ست.این باب، ملحق به رباعی مزید ا .به پشت افتاد
: تََسََْقٰ  تنبیه:  را به ملحقات اضافه كن.اْضُمَمْن تََسََْقٰ

ز خلل دوری بورز. یعنی هنگام جدا كردن حروف اصلی از حروف زائد اَواْجلَنيْب َخََََل: 

دقت كن و از اشتباه اجتناب نما. البته این جمله برای تکمیل بیت آورده شده است. الف در 

 الف اطالق است. َخََََل،

شوند را بیان كرد، اما  وزن از اوزانی كه به رباعی الحاق داده می 29ناظم رحمه اهلل،  نکته:
 چهار وزن مشهور را اهمال نمود، این چهار وزن عبارتند از:

را جلباب : او َجَْبَبََها َفلََجَْبََبْت آید:  می َجَْبََب مطاوع : ََتََْبََب مانند:  ،َتَفْعَََل  (1)

 )ج ل ب(.حروف اصلی آن:  این باب، ملحق به رباعی مزید است. .پوشاند پس جلباب پوشید
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: او را جوراب َجْوَرَبُه َفلََجْورََب آید:  می َجْورََب مطاوع : ََتَْورََب مانند:  ،َل ـَ َتَفوْ  (8)

 ر ب(.)ج حروف اصلی آن:  این باب، ملحق به رباعی مزید است. .پوشاند پس جوراب پوشید
حروف  این باب، ملحق به رباعی مزید است. .: با سرعت رفتتََرْهَوكَ مانند:  ،َتَفْعَوَل  (3)

َوَك: اصلی آن:   )س ر ك(.حروف اصلی آن:  .با آرامی رفت)ر  ـه ك(. تَََسْ
 این باب، ملحق به رباعی مزید است. .: شبیه به شیطان شدتََشیَْطنَ مانند:  ،َتَفیَْعَل  (4) 

 )ش ط ن(.حروف اصلی آن: 
 ی آن چه گذشت: خالصه

  اوزان ملحق به رباعی مجرد:

َل 0     َفْعنََل . 2        . َفْعََلٰ 1 ـَ  . َسْفَعَل 3       . َفْعَوَل 3     . فَْو
 . َفْعلََل 13      . َفْعَمَل 9     . َفْعََمَ 8      . َفْعیََل 7    . َفْعَََس 3
 . َفْعَفَل 13    . َهْفَعَل 13    . َفْهَعَل 10    . َفْعََنَ 12     . َتْفَعَل 11
 . َفیَْعَل 18   . َفنَْعَل 17    . َفْمَعَل 13

  اوزان ملحق به رباعی مزید:

 2           . اْفَعیََّل 1
َ
 . َتَمْفَعَل 3    . اْفَعنََْلٰ 3     . افَْوْنَعَل 0     . اْفَعنَْْل

لَّ 3 ـَ لَّ 8     َل عَ هْ . َتفَ 7         . افَْو
َ
َل 13    . افَََْعلَّ 9       . اْفَعأ  . اْفَعمَّ

َل 12    . اْفَعنَََْس 11  . َتَفْعَََل 13    . َتَفْعََلٰ 13    . اْفَعْولََل 10     . اْفَعوَّ
َل 13 ـَ  . َتَفیَْعَل 18    . َتَفْعَوَل 17      . َتَفْو

 

 
 


