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 ِ َلة   الْعالَِمْيَ  رَبِّ  اْْلَْمد  لِِلٰ َلم   َوالصر ٰ  َوالسر د   ِدنَا َونَِبيِّنَاَسيِّ  ََعَ َمر  ُم 

ْْشَِف 
َ
نِْبياءِ  أ

َ
رَْسِلْيَ  اْْل ٰ  َوالْم  ْْجَِعْيَ  وََصْحبِهِ  آِلِ  وَََعَ

َ
 .أ

 گوید:  عصفور در الممتع میابن 
تصریف، نحویون از آن ترسيدند و وقتی که دیدم به خاطر غموض بودن 

شماری از آنان که  ليف و تصنيف پيرامون آن را ترک کردند مگر افراد انگشتتا
چيزهایی را تحریر کردند که به خاطر اختالل ترتيبش و تداخل ابوابش، 

نماید... در این  سازد و آرزوی طالب علم را برآورده نمی تشنگی را برطرف نمی
های علم صرف را برافراشتم و سهل و  علم کتابی را نگاشتم که در آن بادبان
 حبش گردانيدم.آسان آن و صعب و دشوار آن را رام صا
بندی و ترتيب احکام جهت  شود ابواب از گفتار ابن عصفور دانسته می

تواند  هایی است که مولف می ها و خالقيت سازی تصریف یکی از مهارت آسان
تصریف را به مذاق همگان شيرین و جذاب نماید. عالمه  ،با بهره جستن از آن

ر شود و انظار خيل عظيمی زنجانی تا حدودی توانسته در این مجال موفق ظاه
متوجه سازد، چرا که نه؟ در از علما و طالب را به سمت کتاب پر برکت خویش 

در نحو، لغت، تصریف، معانی، و همچنين ادیب مشهوری است حالی که وی 
ی آثارش  اما أثر وی در تصریف، متمایز از بقيه بيان و عروض ید طوالیی دارد.
 اند. مای صرف از کتابش بسيار نقل نمودهاست تا جایی که بعد از او، عل

ی این کتاب در علم تصریف باعث شد شرحی بر آن بنویسم  اهميت ویژه
و طالب علم را از  که مکمل اختصار آن باشد و از خبایای آن پرده بردارد

     نياز گرداند. جستجوی در شروحات دیگر بی
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اکش عاجزانه تمنا و از ذات پخواهانم سودمند واقع شود اهلل عزوجل از 
و نيات و گفتار و کردارمان را قبول بفرماید و  بپذیردکنم که ما را به بندگی  می

      ناتی نماید که روز رستاخيز سرفرازی به بار آرد.تبدیل به حس

ٰ  اللَ  إِنر  ِّ  ََعَ ء   ك  ٰ  ذٰلَِك  َوإِنر  قَِدير   ََشْ  َونِْعمَ  الل   وََحْسب نَا يَِسي   اللِ  ََعَ
ةَ  َوََل  َحْوَل  َوََل  الَْوكِيل   ٰ  الل   وََصّلر . الَْعِظيمِ  الَْعِلِّ  بِاللِ  إَِلر  ق ور  َسيِِّدنا ََعَ
َمرد   ٰ  ُم  ِ  َواْْلَْمد    وََسلرمَ  وََصْحبِهِ  آِلِ  وَََعَ  .الْعالَِمْيَ  رَبِّ  لِِلٰ

 دار سيد مسلم تخت
 گياهدان  -قشم اميریه، جزیره مدرسه

1/8/1311 
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 ِمْسِب الِل الررْْحِٰن الررِحيِم 

 َوبِِه نَْستَِعي  

ْم بِاْْلَْيِ   رَبِّ َتمِّ
ِ  اْْلَْمد   َلة   الْعالَِمْيَ  رَبِّ  لِِلٰ َلم   َوالصر ٰ  َوالسر د   َسيِِّد اْْلَلِْق  ََعَ َمر  ُم 

ْصَحاوَ  آِلِ وَ 
َ
ْْجَِعْيَ  بِهِ أ

َ
  .أ
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ِْف[  ]َتْعِريف  ِعلِْم الَّصر

نر ااْعلَ 
َ
يَف ِف الليَغِة: اتلرغْ ْم أ ْصِل ِيي  تلرَّْصِ

َ
نَاَعِة: ََتِْويل  اْْل . َوِِف الصِّ

ْمِثلَة  
َ
ْتَلِ  الَْواِحِد إَِل أ ل  إَِلر بَِها.ُم  وَدة ، ََل ََتْص   َفة  لَِمَعان  َمْقص 

بدان که تصریف در لغت: ]بمعنای[ تغيير است. و در فن ]صرف[: چرر   
های گوناگون بررای ]بدسرت آوردن[ معرانی قصرد      به مثالدادن یک اصل 

 1شود جز با ]چر  دادن[ آن. ای که ]آن معانی[ حاصل نمی شده

  

                                                           
صرف با کلمات و علم نحو با جمالت سر کار دارد. بنرابرین در   علم . 1

بينريم کره چگونره از یرک اصرل، معرانی متعرددی         علم صرف آموزش می

 .ض ر باستخراج نمایيم. بعنوان مثال: حروف 

  ، یعنی: زدن.ََضْب مصدر آن:

 ، یعنی: زننده.َضارِباسم فاعل آن: 

ابصيغه مبالغه آن:   ده.، یعنی: بسيار زننََضر

 ، یعنی: زده شده.َمْْض وباسم مفعول آن: 

 ، یعنی: زد.ََضََب فعل ماضی آن: 

 زند. ، یعنی: میيَْْضِب  فعل مضارع آن: 

 ، یعنی: بزن.اَْضِْب فعل أمر آن: 
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 [َتْقِسيم  الِْفْعلِ ]

 ، َرررد  ا ُم  َما... إِمر ي َواِحد  ِمنْه  . َوُك  َباِعٌّ ا ر  ، َوإِمر ا ث ََلِثٌّ ... إِمر ث مر الِْفْعل 
ا َمِزيد  ِفيهِ  . .َوإِمر ا َغْي  َسالِم  ، َوإِمر ا َسالِم  َما... إِمر ي َواِحد  ِمنْه   َوُك 

سپس فعل... یا ثالثی، و یا رباعی است. و هر کدام از آن دو... یا مجرد 
 1و یا مزید فيه است. و هر کدام از آن دو... یا سالم و یا غير سالم است.

                                                           
 شوند: افعال از لحاظ تعداد حروف اصلی به دو دسته تقسيم می . 1
 شود: . ثالثی ]سه حرفی[: که خود به دو دسته تقسيم می1

 الف( ثالثی مجرد
 ب( ثالثی مزید

 شود: . رباعی ]چهار حرفی[: که خود به دو دسته تقسيم می1
 الف( رباعی مجرد

 ب( رباعی مزید فيه
 و صرحي  شوند:  * و از لحاظ نوع حروف باز هم به دو دسته تقسيم می

 .معتل
هرا نباشردص صرحي      . صحي : بره افعرالی کره حرروف ]و ا ی[ در آن    1
 گویند. می

 : شود می تقسيم دسته سه به صحي 
به افعالی که از حروف ]و ا ی[ خالی بوده و تشدید و همرزه   :سالم( الف

َم.نَََّصَ  گویند. مانند: نداشته باشندص سالم می       ، َحِسَب، َكر 

ها تشدید داشته باشد مضعف  به افعالی که حروف اصلی آن :مضعف( ب

، َحبر  گویند. مانند: یا مضاعف می  .َنمر ، َشدر
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ها همزه داشته باشردص مهمروز    به افعالی که حروف اصلی آن :مهموز( ج

َمَر، گویند. مانند: می
َ
َل، أ

َ
  َسأ

َ
 .بََدأ

هرا باشردص معترل     به افعالی که یکی از حرروف ]و ا ی[ در آن  . معتل:1
 گویند. می

 : شود می تقسيم دسته چهار به معتل
 الفعل واقرع شرود. ماننرد:    ءاگر حرف عله در اول، یعنی در فا :مثال( الف

 .، يََسَ وََعدَ 

 الفعل واقع شود. مانند: أجوف: اگر حرف عله در وسط، یعنی در عين( ب
  ، بَاَع، َخاَف.قَاَل 

 الفعل واقرع شرود. ماننرد:    اگر حرف عله در آخر، یعنی در الم :ناقص( ج

َو.َرَمٰ  ، ََس   ، رَِضَ

 بره  لفيف گویند. لفيف می : اگر فعلی، دو حرف عله داشته باشدصلفيف( د
 : شود می تقسيم نوع دو

اگر دو حرف علره در کنرار یکردیگر باشرندص لفيرف مقررون        :مقرون. 1

 .، لََوٰى، قَوَِي َشَوٰی  نامند. مانند: می

اگر دو حرف علره، از یکردیگر جردا باشرندص لفيرف مفرروق        :مفروق. 1

 .، َوََقٰ، َوِلَ َوَفٰ  نامند. مانند: می
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ِفيِّ ] ْ الِِم ِعنَْد الَّصر  [يَ الَْمْعِني بِالسر

ْصِليرة  
َ
وف ه  اْْل ر  الِِم: َما َسِلَمْت ح  َقابِرل  بِالَْفراِء  -َوَنْعِن بِالسر الرِِت ت 

ِم  وِف الِْعلرِة َوالَْهْمَزِة َواتلرْضِعيِف. -َوالَْعْيِ َوالَلر ر   ِمْن ح 
الفعرل و   کره مقابرل فراء    -و مقصود ما به سالم: آنچه حروف اصلی آن 

از حروف عله و همزه و تشدید سرالم   -گيرد  فعل قرار میال الفعل و الم عين
 1باشد.

  

                                                           
 عله، حروف از فعلی هرگاه که است این بر اهلل رحمه مؤلف نظر . 1
گونه که در  همان اما. شود می شناخته سالم باشد، خالی مهموز و تضعيف

ی صحي  و معتل  دسته دورا به  افعال علماء، جمهورباال گذشت 
 کنند. بندی می تقسيم
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ل  َواثلراِن ] ور
َ
 [اْْلَاب  اْْل

ٰ َوْزِن  رنِْن َنَن َماِضريِه ََعَ
: فَ َجرررد  ا اثليََلِثي الْم  مر

َ
ََ  "َفَعرَل"أ َمْفت رو

ه   َضارِع  ... َفم  "الَْعْيِ ل  ْو  "َيْفع 
َ
رَها ، بَِضمِّ الَْعْيِ ""َيْفِعل  أ ْو َكْسِ

َ
: أ ؛ ََنْرو 

. ، ََضََب يَْْضِب   نَََّصَ َينَّْص  
العين باشد پس  مفتوح "َفَعَل"اما ثالثی مجرد: اگر ماضی آن بر وزن 

"مضارع آن  "یا  "َيْفع ل  شود. مانند:  الفعل یا کسر آن می به ضمِ عين "َيْفِعل 

. ، ََضََب يَْْضِب   1نَََّصَ َينَّْص  

                                                           
 آید: ثالثی مجرد بر شش باب می . 1

 آید: آن بر سه وزن میبودص مضارع  َفَعَل الف( اگر ماضی 

  – َيْفتَح   َفتَحَ  – يَْذَهب   َذَهَب  :َفَعَل َيْفَعل  . 1
َ
  قََرأ

 
 .َيْقَرأ

ج   َخَرجَ  – يَْکت ب   َكتََب  :َفَعَل َيْفع ل  . 1 ل   َدَخَل  – ََیْر   .يَْدخ 
 َرَمٰ يَْرِِم. – ََیِْلس   َجلََس  – يَْْضِب   ََضََب  :َفَعَل َيْفِعل  . 3
 آید: بودص مضارع آن بر دو وزن می فَِعَل اگر ماضی  ب(

ََ  – يَرَْحم   رَِحمَ  :َل َيْفَعل  فَعِ . 1 َ   فَِر  .يَْسَمع   َسِمعَ  – َيْفَر
 .يَثِق   َوثَِق  – يَرِث   َورَِث  – ََيِْسب   َحِسَب  :َل َيْفِعل  فَعِ . 1

َل  ماضی اگرج(   آید: ص مضارع آن بر یک وزن میبود َفع 

َل َيْفع ل  . 6 مَ  :َفع  م  يَ  َكر  نَ  – ْکر  ن   َحس   – َيْظر ف   َظر َف  – ََيْس 
 .يَْْش ف   َْش َف 
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اصالتا ابواب ثالثی مجرد، سماعی هستند. اما با تتبع و بررسی پيرامون 
ی این تحقيقات  بندی کنند. نتيجه اند آنها را دسته این افعال، علما توانسته

 : شود می ل  َيْفع   آن مضارع ،َفَعَل  ماضی زیر، مورد سه درنشان داده که 

ول   قَاَل : مانند باشد، واو آن الفعل عين. 1  .َيق 
و َدَع : مانند باشد، واو آن الفعل الم. 1  .يَْدع 
دي  َشدر : مانند باشد، متعدی مضاعف. 3  .يَش 
 :آید می َيْفِعل   َفَعَل  صورت چهار در

 زا الفعل الم که شرطی به ،يَِعد   وََعدَ : مانند باشد، واو الفعل فاء. 1

 این در زیرا. باشد خالی( غين عين، خاء، حاء، هاء، همزه،) حلق حروف

، َوَقعَ : مانند آید، می َيْفَعل   َفَعَل  صورت  .يََضع   وََضعَ  َيَقع 
، بَاعَ : مانند باشد، یاء الفعل عين. 1  .يَِسي   َسارَ  يَِبيع 
َتٰ : مانند باشد، یاء الفعل الم. 3

َ
ِِت، أ

ْ
 از علالف عين که شرطی به يَأ

 صورت این در زیرا. باشد( غين عين، خاء، حاء، هاء، همزه،) حلق حروف

 .َينَْهٰ  َنَهٰ  :مانند آید، می َيْفَعل   َفَعَل 
.: مانند باشد، الزم مضاعف. 1  فَرر يَِفري
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 [اْْلَاب  اثلرالِث  ]

 ٰ ه  َحْرًفا  "َيْفَعل  "َوَيِِجء  ََعَ ْو ََلم 
َ
: إَِذا َنَن َعْي  فِْعِلِه أ ََ الَْعْيِ َمْفت و

وِف  ر  ؛  :اْْلَلِْق. َوِهَ  ِمْن ح  الَْهْمَزة  َوالَْهاء  َوالَْعْي  َواْْلَاء  َوالَْغْي  َواْْلَراء 
ل  
َ
َل يَْسأ

َ
: َسأ ََبٰ يَ ََنْو 

َ
، َوأ ََبٰ َشاذٌّ ، َوَمنََع َيْمنَع 

ْ
 .أ

"، مضارع آن بر وزنِ[ َفَعَل و ]ماضی  آیرد:   الفعل مری  ِ عين مفتوح "َيْفَعل 

الفعرل آن حرفری از حرروف حلرق باشرد. و آن:       الفعل آن یا الم هرگاه عين

.مانند: همزه، هاء، عين، خاء، غين و خاء است.  ، َمنََع َيْمنَع  ل 
َ
َل يَْسأ

َ
  َسأ

ََبٰ و فعل 
ْ
ََبٰ يَأ

َ
 1ست.شاذ اأ

                                                           
 حلق حروف از الفعل الم یا الفعل عين که آید می زمانی َيْفَعل   َفَعَل  . 1

 . باشد
 .غين عين و خاء، حاء و هاء، ز: همزه وحروف حلق عبارتند ا

َل : باشد حلق حروف از که الفعل عين برای مثال
َ
، َسأ ل 

َ
 َسَحرَ  يَْسأ

، ، َجَحدَ  يَْسَحر  ، َظَهرَ  ََیَْحد    .َيْقَهر   َقَهرَ  َيْظَهر 
، َمنَعَ : باشد حلق حروف از که الفعل الم برای مثال ، قََرعَ  َيْمنَع   َيْقَرع 

، نََسخَ  ، نََصحَ  يَنَْسخ    َينَْصح 
َ
  َمَل

 
 .َيْمَل

ََبٰ  فعل اما
َ
ََبٰ  أ

ْ
الفعل آن از  الفعل آن و الم کنيم که عين مشاهده می يَأ

از عرب شنيده شده است  َيْفَعل   َفَعَل حروف حلق نيست ولی بر وزن 

 . استو از قاعده خارج  شاذبنابرین این فعل 

ْن ي  در قران آمده: 
َ
ََب الل  إَِلر أ

ْ
 تِمر ن ورَه ﴾. ﴿َويَأ
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ي : فرماید می وسلم عليه اهلل صلی اهلل رسول حدیثی در ِِت  ك  مر
 
ل ونَ  أ  يَْدخ 

ََبٰ  َمنْ  إَِلر  اْْلَنرةَ 
َ
وَل  يَا: قَال وا ،أ ، رَس  ِ ََبٰ  َوَمنْ  الِلر

ْ
َطاَعِن  َمنْ : قَاَل  ؟يَأ

َ
 أ

ََبٰ  َفَقدْ  َعَصاِن  َوَمنْ  اْلَنرَة، َدَخَل 
َ
 7181 بخاری .أ

 :گوید می قياس طبق شاعر بيت، این در

بِيَ  ه  َذام   َما إِبِِل  يَا
ْ
 َحْوِِلَه نِِصٌّ  وَ  َرَواء   َماء         هْ َفتَأ

 و کننده سيراب آب. کند می امتناع رفتن سریع از که چيست! شترم ای
 .است اطرافش خوب علف



11 

 

ابِع  ]  [اْْلَاب  الرر

 ٰ ه   "فَِعَل"َوإِْن َنَن َماِضيِه ََعَ َضرارِع  ... َفم  وَر الَْعْيِ "َمْكس  ، "َيْفَعرل 
، إَِلر َما َشرذر ِمرْن ََنْرِو: َحِسرَب ََيِْسرب   م 

: َعِلَم َيْعلَ ؛ ََنْو  بَِفتِْح الَْعْيِ
َخَواتِِه.

َ
  َوأ

الفعل باشد پس مضرارع آن   ورِ عينمکس "فَِعَل"و اگر ماضی آن بر وزن 

" ،مانند: شود.   الفعل می به فت  عين "َيْفَعل  مگر آنچه شاذ است.  َعِلَم َيْعلَم 

 1و اخوات آن.َحِسَب ََيِْسب  مانند: 

                                                           
 مگرر  آیرد  مری  َيْفَعرل   وزن بر هميشه آن قياسی مضارع ،فَِعَل  باب . 1

 بره . انرد  زده تلفظ َيْفِعل   را آن مضارع شده شنيده عرب از که  افعال بعضی

 افعرال  نروع  ایرن . شرود  مری  گفتره  قيراس  از خرارج  و شاذ افعال دسته این
 : اند دوگونه

 شنيده شده است.  َيْفِعل  مضارع آنها فقط بر وزن  یک وجهی:( 1)

شنيده  ِعل  َيفْ  فقط ها آن مضارع قياس، خالف بر این باب که افعال

 :هستند  شدهص سيزده فعل
 معنا مصدر مضارع ماضی

،ِوراثَةُا يَِرثُ  َوِرثََ  برد إرث ِإْرًثا
 شد نزدیک آن به: مِنْهُ وَلِیَ. یافت دست آن بر وََِليَةا،َوََليَةُا يَِلي َوِلََ
 شد نورزید، خشمگي تکبر: أَنْفُهُ وَرِمَ. کرد بادکرد،ورم َوَرمااُُُُُُُُ يَرِمُ  َورِمََ
 گزید دوری شبهات از گردید، پرهيزگار َوَرعا،َورَاعاة يَرِعُ  َورِعََ
 داشت دوست ِمَقة،َُوْمقاا َيَِقُ  َوِمقََ
َمأرَ ََوِفقََ  گشت نيکو اسب:الْفَرَسُ مقصوددرآمد،وَفِقَ با کارموافق َوفْ قااُُُ يَِفقُ  اْلأ



11 

 

                                                                                                                  

 کرد اطمينان ثَِقةُا يَِثقُ  َوِثقََ
ُُيَرِيََوِريََ  چاقی بر دالّ شد، پر چربی و پيه از استخوانَُُُُُُُوْرًيا

دُ  َوِجَدَِبهَِ ا َيَِ  شد اندوهگين: عَلَيْهِ وَجِدَ. داشت دوست بسيار را او َوْجدا

ا يَِقهُ  َوِقَهََلهَ   کرد اطاعت و شنيد او از َوقْ ها
ا َيِكمُ  وَِكمََ  شد غمگين وَْكما
 خوابيد پهلو یک به و ذاشتگ زمين بر را نشيمنگاه َورْكاا يَرِكُ  َوِركََ
 شتابيد کرد، عجلهَُوْعقااُيَِعقُ ََوِعقََ

 شنيده شده است. َيْفِعل  و  َيْفَعل  دو وجهی: مضارع آنها بر وزن  (2)

 شنيده َيْفِعل  و  َيْفَعل   ها آن مضارع قياس، خالف بر که باب این افعال

 :هستند  فعل زدهدوا شدهص
 مضررررارع ماضی

 قياسی
 مضررررارع

 شاذ
 معنا مصدر

 پنداشت برد، گمان ِحْسَبانُا ََیِْسبُ  ََیَْسبُ  َحِسبََ
ر هَ ََوِغرََ  شد حسد و حقد از پر اش سينه َوْغراا،َُوِغراا يَِغرُ  يَ ْوَغرُ  َصدأ

 گرفت خشم و کينه او بر َوْحراا،َُوِحراا َیَِرُ  يَ ْوَحرُ  َوِحَرََعَلیأهَِ
 شد فرا  او یزندگ شد، خوش نَ ْعَمةُا يَ ْنِعمُ  يَ ْنَعمُ  نَِعمََ

 شد بد او زندگی شد، محتاج ب  ْؤساا يَ ْبِئسُ  يَ ْبَئسُ  بَِئسََ
 شد نااميد ََیْساا يَ ْیِئسُ  يَ ْیَئسُ  یَِئسََ
 گردید سرگشته اندوه و عشق از َوََلاا يَِلهُ  يَ ْولَهُ  َولِهََ

 رفت آن رطوبت شد، خشک يَ َبساا،ُي  ْبساا يَ ْیِبسُ  يَ ْیَبسُ  یَِبسََ
 کرد فراموش ترسيد، َوَهلاُ يَِهلُ  يَ ْوَهلُ  َوِهلََ
 زد دهان( ظرف در) سگ و ل وغاا يَِلغُ  يَ ْوَلغُ  الأَکلأبَ ََوِلغََ
 شد هالک َوبْ قاا،َُمْوبِقاا يَِبقُ  يَ ْوَبقُ  َوِبقََ
 گرفت ویار حامله زنُِوَحاماا،َوََحااَُتَِمُ ُتَ ْوَحمُ ََوِحمََ
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 [اْْلَاب  اْْلَاِمس  ]

ٰ َوْزِن  رر"فَ َوإِْن َنَن َماِضرريِه ََعَ ه   َل"ع  َضررارِع  ... َفم  وَم الَْعررْيِ َمْضررم 
""َيْفع   ن  الْ  ، بَِضمِّ ل  َن ََيْس  : َحس  ؛ ََنْو  َخَواتِِه.َعْيِ

َ
 َوأ

الفعل باشد پس مضارع آن  مضمومِ عين َل"ع  "فَ و اگر ماضی آن بر وزن 

""َيْفع   ن  : شود. مانند الفعل می به ضمِ عين ل  َن ََيْس   1اخوات آن. و َحس 

َجررد  ] بَاِعي الْم   [الري
مر 
َ
َباِعي ا اَوأ َو َجررد  الْم   لري  ، َكَدْحَرَج َدْحرََجًة ِدْحَراًجا."َفْعلََل": َفه 

َدْحرَرَج َدْحرََجرًة : اسرت. ماننرد   "َفْعلَرَل"و اما رباعی مجرد پرس آن  
 ِدْحَراًجا.

ْوَزان  اثليََلِثِّ الَْمِزيِد ِفيهِ ]
َ
 [أ

مر 
َ
قَْسا اَوأ

َ
ٰ ثَََلثَِة أ َو ََعَ :اثليََلِثي الَْمِزيد  ِفيِه: َفه   م 

 و اما ثالثی مزید فيه: پس آن بر سه قسم است:
: َكرر ْحر ف 

َ
ْرَبَعِة أ

َ
ٰ أ : َما َنَن َماِضيِه ََعَ ل  ور

َ
ْفَعَل"اْْل

َ
ْكرَرَم "أ

َ
: أ ، ََنْرو 

َل"ي ْکِرم  إِْكَراًما. وَ  َ  َتْفِرَيًا. وَ "َفعر َفرِّ ََ ي  : فَرر : قَاتََل "فَاَعَل"، ََنْو  ، ََنْو 
َقاتَ ي    لًَة َوِقيتَاًَل َوقِتراًَل َوقِتَاًَل.َقاتِل  م 

                                                           
َل"  اگر ماضی بر وزن . 1 رل  " هرا برر وزن  بيایرد مضرارع آن تن  "َفع   "َيْفع 
  آید. می

َل  باب بر دهند، داللت ثابت طبائع و غرائز بر که افعالی  آیند، می َفع 

مَ  :مانند م ، َكر  َ  يَْکر  ، َجب  ، َظر َف  ََیْب   مَ  َيْظر ف  ، وَس  م  ل   َْج َل  يَوْس   .ََیْم 
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 اول: آنچه ماضی آن بر چهار حرف باشد. مانند: 

ْفَعَل" ]باب[* 
َ
ْكَرَم ي ْکِرم  إِْكَراًما. مانند: "أ

َ
 أ

َل"* ]باب[  َ  َتْفِرَيًا. :مانند "َفعر َفرِّ ََ ي   فَرر
َقاتَلًَة َوِقيقَاتََل ي   مانند: "فَاَعَل"* ]باب[   تَاًَل َوقِتراًَل َوقِتَاًَل.َقاتِل  م 

: ْحر ف 
َ
ٰ ََخَْسِة أ ور  َواثلراِن: َما َنَن َماِضيِه ََعَ

َ
را أ : ل   إِمر ؛ ِمثْرل   اتلرراء 

َل " ا. وَ  ،"َتَفعر ً َ َيتََكسر  تََکسي : تََکسر : َتبَاَعَد يَتَبَاَعد  "َتَفاَعَل "ََنْو  ، ََنْو 
ل   ا ور

َ
ا أ ًدا. َوإِمر : َتبَاع  : اْنَقَطَع َينَْقِطع  انِْقَطاًع. "اْنَفَعَل "لَْهْمَزة ؛ ِمثْل  ، ََنْو 

: اْجتََمَع ََیْتَِمع  اْجِتَماًع. وَ "اْفتََعَل "وَ  : اْْحَررر ََيَْمرري "اْفَعرلر "؛ ََنْو  ، ََنْرو 
َراًرا.  اْْحِ

 دوم: آنچه ماضی آن بر پنج حرف باشد. یا:
 اول آن تاء قرار دارد. مانند:

َل"]باب[ *  ا. مانند: "َتَفعر ً َ َيتََكسر  تََکسي  تََکسر
ًدا. :مانند "َتَفاَعَل"* ]باب[   َتبَاَعَد يَتَبَاَعد  َتبَاع 

 اول آن همزه قرار دارد. مانند:

 اْنَقَطَع َينَْقِطع  انِْقَطاًع. :مانند "اْنَفَعَل"* ]باب[ 
 ع  اْجِتَماًع.اْجتََمَع ََیْتَمِ  :مانند "اْفتََعَل"* ]باب[ 
"* ]باب[  َراًرا. :مانند "اْفَعلر  اْْحَرر ََيَْمري اْْحِ

 : ؛ ِمثْل  ْحر ف 
َ
ٰ ِسترِة أ : َما َنَن َماِضيِه ََعَ : "اْسرتَْفَعَل "َواثلراِلث  ؛ ََنْرو 

َيا"اْفَعالر "اْستَْخَرَج يَْستَْخِرج  اْسِتْخَراًجا. وَ  : اْْحَارر ََيَْماري اْْحِ ًرا. ؛ ََنْو 
: اْعَشوَْشَب َيْعَشوِْشب  اْعِشيَشرابًا. وَ "اْفَعوَْعَل "وَ  َل "، ََنْو  : "اْفَعرور ؛ ََنْرو 
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: اْقَعنَْسَس َيْقَعنِْسس  اقِْعنَْساًسا. "اْفَعنْلََل "اْجلَورَذ ََیْلَوِّذ  اْجِلوراًذا. وَ  ؛ ََنْو 
: اْسلَنَْقٰ "اْفَعنَّْلٰ "وَ   .اْسِلنَْقاءً  يَْسلَنِْق  ؛ ََنْو 

 سوم: آنچه ماضی آن بر شش حرف باشد. مانند:

 اْستَْخَرَج يَْستَْخِرج  اْسِتْخَراًجا. :مانند "اْستَْفَعَل"* ]باب[ 
"* ]باب[  َياًرا. :مانند "اْفَعالر  اْْحَارر ََيَْماري اْْحِ
 اْعَشوَْشَب َيْعَشوِْشب  اْعِشيَشابًا. :مانند "اْفَعوَْعَل"* ]باب[ 
َل""اْفعَ * ]باب[  اًذا. :مانند ور  اْجلَورَذ ََیْلَوِّذ  اْجِلور
  اْقَعنَْسَس َيْقَعنِْسس  اقِْعنَْساًسا. :مانند "اْفَعنْلََل"* ]باب[ 
"* ]باب[    اْسلَنَْقٰ يَْسلَنِْق اْسِلنَْقاًء. :مانند "اْفَعنَّْلٰ
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بَاِعِّ الَْمِزيِد ِفيهِ ] ْوَزان  الري
َ
 [أ

مر 
َ
َباِعي  اَوأ ْمِثلَت ه  ثَََلثَة  الَْمِزيد  ِفيِه:  الري

َ
 :فَأ

؛ َنْحرَرْجََم "اْفَعنْلَرَل "؛ َكتََدْحَرَج َيتَرَدْحَرج  تَرَدْحر ًجا. وَ "َتَفْعلََل "
م  اْحِرْجَاًما.   ؛ َنقَْشَعرر َيْقَشِعري اقِْشْعَراًرا."اْفَعلَلر "وَ  ََيَْرْجِ

 ست:های آن، سه ا و اما رباعی مزید فيه: پس مثال

 تََدْحَرَج َيتََدْحَرج  تََدْحر ًجا. مانند: "َتَفْعلََل "* ]باب[ 
م  اْحِرْجَاًما. :مانند "اْفَعنْلََل"* ]باب[   اْحَرْجََم ََيَْرْجِ
 2اقَْشَعرر َيْقَشِعري اقِْشْعَراًرا. :مانند ""اْفَعلَلر * ]باب[ 

                                                           
 ]ثالثی مزید[ . 1

قسمت تقسيم ثالثی مزید دارای چهارده باب است و این ابواب به سه 
. مزید 3، . مزید به دو حرف1. مزید به یک حرف، 1ه عبارتند از: شوند ک می

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

 
 

 مصدر مضارع ماضی

ْفَعَل 
َ
ْفِعل   أ  إِفْعال ي 

َل  ل   َفعر َفعِّ  َتْفِعيل ي 
َفاَعلَة ي فاِعل   فَاَعَل   م 
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 د به دو حرف )پنج حرفی( دارای پنج باب است:ثالثی مزی
 

 مصدر مضارع ماضی

 ِانِْفعال َينَْفِعل   اِْنَفَعَل 
 ِافِْتعال َيْفتَِعل   اِْفتََعَل 
 ِافِْعَلل َيْفَعلي  اِْفَعلر 
َل  ل   َتَفعر ل َيتََفعر  َتَفعي
 َتَفاع ل  َيتََفاَعل   تَفاَعَل 

   
 ارای چهار باب است:ثالثی مزید به سه حرف )شش حرفی( د

 

 مصدر مضارع ماضی

 ِاْسِتْفعال يَْستَْفِعل   اِْستَْفَعَل 
 ِافِْعيْعال َيْفَعوِْعل   اِْفَعوَْعَل 
َل  ل   اِْفَعور  ِافِْعورال َيْفَعوِّ
 ِافِْعيَلل َيْفعالي  اِفْعالر 

 
 ]رباعی مجرد[ 

َفْعِلل  َفعْ آید:  رباعی مجرد فقط بر یک باب می  .فِْعََللو لَلَة َفْعلََل ي 
 مثال:

 َزلَْزَل ي َزلِْزل  َزلَْزلًَة وِزلَْزاًَل. َدْحَرَج ي َدْحِرج  َدْحرََجًة وِدْحَراًجا.
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 ]رباعی مزید[
 رباعی مزید بر دو نوع است: پنج حرفی و شش حرفی 

 رباعی مزید به یک حرف )پنج حرفی(:
 

 مصدر مضارع ماضی

 َتَفْعل ل َيتََفْعلَل   َتَفْعلََل 
 

 (:حرفی پنج) حرف یک به مزید رباعی برای مثال

 َتَفْعل ل        َيتََفْعلَل         َتَفْعلََل  (1)

ج      َيتََدْحَرج        تََدْحَرجَ   (           غلطيد)    تََدْحر 

بََل  بَل         تََسْ ب ل       يَتََسْ بََل )      تََسْ بَالِ  تََسْ ْ . پوشيد شلوار: بِالسِّ

 َ بََل ت ل   َسْ  (کند چه ندانست که کرد گير خود کار در طوری مرد :الررج 

لَْزل           تََزلَْزَل  ل          َيََتَ  (               لرزید)   تََزلْز 

 شد پایين و باال کرد، یا شد رو و زیر)  َتبَْعث            يَتَبَْعَث          َتبَْعَثَ 

 (کرد یا
 

 به دو حرف )شش حرفی(: رباعى مزید       

 مصدر مضارع ماضی
 ِافِْعنَْلل َيْفَعنِْلل   اِْفَعنْلََل 
ل َيْفَعِللي  اِْفَعلَلر   ِافِْعَلا
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 (:حرفی شش) حرف دو به مزید رباعى برای مثال

 اِفِْعنَْلل        َيْفَعنِْلل          اِْفَعنْلََل  (1)
م          اِْحَرْجَمَ   جمع جماعت: الَْقْوم   اِْحَرْجَمَ )     ْجاماِْحرِ       ََيَْرْجِ

 (شدند

 متفرق جماعت: الَْقْوم   اِفَْرنَْقعَ )     اِفِْرنْقاع       َيْفَرنِْقع           اِفَْرْنَقعَ 

 (شدند

ل         َيْفَعِللي        اِْفَعلَلر  (2)  اِفِْعَلا
نر 
َ
 اطمينان گرفت، آرام)        ناِْطِمئْنا           َيْطَمِئي          اِْطَمأ

 (یافت

 (لرزید زد، رعشه)        اِقِْشْعرار          َيْقَشِعري          اِقَْشَعرر 

ْل   اِْدلََهمر )         اِْدلِْهمام            يَْدلَِهمي            اِْدلََهمر   تاریک شب: اِلر

 (گشت

ِريْق   اِْسلََحبر (   باباِْسِلحْ        يَْسلَِحبي      اِْسلََحبر   واض  راه: الطر

 ( شد کشيده و مستقيم و

 (رفت شتابان)       اِْسبِْطرار           يَْسبَِطري          اِْسبََطرر 

 :1تنبيه 

 اما دانسته، مزید ثالثی جزو را اِفِْعنََْلء و اِفِْعنََْلل باب اهلل رحمه مولف

 .ندمزید رباعی به ملحق باب دو این که است این صحي 
 که است این هستند مزید رباعی به ملحق باب دو این که این بر دليل

 بيایند ای کلمه آخر در اگر جنس هم حرف دو هرگاه صرفی ی قاعده طبق
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 دیگرهم در جنس هم حرف دو و شود داده قبل ما به اول حرفِ حرکتِ باید
 :مانند. شوند ادغام

 متماثل حرفِ دو ادغامِ عدمِ اما. باشد نَسر اِْقعَ : باید اصل در ِِْقَعنَْسَس ا

 صورت اعالل و ادغام الحاق، در زیرا دهد می داللت الحاق بر فعل، آخر در
 .باشد الحاق بر دليلی که این تا پذیرد نمی

 ثالثی مزید نيست بلکه ملحق به رباعی مزید است. ِِْقَعنَْسَس ابنابرین 

ق به رباعی مزید است زیرا حروف نيز ملح ِعنَّْل اِفْ بر وزن  اْسلَنَْقٰ 

 و سه حرفی است. س ل قاصلی آن: 

 :1تنبيه 

را یک بار در ثالثی مزید آورد و برای آن  اِفِْعنَْللمولف رحمه اهلل باب 

مثال آورد و یک بار آن را در رباعی مزید قرار داد و برای آن  ِِْقَعنَْسَس ا

هم رباعی مزید و هم  اِفِْعنَْللمثال آورد. اما باید دانست که باب  اِْحَرْجَمَ 

 ملحق به رباعی مزید دارد. مثال به:

"ف و "َ ر ج م" حروف اصلی این دو: ، افَْرْنَقَع. اِْحَرْجَمَ  رباعی مزید:
 ر ق ع".

"ق حروف اصلی این دو: . اِْسَحنَْكَك  ،ِِْقَعنَْسَس ا ملحق به رباعی مزید:
  "س َ ك". وع س" 

 :باب دو این برای مثال

 اِفِْعنَلل     َيْفَعنِْلل        اْفَعنْلََل  -1
 سينه و راست کمر برگشت،)   اِقِْعنْساس     َيْقَعنِْسس       اِْقَعنَْسَس 

 (کرد سپر را
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 (گشت سياه)    اِْسِحنَْكك    يَْسَحنِْكك      اِْسَحنَْكَك 

 (رفت سرعت با)  اِْعِضنْجاج     َيْعَضنِْجج       اِْعَضنَْججَ 

 اِفِْعنَْلءً      َيْفَعنِْل      نَّْلٰ اِْفعَ  -1

ٰ  اِْسلَنَْقٰ )   اِْسِلنْقاءً       يَْسلَنِْق      اِْسلَنَْقٰ   (خوابيد پشت به :قَفاه   ََعَ

يْك   اِْحَرْنَب )   اِْحِرنْباءً       ََيَْرنِْب     اِْحَرنَْبٰ   ى آماده خروس :ادلِّ

 (شد جنگ
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 تَنْبِيه  
تََعد  وَ ]  [ََلِزم  َتْقِسيم  الِْفْعِل إَِل م 

ىٰ  ي َيتََعدر ِ َو اَّلر ، َوه  تََعد  ا م  : إِمر رولِ  الِْفْعل  ؛ َكَقْولِرَك: بِرهِ  إَِل الَْمْفع 
بْت  َزيًْدا، يًْضا ََضَ

َ
ٰ أ َاِوًزا. :َوي َسَّمر  َواقًِعا َوُم 

به تعدی  فعل: یا متعدی است و آن چيزی است که ]از فاعل[ به مفعول

و به فعل واقع و فعل مجراوز نيرز    بْت  َزيًْدا.ََضَ تو: ی  کند. مانند گفته می

 نامگذاری شده است.
 ، َن َزيْد  ي لَْم َيتََجاَوِز الَْفاِعَل؛ َكَقْولَِك َحس  ِ َو اَّلر ، َوه  تََعد  ا َغْي  م  َوإِمر

: ََلِزًما َوَغْيَ َواقًِعا. ٰ  َوي َسَّمر
است.  و یا غير متعدی است. و آن چيزی است که از فاعل تجاوز نکرده

. : ی تو مانند گفته َن َزيْد  به فعل الزم و غير واقرع ]نيرز[ نامگرذاری     وَحس 

 شده است.
َجررِد: بِتَْضِعيِف الَْعْيِ َوبِرالَْهْمَزِة؛ َكَقْولِرَك:  يِه ِف اثليََلِثِّ الْم  َوت َعدِّ

؛ ََنْر ِّ ، َوِِبَْرِف اْْلَرِّ ِف الُْك  ْجلَْست ه 
َ
، فَررْحت  َزيًْدا، َوأ : َذَهبْرت  بَِزيْرد  و 

 َواْنَطلَْقت  بِِه.
 کنی: و در ثالثی مجرد آن را متعدی می

 فَررْحت  َزيًْدا. ی تو: الفعل. مانند گفته دادن عين. به تشدید 1

. . به همزه. مانند:1 ْجلَْست ه 
َ
  أ
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 . به حرف جر در تمامی ]ابواب، چه ثالثی و چه رباعی[. مانند:3
، وَ   2اْنَطلَْقت  بِِه.َذَهبْت  بَِزيْد 

                                                           
 در مستقيم و کند می تجاوز فاعل از که است فعلی ،متعدی فعل . 1

بْت   – الرِّسالةَ  َزيْد   َكتََب : مانند .گذارد می تأثير به مفعول  .َزيًْدا ََضَ
مانند:  .کند نمی تجاوز به مفعول به فاعل از که است فعلی ،الزم فعل

نَ  – َزيْد   َجلََس   .َزيْد   َحس 
ه را در این . فرّاء این سکرد متعدی توان می را الزم فعل طریق سه به

 بيت جمع کرده است:

ِزمِ  َتْعِديَة    َوالَهْمَزهْ  َواتلرْضِعيِْف  بِاْْلَرِْف ...  َْحَْزهْ  يَا الَلر
ای حمزه! متعدی کردنِ فعل الزم با حرف ]جر[ و مضعف کردن 

 [ است.إِْفَعال[ و همزه ]یعنی بردن به باب َتْفِعيل]یعنی بردن به باب 

 ی همزه یا نقل ی همزه همزه، این به) آن اول در همزه آوردن -1

 . مانند:بریم می العَ فْ إِ  باب به را آن بگویيم تر ساده(. گویند می تَعَدِّیه

 .نشست زید=  َزيْد   َجلََس : الزم

ْجلَْست ه  : متعدی
َ
 .منشاند او را=  أ

َعلِّم   َخَرجَ : الزم  .شد خارج استاد=  الْم 

ْخَرجَ : متعدی
َ
َعلِّم   أ  .کرد خارج را آموز دانش ،استاد=  ِميذَ اتلِّلْ  الْم 

 :کردن مضعف -1

 :بریم می يلعِ فْ تَ  باب به را آن بگویيم تر ساده

ََ َزيْد  : الزم  .شد زید خوشحال=  فَِر

 .زید را خوشحال کردم=  َزيًْدا فَررْحت  : متعدی
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 :جر حرف کردن داخل -3

  .رفت زید=  َزيْد   َذَهَب : الزم

 .برد را علی ،زید=  بَِعِل   َزيْد   َذَهَب : متعدی

  .رفت زید=  َزيْد   اْنَطلََق : الزم

 .او را بردم=  اْنَطلَْقت  بِهِ : متعدی

 شود: فعل متعدی به چند دسته تقسيم می

.تک مفعولی:  ْذَهَب َزيْد  اْبنَه 
َ
 أ

 شود: دو مفعولی: به دو نوع تقسيم می
مبتدا و خبر الف( افعالی که بر عطا و بخشش داللت دهند و قبال 

لْبََس.نبوده باشند. مانند: 
َ
، َكََسٰ أ ْطَعَم، َسَقٰ

َ
ْعَطٰى، َمنََح، أ

َ
 أ

: اعراب آن: َكَسوْت  الَْفِقَي ثَْوبًا.  . الَْفِقَي: فعل و فاعلَكَسوْت 
 به دوم. مفعولثَْوبًا: به اول.  مفعول

ْطَعَمْت های دیگر:  مثال
َ
ْعَطٰى َزيْد  َعْمًرا ِدرَْهًما. أ

َ
ِهنْد  الِْمْسِكَي أ

 َطَعاًما.

ب( قبال مبتدا و خبر بوده باشند. این افعال، افعال شک و یقين هستند 
 و به ظن و اخوات آن مشهورند: 
 اند:  ظن و أخوات آن، دو نوع

 شوند: که خود به چهار گروه تقسيم می. افعال قلوب: 1

م  َزَعَم . 1دهند:  الف( افعالی که فقط معنای شک و گمان می يَْزع 
 ،  َهْب.. 1َزَعْمت 
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 آیند: ب( افعالی که بيشتر به معنای شک و اندک به معنای یقين می

ني ظَ . 1 ، َظنر َيظ  ، . 1نَنْت  َخال . 3َحِسَب ََيِْسب  و ََيَْسب  َحِسبْت 
 ، ، . 1ََیَال  ِخلْت  دي َعَدْدت  ،. 1َعدر َيع  َحَجا . 6 َجَعَل ََیَْعل  َجَعلْت 

و َحجَ  . ََيْج   وْت 
د  وََجْدت  . 1دهند:  افعالی که فقط معنای یقين میج(  . 1، وََجَد ََیِ

، لَْفيْت 
َ
لََْفٰ ي لِِْف أ

َ
 أ

 شک و گمان معنای به اندک و یقين معنای به بيشتر که افعالید( 

ٰى يََرٰى . 1: آیند می
َ
، رَأ يْت 

َ
، . 1رَأ َدرَٰى يَْدرِي . 3َعِلَم َيْعلَم  َعِلْمت 

 ،  َتَعلرْم.. 1َدَريْت 
، . 1َجَعَل، . 1. افعال تصيير: 1 ، . 3رَدر يَر دي رََدْدت  َْذت  ََذ َيترِخذ  اَّتر اَّتر

1 . ، ْت  َ ي َصيِّ  َصير . . 1َصير .. 6وََهَب َيَهب  وََهبْت   تََرَك َيْْت ك  تََرْكت 

اند:  ها را در هفت فعل منحصر دانسته سه مفعولی: برخی از علما آن

عْ 
َ
َث. لََم،أ ، َحدر ْخََّبَ

َ
، أ َ ، َخَّبر

َ
، َنبرأ

َ
ْنبَأ

َ
رَٰى، أ

َ
 أ

ْعلَْمت  َزيًْدا َعْمًرا َجالًِسا. 
َ
به زید اعالم کردم که عمرو نشسته أ

:  است. اعراب آن: ْعلَْمت 
َ
َعْمًرا:  به اول. مفعولَزيًْدا:  فعل و فاعل.أ

 به سوم. مفعولَجالًِسا:  به دوم. مفعول
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 فَْصل  

ْفَعالِ 
َ
يِف ٰهِذهِ اْْل ْمثِلَِة تََّْصِ

َ
 ِف أ

 [َتْعِريف  الِْفْعِل الَْماِض ]
َمراِن  ي َدلر ََعَ َمْعرًو و ِجرَد ِف الزر ِ رَو الِْفْعرل  اَّلر ا الَْماِض... َفه  مر

َ
أ

 الَْماِض.
کره در   دهرد  اما ماضی... پس آن فعلی است که بر معنایی داللرت مری  

 زمان گذشته یافته شده است.
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قَْسام  الِْفْعِل الَْماِض ]
َ
 [أ

تََحرِّك  ِمنْه   ل  م  ور
َ
ْو َنَن أ

َ
ل   َمْفت وًحا، أ ور

َ
: َما َنَن أ فَالَْمبِْني لِلَْفاِعِل ِمنْه 

رَت  َمْفت وًحا؛ ِمثَال  : رَن، نَََّصْ رتَا نَََّصْ رْت نَََّصَ روا، نَََّصَ ا نَََّص   نَََّصَ نَََّصَ
نَا. ، نَََّصْت  نَََّصْ ت نر َما نَََّصْ ت  ْم، نَََّصِْت نَََّصْ ت  َما نَََّصْ ت   نَََّصْ

پس مبنی للفاعل از آن ]یا به تعبير دیگر: فعل معلوم آن[: آنچه که اول 
 آن مفتوح باشد یا اولين حرف متحرک آن مفتوح باشد. مثال آن:
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نَ  تَا نَََّصْ وا، نَََّصَْت نَََّصَ ا نَََّص  ْم، نَََّصَ نَََّصَ رت  َما نَََّصْ ت  ، نَََّصَْت نَََّصْ
نَا. ، نَََّصْت  نَََّصْ ت نر َما نَََّصْ ت   2نَََّصِْت نَََّصْ

ٰ ٰهَذا   :َوقِْس ََعَ
َ
َل فَ ْفَعَل، وَ أ َعرَل، تَ َفْعلََل، َوافْ تَ ْعلََل، وَ فَ اَعَل، وَ فَ ، وَ عر

، َوافْ عَ ْفَعَل، َوافْ تَ َعَل، َواسْ فَ َوانْ    وَْعَل.عَ لَلر
                                                           

 معلوم:صرف فعل ماضی  . 1

 غایب فعل ماضی معلوم

 مونث مذکر

 : او یاری دادنَََّصَْت  : او یاری دادنَََّصَ  مفرد )یک نفر(

ا مثنی )دو نفر( تَا دو یاری دادند : آننَََّصَ  دادند دو یاری :آننَََّصَ

وا تر( جمع )سه نفر یا بيش نَ  : ایشان یاری دادندنَََّص   : ایشان یاری دادندنَََّصْ

 

 مخاطب ومفعل ماضی معل

 مونث مذکر

 : تو یاری دادینَََّصِْت  : تو یاری دادینَََّصَْت  مفرد )یک نفر(

ت ما مثنی )دو نفر( ت ما : شمایاری دادیدنَََّصْ  : شمایاری دادیدنَََّصْ

ت مْ  تر( جمع )سه نفر و بيش ت نر  : شما یاری دادیدنَََّصْ  : شمایاری دادیدنَََّصْ

 

 فعل ماضی معلوم

 : من یاری دادمََّصْت  نَ  متکلم وحده

نا متکلم مع الغير  : ما یاری دادیمنَََّصْ
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 بر همين قياس بگير: و ]ابواب ذیل[ را

 
َ
ررَل، وَ فَ ْفَعررَل، وَ أ َعررَل، فَ َعررَل، َوانْ تَ َفْعلَررَل، َوافْ تَ ْعلَررَل، وَ فَ اَعررَل، وَ فَ عر
، َوافْ عَ ْفَعَل، َوافْ تَ َواسْ   وَْعَل.عَ لَلر

َوائِرِل 
َ
ِلَفاِت ِف اْْل

َ
َهرا َزائِرَدة ، تَ ْ َوََل َتْعتََِّبْ َحَرََكِت اْْل نِنر

ب رت  ِف ؛ فَ
ْرِج.تَْسق  اَِلبِْتَداِء وَ   ط  ِف ادلر

نرد کره در آغراز     هرا زائرد   آنو به حرکات الف در اوایل اعتبار نده. زیررا  
    1افتند. در وسط ]کالم[ می اماشوند  ]کالم[ ثابت می

وِل ِمنْه   ي لَْم ي َسمر فَاِعل ه   –َوالَْمبِْني لِلَْمْفع  ِ َو الِْفْعل  اَّلر َما َنَن  –َوه 
ل   َمْضم   ور

َ
 ْعِلَل، وَ ف  ِعَل، وَ ف   وًما؛ َكر :أ

 
رَل، وَ ف  فِْعَل، وَ أ رَل، ت  وِعرَل، وَ ف  عِّ عِّ ف 

وِعَل.ت  وَ     ف 

                                                           
، َل َعرفَ  گيررد. ماننرد:   هميشه حرف اولِ فعلِ ماضیِ معلوم، فتحه می . 1

 ، َل ع  فَ ، َل عِ فَ 
َ
َل فَ ْفَعَل، أ  َفْعلََل تَ ْعلََل، فَ  َفاَعَل،تَ اَعَل، فَ ، عر

کره متحررک   شوند اولين حرفی  ی وصل آغاز می هایی که با همزه فعل

، افْ َعرافْ  گيرد. مانند: است فتحه می ْفَعَل، تَ َعرَل، اْسرفَ َعرَل، انْ تَ ، افْ الر َعرلر
، افْ عَ افْ   وَْعَل.عَ لَلر

 اگر گفته شود اولين حرف متحرک در این افعال، الف است. 
شود: این الف، الف زائدی است که جهت نطق زدن به ساکن  گفته می

شود.  وسط کالم به آن تلفظ زده نمی آورده شده است. به همين سبب در

 لََق.طَ لََق، فَانْ طَ َوانْ مانند: 
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و آن فعلی است که فاعلش نرام بررده    –و ]فعل[ مبنی للمفعول از آن 

 وَ  ْعِلرَل،ف  وَ  ِعَل،ف   آنچه اول آن، مضموم باشد. مانند: –نشده است 
 
 فِْعرَل،أ

َل،ف  وَ  َل،ت  وَ  وِعَل،ف  وَ  عِّ عِّ وِعَل.ت  وَ  ف    ف 

: افْ  وًما؛ ََنْو  تََحرِّك  ِمنْه  َمْضم  ل  م  ور
َ
ْو َنَن أ

َ
َوَهْمرَزة   ْفِعَل.ت  ِعَل، َواسْ ت  أ

 ، مِّ وَم ِف الضر  الْوَْصِل تَتْبَع  ٰهَذا الَْمْضم 
 ْفِعَل.ت  ِعَل، َواسْ ت  افْ یا اولين ]حرف[ متحرک از آن، مضموم باشد. مانند: 

شرود ]ماننرد:    ی وصل، تابع ایرن مضرموم مری    زهفتن، همو در ضمه گر

 [.ْفِعَل ت  سْ ا  ِعَل، وَ ت  فْ ا  
: ن   بًَدا؛ ََنْو 

َ
وًرا أ ون  َمْكس  ، َواْست خْ رِص َوَما َقبَْل آِخِرهِ يَک  َج رِ رَر َزيْد 

.  الَْمال 
، ِصرن   شود. مانند: و یک حرف قبل از آخرش هميشه مکسور می َر َزيْد 

ْ رِ َواْست ْخر .َج ال  2َمال 

                                                           
 :للمجهول مبنی ماضی فعل ساخت حالتهای . 1

 . شوند می برده ف ِعَل  وزن به: صحي  مجرد ثالثی -1

ِتَب =  َكتََب  :مانند ِلمَ =  َعِلمَ                          ك   ع 
 :زد لفظت توان می حالت سه: اجوف مجرد ثالثی -1

 .شود می داده کسره آن از قبل و کرده تبدیل یاء به را الفعل عين( الف

 بِيْعَ =  باعَ                         ِقيَل =  قال :مانند
 .شود می داده ضمه آن از قبل و کرده تبدیل واو به را الفعل عين( ب

 ب وعَ =  باعَ                         ق وَل =  قال: مانند
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 و ضرمه  حرکرت  از مخلروطی  یعنی اشمام: شود می خوانده ماماش با( ج
. شود می زده نطق کسره به فوراً سپس زده تلفظ سریع را ضمه ابتدا. کسره
 .گردد نمی ظاهر نوشتن در و دهد می نشان را خود تلفظ، در فقط اشمام

 ب يْعَ = ِ باعَ                             ق يَل = ِ قال :مانند
 حررف  :باشرند  می صحي  حروف دارای که مزیدی الثیث های فعل -3
 .شوند می داده کسره آخر، قبل ما و ضمه اول،

ْجلََس  :مانند
َ
ْجِلَس =  أ

 
عَ                 أ عَ =  َقطر طِّ  ق 

حرف اول و سوم را ضمه  و یک : دارند وصل ی همزه که هایی فعل -1
 شود. مانند: حرف مانده به آخر کسره داده می

ِعَل  َعَل ِاْنفَ  -1  ا ْنف 

 ِعَل ا ْفت   َعَل ِاْفتَ  -2

 لر ا ْفع   َعلر ِافْ  -3

  لر وا ْفع   لر اِاْفعَ  -4

 ا ْست ْفِعَل  ِاْستَْفَعَل  -5

وِعَل  ِاْفَعوَْعَل  -6  ا ْفع 

َل  -7 َل  ِاْفَعور وِّ  ا ْفع 
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نِْلَل  ِاْفَعنْلََل  -8  ا ْفع 

ِللر  ِاْفَعلَلر  -9  ا ْفع 

 دوم و اول حررف : شروند  می شروع تاء با که مزیدی رباعی و ثالثی -1
 .شود می داده کسره آخر، به مانده حرف یک و ضمه ها آن

َ  :مانند َ =  تََصَّبر َِّبا ْحِرجَ =  تََدْحَرجَ                       ت ص   ت د 
 هرا  آن الفعرل  عين اما شوند، می آغاز وصل ی همزه با که هایی فعل -6
 : دارد الف

 .زد تلفظ توان یم حالت سه به
 .شود می قلب یاء به الف و کسره را اول حرف( الف

 ِاْخِتْيَ =  ِاْختارَ                           ِانِْقيْدَ =  ِانْقادَ  :مانند
 .شود می کرده تبدیل واو به الف و ضمه را اول حرف( ب

وْدَ =  ِانْقادَ  :مانند  ت ْورَ ا خْ =  ِاْختارَ                           ا ْنق 
 .شود می زده تلفظ اشمام با( ج

 ا ِِْخِتْيَ =  ِاْختارَ                           ا ِِنِْقيْدَ =  ِانْقادَ  :مانند
 : باشند مضعف اما صحي  حروف دارای هرگاه ِاْنَفَعَل  و ِاْفتََعَل  باب -7

 . دارند حالت سه ،6 ی شماره بمانند

 .اشمام با و بر ا نْض   و ِانِْضبر =  ِانَْضبر  :مانند

 : مضعف های فعل( 8

، :مانند ، َمدر ، :شود می ها آن مجهول. َشدر  قَدر در ، م  در  ق در  ش 
 ]صرف فعل ماضی مجهول[         
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 غایب فعل ماضی مجهول

 مونث مذکر

َِب  مفرد )یک نفر( َبْت  : او زده شدَض  ِ  : او زده شدَض 

با مثنی )دو نفر( ِ َبتا : آن دو زده شدندَض  ِ  : آن دو زده شدندَض 

ب وا تر( جمع )سه نفر و بيش ِ بْنَ  : ایشان زده شدندَض  ِ  : ایشان زده شدندَض 

 

 مخاطب فعل ماضی مجهول

 مونث مذکر

بَْت  مفرد )یک نفر( ِ بِْت  : تو زده شدیَض  ِ  : تو زده شدیَض 

بْت ما مثنی )دو نفر( ِ بْت ما : شما زده شدیدَض  ِ  : شما زده شدیدَض 

بْت مْ  تر( جمع )سه نفر و بيش ِ ر  : شما زده شدیدَض  بْت  ِ  : شما زده شدیدَض 

 

 فعل ماضی مجهول

بْت  متکلم وحده        ِ  : من زده شدمَض 

بْنامتکلم مع الغير     ِ  : ما زده شدیمَض 

 
 ی مجهول کردن جمله: طریقه

به به  ابتدا فعل را مجهول کرده و سپس فاعل را حذف نموده و مفعول
گيرد. مانند:  فاعل نام می شود و نائب آن ملحق کرده اما مرفوع کرده می

و: زید عمرو را زد. ََضََب َزيْد  َعْمًرا:  َِب َعْمر   عمرو زده شد. = َض 
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 : ََ ا َكَل َزيْد  اتليفر
َ
: زید سيب را خورد. أ  َ ا ِكَل اتليفر

 
سيب خورده = أ

 شد.
 د:شو یکی از موارد زیر جایگزین فاعل می

زید َكتََب َزيْد  الرَِّسالََة. گونه که گذشت. مانند:  همانبه:  . مفعول1

. نامه نوشت.  تَِب الرَِّسالَة   نامه نوشته شد.= ك 

ِصيَم . گرفتزید رمضان را روزه َصاَم َزيْد  َرَمَضاَن. . ظرف: 1
 .  ی رمضان گرفته شد. روزهَرَمَضان 

 ِصيمَ . گرفت روزه در سفر زید. َفرِ ِف السر  َزيْد   َصامَ . جار و مجرور: 3
َفرِ   .شد گرفته روزه در سفر. ِف السر

ورِ . مصدر: 1 اِفيل  ِف الصي اسرافيل یک بار . َنْفَخًة َواِحَدةً  َنَفَخ إَِْسَ

وِر در صور دميد.   یک بار در صور دميده شد.. َنْفَخة  َواِحَدة  ن ِفَخ ِف الصي
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َضاِرع  ]  [الِْفْعل  الْم 

ْرَبِع، 
َ
َوائِِد اْْل ِلِ إِْحَدى الزر ور

َ
َو َما َنَن ِف أ ... َفه  َضاِرع  ا الِْفْعل  الْم  مر

َ
َوأ

ِِت.
ْ
ْو نَأ

َ
، أ َتْيَ

َ
ْو أ

َ
، أ َنيْت 

َ
َها: أ . ََیَْمع  ، َواِْلَاء  ، َواتلراء  : الَْهْمَزة ، َوانليون   َوِهَ

ارع... پس آن چيزی است که در اول آن یکی از حرروف  اما فعل مض و
ی ترو آن را   زائد چهارتائی باشدص و آن: همزه، نون، تاء و یاء است که گفتره 

،  کند: جمع می َنيْت 
َ
،  یاأ َتْيَ

َ
ِِت. یاأ

ْ
  نَأ

رتََلِِّم وَْحرَده ، َوانليرون  َل  إَِذا َنَن َمَعره  َغرْي ه ، َواتلرر اء  فَالَْهْمَزة  لِلْم 
وًع، م   ، َوَُمْم  ثَوى ْفَرًدا، َوم  َخاَطِب م  ثًا، لِلْم  َؤنر ْو م 

َ
ًرا َنَن أ   .َولِلَْغائِبَةِ َذكر

گراه  . و نرون بررای مرتکلم هر   اسرت  پس همزه برای متکلم به تنهایی
و تاء برای مخاطب مفرد، مثنی و جمع است مذکر یا  .همراهش دیگری بود

   ث.مؤنث باشند. و برای مفرد مؤن

ثَرِة  َؤنر وًع، َوِْلَْمرِع الْم  ، َوَُمْم  ثَوى ْفَرًدا، َوم  ِر، م  َذكر َواِْلَاء  لِلَْغائِِب الْم 
 الَْغائِبَِة.

و یاء برای مذکر غایب: مفرد، مثنی و جمع، و برای جمع مؤنرث غایرب   
 1است.

                                                           
 صرف فعل مضارع معلوم: . 1

 غایب ضارع معلومفعل م

 مونث مذکر

 رود : او میتَْذَهب   رود : او میيَْذَهب   مفرد )یک نفر(

 روند : آن دو میتَْذَهبانِ  روند : آن دو میيَْذَهبانِ  مثنی )دو نفر(
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: َزيْرد  َيْفَعرل   ول  َو يَْصل ح  لِلَْحاِل َواَِلْسِتْقبَاِل، َتق  ٰ َوه  اْْلَن، َوي َسرَّمر
ْستَْقبًََل. ٰ م  ْو َزيْد  َيْفَعل  َغًدا، َوي َسَّمر

َ
ا، أ  َحاًَل وََحاَِضً

َزيْرد  َيْفَعرل  : گرویی  و فعل مضارع صالحيت حال و استقبال دارد. می
نامگرذاری  ]نيرز[  دهد[ص و فعل حال و فعل حاضر  ]زید االن انجام می اْْلنَ 

دهرد[ص و فعرل مسرتقبل     ]زید فردا انجام می ًداَزيْد  َيْفَعل  غَ  شده است. یا

 ]نيز[ نامگذاری شده است.
ْو َسروَْف 

َ
، أ لْرَت: َسريَْفَعل  ْو َسوَْف؛ َفق 

َ
َي أ ْدَخلَْت َعلَيِْه السِّ

َ
نَِذا أ

فَ
... اْخت صر بَِزَماِن اَِلْسِتْقبَاِل.  َيْفَعل 

                                                                                                                  

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

 روند : ایشان میيَْذَهْبَ  روند : ایشان میيَْذَهب ونَ 

 

 مخاطب فعل مضارع معلوم

 مونث مذکر

 روی : تو میتَْذَهِبْيَ  روی : تو میتَْذَهب   مفرد )یک نفر(

 روید : شما میتَْذَهبانِ  روید : شما میتَْذَهبانِ  مثنی )دو نفر(

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

 روید : شما میتَْذَهْبَ  روید : شما میتَْذَهب ون

 

 فعل مضارع معلوم

 روم : من میأْذَهب   متکلم وحده

 رویم : ما مینَْذَهب   ع الغيرمتکلم م
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َسروَْف  یرا  َسريَْفَعل  بر آن داخل کنی و بگویی:  َسوَْف یا  ِسيهرگاه 
]بزودی انجام خواهد داد، انجام خواهد داد[ص به زمان آینده اختصاص  َيْفَعل  

 1.کند پيدا می

  

                                                           
یرا حررف تسرویف اعرراب      تنفريس  حررف  دو ایرن  َسروَْف:و  ِسي . 1

 . برند می استقبال به را مضارع فعل یعنی. شوند می

 اگرر ی دور کاربرد دارد.  برای آینده َسوَْف ی نزدیک و  برای آینده ِسي

: شرد  گفتره  اگر اما دهد می نزدیک استقبال معنای صَسي َصلِّ  َزيْد  : شد گفته

 .دهد می دور استقبال معنای صَغًدا ي َصلِّ  َسوَْف  َزيْد  

 : آیند می نيز وعيد و وعد برای َسوَْف  و ِسي گاهی

يرنَ  ﴿إِنر : ماننرد . آیرد  مری  بسريار  وعد برای ِسي ِ  وََعِمل روا آَمن روا اَّلر
اِْلَاِت  م   َسيَْجَعل   الصر  .(16 مریم)  .ا﴾دى و   الررْْحٰن   لَه 

يرنَ  ﴿وََسريَْعلَم  : ماننرد . آید می قليل وعيد معنای به ِ وا اَّلر ير  َکَفرر 
َ
 أ

نَْقلَب    (.111 شعراء). َينَْقِلب وَن﴾ م 

رونَ  ﴿وََسروَْف : ماننرد . شود می استفاده وعيد در بسيار َسوَْف  اما  َيْعلَم 
َضلي  َمنْ  الَْعَذاَب  يََرْونَ  ِحيَ 

َ
 (11 فرقان) .َسِبيًَل﴾ أ

ْعِطيَك  ﴿َولََسوَْف : مانند. آید می ليلق وعد برای ﴾ َربيَك  ي  . َفَْتََْضٰ
 (.1الضحی)
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َضاِرِع ] قَْسام  الِْفْعِل الْم 
َ
 [أ

َضارََعِة منْه  َمْفت وًحا... إَِلر َما  : َما َنَن َحْرف  الْم  فَالَْمبِْني لِلَْفاِعِل ِمنْه 
ْربَ 

َ
ٰ أ رون  َنَن َماِضيِه ََعَ َضرارََعِة ِمنْره  يَک  نِنر َحْرَف الْم 

؛ فَ ْحر ف 
َ
َعِة أ

بًَدا؛ ََنْو  
َ
وًما أ ، وَ ي  َمْضم  ، وَ ي  َدْحِرج  ، وَ ي  ْکِرم  .ي  َقاتِل   َ  َفرِّ
مبنی للفاعل از آن ]یعنی فعل مضارع معلوم[: آنچه حرف مضارعه پس 

در از آن، مفتوح باشدص مگر آنچه ماضری آن برر چهرار حررف باشرد پرس ]      

، ي  شود. مانند:  ی آن، هميشه مضموم می صورت[ حرف مضارعه این َدْحِرج 
، وَ ي  وَ  ، وَ ي  ْکِرم  .ي  َقاتِل   َ  َفرِّ

ي َقبَْل آِخرِرهِ  ِ ْرَبَعِة لِلَْفاِعِل: َكْون  اْْلَْرِف اَّلر
َ
وََعََلَمة  بِنَاِء ٰهِذهِ اْْل

بًَدا.
َ
وًرا أ  َمْكس 
هرا:   لوم بودن[ این چهرار حرفری  ی مبنی للفاعل بودن ]یعنی مع و نشانه

، َوي ْکررِ ي َدحْ است ]مانند: یک حرف مانده به آخر، هميشه مکسور  ، رِ ج  م 
، َوي فَ تِ َوي َقا  [.َ  رِّ ل 

: َن،  ِمثَال   ِمْن َيْفَعل  ْ اِن َينَّْص  َ وَن، َتنَّْص   َتنَّْص  اِن َينَّْص   َ َينَّْص   َينَّْص 
 ِ وَن، َتنَّْص  اِن َتنَّْص   َ .َتنَّْص   َتنَّْص  نَّْص   َننَّْص  

َ
َن، أ ْ اِن َتنَّْص  َ   يَن َتنَّْص 

: [َفَعَل  بابِمثال ]صرف[ فعل معلوم از ]  َيْفَعل 
راِن  َ َن، َتنَّْص   َتنَّْص  ْ اِن َينَّْص  َ وَن، َتنَّْص   َتنَّْص  اِن َينَّْص   َ َينَّْص   َينَّْص 

. نَّْص   َننَّْص  
َ
َن، أ ْ اِن َتنَّْص  َ يَن َتنَّْص  ِ وَن، َتنَّْص   َتنَّْص  

ٰ ٰهَذا: وَ  ، قِْس ََعَ ، َوي َقاتِرل  ، َوي ْکرِرم  ، َوي رَدْحِرج  ، َوَيْعلَرم  يَْْضِب 
 ، ، َوََيَْمراري ، َوََيَْمرري ، َوََیْتَِمرع  ، َوَينَْقِطرع  ، َوَيتَبَاَعرد  ، َوَيتََكسر   َ َوي َفرِّ
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، َويَْسلَنِْق، َوََیْلَوِّذ ،  ، َوَيْقَعنِْسس  ، َوَيْعَشوِْشب  ، َويَْستَْخِرج  َوَيتَرَدْحَرج 
. ، َوَيْقَشِعري م   َوََيَْرْجِ

 و بر همين قياس بگير:
ر،  ، َوَيتََكسر   َ ، َوي َفرِّ ، َوي َقاتِل  ، َوي ْکِرم  ، َوي َدْحِرج  ، َوَيْعلَم  يَْْضِب 
، َوَيْعَشوِْشب   ، َويَْستَْخِرج  ، َوََيَْماري ، َوََيَْمري ، َوََیْتَِمع  ، َوَينَْقِطع  ، َوَيتَبَاَعد 

. ، َوَيْقَشِعري م  ، َوََيَْرْجِ ، َوَيتََدْحَرج  ، َويَْسلَنِْق، َوََیْلَوِّذ   2َوَيْقَعنِْسس 
                                                           

 حرکتِ حرفِ اول از فعلِ مضارعِ معلوم: . 1
 پذیرد: حرفِ اولِ فعلِ مضارعِ معلوم هميشه دو حرکت می

گيرد.  الف( اگر سه حرفی، پنج حرفی و یا شش حرفی بودص فتحه می
 مانند:

 ْذَهب  يَ  َذَهَب                      نَّْص   يَ  نَََّصَ : حرفی سه به مثال

  ْفتَتِح  يَ  اْفتَتَحَ                 نَْطِلق  يَ  اْنَطلََق : حرفی پنج به مثال

َ  اْستَْخَرجَ : حرفی شش به مثال  ْطَمِئي يَ  اْطَمَئر         ْستَْخِرج  ي
 گيرد. و فرقی ندارد که: ب( اگر چهار حرفی بودص ضمه می

َْسََف : مانند باشد، مزید ثالثی از حرفی چهار -
َ
ََ  - ْسِف  ي   أ  فَرر

َ  ي   .ي   َعلَجَ  - َفرِّ   َعالِج 

.ي   َدْحَرجَ : مانند باشد، مجرد رباعی از حرفی چهار یا -   َدْحِرج 
 .َهْرِول  ي   َهْرَوَل : مانند باشد، مجرد رباعی به ملحق حرفی چهار یا -

 ع معلوم:حرکت یک حرف مانده به آخر از فعل مضار
 اند: * افعالی که سه حرفی

.ر  يَدْ  گيرد. مانند: الف( یا ضمه می  س 
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.هَ يَذْ  گيرد. مانند: ب( یا فتحه می  ب 

.لِ ََیْ  گيرد. مانند: ج( یا کسره می  س 

 گيردص می کسره ،آخر از قبل حرف ترند، بيش حرف سه از که افعالی* 
 .باشد مقدر یا ظاهر ،کسره این که ندارد فرقی
 :باشد ظاهر که کسره به لمثا -

ْكَرمَ : حرفی چهار
َ
   .م  رِ ي کْ  أ

   .ل  ِص َينْفَ  اْنَفَصَل : حرفی پنج

 .ج  رِ يَْستَخْ  اْستَْخَرجَ : حرفی شش
 :باشد مقدر که کسره به مثال -

َعدر : حرفی چهار
َ
، أ ْعَددَ : است چنين آن اصل زیرا ي ِعدي

َ
عْ  أ    .د  دِ ي 

، اْختَارَ : حرفی پنج  .ر  يِرََیْتَ  اْختََيَ : است چنين آن اصل یراز ََیْتَار 
، اْستََقامَ : حرفی شش  اْستَْقَومَ : است چنين آن اصل زیرا يَْستَِقيم 

 .م  وِ يَْستَقْ 
 آخر از قبل حرف یک هميشه ،حرفی سه از غير به که خواندیم باال در
 این در که بياید معتاده تاء آن اول هرگاه مگر گيرد می کسره مضارع،
 .باشد مقدر یا ظاهر کسره این که ندارد فرقی. شود می داده فتحه صورت

 :باشد ظاهر که کسره به مثال

عَ   ج  رَ َيتََدحْ  تََدْحَرجَ           ق  بَ يَتََسا تََساَبَق           ع  طر َيتَقَ  َتَقطر
 :باشد مقدر که کسره به مثال

 .ت  تَ َحاَيتَ  ََتَاتََت  :است چنين آن اصل زیرا َيتََحاتي  ََتَاتر 
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وًما،  َضارََعِة منْه  َمْضم  : َما َنَن َحرْف  الْم  َوالَْمبِْني لِلَْمْفع وِل ِمنْه 
 : ، وَ َص نْ ي  َوَما َقبَْل آِخرِهِ َمْفت وًحا؛ ََنْو  ، وَ رَ َدْحري  رر  ، تَ َقاي  م ، وَ رَ کْ ي  ج  ل 

، وَ رر فَ ي  وَ  .رَ ْستَخْ ي  َ   ج 
و مبنی للمفعول از آن ]یعنی فعل مضارع مجهول[: آنچه حرف 
 مضارعه از آن، مضموم باشد و یک حرف مانده به آخر، مفتوح باشد. مانند:

، وَ َص نْ ي   ، وَ رَ َدْحري  رر  ، وَ تَ َقاي  م ، وَ رَ کْ ي  ج  ، وَ رر فَ ي  ل  .رَ ْستَخْ ي  َ   2ج 
                                                           

جهت ساخت مبنی للمفعول از فعل مضارع، حرف اول را ضمه و  . 1
  دهيمص یک حرف مانده به آخر را فتحه می

 مانند: .باشد مقدر یا ظاهر ،هفتح این که ندارد فرقی* 
 :باشد ظاهر که هفتح به مثال -

 .ب  تَ َکاي  =  ي َکاتِب             ب  رَ ْضري  =  يَْْضِب  
 :باشد مقدر که هفتح به مثال -

،=  يَر دي   .د  دَ رْ ي  : آن اصل ي رَدي
،=  يَْستَِمدي       .د  دَ ْستَمْ ي  : آن اصل ي ْستََمدي

،=  ََیْتَار   ْتَار   .ر  يَرْختَ ي ر: آن اصل َی 
سه حرفی، چهار حرفی، پنج حرفی و یا  که ندارد فرقی* و همچنين 

 مانند: .باشد شش حرفی

 .ب  رَ ْضري  =  يَْْضِب  : ثالثی برای مثال
   .ل  تَ قاي  =  ي قاتِل  : رباعی برای مثال

   .ق  ثَ نْبَ ي  =  يَنْبَثِق  : خماسی برای مثال
 .ج  تَ ْستَنْ ي  =  يَستَنْتِج  : سداسی برای مثال
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 تنبيه:
 به را آن باشد مد حرف ،آن آخر یک حرف مانده به مضارعی فعل اگر

 .کنيم می تبدیل الف

 ع  اي ْستَط = ع  يْ يَْستَطِ              ع  اي ب=  ع  يْ يَبِ           ل  اي ق=  ل  وَيق  
 :کنيم می تبدیل الف به را آن باشد مد حرف آن آخر مضارعی فعل اگر

َْفر=  وََیْف   ْنَر=  يرََیْنِ               ىٰ ي ؤَدر =  يي ؤَدِّ               ىٰ َی   ىٰ َی 
 ]صرف فعل مضارع مجهول[      

 غایب فعل مضارع مجهول

 مونث مذکر

 شود : او زده میت ْْضَب   شود : او زده میي ْْضَب   مفرد )یک نفر(

بان مثنی )دو نفر( : آن دو زده ي ْْضَ

 شوند می

بان : آن دو زده ت ْْضَ

 شوند می

ب ون تر( جمع )سه نفر و بيش : ایشان زده ي ْْضَ

 شوند می

بْنَ  : ایشان زده ي ْْضَ

 شوند می

 

 مخاطب فعل مضارع مجهول

 مونث مذکر

بِْيَ  شوی : تو زده میت ْْضَب   مفرد )یک نفر(  شوی : تو زده میت ْْضَ

بانَ  مثنی )دو نفر( : شما زده ت ْْضَ

 شوید می

بانِ  : شما زده ت ْْضَ

 شوید می

ب ونَ  تر( جمع )سه نفر و بيش : شما زده ت ْْضَ

 شوید می

بْنَ  : شما زده ت ْْضَ

 شوید می
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 فعل مضارع مجهول

َْضَ  متکلم وحده
 
 شوم : من زده میب  أ

 شویم : ما زده مین ْْضَب   متکلم مع الغير
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 [ا َوََل انلراِفيَتَانِ مَ ]

َضاِرِع "َما" َو"ََل" انلراِفيَتَاِن، فَََل  ل  ََعَ الِْفْعِل الْم  نره  يَْدخ 
َ
َواْعلَْم: أ

 : ول  ، َتق  َاِن ِصيَغتَه   ت َغيِّ
وَن... إَِلٰ آِخرِهِ. اِن، ََل َينَّْص   َ ، ََل َينَّْص  ، َوَكذٰ  ََل َينَّْص   لَِك: َما َينَّْص  

 َ وَن... إَِلٰ آِخرِهِ.َما َينَّْص   اِن، َما َينَّْص  
شوند و  نفی بر فعل مضارع داخل می"ََل" نفی و "َما" و بدان: که 

اِن، ََل گویی:  دهندص می ی آن را تغيير نمی صيغه َ ، ََل َينَّْص  ََل َينَّْص  
وَن...  وَن.تا آخرش. و همچنين: َينَّْص   اِن، َما َينَّْص   َ ، َما َينَّْص  .. َما َينَّْص  
 1تا آخرش.

                                                           
1 . 
 

فعل مضارع معلوم، 

 "ََل"منفی با 

 غایب

 مونث مذکر

: او یاری ََل َينَّْص    مفرد )یک نفر(

 دهد نمی

 دهد : او یاری نمیََل َتنَّْص   

انِ  مثنی )دو نفر( َ : آن دو یاری ََل َينَّْص 

 دهند نمی

 َ : آن دو یاری انِ ََل َتنَّْص 

 دهند نمی

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

ونَ  : ایشان یاری ََل َينَّْص  

 دهند نمی

نَ  ْ : ایشان یاری ََل َينَّْص 

 دهند نمی
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فعل مضارع معلوم، 

 "ََل"منفی با 

 مخاطب

 مونث مذکر

: تو یاری ََل َتنَّْص    مفرد )یک نفر(

 دهی نمی

ينَ  ِ : تو یاری ََل َتنَّْص 

 دهی نمی

انِ  )دو نفر( مثنی َ : شما یاری ََل َتنَّْص 

 دهيد نمی

انِ  َ : شما یاری ََل َتنَّْص 

 دهيد نمی

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

ونَ  : شما یاری ََل َتنَّْص  

 دهيد نمی

نَ  ْ : شما یاری ََل َتنَّْص 

 دهيد نمی

 

 "ََل"فعل مضارع معلوم، منفی با 

نَّْص    متکلم وحده
َ
 دهم : من یاری نمیََل أ

 دهيم : ما یاری نمیََل َننَّْص    الغير متکلم مع
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َضاِرِع ] ول  انلراِصِب َواْْلَاِزِم ََعَ الِْفْعِل الْم   [د خ 

ل  اْْلَاِزم ، َفيَْحِذف  َحَرَكَة الَْواِحِد، َون وَن اتلر ْنِيَِة، َواْْلَْمِع  َويَْدخ 
َخاَطبَِة. ِر، َوالَْواِحَدةِ الْم  َذكر  الْم 

َؤنرِث  ، َنلَْواِو ِف َْجِْع َوََل ََيِْذف  ن وَن َْجَاَعِة الْم  ، فَنِنره  َضِمي 
 ِّ ٰ ك  ِر، َفتَ ْب ت  ََعَ َذكر : الْم  ول  ؛ َتق  وا، لَْم  َحال  ا لَْم َينَّْص   َ ْ لَْم َينَّْص  لَْم َينَّْص 

ِي  وا، لَْم َتنَّْص  ا لَْم َتنَّْص   َ ْ لَْم َتنَّْص  َن، لَْم َتنَّْص  ْ ا لَْم َينَّْص  َ ْ لَْم َتنَّْص  َتنَّْص 
.لَْم تَ  ْ ْ لَْم َننَّْص  نَّْص 

َ
َن، لَْم أ ْ ا لَْم َتنَّْص  َ  نَّْص 

شوند پس حرکتِ مفرد مذکر،  زم ]بر فعل مضارع[ داخل میو حروف ج
 شود. و نون تثنيه، و نون جمع مذکر، و نون مفرد مؤنث حذف می

شود. زیرا آن همانند واو در  و ]اما[ حرکت نون جمع مؤنث حذف نمی
 گویی: ماند. می ت پس بر هر حالتی ثابت می، ضمير ]فاعل[ اسجمع مذکر

 ْ َن، لَْم  لَْم َينَّْص  ْ ا لَْم َينَّْص  َ ْ لَْم َتنَّْص  وا، لَْم َتنَّْص  ا لَْم َينَّْص   َ لَْم َينَّْص 
 ْ نَّْص 

َ
َن، لَْم أ ْ ا لَْم َتنَّْص  َ ِي لَْم َتنَّْص  وا، لَْم َتنَّْص  ا لَْم َتنَّْص   َ ْ لَْم َتنَّْص  َتنَّْص 

. ْ  2لَْم َننَّْص 

                                                           
1 . 

فعل مضارع معلوم، 

 "لَْم"مجزوم به 

 غایب

 مونث مذکر

ْ  مفرد )یک نفر( ْ  : او یاری ندادلَْم َينَّْص   : او یاری ندادلَْم َتنَّْص 

ا مثنی )دو نفر( َ ا ندادند دو یاری :آنلَْم َينَّْص  َ  دو یاری ندادند :آنلَْم َتنَّْص 

فر و جمع )سه ن
 تر( بيش

وا : ایشان یاری لَْم َينَّْص  

 ندادند

نَ  ْ : ایشان یاری لَْم َينَّْص 

 ندادند
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ِة َفتَْحًة، َوي ْسِقط  انليونَاِت، وَ  مر : َفي بِْدل  ِمَن الضر ل  انلراِصب  يَْدخ 
: ول  َؤنرِث؛ َفتَق  وا، لَْن  ِسوَٰى ن وِن َْجِْع الْم  ا لَْن َينَّْص   َ َ لَْن َينَّْص  لَْن َينَّْص 

ا لَْن تَ  َ َ لَْن َتنَّْص  َن، لَْن َتنَّْص  ْ ا لَْن َينَّْص  َ َ لَْن َتنَّْص  وا، لَْن َتنَّْص  نَّْص  
. َ َ لَْن َننَّْص  نَّْص 

َ
َن، لَْن أ ْ ا لَْن َتنَّْص  َ ِي لَْن َتنَّْص   َتنَّْص 

شوند: پس ضمه را به فتحه  و حروف نصب ]بر فعل مضارع[ داخل می
 گویی: کند جز نون جمع مؤنثص می ها را ساقط می کند و نون تبدیل می

                                                                                                                  

  

فعل مضارع معلوم، 

 "لَْم"مجزوم به 

 مخاطب

 مونث مذکر

ْ  مفرد )یک نفر( ِي : تو یاری ندادیلَْم َتنَّْص   : تو یاری ندادیلَْم َتنَّْص 

ا مثنی )دو نفر( َ : شما یاری لَْم َتنَّْص 

 دندادی

ا َ  : شما یاری ندادیدلَْم َتنَّْص 

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

وا : شما یاری لَْم َتنَّْص  

 ندادید

نَ  ْ : شما یاری لَْم َتنَّْص 

 ندادید

 

 "لَْم"فعل مضارع معلوم، مجزوم به 

ْ  متکلم وحده نَّْص 
َ
 : من یاری ندادملَْم أ

ْ  متکلم مع الغير  : ما یاری ندادیملَْم َننَّْص 
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 َ وا، لَنْ  لَْن َينَّْص  ا لَْن َينَّْص   َ َن،  لَْن َينَّْص  ْ ا لَْن َينَّْص  َ َ لَْن َتنَّْص  َتنَّْص 
َن، لَْن  ْ ا لَْن َتنَّْص  َ ِي لَْن َتنَّْص  وا، لَْن َتنَّْص  ا لَْن َتنَّْص   َ َ لَْن َتنَّْص  لَْن َتنَّْص 

 َ َ لَْن َننَّْص  نَّْص 
َ
 2.أ

                                                           
1 . 

ضارع معلوم، فعل م

 "لَْن"منصوب به 

 غایب

 مونث مذکر

َ  مفرد )یک نفر( : او یاری لَْن َينَّْص 

 دهد نمی

 َ : او یاری لَْن َتنَّْص 

 دهد نمی

ا مثنی )دو نفر( َ : آن دو یاری لَْن َينَّْص 

 دهند نمی

ا َ : آن دو یاری لَْن َتنَّْص 

 دهند نمی

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

وا اری : ایشان یلَْن َينَّْص  

 دهند نمی

نَ  ْ : ایشان یاری لَْن َينَّْص 

 دهند نمی

  

فعل مضارع معلوم، 

 "لَْن"منصوب به 

 مخاطب

 مونث مذکر

َ  مفرد )یک نفر( : تو یاری لَْن َتنَّْص 

 دهی نمی

ِي : تو یاری لَْن َتنَّْص 

 دهی نمی

ا مثنی )دو نفر( َ : شما یاری لَْن َتنَّْص 

 دهيد نمی

ا َ : شما یاری لَْن َتنَّْص 

 دهيد نمی

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

وا : شما یاری لَْن َتنَّْص  

 دهيد نمی

نَ  ْ : شما یاری لَْن َتنَّْص 

 دهيد نمی
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ْمِر،
َ
ول  ِف  َوِمَن اْْلََواِزِم: ََلم  اْْل ْمِر الَْغائِِب:َفتَق 

َ
َ   أ ْ ِِلَنَّْص  ا ِِلَنَّْص 

ٰ ٰهَذا: ِِلَْْضِْب، َوِِلَْعلَْم،  َن، َوقِْس ََعَ ْ ا ِِلَنَّْص  َ ْ تِلَنَّْص  وا، تِلَنَّْص  ِِلَنَّْص  
ْل، َوِِل َدْحِرْج، َوَغْيََها.  َوِِلَْدخ 

ا گویی:  از جوازم: الم أمر است. پس در امر غایب میو  َ ْ ِِلَنَّْص  ِِلَنَّْص 
ا ِِلَ  َ ْ تِلَنَّْص  وا، تِلَنَّْص  َن، ِِلَنَّْص   ْ ِِلَْْضِْب، و بر همين قياس بگير: نَّْص 

ْل، َوِِل َدْحِرْج،   1ها. و غير آنَوِِلَْعلَْم، َوِِلَْدخ 

                                                                                                                  

 "لَْن"فعل مضارع معلوم، منصوب به 

َ  متکلم وحده نَّْص 
َ
 دهم : من یاری نمیلَْن أ

َ  متکلم مع الغير  دهيم : ما یاری نمیلَْن َننَّْص 

 

، فعل مضارع معلوم را لَنْ و  لَمْ با ال نفی،  مؤلف رحمه اهلل وقتی که . 1

صرف کرد هر چهارده صيغه را آورد اما زمانی که از مجزوم به الم امر 
ی غایب را صرف کرد زیرا عرب جهت  بحث به ميان آمد تنها شش صيغه

نياز  امر کردنِ مخاطب از امر حاضر استفاده کرده و از این طریق خود را بی
  ی آن در قرآن آمده است: و نمونهشده وجود، وارد اند با این  دانسته

 11سوره عنکبوت، آیه  َخطاياکم.نْلَْحِمْل وَ 

وا.فَبَِذلَِك و مانند قرائت أُبَیّ و أنس:   [18]یونس/ فَلْتَْفرَح 
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: ول  ِف  َوِمنَْها: ََل انلراِهيَة  ِ الَْغائِِب:َفتَق 
ْْ ا ََل   َن َ ْ ََل َينَّْص  ََل َينَّْص 

َن،  ْ ا ََل َينَّْص  َ ْ ََل َتنَّْص  وا، ََل َتنَّْص  :  ِِف وَ َينَّْص   ِ اْْلَاَِضِ
ْْ ْ ََل َن ََل َتنَّْص 

                                                                                                                  

فعل مضارع معلوم، 
 مجزوم به الم امر

 غایب

 مونث مذکر

ْ  مفرد )یک نفر( ْ تِلَ  دهد : او باید یاری ِِلَنَّْص   : او باید یاری دهدنَّْص 

ا مثنی )دو نفر( َ : آن دو باید یاری ِِلَنَّْص 

 دهند

ا َ : آن دو باید یاری تِلَنَّْص 

 دهند

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

وا : ایشان باید ِِلَنَّْص  

 یاری دهند

نَ  ْ : ایشان باید یاری ِِلَنَّْص 

 دهند

  

فعل مضارع معلوم، 
 مجزوم به الم امر 

 مخاطب

 ونثم مذکر

ْ  مفرد )یک نفر( ِي دهی : تو باید یاری تِلَنَّْص   دهی : تو باید یاری تِلَنَّْص 

ا مثنی )دو نفر( َ : شما باید یاری تِلَنَّْص 

 دهيد 

ا َ : شما باید یاری تِلَنَّْص 

 دهيد 

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

وا : شما باید یاری تِلَنَّْص  

 دهيد

نَ  ْ : شما باید یاری تِلَنَّْص 

 دهيد

 

 مضارع معلوم، مجزوم به الم امرفعل 

ْ  متکلم وحده نَّْص 
َ
 دهم یاری ید : من باِْل

ْ  متکلم مع الغير  دهيم : ما باید یاری نِلَنَّْص 
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َن، ْ ا ََل َتنَّْص  َ ِي ََل َتنَّْص  وا، ََل َتنَّْص  ا ََل َتنَّْص   َ َوَكَذا ِقيَاس  َسائِِر  َتنَّْص 
ْمثِلَِة.

َ
 اْْل

ْ ََل گویی:  و ال ناهيه از آن است: پس در نهی غایب می ََل َينَّْص 
ْ ََل َتنْ  وا، ََل َتنَّْص  ا ََل َينَّْص   َ َن، َينَّْص  ْ ا ََل َينَّْص  َ ََل و در نهی حاضر: َّص 

َن،  ْ ا ََل َتنَّْص  َ ِي ََل َتنَّْص  وا، ََل َتنَّْص  ا ََل َتنَّْص   َ ْ ََل َتنَّْص  و همچنين َتنَّْص 

 1ها. ی مثال قياس بقيه
                                                           

مولف رحمه اهلل به هنگام صرف کردن فعل مضارع معلوم با ال  . 1
 الغير نامی نبرد اما مخالف این قول آمده، مانند: ناهيه از متکلم وحده و مع

لِْفَير  ََل : فرماید می وسلم عليه اهلل صلی اهلل لرسو
 
مْ  أ َحَدک 

َ
 يَْومَ  أ

ٰ  الِْقيَاَمةِ   3173 بخاری .ث َغاء   لََها َشاة   َرَقبَتِهِ  ََعَ

که بر گردنش گوسفندی باشد که  نباید بيابمدر روز قيامت شما را 
 برایش صدایی است.  

 نابغه ذبيانی سروده: 

ْعِرَفنْ ََل 
َ
ْدَوارِ َربَْربً   أ

َ
ْعَقاِب أ

َ
رَدرفَات  ََعَ أ َها ... م  وًرا َمَداِمع   ا ح 

درشت ]شما[  ]شما را در مکانی که زنان[ با وقار و چشم نباید بيابم
 ها ]به اسارت گرفته شوند[.  پشت سر هم بر ترکِ زین
 وليد بن عقبه سروده:

  فَََل َنع دْ إَِذا َما َخرَْجنَا ِمْن ِدَمْشِق 
َ
 بًَدا َما َداَم فَيَها اْْلََراِضم  ... لََها أ

بزرگ در آن هست به  گاه از دمشق خارج شدیم تا مادامی که شکمهر
 نباید بازگردیم.آن 
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فعل مضارع معلوم، 
 مجزوم به ال نهی

 غایب

 مونث مذکر

ْ  مفرد )یک نفر( : او نباید یاری ََل َينَّْص 

 دهد 

 ْ : او نباید یاری ََل َتنَّْص 

 دهد

ا نفر( مثنی )دو َ : آن دو نباید ََل َينَّْص 

 یاری دهند

ا َ : آن دو نباید ََل َتنَّْص 

 یاری دهند

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

وا : ایشان نباید ََل َينَّْص  

 یاری دهند

نَ  ْ : ایشان نباید ََل َينَّْص 

 یاری دهند

  

فعل مضارع معلوم، 
 مجزوم به ال نهی 

 مخاطب

 مونث مذکر

ْ ََل َتنْ  مفرد )یک نفر( : تو نباید یاری َّص 

 دهی 

ِي : تو نباید یاری ََل َتنَّْص 

 دهی 

ا مثنی )دو نفر( َ : شما نباید یاری ََل َتنَّْص 

 دهيد 

ا َ : شما نباید یاری ََل َتنَّْص 

 دهيد 

جمع )سه نفر و 
 تر( بيش

وا : شما نباید ََل َتنَّْص  

 یاری دهيد

نَ  ْ : شما نباید یاری ََل َتنَّْص 

 دهيد

 

 لوم، مجزوم به ال نهیفعل مضارع مع

ْ  متکلم وحده نَّْص 
َ
 دهم یاری ید : من نباََل أ

ْ  متکلم مع الغير  دهيم : ما نباید یاری ََل َننَّْص 
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ْمرِ ]
َ
 [فِْعل  اْْل

 ٰ َو َجار  ََعَ ... َفه  ْمر  اْْلَاَِضِ
َ
َو أ يَغِة: وَه  ْمر  بِالصِّ

َ
ا اْْل مر

َ
لَْفِظ  َوأ

وِم. َضاِرِع الَْمْجز   الْم 
امر به صيغه: و آن امر حاضر است. پس آن بر لفظ مضارع و اما 

 مجزوم جاری است.
ًن... فَت ْسِقط  ِمنْه  َحرَْف  تََحرِّ فَنِْن َنَن َما َبْعَد َحرِْف الْم َضارََعِة م 

وًما، َفتَ  وَرةِ اْْلَاِِق َُمْز  ِِت بِص 
ْ
َضارََعِة، َوتَأ ْمِر ِمْن الْم 

َ
ول  ِف اْْل : "ت َدْحِرج  "ق 

وا، َدْحِرِِج َدْحرَِجا َدْحرِْجَن.  َدْحِرْج َدْحرَِجا َدْحرِج 
، َوَتبَاَعْد، َوتََدْحَرْج. ْ ، َوقَاتِْل، َوتََکسر َْ ول  ِف: فَرِّ  وَٰهَكَذا َتق 

پس اگر بعد از حرف مضارعه متحرک باشدص حرف مضارعه از آن را 
آوری. پس در امر حاضر از  شکل باقی را مجزوم می کنی و ساقط می

 " وا، َدْحِرِِج َدْحرَِجا َدْحرِْجَن. گویی: می"ت َدْحِرج   َدْحِرْج َدْحرَِجا َدْحرِج 
، :در گویی میو این چنين  َْ ، َوقَاتِْل، فَرِّ ْ  َوَتبَاَعْد، َوتََکسر

  .َوتََدْحَرجْ 
َعِة َساِكنًا... َفتَْحِذف  ِمنْه  َحرَْف الْم َضارَ َحرِْف َما َبْعَد  َوإِْن َننَ 

 ، ِلِ َهْمَزة  وَْصل  ور
َ
وًما، َمِزيًدا ِف أ وَرةِ اْْلَاِِق َُمْز  ِِت بِص 

ْ
َضارََعِة، َوتَأ الْم 

ونَ  ْن يَک 
َ
وَرةً، إَِلر أ َها؛  َمْكس  مي وًما... َفتَض  َضاِرِع ِمنْه  َمْضم  َعْي  الْم 

 : ول  وا، رص  نْ ا  َرا، رص  نْ ا  ، رْ رص  نْ ا  َفتَق   ْرَن.رص  نْ ا  َرا رص  نْ ا  رِي رص  نْ ا  ر 
 ْخِرْج.تَ سْ اِمْع، وَ تَ جْ اِطْع، وَ قَ نْ اْم، وَ لَ عْ اْب، وَ رِ رْض ا :َوَكٰذلَِك 

ساکن بود پس حرف مضارعه از آن را  ،و اگر بعد از حرف مضارعه
 ،در حالی که در ابتدای آن آوری می مجزوم را باقی شکل و کنی حذف می
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الفعلِ مضارع آن، مضموم  افزایی، مگر اینکه عين دار می وصلِ کسرهی  همزه

ْر، رص  نْ ا   گویی: دهی. پس می باشدص پس ]در این صورت[ آن را ضمه می
وا، رص  نْ ا  َرا، رص  نْ ا    ْرَن.رص  نْ ا  َرا رص  نْ ا  رِي رص  نْ ا  ر 

  .ْخِرجْ تَ سْ اِ  ِمْع،تَ جْ اِ  ِطْع،قَ نْ اِ  ْم،لَ عْ اِ  ْب،رِ رْض اِ  :و همچنين
وا َهْمَزةَ   "َوَفتَح 

َ
ْصَل "ْكِرمْ أ

َ
ْصِل الَْمْرف وِض؛ فَنِنر أ

َ
؛ بِنَاًء ََعَ اْْل

ْكِرم  ": "ت ْکِرم  "
َ
 ."ت أ

 "ی  همزهو 
َ
شدهص زیرا اصلِ  ترک، فتحه دادند بنابر اصل ْكِرْم"أ

ْكِرم " 
َ
 1بوده است."ت ْکِرم ": "ت أ

                                                           
ها را به سه دسته  توان آن ها، می جهت ساختن فعل امر از تمام باب . 1

 تقسم کرد:
. برای ساختن فعل امر حاضر، ابتدا فعل مضارع را نوشته، 1

ی  [ص و در مرحلهَدْحِرج  [ص سپس حرف مضارعه را حذف نموده ]ج  ت َدْحرِ ]

شود:  گردانيم، که می پایانی حرف آخر آن را همانند فعل مضارع مجزوم می

 [. َدْحِرجْ ]

 های دیگر: مثال

 =  َ ، ت َفرِّ َْ ،           ت َقاتِل  = قَاتِْل،          فَرِّ ْ  َتتََكسر  = تََکسر
 َتتََدْحَرج  = تََدْحَرْج.    بَاَعْد،تَتَبَاَعد  = تَ 

هنگامی که حرف مضارعه را برداشتی [ نَّْص   تَ ]گر همانند: . اما ا1

ای تلفظ  توان به کلمه [ ساکن در ابتدا واقع شد و چون با ساکن نمیَّص   نْ ]
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[ و سپس آخر آن را نَّْص   ا  ] شود: زد باید از الف وصل کمک بگيریم، که می

 .[رْ را نْص  ] م:گرداني مجزوم می
 :نگریم می سوم حرف به وصل، الف حرکت کردن پيدا برای
: مانند. دهيم می ضمه ،وصل الف به داشت ضمه ،سوم حرف اگر

 .ْب ت  كْ ا  
: مانند. دهيم می کسره ،وصل الف به داشت کسره ،سوم حرف اگر

 .ْس لِ جْ اِ 
. دهيم می کسرههم  باز ،وصل الف به داشت فتحه ،سوم حرف اگر

 .حْ تَ فْ اِ  :دمانن
 های دیگر: مثال
  دار: برای حرف سومِ کسره  مثال

 ْس     لِ رجْ اِ =  س  لِ رجْ تَر            ْب رِ رْض اِ =  ب  رِ رْض تَ 
 دار: برای حرف سومِ فتحه  مثال

  ِطعْ قَ نْ اِ =  ِطع  قَ نْ تَ                      مْ لَ عْ اِ =  م  لَ عْ تَ 
َ     ِمْع          تَ جْ اِ =  ِمع  تَ جْ تَر  ْخِرجْ تَ سْ اِ =  ْخِرج  تَ سْ ت

 دار: برای حرف سومِ ضمه  مثال
َ                      دْ ع  قْ ا  =  د  ع  قْ تَ   نْ ک  سْ ا  =  ن  ک  سْ ت
که روش خاصی دارد. جهت ساختن فعل امر از  إِْفَعالماند باب  . می3

ْكَرمَ  :باباین  اصلاین باب، ابتدا باید دانست که 
َ
ْكِرم  ، أ

َ
 است. إِْكَرام، ي أ
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َضاِرِع ] ِل الْم  ور
َ
 [اْجتَِماع  تَاَءيِْن ِف أ

                                                                                                                  

ْكِرم   :نویسيم می را مضارع فعل ابتدا أمر، ساختن رایب
َ
 حرف سپس. ي أ

 :شود ، که میکنيم می سکون به مجزوم را آن آخر و داریم برمی را مضارعه
ْكِرمْ 

َ
 .است قطع ی همزه إِْفَعال باب ی همزه که است علت همين به. أ

 :نکته
 اما دارد همزه باب، این از مضارع فعل اصل شد اشاره که گونه همان

 قرار همدیگر کنار همزه دو وحده متکلم ی صيغه به آن بردن هنگام

نَا :گيرند می
َ
ْكِرم   أ

َ
أ
 
 را آن ی همزه عرب شود، می سنگين آن تلفظ چون. أ

ْكِرم   :شود می د،نمای می حذف
 
 چنين آن تبع به نيز ها صيغه ی بقيه. أ

ْكِرم   :شوند می
َ
ْكِرم       ن ْکِرم  =  ن أ

َ
ْكِرم       ْکِرم  ت  =  ت أ

َ
 ي ْکِرم  =  ي أ

توانيم عمل  به این روش نيز می إِْفَعال، باب از امر فعل ساختن برای

 کنيم:

ْفَعَل : نویسيم می را آن اضیابتدا م
َ
ْكَرَم،=  أ

َ
 ساکن را آن آخر سپس أ

فِْعْل  :شود می دهيم، می کسره را آخر مانده به حرفیک  و کرده
َ
ْكِرمْ =  أ

َ
 .أ

 ر حاضر[]صرف فعل أم

 أمر حاضر از مخاطب ساخته می شود فعل أمر حاضر

 مونث مذکر

ْ  مفرد )یک نفر( ِي : یاری بدها نَّْص   : یاری بدها نَّْص 

ا مثنی )دو نفر( َ ا : یاری دهيدا نَّْص  َ  : یاری دهيدا نَّْص 

وا تر( جمع )سه نفر و بيش نَ  : یاری دهيدا نَّْص   ْ  : یاری دهيدا نَّْص 
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َضاِرِع:  ِل م  ور
َ
نره  إَِذا اْجتََمَع تَاَءاِن ِف أ

َ
َل َتفَ "َواْعلَْم: أ ، "اَعَل َتفَ "، وَ "عر

: "ْعلََل َتفَ "وَ  َما؛ ََنْو  وز  إِثْبَات ه  ، وَ َتتَ ... َفيَج  ، وَ َتتَ َجنرب  .َتتَ َقاتَل   َدْحَرج 
نَْت َل  

َ
يِل: ﴿فَأ َما، َوِِف اتلرْْنِ ٰى﴾، تَ  َوََی وز  َحْذف  إِْحَداه  َصدر

ٰى﴾، َو﴿تَ َو﴿نَاًرا  ﴾.تَ لَظر ل  الَْمََلئَِکة   َْنر
َل" دان که هرگاه دو تاء در ابتدای فعل مضارع ]از باب[ و ب و "َتَفعر

، َجنرب  َتتَ  شود. مانند: جمع شدندص اثبات آن دو جایز می"َتَفْعلََل" و "َتَفاَعَل" 
، َتتَ  و .َتتَ  وَقاتَل   َدْحَرج 

، تَرشود. ]مانند:  ذف یکی از آن دو جایز میو ]همچنين[ ح  وَجنرب 
، تَ  .تَ و َقاتَل  نَْت َل  [. و در قران ]آمده[: َدْحَرج 

َ
ٰى﴾تَ ﴿فَأ ]اصل آن:  َصدر

ٰى"َتتَ " ٰى﴾تَ ﴿نَاًرا [ص و َصدر ٰى"َتتَ " ]اصل آن: لَظر ل  تَ ﴿[ص و لَظر َْنر
﴾ "تَتَ " ]اصل آن: الَْمََلئَِکة  ل   [.َْنر
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 [؟ت ْقلَب  تَاء  "اْفتََعَل" َطاءً  َمَتٰ ]

ْو 
َ
ْو َطاًء، أ

َ
ْو َضاًدا، أ

َ
نره  َمَتٰ َنَن فَاء  "اْفتََعَل" َصاًدا، أ

َ
َواْعلَْم: أ

ول  ِف افْ  ه  َطاًء. َفتَق  لِْح: اْص تَ َظاًء... ق ِلبَْت تَاء  لََح، َوِمَن طَ َعَل ِمَن الصي
ِْب: اْض  رِْد: اطَ الْضر لِْم: طر َرَب، َوِمَن الطر  ."لَمَ طَ اظْ "رََد، َوِمَن الظي

، صاد یا ضاد یا طاء یا ظاء "اْفتََعَل"[ بابِو بدان که هرگاه فاءالفعلِ ]

  :َعَل"رتَ "افْ پس در ]بابِ[ شود.  تاء آن به طاء قلب می باشد

لْح"از    [. لََح"رتَ اْص "]اصل آن:  .لََح"طَ "اْص  گویی: می "الصي

ْب"و از     .[َرَب"تَراْض "]اصل آن:  .َرَب"طَ "اْض : [گویی ]می "الْضر

رْد"و از   .["رَدَ تَراطْ "]اصل آن:  2".رَدَ طر "ا [:گویی ]می "الطر
لْم"و از   .["لَمَ تَراظْ "]اصل آن:  1لََم".طَ "اظْ  :[گویی ]می "الظي

: اْصَطلََح يَْصَطلِ  فَاتِِه؛ ََنْو  تَََّصِّ يع  م  وَ َوَكٰذلَِك َْجِ  ح  اْصِطََلًحا، َفه 
ْصَطلِ  : ََل تَْصَطِلْح.م   ْْ : اْصَطِلْح. َوانلر ْمر 

َ
ْصَطلَح  َعلَيِْه، َواْْل ، وََذاَك م   ح 

 و همچنين در تمامی متصرفاتشص مانند:

 .لَحَ رطَ اْص  شود:[ که می لََح"تَراْص "]
.رطَ يَْص  شود:[ که می "ِلح  تَريَْص "]  ِلح 

 َ.ََل رطِ اْص  شود:[ که می "َََل رتِ اْص "]

ْص "] ْص  شود:[ که می "حلِ تَرم   ِلح.رطَ م 

                                                           
 است. بودهَرَد" َطر"اطْ دغام ا. قبل از  1
 .مَ لَ ظر اِ  قلب کرد و ظاء را در ظاء ادغام نمود: ظاءطاء را به  کهجایز است لََم"طَ "اظْ . در  1

 .مَ لَ طر ا  قلب کرد و طاء را در طاء ادغام نمود: اءظاء را به ط کهجایز است و همچنين 
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ْص "] ْص  شود:[ که می "لَحتَرم   لَح.رطَ م 

 ِلْح.رطَ اِْص  شود:[ که می "ِلحْ تَراِْص "]

 ِلْح.رطَ ََل تَْص  شود:[ که می "ِلحْ تَرََل تَْص "]
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 [َمَتٰ ت ْقلَب  تَاء  "اْفتََعَل" َداًَل؟]

 
َ
ْو َذاًَل، أ

َ
ه  َداًَل. َوَمَتٰ َنَن فَاء  "اْفتََعَل" َداًَل، أ ْو َزايًا... ق ِلبَْت تَاء 

رِْء: ول  ِف اْفتََعَل ِمَن ادلر ْكِر: َفتَق  ، َوِمَن اَّلِّ
َ
رَأ اذَْدَكَر، َوِمَن الزرْجِر:  ادر

 ازَْدَجَر.
دال یا ذال یا زای باشدص تاء آن به دال قلب  ،"اْفتََعَل"الفعلِ  و هرگاه فاء

 شود. می

  :َعَل"رتَ "افْ پس در ]بابِ[ 

رْء"از   در ا " گویی: می "ادلر
َ
 تَرادْ "]اصل آن:  2."رَأ

َ
  [. "َرأ

ْكر"و از    [. "َكرَ تَراذْ "]اصل آن:  1."َكرَ دَ اذْ  "[: گویی ]می "اَّلِّ
 [."َجرَ تَرازْ "]اصل آن:  1".َجرَ دَ ازْ "[: گویی ]می "الزرْجر"و از 

  

                                                           
 دَ ادْ "ادغام . قبل از  1

َ
 است. بوده" رَأ

 َكَر.در اِ  قلب کرد و دال را در دال ادغام نمود: ذال را به دال کهجایز است  "َكرَ دَ اذْ "در .  1
 .َكرَ ذر ا  قلب کرد و ذال را در ذال ادغام نمود: دال را به ذال کهجایز است و همچنين 
ة   َبْعدَ  َكرَ در َوا آمده است: 11ی  ی یوسف، آیه در سوره مر

 
 . أ

 قلب کرد و زای را در زای ادغام نمود: را به زایدال  کهاست  جایزَجَر" دَ "ازْ در .  3
  َجَر.زر اِ 



71 

 

 [ن ون  اتلرْوِكيِد اْْلَِفيَفة  َواثلرِقيلَة  ]

َما  َويَلَْحق   ِكيِد؛ إِْحَداه 
ْ
الِْفْعَل َغْيَ الَْماِض َواْْلَاِل ن ونَاِن لِلترأ

ْخَرٰى ثَِقيلَة  َمْفت وَحة  
 
َو فِْعل   -ِه يَما ََّتْتَصي بِ إَِلر فِ  ،َخِفيَفة  َساِكنَة  َواْْل وَه 

وَرة  ِفيهِ  -وََْجَاَعِة النَِّساِء  اَِلثْنَْيِ  َ َمْكس  ِْ بًَدا؛ فَ  َمافَ
َ
: اْذَهبَانِّ أ ول  تَق 

، َواْذَهبْنَانِّ لِلنِّْسَوةِ لَِِل  لًِفا َبْعَد ن وِن َْجْعِ ثْنَْيِ
َ
َؤنرِث؛  ، َفت ْدِخل  أ الْم 

َما اْْلَِفيَفةَ  تِلَْفِصَل  نره  يَلَْزم  اتْلَِقاء  َبْيَ انليونَاِت، َوََل ت ْدِخلْه 
َ
؛ ِْل

ٰ غَ  اِكنَْيِ ََعَ هِ؛ فَنِ السر اِكنَْيِ إِنرَما ََی وز  إَِذا َنَن  نر اتْلَِقاءَ ْيِ َحدِّ السر
. : َدابرة  ْدَغًما؛ ََنْو  ، َواثلراِن م  ل  َحرَْف َمد  ور

َ
 اْْل

شود که یکی  و به فعل غير از ماضی و حال، دو نون توکيد ملحق می
دار است.  [ فتحه]یعنی مُشَدَّدِ خفيف و ساکن و دیگری سنگينِ ،از آن دو

و آن فعل مثنی و  -در چيزی که اختصاص به نون توکيد ثقيله دارد  مگر
 پس آن ]نون[ در آن دو هميشه مکسور است.   -جمع مؤنث است 

گویی:[  ]می مؤنث ، و برای جمعاْذَهبَانِّ گویی:  برای مثنی می

تا اینکه بين دو  کنی داخل میجمع مؤنث  . پس الفی را بعد از نوناْذَهبْنَانِّ 

له بيندازی و نون توکيد خفيفه را در مثنی و جمع مؤنث داخل نون فاص
شود زیرا التقاء ساکنين  زیرا التقاء ساکنين در غير تعریفش الزم می کنی نمی

باشد. مانند: شود که اولی حرف مد و دومی ادغام شده  تنها زمانی جایز می

 .َدابرة  
 ْ َما انليون  الرِِت وَت  : َذف  ِمَن الِْفْعِل َمَعه  ْمِثلَِة اْْلَْمَسِة؛ َوِهَ

َ
 ِف اْْل
 َيْفَعََلِن، َوَتْفَعََلِن، َويَْفَعل وَن، َوَتْفَعل وَن، َوَتْفَعِلَي.
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و بهمراه نون توکيد خفيفه و ثقيله، نونی که در امثله خمسه است را 
 کنی. حذف می

 َتْفَعِليَ  وَن، َتْفَعل و وَيْفَعل وَن،  وَتْفَعََلِن،  وَيْفَعََلِن، و امثله خمسه 

 است.
َْذف  َواو  َيْفَعل وَن َوَتْفَعل وَن، َويَاء  َتْفَعِلَي إَِلر إَِذا اْنَفتََح َما  َوَت 

.﴾ ا تََريِنر ﴾، َو﴿فَنِمر نر ، َو﴿تَل بْلَو  ، َوََل ََّتَْشِير نر : ََل ََّتَْشو  َما؛ ََنْو   َقبْلَه 
کنی ]که  را حذف می ْفَعِليَ تَ و یاءِ َتْفَعل وَن،  و َيْفَعل ونَ و واوِ 

؛شود:  می ، و َتْفَعِلنر ، َتْفَعل نر [ مگر هرگاه قبل از این دو ]یعنی قبل َيْفَعل نر

بر کنی بلکه  را حذف نمی واو و یاءاز واو و یاء[ فتحه داشت ]در این صورت 

، َوََل  [ مانند:گذاری ها می آن همجنس با روی واو و یاء حرکتی نر  ََل ََّتَْشو 
.﴾ ا تََريِنر ﴾، َو﴿فَنِمر نر ، َو﴿تَل بْلَو     ََّتَْشِير

َوي ْفتَح  َمَع انليوَنْيِ آِخر  الِْفْعِل إَِذا َنَن فِْعَل الَْواِحِد، َوالَْواِحَدةِ 
ورِ  ك  . َوي ْکَس  إَِذا َنَن فِْعَل الَْغائِبَِة. َوي َضمي إَِذا َنَن فِْعَل َْجَاَعِة اَّلي

َخاَطبَِة؛ الَْواِحدَ   ةِ الْم 
و بهمراه نون توکيد خفيفه و ثقيله، هرگاه فعل، مفرد مذکر و مفرد 

 ،نر ْفَعلَ تَ و  نْ ْفَعلَ يَ  ،نر ْفَعلَ يَ شود ] فتحه داده می ،آخر فعل بودمؤنث 
 ،َيْفَعل نر شود ] [ص و هرگاه فعل جمع مذکر بود ضمه داده مینْ ْفَعلَ تَ 

شود  بود کسره داده می مخاطبؤنث [ص و هرگاه فعل مفرد مَيْفَعل نْ 

 [.َتْفَعِلنْ  ،َتْفَعِلنر ]
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ول  ِف  انِّ  َفتَق  َ نر ِِلَنَّْص  َ ًدا بِانليوِن اثلرِقيلَِة: ِِلَنَّْص  َؤكِّ ْمِر الَْغائِِب م 
َ
أ

انِّ ِِلَ  َ نر تِلَنَّْص  َ ، تِلَنَّْص  نر .ِِلَنَّْص   نَانِّ ْ ْن، ِِلَنَّْص    نَّْص  َ ْن، َوبِاْْلَِفيَفِة: ِِلَنَّْص 
 ِ  ْن.تِلَنَّْص 

نر  گویی: پس در امر غایبِ تأکيد کننده با نون توکيد ثقيله می َ ِِلَنَّْص 
. نَانِّ ْ انِّ ِِلَنَّْص  َ نر تِلَنَّْص  َ ، تِلَنَّْص  نر انِّ ِِلَنَّْص   َ  ِِلَنَّْص 

ِ ِِلَنْ  گویی: و با نون توکيد خفيفه می ْن، تِلَنَّْص  ْن، ِِلَنَّْص   َ  ْن.َّص 
 
َ
ول  ِف أ انِّ  ْمِر اْْلَاَِضِ َوَتق  َ نر ا نَّْص  َ ًدا بِانليوِن اثلرِقيلَِة: ا نَّْص  َؤكِّ م 

. نَانِّ ْ انِّ ا نَّْص  َ نر ا نَّْص  ِ ، ا نَّْص  نر ْن،  َوبِاْْلَِفيَفِة: ا نَّْص   ْن، ا نَّْص   َ ا نَّْص 
ْن.  ِ ٰ ٰهَذا َنَظائَِره .ا نَّْص   َوقِْس ََعَ

نر  گویی: د ثقيله میو در امر حاضرِ تأکيد کننده با نون توکي َ ا نَّْص 
. نَانِّ ْ انِّ ا نَّْص  َ نر ا نَّْص  ِ ، ا نَّْص  نر انِّ ا نَّْص   َ  ا نَّْص 

ْن. گویی: و با نون توکيد خفيفه می ِ ْن، ا نَّْص  ْن، ا نَّْص   َ  ا نَّْص 
 1و نظایر آن را بر همين قياس بگير.

                                                           
 احکام نون توکيد: . 1
 توکيد فعل ماضی با نون ممتنع است. -
توان با نون، توکيد  فعل امر بطور اطالق و بدون قيد و شرطی می -
 مانند: کرد.

درْب ِف َُمَالِِسِه = ا ْطل َبر الِْعلْمَ 
َ
درَبنر ِف َُمَالِِسِه. ا ْطل ِب الِْعلَْم َوتَأ

َ
 َوتَأ

 توکيد فعل مضارع با نون، چهار حالت دارد: -
 . واجب بودن توکيد فعل مضارع:1



73 

 

                                                                                                                  

شود که جواب قسم واقع  توکيد فعل مضارع با نون زمانی واجب می
 شود و شروط ذیل را دارا باشد:

 * مثبت باشد.
 * بر مستقبل داللت دهد.

 * از الم قسم فاصله نگيرد.

. ثالی که شروط فوق دارد: م ، َولَََيَْهَقنر اْْلَاِطل  نر اْْلَقي تَالِل َِلَنْتََِّصَ
درَبنر ِف َُمَالِِسِه.

َ
تَأ
َ
ْطل َبر الِْعلَْم، َوَْل

َ
 َوالِل َْل
 . جایز بودن توکيد فعل مضارع با کثرت:1

 آید: در دو حالت توکيد فعل مضارع با نون به کثرت می
مضارع، فعل شرط برای إِن شرطيه مدغمه در مَا  الف( هرگاه فعل

يَْطاِن نَْزغ  فَاْستَِعْذ بِالِل. زائده بياید. مانند:  َغنرَك ِمَن الشر ا َيْْنَ َوإِمر
 [.36]فصلت/

 ب( هرگاه قبل از فعل مضارع، أداتی از ادوات طلب بياید. مانند:

ِعيَف. ِِلَ الم أمر:  - ِغِي. ِِل نِْصَفنر الَْقوِيي الضر ْعِطَفنر الَْكبِي  ََعَ الصر
ِغي  الَْكبَِي. َمنر الصر   ِِلَْحَْتِ

ََل َتْغَفلَنر َعْن ِذْكِر الِل. ََل ت ْهِملَنر الَْواِجبَاِت. ََل ال نهی:  -
ْمَرَك ِف اللرْهِو.  ت َضيَِّعنر ع 

َساَعَدِِت؟أدوات استفهام:  - ْهَدَك ِف م  لَنر ج  َونر وََغًدا  َهْل َتبْذ  تَلْه 
َ
أ

رِْس؟ ْن ٰهَذا الَْمْقَطَع ِمَن ادلر
َ
؟ َمْن َيْقَرأ  اَِلْمتَِحان 

وِر. َِلْتََك َتْمِلَکنر َنْفَسَك تمنی:  - م 
 
َرنر ِف َعَواقِِب اْْل ِِلْتََك ت َفكِّ

نر َعْن إِيَذاِء َجارِهِ. فر  ِعنَْد الَْغَضِب. َِلَْت َصِديَقَك يَک 
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ْفِلَحنر ِف  لََعلر ترجی:  - َهاَدةِ. لََعلر َسِعيًدا ي  الَل ي ْکِرَمنرَك بِالشر
تِِه. َسافَْرت   ِهمر َمِل. لََعلِّ م 

َ
بْل َغنر أ

َ
 أ

نر َُمِْلَس الْ عرض:  - َ ََل ََتْْض 
َ
تَِك. أ مر

 
ََل تَْسَعَير ِف ِخْدَمِة أ

َ
ِعلِْم. أ

ََل ت ْصِغَير إَِلٰ نَِصيَحِِت.
َ
 أ

ِْلَصنر ِف َعَمِلَك، َهَلر : تحضيض - َقنر ِف َحِديثَِك، َوَّت   تَْصد 
يَْك. نر َوادِلَ  َوَتََّبر

 . جایز بودن توکيد فعل مضارع اما قليل:3
آید و بهتر است  های ذیل توکيد فعل مضارع با نون، اندک می در حالت

 که توکيد کرده نشود:

ا ِمَن السر لَم جازمه:  - ِجَدنر ب دى
َ
يَاِضيراِت. .َفرِ لَْم أ ِِخ الرِّ

َ
 لَْم يَْدر َسنر أ

وا ال نفی: در قران آمده:  - يَن َظلَم  ِ وا فِتْنًَة ََل ت ِصيَبر اَّلر َواترق 
ةً  ْم َخاصر  [.11]أنفال/ .ِمنْک 

ْؤِمن  ََل ََی وَنْن، َوََل يَْکِذَبْن، َوََل َيْغِدَرْن.گویی:  می  الْم 

َعْي  بِ ل از آن نيامده باشد: در مثل آمده: مَا زائده که إِن شرطيه قب -
َريَنرَك 

َ
 بينم[. ]بشتاب گویا تو را می .َما أ

 . ممتنع بودن توکيد فعل مضارع:1
 در دو حالت، توکيد فعل مضارع با نون ممتنع است:

های توکيد یافته نشود:  ها و جایز گرداننده الف( زمانی که واجب کننده

تِْقيَاَء،
َ
َصاِحب  اْْل

 
وز   أ ل  الَل اتلرْوِفيَق. َيف 

َ
ْسأ

َ
َفَهاَء، َوأ ََتَنرب  السي

َ
َوأ

. نَافِق  َو َينَْدم  الْم َقَّصِّ  ْؤِمن  َوََیَْس  الْم   الْم 
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ب( آنکه جواب قسم واقع شود اما یکی از سه شرطی که در وجوب 
 توکيد بيان کردیم مختل شده باشد:

وَن وََط منفی باشد:  - خ 
َ
 تَالِل ََل َينَال  الِْعلْم  بِالَْكَسِل. .ِن َوالِل لَْن أ

بِْغض  َمْن ي ِِسء  إَِِلَْك.داللت بر استقبال ندهد:  -
 
ِحبيَك، َوَْل

 
 َوالِل َْل

َوالِل لََسوَْف بين الم قسم و فعل مضارع فاصله ایجاد شود:  -
. َْْش  انلراس  َل الِل َي  ز ور َك. تَالِل َْلِ

َ
 أ

 مضارع با نون توکيد ثقيله:روش ساختن فعل 

ْفعَ ل  ، َتْفعَ ل  َيْفعَ اند:  . افعالی که مرفوع به ضمه1
َ
 : ل  ، َنْفعَ ل  ، أ

، َتْفعَ لَ َيْفعَ شوند:  مبنی بر فت  می ْفعَ لَ نر
َ
، أ ، َنْفعَ لَ نر .لَ نر  نر

 .َتْفَعِليَ  َتْفَعل وَن، َيْفَعل وَن، َتْفَعََلِن، َيْفَعََلِن،. افعال خمسه: 1
 َتْفَعََلِن.  َيْفَعََلِن، مثنی:

 کنيم:  ابتدا نون توکيد را به فعل مضارع ملحق می

اند که  بينيم که سه نون کنار یکدیگر قرار گرفته می = نِ  نْ +  نِ َيْفَعََل 

شود. هنگام توالی امثال، عرب یکی از حروف را  به آن توالی امثال گفته می
را حذف  –رفع است که عالمت  -نماید. بنابرین نون اول  حذف می

. شود: که با تنوین نوشته می نِ  َيْفَعََلنْ  شود: نمایيم. می می  َيْفَعََلنِّ
 َتْفَعل وَن. َيْفَعل وَن،جمع مذکر: 

اند که  بينيم که سه نون کنار یکدیگر قرار گرفته می = نَ  نْ +  نَ َيْفَعل و

حذف  شود. جهت خالصی از آن، نون اول را به آن توالی امثال گفته می

بينيم که التقاء ساکنين ر   در این مرحله می َن. ْونْ َيْفَعل   شود: نمایيم. می می
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 َن. َيْفَعل نْ شود:  می 1نمایيم، دهد برای خالصی از آن، واو را حذف می می
.ل  َيْفعَ  شود: که با تنوین نوشته می   نر

 .َتْفَعِليَ مفرد مؤنث مخاطب: 
اند که  که سه نون کنار یکدیگر قرار گرفتهبينيم  می = نَ  نْ +  نَ رَتْفَعِلي

شود. جهت خالصی از آن، نون اول را حذف  به آن توالی امثال گفته می

بينيم که التقاء ساکنين  در این مرحله می َن. يْرنْ َتْفَعلِ  شود: نمایيم. می می

 َن. َتْفَعِلنْ شود:  نمایيم، می دهد برای خالصی از آن، یاء را حذف می ر  می
.لِ َتْفعَ  شود: ا تنوین نوشته میکه ب  نر

 َيْفَعلَْن، َتْفَعلَْن.اند:  . دو فعلِ جمع مؤنث که مبنی بر سکون3
افزایيم و بعد  ابتدا فعل مضارع را نوشته، سپس الف فارقه را به آن می

شود:  که می نِ  َيْفَعلَْن + ا + نْ کنيم:  از آن، نون توکيد را به آن وصل می

 .  َيْفَعلْنَانِّ
 های نون توکيد خفيفه همانند نون توکيد ثقيله است. حالت

ْفعَ ل  ، َتْفعَ ل  َيْفعَ اند:  . افعالی که مرفوع به ضمه1
َ
  :ل  ، َنْفعَ ل  ، أ

ْفعَ لَ ْن، َتْفعَ لَ َيْفعَ شوند:  مبنی بر فت  می
َ
 ْن.لَ ْن، َنْفعَ لَ ْن، أ

 .َتْفَعِليَ  وَن،َتْفَعل   َيْفَعل وَن، َتْفَعََلِن، َيْفَعََلِن،. افعال خمسه: 1
 جمع مذکر: 

  ْن.ل  َيْفعَ  شود: می َتْفَعل وَن؛ َيْفَعل وَن،
 مفرد مؤنث مخاطب: 

 ْن.لِ َتْفعَ  شود: می َتْفَعِلَي؛
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 نکته:
 .شود نمی داخل مونث جمع و مثنی بر خفيفه توکيد نون* 
 الف، با خفيفه توکيد نون باشند، می فت  بر مبنی که هائی صيغه در* 
 .دنشو می زده تلفظ الف به وقف هنگام و نوشت توان می هم وینتن همراه

بَنْ : مثال باً =  يَْْضِ  يَْْضِ
 11 آیه علق، سوره .بِانلراِصيَةِ  لَنَْسَفعاً : لَنَْسَفَعنْ 

آید جهت  * اگر بعد از آن، ساکنی آمد التقاء ساکنين بوجود می
 شود. مانند:  خالصی از آن، نون توکيد خفيفه حذف می

 ََل َتْقَربَْن الَْفَواِحَش.اصل آن بوده:  َتْقَرَب الَْفَواِحَش؛ََل 
 تنبيه:
ی ساختن فعل امر با نون توکيد خفيفه و ثقيله همانند فعل  طریقه
 مضارع است.

 
 فعل مضارع با نون توکيد ثقيله[ ]صرف

 

 متکلم مخاطب غایب 
 وحده

 متکلم
 مونث مذکر مونث مذکر مع الغير

ْذَهَبر  تَْذَهِبر  تَْذَهَبر  تَْذَهَبر  يَْذَهَبر  مفرد
َ
 نَْذَهَبر  أ

 تَْذَهبانِّ  تَْذَهبانِّ  تَْذَهبانِّ  يَْذَهبانِّ  مثنی
ر  جمع ر  يَْذَهبْنانِّ  يَْذَهب   تَْذَهبْنانِّ  تَْذَهب 
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 ]صرف فعل أمر با نون توکيد ثقيله[

 مونث مذکر 

 ِاْذَهِبر  ِاْذَهَبر  مفرد
 ِاْذَهبانِّ  ِاْذَهبانِّ  مثنی
ر  جمع  ِاْذَهبْنانِّ  ِاْذَهب 

 

 ]صرف فعل مضارع با نون توکيد خفيفه[

 متکلم مخاطب غایب 
 وحده

 متکلم
 مونث مذکر مونث مذکر مع الغير

 نَْذَهَبْ  أْذَهَبْ  تَْذَهِبْ  تَْذَهَبْ  تَْذَهَبْ  يَْذَهَبْ  مفرد
 * * * * مثنی
ْ  جمع ْ  * يَْذَهب   * تَْذَهب 

 

 ]صرف فعل أمر با نون توکيد خفيفه[

 مونث مذکر 

 ِاْذَهِبْ  ِاْذَهَبْ  مفرد
 * * مثنی
ْ  جمع  * ِاْذَهب 
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َجرر ]  [دِ اْسم  الَْفاِعِل َوالَْمْفع وِل ِمَن اثليََلِثِّ الْم 

ا مر
َ
َجرردِ  اثليََلِثِّ  ِمنَ  َوالَْمْفع ولِ  الَْفاِعلِ  اْسم   َوأ ْن الْم 

َ
ْكَث  أ

َ
... فَاْْل

ٰ وَ  اِن يَِِجَء اْسم  الَْفاِعِل ِمنْه  ََعَ : نَاِِص  نَاِِصَ ول  ؛ َتق  يِْن ْزِن فَاِعل  نَاِِصَ
ونَ  يَن،  نَاِِص  تَاننَاِِصِ ة  نَاِِصَ َتْيِ  نَاِِصَ .نَ  نَاِِصَ ات  َونََواِِص   اِِصَ

تر اسم فاعل از آن  و اما اسم فاعل و مفعول از ثالثی مجرد: پس بيش

  گویی: می 1.آید می فَاِعلوزن بر 

                                                           
 اسم فاعل: . 1

گونه که عالمه زنجانی رحمه اهلل بيان کرد اسم فاعل از ثالثی  همان

 َكتََب = َنتِْب.شود. مانند:  مجرد بر وزن فاعل ساخته می
ثالثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید: ابتدا حرف مضارع را  و از

دهيم و یک حرف مانده به  دار قرار می حذف کرده و در مکان آن ميم ضمه

[ دهيم. مانند: آخر را کسره می نَْقِلب   ]َينَْقِلب  = م 
 صفت مشبهه:

 ساخته فَاِعل وزن بر زیر شرایط با مجرد ثالثی از * صفت مشبهه

 :شود می

 : مانند باشد، متعدی یا الزم که ندارد فرقی َفَعَل  وزن بر آن ماضی. 1

وَ  َذَهَب : الزم وَ  َجلََس  - َذاِهب   َفه  وَ  َدَخَل  - َجالِس   َفه   - َداِخل   َفه 
وَ  نَامَ   .نَائِم   َفه 

وَ  َقتََل : متعدی وَ  ََضََب  - قَاتِل   َفه  وَ  َعَرَف  - َضارِب   َفه   - َعرِف   َفه 
 .َرام   وَ َفه   َرَمٰ 
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 :مانند باشد، متعدی اما فَِعَل  وزن بر آن ماضی. 1

وَ  َعِلمَ  وَ  َسِمعَ  - َعلِم   َفه  وَ  فَِهمَ  -َساِمع   َفه  وَ  َْشَِب  - فَاِهم   َفه   َفه 
 .َشارِب  
َل  باب مجرد ثالثی از فاعل اسم قياسی اوزان*   :آید می وزن دو بر َفع 

َل : مانند ،َفْعل وزن بر. 1 وَ  َسه  َب  - َسْهل   َفه  وَ  َصع   - َصْعب   َفه 
مَ  وَ  َضخ  َب  - َضْخم   َفه  وَ  َعذ  وَ  َسم حَ  - َعْذب   َفه   .َسْمح   َفه 
وَ  َْش َف : مانند ،فَِعيل وزن بر. 1 يف   َفه  مَ  - َْشِ وَ  َعظ   - َعِظيم   َفه 
وَ  َظر َف  مَ  -( تيزهوش یعنی) َظِريف   َفه  وَ  َكر  وَ  َضع َف  - َكِريم   َفه   َفه 

وَ  َنب َل  – َضِعيف    .نَِبيل   َفه 
َل  باب از فاعل اسم قياسی غير اوزان*   :است آمده وزن ده بر َفع 

ْفَعل. 1
َ
وَ  َْح قَ : أ ْْحَق   َفه 

َ
َق  – أ وَ  َخر  ْخَرق   َفه 

َ
 را کارش که کسی) أ

َف  –( دهد نمی انجام خوب وَ  َوط  ْوَطف   َفه 
َ
 و بلند ابروی و مژه که کسی)  أ

 (.دارد پُرمو

َ : لَفَعا. 1 وَ  َجب  مَ  – َجبَان   َفه  وَ  َحر  نَِت  – َحَرام   َفه  ة   َحص 
َ
 الَْمْرأ

 َ ِْ نَِت  –( پاکدامن و عفيف) َحَصان   فَ ة   َرز 
َ
َ  الَْمْرأ ِْ  و حشمت با) َرَزان   فَ

 .(وقار با

نَ  :َفَعل. 3 وَ  َحس  َل  – َحَسن   َفه  وَ  َبط    .َبَطل   َفه 
وَ  الَْماء   فَر َت : ف َعال. 1 عَ  –( شيرین) ات  ف رَ  َفه  وَ  َشج  َجاع   َفه   – ش 
َق  وَ  الَْماء   َزع   .(تلخ) ز َعق   َفه 
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رَ : فِْعل. 1 وَ  َعف  عَ  –( شجاع مکار، و خبيث) ِعْفر   َفه  ل   بَد  وَ  الررج   َفه 
مَ  –( نشود یافته او مثيل آن ضد و شجاعت و علم در که کسی) بِْدع    َحر 
وَ    .ِحْرم   َفه 

ٰ  وَِحْرم  : شعبه و کسائی حمزه، قرائت  11 آیه أنبياء، سوره. قَْريَة   ََعَ

َ : َفع ول. 6 وَ  َحَّص  ور   َفه  ( باشد نداشته شهوت زنان به که مردی) َحص 

بَِت  – ة   َعر 
َ
َ  الَْمْرأ ِْ  (شوهر دار دوست و خندان بسيار زن) َعر وب   فَ

رَ : ف ْعل. 7 وَ  َغم  ْمر   َفه  وَ  َصل َب  –( امور به ناآگاه) غ  لْب   َفه   سفت) ص 

وَ  َحََل  –( باصالبت سخت، و لْو   َفه   ح 
َرِت : فَاِعل. 8 ة   َعق 

َ
َ  الَْمْرأ ِْ  َنب هَ  –( زاید نمی بچه که زنی) َعقِر   فَ

وَ  قَْدر ه   رَ  –( معروف مشهور،) نَابِه   َفه  وَ  فَج  َش  – فَاِجر   َفه  وَ  فَح   َفه 
مَ  – فَاِحش   ْعر   فَح  وَ  الشر َل  –( سياه) فَاِحم   َفه  وَ  بَس   .(شجاع) بَاِسل   َفه 

وَ  َجن َب : ف ع ل. 1 ن ب   َفه    .ج 
نَ : فَِعل. 11 وَ  َفط  نَ  –( باهوش زیرک،) فَِطن   َفه  وَ  الَْمَكن   َخش   َفه 
جَ  – َخِشن   وَ  َبه   .(منظر خوش نيکو،) بَِهج   َفه 

 قياسی فاعل اسم باشد، فَِعَل  وزن بر ها آن ماضی که الزمی افعال* 

 : آید می زیر اوزان بر ها آن

وَ  َشِِجَ : فَِعل. 1 ََ  –( اندوهگين حزین،) َشج   َفه  وَ  فَِر َ   َفه   بَِطرَ  – فَِر
وَ  وَ  َعِجَل  –( ناسپاس) بَِطر   َفه  ِْشَ  –( دارد عجله که کسی) َعِجل   َفه 

َ
 أ
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وَ  ِْش   َفه 
َ
وَ  وَِجعَ  –( گردد سرکش نعمت بسياری سبب به که کس) أ  َفه 
 .وَِجع  

 .دهد می داللت انسان در ناپایدار اغراض بر تر بيش وزن نای: 1نکته

 َشِئَ : مانند آید، می فَِعل مخفف بلکه نيست مستقلی وزن َفْعل: 1نکته
وَ  الَْمََكن   ز   و َشِئ   َفه 

ْ
 .شد سنگالخی و ناهموار زمين. َشأ

ْفَعل. 1
َ
ل   َشنَِب : أ وَ  الررج  ْشنَب   َفه 

َ
 و بافاصله سفيد دندان که یکس) أ

وَ  َخِْضَ  –( دارد زیبا ْخَْض   َفه 
َ
وَ  َسوِدَ  – أ ْسوَد   َفه 

َ
وَ  َكِدرَ  – أ ْكَدر   َفه 

َ
 – أ

وَ  َعِورَ  ْعَور   َفه 
َ
وَ  َحِوَل  – أ ْحَول   َفه 

َ
 (بين دو لُچ، مرد) أ

 داللت بدن ظاهری حاالت و ها رنگ بر تر بيش وزن این: نکته
 .دهد می

ل   َجِذَل : َفْعََلن. 3 وَ  الررج  وَ  َشبِعَ  –( حال خوش) ْذََلنجَ  َفه   َفه 
وَ  َعِطَش  –( سير) َشبَْعان وَ  َصِديَ  – َعْطَشان َفه   –( تشنه) َصْديَان َفه 

وَ  َروِيَ  وَ  َسِكرَ  –( سيراب) َريران َفه  وَ  َغِضَب  – َسْكَران َفه   َغْضبَان َفه 
وَ  َغرَِث  –  (گرسنه) َغْرثَان َفه 

 .دهد می داللت بدن حرارت و تالءام و وّلُخُ بر تر بيش وزن این: نکته

 :دارد قياسی غير وزن دو فَِعَل  باب الزم افعال از فاعل اسم* 

وَ  رَِضَ : فَاِعل. 1 وَ  َسِخَط  – َراض   َفه  وَ  َسِلمَ  – َساِخط   َفه   َسالِم   َفه 
َل : فَِعيل. 1 وَ  ََبِ وَ  َمرَِض  – ََبِيل   َفه  وَ  َسِقمَ  – َمِريض   َفه   َسِقيم   َفه 
 :که است این در مشبهه صفت و فاعل اسم بين تشابه وجه* 
 . هستند مشتق وصف دو هر. 1
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 مؤنث مذکر 

ة   نَاِِص   مفرد  نَاِِصَ
يِْن  مثنی اِن، نَاِِصَ َتْيِ  نَاِِصَ تَان، نَاِِصَ  نَاِِصَ
ينَ  جمع وَن، نَاِِصِ ، نَوَ  نَاِِص  ات   اِِص  نَاِِصَ

 
ْن يَِِجَء وَ 

َ
ْكَث  أ

َ
ٰ ااْْل :َوْزِن  ْسم  الَْمْفع وِل ِمنْه  ََعَ ول  ؛ َتق    َمْفع ول 

وَراِن  ور  َمنْص  وَريِْن َمنْص  وَرة  َمنْص  وِريَن، َمنْص  ور وَن َمنْص  َمنْص 
وَرتَانِ  وَرَتْيِ  َمنْص  . َمنْص  وَرات  َوَمنَاِِص   َمنْص 

                                                                                                                  

 . دهند می داللت آن فاعل و( حدث) معنا بر دو هر. 1
 .دارند جمع و مثنی مفرد، و مؤنث و مذکر دو هر. 3
 .گردانند می منصوب را خود معمول خاص، شرایط با دو هر. 1
 :شود می یافته همشبه صفت و فاعل اسم بين که فروقی* 
 بر مشبهه صفت اما دهد می داللت تجدد و حدوث بر فاعل اسم. 1
 . لزوم و ثبوت
 از فاعل اسم اما شود می گرفته الزم افعال از فقط مشبهه صفت. 1
 .آید می بدست متعدی و الزم افعال

د  : )مانند. شود می مضاف خود فاعل به مشبهه صفت. 3 َمر  َحَسن   ُم 
د  : )مانند. شود نمی مضاف خود فاعل به هرگز فاعل اسم اام(. الْوَْجهِ  َمر  ُم 

وه   جالِس   خ 
َ
 (.أ

 زمان به فاعل اسم اما آید می حال زمان به فقط مشبهه صفت. 1
 .آید می آینده و حال گذشته،
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  گویی: آید. می از آن بر وزن مفعول می تر اسم مفعول ]متعدی[ و بيش
 مؤنث مذکر 

ور   مفرد وَرة   َمنْص   َمنْص 
وَريِْن  مثنی وَراِن، َمنْص  وَرَتْيِ  َمنْص  وَرتَاِن، َمنْص   َمنْص 
وِرينَ  جمع ور وَن، َمنْص  ، َمنَاِِص   َمنْص  وَرات   َمنْص 

ور  بِهِ  : َمْمر  ول  ور   َوَتق  ور  بِِهَما َمْمر  ور  بَِها َممْ َمْمر  ور  بِِهْم، َمْمر  ر 
 ، ور  بِِهنر ور  بِِهَما َمْمر  ور   بَِك  َمْمر  ور   َمابِک   َمْمر  ور   ْم،بِک   َمْمر   بِِك  َمْمر 

ور   ور   َمابِک   َمْمر  ور  بِنَا. َمْمر  ور  ِِب َمْمر  ، َمْمر  نر  بِک 
ِمَي ِفي ر  َوت َؤنِّث  الضر ، َوت َذكِّ ، ََل َفت  َنِّ َوََتَْمع  ٰى ِِبَرِْف اْْلَرِّ َما َيتََعدر

 اْسَم الَْمْفع وِل.
  گویی: و ]در الزم از آن[ می

 مؤنث مذکر غایب

ور  بِهِ  مفرد ور  بَِها  َمْمر   َمْمر 
ور  بِِهَما مثنی ور  بِِهَما  َمْمر   َمْمر 
ور  بِِهمْ  جمع ور  بِِهنر  َمْمر   َمْمر 

 

 متکلم وحده  مؤنث مذکر مخاطب

ور   ردمف ور   بَِك  َمْمر  ور  ِِب  بِِك  َمْمر   َمْمر 
ور   مثنی َما َمْمر  ور   بِک  َما َمْمر   متکلم مع الغير بِک 
ور   جمع مْ  َمْمر  ور   بِک  نر  َمْمر  ور  بِنَا بِک   َمْمر 
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کند ضمير را مثنی و جمع  پس در فعلی که با حرف جر متعدی می

 ول.کنی نه اسم مفع کنی و مذکر و مؤنث می می
اِحِم، َوبَِمْعَو  َوفَِعيل  قَْد يَِِجء  بَِمْعَو الَْفاِعِل؛ َنلررِحيِم بَِمْعَو الرر

 الَْمْفع وِل؛ َنلَْقتِيِل بَِمْعَو الَْمْقت وِل.
. َراِحمِ به معنای  رَِحيمآید. مانند  می فَاِعل به معنای فَِعيلو گاهی 

 1.َمْقت ولبمعنای  قَِتيلمانند  آید[ ]می َمْفع ول[ بمعنای فَِعيل]و گاهی 
  

                                                           
آید که در مورد آن خواهد آمد. و  گاهی به معنای صفت مشبهه می يلعِ فَ . وزن  1

 :مانند آید که سماعی است. ل میگاهی به معنای اسم مفعو

َِسَ                        ذَبِيح=  َذبَحَ                    قَتِيل=  َقتََل 
َ
ِسي=  أ

َ
  أ

 ََ ََ                  َكِحيل=  َكِحَل                 َطِريح=  َطَر  َجِريح=  َجَر
 :نکته
 :مانند است یکسان مونث و مذکر باب این در

ل   ة                        الَْعْيِ  ل  َكِحي رَج 
َ
 الَْعْيِ  َكِحيل   اِْمَرأ

ل   ة                                 َجِريح   رَج 
َ
 َجِريح   اِْمَرأ

. کند نمی عمل هرگز آید، می قياس غير بر مفعول اسم جای به که فَِعيل تنبيه:

ل   َمَررْت  : گفت توان نمی پس ب وه   قَتِيل   بِرَج 
َ
ل   َمَررْت  : گفت باید بلکه صأ  َمْقت ول   بِرَج 

ب وه .
َ
 أ
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ا َزاَد ََعَ اثلرََلثَةِ ]  [اْسم  الَْفاِعِل َوالَْمْفع وِل ِممر

ا مر
َ
َضارِعِ  َوأ ْن تََضَع ِف م 

َ
ابِط  ِفيِه أ  هِ َما َزاَد ََعَ اثلرََلثَِة... فَالضر

وَمةَ  َضارََعِة، َوتَْکِسَ الِْميَم الَْمْضم  َما َقبَْل آِخِرهِ ِف ، َموِْضَع َحرِْف الْم 
ه  ِف اْسِم  َدْحِرج  اْسِم الَْفاِعِل، َوَتْفتَح  ْكَرم ، َوم  ْكِرم  َوم  : م  الَْمْفع وِل؛ ََنْو 

. ْستَْخَرج  ْستَْخِرج  َوم  ، َوم  َدْحَرج   َوم 
و اما آنچه بر ثالثی زیاد شد قاعده در آن: آنکه در مضارع، مکان 

و یک حرف مانده به آخرش را در  دار بگذاری حرف مضارعه، ميم ضمه
 اسم فاعل کسره بدهی و آن را در اسم مفعول فتحه بدهی. مانند: 

ْكِرم   اسم فاعل: ْكَرم   اسم مفعول:       م   .م 
َدْحِرج   اسم فاعل: َدْحَرج   اسم مفعول:    م   .م 
ْستَْخِرج   اسم فاعل: . اسم مفعول:  م  ْستَْخَرج    م 

، َوقَْد يَْستَوِي لَفْ  ظ  الَْفاِعِل َوالَْمْفع وِل ِف َبْعِض الَْمَواِضِع؛ َكم َحاب 
ْعتَد   ، َوم  ْضَطر  ، َوم  ْتَار 

، َوُم  تََحاب  ،َوم  نَْصب  نَْصب  ِفيِه،  ، َوم  َوم 
نَْجاب   ، َوم  نَْجاب  . َوم  ، َوََیْتَِلف  اتلرْقِدير   َعنْه 

شود.  یکسان می و گاهی لفظ اسم فاعل و اسم مفعول در برخی موارد

،  مانند: ْضَطر  ، م  ْتَار 
، ُم  تََحاب  ، م  َاب  ْعتَد  ُم  ،، م  نَْصب  نَْصب  ِفيِه،  م  م 

نَْجاب   ،، م  نَْجاب  َعنْه   1د.نکن تقدیر اختالف پيدا می]اما در[  و م 

                                                           
،. کلماتِ:  1 َابٌّ ، ُم  تََحابٌّ ، م  ْضَطرٌّ ، م  ْعتَدٌّ . م  نَْصبٌّ  م 

 اسم فاعل: 



87 

 

  

                                                                                                                  

،ها:  اصل آن َابِب  ، ُم  تََحابِب  ، م  ْضَطِرر  ْعتَِدد ، م  نَْصبِب   م  بوده است. و چون دو  م 

شود:  ساکن و در دومی ادغام کرده میاولی  صاند حرف هم جنسِ متحرک کنار هم آمده

، َابٌّ ، ُم  تََحابٌّ ، م  ْضَطرٌّ ، م  ْعتَدٌّ . م  نَْصبٌّ  م 
 اسم مفعول: 

،ها:  اصل آن َابَب  ، ُم  تََحابَب  ، م  ْضَطَرر  ْعتََدد ، م  نَْصبَب   م  بوده است. و چون دو  م 

 شود: می اولی ساکن و در دومی ادغام کرده صاند حرف هم جنسِ متحرک کنار هم آمده

، َابٌّ ، ُم  تََحابٌّ ، م  ْضَطرٌّ ، م  ْعتَدٌّ نَْصبٌّ  م   .م 
، کلماتِ: ْتَار  . ُم  نَْجاب   م 

 اسم فاعل: 

.ها:  اصل آن نَْجوِب  ، م  ْتَِي  حرف عله متحرک و قبل از آن فتحه قرار دارد  ُم 

،شود:  می قلببنابرین حرف عله به الف  ْتَار  . ُم  نَْجاب   م 

 اسم مفعول: 

.ها:  اصل آن نَْجوَب  ، م  ْتََي  ار دارد حرف عله متحرک و قبل از آن فتحه قر ُم 

،شود:  می بنابرین حرف عله به الف قلب ْتَار  . ُم  نَْجاب   م 
کنيم که اسم فاعل و اسم مفعول از چنين کلماتی در شکل  بنابرین مشاهده می

را یک حرف مانده به ظاهری همانند هم هستند اما در تقدیر با یکدیگر اختالف دارند زی
 آخرِ اسم فاعل، کسره دارد اما یک حرف مانده به آخرِ اسم مفعول، فتحه دارد.  
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 فَْصل  

َضاَعِف ]  [ِف الْم 

. َصمي
َ
 َوي َقال  َل : اْْل

َو  ه  ِمْن َن اثليََلِثِّ امِ وَه  َجررِد َوالَْمِزيِد ِفيِه: َما َنَن َعيْن ه  َوََلم  لْم 
ْعَدَد.

َ
َما رََدَد، َوأ ْصلَه 

َ
؛ فَنِنر أ َعدر

َ
، َوأ ؛ َكرَدر  ِجنْس  َواِحد 

، َوَكٰذلَِك  ْوََلٰ ِمْن ِجنْس  َواِحد 
 
ه  اْْل ه  َوََلم  : َما َنَن فَاء  بَاِعِّ َوِمَن الري

ه  ا يًْضا؛ ََنْو  َعيْن ه  َوََلم 
َ
َطاَبق  أ ، َوي َقال  َل : الْم  ثلراِنيَة  ِمْن ِجنْس  َواِحد 

 ْ  ِزل  َزلَْزلًَة َوِزلَْزاًَل.َزلَْزَل ي َزل
 .)یعنی: شدید( شود ]فعل[ أَصَمّ ]نيز[ گفته میبه آن و 

از ثالثی مجرد و مزید: آنچه عين و الم آن از یک جنس  مضاعف

عَ و رَدر باشدص مانند: 
َ
ْعَدَد و  رََددَ ص زیرا اصل آن دو: در أ

َ
 است.أ

الفعلِ اوّل آن از یک جنس باشد و  و از رباعی: آنچه فاءالفعل آن و الم
و به آن الفعل دوّم آن از یک جنس باشد.  الفعل آن و الم همچنين عين

 ًَل.َزلَْزَل ي َزلِْزل  َزلَْزلًَة َوِزلَْزا شود. مانند: ]فعل[ مُطابَق ]نيز[ گفته می
َضاَعف  بِ َوإِ  ْْلَِق الْم 

 
ه  نرَما أ نر َحرَْف اتلرْضِعيِف يَلَْحق 

َ
ِت؛ ِْل ْعتََلر الْم 

. َواْْلَْذف  َكَقْولِِهْم: َمِرْست   ْملَلْت 
َ
ْملَيْت  بَِمْعَوٰ أ

َ
؛ َكَقْولِِهْم: أ بَْدال  اْْلِ

ْي: مَ 
َ
؛ أ َحْست 

َ
، بَِفتِْح الَْفاِء َوَكْسَِها، َوأ ِسْست  َوَظِللْت  َو َوَظِرلْت 

. ْحَسْست 
َ
 أ
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همانا مضاعف به معتالت ملحق کرده شده زیرا به حرف تضعيف، و 

ْملَيْت  ی عرب:  مانند گفته 1شود. ابدال ملحق می
َ
ْملَلْت  بمعنای:  1أ

َ
. و أ

، 4َظِرلْت  و  1َمِرْست  شود[ مانند:  [ حذف ]ملحق میمضاعف،]همچنين به 

                                                           
طاء،  نویسد: حروف ابدال: حروف زائد و زمخشری در المفصل در مورد ابدال می.  1

ِاْستَنَْجَده  يَْوَم توان آن را در این متن جمع کرد:  دال، جيم، صاد و زای است که می
 شود. آورد و آنچه که از آن بدل می ص سپس هر حرفی را میز طٌّ َصال  
ْملَ .  1

َ
:يْ أ :اصل آن  ت  ْملَلْت 

َ
الم آخر به یاء قبل شده زیرا اجتماع دو مثل  أ

سنگين است و ادغام ممتنع است. زیرا اولی متحرک و دومی ساکن است. و مانند آن در 

َض،کالم عرب بسيار است، مانند:  ي: َتَقضر
َ
ي: َحَسيْ و  َتَقَّضر اْْلَازِي؛ أ

َ
؛ أ ت  بِاْْلَََّبِ

 َحَسْست  بِِه.
3  .: اند سين  ، دو حرف همجنس کنار هم واقع شدهَمِسْست  اصل آن:  َمْست 

شود یکی از دو سين حذف  : التقاء ساکنين حادث میَمْسْست  اول، ساکن کرده شده: 

.شود:  می  َمْست 
:اما  اند حرکت  ، دو حرف همجنس کنار هم واقع شدهَمِسْست  : اصل آن ِمْست 

: التقاء ساکنين ِمْسْست  شود:  سين اول به حرف قبل نقل کرده و خودش ساکن می

.شود:  شود یکی از دو سين حذف می حادث می   ِمْست 
 اول، الم اند شده واقع هم کنار همجنس حرف دو ،َظِللْت  : آن اصل: َظلْت  .  1

: شود می حذف الم دو از یکی شود می حادث ساکنين التقاء: َظلْلْت  : شده کرده ساکن

 .َظلْت  
 الم حرکت اند شده واقع هم کنار همجنس حرف دو ،َظِللْت  : آن اصل: ِظلْت   اما

 حادث ساکنين التقاء: ِظلْلْت  : شود می ساکن خودش و کرده نقل قبل حرف به اول

 .ِظلْت   :شود می حذف الم دو از یکی شود می
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َحْست  و به فت ِ فاءالفعل و کسر آن، 
َ
و َظِللْت  و  َمِسْست  یعنی:  1صأ

ْحَسْست  
َ
 . أ

  

                                                           
َحْست  .  1

َ
ْحَسْست  : آن اصل :أ

َ
 اند شده واقع هم کنار همجنس حرف دو ،أ

َحْسْست  : شود می ساکن خودش و کرده نقل قبل حرف به اول سين
َ
 ساکنين التقاء: أ

َحْست  : شود می حذف سين دو از یکی شود می حادث
َ
 .أ
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 [اْْلِْدََغم  ]

َضاَعف  يَلْحَ  َل َوالْم  ور
َ
َن اْْلَرَْف اْْل ْن ت َسکِّ

َ
َو أ ه  اْْلِْدََغم ، وَه  ، ق 

ْدَغًما ِفيِه. ت ْدِرجَ وَ  ْدَغًما، َواثلراِن: م  : م  ل  ور
َ
 ِف اثلراِن، َوي َسَّمر اْْل

شود. و آن، اینکه حرف اول را ساکن  مضاعف ملحق میو ادغام به 
 شود. فيه ناميده می کنی و در دومی فرو ببری. و اوّلی: مُدغَم و دومی: مُدغَم

، َواْعتَدر  ، َواْنَقدر َينَْقدي َعدر ي ِعدي
َ
، َوأ دي وَٰذلَِك َواِجب  ِف ََنِْو: َمدر َيم 

، َواْسوَدر يَْسوَدي، َواْسوَ  ، َيْعتَدي ، َواْطَمَئر َيْطَمِئي ادر يَْسَوادي، َواْستََعدر يَْستَِعدي
.  َوَتَمادر َيتََمادي

َمدي َوَكَذا َنَظائِر ه . در ي  : م  ْفَعال  إَِذا بَنَيْتََها لِلَْمْفع وِل؛ ََنْو 
َ
 َوَكَذا ٰهِذهِ اْْل

ْو َوَِف ََنِْو: َمد  َمْصَدًرا. َوكٰذلَِك إَِذا اترَصَل بِا
َ
ِمِي، أ لِف  الضر

َ
لِْفْعِل أ

 : ه ؛ ََنْو  ْو يَاء 
َ
ي.َمر در َواو ه ، أ وا َمر دِّ  ا َمر دي

،  و آن ]ادغام[ واجب است در مانند: َعدر ي ِعدي
َ
، أ دي ، انَْقدر يَ َمدر َيم  نَْقدي

، اْسوَدر يَْسوَدي، اْسَوادر يَْسَوادي، اْستََعدر يَْستَ  ، اْعتَدر َيْعتَدي ، اْطَمَئر َيْطَمِئي ِعدي
.  َتَمادر َيتََمادي

ها را مبنی  و همچنين ]در این[ افعال ]ادغام واجب است[ هرگاه آن

.للمجهول کردی، مانند:  َمدي در ي   و همچنين نظایر آن. م 

مصدرص و همچنين هرگاه َمد  و همچنين ]ادغام واجب است[ در مانند: 

وا  ن یا یاء آن متصل شد. مانند:به فعل، الف ضمير یا واو آ ا َمر دي َمر در
ي.  .[]در تمام موارد زیرا حرف اولی ساکن، و دومی متحرک است َمر دِّ
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، َوَمَدْدَن،  ، َوَمَدْدنَا، َوَمَدْدَت... إَِلٰ َمَدْدت نر ْمتَنِع  ِف ََنِْو: َمَدْدت  َوم 
ْدَن، َوََل َتْمد   ْدَن، َواْمد  ْدَن، وَتْمد   ْدَن.َويَْمد 
،  و ]ادغام[ ممتنع است در مانند: تا َمَدْدَت...  وَمَدْدنَا،  وَمَدْدت 

 ، ْدَن،  وَمَدْدَن،  وَمَدْدت نر ْدَن،  وَيْمد  ْدَن،  وَتْمد  ْدَن. واْمد  ]زیرا  ََل َتْمد 

 .[حرف اولی متحرک، و دومی ساکن است
ٰ فِْعِل الَْواحِ  وَر الَْعْيِ وََجائِز  إَِذا َدَخَل اْْلَاِزم  ََعَ : ِد. فَنِْن َنَن َمْكس 

ََ الَْعْيِ  ْو َمْفت و
َ
؛ أ َِ، بَِکْسِ َكيَِفري ِِ، َولَْم َيَعضِّ : لَْم يَِفرر ول  ... َفتَق  : َكيََعضي

ِم َوَفتِْحَها، َولَْم َيْفِرْر، َولَْم َيْعَضْض  ْکم  بَِفكِّ اْْلِْدََغمِ  الَلر . وَٰهَكَذا ح 
، َوََيْمَ  .َيْقَشِعري ، َوََيَْماري  ري

، تَ و ]ادغام[ جایز است هرگاه جازم بر فعل واحد ]  َيْفَعل 
َ
، أ ، ْفَعل  ْفَعل 

 [ داخل شد:َنْفَعل  

الفعل مفتوح باشد  ، یا عينيَِفري الفعل مکسور باشد مانند:  پس اگر عين

ِِگویی:  می ،َيَعضي مانند:  َِ و  لَْم يَِفرر   آن. و الفعل و فت با کسرِ الملَْم َيَعضِّ

و حکم  ، با فک ادغام ]جایز است[.لَْم َيْعَضْض و لَْم َيْفِرْر ]همچنين[ 

 ]نيز[ این چنين است. ََيَْماري و ََيَْمري و  َيْقَشِعري 
وز  اْْلََرََكت  اثلرََلث   وًما... َفيَج  َضاِرِع َمْضم  َوإِْن َنَن الَْعْي  ِمَن الْم 

؛ َتق   ه  ْد بَِفكِّ َمَع اْْلِْدََغِم َوفَكي اِل، َولَْم َيْمد  ِِ، ِِبََرََكِت ادلر ر در : لَْم َيم  ول 
 اْْلِْدََغِم.

گانه بهمراه  الفعل از مضارع، مضموم باشد پس حرکات سه و اگر عين
 گویی: شود. می فک ادغام جایز میادغام و 
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ردر  ردي و  لَْم َيم  ردِّ و  لَْم َيم   ]با ادغام[. لَْم َيم 

ْد. است که[ با فک ادغام ]بگویی:[و ]همچنين جایز    لَْم َيْمد 

ِم َوَفتِْحَها،  ِِ، بَِکْسِ الَلر ِِ، وََعضر : فِرر ول  ْمِر؛ َفتَق 
َ
ْکم  اْْل وَٰهَكَذا ح 

َِِوافِْرْر، َواْعَضْض؛ وَ  ر در ْد. م  اِل، َواْمد   ِِبََرََكِت ادلر
و همچنين حکم فعل أمر ]همانند فعل مضارع است[، پس با کسرِ 

ِِ گویی: الفعل و به فت  آن می مال ِِ، وََعضر  .فِرر
 .اْعَضْض : و افِْررْ گویی با فک ادغام میو ]

ر گانه بر دال. و با حرکات سه ردي و  در م  ردِّ و  م   و ]با فک ادغام. م 

ْد. :[شود می  2اْمد 
                                                           

 : مضعف از ماضی فعل صرف . 2
 واجب ادغام: گيرد می تعلق کمح دو مضعف، از ماضی فعل تصریف به

 .ممتنع و
 :واجب ادغام( الف
 :شود می واجب ادغام اول ی صيغه پنج در

 کنار متجانس حرف دو(: اَمَدَدتَ  َمَدَدْت، َمَدد وا، َمَدَدا، َمَدَد،)

 و کرده ساکن را اول حرف پس اند، متحرک دو هر و گرفتند قرار یکدیگر

 َمْدَدْت، َمْدد وا، َمْدَدا، َمْدَد،: )دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت
 که شوند می واقع یکدیگر کنار متناجس حرف دو مرحله این در(. َمْدَدتا

 : گردند می ادغام همدیگر در لذا است، متحرک دومی و ساکن اولی

، وا، ا،َمدر  َمدر ْت، َمدي تَ  َمدر  . اَمدر
 :ممتنع ادغام( ب
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 و متحرک اول، حرف زیرا. است ممتنع ادغام بعد، به ششم ی صيغه از
 :است ساکن دومی

، َمَدْدت ما، َمَدْدِت، َمَدْدت ْم، َمَدْدت ما، َمَدْدَت، َمَدْدَن،  َمَدْدت نر
،  .َمَدْدنا َمَدْدت 
 : مضعف از مضارع فعل صرف* 
 واجب ادغام: گيرد می تعلق حکم دو مضعف، از مضارع فعل تصریف به

 .ممتنع و
 :تنعمم ادغام( الف
 زیرا. است ممتنع ادغام مخاطب و غایب مؤنث جمع ی صيغه دو در

ْدنَ : است ساکن دومی و متحرک اول، حرف ْدنَ  و َيْمد   .َتْمد 
 :واجب ادغام( ب
 :است واجب ادغام ها صيغه ی بقيه در

دي  د  ) آن اصل :َيم  ل  ) وزن بر( َيْمد   متجانس حرف دو. است بوده( َيْفع 

 و کرده ساکن را اول حرف لذا اند، متحرک دو هر و ندشد واقع یکدیگر کنار

ْدد  : )دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت  حرف دو مرحله این در(. َيم 

 است، متحرک دومی و ساکن اولی که گيرند می قرار یکدیگر کنار سانجمت

دي : شوند می ادغام همدیگر در پس  .َيم 
،: شوند می حل روش همين به نيز ها صيغه ی بقيه دي ، َتم  دي م 

َ
، أ دي  َنم 

در  در  اِن،َيم  وَن، اِن،َتم  دي ونَ  َيم  ي ، َتم دي دِّ  . نَ َتم 
 : مضعف از مجرد ثالثی مصدر* 
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ا  واقع یکدیگر کنار متجانس حرف دو. است بوده( َمْدًدا) آن اصل: َمدى

: شوند می ادغام یکدیگر در پس است متحرک دومی و ساکن اولی که شدند

 .اَمدى 
 :مضعف از مجزوم مضارع فعل
 : گيرد تعلق می حکم سه مضعف از مجزوم مضارع فعلبه 
 : ممتنع ادغام( الف
 : است ممتنع ادغام ،مخاطب و غایب مؤنث جمع ی صيغه دو در

ْدنَ  لَمْ  ْدنَ  لَمْ  و َيْمد   .َتْمد 
 :واجب ادغام( ب
 :است واجب ادغام خمسه  أمثله در

در  لَمْ  وا، لَمْ  ا،در َتم   لَمْ  ا،َيم  وا لَمْ  َيم دي دي ي. لَمْ  ، َتم  دِّ  َتم 
 :آن فک و ادغام جوازج( 

،) صيغه چهار این در دي ، َيم  دي ، َتم  دي م 
َ
دي  أ  جایز آن فک و ادغام( َنم 

 :است
 :ادغام با اول، حالت -

دي  ْدد  ) ادغام از قبل :َيم   فعل آخر جزم، حرف ی بوسيله است بوده( َيم 

َ : )نيمک می مجزوم ْددْ  مْ ل  به آن تبع به و دهد می ر  ساکنين التقاء چون(. َيم 

َ : )دهيم می حرکت را آن زد تلفظ توان نمی دوم دال ْددَ  مْ ل  در سپس(. َيم 

َ : شوند می ادغام همدیگر در  مْ ل  .َيم 
 :نکته
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ول  ِف اْسِم الَْفاِعِل: اِن َماديونَ  َوَتق  تَانِ َمادٌّ َمادر ة  َمادر ا ، َمادر ، َمادر ت 
ول  . َوَمَوادي  .َوَتق  ور  ود ؛ َكَمنْص    ِف اْسِم الَْمْفع وِل: َمْمد 

                                                                                                                  

 به که است جایز بود ضمه مضعف، حرف از قبل اگر حالت این در

َ : ودش داده حرکت سه الفعل الم ، مْ ل در َ  َيم  ، مْ ل دِّ َ  َيم  دي  مْ ل  فتحه با اما .َيم 

 .است تر فصي 
 دو تنها الفعل الم در بود فتحه یا کسره مضعف، حرف از قبل اگر اما
 : است جایز کسره و فتحه حالت

، لَمْ  ، لَمْ                        َيََّبِّ  لَمْ  َيََّبر  يَِفرِّ  لَمْ  يَِفرر
 :امادغ فک دوم، حالت -

دي  د  ) آن اصل :َيم   به مجزوم شد آورده جزم حرف است بوده( َيْمد 

دْ  لَمْ : گردید سکون  .َيْمد 
 :مضعف از أمر فعل صرف* 
  .است جایز ادغام فک و ادغامی اول:  صيغه -

                 اِفِْررْ  با فک ادغام:                   فِرِّ  و فِرر =  تَِفري با ادغام: 

 و ساکن اول، حرف زیرا است واجب ادغامدوم تا پنجم:  ی صيغه -
 .است متحرک دوم

انِ  ا=  تَِفرا ونَ         فِرر وا=  تَِفري يْنَ             فِري  فِرِّي=  تَِفرِّ
 دوم و متحرک اول، حرف زیرا. است ممتنع ادغامی ششم:  صيغه -
 .است ساکن

 .اِفِْرْرنَ =  َتْفِرْرنَ 
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ة  مَ  گویی: و در اسم فاعل می اِن َماديوَن، َمادر ، َمادٌّ َمادر تَاِن َمادرات  ادر
 2.َوَمَوادي 

ود گویی: و در اسم مفعول می ور مانند:؛ َمْمد   1.َمنْص 
  

                                                           
و  د  َماِدَداِن َماِدد وَن، َماِدَدة  َماِدَدتَاِن َماِدَدات  َمادِ ها:  . اصل آن 1

 َمَواِدد .
اند  دو حرف هم جنس کنار یکدیگر واقع شده که هر دو متحرک

َماْدد  َماْدَداِن َماْدد وَن، َماْدَدة   شود: کنيم، می بنابرین اولی را ساکن می
  َمَواْدد .و  َماْدَدتَاِن َماْدَدات  

يم که حرف اولی ساکن و دومی متحرک است پس در کن مشاهده می

ة   َماديوَن، َمادرانِ  َمادٌّ  شوند: همدیگر ادغام می تَانِ  َمادر  .َمَوادي  و َمادرات   َمادر

ود وَن  :صرف اسم مفعول . 1 وَديِْن، َمْمد  وَداِن َمْمد  ود ، َمْمد  َمْمد 
و وَدتَاِن َمْمد  وَدة ، َمْمد  وِديَن، َمْمد  وَدات  َمْمد  ، َمْمد   .َدَتْيِ
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 فَْصل  

ْعتَلِّ ]  [ِف الْم 

وِلِ َحرَْف ِعلرة   ص 
 
َحد  أ

َ
ْعتَلي َما َنَن أ ، الْم  لف 

َ
، َواْْل ، َوِهَ الَْواو 

نَْقِلبًَة  ون  م  لِف  ِحينَئِذ  تَک 
َ
ر وَف الَْمدِّ َواللِِّي. َواْْل ٰ ح  ؛ َوت َسَّمر َواِْلَاء 

. ْو يَاء 
َ
 َعْن َواو  أ

: ه  َسبَْعة  نَْواع 
َ
 َوأ

لش حرف عله باشد، و آن: واو و الف و یاء معتل: آنچه که یکی از اصو
]نيز[ ناميده شده است. و الف در این هنگام چر   1است. و حروف مد و لين
 و انواع آن هفت است: 1باشد. خورده از واو یا یاء می

                                                           
 یاء الف، واو،: است حرف سه عله حروف . 1
 ها آن ماقبل و ساکن که شود می گفته مد حرف زمانی حروف این به
 .باشد خودشان جنس از که باشد حرکتی

ْول  : مانند َقاْل   ،َيق   .ي ِقيْل   ،ي 
 لِين حروف ها آن به باشد، فتحه ها آن از قبل و ساکن عله حروف اگر

 .قَاَْل  قَْول، َبيْت،: مانند. شود می گفته
 .است لين و مَدّ حرف همزمان الف، که کنيم می مشاهده

 الف دو حالت دارد: . 1

 قَاتََل، َنتِب، َُمَالِس.الف( زائد است. مانند: 

 ب( از واو یا یاء قلب شده است.

 قََوَل، َصَوَن.ها:  ص اصل آنقَاَل، َصانَ قلب شده از واو:  -
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:]انلرْوع   ل  ور
َ
ْعتَلي الَْفاِء[ اْْل  م 

َماثَ َوي قَ  ؛ لِم  ِحيَح ِف ال  َل : الِْمثَال  ا لَتِِه الصر مر
َ
 اْحتَِماِل اْْلََرََكِت. أ

 ، ، بَِکْسِ الَْعْيِ ٰ َيْفِعل  ِي ََعَ َضاِرِع اَّلر ... َفت ْحَذف  ِمَن الِْفْعِل الْم  الَْواو 
: وََعَد  ول  ، َوتَْسلَم  ِف َسائِِر تََصاِريِفِه، َتق  ٰ فِْعلَة  ِي ََعَ َوِمْن َمْصَدرِهِ اَّلر

ود ، وَِعْد، َوََل تَِعْد؛ َوَكٰذلَِك يَِعد  ِعَدةً، َووَْعًدا، َفه   ، وََذاَك َموْع  َو َواِعد 
ِعيَدِت الَْواو  َوِمَق يَِمق  ِمَقةً 

 
ة  َما َبْعَدَها... أ ِزيلَْت َكْسَ

 
، فَنَِذا أ
؛ ََنْو  لَْم ي وَعْد. وفَة   الَْمْحذ 

مثال  فعل صحي  در احتمال حرکات، و به خاطر شبيه بودن آن به
 شود. فته می]نيز[ به آن گ

الفعل و از مصدر  به کسر عين َيْفِعل  و اما از فعل مضارعی که بر وزن 

. و در سایر تصاریفش سالم شود باشدص واو حذف می فِْعلَةآن که بر وزن 

پس او وعده دهنده است وَْعًدا،  ووََعَد يَِعد  ِعَدةً، گویی:   می ماند. می

 ،] ود [، ]َموْ و آن وعده داده شده است ]َواِعد   ََل تَِعْد.  وِعْد،  وع 
ی ما بعد از آن زایل شدص واو محذوفه باز  هرگاه کسره و همچنين:

  1لَْم ي وَعْد. شود. مانند: گردانده می

                                                                                                                  

 َبيََع، َميََل.ها:  ص اصل آنبَاَع، َماَل ب شده از یاء: قل -

شود که بين فتحه و کسره قرار  در مثال واوی زمانی واو حذف می . 1
بگيرد یعنی قبل از واو، فتحه و بعد از واو، کسره بياید بنابرین در وزن 

.شود مانند:  ، واو حذف میَيْفِعل     يَوِْعد  = يَِعد 
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ْصل ه  اِوَْجْل، 
َ
، اَِْیَْل: أ َوتَ ْب ت  الَْواو  ِف َيْفَعل  بِالَْفتْح؛ َكوَِجَل يَوَْجل 

ونِ  ؛ق ِلبَِت الَْواو  يَاءً  ك  فَنِِن انَْضمر َما َقبْلََها...  اِر َما َقبْلََها.َها َوانِْکسَ لِس 
! اَْیَْل، ت لَْفظ  بِالَْواِو َوت ْکتَب  بِاِْلَاءِ  : يَا َزيْد  ول  ؛ َتق   .َعَدِت الَْواو 

، وَِجَل يَوَْجل  مانند:  ماند الفعل[ ثابت می به فت  ]عين َيْفَعل  و واو در 

است. به خاطر ساکن بودن واو و کسره گرفتن ما  اِوَْجْل : اصل آن: اَِْیَْل 

 قبل آن، واو به یاء قلب شده است. 

!  گویی: گرددص می اگر ما قبل از واو، ضمه گرفت واو بازمی يَا َزيْد 
 شود. شود و با یاء نوشته می ، با واو تلفظ زده میاَْیَْل 

َه يَوْج   ؛ َكوَج  مِّ يًْضا ِف َيْفع ل  بِالضر
َ
ْه. َوتَ ْب ت  أ ْه، َوََل تَوْج  ، ا وْج  ه 

 َويََسع  َويََضع  َويََقع  َويََدع  
 
ِذفَِت الَْواو  ِمْن َيَطأ ْصِل وَح 

َ
نرَها ِف اْْل

َ
، ِْل

، لَِكْونِِه  ِذفَْت ِمْن يََذر  تَِحْت ِْلَرِْف اْْلَلِْق. وَح  ، َفف  َيْفِعل  بَِکْسِ الَْعْيِ

                                                                                                                  

ه  ، و در وزن ل  = يَوَْجل  َيْفعَ * اما در وزن  ، و در مبنی َيْفع ل  = يَوْج 

ْفَعل  = ي وَعد  للمجهول،  شود زیرا قبل از آن، فتحه و بعد از  ، واو حذف نمیي 

 آن، کسره نيامده است.

 ِعْد.شود:  ص بنابرین امر آن میيَِعد  شود:  می وِْعد  يَ گفتيم که 
کسره بر واو سنگينی ص وِْعَدةشود:  می ْعلَةفِ * مصدر آن بر وزن 

   .ِعَدةشود:  منتقل کرده و خودش حذف می  کند حرکت آن را به عين می
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َمات وا َماِضَ 
َ
، وَأ نره  بَِمْعَوٰ يََدع 

َ
ٰ أ ، وََحْذف  الَْواِو َدِِلل  ََعَ  يََدع  َويََذر 

.   2َواوِيٌّ
                                                           

شود:  ص واو حذف میْفِعل  = يَوِْعد  يَ . خواندیم که مثال واوی بر وزن  1

باز هم واو َيْفَعل  = يَوَْضع  الفعل، حرف حلقی بود مانند:  . اما اگر الميَِعد  

اند و حرف حلق سبب شده  بودهَيْفِعل  در اصل ص زیرا يََضع  شود:  حذف می

 الفعل، فتحه بگيرد. که عين

، واو حذف شده در حالی يََذر  آید که چرا در فعل  اکنون سوال پيش می

 الفعل آن حرف حلقی ندارد؟  آمده و الم َيْفَعل  که بر وزن 

 يََدع  ای همانند  معامله يََذر  دهد که: با  مؤلف رحمه اهلل جواب می

شود زیرا بين این دو تشابه معنایی وجود دارد و هر دو بمعنای: ترک  می
مانند و احکام این دو  اند بنابرین همانند دو برادر می کردن و رها کردن آمده

 شود. یکی می
 نکته:

، ماضی بسازند و يََدع  و  يََذر  از عرب شنيده نشده که برای دو فعل 

ا کردن و ترک کردن در ماضی، عرب از . زیرا برای رهوََدعَ َ و وََذربگویند: 

 اند. نياز دانسته اند و از این طریق خود را بی استفاده کرده"تََرَك" فعل 

آید که اگر ماضی آن از عرب شنيده نشده  حال سوال دیگری پيش می

 ، واو حذف شده نه یاء؟ يََدع  و  يََذر  پس چگونه بدانيم که در 

شد. زیرا  ی بود یاء حذف نمیدهد که: چون اگر یائ مولف جواب می
شود، در نتيجه  مثال یائی هرگز یاء حذف نمی گونه که خواهد آمد در همان

    ماند و آن حذف واو است. تر نمی یک راه بيش
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ماند ]و حذف  الفعل[ همچنين ]واو[ ثابت می به ضم ]عين َيْفع ل  و در 

ْه، شود[ مانند:  نمی ، ا وْج  ه  َه يَوْج  ْه. ووَج   ََل تَوْج 

 و واو از 
 
،  وَيَقع   ويََضع   ويََسع   وَيَطأ ده شده زیرا در حذف کريََدع 

الفعل[ هستند و چون ]از[ حروف حلق  به کسر ]عين َيْفِعل  اصل ]بر وزن[ 

 اند. ]هستند[ فتحه گرفته

 يََدع  باشد. و ماضی  می يََدع  حذف شده زیرا به معنای  يََذر  و ]واو[ از 

کند[.  استفاده می تََركَ آن، عرب از فعل  در عوضرا رها کردند ]زیرا  يََذر  و 

 واو دليل است بر اینکه واوی است.و حذف 
 ٰ ا اِْلَاء  َفتَ ْب ت  ََعَ مر

َ
ِّ  َوأ ، وَ ك  َن َييْم ن  : َيم  ؛ ََنْو  ،  َحال  يََسَ يَيِْس 

.َويَئَِس َييْئَ   س 
 شود[. مانند: ماند ]و حذف نمی و اما یاء پس در هر حالتی ثابت می

 ، ، يََسَ يَيِْس  ن  َن َييْم  .َيم    يَئَِس َييْئَس 
: بَِقلِْب اِْلَاِء  وَِس  َو م  ، َفه  يَْسَ ي وَِس 

َ
: أ ْفَعَل ِمَن اِْلَاِِئِّ

َ
ول  ِف أ َوَتق 

ونَِها َوانِْضَماِم َما َقبْلََها.َواًوا ك   ؛ لِس 
ْفَعَل و در باب 
َ
،گویی:  از یائی می أ يَْسَ ي وَِس 

َ
و اسم فاعل آن:  أ

وَِس   بودن و ضمه گرفتن ما قبل است به قلب یاء به واو، به خاطر ساکن  م 

 1آن.

                                                           
 . باب افعال از: 1

 * مثال واوی: 
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َما:  . َوِِف اْفتََعَل ِمنْه  ترِس  َو م  رَسَ يَترِس  َفه  ، َوات ترِعد  َو م  اترَعَد َيترِعد  َفه 
، وَٰهَذا  وتَِس  َو م  ، َفه  ، َوايْتََسَ يَاتَِس  وتَِعد  َو م  ، َفه  : اْيتََعَد يَاتَِعد  َوي َقال 

وتََس  ِفيِه.  َمََكن  م 
ترِعد  ، و اسم فاعل آن: اترَعَد َيترِعد  : واوی و یائیاز  اْفتََعَل و در باب   م 

رَسَ يَترِس  است. و  ترِس  ، اسم فاعل آن: ات  1است. م 

                                                                                                                  

وَْدَع افتد.  در ماضی و مضارع آن هيچ اتفاقی نمی -
َ
ْفِعل  = أ ْفَعَل ي 

َ
أ

 ، وَدع ووِدع م  ين در اسم فاعل و مفعول آن: و همچني وِدع   .م 
 * مثال یائی:

ْيَقَظ.افتد.  در ماضی آن هيچ اتفاقی نمی -
َ
ْيَقَن، أ

َ
، أ يَْسَ

َ
ْفَعَل = أ

َ
 أ

ْفِعل  شود.  در مضارع، یاء به واو قلب می - ، ي يِْقظ  ي يِْس  =  ي  يِْقن   = ، ي 
یاء سنگين است  است. تلفظ زدنِ ضمه با ضمه آن قبل ما و ساکن یاء،

، : شود می قلب واو یاء به لذا بلکه با ضمه، واو مطابقت دارد ، ي وقِن  ي وَِس 
.  ي وقِظ 
يِْس شود.  در اسم فاعل و مفعول، یاء به واو قلب می - يِْقن، م  ، م 
يِْقظ  دارد مطابقت واو ضمه، با و است ضمه آن از قبل و ساکن یاء، = م 

وقِظ.: دشو می قلب واو به یاء بنابرین وقِن، م  وَِس، م   م 
،  . اصل آن: 1 ، اِيْتََسَ َييْتَِس  و اسم اِْفتََعَل َيْفتَِعل  = اِْوَتَعَد يَْوتَِعد 

ْوتَِعد  فاعل آن دو: يْتَِس  وم  است. واو به تاء قلب شده و تاء در تاء ادغام م 

،  شده است: رَسَ يَترِس  ، اِت ترِعد  ن دو:و اسم فاعل آاِترَعَد، َيترِعد  ترِس  وم  م 
 است.
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، و اسم فاعل يَاتَِعد   اْيتََعدَ  شود: [ گفته میدر لغتی دیگر و ]همچنين

وتَِعد  آن:  وتَِس  آن: ، و اسم فاعل ايْتََسَ يَاتَِس  است.  م  ، و اسم مکان آن: م 

وتََس       1است. م 
: اِيَْدْد، َنِْعَضْض. ْمر 

َ
، َواْْل ْکِم َعضر َيَعضي ْکم  وَدر يَوَدي: َكح   وَح 

                                                           
 . این لغت این چنين در نظر گرفته: 1

 * در ماضی:

واو، ساکن و قبل از آن کسره است و با کسره،  اِْوَتَعَد: مثال واوی: -

 اِْيتََعَد. شود: یاء مطابقت دارد بنابرین واو به یاء قلب می
: مثال یائی: - ست بنابرین یاء، ساکن و قبل از آن کسره ا اِيْتََسَ

 شود. اعاللی حادث نمی
 * در مضارع:

: مثال واوی: - واو، ساکن و قبل از آن فتحه است و با فتحه،  يَْوتَِعد 

. شود: الف مطابقت دارد بنابرین واو به الف قلب می  يَاتَِعد 
: مثال یائی: - یاء، ساکن و قبل از آن فتحه است و با فتحه،  َييْتَِس 

. شود: رین یاء به الف قلب میالف مطابقت دارد بناب  يَاتَِس 
 * در اسم فاعل:

ْوتَِعد: مثال واوی: - واو، ساکن و قبل از آن ضمه است بنابرین  م 

 شود. اعاللی حادث نمی
يْتَِس: مثال یائی: - یاء، ساکن و قبل از آن ضمه است و با ضمه،  م 

ْوتَِس  شود: واو مطابقت دارد بنابرین یاء به واو قلب می  .م 
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است. و  َعضر َيَعضي  ]که مضاعف است[ مانند حکم: وَدر يَوَدي و حکم 

 1شود[. ]می اِْعَضْض  ، همانند:اِيَْددْ  امر از آن

  

                                                           
که مضاعف هستند همانند مضاعف،  وَدر يَوَدي  هایی همانند فعل . 1

 پذیرند. مانند:  احکام می

جنس کنار  کنيم که دو حرف هم مشاهده می َفَعَل َيْفَعل  =  وََدَد يَوَْدد .

اند بنابرین حرکتِ حرفِ دوم را به ما قبل  اند و هر دو متحرک هم واقع شده

. سپس وَْدَد يَوَْدد  شود:  گردانيم، می ا ساکن میدهيم و خودش ر انتقال می

. شوند: در همدیگر ادغام می  وَدر يَوَدي
کنيم که واو، ساکن و قبل از آن  مشاهده می شود. می اِوَْددْ   امر آن

و با کسره، یاء مطابقت دارد بنابرین واو به یاء قلب  قرار گرفتهکسره 

 .اِيَْددْ  شود: می
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ْعتَلي الَْعْيِ اثلرا]  [ِن: الْم 

ْجوَف   :َوي َقال  َل  
َ
يًْضا؛اْْل

َ
ٰ ثَََلثَِة  ، وَذ و اثلرََلثَِة أ لَِكوِن َماِضيِه ََعَ

، ْحر ف 
َ
ْخََّبَْت َعْن َنْفِسَك؛ أ

َ
.  إَِذا أ ، َوبِْعت  : ق لْت   ََنْو 

شود و همچنين ذو الثالثه ]ناميده شده[، به  و اجوف به آن گفته می
 د:هرگاه از خودت خبر دادی، مانن ،بودن ماضی آن به سه حرفخاطر 
 ، . وق لْت   بِْعت 

لًِفا
َ
َجررد  اثليََلِثي ت ْقلَب  َعيْن ه  ِف الَْماِض أ ْو َسَواء   ،فَالْم 

َ
َنَن َواًوا أ

َما؛ ََنْو  َصاَن َوبَاَع.تِلََحري  يَاًء؛ َِ َما َقبْلَه   ِكِهَما َوانِْفتَا
شود یکسان  الفعل آن در ماضی به الف قلب می رد: عينپس ثالثی مج

دار بودن و فتحه گرفتن ما قبل  است که واوی یا یائی باشد به خاطر حرکت

 2بَاَع. وَصاَن : از آن دوص مانند
تََلِّمِ  َخاَطِب  ،فَنِِن اترَصَل بِِه َضِمي  الْم  ِو الْم 

َ
َؤنرِث  ،أ ْو َْجِْع الْم 

َ
أ

َل ن قِ  ...الَْغائِِب  َدََللًَة  ؛َوِمَن اِْلَاِِئِّ إَِلٰ فَِعَل  ،َل َفَعَل ِمَن الَْواوِيِّ إَِلٰ َفع 
ة   ،َعلَيِْهَما مر ، َون ِقلَِت الضر ْصِليرْيِ

َ
َل َوََل فَِعَل إَِذا َننَا أ ْ َفع  َغير َولَْم ي 

ة  إَِل الَْفاءِ  ا ،َوالَْكْسَ ِذفَِت الَْعْي  َِلتْلَِقاِء السر ؛ وَح   ِكنَْيِ

                                                           
 آمده فتحه آن از قبل و متحرک واو، = قََوَل  ،نَ َصوَ  اجوف واوی: . 1

 قَاَل. َصاَن،: شود می قلب الف به لذا
 به لذا آمده آن فتحه از قبل و متحرک یاء، = َكيََل  َبيََع،اجوف یائی: 

 َنَل. بَاَع،: شود می قلب الف
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پس اگر ضمير متکلم یا مخاطب یا جمع مونث غایب به آن متصل 

َل از واوی به  َفَعَل شد  شود به  نقل کرده می فَِعَل [ از یائی به َفَعَل ص و ]َفع 

َل و اگر  خاطر داللت دادن به واو و یاء. ]مانند: اصلی باشند  فَِعَل و  َفع 

َل  و کسره به فاءالفعل نقل کرده  و ضمه شوند. تغيير داده نمی[ َهيَِب ، َطو 

 شود.  الفعل حذف کرده می شود و به خاطر التقاء ساکنين، عين می
نْت َما  نَْت ص  ، ص  نر : َصاَن َصانَا َصان وا، َصانَْت َصاَنتَا ص  ول  َفتَق 

نرا نْت  ص  ، ص  ر نْت  نْت َما ص  نِْت ص  نْت ْم، ص   .ص 
وا، بَاَعْت  : بَاَع بَاَع بَاع  ول  ْعت َما بِْعت ْم، بِْعِت بَاَعتَا بِْعَن، بِْعَت بِ  َوَتق 

، بِْعت  بِْعنَا. ر  2بِْعت َما بِْعت 

                                                           
 :واوی أجوف از معلوم ماضی فعل صرف . 1
 
 واو، متحرک و قبل از آن فتحه  صيغه

 شود ه، لذا به الف تبدیل میآمد
 نتيجه نهائی

 قاَل  قََوَل  مفرد مذکر غایب
 قاَل قََوََل  مثنی مذکر غایب
 قال وا قََول وا جمع مذکر غایب
 قالَْت  قََولَْت  مفرد مونث غایب
 قاتَلا قََوتَلا مثنی مونث غایب
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 مثال واوی ابتدا  صيغه
 به وزن فَعُلَ 

 شود برده می

 ين گضمه بر واو سن
 است لذا حرکت را 
 به قبل برده، واو 

 گردد ساکن می

 التقاء ساکنين 
 ر  می دهد، 
 حرف عله 
 گردد حذف می

 نتيجه 
 نهائی

 جمع مونث 
 غایب

لْنَ  قََولْنَ   ق لْنَ  ق ْولْنَ  قَو 

 مفرد مذکر 
 مخاطب

لَْت  قََولَْت   ق لَْت  ق ْولَْت  قَو 

 مثنی مذکر 
 مخاطب

تْل ما قََوتْل ما  ق لْت ما ْوتْل ماق   قَو 

 جمع مذکر 
 مخاطب

تْل مْ  قََوتْل مْ   ق لْت مْ  ق ْوتْل مْ  قَو 

 مفرد مونث 
 مخاطب

لِْت  قََولِْت   ق لِْت  ق ْولِْت  قَو 

 مثنی مونث 
 مخاطب

تْل ما قََوتْل ما  ق لْت ما ق ْوتْل ما قَو 

 جمع مونث 
 مخاطب

ر  ر  قََولْت  لْت  ر  قَو  ر  ق ْولْت   ق لْت 

 کلم مت
 وحده

لْت   قََولْت    ق لْت   ق ْولْت   قَو 

 متکلم 
 مع الغير

نْلا قََونْلا  ق لْنَا ق ْونْلا قَو 
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 ]صرف فعل ماضی معلوم از أجوف یائی[

 متحرک و قبل  ء،یا صيغه
 از آن فتحه آمده لذا 
 شود به الف تبدیل می

 نتيجه نهائی

 بَاعَ  َبيَعَ  مفرد مذکر غایب
 بَاَع  يََعابَ  مثنی مذکر غایب
وا جمع مذکر غایب وا َبيَع   بَاع 
 بَاَعْت  َبيََعْت  مفرد مونث غایب
 بَاَعتَا َبيََعتَا مثنی مونث غایب

 

 مثال یائی ابتدا  صيغه
 به وزن فَعِلَ 

 شود برده می

کسره بر یاء 
 گين سن

 است لذا حرکت را 
 به قبل برده، یاء 

 گردد ساکن می

 التقاء ساکنين 
 ، ر  می دهد
 حرف عله 

حذف 
 گردد می

 نتيجه 
 نهائی

جمع 
 مونث 
 غایب

 بِْعنَ  بِيْْعنَ  بَِيْعنَ  َبيَْعنَ 

مفرد 
 مذکر 

 مخاطب

 بِْعَت  بِيْْعَت  بَِيْعَت  َبيَْعَت 

مثنی 
 مذکر 

 مخاطب

 بِْعت ما بِيْْعت ما بَِيْعت ما َبيَْعت ما
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لَْت: ِصَي،  ...لِلَْمْفع ولِ  بَنَيْتَه  َوإَِذا  َكَسَْت الَْفاَء ِمَن اْْلَِميِع؛ َفق 
  .بِانلرْقلِ َوإِْعََلل   بِانلرْقِل َوالَْقلِْب، َوبِيَع، َوإِْعََلل   

هرگاه بنای آن را بر مفعول گذاشتی ]یعنی آن را مجهول کردی[ و 

، و اعالل آن به ِصيَ گویی:  دهیص و می ها کسره می فاءالفعل از تمامی باب

2، و اعالل آن به نقل است.بِيعَ گویی:[  نقل و قلب است. و ]می
 

                                                                                                                  

 جمع مذکر 
 مخاطب

 بِْعت مْ  بِيْْعت مْ  بَِيْعت مْ  َبيَْعت مْ 

مفرد 
 مونث 
 مخاطب

 بِْعِت  بِيْْعِت  بَِيْعِت  َبيَْعِت 

مثنی 
 مونث 
 مخاطب

 بِْعت ما بِيْْعت ما بَِيْعت ما َبيَْعت ما

جمع 
 مونث 
 مخاطب

ر  ر  َبيَْعت  ر  بَِيْعت  ر  بِيْْعت   بِْعت 

 متکلم 
 وحده

 بِْعت   بِيْْعت   بَِيْعت   َبيَْعت  

 متکلم 
 مع الغير

 بِْعنَا بِيْْعنا نابَِيعْ  َبيَْعنا

 
 ی ساختن فعل ماضی مجهول از أجوف واوی: طریقه . 1
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ِونَ  کسره بر واو سنگين است آن را به حرف قبل انتقال  = ق ِوَل، ص 

واو، ساکن و ما  .قِْوَل، ِصْونَ شود:  ص میگردانيم داده و خودش را ساکن می

 .ِصْيَ ِقيَْل، شود:  قبل آن کسره دارد، لذا واو به یاء قلب می
 

 ]صرف فعل ماضی مجهول از اجوف واوی[

 

 کسره بر واو  صيغه
 سنگين است آن 
 را به قبل نقل 
 کرده، خودش 
 کنيم را ساکن می

  و ساکن واو،
  آن قبل ما

  دارد کسره
  یاء به لذا واو
 گردد می قلب

 نتيجه 
 نهائی

 ِقيَْل  قِْوَل  ق ِوَل  مفرد مذکر غایب
 ِقيَْل قِْوََل  ق ِوََل  مثنی مذکر غایب
 ِقيْل وا قِْول وا ق ِول وا جمع مذکر غایب
 ِقيْلَْت  قِْولَْت  ق ِولَْت  مفرد مونث غایب
 ِقيْلَتا قِْوتَلا ق ِوتَلا مثنی مونث غایب
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 کسره بر واو  صيغه
 سنگين است 
 آن را به قبل 
 نقل کرده، 
 خودش را 
 کنيم ساکن می

 ساکن  واو،
 آن  قبل ما و

 کسره دارد، 
  به یاء واو لذا
 گردد می قلب

 التقاء ساکنين 
 دهد  ر  می

 لذا حرف عله 
 شود حذف می

نتيجه 
 نهائی

 جمع مونث 
 غایب

 قِلْنَ  ِقيْلْنَ  قِْولْنَ  ق ِولْنَ 

 مفرد مذکر
 مخاطب

 قِلَْت  ِقيْلَْت  قِْولَْت  ق ِولَْت 

 مثنی مذکر 
 مخاطب

 قِلْت ما ِقيْلْت ما قِْوتْل ما ق ِوتْل ما

 مذکر جمع
 مخاطب

 قِلْت مْ  ِقيْلْت مْ  قِْوتْل مْ  ق ِوتْل مْ 

 مفرد مونث 
 مخاطب

 قِلِْت  ِقيْلِْت  قِْولِْت  ق ِولِْت 

 مثنی مونث 
 مخاطب

 قِلْت ما ِقيْلْت ما قِْوتْل ما ق ِوتْل ما

 جمع مونث 
 مخاطب

ر  ر  ق ِولْت  ر  قِْولْت  ر  ِقيْلْت   قِلْت 

 قِلْت   ِقيْلْت   ت  قِْولْ  ق ِولْت   متکلم وحده
 متکلم 
 مع الغير

 قِلْنَا ِقيْلْنا قِْونْلا ق ِونْلا
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 صرف فعل ماضی مجهول از اجوف يائی

 
 کسره بر یاء  صيغه

 سنگين است آن 
 را به قبل انتقال 
 داده، خودش را 

 کنيم ساکن می

 نتيجه نهائی

 بِيْعَ  ب ِيعَ  مفرد مذکر غایب
 َعابِيْ  ب ِيعا مثنی مذکر غایب
وا جمع مذکر غایب وا ب ِيع   بِيْع 
 بِيَْعْت  ب ِيَعْت  مفرد مونث غایب
 بِيَْعتا ب ِيَعتا مثنی مونث غایب

 

 

 کسره بر یاء  صيغه
 سنگين است آن را 
 به قبل انتقال داده، 
 کنيم خودش را ساکن می

 التقاء ساکنين 
 دهد لذا  ر  می

 حرف عله 
 گردد حذف می

 نتيجه 
 نهائی

 

 بِْعنَ  بِيْْعنَ  ب ِيْعنَ  ونث غایبجمع م
 بِْعَت  بِيْْعَت  ب ِيْعَت  مفردمذکرمخاطب



111 

 

َما بِانلر  ، َوإِْعََلل ه  ون  َويَِبيع  َضاِرِع: يَص  ول  ِف الْم  ْقِل َوََیَاف  َوَتق 
َما بِانلرْقِل َوالَْقلِْب.  َويََهاب  َوإِْعََلل ه 

ون  گویی:  و در مضارع می ، و اعالل آن دو به نقل است و يَِبيع  و  يَص 

 2، و اعالل آن دو به نقل و قلب است.َيَهاب  و  ََیَاف  گویی:[  ]می
                                                                                                                  

 بِْعت ما بِيْْعت ما ب ِيْعت ما مذکرمخاطب مثنی
 بِْعت مْ  بِيْْعت مْ  ب ِيْعت مْ  مذکرمخاطب جمع

 بِْعِت  بِيْْعِت  ب ِيْعِت  مخاطب مفردمونث
 ت مابِعْ  بِيْْعت ما ب ِيْعت ما مخاطب مونث مثنی
ر  مخاطب مونث جمع ر  ب ِيْعت  ر  بِيْْعت   بِْعت 

 بِْعت   بِيْْعت   ب ِيْعت   متکلم وحده
 بِْعنا بِيْْعنا ب ِيْعنا متکلم مع الغير

 
 صرف فعل مضارع معلوم از اجوف: . 1

 ساکن صحي  حرف دو، آن قبل ما و داشت حرکت یاء یا واو هرگاه
 .  گردند می ساکن خودشان و شود می دهدا قبل ما به دو آن حرکت بود

ل  : َيْفع ل   وزن به مثال .: شود می َيْقو  ْول   َيق 
.: شود می يَْکيِل  : َيْفِعل   وزن به مثال  يَِکيْل 

 این در .، َيَهيْب  ََیَوْف  : شود می ، َيْهيَب  ََیْوََف : َيْفَعل   وزن به مثال

 فتحهدو،  آناز  قبل ما و اند گردیده ساکن ،و یاء واو که بينيم می مرحله

 .، َيَهاب  ََیاف  : شود می قلب الف بهو یاء  واو پس دارد
شود مگر در جمع  ها جز نقل، اعاللی حادث نمی ی صيغه در بقيه

 مؤنث:
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لْنَ  وزن به مثال لْنَ : َيْفع  ضمه بر واو سنگين است حرکت آن را  َيْقو 

ْولْنَ  :شود میگردانيم،  به ما قبل داده و خودش را ساکن می التقاء  .َيق 

کنيم،  آید برای خالصی از آن، حرف عله را حذف می ساکنين بوجود می

لَْن. شود: می  َيق 
کسره بر یاء سنگين است حرکت آن را  يَبْيِْعنَ : َيْفِعلْنَ  وزن به مثال

التقاء  .يَِبيْْعنَ : شود میگردانيم،  به ما قبل داده و خودش را ساکن می

کنيم،  برای خالصی از آن، حرف عله را حذف می آید ساکنين بوجود می

 يَبِْعَن. شود: می
فتحه بر واو سنگين است حرکت آن را  ََیَْوْفنَ : َيْفَعلْنَ  وزن به مثال

التقاء  .ََیَْوْفنَ : شود میگردانيم،  به ما قبل داده و خودش را ساکن می

يم، کن آید برای خالصی از آن، حرف عله را حذف می ساکنين بوجود می

 ََیَْفَن. شود: می
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ْجوَِف ]
َ
ول  اْْلَاِزِم ََعَ اْْل  [د خ 

ل  اْْلَ  َضاِرِع ازِ َويَْدخ  ، ْي  إَِذا َسَکَن َما َبْعَده  ق ط  الْعَ سْ ، فَيَ م  ََعَ الْم 
ون وا، لَْم َما َبْعَده    ْب ت  إَِذا ََتَرركَ َويَ  ونَا لَْم يَص  ْن لَْم يَص  : لَْم يَص  ول  ؛ َتق 

و ون وا، لَْم تَص  ونَا لَْم تَص  ْن لَْم تَص  ، لَْم تَص  نر ونَا لَْم يَص  ْن لَْم تَص  ِِن لَْم تَص 
نر  ونَا لَْم تَص  ْن. ،تَص  ْن لَْم نَص  ص 

َ
ِقيَاس  لَْم يَبِْع لَْم يَِبيَعا، َولَْم وَٰهَكَذا  لَْم أ

 لَْم ََیَافَا.ََیَْف 
د پس اگر ما بعد از نشو حروف جزم بر فعل مضارع داخل میو 

]زیرا التقاء ساکنين حادث شود  الفعل ساقط می الفعل، ساکن بودص عين عين

نْ  ْونْ ن  = لَْم يَص  ويَص  شود. مانند:  می   [.= لَْم يَص 

]زیرا التقاء ماند.  متحرک بود پس ثابت می ،الفعل اگر بعد از عينو ]اما[ 

ْونَاويَص  شود. مانند:  ساکنين حادث نمی   [.ن اِن = لَْم يَص 

ونَ  گویی: می ْن لَْم تَص  ون وا، لَْم تَص  ونَا لَْم يَص  ْن لَْم يَص  ا لَْم لَْم يَص 
، لَْم  نر ونَا لَْم تَص  وِِن لَْم تَص  ون وا، لَْم تَص  ونَا لَْم تَص  ْن لَْم تَص  ، لَْم تَص  نر يَص 

ْن.  ْن لَْم نَص  ص 
َ
  أ

  1لَْم ََیَْف لَْم ََیَافَا. ولَْم يَِبيَعا، لَْم يَبِْع  و این چنين است قياسِ:

                                                           
ل  صرف مضارع مجزوم از اجوف، باب .  1  :َيْفع 
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 بعلت التقاء ساکنين،  فعل مضارع
 حرف عله 
 شود حذف می

  نتيجه نهایی

ون   نْ  ْونْ لَْم يَص   يَص   لَْم يَص 
ْونَانِ  ْونَا * يَص   لَْم يَص 
ْون ْونَ  ْون وا * يَص   لَْم يَص 

ْون   َ  ْونْ لَْم تَص   تَص  نْ ل  ْم تَص 
ْونَانِ  ْونَا * تَص   لَْم تَص 

نر  نر  * يَص   لَْم يَص 
ون   نْ  ْونْ لَْم تَص   تَص   لَْم تَص 

ْونَانِ  ْونَا * تَص   لَْم تَص 
ْون ْونَ  ْون وا * تَص   لَْم تَص 
ْوِنيَ  ْوِِن  * تَص   لَْم تَص 
ْونَانِ  ْونَا * تَص   لَْم تَص 

نر  نر  * تَص   لَْم تَص 
 
َ
ْون  أ ص   ص 

َ
نْ  ْونْ لَْم أ ص 

َ
 لَْم أ

ْون   نْ  ْونْ لَْم نَص   نَص   لَْم نَص 
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 :َيْفِعل  صرف مضارع مجزوم از اجوف، باب 

 
 بعلت التقاء ساکنين،  فعل مضارع

 حرف عله 
 شود حذف می

  نتيجه نهایی

 لَْم يَبِعْ  يْعْ لَْم يَبِ  يَِبيع  
 ايَِبيْعَ لَْم  * انِ يَِبيعَ 

 ْواِبيْع  لَْم يَ  * نَ يَِبيع و
 بِعْ لَْم تَ  يْعْ تَبِ لَْم  تَِبيع  
 اتَِبيْعَ لَْم  * انِ تَِبيعَ 
 بِْعنَ لَْم يَ  * يَبِْعنَ 
 بِعْ لَْم تَ  يْعْ تَبِ لَْم  تَِبيع  
 اتَِبيْعَ لَْم  * انِ تَِبيعَ 

وْ لَْم  * نَ تَِبيع و  اتَِبيْع 
 ِبيِْع لَْم تَ  * يَ تَِبيعِ 
َ  * انِ تَِبيعَ   اتَِبيْعَ ْم ل
 بِْعنَ لَْم تَ  * تَبِْعنَ 
بِيع  

َ
  أ

َ
  يْعْ بِ لَْم أ

َ
 بِعْ لَْم أ

 بِعْ لَْم نَ  يْعْ نَبِ لَْم  نَِبيع  
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 :َيْفَعل  صرف مضارع مجزوم از اجوف، باب 

 
 بعلت التقاء ساکنين،  فعل مضارع

 حرف عله 
 شود حذف می

  نتيجه نهایی

 لَْم ََیَْف  اْْف لَْم ََیَ  ََیَاف  
 اََیَافَ لَْم  * انِ ََیَافَ 

 اََیَاف ولَْم  * نَ ََیَاف و
 ََّتَْف لَْم  اْْف ََّتَ لَْم  ََّتَاف  
 اََّتَافَ لَْم  * انِ ََّتَافَ 

 ََیَْفنَ لَْم  * ََیَْفنَ 
 ََّتَْف لَْم  اْْف ََّتَ لَْم  ََّتَاف  
 اََّتَافَ لَْم  * انِ ََّتَافَ 

 اََّتَاف ولَْم  * نَ ََّتَاف و
 ََّتَاِف لَْم  * يَ ََّتَافِ 
 اََّتَافَ لَْم  * انِ ََّتَافَ 

 ََّتَْفنَ لَْم  * ََّتَْفنَ 
َخاف  

َ
  أ

َ
  اْْف خَ لَْم أ

َ
 َخْف لَْم أ

 ْف لَْم ََنَ  اْْف ََنَ لَْم  ََنَاف  
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ول  ] ْجوَِف وَد خ 
َ
ْمر  ِمَن اْْل

َ
ِكيِد َعلَيْهِ اتلر  ن ونِ اْْل

ْ
 [أ

. نر ونَا ص  وِِن ص  ون وا، ص  ونَا ص  ْن ص  : ص  ْمَر؛ ََنْو 
َ
 َوقِْس َعلَيِْه اْْل

ونَانِّ ص   وَننر ص  ِكيِد: ص 
ْ
. َوبِاتلرأ نرانِّ ونَانِّ ص  ونِنر ص  ، ص   ون نر

وا، بِيِع بِيَعا بِْعَن. وََخْف َخافَا َخاف وا، َخاِف َخافَا  َوبِْع بِيَعا بِيع 
 َخْفَن. 

. ِكيِد: بِيَعنر وََخاَفنر
ْ
 َوبِاتلرأ

وَنْن، َوبِيَعْن، وََخاَفْن. ول  ِف اْْلَِفيَفِة: ص   َوَكَذا َتق 
ونَا [ بر فعل مضارع قياس بگير. مانند: َيْفع ل  فعل امر ]از باب  ْن ص  ص 

. نر ونَا ص  وِِن ص  ون وا، ص   ص 

ونَانِّ ص   با نون تأکيد: وَننر ص  ، ص  .ون نر نرانِّ ونَانِّ ص  ونِنر ص   ص 
وا، بِيِع بِيَعا بِْعَن. گویی[: می َيْفِعل  ]از باب  و ]از باب  بِْع بِيَعا بِيع 

 َخْف َخافَا َخاف وا، َخاِف َخافَا َخْفَن. گویی[: می َيْفَعل  

. و با تأکيد: ، َخاَفنر  بِيَعنر

وَنْن، بِيَعنْ  گویی: و همچنين در نون توکيد خفيفه می   1، َخاَفْن.ص 

                                                           
، َيْفَعل  صرف فعل امر از اجوف، باب .  1 ، َيْفِعل   :َيْفع ل 

ون   مفرد مذکر: ، ََّتَاف  تَص  ه را حذف کرده و آن حرف مضارع=  ، تَِبيع 

ْوْن، بِيْْع، َخاْْف. کنيم:  را مجزوم به سکون می التقاء ساکنين بوجود ص 

نْ کنيم:  آید حرف عله را حذف می می   بِْع، َخْف.  ،ص 
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ونَاِن، تَِبيَعاِن، ََّتَافَاِن =  مثنی مذکر: حرف مضارعه را حذف کرده تَص 

ونَاکنيم:  و آن را مجزوم به حذف نون می   َعا، َخافَا.، بِيص 
ون وَن، تَِبيع وَن، ََّتَاف وَن =  جمع مذکر: حرف مضارعه را حذف تَص 

ون وا،کنيم:  کرده و آن را مجزوم به حذف نون می وا، َخاف وا. ص    بِيع 
وِنَي، تَِبيِعَي، ََّتَاِفَي=  مفرد مؤنث: حرف مضارعه را حذف کرده تَص 

وِِن کنيم:  و آن را مجزوم به حذف نون می   بِيِع، َخاِف. ،ص 
ونَاِن، تَِبيَعاِن، ََّتَافَاِن =  مثنی مؤنث: حرف مضارعه را حذف کرده تَص 

ونَاکنيم:  و آن را مجزوم به حذف نون می   ، بِيَعا، َخافَا.ص 
، تَبِْعَن، ََّتَْفَن =  جمع مؤنث: نر کنيم:  حرف مضارعه را حذف میتَص 

، بِْعَن، َخْفَن. نر  ص 
، َيْفَعل  وف، باب صرف فعل امر از اج ، َيْفِعل  ل   با نون توکيد ثقيله: َيْفع 

ون   ، ََّتَاف  تَص  حرف مضارعه را حذف کرده و بعلت ملحق =  ، تَِبيع 

ْوَننر کنيم:  شدن نون توکيد، آخر آن را مبنی بر فت  می ، َخاَفنر ص  . ، بِيَْعنر
عله حذف آید بنابرین حرف  کنيم که التقاء ساکنين بوجود نمی مشاهده می

  شود. نمی
ونَاِن، تَِبيَعاِن، ََّتَافَاِن =  حرف مضارعه را حذف کرده و آن را تَص 

ونَاافزایيم:  کنيم و نون توکيد به آن می مجزوم به حذف نون می ، ص  نِّ
. ، َخافَانِّ   بِيَعانِّ

ون وَن، تَِبيع وَن، ََّتَاف وَن =  حرف مضارعه را حذف کرده و آن را تَص 

ون  افزایيم:  و نون توکيد به آن می کنيم نون میمجزوم به حذف   ،نَ  نْ وْ ص 
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آید حرف عله را حذف  التقاء ساکنين بوجود می َن. ْونْ َن، َخاف   ْونْ بِيع  

ون   کنيم: می جنس کنار یکدیگر  دو حرف هم َن. َن، َخاف نْ  بِيع نْ  ،نَ  نْ ص 

اند که اولی ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر ادغام  آمده

ون   شوند: می . ،نر ص  ، َخاف نر  بِيع نر
وِنَي، تَِبيِعَي، ََّتَاِفَي=  حرف مضارعه را حذف کرده و آن را تَص 

ونِ افزایيم:  و نون توکيد به آن می کنيم مجزوم به حذف نون می  ،نَ  ْيْ ص 
آید حرف عله را حذف  التقاء ساکنين بوجود می َن. ْيْ َن، َخافِ  ْيْ بِيعِ 

جنس کنار یکدیگر  دو حرف هم َن. َن، َخافِنْ  بِيِعنْ  ،نَ  نْ ونِ ص   کنيم: می

اند که اولی ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر ادغام  آمده

ونِ  شوند: می . ،نر ص  ، َخافِنر   بِيِعنر
ونَاِن، تَِبيَعاِن، ََّتَافَاِن =  حرف مضارعه را حذف کرده و آن را تَص 

ونَاافزایيم:  ن توکيد به آن میکنيم و نو مجزوم به حذف نون می ، ص  نِّ
. ، َخافَانِّ  بِيَعانِّ

، تَبِْعَن، ََّتَْفَن =  نر ، بِْعَن، کنيم:  حرف مضارعه را حذف میتَص  نر ص 
،  افزایيم: ابتدا الف فارقه و سپس نون توکيد به آن می َخْفَن. ، بِْعنَانِّ نرانِّ ص 

.  َخْفنَانِّ
ل  صرف فعل امر از اجوف، باب  ، َيْفَعل  َيْفع  با نون توکيد  ، َيْفِعل 

 خفيفه:
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قبال خواندیم که نون توکيد خفيفه به مثنی و جمع مؤنث ملحق 
ها همانند نون توکيد  ی صيغه شود. اما احکام نون توکيد خفيفه در بقيه نمی

 خفيفه است، بنابرین:

و مفرد مذکر: ، ََّتَاف  = تَص  ، تَِبيع  بعد از حذف حرف مضارعه بعلت ن 

وَنْن، شود: حق شدن نون توکيد، مبنی بر فت  میمل  بِيَعْن، َخاَفْن. ص 

ون وَن، تَِبيع وَن، ََّتَاف وَن =  جمع مذکر: بعد از حذف حرف مضارعه، تَص 

  شود: افزوده می آن به توکيد نونسپس  و شود مبنی بر حذف نون می
ْون    شود: عله حذف میبعلت التقاء ساکنين، حرف = ْوْن ، َخاف  ْونْ ، بِيع   ْونْ ص 

ْون نْ  ْن.ص  ْن، َخاف   ، بِيع 

وِنَي، تَِبيِعَي، ََّتَاِفَي =  مفرد مؤنث: بعد از حذف حرف مضارعه، تَص 

  شود: افزوده می آن به توکيد نونسپس  و شود مبنی بر حذف نون می
ْونِ   شود: بعلت التقاء ساکنين، حرف عله حذف می=  ْيْ ، َخافِ ْيْ ، بِيعِ  ْيْ ص 
وْ   ، بِيِعْن، َخافِْن.نِنْ ص 
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ْجوَِف ]
َ
 [َمِزيد  اثليََلِثِّ اْْل

ْعتَلي ِمنْ  اثليََلِثِّ  َمِزيد  وَ  ؛ََل ي  بْنِيَة 
َ
ْربََعة  أ

َ
َجاَب َوِهَ  ه  إَِلر أ

َ
: أ ََنْو 

 ِ يب  إَِجابًَة، َواْستََقاَم يَْستَِقيم  اْستَِقاَمًة، َواْنَقاَد َينَْقاد  انِْقياًدا، َواْختَاَر َی 
 تَار  اْختِيَاًرا.ََیْ 

َجاَب  شود مگر چهار بابص و آن، مانند: و از ثالثی مزید اعالل نمی
َ
أ

يب  إَِجابًَة،  ِ
 واْنَقاَد َينَْقاد  انِْقياًدا،  و اْستََقاَم يَْستَِقيم  اْستَِقاَمًة، وَی 

 1اْختَاَر ََیْتَار  اْختِيَاًرا.
                                                           

از اجوف تنها در چهار ثالثی مزید گونه که مؤلف بيان کرد در  همان.  1

  ، مانند:اْستِْفَعالو  إِْفَعال، انِْفَعال، افْتَِعالشود، بابِ:  باب اعالل حادث می
   اْستِْفَعال:و إِْفَعال صرف فعل ماضی معلوم اجوف از باب 

واو متحرک و قبل از 
صحي   آن، حرف

 ساکن است لذا
به قبل  اووحرکت 

انتقال داده، خودش 
 .گردانيم را ساکن می

واو، ساکن و قبل از 
آن فتحه آمده، لذا واو 
به الف تبدیل 

 شود. می

حادث  التقاء ساکنين
شود، حرف عله را  می

 نمایيم. حذف می

 پایان

ْجوََب 
َ
 أ

 اْستَْقَومَ 
َجوَْب 

َ
 أ

 اْستََقْومَ 
َجاَب  *

َ
 أ

 اْستََقامَ 
ْجَوَبا

َ
 أ

 اْستَْقَوَما
َجْوَبا

َ
 أ

 اْستََقْوَما
َجابَا *

َ
 أ

 اْستََقاَما
ْجَوب وا

َ
 أ

وا  اْستَْقَوم 
َجْوب وا

َ
 أ

وا  اْستََقْوم 
َجاب وا *

َ
 أ

وا  اْستََقام 
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ْجَوَبْت 
َ
 أ

 اْستَْقَوَمْت 
َجْوَبْت 

َ
 أ

 اْستََقْوَمْت 
َجابَْت  *

َ
 أ

 اْستََقاَمْت 
ْجَوَبتَا

َ
 أ

 اْستَْقَوَمتَا
جَ 

َ
 ْوَبتَاأ

 اْستََقْوَمتَا
َجاَبتَا *

َ
 أ

 اْستََقاَمتَا
ْجَوبْنَ 

َ
 أ

 اْستَْقَوْمنَ 
َجْوبْنَ 

َ
 أ

 اْستََقْوْمنَ 
َجاْْبنَ 

َ
 أ

 اْستََقاْْمنَ 
َجْبَ 

َ
 أ

 اْستََقْمنَ 
ْجَوبَْت 

َ
 أ

 اْستَْقَوْمَت 
َجْوبَْت 

َ
 أ

 اْستََقْوْمَت 
َجاْبَْت 

َ
 أ

 اْستََقاْْمَت 
َجبَْت 

َ
 أ

 اْستََقْمَت 
ْجَوبْت مَ 

َ
 اأ

 اْستَْقَوْمت َما
َجْوبْت َما

َ
 أ

 اْستََقْوْمت َما
َجاْْبت َما

َ
 أ

 اْستََقاْْمت َما
َجبْت َما

َ
 أ

 اْستََقْمت َما
ْجَوبْت مْ 

َ
 أ

 اْستَْقَوْمت مْ 
َجْوبْت مْ 

َ
 أ

 اْستََقْوْمت مْ 
َجاْْبت مْ 

َ
 أ

 اْستََقاْْمت مْ 
َجبْت مْ 

َ
 أ

 اْستََقْمت مْ 
ْجَوبِْت 

َ
 أ

 اْستَْقَوْمِت 
َجْوبْ 

َ
 ِت أ

 اْستََقْوْمِت 
َجاْبِْت 

َ
 أ

 اْستََقاْمِت 
َجبِْت 

َ
 أ

 اْستََقْمِت 
ْجَوبْت َما

َ
 أ

 اْستَْقَوْمت َما
َجْوبْت َما

َ
 أ

 اْستََقْوْمت َما
َجاْْبت َما

َ
 أ

 اْستََقاْْمت َما
َجبْت َما

َ
 أ

 اْستََقْمت َما
ر  ْجَوبْت 

َ
 أ

ر   اْستَْقَوْمت 
ر  َجْوبْت 

َ
 أ

ر   اْستََقْوْمت 
ر  َجاْْبت 

َ
 أ

ر   اْستََقاْْمت 
ر  َجبْت 

َ
 أ

ر   اْستََقْمت 
ْجَوبْت  

َ
 أ

 اْستَْقَوْمت  
َجْوبْت  

َ
 أ

 اْستََقْوْمت  
َجاْبْت  

َ
 أ

 اْستََقاْْمت  
َجبْت  

َ
 أ

 اْستََقْمت  
ْجَوبْنَا

َ
 أ

 اْستَْقَوْمنَا
َجْوبْنَا

َ
 أ

 اْستََقْوْمنَا
َجاْْبنَا

َ
 أ

 اْستََقاْْمنَا
َجبْنَا

َ
 أ

 اْستََقْمنَا
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 افْتَِعال: و انِْفَعالفعل ماضی معلوم اجوف از باب صرف 

 
حرف عله متحرک، و قبل 
از آن فتحه آمده، لذا 
حرف عله به الف قلب 

 شود. می

حادث  التقاء ساکنين
شود، حرف عله را  می

 نمایيم. حذف می

  پایان

 اْختََيَ 
 اْنَقوَدَ 

* 
* 

 اْختَارَ 
 اْنَقادَ 

 اْختََيَا
 اْنَقوََدا

* 
* 

 اَرااْختَ 
 اْنَقاَدا

 اْختََي وا
 اْنَقوَد وا

* 
* 

 اْختَار وا
 اْنَقاد وا

 اْختََيَْت 
 اْنَقوََدْت 

* 
* 

 اْختَارَْت 
 اْنَقاَدْت 

تَا  اْختََيَ
 اْنَقوََدتَا

* 
* 

 اْختَاَرتَا
 اْنَقاَدتَا

 اْختََيْنَ 
 اْنَقوَْدنَ 

 اْختَاْْرنَ 
 اْنَقاْْدنَ 

 اْخَْتْنَ 
 اْنَقْدنَ 

 َت اْختََيْ 
 اْنَقوَْدَت 

 اْختَاْرَْت 
 اْنَقاْْدَت 

 اْخَْتَْت 
 اْنَقْدَت 

ت َما  اْختََيْ
 اْنَقوَْدت َما

 اْختَاْْرت َما
 اْنَقاْْدت َما

ت َما  اْخَْتْ
 اْنَقْدت َما
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جِ َوإَِذا بَنَيْتَهَ 
 
، َوا   يَب ا لِلَْمْفع وِل؛ ق لَْت: أ َاب  ْست ِقيَم ي ْستََقام ، َی 

نَْقاد ، َواِ َواِ  .نِْقيَد ي  ْتَار   ْختَِي َی 
و هرگاه بنای آن را بر مفعول گذاشتی ]یعنی آن را مبنی للمجهول 

ِجيَب گویی:  کردی[ص می
 
،  أ َاب  نَْقاد ، اِ  وْست ِقيَم ي ْستََقام ، ا   وَی   ونِْقيَد ي 

.اِ  ْتَار   1 ْختَِي َی 

                                                                                                                  

ت مْ   اْختََيْ
 اْنَقوَْدت مْ 

 اْختَاْْرت مْ 
 اْنَقاْْدت مْ 

ت مْ   اْخَْتْ
 اْنَقْدت مْ 

 اْختََيِْت 
 اْنَقوَْدِت 

 اْختَاْرِْت 
 اْنَقاْْدِت 

 اْخَْتِْت 
 اْنَقْدِت 

ت َما  اْختََيْ
 اْنَقوَْدت َما

 اْختَاْْرت َما
 اْنَقاْْدت َما

ت َما  اْخَْتْ
 اْنَقْدت َما

ت نر   اْختََيْ
 اْنَقوَْدت نر 

 اْختَاْْرت نر 
 اْنَقاْْدت نر 

ت نر   اْخَْتْ
 اْنَقْدت نر 

 اْختََيْت  
 اْنَقوَْدت  

 ْ  رْت  اْختَا
 اْنَقاْْدت  

 اْخَْتْت  
 اْنَقْدت  

نَا  اْختََيْ
 اْنَقوَْدنَا

 اْختَاْْرنَا
 اْنَقاْْدنَا

نَا   اْخَْتْ
 اْنَقْدنَا

 
   اْستِْفَعال:و إِْفَعال صرف فعل ماضی مجهول اجوف از باب .  1
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واو متحرک و قبل از 
آن، حرف صحي  
 ساکن است لذا

به قبل  اووحرکت 
دش انتقال داده، خو

 .گردانيم را ساکن می

واو، ساکن و قبل از 
آن کسره آمده، لذا 
واو به یاء تبدیل 

 شود. می

حادث  التقاء ساکنين
شود، حرف عله را  می

 نمایيم. حذف می

 پایان

 
 
 َب وِ جْ أ

 ا ْست ْقِومَ 
جِ 

 
 وَْب أ

 ا ْست ِقْومَ 
ِجي *

 
 َب أ

 ا ْست ِقيمَ 
ْجوِ 

 
 َباأ

 ا ْست ْقِوَما
جِ 

 
 ْوَباأ

 َماا ْست ِقوْ 
ِجي *

 
 بَاأ

 ا ْست ِقيَما
 
 
 ب واوِ جْ أ

وا  ا ْست ْقِوم 
جِ 

 
 ْوب واأ

وا  ا ْست ِقْوم 
ِجيب   *

 
 واأ

وا  ا ْست ِقيم 
 
 
 َبْت وِ جْ أ

 ا ْست ْقِوَمْت 
جِ 

 
 ْوَبْت أ

 ا ْست ِقْوَمْت 
ِجي *

 
 بَْت أ

 ا ْست ِقيَمْت 
 
 
 َبتَاوِ جْ أ

 ا ْست ْقِوَمتَا
جِ 

 
 ْوَبتَاأ

 ا ْست ِقْوَمتَا
ِجي *

 
 بَتَاأ

 ا ْست ِقيَمتَا
 
 
 بْنَ وِ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمنَ 
جِ 

 
 ْوبْنَ أ

 ا ْست ِقْوْمنَ 
ِجيْ 

 
 ْبَ أ

 ا ْست ِقيْْمنَ 
جِ 

 
 ْبَ أ

 ا ْست ِقْمنَ 
 
 
 بَْت وِ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمَت 
جِ 

 
 ْوبَْت أ

 ا ْست ِقْوْمَت 
ِجيْ 

 
 بَْت أ

 ا ْست ِقيْْمَت 
جِ 

 
 بَْت أ

 ا ْست ِقْمَت 
 
 
 بْت َماوِ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمت َما
جِ 

 
 بْت َماوْ أ

 ا ْست ِقْوْمت َما
ِجيْ 

 
 بْت َماأ

 ا ْست ِقيْْمت َما
جِ 

 
 بْت َماأ

 ا ْست ِقْمت َما
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 بْت مْ وِ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمت مْ 
جِ 

 
 ْوبْت مْ أ

 ا ْست ِقْوْمت مْ 
ِجيْ 

 
 بْت مْ أ

 ا ْست ِقيْْمت مْ 
جِ 

 
 بْت مْ أ

 ا ْست ِقْمت مْ 
 
 
 ِت ِوبْ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمِت 
جِ 

 
 ْوبِْت أ

 ا ْست ِقْوْمِت 
ِجيْ 

 
 بِْت أ

 ا ْست ِقيْْمِت 
جِ 

 
 بِْت أ

 ا ْست ِقْمِت 
 
 
 بْت َماوِ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمت َما
جِ 

 
 ْوبْت َماأ

 ا ْست ِقْوْمت َما
ِجيْ 

 
 بْت َماأ

 ا ْست ِقيْْمت َما
جِ 

 
 بْت َماأ

 ا ْست ِقْمت َما
 
 
ر وِ جْ أ  بْت 

ر   ا ْست ْقِوْمت 
جِ 

 
ر أ  ْوبْت 

ر   ا ْست ِقْوْمت 
ِجيْ 

 
ر أ  بْت 

ر ا سْ   ت ِقيْْمت 
جِ 

 
ر أ  بْت 

ر   ا ْست ِقْمت 
 
 
 بْت  وِ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمت  
جِ 

 
 ْوبْت  أ

 ا ْست ِقْوْمت  
ِجيْ 

 
 بْت  أ

 ا ْست ِقيْْمت  
جِ 

 
 بْت  أ

 ا ْست ِقْمت  
 
 
 بْنَاوِ جْ أ

 ا ْست ْقِوْمنَا
جِ 

 
 ْوبْنَاأ

 ا ْست ِقْوْمنَا
ِجيْ 

 
 بْنَاأ

 ا ْست ِقيْْمنَا
جِ 

 
 بْنَاأ

 ا ْست ِقْمنَا
 
 افْتَِعال:ف فعل ماضی مجهول اجوف از باب صر
 

یاء، متحرک و قبل از 
آن، حرف صحي  ساکن 

به  حرکت یاء است لذا
قبل انتقال داده، خودش 

 .گردانيم را ساکن می

اولين حرفِ متحرک 
کسره دارد بنابرین الف 

 گيرد. وصل کسره می

 التقاء ساکنين
شود،  حادث می

حرف عله را 
 نمایيم. حذف می

  پایان

 اْخِتْيَ  اْخت ِيَ 
 

* 
 

 ِاْخِتْيَ 
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 اْخت ِيَا
 

 اْخِتْيَا
 

 ِاْخِتَيا *

وا  اْخِتْي وا اْخت ِي 
 

* 
 

 ِاْخِتي وا
 

 اْخت ِيَْت 
 

 اْخِتْيَْت 
 

* 
 

 ِاْخِتيَْت 
 

تَا  اْخت ِيَ
 

تَا  اْخِتْيَ
 

* 
 

 ِاْخِتَيتَا
 

 نَ اْخت ِيْ 
 

 اْخِتْيْنَ 
 

 ِاْخِتْيْنَ 
 

 ِْتْنَ ِاخْ 
 

 َت اْخت ِيْ 
 

 اْخِتْيَْت 
 

 ِاْخِتْيَْت 
 

 ِاْخِْتَْت 
 

 ت َمااْخت ِيْ 
 

ت َما  اْخِتْيْ
 

ت َما  ِاْخِتْيْ
 

ت َما  ِاْخِْتْ
 

 ت مْ اْخت ِيْ 
 

ت مْ   اْخِتْيْ
 

ت مْ   ِاْخِتْيْ
 

ت مْ   ِاْخِْتْ
 

 ِت اْخت ِيْ 
 

 اْخِتْيِْت 
 

 ِاْخِتْيِْت 
 

 ِاْخِْتِْت 
 

 ت َمااْخت ِيْ 
 

ت َما  اْخِتْيْ
 

ت َما  ِاْخِتْيْ
 

ت َما  ِاْخِْتْ
 

ت نر  ت نر اْخت ِيْ  ت نر  اْخِتْيْ ت نر  ِاْخِتْيْ  ِاْخِْتْ
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 ِاْخِْتْت   ِاْخِتْيْت   اْخِتْيْت   ت  اْخت ِيْ 
 

 نَااْخت ِيْ 
 

نَا  اْخِتْيْ
 

نَا  ِاْخِتْيْ
 

نَا   ِاْخِْتْ
 

 َعال:فِ انْ از باب  صرف فعل ماضی مجهول اجوف
 

واو، متحرک 
و قبل از آن، 
حرف صحي  
ساکن است 

 حرکت واو لذا
به قبل انتقال 
داده، خودش 
را ساکن 

 .گردانيم می

اولين حرفِ 
متحرک کسره 
دارد بنابرین 
الف وصل 

 گيرد. کسره می

واو، ساکن و 
قبل از آن، 
کسره است 
بنابرین واو به 

 شود. یاء قلب می

 التقاء ساکنين
شود،  دث میحا

حرف عله را 
حذف 
 نمایيم. می

  پایان

وِدَ   انِْقوْدَ  اْنق 
 

 ِانِْقوْدَ 
 

* 
 

 ِانِْقيْدَ 
 

وَِدا  اْنق 
 

 انِْقوَْدا
 

 ِانِْقيَْدا * ِانِْقوَْدا

وا وِد   انِْقوْد وا اْنق 
 

 ِانِْقوْد وا
 

وا *   ِانِْقيْد 

وَِدْت   اْنق 
 

 انِْقوَْدْت 
 

 ْت ِانِْقيْدَ  *  ِانِْقوَْدْت 
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وَِدتَا  اْنق 
 

 انِْقوَْدتَا
 

 ِانِْقوَْدتَا
 

 ِانِْقيَْدتَا *
 

وِْدنَ   اْنق 
 

 انِْقوْْدنَ 
 

 ِانِْقوْْدنَ 
 

 ِانِْقيْْدنَ 
 

 ِانِْقْدنَ 
 

وِْدَت   اْنق 
 

 انِْقوْْدَت 
 

 ِانِْقوْْدَت 
 

 ِانِْقْدَت  ِانِْقيْْدَت 
 

وِْدت َما  اْنق 
 

 انِْقوْْدت َما
 

 ِانِْقوْْدت َما
 

 ِانِْقْدت َما نِْقيْْدت َمااِ 
 

وِْدت مْ   اْنق 
 

 انِْقوْْدت مْ 
 

 ِانِْقوْْدت مْ 
 

 ِانِْقْدت مْ  ِانِْقيْْدت مْ 
 

وِدْ   ِت اْنق 
 

 انِْقوْْدِت 
 

 ِانِْقوْْدِت 
 

 ِانِْقْدِت  ِانِْقيْْدِت 
 

وِْدت َما  اْنق 
 

 انِْقوْْدت َما
 

 ِانِْقوْْدت َما
 

 ِانِْقيْْدت َما
 

 ِانِْقْدت َما
 

وِْدت نر   اْنق 
 

 انِْقوْْدت نر 
 

 ِانِْقوْْدت نر 
 

 ِانِْقيْْدت نر 
 

 ِانِْقْدت نر 
 

وِْدت    ِانِْقْدت   ِانِْقيْْدت   ِانِْقوْْدت   انِْقوْْدت   اْنق 

وِْدنَا  اْنق 
 

 انِْقوْْدنَا
 

 ِانِْقوْْدنَا
 

 ِانِْقيْْدنَا
 

 ِانِْقْدنَا 
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ِجيبَا َواْستَِقْم اْستَِقيَما، َواْنَقْد انَْقاَدا، َواْخَْتْ وَ 
َ
ِجْب أ

َ
ْمر  ِمنَْها: أ

َ
اْْل
 اْختَاَرا.
ِجيبَاامر از این چهار باب: و 

َ
ِجْب أ

َ
 ، 1اْستَِقْم اْستَِقيَماو  1أ

                                                           
برای ساختن فعل امر از باب افعال، . مفرد مذکر: قبال خواندیم که  1

. ت   کنيم: ابتدا به اصل مضارع آن رجوع می ْجوِب 
َ
سپس حرف مضارعه را أ

ْجوِْب  کنيم: حذف کرده و آن را مجزوم به سکون می
َ
واو، کسره دارد و  .أ

قبل از آن، حرف صحي  ساکن قرار گرفته بنابرین واو را ساکن کرده و 

ِجوْْب  دهيم: حرکت آن را به قبل انتقال می
َ
واو، ساکن و قبل از آن کسره  .أ

ِجيْْب شود:  آمده و با کسره، یاء مطابقت دارد پس واو به یاء قلب می
َ
 .أ

ِجْب  شود: آید حرف عله حذف می التقاء ساکنين بوجود می
َ
 .أ

 نویسيم: ها را می مثنی، جمع مذکر و مفرد مؤنث: ابتدا اصل مضارع آن
ْجِوبَاِن، ت  
َ
ْجِوب  ت  أ

َ
ْجِوبَِي. ت   وَن،أ

َ
سپس حرف مضارعه را حذف کرده و أ

ْجِوبَ  کنيم: ها را مجزوم به حذف نون می آن
َ
ْجِوِب  ا،أ

َ
ْجِوب وا، أ

َ
واو، کسره  .أ

دارد و قبل از آن، حرف صحي  ساکن قرار گرفته بنابرین واو را ساکن کرده 

ِجْوبَ  دهيم: و حرکت آن را به قبل انتقال می
َ
  ا،أ

َ
ِجْوب وا، أ

َ
واو، ساکن  .ِجْوِب أ

و قبل از آن کسره آمده و با کسره، یاء مطابقت دارد پس واو به یاء قلب 

ِجيْبَ شود:  می
َ
 أ

َ
ِجيِب ا، أ

َ
  .ِجيْب وا، أ

ْجِوبَْن. ت   نویسيم: جمع مؤنث: ابتدا اصل مضارع آن را می
َ
سپس حرف أ

ْجِوبْنَ  کنيم: مضارعه را حذف می
َ
حرف  واو، کسره دارد و قبل از آن، .أ

صحي  ساکن قرار گرفته بنابرین واو را ساکن کرده و حرکت آن را به قبل 
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ِجْوبْنَ  دهيم: انتقال می
َ
واو، ساکن و قبل از آن کسره آمده و با کسره، یاء  .أ

ِجيْْبَ شود:  مطابقت دارد پس واو به یاء قلب می
َ
التقاء ساکنين بوجود  .أ

ِجْبَ  شود: آید حرف عله حذف می می
َ
 .أ

سپس حرف . تَْستَِقيم   يم:نویس را میمفرد مذکر: ابتدا مضارع آن  . 1

توان  سين، ساکن شده و با سکون نمی .ْستَِقيْم   کنيم: مضارعه را حذف می

گيریم و آخر آن را  ای را آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می کلمه

حرف عله  آید التقاء ساکنين بوجود می .اْستَِقيْمْ کنيم:  مجزوم به سکون می

 .اْستَِقمْ  شود: حذف می
 نویسيم: ها را می مثنی، جمع مذکر و مفرد مؤنث: ابتدا مضارع آن

سپس حرف مضارعه را حذف َي. تَْستَِقيمِ  وَن،تَْستَِقيم  اِن، تَْستَِقيمَ 

سين، ساکن شده و با سکون  .يَ ْستَِقيمِ  وَن،ْستَِقيم  اِن، ْستَِقيمَ  کنيم: می

گيریم:  آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می ای را توان کلمه نمی

آخر آن را مجزوم به حذف نون  .يَ اْستَِقيمِ  وَن،اْستَِقيم  اِن، اْستَِقيمَ 

 .اْستَِقيِم  ،اواْستَِقيم  ا، اْستَِقيمَ  :کنيم می
سپس حرف . تَْستَِقْمنَ  يم:نویس را میجمع مؤنث: ابتدا مضارع آن 

توان  سين، ساکن شده و با سکون نمی .نَ ْستَِقمْ  کنيم: مضارعه را حذف می

  .اْستَِقْمنَ گيریم:  ای را آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می کلمه
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 .1اْخَْتْ اْختَاَرا و، 1اْنَقْد انَْقاَدا و
                                                           

سپس حرف . َتنَْقاد   يم:نویس را می. مفرد مذکر: ابتدا مضارع آن  1

توان  نون، ساکن شده و با سکون نمی .ْنَقاد   کنيم: مضارعه را حذف می

گيریم و آخر آن را  برین از الف وصل کمک میای را آغاز کرد بنا کلمه

آید حرف عله  التقاء ساکنين بوجود می .اْنَقاْدْ کنيم:  مجزوم به سکون می

 .انَْقدْ  شود: حذف می
 نویسيم: ها را می مثنی، جمع مذکر و مفرد مؤنث: ابتدا مضارع آن

 کنيم: یسپس حرف مضارعه را حذف ميَن. َتنَْقادِ  وَن،َتنَْقاد  اِن، َتنَْقادَ 
ای  توان کلمه نون، ساکن شده و با سکون نمیيَن. نَْقادِ  وَن،ْنَقاد  اِن، ْنَقادَ 

 وَن،اْنَقاد  اِن، اْنَقادَ گيریم:  را آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می
 ،اواْنَقاد  ا، اْنَقادَ  :کنيم آخر آن را مجزوم به حذف نون میيَن. اْنَقادِ 

 .اْنَقاِدي
سپس حرف . َتنَْقْدنَ  يم:نویس را میضارع آن جمع مؤنث: ابتدا م

توان  نون، ساکن شده و با سکون نمی .ْنَقْدنَ  کنيم: مضارعه را حذف می

  .اْنَقْدنَ گيریم:  ای را آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می کلمه
سپس حرف . ََّتْتَار   يم:نویس را می. مفرد مذکر: ابتدا مضارع آن  1

توان  خاء، ساکن شده و با سکون نمی .ْختَار   م:کني مضارعه را حذف می

گيریم و آخر آن را  ای را آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می کلمه

آید حرف عله  التقاء ساکنين بوجود می .اْختَاْرْ کنيم:  مجزوم به سکون می

 .اْخَْتْ  شود: حذف می
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َل َوقَاَوَل، َوتَ  : قَور ؛ ََنْو  َل َوَتَقاَوَل، َوَزيرَن َوتََزيرَن، وََسايََر َويَِصحي َقور
، َوَكَذا َسائِر  تََصاِريِفَها. ، َواْسَوادر َواْبيَاضر  َوتََسايََر، َواْسوَدر َوابْيضر

َل پذیرد در[ مانند:  شود ]یعنی اعاللی صورت نمی صحي  میو    1قَور
 
 

                                                                                                                  

 م:نویسي ها را می مثنی، جمع مذکر و مفرد مؤنث: ابتدا مضارع آن
 کنيم: سپس حرف مضارعه را حذف میيَن. ََّتْتَارِ  وَن،ََّتْتَار  اِن، ََّتْتَارَ 
توان  خاء، ساکن شده و با سکون نمیيَن. ْختَارِ  وَن،ْختَار  اِن، ْختَارَ 

اِن، اْختَارَ گيریم:  ای را آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می کلمه
ا، اْختَارَ  :کنيم حذف نون میآخر آن را مجزوم به يَن. اْختَارِ  وَن،اْختَار  
 .اْختَارِي ،اواْختَار  

سپس حرف . ََّتَْْتْنَ  يم:نویس را میجمع مؤنث: ابتدا مضارع آن 

توان  خاء، ساکن شده و با سکون نمی .ْخَْتْنَ  کنيم: مضارعه را حذف می

  .اْخَْتْنَ گيریم:  ای را آغاز کرد بنابرین از الف وصل کمک می کلمه
 :َتْفِعيلوی از باب صرف اجوف وا.  1

تْل ْم/  ماضی: تْل َما قَور لَْت قَور لَْن/ قَور تَلَا قَور لَْت قَور ل وا/ قَور ََل قَور َل قَور قَور
نْلَا. لْت  قَور / قَور ر لْت  تْل َما قَور لِْت قَور  قَور

لْ  مضارع: َقوِّ ََلِن ي  ل  ت َقوِّ ل وَن/ ت َقوِّ َقوِّ ََلِن ي  َقوِّ ل  ي  َقوِّ َن/ ت َقوِّل  ي 
. ل  ل  ن َقوِّ قَوِّ

 
لَْن/ أ لَِي ت َقوََِّلِن ت َقوِّ ل وَن/ ت َقوِّ ََلِن ت َقوِّ  ت َقوِّ

لَْن. أمر: ََل قَوِّ ِل قَوِّ ل وا/ قَوِّ ََل قَوِّ ْل قَوِّ  قَوِّ
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َل و ، 1قَاَوَل  و  ، 3َتَقاَوَل  و 1َتَقور

                                                           
َفاَعلَةصرف اجوف واوی از باب .  1  :م 

قَاَولَْن/ قَاَولَْت قَاَوتْل َما قَاَوَل قَاَوََل قَاَول وا/ قَاَولَْت قَاَوتَلَا  ماضی:
/ قَاَولْت  قَاَونْلَا. ر  قَاَوتْل ْم/ قَاَولِْت قَاَوتْل َما قَاَولْت 

َقاِولَْن/ ت َقاِول   مضارع: َقاِول وَن/ ت َقاِول  ت َقاِوََلِن ي  َقاِوََلِن ي  َقاِول  ي  ي 
.ت َقاِوََلِن ت َقاِول وَن/ ت َقاِولَِي ت َقاِوََلِن ت َقاوِ  قَاِول  ن َقاِول 

 
 لَْن/ أ

 قَاِوْل قَاِوََل قَاِول وا/ قَاِوِل قَاِوََل قَاِولَْن. أمر:
 :َتَقويلصرف اجوف واوی از باب .  1

تْل َما  ماضی: لَْت َتَقور لَْن/ َتَقور تَلَا َتَقور لَْت َتَقور ل وا/ َتَقور ََل َتَقور َل َتَقور َتَقور
لِْت  تْل ْم/ َتَقور نْلَا.َتَقور لْت  َتَقور / َتَقور ر لْت  تْل َما َتَقور  َتَقور

ل   مضارع: لَْن/ َتتََقور ََلِن َيتََقور ل  َتتََقور ل وَن/ َتتََقور ََلِن َيتََقور ل  َيتََقور َيتََقور
ل  َنتََقور  َتَقور

َ
لَْن/ أ ََلِن َتتََقور لَِي َتتََقور ل وَن/ َتتََقور ََلِن َتتََقور .َتتََقور  ل 

لَْن. أمر: ََل َتَقور ِل َتَقور ل وا/ َتَقور ََل َتَقور ْل َتَقور  َتَقور
 :َتَفاع لصرف اجوف واوی از باب .  3

َتَقاَوَل َتَقاَوََل َتَقاَول وا/ َتَقاَولَْت َتَقاَوتَلَا َتَقاَولَْن/ َتَقاَولَْت  ماضی:
/ َتَقاَولْت  َتَقاَونْلَا.َتَقاَوتْل َما َتَقاَوتْل ْم/ َتَقاَولِْت َتَقاَوتْل   ر  َما َتَقاَولْت 

َيتََقاَول  َيتََقاَوََلِن َيتََقاَول وَن/ َتتََقاَول  َتتََقاَوََلِن َيتََقاَولَْن/  مضارع:
َتَقاَول  

َ
َتتََقاَول  َتتََقاَوََلِن َتتََقاَول وَن/ َتتََقاَولَِي َتتََقاَوََلِن َتتََقاَولَْن/ أ

.  َنتََقاَول 
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و  7اْسَوادر  و، 6ابْيضر و   1اْسوَدر  و، 1تََسايَرَ  و 3َسايَرَ  و، 1تََزيرنَ  و 1نَ َزير  و
 ها. ی تصاریف آن و همچنين بقيه، 1اْبيَاضر 

                                                                                                                  

 َتَقاَوْل َتَقاَوََل َتَقاَول وا/ َتَقاَوِل َتَقاَوََل َتَقاَولَْن. :أمر
َل همانند  َزيرنَ  . 1  شود. صرف می قَور
َل همانند  تََزيرنَ  . 1  شود. صرف می َتَقور
 شود. صرف می قَاَوَل همانند  َسايَرَ  . 3
 شود. صرف می َتَقاَوَل همانند  تََسايَرَ  . 1
 :افِْعََللباب صرف اجوف واوی از .  1

تَا اْسوََدْدَن/ اْسوََدْدَت  ماضی: ا اْسوَديوا/ اْسوَدرْت اْسوَدر اْسوَدر اْسوَدر
/ اْسوََدْدت  اْسوََدْدنَا.  اْسوََدْدت َما اْسوََدْدت ْم/ اْسوََدْدِت اْسوََدْدت َما اْسوََدْدت نر

اِن يَْسوَديوَن/ تَْسوَدي تَسْ  مضارع: اِن يَْسوَِدْدَن/ تَْسوَدي يَْسوَدي يَْسوَدر وَدر
ْسوَدي نَْسوَدي.

َ
اِن تَْسوَِدْدَن/ أ اِن تَْسوَديوَن/ تَْسوَدي تَْسوَدر  تَْسوَدر

ا اْسوَِدْدَن. أمر: ا اْسوَديوا/ اْسوَدِّي اْسوَدر  اْسوَدر اْسوَدر
 شود. صرف می اْسوَدر همانند  اْبيَضر  . 6
 :ِعيََللافْ صرف اجوف واوی از باب .  7

تَا اْسَواَدْدَن/  ماضی: ا اْسَواديوا/ اْسَوادرْت اْسَوادر اْسَوادر اْسَوادر
 / اْسَواَدْدَت اْسَواَدْدت َما اْسَواَدْدت ْم/ اْسَواَدْدِت اْسَواَدْدت َما اْسَواَدْدت نر

 اْسَواَدْدت  اْسَواَدْدنَا.
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َ  مضارع: اِن يَْسَواديوَن/ ت اِن يَْسَواِدْدَن/ يَْسَوادي يَْسَوادر ْسَوادي تَْسَوادر
. ْسَوادي نَْسَوادي

َ
اِن تَْسَواِدْدَن/ أ اِن تَْسَواديوَن/ تَْسَوادي تَْسَوادر  تَْسَوادي تَْسَوادر

ا اْسَواِدْدَن. أمر: ا اْسَواديوا/ اْسَوادِّي اْسَوادر  اْسَوادر اْسَوادر
 ود.ش صرف می اْسَوادر همانند  اْبيَاضر  . 1
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ْجوَِف ]
َ
 [اْسم  الَْفاِعِل َوالَْمْفع وِل ِمَن اْْل

ْعتَلي َعيْن ه  بِالَْهمْ  َجررِد ي  َزةِ؛ َكَصائِن  َواْسم  الَْفاِعِل ِمَن اثليََلثِّ الْم 
.  َوبَائِع 
الفعل آن به  [ عينبَايِع،و  َصاِون :اسم فاعل از ثالثی مجرد: ]مانندو 

 .بَائِعو  َصائِن :شود. مانند همزه اعالل می
ْستَِقيم   ِجيب  َوم  ، َكم  َضاِرع  ْعتَلي بَِما اْعت لر بِِه الْم  َوِمَن الَْمِزيِد ِفيِه ي 

. ْتَار 
نَْقاد  َوُم   َوم 

گونه که مضارع  پذیرد همان ]اسم فاعل[ از ثالثی مزید: اعالل میو 

ِيب   مانند:پذیرد.  آن اعالل می ْستَِقيم  وُم  نَْقاد   و 1م  .و م  ْتَار 
 1ُم 

ْعتَلي بِانلرْقِل َواْْلَْذِف؛  َجررِد ي  َواْسم  الَْمفع وِل ِمَن اثليََلِثِّ الْم 
. ون  َوَمبِيع   َكَمص 

 پذیرد. مانند: از ثالثی مجرد: به نقل و حذف اعالل می اسم مفعولو  
ون   . وَمص   َمبِيع 

                                                           
ْ اصل این دو:  . 1 ْستَْقِومو وِب ُم  : واو، کسره دارد و قبل از آن، حرف م 

صحي  ساکن قرار گرفته بنابرین حرکت واو به قبل نقل کرده و خودش را 

ِ کنيم:  ساکن می ْستَِقْومو وْب ُم  : واو، ساکن و قبل از آن، کسره دارد م 

ِ شود:  بنابرین واو به یاء قلب می ْستَ و يْب ُم   .ِقيْمم 
نَْقوِداصل این دو:  . 1 ْتَِي و  م  : حرف عله متحرک و قبل از آن، ُم 

نَْقادشود:  فتحه آمده بنابرین حرف عله به الف قلب می ْتَارو  م   .ُم 
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ِِب 
َ
وف  ِمنْه  َواو  َمْفع ول  ِعنَْد ِسيبََويِْه، َوَعْي  الِْفْعِل ِعنَْد أ َوالَْمحذ 

. ول وَن: َمبْي وع  ْخَفِش. َوبَن و تَِميم  ي  ْبِت وَن اِْلَاَء، َفيَق 
َ
 اْْلََسِن اْْل

یه، محذوف از آن، واوِ مفعول است و نزد ابوالحسن أخفش، نزد سيبوو 
کنند و  الفعل است. و بنوتميم یاء را ثابت می ]محذوف از آن،[ عين

. گویند: می  1 َمبْي وع 

                                                           
ول: اسم مفعول از ثالثی مجرد، اجوف واوی. مانند: . 1 ون، َمق   َمص 

و قبل از آن،  واو، ضمه دارد َمْفع ول = َمْصو ْون، َمْقو ْول:اصل آن: 

حرف صحي  ساکن قرار گرفته بنابرین حرکت واو به قبل نقل کرده و 

ْوْول:کنيم:  خودش را ساکن می ْوْون، َمق  آید  التقاء ساکنين بوجود می َمص 

ول. کنيم: حرف عله را حذف می ْون، َمق   َمص 
 َمبِيع: اسم مفعول از ثالثی مجرد، اجوف یایی. مانند:

یاء، ضمه دارد و قبل از آن، حرف صحي   َمبْي ْوع:َمْفع ول = اصل آن: 

ساکن قرار گرفته بنابرین حرکت یاء به ما قبل نقل کرده و خودش را 

 از این مرحله به بعد، دو مذهب وجود دارد: َمب يْْوع:کنيم:  ساکن می

آید واو مفعول را  التقاء ساکنين بوجود می َمب يْْوع:مذهب سيبویه:  -

کند که قبل از آن کسره باشد بنابرین  یاء، اقتضاء می يْع:َمب  کنيم:  حذف می

  َمِبيْع. شود: دهيمص می حرکت ضمه را به کسره انتقال می
که  -آید یاء  التقاء ساکنين بوجود می َمب يْْوع:مذهب أخفش: :  -

حرکت ضمه را به  َمب ْوع:کنيم:  حذف می –دهد  الفعل تشکيل می الم
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ْعتَلي بِانلرْقِل َوالَْقلِْب، إِِن اْعت لر  َواْسم  الَْمْفع وِل ِمَن الَْمِزيِد ِفيِه ي 
َجاب  َوم سْ  ؛ َكم  . تََقام  فِْعل ه  ْتَار 

نَْقاد  َوُم   َوم 
پذیرد به نقل و قلب  اسم مفعول از ثالثی مزید: اگر فعلش اعالل میو 

َاب   است. مانند: ْستََقام   وُم  نَْقاد   و 1م  .و م  ْتَار 
 1ُم 

  

                                                                                                                  

کند لذا واو را به یاء  با کسره، یاء مطابقت می بِْوع:مَ  دهيم: کسره انتقال می

 َمِبيْع. شود: کنيمص می قلب می
ْ اصل این دو:  . 1 ْستَْقَومو وَب ُم  : واو، فتحه دارد و قبل از آن، حرف م 

صحي  ساکن قرار گرفته بنابرین حرکت واو به قبل نقل کرده و خودش را 

َ کنيم:  ساکن می ْستََقْومو وْب ُم  او، ساکن و قبل از آن، فتحه دارد : وم 

َ شود:  بنابرین واو به الف قلب می ْستََقامو اب ُم   .م 
نَْقوَداصل این دو:  . 1 ْتََي و  م  : حرف عله متحرک و قبل از آن، ُم 

نَْقادشود:  فتحه آمده بنابرین حرف عله به الف قلب می ْتَارو  م   .ُم 
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مِ ] ْعتَلي الَلر  [اثلرالِث  الْم 

ْربََعِة؛ لَِكْوِن َما
َ
، وَذ و اْْل ، َوي َقال  َل : انلراقِص  ْحر ف 

َ
ْربََعِة أ

َ
ٰ أ ِضيِه ََعَ

ْخََّبَْت َعْن َنْفِسَك 
َ
، َوَرَميْت  إَِذا أ  .؛ ََنْو  َغَزوْت 

هرگاه از خودت خبر زیرا شود به آن: ناقص، و ذو األربعهص  گفته میو 

،  د:، ماننشود ماضی آن چهار حرف می دادی  .َرَميْت   وَغَزوْت 

َجررد  ت ْقلَب  الَْواو  َواِْلَ  َكتَا َواْنَفتََح َما فَالْم  لًِفا إَِذا ََتَرر
َ
اء  ِمنْه  أ

، وََعًصا، َوَرًًح. َما؛ َكَغَزا، َوَرَمٰ  َقبْلَه 
شود. هرگاه حرکت  پس ]ثالثی[ مجرد: واو و یاء از آن به الف قلب می

، َرَِمَ ص و ]َغَزاشود:[  ، میَغَزوَ داشت و قبل از آن دو، فتحه گرفت. مانند: ]

با تنوین ، َعَصنْ  شود: می بعد از حذف واو ،َعَصَونْ و ] صَرَمٰ شود:[  می

با تنوین ، رََحنْ  :شود می واو حذف از بعد ،رََحَيْ و ] صَعًصاشود:[  می

 َرًًح. شود:[ می
ْعَطٰى، 

َ
؛ َكأ ائِد  ََعَ اثلرََلثَِة، َواْسم  الَْمْفع وِل ِمنْه  َوَكٰذلَِك الِْفْعل  الزر

. َوَكَذا إَِذا لَْم َواْشَْتَٰى، َواْستَ  ْستَْقََصٰ ْشَْتَٰى، َوالْم  ْعَطٰى، َوالْم  ، َوالْم  ْقََصٰ
. ْغَزٰى، َوي ْعَطٰى، َوي ْرَمٰ َضاِرِع؛ َكَقْولَِك: ي   ي َسمر الَْفاِعل  ِمَن الْم 

و همچنين فعلِ زیادتر بر سه حرف و اسم مفعول از آن ]بعلت 
آن، حرف عله به الف تبدیل  متحرک بودنِ حرف عله و فتحه داشتن قبل از

ْعَطوَ شود. مانند[: ] می
َ
ْعَطىٰ شود:[  ، میأ

َ
ص و اْشَْتَىٰ شود:[  ، میاْشَْتََي ص و ]أ

ْعَطوَ ص و ]اْستَْقََصٰ شود:[  ، میاْستَْقَصوَ ] ْعَطىٰ شود:[  ، میالْم  ص و الْم 

ْشَْتََي ] ْشَْتَىٰ شود:[  ، میالْم  ْستَْقَصوَ ص و ]الْم  ْ شود:[  ، میالْم  ْستَْقََصٰ ال ص و م 
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 ی تو: گيرد[ص مانند گفته همچنين فعل مجهول از مضارع ]چنين حکمی می

ْغَزو  ] ْغَزىٰ شود:[  ، میي  ْعَطو  ص و ]ي  ْعَطىٰ شود:[  ، میي  شود:[  ، میي ْرَِم  ص و ]ي 

 .ي ْرَمٰ 
ْطلًَقا، م  ِمنْه  ِف ِمثَاِل "َفَعل وا" م  ا الَْماِض... َفت ْحَذف  الَلر مر

َ
َوِِف  َوأ

 : ول   ِمثَاِل "َفَعلَْت"، َو"َفَعلَتَا" إَِذا انَْفتََح َما َقبْلََها. َوتَ ْب ت  ِف َغْيَِها؛ َفتَق 
ل وا، َفَعل واو اما ماضی... پس در مثال ] بطور مطلق ،[ فَِعل واو  َفع 

 ، هرگاه"َفَعلَتَا"  و"َفَعلَْت" در مثال شود. و  الفعل از آن حذف کرده می الم

شود[. و در غير ]از  الفعل از آن حذف کرده می قبل از آن فتحه بود ]الم ما
 گویی: ماند. پس می الفعل[ ثابت می ها، الم این صيغه

َغَزا َغَزَوا َغَزْوا، َغَزْت َغَزتَا َغَزْوَن، َغَزوَْت َغَزْوت َما َغَزْوت ْم، 
، َغَزوْت  َغَزْونَا.  2َغَزوِْت َغَزْوت َما َغَزْوت نر

                                                           
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک واو،(: َدَعوَ : )غایب مذکر مفرد . 1

 َدَع.: شود می قلب الف به لذا گرفته

 فتحه آن از قبل و متحرک واو،(: َدَعَواْ =  َفَعََلْ : )غایب مذکر مثنی

 .است آمده ساکن آن از بعد زیرا شود نمی قبل الف به واو اما آمده
 تنبيه:
 :دارد نيز دیگر شروطی    قاعدهاین 
 آمد ساکن ها آن از بعد اگر پس باشد تحرکم باید یاء یا واو از بعد -1

ْ  ،تََواَْلٰ  َتيَاَْمَن،: مانند. دهد نمی ر  قلب  .َدَعَواْ، َرَميَا
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 بر آن وصف و باشند الفعل عين( فَِعَل ) ماضی در یاء یا واو اگر -1

ْفَعل) وزن
َ
 . دهد نمی ر  قلب بياید،( أ

 است متحرک یاء و واو که بينيم می مثال دو این در. َغيِدَ  َعِوَر،: مانند

 وزن بر ها آن وصف زیرا نشدند قلب الف، به اما گرفته فتحه ها آن از قبل و

ْعَور،: )است آمده أَفْعَل
َ
َغيْد أ

َ
 .نداد ر  اعالل علت همين به(. أ

: مانند. دهد نمی ر  قلب باشد، الفعل عين واو، اگر اِفْتَِعال باب در -3

 .اِْشتََورَ 
ْوا=  ل واَفعَ : )غایب مذکر جمع  فتحه آن از قبل و دار حرکت واو،(: َدَعو 

 ساکنين التقاء مرحله این در(. َدَعْْوا: )شود می قلب الف به لذا گرفته قرار

 .َدَعْوا: شود می حذف الف نتيجه در دده می ر 
شود زیرا این الف اصلی  به سکونِ الف، اعتبار داده نمی، َدَعْواْ تنبيه: در 

ی جمعِ مذکرِ  ارقه است. یعنی در فعل مضارع، جدا کنندهنيست بلکه الف ف

 "وَ ع  دْ "لَْن يَ و  و"ع  دْ "يَ از مفرد  وا"ع  دْ "لَْم يَ و مجزوم ا" وَ ع  دْ "لَْن يَ منصوب 
ی مفرد نيست. اما اگر در جمع، الف  دانيم که صيغه است. بنابرین از الف می

ست به همين شود که آن فعل، مفرد یا جمع ا گذاشته نشود دانسته نمی
 شود. دليل الف فارقه ناميده می

 فتحه آن از قبل و متحرک واو،(: َدَعوَْت =  َفَعلَْت : )غایب مونث مفرد

 ساکنين التقاء مرحله این در(. َدَعْْت : )شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار

 ر  ساکنين التقاء هرگاه زیرا شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می ر 

 .َدَعْت : شود می حذف عله حرف بلکه شود نمی حذف صحي  حرف داد



116 

 

                                                                                                                  

 فتحه آن از قبل و متحرک واو،(: اَدَعَوتَ =  اَفَعلَتَ : )غایب مونث مثنی

 کنيم توجه باید مرحله این در(. َدَعْتَا: )شود می تبدیل الف به لذا گرفته قرار

 الف آن زا بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء که
 این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده
 ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل بهبنابراین  است عارضی فتحه

 آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در(. َدَعْتْا: )است

 .اَدَعتَ : کنيم می حذف را عله حرف
 زیرا شود نمی حادث تغييری(. َدَعْونَ =  َفَعلْنَ : )غایب مونث جمع

 .ندارد وجود اعالل برای موجبی
 :مانند. پذیرد نمی صورت اعالل نيز ها صيغه ی بقيه در

 (َدَعوَْت =  َفَعلَْت : )مخاطب مذکر مفرد

 (َدَعْوت َما=  اَفَعلْت مَ : )مخاطب مذکر مثنی

 (َدَعْوت مْ =  َفَعلْت مْ : )مخاطب مذکر جمع

 (َدَعوِْت =  َفَعلِْت : )مخاطب مونث مفرد

 (اَدَعْوت مَ =  اَفَعلْت مَ : )مخاطب مونث مثنی
ر : )مخاطب مونث جمع  (َدَعْوت نر =  َفَعلْت 

 (َدَعوْت  =  َفَعلْت  : )وحده متکلم

 (اَدَعْونَ =  اَفَعلْنَ : )الغير مع متکلم
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، َرَميَْت َرَميْت ما َرَميْت ْم، َرَميِْت وَ  َرَمٰ َرَميَا َرَمْوا، َرَمْت َرَمتَا َرَمْيَ
، َرَميْت  َرَميْنَا. ر  2َرَميْت َما َرَميْت 

                                                           
 قرار تحهف آن از قبل و متحرک ،یاء(: َرَِمَ : )غایب مذکر مفرد . 1

 .َرَمٰ : شود می قلب الف به لذا گرفته
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء(: اْ َرَميَ =  َفَعََلْ : )غایب مذکر مثنی

 .است آمده ساکن آن از بعد زیرا شود نمی قلب الف به یاء اما آمده

 فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء(: ْواَرَمي  =  َفَعل وا: )غایب مذکر جمع

 ساکنين التقاء مرحله این در(. اْْواَرمَ : )شود می قلب الف به لذا گرفته قرار

 .ْواَرمَ : شود می حذف الف نتيجه در دده می ر 
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء(: ْت َرَميَ =  َفَعلَْت : )غایب مونث مفرد

 ساکنين التقاء مرحله این در(. اْْت َرمَ : )شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار

 .ْت َرمَ : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دده می ر 
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء(: اتَ َرَميَ =  اَفَعلَتَ : )غایب مونث مثنی

 کنيم توجه باید مرحله این در(. اْتَاَرمَ : )شود می قلب الف به لذا گرفته قرار

 الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء که
 این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده
 ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی فتحه

 آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در(. اْتْاَرمَ : )است

 .اتَ َرمَ : کنيم می حذف را عله حرف
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، رَِضيَْت رَِضيْت َما  ْوا، رَِضيَْت رَِضيَتَا رَِضْيَ َورَِضَ رَِضيَا رَض 
ر   2، رَِضيْت  رَِضيْنَا.رَِضيْت ْم، رَِضيِْت رَِضيْت َما رَِضيْت 

                                                                                                                  

 زیرا شود نمی حادث تغييری(. َرَمْيَ  = َفَعلْنَ : )غایب مونث جمع

 .ندارد وجود اعالل برای موجبی
 :مانند. پذیرد نمی صورت اعالل نيز ها صيغه ی بقيه در

 (َت َرَميْ =  َفَعلَْت : )مخاطب مذکر مفرد
 (َرَميْت َما=  اَفَعلْت مَ : )مخاطب مذکر مثنی

 (ت مْ َرَميْ =  َفَعلْت مْ : )مخاطب مذکر جمع
 (ِت َرَميْ =  َفَعلِْت : )طبمخا مونث مفرد
 (ات مَ َرَميْ =  اَفَعلْت مَ : )مخاطب مونث مثنی
ر : )مخاطب مونث جمع ر َرَميْ =  َفَعلْت   (ت 
 (ت  َرَميْ =  َفَعلْت  : )وحده متکلم
 (انَ َرَميْ =  اَفَعلْنَ : )الغير مع متکلم

 . صرف فعل ماضی از ناقص واوی: 1

ه وجود دارد بنابرین واو به یاء در گوشه و قبل از آن، کسرواو  رَِضَو:

.شود.  می قلب  رَِضَ

شدن واو به یاء، اعالل دیگری حادث قلبها بغير از  ی صيغه در بقيه

 کند می سنگينی یاء بر ضمه .رَِضي وا: مانند ،شود. مگر در جمع مذکر نمی

يْْوا: گردانيم می ساکن را یاء و دهيم می انتقال قبلی حرف به را آن  .رَض 
وا: کنيم می حذف را یاء آن، از رهائی برای دهد می ر  ساکنين ءالتقا  .رَض 
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ْوت َما  وَْت ََس  ْوَن، ََس  َوتَا ََس  وَْت ََس  ْوا، ََس  َوا ََس  َو ََس  َوَكٰذلَِك: ََس 
ْونَا. وْت  ََس  ، ََس  ْوت نر ْوت َما ََس  وِْت ََس  ْوت ْم، ََس   2ََس 

ِمِي ِف: َغَزْوا َوَرَمْوا؛ وََضَممْ  َت ِف: َوإِنرَما َفتَْحَت َما َقبَْل َواِو الضر
ِمِي إَِذا اترَصلَْت بِالِْفْعِل انلراقِِص َبْعَد َحْذِف  نر َواَو الضر

َ
ْوا؛ ِْل ْوا َوََس  رَض 

 ... ِسَ ْو ك 
َ
مر أ بِْقَ ََعَ الَْفتَْحِة، َوإِْن ض 

 
ِم؛ فَنِِن انَْفتََح َما َقبْلََها... أ الَلر

. مر  ض 
ْوافتحه دادیص و در  ،َرَمْواو  َغَزْواو ما قبل از واو ضمير در:  و  رَض 

ْوا الفعل به فعل  ، ضمه دادیص زیرا واو ضمير هرگاه بعد از حذف المََس 

ما قبل از آن، فتحه داشت... بر فتحه باقی  ناقص متصل شدص پس اگر
 شود. شود و اگر ضمه یا کسره داشت... ضمه داده می گذاشته می

                                                                                                                  

  ی:ناقص یائصرف فعل ماضی از 
 مذکر، مانند: جمع در مگر. شود نمی حادث اعاللی ها تمامی صيغه در

 و دهيم می انتقال قبلی حرف به را آن کند می سنگينی یاء بر ضمه .َخِشي وا

يْوْ : گردانيم می ساکن را یاء  از رهائی برای دهد می ر  ساکنين التقاء .اَخش 

وا: کنيم می حذف را یاء آن،  .َخش 

َل باب  . صرف فعل ماضی 1   :ناقصاز  َفع 
 مذکر، مانند: جمع در مگر. شود نمی حادث اعاللی ها تمامی صيغه در

و    و دهيم می انتقال قبلی حرف به را آن کند می سنگينی واو بر ضمه .واََس 

وْ : گردانيم می ساکن را واو  از رهائی برای دهد می ر  ساکنين التقاء .ْواََس 

 .اوْ ََس  : کنيم می حذف را واو آن،
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ْوا: رَِضي ْوا؛ ن ِقلَْت َحَركَ  ْصل  رَض 
َ
ِذفَِت َوأ اِد، وَح  ة  اِْلَاِء إَِل الضر

 . اِكنَْيِ ؛ َِلتْلَِقاِء السر  اِْلَاء 
ْوا: رَِضي ْوااصل و  یاء به ضاد نقل شده و به خاطر التقاء  ص حرکترَض 

 ساکنين، یاء حذف شده است.
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َضاِرع  ِمَن انلراقِِص ]  [الِْفْعل  الْم 

ن  الَلر  ... فَت َسکر َضاِرع  ا الْم  مر
َ
َْذف  ِف اْْلَْزِم، َوأ فِْع، َوَت  م  ِمنْه  ِف الرر

. لِف 
َ
 َوت ْفتَح  الَْواو  َواِْلَاء  ِف انلرْصِب، َوتَ ْب ت  اْْل

و در  1شود الفعل ساکن کرده می و اما مضارع... در حالت رفع، الم
و در حالت نصب، واو و یاء فتحه داده  1شود حالت جزم حذف کرده می

1ماند. ثابت میو الف  3شود می
 

َؤنرِث؛  َوي ْسِقط  اْْلَاِزم  َوانلراِصب  انليونَاِت، ِسوَٰى ن وِن َْجَاَعِة الْم 
: ول   َفتَق 

پس  1اندازد جز نونِ جمع مونثص و حروف جزم و نصب، نونات را می
 گویی: می

                                                           
ْو،ْرِِم  يَ  . 1 و  = يَْدع  ، يَْدع  . = يَْرِِمْ  ََیََْش  = ََیََْشٰ
و = لَْم يَْدع  يَ  . 1  ََیََْشٰ = لَْم ََیَْش. ،ْرِِم = لَْم يَْرِم، يَْدع 
،لَْن يَ =  يَْرِِم  . 3 و ْرِِمَ  .لَْن يَْدع وَ =  يَْدع 
1 . .  ََیََْشٰ = لَْن ََیََْشٰ

 مجزوم کردن افعال خمسه از ناقص: . 1

َوا. لَمْ  َواِن =َيْغز  مثنی:   َيْغز 
وَن =جمع مذکر:  وْ لَْم يَ  َيْغز    ا.ْغز 
 .لَْم َتْغزِي َتْغِزينَ مفرد مونث: 

 منصوب کردن افعال خمسه از ناقص:

َوا. لَنْ  = َوانِ َيْغز  مثنی:    َيْغز 
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َوا، َولَْم يَْرِم، َولَْم يَْرِميَا، َولَْم يَرَْض  ، َولَْم َيْغز  ، َولَْم يَرَْضيَا، لَْم َيْغز 
. ، َولَْن يَرََْضٰ َو، َولَْن يَْرِِمَ  َولَْن َيْغز 

َْذف  ِمْن  نَاِث. َوَت  ، وََْجَاَعِة اْْلِ َوتَ ْب ت  ََلم  الِْفْعِل ِف فِْعِل اَِلثْنَْيِ
 : ول  َخاَطبَِة؛ َفتَق  وِر، َوِمْن فِْعِل الَْواِحَدةِ الْم  ك   فِْعِل َْجَاَعِة اَّلي

َواِن = َيْفع ََلنِ عل در فعلِ مثنی ]الف و الم ْوَن [ و جمع مونث ]َيْغز  َيْغز 
 ماند.  [ ثابت می= َيْفع لْنَ 

ل ْوَن، و از فعل جمع مذکر ]اصل آن:  و ْوَن = َيْفع  واو حذف َيْغز 

وَن = َيْفع ونَ شود:  می ِويَْن = [. و از فعل مفرد مخاطب ]اصل آن: َيْغز  َتْغز 
 ، ِلْيَ  گویی: [ص پس میَتْغِزيَن = َتْفِعْيَ شود: ] ذف میواو[ حَتْفع 

َواِن  و َتْغز  وَن، َتْغز  َواِن َيْغز  و َتْغز  وَن، َتْغز  َواِن َيْغز  و َيْغز  َيْغز 
و. و َنْغز  ْغز 

َ
وَن، أ َواِن َتْغز  وَن، َتْغِزيَن َتْغز   َتْغز 

نَاِث ِف ا وِر َواْْلِ ك  ْْلَِطاِب َوالَْغيْبَِة َويَْستَوِي ِفيِه لَْفظ  َْجَاَعِة اَّلي
ِر: َيْفع وَن، َوَتْفع وَن.  َذكر ؛ فََوْزن  َْجِْع الْم  ْتَِلف  يًعا، لِٰکنر اتلرْقِديَر ُم  َْجِ

لَْن، َوَتْفع لَْن. َؤنرِث: َيْفع   َوَوْزن  َْجِْع الْم 
و لفظ جمع مذکر و جمع مونث در مخاطب و غایب همگی یکسان 

وَن شود ] می کندص پس وزن  [. اما در تقدیر اختالف پيدا میونَ َتْغز   وَيْغز 

                                                                                                                  

وَن =جمع مذکر:  وْ لَْن يَ  َيْغز    ا.ْغز 
 .لَْن َتْغزِي َتْغِزينَ مفرد مونث: 
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لْنَ ص و وزن جمع مونث:  َتْفع ونَ و  َيْفع ونَ جمع مذکر:  لْنَ و  َيْفع   َتْفع 

 1است.
وَن، تَْرِِم تَْرِميَاِن يَْرِمَي، تَْرِِم تَْرِميَاِن  : يَْرِِم يَْرِميَاِن يَْرم  ول  َوَتق 

وَن، تَْرِمَي تَْرِميَاِن تَرْ  ْرِِم نَْرِِم. تَْرم 
َ
 ِمَي، أ

وا. ِعَل بِِه َما ف ِعَل بِرَض  وَن: يَْرِمي وَن؛ َفف  ْصل  يَْرم 
َ
 َوأ

وًرا؛ َكي ْهِدي،  ِّ َما َنَن َما َقبَْل ََلِمِه َمْكس  ْکم  ك  وَٰهَكَذا ح 
  َوي نَاِدي، َويَْرتَِِج، َويَنََّْبِي، َويَْستَْدِع، َويَرَْعوِي، َويَْعَرْورِي.

وَن، تَْرِِم تَْرِميَاِن يَْرِمَي، تَْرِِم ویی: گ و می يَْرِِم يَْرِميَاِن يَْرم 
ْرِِم نَْرِِم 

َ
وَن، تَْرِمَي تَْرِميَاِن تَْرِمَي، أ  . تَْرِميَاِن تَْرم 

وَن: يَْرِمي ونَ و اصل  ص پس به آن کاری انجام داده شده که به يَْرم 

وا   1انجام داده شده است.رَض 

[ است حکم هر فعل ناقصی که ما قبل از يَْرِِم انندِ و این چنين ]هم

 ص الم آن، مکسور باشد
 

                                                           
حذف شده، اما در  –الفعل است  که الم –زیرا در جمع مذکر، واو  . 1

 جمع مونث هيچ حذفی حادث نشده است.
نقل ضمه بر یاء سنگين است آن را به ما قبل : ، رَِضي ْوانَ يَْرِمي وْ  . 1

يْ گردانيم:  کرده و خودش را ساکن می يْْوا،نَ وْ يَْرم  التقاء ساکنين بوجود  ، رَض 

ْوا.نَ وْ يَْرم   کنيم: الفعل را حذف می آید الم می  ، رَض 
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ْهِدي، َوي نَاِدي، َويَْرتَِِج، َويَنََّْبِي، َويَْستَْدِع، َويَرَْعوِي، مانند:  ي 
 1َويَْعَرْورِي.

، تَرََْضٰ  : يَرََْضٰ يَرَْضيَاِن يَرَْضْوَن، تَرََْضٰ تَرَْضيَاِن يَرَْضْيَ ول  َوَتق 
.تَ  رََْضٰ نَرََْضٰ

َ
، أ  رَْضيَاِن تَرَْضْوَن، تَرَْضْيَ تَرَْضيَاِن تَرَْضْيَ

ٰى،   : َيتََمطر ِّ َما َنَن َما َقبَْل ََلِمِه َمْفت وًحا؛ ََنْو  وَٰهَكَذا ِقيَاس  ك 
.  َويَتََصاََبٰ، َويَتََقلََْسٰ

َؤنرثَِة ِف اْْلَِطاِب ََكَْفِظ  اْْلَْمِع ِف بَاَِب: يَْرِِم، َولَْفظ  الَْواِحَدةِ الْم 
، َوَوْزن   ، فََوْزن  الَْواِحَدةِ: َتْفِعَي، َوَتْفَعْيَ ْتَِلف  ؛ َواتلرْقِدير  ُم  َويَرََْضٰ

 اْْلَْمِع: َتْفِعلَْن، َوَتْفَعلَْن.
، تَرََْضٰ  گویی: میو  يَرََْضٰ يَرَْضيَاِن يَرَْضْوَن، تَرََْضٰ تَرَْضيَاِن يَرَْضْيَ

.تَرَْض  رََْضٰ نَرََْضٰ
َ
، أ  1يَاِن تَرَْضْوَن، تَرَْضْيَ تَرَْضيَاِن تَرَْضْيَ

                                                           
ْهِدي  ها:  اصل آن . 1 نَاِدي   ،ي  :  ،ي  ضمه بر یاء سنگين است آن يَنََّْبِي 

ْهِدي کنيم: را ساکن می نَاِدي ،ي   يَنََّْبِي. ،ي 
و  ها:  ل آناص : ،يَرَْعِوو   ،يَْستَْدِعو   ،يَْرََتِ در گوشه و قبل واو  َويَْعَرْوِرو 

 ،يَْستَْدِع   ،يَْرتَِِج   شود: بنابرین واو به یاء قلب میاز آن، کسره وجود دارد 
 کنيم: ضمه بر یاء سنگين است آن را ساکن می .َويَْعَرْورِي   ،يَرَْعوِي  
 .َويَْعَرْورِي ،َعوِييَرْ  ،يَْستَْدِع  ،يَْرتَِِج 
1 . ، ، يَرََْضٰ رََْضٰ  تَرََْضٰ

َ
، ،تَرَْضو   ،يَرَْضو  ها:  اصل آن .نَرََْضٰ  ،أ رَْضو 

َ
 أ

 یاء به پس است حرف سه از بيش که شده واقع مکانی در واو چون .نَرَْضو  
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[ است قياس هر فعل ناقصی که ما قبل از يَْرََضٰ و این چنين ]همانندِ 

ٰى،ص مانند: الم آن، مفتوح باشد  1.َيتََقلََْسٰ  َيتََصاََبٰ، َيتََمطر

                                                                                                                  

، ،تَرَْض   ،يَرَْض   :شود می قلب رَْض 
َ
. أ یاء، متحرک و قبل از آن  نَرَْض 

، ،تَرََْضٰ  ،يَرََْضٰ  شود: رار گرفته لذا یاء به الف قلب میفتحه ق رََْضٰ
َ
 أ

.  نَرََْضٰ
 ما و متحرک ،واو :است بوده و ْونَ يَرَْض  آن اصل ْفَعل وَن:َيْفَعل وَن، تَ 

 التقاء(. اْْونَ يَرَْض : شود می قلب الف بهواو  قرار گرفته لذا فتحه آن قبل

 :کنيم می حذف را - است فعلال الم که - الف پس دهد می ر  ساکنين
 .ْونَ يَرَْض 

 آن از قبل حرف و متحرک ،واو چون. يْنَ تَرَْضوِ  َتْفَعِلَي:مفرد مؤنث: 

 ساکنين التقاء مرحله این در. اْْينَ تَرَْض : شود می قلب الف به پس دارد، فتحه

 .ْيَ تَرَْض  :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف دهد، می ر 
 شود.  ها فقط واو به یاء قلب می يغهی ص بقيهدر 

  .تَرَْضيَانِ  اِن = يَرَْضيَاِن،ْفَعََلِن: يَرَْضَواِن، تَرَْضوَ تَ مثنی: 
.جمع مونث:   َتْفَعلَْن: تَرَْضْوَن = تَرَْضْيَ

و  ها:  اصل آن . 1 : ،َيتََصابَو   ،َيتََمطر  واقع مکانی در واو چون َيتََقلَْسو 

ي   :شود می قلب یاء به پس است حرف سه از بيش که شده  ،َيتََصاَِب   ،َيتََمطر
 الف به پس دارد، فتحه آن از قبل حرف و متحرک ،یاء چون .َيتََقلَِْس  

ىٰ  :شود می قلب . ،َيتََصاََبٰ  ،َيتََمطر  َيتََقلََْسٰ
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 يَْرِِم بابِ  در مخاطب، مانند لفظ جمع مؤنث در دو مفرد مؤنثو لفظ 
، تَْرِمْيَ شوند:  است ]زیرا هر دو این گونه تلفظ زده می يَرََْضٰ  و  [.تَرَْضْيَ

، ]: مفرد مؤنث مخاطبص پس وزن ]آن[ اختالف دارد تقدیر ماا تَْرِميِْيَ
، ]و  َتْفِعيَ [ تَْرِمْيَ : الفعل حذف شده سپس الم الفعل  سپس المتَرَْضيِْيَ

و  َتْفِعلْنَ [ تَْرِمْيَ ] ص و وزن جمع مونث:َتْفَعْيَ  [تَرَْضْيَ : حذف شده

 است. َتْفَعلْنَ [ تَرَْضْيَ ]
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ْمر  ِمَن انلراقِِص ]
َ
 [اْْل

ْوَن. َواْرِم اِْرِميَا  َوا ا ْغز  ْوا، اِْغزِي ا ْغز  َوا ا ْغز  ْمر  ِمنَْها: ا ْغز  ا ْغز 
َ
َواْْل

وا، اِْرِِم اِْرِميَا اِْرِمَي. َوارَْض  .  اِْرم   اِرَْضيَا اِرَْضْوا، اِرَْض اِرَْضيَا اِرَْضْيَ
؛  وفَة  م  الَْمْحذ  ِعيَدِت الَلر

 
ِكيِد... أ

ْ
ْدَخلَْت َعلَيِْه ن وَن اتلرأ

َ
َوإَِذا أ

. ، َوارَْضَير ، َواْرِمَير َونر لَْت: ا ْغز   َفق 
وْ  و امر از آن: َوا ا ْغز  ْوا، اِْغزِي ا ْغز  َوا ا ْغز  َن. َواْرِم اِْرِميَا ا ْغز  ا ْغز 

. وا، اِْرِِم اِْرِميَا اِْرِمَي. َوارَْض اِرَْضيَا اِرَْضْوا، اِرَْض اِرَْضيَا اِرَْضْيَ  2اِْرم 

                                                           
 :ناقص از حاضر أمر . صرف 1

 : مذکر مفرد

و، و،: يمکن می حذف را مضارعه حرف :ََّتََْشٰ  تَْرِِم، َتْغز   ْرِِم، ْغز 
 کمک وصل الف از زد تلفظ ای کلمهبه  توان نمی ساکن با چون. ْخََشٰ 

و،: گيریم می  عله حرف حذف به مجزوم را فعل. اِْخََشٰ  اِْرِِم، ا ْغز 

، :کنيم می  .اِْخَش  اِْرِم، ا ْغز 
 : مثنی

وَ  : کنيم می حذف را مضارعه حرف :انِ ََّتَْشيَ  اِن،تَْرِميَ  اِن،َتْغز 

وَ غْ )  از زد تلفظ ای کلمه به توان نمی ساکن با چون(. انِ ْخَشيَ  اِن،ْرِميَ  اِن،ز 

وَ : )گيریم می کمک وصل الف  را فعل آخر(. انِ اِْخَشيَ  اِن،اِْرِميَ  اِن،ا ْغز 

َوا،: کنيم می نون حذف به مجزوم  .ااِْخَشيَ  ا،اِْرِميَ  ا ْغز 
 : مذکر جمع
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گرددص  و هرگاه نون تاکيد بر آن داخل کردی... الم محذوفه باز می

، اِ  :گویی پس می َونر ، اِ ا ْغز  .ْرِمَير   2رَْضَير

                                                                                                                  

وَن، وَن، َتْغز  وْ : است مثنی مانند آن روش :ََّتَْشونَ  تَْرم  وْ  ا،ا ْغز   ا،اِْرم 
 .ااِْخَشوْ 

 : مونث مفرد

، َتْغِزيَْن،  اِْرِِم، اِْغزِي،: است مثنی مانند آن روش :ََّتَْشْيَ  تَْرِمْيَ
 .اِْخََش 

 : مونث جمع

، َتْغِزيَْن،  آن جای به و کرده حذف را مضارعه حرف :ََّتَْشْيَ  تَْرِمْيَ

، يَْن،اِْغزِ : گذاریم می وصل الف  .اِْخَشْيَ  اِْرِمْيَ

 :با نون توکيد ثقيله ناقص از حاضر أمر . صرف 1
 : مذکر مفرد

وَ  وَ غْ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :ََّتَْشَير  ،تَْرِمَير  ،نر َتْغز   ،نر ز 
 وصل الف از زد تلفظ ای کلمهبه  توان نمی ساکن با چون. ْخَشَير  ،ْرِمَير 

وَ ا غْ : گيریم می کمک  .اِْخَشَير  ،اِْرِمَير  ،نر ز 

 : مثنی

وَ  وَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :انِّ ََّتَْشيَ  ،انِّ تَْرِميَ  ،انِّ َتْغز   ،نِّ اْغز 
 وصل الف از زد تلفظ ای کلمه به توان نمی ساکن با چون. نِّ اْخَشيَ  ،نِّ اْرِميَ 

وَ : گيریم می کمک  .نِّ اْخَشيَ اِ  ،نِّ اْرِميَ اِ  ،نِّ اا ْغز 
 : مذکر عجم
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نر  ،: کنيم می حذف را مضارعه حرف :نر ََّتَْشو   ،نر تَْرم   ،َتْغز  نر ، ْغز  نر  ْرم 
نر   کمک وصل الف از زد تلفظ ای کلمه به توان نمی ساکن با چون. ْخَشو 

،ا  : گيریم می نر ،اِ  ْغز  نر نر اِ  ْرم   .ْخَشو 
 : مونث مفرد

 ،نر ْرمِ  ،نر ْغزِ : کنيم می حذف را همضارع حرف :ََّتَْشِير  ،نر تَْرمِ  ،نر َتْغزِ 
 کمک وصل الف از زد تلفظ ای کلمه به توان نمی ساکن با چون. ْخَشِير 

 .اِْخَشِير  ،نر اِْرمِ  ،نر اِْغزِ : گيریم می
 : مونث جمع

 ای کلمه به توان نمی ساکن با چون :انِّ ََّتَْشيْنَ  ،انِّ تَْرِميْنَ  ،نَانِّ َتْغِزيْ 

 .انِّ اِْخَشيْنَ  ،انِّ اِْرِميْنَ  ،انِّ اِْغِزيْنَ : گيریم می کمک وصل الف از زد تلفظ
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 [َوالَْمْفع وِل ِمَن انلراقِِص اْسم  الَْفاِعِل ]

ِمنَْها: ََغز  ََغِزيَاِن ََغز وَن، ََغِزيَة  ََغِزيَتَاِن ََغِزيَات   الَْفاِعلِ  اْسم  وَ 
. ، َوَراض  . َوَكٰذلَِك: َرام   وََغَواز 

 و ََغِزيَات   ََغِزيَتَانِ  ََغِزيَة   ََغز وَن، ََغِزيَانِ  ََغز   :و اسم فاعل از آن
. و َرام   :ينو همچن .َغَواز    2َراض 

                                                           
 :باشد نکره اسم آن اگر ناقص ازمفرد مذکر  فاعل . اسم 1

چون . است بوده َغِزو   و َغِزو   جری و رفعی حالت در آن اصل :َغز  

 شود: واو در مکانی واقع شده که بيش از سه حرف است پس به یاء قلب می
 ضمه. نْ َغِزيِ  و نْ َغِزي  : شود می بنویسيم نون با تنوین اگر ی  َغزِ  و َغِزی  

 حالت دو هر در يم،گردان می ساکن را آن پس است سنگين یاء بر کسره و

 از خالصی برای دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این در. َغِزيْنْ : شود می

 نوشته تنوین با که. َغِزنْ : شود می. کنيم می حذف را عله حرف آن،

 .َغز  : شود می
 صورت اعالل است سبک یاء بر فتحه چون نصب حالت در اما

 َغِزيًا.: پذیرد نمی
 :باشد معرفه اسم آن اگر ناقص ازمفرد مذکر  فاعل اسم

 :دارد حالت دو باشدص( ال) به معرفه ناقص، از فاعل اسم اگر

اِِم، :مانند. شود نمی حادث اعاللی هيچ: یائی ناقص( الف  .ياْْلارِ  الرا



161 

 

                                                                                                                  

 آمده کسره آن، از قبل و گرفته قرار کلمه آخر در واو: واوی ناقص( ب

اِعو، الْقاِضو، الْغاِزو،: مانند. شود می قبل یاء به پس  که انلااِمو، ادلا

اِع، الْقاِض، الْغازِي،: شود می  .انلااِِم  ادلا
 ََغِزَواِن = ََغِزيَاِن.مثنی: 

ه بر یاء سنگين است حرکت آن ضم ََغِزو وَن = ََغِزي وَن =جمع مذکر: 

يْ گردانيم:  دهيم و خودش را ساکن می را به قبل می  ساکنين التقاء َن =وْ ََغز 

 ََغز وَن.: شود می. کنيم می حذف را یاء آن، از خالصی برای دهد می ر 
.مفرد مؤنث:   ََغِزَوة  = ََغِزيَة 
 ِزَوتَاِن = ََغِزيَتَاِن.ََغ مثنی مؤنث: 

.ََغِزوَ جمع مؤنث:   ات  = ََغِزيَات 
ضمه بر یاء سنگين است حرکت آن َغَواِزو  = َغَواِزي ْن = جمع تکسير: 

يْ گردانيم:  دهيم و خودش را ساکن می را به قبل می قبل از یاء،  = نْ َغَواز 

کند بلکه با با یاء،  ضمه قرار گرفته و چون ضمه با یاء مطابقت پيدا نمی

بعلت  = نْ َغَواِزيْ شود:  تبدیل میکسره مطابقت دارد پس ضمه به کسره 

. شود: با تنوین نوشته می = نْ َغَوازِ  شود: التقاء ساکنين، یاء حذف می  َغَواز 
وَن، َراِميَة  َراِميَتَاِن َراِميَات   :همچنين . وَرام  َراِميَان َرام    َرَوام 
وَن، َراِضيَة  َراِضيَتَاِن َراِضيَات   َراض   :همچنين  و َراِضيَاِن َراض 

.  َرَواض 
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فَِها َوانِْکَساِر َما َقبْلََها،  ، ق ِلبَِت الَْواو  يَاًء؛ تِلََطري : ََغِزو  ْصل  ََغز 
َ
َوأ

ِر، َواتلراء   َذكر َؤنرَث فَْرع  الْم  نر الْم 
َ
؛ ِْل زَِي، ث مر قَال وا: ََغِزيَة  َكَما ق ِلبَْت ِف غ 

.  َطاِرئَة 
به خاطر در گوشه قرار گرفتن  صبه یاء قلب شدهواو  ،ََغِزو  : ََغز  و اصل 

ِزوَ گونه که در ] همان ،و کسره گرفتن ما قبلش زِيَ  به[ غ  قلب شده  غ 

  صََغِزيَة  : سپس ]آن را مؤنث کردند و[ گفتند ،است

]اگر اعتراض وارد کرده شود که شما گفتيد زمانی واو به یاء قلب 
بل از آن کسره داشت، اما در شود که هرگاه یاء در گوشه واقع شد و ق می

، یاء در گوشه واقع نشده بلکه تاء تأنيث در گوشه آمدهص پس چرا واو ََغِزيَة  

و تاء  ،شود:[ زیرا مونث فرعی از مذکر است به یاء قلب شد؟ پاسخ داده می
تأنيث بعدا بوجود آمده است ]بنابرین در حقيقت، واو در آخر واقع شده 

 .است[
ول  ِف َمفْ  ، ت ْقلَب  َوَتق  : َمْرِِمٌّ ، َوِمَن اِْلَاِِئِّ وٌّ : َمْغز  ع ول  ِمَن الَْواوِيِّ

 ، نر الَْواَو َواِْلَاَء إَِذا اْجتََمَعتَا ِف ََكَِمة 
َ
الَْواو  يَاًء، َوي ْکَس  َما َقبْلََها؛ ِْل

ْدِغَمِت اِْلَ 
 
... ق ِلبَِت الَْواو  يَاًء، َوأ َما َساِكنَة  وََلٰ ِمنْه 

 
 اء  ِف اِْلَاِء.َواْْل

وٌّ  گویی: و در مفعول از واوی می   .َمْغز 

ْوو  مَ ]اصل آن:  ْول  = َمْغز  . دو حرف هم جنس کنار همدیگر واقع ْفع 

اند اوّلی ساکن و دومی متحرک است بنابرین در همدیگر ادغام  شده

وٌّ شوند:  می  .[َمْغز 

  .َمْرِِمٌّ : و از یائی
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وْي   ]اصل آن: ْي  شود ] ه یاء قلب کرده می[ واو ب،َمْرم  زیرا هرگاه [ َمْرم 

واو به یاء  ای جمع شدند و اولی از آن دو ساکن بود واو و یاء در یک کلمه
 [لذا باشد کسره آن از قبل که کند می اقتضاء یاءو ]چون شود  قلب کرده می

هرگاه دو حرف هم جنس کنار و ] ص[َمْرِمْي  ]شود  کسره داده می ،قبل از آن

دیگر واقع شوند اوّلی ساکن و دومی متحرک باشد در همدیگر ادغام هم

 .[َمْرِِمٌّ شود ] شوند بنابرین[ یاء در یاء ادغام کرده می می
. : بَِِغٌّ ، َوِمَن اِْلَاِِئِّ وٌّ : َعد  ول  ِف َفع ول  ِمَن الَْواوِيِّ  َوَتق 

وٌّ : گویی از واوی می َفع ول   و در  .َعد 

ْوو  = عَ  َفع ول  ]اصل آن:  . دو حرف هم جنس کنار همدیگر واقع د 

اند اوّلی ساکن و دومی متحرک است بنابرین در همدیگر ادغام  شده

وٌّ شوند:  می  .[َعد 
 .بَِِغٌّ : گویی از یائی می [َفع ول   و ]در

 واو هرگاه زیرا شود واو به یاء قلب کرده می ،وْي  َفع ول  = َبغ   ]اصل آن:

 قلب یاء به واو بود ساکن دو آن از اولی و دندش جمع ای کلمه یک در یاء و

ْي  : شود می کرده کند که قبل از آن کسره باشد لذا ضمه  یاء اقتضاء می ،َبغ 

دو حرف هم جنس کنار همدیگر واقع  صبَِغْي  شود:  به کسره تبدیل کرده می

شوند:  اند اوّلی ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر ادغام می شده

 .[بَِِغٌّ 

. : َْشِيٌّ ، َوِمَن اِْلَاِِئِّ : َصِبٌّ ول  َف فَِعيل  ِمَن الَْواوِيِّ  َوَتق 
 .َصِبٌّ : گویی از واوی می فَِعيل   و در
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 واو هرگاه زیرا شود واو به یاء قلب کرده می ،و  = َصبِيْ  فَِعيل   ]اصل آن:

 قلب یاء به واو بود ساکن دو آن از اولی و شدند جمع ای کلمه یک در یاء و

اند اوّلی  دو حرف هم جنس کنار همدیگر واقع شده ،َصبِْي  : شود می کرده

 .[َصِبٌّ شوند:  ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر ادغام می

 .َْشِيٌّ : گویی [ از یائی میفَِعيل   و ]در

ْي   فَِعيل  ]اصل آن:  . دو حرف هم جنس کنار همدیگر واقع = َْشِ

ومی متحرک است بنابرین در همدیگر ادغام اند اوّلی ساکن و د شده

 .[َْشِيٌّ شوند:  می
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 [الَْمِزيد  ِمَن انلراقِِص ]

 َواو  َوَقَعْت َرابَِعًة فََصاِعًدا، 
ر نر ك 

َ
َوالَْمِزيد  ِفيِه: ت ْقلَب  َواو ه  يَاًء؛ ِْل

عْ 
َ
: أ ول  وًما... ق ِلبَْت يَاًء؛ َفتَق  ْن َما َقبْلََها َمْضم  ْعِطي، َولَْم يَک  َطٰى ي 

 ، ْعَطيْت 
َ
ِمِي: أ ول  َمَع الضر َواْعتََدٰى َيْعتَِدي، َواْسَْتََْشٰ يَْسَْتَِْش. َوَتق 

. َوَكٰذلَِك: َتَغاَزيْنَا، َوتََراَجيْنَا. ، َواْسَْتَْشيْت   َواْعتََديْت 
زیرا هر واوی که در  صشود و ]ثالثی[ مزید، واو آن به یاء قلب کرده می

 صشود ع شد و قبل از آن، ضمه نداشت به یاء قلب کرده میحرف چهارم واق

ْعَطىٰ : گویی پس می
َ
ْعِطي، أ   .يَْسَْتَِْش  اْسَْتََْشٰ  و َيْعتَِدي، اْعتََدىٰ  و ي 

،: گویی و به همراه ضمير می ْعَطيْت 
َ
، و أ و  .اْسَْتَْشيْت   و اْعتََديْت 

    2.َوتََراَجيْنَا َتَغاَزيْنَا،: همچنين

                                                           
 نوشته بلند الف با شد قلب الف به واو هرگاه حرفی، سه کلمات . در 1
 . مانند: شود می

 َدَع =  َدَعوَ         َغَزا=  َغَزوَ 
 . مانند:شود می نوشته کوتاه الف با شد تبدیل الف به یاء اگر و

 قَََّضٰ =  قََضَ       َرَمٰ =  َرَِمَ        َكََفٰ =  َكَِفَ 
 قلب الف به واو یا یاء که ندارد فرقی بود، تر بيش حرف سه از اگر اما
 .شود می نوشته کوتاه الف با هميشه شود،

ْعَطوَ : )حرفی چهار به مثال
َ
 از بيش که شده واقع مکانی در واو چون( أ

ْعَطيَ . )شود می قلب یاء به پس است حرف سه
َ
 و متحرک ،عله حرف(. أ

ْعَطىٰ : )شود می لبق الف به لذا دارد فتحه آن از قبل
َ
 (.       أ
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 .اِْصَطََفٰ =  اِْصَطَِفَ =  اِْصَطَفوَ : حرفی پنج به مثال
                 .اْعتََدَو = اْعتََدَي = اْعتََدىٰ 

 .اِْسَْتََْشٰ =  اِْسَْتََْشَ =  اِْسَْتَْشوَ : حرفی شش به مثال
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ابِ ] مِ الرر ْعتَلي الَْعْيِ َوالَلر  [ع  الْم 

: َرَمٰ  : َشوَٰى يَْشوِي َشيىا؛ ِمثْل  ول  ؛ َفتَق  َوي َقال  َل : اللرِفيف  الَْمْقر ون 
: رَِضَ يَرََْضٰ رَْضيًا.  ةً، َوَروَِي يَْروَٰى َريىا؛ ِمثْل  يَْرِِم َرْميًا. َوقَوَِي َيْقوَٰى ق ور

، َواْمرَ  َو َريران  ْعَطٰى. َفه 
َ
ْروَٰى؛ َكأ

َ
. َوأ : َعْطَشاَن، َوَعْطََشٰ ة  َريرا؛ ِمثْل 

َ
أ

َما َحيراِن،  ، وََحيرا وََحيِيَا؛ َفه  َو ََحٌّ ، َوََحر ََيْيَا َحيَاةً، َفه  ؛ َكَرِضَ وََحِيَ
وا. . َوََی وز  َحي وا بِاتلرْخِفيِف؛ َكرَض  ْحيَاء 

َ
ْم أ  وََحييوا، وََحيِي وا، َفه 

 
َ
ْ َواْْل ْحيَا َي 

َ
؛ َنرَْض. َوأ : اَِْحَ ْعِطي. وََحاْمر  ْعَطٰى ي 

َ
َاِِي ِي؛ َكأ يَا َي 

: اْستَِِح. ْمر 
َ
َايَاةً. َواْستَْحيَا يَْستَْحِي اْستِْحيَاًء، َواْْل  ُم 

ةِ  : اْستَََحٰ يَْستَِِح اْستَِح، وَٰذلَِك اْْلَْذف  لَِكْثَ ول  ْم َمْن َيق  َوِمنْه 
ْدرِي.اَِلْسِتْعَماِل؛ كَ 

َ
ْدِر، ِف ََل أ

َ
 َما قَال وا: ََل أ

[ َفَعَل َيْفَعل  ]از باب پس  شود. میو لفيف مقرون ]نيز[ به آن گفته 

  2َشوَىٰ گویی:  می

                                                           
.. مانند: َشَوَي اصل آن: .  1  َرَِمَ

: شود فتحه دارد بنابرین یاء به الف قلب مییاء، متحرک و قبل از آن 

.   َشوَٰى، َرَمٰ

 . شوند صرف کرده میَرَمٰ ها همانند  ی صيغه بقيه

َشوَٰى َشَويَا َشَوْوا، َشوَْت َشَوتَا َشَويَْن، َشَويَْت َشَويْت َما َشَويْت ْم، 
، َشَويْت  َشَويْنَا. ر  َشَويِْت َشَويْت َما َشَويْت 

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صيغه بنابرین فقط در
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  2يَْشوِي
                                                                                                                  

 آن از قبل و دار حرکت ،یاء(: ْواَرَمي  . َشَوي وا=  َفَعل وا: )غایب مذکر جمع

 مرحله این در(. اْْواَرمَ َشَواْْوا،: )شود می قلب الف به لذا گرفته قرار فتحه

 .ْواَرمَ َشَوْوا، : شود می حذف الف نتيجه در دده می ر  ساکنين التقاء
 از قبل و متحرک ،یاء(: ْت َرَميَ َشَويَْت، =  َفَعلَْت : )غایب مونث مفرد

 این در(. اْْت َرمَ َشَواْْت، : )شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار فتحه آن

َشوَْت، : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله
 .ْت َرمَ 

 آن از قبل و متحرک ،یاء(: اتَ يَ َرمَ َشَويَتَا، =  اَفَعلَتَ : )غایب مونث مثنی

 مرحله این در(. اْتَاَرمَ َشَواتَا، : )شود می قلب الف به لذا گرفته قرار فتحه

 جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء که کنيم توجه باید
 قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده الف آن از بعد چون
 و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی حهفت این پس. گيرد می

 حادث ساکنين التقاء نتيجه در(. اْتْاَرمَ َشَواْتْا، : )است ساکن تاء، گویيم می

 .اتَ َرمَ َشَوتَا، : کنيم می حذف را عله حرف آن، از رهائی برای شود می
.. مانند: يَْشوِي  اصل آن: .  1  يَْرِِم 

  يَْرِِم. يَْشوِي،: کنيم می کنسا را آن است سنگين یاء بر ضمه

 . شوند صرف کرده میيَْرِِم ها همانند  ی صيغه بقيه

يَْشِويَاِن يَْشو وَن، تَْشوِي تَْشِويَاِن يَْشِويَن، تَْشوِي تَْشِويَاِن  يَْشوِي
ْشوِي نَْشوِي.

َ
 تَْشو وَن، تَْشِويَن تَْشِويَاِن تَْشِويَْن، أ
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 . َرَمٰ يَْرِِم َرْميًا ص مانند:2َشيىا

  1قَوَِي گویی:  می[ فَِعَل َيْفَعل  ]از باب و 

                                                                                                                  

 پذیرد:  ل صورت میهای ذیل اعال صيغهبنابرین فقط در 

 : نَ ْرِمي وْ تَْشِوي وَن، تَ و  نَ يَْرِمي وْ يَْشِوي وَن، جمع مذکر: 

ضمه بر یاء سنگين است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن 

يْ گردانيم:  می يْْوَن، يَْرم  الفعل را  آید الم التقاء ساکنين بوجود می. نَ وْ يَْشو 

 .نَ وْ يَْشو ْوَن، يَْرم   کنيم: حذف می
، تَْرِميِْيَ مؤنث مخاطب: مفرد   و دارد کسره ،یاء :َتْفِعِلْيَ = تَْشِويِْيَ

 برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در آمده، نيز کسره آن از قبل

، تَْرِميْْيَ : يمکن می ساکن را یاء آن، از خالصی  مرحله این در .تَْشِويْْيَ

: کنيم می حذف را - است الفعل الم که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء

 .تَْشِويَْن، تَْرِمْيَ 
  َرْميًا.. مانند: َشْويًا اصل آن:.  1

 است ساکن ،دو آن از اولی اند در کنار هم واقع شده یاء و واو: َشْويًا

دو حرف هم جنس کنار  ،َشيْيًا: شود می کرده قلب یاء به واوبنابرین 

و دومی متحرک است لذا در همدیگر  اند اوّلی ساکن همدیگر واقع شده

 .َشيىاشوند:  ادغام می
   رَِضَو.. مانند: قَِووَ  اصل آن:.  1

 قلبدر گوشه و قبل از آن، کسره وجود دارد بنابرین واو به یاء واو 

.قَوَِي، رَ شود.  می  ِضَ
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  2َيْقوَىٰ 

                                                                                                                  

 . شوند صرف کرده می ِضَ رَ ها همانند  ی صيغه بقيه

ْت قَِويَتَا قَِويَن، قَِويَت قَِويْت َما قَِويت ْم، قَِويِت قَوَِي قَِويَا قََووا، قَِويَ 
، قَِويت  قَِوينَا. ر  قَِويت َما قَِويت 

ی جمع مذکر غایب،   صيغهبنابرین بعد از قلب واو به یاء، فقط در 
 پذیرد:  اعالل صورت می

 انتقال قبلی حرف به را آن کند می سنگينی یاء بر ضمه .قَِوي وا، رَِضي وا

يْْوا: گردانيم می ساکن را یاء و دهيم یم يْْوا، رَض   ر  ساکنين التقاء .قَو 

ْوا: کنيم می حذف را یاء آن، از رهائی برای دهد می ْوا، رَض   .قَو 
، َنْقَوو   اصل آن:.  1 قَْوو 

َ
، أ ، َتْقَوو  .. مانند: َيْقَوو     يَرَْضو 

 قلب اءی به پس است حرف سه از بيش که شده واقع مکانی در واو

، َنْقوَي   :شود می قَْوي 
َ
، أ ، َتْقوَي  .. مانند: َيْقوَي  یاء، متحرک و قبل از  يَرَْض 

قْوَٰى،  شود: آن فتحه قرار گرفته لذا یاء به الف قلب می
َ
َيْقوَٰى، َتْقوَٰى، أ

.. مانند: َنْقوَىٰ   يَرََْضٰ

 . شوند صرف کرده می يَرََْضٰ ها همانند  ی صيغه بقيه

ْقَويَاِن َيْقَوْوَن، َتْقوَٰى َتْقَويَاِن َيْقَويَْن، َتْقوَٰى َتْقَويَاِن َيْقوَٰى يَ 
قْوَٰى َنْقوَٰى.

َ
 َتْقَوْوَن، َتْقَويَْن َتْقَويَاِن َتْقَويَْن، أ

های ذیل، اعالل صورت   صيغهبنابرین بعد از قلب واو به یاء، فقط در 
 پذیرد:  می

  :ْونَ ْقَوي وَن، يَرَْضي  ْفَعل وَن = يَ َيْفَعل وَن، تَ جمع مذکر: 



171 

 

ةً    1ْروَىٰ يَ  1َروِيَ و  ،2ق ور

                                                                                                                  

: شود می قلب الف بهیاء  قرار گرفته لذا فتحه آن قبل ما و متحرک ،یاء

 است الفعل الم که - الف پس دهد می ر  ساکنين التقاء. اْْونَ َيْقَواْْوَن، يَرَْض 

 .ْونَ َيْقَوْوَن، يَرَْض  :کنيم می حذف را -
 از قبل حرف و متحرک ،یاء .ْيَ يِ َتْفَعِلَي = َتْقَويَِي، تَرَْض مفرد مؤنث: 

 مرحله این در. اْْينَ َتْقَواْْيَن، تَرَْض : شود می قلب الف به پس دارد، فتحه آن

 :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف دهد، می ر  ساکنين التقاء
  .ْيَ َتْقَويَْن، تَرَْض 

اند اوّلی  دو حرف هم جنس کنار همدیگر واقع شده. ق ْوَوةً  اصل آن:.  1

ةً شوند:  ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر ادغام می  .ق ور
   ر و ي.: طبق اصل آمده، حروف اصلی آن: َروَِي .  1

 . شوند صرف کرده می ِضَ رَ ها همانند  ی صيغه بقيه

 َروَِي َرِويَا َرو وا، َرِويَْت َرِويَتَا َرِويَن، َرِويَت َرِويْت َما َرِويت ْم، َرِويِت 
، َرِويت  َرِوينَا. ر  َرِويت َما َرِويت 

 پذیرد:  ی جمع مذکر غایب، اعالل صورت می  صيغهبنابرین فقط در 

 انتقال قبلی حرف به را آن کند می سنگينی یاء بر ضمه .َرِوي وا، رَِضي وا

يْْوا: گردانيم می ساکن را یاء و دهيم می يْْوا، رَض   ر  ساکنين التقاء .َرو 

ْوا: کنيم می حذف را یاء آن، از رهائی یبرا دهد می ْوا، رَض   .َرو 
، اصل آن:.  3 ْروَي  نَْروَي 

َ
، أ ، تَْرَوي   .  يَْروَي 
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  .رَْضيًا يَرََْضٰ  رَِضَ  ص مانند:2َريىا

                                                                                                                  

 شود: یاء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا یاء به الف قلب می
ْروَٰى نَْروَٰى،

َ
 يَْرَوٰى، تَْروَٰى، أ

 . وندش صرف کرده می يَرََْضٰ ها همانند  ی صيغه بقيه

يَْروَٰى يَْرَويَاِن يَْرَوْوَن، تَْروَٰى تَْرَويَاِن يَْرَويَْن، تَْروَٰى تَْرَويَاِن تَْرَوْوَن، 
ْروَٰى نَْروَٰى.

َ
 تَْرَويَْن تَْرَويَاِن تَْرَويَْن، أ

ْرَوٰى نَْرَوٰى، های  بنابرین بغير از صيغه
َ
فقط در يَْرَوٰى، تَْروَٰى، أ

 پذیرد:  میهای ذیل، اعالل صورت   صيغه

  :ْونَ ْفَعل وَن = يَْرَوي وَن، يَرَْضي  َيْفَعل وَن، تَ جمع مذکر: 
: شود میقلب  الف بهیاء  قرار گرفته لذا فتحه آن قبل ما و متحرک ،یاء

 است الفعل الم که - الف پس دهد می ر  ساکنين التقاء. اْْونَ يَْرَواْْوَن، يَرَْض 

 .ْونَ يَْرَوْوَن، يَرَْض  :کنيم می حذف را -
 از قبل حرف و متحرک ،یاء .ْيَ َتْفَعِلَي = تَْرَويَِي، تَرَْضيِ مفرد مؤنث: 

 مرحله این در. اْْينَ تَْرَواْْيَن، تَرَْض : شود می قلب الف به پس دارد، فتحه آن

 :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف دهد، می ر  ساکنين التقاء
 .ْيَ تَْرَويَْن، تَرَْض 

  َرْويًا. آن: اصل.  1

 است ساکن ،دو آن از اولی اند در کنار هم واقع شده یاء و واو: َرْويًا

دو حرف هم جنس کنار  ،َريْيًا: شود می کرده قلب یاء به واوبنابرین 
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شود:[  و ]به مؤنث گفته می ،است 2َريران پس ]صفت مشبهه از[ آن

ة  
َ
و  ،َعْطَشان شود:[ که می َش َعطِ مانند ]صفت مشبهه از  ص1َريرا اْمَرأ

 . َعْطََشٰ 

ْفَعَل و ]فعل ماضی از باب 
َ
ْروَىٰ شود:[  می أ

َ
ْعَطىٰ مانند:  ص1أ

َ
  .أ

                                                                                                                  

اند اوّلی ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر  همدیگر واقع شده

 .َريىاشوند:  ادغام می
  َرْويَان. اصل آن:.  1

 است ساکن ،دو آن از اولی اند در کنار هم واقع شده یاء و واو: ْويَانرَ 

دو حرف هم جنس کنار  ،َريْيَان: شود می کرده قلب یاء به واوبنابرین 

اند اوّلی ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر  همدیگر واقع شده

 .َريرانشوند:  ادغام می
  َرْويَا. اصل آن:.  1

بنابرین  است ساکن ،دو آن از اولی اند در کنار هم واقع شده ءیا و واو: َرْويَا

دو حرف هم جنس کنار همدیگر واقع  ،َريْيَا: شود می کرده قلب یاء به واو

شوند:  اند اوّلی ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر ادغام می شده

 .َريرا
ْروَيَ اصل آن: .  3

َ
ابرین یاء به . یاء، متحرک و قبل از آن فتحه دارد بنأ

ْروَٰى.: شود الف قلب می
َ
  أ

 ها: ی صيغه صرف بقيه
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ْرَويْت ْم، 
َ
ْرَويْت َما أ

َ
ْرَويَْت أ

َ
ْرَويَْن أ

َ
ْرَوتَا أ

َ
ْروَْت أ

َ
ْرَوْوا، أ

َ
ْرَويَا أ

َ
ْروَٰى أ

َ
أ

ْرَويْنَا.
َ
ْرَويْت  أ

َ
، أ ر ْرَويْت 

َ
ْرَويْت َما أ

َ
ْرَويِْت أ

َ
 أ

ْرَوىٰ بنابرین بغير از 
َ
 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صيغه، فقط در أ

ْرَوي ْوا: غایب مذکر جمع
َ
 گرفته قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء: أ

ْرَواْْوا: شود می قلب الف به لذا
َ
 در دده می ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْرَوْوا: شود می حذف الف نتيجه
َ
 .أ

ْرَويَْت : غایب مونث مفرد
َ
 قرار فتحه آن از لقب و متحرک ،یاء: أ

ْرَواْْت : شود می قلب الف به لذا گرفته،
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْروَْت : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .أ

ْرَويَتَا: غایب مونث مثنی
َ
 گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: أ

ْرَواْتا: شود می قلب الف به لذا
َ
 تأنيث تاء که کنيم توجه دبای مرحله این در. أ

 قاعده و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در
 عارضی فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می

ْرَواْتْا: است ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است
َ
. أ

 را عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در

ْرَوتَا: کنيم می حذف
َ
 .أ

ْفِعل  مضارع این باب بر وزن   شود: می ي 

، ن ْروِي  اصل آن:  ْروِي 
 
، أ ، ت ْروِي   . ي ْروِي 

ْروِي، : کنيم می ساکن را آن است سنگين یاء بر ضمه
 
ي ْروِي، ت ْروِي، أ

  ن ْروِي.
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 صالفعل آن، یاء است[ الفعل و الم آمده و عينفَِعَل ]که بر وزن  2َحِيَ و 

 توان ادغام نمود و گفت:[  و ]می شود می رَِضَ مانند: 

                                                                                                                  

 ها: ی صيغه صرف بقيه

ِويَاِن ي ْرو وَن، ت ْروِي ت ْرِويَاِن ي ْرِويَن، ت ْروِي ت ْرِويَاِن ت ْرو وَن، ي رْ  وِيي رْ 
ْروِي  ن ْروِي.

 
 ت ْرِويَن ت ْرِويَاِن ت ْرِويَْن، أ

ْروِي، ن ْروِي،: بنابرین بغير از
 
های ذیل  صيغهفقط در  ي ْروِي، ت ْروِي، أ

 پذیرد:  اعالل صورت می

ْفِعل وَن = ي رْ جمع مذکر:   : ِوي وَن، ت ْرِوي ونَ ي 

ضمه بر یاء سنگين است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن 

يْْوَن. گردانيم:  می الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود میي ْرو 

ْوَن. کنيم: می  ي ْرو 
 آن از قبل و دارد کسره ،یاء :ت ْفِعِلْيَ = ت ْرِويِْيَ مؤنث مخاطب: مفرد 

 آن، از خالصی برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در آمده، هنيز کسر

 .ت ْرِويْْيَ : دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت و نموده ساکن را یاء
 را - است الفعل الم که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این در

 .ت ْرِويْنَ : کنيم می حذف
   َ ي ي.صلی آن: : طبق اصل آمده، حروف اَحِيَ  . 1

  ها: ی صيغه صرف بقيه

َحِيَ َحيِيَا َحيِي وا، َحيِيَْت َحيِيَتَا َحيَِي، َحيِيَت َحيِيْت َما َحيِيت ْم، 
، َحيِيت  َحيِينَا. ر  َحيِيِت َحيِيت َما َحيِيت 
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  2.ََحر 
 1.َيٰ ََيْ شود:  ]در ماضی چه با ادغام و چه بدون ادغام، مضارع آن می

 شود:[  ]و مصدر آن می

                                                           
.شود:  : یاء، ساکن کرده میَحِيَ  . 1 جنس کنار  دو حرف هم َحْيَ

اوّلی ساکن و دوّمی متحرک است بنابرین در اند که  دیگر واقع شدههم

.: شوند همدیگر ادغام می    ََحر

  ها: ی صيغه صرف بقيه

ََحر َحيرا َحييوا، َحيرْت َحيرتَا َحيَِي، َحيِيَت َحيِيْت َما َحيِيت ْم، َحيِيِت 
، َحيِيت  َحيِينَا. ر  َحيِيت َما َحيِيت 

شود. در پنج  کرده میکنيم که همانند مضاعف، صرف  ده میمشاه
ها ادغام ممتنع  ی صيغه پذیرد و در بقيه ی اول، ادغام صورت می صيغه
 است.
، اصل آن:.  1 ْحَي  ََنَْي 

َ
، أ ، ََتَْي   .  ََيَْي 

 شود: یاء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا یاء به الف قلب می
، ْحَيٰ ََنَْيٰ

َ
، أ ، ََتَْيٰ  ََيَْيٰ

 . شود صرف کرده می يَرََْضٰ ها همانند  يغهی ص بقيه

، ََتَْيٰ ََتْيَيَاِن ََتْيَْوَن،  ََيَْيٰ ََيْيَيَاِن ََيْيَْوَن، ََتَْيٰ ََتْيَيَاِن ََيْيَْيَ
. ْحَيٰ ََنَْيٰ

َ
، أ  ََتْيَْيَ ََتْيَيَاِن ََتْيَْيَ
ْحَيٰ ََنَْيٰ های  بنابرین بغير از صيغه

َ
، أ ، ََتَْيٰ های   صيغهفقط در ، ََيَْيٰ

 پذیرد:  ذیل، اعالل صورت می

  ْفَعل وَن = ََيْيَي وَن، ََتْيَي وَن:َيْفَعل وَن، تَ جمع مذکر: 
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  2َحيَاةً.

  است. 1ََحٌّ  پس ]صفت مشبهه از[ آن:

  .َحيِيَاشود:[  و ]بدون ادغام می َحيراشود:[  ، با ادغام میفَِعَل و ]مثنای 

  است. َحيراندو: آن [ مثنای از مشبهه صفت] پس

شود:[  و ]بدون ادغام می ،َحييواشود:[  ، با ادغام میفَِعَل و ]جمع مذکر 

  َحيِي وا.

ْحيَاء   شود: می ًَحٌّ پس جمع 
َ
  1.أ

                                                                                                                  

: شود می قلب الف بهیاء  قرار گرفته لذا فتحه آن قبل ما و متحرک ،یاء

 را - است الفعل الم که - الف پس دهد می ر  ساکنين التقاء. ََيْيَاْْونَ 

 .ََيْيَْونَ  :کنيم می حذف
 فتحه آن از قبل حرف و متحرک ،یاء .َتْفَعِلَي = ََتْيَيِيَ مفرد مؤنث: 

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. ََتْيَاْْينَ : شود می قلب الف به پس دارد،

 .ََتْيَْيَ  :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف دهد، می
 به پس دارد، فتحه آن از قبل حرف و متحرک ،یاء َحيَيًَة.اصل آن:  . 1

 َحيَاةً.:شود می تبدیل الف
.شود:  : یاء ساکن کرده میَحِي  اصل آن:  . 1 جنس  دو حرف هم َحْي 

اند که اوّلی ساکن و دوّمی متحرک است بنابرین در  دیگر واقع شدهکنار هم

.: شوند همدیگر ادغام می  ََحٌّ
ْحيَاي  اصل آن:  . 3

َ
.: بر وزن: أ ْفَعال 

َ
 به زائده الف از بعد واقعه یاء أ

ْحيَاء  : شود می قلب همزه
َ
 .أ
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مانند:  ص]خوانده شود[ َحي واشود که  [ با تخفيف جایز میي واَحيِ و ]در 

وا  .رَض 
  .اِرَْض مانند:  1صاَِْحَ  شود:[ می ََتَْيٰ و امر ]از 

ْفَعَل و ]فعل ماضی از باب 
َ
ْحَيٰ شود:[  می أ

َ
  1.أ

                                                           
: مفرد مذکر:  . 1  افزایيم حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن میََتَْيٰ

.  :کنيم ا مجزوم به حذف حرف عله میو آخر آن ر  اَِْحَ
: مثنی و جمع مذکر و مفرد مؤنث:  را  حرف مضارعهََتْيَيَاِن، ََتْيَْوَن، ََتْيَْيَ

ا مجزوم به حذف نون و آخر آن ر افزایيم حذف کرده و الف به آن می

.  :کنيم می  اِْحيَيَا، اِْحيَْوا، اِْحَيْ
: جمع مؤنث:  افزایيم: حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن می ََتْيَْيَ

.  اِْحيَْيَ
ْحَيَ اصل آن: .  1

َ
ه . یاء، متحرک و قبل از آن فتحه دارد بنابرین یاء بأ

.: شود الف قلب می ْحَيٰ
َ
  أ

 ها: ی صيغه صرف بقيه

ْحيَيْت ْم، 
َ
ْحيَيْت َما أ

َ
ْحيَيَْت أ

َ
ْحيَْيَ أ

َ
ْحيَتَا أ

َ
ْحيَْت أ

َ
ْحيَْوا، أ

َ
ْحيَيَا أ

َ
ْحَيٰ أ

َ
أ

ْحيَيْنَا.
َ
ْحيَيْت  أ

َ
، أ ر ْحيَيْت 

َ
ْحيَيْت َما أ

َ
ْحيَيِْت أ

َ
 أ

ْحَيٰ بنابرین بغير از 
َ
 پذیرد: ل اعالل صورت میهای ذی صيغه، فقط در أ

ْحيَي ْوا: غایب مذکر جمع
َ
 گرفته قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء: أ

ْحيَاْْوا: شود می قلب الف به لذا
َ
 در دده می ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْحيَْوا: شود می حذف الف نتيجه
َ
 .أ
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ْفِعل  ]مضارع آن  ِْي شود:[  می ي  ْعَطىٰ مانند:  1صَي 
َ
ْعِطي أ   .ي 

                                                                                                                  

ْحيَيَْت : غایب مونث مفرد
َ
 قرار هفتح آن از قبل و متحرک ،یاء: أ

ْحيَاْْت : شود می تبدیل الف به لذا گرفته،
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْحيَْت : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .أ

ْحيَيَتَا: غایب مونث مثنی
َ
 گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: أ

ْحيَاْتا: شود می تبدیل الف به لذا
َ
 تاء که کنيم توجه باید مرحله این در. أ

 و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث
 فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده

: است ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی

ْحيَاْتْا
َ
 عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. أ

ْحيَتَا: کنيم می حذف را
َ
 .أ

ْفِعل  مضارع این باب بر وزن  . 1  شود: می ي 

ِْي  اصل آن:  ، َن  ْحِي 
 
، أ ِْي  ، َت  ِْي   . َي 

ْحِي، : کنيم می ساکن را آن است سنگين یاء بر ضمه
 
ِْي، أ ِْي، َت  َي 

ِْي.   َن 

 ها: ی صيغه صرف بقيه

ِْي  ْيِ  َي  ْي وَن، َي  ْيِيَاِن َت  ِْي َت  ْيَِي، َت  ْيِيَاِن َي  ِْي َت  ْي وَن، َت  يَاِن َي 
ِْي. ْحِي  َن 

 
، أ ْيِْيَ

ْيِيَاِن َت  ْيَِي َت 
 َت 

ِْي،: بنابرین بغير از ْحِي، َن 
 
ِْي، أ ِْي، َت  های ذیل  صيغهفقط در  َي 

 پذیرد:  اعالل صورت می
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  2يَا.َحاشود:[  می َل عَ فَاو ]فعل ماضی از باب 

                                                                                                                  

ْيِ جمع مذکر:  ْفِعل وَن = َي  ِْيي ونَ ي   : ي وَن، َت 

ضمه بر یاء سنگين است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن 

ْي يْْوَن. گردانيم:  می الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود میَي 

ْي ْوَن. کنيم: می  َي 
ْيِيِْيَ مؤنث مخاطب: مفرد 

نيز  آن از قبل و دارد کسره ،یاء :ت ْفِعِلْيَ = َت 

 یاء آن، از خالصی برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در مده،آ کسره

ْيِيْْيَ : دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت و نموده ساکن را  در .َت 
 را - است الفعل الم که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این

ْيِْيَ : کنيم می حذف
 .َت 

بل از آن فتحه دارد بنابرین یاء به . یاء، متحرک و قَحاَِيَ اصل آن: .  1

  َحاََيٰ.: شود الف قلب می

 ها: ی صيغه صرف بقيه

َحاََيٰ َحاَييَا َحايَْوا، حايَْت َحاَيتَا َحاَيْيَ حاَييَْت َحايَيْت َما َحايَيْت ْم، 
، َحاَييْت  َحايَيْنَا. ر  َحاَييِْت َحايَيْت َما َحايَيْت 

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صيغهدر ، فقط َحاََيٰ بنابرین بغير از 

 گرفته قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء: َحاَيي ْوا: غایب مذکر جمع

 در دده می ر  ساکنين التقاء مرحله این در. َحايَاْْوا: شود می قلب الف به لذا

 .َحايَْوا: شود می حذف الف نتيجه
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َفاِعل  ]مضارع آن  َاِِي.شود:[  می ي    1َي 

                                                                                                                  

 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: َحاَييَْت : غایب مونث مفرد

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. َحايَاْْت : شود می قلب الف به لذا گرفته،

 .َحايَْت : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
 گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: َحايَيَتَا: غایب مونث مثنی

 تأنيث تاء که کنيم هتوج باید مرحله این در. َحايَاْتا: شود می قلب الف به لذا

 قاعده و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در
 عارضی فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می

. َحايَاْتْا: است ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است

 را عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در

 .َحاَيتَا: کنيم می حذف
َفامضارع این باب بر وزن  . 1  شود: می ِعل  ي 

َاِِي  اصل آن:  ، َن  َحاِِي 
 
، أ َاِِي  ، َت  اِِي   . َي 

َحاِِي، : کنيم می ساکن را آن است سنگين یاء بر ضمه
 
َاِِي، أ اِِي، َت  َي 

َاِِي    . َن 

 ها: ی صيغه صرف بقيه

َاِِي  َايِيَاِن  َي  َاِِي َت  َايَِي، َت  َايِيَاِن َي 
َاِِي َت  َاي وَن، َت  َايِيَاِن َي  َي 

َاِِي. َحاِِي  َن 
 
، أ َايِْيَ

َايِيَاِن َت 
َايَِي َت 

َاي وَن، َت   َت 
َاِِي،: بنابرین بغير از َحاِِي، َن 

 
َاِِي، أ اِِي، َت  های ذیل  صيغهفقط در  َي 

 پذیرد:  اعالل صورت می
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َفاَعلَة]مصدر آن  َايَاةً شود:[  می م   اْستَْفَعَل و ]فعل ماضی از باب  2.ُم 

  1.اْستَْحَيٰ شود:[  می

                                                                                                                  

َايِي ونَ ذکر: جمع م َايِي وَن، َت  َفاِعل وَن = َي   : ي 

ضمه بر یاء سنگين است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن 

يْْوَن. گردانيم:  می َاي  الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود میَي 

َاي ْوَن. کنيم: می  َي 
َايِيِْيَ مؤنث مخاطب: مفرد  نيز  آن از قبل و دارد کسره ،یاء :ت َفاِعِلْيَ = َت 

 یاء آن، از خالصی برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در آمده، کسره

. : دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت و نموده ساکن را َايِيْْيَ  درَت 

 را - است الفعل الم که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این

َايِْيَ : کنيم می حذف
 .َت 

َاَييَةً اصل آن:  . 1 َفاَعلًَة.: بر وزن: ُم  یاء، متحرک و قبل از آن فتحه  م 

َايَاةً. :شود دارد بنابرین یاء به الف قلب می  ُم 
. یاء، متحرک و قبل از آن فتحه دارد بنابرین یاء اْستَْحَيَ اصل آن: .  1

.: شود به الف قلب می   اْستَْحَيٰ

 ها: ی صيغه صرف بقيه

اْستَْحيَيَا اْستَْحيَْوا، اْستَْحيَْت اْستَْحيَتَا اْستَْحيَْيَ اْستَْحَيٰ 
 ، ر اْستَْحيَيَْت اْستَْحيَيْت َما اْستَْحيَيْت ْم، اْستَْحيَيِْت اْستَْحيَيْت َما اْستَْحيَيْت 

 اْستَْحيَيْت  اْستَْحيَيْنَا.
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  1يَْستَْحِي.شود:[  می يَْستَْفِعل  ]مضارع آن 

                                                                                                                  

های ذیل اعالل صورت  صيغه، فقط در اْستَْحَيٰ بنابرین بغير از 

 پذیرد: می

 آن از قبل و دار حرکت ،یاء: اْستَْفَعل وا = اْستَْحيَي ْوا: غایب مذکر جمع

 التقاء مرحله این در. ْحيَاْْوااْستَ : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار فتحه

 .ْحيَْوااْستَ : شود می حذف الف نتيجه در دده می ر  ساکنين
 قرار فتحه آن از بلق و متحرک ،یاء: اْستَْحيَيَْت : غایب مونث مفرد

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. ْحيَاْْت اْستَ : شود می قلب الف به لذا گرفته،

 .ْحيَْت اْستَ : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: اْستَْحيَيَتَا: غایب مونث مثنی

 کنيم توجه باید مرحله این رد. اْستَْحيَاْتا: شود می تبدیل الف به لذا گرفته

 الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء که
 این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده
 ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی فتحه

 آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين لتقاءا نتيجه در. اْستَْحيَاْتْا: است

 .اْستَْحيَتَا: کنيم می حذف را عله حرف
 شود: می ْفِعل  يَْستَ مضارع این باب بر وزن  . 1

، نَْستَْحِي  اصل آن:  ْستَْحِي 
َ
، أ ، تَْستَْحِي   . يَْستَْحِي 

 ،تَْستَْحِي  ،يَْستَْحِي : کنيم می ساکن را آن است سنگين یاء بر ضمه
ْستَْحِي 

َ
 .نَْستَْحِي  ،أ
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  ،2اْستِْحيَاءً شود:[  می اْستِْفَعاًَل ]مصدر آن 
 
 

                                                                                                                  

 ها: ی صيغه صرف بقيه

يَْستَْحِي يَْستَْحيِيَاِن يَْستَْحي وَن، تَْستَْحِي تَْستَْحيِيَاِن يَْستَْحيَِي، 
 ، تَْستَْحِي تَْستَْحيِيَاِن تَْستَْحي وَن، تَْستَْحيَِي تَْستَْحيِيَاِن تَْستَْحيِْيَ

ْستَْحِي  نَْستَْحِي.
َ
 أ

ْستَْحِي، تَْستَْحِي، يَْستَْحِي،: ن بغير ازبنابری
َ
فقط در  ،نَْستَْحِي  أ

 پذیرد:  های ذیل اعالل صورت می صيغه

 : يَْستَْفِعل وَن = يَْستَْحيِي وَن، تَْستَْحيِي ونَ جمع مذکر: 

ضمه بر یاء سنگين است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن 

الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود می. يَْستَْحي يْْونَ گردانيم:  می

 يَْستَْحي ْوَن. کنيم: می
 آن از قبل و دارد کسره ،یاء :تَْستَْفِعِلْيَ = تَْستَْحيِيِْيَ مؤنث مخاطب: مفرد 

 آن، از خالصی برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در آمده، نيز کسره
: دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت و نموده ساکن را یاء

 که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این در .تَْستَْحيِيْْيَ 

 .تَْستَْحيِْيَ : کنيم می حذف را - است الفعل الم
.: بر وزن: اْستِْحيَاي  اصل آن:  . 1  زائده الف از بعد واقعه یاء اْستِْفَعال 

 .ْحيَاء  اْستِ : شود می قلب همزه به



181 

 

اند که  و از عرب کسانی 1.اْستَِْحِ شود:[  می تَْستَْفِعل  ]از  و امر

  1اْستَََحٰ  گویند: می

                                                           
حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن تَْستَْحِي: کر: مفرد مذ . 1

. :کنيم ا مجزوم به حذف حرف عله میو آخر آن ر افزایيم می  اِْستَِْحِ
: مثنی و جمع مذکر و مفرد مؤنث:  تَْستَْحيِيَاِن، تَْستَْحي ْوَن، تَْستَْحيِْيَ

وم به ا مجزو آخر آن ر افزایيم حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن می

.  :کنيم حذف نون می  اِْستَْحيِيَا، اِْستَْحي ْوا، اِْستَْحِيْ
: جمع مؤنث: حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن  تَْستَْحيِْيَ

. افزایيم: می  اِْستَْحيِْيَ
. یاء، متحرک و قبل از آن فتحه دارد بنابرین یاء اْستَْحَيَ اصل آن:  . 1

سپس جهت کثرت استعمال، یاء حذف شده  .اْستَْحَيٰ : شود به الف قلب می

.یابد:  و حرکت آن به قبل انتقال می   اْستَََحٰ
 ها: ی صيغه صرف بقيه

، اْستََحيَْت  اْستَََحٰ اْستََحيَا اْستََحْوا، اْستََحْت اْستََحتَا اْستََحْيَ
، اسْ  ر تََحيْت  اْستََحيْت َما اْستََحيْت ْم، اْستََحيِْت اْستََحيْت َما اْستََحيْت 

 اْستََحيْنَا.
های ذیل اعالل صورت  صيغهبنابرین بغير از حذف یاء، فقط در 

 پذیرد: می

 قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء: اْستَْحيَي ْوا: غایب مذکر جمع

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. ْحيَاْْوااْستَ : شود می قلب الف به لذا گرفته
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  1يَْستَِِح 
                                                                                                                  

سپس جهت کثرت  .ْحيَْوااْستَ : شود می حذف الف نتيجه در دده می

 َحْوا.اْستَ یابد:  استعمال، یاء حذف شده و حرکت آن به قبل انتقال می
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: اْستَْحيَيَْت : غایب مونث مفرد

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. ْحيَاْْت اْستَ : شود می قلب الف به لذا گرفته،

سپس جهت کثرت  .ْحيَْت اْستَ : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می

 َحْت.اْستَ یابد:  استعمال، یاء حذف شده و حرکت آن به قبل انتقال می

 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: اْستَْحيَيَتَا: غایب مونث مثنی

 که کنيم توجه باید مرحله این در. اْستَْحيَاْتا: شود می قلب الف به لذا گرفته

 الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء
 این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده
 ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی فتحه

 آن، از یرهائ برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. اْستَْحيَاْتْا: است

سپس جهت کثرت استعمال، یاء  .اْستَْحيَتَا: کنيم می حذف را عله حرف

 َحتَا.اْستَ یابد:  حذف شده و حرکت آن به قبل انتقال می
 شود: می ْفِعل  يَْستَ مضارع این باب بر وزن  . 1

، نَْستَْحِي  اصل آن:  ْستَْحِي 
َ
، أ ، تَْستَْحِي   . يَْستَْحِي 

 ،تَْستَْحِي  ،يَْستَْحِي : کنيم می ساکن را آن تاس سنگين یاء بر ضمه
ْستَْحِي 

َ
سپس جهت کثرت استعمال، یاء حذف شده و حرکت  .نَْستَْحِي  ،أ

ْستَِِح  ،تَْستَِِح  ،يَْستَِِح یابد:  آن به قبل انتقال می
َ
 نَْستَِِح. ،أ
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  ،1اْستَِح 

                                                                                                                  

 ها: ی صيغه صرف بقيه

وَن، تَْستَِِح تَسْ  تَِحيَاِن يَْستَِحَي، تَْستَِِح يَْستَِِح يَْستَِحيَاِن يَْستَح 
ْستَِِح  نَْستَِِح.

َ
، أ وَن، تَْستَِحَي تَْستَِحيَاِن تَْستَِحْيَ  تَْستَِحيَاِن تَْستَح 

های ذیل اعالل صورت  صيغهفقط در  بنابرین بغير از حذف یاء،
 پذیرد:  می

 : يَْستَْفِعل وَن = يَْستَْحيِي وَن، تَْستَْحيِي ونَ جمع مذکر: 

بر یاء سنگين است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن ضمه 

الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود میيَْستَْحي يْْوَن. گردانيم:  می

سپس جهت کثرت استعمال، یاء حذف شده و حرکت  يَْستَْحي ْوَن. کنيم: می

وَن.یابد:  آن به قبل انتقال می  يَْستَح 
 قبل و دارد کسره ،یاء :تَْفِعِلْيَ = تَْستَْحيِيِْيَ تَسْ مؤنث مخاطب: مفرد 

 خالصی برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در آمده، نيز کسره آن از

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در .تَْستَْحيِيْْيَ : يمکن می ساکن را یاء آن، از

 .ْيَ تَْستَْحيِ : کنيم می حذف را - است الفعل الم که - یاء پس دهد می
سپس جهت کثرت استعمال، یاء حذف شده و حرکت آن به قبل انتقال 

.یابد:  می  تَْستَِحْيَ
حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن تَْستَْحِي: مفرد مذکر:  . 1

. :کنيم ا مجزوم به حذف حرف عله میو آخر آن ر افزایيم می سپس  اِْستَِْحِ
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ْدرِي ََل  گونه که در همان صو این حذف به خاطر کثرت استعمال است
َ
 أ

ْدرِ  ََل  گویند: دانم[، می ]نمی
َ
 2.أ

  

                                                                                                                  

یابد:  آن به قبل انتقال می جهت کثرت استعمال، یاء حذف شده و حرکت

 اِْستَِح. 
: مثنی و جمع مذکر و مفرد مؤنث:  تَْستَْحيِيَاِن، تَْستَْحي ْوَن، تَْستَْحيِْيَ

ا مجزوم به و آخر آن ر افزایيم حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن می

.  :کنيم حذف نون می  سپس جهت کثرتاِْستَْحيِيَا، اِْستَْحي ْوا، اِْستَْحِيْ

اِْستَِحيَا، یابد:  استعمال، یاء حذف شده و حرکت آن به قبل انتقال می
 . ْوا، اِْستَِِحْ  اِْستَح 
: جمع مؤنث: حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن  تَْستَْحيِْيَ

. افزایيم: می سپس جهت کثرت استعمال، یاء حذف شده و  اِْستَْحيِْيَ

.اِْستَ یابد:  حرکت آن به قبل انتقال می  ِحْيَ
ْدرِيََل زیرا در .  1

َ
افيه در آخر فعل مضارع هيچ ، ال نافيه است و ال ن أ

بنابرین حذف یاء به خاطر کثرت استعمال اتفاق افتاده  گذارد. نمیتأثيری 
 است. 
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مِ ] ْعتَلي الَْفاِء َوالَلر  [اْْلَاِمس  الْم 

وَن،  ، يَِق يَِقيَاِن َيق  : َوََقٰ؛ َكَرَمٰ ول  ؛ َفتَق  َوي َقال  َل : اللرِفيف  الَْمْفر وق 
ِِق نَِق. 

َ
وَن، تَِقَي تَِقيَاِن تَِقَي، أ  تَِق تَِقيَاِن يَِقَي، تَِق تَِقيَاِن َتق 

گویی:  شود. پس ]در ماضی[ می و لفيف مفروق ]نيز[ به آن گفته می

 . َرَمٰ  مانند: 2صَوََقٰ 

                                                           
 فعل ماضی از لفيف مفروق: . 1

 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: َفَعَل = َوَقَ : غایب مذکر فردم

 .َوََقٰ : شود می قلب الف به لذا گرفته
ْ َوَقيَ =  َفَعََلْ : غایب مذکر مثنی  آمده فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: ا

 .است آمده ساکن آن از بعد زیرا شود نمی قلب الف به یاء اما

 فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء: ْواَوَقي  =  َفَعل وا: غایب مذکر جمع

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْواَوقَ : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار

 .ْواَوقَ : شود می حذف الف نتيجه در دده می
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: ْت َوَقيَ =  َفَعلَْت : غایب مونث مفرد

 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْت َوقَ : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار

 .ْت َوقَ : دشو می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: اتَ َوَقيَ =  اَفَعلَتَ : غایب مونث مثنی

 تاء که کنيم توجه باید مرحله این در. اْتَاَوقَ : شود می قلب الف به لذا گرفته

 و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث
 فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده
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وَن، تَِق تَِقيَاِن يَِقَي، تَِق  گویی:[ ]و در مضارع می يَِق يَِقيَاِن َيق 
ِِق نَِق.

َ
وَن، تَِقَي تَِقيَاِن تَِقَي، أ  2تَِقيَاِن َتق 

                                                                                                                  

: است ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی

 عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. اْتْاَوقَ 

 .اتَ َوقَ : کنيم می حذف را
 َت يْ ، َوقَ َوَقْيَ  :مانند. پذیرد نمی صورت اعالل ها صيغه ی بقيه در
ر َوَقيْ  ات مَ َوَقيْ  ِت َوَقيْ ، ت مْ َوَقيْ  َوَقيْت َما  .انَ َوَقيْ ، ت  َوَقيْ ، ت 
 :مفروق لفيف از مضارع . فعل 1
 همانند آن الفعل الم به و واویص مثال همانند مفروق لفيف الفعل فاء به
 :شود می داده حکم ناقص

 مضارع، به آن صرف هنگام "وََعَد": مانند هایی فعل در که گونه همان

،=  يَوِْعد  : شود می حذف آن واو ی آخر  گونه که در ناقص، ضمه و همان يَِعد 

، شود: آن به سکون تبدیل می  :است چنين نيز مفروقلفيف  يَْرِِم  = يَْرِِمْ

ْوِق ، نَْوِق  تَ  يَْوِق ،
َ
ِِق، نَِق.=  ْوِق ، أ

َ
 يَِق، تَِق، أ

در فاءالفعل، در دو حالت، اعالل ها بغير از حذف واو  ی صيغه در بقيه
 حذف آن الفعل الم حالت، دو در ناقص در که گونه همان شود حادث می

 :گردد می
 :مذکر جمع( الف

ْونَ   را آن است سنگين یاء بر ضمه. است بوده "يَِقي ْوَن" آن اصل :َيق 

يْْونَ : دهيم می انتقال قبل حرف به را آن ی ضمه و نموده ساکن  این در .َيق 



111 

 

ه  الَْهاء  ِف  ، َويَلَْزم  ٰ َحرْف  َواِحد  ْمِر: ِق، َفيَِصي  ََعَ
َ
ول  ِف اْْل َوَتق 

، الَْوقِْف؛ ََنْ  ِكيِد: ِقَير ِقيَانِّ ق نر
ْ
ول  ِف اتلرأ : قِْه ِقيَا ق وا، ِِق ِقيَا ِقَي. َوَتق  و 

؛ َكرَِضَ  : َوِِجَ يَْوََجٰ ول  ْن قِْن. َوَتق  . َوبِاْْلَِفيَفِة: ِقَيْ ق  قِنر ِقيَانِّ ِقينَانِّ
: اِيَْج؛ َنرَْض.  ْمر 

َ
. َواْْل  يَرََْضٰ

و در وقف کردن، هاء ، گردد س یک حرف میپ، قِ : گویی و در امر می

ِقيَا ق وا، ِِق  گویی:[ ها می ی صيغه ، ]و در بقيهقِهْ : شودص مانند الزم آن می
  2ِقيَا ِقَي.

                                                                                                                  

 حذف را - است الفعل الم که - یاء پس دهد، می ر  ساکنين التقاء رحلهم

ْونَ : کنيم می  .َيق 
 :مونث مفرد( ب

" آن اصل :تَِقْيَ   برای. است سنگين یاء بر کسره. است بوده "َتْقيِْيَ

 انتقال قبل حرف به را آن حرکت و نموده ساکن را یاء آن، از خالصی

 که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این در .تَِقيْْيَ : دهيم می

 .تَِقْيَ : کنيم می حذف را - است الفعل الم

 :لفيف مفروق از حاضر أمر . صرف 1
 شود، بنابراین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

 را آخر آن .ِِق : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِق : مذکر مفرد

 .قِ  :کنيم می عله حرف حذف به مجزوم
 را فعل آخر. ِقيَانِ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقيَانِ : مثنی

 .ايَ قِ : کنيم می نون حذف به مجزوم
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.: گویی و در ]نون[ تاکيد می ، قِنر ِقيَانِّ ِقينَانِّ و با نون  2ِقَير ِقيَانِّ ق نر

ْن قِْن.: گویی[ تاکيد خفيفه ]می  1ِقَيْ ق 

                                                                                                                  

ونَ : مذکر جمع  را فعل آخر. ق ونَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :َتق 

 .ق وا: کنيم می نون حذف به مجزوم
 را فعل آخر. ِقيَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقيَ : مونث مفرد

 .ِِق : کنيم می نون حذف به مجزوم
 .ِقيَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقيَ : مونث جمع

 :لفيف مفروق با نون توکيد ثقيله از حاضر أمر . صرف 1
 شود، بنابراین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

 . ِقَير : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقَير : مذکر مفرد

.اِقيَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقيَانِّ : مثنی  نِّ

نر : مذکر جمع .: کنيم می حذف را مضارعه حرف :َتق   ق نر

 .نر قِ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقنر : مونث مفرد
 .ِقينَانِّ  :کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقينَانِّ : مونث جمع

 :توکيد خفيفه لفيف مفروق با نون از حاضر أمر . صرف 1
 شود، بنابراین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

 . ِقَيْ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقَيْ : مذکر مفرد

 شود. ساخته نمی: مثنی

نْ : مذکر جمع ْن.: کنيم می حذف را مضارعه حرف :َتق   ق 

 .نْ قِ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِقنْ : مونث مفرد
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 . رَِضَ يَرََْضٰ ص مانند: 1يَْوََجٰ  2َوِِجَ : گویی [ میفَِعَل َيْفَعل  ]در 

                                                                                                                  

 شود. ساخته نمی: مونث جمع
الفعل، یاء  اگر الم فَِعَل لفيف مفروق بر وزن . صرف فعل ماضی از  1

 :باشد

وا، وَِجيَْت وَِجيَتَا وَِجَي، وَِجيَت وَِجيت َما وَِجيت ْم،  َوِِجَ وَِجيَا وَج 
، وَِجيت  وَِجينَا. ر  وَِجيِت وَِجيت َما وَِجيت 

الفعل آن،  اگر الم، َل فَعِ لفيف مفروق بر وزن صرف فعل ماضی از در 

  :شود. مگر در جمع مذکر ی حادث نمیهيچ اعالل یاء باشد

 انتقال قبلی حرف به را آن کند می سنگينی یاء بر ضمه .ي واوَجِ : مانند

 برای دهد می ر  ساکنين التقاء .يْْواوَج  : گردانيم می ساکن را یاء و دهيم می

 .واوَج  : کنيم می حذف را یاء آن، از رهائی
الفعل، یاء  اگر الم َيْفَعل  لفيف مفروق بر وزن از  صرف فعل مضارع . 1

 :باشد

 : ، َنْفَعل  ْفَعل 
َ
، أ ، َتْفَعل  ، ،تَْوَِج   ،يَْوَِج  ها:  اصل آنَيْفَعل  ْوَِج 

َ
 .نَْوَِج   أ

 شود: یاء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا یاء به الف قلب می
ْوََجٰ  ،تَْوََجٰ  ،يَْوََجٰ 

َ
 .نَْوََجٰ  ،أ
 ما و متحرک ،یاء :است بوده ْونَ يَوَْجي   آن اصل ْفَعل وَن:َيْفَعل وَن، تَ 

 التقاء. اْْونَ يَوْجَ : شود می قلب الف بهیاء  قرار گرفته لذا فتحه آن قبل

 :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف پس دهد می ر  ساکنين
 .ْونَ يَوْجَ 
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 .ارَْض ص مانند: 2اِيْجَ  :شود[ امر ]می

                                                                                                                  

 آن از قبل حرف و متحرک ،یاء چون. ْيَ وَْجيِ تَ  َتْفَعِلَي:مفرد مؤنث: 

 ساکنين التقاء مرحله این در. اْْينَ تَوْجَ : شود می قلب الف به پس دارد، فتحه

 .ْيَ تَوْجَ  :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف دهد، می ر 
 شود. مانند:  ها اعاللی حادث نمی ی صيغه بقيهدر 

  .يَانِ تَوْجَ  يَوَْجيَاِن،ِن: َتْفَعََل  ،ْفَعََلنِ يَ مثنی: 
، تَ يَ َتْفَعلَْن:  ،ْفَعلْنَ يَ جمع مونث:   وَْجْيَ وَْجْيَ

 :َيْفَعل  لفيف مفروق، باب  از حاضر أمر . صرف 1

 با چون. ْوََجٰ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَْوََجٰ : مذکر مفرد

. ْوََجٰ اِ : گيریم می کمک وصل الف از زد تلفظ ای کلمهبه  توان نمی ساکن

ساکن و قبل از آن، واو،  .اِْوجَ  :کنيم می عله حرف حذف به مجزوم را فعل

 .اِيْجَ  :شود کسره دارد و با کسره، یاء مطابقت دارد بنابرین واو به یاء قلب می
 با چون. وَْجيَانِ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَوَْجيَانِ : مثنی

. اِوَْجيَانِ : گيریم می کمک وصل الف از زد تلفظ ای کلمه به توان نمی ساکن

سپس واو به یاء قلب  .اِوَْجيَا: کنيم می نون حذف به مجزوم را فعل آخر

 .اَِْیَيَا :شود می
 اِوَْجْوا = اَِْیَْوا.: است مثنی مانند آن روش :تَوَْجْونَ : مذکر جمع

 .اِْوَِج = اِيَِْجْ : است مثنی مانند آن روش :تَوَْجْيَ : مونث مفرد
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 الف آن جای به و کرده حذف را مضارعه حرف :تَوَْجْيَ : مونث جمع

.: گذاریم می وصل  اِوَْجْيَ = اَِْیَْيَ
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ْعتَلي الَْفاِء َوالَْعْيِ ] اِدس  الْم   [السر

. ، َوََل ي بَْوٰ ِمنْه  الِْفْعل  ، َوَويْل  ، َويَْوم   َكيَْي 
الفعل آن  این نوع که فاءالفعل و عين ]از، َويْل ويَْوم  وَيْي  مانند:

 شود. اما فعل از آن ساخته نمیآید[ و  حرف عله داشته باشد فقط اسم می
مِ ] ْعتَلي الَْفاِء َوالِْعْيِ َوالَلر ابِع  الْم   [السر

. ، َِلْسَمِ اْْلَْرَفْيِ  وَٰذلَِك َواو  َويَاء 
 حروف هجا[ است.برای دو اسم ]از[ دو حرف ]از  1،ياء و 2واو و آن،

  

                                                           
بوده است. واوِ وسطی متحرک، و قبل از آن فتحه  . اصل آن: وَوُوٌ 1

 شود: واو. قرار گرفته در نتيجه به الف قلب می
 فتحه آن از قبل و متحرک، وسطی یاءِ بوده است. . اصل آن: یَيِیٌ 1
یاء آخر، از جهت تخفيف به  .یای: شود می قلب الف به نتيجه در گرفته قرار

 شود: یاء. همزه قلب می
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 فَْصل  

وزِ ]  [ِف الَْمْهم 

نر الَْهْمَزةَ 
َ
ِحيِح؛ ِْل ْکِم الصر وِز ِف تََصاِريِف فِْعِلِه َكح  ْکم  الَْمْهم  ح 

نرَها َحرْف  
َ
؛ ِْل ل  ور

َ
َفرف  إَِذا َوَقَعْت َغْيَ أ ، لِٰكنرَها قَْد َّت  َحرْف  َصِحيح 

قََْصَ اْْلَلِْق؛ َفتَ 
َ
. َشِديد  ِمْن أ ؛ َكنَََّصَ َينَّْص   ل  م 

ْ
َمَل يَأ

َ
: أ  ق ول 

حکم مهموز در تصاریفِ فعلش همانند حکم صحي  استص زیرا همزه، 
شود هرگاه در غير از اول  حرف صحي  است اما گاهی مخفف کرده می

گویی:  ]کلمه[ قرار گرفتص زیرا آن حرف شدید از انتهای حلق است. پس می

َمَل 
َ
ل   2أ م 

ْ
 . َينَّْص   نَََّصَ ص مانند: 1يَأ

                                                           
فرقی  .شود . در صرف فعل ماضی مهموز هيچ تغييری حادث نمی 1

 الفعل باشد. مانند: الفعل و یا الم ندارد که همزه در فاءالفعل یا عين

َملَ 
َ
َمل وا، أ

َ
َمََل أ

َ
َمَل أ

َ
َملِْت أ

َ
َملْت ْم، أ

َ
َملْت َما أ

َ
َملَْت أ

َ
َملَْن، أ

َ
َملَتَا أ

َ
ْت أ

َملْنَا.
َ
َملْت  أ

َ
، أ ر َملْت 

َ
َملْت َما أ

َ
 أ

لِْت 
َ
تْل ْم، َسأ

َ
تْل َما َسأ

َ
لَْت َسأ

َ
لَْن، َسأ

َ
تَلَا َسأ

َ
لَْت َسأ

َ
ل وا، َسأ

َ
ََل َسأ

َ
َل َسأ

َ
َسأ

نْلَا.
َ
لْت  َسأ

َ
، َسأ ر لْت 

َ
تْل َما َسأ

َ
 َسأ

 
َ
ِت  قََرأ

ْ
ت ْم، قََرأ

ْ
ت َما قََرأ

ْ
َت قََرأ

ْ
َن، قََرأ

ْ
تَا قََرأ

َ
ْت قََرأ

َ
ا قََرؤ وا، قََرأ

َ
قََرأ

نَا.
ْ
ت  قََرأ

ْ
، قََرأ ت نر

ْ
ت َما قََرأ

ْ
 قََرأ

فرقی ندارد  .شود . در صرف مضارع مهموز هيچ تغييری حادث نمی 1
نی که دو الفعل باشد، مگر زما الفعل و یا الم که همزه در فاءالفعل یا عين
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نر الَْهْمَزَتْيِ إَِذا اتْلََقتَا ِف 
َ
ْل، بَِقلِْب الَْهْمَزةِ َواًوا؛ ِْل : ا وم  ْمر 

َ
َواْْل

نِْس َحَرَكِة َما َقبْلََها؛  ... وََجَب قَلْب َها ِِبِ َما َساِكنَة  ََكَِمة  َواِحَدة ، ثَانِيَت ه 
. فَنِْن َننَِت  وِمَن، َوإِْيَمان 

 
.. َتع ود  اثلراِنيَة  َكآَمَن، َوأ وََلٰ َهْمَزةَ وَْصل 

 
اْْل
 َهْمَزةً ِعنَْد الْوَْصِل، إَِذا اْنَفتََح َما َقبْلََها.

ْل آن[: و امر ]از  همزه به واو استص زیرا هرگاه دو همزه  به قلب ،2ا وم 

در یک کلمه به همدیگر رسيدند ]در حالی که بر[ دومين همزه، ساکن 

                                                                                                                  

همزه کنار همدیگر واقع شوند که اولی متحرک و دومی ساکن باشد 
 شود. مانند: ی اول، قلب کرده می ی دوم به جنس حرکت همزه همزه

ل وَن،  م 
ْ
ََلِن تَأ م 

ْ
ل  تَأ م 

ْ
لَْن، تَأ م 

ْ
ََلِن يَأ م 

ْ
ل  تَأ م 

ْ
ل وَن، تَأ م 

ْ
ََلِن يَأ م 

ْ
ل  يَأ م 

ْ
يَأ

م  
ْ
ََلِن تَأ م 

ْ
ِلَي تَأ م 

ْ
.تَأ ل  م 

ْ
ل  نَأ  لَْن، آم 

  فعل متکلم وحده:
ْ
أ
َ
ل  أ .شود:  می م  ل   آم 

ََلِن 
َ
ل  تَْسأ

َ
لَْن، تَْسأ

َ
ََلِن يَْسأ

َ
ل  تَْسأ

َ
ل وَن، تَْسأ

َ
ََلِن يَْسأ

َ
ل  يَْسأ

َ
يَْسأ

. ل 
َ
ل  نَْسأ

َ
ْسأ

َ
لَْن، أ

َ
ََلِن تَْسأ

َ
ل  تَْسأ

َ
ل وَن، تَْسأ

َ
 تَْسأ

 
 
  َيْقَرأ

 
 َتْقَرآِن َتْقَرؤ وَن،  َيْقَرآِن َيْقَرؤ وَن، َتْقَرأ

 
َن، َتْقَرأ

ْ
َتْقَرآِن َيْقَرأ

.
 
 َنْقَرأ

 
قَْرأ

َ
َن، أ

ْ
 َتْقَرِئَي َتْقَرآِن َتْقَرأ

اِْن دو فعلِ 
َ
اِْن  وَيْقَرأ

َ
 َتْقَرآِن. وَيْقَرآِن شوند:  میَتْقَرأ

ْل  . 1 اند که اولی متحرک و دومی  دو همزه کنار هم واقع شده :ا ْؤم 

جنس با  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می همزه ساکن است بنابرین

ْل ی اول است:  حرکت همزه  .ا وم 
لَْن. صرف آن: ََل ا وم  ِل ا وم  ل وا، ا وم  ََل ا وم  ْل ا وم   ا وم 



111 

 

ص شود ن آن به جنسِ حرکت ما قبل آن واجب میمستقر بود.. قلب کرد

َمَن ]مانند: 
ْ
أ
َ
ِمَن ]مجهول آن:  وَمَن، آ شود:[ میأ

ْ
أ
 
وِمَن،  شود:[ میأ

 
 وأ

ی وصل  ی اولی، همزه پس اگر همزه 2.إِْيَمان شود:[ میإِْئَمان ]مصدر آن: 

گردد هرگاه حرف ما قبل از آن  ی دوم بازمی هنگام وصل کردن، همزه بود..

 1ه داشت.فتح

                                                           
 ی ساکنی مشاهده کردیم قبل از آن، دو حالت دارد: . هرگاه همزه 1

قلب  ی متحرکی قرار گرفته استص در این صورت الف( یا باز هم همزه
 شود. مانند: ی دوم به جنسِ حرکت ما قبل واجب می کردنِ همزه

َمَن = آَمَن           
ْ
أ
َ
وِمَن             أ

 
ِمَن = أ

ْ
أ
 
 .إِئَْمان = إِْيَمان أ

ب( حرف متحرکی بغير از همزه قرار گرفته باشدص در این صورت، قلب 
ه جایز است. شود بلک ی دوم به جنسِ حرکت ما قبل واجب نمی کردنِ همزه

 مانند:

س، ی ساکن، فتحه باشد:  قبل از همزه
ْ
همچنين جایز است که رَأ

 راس. :خوانده شود
همچنين جایز است که ِرئْم، ی ساکن، کسره باشد:  قبل از همزه

 ِريْم. :خوانده شود
همچنين جایز است که ب ؤْس، ی ساکن، ضمه باشد:  قبل از همزه

 ب وْس. :خوانده شود
ی اول،  ه اهلل قيد آورد که هرگاه حرف قبل از همزه. مصنف رحم 1

گردد اما این قيد الزم نيست زیرا اگر  بازمیی دوم  فتحه داشته باشد همزه
 گردد. مثال به: ضمه یا کسره باشد باز هم همزه بازمی
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ةِ  ؛ لَِكْثَ ٰ َغْيِ ِقيَاس  ْر، ََعَ ، َوم  ْ ْذ، َوُك  ِذفَِت الَْهْمَزة  ِف: خ  وَح 
 : ْر ََعَ اَْلَْصِل ِعنَْد الْوَْصِل؛ َكَقْوِلِ َتَعاَلٰ ء  م  اَِلْسِتْعَماِل. َوقَْد يَِِجْ

لَٰوةِ﴾. ْهلََك بِالصر
َ
ْر أ م 

ْ
 ﴿َوأ

ْذ، در: و همزه  ، و خ  ْ ْر،  وك  خاطر کثرت استعمال، بر غير قياس  هبم 

 حذف شده است.

ْر"گاهی به هنگام وصل، و  ی خداوند  آیدص مانند فرموده بر اصل می "م 

لَٰوةِ﴾. متعال: ْهلََك بِالصر
َ
ْر أ م 

ْ
 [.131]طه/ 2﴿َوأ

                                                                                                                  

 ائْتِنَا﴾. ىدَ الْه   ﴿إَِل ی اول: در قران آمده:  فتحه قبل از همزه

 . 71أنعام/

 اْؤت ِمنَ  يذِ رالر  ﴿فَلْي ؤَدِّ ی اول: در قران آمده:  مزهکسره قبل از ه
َماَنتَه ﴾.

َ
 . 183بقره/ أ

مْ ی اول: در قران آمده:  ضمه قبل از همزه و َمنْ  ﴿َوِمنْه   ائَْذنْ  ل  َيق 
 .11توبه/ ِِل﴾.
َكَل، فعل چهار از . أمر 1

َ
َخَذ، "أ

َ
َمَر، أ

َ
َل" أ

َ
 :آید می چنين َسأ

َكَل  فعل دو
َ
َخذَ  و أ

َ
 کالم وسط در یا کالم اول در که ندارد فرقی أ

ذْ : شود می چنين ها آن أمر حالت، یک به تنها دنشو واقع ْ  و خ   .ك 
َمرَ  فعل دو

َ
َل  و أ

َ
رْ : دنشو می ،ندآمد کالم آغاز در اگر َسأ  اما. َسْل  و م 

رْ  توان می هم ،ندآمد کالم وسط در اگر : توان می هم و زد تلفظ فََسْل  ،َفم 

ْل 
َ
رْ  ،فَاْسأ م 

ْ
 حذف از و شود می یافته عرب لغت در وفور به این. زد تلفظ فَأ

 :آمده چنين نيز قران در و است تر فصي 
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د َب 
َ
: ايِْزْر. َوأ ْمر 

َ
. َواْْل ؛ َكَْضََب يَْْضِب   َيْهِوء 

َ
، وََهنَأ ِزر 

ْ
َزَر يَأ

َ
َوأ

 
ْ
. يَأ ؛ َكَمنََع َيْمنَع  ل 

َ
َل يَْسأ

َ
: ا ود ْب. وََسأ ْمر 

َ
م . َواْْل َم يَْکر  ؛ َكَكر  د ب 

: َساَل يََسال  َسْل.  ْل. َوََی وز 
َ
: اِْسأ ْمر 

َ
 َواْْل

َزرَ  و
َ
ِزر   2أ

ْ
  و ،1يَأ

َ
 . استيَْْضِب   َب ََضَ  مانند: ؛4َيْهِوء   1َهنَأ

 
 

                                                                                                                  

رْ  م 
ْ
ْهلََك  َوأ

َ
لَوٰ  أ  . [131]طه/ .ةِ بِالصر

ْهَل  فَْسئَل وا
َ
ْكرِ  أ  .[7]أنبياء/ .اَّلِّ

  صرف آن:.  1
َ
َزْرَن، أ

َ
َزَرتَا أ

َ
َزرَْت أ

َ
َزر وا، أ

َ
َزَرا أ

َ
َزَر أ

َ
َزْرت َما أ

َ
َزرَْت أ

َزْرنَا
َ
َزرْت  أ

َ
، أ َزْرت نر

َ
َزْرت َما أ

َ
َزرِْت أ

َ
َزْرت ْم، أ

َ
 أ

ِزر   صرف آن:.  1
ْ
ِزْرَن، تَأ

ْ
ِزَراِن يَأ

ْ
ِزر  تَأ

ْ
ِزر وَن، تَأ

ْ
ِزَراِن يَأ

ْ
ِزر  يَأ

ْ
يَأ

. ِزر 
ْ
ِزْرَن، آِزر  نَأ

ْ
ِزَراِن تَأ

ْ
ِزِريَن تَأ

ْ
ِزر وَن، تَأ

ْ
ِزَراِن تَأ

ْ
 تَأ

: لم وحده:فعل متک ِزر 
ْ
أ
َ
اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده أ

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

.: ی اول است جنس با حرکت همزه که هم  آِزر 
ت َما  صرف آن:.  3

ْ
َت َهنَأ

ْ
َن، َهنَأ

ْ
تَا َهنَأ

َ
ْت َهنَأ

َ
ا َهنَؤ وا، َهنَأ

َ
 َهنَأ

َ
َهنَأ

ت ْم، 
ْ
نَا.َهنَأ

ْ
ت  َهنَأ

ْ
، َهنَأ ت نر

ْ
ت َما َهنَأ

ْ
ِت َهنَأ

ْ
 َهنَأ

، َتْهِوء   صرف آن:.  1 َيْهِوء  َيْهنِئَاِن َيْهنِئ وَن، َتْهِوء  َتْهنِئَاِن َيْهنِْئَ
. ْهِوء  َنْهِوء 

َ
، أ  َتْهِنئَاِن َتْهِنئ وَن، َتْهنِئَِي َتْهنِئَاِن َتْهنِْئَ
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د َب  و 2.ايِْزرْ  :و امر ]از آن[
َ
د ب   1أ

ْ
مَ  مانند: ؛1يَأ م   َكر  و امر . استيَْکر 

   4.ا ود ْب  :]از آن[
َل  و

َ
  1َسأ

 

                                                           
اند که اولی متحرک و دومی  واقع شده دو همزه کنار هم اِئِْزْر: . 1

جنس با  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می ساکن است بنابرین همزه

 اِيِْزْر.ی اول است:  حرکت همزه
 اِيِزْر اِيِزَرا اِيِزر وا، اِيِزرِي اِيِزَرا اِيِزْرَن. صرف آن:

د ْبَن، صرف آن:.  1
َ
د َبتَا أ

َ
د بَْت أ

َ
د ب وا، أ

َ
بَا أ د 

َ
د َب أ

َ
ْبت َما  أ د 

َ
د بَْت أ

َ
أ

د ْبنَا.
َ
د بْت  أ

َ
، أ ر د ْبت 

َ
ْبت َما أ د 

َ
د بِْت أ

َ
ْبت ْم، أ د 

َ
 أ

د ب   صرف آن:.  3
ْ
د ْبَن، تَأ

ْ
د بَاِن يَأ

ْ
د ب  تَأ

ْ
د ب وَن، تَأ

ْ
د بَاِن يَأ

ْ
د ب  يَأ

ْ
يَأ

. د ب 
ْ
د ْبَن، آد ب  نَأ

ْ
د بَاِن تَأ

ْ
د بَِي تَأ

ْ
د ب وَن، تَأ

ْ
د بَاِن تَأ

ْ
 تَأ

د ب   متکلم وحده: فعل
ْ
أ
َ
.شود:  می أ  آد ب 

اند که اولی متحرک و دومی  دو همزه کنار هم واقع شده :ا ؤْد ْب  . 1

جنس با  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می ساکن است بنابرین همزه

 .ا وْد ْب ی اول است:  حرکت همزه
بَا ا ود ْبَن. صرف آن: ب وا، ا ود ِِب ا ود  بَا ا ود   ا ود ْب ا ود 

تْل َما  صرف آن:.  1
َ
لَْت َسأ

َ
لَْن، َسأ

َ
تَلَا َسأ

َ
لَْت َسأ

َ
ل وا، َسأ

َ
ََل َسأ

َ
َل َسأ

َ
َسأ

نْلَا.
َ
لْت  َسأ

َ
، َسأ ر لْت 

َ
تْل َما َسأ

َ
لِْت َسأ

َ
تْل ْم، َسأ

َ
 َسأ
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ل  
َ
ْل  :و امر ]از آن[. استَيْمنَع   َمنَعَ  مانند: ؛2يَْسأ

َ
و ]همچنين[  1.اِْسأ

 .1َسْل  4يََسال   1َساَل  :شود جایز می

                                                           
ل   صرف آن:.  1

َ
لَْن، تَْسأ

َ
ََلِن يَْسأ

َ
ل  تَْسأ

َ
ل وَن، تَْسأ

َ
ََلِن يَْسأ

َ
ل  يَْسأ

َ
يَْسأ

 َ ََلِن ت
َ
.تَْسأ ل 

َ
ل  نَْسأ

َ
ْسأ

َ
لَْن، أ

َ
ََلِن تَْسأ

َ
لَِي تَْسأ

َ
ل وَن، تَْسأ

َ
 ْسأ

لَْن. صرف آن: . 1
َ
ََل اِْسأ

َ
ِِل اِْسأ

َ
ل وا، اِْسأ

َ
ََل اِْسأ

َ
ْل اِْسأ

َ
 اِْسأ

َساَل َساََل َسال وا، َسالَْت َساتَلَا َسلَْن، َسلَْت َسلْت َما  صرف آن:.  3
، سَ  ر  لْت  َسلْنَا.َسلْت ْم، َسلِْت َسلْت َما َسلْت 

  شود: ی ششم تا آخر، بعلت التقاء ساکنين، الف حذف می از صيغه
 َساْلَْن = َسلَْن.       َساْلَْت = َسلَْت.       َساتْْل َما = َسلْت َما. 
 َساتْْل ْم = َسلْت ْم.     َساْلِْت = َسلِْت.        َساتْْل َما = َسلْت َما. 

   . ر ر = َسلْت  .         َسانْْلَا = َسلْنَا. َساْلْت   َساْلْت  = َسلْت 
يََسال  يََساََلِن يََسال وَن، تََسال  تََساََلِن يََسلَْن، تََسال   صرف آن:.  1

. َسال  نََسال 
َ
 تََساََلِن تََسال وَن، تََسالَِي تََساََلِن تََسلَْن، أ

ف در دو جمع مؤنث غایب و مخاطب، بعلت التقاء ساکنين، الف حذ

 يََساْلَْن = يََسلَْن.       تََساْلَْن = تََسلَْن. شود: می
سپس حرف مضارعه را حذف . تََسال   يم:نویس را میابتدا مضارع آن  . 1

التقاء ساکنين بوجود  .َساْْل  :کنيم و آخر آن را مجزوم به سکون می کنيم می

 .َسْل  شود: آید حرف عله حذف می می
 َسِل َسََل َسلَْن. َسْل َسََل َسل وا، :صرف آن
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؛ َكََكَل وَ  . وََجاَء يَِِجء  ون  ؛ َكَصاَن يَص  وء  ، وََساَء يَس  آَب يَؤ وب 
ِِت؛ َكَرَمٰ يَ 

ْ
َتٰ يَأ

َ
و. َوأ و؛ َكَدَع يَْدع  س 

ْ
َسا يَأ

َ
. َوأ ، وََجاء  َو: َساء  ، َفه  ِکيل 

ْمر  
َ
: ِت، تَْشِبيًها َل  َِب ْذ. : يَْرِِم. َواْْل ول  ْم َمْن َيق   اِيِْت. َوِمنْه 

  1َساءَ  و، 1يَؤ وب   2آَب  و
                                                           

وََب اصل آن: .  1
َ
: واو، متحرک و قبل از آن فتحه آمده در نتيجه به أ

اَْب.شود:  الف قلب می
َ
اند که اولی متحرک و  دو همزه کنار هم واقع شده أ

جنس  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می دومی ساکن است بنابرین همزه

 .آَب ی اول است:  با حرکت همزه
آبَا آب وا، آبَْت آَبتَا آْبَن، آبَْت آْبت َما آْبت ْم، آبِْت آْبت َما  آَب  صرف آن:

، آبْت  آْبنَا. ر  آْبت 

و ب  .  1
ْ
ل  مانند  َيْفع ل  بر وزن  يَأ واو، متحرک و قبل از آن حرف : َيْقو 

صحي  ساکن قرار دارد حرکت آن به قبل برده و خودش ساکن کرده 

.شود:  می  يَؤ وْب 
بَْن، تَؤ وب  يَؤ   صرف آن: وب  يَؤ وبَاِن يَؤ وب وَن، تَؤ وب  تَؤ وبَاِن يَؤ 

. ؤ وب  نَؤ وب 
َ
بَْن، أ  تَؤ وبَاِن تَؤ وب وَن، تَؤ وبَِي تَؤ وبَاِن تَؤ 

بَْن ی جمع مؤنث  بنابراین در دو صيغه و 
ْ
بَْن،  ويَأ و 

ْ
چون واو، متحرک تَأ

ل برده و خودش و قبل از آن حرف صحي  ساکن قرار دارد حرکت آن به قب

وْ شود:  ساکن کرده می
 
وْ  و بْنَ يَأ

 
دهد واو حذف  التقاء ساکنين ر  می. بْنَ تَأ

 .بْنَ تَؤ   و بْنَ يَؤ   شود: می
 آن: صرف . 3
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 واو، متحرک و قبل از آن فتحه  صيغه
 شود می آمده، لذا به الف قلب

 نتيجه نهائی

 َساءَ  َسوَءَ  مفرد مذکر غایب
 اَساءَ  اَسوَءَ  مثنی مذکر غایب
 واَساؤ   واَسَوؤ   جمع مذکر غایب
 ْت َساءَ  ْت َسوَءَ  مفرد مونث غایب
 اتَ َساءَ  اتَ َسوَءَ  مثنی مونث غایب

 

 مثال واوی ابتدا  صيغه
 به وزن فَعُلَ 

 شود برده می

 گين ضمه بر واو سن
 است لذا حرکت را 
 به قبل برده، واو 

 گردد ساکن می

 التقاء ساکنين 
  ر  می دهد،

 عله  حرف
 گردد حذف می

 نتيجه 
 نهائی

 جمع مونث 
 غایب

وْءْ  نَ َسو ءْ  نَ َسوَءْ  ؤْ  نَ س   نَ س 

 مفرد مذکر 
 مخاطب

وْءْ  َت َسو ءْ  َت َسوَءْ  ؤْ  َت س   َت س 

 مثنی مذکر 
 مخاطب

وْءْ  ت ماَسو ءْ  ت ماَسوَءْ  ؤْ  ت ماس   ت ماس 

 جمع مذکر 
 مخاطب

وْءْ  ت مْ َسو ءْ  ت مْ َسوَءْ  ؤْ  ت مْ س   ت مْ س 

 مفرد مونث 
 مخاطب

وْءْ  ِت َسو ءْ  ِت َسوَءْ  ؤْ  ِت س   ِت س 

 مثنی مونث 
 مخاطب

وْءْ  ت ماَسو ءْ  ت ماَسوَءْ  ؤْ  ت ماس   ت ماس 
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وء   ون   مانند:؛ 2يَس    1َجاءَ است. و َصاَن يَص 

                                                                                                                  

 جمع مونث 
 مخاطب

وْءْ  ت نر َسو ءْ  ت نر َسوَءْ  ؤْ  ت نر س   ت نر س 

 متکلم 
 وحده

وْءْ  ت  َسو ءْ  ت  َسوَءْ  ؤْ  ت  س   ت  س 

 متکلم 
 مع الغير

وْءْ  انَسو ءْ  ناَسوَءْ  ؤْ  ناس   نَاس 

 
: اصل آن:  . 1  ساکن صحي  حرف آن، قبل ما و دارد حرکت واويَْسو ء 

 ساکن خودش ،دادهانتقال  قبل ما به آن حرکت قرار گرفته، بنابرین

وء  : شود میو  دگرد می  .يَس 
شود مگر در جمع  ها جز نقل، اعاللی حادث نمی ی صيغه در بقيه

سنگين است حرکت آن را به ما قبل داده و  ضمه بر واو يَْسو ْءنَ مؤنث: 

وْْءنَ : شود میگردانيم،  خودش را ساکن می آید  التقاء ساکنين بوجود می .يَس 

ْؤَن. شود: کنيم، می برای خالصی از آن، حرف عله را حذف می  يَس 
 صرف آن:

وَءانِ  وء  تَس  ْؤَن، تَس  وَءاِن يَس  وء  تَس  وؤ وَن، تَس  وَءاِن يَس  وء  يَس   يَس 
. وء  وء  نَس  س 

َ
ْؤَن أ وَءاِن تَس  وِئَي تَس  وؤ وَن تَس   تَس 

 صرف آن: . 1

 متحرک و قبل  ء،یا صيغه
 از آن فتحه آمده لذا 
 شود به الف تبدیل می

 نتيجه نهائی

  مفرد مذکر غایب
َ
 َجاءَ  َجيَأ



117 

 

                                                                                                                  

ا مثنی مذکر غایب
َ
 َجاَءا َجيَأ

وا جمع مذکر غایب
 
 واَجاؤ   َجيَأ

ْت  غایب مفرد مونث
َ
 ْت َجاءَ  َجيَأ

  مثنی مونث غایب
َ
 اتَ َجاءَ  اتَ َجيَأ

 

 ی ابتدا یائمثال  صيغه
 لَ وزن فَعِبه 

 شود برده می

 گين سن کسره بر یاء
 است لذا حرکت را 

  ، یاءبه قبل برده
 گردد ساکن می

 التقاء ساکنين 
 ر  می دهد، 

 عله  حرف
 گردد میحذف 

 نتيجه 
 نهائی

 مونث  جمع
 غایب

نَ جَ 
ْ
 ِجْئَ  ِجيْْئَ  َجِيْئَ  يَأ

 مذکر مفرد
 مخاطب

 
ْ
 َت ِجئْ  َت ِجيْئْ  َت َجِيئْ  َت َجيَأ

 مذکر  مثنی
 مخاطب

 
ْ
 ت ماِجئْ  ت ماِجيْئْ  ت ماَجِيئْ  ت ماَجيَأ

 جمع مذکر 
 مخاطب

 
ْ
 ت مْ ِجئْ  ت مْ ِجيْئْ  ت مْ َجِيئْ  ت مْ َجيَأ

 مونث  مفرد
 مخاطب

 
ْ
 ِت ِجئْ  ِت ِجيْئْ  ِت َجِيئْ  ِت َجيَأ

 مونث  مثنی
 مخاطب

 
ْ
 ت ماِجئْ  ت ماِجيْئْ  ت ماَجِيئْ  ت ماَجيَأ

 مونث  جمع
 مخاطب

 
ْ
ر َجِيئْ  ت نر َجيَأ ر ِجيْئْ  ت  ر ِجئْ  ت   ت 

 متکلم 
 وحده

 
ْ
 ت  ِجئْ  ت  ِجيْئْ  ت  َجِيئْ  ت  َجيَأ

 متکلم 
 مع الغير

 نَاِجئْ  ناِجيْئْ  ناَجِيئْ  ناَجيَئْ 
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، است، پس ]اسم فاعل از[ آن: َنَل يَِکيل  مانند: ؛ 2ء  يَِِج   وَساء 
 است.  1َجاء  

                                                           
: اصل آن:  . 1  ساکن صحي  حرف آن، قبل ما و اردد حرکت یاءََیِْيء 

 خودش و شود می دادهانتقال  قبل ما به آن حرکت قرار گرفته، بنابرین

 .يَِِجء  : شود میو  دگرد می ساکن

شود مگر در جمع  ها جز نقل، اعاللی حادث نمی ی صيغه در بقيه

کسره بر یاء سنگين است حرکت آن را به ما قبل داده و  ََیْيِْئَ مؤنث: 

يْْئَ : شود میگردانيم،  را ساکن میخودش  آید  التقاء ساکنين بوجود می .ََیِ

. شود: کنيم، می برای خالصی از آن، حرف عله را حذف می ْئَ  ََیِ
 صرف آن:

يؤ وَن،  يئَاِن ََتِ ، تَِِجء  ََتِ ْئَ يئَاِن ََیِ يؤ وَن،  تَِِجء  ََتِ يئَاِن ََیِ يَِِجء  ََیِ
ْئَ  يئَاِن ََتِ يئَِي ََتِ .ََتِ َِجء  نَِِجء 

َ
 ، أ

ی ساختن اسم فاعل از مهموز الالمی که اجوف است دو  در طریقه . 1
 قول وجود دارد:

 الف( قول سيبویه: 

، َجاِیء  اصل آن:  بوده است. واو و یاء به همزه قلب شده زیرا َساوِء 

. اند:  بعد از الف واقع شده ، َجاِءء  ی دوم به یاء قلب شده  سپس همزهَساِءء 

، ا قبل از آن کسره وجود دارد و با کسره، یاء مطابقت دارد: زیر َساِءی 
 . ْن، شود:  که اگر تنوین را به نون ساکن بازگردانيم چنين میَجاِءی  َساِءي 

ْن.  ْن، َساِءيْ گردانيم:  ضمه بر یاء سنگين است آن را ساکن میَجاِءي 
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َسا و
َ
  2أ

                                                                                                                  

َساِءْن، گردد:  یشود بنابرین یاء حذف م التقاء ساکنين حادث میَجاِءْيْن. 
. شود:  که با تنوین نوشته میَجاِءْن.  ، َجاء   است. فَاع  لذا وزن آن َساء 

 ب( قول خليل بن احمد: 

، َجاِیء  اصل آن:  الفعل نقل شده  الفعل به الم بوده است. عين َساوِء 

.است:  ، َجاِءي  که اگر تنوین را به نون ساکن بازگردانيم چنين  َساِءو 

ْن. َساءِ شود:  می ْن، َجاِءي  ضمه بر واو و یاء سنگين است آن را ساکن و 

شود بنابرین واو و  التقاء ساکنين حادث میْن، َجاِءْيْن. َساِءوْ گردانيم:  می

. شود:  که با تنوین نوشته میَساِءْن، َجاِءْن. گردد:  یاء حذف می ، َجاء  َساء 
 است.فَال  لذا وزن آن 

سَ : غایب مذکر مفرد . 1
َ
 گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک و،وا: وَ أ

سَ : شود می قلب الف به لذا
َ
 ا.أ

سَ =  َفَعََلْ : غایب مذکر مثنی
َ
ْ أ  آمده فتحه آن از قبل و متحرک واو،: َوا

 .است آمده ساکن آن از بعد زیرا شود نمی قلب الف به واو اما

سَ =  َفَعل وا: غایب مذکر جمع
َ
ْواأ  فتحه آن از قبل و دار حرکت واو،: و 

سَ : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْواأ

سَ : شود می حذف الف نتيجه در دده می
َ
 .ْواأ

سَ =  َفَعلَْت : غایب مونث مفرد
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک واو،: وَْت أ

سَ : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار
َ
 ر  ينساکن التقاء مرحله این در. اْْت أ

سَ : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .ْت أ
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و س 
ْ
و مانند: ؛ 2يَأ  است. َدَع يَْدع 

                                                                                                                  

سَ =  اَفَعلَتَ : غایب مونث مثنی
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک واو،: اَوتَ أ

سَ : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار
َ
 که کنيم توجه باید مرحله این در. اْتَاأ

 لفا آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء
 این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده
 ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی فتحه

سَ : است
َ
 آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. اْتْاأ

سَ : کنيم می حذف را عله حرف
َ
 .اتَ أ

 :مانند. پذیرد نمی صورت لاعال ها صيغه ی بقيه در

سَ 
َ
سَ ْوَن أ

َ
َسْوت َما وَْت أ

َ
سَ  أ

َ
سَ  ْوت مْ أ

َ
سَ  وِْت أ

َ
سَ  اْوت مَ أ

َ
سَ  ْوت نر أ

َ
سَ  وْت  أ

َ
 .اْونَ أ

 شود:  جاهایی که اعالل حادث می . 1
 : و  س 

ْ
و  نَأ و  آس  س 

ْ
و  تَأ س 

ْ
کند آن را  ضمه در آخر کلمه بر واو سنگينی میيَأ

 کنيم:  ساکن می
ْ
و تَأ س 

ْ
و.يَأ س 

ْ
و نَأ و آس   س 

و  جمع مذکر:  س 
ْ
ضمه بر واو سنگين است بنابرین آن را ساکن : نَ وْ يَأ

وْ گردانيم:  می س 
ْ
الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود می :نَ وْ يَأ

س   کنيم: می
ْ
 .نَ وْ يَأ

ِويْ مفرد مؤنث:  س 
ْ
کسره بر واو سنگين است حرکت آن را به ما : نَ تَأ

ِسْويْ گردانيم:  ش را ساکن میقبل نقل کرده و خود
ْ
التقاء ساکنين  :نَ تَأ

ِسْيَ  کنيم: الفعل را حذف می آید الم بوجود می
ْ
 .تَأ
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َتٰ و 
َ
  2أ

                                                                                                                  

ومتکلم وحده:  س 
ْ
أ
َ
اند که اولی متحرک و  دو همزه کنار هم واقع شده :أ

جنس  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می دومی ساکن است بنابرین همزه

 .وآس  ی اول است:  با حرکت همزه
س   صرف آن:

ْ
و يَأ س 

ْ
و َواِن يَأ س 

ْ
وَن، تَأ س 

ْ
َواِن يَأ س 

ْ
و تَأ س 

ْ
وَن، تَأ س 

ْ
يَأ

س  
ْ
و نَأ وَن، آس  س 

ْ
َواِن تَأ س 

ْ
ِسَي تَأ

ْ
وَن، تَأ س 

ْ
َواِن تَأ س 

ْ
 و.تَأ

َِتَ : غایب مذکر مفرد . 1
َ
 گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: أ

َتٰ : شود می قلب الف به لذا
َ
 .أ

َتيَ =  َفَعََلْ : غایب کرمذ مثنی
َ
 آمده فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: اْ أ

 .است آمده ساکن آن از بعد زیرا شود نمیقلب  الف به یاء اما

َتي  =  َفَعل وا: غایب مذکر جمع
َ
 قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء: ْواأ

تَ : شود می قلب الف به لذا گرفته
َ
 ر  نينساک التقاء مرحله این در. اْْواأ

تَ : شود می حذف الف نتيجه در دده می
َ
 .ْواأ

َتيَ =  َفَعلَْت : غایب مونث مفرد
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: ْت أ

تَ : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْت أ

تَ : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .ْت أ

تَيَ =  اَفَعلَتَ : غایب مونث مثنی
َ
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: اتَ أ

تَ : شود می قلب الف به لذا گرفته
َ
 تاء که کنيم توجه باید مرحله این در. اْتَاأ

 و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث
 فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده
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ِِت 
ْ
 است. َرَمٰ يَْرِِم مانند: ؛ 2يَأ

                                                                                                                  

: است ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است رضیعا

تَ 
َ
 عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. اْتْاأ

تَ : کنيم می حذف را
َ
 .اتَ أ

 :مانند. پذیرد نمی صورت اعالل ها صيغه ی بقيه در

َتْيَ 
َ
َتيْ  أ

َ
تَيْت َما َت أ

َ
تَيْ  أ

َ
َتيْ  ت مْ أ

َ
تَيْ  ِت أ

َ
تَيْ  ات مَ أ

َ
ر أ َتيْ  ت 

َ
تَيْ  ت  أ

َ
 .انَ أ

 شود:  جاهایی که اعالل حادث می . 1
 : ِِت 

ْ
ِِت  آِِت  نَأ

ْ
ِِت  تَأ

ْ
کند آن را  سنگينی می یاءضمه در آخر کلمه بر يَأ

ِِت.کنيم:  ساکن می
ْ
ِِت آِِت نَأ

ْ
ِِت تَأ

ْ
 يَأ
ِتي  جمع مذکر: 

ْ
به حرف  ضمه بر یاء سنگين است حرکت آن را: نَ وْ يَأ

ت يْ گردانيم:  قبل انتقال داده، خودش را ساکن می
ْ
التقاء ساکنين بوجود  :نَ وْ يَأ

ت وْ  کنيم: الفعل را حذف می آید الم می
ْ
 .نَ يَأ

تِيِْيَ مفرد مؤنث: 
ْ
کسره بر یاء سنگين است حرکت آن را به حرف : تَأ

تِيْْيَ گردانيم:  قبل نقل کرده و خودش را ساکن می
ْ
اکنين بوجود التقاء س :تَأ

ِتْيَ  کنيم: الفعل را حذف می آید الم می
ْ
 .تَأ

ِِت متکلم وحده: 
ْ
أ
َ
اند که اولی متحرک و  دو همزه کنار هم واقع شده :أ

جنس  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می دومی ساکن است بنابرین همزه

 .آِِت ی اول است:  با حرکت همزه
ِتيَ  صرف آن:

ْ
ِِت يَأ

ْ
ت وَن، تَ اِن يَأ

ْ
ت وَن، يَأ

ْ
ِتيَاِن تَأ

ْ
ِِت تَأ

ْ
ِتَي، تَأ

ْ
ِتيَاِن يَأ

ْ
ِِت تَأ

ْ
أ

ِِت 
ْ
ِتَي، آِِت نَأ

ْ
ِتيَاِن تَأ

ْ
ِتَي تَأ

ْ
 .تَأ
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 است.  2اِيِْت : و امر ]از آن[

                                                           
 :آن . صرف 1

 : مذکر مفرد

ِِت 
ْ
ِِت : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَأ

ْ
به  توان نمی ساکن با چون. أ

 به جزومم را فعل. اِإِِْت : گيریم می کمک وصل الف از زد تلفظ ای کلمه

اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده .اِإِْت  :کنيم می عله حرف حذف

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

 .اِيِت ی اول است:  جنس با حرکت همزه که هم
 : مثنی

ِتيَانِ 
ْ
 حذف به مجزوم را آن آخرکرده و  حذف را مضارعه حرف :تَأ

ِتيَا: کنيم می نون
ْ
 الف از زد تلفظ ای کلمه به توان نمی ساکن با چون. أ

اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده .اِإِْتيَا: گيریم می کمک وصل

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

 .اِيتِيَای اول است:  جنس با حرکت همزه که هم
ت ونَ : مذکر جمع

ْ
 .اِْيت وا: است مثنی نندما آن روش :يَأ

ِتيَ : مونث مفرد
ْ
 .اِيِِت : است مثنی مانند آن روش :تَأ

ِتيَ : مونث جمع
ْ
 الف آن جای به و کرده حذف را مضارعه حرف :تَأ

اند که اولی متحرک و  دو همزه کنار هم واقع شده .اِإِْتيَ : گذاریم می وصل

جنس  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می دومی ساکن است بنابرین همزه

 .اِيتِيَ ی اول است:  با حرکت همزه
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ذْ از جهت تشبيه به ، 2ِت گویند:  اند که می و از عرب کسانی  . خ 
: إِ. ْمر 

َ
ٰى يَِِئ؛ َكَوََقٰ يَِق. َواْْل

َ
 َوَوأ
ىٰ و 

َ
  1َوأ

                                                           
 ِِت ِتيَا ِتَي. ،ِت ِتيَا ت وا. صرف آن:  1
 صرف آن: . 1

َي : غایب مذکر فردم
َ
 لذا گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: َوأ

ىٰ : شود می قلب الف به
َ
 .َوأ

يَ =  َفَعََلْ : غایب مذکر مثنی
َ
 آمده فتحه نآ از قبل و متحرک ،یاء: اْ َوأ

 .است آمده ساکن آن از بعد زیرا شود نمی قلب الف به یاء اما

ي  =  َفَعل وا: غایب مذکر جمع
َ
 فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء: ْواَوأ

 : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْواَوأ

 : شود می حذف الف نتيجه در دده می
َ
 .ْواَوأ

يَ =  َفَعلَْت : غایب مونث دمفر
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: ْت وَأ

 : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْت َوأ

 : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .ْت َوأ

يَ =  اَفَعلَتَ : غایب مونث مثنی
َ
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: اتَ َوأ

 : شود می قلب الف به لذا فتهگر
َ
 تاء که کنيم توجه باید مرحله این در. اْتَاَوأ

 و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث
 فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده

: است ساکن ،تاء گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابرین است عارضی
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 است. َوََقٰ يَِق مانند: ؛ 2يَِِئ 

                                                                                                                  

 
َ
 عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. اْتْاَوأ

 : کنيم می حذف را
َ
 .اتَ َوأ

يْ  :مانند. پذیرد نمی صورت اعالل ها صيغه ی بقيه در
َ
يْ نَ َوأ

َ
 َت ، َوأ

ْيت َما
َ
يْ  َوأ

َ
يْ ، ت مْ َوأ

َ
يْ  ِت َوأ

َ
يْ  ات مَ َوأ

َ
ر َوأ يْ ، ت 

َ
يْ ، ت  َوأ

َ
 .انَ َوأ

، نَْوِئ   ،يَْوِئ  .  1 ْوِئ 
َ
، أ واو آن  ِعلَيفْ همانند مثال واوی بر وزن : تَْوِئ 

، نَِِئ  شود:  حذف می ِِئ 
َ
، أ ، تَِِئ  ضمه در آخر کلمه بر یاء سنگين است  .يَِِئ 

ِِئ، نَِِئ گردانيم:  آن را ساکن می
َ
 .يَِِئ، تَِِئ، أ

ر دو حالت، اعالل ها بعد از حذف واو در فاءالفعل، د ی صيغه در بقيه
 حذف آن الفعل الم حالت، دو در ناقص در که گونه همان شود حادث می

 :گردد می
 :مذکر جمع( الف

 و نموده ساکن را آن است سنگين یاء بر ضمه = يَئِي ْوَن: ْفِعل ونَ يَ 

 التقاء مرحله این در .يْْونَ يَئ  : دهيم می انتقال قبل حرف به را آن ی ضمه

: کنيم می حذف را - است الفعل الم که - یاء پس ،دهد می ر  ساکنين

 .ْونَ َيئ  
 :مونث مفرد( ب

"= تَئِ  ْفِعِليَ تَ   خالصی برای. است سنگين یاء بر کسره. است بوده يِْيَ

: دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت و نموده ساکن را یاء آن، از
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 . 2إِ و امر ]از آن[: 
ْمر  

َ
يىا؛ َكَشوَٰى يَْشوِي َشيىا. َواْْل

َ
وِي أ

ْ
َوٰى يَأ

َ
 اِيِْو. :َوأ
َوىٰ  و

َ
  1أ

                                                                                                                  

 الفعل الم که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این در .يْْيَ تَئِ 

 .ْيَ تَئِ : کنيم می حذف را - است
يَِِئ يَئِيَاِن َيئ وَن، تَِِئ تَئِيَاِن يَئَِي، تَِِئ تَئِيَاِن َتئ وَن، تَئَِي  :صرف آن

ِِئ نَِِئ.
َ
 تَئِيَاِن تَئَِي، أ

 :از آن حاضر أمر . صرف 1
 شود، بنابرین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

 را آخر آن .ِِئ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَِِئ : کرمذ مفرد

 .إِ  :کنيم می عله حرف حذف به مجزوم
 را فعل آخر. ِئيَانِ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَئِيَانِ : مثنی

 .ايَ ئِ : کنيم می نون حذف به مجزوم
 را فعل آخر. ئ ونَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :َتئ ونَ : مذکر جمع

 .ئ وا: کنيم می نون حذف به مجزوم
 را فعل آخر. ِئيَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَئِيَ : مونث مفرد

 .ِِئ : کنيم می نون حذف به مجزوم
 .ِئيَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تَئِيَ : مونث جمع

وَيَ اصل آن: .  1
َ
 . أ
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: شود یاء، متحرک و قبل از آن فتحه دارد بنابرین یاء به الف قلب می

وَٰى.
َ
  أ

  صرف آن:

َويْت َما 
َ
َويِْت أ

َ
َويْت ْم، أ

َ
َويْت َما أ

َ
َويَْت أ

َ
َويَْن، أ

َ
َوتَا أ

َ
وَْت أ

َ
َوْوا، أ

َ
َويَا أ

َ
وَٰى أ

َ
أ

َويْنَا.
َ
َويْت  أ

َ
، أ ر َويْت 

َ
 أ

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صيغهبنابرین فقط در 

َوي وا=  َفَعل وا: غایب مذکر جمع
َ
 فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء .أ

 : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. َواْْواأ

َوْوا: شود می حذف الف نتيجه در دده می
َ
 .أ

َويَْت.=  َفَعلَْت : غایب مونث مفرد
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء أ

 : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار
َ
 ر  ساکنين لتقاءا مرحله این در. َواْْت أ

وَْت : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .أ

َويَتَا=  اَفَعلَتَ : غایب مونث مثنی
َ
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: أ

َواتَا: شود می قلب الف به لذا گرفته
َ
 تاء که کنيم توجه باید مرحله این در. أ

 و آمده الف آن از دبع چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث
 فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده

: است ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی

 
َ
 عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. َواْتْاأ

َوتَا: کنيم می حذف را
َ
 .أ
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وِي
ْ
  2يَأ
 

                                                           
.اصل آن: .  1 وِي 

ْ
 يَأ

وِي.: کنيم می ساکن را آن است سنگين یاء بر ضمه
ْ
  يَأ

  صرف آن:

 
ْ
و وَن،  وِييَأ

ْ
ِويَاِن تَأ

ْ
وِي تَأ

ْ
ِويَن، تَأ

ْ
ِويَاِن يَأ

ْ
وِي تَأ

ْ
و وَن، تَأ

ْ
ِويَاِن يَأ

ْ
يَأ

وِي.
ْ
ِويَْن، آوِي  نَأ

ْ
ِويَاِن تَأ

ْ
ِويَن تَأ

ْ
 تَأ

 یرد: پذ های ذیل اعالل صورت می صيغهبنابرین فقط در 

ِوي وَن جمع مذکر: 
ْ
ِوي ونَ و يَأ

ْ
 : تَأ

ضمه بر یاء سنگين است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن 

يْْوَن. گردانيم:  می و 
ْ
الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود میيَأ

ْوَن. کنيم: می و 
ْ
 يَأ
ِويِْيَ مؤنث مخاطب: مفرد 

ْ
 آن از قبل و دارد کسره ،یاء :َتْفِعِلْيَ = تَأ

 آن، از خالصی برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در آمده، نيز کسره

ِويْْيَ : دهيم می انتقال قبل حرف به را آن حرکت و نموده ساکن را یاء
ْ
 در .تَأ

 را - است الفعل الم که - یاء پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این

ِويْنَ : کنيم می حذف
ْ
 .تَأ
وِي:متکلم وحده: 

ْ
أ
َ
فِْعل  = أ

َ
اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده أ

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

 .آوِيی اول است:  جنس با حرکت همزه که هم
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يىا
َ
 است. 1اِيْوِ  :امر ]از آن[است. و َشوَٰى يَْشوِي َشيىا  مانند:؛ 2أ

                                                           
ْويًا اصل آن:.  1

َ
 اولی اند در کنار هم واقع شده یاء و واو َشْويًا.. مانند: أ

ْييًا، شَ : شود می کرده قلب یاء به واورین بناب است ساکن ،دو آن از
َ
دو  ،يْيًاأ

اند اوّلی ساکن و دومی متحرک  حرف هم جنس کنار همدیگر واقع شده

يىا، َشيىاشوند:  است لذا در همدیگر ادغام می
َ
 .أ

 :از آن حاضر أمر صرف . 1
 شود، بنابرین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

وِي: مفرد مذکر: 
ْ
حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن تَأ

دو همزه  اِئِْو. :کنيم ا مجزوم به حذف حرف عله میو آخر آن ر افزایيم می

ی  اند که اولی متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه کنار هم واقع شده

 .اِيْوِ ی اول است:  جنس با حرکت همزه شود که هم دوم به حرفی قلب می
ِويَن: د مؤنث: مثنی و جمع مذکر و مفر

ْ
ْوَن، تَأ و 

ْ
ِويَاِن، تَأ

ْ
حرف تَأ

ا مجزوم به حذف و آخر آن ر افزایيم مضارعه را حذف کرده و الف به آن می

اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده اِئِْويَا، اِئْو وا، اِئْوِي. :کنيم نون می

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

 اِيِْويَا، اِيْو وا، اِيْوِي. ی اول است:  جنس با حرکت همزه ه همک
ِويَْن: جمع مؤنث:

ْ
حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن  تَأ

اند که اولی متحرک و دومی  دو همزه کنار هم واقع شده اِئِْويَْن. افزایيم: می

جنس با  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می ساکن است بنابرین همزه

 اِيِْويَن.ی اول است:  رکت همزهح
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. ٰى؛ َكَرََعٰ يَْرََعٰ
َ
ٰى َينْأ

َ
 َونَأ
ىٰ  و

َ
  2نَأ

                                                           
َي اصل آن: .  1

َ
 . نَأ

یاء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار دارد بنابرین یاء به الف قلب 

ٰى.: شود می
َ
  نَأ

  صرف آن:

ْيت َما 
َ
يِْت نَأ

َ
ْيت ْم، نَأ

َ
ْيت َما نَأ

َ
يَْت نَأ

َ
ْيَن، نَأ

َ
تَا نَأ

َ
ْت نَأ

َ
ْوا، نَأ

َ
يَا نَأ

َ
ٰى نَأ

َ
نَأ

، نَ  ر ْيت 
َ
ْينَا.نَأ

َ
يْت  نَأ

َ
 أ

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صيغهبنابرین فقط در 

ي وا=  َفَعل وا: غایب مذکر جمع
َ
 قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء .نَأ

اْْوانَ : شود می قلب الف به لذا گرفته
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْوا: شود می حذف الف نتيجه در دده می
َ
 .نَأ

يَْت.=  َفَعلَْت : غایب مونث مفرد
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء نَأ

اْْت نَ : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْت : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .نَأ

َيتَا=  اَفَعلَتَ : غایب مونث مثنی
َ
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: نَأ

اتَا: شود می تبدیل الف به لذا هگرفت
َ
 تاء که کنيم توجه باید مرحله این در. نَأ

 و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث
 فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده

: است ساکن ،تاء گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی
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ىٰ 
َ
 است.َرََعٰ يَْرََعٰ  مانند:؛ 1َينْأ

ٰ َحْذِف َوَكَذا قِ  ٰى. لِٰکنر الَْعَرَب قَِد اْجتََمَعْت ََعَ
َ
ٰى يَْرأ

َ
: رَأ يَاس 

َضارِِعِه، َفَقال وا: يََرٰى يََريَاِن يَ  َرْوَن، تََرٰى تََريَاِن يََريَْن تََرٰى الَهْمَزةِ ِمْن م 
رَٰى نََرٰى.

َ
 تََريَاِن تََرْوَن، تََريَْن تََريَاِن تََرْوَن، أ

ىٰ  و همچنين قياسِ:
َ
  1رَأ

                                                                                                                  

اْتْانَ 
َ
 را عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. أ

تَا: کنيم می حذف
َ
 .نَأ

1 .  
َ
  ٰى،َينْأ

َ
  ٰى،َتنْأ

َ
نْأ
َ
  ،ىٰ أ

َ
ي  ها:  اصل آن .ىٰ َننْأ

َ
ي   ،َينْأ

َ
، ،َتنْأ ي 

َ
نْأ
َ
ي   أ

َ
 .َننْأ

 شود: ف قلب مییاء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا یاء به ال
 
َ
  ٰى،َينْأ

َ
  ٰى،َتنْأ

َ
نْأ
َ
  ،ىٰ أ

َ
 .ىٰ َننْأ

ي   آن اصل ْفَعل وَن:َيْفَعل وَن، تَ 
َ
 قبل ما و متحرک ،یاء :است بوده ْونَ َينْأ

 : شود می قلب الف بهیاء  قرار گرفته لذا فتحه آن
َ
 ر  ساکنين التقاء. اْْونَ َينْأ

  :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف پس دهد می
َ
 .ْونَ َينْأ

يِ  َتْفَعِلَي:مفرد مؤنث: 
َ
 فتحه آن از قبل حرف و متحرک ،یاء. ْيَ َتنْأ

 : شود می قلب الف به پس دارد،
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْينَ َتنْأ

  :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف دهد، می
َ
 .ْينَ َتنْأ

 ف آن:دهد. صر ها اعاللی ر  نمی ی صيغه بقيهدر 

ْوَن، 
َ
يَاِن َتنْأ

َ
ٰى َتنْأ

َ
ْيَن، َتنْأ

َ
يَاِن َينْأ

َ
ٰى َتنْأ

َ
ْوَن، َتنْأ

َ
يَاِن َينْأ

َ
ٰى َينْأ

َ
َينْأ

ٰى.
َ
ٰى َننْأ

َ
نْأ
َ
ْيَن، أ

َ
يَاِن َتنْأ

َ
ْيَن َتنْأ

َ
 َتنْأ

يَ اصل آن: .  1
َ
 . َرأ



111 

 

                                                                                                                  

: شود یاء، متحرک و قبل از آن فتحه دارد بنابرین یاء به الف قلب می

ٰى.
َ
  رَأ

  آن: صرف

ْيت َما 
َ
يِْت رَأ

َ
ْيت ْم، رَأ

َ
ْيت َما رَأ

َ
يَْت رَأ

َ
ْيَن، رَأ

َ
تَا رَأ

َ
ْت رَأ

َ
ْوا، رَأ

َ
يَا رَأ

َ
ٰى رَأ

َ
رَأ

ْينَا.
َ
يْت  رَأ

َ
، رَأ ر ْيت 

َ
 رَأ

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صيغهبنابرین فقط در 

ي وا=  َفَعل وا: غایب مذکر جمع
َ
 هفتح آن از قبل و دار حرکت ،یاء .رَأ

اْْوارَ : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْوا: شود می حذف الف نتيجه در دده می
َ
 .َرأ

يَْت.=  َفَعلَْت : غایب مونث مفرد
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء رَأ

اْْت رَ : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار
َ
  ر ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْت : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
 .رَأ

َيتَا=  اَفَعلَتَ : غایب مونث مثنی
َ
 قرار فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: رَأ

اتَا: شود می قلب الف به لذا گرفته
َ
 تاء که کنيم توجه باید مرحله این در. رَأ

 و دهآم الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث
 فتحه این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده

: است ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی

اْتْارَ 
َ
 عله حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. أ

تَا: کنيم می حذف را
َ
 .رَأ
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ىٰ 
َ
]چنين[ است. اما عرب بر حذف همزه از مضارعش اتفاق دارند  1يَْرأ

َن تََرٰى تََريَاِن تََرْوَن، تََريَْن يََرٰى يََريَاِن يََرْوَن، تََرٰى تََريَاِن يََريْ  اند: و گفته
رَٰى نََرٰى.

َ
 تََريَاِن تََرْوَن، أ

َؤنرِث لَْفظ  الَْواِحَدةِ َواْْلَْمِع؛ لِٰکنر َوْزَن  َواترَفَق ِف ِخَطاِب الْم 
لَْت ََعَ  .. َفق  َمرَْت ِمنْه 

َ
، َوَوْزَن اْْلَْمِع: َتَفلَْن. فَنَِذا أ الَْواِحَدةِ: َتَفْيَ

 
َ
: رَهْ اْْل ول  ْصِل: اِرَْء؛ َنْرَع، وَََعَ اْْلَْذِف: َر، َويَلَْزم  الَْهاء  ِف الَْوقِْف؛ َفتَق 

 َريَا َرْوا رَْي َريَا َريَْن.
                                                           

رَ  ٰى،تَرَ  ٰى،يَرَ  . 1
َ
ي  ها:  اصل آن .ىٰ نَرَ  ،ىٰ أ

َ
ي   ،يَْرأ

َ
، ،تَْرأ ي 

َ
رْأ
َ
ي   أ

َ
 .نَْرأ

یاء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا یاء به الف قلب حرکت آن به 

رَ  ٰى،تَرَ  ٰى،يَرَ  شود: راء انتقال داده می
َ
 .ىٰ نَرَ  ،ىٰ أ

ي   آن اصل ْفَعل وَن:َيْفَعل وَن، تَ 
َ
 قبل ام و متحرک ،یاء :است بوده ْونَ يَْرأ

 : شود می قلب الف بهیاء  قرار گرفته لذا فتحه آن
َ
 ر  ساکنين التقاء. اْْونَ يَْرأ

  :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف پس دهد می
َ
جهت  .ْونَ يَْرأ

 يََرْوَن. شود: تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
يِ  َتْفَعِلَي:مفرد مؤنث: 

َ
 فتحه آن از قبل حرف و متحرک ،یاء. ْيَ تَْرأ

 : شود می قلب الف به پس دارد،
َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. اْْينَ تَْرأ

  :کنيم می حذف را - است الفعل الم که - الف دهد، می
َ
جهت  .ْينَ تَْرأ

 تََريَْن. شود: تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
شود. صرف کامل آن در باال  عاللی حادث نمیها ا ی صيغه بقيهدر 
 گذشت.
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اما  شود، رد مؤنث و جمع مؤنث متفق میو در خطاب کردن، لفظِ مف

،  وزن مفرد مؤنث:  آنپس هرگاه از  است.َتَفلَْن  و وزن جمع مؤنث:َتَفْيَ

و َر،  گویی: و بر حذف میاْرَع،  مانند:؛ 1اِرْءَ  :گویی .. بر اصل میامر ساختی

 1رَهْ َريَا َرْوا رَْي َريَا َريَْن. گویی: شودص پس می در وقف، هاء الزم می

                                                           
 :آن صرف . 1

 شود، بنابرین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

ٰى: مفرد مذکر: 
َ
حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن تَْرأ

 اِرَْء. :کنيم ا مجزوم به حذف حرف عله میو آخر آن ر افزایيم می
ْيَن: تَ مثنی و جمع مذکر و مفرد مؤنث: 

َ
ْوَن، تَْرأ

َ
يَاِن، تَْرأ

َ
حرف ْرأ

ا مجزوم به حذف و آخر آن ر افزایيم مضارعه را حذف کرده و الف به آن می

ْي.  :کنيم نون می
َ
ْوا، اِرْأ

َ
يَا، اِرْأ

َ
 اِرْأ
ْيَن: جمع مؤنث:

َ
حرف مضارعه را حذف کرده و الف به آن  تَْرأ

ْيَن. افزایيم: می
َ
 اِرْأ

 :از آن حاضر أمر . صرف 1
 شود، بنابرین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

 را آخر آن .رَىٰ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََرىٰ : مذکر مفرد

 .رَ  :کنيم می عله حرف حذف به مجزوم
 را فعل آخر. َريَانِ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريَانِ : مثنی

 .َريَا: کنيم می نون حذف به مجزوم
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ْن  ، َوبِاْْلَِفيَفِة: َريَْن َرو  نر َريِنر َريَانِّ َريْنَانِّ ِكيِد: َريَنر َريَانِّ َرو 
ْ
َوبِاتلرأ

؛  وَن. وََذاَك َمْرِئٌّ َو: َراء  َراِئيَاِن َراؤ وَن؛ َكَراع  َراِعيَاِن َراع  َريِْن. َفه 
.  َكَمْرِعٌّ

نر  َريَانِّ  َريَنر  :شود[ و با ]نون[ تأکيد ]ثقيله می . َريَانِّ  َريِنر  َرو   2َريْنَانِّ
  1.َريِنْ  َرو نْ  َريَنْ  :شود[ و با ]نون تأکيد[ خفيفه ]می

                                                                                                                  

 را فعل آخر. َرْونَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :َرْونَ تَ : مذکر جمع

 .َرْوا: کنيم می نون حذف به مجزوم
 را فعل آخر. َريْنَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريْنَ : مونث مفرد

 .رَيْ : کنيم می نون حذف به مجزوم
 .َريْنَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريْنَ : مونث جمع

 :از آن با نون تاکيد ثقيله رحاض أمر . صرف 1
 شود، بنابرین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

 .َريَنر : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريَنر : مذکر مفرد

 .َريَانِّ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريَانِّ : مثنی

نر : مذکر جمع نر : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََرو   .َرو 

 .َريِنر : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريِنر : ثمون مفرد

 .َريْنَانِّ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريْنَانِّ : مونث جمع
 :از آن با نون تاکيد خفيفه حاضر أمر . صرف 1

 شود، بنابرین: فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

 .يَنْ رَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريَنْ : مذکر مفرد



116 

 

 َراِعيَانِ  َراع   مانند: 2َراؤ وَن؛ َراِئيَانِ  َراء   :فاعل از[ آن پس ]اسم
 . َراع ونَ 

                                                                                                                  

 شود. ساخته نمی: مثنی

نْ : مذکر جمع نْ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََرو   .َرو 

 .َريِنْ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :تََريِنْ : مونث مفرد

 شود. ساخته نمی: مونث جمع
 :باشد نکره اسماگر  آن از فاعل . اسم 1

 اگر. است بوده َراِِئ   و َراِِئ   جری و رفعی حالت در آن اصل :راء  

ْ َرائِ : شود می بنویسيم نون با تنوین  سنگين یاء بر کسره و ضمه. ِيْ رائِ  و ي 

 این در. ْيْ َرائِ : شود می حالت دو هر در يم،گردان می ساکن را آن پس است

 حذف را عله حرف آن، از خالصی برای دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله

 .َراء  : شود می وشتهن تنوین با که. نْ َرائِ : شود می. کنيم می
 صورت اعالل است سبک یاء بر فتحه چون نصب حالت در اما

 يًا.َرائِ : پذیرد نمی
 :باشد معرفه اسم اگر آن از فاعل اسم

 شود: باشد، صرف آن چنين می( ال) به معرفه ،آن از فاعل اسم اگر

ائِيَتَاِن الرر  اِئيَة  الرر اؤ وَن، الرر اِئيَاِن الرر اِِئ الرر .الرر  اِئيَات 

  پذیرد: صورت میتنها در جمع مذکر، اعالل 
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؛ و ]اسم مفعول از[ آن:  .َمْرِعٌّ  مانند: 2َمْرِئٌّ
رَٰى ي رِي إَِراًء 

َ
: أ ول  يًْضا؛ َفتَق 

َ
َخَواتِِه أ

َ
َالِف  ِْل ْفَعَل ِمنْه  ُم 

َ
َوبِنَاء  أ

ر   َو م  ، وََذاَك:  َوإَِراَءةً، َوإَِرايًَة، َفه  ِريَات  ِريَتَاِن م  ِريَة  م  وَن، م  ر  ِريَاِن م  م 
. َريَات  َراتَاِن م  َراة  م  َرْوَن، م  َريَاِن م  ًرى م   م 

ْفَعَل  و بنای
َ
کندص پس  از آن، همچنين با خواهرانش مخالفت میأ

رَىٰ  گویی: می
َ
  1أ

                                                                                                                  

اِئي وَن:جمع مذکر:  ضمه بر یاء سنگين است حرکت آن را به قبل  الرر

اؤ  گردانيم:  دهيم و خودش را ساکن می می  ر  ساکنين التقاء ْوَن:يْ الرر

وْ : شود می. کنيم می حذف را یاء آن، از خالصی برای دهد می اؤ   َن.الرر
 سم مفعول از آن:ا . 1

اند که اولی  واو و یاء در در کنار همدیگر واقع شده .وْي  َمْرؤ   اصل آن:

ْي   شود: واو به یاء قلب کرده می از آن دو ساکن است بنابرین یاء،  .َمْرؤ 

شود برای رهایی  ساکن و قبل از آن ضمه است پس نطق زدن سنگين می

دو حرف هم جنس کنار  .ِئْي  َمرْ شود:  از آن، قبل از یاء، کسره داده می

همدیگر واقع شده، اوّلی ساکن و دومی متحرک است لذا در همدیگر ادغام 

 .َمْرِئٌّ شوند:  می

.  َمْرِئٌّ صرف آن:   َمْرِئيراِن َمْرِئييوَن، َمْرِئيرة  َمْرئِيرتَاِن َمْرِئيرات 
َي، اصل آن: .  1

َ
رْأ
َ
ْفَعَل بر وزن: أ

َ
 . أ
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: شود ل از آن فتحه دارد بنابرین یاء به الف قلب مییاء، متحرک و قب

ٰى.
َ
رْأ
َ
جهت تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده  أ

رَىٰ  شود: می
َ
 .أ

  صرف آن:

َريْت َما 
َ
َريِْت أ

َ
َريْت ْم، أ

َ
َريْت َما أ

َ
َريَْت أ

َ
َريَْن، أ

َ
َرتَا أ

َ
رَْت أ

َ
َرْوا، أ

َ
َريَا أ

َ
رَٰى أ

َ
أ

 
َ
، أ ر َريْت 

َ
َريْنَا.أ

َ
 َريْت  أ

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صيغهبنابرین فقط در 

فْ : غایب مذکر جمع
َ
 =  َعل واأ

َ
ي واأ

َ
 فتحه آن از قبل و دار حرکت ،یاء .رْأ

رْ : شود می قلب الف به لذا گرفته قرار
َ
اْْواأ

َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

رْ : شود می حذف الف نتيجه در دده می
َ
ْواأ

َ
جهت تخفيف، همزه حذف  .أ

َرْوا شود: کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
َ
 .أ

فْ : غایب مونث مفرد
َ
يَْت.=  َعلَْت أ

َ
رْأ
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء أ

رْ : شود می قلب الف به لذا گرفته، قرار
َ
اْْت أ

َ
 ر  ساکنين التقاء مرحله این در. أ

ْت : شود می حذف علّه حرف نتيجه در دهد می
َ
رْأ
َ
جهت تخفيف، همزه  .أ

رَْت  شود: حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
َ
 .أ

فْ : غایب مونث مثنی
َ
يَ =  اَعلَتَ أ

َ
رْأ
َ
 فتحه آن از قبل و متحرک ،یاء: تَاأ

اْتَا: شود می قلب الف به لذا گرفته قرار
َ
رْأ
َ
 که کنيم توجه باید مرحله این در. أ

 الف آن از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء
 این پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده
 ساکن تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابراین است عارضی فتحه
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  1ي رِي

                                                                                                                  

رْ : است
َ
اْتْاأ

َ
 آن، از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. أ

تَا: کنيم می حذف را عله حرف
َ
رْأ
َ
جهت تخفيف، همزه حذف کرده و  .أ

َرتَا شود: حرکت آن به راء انتقال داده می
َ
 .أ

، ن ْفِعل   . 1 فِْعل 
 
، أ ، ت ْفِعل  ْفِعل  ، ،ت ْرِئ   ،ي ْرِئ  ها:  اصل آن .ي  ْرِئ 

 
 .ن ْرِئ   أ

ْرِئ، ،ت ْرِئ  ،ي ْرِئ : کنيم می ساکن را آن است سنگين یاء بر ضمه
 
 .ِئ ن رْ  أ

 شود: جهت تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
رِي، ،ت رِي ،ي رِي

 
 .ن رِي أ

ْفِعل وَن، ت   ضمه بر یاء سنگين  :است بوده ْونَ ي ْرِئي   آن اصل ْفِعل وَن:ي 

. ْونَ ي ْرئ يْ گردانيم:  است آن را به ما قبل نقل کرده و خودش را ساکن می
جهت  .ْونَ ي ْرؤ   کنيم: الفعل را حذف می آید الم د میالتقاء ساکنين بوجو

 .ْونَ ي ر   شود: تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
 آن از قبل و دارد کسره ،یاء :ت ْفِعِلْيَ = ت ْرئِيِْيَ مؤنث مخاطب: مفرد 

 ،آن از خالصی برای. شود می سنگين تلفظ حالتی چنين در آمده، نيز کسره

 پس دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این در .ت ْرئِيْْيَ : يمکن می ساکن را یاء

جهت تخفيف، همزه  .ت ْرِئْيَ : کنيم می حذف را - است الفعل الم که - یاء

 .ت ِريْنَ  شود: حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
وَن، ت رِي ت ِريَاِن ي ِري صرف آن: وَن، ي رِي ي ِريَاِن ي ر  َن، ت رِي ت ِريَاِن ت ر 

رِي ن رِي.
 
 ت ِريَن ت ِريَاِن ت ِريَن، أ
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ر   آن: پس ]اسم فاعل از[ 1إَِرايًَة، و 1إَِراءً  و 2إَِراَءةً، وَن،  م  ر  ِريَاِن م  م 
، ِريَات  ِريَتَاِن م  ِريَة  م    4م 

                                                           
 . إِْفَعاًَل بر وزن: إِرَْءايًا، اصل آن: .  1

جهت تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده 

چون  إَِراًء. شود: یاء بعد از الف واقع شده به همزه تبدیل می .إَِرايًا شود: می

 إَِراَءةً. فتاده، تاء به آن افزوده شده است: حذف اتفاق ا
 إَِراًء. را بدون تاء تلفظ زد:إَِراَءةً، جایز است که: .  1
اند به این  با یاء را جایز دانسته إَِرايَةً اما کسانی که إَِراَءةً ، اصل آن: .  3

شود که در آخر واقع شود  یاء زمانی به همزه قلب می اند که نظر انداخته
اند که بعدها  ن اکنون در آخر واقع شده زیرا ایشان به تاء اعتبار ندادهبنابری

 بر این کلمه طاری شده است.
 :باشد نکره اسماگر  آن از فاعل . اسم 1

ر   ْرِئ   جری و رفعی حالت در آن اصل :م  ْرِئ   و م   اگر. است بوده م 

ْرئِ : شود می بنویسيم نون با تنوین ْ م  ْرئِ  و ي   یاء بر کسره و ضمه. ِيْ م 

: شود می حالت دو هر در يم،گردان می ساکن را آن پس است سنگين

ْرئِ   حرف آن، از خالصی برای دهد می ر  ساکنين التقاء مرحله این در. ْيْ م 

ْرئِ : شود می. کنيم می حذف را عله جهت تخفيف، همزه حذف کرده و . نْ م 

ِرنْ  شود: حرکت آن به راء انتقال داده می ر  : شود می نوشته تنوین با که.م   .م 
 صورت اعالل است سبک یاء بر فتحه چون نصب حالت در اما

رِ : پذیرد نمی  يًا.م 
 :باشد معرفه اسم اگر آن از فاعل اسم
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. و ]اسم مفعول از[ آن: َريَات  َراتَاِن م  َراة  م  َرْوَن، م  َريَاِن م  ًرى م   2م 

                                                                                                                  

 شود: باشد، صرف آن چنين می( ال) به معرفه ،آن از فاعل اسم اگر

ِريَ  ِريَتَاِن الم  ِريَة  الم  وَن، الم  ر  ِريَاِن الم  رِي الم  .الم   ات 

  پذیرد: صورت میتنها در جمع مذکر، اعالل 
ْرِئي وَن:جمع مذکر:  ضمه بر یاء سنگين است حرکت آن را به قبل  الم 

ْرئ  گردانيم:  دهيم و خودش را ساکن می می  ر  ساکنين التقاء ْوَن:يْ الم 

ْرؤ وْ : شود می. کنيم می حذف را یاء آن، از خالصی برای دهد می  َن.الم 
 شود: مزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده میجهت تخفيف، ه

وَن. ر   الْم 
 :باشد نکره اسماگر  آن از مفعول . اسم 1

ًرى ْرَئ   جری و رفعی حالت در آن اصل :م  ْرَئ   و م   اگر. است بوده م 

ْرئَ : شود می بنویسيم نون با تنوین ْ م  ْرئَ  و ي  یاء حرکت گرفته و قبل از . ِيْ م 

ْ : شود رار دارد بنابرین یاء به الف قلب میآن، فتحه ق ْرئَا  مرحله این در. نْ م 

. کنيم می حذف را عله حرف آن، از خالصی برای دهد می ر  ساکنين التقاء

ْرئَ : شود می جهت تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال . نْ م 

َرنْ  شود: داده می ًرى: شود می نوشته تنوین با که.م   .م 
 صورت اعالل است سبک یاء بر فتحه چون نصب حالت رد اما

رَ : پذیرد نمی  يًا.م 
ْرَئيَاِن:مثنی مذکر:  قرار گرفته اما  فتحه آن قبل ما و متحرک ،یاء الْم 

 زیرا بعد از آن، ساکن آمده است. شود مین قلب الف به
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ِريَانِّ 
َ
ِريَنر أ

َ
ِكيِد: أ

ْ
ِريَن. َوبِاتلرأ

َ
ِريَا أ

َ
رِي أ

َ
ر وا، أ

َ
ِريَا أ

َ
ِر أ

َ
ْمِر: أ

َ
َوِِف اْْل

ِرنر 
َ
، أ نر ر 

َ
. أ ِرينَانِّ

َ
ِريَانِّ أ

َ
 أ

ِكيِد: 
ْ
وا، ََل ت رِي ََل ت ِريَا ََل ت ِريَن. َوبِاتلرأ : ََل ت ِر ََل ت ِريَا ََل ت ر  ِ

ْْ َوبِانلر
. ، ََل ت ِرنر ََل ت ِريَانِّ ََل ت ِرينَانِّ نر  ََل ت ِريَنر ََل ت ِريَانِّ ََل ت ر 

ر   گویی[: و در امر ]از آن می
َ
ِريَا أ

َ
ِر أ

َ
ِريَن.أ

َ
ِريَا أ

َ
رِي أ

َ
  2وا، أ

                                                                                                                  

ي وَن:جمع مذکر: 
َ
ْرأ یاء حرکت گرفته و قبل از آن، فتحه قرار دارد  الم 

ْ شود:  ابرین یاء به الف قلب میبن ا
َ
ْرأ  برای دهد می ر  ساکنين التقاء ْوَن:الم 

ْونَ : شود می. کنيم می حذف را الف آن، از خالصی
َ
ْرأ جهت تخفيف،  .الم 

َرْونَ  شود: همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می  .الم 
َيتَاِن:: مثنی مؤنث

َ
ْرأ َيتَاِن، م 

َ
ْرأ رفته و قبل از آن، یاء حرکت گ الم 

ْ شود:  فتحه قرار دارد بنابرین یاء به الف قلب می ا
َ
ْرأ اْتَاِن:الم 

َ
ْرأ  این در تَاِن، م 

 در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء که کنيم توجه باید مرحله
 فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده الف آن از بعد چون جا این
 گردیم برمی آن اصل به بناراین است عارضی فتحه این پس. گيرد می قرار

ْ : است ساکن تاء، گویيم می و ا
َ
ْرأ اْتْانِ الم 

َ
ْرأ  ساکنين التقاء نتيجه در. تْاِن، م 

تَاِن، : شود می. کنيم می حذف را الف آن، از خالصی برای دهد می ر 
َ
ْرأ الم 

تانِ 
َ
ْرأ داده  جهت تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال .م 

َرتانِ  شود: می َرتَاِن، م   .الم 
 :از آن حاضر أمر . صرف 1
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شود و قبال خواندیم که  فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

فِْعل  گردانيم:  ، آن را به اصل بازمیت ْفِعل  هنگام ساختن فعل امر از 
َ
، ت أ

 بنابرین:

ْرِئ  : مذکر مفرد
َ
ْرِئ  : کنيم می حذف را مضارعه حرف :ت أ

َ
جهت  .أ

. دهيم: تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال می رِي 
َ
آخر  أ

رِ  :کنيم می عله حرف حذف به مجزوم را آن
َ
 .أ

ْرِئيَانِ : مثنی
َ
ْرِئيَانِ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :ت أ

َ
جهت  .أ

ِريَاِن. :دهيم میتخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال 
َ
آخر  أ

ِريَا :کنيم می نون حذف به مجزوم را آن
َ
 .أ

ْرِئي ونَ : مذکر جمع
َ
ْرِئي ونَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :ت أ

َ
جهت  .أ

ِري وَن. :دهيم میتخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال 
َ
آخر  أ

ِري وا :کنيم می نون حذف به مجزوم را آن
َ
ضمه بر یاء سنگين است آن را  .أ

يْْواگردانيم:  کرده و خودش را ساکن می به ما قبل نقل ر 
َ
التقاء ساکنين . أ

ر ْوا کنيم: الفعل را حذف می آید الم بوجود می
َ
 .أ

ْرئِيِيَ : مونث مفرد
َ
ْرئِيِيَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :ت أ

َ
جهت  .أ

ِريَِي. :دهيم میتخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال 
َ
آخر  أ

ِرِي  :کنيم می نون حذف به مجزوم را آن
َ
کسره بر یاء سنگين است آن را  .أ

ِرْيْ گردانيم:  ساکن می
َ
الفعل را حذف  آید الم التقاء ساکنين بوجود می. أ

رِيْ  کنيم: می
َ
 .أ
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ِرنر  گویی[: و با ]نون[ تأکيد ]ثقيله در امر می
َ
، أ ر نر

َ
ِريَانِّ أ

َ
ِريَنر أ

َ
أ

. ِرينَانِّ
َ
ِريَانِّ أ

َ
 2أ

                                                                                                                  

ْرِئْيَ : مونث جمع
َ
ْرِئْيَ : کنيم می حذف را مضارعه حرف :ت أ

َ
جهت  .أ

ِريَْن. :دهيم میل تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقا
َ
 أ

 :با نون تأکيد ثقيله حاضر أمر . صرف 1
شود و قبال خواندیم که  فعل امر از فعل مضارع مخاطب ساخته می

فِْعل  گردانيم:  ، آن را به اصل بازمیت ْفِعل  هنگام ساختن فعل امر از 
َ
، ت أ

 بنابرین:

ْرِئ  : مذکر مفرد
َ
ْرِئ  : کنيم می حذف را مضارعه حرف :ت أ

َ
جهت  .أ

. شود: تخفيف، همزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می رِي 
َ
 أ

ِريَنر  :کنيم نون توکيد به آن متصل کرده و فعل را مبنی بر فت  می
َ
 .أ

ِريَا: مثنی
َ
ِريَانِّ  :کنيم نون توکيد به آن متصل می .أ

َ
 .أ

ْوا: مذکر جمع ر 
َ
ر ْونْ  :کنيم نون توکيد به آن متصل می .أ

َ
التقاء  .نَ  أ

ر نْ  کنيم: آید واو را حذف می ساکنين بوجود می
َ
که با ادغام نوشته  .نَ  أ

.: شود می ر نر
َ
 أ

رِيْ : مونث مفرد
َ
رِيْ  :کنيم نون توکيد به آن متصل می .أ

َ
التقاء  .نَ  نْ  أ

ِرنْ  کنيم: آید واو را حذف می ساکنين بوجود می
َ
که با ادغام نوشته  .نَ  أ

.: شود می ِرنر
َ
 أ

ِريَْن.: ونثم جمع
َ
 :کنيم الف فارقه و نون توکيد به آن متصل می أ

ِرينَانِّ 
َ
 .أ
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وا، ََل ت رِي ََل ت ِريَا ََل ت ِريَن. گویی[: و با نهی ]می  2ََل ت ِر ََل ت ِريَا ََل ت ر 
ََل ت ِريَنر ََل ت ِريَانِّ ََل  گویی[: رع میو با ]نون[ تأکيد ]ثقيله در فعل مضا

. ، ََل ت ِرنر ََل ت ِريَانِّ ََل ت ِرينَانِّ نر  1ت ر 
؛  وِز الَْفاِء: اِْيتَاَل؛ َنْختَاَر، َواِْيتََّلٰ ول  ِف اْفتََعَل ِمْن َمْهم  َوَتق 

.  َنْقتَََّضٰ
 

                                                           
 :فعل مضارع با ال نهی . صرف 1

 حذف به مجزوم را با داخل کردن ال نهی، آخر آن :ت رِي: مذکر مفرد

 .ََل ت رِ  :کنيم می عله حرف
 نون حذف به مجزوم را با داخل کردن ال نهی، آخر آن :ت ِريَانِ : مثنی

 .ََل ت ِريَا :کنيم می
 حذف به مجزوم را با داخل کردن ال نهی، آخر آن :ت ر ونَ : مذکر جمع

وا :کنيم می نون  .ََل ت ر 
 حذف به مجزوم را با داخل کردن ال نهی، آخر آن :ت ِرينَ : مونث مفرد

 .ََل ت رِي :کنيم می نون
گردانيم، و چون جمع  ال نهی به آن داخل می :ت ِرينَ : مونث جمع

 .ََل ت ِرينَ  :شود نث، مبنی است پس در آخر آن تغييری ایجاد نمیمؤ
گونه که با نون توکيد، فعل أمر را صرف کردیم در اینجا نيز  همان.  1

 شود. چنين می
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 واْختَاَر،  انند:م 2اِْيتَاَل؛ گویی: از مهموزِ فاءالفعل میاْفتََعَل  و در
؛ . مانند: 1اِْيتََّلٰ  اْقتَََّضٰ

                                                           
اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده :اِئْتَيََل  :مفرد مذکر غایب . 1

شود  قلب می ی دوم به حرفی متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

یاء متحرک و قبل از آن  .اِيْتَيََل ی اول است:  جنس با حرکت همزه که هم

 .اِْيتَاَل شود:  فتحه قرار گرفته بنابرین یاء به الف قلب می
 افتد: ی بعدی نيز چنين اتفاقی می در چهار صيغه

 اِئْتَيَََل = اِيْتَيَََل = اِْيتَاََل. :مثنی مذکر غایب
 ئْتَيَل وا = اِيْتَيَل وا = اِْيتَال وا.اِ  :جمع مذکر غایب
 اِئْتَيَلَْت = اِيْتَيَلَْت = اِْيتَالَْت. :مفرد مؤنث غایب
 اِئْتَيَلَتَا = اِيْتَيَلَتَا = اِْيتَاتَلَا. :مثنی مؤنث غایب

در این مرحله التقاء ساکنين اِئْتَيَلَْن = اِيْتَيَلَْن = اِْيتَاْلَْن.  جمع مؤنث:

 اِْيتَلَْن. کنيم: که جهت خالصی از آن، الف را حذف میآید  بوجود می
 اِْيتَلْت َما، اِْيتَلَْت،شود:  میحکم داده  اِْيتَلْنَ ها همانند  ی صيغه در بقيه

، اِْيتَلْت َما، اِْيتَلِْت، اِْيتَلْت ْم، ر ، اِْيتَلْت   اِْيتَلْنَا. اِْيتَلْت 
اند که اولی  ر هم واقع شدهدو همزه کنا :اِْئتََلَ  :مفرد مذکر غایب . 1

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

یاء متحرک و قبل از آن  .اِْيتََلَ ی اول است:  جنس با حرکت همزه که هم

 .اِْيتََّلٰ شود:  فتحه قرار گرفته بنابرین یاء به الف قلب می
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اند که اولی  م واقع شدهدو همزه کنار ه :اِْئتَلَيَا :مثنی مذکر غایب

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

 اِْيتَلَيَا.ی اول است: جنس با حرکت همزه که هم
اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده :اِْئتَلَي وا :جمع مذکر غایب

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

یاء متحرک و قبل از آن  اِْيتَلَي وا.ی اول است:  جنس با حرکت همزه ه همک

التقاء ساکنين . اِْيتَََلْْوا :شود فتحه قرار گرفته بنابرین یاء به الف قلب می

 .والَ اِْيتَ  کنيم: الفعل را حذف می آید الم بوجود می
ه اولی اند ک دو همزه کنار هم واقع شده :اِْئتَلَيَْت  :مفرد مؤنث غایب

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

یاء متحرک و قبل از  .اِْيتَلَيَْت ی اول است:  جنس با حرکت همزه که هم

التقاء  .اِْيتَََلْْت شود:  آن فتحه قرار گرفته بنابرین یاء به الف قلب می

 کنيم: میآید که جهت خالصی از آن، الف را حذف  ساکنين بوجود می
 اِْيتَلَْت.

اند که اولی  دو همزه کنار هم واقع شده :اِْئتَلَيَتَا :مثنی مؤنث غایب

شود  ی دوم به حرفی قلب می متحرک و دومی ساکن است بنابرین همزه

 آن از قبل و متحرک ،یاء اِْيتَلَيَتَا. ی اول است: جنس با حرکت همزه که هم

 توجه باید مرحله این در. اِْيتَََلْتَا: ودش می قلب الف به لذا گرفته قرار فتحه

 از بعد چون جا این در اما. است ساکن هميشه اصل در تأنيث تاء که کنيم
 پس. گيرد می قرار فتحه هميشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده الف آن
 تاء، گویيم می و گردیم برمی آن اصل به بنابرین است عارضی فتحه این
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 از رهائی برای شود می حادث ساکنين التقاء نتيجه در. تْااِْيتَََلْ : است ساکن

 .اِْيتَلَتَا: کنيم می حذف را عله حرف آن،
اند که اولی متحرک و  دو همزه کنار هم واقع شده :اِْئتَلَْيَ  جمع مؤنث:

جنس  شود که هم ی دوم به حرفی قلب می دومی ساکن است بنابرین همزه

.اِيْ  ی اول است: با حرکت همزه  تَلَْيَ
 اِْيتَلَيَْت،شود:  میحکم داده  اِْيتَلَْيَ ها همانند  ی صيغه در بقيه

، اِْيتَلَيْت َما، اِْيتَلَيِْت، اِْيتَلَيْت ْم، اِْيتَلَيْت َما، ر ، اِْيتَلَيْت   اِْيتَلَيْنَا. اِْيتَلَيْت 
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َماِن َوالَْمََكنِ ]  [ِف بِنَاِء اْسِم الزر

؛ َنلَْمْجِلِس  وَر الَْعْيِ ٰ َمْفِعل  َمْكس  ، ََعَ ِمْن َيْفِعل  بَِکْسِ الَْعْيِ
 َوالَْمبِيِت.
" از  الفعل  مکسور عين"َمْفِعل"، الفعل، بر ]وزن[  به کسرِ عين"َيْفِعل 

 2َمبِيت. وَُمِْلس استص مانند: 
؛  ََ الَْعْيِ ٰ َمْفَعل  َمْفت و َها، ََعَ ، بَِفتِْح الَْعْيِ وََضمِّ َوِمْن َيْفَعل  َويَْفع ل 

 َنلَْمْذَهِب، َوالَْمْقتَِل، َوالَْمْْشَِب، َوالَْمَقاِم.
" و از  "، و "َيْفَعل  ن[ الفعل و ضم آن، بر ]وز به فت ِ عين"َيْفع ل 

 1َمَقام.و َمْذَهب، َمْقتَل، َمْْشَب، الفعل استص مانند:  مفتوح عين"َمْفَعل"، 
 ، ، َوالَْمْجِزر  ، َوالَْمْطِلع  ، َوالَْمْغرِب  ق  ، َوالَْمْْشِ وََشذر الَْمْسِجد 

 ، ، َوالَْمْرفِق  .َوالَْمْرفِق  ، َوالَْمْسِقط  ، َوالَْمنْبِت  ، َوالَْمنِْسك   َوالَْمْسِکن 
 

                                                           
  زمان نشستن، یا مکان نشستن. َُمِْلس: شود: می َجلََس ََیِْلس   . 1

 زمان شب ماندن، یا مکان شب ماندن. َمبِيت: شود: می اَت يَِبيت  بَ 
  زمان رفتن، یا مکان رفتن. َمْذَهب: شود: می َذَهَب يَْذَهب   . 1

  زمان قتل، یا مکان قتل. َمْقتَل: شود: می َقتََل َيْقت ل  

 زمان نوشيدن، یا مکان نوشيدن. َمْْشَب: شود: می َْشَِب يَْْشَب  

وم    زمان برخاستن، یا مکان برخاستن. َمَقام: شود: می قَاَم َيق 
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َمْسِجد، َمْْشِق، َمْغرِب، َمْطِلع، َُمِْزر، َمْرفِق، ذ است: و شا
 2َمْسِکن، َمنِْسك، َمنْبِت، و َمْسِقط.

                                                           
1 .  : د  اما بر خالف قياس از عرب َمْسَجد.  قياس آن:َسَجَد يَْسج 

 معنای آن: زمان یا مکان سجود کردن. َمْسِجد.  شنيده شده:

 : ق  قَْت تَْْش  ق.  قياس آن:َْشَ اما بر خالف قياس از عرب شنيده َمْْشَ

ق.  شده:  : زمان یا مکان باال آمدن، طلوع کردن.معنای آنَمْْشِ

 : اما بر خالف قياس از عرب شنيده َمْغَرب.  قياس آن:َغَربَْت َتْغر ب 

 معنای آن: زمان یا مکان دور شدن، غروب کردن.َمْغرِب.  شده:

 : اما بر خالف قياس از عرب شنيده َمْطلَع.  قياس آن:َطلََعْت َتْطل ع 

 یا مکان طلوع کردن. معنای آن: زمانَمْطِلع.  شده:
 . ر   اما بر خالف قياس از عرب شنيده شده:َُمَْزر.  قياس آن:َجَزَر ََیْز 

 .ذب  کردنمعنای آن: زمان یا مکان َُمِْزر. 

 :  اما بر خالف قياس از عرب شنيده شده:َمْرفَق.  قياس آن:َرَفَق يَْرف ق 
 کردن. مهربانیمعنای آن: زمان یا مکان َمْرفِق. 

: فََرَق يَ  ق  اما بر خالف قياس از عرب شنيده َمْفَرق.  قياس آن:ْفر 

انشعاب، فرق موی مکان زمان یا مکان جدایی، معنای آن: َمْفِرق.  شده:

 .سر
 : ن  اما بر خالف قياس از عرب َمْسَکن.  قياس آن:َسَکَن يَْسک 

 .سکونت گزیدنمعنای آن: زمان یا مکان َمْسِکن.  شنيده شده:
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َِّها. ٰهَذا إَِذا َنَن  ِجََي الَْفتْح  ِفيَها َك 
 
ِِكَ الَْفتْح  ِف َبْعِضَها، َوأ وَح 

ِم.  الِْفْعل  َصِحيَح الَْفاِء َوالَلر
الفعل نيز[ حکایت شده  س با[ فت ِ ]عينها ]طبق قيا و در بعضی از این

این  1ها اجازه داده شده است. ی این و ]طبق قياس با[ فت  در همه 2است،

الفعلِ ]آن[ حروف صحي   ]احکامی که گذشت[ اگر فعل، فاءالفعل و الم
 باشد.

 ْ بًَدا؛ َنل
َ
ور  َعيْن ه  أ ْعتَلِّ الَْفاِء َمْكس  ا َغْي ه ... فَِمَن الْم  مر

َ
َموِْضِع، َوأ

 َوالَْموِْعِد.
. وَٰى َوالَْمْرَمٰ

ْ
بًَدا؛ َنلَْمأ

َ
َ  أ ِم َمْفت و ْعتَلِّ الَلر  َوِمَن الْم 

                                                                                                                  

ك   اما بر خالف قياس از عرب شنيده َمنَْسك.  قياس آن:: نََسَك يَنْس 

 کردن. عبادتمعنای آن: زمان یا مکان َمنِْسك.  شده:
 : اما بر خالف قياس از عرب شنيده َمنْبَت.  قياس آن:َنبََت يَنْب ت 

 .روئيدنمعنای آن: زمان یا مکان َمنْبِت.  شده:

 : ياس از عرب شنيده اما بر خالف قَمْسَقط.  قياس آن:َسقَط يَْسق ط 

 کردن. سقوطمعنای آن: زمان یا مکان َمْسِقط.  شده:
در شرح تفتازانی بر تصریف زنجانی آمده که از موارد یاد شده: سه  . 1

 َمْسَجد، َمْسَکن، َمْطلَع. الفعل از عرب شنيده شده: به فت ِ عين  کلمه
مامی در شرح تفتازانی بر تصریف زنجانی آمده: اگر چه از عرب ت . 1
ها به فت  شنيده نشده اما طبق قياس صحي  است. ابن سِکِّيت در  آن

ها جایز است و اگر چه از عرب  اصالح منطق گفته است: فت  در تمامی این
 نشنویم.



111 

 

الفعل آن  و اما غير از آن... پس از معتلِ فاءالفعل ]یعنی از مثال[، عين

 َموِْضع، و َموِْعد.هميشه مکسور استص مانند: 
وَٰى ووح استص مانند: الفعل آن[ هميشه مفت و از معتل الالم، ]عين

ْ
 َمأ

.  2َمْرَمٰ
ةِ،  ِنيِث؛ َنلَْمِظنرِة، َوالَْمْقََّبَ

ْ
ٰ َبْعِضَها تَاء  اتلرأ ل  ََعَ َوقَْد تَْدخ 
. مِّ ، بِالضر قَة  ة  َوالَْمْْش  َ قَِة. وََشذر الَْمْقَّب   َوالَْمْْشَ

، تاء تأنيث ها بر بعضی از آنی بُقعه[  یا اراده ]جهت مبالغهو گاهی 

ةِ،شودص مانند:  داخل می قَِة.و  َمِظنرة، َمْقََّبَ   1َمْْشَ
 

                                                           
 ی کلی برای اسم زمان و مکان: قاعده . 1

 که حالت دو در مگر دنآی می َمْفَعل وزن بر هميشه مکان و زمان اسم

 :دنآی می َمْفِعل وزن بر

 ََضََب : مانند بيایند، َيْفِعل   وزن بر ها آن مضارع که افعالی الف(
 َمْْضِب. يَْْضِب  

 َموِْعد. يَِعد   وََعدَ : مانند باشد، واوی الفعل ب( فاء

1 .  : ني اما بر خالف قياس از عرب شنيده َمَظنرة.  قياس آن:َظنر َيظ 

 .رود جود آن چيز در آن میجایی که احتمال ومعنای آن: َمِظنرة.  شده:

ة.  قياس آن:: ََّبَ َيْقَّب   قَ   قبرستان.معنای آن: َمْقََّبَ

ق  َْشَ  قَة.  قياس آن:: َق يَْْش  جایی که خورشيد در آن معنای آن: َمْْشَ

 کند. طلوع می
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ة و  َ قَة و َمْقَّب   1الفعل[ شاذ است. با ضم ]عينَمْْش 

                                                           
ها به سه  های زمان و مکانی که عين الفعل آن مصادر ميمی و اسم . 1

باشد. که عبارتند  ( آمده است هفت کلمه میَمْفع ل و َمْفِعل، َمْفَعلوجه )

 از:
 فعل
 ماضی

 فعل
 مضارع

 اسم زمان و
 مکان قياسی

 اسم زمان و
 مکان سماعی

 معانی
 ها آن

 قََدرَ 
 

 َيْقِدر  
 

 َمْقِدَرة
 

 َمْقَدَرة
َرة  َمْقد 

 زمان یا مکان قدرت
 

َق   َْشَ
 

ق    يَْْش 
 

قَة  َمْْشَ
 

قَة  َمْْشِ
قَة  َمْْش 

 زمان یا مکان نشستن
 هنگام طلوع خورشيد

 َقََّبَ 
 

 َيْقَّب   
 

ة  َمْقََّبَ
 

ة  َمْقَِّبَ
ة َ  َمْقَّب 

 زمان یا مکان
 دفن کردن

رَِب 
َ
 أ

 

رَب  
ْ
 يَأ

 

َرَبة
ْ
 َمأ

 

ِرَبة
ْ
 َمأ

َبة ر 
ْ
 َمأ

 زمان یا مکان عاقل
 و زیرک شدن و ماهر

 َهلََك 
 

 َيْهِلك  
 

 َمْهِلَكة
 

 َمْهلََكة
 َمْهل َكة

 زمان یا مکان
 هالکت

 

 يََسَ 
 

 يَيِْس  
 

ة  َميِْسَ
 

ة  َميَْسَ
ة َ  َميْس 

 زمان یا مکان آسانی
 گریو توان

 َزَرعَ 
 

 يَْزَرع  
 

 َمْزرََعة
 

 َمْزرَِعة
 َمْزر َعة

 زمان یا مکان
 کاشتن
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َقاِم. ْدَخِل، َوالْم  ا َزاَد ََعَ اثلرََلثَِة، َنْسِم الَْمْفع وِل؛ َنلْم   َوِممر
 ]از  و آنچه بر سه حرف زیاد شد، مانند اسم مفعول استص مانند:

َ
ْدَخَل أ

ْدَخل،  شود:[ می ي ْدِخل   قَاَم ي ِقيم  و ]از م 
َ
َقام. شود:[ می أ  2م 

َجررِد؛  ، ِمَن اثليََلِثِّ الْم  ء  بِالَْمََكِن.. ِقيَل ِفيِه: َمْفَعلَة  ْ َ الَشر َوإَِذا َكث 
ة  
ْ
، َوَمْقثَأ ، َوَمبَْطَخة  َسَدة ، َوَمْذَئبَة 

ْ
، َوَمأ رْض  َمْسبََعة 

َ
: أ  .َفي َقال 

و هرگاه چيزی در مکانی زیاد شد..  از ثالثی مجرد در آن گفته 

؛ شود:  می زیاد باشد[  -یعنی: درنده  -َسب ع پس ]در سرزمينی که َمْفَعلَة 

.  شود: گفته می رْض  َمْسبََعة 
َ
 أ

َسد و ]در سرزمينی که 
َ
شود[:  زیاد باشد گفته می -یعنی: شير  -أ

َسَدة . 
ْ
 َمأ

شود[:  زیاد باشد گفته می -یعنی: گرگ  -ِذئْب و ]در سرزمينی که 

 .  َمْذَئبَة 
يخ و ]در سرزمينی که  شود[:  زیاد باشد گفته می -یعنی: هندوانه  -بِطِّ

 .  َمبَْطَخة 
                                                           

 و مجرد رباعی مزید، ثالثی از مکان و زمان اسم و ميمی . مصدر 1
 از را اه آن که معناست این و شود می ساخته مفعول اسم همانند مزید

ْكَرمَ : مانند. سازد می متمایز همدیگر
َ
 :ي ْکِرم   أ

ْكَرم شود، می آن مفعول اسم                          شده. داشته گرامی :م 

ْكَرم شود، می آن ميمی مصدر                       داشتن. گرامی :م 

ْكَرم شود، می آن مکان و زمان اسم  داشتن. گرامی مکان یا زمان :م 
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 شود[: زیاد باشد گفته می -یعنی: خيار چنبر  -قِثراء و ]در سرزمينی که 
ة .
ْ
 2َمْقثَأ

                                                           
 شود هیافت وفور به جنسی اسم سرزمينی یا ای منطقه در . هرگاه 1

 کمک َمْفَعلَة وزن از منطقه آن در جنس آن کثرتِ دادنِ داللت برای

 . شود می گرفته

 :مانند. شود می ساخته مجرد ثالثی اسم از َمْفَعلَة وزن* 

رْض  : شود می گفته باشد، زیاد درنده یعنی َسب ع آن در که سرزمينی
َ
 أ

 .َمْسبََعة  
َسد آن در که سرزمينی

َ
رْض  : شود می گفته باشد، زیاد شير یعنی أ

َ
 أ

َسَدة  
ْ
 .َمأ

 َمْفَعلَة وزن بر زائد حرفِ حذفِ از بعد بود مزید ثالثی اسمی اگر* 

 :مانند. شود می ساخته

ْفَعٰ 
َ
رْض  (: َمْفَعلَة   وزن بر زائد، حروف حذف از بعد) :أ

َ
 :َمْفَعاة   أ

 .دارد زیاد فعیأ که سرزمينی

رْض  (: َمْفَعلَة   وزن بر زائد، حروف حذف از بعد) :قِثراء
َ
ة   أ

َ
 :َمْقثَأ

 .دارد زیاد خيار چنبر که سرزمينی

يخ رْض  (: َمْفَعلَة   وزن بر زائد، حروف حذف از بعد) :بِطِّ
َ
 :َمبَْطَخة   أ

 .دارد زیاد هندوانه که سرزمينی

ان مر رْض  (: َمْفَعلَة   نوز بر زائد، حروف حذف از بعد) :ر 
َ
 :َمْرَمنَة   أ

 .دارد زیاد أنار که سرزمينی
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 [اْسم  اْْللَةِ ]

ا اْسم  اْْللَ  مر
َ
ثَِر  –ِة َوأ

َ
وِل اْْل َعالِج  بِِه الَْفاِعل  الَْمْفع وَل؛ لِو ص  َو َما ي  وَه 

، َوِمْصَفاة .  -إَِِلِْه   َ ، َوِمْفتَا ، َوِمْكَسَحة  ٰ ِمثَاِل ُِمْلَب  ء  ََعَ .. َفيَِِجْ
 ْ َراَد ال

َ
ٰ ٰهَذا. َوَمْن َفتََح الِْميَم.. أ  َمََكَن.َوقَال وا: ِمْرقَاة  بَِکْسِ الِْميِم، ََعَ

ی  ی کاری بوسيله و آن چيزی است که انجام دهندهو اما اسم آلت: 
نکه اثر ]آن کار[ به ]مفعول[ دهدص تا ای آن بر مفعول ]آن کار را[ انجام می

 ]یعنی بر وزن ، ِمْكَسَحة[ِمْفَعل ]یعنی بر وزن ُِمْلَب پس بر مثال: برسد
  2ِمْصَفاة و ،[ِمْفَعال ]یعنی بر وزن ، ِمْفتَاَ[ِمْفَعلَة

                                                                                                                  

 بلکه گرفت قياس خاصی وزن بر را آن توان نمی بود رباعی اسم اگر* 

 :مانند. شود می افزوده آن به "َكثِي" لفظ

رْض  
َ
 .دارد بسيار روباه که سرزمينی :اثلرْعلَِب  َكثَِية   أ

رْض  
َ
ورِ  َكثَِية   أ  .دارد بسيار گنجشک که زمينیسر :الْع ْصف 

رْض  
َ
 .دارد بسيار عقرب که سرزمينی :الَْعْقَرِب  َكثَِية   أ

 را رباعی های اسم از اندکی که شده شنيده عرب از قليل و ندرت به* 

َفْعِللَة: وزن بر َفْعلَلَة یا م   گرفته قياس آن بر و است شاذ که اند زده تلفظ م 

 :مانند شود، نمی

رْض  
َ
َعْقرِ  أ َعْقَربَة   يا بَة  م   .دارد بسيار عقرب که سرزمينی :م 

رْض  
َ
ثَْعِلبَة   أ ثَْعلَبَة   يا م   .دارد بسيار روباه که سرزمينی :م 

واو متحرک و قبل از آن است.  ِمْفَعلَةبر وزن  ِمْصَفَوةاصل آن:  . 1

 یعنی: فيلتر. .ِمْصَفاة شود: فتحه قرار گرفته لذا به الف قلب می
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اند. و ]اما[ کسی که ميم  را با کسر ميم گفته  1ِمْرقَاة و بر این، 1آید. می

 ی اسم مکان دارد. ارادهگوید[  می 1ْرقَاةمَ ]و دهد..  را فت  می

                                                           
 ِمْفَعال و ِمْفَعلَة ِمْفَعل، قياسی اوزان بر متعدی ثالثی از آلت اسم . 1

 :مانند. آید می

 : ِمْفَعل
 :ِمْشَجب.  چنگال :ُِمْلَب. دوزند جامه آن با چه هر سوزن، :ُِمْيَط

 شير آن در که ظرفی دوشه، شير :ُِمْلَب. اندازند جامه آن بر که چوب دار

 .ِمنََّْب . دوشند
 : ِمْفَعلَة

 آن با که هائی مهره :ِمْسبََحة. شانه :ِمْسََحة. برقی جارو :ِمْكنََسة

ة. کيف :ُِمَْفَظة. کنند تسبي   :ِمْرآة. چراغدان :ِمْسََجة. دان مرکب :ُِمََّْبَ
 فيلتر. :ِمْصَفاة .جارو :ةِمْكَسحَ  .آینه

 : ِمْفَعال
 .ِمْسَمار ِمْسَواك، ِمنَْقار،. قيچی :ِمْقَراض. کليد :ِمْفتَاَ

یاء متحرک و قبل از آن است.  ِمْفَعلَةبر وزن  ةِمْرَقيَ ل آن: اص . 1

 یعنی: نردبان. .اةِمْرقَ  شود: فتحه قرار گرفته لذا به الف قلب می
یاء متحرک و قبل از آن است.  ْفَعلَةمَ بر وزن  ةَمْرَقيَ اصل آن:  . 3

 تن.یعنی: مکان باال رف .اةَمْرقَ  شود: فتحه قرار گرفته لذا به الف قلب می
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 ، ْر َضة  ، َوُم  لَة  ْكح  ، َوم  ل  نْخ  ، َوم  قٌّ د  ، َوم  ْسع ط  ، َوم  ن  ْده  وََشذر م 
وَمَة الِْميِم َوا . وََجاَء ِمَدقٌّ َوِمَدقرة  ََعَ الِْقيَاِس.َمْضم   لَْعْيِ

لَة،  و ْكح  ل، م  نْخ  ، م  قا د  ْسع ط، م  ن، م  ْده  ْر َضة، وم  مضمومِ ميم  2ُم 

 بر قياس آمده است.ِمَدقرة   وِمَدقٌّ  الفعل شاذ است. و و عين
  

                                                           
قا  . 1 د   به. است شده شنيده نيز ِمَدقرة و ِمَدقا  آن قياسی آلت اسم :م 

 .هاون ی دسته کوبنده،: معنای

ْسع ط  .ریزند بينی در دارو بدان، که دان دارو :م 

لَة ْكح   به است آمده قياس بر ِمْكَحال و ِمْكَحل اما. دان سرمه :م 

 .کشند چشم در سرمه آن با که ابزاری معنای

دْ   .دان روغن :ه نم 

ل نْص  نَْصل. شمشير تيغ، :م   .است شده شنيده نيز م 

ل نْخ  نَْخل. غربال ألَک، :م   .است شده شنيده نيز م 

ْر َضة  ای درختچه أُشنان. شود می گذاشته أُشنان آن در که ظرفی :ُم 

 .کند می ایفا را صابون نقش و دارد شویندگی خاصيت که است
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 تَنْبِيه  
ةِ ]  [بِنَاء  الَْمرر

ة  ِمْن َمْصَدِر اثليََلِثِّ  : الَْمرر ول  ، بِالَْفتِْح؛ َتق  ٰ َفْعلَة  َجررِد ََعَ  الْم 
بًَة، َوق ْمت  قَْوَمًة. بْت  ََضْ  ََضَ

گویی:  با فت  استص می َفْعلَةاز مصدر ثالثی مجرد بر ]وزن[  َمرَّةاسم 

بْت   بًَة، ََضَ  ق ْمت  قَْوَمًة. وََضْ
ا َزاَد ََعَ اثلرََلثَِة بِِزيَاَدةِ الَْهاِء؛  ْعَطاَءةِ، َواَِلنِْطََلقَِة، إَِلر َما َوِممر َنْْلِ

؛ َكَقْولَِك:  َما.. فَالْوَْصف  ِفيِه بِالَْواِحَدةِ َواِجب  ِنيِث ِمنْه 
ْ
ِفيِه تَاء  اتلرأ

 رَِْحْت ه  رَْْحًَة َواِحَدةً، وََدْحرَْجت ه  َدْحرََجًة َواِحَدةً.
شود[ص  ساخته می ةَمرَّو آنچه بر سه حرف زیاد شد با ]آوردن[ هاء ]اسم 

تر  مگر آنچه تاء تأنيث از سه حرفی یا بيشانِْطََلقَة،  وإِْعَطاَءة،  مانند:

ص مانند استتوصيف کردن آن واجب "َواِحَدة"  باشد.. پس با ]آوردن[

 2َدْحرَْجت ه  َدْحرََجًة َواِحَدةً. ورَِْحْت ه  رَْْحًَة َواِحَدةً،  ی تو: گفته

                                                           
از  دهد، می داللت بار یک بر آن وقوع هک کاری دادن انجام برای . 1

  گيریم: روش زیر کمک می
 * ثالثی مجرد: 

بَةً  ََضََب : مانند. شود ساخته می"َفْعلَة" بر وزن   َخَرجَ  .زد بار یک :ََضْ
 .شد خارج بار یک :َخرَْجةً 

 * غير از ثالثی مجرد: 
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 [بِنَاء  الَْهيْئَةِ ]

ْعَمِة  َو َحَسن  الطِّ : ه  ول  َوالِْفْعلَة  بِالَْكْسِ لِلنرْوِع ِمَن الِْفْعِل؛ َتق 
لَْسِة.   َواْْلِ
گویی:  الفعل[  برای نوع و هيئت فعل استص می با کسرِ ]عينفِْعلَة و 

ْعَمِة  َو َحَسن  الطِّ لَْسِة. [َحَسن  و ]ه  2اْْلِ
 

                                                                                                                  

 فقط شود می ساخته آن مصدر وزن بر مجرد ثالثی از غير از َمرَّة اسم

َواِحَدةً.  اِْستِْخَراَجةً  اِْستَْخرَْجت ه  : مانند. شود می افزوده تاء آن، آخر به
 َواِحَدةً. َدْحرََجةً  َدْحرَْجت ه  

 * نکته:

 آن از َمرَّة اسم باشيم خواسته و باشد داشته تأنيث تاء مصدری اگر

زایيم اف به آن می"َواِحَدة"  و گذاریم می باقی حالت همان بر را آن بسازیم

 ِْحْيَةً  الَْمِريَض  َْحَيْت  . کرد رحم بار یک را او: َواِحَدةً  رَْْحَةً  رَِْحَه  مانند: 
 .دادم پرهيز بار یک را بيمار: َواِحَدةً 
از روش زیر کمک  جهت معلوم گردانيدن حالت و هيئت فعل . 1
  گيریم: می

 * ثالثی مجرد: 

وَ =  ِجلَْسةً  َجلََس : مانند. شود ساخته می"فِْعلَة" بر وزن   َحَسن   ه 
لَْسةِ   .نيکوست او نشستن: اْْلِ

 * غير از ثالثی مجرد: 
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 شود می ساخته آن مصدر وزن بر مجرد ثالثی از غير ازهيئت  اسم

. قَِويرةً  اِْستِْخَراَجةً  اِْستَْخرَْجت ه  : مانند. شود می افزوده تاء آن، آخر به فقط
 .َشِديَدةً  َدْحرََجةً  َدْحرَْجت ه  
 نکته:* 
 آن از اسم هيئت باشيم خواسته و باشد داشته تأنيث تاء مصدری اگر
افزایيم.  و صفتی را به آن می گذاریم می باقی حالت همان بر را آن بسازیم

 الَْمِريَض  َْحَيْت   .کرد رحم را او وسيع رحمت با: َواِسَعةً  رَْْحَةً  رَِْحَه  مانند: 
 .دادم پرهيز شدیداً را بيمار: َشِديَدةً  ِْحْيَةً 
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