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فع فعل و معنای فعل در ثالثی مجرد

یاسینحقبین1
سیدجاللمهدیزاده2

چکیده

نقشفعلدرجملهازآنجهتکهمسنداستاهمیتبسیاریداردوآنگونهکه
درمعانیابوابافعالثالثیمزیدبحثشدهاست،درمعانیابوابثالثیمجردبحث
نشدهاست؛لذادارایاهمیتباالییاست.اوزانافعالثالثیمجردششصورت
هستندکهعلماءصرفیخصوصیاتهریکازایناوزانراارائهدادهاند.بنابرگفته
ایشانبهترینومطمئنترینراتشخیصمعنایافعالمراجعهبهلغتنامهاستولی
راههاییوجودداردکهبرایسریعرسیدنبهمعانیافعالکمکمیکند.دراینمقالهبه
بیشتریناستعمالمعناییابوابافعالثالثیمجردپرداختهشدهاست.هریکازابواب
ثالثیمجرددارایمعنایکلیهستندکهشاملموادمحسوسوغیرمحسوساست.
استعماالتمختلفیکریشهدرچندبابازابوابثالثیمجردوتغییرمعناییآن
خودشاهدیبراینمطلباست.کتابهایادبیبرایافعالثالثیمجردمعانیزیادی
ذکرکردهاندولیدراینمقالهعنوانومعناییدرنظرگرفتهشدهاستکهشاملتمام
معانیذکرشدهدرکتابهانیزهست.دراینمقالهبهترتیبازمباحثتعریفبناءو
فعل،عالماتمختصبهفعلوتقسیماتفعل،داللتابوابسهگانهافعالثالثیمجرد

ومغالبهوتداخلومباحثپیراموناینمطالببحثشدهاست.

معانی افعالثالثیمجرد، اوزان افعالثالثیمجرد، بابفعل، کلیدواژه ها: 
مختلفاوزانثالثیمجرد،بابتداخل،بابمغالبه

1.طلبهسطحدووسهرشتهتخصصیادبیاتعرب.
2.استادسطحدووسهمدرسهعلمیهعالینواب.
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مقدمه

کالمعرب،کالمیدقیقوپرازالیههایمعناییاست.درهرجزءازکالم،معنایی
مخفیوجودداردکهدرظاهرموردتوجهنیستولیباکالبدشکافیکالمودقت
باالدرمباحثکلمهشناسیبهاینمعانیرسیدهمیشود.اولینومهمترینقدمعلم
صرفدقتدرمعناوتغییرمعنایکلماتاست.بایددانستکهگاهیحرفیداللت
برمعناوتغییرمعنامیکندوگاهیهیئتهایمختلفداللتبرمعانیمختلفمیکند؛
یعنییکهیئتدربیشتراستعماالتشدرمعناخاصیاستعمالشدهاست،ماننداینکه
حرفیازحروفزائدداللتبرمعناییمیکندکهبااینداللتانقالبیدرمعنای
کلماتایجادمیشود.لذاالزمدانستهشدهاستدراینمقالهازفعلثالثیمجرد
وابوابیکهزیرمجموعهاینمبحثوجودداردبحثشودوبهاهمیتشناختاین
مبحثبعدازابحاثوابوابیکهموردبحثدراینتحقیقبودهاسترسیدهشودتا
انشاءاهللتأثیرخودرادرفهمآیاتوروایاتبرایطالبیمفهمآیاتوروایاتبگذارد.

دراینزمینهکتابهاومقاالتبسیارینوشتهشدهولیهیچیکبهصورتکامل
بهاینمبحثنپرداختهاستبنابراینامتیازاینتحقیقنسبتبهسایرتحقیقاتایناست

کهبهبررسیهمهجانبهوکاملفعلومعانیابوابثالثیمجردپرداختهاست.

ساختاراینتحقیقبرایناساساستکهازسهبخشتشکیلشدهاست:

بخشاول:تعریفبناءوفعل.

بخشدوم:تقسیماتومختصاتفعل.

بخشسوم:معانیمختلفابوابثالثیمجرد.

اینتحقیقبهروشکتابخانهای،مقالهای،توصیفیوتحلیلیتبیینشدهاست.
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1 .1ـ  تعریف بناء

تعدادکمیازکتابهابهتعریفبناءپرداختهاند.

»المراُدمنبناِءالکلمِةووزنِهاوصیغتِهاهیئتُهاالتییمکُنأنیشارَکهافیهاغیُرها 1ـ
وهیعدُدحروفِهاالمرتبِةوحرکاتِهاالمعینِةوسکونِهامَعاعتباِرالحروِفالزائدةِو

فیموضِعه«)رضیالدین،ج1،ص2(. األصلیِةکلِّ

»األبنیُةجمُعبناِءوهيهیئُةالکلمِةالملحوظِةمنحرکٍةوسکوٍنوعدِدحروٍف 2ـ
وترتیٍب«)احمدحمالوی،ص2۴(.

۳ـ»المراُدببناِءالکلمِةهواللفُظباعتباِرمافیهمنالحروِفاألصلیِّةوالزائدةِو
الحرکاِتوالّسکناِتالوضعیِّةمنحیُثکونِِهماّدًة،لمایعرُضُهمناألحواِلالعارضِةلُه

فينفِسِه«)محمدبنمحمدفسوی،ص۵(.

1. 2ـ  بررسی تعاریف

بامطالعهکتابهایادبیکهموضوعشانصرفونحواستبهایننتیجهرسیده
میشودکهسهاصطالح»بناء،وزنوصیغه«درتعریفوماهیتباهمفرقدارند.

اینتفاوتهاازقراردادناینابحاثدرزیرمجموعهحروفاصلیوزائدوزمان
ووزنبهدستمیآید.درکتابهایصرفی،»صیغه«دربحثزمان،»بناء«دربحث
حروفاصلیوزائدو»قالب«دربحثوزنبحثشدهاست.درکتاباالشباهو
النظایرفیالنحواینگونهذکرشدهاست:»تغییُرصیغٍةالختالِفالزماِن«)سیوطی،ج2،
ص11(ودرکتاب»کشفالمشکلفیالنحو«اینگونهذکرشدهاست:»داللُةالزماِن
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مناختالِفالصیغة«)حیدریهیمنی،ج1،ص2۰1(.بعدازکنکاشدرکتابهابرایدو
مورددیگرمتنییافتنشد،اماعلماءاینمباحثرازیرمجموعهبحثهایذکرشده
قراردادهاندوخوداینعلتتفارقبینبناءوصیغهووزناست؛بنابراینبناءهیئت
کلمهبهاعتبارحروفاصلیوزائدوصیغههیئتکلمهبهاعتبارمخاطبوزمانووزن

هیئتکلمهبهاعتبارقالبکلمههست.

1 .3ـ  تعریف فعل

چندتعریفازفعل:

1ـ»قاَلابُنمالک:والفعُلکلمٌةتسنُدأبداًقابلٌةلعالمٍةفرعیٍّةالمسندإلیه«)ناظر
الجیش،ج1،ص1۵۴(.

لفظٍةدلّتعلیمعنًیتحتَهامقترٍنبزماٍنمحّصٍل«)ابنانباری، الفعِلکلُّ 2ـ»حدُّ
ص۳۹(.

۳ـ»کُللفٍظدلعلیمعنًیفينفِسِهمقترٍنبزماٍنمحصٍل«)عکبری،پاورقیص
.)۴۹

بنفِسِهعلیحدٍثمقترٍنوضعاًبأحِداألزمنِةالثالثِة؛»الماضيوالحاِلو مایدلُّ ۴ـ
المستقبِل«)احمدهاشمی،ص2۹(.

»حُدالفعِلماأسنَدإلیغیِرهولمیسنَدغیُرهإلیه«)عکبری،ص۴۹(. ۵ـ

1. 4ـ  بررسی تعاریف

تعاریفیکهذکرشدندناقصبودهونمیتوانندهرکداممستقاًلبهعنوانتعریف
ذکرشوند.تعریفاولازبقیهکاملتراستولیقیداقترانبهزماندرآنذکرنشده
استوتعریفدوموسوموچهارملفظاسنادابدیذکرنشدهاستدرحالیکهیکی
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داللتبرزمانهایمعینمیکندسخنیبهمیاننیامدهاست؛بنابراینمیتوانفعلرا
اینگونهتعریفکرد:

بنفِسِهعلیحدٍث،تسنُدأبداً،قابلٌةلعالمٍةفرعیٍّة،المسندإلیهومقترنٌة »الفعُلکلمٌةتدلُّ
باالزمنِةالثالثِة«1

2. تقسیمات و مختصات فعل

2. 1ـ  تقسیمات فعل به اعتبارات مختلف

باتوجهبهاعتباراتمختلفدرفعل،اقساممختلفیدرآنتصورمیشود؛بنابراین
اقسامفعلعبارتانداز:

مستقبل. مضارع۳ـ ماضی2ـ فعلباتوجهبهزمانبهسهقسمتقسیممیشود:1ـ 1ـ
2ـفعلباتوجهبهتعدیولزومبهمتعدیمانند»ضرب،قتل«والزممانند»ذهب،
خرج«تقسیممیشود.۳ـفعلباتوجهبهتصرفوعدمتصرفبهمتصرفوجامد
تقسیممیشود)احمدفاکهی،ص1۳(.۴ـفعلباتوجهبهتمامونقصانبهفعلتام
مانند»کتب،جلس«وناقصمانند»کانواخوانش«تقسیممیشود.۵ـفعلباتوجه
فعل بهبنابهثالثیمانند»قتل،قاتَل«ورباعیمانند»درج،تدحرج«تقسیممیشود.۶ـ
باتوجهبهحروفاصلیوزائدبهمجردمانند»جلس،زلزل«ومزیدمانند»استخرج،
تدحرج«تقسیممیشود.۷ـفعلباتوجهبهحروفصحیحوعلهبهصحیحمانند
فعلباتوجهبهاعرابوبناءبه »ضرب،قتل«ومعتلمانند»قال،باع«تقسیممیشود.۸ـ
فعلباتوجه معرب»یضرب،یکتبان«ومبنیمانند»ضرب،یضربن«تقسیممیشود.۹ـ
بهتأکیدبهمؤکدوغیرمؤکدتقسیممیشود.1۰ـفعلباتوجهبهحدثبهحقیقیو

ترجمه:فعلکلمهایاستکهبهخودیخودداللتبرحدثمیکندوهمیشهدرکالماسناددادهمیشودو 1ـ
عالماتفعلراقبولمیکندوداراییکیاززمانهایسهگانهاستکهعبارتانداز:ماضی،مضارعومستقبل.
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لفظیتقسیممیشود.11ـافعالگاهیعاممانند»وجد،ثبت،کان«وگاهیخاص
مانند»ضرب،قتل،جلس«میباشند.12ـافعالگاهیمفردوگاهیمرکبمیباشند
افعالازحیثعملباهمفرقدارند، )سیوطی،ج2،ص1۰وراجیاسمر،۳۰۷(.1۳ـ
بعضیفقطرافعهستند،بعضیرافعوناصبیکمفعولبههستند،بعضیرافعو
ناصبدومفعولبههستند،بعضیرافعوناصبسهمفعولبههستندوبعضیرافعاسم
وناصبخبرهستند.1۴ـفعلباتوجهبهنفیواثباتبهمثبتمانند»یضرب،ضرب«
ومنفیمانند»الیضرب،لمیضرب«تقسیممیشود)هاشمحسینیتهرانی،1۳۶۴،
ص2۶۳(.1۵ـفعلباتوجهبهاصلوالحاقبهاصلیوملحقتقسیممیشود)هاشم
حسینیتهرانی،1۳۶۴،ص12۹(.1۶ـفعلباتوجهبهاخباروانشاءبهاخباریمانند
»یضرب،ضرب«وانشائیمانند»لیضرب،التضرب«تقسیممیشود)هاشمحسینی
فعلباتوجهبهوجودوعدمفاعلبهمعلوممانند»ضَرب تهرانی،1۳۶۴،ص2۵۴(.1۷ـ
زیدعمراً«ومجهولمانند»ُضِرَبعمر«تقسیممیشود)هاشمحسینیتهرانی،1۳۶۴،
ص2۷۳(.1۸ـافعالگاهیمنحوتمانند»تمنطق،اختبز«وگاهیغیرمنحوتمانند

»ضارب،قاتل«میباشند.

2. 2ـ  عالمات مختص به فعل و بررسی آن ها

عالماتفعلعبارتانداز:

1ـتاءتأنیثساکندرآخرافعالمانند»قالتهیَتلک«)یوسف/2۳(.2ـدخول
قدمانند»ولقدهمتبه«)یوسف/2۴(.۳ـدخولسینمانند»سیذکر،سیاتی«.۴ـ
دخول ـ ۵ یُحزیِه«)هود/۳۹(. عذاٌب یأتیِه من تعلمون »فسوَف مانند سوف دخول
دخوللومانند»ولوشاَء حروفمضارعهمانند»یضرب،تضرب،اضرب،نضرب«.۶ـ

ربُکألمَنَمنفیاالرِضکلُهمجمیعاً«)یونس/۹۹(.

«واسموخبرشداخلمیشودواختالفشدهاستکه »لو«شرطیهگاهیبر»اَنَّ



61

رد
مج

ي 
الث

ر ث
ل د

 فع
ي

عنا
و م

ل 
فع آیادراینمورد»لو«ازمورداختصاصیخودکهدخولبرفعلبودخارجشدهیاخیر؟

دوقولذکرشدهاست:1ـزمخشریگفتهاستبرمورداختصاصیباقیماندهاست
و»ان«ومابعدشفاعلبرایفعلمحذوفمیباشند2ـسیبویهگفتهاستازمورد
اختصاصیخارجمیشودو»ان«ومابعدشرامبتدابرایخبرمحذوفمیگیرند)فئه

منالمدرسین،ج۴،ص1۹۴(.

اصناَمُکم«)انبیاء/۵۷.(۸ـاتصال ۷ـالحاقنونتأکیدبهآخرفعلمانند»أَلکیَدَنّ
وجوبالحاقنونوقایه بهضمیرمتصلمرفوعیمانند»یضربان،ضربت،اضربی«.۹ـ

زماناتصالفعلبهیاءمتکلممانند»سالتمونیها«.

1۰ـتغییرصیغهبهخاطراختالفدرزمانمانند»ضرب«برایگذشتهو»یضرب«
دخولنواصببرافعالمانند»اَناَکوَن برایحالو»اضرب«برایمعنایاستقبال.11ـ
دخولجوازمبرافعالمانند»انکنتُمءامنتُمباهللِفَعلَیِه منالمومنیَن«)یونس/1۰۴(.1۳ـ
توکلواانکنتُممسلمیَن«)یونس/۸۴()سیوطی،ج2،ص11(.1۴ـداللتفعلبرامر
داللتفعلبرنهیمانند»التضرب«)ابوحیان، مانند»اضرب«)احمدفاکهی،ص1۴(.1۵ـ
1۳۸۴،ص2۰(.1۶ـتصرفمانند»ضرب،قتل،جلس«)حیدریهیمنی،ج1،ص
2۰۰(.1۷ـفعلخبرواقعمیشودولیخبرازآننمیآید)حیدریهیمنی،ج1،ص
2۰۰(مانند»زیدضرب«.1۸ـفاعلدراصلاختصاصبهفعلدارد)جمعیازعلماء
)جامعهمدرسین(ص۵2۴(مانند»ضربزید«.1۹ـتغییرصیغهبهاختالفمخاطب
ومغایبومتکلممانند»ضربکهبرایغایب،ضربتکهبرایمخاطب،ضربنابرای
دخول بعضیازوزنهافقطبرایفعلاستعمالشدهاندمانند»انفعل«.21ـ متکلم«.2۰ـ
حروفمصدریهمانند»وددُتلواَُحُجفیالسنِةالحاضرةِ«.22ـدخولهلاستفهامیه
اتیعلیاالنساِن«)انسان/1(.2۳ـدخول مانند»هل بهفعلاست؛ دراصلمختص
ادواتعرضمانند»قالرسولاهللصلیاهللعلیهوسلم:لوالاشقعلیامتیالمرتهم
بالسواکعندالوضوءکلصالة«)سیدحبیباهللقدمیعینالرسول،1۳۹۰،ص۳۹۳(.
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2۴ـدخولالمقسمبرفعلیکهجوابقسمقرارگرفتهاستمانند»وتاهللِألکیَدن
مانند»تسکینواومضمومماقبل ازقواعداعالل ـبعضی اصناَمکم«)انبیاء/۵۷(.2۵
الفمقلوبازواومکسورفقطدرافعالاستعمالشده مضموممثلیدُعُویدُعو«.2۶ـ
است.مانند»َخِوَفخاف«2۷ـدخولاداتشرطبرافعال)رضایی،ص1۰۹(مانند
بابتداخلمانند»فُعل،یفِعل،مانندوحد، »َمنیتِقاهللَیجعللُهمخرجاً«)طالق/2(.2۸ـ

بابمغالبهمانند»ضاربنیزیدفاضربه«. یحد«.2۹ـ

3. معانی مختلف اوزان ثالثی مجرد

3.1ـ  معانی ابواب ثالثی مجرد

1.1.3 باب فَعل

بهعلتِخّفتیکهاینبابدارد،درمعانیبسیاریاستعمالشدهاستکهقابلیت
شمارشندارد؛مثاًلگفتهشدهباب»فَعل«داللتبرجمعمیکندومثالبه»جَمع«

زدهاند.

2.1.3. ـ باب فِعل

بیشتریناستعمالاینبابدراعراضاستمانندعلل،مرض،احزانوضداین
موارد.

 3.1.3. ـ باب فُعل

بیشتریناستعمالاینبابدرطبائعوغرایضاست.

تقسیمبندیدیگریدراینبخشوجودداردکهدرکتابصرفکاربرینقلشده
است.اینتقسیمبندیبرگرفتهازکتابشرحشافیهرضیالدیناست.
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قابلدرکنبودهاست.بعدازشناختمسائلاولیهزندگیخودبرایآنهانامهایی
کوتاهقراردادند.ایناسماءجزءاسماءسبکوقابلاستعمالبهزمانخودشانبوده
است.دربینابنیهثالثیازهمهکوتاهتروسبکتر»فَعل«استبنابرایناولینبنائیکه

ساختهشد»فَعل«بودهاستوبرایامورحسیبهکاربردهمیشود.

فُعلوفِعل:بعدازپیشرفتدرزندگی،بشرمتوجهنیازبهلغاتجدیدشد.بناء
»فَعل«برایامورحسیبودپسدوبناء»فُعل«و»فِعل«رابرایامورغیرحسیساخته

شد.)کشمیری،ج1،ص12۷وشرحرضی،ج1،ص11۷الی1۳۷(.

2.3ـ  باب مغالبه

میشود. مغلوب طرفی و غالب طرفی که است این مجادله هر نتیجه معموالً
عربزباناناینمعنارابهروشوقاعدهخاصیمیرسانند؛بنابراینتعریفبابمغالبه
الغالِب إلی مسنداً المفاعلِة بعَد الفعُل تذکَر أن هو و المغالبِة »باُب است: اینگونه
منهما«)نظام،ص12۶(؛مانندضاربنیزیدفاضربهکهترجمهمیشودبه:منوزید

زدوخوردداشتیمومندرایندرگیریغالبشدم.

نکاتقابلتوجهدراینبابعبارتانداز:

برایاینکهازبیندونفرغالبانتخابشودبایدشرایطیموجودباشدکهفعل 1ـ
درخواستکنندهدویاچندنفرباشدوبرایاینبایدازبابمفاعلهاستفادهشود،چون
اینبابمخصوصکارهایدوطرفهاست)نظام،ص12۶(.2ـبایدبعدازاستعمال
فعلموردنظردربابمفاعله،همانفعلرابروزن»فَعل«یابروزن»یفُعل«بردهشود
)نظام،12۸(.۳ـافعالیکهمعنامغالبهندارندازجهتاینکهاینبابکثرتدارددر
اینبابجایمیگیرندمانند»مات«کهدرآنمغالبهمعناندارد)نظام،ص12۶الی
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12۸(.۴ـبعضیازافعالازنکتهدومکهاشارهشداستثناءشدهاندکهعبارتانداز:
الفـافعالمعتلالفاءفرقینداردیائییاواویباشد.بـافعالمعتلالعینیائی.

جـافعالمعتلالالمیائی.ایننوعازافعالبروزن»فَعل«درماضیمیروندولی
بااینفرقکهدرمضارععینالفعلکسرهمیگیردوعلتایناستثناءایناستکه
بااینقاعده مضارعاینافعالبروزن»یفُعل«نمیرود)رضیالدین،ج1،ص۷1(.۵ـ
بینیازازلفظغلبهمیشویم،یعنیبااینهیئتنیازبهآوردنلفظ»غلب«نیستچراکه
خوداینهیئتداللتبراینمعنامیکند)نظام،ص12۶الی1۳۰(.۶ـبهطورقیاسی
درافعالثالثیمتصرفتاماینبابجاریمیشود)رضیالدین،ج1،ص۷1(.۷ـ
اینبابدراشعاروآثارفصحایعربفراواناستونمونهقرآنیندارد)کشمیری،

ج1،ص1۳۰(.

3.3.ـ  باب مغالبه سماعی است یا قیاسی؟

علماءگفتهاندنمیتوانهرلغتیرادراینباباستعمالکردوتصریحشدهبه
سماعیبودناینبابشدهاست.سیبویهگفتهاست:»هذاالبابمسموعکثیر«)رضی
الدین،ج1،ص۷1(.ازآنجاییکهعلتقیاسیشدنیکقاعدهاستعمالکثیرآن
است،جمعبیندوقولسیبویهوبقیهعلماءممکننیست.درپاورقیکتابشرح
رضیکهمنقولازتسهیلناظرالجیشاستذکرشدهاستکهاینبابقیاسیاست.
»قالفیالتسهیل:وهذاالبناُء)یقصُدباَبالمغالبِة(مطرٌدفیکِلثالثٍیمتصرٍفتاٍمخالٍ
منملزمِالکسِر«)رضیالدین،ج1،پاورقیص۷1(؛کهلفظ»مطرد«خودداللتبر

قیاسیبودنمیکند.
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۵.3ـ  چند نکته

افعالازجهتبناءبهمجردومزیدتقسیممیشودوهریکازایندوبهثالثی 1ـ
ورباعیتقسیممیشوند)احمدحمالوی،ص1۸(.2ـافعالثالثیمجردازسهباب
فَعل:کهعینالفعلاینبابدرمضارعبهسهحرکتفتحوضمو تشکیلشدهاند:1ـ
فِعل:کهعینالفعلاینبابدرمضارعفقطبهدوصورت کسراستعمالشدهاست.2ـ
الفعلاینبابدرمضارعفقط فتحوکسراستعمالشدهاست.۳ـفُعل:کهعین
افعالثالثیمجرددرمجموعبامضارعداراینُه بهصورتضماستعمالشدهاست.۳ـ
وزنمیباشندولیبعضیازکتبیازدهوزنشمرهاند.ازایننُهوزن،وزن»فَعلیفِعل،
یفُعلوفِعل،یفِعل«اصلیمیباشندومابقیفرعهستند)اوزانالفعلومعانیها،2۹(.۵
ـفعلازجهتحروفبهصحیحومعتلتقسیممیشودوصحیحبهسالمومضاعف

ومهموزومعتلبهمثالواجوفوناقصولفیفمفروقومقرونتقسیممیشود.

۶.3 ـ باب تداخل

تداخلدرمعنااصطالحیعلمصرفیعنیافعالثالثیمجردیکهماضیازیک
بابومضارعازبابدیگراستدرحالیکهوزنماضیباآنمضارعاستعمالنشده
است؛مثالماضیاز»فِعل«ولیمضارع»یفُعل«باشد.همانطورکهدرکتاباوزان

الفعلومعانیهابراینمطلباشارهشدهاست:

»قدیاتیالفعُلالماضیمنوزٍنوالمضارُعمنوزٍنآخَرعلیغیِرالمالوِف«)اوزان
الفعلومعانیها،ص۳2(وتعریفکتابموسوعه:»اختالُطالحرکاِتبیَنلهجتینفی

کلمٍةاوفیباٍب«)امیلیعقوب،ص222(.

اینبابدرپنجوزناستعمالشدهاست:
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فِعل، فُعل،یفَعل،مانند»کدت،تکاد«.۳ـ فُعل،یفِعل،مانند»وحد،یحد«.2ـ 1ـ
فَعل،یفُعل،مانند فِعل،یفِعل،مانند»ندم،یندم«.۵ـ یفُعل،مانند»حذر،یحذر«.۴ـ

رکن،یرکن.اوزانالفعلومعانیها،ص۳2الی۳۸

الزمبهذکراستکهتداخلدرابوابثالثیمجردورباعیصورتنمیگیرد
)رضایی،1۳۸۸،ص12۴(.

3.7ـ  بررسی معنایی سه ماده از ابواب ثالثی مجرد

1ـماده)جزع(

اینمادههمبهصورتمفتوحالعینوهمبهصورتمکسورالعیناستعمالشده
است.

درآیه1۴سورهمبارکهابراهیمخداوندفرمودهاند:»قالوالوهدانااهلللهدیناکمسواء
علینااجِزعناامصبرنامالنامنمحیض«کهدراینآیهادعابرایناستکهاینفعل
مکسورالعینبایدخواندهشود،چراکهدرمعجمالوسیطوالتحقیقاینچنینآمده
است:»جَزع«درلغتبهمعنا»جزعالشیءجزعابسکونالعین:جزأهوقطعهویقال
جزعالحبل:قطعهمنوسطه«و»جِزع«درلغتبهمعنای»جِزعجَزعا:لمیصبرعلیما
نزلبه«.پس»جِزع«نوعیقطعکردنغیرحسیاستوبریدنصبروسکوناستکه
امریدرونیاستو»جَزع«نوعیقطعکردنمحسوساستکهنیازبهابزاردارد.در
آیهشریفهاینفعلمکسورالعینهستتامعادلباصبرشودکهامریدرونیاست.

2ـماده)فزع(

اینمادههمبهصورتمفتوحالعینوهممکسورالعیناستعمالشدهاست.

درآیه22سورهبقرهخداوندفرمودهاند:»اذدخلواعلیداوودففِزعمنهمقالواال
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شود؛زیراازکتابهایلغتفهمیدهمیشودکهاینمادهدرحالیکهمکسورالعین
باشدداللتبرترسوخوفمیکندکهامریغیرحسیاست؛واینتعبیربامتن
آیههمسازگاریداردچراکهفعلنهی»التخف«درجواباینمادهآمدهاست

)کشمیری،1۳۹2،ص1۳۷(.

۳ـماده)کهن(

بارجوعبهکتبلغتفهمیدهمیشودکهفرقیبین»کَهن«و»کُهن«هست.»کَهن«
بهمعنا»اذاتکهن،یعنیاتخذهصنعهوحرفه«یعنیگرفتنصنعتو»کُهن«بهمعنا»اذا
صارکاهنا«یعنیزمانیکهپیشگوشد،است.)شیخمرتضیانصاری،1۳۹۴،چاپ

چهارم،ص۴۷۳(.
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نتیجه گیری

بابررسیهایانجامشدهدرکتابهاومقاالتمختلفایننتیجهحاصلشدهاست
کهدرتعریففعلنظرعلماءبرایناستکهفعلدارایزماناستومعنایمستقلی
داردوعلماءسهاصطالحبناء،وزنوصیغهرایکیمیدانند.بیشترینعالماتمختص
بهفعلدرکتابهاچهاردهعالمتبودهاستوتقسیماتکمتریذکرکردهاند؛و
همچنینعلماءقائلبهتغییرمعناباتغییربابهستند.نتیجهبررسیمواردذکرشدهدر

اینمقالهبه شرحزیراست:

بنفسِهعلیحدٍثتسنُدأبداًقابلٌةلعالمِةفرعیِّة 1ـتعریففعل:»الفعُلکلمٌةتدلُّ
المسنِدإلیهومقترنٌةباالزمنِةالثالثِة«.

تعریفبناء:بناء:هیئتکلمهبهاعتبارحروفاصلیوزائداستوصیغه:هیئت 2ـ
کلمهبهاعتبارمخاطبوزماناستووزن:هیئتکلمهبهاعتبارقالبکلمهاست.

برایافعالبهاعتبارهایمختلفهجدهتقسیمبندیبهدستآمد،ولیاحتمال ۳ـ
اینکهتقسیماتدیگریبهدستبیایدوجوددارد.

باتوجهبهکتاب هابرایفعلبیستونهعالمتاختصاصیذکرشد.ازاینموارد ۴ـ
ذکرشدهبعضیاختصاصبهفعلدارندوبعضیاختصاصینبودهبلکهدراسماءهم

استعمالمیشوند.

باتغییرهیئتمعناتغییرمیکندمانندبابتداخلومغالبهوابوابسهگانهافعال ۵ـ
ثالثیمجرد.
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1ـابوحیان،محمدبناحمد)1۳۸۴(.الهدایهفیالنحو.قم:مرکزجهانیعلوم
اسالمی

استرآبادی،رضیالدین.شرحشافیهابنحاجب.بیروت:دارالکتبالعلمیه 2ـ

اسمر،راجی.المعجمالمفصلفیعلمالصرف.بیروت:دارالکتبالعلمیه ۳ـ

حسینیتهرانی،هاشم)1۳۶۴(.علومالعربیه.تهران:مفید ۴ـ

حمالوی،احمد.شذالعرففیفنالصرف.بیروت:المکتبهالعصریه ۵ـ

حیدریهیمنی،علیبنسلیمان.کشفاالمشکلفیالنحو.بغداد:مطعبهاالرشاد ۶ـ

جمعیازعلماء.جامعالمقدماتقم:جماعهالمدرسینفالحوزهالعلمیهبقم ۷ـ
موسسهالنشراالسالمی

عبدالرحمنبنمحمد،ابنانباری،اسرارالعربیه.بیروت:داراالرقم ۸ـ

عبدالرحمنابنابیبکر،سیوطی.االشباهوالنظائرفیالنحو،بیروت:دارالکتب ۹ـ
العلمیه

1۰ـعکبری،عبداهللابنحسین.اللبابفیعللالبناءواالعراب.قاهره:مکتبه
الثقافه

فئهمنالمدرسین.تیسیروتکمیلشرحابنعقیلعلیالفیهابنمالک.دمشق: 11ـ
دارالعصماء

فاکهیعبداهللابنمحمد،احمد.کشفالنقابعنالمخدراتملحهاالعراب. 12ـ
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بیروت:موسوعهالتاریخالعربی

نظاماالعرج،حسنبنمحمد.شرحالنظامعلیالشافیه.قم:دارالحجهللثقافه 1۳ـ

1۴ـمحمدبنیوسف،ناظرالجیش.شرحالتسهیلتمهیدالقواعدبشرحتسهیل
الفوائد.قاهره:دارالسالم

هاشمی،احمد.القواعداالساسیهللغهالعربیه،بیروت:موسوعهالمعارف 1۵ـ

یعقوب،امیل)1۳۶۷(.موسوعهالنحووالصرفواالعراب.بیروت:دارالعلم 1۶ـ
المالیین

1۷ـرضایی،مهدی)1۳۸۸(.پایاننامهسطحسهحوزهعلمیه:صرفکاربردیبا
رویکردترجمه

طه،هاشم.اوزانالفعلومعانیها.نجف:جامعهالبغداد 1۸ـ

1۹ـفسویفارس،محمدبنمحمد)1۳۸۶(.شرحشافیهابنحاجبالمشهور
بکمال.تهران:نضراحسان

2۰ـکشمیری،عبدالرسول)1۳۹2(.صرفکاربردی.مشهد:موسسهمطالعات
راهبردیعلومومعارفاسالم

21ـانصاری،شیخمرتضی)1۳۹۴(.کتابالمکاسبمعهدایهالطالبالیاسرار
المکاسب،قم:سماءقلم

قدمی،سیدحبیباهلل)1۳۹۰(.شرحعواملجرجانی،گرگان:سلیم 22ـ


