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مقدمه
نحوودستورزبانبهعنواناصلیترینعنصرانتقالپیامدرزبانمعیاردرپژوهشهایزبانی
ازجایگاهویژهایبرخورداراست،بهطوریکهبخشمهمیازتدوینوارائهجدیدتریننظریاتاز
قبیلساختارگرا،نقشگراوشناختیبهدستورزبان،چگونگیتحلیلساختهایخوشساختو

بدساختدستوریوسایرعناصردرونزبانیوفراساختهایغیرزبانیمربوطمیشود.
ژرف ساختی، عناصر سایر و زبان دستور خود دید زاویه با متناسب نظریهای هر امروزه
ساختیوفراساختیزبانراموردتوجهقرارمیدهند،تابهتحلیلیدرستومناسبازچگونگی

شکلگیریمعناوانتقالآندرقالبنشانههایزبانیدستیابند.
دستورزبانعربیبهعنوانیکیازمهمترینزبانهایدنیاازدیربازموردتوجهاندیشمندان
وعلمایزبانقرارگرفتهاستوهرکسازمنظریدستورزبانعربیرابهمداقهگذاشتهاست.
اززمانپیدایشنحوودستورزبانعربیتادورهمعاصرعلمایودانشمنداناینحوزهآنرابا
رویکردهایمختلفبررسیکردهاندکهبرخیازایناندیشمندانباارائهروشورویکردیجدید
جریانسازبودهونقاطعطفیدرپژوهشهایدستورزبانعربیبهشمارمیآیند،برخینیزبه
پیرویازنظریاتدیگراندرشرقیاغربعالمدرحوزهتطبیقرویکردیمتفاوترابرایارائه
نحویجدیددرپیشگرفتهاندکهمیتواناینرویکردهاراازبدوپیدایشدستورزبانعربی-با

همهاختالفدیدگاه هادرداخلاینرویکردها-درسهبخشزیردستهبندینمود.
الف-رویکردسنتیب-رویکردتوصیفی)ساختارگراوزایا-گشتاری(ج-رویکردنقشگرا

الف- رویکرد سنتی
زبانشناسانبهبررسیساختارزبانازحیثآوایی،صرفیونحویدرفرهنگعربیدونام
اطالقنمودهاند:نحووزبان.اصطالحنحوبهقرندومهجریبرمیگرددوتاکنونهمبرای

توصیفاینحوزهازحوزههایپژوهشبهکارمیرود.
بیان و کالم تألیف قانون نحو، میدانید که »همانطور میگوید: دراینباره مصطفی ابراهیم
گرفتنجمالت قرار بهچگونگی مربوط قوانین و درجمله کلمه گرفتن قرار قوانینچگونگی
نحو .)۳2 )عکاشه،۱۳۹0: معناست« افاده و عبارت گرفتن شکل منظور به یکدیگر کنار در
شاملمجموعهایازبررسیهاستکهدرزبانشناسینویندرچارچوبآواها،ساختمانکلمهو

ساختمانجملهتدوینمیشود.)حجازی،۶2:۱۳۷۹(.



۹ مقدمه

ازآنجاکهنظامنحوي،تنهانظامترکیبيزباناستکهبهمنظورارائهداللتمعناییواحد،
مسئولیتساختجملهرابرعهدهدارد،برسایرنظامهايزبانحکمفرماست،وبلکهزبان،تمام
نظامهايدیگرراتنهابرایخدمتبدانپدیدآوردهاست؛ازاینروزبانباایجاددونظامآوایي
وصرفيدرصدداستتاصیغههاوساختارهاییدراختیارایننظامقراردهد،کهدرکاربردهای
نحویازاحتماالتمتعددیبرخوردارند.سپساینصیغههارادرمعجمبهودیعهگذاشتهتانظام

نحويبههنگامنیازازآنهااستفادهنماید.)حمیدة،۱۳۱:۱۹۹۷(.
بااینحالدررویکردنخستکهسرآغازآنرامیتوان»الکتاب«سیبویهدانستبیشازهرچیز
برعناصرساختیازقبیلاعرابواندیشهعاملومعمولاستواراستکهمیتوانآنراباپژوهشهای
دستورساختاری)s tructure grammar(درغربمشابهدانست.رویکردیکهبرایتوجیه
ساختارهایزبانیبهجایتکیهبرمعناوعناصرفراساختیاغلببهنشانههاوروابطآشکاروعینی
ساختارهایزبانیمیپردازدازاینروشاهدقواعدپیچیدهایدربابهایمختلفنحوازقبیل»اشتغال،

تنازع،افعالناقصهو...«هستیمکهاغلبازاندیشهاعرابوعللوعاملنحوینشأتگرفتهاست.
البتههرچندسیبویهبهدرستیبرایتوصیفزبانعربیبرنقلگویشوراناصیلاینزبانتکیه
مینماید.امامشکلاساسیکارویازدومنظراست.نخستدرنقلوتوصیفقواعدزبانیبهجای
نثروزبانفصیحوتکیهبرجنبهکاربردیزبان،اغلبشعررامالکومبنایقواعدنحویقرار
میدهد،حالآنکهاساسشعربرگریزازقواعدنحویوهنجارگریزیوآشنازداییهایساختیو
معناییاستواراست.دوماینکههرچنددرجایجای»الکتاب«خودجانبنحومعنارادرپیش
میگیردوبهحقبرنقشگویندهومخاطبوعناصرفرازبانیتاکیدمیکند،۱امارویکردغالب
دستورزبانیکهارائهمیدهداغلببرعناصرساختیوعینیزبانتکیهدارد،اینمسئلهسببشد
تابرخالففرآیندارتباطزباني)linguistic communication(ازساختاربرايرسیدنبه
معناتالشکنند.همچنینسببشدتابررسيهایشازجمله،جنبهتحلیليبهخودبگیردتاجنبه
ترکیبيوکاربردشناختی،ونتواندنظریهمعناشناختیفراگیريرابهطورعامبرايساختارجملهدر

1. سیبويه گفتار را فعالیتي اجتماعي در نظر مي گیرد كه از طريق آن میان گوينده و شنونده ارتباط برقرار مي شود. سیبويه زبان را نوعي 

رفتار انساني مي انگارد كه الزامًا ساخت و نظام خاصي دارد. در تعريف گفتار اظهار مي كند كه در پايان و آغاز هر گفتاري كه از لحاظ ساختي 

درست است مي توان سكوت يا مكث كرد، اين تعريف با تعريفي كه زلیگ هريس، زبان شناس ساختارگرايي آمريكايي در مورد گفتار دارد 

مشابه است. هريس هر نمونه گفتار را رشته اي از فعالیت زباني مي داند كه در پس و پیش آن از جانب سخنگو سكوت است. سیبويه كالم را 

واحد تحلیل زباني مي دانست حال آن  كه نسل هاي بعدي دستورنويسان جمله را كه گزاره اي منطقي بود جانشین مفهوم كالم كردند. كالم در 

نظرية سیبويه مفهومي رفتاري داشته است. مالحظات سیبويه در مورد سازه هاي اصلي جمله، يعني نهاد و گزاره، بعدها در سده بیستم يكي 

از اصول بنیادي زبان شناسي ساختارگرا، تجزيه جمله به سازه هاي پیاپي معرفي شد )نیكلسون،1380: 250 تا 276(.



نشر چتر دانش/ نحو کاربردی ویژه دانشجویان حقوق ۱0

زبانعربيارائهنماید.لذاناگفتهپیداستازاعدادیصحیحونادرستمعادلهایصحیحپدیدنخواهد
آمد.ازاینروپیروانصورتگریایوینیزجانبمعنارااغلبرهانمودهوتنهاباشرحوتفصیل
دیدگاههایویآثارزیادیرادراینحوزهتألیفکردندکهدراینمیانمیتوانبه»االصول«ازابن
سّراج)۳۱۶ق(،»الجمل«زجاجی)۳۳۷ق(،»الخصائص«و»اللمع«ابنجنی)۳۹۱ق(،»اإلعراب«
أنباری)۳28ق(،»الفیه«ابنمالک)۶۷2هـ.(،»مغنیاللبیب«ازابنهشامانصاری)۷۶۱(،»همع

الهوامع«ازسیوطی)۹۱۱ق(ودههااثردیگراشارهنمود.

ب- نحو توصیفی )ساختارگرا و زایا- گشتاری(
سنتی آثار در که دارد چیزی از فراگیرتر معنایی دستور واژه توصیفی، زبانشناسی در
میشناسیم.دردستورسنتی،اینواژهعمدتاناظربهشرحمقوالتنحویودستوریاست،و
ابعادیچونواژهشناسیدستگاهآواییودستگاهمعنایییابهکلیموردغفلتواقعشدهیاکامال
درحاشیهقرارگرفتهاست.دردستورهایتوصیفیهدفازدستور،توصیفاصولحاکمبرصورت
ومعنایواژهها،عبارات،بندهاوجمالتاست.بدینطریقیکتوصیفدستوریکاملوجامع

دربرگیرندهتحلیلآوایی،واژهشناسی،نحویومعناییصورتهایفوقخواهدبود.
تفاوتجوهریبیننحوسنتیوتوصیفی،تفاوتبینروشعلومانسانیوعلومتجربیاست.
شایدمهمترینویژگینحوقدیمآنباشدکهقواعدزبانیرابرفهم»معنا«محدودمیکند،یعنی
نحوسنتی)ذهنی(استونحوتوصیفی)عینیوواقعی(وبهمعنایتحلیلزبانبراساسارتباط
پدیدههاباهماستبهعبارتدیگرنحوتوصیفیاهتمامشبر»شکلهایزبانی«یعنیگونههای
زبانیمبتنیاست.ازاینروزبانشناسیزایا-گشتاریدرصدداستتایکتوصیفساختیایجاد
کند،تاازطریقهمانقواعدیکهایجادمیکند،کلیهاطالعاترادرموردجملههاعرضهنماید.
بنابرایناینتوصیفساختیبهمنزلهتحلیلجمالتاستودرآِنواحد،جملههایدستوریرا
ازغیردستوریمتمایزمیکند.بهتعبیردیگردربردارندهفهرستنامحدودیازترکیبهایصوری

استکهجملههایزبانراتشکیلمیدهند.

ج- نحو نقشگرا
رویکرددیگریکهازدیربازتاکنونبهصورتهایمختلفموردتوجهعلمایبالغتونحوبوده
ودردورهمعاصربهاهمیتآنبیشترپیبردهشدهاست،یعنیرویکردنقشگراراموردبررسی



۱۱ مقدمه

قرارمیدهیمرویکردیکهباکتاب»دالئلاإلعجاز«شروعشدهوپسازوقفهایبسیارطوالنی
درآثارافرادیازقبیلتمامحسانواحمدمتوکلنمودمییابد.

الزمبهذکراستاحیاوپیگیریمجددرویکردنقشگرادردورهمعاصربیشازهرچیزیزاییده
نیازجامعهعربزبانبهتجدیدنظردردستورزبانیاستکهدرایندورهبیشازهربرههایغیر
منطقیوناکارآمدبودنبسیاریازسرفصلهایآنبرایعلماوحتیکاربرانعادیاینزبان
روشنشدهاست.اینرویکردهرچندازیکسوریشهدرآثارعلماینقشگرایجهانعرباز
قبیلجاحظ،جرجانیوسکاکیو...دارد،ازسویدیگرمتأثرازاندیشهعلمایغرببهویژهپیروان

مکتبلندن-ونظریهسیستمیکنقشمنددارد.
به اهدافیمشخص با و زاویهدیدیخاص از ازرویکردهایمذکور درهرصورتهرکدام
بررسیدستورزبانپرداختهاندکهبهخوبیگویایاهمیتونقشاینبخشازساختارزباندر

تولیدوزایشقالبهایمختلفبرایانتقالمعانیاست.
هدفمادرپژوهشحاضرآناستتاپسازارائهمباحثمهِمصرفازقبیلمباحثاعاللو
ادغاموهمچنینبهبررسیانواعجملهدرعلمنحوبهتطبیقمباحثنحوی،صرفی،درمجموعهای
ازمتونحقوقیوفقهیبپردازیمتادانشجویانبادرکمعناشناختیازسطوحصرفیونحویبتوانند
معنایمتنرابهدرستیدرکنمودهوبهتبعآنبهدرکیعمیقودرستازدستورزبانعربینائل
آیند.بدونشکتشخیصمعناییواحدهایصرفی،ترکیبیونحویدرقالبمتنمیتواندزمینهساز
شناختاسالیبعربیوارائهترجمهایمعادلوبرابرباشد،ازاینروتالشنگارندهبرآناستتابا
پیادهسازیمباحثصرفیونحویدرمتونمختلففقهیوحقوقیزمینهرابرایارائهقواعدصرفی
ونحودرقالبجمالتیکاربردیفراهمآوردودانشجوبتواندبادرکدرستقواعدزبانعربیو

افزایشدایرهلغاتوواژگانبهترجمهایدرستوبرابرازمتونمختلفحقوقیبرآید.
الزمبهذکراستبعدازهرمبحثتمریناتوآزمونهاییطراحیشدهکهدرآنهاهمهآنها
ازفقهیوحقوقیاستفادهشدهاستتادانشجویانبتوانندباحلاینتمریناتبهمیزانموفقیت

خوددرحوزهدرکوفهمصرفونحوعربیونیزترجمهمتونحقوقیپیببرند.
و استادان از  لذا نیست. احتمالی اشتباهات از خالی دیگری اثر هر بهسان حاضر کتاب
اصالح راجهت پیشنهادهایخود و انتقادات نظرات، که میشود تقاضا ارجمند صاحبنظران

ترجمهکتابدرچاپهایبعدییادآورشوند.
دکترعدنانطهماسبی،دکترسعداهللهمایونی
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فصل اول: کلیاتی پیرامون مباحث علم صرف و اشتقاق
فعل و اقسام آن 

فعللفظیاستکهبرحالتیاکاریدرزمانیمعّینداللتمیکند،مانند:
﴿وأنزلنا من السمآء ماًء َطُهورًا﴾1

دراینفصلبهبررسیفعلبهاعتبارزمانوساختار،تعدادحروفاصلی،نوعحروفاصلی،
فاعلومفعولمیپردازیم.

1- فعل به اعتبار زمان و ساختار:
فعلبهاعتبارزمانوساختاربهماضی،مضارعوامرتقسیممیشود:

الظالمیَن﴾2 ْوِمِ ِنیمنالَقَ نجِّ ﴿فخَرَجمنهاخائفاًیترقَُّب،قالربَّ
فعلماضی:خرج،قال.

فعلمضارع:يترقَُّب
فعلامر:َنّجنی

2- فعل به اعتبار تعداد حروف اصلی:
فعلازنظرتعدادحروفاصلیوزائدبرچهارنوعاست:

1- ثالثی مجرد: فعلیکهریشهآن)اولینصیغهماضی؛مفردمذکرغائب(فقطدارایسه
حرفداشتهباشد.مانند:)َعِلَم)دانست(،َضِحَک)خندید(،َحُسَن)نیکوشد(،عُظَم)بزرگشد(.

2- ثالثی مزید فیه:فعلیکهبهسهحرفاصلی)اولینصیغهماضی(آنیکیادویاسهحرف
اضافهشدهباشد.مانند:»َأعَلَم)آگاهکرد(/إسَتعَلَم)پرسید(/أضحک)خندانید(/أحسَن)نیکیکرد(.
3- رباعی مجرد:فعلیکهدرریشهآنچهارحرفاصلیباشد،مانند:دحرَج)غلطانید(/زلزل

)لرزانید(،وسوس)وسوسهکرد(/ترجَم)ترجمهکرد(.
4- رباعی مزید فیه: یعنیفعلیکهبهچهارحرفاصلیآنیکحرفیادوحرفافزوده

شدهباشد.مانند:َتدحَرَج)غلطید(-تزلزل)لرزید(.
3- فعل به اعتبار نوع حروف اصلی

فعلازلحاظنوعحروفاصلیبهدوقسماست:
1- فعل سالم:فعلیکههیچیکازحروفاصلیاشهمزهیاحرفعله)و،ا،ی(نباشدودو

1- )از آسمان آبی پاک را برای شما نازل كرديم( )الفرقان / 48(.

2- )موسی)ع(  از مصر ترسان و نگران خارج شد و گفت: پروردگارا مرا از شر گروه ستمكاران نجات بده( )القصص/ 21(.
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حرفاصلیاشنیزازیکجنسنباشند.مانند:ذهب، َنَظَر، َشُرَف.
2- فعل غیر سالم:فعلیکهدرحروفاصلیاشهمزهیاحرفعله)و،ا،ی(باشدکهخود

برسهنوعاست:
فعل مهموز:فعلیاستکهیکیازحروفاصلیآن)فاءوعینوالم(همزهباشد.واگرفاء
الفعلشهمزهباشدآنرامهموزالفاءنامند،مانند)َأَمَر(واگرعینالفعلشهمزهباشدمهموز

العین،مانند)سَأَل(واگرالمالفعلشهمزهباشدمهموزالالم)َقرَأ(.
فعل مضاعف:آناستکهدوحرفاصلیاشازیکجنسباشدوبردوقسماست.

)کمشد(کهاصلآنهاَضَلَل  )فرارکرد(وقلَّ )گمراهشد(وفرَّ ۱-مضاعفثالثی،مانند:ضلَّ
و َفَرَر و َقَلَل بودهاست.

2-مضاعفرباعی:رباعیمانند:َزلَزَل و َوسَوَس.
فعل معتل:فعلیاستکهیکیازحروفاصلیشحرفعلهباشد.مانند:َوَعَد ، قال، َرِضَی. 

فعلمعتلخودبرسهقسماستبدینقرار:
۱-معتلالفاءکهآنرامثالنامند.وآنیاواویاست،یایائی.مانند:وعد، َيُسَر)آسانشد(.

باَع العینکهآنرااجوفنیزنامندوآننیزیاواویاستیایایی.مانند:قاَلو 2-معتّل
)فروخت(کهدراصلَقَوَل و َبَیَعبودهاست.

۳-معتلالالمیاناقصکهآننیزممکناستواوییایاییباشد.مانند:َدعا)خواند(ورَمی
)تیرانداخت(کهدراصلَدَعَووَرَمَیبودهاست.

تبصره۱-ممکناستفعلیهممهموزباشد،هممعتل.مانند:َيِئَس)مأیوسشد(کهمثال
يايیومهموزالعیناست،ومانند:جاَءکهاجوفيايیومهموزالالماست.

تبصره2-ممکناستدوحرفازحروفاصلیفعلیحرفعلهباشدودراینصورتآنرا
لفیفنامند.لفیفبردوگونهاست.

الف:لفیفمفروق:فعلیکهدوحرفعلهاشازهمجداباشدمانند:»وَقیوَوفی«.
ب:لفیفمقرون:فعلیکهدوحرفعلهاشکنارهمباشدمانند:َروی)روایتکرد(،وَطوی

)پیچید(.
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مهموزالفاء:أَکَل

مهموزالفاء:أَکَل

مهموزالفاء:أَکَل

مهموزالفاء:أَکَل

معتلالفاءیامثال

مهموزالعین:َسَأَل

مهموزالعین:َسَأَل

مهموزالعین:َسَأَل

مهموزالعین:َسَأَل

 -َشدَّ َمدَّ

معتلالعینیااجوف

مهموزالالم:قَرأَ

معتلالالمیاناقص

۱-مهموز

2-مضاعف

۳-معتل

فعلبهاعتبار
نوعحروفاصلی

    
-سالم

-غیرسالم

4-فعلبهاعتبارفاعل
فعلبهاعتبارفاعلبهفعلمعلوموفعلمجهولتقسیممیگردد.فعلمعلومفعلیاستکه

فاعلآندرکالمذکرشدهباشد،مانند:﴿والله َخَلقكم و ما تعلمون﴾1

1- خدای يكتاست كه شما و هر كاری را كه می كنید آفريده است. الصافات، ۹۶
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فعلمجهولفعلیاستکهفاعلآنبنابهدالیلیدرکالمذکرنشدهباشد:
﴿ُقِضَی االمُر و إلی الله ُترَجُع االمور﴾1

5- فعل به اعتبار مفعول
فعلبهاعتبارمفعول،بهالزمومتعدیتقسیممیشود:فعلالزمآناستکهذکرفاعلمعنای

آنراکاملمیکندونیازیبهمفعولندارد.مانند:﴿قد أفلح من تزّكی﴾2
فعلمتعدیآناستکهبرایتکمیلمعناعالوهبرفاعلبهمفعولنیزنیازمنداست.

﴿فمن شهد منكم الشهر فلیِصمُه﴾3
اسم و اقسام آن 

اسمکلمهایاستکهذاتاًمعنیداشتهباشدومعنیآنمقرونبهزماننیست.اسمبردوقسماست:

1- اسم متصرف: اسمیاستکهتثنیهوجمعومصغرومنسوبمیشود.
مثال:كتاٌب، كتابان، كتٌب، ُكتّیب، كتابّی

باقیمیماند.)همیشهبهیکشیوه اسم غیر متصرف:اسمیکههمیشهبریکحالت -2
نوشتهمیشود(

مثال:من،ما.
اسممتصرفبهدونوعتقسیممیشود:جامدومشتق:

اسم جامد:اسمیاستکهدربردارندهزماننیستوقابلتصریفنباشد.اسمجامدبهدونوع
جامدمصدری)ریشهفعلیدارد:کتاب(وجامدغیرمصدری)ریشهفعلیندارد:رجٌل(

اسم مشتق:اسمیاستکهازریشهفعلگرفتهشدهباشد.اسممشتقبههفتقسماست.
1- اسم فاعل:برانجامدهندهکارییادارندهصفتیداللتدارد)صفتفاعلیفارسی(.اسم

فاعلدرثالثیمجردبروزن»فاعل«ساختهمیشود.
مثال:يفتُح: فاِتح       َذَهَب: ذاِهب          َنَصَر:  ناِصر          علوم : عاِلم

نکته:درترجمهبایددقتکردکهاسمفاعلمعنایکنندهکار)انجامدهندهکار(داشته
باشد.

1- همه چیز انجام شد، رسیدگی به همه  كارها با خداوند است. البقرة، /210 

2- كسی كه در پی پاكی بود، به يقین رستگار شد. االعلی، 14

3- هركسی از شما كه در ماه رمضان توانايی داشت، روزه بدارد. البقرة، 185
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ناِصر:یاریکننده،یاریرسانكاتب:نویسنده ذاِهب:رونده
-اسمفاعلدرثالثیمزیدازمضارعساختهمیشودوحرفمضارعه)ی(تبدیلبه)ُم(یعنی

میممضموممیشود،وسپسحرفماقبلآخر)عینالفعل(کسرهِ-میگیرد.
ُيَعلُِّم :  ُمَعلِّم                 مثال:  َيْجَتِهُد :  ُمْجَتِهد  

َيْنَقِلُب :   ُمْنَقِلب   اجِتهاد  -َيْجَتِهُد :   ُمْجَتِهد 

نکته:اسمفاعلدر۶صیغه)نهمثلفعلدر۱4صیغه(صرفمیشود:مفرد،مثنیو
جمعکههرکداممذکرومؤنثدارند.

مثال:عادٌل، عاِدالِن، عاِدلوَن، عادلٌة، عاِدَلتاِن، عاِدالٌت. 
2� اسم مفعول:اسمیکهبرانجامشدنکارداللتداردوهمانصفتمفعولیدرفارسی

است.درثالثیمجردبروزنمفعولساختهمیشود.
مثال:  َقَتَل: َمْقتول              َنَصَر : َمْنصور               َيْكُتُب : َمْكتوب

-درثالثیمزیدازمضارعساختهمیشودوحرفمضارعه)ی(به)ُم(یعنیمیممضمومتبدیل
میشودوحرفماقبلآخر)عین الفعل(فتحه–َمیگیرد.

مثال: ُيْرِسُل:   ُمْرَسل 



نکته:اسممفعولنیزماننداسمفاعلدرششصیغهصرفمیشود:مفرد،مثنیوجمع
کههرکداممذکرومؤنثدارند.

مثال:منصوٌر، منصوراِن، منصوروَن، منصورٌة، منصورتاِن، منصورات
3 و 4� اسم زمان واسم مکان:اسمزمانواسممکانبرزمانومکانوقوعفعلداللت

میکند.
-درثالثیمجردبروزن َمْفِعل و َمْفَعلمیآیدوباتوجهبهمعنیمیتوانتشخیصدادکه

اسمزماناستیااسممکان.
مثال:َمْسِجد، َمْغِرب، َمْشِرق، َمْنِزل، َمْقَصد، َمْحِفل، َمْطَبخ َمْكَتب.

﴿للِّه المشرُق و الَمغِرُب﴾)شرقوغرببرایخداست(اسممکان)بقره:۱۱۵(


نکته:گاهیوزنَمْفعلهمراهبا)تایمؤنث(میآید.مانند: مْزَرَعة، َمْقَبَرة، مدِرسة و غیرهم



۱۷ فصل اول: کلياتي پيرامون مباحث علم صرف و اشتقاق

-درثالثیمزیداسممکانواسمزمانبروزناسممفعولمیآید.
مانند: َيْخَتِبُر: ُمْخَتَبر )آزمایشگاه(/ يْسَتْشفُی: ُمْسَتشفی)بیمارستان(

)ازطریقمعنیآندرجملهبایدتشخیصدادکهاسمزماناستیااسممکانیااسممفعول(
5( صفت مشبهه: برصفتیثابتیانسبتاًپایدارداللتمیکندووزنهایمتعددیدارد.که

مشهورترینآنعبارتنداز:
َفعیل:صغیر،کریم،رحیم،کبیر)بزرگ(،شریف

َفِعل:َخِشن، َفِرح)شاد(،َنِزه)پاک(

َفعََّل:َحَسن)نیکو(

َفْعل:َسْهل، َصْعب، َعْذب

َفْعالن:َعْطشان، َفْرحان، َغْضبان، َجْوعان



نکته:برایتشخیصصفتمشبههتنهانبایدبهوزناکتفاکردچونبعضیاسمهاهر
چندبروزنمشبههمیآیندامامعنیوصفیندارندوجامدندمانند:قمیص، َربیع، َطَلب.

6( اسم مبالغه:برفراوانیوکثرتصفتیداللتمیکندمثاًلکاِذببهمعنیدروغگومیباشد
امابهکسیکهصفتدروغگوییرابهمقدارزیادداشتهباشدَكّذابمیگویند.

اسممبالغهوزنهایزیادیداردکه۳وزنمهمآنعبارتنداز:
َفّعال: سّتار، غّفار، رّزاق، َتّواب.

مة. َفّعالة: أمَّارة، َعالَّ

َفعول: َغفور، َشكور، َصبور، َعجول، َرئوف.

اسممبالغهوزنهایدیگرینیزداردمانند:
ِمْفعیل: ِمسكین

يق ِفعِّیل: ِصدِّ

فّعول: سّبوح، قّدوس

َفیعول: َقّیوم

7( اسم تفضیل:برایبیانبرتریصفتیدرکسییاچیزیبهکارمیرود.
مذکرآنبروزن)أْفَعل(ساختهمیشود:أْفَضل، أْكَبر، أْصَغر، أْحَمد، أعَلی، أبَقی، أْقَبح.

مؤنثآنبروزن)ُفعلی(ساختهمیشود:ُكبرى، ُصْغری، ُفضلی، ُحسنی، ُدنیا، ُعْظمی، ُعْلیا
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نکته:۱(اگربعدازاسمتفضیلحرفجّر»ِمْن«بیاید،بهصورتصفتتفضیلی»تر«
ترجمهمیشود.

هَو أْشَجُع ِمْن هذا الرجل:اوازاینمردشجاعتراست.

امااگربعدازاسمتفضیلحرفجر»ِمْن«نباشد،بهصورتصفتعالی»ترین«ترجمهمیشود:
أشَجعالّناسَمْنَغلََبَهواه.:شجاعترینمردمکسیاستکهبرهواینفسشغلبهکند.
2(دقتشودکهدوکلمهی)َخْیروَشّر(هرگاهبهمعنی)بهتروبدتر(یا)بهترینو

بدترین(باشد،اسمتفضیلاست.

 هَو أْشَجُع ِمْن هذا الرجل:اوازاینمردشجاعتراست.

امااگربعدازاسمتفضیلحرفجر»ِمْن«نباشد،بهصورتصفتعالی»ترین«ترجمه
میشود:

أشَجعالّناسَمْنَغَلَب َهواه.:شجاعترینمردمکسیاستکهبرهواینفسشغلبهکند.



۱۹ فصل اول: کلياتي پيرامون مباحث علم صرف و اشتقاق

التمارین:
1- شّکل النص التالی و تحدث عّمااشیر الیه بالخط صرفیًا. 

من  جائزة  وهی  ربحه.  من  معّینة  بحّصة  فیه  لیعمل  غیره  إلی  مااًل  يدفع  أن  وهی  المضاربة: 

الطرفین واليصّح اشتراط الّلزوم أو األجل فیها لكن يثمر المنع من التصرف بعد األجل إاّل بإذن 

جديد، ويقتصر من الّتصّرف علی إذن المالک له، ولو أطلق تصّرف باالسترباح، وينفق فی الّسفر 

كمال نفقته من أصل المال، ولیشتر نقداً بنقد البلد بثمن المثل فما دون، ولیبع كذلک بثمن المثل 

فما فوقه، ولیشتر بعین المال إاّل مع اإلذن فی الّذّمة، ولو تجاوز ما حّد له المالک ضمن، والّربح علی 

الشرط، و إّنما تجوز بالّدراهم والّدنانیر وتلزم الحّصة بالّشرط. 

2- ترجم الجمل التالیة و تحدث عّما اشیر الیه بالخط صرفّیا. 

- المحاكم هی المؤسسات يلجأ لها الناس لحل خالفاتهم. 

- قبل إنشاء منظومات السجن الحديثة كانت بعض المجتمعات تطبق عقوبة اإلعدام علی كثیر 

من الجرائم. 

- لمفتش العمل أن يجری التفتیش علی موقع العمل ويغلقه فی حالة الضرورة

- لم يتمكن المشتكی علیه من إثبات حجة غیابه. 

- قبل تسلم المیراث، علی الورثة أن يحضروا حجة حصر إرث من المحكمة. 

ماه فی إتفاقیة التأجیر هذه دقیقة.  - يشهد المؤجر والمستأجر أنَّ المعلومات التی قدَّ

3- صّرف األفعال التالیة:

-التزم)ماضیومضارع(
-اشترک)ماضیوامر(
-شّغل)مضارعوامر(
-تسلم)مضارعوامر(

-استحّق)مضارعواسمفاعلومفعول(
-استأجر)ماضیومضارع،اسمفاعلومفعول(

-طّبق)ماضی،مضارعوامر(
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