باسمه تعالی
مقام معظّم رهبری (دامت برکاته) «...:بااستاااار کاری کرد که همّ  ،بهم دن مطل مب ش باناااطم ده دن مطل
عباار ..هم هرری دمتااات در اس کاه ماا عباار .را لقری مر م بیمرسمم سا (اگر تع طاً هم مر م دیمرسم) بر
مباالتر کرمم که عبار .بشاقد مر مم تا  ،به مباغرر قتا

رارا اس کار بشاقد .اس هه هرری ا تی اس هه

غبفر داردی هه خمری در اس دنفاه ا ااتی دخمرم عبار .را آدچرال قاضااب بمال کرمم که آل کتاار که ا اااعطاد
دن مطل مب ش را داردم راحت تر از عبار.م مب ش را بفن ط .ا اااد هم برای تفنمم عبار .دهار مشاانش دشقد ق
دقط مب ش را بمال کرط» .
*از بمادا .مقام معظم رهبری در دسطار ل عر از ا اتمطم دضالم مب ّرال ق پژقهشیرال حقزه های ع مه کشقر(*)8638/9/8

تلخیص نموداری

صرف ساده(بخش عربی)
ویرایش بهار 5931

)()تهیّه و تألیف :مهدی زراعتی رخشاندل
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-1اسم چیست؟

عالوه بر معنای مستقل(کار یا حالت) ،دال بر زمان
هم هست .مانندَ :ذ َه َب(رفت) َ ،حس َن(نیکو بود)

فعل است.

دارای معنای مستقل

معنای مستقلش به اضافه زمان نمی شود.
مانندَ :ذ َهاب(=رفتن) ِ ،ک َتابَ ،الیوم(امروز)

*کلمه

دارای معنای غیر مستقلّ
ل
مستق ّ

اسم است.

حرف است(.نقش رابط بین کلمات را دارد).
مانند :مِن(از) ،فی(در)

نکته:
*با دقّت در تعریف های باال ،مشخّص می شود که :کلمه ای که فقط دالّ بر حالت یا کار بدون بیان زمان وقوعش باشد(مانند:

ذَهَاب) ،یا فقط دالّ بر زمان باشد(مانند :أَمسِ) ،فعل نیست(بلکه اسم به حساب می آید).

-2ساختمان اسم(از نظر حروف اصلیّ و زائد)

ثالثیّ

*اسم

مجرّد

=  6بناء

ی
رباع ّ

مزیدٌ فیه
خماسیّ

نکته:
*گاهی پیش می آید که یک اسم از ابتداء بر یک یا دو حرف وضع شده باشد که اختصاص به اسم های مبنیّ
مانند ضمائر و اسماء اشاره و امثال اینها دارد(.در علم صرف پیرامون حروف و أسماء مبنیّ بحث نمی کنیم)
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 -3وزن های ثالثی مجرد()1
فاء الفعل

عین الفعل

.2فتحه

.2فتحه

*ثالثیّ مجرّد4 * 3

1ـــَــ
.کسره

ـــَــ
=211
.کسره

ــِــ
.3ضمّه

ــِــ

.3ضمّه

ــُــ
.4سکون

ــُــ

نکته:
*نزدیک بودن حرکت ضمّه و کسره در یک کلمه ،موجب ثقیل شدن تلفّظ آن کلمه میگردد .از اینرو ما از
دوازده مورد بدست آمده که حاصلضرب (3نوع حرکت فاءالفعل) در (4نوع حرکت عین الفعل) بود ،دو مورد را
حذف میکنیم که همان دو موردی است که ضمّه و کسره در کنار هم می آیند و عبارت اند از( :مکسورالفاء و
مضموم العین و بالعکس) .بنابراین اسم ثالثیّ مجرّد دارای ده نوع وزن رایج است)02-2=01( .

 -4وزن های ثالثیّ مجرّد()2
مفتوح الفاء

* ثالثیّ مجرّد (با استفاده از مثال)

 4وزن دارد :شَمس ،قَمَر ،کَبِد ،رَجُل

مکسور الفاء

 3وزن دارد :جِلف ،عِوَض ،إِبِل

مضموم الفاء

 3وزن دارد :خُمس ،رُطَب ،أُفُق

 -5ثالثیّ محذوف الحرف:

گاهی اوقات یکی از حروف اسم

چیزی در عوض آن می آید .مانند :سِمو

إبن

إسم ،بَنَو

ثالثیّ ،حذف می گردد که در
اینصورت یا:

چیزی به جای آن نمی آید .مانند :أَبَو

2

أَب ،دَمَی

دَم
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 -6وزن های رباعیّ مجرّد

زِبرِج
جَعفَر

*رباعیّ مجرّد(با استفاده از مثال)

بُرثُن

 6وزن رباعیّ مجرّد عبارتند از:

دِرهَم

فَعلَل ،فِعلِل ،فُعلُل ،فِعلَل ،فِ َعلّ ،فُعلَل

قِمَطر
جُخدَب

-7وزن های خماسیّ مجرّد
سَفَرجَل

*خماسیّ مجرّد(با استفاده از مثال)

جَحمَرِش

 4وزن خماسیّ مجرّد عبارتند از:
فَعَلَّل ،فَعلَلِل ،فِعلَلّ ،فُعَلِّل

قِرطَعب
قُذَعمِل

ر

نکته:

*از آنجایی که کلمات ثالثیّ ،رباعیّ و خماسیِّ مزیدٌ فیه ،دارای وزنهای بسیار زیاد و گوناگونی هستند فلذا
مورد بررسی و شمارش قرار نمی گیرند.
-8تقسیماتِ اسم
تقسیمِ اسم به اعتبار مصدر یا غیر مصدر بودن
تقسیمِ اسم به اعتبار جامد یا مشتقّ بودن

*یـک اسـم ،دارای مـالک هـای

تقسیمِ اسم به اعتبار مذکّر یا مؤنّث بودن

گوناگونی برای تقسیم بندی است:

تقسیمِ اسم به اعتبار متصرّف یا غیر متصرّف بودن
تقسیمِ اسم به اعتبار معرفه یا نکره بودن
تقسیمِ اسم به اعتبار معرب یا مبنیّ بودن
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-9اسم معرب
(مبحث اسم معرب به دلیل مهمّ و نیز کم حجم بودن ،در ابتدای مطالب آمده است).

-2مقصور :اسمی است که ختم شود به الف ثابته(الفی که عارضی نیست)و بعدش هم همزه نباشد .مانند:عیسی
-1ممدود :اسمی است که ختم شود به همزه ای که قبلش الف زائده باشد (اء) .مانند :حَمرَاء

*اسم معرب
(به اعتبار حرف آخر کلمه)

-3منقوص :اسمی است که ختم شود به یاء ثابته(یائی که عارضی نباشد) و یاء هم مشدّده نباشد .مانند :قاضي
 -4صحیح :اسمی است که ختم شود به حرف صحیح(به جز همزة ماقبل الف زائده :اسم ممدود) .مانند :رَجُل ،مَرء
 -5شبه صحیح :اسمی است که ختم شود به واو و یاء ما قبل ساکن .مانند :دَلو ،ظَبی

* اصـطالح "صـحیح" و "منقوص" در این باب به اعتبار حرف آخر کلمه است و این غیر از اصطالح "صحیح" و "ناقص" در بحث
های گذشته است که به اعتبار دیگری (کلّ حروف اصلیِّ کلمه) بود و نباید تشابه اسمی موجب خلط(قاطی شدن) مبحث شود.

 -20قواعد اعالل مخصوص به اسم

قاعدة اوّل :واو و یاء اگر در آخر کلمه و بعد از الف زائده بیایند ،قلب به همزه می شوند.
مانند:دُعاو

دُعاء ،بِنای

*قواعد اعالل اسم
ادامه در صفحه بعد...

ِبنَاء

اگر در فعلشان اعالل صورت گرفته باشد
قائِل ،بایِع

همزه می شوند .مانند :قاوِل

تبدیل به
بائِع

قاعدة دوّم :واو و یاء اگر عین
الفعلِ وزنِ فَاعل(اسم فاعل) و
فروعش قرار گیرند:

در فعلشان اعالل صورت نگرفته باشد
نمی کنند .مانند :عاوِر

هیچ تغییری

عاوِر

نکته :فعل(عَوِرَ) دالّ بر عیب ظاهری است فلذا در عین الفعل
آن قواعد اعالل جاری نمی شود.
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* دربارة قاعدة دوّم الزم است دو نکته بیان شود:

َ َ
الف :منظور از فروعِ وزن فاعل( :فَاعِلَانِ ،فَاعِلُونَ ،ف ِاعلة ،فَاعِلَتَانِ ،فَاعِلَات) می باشد.

قَللالَ) کلله
ب :فعللل اجللوف (معتللّ العللین) دو حالللت دارد :یللا در ماضللی آن اعللالل صللورت مللی گیللرد (ماننللد :قَلوَلَ
قائِلل) و یلا در ماضلی آن اعلالل
در اینصورت ،قاعده در اسلمِ (وزنِ) فاعللِ آن فعلل جلاری ملی شلود (ماننلد :قلاوِل
عَلللوِرَ) کللله در اینصلللورت قاعلللده ،در وزنِ فاعللللِ آن جلللاری نملللی شلللود.
صلللورت نملللی گیلللرد (ماننلللد :عَلللوِرَ
عاوِر)
(مانند :عاوِر
 -2حرف علّه در مفردآن جمع ،مدّی زائده باشد.

قاعللدة سللوّم :هرگللاه پللس از الللف جمعللی
کللله بلللر وزن فَعَائِلللل ،فَوَاعِلللل ،مَفَاعِلللل،
فَعَالِللللل ،مَفَاعِیللللل ،فَوَاعِیللللل ،فَعَالِیللللل و
امثللالهم مللی باشللد ،واو و یللاء قللرار گیرنللد
تبللدیل بلله همللزه مللی شللوند .مشللرو بلله
اینکلللله آن جمللللع ،یکللللی از دو حالللللت
مقابل را داشته باشد:

ادامة صفحه قبل...

مانند :عَجُوز

عَجَائِز (عَجَاوِز بوده است)

در این مثال ،واو در مفرد این جمع ،هم زائده است و
هم مدّی .فلذا این واو(در جمع) قلب به همزه گردید.

 -1الف جمع بین دو حرف علّه واقع شود.
مانند :أَوَاوِل

أوَائِل(قبل و بعد الف ،حرف علّه باشد)

نکته درباره قاعدة سوّم :اگر وزن جمعی بود که پس از الف آن ،حرف علّه باشد ولی هیچکدام از دو شرط
مذکوره را نداشته باشد ،حرف علّه تبدیل به همزه نمی گردد .مانند :جَدوَل

جَدَاوِل (جَدائِل نمی شود)

*قواعد اعالل اسم

قـاعـدة چرـارم :هرگـاه دو واو در اوّل اســم جمع شــونـد ،اوّلین واو تبـدیـل بـه همزه می شــود.
مانند :وَوَاصِل

أَوَاصِل(در صورتیکه واو دوّم ،حرف مدّیِ منقلب از حرف زائد باشد این قاعده جریان نمی یابد).

قاعــدة پــنجم :هرگــاه واو و یــاء در یــک کلمــه یــا شــبه کلمــه(شــبه کلمــه :مضــاف بــه یــاء مــتکلّم) باشــند
و هرکــدام کــه زودتــر آمــده ســاکن و غیــر منقلــب باشــد ،در اینصــورت واو کلمــه تبــدیل بــه یــاء
می شود .مانند :سَیوِد

سَیِّد ،مَرمُوی

مَرمُیّ (مَرمِیّ)

(س ـیوِد) یــاء زودتــر آمــده کــه هــم ســاکن اســت و هــم از ابتــدا بــه همــین شــکل بــوده
در مثــال اوّل َ
(و چیــز دیگــری نبــوده کــه تبــدیل بــه یــاء شــده باشــد) .بنــابراین واو کلمــه تبــدیل بــه یــاء شــده
اســت .در مثــال دوّم هــم واو زودتــر آمــده و چــون ســاکن غیــر منقلــب اســت بنــابراین واو کلمــه
تبدیل به یاء می شود.
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قـاعده شــشــم :واوی که قبلش

 -2مصـدر اجوف(اگر در ماضـیِ آن مصدر ،اعالل ر داده

کسره و بعدش الف باشد (ـِـ وا)،

باشد ).مانند :صِوَام

در دو موضـع قلب به یاء می شود

* اگر در ماضـی اعالل ر ندهد ،در مصدر هم واو تبدیل به

(

ـِـ یا):

صِیَام

یاء نمی شود.

مکسـر ،ســاکن باشد.
ّ
الف :حرف علّه در مفردِ آن جمعِ
مانند :ثَوب

ثِیَاب

* حرف علّه در "ثَوب" ساکن است.

مکســر از اســم
ّ
 -1جمع
اجوف ،به یکی از این1شرط:

ب :حرف علّه (واو) در مفرد اعالل شــده باشــد.
مانند :دار

دِیَار

* لفظ "دار" در اصل "دَوَر" بوده است که بر اثر اعالل
تبدیل به "دار" شده است.

ادامة صفحه قبل...
*قواعد اعالل اسم

قاعدة هفتم :واو ماقبل مضموم (ـُـ و) اگر در آخر اسم بیاید ،قلب به یاء می شود.
مانند :تَرَجُّوٌ

تَرَجُّی(

تَرَجِّی :پس از تبدیل واو به یاء ،ضمّه(قبل از یاء) هم به کسره تبدیل می شود).

* اگر در یک کلمه هم امکان اجرای قاعده س ـوّم عمومی اعالل(به بخش فارســی صــرف ســاده مراجعه کنید:ص  )220و هم قاعده هفتم اعالل
خصـوصـی اسم وجود داشته باشد ،قاعده هفتم خصوصی اسم را مقدّم می کنیم .به عنوان مثال در کلمه(تَرَجُّوٌ) که امکان اجرای هر دو قاعده
وجود دارد ابتدا قاعده هفتم اعالل خصـوصـی را پیاده می کنیم و واو را تبدیل به یاء می کنیم(= تَرَجِّیٌ) و س س قاعده سوّم عمومی اعالل را
اجرا کرده و حرکت ضمّه را از یاء حذف میکنیم(تَرَجِّی).

قاعدة هشتم :هرگاه واو ،الم الفعلِ صفتی بر وزن "فُعلی" باشد ،قلب به یاء می شود.
مانند :دُنوَی

دُنیَی

*کوفیّون معتقدند که اگر واو ،الم الفعلِ وزن "فُعَل" قرار بگیرد تبدیل به یاء می شود .مانند :عُلَو

عُلَی

قاعدة نرم :مطالعه اش اختیاری است.
قاعدة دهم :ضمّه (قبل از یاء) تبدیل به کسره می شود( .مگر اینکه یاء ،فاء الفعل باشد که در اینصورت
تغییر نمی کند) مانند :تَدَاعُی

تَدَاعِی
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 -22مصدر و غیر مصدر

تعریف :اسمی است که داللت می کند بر انجام کار یا وقوع حالتی و فعل هم از آن مشتقّ می شود.

مصدر اصلیّ

*مصدر

تــقســیم:

مصدر میمیّ

اســـمــی
اســت که

مصدر صِناعیّ

داللت می

 -21مصدرِ اصلیّ

کــنــد بــر
انجـام کار
یــا وقــوع

وزنش سماعیّ است( .ولی وزن های غالبی دارد)

از ثالثیّ مجرّد

حــالتی و

*مصدر اصلیّفعل هم از
ق
آن مشت ّ

می شود .از غیر ثالثیّ مجرّد

دارای وزن های مشخّص است که باید حفظ شود .مانند :إفعال ،تفعیل،
َ
مُفا َعلة ،إفتِعَال ،إنفِعَال ،تَفَعُّل ،تَفَاعُل ،إستِفعَال ،إفعِلَال ،إفعِیلَال

-23مصدر میمیّ
تعریف

مصلدری اسلت که با اضللافه کردن میم زائده در اوّل آن سلاخته می شللود و در معنا هی
-25
فرقی با مصدر اصلی ندارد و فقط معنای مصدر را با تأکید بیان می کند.
لفیف(کله در مضلللارعش واو

از ثالثیّ مجرّد

*مصدر میمیّ

 -2مَفعِل

در مثللال واویّ غیر
مَوعِد
حلذف می گردد) .ملاننلد :وَعَلدَ یَعِدُ
*اگر مضارع اجوف بر وزن(یَف ِعلُ) باشد ،غالب ًا
مَزِید
بر همین وزن می آید.مانند :یَزِیدُ
نکته :اصـل کلمه مَزِید( ،مَزیِد) بوده که

نحوة ساخت

در اثر اعالل(قاعده اوّل عمومی اعالل)
تبدیل به مَزِید شده است.

 -1مَفعَل

در غیر از مورد باال .مانند:یَأخُذُ

مانند اسم مفعول ساخته می شود .مانند :یُصَرَّفُ

از غیر ثالثیّ مجرّد

مَأخَذ

مُصَرَّف

*به زودی توضیح داده می شود*...
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 -24نکته(مصدر میمیّ)

-0گاهی مصلدر میمیّ در ثالثیّ مجرّد از آوردن یک میم در اوّل کلمه و یک تاء در آخر آن سلاخته می شود.
َ ََ
سالة
مانند :م

-2همانطور که گفتیم اسللم مکان گاهی همانند اسللم مفعول سللاخته می شللود با این فرق که اگر از
متعدی به حرف جرّ بخواهیم اسلللم مفعول بسلللازیم در اسلللم مفعول هم حرف جرّ می آوریم(مانند:
مُتَدَحرَجٌ بِهِ) ولی اگر بخواهیم از چنین فعلی اسلم مکان بسازیم همراه آن ،حرف جرّ
یَتَدَحرَجُ بِهِ
نمی آید(.مانند :یُتَدَحرَجُ بِهِ مُتَدَحرَج)

*نکته
*نکته

 -25مصدرِ صِناعیّ

 -3مصللدر میمیّ (در غیر ثالثیّ مجرّد) هرچند از فعل مضللارع سللاخته و گرفته می شللود ،لکن جزء
أسماء مشتقّ (که بعداً نام برده می شود) به حساب نمی آید و جامد است.

تعریف :اسلمی اسلت که سلاخته می شلود از یک لفظ تا یک معنای وصلفی خاصّ (شبیه معنای
مصدری) به آن بدهد .مانند :إنسان

*مصدر صِناعیّ

ِإ َ
نسا ِن َّیة(:انسان بودن) ،جاهل

َج ِاه ِل َّیة(:جاهل بودن)

ساخت :از اضافه کردن یاء مشدّده و تاء در آخر اسم ساخته می شود .مانند :رَجُل

َرج ِل َّیة

-26مصدر مجرول
مصدر معلوم .مانند :ضَرَبَ ضَربَاً (زد زدنی)

 -2اگر از فعل معلوم گرفته شود

*مصدر
 -1از فعل مجرول گرفته می شود

مصدر مجرول .مانند :ضُرِبَ ضَربَاً (زده شد زده شدنی)

نکته :مصدر معلوم و مجرول هیچ فرق لفظی با یکدیگر ندارند و تنرا به وسیله قرائن ،قابل تشخیص هستند.

-27مصدر مَرّة
تعریف :برای بیان یکبار اتفاق افتادنِ فعل یا حالت ،مورد استفاده قرار می گیرد.

*مصدر مرّة

از ثالثیّ مجرّد
ساخت

از غیر ثالثیّ مجرّد

َ َ

بر وزن فعلة .مانندَ :ض َربة (یکبار ضربه زدن)
مصللدر اصلللیّ ة .مانند :إِکرَام(مصللدر باب

إفعال) ة = إکرامة (یکبار إکرام کردن)
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-28مصدر هیئت
تعریف :مصدری است که برای بیان هیئت فعل یا هیئت فاعل می آید.
از ثالثیّ مجرّد
*مصدر هیئت

َ

َ

بر وزن ِفعلة .مانند :إِجلِس ِج َ
لسة االمیر(بنشین شکل نشستن امیر)

ساخت
ی مجرّد
از غیر ثالث ّ

وزن مشخّصی ندارد و از روی قرائن دیگر فرمیده می

شود .مانند :أَکرِم إکرَامَ األَمِیر (اکرام کن همانند امیر)

نکته* :اگر یک مصدر به خودیِ خود و به صورت تصادفی بر وزن مصدر مرّه یا هیئت باشد ،به هیچ وجه از آن مصدر
معنای مرّه و نوع برداشت نمی شود .بلکه برای استفاده معنای مرّه و نوع از چنین مصدری ،راهکارهای ذیل وجود
دارد:
 -2اگر بخواهیم معنای مرّه را (از چیزی که خود به خود بر وزن مرّه است) بفرمانیم :پس از مصدر یک صفت دالّ بر (یکبار)
حمة ِ َ
َر َ
می آوریم .مانندَ :ر َ
واحدة(یکبار بخشایش)
حمة
 -1اگر بخواهیم از چیزی که خود به خود دارای وزن هیئت است ،هیئت و نوع را بفرمانیم :پس از مصدر یک صفت (دالّ بر نوع
َ َ
کمة ال ِه َّیة(حکمت خداوندی)
ِح
فعل) می آوریم .مانندِ :حک َمة
**گاهی پس از آنکه مصدر مرّه ساخته شد ،یک صفتِ دالّ بر یکبار هم برای آن آورده می شود تا مرّه را تأکید کند.

مانند :ضربتُ َض َربة

 -21اسم مصدر

تعریف :اسمی است که دالّ بر نتیجه و حاصل مصدر است .مانند :الغُسل = پاکیزگی (نتیجه شست و شو)

*اسم مصدر

سـاخت :دارای وزن خاصّی نیست بلکه گاهی هم وزن مصدر است(مانند :الحُبّ= عالقه) و گاهی وزنش با مصدر
مغایرت دارد(.مانند :الغُسل= پاکیزگی{مصدرش بر وزن فَعل(غَسل) است})

نکته:
*از هر فعلی ،اسم مصدر وجود ندارد .بلکه برخی از فعلرا اسم مصدر دارند و برخی هم اسم مصدر ندارند.

 -10جامد و مشتقّ

بنابراین ساختن اسم مصدر ،سماعیّ است.
جامد(اصطالح صرفیّ) :اسمی است که از فعل ،مشتقّ نشود .مانند :رَجُل ،رُجَیل

*اسم
مشتقّ (اصطالح صرفیّ) :اسمی است که از فعل ،مشتقّ شود .مانند :ضَارِب ،مَضرُوب
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 -12اسم های مشتقّ
 -2اسم فاعل

 -1اسم مفعول
 -3صفت مشبّره

نکته :0به هر اسلللمی که یکی از موارد هشلللتگانه مذکور
نباشد" ،جامد" می گویند.

 -4اسم مبالغه

*اسم های مشتقّ

نکته :2این اسلمها از فعل مضارع گرفته می شوند ،بنابراین
در سلللاختن این اسلللمها ،مالی و خمیرمایه ،همان فعل
مضارع می باشد.

 -5اسم تفضیل
 -6اسم مکان
 -7اسم زمان

 -8اسم آلت

 -11اسم فاعل
 -0اسمی است که دالّ بر انجام دهنده کار استبه صورتِ حدوثی(:اتّفاقی) .مانند :کَاتِب
تعریف

 -2اسلمی اسلت که دالّ بر دارنده یک حالتحدوثی(:اتّفاقی) باشد .مانند :مُحرِم (حالت
مُحرم بودنش ثبوت ندارد و موقّت است)

از ثالثیّ مجرّد
*اسم فاعل

ساخت

از غیر ثالثیّ مجرّد

بر وزن فاعِل .مانند :عَلِمَ یَعلَمُ

عالِم

از مضارع معلوم گرفته می شود:

اوّالً میم مضمومه جای حرف مضارعه می آید و ثانیاً ماقبل آخر
مُکرِم(باب إفعال)
مکسور می شود .مانند :أَک َر َم یُک ِر ُم
دارای شش صیغه است که عبارتند از:
صیغه ها

ضَارِب  -ضَارِبَانِ(ضَارِبَینِ)  -ضَارِبُونَ(ضَارِبِینَ)
َض ِارََب ـ ـة  -ضَارِبَتَانِ(ضَارِ َبتَینِ)  -ضَارِبَات
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نکته(صیغه های اسم فاعل):
 * 2برای جمع مذکّر سالم دو حالت وجود دارد که یکی رفعی و دیگری(موارد داخل پرانتز) نصبی و جرّی است.
 *1تنوین در مفردها و نون در مثنّاها و جمع مذکّر سالم ،در هنگام اضافه شدن حذف می گردد.
مانند :مُعَلِّمُون  +زید

مُ َع ِّلمُو زیدٍ(نون از مع ِّلمُون حذف گردیده است)

* 3هر آنچه بر وزن اسم فاعل باشد ولی دالّ بر حدوث نباشد بلکه داللت بر ثبوت داشته باشد(مانند :طاهر= پاک)،
دیگر اسم فاعل حساب نمیشود بلکه صفت مشبّره محسوب می گردد(ولو اینکه ظاهر ًا بر وزن اسم فاعل آمده است).

-13اسم مفعول
اسمی است که داللت دارد بر کسی یا چیزی که کار بر روی آن واقع شده است.

تعریف

ع کار هم حدوثی(اتّفاقی) است نه به صورت ثبوتی(:پیوسته) .مانند :مَضرُوب
و این وقو ِ

از ثالثیّ مجرّد

بر وزن مَفعُول .مانند :یُضرَبُ

مَضرُوب

(از فعل مضارع مجرول ساخته می شود).

*اسم مفعول

ساخت

از مضارع مجرول ساخته می شود به این ترتیب

از غیر ثالثیّ مجرّد

که به جای حرف مضارعه ،میم مضمومه می آوریم.
مانند :یُکرَمُ

صیغه ها

از فعل مجرول متعدّی به حرف ج ّر

مُکرَم

از فعل مجرول متعدّی بنفسه

 6صیغه دارد که مانند اسم فاعل است:

مضروب ،مضروبان ،مضروبون ،مضروبة ،مضروبتان ،مضروبات

 24صیغه دارد که مبتنی بر تغییرِ (ضمیرِ) مجرور به حرف جرّ است:

مذهوبٌ بِهِ ،مذهوبٌ بِرِمَا ،مذهوبٌ بِرِم ،مذهوبٌ بِرَا ،مذهوبٌ بِرِمَا ،مذهوبٌ بِرِنَّ
مذهوبٌ بِکَ ،مذهوبٌ بِکُمَا ،مذهوبٌ بِکُم ،مذهوبٌ بِکِ ،مذهوبٌ بِکُما ،مذهوبٌ بِکُنَّ ،مذهوبٌ بِی ،مذهوبٌ بِنَا

-14
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اسم مشتقّی است که دالّ بر صفت و صاحب آن صفت می باشد (به همراه مداومت آن صفت) که غالباً این

تعریف

صفت فاعلی و گاهی هم مفعولی است .مانند :کریم(فاعلی) ،ذلیل (مفعولی)

 -0دالّ بر رنگ و زینت
و عیب ظاهر

مذکّر :أَفعَل ،مانند :أَخضَر

مؤنّث :فَعلَاء ،مانند :خَضرَاء

*صفت مشبّره

ی مجرّد
 -0از ثالث ّ

 -2دالّ بر خالی یا پر
بودن یا دالّ بر چیزهایی
که عارض شدنی و زائل
شدنی و یا حرارت
درونی است:

مذکّر :فَعالن ،مانند :سَکران

مؤنّث :فَعلَی ،مانند :سَکرَی

َ

(گاهی بر وزن فعالنة هم
می آید).

ساخت

 -2از غیر ثالثیّ مجرّد

 -3غیر از دو مورد باال

سماعیّ است .مانندَ :حسَن

بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول می آید( .باید از آن معنای ثبوتی
اراده شود نه حدوثی)

نکته(صفت مشبّره):
*0از فعل متعدّی هم ،صفت مشبّهه(بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول) ساخته می شود ،به این ترتیب که از آن صیغه ها،
افاده ثبوت شود نه افاده حدوث و نیز به صیغه های دیگری هم می آید که سماعیّ است.
*2اگر از ثالثیّ مجرّد اسمی بر وزن فاعل یا مفعول ساخته شود و از آن معنای ثبوتی اراده شود(نه حدوثی) ،در اینصورت
این کلمه صفت مشبّهه به حساب می آید(هرچند بر وزن فاعل یا مفعول آمده باشد).
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-15صیغه های صفت مشبّره

برخی از صفات مشبّهه  6صیغه دارد(همانند اسم فاعل)
برخی دارای پنج صیغه است (زیرا در جمع ،به جای دو لفظ(جمع مذکّر سالم
و جمع مؤنّث سالم) از یک لفظ(جمع مکسّر) برای جمع(مؤنّث و مذکّر)

*صیغه های صفت مشبّره

استفاده می گردد).
مانند :کریم ،کریمان ،کُرَمَاء ،کریمة ،کریمتان ،کُرَمَاء (جمعشان یکی است)
*گاهی اوقات ،مؤنث شدن صفت مشبّهه به وسیلة تاء نمی باشد بلکه به
شکلهای دیگری است(.مانند :أحمر

حَمرَاء)

**برخی از صیغه های صفت مشبّهه برای مذکّر و مؤنّث به یک شکل
استفاده می گردند و صیغه جدا برای مؤنّث و مذکّر ندارند.
 -16اسم مبالغه
اسمی است که یا:

تعریف

دالّ بر کثرت وقوع فعل از کسی یا چیزی است .مانند :تَوّاب (بسیار پذیرنده توبه)
و یا:
دالّ بر کثرت دارا بودن صفتی توسّط کسی یا چیزی است .مانند :کُبّار(بسیار بزرگ)

*اسم مبالغه

ی مجرّد زیاد و از غیر ثالثیّ مجرّد کمتر و یا بنُدرت ساخته می شود.
 از ثالث ّ وزنش سماعیّ است ولی از ثالثیّ مجرّد غالباً بروزن فعّال می آید .مانند:ساخت

غَفّار و گاهی بر وزنهای دیگری می آید .مانند :فَعِلَ ،فعِیل ،فَعُول ،مِفعَل و...
– از ثالثی مزیدٌ فیه از باب إفعال کم ساخته می شود(مانند :أَحَسَّ یُحِسُّ
حَسَّاس) و از بابهای دیگر بنُدرت ساخته می شود(.مانند :بَشَّرَ یُبَشِّ ُر
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 -17نکات اسم مبالغه
 – 0اسم مبالغه هم مانند اسم فاعل قابل مثنّی و جمع شدن می باشد .مانند :غَفَّارَان

 -0در برخی اوزان هنگام مؤنّث شدن ،تاء اضافه می شود:

َ

مانند :فَعَّال( َّ
حمالة) ،فُعَّال ،فِعِّیل

-2اسم مبالغه

 -2در اکثر صیغه های مبالغه ،مذکّر و مؤنّث برابر است.
مانند :مِفعَل ،مِفعال ،مِفعیلَ ،فعُول (رجل صبور ،إمراة صبور)

*نکات اسم مبالغه

*نکته :گاهی هم یک (تاء) به آخر اسم مبالغه می چسبد که برای

تأکید مبالغه است(نه برای تأنیث) .مانند :عالمة
-3گاهی اوقات یک یاء مشدّده به آخر اسم می چسبد که بیانگر
مبالغه می باشد .مانند :واقعیّ ،دائمیّ.
-4گاهی اوقات وزن«فعّال» برای مبالغه نیست بلکه صرفاً حرفه یا
دارا بودن چیزی را می رساند .مانند :عطّار(عطر فروش) ،ظَّالم
(صاحب ظلم).

 -22اسم تفضیل
تعریف

وزن
*اسم تفضیل

اسم مشتقّی است که داللت می کند بر موصوف و زیادی وصف آن بر غیرش .مانند :أکبَر
وزنش "أَفعَل" است برای مذکّر(مانند :رجلٌ أَعلَم) ولی برای مؤنّث گاهی از همین صیغه(أَفعَل)
استفاده می گردد(مانند :هندٌ أَفضَلُ من بکرٍ) و گاهی از وزن فُعلی .مانند :هندٌ الفُضلَی

چیزی که از آن اسم تفضیل ساخته می شود ،باید هشت شرط داشته باشد:
 -1فعل باشد.
ساخت

 -2ثالثیّ مجرّد باشد.

 -5تامّ باشد.

 -6متصرّف باشد.

 -3معلوم باشد.

 -4مثبت باشد.

 -7قابل تفضیل باشد.

-2دالّ بر رنگ ،عیب ،زینت نباشد.
ی مجرّدِ معلومِ مثبتِ تامِّ متصرّفِ قابل تفضیلِ غیرِ دالّ بر رنگ و زینت و عیب ظاهری
به عنوان مثال(یَعلَمُ) :فعلِ ثالث ِّ
است .بنابراین می توانیم از آن ،اسم تفضیل بسازیم و بگوییم :أَعلَم
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 -22ساخت اسم تفضیل از فاقدِ شروط
-1اگر اسم باشد:

ابتدا یک أَفعل می آوریم که باید مانند(أشدّ ،أقوی ،أکبر ،أکثر ،أعظَم ،أحسن ،أقلّ،

أضعف ،أصغر ،أحقر ،أقبح و  )...باشد و بعد از آن ،همان اسم را (که می خواستیم از آن ،اسم تفضیل
بسازیم) به صورت منصوب می آوریم .به عنوان نمونه از «مال» نمی توان اسم تفضیل ساخت چون اسم
است .بنابراین مثالً می گوییم( :أقلّ ماالً یا أکثرماالً)

-2فعل هست ولی رباعیّ یا مزید یا ناقص یا دالّ بر رنگ و عیب ظاهر و زینت است.
*همانند کار باال را انجام می دهیم تنها به جای اسم ،مصدر همان فعلِ غیر قابل تفضیل را می آوریم.
مثالً از یَتَصَرَّفّ (باب ثالثیّ مزید) اسم تفضیل ساخته نمی شود که در اینصورت یک (أفعل) می آوریم و
سپس مصدر «یتصرّف» را (به صورت منصوب) پس ازآن می آوریم و می گوییم« :أکثر تَصَرُّفاً»

*ساخت اسم تفضیل
از اسمِ فاقد شرطهای الزم

-3فعل هست ولی مجهول یا منفی است.

ابتدا یک أَفعل (مناسب با معنی) می آوریم و در

مرحله بعد یک مصدر مؤوّل می آوریم .فرق مصدر صریح با مصدر مؤوّل این است که مصدر
صریح همان لفظ مصدر است(مانند :ضَرب ،ذَهاب و  )...ولی مصدر مؤوّل در واقع یک جمله
است که در ابتدای آن یک حرف مصدری آمده و آن جمله را به تأویل مصدر می برد که به آن
«مصدر مؤوّل» می گویند( .حرف مصدری  +جمله = مصدر مؤوّل).
ضرِبَ من بکرٍ.
مانند :زیدٌ أشدّ ما ُ

أفعل (أشد)  +مصدر مؤوّل («ما»ی مصدریّ  +جمله).

-4فعل است ولی غیر متصرّف یا غیر قابل تفاضل است

راهی برای ساخت اسم تفضیل از آن وجود

ندارد.
مانند :یَعدِمُ (از بین می رود)

نمی توانیم بگوییم :أَعدَم(از بین رونده تر)

نکته مهمّ:
چیزی که همه شرائط ساخت اسم تفضیل را دارد هم می تواند از ترکیب (أفعَل  +اسم منصوب) ساخته شود.
مانند :یَعلَمُ

أَکثَرُ عِلماً
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 -33وجوه استعمالِ اسم تفضیل
-1بعد ازآن (من  +مجرورش) بیاید .مثال (علیٌّ أَفضَلُ من غیره و هندٌ أَفضَلُ من غیره)

در این

صورت ،اسم تفضیل همواره مفرد مذکّر می آید(.یعنی نه مثنّی و جمع می شود و نه مؤنّث بلکه
برای همه حاالت با یک لفظ(أَفعَل) می آید).
*گاهی(من و مجرورش) حذف می گردند ولی در معنا لحاظ می شوند .مانند :اآلخرة أَبقی (من و

آ

مجرورش لحاظ شده و در تقدیر گرفته شده اند(الخرة أبقی من الدّنیا) وگرنه لفظ أبقی باید مؤنّث
می آمد ،زیرا خبر برای آخرة(= مؤنّث) می باشد).
 -2مضاف به نکره باشد(مضافٌ الیهِ آن نکره باشد).
همه مواردِ مثنّی و جمع مؤ ّنث و مذ ّکر)

* اسم تفضیل

همانند مورد اول می باشد (یک لفظ برای

َ

مانند( :أَبوذرُ أَصدَقُ رَجلٍ و هندٌ أَصدَقُ ِإ َمراة)

باید با موصوفش مطابقت کند(.یعنی در مذکّر و مؤنّث بودن و در مفرد

« -3ال» تعریف بگیرد.

و مثنّی و جمع بودن همانند موصوف باشد ).مانند :زیدان االفضالن ،الفاطمتَینِ الفُضلَیَینِ

 -4مضاف به معرفه می شود(مضافٌ الیهِ آن معرفه باشد) هم می توانید در تمام موارد ،مفرد
مذکّر بیاورید(مانند موردهای اوّل و دوّم) و هم می توانید آنرا مطابق موصوف بیاورید(مانند
حالتِ سوّم)
مانند :زیدانِ أفضلُ الطّلّاب یا أفضَلَا الطلّاب ،هندانِ أفضلُ النساء یا فُضلَیَا النساءِ
 –31اسم مکان
تعریف :اسم مشتقّی که دالّ بر محلّ انجام کار است .مثال :مَسجِد (محلّ سجده)
مَفعِل

*اسم مکان

از ثالثیّ مجرّد

ساخت( :از فعل مضارع
ساخته می شود)

از غیر ثالثیّ مجرّد
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مَفعَل
هم وزن اسم مفعول .مانند :مصلّی
(اسم مکان از باب تفعیل)
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 - 32نحوة ساخت اسم مکان از ثالثیّ مجرّد

-1اگر مضارع بر وزن (یَفعِلُ) باشد .مانند :یَجلِسُ

مَجلِس

*در صورتیکه (این فعل) معتلّ اللّام باشد ،اسم مکانش بر وزن مفعِل
نمی آید.

 -1مَفعِل

-2فعلی که اسم مکان از آن ساخته می شود ،مثال واوی باشد.
جلُ
مانند :یَو ِ

*اسم مکان از ثالثیّ مجرّد

مَوجِل

*نباید ناقص باشد وگرنه بر وزن مَفعِل نمی آید.

 -2مَفعَل :برای غیر از دومورد باال می آید .مانند :یَکتُبُ

مَکتَب

*بنابراین شامل این موارد می شود :یَفعِلُ(معتلّ اللّام) ،یَفعَلُ ،یَفعُلُ ،لفیف مقرون(چون
به هر حال الم الفعلش علّه است).

چند نکته مهمّ:

َ

*-1گاهی به آخر اسم مکان «تاء» می چسبد .مانندَ :م َزر َعةَ ،محک َمةَ ،م َ
قب َرة.
*-2با توجّه به اینکه اسم مکان(در غیر ثالثیّ مجرّد) همانند اسم مفعول ساخته می شود امّا اگر از فعل متعدّی به حرف جرّ ساخـته شود غالباً
حرف جرّ در اسم مکان نمی آید(در حالیکه در اسم مفعول ،عین حرف جرّ تکرار می شود).

َ

*-3گاهی از برخی اسمهای جـامد ثالثیّ ،صـیغه ای بر وزن « َم َفعلة» ساخـته می شود که داللت می کنـد بر زیـادی وجـودِ آن چیزِ

َ

(جامدِ ثالثیّ) در یک محلّ .مانندَ :مک َت َبة(جایی که کتاب زیاد است)َ ،ما َسدة(جایی که در آن شیر زیاد است).

 -الزم به ذکر است که اینگونه کلمات ،جزء اسم مکانِ مشتقّ به حساب نمی آیند هرچند معنایشان شبیه اسم مکان است.

-33اسم زمان
3

تعریف

*اسم زمان
ساخت

اسم مشت ّقی است که داللت بر زمان انجام کار دارد .مانند :مَغرِب(زمان غروب)
دقیقاً همانند اسم مکان ساخته می شود(.راه حلّ تشخیص آنها از یکدیگر ،وجودِ قرائن
می باشد که باید مورد نظر قرار گیرد).

* چند نکته:
-1گاهی به اسمِ زمان هم تاء تأنیث می چسبد ولی در مقدار استعمال به پای اسم مکان نمی رسد .مانند :مَیسَرَة (وقت آسانی)
-2ساخت ن اسم از ثالثیّ جامد که در مورد اسم مکان گفتیم ،در مورد اسم زمان جاری نمی شود و اختصاص به اسمِ مکان دارد.
-3گاهی اسم مکان و زمان بر وزن «مِفعال» هم شنیده شده اند .مانند :مِیعاد ،مِیالد.
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-34اسم آلت
تعریف

*اسم آلت

اسم مشتقی است که داللت بر ابزار انجام کار دارد.
از ثالثیّ مجرّد

ساخت

مانند:یَحلِبُ

غالباً بر یکی از این سه وزن می آید -1:مِفعَل -2،مِفعَلَة -3،مِفعال
مِحلَب ،یَکسَحُ

از غیر ثالثیّ مجرّد

ِم َ
کس َحة ،یَفتَحُ

مِفتَاح

به ندرت از آن ساخته می شود .مانند :یُغَربِلُ

غِربَال

* نکته:

َ َ َ
فاع َلة ،مفعل ،مفع َلة(مانند:
* اسم آلت در ثالثیّ مجرّد دارای وزنهای مختلفی است که غالباً استفاده ندارند:
فاعل ،ف َّعالةِ ،
َ
خاتمَ ،ثالجة ،منخل ،مکح َلة)
* اسم های جامدی وجود دارند که از ابتدا برای آالت انجام کار وضع شده اند ولیکن جزء اسمهای آلت (که هم اکنون
درباره آن بحث کردیم) به حساب نمی آیند .مانندَ :قلَم ،سَاطُور ،سَیف ،سِکّین.

 -35جامد و مشتقّ ،موصوف و صفت

* نکته:
*-1کلّ ّیه اسم های جامد ،معنایشان به گونه ای است که می توانیم صفتی برایشان بیاوریم و صفتی را بر آنها حمل کنیم ،فلذا
می گوئیم که اسمهای جامد دارای معنای موصوفی هستند.
*-2کلّ ّی ه اسم های مشتقّ معنایشان به گونه ای است که می توانیم آنها را بر چیزی دیگر حمل کنیم و آن را صفت چیز
دیگری قرار دهیم .به چنین معنایی اصطالحاً (معنای وصفی) می گویند.
* -3برخی از جوامد ،استثنائأً معنای وصفی دارند و برخی از مشتقات استثناءأً معنای موصوفی دارند.

 –36اسمهای مشتقّی که (برخالف اصل)معنای موصوفی دارند:

 -1چیزی که معنای وصفیّت از آن گرفته شده.مانند :جَریدة (روزنامه)

*اســم های مشــتقّی که ملحق به جوامد

 -2چیزی که عَلَم برای کسی قرار گرفته .مانند :قاسم(در اصل اسم

می شوند و دارای معنای موصوفی هستند:

فاعل و مشتقّ است ولی چون عَلَم قرار گرفته دیگر دارای معنای
وصفی نمی باشد).

 -3اسم مکان ،زمان و آلت( ،با آنکه جزء مشتقات به حساب
می آیند ولی دارای معنای موصوفی هستند)
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 - 73اسمهای جامدی که (برخالف اصل)معنای وصفی دارند:
-1اسم جامد منسوب  .مانند :ایرانیّ (دارای معنای وصفی است)
 -2اسم جامدِ مصغَّر .مثال :رُجَیل(مرد کوچک :دارای معنای وصفی
بوده و قابل حمل بر دیگران است)

*اســـم هـای جامدی که ملحق به مشـــتقّات

-3اسم جامدی که به قصد مبالغه بیاید دارای معنای وصفی می گردد.

می شوند و دارای معنای وصفی هستند:

مانند :زیدٌ عَدلٌ

در اینجا(عَدل) به معنای (بسیار عادل) می باشد که

داری معنای وصفی است.
-4اسم جامدی است که هم معنای اسم مشتقّ است نیز دارای معنای
وصفی می باشد.
مانند :إبن (به معنای «مَولُود» ) ،أمّ (به معنای «والدة»)

 -32مذکّر و مؤنّث()1

* در زبان عربی ،اسمها هم(مانند جانداران) به دو دستة مذکّر(نر) و مؤنّث(مادّه) تقسیم می شوند.
 -1اگر صاحب یک اسم مذکّر ،واقعاً مذکّر باشد ،آن را"مذکّر حقیقیّ" واگر واقعاً مذکّر نباشد آن را"مذکّرمجازیّ"می گویند.
مثالً لفظ"زید" مذکّر است و صاحب آن هم حقیقتاً مذکّر است(بنابراین مذکّر حقیقیّ است) و هچنین کلمة "یوم" مذ ّکر است
ولی صاحب آن لفظ ،حقیقتاً مذکّر(نر) نیست(بنابراین لفظ «یوم» ،مذکّر مجازیّ به حساب می آید).
 -2اگر صاحب یک اسم مؤنّث ،واقعاً مؤنّث(مادّه) باشد ،آن را " مؤنّث حقیقیّ" و اگر واقعاً مؤنّث(مادّه) نباشد ،آن را" مؤنّث مجازیّ "

می گویند .مثالً کلمة"فاطمة" مؤنّث است و صاحب آن هم حقیقتاً مؤنّث است(بنابراین مؤنّث حقیقیّ است) و هچنین کلمة
"شمس" مؤنّث است ولی صاحب آن حقیقتاً مؤنّث(مادّه) نیست(بنابراین مؤنّث مجازیّ به حساب می آید).
 -3الزم به ذکر است که اسم مذکّر دارای عالمت خاصّی نیست ولی اسم مؤنّث دارای سه عالمت مشخّص است که از آنها
می توان اسم مؤنّث را تشخیص داد و گاهی هم برخی اسمهای مؤنّث دارای عالمت تأنیث نیستند که از استعماالت زبان
عربی می توان به مؤنّث بودنشان پی برد.

تاء

* عالمات تأنیث

ا ،ی

در همه این موارد ،ما قبل عالمت تأنیث مفتوح می شود.

اء

 -4اگر این سه مورد ،جزء حروف اصلی کلمه باشند یا منقلب از حروف اصلی کلمه باشند یا برای الحاق یا برای تکثیر حروف
کلمه آمده باشند(در انتهای کتاب درباره اش توضیح داده) ،دیگر جزء عالئم تأنیث محسوب نمی شوند.
مانند :وَقت ،سَبت ،رِضا ،أَفعَی ،مَرمَی ،قرَّاء ،دُعَاء ،رَمَاء ،وَءوَأَ ،أَرطی ،قَبَعثَری ،حِربَاء.
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 -32مؤنّث و مذکّر()2

لفظیّ :عالمت تأنیث دارد .مانند :فاطمة

حقیقیّ

*فقط مؤنّث

*مذکرّ و مؤنّث

معنویّ :عالمت تأنیث ندارد .مانند :زینب

مجازیّ

 -43اقسام مؤنّث
 -1لفظیّ حقیقیّ= مانند :إمراة ،حُبلی ،نُفَساء
 -2لفظیّ مجازیّ = مانند :تَمرَة ،رُجعی ،صَحراء

*مؤنّث ( 5قسم )

 -3معنویّ حقیقیّ = مانند :مَریَم ،نَرجِس
 -4معنویّ مجازیّ = مانند :شَمس
-5فقط لفظیّ (یعنی نه حقیقتاً و نه مجازاً مؤنّث نیست بلکه مذکّر حقیقیّ می باشد و تنها دارای عالمت تأنیث است).

َ

َ

مانند :ط َ
لحة ،خلیفة ،مُوسی ،زکریاء*.عالمتهای موجود در این قسم هرچند به خودی خود عالئم تأنیث می باشند
ولی در این مورد (پنجم) ،نشان دهندة تأنیث کلمه نمی باشند .البتّه استثناءأً در باب (منع صرف=غیرمنصرف) چنین
کلماتی مؤنّث به حساب می آیند(.هرگاه یک مذکّر حقیقیّ عالمت تأنیث بگیرد ،این مورد محقّق می شود).

 -1مؤنّث های حقیقیّ.مانند:مریم ،أمّ ،زَینَب

 -41مؤنّث معنویّ

 -2جمع مکسّر .مانند :رُسُل(می تواند

 -1قیاسیّ است (جاهایی هست که هر چند

مذکّر هم به حساب آید).

یک کلمه عالمت تأنیث ندارد ولی صد در

 -3جمع مؤنّث سالم .مانند :فاطمات

صد و یقیناً ،آن کلمه مؤنّث است).

*مؤنّث معنویّ
(مؤنّثی که عالمت تأنیث ندارد)

 -4اسم جمع غیرآدمیان .مانند :خَیل(اسبان)
 -5اسم بادها .مانند :صَبا ،شَمال

 -2سماعیّ است(در غیر موارد باال)
* این قسم (قسم سماعیّ= مونّث معنویّ سماعیّ) به این واسطه که أَعراب ،در جمالت خود با
آن معامله مؤنّث می کنند شناخته می شود .مانند اینکه ضمیر مؤنّث به آن برگردانند یا فعل
هنگام اسناد به آن ،به شکل مؤنّث بیاید یا اسم اشاره مؤنّث به آن برگردانیده شود یا وصف
مؤنّث برای آن آورده شود و سائر موارد.
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* نکته:
*الزم به ذکر است که از میان اعضای بدن انسان ،بیشتر اعضایِ زوجِ بدنِ انسان حکم مؤنّث را دارند(مانند :عَین ،أُذُن ،کَفّ) و
برخی از اعضای زوج هم حکم مذکّر را دارند(مانند :مَرفِق ،ساعِد) و برخی هم جائز التّذکیر و التّأنیث هستند(مانند :عَضُد) ولی
اعضای غیر زوج غالباً مذکّر هستند(مانند :رَأس ،نُخَاع ،وجه ،فَم) و برخی از آنها هم دارای حکم مؤنّث (مانند :یَمِین ،یَسَار) و
برخی هم جائز التّذکیر و التّأنیث می باشند(.مانند :لِسَانُ ،عنُق)

 –42مواضع قرار گرفتن عالئم تأنیث()1

 – 1اسمهای موصوف .مانندَ :مراة ،م َج َاه َدة

 – 2صفات .مانندَ :عا ِل َمةَ ،ش ِریفة

 -1جاهایی که تاء

 – 3بیان مرة ،هیئت و نوع.مانندَ :ض َربة

تأنیث واقع می شود:

 – 4اسمهای مالزم با تاء (غیرقابل انفکاک) .مانندَ :ن َاقةَ ،نع َجة
 – 1مبالغه.مانندَ :ر ِاو َیة(بسیار روایت کننده)

َّ

 – 2تأکید مبالغه.مانندَ :عال َمة(بسیار بسیار دارای علم)

َ

*عالئم تأنیث

– 3دالّ بر یکی از افراد یک جنس.مانند :ت َ
مرة(یک دانه خرما)

 -2معناهایی (غیر از تأنیث)
که از تاء فهمیده می شود:

مکســـر .مــاننــد:
ّ
 – 4تــأکـی ـدِ تــأنـی ـثِ جـمـعِ

(تاء تأنیث)

َ
اب ِن َی ة(بِنــاهــا)

مکسـر بســته شــدن باعث مؤنّث شدن
َ
نکته :از آنجایی که خودجمع
مکسـر (که مؤنّث اســت)
ّ
مفرد می شـود بنابراین اگر در انتهای جمع
یک تاء تأنیث اضــافه کنیم ،درواقع این کلمه را دوبار مؤنّث کرده ایم
و آوردن تاء تأنیث باعث تأکید تأنیث می شود.

َ

فاغ َنة(افغانستانیها)
 – 5نسبت .مانند :ا ِ
 – 6عوض از یکی از حروف کلمه ؛ چه فاءالفعل (مانندِ :ع َدة = وِعد

بوده است) یا عین الفعل (مانندِ :إ َق َامة
ََ
الفعل(مانند :شفة = شَفَه بوده است) و گاهی عوض از یاء متکلّم نیز
= إِقوَام بوده است) و یا الم

می آید (مانند :یَا أَبِی

یا أبَتِ).

 -7تبدیل کلمه از وصفیّت به اسمیّت(کلمه ای که معنی وصفی دارد
با الحاق شدن تاء به آخرش دارای معنای موصوفی گردد) .مانند:

َن ِط َ
یحة :حیوان شاخ خورده شده(که معنای موصوفی دارد نه وصفی)
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نکته:
** در بسیاری از موارد ،تنها فایده ای که تاء تأنیث می رساند همان تأنیث(لفظیّ) است و معنای بیشتری را بیان
نمی کند.

خرةِ ،ن َ
جرةَ ،ص َ
مانند :ح َ
عمة ،ق َدرةَ ،م َزر َعةَ ،م َ
یس َرة
از همین قبیل است:
آ
برخی از مصادر افعال(مجرد و ٌ
مزید فیه) ،اسماء مکان ،اسماء زمان ،اسماء الة
َ َ
مانندِ :ن َ
حم َدة ،م َح َّاجةَ ،ه َرو َلةَ ،م َزر َعةَ ،م َ
یس َرة ،مکح َلة و ...
عمة ،ق َدرة ،عطوفة ،م ِ
 – 43مواضع قرار گرفتن عالئم تأنیث()2
 – 1وزن "فُعلَی" .مانند :کُبرَی (مؤنّث أَکبَر)

* عالئم تأنیث
(الف مقصوره :ا ،ی)

 – 2وزن "فَعلَی" .مانند :عَطشَی (مؤنّث عَطشَان)
جاهایی که الف مقصوره

 – 3وزن "فِعلَی" .مانند :إِحدَی(مؤنّث أَحَد )

واقع می شود:

 – 4وزن "فَعَالَی" .مانند :سَکَارَی(جمع سَکرَان)
 –5وزن "فُعَالَی" .مانند :سُکَارَی(جمع سَکرَان)
 –6وزن "فَعَلِیَّا" .مانند:زَکَرِیَّا

 –44مواضع قرار گرفتن عالئم تأنیث()3
 – 1وزن "فَعلَاء" .مانند :حَمرَاء (مؤنّث أَحمَر)
 –2وزن "فُعَلَاء" .مانند :عُلَمَاء (جمع عَلِیم)

* عالئم تأنیث
(الف ممدوده :اء)

 –3وزن "أَفعِلَاء" .مانند :أَنبِیَاء (جمع نَبِیّ)

جاهایی که الف ممدوده
واقع می شود:

 –4وزن "فَاعُولَاء" .مانند :عَاشُورَاء
 –5وزن "فَعَلِیَّاء" .مانند :زَکَ ِریَّاء
 –6وزن "فَعلَلَاء" .مانند :کَربَلَاء
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 – 1مصدری که به قصد مبالغه آمده باشد .مانند :زیدٌ عدلٌ ،هندٌ عدلٌ

ٌَ

 – 2بیشتر وزنهای مبالغه .مانند :رَجُلٌ مِفضَالٌِ ،إ َ
مراة مِفضَالٌ

 – 45آنچه مؤنّث و مذکّرش

ٌَ

 - 3وزن "فَعُول" به معنای فاعل .مانند :رَجُلٌ صَبُورِ ،إ َ
مراة صَبُور

دارای یک لفظ مشترک است

ٌَ

 - 4وزن"فَعِیل" به معنای مفعول .مانند :رَجُلٌ جَرِیحٌِ ،إ َ
ح
مراة جَرِی ٌ

 -1مذکّر :به اعتبار لفظ
 –1اسم تمامی کلمات و الفاظ

-46تساوی تذکیر و تأنیث

 -2اسم مناطق و بالد که از عالمت
تأنیث خالی باشند

 – 2مؤنّث :به اعتبار کلمة
 -1مذکّر :به اعتبار مکان

 – 2مؤنّث :به اعتبارب َقعة
 -1مذکّر :به اعتبار لفظشان

*برخی از کلمات به گونه ای

 -3اسم قبایل

ی
 - 1قیاس ّ

هستند که مذکّر یا مؤنّث در نظر
 -4اسم جنس جمعیّ

گرفتنشان اختیاری است:

خالی از عالمت تأنیث

 – 2مؤنّث :به اعتبار َق ِبیلة
 -1مذکّر :به اعتبار لفظشان

 – 2مؤنّث :به اعتبار َج َم َاعة
جَمَاعَة
 -1مذکّر :به اعتبار لفظشان

 -5اسم جمع (گروهی) آدمیان

 – 2مؤنّث :به اعتبار َق ِبی َلة

*برخی کلمات دیگر هم هستند که اعتبار تذکیر و تأنیثشان اختیاری است.

ی
 -2سماع ّ

مانند :حَال ،حَرب ،خَمر ،دَلو ،رِیح ،سَبِیل ،سِکِّین ،فَرَسَ ،کبِد و ...

23

*قابل استفاده برای کلّیّه پایه ها*

جهت آگاهی از جدیدترین مبلغ ،نحوه تهیه و همچنین دریافت این جزوه به پایگاه  tashil.blog.irمراجعه فرمایید

 -47اسناد فعل به مؤنّث

 -1مؤنّث حقیقیّ

ضرَبَت هندٌ
-1فعل باید مؤنّث بیاید .مانندَ :

 -1اسم ظاهر باشد
ی
 -2مؤنّث مجاز ّ

 -2فعل جائزالوجهین است.
س
مانند :طَلَعَت یا طَلَعَ الشَّم ُ

*اگر فاعل مؤنّث
* فعل مطلقاً(چه به اسم ظاهر اسناد داده شود و چه به ضمیر) باید مؤنّث بیاید.

 -2ضمیر باشد

مانند :هندٌ ذَهَبَت و الشمسُ طَلَعَت

 –42اسناد فعل به جمع مذکّر سالم
 -1اسم ظاهر باشد

* فعل به صورت مفرد مذکّر می آید .مانند :ذَهَبَ المؤمنون

* اگر فاعل جمع مذکّر سالم باشد
*فعل به صورت جمع مذکّر می آید .مانند :المؤمنون ذَهَبُوا

 -2ضمیر باشد

 - 42اسناد فعل به جمع مؤنّث سالم ،جمع مکسّر و اسم جمع
*فعل مفرد آورده می شود ولی تذکیر و تأنیثش اختیاری است.
 -1اسم ظاهر باشد

مانند :جاء یا جاءت المسلمات ،ذهَبَ یا ذَهَبَتِ ال ِّرجَال ،هُدِمَ یا
هُدِمَتِ الدُّور ،أَدبَرَ یا أَدبَرَتِ القومُ

*اگر فاعل یکی از موارد باال باشد

 -1می تواند با فاعل (به صورت کامل) مطابقت کند.
مانند :السلمات ذَهَبنَ ،الرجا ُل جاؤوا
 -2ضمیر باشد

 -2می تواند به اعتبار (جَمَاعة) مفرد مؤنّث بیاید.
مانند :المُسلمات و الرجال جاءَت
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ی
 -53اسناد فعل به اسم جنس جمع ّ
 -1با آن (اسم جنس جمعیّ) ،معامله مفرد مذکّر کرد.
مانند :إِنقَعَرَ النّخلُ ،النّخلُ إنقَعَ َر
*اگر فاعل اسم جنس جمعیّ باشد ،میتوان:

 -2با آن ،معامله جمع مؤنّث سالم نمود.
مانند :إِنقَعَ َرتِ النخلُ ،النخل إِن َقعَرَت یا إِنقَعَر َن

 –51متصرّف و غیر متصرّف

 -1متصرّف :آنچه مثنّی و جمع و مصغّر و منسوب شود.
مانند :أَسَد

أَسَدَان ،أُسُود ،أُسَید ،أَسَدِیّ

* اسم
 -2غیر متصرّف :آنچه تمام حاالت فوق را نپذیرد.
مانند :مَن ،مَا

 _52مثنّی

اسمی است که جانشین دو اسم مفرد(که در لفظ و معنا یکی هستند) می شود.
مانند :زَیدَانِ (زَید  +زَید)
تعریف

بنابراین :أبوان مثنّی نیست(چون به معنای «أب» و «أمّ » است) و قمران مثنّی نیست،
(چون به معنای «قمر» و «شمس» است).

* اسم مثنّی
ساخت

از آوردن «ـَ انِ» یا «ـَ ین» در آخر یک اسم مفرد ساخته می شود.

* نکته (ملحق به مثنّی)
 -1هرگاه چیزی ظاهرش شبیه مثنّی باشد ولی دارای قیود مذکور در تعریف مثنّی نباشد ،به آن مثنّی نمی گویند بلکه
آن را«ملحق به مثنّی» می خوانند.
 -2چیزی که به مثنّی نامگذاری می شود مانند :بحرین(نام کشور)،زیدان(نام فوتبالیست) و ( ...که در واقع مفرد
هستند) ،نه مثنّی به حساب می آید و نه ملحق به مثنّی.
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 -53ساخت مثنّی

 -1صحیح و شبه صحیح و

عالمت تثنیه بدون تغییر به آخر آنها ملحق می شود .مانند :أسد

منقوص باشد.

أسدان

-1اصلش واو بوده :قلب به واو می شود.
 -1الف حرف

عَصَوَانِ

مانند :عَصَی

سوّم باشد

-2اسم مقصور باشد

 -2اصلش یاء بوده :قلب به یاء می شود.
مانند :فَتَی

*اسمی که میخواهیم
 -2الف حرف

از آن مثنّی بسازیم

*قلب به یاء می شود.

چهارم یا بیشتر

مانند :مُصطَفَی

باشد

مُصطَفَیَانِ

*بدون تغییر مثنّی می شود.

-1همزه اش اصلیّ باشد:

مانند :قَرّاء

قرّاءَا ِن

*همزه تبدیل به واو می شود.

-2همزه اش برای تأنیث باشد:

-3اسم ممدود باشد

فَتیا ِن

مانند :حَمرَاء

حَمرَاوَا ِن

*دو وجه جائز است:
 -3همزه غیر از دو

ا -همزه به همان شکل باقی بماند.

مورد باال باشد:

 -2همزه تبدیل به واو شود.
مانند :دُعَاء

دُعَاءانِ یا ُدعَاوَانِ

-54ساخت مثنّی از ثالثیّ محذوف الحرف
 -1چیزی به جای آن حرف محذوف آمده باشد با همان عوض ،تثنیه

بسته می شود .مانندَ :س َنة
*ثالثیّ ای که حرفی از آن حذف شده باشد

سَنَتان

 -2چیزی عوض آن حرف محذوف نیامده
بر می گردد :مانندَ :أب

آن چیز محذوف ،هنگام تثنیه

أَبَ َوانِ

*نکته :برخی از اسمها با آنکه چیزی از آنها حذف شده است ولی هنگام تثنیه،
آن حرف محذوف بر نمی گردد.
مانند :ید
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* نکته:
*1گاهی از اوقات ،لفظ جمع هم مفید معنای مثنّی می باشد .مانند :ال ّزیدان فرح قُلُوبهُما (در این مثال ،واژه قلوب در
ظاهر جمع است ولی چون برای دو نفر بکار رفته است مشخّص می شود که به معنای مثنّاست)
*2گاهی از اوقات ،لفظ مثنّی مفید جمع می باشد .مانندَ :لبَّیکَ(لبّ +لبّ= لبِّیـ +ک) ولی منظورِ ما ،مثنّا نیست بلکه
منظور ،افادة معنای جمع وکثرت است.

 -55جمع
 -1مفرد

* اسم

 -1مذکّر سالم

 -2مثنّی
 -1سالم

 -2مؤنّث سالم

 -3جمع
 -2مکسّر

تعریف

اسمی است که نیابت می کند از سه مفرد و بیشتر که از جهت لفظ و معنی متّفق باشند.

* جمع
ساخت

با اضافه کردن(ـُ ونَ) یا (ـِ ینَ) یا (ات) به آخر مفرد(در جمع سالم) و یا تغییر
بناء مفرد(در جمع مکسّر) حاصل می شود.

 -56جمع مذکّر سالم

*باید -1 :عَلَم -2 ،مذکّر -3 ،عاقل -4 ،خالی از تاء تأنیث،
 -1موصوف

 -5خالی از ترکیب(مزجیّ) باشد.
مانند :زَید

زَیدُونَ

*اسم هایی که قابلیت ساخت
*باید -1 :مذکّر باشد -2 ،برای عاقل باشد -3 ،مؤنّثش با تاء تأنیث
جمع مذکّر سالم از آنها وجود دارد.

باشد(.اگر أفعل تفضیل باشد الزم نیست مؤنّثش به تاء باشد)

 -2صفت

مانند:علِم (مؤنّثش « َعا ِل َمة» می باشد)
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* نکته:
*1از اسمی که مرّکب شده است ،جمع مذکّر سالم ساخته نمی شود .مانند :سیبویه.
أَفضَلون.

 *2أَفعَل تفضیل (هرچند مؤنّثش به وسیله ی تاء نیست) ولی جمع مذکّر سالم از آن ساخته می شود .مانند :أَفضَل

*3اگر اسمی ،ظاهرش مانند جمع مذکّر سالم بود ولی دارای شرائط جمع مذکّر سالم نبود ،آن را ملحق به جمع مذکّر سالم می نامند
و به آن ،جمع مذکّر سالم نمی گویند .مانند :أَرضون(مؤنّث است).
*4اگر لفظ جمع مذکّر سالم را روی چیزی نامگذاری کنیم ،نه جزء جمع مذکّر سالم حساب می شود و نه ملحق به جمع مذکّر سالم.

 -57ساخت جمع مذکّر سالم
 -1صحیح و شبه صحیح

*به حال خود باقی می ماند .مانند :زَید

زَیدُون

 -1عالمت جمع (ـُ ونَ) باشد.آخرین حرف

ضمه می گیرد.مانند :قاضي

قاضُو َن

 -2اسم منقوص:
پس از حذف یاء

 -2عالمت جمع (ـِ ینَ)باشد .آخرین حرف
مکسور می شود .مانند :قاضی

*اسمی که می خواهیم
از آن جع مذکّر سالم بسازیم

ن
قاضِی َ

* پس از حذف حرف الف

 -3اسم مقصور

را مفتوح می گذاریم.
مانند :مُوسَی

ن
مُوسَونَ ،مُوسَی َ

 -1همزه اصلی باشد
مانند :قّراء

 -4اسم ممدوده

همزه باقی می ماند.

قَرَّاؤُون.

 -2همزه برای تأنیث باشد

دقیقاً مانند مثنّی

آخرین حرف

ساخته نمی شود.

(چون مؤنّث است)
-3همزه غیراز دومورد باال باشد

دو وجهی است.

مانند :فرّاؤون یا فرّاوون
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 -52جمع مؤنّث سالم

* جمع مؤنّث سالم

تعریف

اسمی است که دالّ بر چند مفردِ متّفق(در معنا و لفظ) باشد.

ساخت

از اضافه کردن «ات» به آخرِ مفرد حاصل می شود.

* نکته:
 -1چیزی که ظاهرش مانند جمع مؤنّث باشد ولی شرائط تعریف را نداشته باشد ،به آن «ملحق به جمع مؤنّث سالم»
می گویند ،نه «جمع مؤنّث سالم».
 -2اگر جمع مؤنث سالم برای چیزی نامگذاری شود ،نه جمع مؤنّث سالم حساب می شود و نه ملحق به آن.

 -52ساخت جمع مؤنّث سالم()1

-1آخرش به ( ة یا ة) ختم شود .مانندَ :س َنة
َ

َّ َ

سَنواتَ ،ط َلحة

طَلَحات

ُ

*استثناء می شوندَ (:
إمراةَ ،شفةِ ،ملة ،ا َمة ،ا َّمة ،شاة) چرا که اینها با جمع مکسّر جمع بسته می شوند.
-1موصوف :نباید علم مذکّر باشد(.بنابراین از
زکریّا-که الف تأنیث دارد -ساخته نمی شود)

7743271

* اسمی که می خواهیم از آن

 -2آخرش الف تأنیث باشد
(ممدوده یا مقصوره)

 -2صفت :نباید مؤنّث (فَعالن) باشد( .بنابراین
از سَکرَی جمع مؤنّث سالم ساخته نمی شود)

جمع مؤنّث سالم بسازیم

 -3عَلَم برای مؤنّث حقیقیّ باشد .مانند :مَریَم ،هِند
 -4مذکّر غیر عاقل (به شرط اینکه جمع مکسّر نداشته باشد) مانند :وُجُود

 -5وصف برای مذکّر غیر عاقل .مانند جَمِیل

ُوجُودات

جَمِیالت (زمانیکه مذ ّکرِ غیر عاقل،

به آن(جمیل) وصف شود)
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 -63ساخت جمع مؤنّث سالم()2

 -1فاءالفعل مفتوح باشد
می شود .مانند :دَعد

 -1عین الفعل مؤنّث سه
حرفی (که ساکن ،صحیح و

جُمل(نام زنانه)

مکسور باشد
می تواند:

 -2مختوم به تاء تأنیث

هِنِدَات،

جُ ُملَات

 -3مفتوح شود .مانند :هِند
جُمل

تاء از آن حذف می شود .مانند :فاطمة

هِندَات

 -2از فاء تبعیّت کند .مانند :هِند

مضموم یا

*اسم مؤنّث

دَعَدات

 -1ساکن بماند .مانند :هِند

 -2فاءالفعل

غیر مشدّد) باشدَ :فعل

عین الفعل ساکن هم مفتوح

هِنَدَات،

جُ َملَات

فاطِمات(الزم به ذکر است که وقتی کلمه موصوفی بر

وزن فعلة باشد و تاء از آن حذف گردد و تبدیل به فعل گردد ،تمام احکام وزن سه حرفی فعل(نمودار باال) در آن اجرا می گردد).
*نکته :اگر وصفی بر وزن فعلة باشد ،در صورتیکه جمع مؤنّث سالم از آن ساخته شود ،هیچ تغییری در آن ایجاد نمی شود.

* نکته:
*1اگر پس از حذف (ة) ،اسم به مقصور یا ممدود تبدیل شد (فتاة و قِراءَة) ،احکام ساخت جمع مؤ ّنث سالم از مقصود و ممدود ،درباره
آن اجرا خواهد شد.
*2حکم ممدود و مقصور در بحث جمع مؤنّث سالم ،همانند حکم آنها در مثنّی است.
*3هنگامی که از ثالثیّ محذوف الحرف ،جمع مونّث سالم ساخته شود :گاهی حرف محذوفش برمی گردد و گاهی برنمی گردد.

مانند :لغة

ل َغاتَ ،س َنة

 –61جمع مکسّر

َس َن َوات(واوش برگشته است)
تعریف

جمعی است که نیابت می کند از سه مفرد و بیشتر با شکستن بناء مفرد.

 -1فقط حرکاتِ کلمه عوض می شود .مانند :أَسَد

* جمع مکسّر
ساخت

أُسُد

 -2کم و زیادی در حروف رخ می دهد .مانند :کِتَاب

کُتُب ،رَجُل

رِجَال

*اوزان جمع تکسیر سماعیّ است که در برخی موارد دارای وزن غالبی است و
در برخی موارد کامالً سماعیّ است.

* نکته:
*1گاهی یک مفرد دارای چند جمع تکثیر است(به چند وزن از جمع مکسّر جمع بسته می شود) مانند :شریف

أَشراف ،شُرَفاء.

*2علّت این مطلب که( :جمع مکسّر ،مفردها را به اصل خود بر می گرداند) این است که با جمع مکسّر بسته شدنِ اسمهای مفرد ،شرایط اجرای
قاعده های مختلف که باعث اعالل ،ابدال و تعویض می گردید ،برداشته می شود و دیگر دلیلی برای اجرای این قواعد در کلمة «جمع مکسّر»
وجود ندارد(.و اینطور نیست که عدم اجرای قواعد در جمع مکسّر ،بدون دلیل و صرفاً به خاطر تبدیل کلمه به جمع مکسّر باشد).
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 -62اقسام جمع مکسّر

َ َ
َ
سو َرة
 -1ا ِفعلة .مانند :ا ِ

 -1قلّه :داللت می کند بر  3تا  13فرد

 -2أَفعُل .مانند :أَعیُن

ِ -3ف َعلة .مانندِ :ف َتیة

و بر چهار وزن می آید:

* جمع مکسّر

 -4أَفعَال .مانند :أَحوَال

 -2کثره :داللت می کند بر بیشتر از
 13فرد.

* بر غیر از چهار وزن قلّه می آید .مانند :رِجَال

* نکته(جمع قلّه و کثره)
 *1تقسیم بندی جمع (به قلّه و کثره) زمانی است که یک اسم مفرد هم دارای جمع قلّه باشد و هم کثره که در این صورت اگر آن چهار وزن
استعمال شود ،دالّ بر جمع قلّه است و اگر غیر آن چهار وزن استعمال شود ،دالّ بر جمع کثره است.
 *2اگر اسم مفردی ،فقط جمعی بر وزن قلّه داشت یا فقط جمعی بر وزن کثره داشت ،همان وزن مشترکاً هم برای قلّه استفاده می شود و هم
برای کثره.
*3گاهی اوزان جمع قلّه و کثره به جای یکدیگر هم استعمال شده اند( .در حالت قلّه ،وزن کثره و در حالت کثره ،وزن قلّه استعمال شده است).

 *4ظاهراً جمع مذکّر سالم ،مشترک بین جمع قلّه و کثره می باشد.
 *5برخی از اسم های جمع ،گویا دارای مفرد نیستند .مثال :أبابیل ،مَقالید.
 *6گاهی یک اسم جمع را نام کسی قرار می دهند که در این صورت جمع به حساب نمی آید بلکه مفرد می باشد.
مانند :أَسماء (نام مردی) ،هَوازَن (اسم قبیله یا مردی)

* نکته(:جمع الجمع :جمع منتهی الجموع)
*1گاهی با جمع مکسّر(به صورت لفظی) معامله مفرد می شود و در نتیجه از آن ،جمع سالم یا جمع مکسّر جدیدی ساخته می شود که به آن «جمع
الجمع» می گویند که حداقّل بر  2نفر داللت می کند{.جمع مکسّر(حداقلّ سه فرد) ضربدر جمع مکسّر یا سالم(حداقلّ سه فرد) = حداقلّ  2فرد}
مانند :قَول

أَقوال

أَقاویل ،بَیت

بُیُوت

بُیُوتات

َ
*2اگر جمع مکسّر بر وزن(أفعُل) یا (ا ِفعلة) باشد ،جمع الجمعِ آن بر وزن(أَفَاعِل) می آید .مانند:سِوَار

َ
سو َرة
ا ِ

أَسَاوِر و جمع الجمعِ(أَفعَال)

بر وزن(أَفَاعِیل) ،جمع الجمعِ(فِعَال) بر وزن(فَعَائِل) و جمع الجمعِ(فِعلَان و فُعلَان) بر وزن(فَعَالِین) می آید.
*3جمع الجمع دارای صیغه هایی است که آن صیغه ها را «صیغه های منتهی الجموع» می نامند و هرگاه یک اسم بر آن وزنها بیاید ،می گویند آن
اسم بر صیغه منتهی الجموع آمده است (چه جمع الجمع باشد و چه نباشد) .مانند :أَکَالِب
*4برخی از صیغه های منتهی الجموع عبارتند از :أَفاعِل،أَفاعیل ،فَعائِل ،فَعالیل
*5قاعده کلّی صیغه های منتهی الجموع این است که :به هر وزن جمعی که دارای الفِ جمع باشد و بعد از الفِ جمع ،دو حرف آمده باشد و یا سه
حرف(که دوّمی از آن سه حرف «یاء» باشد) ،صیغه منتهی الجموع گفته می شود.
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 -63اسم جمع

اسمی است که از ابتدا برای معنای جمع وضع شده و از لفظِ خودش ،هیچ مفردی ندارد.

تعریف

*اسم الجمع

*در واقع اسم جمع ،هراسمی است که گروهی را مورد اشاره قرار دهد(.چه انسان و چه غیر انسان)

چون در لفظ مفرد می باشد(وجمع نیست) ،قابلیت مثنّی و جمع شدن را دارد.

احکام

 -64اسم جنس جمعیّ

مانند :ناس ،قوم ،قبیله

مانند :قوم

قَو َمانِ(تثنیه) و أقوَام(جمع مکسّر)

اسمی است که دالّ بر جنسی از جانداران(مانند :انسان ،نمل) یا غیر جاندارن(مانند نخل ،تَمر)

تعریف

باشد.
*1اسم جنس قابلیّت صدق بر تمام افراد خود را دارد(چه کم ،چه زیاد)
مثال فارسی :خُرما(هم به چند عدد آن ،خرما می گویند و هم به یک تُن ،خرما می گویند).

احکام

* اسم جنس جمعیّ
نکته:
اگرچه اســم جمع و اســم جنس شــبیه
جمع مکسّـــر هســـتند ،ولی جزء جمع
مکسّر به حساب نمی آیند.

 -65منسوب

-1در آخر کلمه ،تاء تأنیث می آوریم.
*-2اگر بخواهیم به یک فرد از

مانند :تمر

َ

تمرة(یک خرما)

اسم جنس اشاره کنیم ،یکی از

-2درآخر آن ،یک یاء مشدّد مانند یاء نسبت می آوریم.

این دو راه را به کار می بریم:

یهودیّ(یکی از یهود)

مثال :یهود

تعریف :اسمی است که یک یاء مشددّه درآخرش می آوریم تا نسبت آن با چیزی یا کسی را برسانیم.
نکته :اگر اسمی در ابتدا موصوف باشد ،پس از الحاق یاء نَسَب ،تبدیل به صفت می شود.
ساخت -1 :ابتدا باید قبل از یاء نَسَب را مکسور کرد.

*اسم منسوب

 -1اگر برای مذکّر استعمال شود آن مصغّر

ساختن

را به حال خود می گذاریم.

-2اگر اسمی که تاء (تأنیث)
دارد را منسوب کنیم ،تاء از آن
حذف می شود و در اینصورت:

مانند :فاطمة

 -2اگر برای مؤنث استعمال شود ،عالمت
تأنیث در آخر آن می آوریم.

مثال :فاطمة
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 -66ساخت اسم منسوب
 -1صحیح و شبه صحیح

ی
أَ َسدِ ّ

هیچ تغییری نمی کند .مانندَ :أسَد

-1اگر در مثنی یا جمع مؤنّث سالم برمی گردد

أَبَویَِّ ،س َنة

می گردد .مانند :أب(أبوان :مث ّنی)

اینجا هم بر
سَ َنوِیّ

(سنوات :جمع مؤنّث سالم)

 -2ثالثیّ محذوف اللّام

-2اگر در مثنّی یا جـمع مؤنّث سـالم بر نمــی گردد
هم اختیار داری بازگردانی و هم میتوانی نیاوری ولی اگر
بخواهی آن محذوف را برگردانی ،فقط باید به شکل واو
بیاوری هرچـند در اصل واو نـبوده باشد .ماننـد :إِبن
إِبنیّ،بَنَوِیّ – دَم

دَمِیّ ،دَمَوِیّ

* اسم
 -1اگر الف ،حرف سوّم بود
مانند :رِبَا

تبدیل به واو می شود.

ی
رِبَوِ ّ

 -1حرف دوّم ساکن است

الف تبدیل به

واو می شود.
مانند :دُنیا

 -3مقصور

دُنیَوِیّ (دُنیاوِی هم جائز است)

 -2اگر الف حرف
چهارم باشد

-2حرف دوّم متحرک است

الف حذف

می شود.
مانند :بَرَدی

-3اگر حرف پنجم یا بیشتر باشد
می شود .مانند :حُباری
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بَرَدِیّ

الف حذف

حُبارِیّ
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 -4ممدود

حکمش در منسوب

همان حکمش در تثنیه است.

-1اگر یاء حرف سوّم یا چهارم باشد

مثال:قرّاء ــــ قرّائِنی  .صحراء

واو می شود .مانند :عَمی

ــــ صَحراوّیّ ّ سماء ــــ

ی
ثانَوِ ّ

 -5منقوص

سمائیّ و سَماوِیّ

قلب به

َعمَ ِویّ ،ثانی

-2اگر یاء ،حرف پنجم یا بیشتر باشد

حذف

می شود.
مانند :مُشتَرِی

ی
مُشتر +یّ = مُشتَرِ ّ

الف :یـاء اوّل به اصـلش بر می گردد(.چه یاء

* ادامه...

 -1قبل از یاء مشددّه،
یک حرف بیاید.

 -2قبل از یاء مشــددّه،
-6آنچه به یاء مشدّده ختم شده
است(سه مورد دارد)

دو حرف

باشد چه واو){مثال موردالف و ب با هم آمده}

ب :یاء دوّم

حتم ًا قلب به واو می شود.

مثال :1حَیّ

حَیَوِیّ(یاء اوّل در اصل یاء بوده است)

مثال :2طَیّ

طَوَوِیّ(یاء اوّل در اصل واو است)

الف)یاء اوّل

حذف می شود.

بیــایــد(.در این

مورد بجای یاء مشـــدّده ،یک
واو می آوریم)

ب)یاء دوم
ی
مانند :عل ّ

قلب به واو می شود.
ی
َعلَ ِو ّ

*نکته:
ی
*در مــورد سـوّم ،اگر یــکی از دو یـاء اصـل ّ

-3قبل از یاء مشددّه،

باشـد ،جـائز اسـت حـذف نشـود ،منـتـها اگـر

ســه حرف یا بیشــتر

حذف نـشـد ،الزم اسـت که قـلب به واو شود.
مـاننـد :مَـه ِدیّ

الف)یاء اوّل

حذف می شود.

بیاید(.در اینصورت یاء

مَـهدَوِیّ(یاء دوّم در "مـهدیّ"،

مشدّد را به کلّی حذف

حـرف اصـلیّ است و در واقع یاء بـوده است :مَـهدُوی)

میکنیم)

*در این مورد هم حذف کردن برتر از حذف نکردن است*
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ب)یاء دوّم

حذف می شود.

مانند :شافعیّ

ی
شافعیّ-یّ+یّ= شاِفِع ّ
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*نکته مهمّ:
در تمام مواردی که گفتیم قبل از یاء نسبت واو منقلبه می آوریم(مثالً دَمَوِیّ ،رِبَوِیّ و ،)...الزم است که قبل از واو را مفتوح کنیم .مگر اینکه قبل از
واو ،الف باشد(که نمیتوانیم آن را مفتوح کنیم .مانند :دُنیَاوِیّ که قبل از واو مفتوح نشده است ).و یا اینکه واو ،منقلبه نباشد(که در اینصورت هم قبل از واو را
تغییر نمی دهیم .مانند :دَلوِیّ که قبل از واو(لـ) همانند قبل از منسوب شدن ،به طور ساکن باقی مانده است).

-1عین الفعل آن حرف علّه باشد(.که دیگر واو و یاء

َ
-7وزن( َف َ
عیل ة) و( َفعول ة)

حذف نمی شوند).

هنگــامیکــه

مانندَ :ط ِویلة

منســوب ش ـود ،حرف (یاء) و(واو) آن حذف

میشود .مانندَ :م َ
دینة

ادامه...

-2کلمه ،مضاعف باشد(.دیگر «واو» و «یاء» وزن

مَدَنِیّ؛ مگر اینکه:

حذف نمی گردد)

مانندَ :ح َ
قیقة

* نکته:در مواردی که یاء و واو حذف می شود ،عین الفعل

مفتوح میگردد .مانندَ :م ِد َینة

َ
ط ِوی ِلی(یاء وزن حذف نشده است)

ی
حقِیقِ ّ
َ

مَدَنِیّ(درصورتیکه در اصل مکسور

بوده است)

-2وزن ف َع َیلة
باشد .مانندُ :ا َم َیمة

هنگام منسوب شدن «یاء» آن حذف می شود(مانندَ :ج َه َینة

جُهَنِیّ) ،مگر اینکه کلمه مضاعف

أَمَیمِیّ(یاء حذف نشده است ،زیرا عین الفعل و الم الفعل آن همجنس اند).

* نکته :درتمام موارد هفتم و هشتم حتماً باید عین الفعل مفتوح گردد(.به مثالهای باال توجّه کنید)
َ

* نکته :همانطور که در بحث مذکّر و مؤنّث گذشت ،گاهی یک اسم با قبول تاء دارای معنای نسبت می گردد(ا َف ِاغ َنة) و برخی صیغه ها هستند که بدون اینکه

در آخرشان یاء نسبت آمده باشد دالّ بر معنایی شبیه معنای نسبت(معنای حرفه یا دارا بودن چیزی) می گردند و غالباً وزن آن "فَعّال"
می باشد(.مانند :عَطَّار به معنای عطر فروش یا دارای عطر)

 -67اسم مصغّر
-1تعریف

اسمی است که بعد از حرف دوّمش یک یاء می آوریم تا به وسیلة آن تقلیل را برسانیم.

*اسم مصغّر

-1اگر جسم باشد

کوچک کردن.

 -2اگر شأن باشد

حقیر و خوار کردن.

اگریّ).
(معنو
عدد باشد
-3

کم دانستن تعداد.

(فیزیکی)

 -2عمل معنویّ تصغیر

-4اگر زمان و مکان باشد
 -5محبوب به محبّ اضافه شود

نزدیک دانستن زمان یا مکان.
ب
عالقه و محبّت .محبوب(مصغّر)  +مُحِ ّ

خیّ (محبوب = مورد عالقه)  +یَ (عالقه مند ،دوست
(دوست دارنده) .مانندُ :أ َ
دارنده = مُحِبّ)
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* نکته:
 -1اسماء الهی ،مالئکه ،پیامبران و ائمّه ،هرگز مصغّر نمی گردند.
-2اسمی که دالّ بر بزرگی است و با تصغیر منافات دارد ،هیچگاه«مصغّر» نمی گردد .مانند :عَظیم
-3هر اسمی(هرچند جامد باشد) پس از تصغیر ،تبدیل به وصف می گردد و نیز می توانیم بگوییم تبدیل به «وصف  +موصوف»
می گردد به عنوان مثال وقتی می گوییم«:رُجَیل » ،در واقع منظور همان{رجل(موصوف)+صغیر(وصف)=رجلٌ صغیر}می باشد.

 -62صیغه های مصغّر
* صیغه های اسم مصغّر

برای اسم های سه حرفی

-1فُعَیل

ُرجَیل

مانند :رَجُل

-2فُعَیلِل

برای اسمهای  4حرفی که حرف چهارم آن علّه نباشد .مانند :دِرهَم

-3فُعَیلیل

برای اسمهای چهارحرفی که حرف چهارمش علّه باشد .مانند :دِحراج

دُرَیهِم
دُحَیریج

* نکته :کسره ای که پس از یاء (در صیغه های شماره  2و  )3می آید ،به نام «کسره تصغیر» نامیده می شود.

 -62آنچه کسره تصغیر نمی گیرد

-1اگر

بعد از یاء تصغیر به عالمت تأنیث بچسبد .مثالَ :ط َلحة

-2اگر اسم عَلَم یا وصفی باشد که به
«ان»-فعالن -ختم شده .مانند:

* این موارد کسره تصغیر نمی گیرند

َ

طلی َحة ،سَلمَی

عَلَم :سَلمان

ـ ُسلَیمَی

سُلیمَان

غُضَیبَان.

وصف :غَضبان

عالمت مثنّی .مانند :بَحران
بحرَین
-3پس از یـاء ،بـه آخر کلمه عالمت
مثنّی ،یا واو جمع مذکّر ســالم یا الفِ
جمع مؤنّث سالم بچسبد .مانند:

بُحیرَان،

بُحَیرَین.

واو جمع مذکّر سالم.
مانند :العمرُون ــ العُمَیرُون.
الف جمع مؤنّث سالم.

مثال

مانند :دَورَات

دُوَی َرات

-4اگر یاء تصغیر به الف وزن أَفعَال برسد (اسمی قبل از تصغیر بر وزن أَفعال باشد)
مانند :أَطفَال
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أُطَیفَال
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نکته:
*1مواردی که کسره تصغـیر از بـین می رود اینـطور نیست که صـیغه های جـدیدی به (سه صیغه مذکور :فُعَیل،
فُعَیلِل ،فُعَیلِیل) اضافه شده باشد بلکه حـذف شدن کسره تصغـیر ،عارضی است و ما هم بیش از همـان سه صـیغه
برای باب تصغیر(در علم صرف) نداریم.
*2گاهی اسم مصـغّر ،مـنسوب مـی شود که به آن «مصـغّر منـسوب» مـی گـوینـد .مانند :مُـشَیهِد

مُـشَیهِدِیّ

وگـاهی هم اسم مـنسوب ،مصـغّر مـی شود که به آن «منـسوبِ مصـغّر» مـی گویند .مانند :مَشهَدِیّ

مُـشَیهِدِیّ

این نوع مصغّر(مصغّر منسوب) هم ،صیغة جدیدی بر آن سه صیغه نمی افزاید.مصغّر منسوب و منسوب مصغّر دقیقاً به یک شکل هستند. *3این نکته قابل ذکر است که هرچیزی که قصد مصـغّر کردنش را داریم ،باید دارای چـهار حـرف یا کمتر باشد،
بنابراین اگر دارای پنج حرف یا بیشتر باشد ،باید در آن تغـییراتی ایجاد کرد تا تنـها چـهار حرف باقی بماند] البـته
گاهی استثناءاتی وجود دارد و از چهار حرف بیشتر می شود[.

 -73ساخت مصغّر از اسمهای گوناگون

( ة یا ة
مانندَ :غفلة

) دارد

-1لــفــظــش دارای

(اء) دارد

عالمت تأنیث باشد

مانند :سَوداء

در تصغیر حذف نمی شود.

غ َف َیلة

در تصغیر حذف نمی شود.
سُوَیداء

*اسمی که می خواهیم مصغّرش کنیم
الف ،حرف چهارم باشد
نمی شود .مانند :زَلخَی

حذف
زُلَیخَا

(ی – ا) دارد
الف حرف پنجم و بیشتر باشد
حذف می شود.
مانند :عِرَضنَی
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عُرَیضِن
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چیزی از آن حذف نمی گردد .مانند :رَجُل

 -2ثالثیّ مجرّد

-1یک حرف زائد دارد
مانند :ضارِب

* ادامه ...
 -3ثالثیّ مزیدٌ فیه

چیزی حذف نمی گردد.

ضُوَیرِب

-2دو حرف زائد دارد
مانند :مُن َطلِق

رُجَیل

یک زائد حذف می گردد.

مُطَیلِیق(نون حذف شده است)

-3سه حرف زائد دارد

دو حرف از سه حرف

زائده حذف می شود.
مانند :مُستَخریج(حروف زائد :م – س – ت  -ی).
مُخَیرِج

(س  -و  -ت) حذف شده است.

نکته:
*1اگر خواستند یکی از دوحرف (در مورد شمارة دو) یا دو حرف از سه حرف (در مورد شماره  )3را حذف کنند ،هرگز حرف زائده
ای را که اول کلمه آمده است حذف نمی کنند .مثالً در کلمة «مُنطَ ِلق» که دو حرف زائد(م ،ن) دارد ،هرگز«م» را که در اوّل کلمه آمده،
حذف نمی کنند و لزوماً «ن» را حذف می کنند و یا در کلمه «مستخرج» هرگز حرف «میم» که در اوّل کلمه آمده است را حذف نمی
کنند.
 *2اسمائی مانند «مصباح» و «مسکین» که دارای حرف مدّی هستند و در تصغیر آنها ،حرف مدّی پس از کسرة تصغیر می آید( ،مانند:
مِصبَاح

مُصَیبِیح ،مِسکین

مُسَیکِین) حرف مدّشان هیچگاه در تصغیر حذف نمی شود( در واقع حروف مدّی که در آنهاست،

جزء حروف زائده به حساب نمی آید ).و همواره به صورت یاء ظاهر می شود(.هرچند یاء نبوده باشد :قاعدة  2اعالل عمومی)

 -4رباعیّ مجرّد

چیزی از آن حذف نمی شود.مانند :زَعفَر

ُزعَیفِر

مجرّد
 -5رباعیّ مزیدٌ فیه

*ادامه ...

کلیة حروف زائد حذف می شود.مانندُ :مدَحرِج

دُحیرِج

نکته:
 *1استثناء :هر گاه اسم رباعیّ« ،ان» بگیرد ،در تصغیر آن «ان» حذف نمی شود .مانند :زَعفَران

زُعیفِرَان

 *2همانند نکته  2که در بحث ثالثیّ مزید در صفحة قبل آمد ،در رباعیّ نیز هرگاه حرف مدّی ای که باید در تصغیر ،پس از
کسره تصغیر قرار گیرد (مانند :عُصفُور

عُصَیفِیر) جزء زائد به حساب نمی آید و حذف نمی شود(و به شکل یاء می آید).
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 -6خماسیّ مجرّد :الم الفعل سوم آن حذف می شود.مانند :سَفَرجَل

سُفَیرِج

 -7خماسیّ مزیدٌ فیه :الم الفعل سوّم و کلیة زوائـد حذف می شود.مانند :خَندَرِیس

*ادامه ...

-1مثنّی

-1جُندانِ

-2جمع مذکّر سالم

-2العَمرُون

-3جمع مؤنّث سالم

خاصـی در
ّ
*این الفاظ بدون تغییر
حروف کلمه ،مصغّر می گردند

-4اسم جمع

خُنَیدِر

جُنَیدا ِن
العُمَیرُونَ
المُرَیِّمات

-3المَریَمات
-4قَوم

قُوَیم

ی
-5اسم جنس جمع ّ

-5نَخل

نُخَیل

-6جمع مکسّر (قلّه)

-6أَکلُب

أکَیلِب

نکته:
*1چون بین تصغیر و جمع مکسّ ِر کثره تنافی وجود دارد ،هیچ جمع کثره ای مصغّر ،و هیچ مصغّری ،جمع کثره بسته نمی شود.
*2جمع تکثیر(کثره) نمی تواند مصغّر شود و برای ساخت مصغّر از آن ،باید غیر مستقیم اقدام کنیم.
 *3برای مصغّرکردن جمع کثرة ،یک راه حلّ وجود دارد که به بیان آن می پردازیم:
 -1مفردِ جمع مکسّر را بدست می آوریم(رجال

رَجُل) -2 ،آن مفرد را مصغَّر می کنیم(رَجُل

رُجَیل)-3 ،از آن مصغَّر،

جمع سالم(مذکّر یا مؤنّث) می سازیم.
الزم به ذکر است که مذکّر عاقل را با جمع مذکّر سالم و نیز مذکّر غیر عاقل و مؤنّث(چه عاقل و چه غیر عاقل) را با جمع مؤنّث
سالم جمع می بندیم .مانند :رِجال
دَراهِم
غُرَف

دِرهَم

غ َرفة

دُرَیهِم

غ َر َیفة

رَجُل

رُجَیلون(چون مذکّر عاقل است)

دُرَیهِمات(چون مذکّر هست ولی عاقل نیست)
ُغرَیفات(چون مؤنّث است)
سه حرفی باشد

*ادامه...

 -2اگر مؤنّث
معنویّ باشد

تاء در مصغر آن می آید.

د َوی َرة

مانند :دار

بیش از سه حرف باشد عالمت تأنیث در
مصغّر نمی آید.
مانند :عَقرَب
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نکته:
*1برخی از اسمها به گونه ای هستند که در مصغّرشان کلیّة حروف زائده حذف می شود و به این نوع از تصغیر« ،تصغیر ترخیم»
می گویند.مانند :حامد

حُمَید.

*2در تصغیر ترخیم ،حتماً یکی از دو وزنِ«فُعَیل» یا «فُعَیلیل» به کار گرفته می شود .در این مورد« ،فُعَیلیل» کاربردی ندارد.
*3اسمهایی که در مفردشان ،اعالل ،تبدیل ،تغییر ،حذف یا  ...صورت گرفته باشد ،پس از تصغیر ،به اصل اوّلیّه خود بر می گردند.
مانند :فَم

فُوَیه ،عَصا

ع َص َیوة (ع َص َّیة)

*علت این امر اینست که پس از مصغّر کردنِ کلمه ،عوامل اعالل ،تغییرو تبدیل ،خود به خود از بین می روند.

*4هرگاه صفتی را مصغّر کنیم ،این لزوم ًا به آن معنا نیست که صاحب آن صفت را تحقیر و کوچک کرده باشیم.
مانند :ضارب

ضُوَیرِب (ترجمه :مقدار زدن او کم بوده است) ،أَحمَر

أُحَیمِر (مقدار قرمزی اش کم بوده است)

*5گاهی اسم مصغّر ،نام شخصی قرار میگیرد که بر دو قسم است:
 -1آن مصغَّری که اصالً مکبّر ندارد .مانند :کُمَیت(نام شاعر)
 -2آنچه مصغّر از یک مکبّر است ولی معنای تصغیر در آن لحاظ نشده است .مانند :سُلَیمَان ،حُسَین

 –71قواعد اعالل مخصوص به مصغّر

اگر حرف دوّم
کلمه ،مدّی و زائده
باشد
* اسمی که مصغّر می گردد

در مصغّر تبدیل به واو می شود.
مانند :ضارب

ضُوَیرِب

هرگاه در مصـغّر ،پس از یاء تصـغیر الف بیاید ،الف تبدیل به یاء شده و در یاء مصغّر
ادغام می گردد(.اگر بعد از یاء تصـغیر واو بیاید ،تبدیل به یاء شده و در یاء مصغّر ادغام می گردد)

مانند :کتاب

کُتَیِّب(کُتَیاب)،

َ
ِرسالة

َ

َ

ر َس ِیلة(ر َس َیالة) ،عَصَا

ع َص َیوة

ع َص َّیة

*الزم به ذکر اســـت که عالوه بر قواعد خاص اعالل که در مصـــغّر جاری می گردد،
سائر قواعد عمومی اعالل هم در آن جریان می یابد.
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 –72معرفه و نکره

اسمی است که دالّ بر شخص یا اشخاص معیّن باشد.

تعریف

-1عَلَم

* معرفه

زید

-2معرّف به «ال»
-3ضمیر

انواع

هو

-4اسم اشاره
-5موصول

هذا
الّذی

-6معرّف به اضافه

کتاب زی ٍد

-7معرّف به نداء

ل
یا رج ُ

اسمی است که دالّ بر شخص یا اشخاص نا معیّن باشد.

تعریف

* نکره

-0یا خودش می تواند "ال تعریف" بگیرد .مانند :رَجُل(می توانیم بگوییم :الرّجُل) ،صاحب(می توانیم بگوییم :الصّاحب)

نشانه

 -73ضمیر

الرّجال

-2و یا خودش نمی تواند "ال تعریف" بگیرد ولی به معنای کلمه ای است که "ال تعریف" می پذیرد .مانند :ذو به
ّ
الصّاحب)
معنایِ صاحب(ذو ،ال تعریف نمی گیرد_الذو غلط است_ ولی مترادف کلمه ای است که ال می گیرد :صاحب

تعریف :اسمی که وضع شده برای غائب یا مخاطب یا متکلّم(تا اسم آن ذکر نشود).

ماضی :هو ،ا ،و ،هی ،ا ،نَ ،تَ ،تُما ،تُم ،تِ ،تُما ،تُنَّ ،تُ ،نا
رفعیّ

*ضمیر

ن
مضارع و امر :هو ،ا ،و ،هی ،ا ،نَ ،أَنتَ ،ا ،و ،ی ،ا ،ن ،أنَا ،نَح ُ

متّصل
نصبیّ و جرّی

هُ ،هُمَا ،هُم ،هَا ،هُمَا ،هُنَّ ،کَ ،کُمَا ،کُم ،کِ ،کُمَا ،کُنَّ ،ی ،نَا

انواع
رفعیّ

هو ،هما ،هم ،هی ،هما ،هنَّ ،أنتَ ،أنتُما ،أنتُم ،أنتِ ،أنتُما ،أنتُنَّ ،أنا ،نحن

منفصل

ایّاه ،ایّاهما ،ایّاهم ،ایّاها ،ایّاهما ،ایّاهنَّ ،ایّاکَ ،ایّاکُما ،ایّاکم ،ایّاکِ،

نصبیّ

ایّاکما ،ایّاکنَّ ،ایّایَ ،ایّانا
نکته :ضمیر متّصل ،ضمیری است که به کلمه دیگری وصل می شود و مانند جزئی از آن کلمه به حساب می آید ولی ضمیر منفصل به طور
مستقلّ و بدون اتّصال به کلمه دیگر ذکر می شود.
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 -74ضمیر متّصل
بارز(آشکار)
* ضمیر متّصل

ش

مستتر

 -75اسم اشاره

صیغه های  14- 13 – 7از مضارع و امر.

واجب االستتار
جائزاالستتار

صیغه های  1و  4از ماضی و مضارع و امر و اسم فاعل و اسم

مفعول (متعدّی بنفسه)و اسم تفصیل و صفت مشبهه و صیغه مبالغه.

ک
تعریف :اسمی است که داللت کند بر چیز معیّنی به وسیلة اشاره کردن.

* اسم اشاره

ار)

-1قریب :هذا ،هذه ،هذانِ ،هاتانِ ،هؤوالء
-1مشترک بین مکان و سایرچیزها

-2متوسّط :ذاکَ ،تاکَ ،دانکَ ،تانکَ ،اولئکَ
-3بعید :ذلکَ ،تلکَ ،ذانِّکَ ،تانِّکَ ،اوللِکَ

اقسام

ش

 -1قریب :هُنَا ،ههُنَا
 -2مختصّ به مکان

 -3بعید :هُنَالِکَ ،هَنَّا ،هِنَّا ،ثَمََّ ،ث َّم َة

ک
نکته:

 -2متوسّط :هُناکَ

ار)

*1هرگاه در اسم اشاره «ک» باشد برای متوسّط استعمال می گردد و هرگاه عالوه بر «ک»« ،الم» هم با آن بیاید
برای بعید استفاده می گردد.

*2اینکه کاف خطاب به کدام صیغه بیاید بستگی به مخاطب دارد.
مثالً اگر مخاطبِ ما ،مثنّای مذکّر یا مؤنّث باشد می گوییم :کُما و اگرمفرد مؤنّث باشد می گوئیم :کِ و اگر
جمع مذکّر باشد می گویم :کُم.
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 -76اسم موصول
تعریف :اسم مبهمی است که در تعیین مدلولش نیازمند به صله می باشد(.صله همان جمله یا شبه جمله(ظرف یا
جارّ و مجرور)ی است که بعد از موصول می آید).

*اسم موصول

 -1مشترک(برای مفرد و مثنّی و جمع و

عبارتند از :مَن ،ما ،أیُّ،

مذکّر و مؤنّث ،الفاظ جداگانه ندارد)

أَل ،ذا ،ذو

انواع

-1مذکّر :الَّذی ،اللّذَانِ ،اللّذَینِ ،األُلی ،األُالءِ
ص
 -2مخت ّ

 -2مؤنّث :الّتی ،اللّتانِ ،اللّتَینِ ،اللّاتِ ،اللّاتِی ،اللَّوَاتِی،
اللّاءِ ،اللّائِی ،اللّوَائِی

-77معرب و مبنیّ
 -1معرب :آنچه اعرابش به واسطة اختالف عوامل دچار تغییر شود.

*اسم
 -2مبنیّ :آنچه اعراب نپذیرد و آخرش به سبب عوامل تغییر نکند.

 –72إعراب اسم

ی :ضمه (ـُ)
 -1عالمت اصل ّ

-1رفع
 -2عالئم فرعی :الف (در مثنّی) ،واو(در جمع مذکّر سالم و اسماء ستّه)

* انواع إعراب اسم

ی :فتحه (ـَ)
 -1عالمت اصل ّ

 -2نصب

 -2عالئم فرعیّ :الف (در اسماء ستّه) ،یاء (در مثنّی و جمع مذکّر سالم)،
کسره (در جمع مؤنّث سالم)

ی :کسره (ـِ)
 -1عالمت اصل ّ

 -3ج ّر

-2عالئم فرعیّ :یاء (در مثنّی ،جمع مذکّر سالم ،اسماء
ستّه) ،فتحه (در غیر منصرف)
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ی
 -1فتحه :ظاهر می شود .مانند :رأَیت القاض َ

 -72إعراب تقدیری
 -1منقوص

 -2ضمّه و کسره :مقدّر می شوند .مانند :جاء القاضی ،مررت بالقاضي
 -2مقصور
 -3مضاف به یاء متکلّم

* همه حرکات مقدّر می شود .مانند :جاء عیسی ،رأَیت عیسی ،مررت بعیسی
* همه حرکات مقدّر می شود .مانند :جاء غالمی ،رأیت غالمی ،مررت بغالمی
 -1اگرآخرش تنوین به همراه الف باشد

 -4اسمی که بر آن
وقف می شود

مانند :رأیت محمداً

 -2در سائر موارد

* اسم

آخرش تبدیل به الف می شود.

رأیت محمدا

تمام اعرابها در آن مقدر است .مانند :جاء زید ،مررتُ بزید
-1قال أبوالحَسَن

-1در گفتار :نمی آید.

-5اسماء ستّه هنگامی

-2رأیتُ أباالحَسَن

که بعدشان ساکن باشد،
 -2در نوشتار :می آید.

حروف إعرابیشان...

-3مررتُ بِأَبِی الحَسَن
*درتمام موارد ،حروف اعرابی(ا-و-ی)
خوانده نشد ولی نوشته شده است.

 -1در گفتار :نمی آید.

-6الفِ مثنّی(مثنّی در حالت

مانند :یومَا العیدِ حرامٌ صومُهُمَا

رفعی باشد) در التقاء ساکنَین
 -2در نوشتار :می آید.

مضاف به یاء متکلّم

در حالت رفعی (که باید واو بگیرد) ،واو مقدّر می گردد

چون که پس از اضافه جمع مذکّر سالم به یاء متکلّم ،واو آن تبدیل به یاء می شود.
مانند :مُسلِمِیَّ
قبل از واو (در رفع) و قبل از یاء (در حالت نصب و جرّ) فتحه باشد.
دو حرف واو و یاء خوانده می شوند .مانند :مُصطَفَوُ القوم
-7جمع مذکّر سالم

در حال معمولی که بعد
از جمع مذکّر سالم

قبل از واو و یاء فتحه نباشد .وا و و یاء در تلفظ نمی آیند و فقط در

حرف ساکن باشد

نوشتار می آیند
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 -23مبنیّ
 -1معرب( :اصل در اسماء ،اعراب است).

*اسم
-2مبنیّ :برخی از اسمها بر خالف اصل اولیّه شان و به خاطر شباهت به حروف ،مبنیّ می گردند)
*انواع شباهت :وضعیّ (تعداد حروف کلمه) ،معنویّ ،استعمالیّ و ....

 -21انواع بِنَاء

فتحه
بر حرکت

ضمّه

* مبنیّ

کسره
بر سکون

 -1ضمیر

 -22اقسام مبنیّ

 -2اسم اشاره
 -3موصول
 – 4اسم شرط
-5بعضی از ظرفها
 -6بعضی از کنایات

* مبنیّ

 -7أسماء افعال
 -2أسماء صوت
 -2مرکّب مزجیّ
 -13اسم "ال"ی نفی جنس
مفرد معرفه
منادای
جنس
-11نفی
ی
 -12آنچه به عنوان حکایت مطرح می شود و در واقع محکیّ است.
-13آنچه با کلمات دیگر ترکیب نشود( .یک اسم را به تنهایی و بدون نقش کالمی ،استفاده کنیم).
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نکته:
*1همه ضمائر مبنیّ هستند و آنچه در آخر آنها وجود دارد (از اختالف نوع حرکات) به دلیل عامل نیست که اعراب به
حساب آید بلکه همة آن حرکات ،حرکات بنائیّ است نه اعرابیّ.
*2همه اسمهای اشاره مبنیّ هستند جز (ذانِ و ذَینِ) و همچنین (تانِ و تَینِ) که در آن دو مورد ،اختالف نظر می باشد.
نظر اوّل:معرب هستند(.به اختالف عوامل تغییر می کند و در حالت رفعی با الف و در حالت نصبیّ و جرّی با یاء می آیند)
نظریه دوّم :مبنیّ هستند( .مبنیّ بوده و در حالت رفعی یک لفظ با عنوان (ذانِ و تانِ) و در حالت نصبیّ و جرّی یک لفظ
جدید با عنوان (ذَینِ و تَینِ) وضع گردیده است).
*نکته :گاهی ذان و تان(با الف) برای اعرابهای سه گانه(رفع ،نصب و جرّ) استفاده می گردند.
*3تمامی اسمهای موصول مبنیّ هستند و همان اختالفِ (موجود) در (ذان و ذَینِ) ،در (الّل َذانِ و الّلذَینِ) هم وجود دارد .و
قول بهتر این است که آن دو را معرب بدانیم.
*4اینکه کاف خطاب به کدام صیغه بیاید بستگی به مخاطب دارد.
مثالً اگر مخاطبِ ما ،مثنّای مذکّر یا مؤ ّنث باشد می گوییمُ :کمَا و اگرمفرد مؤ ّنث باشد می گوئیم :کِ و اگر جمع مذکّر
باشد می گویم :کُم.

 -23اسمهای افعال و اصوات

*اسم فعل

تعریف

اسم فعل اسمی است که دارای معنای فعل به همراه تأکید در معنی می باشد و عمل فعل را هم انجام می دهد.

حاالت

حاالت :در وزن و قابل صرف بودن شباهتی به فعل ندارد و عوامل نمی تواند بر سرش عمل کند.

نحوه بناء

نحوه بناء :اسماء افعال مبنیّ بر همان چیزی هستند که به آن ختم می شوند(.ـَ ـِ ـُ)
 -1دارای معنای فعل ماضی .مانند :هیهاتَ (بَعُدَ) ،شَتَّانَ (إِفتَرَقَ یا بَعُدَ)

(اختصاص به امور

معنوی دارد) سَرعانَ ،وَشکانَ ،بَطآلنَ

انواع

 -2دارای معنای فعل مضارع.مانند :أَوِّه ،اُفٍّ ،بَجَل ،قَد ،قَط ،بَخ ،بَخٍّ ،بَه و ....

-3دارای معنای فعل امر(نسبت به دو قسم دیگر ،موارد بیشتری دارد).مانند:علیک (أَلزِمهُ) اِلیکَ (أُبعُد)
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نکته:
*1اسماء افعالی که به آخرشان کاف خطاب وصل می شود ،با اختالف مخاطب تغییر می کند همانند :اسماء اشاره.
*2تنوین موجود در اسماء افعال ،تنوین تنکیر است و اسم فعل که تنوین ندارد به معنای این است که معرفه می باشد.
*3اسماء اصوات هم(در مبنیّ بودن) به اسماء افعال ملحق می شوند و مبنیّ بر همان چیزی هستند که به آن ختم می شوند.
*4تعریف اسم صوت :اسمهایی هستند که از آن برای فراخواندنِ نوزادان یا غیر انسان(حیوانات) استفاده می شود یا
حکایت(تقلید کردن) صدایی است که از حیوانات یا چیزهای دیگر منتشر می شود .مانند :غاقِ (کالغ) ،طَق (زدن درب)

ی
 -24مرکّب مزج ّ
غیر عدد(مانند :بعلبکّ) جزء اول به همان شکل قبل از ترکیب تلفظ می شود و جزء دوم اگر (ویهِ) بود ،مبنیّ بر کسر شده
(مانند :سیبَوَیهِ) و اگر (وَیهِ) نبود سه قول است -1 :اعراب (معمولی) می گیرد -2 ،غیر منصرف می شود -3 ،مبنیّ می شود.

*مرکّب مزجیّ

بخش اول در احدی عشـــر و حادی
عدد ( از احد عشر تا تسعة عشر )
هر دو جزء مبنیّ بر فتح به جز:

عشر و ثانی عشر

ی بر سکون
مبن ّ

است

بخش اول :از اثناعشر و اثنتی عشرة
معرب است به اعراب مثنّی

 -25عدد
َ

-1مفرد( :واحد تا عشر)( ،اول تا عاشر)ِ ( ،ماة)،
(اَلف)

-1اصلیّ (تعداد اشیاء را می رساند)

-2مرکّب( :احد عشر تا تسعة عشر)( ،حادی عشر
تا تاسع عشر)

*عدد
 -2ترتیبیّ (جایگاه و رده افراد را می رساند)

-3عقد( :عشرون تا تسعون)
-4معطوف(واحد و عشرون) تا (تسع و تسعون)،
(حادی و عشرون) تا ( تاسع و تسعون)
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 -26حکم عدد و معدود

 -1جرّ

(اگر اوّل عدد بیاید بعد معدود)

در (ثالث تا عشر) و مأء و (الف) و مثنّایشان و جمعشان.

مانند :ثالثةرجالٍ ،عشرةرجالٍ

إعراب معدود

 -2نصب
مانند:

(در احد عشر تا تسع عشر).

اَحَدَ عَشَرَ کتاباً ،تسع َ
عشرةنِسَاءاً
-1معدود مفرد می آید از احد عشر الی آخر.

* عدد و معدود

مانند :احد عشر کتاباً تسع عشر طالباً

افراد و تثنیه و جمع

 -2معدود جمع می آید از ثالث تا عشر .مانند :ثالثة رجالٍ
نکته :اگر معدود مأة باشد ،مفرد می آید.مانند :ثالث مأة
تذکیر و تأنیث:
اگر یکان ثالث تا عشر باشد در تذکیر و تأنیث ،بر عکس معدود می آید.
مذکّر

مؤنّث

ثالث و عشرون طالبة
مثالً اگر (کتاب) معدود بود باید بگوئیم (ثالثة) و بر عکسِ معدود بیاوریم.
مانند :ثالثة و عشرون کتاباً

َ

*اعداد عقود و ِماة و الف در تذکیر و تأنیث لفظشان به یک شکل است.

نکته:
*1اگر معدود قبل ازعدد ذکر شود ،در تمام جهات با هم موافق می گردند(.اعراب– افراد و تثنیه و جمع -تذکیر و
تأنیث)
البته اگر عدد یکان ،سه تا نُه باشد در مورد تذکیر و تأنیث دو وجهی است؛ یعنی اگر معدود بیاید و بعد بخواهد
عدد بیاید وعددها نیز یکانشان ثالث تا تسع باشد ،هم می تواند در مذکّر و مؤنّث بودن موافق باشد و هم مخالف.
مانند :الصلوات الخمسة یا الخمس
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 -27اعداد ترتیبی
عدد و معدود در تمام جهات با هم موافق می باشند .مانند :الفصل الثالث

اگر معدود قبل از عدد باشد

 -1به اضافه

اگر عدد مفرد باشد.

مانند :ثالث الرجالِ
معدود مجرور باشد.

*اعداد ترتیبیّ

به «مِن» اگر عدد ،مرکّب ،یا عقد

یا عطف باشد .مانند :التاسعة
عشرون من النساء

معدود حتماً باید یکی

اگر معدود بعد از عدد بیاید:

از این موارد باشد:

* جمع ،اسم جمع،
فردی که اعضای آن قابل
تفکیک باشند

در تذکیر و تأنیث ،عدد و معدود موافق یکدیگر می باشند.

نکته:
*0لفظ واحد(مذکّر) و واحدة(برای مؤنّث) هم برای عدد مفرد به کار می روند و هم برای معطوف ولی لفظ أحد(مذکّر) و إحدی(مؤنّث)
برای عدد مرکّب استعمال می گردند(.البتّه إحدی برای معطوف هم قابل استفاده است)
*2برخی از اسم ها هستند که هم در باب عدد ،هم می توان آنها را معدود مذکّر در نظر بگیریم و هم معدودمؤنّث:
:1مذکّر حقیقیّ که مؤنّث لفظیّ باشد .مانند :طلحة:2 ،مؤنّث مجازیّ معنویّ (بدون عالمت تأنیث) مانند :دار:3 ،چیزهایی که در تذکیر و تأنیث
مساوی هستند .مانند :طریق
 *3اگر یک عدد دو معدود مختلف داشت ،در مقوله تذکیر و تأنیث به اولین معدود نگاه می کنیم.
مانند :ثالثه رجالٍ و نساءٍ (به رجال نظر کردیم و ثالثه را مؤنث می آوریم).

 *4اگر معدود ،اسم جمع یا اسم جنس جمعیّ باشد ،در بسیاری از موارد به وسیلة «من» مجرور می گردد .مانندٌ :
اربعه من القوم.
 *5بضع و بضعه بر تعداد مابین  3تا  13است و دقیقاً از همه جهات حکم ثالث تا عشر را دارد .مانندِ :ب َ
ضعة رجالٍ.
 *6لفظ «نَیَّف» برای این می آید که ما بین دو دهگان را برساند(.زیر 13تا) = (أندی)
مانند :عشرون و نیِّف

بیست و چندتا (به سی تا نمی رسد)

-7لفظ "ثمانی" اگر اضافه (به مؤنّث) شود ،اعراب منقوص (نصب ظاهری ،رفع و جرّ تقدیری) را می گیرد ولی اگر اضافه نشود،اعراب غیر
منصرف را می گیرد(زیرا از صیغه های منتهی المجموع است).
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 *2همانطور که می دانید معادل عدد ده در زبان عربی لفظ عشر را برای مؤنّث (برعکس) و لفظ (عشرة) را برای مذکّر (برعکس) قرار داده اند
ولی در یازده تا نوزده که لفظ (عشر) یکی از اجزاء ترکیب می باشد( ،عشر) برای مذکّر و (عشرة) برای مؤنّث -طبق اصل -استعمال می گردد .
 حال باید بدانید که مادة عشر ،هر گاه برای مؤنّث بود (عشر در ده و عشرة در یازده تا نوزده) ،به صورت ساکن می آید.– و هرگاه برای مذکّر بود (عشرة در ده و عشر در یازده تا نوزده) ،به صورت مفتوح می آید.
 -الزم به ذکر است که (عشرة در یازده تا نوزده) که برای مؤنّث بوده و باید ساکن باشد به صورت مفتوح نیز استعمال می گردد.

مفرد(مؤنّث)

مفرد(مذکّر)

ساکن

*شین عشرة

* شین عشر
مرکّب(مذکّر)

مفتوح
مفتوح

مرکّب(مؤنّث)

مفتوح

جائز الوجهین

ساکن
*2در شمارش اعداد ،ابتدا هزارگان را می آوریم ،سپس صدگان ،سپس یکان و در انتها دهگان را می آوریم:
مثال 3524 :زن

َ

َ

ثالثة آالفِ و خمس ِمائة وأربَعٌ و ثمانون إمراة.

 -22نحوة معرفه کردن عدد

العشرة دراهَم
 -1مفرد

خودش یا معدودش «ال» می گیرد .مانند :رأیتُ

 -2عقد

خودش یا معدودش «ال» می گیرد .مانند :رأیتُ العشرِینَ رجالً

عشرة الدراهَم

*اگر بخواهیم یک عدد را به وسیلة «ال» تعریف ،معرفه کنیم
 -3مرکّب

 -4معطوف

جزء اولش «ال» می گیرد .رأیت الثالثة عشر رجالً

هر دو جزء ش «ال» می گیرد .مانند :قرأءتُ الخمسة والعشرین جُزءاً

 -22غیر منصرف
تعریف :اسمی است که کسره (در حالت جرّ) و تنوین نمی گیرد.

*غیر منصرف

 -1علمیّت
 -2وصفیّت
علّت غیر منصرف شدن:
 -3الف تأنیث(هر اسمی الف تأنیث دارد غیر منصرف است)
 -4صیغة منتهی الجموع
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 -23موجبات منع صرف (علم ّیت)

-1مختوم به «ان» شود ،مانند :عثمان
 -2دارای وزن فعل باشد .مانند :یزید (بر وزن یَفعِل)
-3مرکب مزجّی باشد و جزء دوّمش «وَیهِ» نباشد .مانند :بَیت لَحم

* در این موارد اسم عَلَم غیر منصرف می شود

 -4معدوله باشد (عدل به این معناست که کلمه ای از کلمه دیگر گرفته شده باشد ،بدون
آنکه معنایش تغییر کند) .مانند :عُمَر

از «عامر» گرفته شده است.

 -5مؤنث باشد.مانند:فاطمة ،زینب (اگر ثالثیّ ساکن الوسط باشد و عربی(غیر عجمی)
دیگر غیر منصرف به حساب نمی آید) مانند:هِند(که هم عربی است و هم ساکن الوسط)
 -6عَجَم باشد(بیش از سه حرف داشته باشد) مانند :ابراهیم.

 -21موجبات منع صرف (وصفیّت)
-1بروزن (فَعالن) باشد و مؤنّثش بر وزن (فَعلی)باشد .مانند :سَکران

* در این موارد یک اسمِ صفت ،غیر منصرف می شود

-2بر وزن «أفعل» باشد .مانند :أَحمَر

-3معدوله باشد (که در دو موضع است):

مؤنّث (سَکری)

-1اعداد بر وزن «فُعال» و «مَفعَل».
مانند :أُحاد و موحَد

 -2لفظ «أُخَر» (به معنای غیر)
که معدوله از «آخر» است}اگر
«أُخَر» جمع باشد برای«أُخری»،
غیر منصرف نیست}.

نکته:
*هر اسمی که الف تأنیث ( چه ممدوده و چه مقصوره) دارد ،غیرمنصرف به حساب می آید و شرطی برای غیر منصرف شدن ندارد.
مانند :کُبری ،خَضرَاء
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 -22موجبات منع صرف (صیغة منتهی الجموع)
معرّفی :به وزنهایی مانند مَفاعِل ،مَفَاعِیل ،فَوَاعِل ،فَوَاعِیل ،أَفَاعِل ،أَفَاعِیل ،فَعَالِل ،فَعَالِیل و شبیه
اینها که معموالً برای جمع به کار گرفته می شوند ،صیغة "منتهی الجموع" می گویند.

*صیغة منتهی الجموع

شرط غیر منصرف شدن:

َ

نباید به آخرش «تاء» بچسبد .بنابراین لفظ أساتیذ غیرمنصرف است ولی اسا ِتذة غیرمنصرف نیست.

نکته:
* -1اسمی که غیر منصرف است ،اگر اضافه شود (مضافٌ الیه بگیرد) و یا بر سر آن «ال» در بیاید ،تبدیل به منصرف می شود
و دیگر غیر منصرف نیست.
* -2اسمی که غیر منصرف است ،ممکن است در ضرورت شعری به صورت منصرف استعمال گردد(.تنوین یا کسره را هم
قبول کند)

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﻣﻬﺪي زراﻋﺘﯽ رﺧﺸﺎﻧﺪل
tashil.blog.ir

جرت تعجیل در ظرور آقا امام زمان(عجّل ا ...تعالی فرجه)

صلوات
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻰ و اﻧﺘﺸﺎر :ﮔﺮوه ﻃﻠﺒﮕﻰ ﺗﺎ اﺟﺘﻬﺎ د

tt-ej.ir
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