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 چکیده:

یکی از مباحث فراگیر در علم صرف تشخیص بناء وحروف اصلی کلمات است لذا ما بر آن شدیم تا در این 

نوشته با بیان علل تغییر کلمات  و بهره گیری از قواعدی چند،این امر را برای محصلین سهولت بخشیم از این 

اول را به مفاهیمی چون ؛فصل مهندسی کرده ایمفصل که بیان خواهد شد رو پژوهش را در قالب چهار 

که پیش نیاز بحث ما هستند اختصاص داده ایم،در فصل بعد به چرایی خروج کلمات از اصل خود « زائد«»اصل»

 د و کمیاب تعارض طرقبه اصل خود و در پایان موارد معدو در فصل سوم به طرق متعدد رد کلمات تغیر یافته

 را تقریر کرده ایم.مطرح شده،

 

 واژگان کلیدی: 

 قواعد ، راه تشخیص ، اصل ، کلمات                               
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 مقدمه:

هدف اصلی طالب علم حوزوی فقاهت به معنای عام آن است از عوامل موثر در تحقق این هدف تسلط در 

 مقدمات این علوم یعنی صرف و نحو و منطق و بالغت است،

یم و تفسیر قرآن کر است که فراگیری آن برای فهم زبان عربیعلوم دانش صرف از علوم مهم ادبی  در میان این

از منابع اصلی فقاهت دردین همین منابع هستند در این علم تغییر کلمه وری است زیرامه ضرودرک کلمات ائ

دا به اید بای رسیدن به معنا ابتاما در کلمه تغییر یافته ب ووزن دو عامل مهم برای فهم معانی کلمات عربی هستند

اصل آن پی ببریم که برای این امر نیز باید دانست که چه عاملی در تغییرات به وجود آمده در کلمه نقش دارند 

و چگونه می توان کلمه را به اصل خود برگرداند تا از این اصل به معنا منتقل شویم لذا اینجاست که اهمیت 

 دمی شواصل کلمات مشخص  تشخیص

 زیرا تا ما حروف اصلی کلمه ای را ندانیم به معنای آن پی نخواهیم برد

از این رو بر آن شدیم تا در قالب این پژوهش عناوینی همچون انواع غرض تغییر کلمه،عوامل دخیل در این 

 تغییرات،وراه های انتقال کلمات تغییر یافته به اصل خود را بررسی کنیم

 ودر این نوشته قصد ما بر این بوده که با تبیین راه های تشخیص اصل کلمات محصل باتعدد راه،راحتر 

 راه هایی از جمله قاعده یرداالشیاء الی اصولها که به تصغیر و جمع مکسر رشه اصلی کلمه برسد هتر بمطمئن 

ملک،شرح شافیه سید رضی و....تالیف به عنوان راه های قیاسی و مطمئن که از منابعی چون شرح نظام نطام ال 

 گشته میپردازد

اما با این حال تمامی راه های ارائه شده در این نوشته برای تشخیص ریشه کلمات نقص هایی دارند که 

جامعیت در کارایی آن ها را خدشه دار می کند لذا باید توجه داشت که محصل باید تسلط بر همه این راه ها 

زمان ممکن به اصل کلمه دست در کم ترین  ط و ورزیدگی با استفاده همگی راه ها ین تسلدرا باشد تا بر اثر ا

    امید است که محصلین عزیز ازثمرات این نوشت بهره مند شوندیابد 
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 فصل اول:مفاهیم و کلیات

 درکلمه و اصطالح "اصل"اول:بررسی مفهوم  گفتار

 است:برای کلمه اصل در معاجم لغوی سه معنا ذکر شده 

 )ابتداء و بنای هر چیزی(ء«اساس الشی»-1

 مار بزرگ()«الحیه العظیمه»-2

 اد)آنچه بعد از اتمام شب از روز است،مر«ما کان من النهار بعد العشی»-3

  1همان سپیده اول روزیا فجر است(

 برای این کلمه در معاجم لغوی چند اصطالح نیز ذکر شده است:

 2«لک الیهوجود ذو مایبنی علیه شیء ویستند ه»-1

 هوما یبنی علیه شیء،سواء فی کان فی الجمادات أو فی النباتات أو الحیوان أو فی المعقوالت»-2

 االصل مایبنی علیه شیئ ولیس بمفهوم  أو فی العلوم،یقال االصل حائط والفرق بین االصل و االساس:انَ

 غیر،فیقال :اسّس اساس البیت وال یقالبخالف االساس فهو مفهوم مستقل الیحتاج الی وجود مستقل و هذا 

  3«اصّله

 در لغت و اصطالح«کلمه»دوم:بررسی مفهومگفتار 

 :4معنا اطالق می شوددو کلمه در لغت به 

 «هر حرفی از حروف الفبا»-1

 «لفظی که از چند حرف تشکیل شده و دای معنا باشد»-2

                                                           
  1مقاییس الغه ابن فارس ج9ص901

 2مصباح المنیر فیومی ج9 ص91

  3 التحقیق ماده اصل

  4 لسان العرب ماده کلم
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 «جمله مفید»-3

 ؛عبارت است ودر اصطالح

 :5فی الباطن من االفکار و المنویاتو هو لفظ موضوع مفرد وهو اسم و فعل وحرف الَذی یبرز ما »-1

 مقایی الغه ماده کلم-حسن از لفظ مفردی که برای معنائی وضع شده باشد.مانند علی و -2

معنای مستقلی رد لفظی است که مجموعه اجزای آن یک معنا را برساند،نه اینکه هر کدام از اجزای آن لفظ ف

 داشته باشد

 در لغت و اصطالح«زائد»سوم:بررسی مفهومگفتار

 در لغت زائد را اینگونه معنا کرده اند:

  6نمووافزایش،یعنی افزودن و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگری در همان حالی که هست-1

 ودر اصطالح اینگونه تعبیر کرده اند:

-متجانس می آید وآن را که دربرخی از کلمات متجانس می آیداز حروف کلمه حرفی را که در همه کلمات -1

 7نامند.حرف زاید می -نه در همه

 حروف زائده به دو نوع تقسیم می شوند؛

حروف زائدی هستند که در برخی از کلمات متجانس کلمه ای آمده و در برخی دیگر نه،این ؛زائد بنائی-1

 حروف حروف افزون برحروف اصلی کلمه هستند.

حروف زائدی که یکی از اقسام کلمه حساب می شوند و برای اغراض مختلفی بر کلمه داخل ؛زائد معنائی-2

 8رای تاکید برخبر لیس داخل می شودمی شوند مانند باء که ب

 

                                                           
  5التحقیق مصطفوی ج90ص991

  6مفردات ج2 ص910

  7صرف ساده29

  8 که در این نوشته حروف از نوع زائد بنائی محل بحث ما هستند
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 *شناخت حروف زائد

االستعمال بوده اصول و امّهات زوائد عبارت اند ازواو و یائ و الف،زیرا در کالم عرب کثیر الدوران و کثیر 

وکلمه ای از این سه حرف یا جزء این سه حرف )فتحه کسره ضمه( خالی نمی باشد و از همین جهت از حیث 

 .زائد شدن بیشترین حروف اند

و حرف سین و الم و هاء به هستند به جت شباهت به حروف عله  حروف زائد دیگرهمزه و تاء و نون و میم

 .حروف عله دارند خاطر شباهتی که به حروف شبیه به

*حکایت کرده اند،روزی شاگردی از استادش در رابطه با حروف زائد پرسید،استاد به او فرمود »

 سالتمونیها،شاگرد فکر کرد استاد او راحواله داده به سوالی که قبال پرسیده است پس عرض کرد؛

م تنساه،شاگرد عرض کرد به خدا بخدا فقط همین یک مرتبه از شما در این رابطه سوال کردم،استاد گفت:الیو

فراموش نکردم،استاد گفت:ای احمق دوبار جوابت را دادم.بهترین گفته درباره حروف زائد این شعر است 

  9«تسهیل و أمان: »تبخل لم و فقالت             اسمها عن الزّائدات سألت حروف»

 خروج آن ها ازاصل خودکلمات و دالیل  فصل دوم:اهمیت بازگشت

 اول:ضرورت بازگشت کلمات به اصل خودگفتار 

ف اصلی وتشخیص حر قابل انفکاک نیستند از این رواولین گام برای شناخت معانی کلمات خود الفاظ از معانی

و  اصلبنا شده،چیزی که کلمه بر آن  گذشت دانستیم آن«اصل»درمعنای اصطالحی آنهاست زیرا همانگونه که

و زدودن ای پی بردن به معانی کلمات،آن ها را به اصل خود با تشخیص ریشه کلمه است پس ناچاریم بر

 برگرداندف زائد،حرو

                                                           
  9شرح نظام ص292
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 دوم :چرایی خروج کلمات ازاصل خودگفتار 

قرار  به وسیله حروف زائد غرض وجود دارد که باعث می شود کلمات در معرض تغییر و خروج از اصلهفت 

 بگیرند:

 تغییر معنائی:

اصطالحی کلمه گفته شدهرمتکلمی برای بیان متصورات و مقاصد خود باید ازفعل و اسم همانطور که درمعنای 

استفاده کند پس خطیب،متکلم یا نویسنده ناچار است برای بیان هرگونه تصوری درذهن تغییراتی درکلمه اعمال 

ه رای کاری ککند تا غرض خود را حاصل کند،گاهی به فعل ماضی برای کاری که انجام شده وبه فعل مضارع ب

 انجام می شود وهمینطور به اسم فاعل،اسم مفعول،اسم زمان،اسم مکان و...... برای مقاصد دیگر.

 به معنای زدن به صورت های زیر:« ضرب»برای مثال تغییر کلمه

 پاک است. هرآبی، «کلُ ماء طاهر*»

  10غیر خود را.پاک می کند ، آب «الماءُ یُطهر*»

 تغییر لفظی:-2

از تغییر،لفظی است ودر معنا هیچگونه اثری ندارد،مانند اینکه هرگاه دو حرف شبیه هم کنار گاهی هدف 

 که خود برای چند غرض است:،کدیگر قرار بگیرند دهم ادغام شوندی

 زوال اضطراب لسان:*

این غرض را می توان بخاطر بحث ثقالت دانست،واضع لغت عرب چون نخواسته کلمات بر زبان،ثقیل و 

در آنها انجام داده که بعدا علمای صرف مجموع آنها را جمعآوری نموده و به عنوان  باشند،تغییراتیسنگین 

 فصولی از علم صرف قرار داده اند:مثل تخفیف همزه،اعالل،ابدال،ادغام و حذف.

 فتوی،         مهدیّ، فتیی           ، مهدوی  قائم            مقاوکلماتی چون:کردن مثال تغییر

                                                           
  11مغنی الفقیه ص 91-92
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         دنویید س         سیودتجاه،           توأم،وجاه          تراث،ووأم          وراثاتحد،          اوتحد  

آن هاست وهیچ  صرفا به جهت سهولت در تلفظعجوز،         کتاب ،عجز          کتب، تقوا         دنیا ، وقوا

 نیست.گونه غرض معنایی در پشت این تغییرات 

 برای الحاق:*

به کلمه ای دیگرو با آن همان معامله ی کلمه دوم گاهی حرف زائدی به کلمه ملحق می شود تا آن را شبیه کند 

را میکنند مانند اضافه شدنه حرف زائد د به کلمه قرد و شبیه کردن آن به جعفر)جمع مکسر و مصغر آن قرادد 

 وقریدد مانند جعافر جعیفر(

 ابتدا به ساکنبرای امکان *

ستفعل انفعل و امثال آن ها،و همچنین اضافه شدن هاء سکت در آخر اضافه شدن همزه وصل در اول افتعل ا

  فه یفی(: _افعال مجزوم اگر بعد از جزم بر یک حرف باقی بماند مانند فِ)امر وفی

 برای عوض*

  11.مانند زیادی تاء تانیث در زنادقه که عوض از یاء زندیق است

 ای تشخیص اصل کلماتهفصل سوم:راه 

 قاعده رد االشیاء الی اصولهاش اول: بخ

 ر کسجمع م*

 مانند؛ «ترد االشیاء الی اصولها »مشهور است به اینکه

حال)اصلش حول( احوال،ناب)اصلش نیب( أنیاب،دینار)اصلش دنّار(دنانیر،أب)اصلش أبو( آباو،إسم)اصلش 

و ناقه اصلش نوقه  نوق، فتی سمو(أسماو،دار)اصلش دور(أدور،میّت)اصلش میوت(أموات،نار)أصلش نور(نوران 

 12....و.. شفاه و أمه اصلش أمو إماو إماء فتی فُتی و شفه اصلش شفه بالهاء اصلش 

                                                           
  11قره الطرف ص 959

  12نحو الوافی ص121
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 348ص3صرف روان ج تصغیر*

 .ر است به یرداالشیاء الی اصولهاومشه تصغیر نیز همانند مکسر

 اسم هایی که حرفی از آن ها حذف شده دو گونه اند:

،در صورت اول حرف «زنه واخت»از محذوف،عوضی دارند؛مانند-2دارند؛مثل أخ و یداز محذوف،عوضی ن-1

            «یدیّ         ید»در  و «أبیّ       أبیو             أب»در تصغیر محذوف در تصغیر ظاهر می شود.پس 

 بوده است.« أبو و یدی»می گویند؛زیرا أصل این کلمات 

تاءمربوطه)ه( یا تاءمبسوطه اگر همزه عوض از ودر صورت دوم،عوضِ حرف محذوف یا حمزه است یا 

که تصغیرآنها              « إسم«»إبن »ر بر می گردد؛مثلمحذوف باشد،همزه حذف شده و حرف محذوف در تصغی

از  بوده استو اگر تاءِ تانیث،عوض« بنو و سمو»می گویند،زیرا اصلبشان «سمیو          سمیّ  «»بنیّ          بنیو»

مصدر های وَزَنَ و وَعَدَ(که در «)عده«»زنه»محذوف باشد،محذوف برمی گردد وعوض حذف نمی شود مانن

گفته اند واگر تاءِکشیده عوض از محذوف باشد،محذوف برگشته وتاءِکشیده به تاءِ «وزینه«»وعیده»تصغیرشان 

 می گویند،«بنیّه«»اُخیّه»که در تصغیر آن ها « بنت»و«اُخت»یث تبدیل می شود مانند؛تان

 بوده است.«بنیوه»و«اُخیوه»زیرا اصلشان 

 مثال های دیگر:

        ،)اصل آن سمو(سمیو )اصل آن بوب(،اسم        بویبباب          

 )اصل آن قراریط(قریریط         قیراط)اصل آن موزان(،مویزین       میزان 

 )اصل آن روح( رویحه  ریح      ،)اصل آن وعده( وعیده         عده

 فویه)اصل آن فم(    فم    مییسر)اصل آن یسر(،       ،متّسر)اصل آن عصو(عصیوه        عصا
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  13تثنیه*

که عوض از که الف آن ها منقلبه هست و اسم های ثالثی محذوف االم سم های ثالثی مقصورا نیز در تثنیه

 حرف محذوفشان نیامده به اصل خود برمی گردند مانند؛

 أبوان،    حبلیان،أب      أرطیان،حبلی        ربوین،أرطی         عصا        عصوان،ربا    

 فبعثریان مصطفی         مصطفیان،حم       حموان،هن        هنوان،فبعثری       

 14 نسبت*

 ؛سه گروه اند درنسبتاسم هایی که یک حرفشان حذف شده 

در نسبت به این ها محذوف بر می گردد و «دم ،أب،أخ،ید»حرفی حذف شده وعوض آن نیامده،مثل کلمات-1

روی آن به یدوی تبدیل  ید در اصل یدی بوده  وبا جاری شدن قاعده ب1یدویّ «أبویّ،أخویّ، دمویّ »به ترتیب

 گشته است.

واو آخرشان  بوده، «سمو»و «بنو»مثل ابن و اسم که در اصل  حذف شده و عوض آن همزه وصل آمده حرفی-2

بت به دو وجه جایز است:نس به این کلمات حذف گردیده وعوض آن در اول کلمه ،همزه وصل آمده.در نسبت

 «مویّس»و «بنویّ  »نسبت لفظ با برگردانیدن محذوف مثل و «اسمیّ»و «ابنیّ»ن رد محذوف مثل؛بدو ظاهرلفظ و

« شیة« »سنة»الوسط است مثل  حرفی حذف شده  وعوض آن همزه وصل نیامده  واین قسم یا متحرک-3

:رد محذوف مثل غدویّ و عدم .اگر ساکن الوسط باشد دو وجه جایز است «غدوُ »مثل یا ساکن الوسط «عدة»و

 رد محذوف مثل غدیّ و اگر متحرک الوسط باشد سه قسم است:

لفعل ا بوده در این قسم رد الم لغوُ ستهُو که در اصل سنوُ و لغةُ و ستُةُ الم الفعل حذف شده باشد مثل سن-الف

 .شود می ولغویُّ ستهیُّ محذوف می شود که واجب است و در نسبت،سنویُّ

بوده در این قسم برگرداندن  «وشیُ»که در اصل  «ةُ شیه»عل حذف شده و کلمه معتل الالم است  مثل فاءالف-ب

 .شودی م «شویُّ »و «شیةُ»محذوف واجب است  و در نسبت 
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 «وصل»که در اصل  «عدةُ« »زنةُ« »صلةُ» اء که حرف عله آن حذف شده مثلالم الفعل صحیح وکلمه معتل الف-ج

  بوده در این قسم محذوف بر نمیگردد «وعد» «وزن»

  11کلمات بناء عدهقوا دوم: گفتار

 دانستن تعداد حروف اصلی در کلمهقاعده *

پس اگر فعلی بیش از حروف اصلی در فعل یاسه یا چهار است و در اسم یا سه است یا چار یا پنج است،

آن است ولی تشخیص آن حرف اگر چهارحرف یااسمی بیش از پنج حرف بود،بایدیقین کرد که حرف زائد در 

 مشتبه باشد به یکی از نشانه های دیگر ممکن است.

 اشتقاق قاعده *

و هر یک از صیغه ها را مشتق وآن اشتراک صیغ مختلفه در اصل واحد است که آن اصل واح را مشتق منه 

 گویند،اشتقاق سه نوع است:صغیر،کبیر،اکبر

واشتقاق معروف که در همه اسماء و افعال جاری است اشتقاق صغیر است.اصل واحد که آن را مبدأ اشتقاق  

وحروف اصلی می نامند،خود جوهر حروف است بی آنکه هیئتی و صیغه ای به آن بدهند مانندن ص ر که اصل 

 منصور و.....-ناصر–واحد است برای نصر 

د مشتبه شد،با صیغ های دیگری که با آن کلمه ازجهت اشتقاق مشترگ پس اگر در کلمه ای حرف اصلی با زائ

 هستند  و حروف اصلی زائد آن واضح است تطبیق می نمائیم و حروف اصلی از زائد کلمه را تشخیص میدهیم

)به معنای لرزان(مشتبه است که نون اصلی است و کلمه بر وزن فعلل رباعی مجرد است یا زائد و مانند رعشن 

 نند رعش و رعیش به هما ن معنی.ن فعلن ثالثی مزیداست،مشتقات دیگر نشان میدهد که فعلن است  مابر وز

یا دالمص )زره نرم براق(مشتبه است که اسم رباعی مزید است بر وزن فعالل یاثالثی مزید بر وزن فعامل و میم 

  نمودم( نشان می دهند ثالثی مزید است دلّصت الدرع)زره را نرم زائد،مشتقات دیگر
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 عدم نظیرقاعده *

بی مانند بودن؛یعنی اگر اصلی گرفتن حرفی موجب شود که آن کلمه ازجهت وزن بی مانند شود حکم میکنیم 

 ک آن حرف زائد است مانند؛

تتفل)بچه روباه(وترتب)چیز پایدار(تائی که بر سر هردو کلمه است مشتبه شده که اصلی است و اسمبر وزن 

دوم است،زیرا چنان وزنی در اسماء رباعی مجرد فعلل استیا زائد واسم بر وزن تفعل است،باید گفت صورت 

 مانند ندارد پس ثالثی مزید است.

 غلبه اکثریتقاعده  *

 دم نظیر نتوانستیم زائد رااز اصلی تشخیص دهیم،طبق اکثیرت میگیریم،مانند؛اگر با اشتقاق و ع

أفکل)لرزش(همزه در اولش مشتبه است،پس حکم میکنیم که زائد است واین ثالثی مزید است،زیرا وزن أفعل 

 .بوزن فعلل است مانند جعفر و ثعل مانند أحمر و أفضل در کالم عرب بیشتر از

 حدث کلمه و حفظ معناقاعده  *

ویان حدث خود نمی کند  ولی اگر حرف زائد را اگر حرف اصلی را از کلمه بگیریم دیگر داللت بر آن ذات 

 حذف کنیم معنا ویا حدث باقی می ماندولی دیگر معنای قبلی خود که همراه حرف زائد بود را ندارد

ر داللت بر حدث )زدن(به همراه ذات مانند؛اگر هرکدام از حروف ضاد راء باء را از کلمه ضارب بگیریم دیگ

 .فاعل نمی کند اما اگر الف را بگیریم معنای حدثی را دارد امادیگر ذاتی در آن نیست که زننده باشد
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 فصل چهارم:بررسی موارد تعارض راه های تشخیص اصل کلمات

 *و تصغیر و.... غلبهتعارض بین اشتقاق با عدم نظیر و اول:گفتار 

دیده می شود بین راه های مطرح شده تعارضی وجود دارد اکنون دو مورد ازاین موارد معدود را گاهی اوقات 

 بررسی می کنیم؛

 *جرائض

ر شرح شافیه،سید رضی اینگونه می فرمایند؛اگر عمل کنیم به غلبه اکثریت یا عدم نظیر،همزه در جرائض را د

 اما در همین کلمه از راه اشتقاق به وزن فعائل .باید اصلی لحاظ کنیم که وزنش در اینصورت می شود فعالل

 می رسیم زیرا در کلمات متجانس آن خبی از همزه به عنوان یک حرف تکرار شونده نیست.

در اینگونه موارد اشتقاق بر عدم النظیر و عدم النظیر بر غلبه زیادت ترجیح داده می شود لذا وزن جرائض را 

 .16فعائل در نظر می گیریم

 إنسان*

 بدلیل اینکه مصغر إنسان،أنیسیان می شودسید رضی)رحمه اهلل علیه( می فر مایند؛

لحاظ کرد که در این صورت « أ ن س»همچنین چون مشتق است از کلمه األنس می توان حروف اصلی آن را 

ر د «ن س ی»حروف اصلیش را و وزن آن فعالن است.اما می توان آن را مشتق شده از کلمه النسیان نیز دانست 

 نظر گرفت  و وزنش نیزفعالن.
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 نتیجه:

 وان در این چند شماره خالصه کرد:نتایج حاصل در این پژوهش را میت

 ء و اصل کلمه می شوندر بنااخت انواع حروفی که باعث تغییر دشن-1

 پی بردن به اهمیت برگشت کلمات به اصلشان -2

 شناخت عوامل دخیل در خروج کلمات از اصل خود -3

 شناخت انواع راه ها ی برگرداندن کلمات به اصلشان -4
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 ،علوم العربیه،تهران،انتشارات مفید1386حسینی تهرانی،هاشم،

 ،قم،دفتر تبلیغات اسالمیجلد سوم و قرآن ،صرف روان با حدیث1389شیرازی،احمد امین،

 ،مقایی اللغه،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه1387ابی الحسین احمد،ابن فارس،
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 دار الکتب العلمیهه.ق،بیروت،1398د بن محمد بن علی،المصباح المنیر،فیومی،احم

 ه.ق،مفردت الفاظ قرآن،بیروت،دارالعلم1412راغب اصفهانی،حسین بن محمد،

 بیروت،دار الکتب العلمیهه.ق،التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم،1430،حسن،مصطفوی
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