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 عال معتل سوره مائده بررسی تطبیقی قواعد اعالل اف

 )حول محور بحث مقاالت(

 میثم پوراحمد

 

 چکیده

سهولت در تلفظ کلمه استت  تیییترا    ها کند که یکی از آنمی علم صرف اهدافی را دنبال

باشد که ثقالت را از کلمته متلت) ایتا    می اعاللها باشد که یکی از آنمی لفظی کلما  سه نوع

ب صرفی مخللف، هر کدام به روش و نوعی به مباحث متل) کاهد  در کلمی دارای صرف عله(

 و مدولین و متل) پرداخله اند ها و اعالل و اقسام آن

 شوند بلکته شتام) قواعتد خیوصتی نیت      نمی کلما  متل) فقط شام) قواعد عمومی وزن

شوند  در بیان اقسام متل) پنج قسم آن مطرح شد و دو مورد از آن بته دلیت) اخلیتاه بته     می

 از مباحث اصلی جدا شدند  بحث اعالل شام) قواعد مشلرک و قواعد اخلیاصتی اعتالن   اسم

بیان این قواعد و کیفیت ورود و خروج و تفکیک قواعتد  ی شود و در کلب صرفی در شیوهمی

 شود می تفاو  هایی یافت

قاعتده بیتان شتد  لفتوف      5و نتاق    4قاعده اخلیاصی و برای اجتوف   3برای فت) مثال 

باشد و لفیف مفروق اما از جهلی با مثال می نی  از جهت قواعد اعاللی تابع قواعد ناق  مقرون

شتوند ولتی   می و از جهلی با ناق  شباهت دارد  فت) های ثالثی م ید نی  شام) قواعد اعاللی

همانند ثالثی مجرد نیسلند تا شام) اکثر قواعد اعالل شوند  بته همتین دلیت) مباحتث اعاللتی      

این موراد مطرح شده است  ثمرا  مباحث مطرح شده و مباحث نظری متتلال    مخلیری در

مائده گفله شده است  از لحاظ کمیتت  ی به شک) عملی و تطبیقی با توجه به افتال متل) سوره

افتال متل)، فت) اجوف و ناق  فراوانی زیادی در این سوره داتند و سه قسم دیگر شتمولیت  
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داده شده به خود اخلیاه داده اند  تطبیق قواعد بتر روی افتتال    کمی را در بیان افتال تطبیق

اخلیاری مطرح شد تا روشی ملفاو  و مخلیتر در ارائته مطالتب و روشتی     ی متل) به شیوه

 برای تثبیت و تطبیق قواعد و مطالب باشد 

 

 کلید واژه ها

اعد عمتومی و  ادبیا  عرب، تیییرا  لفظی، کلیا  متل)، اعالل و انواعش، اقسام متل)، قو

  مشلرک و خیوصی اعالل، افتال متل) سوره مائده، تطبیق قواعد اعالل
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 مقدمه

الحمدهلل رب التالمین  والیلوة و السالم علی خیر خلقه محمد و آله الطاهری الستیمما بقیت    

 اهلل فی االرضین عج) اهلل تتالی فرجه و جتلنا من اعوانه و انیاره 

که کالم خد را برای هدیت بشر به زبان عربی بر اشترف  حمد و سپاس خدایی را س است 

تتر در آن،  مخلوقا  نازل فرمود تا با دقت و کنکاش، در ظریاف این زبان و درک و تتمق بیش

اهلل ظهور و بروز کند  علوم عربی یا به تتبیر دیگر علتوم ادبتی،   ی زوایای تازه تری برای خلیفه

ارتند از: لیت، صرف، اشلقاق، نحتو، متتانی، بیتان و    عبها شام) علومی است که مهم ترین آن

 بدیع 

سازد که بحث اعالل و متلال  حجتم  می سیر و نگاهی به کلب صرفی این مسئله را روشن

تتوان ردپتایی از حتروف علته و     می زیادی از مباحث صرفی را به خود اخلیاه داده است و

 ت مباحث اعالل را در اکثر واژه اهی زبانی عرب سراغ گرف

پس با اهلمام به این موضوع به ضرور  یادگیری و تکرار و تثبیت مباحث اعتالل در فهتم   

 شود می ملون و کلما  قرآن و کالم متیوم اصلوا  علیهم اجمتین( دیده

ادبیا  عرب و به خیوه علم صرف دارای ذخایر ارزشتمند قتدیمی از علمتای گهشتله     

 باشند می لب در دسلرس مامرجع و مبدأ این قواعد و مطاها است که آن

نکله حائ  اهمیت این است که این مطالب و نکا  در کلب مرجع چگونته بایتد بته شتک)     

 منسجم و نظامند آموخله شوند و مطالب به شک) مدونی در آیند؟

توان گفت که دسله بندی و نظام مند بودن مطالب لحاظ نشده است  می در اکثرکلب مرجع،

ست تا این خدمت به دانش پژوهان ارائه شود و به این مقیود برسیم در این مجال ستی شده ا

 تا مطالب با بیان ساده، نظام مند و به شک) عملی در دسلرس قرار گیرد 

شود می گیرد و همین مساله موجبمی بحث اعالل، قواعد و نکا  اعاللی بسیاری را در بر
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 شک) شویم تا در یادگیری و به یادسپاری مطالب این مبحث دچار م

باشد تا بر آن شویم که به بیان مباحث متل) و همچنتین قواعتد   ای تواند بهانهمی این مسئله

اعالل در اقسام متلال  و با بهره گیری از روشی جدید و با تمرک  بر روی افتال متل) ستوره  

 مبارکه مائده این قوانین مباحث را تکرار، تطبیق و تثبیت کنیم 

دهد که همان تضتیف لفظی است  می ا  در جهت اهداف خاصی رخقواعد اعالل در کلم

 سازد می دانسلن این مسئله فهم و جرای قواعد اعالل را آسان تر

که امید است حاص) شود و در پایان کار بته شتناخت و مترفلتی    ای شاءاهلل ثمره و نلیجهان

در  تطبیق قواعد اعالل نظام مند و به هم پیوسله نسبت به مباحث متلال  و اعالل و کسب ق

 در افتال است 

تتوان تتتدادی را نتام بترد ماننتد:      می در روند پژوهشی از منابع و مراجتی بهره برده ایم که

شرح شافیه ابن حاجب، نحو الوافی و شرح نظام، مبادی التربی ، علوم التربیت ، صترف ستاده،    

 است  …دانش صرف، صرف روان و 

ی ه گرفله ایم که فی) اول شام) کلیا  متلت) ماننتد: مقدمته   فی) بهر 3در بیان مطالب از 

 …فت)، تتریف لیوی و اصطالحی متل)، تتریف متل)، مَدم، لین و 

 فی) دوم به بیان اقسام متل) و قواعد عمومی و مشلرک اعالل پرداخله شده است 

افتتال  و فی) سوم نی  به دنبال هدف نهایی هسلیم که همان تطبیق قواعد اعتالل بتر روی   

 باشد می متل) سوره مائده
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 معتل کلیات: اول فصل

 مقدمه

باشد که بخشی از بتار ادبیتا  را بته    می علم صرفاحث مطرح در ادبیا  عرب،بیکی از م

 1 کشد می دوش

گرداندن شتیء از حتاللی بته حالتت دیگتر یتا از       »در متنای لیوی صرف گفله شده است:  

 2« مکانی به مکانی دیگر

آن ی وسیلهمجموعه قوکاعدی که به»ف اصطالحی صرف هم بیان شده است که: و در تتری

  3«شود می ساخلار کلما  و تیییرا  گوناگون در آن در حالت های غیر اعرابی بررسیقواعد،

ر دتتوان فهمیتد کته    می همانگونه که از متنای لیوی و تتریف اصطالحی صرف برمی آید،

کتر  ذبینند که حال این تیییرا  بترای دو هتدف   می ه خودصرف کلما  تیییرا  مخللفی را ب

 شده است:

 هولت در گفلار و تلفظ کلما س -2یییر در متنای کلما  ت-1

است کته بتر متنتای    ای می باشد  فت) کلمه«فت)»کلمه اخلیاه دارد و یکی از اقسام که 

اضتی، مضتارع و   امی کند و متنای آن ؟؟ به یکی از زمتان هتای سته گانته    می مسلقلی داللت

 باشد می مسلقب)(

                                                           
بادی،، عار و     ادبیاا،، معاانی بیاان،   شاء، ؟؟ الشعر، تااری   . مهم ترین علوم ادبی عبارتند از: لغت، اشتقاق، صرفف نحو، فعل، ان 1

 .35سید حمید جزایری، صقافیه، دانش صرف،
 .482راغب اصفهانی، صمفردا،،  الفاظ قرآن،« الشیء من حالة إلی حالةالصرف ردّ». مکتب لغت می خوانیم: 2
 شرح شاافیه ابان حاجاب،   « ست باعرابالتصریف علم باصول تعرف بها احوال ابیه الکلم التی لی». تعریف صرف در شافیه ابن حاجب:3

، شارح ؟؟ نااام الادین الحسان بان محماد       9ص،1سید هاشم حساینی تهرانای، ج   ، علوم العربیة،1، ص1رضی االدین استرآبادی، ج
 .27النیشابوری، ص

گر   دست ا ل ب، دیمتن این پژ هش غالبا مطابق   برگرفته از کتاب دانش صرف می باشد  د ر کنار آن رجوع شده است به منانکته:
ی اجتنااب  ن در پاا رق آتا ؟؟ باشد بر یک سیاق ؟؟  احد   تعاریف   نکا،   قواعد هم از دانش صرف است به هماین دلیال از رکار    

 کردیم.
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یم که همانگونه که اشاره شد از اهداف علم صرف سهولت در تلفظ کلما  است، و ما بر آن

بحتث  ماین تیییرا  لفظی را ضمن تمرک  بر روی فت) و یکی از انواع تیییرا  لفظتی، یتنتی   

افتتال   اعتالل در  اعالل و متلال  بررسی کنیم  در پایان نی  به مقید اصلی که تطبیتق قواعتد  

 پردازیم می متل) در سوره مائده است

 (اول قسمت) اول گفتار

 لفظی تغییرات

 تیییرا  لفظی انواعی دارد و تیییر لفظی، تیییری است که سبب متنتای جدیتدی در کلمته   

شود بلکه برای سهولت در ادا نمودن لفظ و کاهش ثقالت لفظ و یا دالئت) لفظتی دیگتری    نمی

 مانند تیییرا  لفظی که در کلما  زیر صور  گرفله است  1شود می ایجاد

 مَدَّ مَدَ  -3  آمنَ  أاُمَنَ -2   قال قَوَلَ -1

 گیرد:می تیییرا  لفظی روی یکی از حروف زیر صور 

الف( دو حرف مث) هم و یا مقارن به هم که اولی ساکن باشد و دومتی ملحترک و در یتک    

 عم) که روی ایتن دو حترف صتور     مانند: یَمُددُ 2باشند کلمه واقع شده باشند و کنار هم 

 گویند می شود را اادغام(می گیرد و تبدی) به یک حرف مشددمی

م ه گیرد، تخفیف همی آمَنَ عملی که در این حرف صور  ب( حرف هم ه مانند: اَأمَن

 شود می نامیده

گستیرد  متی  ه حترف صتور   قال  عملی که در این ست  مانند: قَوَلَ« و، ا، ی»ج( حروف 

 3شود می اعالل نامیده

                                                           
 . تغییر لفای هر چند تأثیر مستقیمی بر ر ی معنا ندارد، لکن به این دلیل که معنای الفاظ از طریق صور،   هیئت آن هاا شاناخته   1

می شود   این صور، ها در معرو تغییرند الزم است که تغییرا، خود این صور، ها نیز شناخته شود تا از طریق آن، صور، اصالی  
 شناسایی   به معنای آن پی ببریم.

رف، که در آن د  حرف کنار هم باشند   متماثل   هم چنین عین الفعل   الم الفعل باشندرا مضااعف گویناد. داناش صا    ای . کلمه 2
 .113جزایری، ص

 . صرف جام، کاربردی، مصطفی جمالی، ص 3
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 معتل: دوم گفتار

 اصطلاح و لغت در معتل( الف

 در لیت: در متنای لیوی متال در کلب مرجع گفله شده استت  علت  مترس استت و بته      1

 1گویند می «متل)»صاحب مرس 

ز است که در حروف اصلی آن حرف عله وجود داشله باشتد اعتم ا  ای  در اصطالح: کلمه2

نامند  مانند: وَعَد، قال خشی  و اگتر حترف علته در کلمته     می این که اعالل شود یا نه را متل)

متل) بر اساس قواعد اعالل حهف شود یا به غیر حرف عله تبتدی) شتود، آن کلمته همچنتان     

             اِتَّحَدَ  اِتَحَدَ خَف  اِوتَحدَ مانند: خاف 2متل) خواهد بود 

 لاعلا تعریف( ب

با شرایطی و با  3باشد حروف عله اواو، یاء، ألف(می اعالل از مباحث مرتبط و مهم متلال 

هدف سهولت در تلفظ کلمه در مترس تیییراتی مانند قلبف اسکان و یا حهف قرار دارند کته  

 4گویند می به آن ااعالل(

متلت)(  اا به آن قرق متل) با اعالل: در متل) حروف عله باید از حروف اصلی کلمه باشند ت

 استت کته در آن  ای گوییم و حال آن که اعالل شود یا نشود  در حالی که منظور از اعالل کلمه

لته  کند بلکته منظتور اعتالل آن حترف ع    نمی حرف عله باشد، حال اصلی باشد یا نباشد فرقی

 است 

                                                           
ای . متن عربی:  االصل الثالث: العلة: المرو   صاحبها معتل، قال ابن االعرابی: عل المریض یَعِلَّ علة فهاو علیال،   رجال عةللاة،     1

 .88، ص1بن احمد فراهیدی، جالعین خلیل  . همچنین در 14، ص4کثیر العِلل. معجم مقاییس اللغه، احمد بن فارس، ج
  جاام،   32، ص1شارح شاافیه ابان حاجاب، ج    « …فالمعتل مافیه حرف علة   الصحیح بخالفاه  ». تعریف معتل در کتب مرج،:  2

 .46، شرح ناام، ناام الدین حسن بن محمد نیشابوری، ص699، ص4، نحو الوافی، عباس حسن، ج65، ص1المقدما، )صرف ؟؟( ج

 قال الف غیر منقلب همیشاه زاپاد اسات. مانناد:     قَول  می باشد مانند:لی کلمه باشد حتما منقلب از  ا    یاء. اگر ألف حرف اص 3
 ساعَدَ.

  حر فاه اللاف   الاوا ة   البااء   ال تکاون اللافة اصاال  فای          …االعاللُ تغییرُ حَرف العلة للتخفیف   ». تعاریف مرج،   منب،:  4.
، 1. علوم العربیة، ج696   695، ص4الوافی، جنحو ،66، ص3شرح شافیه ابن حاجب، ج«. ن عن  ا  أ  یاءالمتمکن   ال فی فعل   لک

 .291، شرح ناام، ص174ص



8 
 

 لین مد، مُعََل،( ج

آن اصلی باشد ی ین که حرف علهکه در آن اعالل رخ داده باشد اعم از اای کلمه  مُتَ)1ُّ

 1یا اصلی نباشد یتنی صرف تیییر و اعالل برای نامیدن کلمه به عنوان امُتَ)ّ( کافی است 

 سوعِدَ امجهول(قال و ساعَدَ  مانند: قول

ی، کلما  شود و هر چند که در مودرد کممی نکله: قواعد اعالل تنها در کلما  ثالثی مجرد

شتود  نمتی  قواعد اعتالل جتاری  ها در این عله هسلند مانند: وسوسرباعی نی  دارای حرف 

 شود می ولی متل) نامیده

 ساکن را که حرکت حترف متاقبلش ملناستب بتا آن نباشتد التین(      ی حرف عله   لین2

 گویند مانند: بَیع، قَول می

حرف عله اگر ساکن باشد و حرکت حرف ما قبلش ملناستب بتا آن نباشتد بته آن       مد3

 گویند  یتنی هم مد و هم این و هم عله است  مانند: اَمِیر، نُور، خاف می امد(

باید دانست که الف همیشه مدم است زیرا همیشه ساکن است و تا حرف قبت) از آن مفلتوح   

  2نباشد قاب) تلفظ نیست  مانند: خاف 

 3« مد نیسلندها لینی مدها لین هسلند، اما همیهی همه»توان اینگونه گفت می و

 اعلال انواع: سوم گفتار

پیش تر گفله شد که حروف عله دارای ثقالت و سنگینی هسلند به همین دلیت) در متترس   

ای تیییرا  وتخفیفا  لفظی قرار دارند که ااعالل( نام دارد مهملرین عوام) ثقالتت هتر کلمته   

مکان حرف  -3نوع حرف عله  -2خود حرف عله  -1توان به شرح ذی) نام برد: می متل) را را

عدم تناسب حرف عله باحرکت خود  -6نوع حرف عله  -5حرکت داشلن حرف عله  -4عله 

 عدم تناسب حرف عله با حرکت حرف قب)  -7
                                                           

 .699، ص4، تحریف معل رک به نحو الوافی، ج139. دانش صرف، ص 1
 .139. دانش صرف، ص 2
 .174، ص1  علوم العربیة، ج 619، ص4. مد لین در نحو الوافی، ج 3
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 توان از مسیر خودش برطرف کرد، که این مسیر مستیر انتواع عتالل   می این عوام) ثقالت را

 1باشد می

 باشد می اعالل بر سه نوع

و « یَقتولُ »اعالل سکونی ماننتد   -3قال: »اعالل قلبی: مانند  -2« قُ)»اعالل حهفی: مانند -1

 2هدف از این اعالل ها، تحسین لفظ و سهولت در تلفظ آن است  

 معتل افعال وزن: چهارم گفتار

شتد   شوند و همانطور کته گفلته  می دچار اعاللها حروف عله به دلی) ثقالت موجود در آن

زن ییتر در و ال دارد که موجب تیییر در لفظ و در نلیجه موجتب تی این اعالل تیییراتی را به دنب

زن دارای وشود کلما  متل) به دلی) تیییرا  ناشی از اعالل، عالوه بر قواعد عمومی می کلمه

 برخی قواعد خیوصی نی  هسلند که عبارتند از:

اگر حرکت حروف اصلی بته حترف دیگتری منلقت) شتود، ااعتالل        «:سککونی اعلال.»1

بترای   شود و متیار، حرکت پیش از اعالل سکونی است،نمی ی( این تیییر در وزن اعمالسکون

ثتر قواعتد   وده که بار ابا کسر عین الفت) ب« یَبیِعُ»بر وزن یَفتِ)ُ است  زیرا در اص) « یَبیعُ»نمونه 

 اعالل، حرکت آن به حرف قب) منلق) شده است 

ی تبدی) شود ااعالل قلبی(، وزن بر هرگاه حرف اصلی به حرف دیگر«: قلبکی اعلکال.»2

یترا در اصت)   ، که بر وزن فَت)َ است؛ ز«باع»شود؛ مانند می ، از اعالل تتیین«قب)»اساس حالت 

 بَیَعَ بود که یاء آن قلب به الف شده است 

اعتالل  »هر گاه بر اثر قواعد اعالل، برخی از حروف اصلی کلمته شتود    «:حکففی اعلکال »3

گردد و حرکتا  در وزن، بتر استاس حالتت     می آن، از وزن نی  حهف حرف ملناطر با« حهفی

                                                           
 .185، ص184، 183دانش صرف، ص . 1
االعاالل تغییار   حارف العلاة للتخفیاف،        »در شرح شافیه ابن حاجب آمده اسات:   -54، ص3. مبادی العربیة، رشید الشرتونی، ج 2

 .696   695، ص4  نحو الوافی، ج 66، ص3ج« …یجمعه القلب   الخذف   االمکان 
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متل) خواهد بود، برای نمونه: قُ) افت) امر از: قتال، یَقتولُ( بتر وزن قُت) و عتدِ      ی کنونی کلمه

 1افت) امر از: وَعَدَ یَتِدُ( بر وزن عِ) است 

                                                           
 .250ردی، مصطفی جمالی، ص،   در حرف جام، کارب141   140. دانش صرف، ص 1
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 معتل اقسام: دوم فصل

 معتل اقسام: اول گفتار

 بارتند از:مهم ترین اقسام متل) ع

 ؛ مانند: وَجَد و یُمن«مثال»متل) االفاء( یا »  1

 ؛ مانند خاف و یبع«اجوف»متل) التین( یا »  2

 ، مانند: دعا و رمی «ناق »یا « متل) الالم»  3

 مانند: شَوی و حَیم« مقرون لفیف»یا « متل) التین و الالم»  4

 2مانند: وحی و وفی 1«مفروق لفیف»یا « متل) الفاء و الالم»  5

 اعلال مشترک و عمومی قواعد: دوم گفتار

 : اعلال مشترک قواعد از منظور( الف

برخی از قواعد اعالل، هم در فت) و هم در اسم و در عین حال در بیش از یک نتوع متلت)   

 3گوییم می قواعد مشلرک اعاللها شود که به آنمی جاری

ر مثتال اجتوف و   اول مشتلرک د ی است کته قاعتده  « مشلرک»در میان قواعد، چهار قاعده 

                                                           
 . د  قسم از معتال، به اسم اختصاص دارند هر چند افعال نادری نیز از این د  دسته به کار رفته است؛ 1

 ، مانند  یل   یوم«لفیف مقر ن»یا « معتل الفاء   العین»الف( 
 بوده اند.« یَیی»  «    »که در اصل « یاء»  «  ا »مانند « معتل الفاء   العین   الالم»ب( 

فالمعتل بالفاء، مثال:   بالعین أجوَفة   الثالثة   بالالم منقوص   ؟؟ ئ بالفااء   العاین ا    ». اقسام معتل در شرح شافیه ابن حاجب:  2
 .46  شرح ناام، ناام الدین نیشابوری، ص 32، ص1ج« بالعین   الالم ؟؟   بالفاء   الالم ؟؟ مفر ق

ن قواعد اعالل   کیفیت  ر د   خر ج   تفکیک این قواعد تفاا ، هاایی یافات مای شاود. در ایان       . در کتب صرفی، در شیوه بیا 3
قاعده ی مشترک اعالل مطرح می شود   سپس  در گفتارهای دیگر این فصل به قواعد اختصاصی هر کادام از اقساام    4مجال ابتدا 

 معتل می پردازیم.
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  1شود می بتدی فقط در اجوف و ناق  جاریی ناق  و سه قاعده

 اعلال مشترک قواعد( ب

 مانند: 2شود؛می «یاء»  واو ساکن ماقب) مکسور: قلب به 1

 ایج) اِوجَ)ُ صیی   صِوغَ  می ان موزان

 مانند:  3شوند می   واو و یاء ملحرک ماقب) مفلوح، قلب به الف2

 نابَ نَیبَ  خاف خَوفَ اعب بَیَع

  اجرای این قاعده مشروط به این است که حرکت ما قب) عارضی نباشد  حرکتا   1نکا : 

؛ یتا نتون تاکیتد    «دَعَتوا، ؟؟ »عارضی فلحه در مواقتی است مانند قب) از الف یا عالمتت تثنیته   

 4ااِخسُوُنَّ( یا دفع اللقاء ساکنین ااِخشوااهلل(

 شود مانند: یَوَدُّ و یَلَقَّنَنمی در مثال جاریدوم مشلرک ی   قاعده2

باشتد فلحته نباشتد،    می   اگر حرکت قب) از واو و یاء مکسور یا مفهومی که در اثناء کلمه3

 5شتود؛ متی  شود و سپس حرکت واو یا به حرف قبت) منلقت)  می ابلدا حرکت حرف قب) حهف

 مانند:

 6، یَدعونیَدعُوونَ یَدعُوُون  قی) قُوِلَ  بیع یُبِعَ

 مانند: 7شود؛می  حرف عله در اللقاء ساکنین ااجلماع دو ساکن( حهف4

 هَدُواهَدَاوا هَدَیُوا  لیَقُول لیَقول  یَقُولُ

                                                           
 .142. دانش صرف، ص 1
 .83، ص3اجب، ج. رک به شرح شافیه ابن ح 2
 .95، ص3. رک به شرح شافیه ابن حاجب، ج 3
 .238. صرف جام، کاربردی، ص 4
 .109. رک صرف ساده، سید محمدرضا طباطبایی، ص 5
. در قواعد اعالل ضمیر متصل مرفوعی در حکم جزئی از کله است   لذا در مثل یَدعوةنَ   رضییّوا الم الفعال  اقا، در اثنااء کلماه      6

 .110است. رک به صرف ساده، ص دانسته شده
 .147، ص3. شرح شافیه ابنحاجب، ج 7
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 اعلال اختصاصی قواعد: سوم گفتار

 (:مثال) القاء معتل فعل( الف

 باشد می متل) القاء ویا مثال دارای کملرین تیییرا  اعاللی

شود، از این می افتال صحیح و بدون اعالل صرف« مث)»ال ماضی متل) القاء وجه تسمیه مث

 1شود می گفله« مثال»رو به آن 

یی: مثت): یَسَترَ،     یتا 2  واوی؛ مث): وَعَدَ، وَعتدُ،  1دارای دو قسم است: « مثال»متل) القاء یا 

 یُسر 

 2ابوبا فت) مثال ثالثی مجرد:

 3 ابواب مثال واوی اوَضمَسَکَح(1

 سَمِتَتَ مانند: وَجِ)َ، یَوجَ)ُ مَنَعَ تَ مانند وَسَع یَوسَعُ وَسِعُ رَب تِ مانند: وَعَد یَتِدُضَ

 حَسِبَ تِ مانند: وَرِمَ، یَرِمُ  کَرُمَ تُ مانند: وَجُهَ، یَوجُهُ

 ابواب مث) یایی ایَفکَسُ(

 مانند: یَیسَ، لیأسُ سَمِعَ تَ ، یَسمُنُ  کَروُمَ تُ یَمُنَ  ضَرب تِ مانند: یَسَرَ یَیسِرُ

 قواعد اعالل اخلیاصی مثال

 مانند: 4شود،می به واو قلب« ساکن ما قب) مضموم»یا « مثال یایی»قاعده اول: در 

 یُوسرُیُیسِرُ  اُومن « أیمُن اامر حاضر از یَمُن ییمُنُ

ع متلتوم و  باشد فاء الفت) از مضار« یَفتِ)ُ»اگر مضارع، بر وزن « مثال واوی»قاعده دوم: در 

                                                           
 .34، ص1  شرح شافیه ابن حاجب، ج 65، ص1. رک به صرف میر )جام، المقدما،(، ج 1
مای  « باب». فعل ثالثی مجرد بر اساس حرکت عین الفعل در ماضی   مضارع آن دارای شش حالت است که به هر یک از آن ها  2

سَامِ،َ  « س»نَصَارَ یَنصةارُ   « ن»ضَرَبَ، یَضارببة  « و»مَنَ،َ یَمنَ،. « م»ن حرف از مشوهوترین فعل آن باب، ؟؟ آن است:  گویند، ا لی
 .74کَرُمَ یَکربم: دانش صرف، ص« ک»حَسِبَ یَحسِبة « ح»یَسمَ، 

 ، رمز بیان نموده است:. اندیشمنمد فاخر ؟؟ مرحوم شی  بهایی ابواب ثالثی افعال مجرد معتل رادر بیت ریل به صور 3
 نَسکُو  ًمسی سفسویی  ًضحِیَس   َضمَسَکح یَفکَسة نَوَس سَیَض

 .149دانش صرف ص
 .7، قاعده 111. صرف ساده، ص 4
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تَجِتدُ  یَجِدُ ا بر وزن یَتِ)ُ( لِجَد تُوجِتدُ  یَوجدُ مانند: وَجَدَ 1شود می امر متلوم آن حهف

جِد 

 بنابراین فاءالفت) مثال واوی، در مضارع مجهول و امر مجهول هتی  گتاه حتهف   : 1 نکته

 شود، مانند:نمی

 یُوجَدُ و لِیُوجد

 –ین ماننتد یَوجَت)ُ   و مفلتوح التت   -مانند: یوجُتهُ در مضارع متلوم مضموم التین  :2 نکتکه

 شود  نمی فاءالفت) حهف

 53حجر: « قَالُواْ الَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ عَلِيمٍ  »آیه: 

 2حهف فاء الفت) در چند فت) مضارع مفلوح التین نی  جاری شده است: :3 نکته

 هَرُیَ وَذَر، یَوذَرُ   یَدَعُ وَدَعَ، یَودَعُ

 یَ َعُوَزَعَ، یَوزَعُ   یَرَعُ وَرعَ، یَورَعُ

 یَضَعُوَضَعَ، یَوضعُ   یَسَعُ وَسَعَ، یَوسَعُ

 یَقَعُ وَقَعَ، یَوقَعُ   یَقألُوقال، یَوقال

 یَلَعُوَلَع، یَولعُ   یَلَعُ وَلَع، یولعُ،

 یَهَبُ وَهَبَ، یَوهَبُ

 46وری: ش«ثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَا »مانند: 

 91انتام: « قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ  »و 

در انلهتای  « ة»قاعده سوم: گاهی میدر مثال واوی، با حهف فاء الفت) و جتایگ ینی آن بتا   

 مانند: 3آمده است؛« عَل »یا « عل »کلمه بر وزن 

 صِل  امیدر وَصَ) تِ( سَتَ  امیدر وَسَعَ تَ( هَبَ تَ(  هِبَ  امیدر وَ
                                                           

 .87، ص3رک شرح شافیه ابن حاجب، ج . 1
 .91، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 2
 .90، 89، 88، ص3. رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 3



15 
 

 مثال موکد:

 1به مثال، تیییرا  لفظی آن همانند فت) سالم خواهد بود « فوق تاکید»در صور  الحاق 

 2یَتِدَنَّ، یَتِدَن یَتِدُ

 (اجوف) العین معتل فل( ب

و چون عتین الفتت)   وجه تسمیه اجوف: اجوف در لیت به متنای توخالی و میان تهی است 

نامیده اند  ضمن این که عین « اجوف»آن خالی از حرف صحیح است، دانشمندان صرف آن را 

 3شود  می حهفها الفت) اجوف در بسیاری از صییه

 بر دو قسم است:« اجوف»متل) التین یا 

 واوی مانند: قال یَقُول قوالً  1

 یائی مانند: باعَ یبَیعُ بیتاً  2

 مجرد ابواب فت) اجوف ثالثی

 ابواب اجوف واوی انَوس(  1

 نَیَرَ تُ مانند: قال یَقُولُ ادر اص): قَولَ یَقولُ( 

 سَمِعَ تَ مانند: خاف یخاف ادر اص) خَوِفَ یَخوفُ(

  ابواب اجوف یائی اسین (2

 سَمِعَ تَ مانند هابَ یَهابُ ادر اص) هَیِبَ یَهیبُ(

 عُ(ضَرَبَ تِ مانند: باعَ یَبیِعُ ادر اص) یَبَعَ لِبی

  مضارع مفهوم التین فقتط  1شود که: می توضیحا  داده شده مشخ ی در نلیجه :نکتکه

                                                           
را رکر می کنیم که نون تاکید عال ه بر معنای فعل، بار ر ی لفان نیاز    …ثال موکد، اجوف موکد   ناقص موکد   . به این دلیل م 1

 اثرگذاراست، به خصوص این که نکاتی درباره ی معتال،   تغییرا، لفای ناشی از نون تاکید در این زمینه  جود دارد.
ز نون تاکید ثقلیه که مشدد   متحرک است   ناون تاکیاد خفیفاه کاه سااکن      . مضارع موکد )به نون تاکید(: حر ف تاکید عبارتند ا 2

است نون تاکید در آخر فعل مضارع که زمان آن مستقبل باشد )خواه معلوم باشد   مجهول( در می آید   آن را موکد می کناد صارف   
 .146   145ساده، ص

 .66، ص1، ج  صرف ساده 34، ص1رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 154. دانش صرف، ص 3
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 واوی است مانند: ماج یَموُجُ

 نضارع مکسور التین آن، فقط یائی است: مانند عاشَ یَتیُشُ   2

ننتد:  ولی مضارع مفلوح التین آن، گاهی واوی است مانند: خاف، یخافُ و گای یتائی ما   3

 هابَ یَهابُ

 اجوف اختصاصی اعلال قواعد

شود که چهار قاعتده آن مشتلرک و چهتار قاعتده دیگتر،      می در اجوف هشت قاعده جاری

 و نکتا  آن هتا  اخلیاصی است که در ایتن جتا فقتط بته چهتار قاعتده اخلیتاه و تبیتره        

 پردازیممی

هر گاه واو مضموم یا مکسور و یاء مکسور و یا مضموم ادر اسم( باشند و بتد  :اول قاعکده

 مانند: 1شود  می ز حرف صحیح و ساکن قرار گیرند، حرکاتشان به حرف قب) منلق)ا

 یُقیمیُقومُ  یَقوِمُ  یَبِیعُ یَبیعُ  یَقُولُیَقُوُلُ 

 مکسور صحیح نیست ی به خالف:بُویعَ چرا که ماقب) حرف عله

س از انلقتال  اگر واو و یاء مفلوح، بتد از حرف صحیح و ساکن قرا رگیرنتد پت   :دوم قاعکده

 مانند: 2شوند؛می «الف»فلحه به حرف قب)، قلب به 

 یُقالُ یُقولُیُقوَلُ   یَخافُ یَخَوف یُخوَفُ

 یَهابُ یَهیبُ  یَهیَبُ

باشد، ماضی متلوم آن از صتییه ششتم تتا    « یَفتَ)ُ»اگر مضارع اجوف بر وزن  :سکوم قاعکده

 مانند: 3باشد مکسور الفاء خواهند شد « فتِ)ُیَ»یا « یَفت)ُ»آخر مضموم الفاء و اگر بر وزن 

 ، قادَ، قادا، قادُوا، قادَ ، قادتا، قُدنَ، قو َ«قاد یَقُودَ»

 …باعَ، باعا، باعُوا، باعَت، باعلا، بِتن، بِتتَ «: باعَ یبیع»

                                                           
 .143، ص3. رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 1
 .731، ص4نحو الوافی، ج -95، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 2
 .144، ص3رک شرح شافیه ابن حاج، ج 3
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 …هابَ،هابا، هابُوا، هابَت، هبنَ، هِبتَ «: هَابَ، یَهبُ»

 :نکات

 1قاء ساکنین عین الفت) حهف شده است از صییه ششم به بتد، به سب الل  1

 در حرکت فاءالفت) ماضی مجهول از صییه ششم تا آخر دو وجه جای  است:  2

 وجه اول: برعکس ماضی متلوم: مانند: قِدنَ، بُتنَ، وهُبنَ 

 وجه دوم: مشابه ماضی متلوم: مانند قُدنَ، بِتنَ و هِبنَ

 مانند: 2و مجهول، وجه اول بهلر است،بین متلوم ها البله برای جلوگیری از اشلباه صییه

 … یا قُدنَ، قُد َ…قیدَ، قیدا، قیدُوا، قید ، قیدتا، قدن، قد  «: قادَ یَقُودُ»

 یا بِتنَ، بِتت…بیع، بیتا، بیتوا، ببتت، ببتلا، بُتنَ، بُتتَ «: باعَ یبیع»

 …بت هیب، هیبا، هیبُوا، هیبت، هیبلا، هُبنَ، هُبت، یا هِبنَ، هِ«: هاب یَهاب»

 مفلوح است ها ماءالفت) در تمام صییه« لیس»در فت)   3

 ، لسنالسلنَّ، لستُ لَیسَ، لیسا، لیسوا، لیست، لیسلا، لسنَ، لستَ، لسلُما، لسلُم، لستِ، لسلُما،

و عین الفت) آن بر ختالف   3( الیس( غیر ملیرف است172ااعراف، «  أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ »مانند: 

 4ساکن است و مضارع ندارد ملیرف ها ماضیی همه

 مفلتوح »ششم تا آختر  ی شود که ماضی اجوف از صییهمی سوم اجوف نلیجهی  از قاعده3

 نخواهد بود « الفاء

« ظَلَلتلُم »و  97سوره طته  « ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا  »در آیه « ضَللتُ»بنابراین برخی کاربردها مانند 

هتا  د بلکه مضاف اند کته یکتی از دو حتروف ملماثت) آن    اجوف نیلن« فظَلَللُم تفکَّهون» در آیه 

                                                           
 . اعالل در این قاعده به گونه قلبی، سکونی یا حذفی نیست، بلکه به تغییر حرکت فاءالفعل، است.  1
 .156  155، ص3ج. رک شرح شافیه ابن حاجب،  2
. توضیح غیر متصرف: فعل متصرف فعلی است که ماضی، مضارع   امر مصدر   اسم هایی که از فعل مشتق می شوند را با صایغه   3

های مربوط به هر یک داشته باشد. مانند: عَلِمَ غیر متصرف آن فعلی است که همه ی آن چه متصرف دارد را با هم نداشتهب اشاد    
 .191ست. صرف ساده، دارای اقسامی ا

 .120. صرف ساده، ص 4
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 حهف شده است  

در میدر اجوف بتد از کسره و قب) از الف واقع شود و در فتت)  « واو»اگر  :چهکارم قاعکده

 مانند: 1شود می ماضی آن اعالل صور  گرفله باشد به یاء تبدی)

 قیام  قِوام،قِوام و قوام  امیدر: قام(   صِیام صوام: میدر صام

 به خالف: اقِوام( میدر اقاوَم(

 2شتود، نمتی  در برخی موارد عین الفت) عله، حکم حرف صتحیح را دارد و اعتالل   :نکتکه

 مانند:

، دَ، أسودکنند: مانند: سَوِمی کلماتی که بر رنگ و عیب یا زیبایی ظاهری جسمانی داللت  1

 ؟؟، أغور، أحوَر

 مانند: قویم، غیور، سیُوف« لفُتو»، «فتول»، «فتی)»عین الفت) در اوزان   2

 برخی کلما  سماعی: مانند اِسلفوزَ، مشورة  3

 ابواب تفتی)، مفاعل ، تتق)، تفاع)، افتالل، ؟؟؟  4

 اجوف موکّد

 تاکید به فت) اجوف، تیییرا  لفظی آن ماننتد فتت) صتحیح استت    « نون»در صور  الحاق 

 یَقُولنَّ، یقولَن مانند: یَقُول

، 7 ،4، 1ای ح شدن ماقب) فوق تاکید بین الفت) اجوف که از صییه هنکله: البله به دلی) مفلو

 مضارع مج وم امر حهف شه بود، هنگام تاکید برمی گردد، مانند: 14، 3

 قُولنَّ، قولَن قُ)  لیقُولنَّ، لیقولَن لِیَقُ)

                                                           
 .714، ص4. رک نحو الوافی، ج 1
 .116   115. رک صرف ساده، ص 2



19 
 

 

 (ناقص) اللام معتل فعل( ج

کته آختر آن، حترف صتحیح     وجه تسمیه ناق : متل) الالم را از این رو ناق  نامیده انتد  

 نیست و در بسیاری از تیریفا  خود، الم الفت) آن حهف و در نلیجه، کلمته کوتتاه انتاق (   

 1شود می

 بر دو قسم است:« اجوف»متل) الالم یا 

  واوی، مانند: دعا، یدعوا، دعا1

   یائی، ماندن: رمی، یرمی، ؟؟2

 ابواب فت) ناق  ثالثی مجرد

 ( ابواب ناق  واوی انسکُو1

 سَمِعَ تَ مانند: رَضی، یرضی  نَیَرَ تُ دَعا یَدعُو

 کَرُمَ تُ مانند: رَخُوَ یَرخُ

  ابواب ناق  یائی ا؟؟(2

 سَمِعَ تَ مانند: خَشی یَخشی مَنَعَ تَ مانند: رَعَی یَرعی  ضَرَبَ تِ مانند: هدی یَهدی

 ناقص اختصاصی اعلال قواعد

 اخیاصتی امجموعتا نته قاعتده( جتاری      در ناق ، هر چهار قاعده مشلرک و پتنج قاعتده  

 شود می شود که در این مجال فقط به پنج قاعده اخلیاصی ناق  پرداخلهمی

ای دوم شتام) نکلته  ی شتود، قاعتده  متی  از بیان قواعد مشلرکی که در ناق  اجرا :نکتکه

دوم ی التف( باشتد ایتن قاعتده اقاعتده     »شود: اگر بتد از حرف علته،  می نیست به فت) ناق 

 شود  مانند: دَعَوا، یُهدَیانِنمی لرک( در ناق  اجرامش

 همچنین اگر نون تاکید عالمت تشبیه یا یاء نسبت در انلهای کلمه باشد، این قاعتده جتاری  

                                                           
 .66، ص1  جام، المقدما، صرف میر، ج 34، ص1. رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 1
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 مانند: 1شود نمی

 «عَلَویم»و « حُسنیان و حُسنَیَینِ»، «یَخشَینَّ»

آختر کلمته و مضتموم یتا     ماقب) مکستور در  « ایاء»ما قب) مضموم و « واو»اگر  :اول قاعکده

 مانند: 2شوند؛می گردد و در نلیجه به حرف ؟؟ تبدی)می حهفها مکسور باشد حرکت آن

 یَهدِی یَهدِیُ  یَدعُو یَدعُوَ

شود و نته  می بر واو و یاء در پایان کلمه سنگین نیست از این رو نه حهف« فلحه» :نکتکه

 مانند: أن یَدعوَ 3شود،می به قب) منلق)

 مانند: 4شود،می قلب« یاء»ملحرک ماقب) مکسور به « واو»در ناق  واوی،  :دوم قاعده

 دُعی دُعِوَ  رَضیَرَضِوَ

در ناق  واوی، اگر واو صرف چهارم به بتد و ما قبت) آن مفلتوح باشتد بته      :سکوم قاعکده

 شود؛ مانند:می قلب« یاء»

 اِسلَدعَیتُ اِسلدَعَو ُ   یُدعَینَ یُدعَونَ

دوم مشتلرک را ندارنتد  در ایتن    ی ی کلما  زمینه جریان این قاعده و قاعتده برخ :نکتکه

دوم مشتلرک استت اماننتد: یُتدعَوُ     ی موارد قاعده ستوم اخلیاصتی نتاق  مقتدم بتر قاعتده      

یُدعَی  :دوم مشلرک نیسلند با جریان ی که مشمول قاعده« أبدوَا»یُدعی( اما کلماتی مانند

 5شوند می تبدی)« اَبدیا»قاعده اخلیاصی به 

 از مضارع مج وم و امتر، الم الفتت) حتهف    14، 12، 7، 4، 1در صییه های  :چهکارم قاعکده

 مانند: 6شود،می

                                                           
 .111  صرف ساده، ص 157، ص3. رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 1
 .110رف ساده، ص  ص 182، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 2
 .180. دانش صرف، ص 3
 .110  صرف ساده، ص 160، ص3. رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 4
 .111   110،   صرف ساده، ص161   160، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 5
 .121. صرف ساده، ص 6
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 لِنَدعُ -لدعُ، ادعُ، الَدعُلِ -لِیدعُ یَدعُو

 لِیهد، لِلهدِ، اهد، الَهد، لِنَهدِ یَهدنی

شود، می «هم ه»رد قلب به در میدر، اگر الم الفت) بتد از الف زائد قرار گی :پکنجم قاعکده

 مانند: 1

 بِناء بِنای  دُعاء دُعاو

 :دموکّ ناقص

ییه به ناق ، عالوه بر تیییرا  لفظتی در فتت) ستالم در صت    « نون تاکید»در صور  الحاق 

ن التف  آکند اگتر متا قبت)    می که نون تاکید حرف قب) از خود را مفلوح 14، 12، 7، 4، 1های 

 شود، مانند:می مقلوب باشد به یاء تبدی)

 یَخشیَنَّ، یَخشَین یَخشی

 یَهدیَنَّ، یَهدیَن یَهدی  یَدعُوَنَّ، یَدعون به خالف یَدعُو

، 7، 4، 1هم چنین به دلی) مفلوح شدن ماقب) نون تاکید، الم الفت) ناق  که از صییه هتای  

 مضارع مج وم و امر حهف شده بود، هنگام تاکید برمیگردد مانند: 14، 13

 الیَهدیَنَّ، الیَهدیَن دِالیَهَ

 های مهکر و مفرد مونث مخاطب، اگر ماقب) ضمیر مفلوح باشد، ضتمیر حتهف   ل) در مت2

 مانند: 2گیرد  می گیرد؛ یتنی واو مضموم و یاء مکسورمی شود و حرکت مناسب خود رانمی

 تَخشینَّ، تخشَین تَخشِنینَ  یَخشَوُنَّ، یَخشَوُن یَخشَونَ

 لفیف فعل( د

است که دو حرف از حروف اصلی آن حرف ای در بیان اقسام متل) گهشت که لفیف کلمه

 شود می مباحث اقسام متل)، لفیف شرح دادهی عله باشد در ادامه

                                                           
 .240   231صرف جام، کاربردی مصطفی جمالی، ص -173،ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 1
 .184  183، ص4حو الوافی، ج. رک ن 2
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 لفیف بر دو قسم است: لفیف مقرون و لفیف مفروق

 مقرون لفیف.1

 ابواب لفیف مقرون ثالثی مجرد اسَضَوی(

 ضَرَب تِ مانند: شَوَی یَشوِی  سَمِع تَ مانند: قَوی یَقوی

 :نکات

شتود؛ از ایتن رو   نمتی  عین الفت) لفیف مقرون: در حکم حرف صحیح استت و اعتالل    1

وَینَ ویت، نَوَیلا، نَ  قب) از اعالل: نَوی، نویا، نَوَیُوما، ن1َهمچون فت) ناق  صرف میش ود مانند: 

 نَتد از اعالل: نَوی، نَویا، نَووا، نَو ، نَوتا، نَوَیب -2

است یتنی هم « یاء»ها اول ماضی از افتالی که عین الفت) و الم الفت) آنی در پنج صییه  2

ادغام و عدم ادغام، هر دو جای  است  1«یَحیی»و «  حَیی»لفیف مقرون و هم مضاعف اند مانند: 

 ؛ مانند:2شوندمی سایر صییه ها، بر اساس قواعد اعالل صرف

 …حَیِّت، حیلنا، حیینَ و مضاعف: حَیَّ، حیَّا، حَیُّوا، 

 3…لفیف: حَیی، حیینا، حیوا، حییت، حیینا، حیین

 مفروق لفیف.2

 (وضحِیَس) مجرد ثلاثی مفروق لفیف ابواب

 حَسِبَ تَ مانند: ولی، یلی  ضَرَبَ تِ مانند: وحی، یحیی

 سَمِعَ تَ مانند: وجی، یَوجی

                                                           

ق  در اصل مضاعف نیست، فقط لفیف مقر ن است لکن افعال آن پس از اعالل مضاعف هم می شوند: حَیاوَ  « حیاة». ماده ی  1

 .124( یَحیی، حیاة، حیوانا . صرف ساده، ص2ق م ) ( یَحیَیة 2ق ن ) ( قَییَ یَحَیة2ن )
جاری می شود. بنابر نار مشهور این حکام باه ماضای اختصااص دارد   در صایغه هاای        . یعنی قواعد مضاعف یا لفیف در آن ها 2

 .176مضارع   امر آن ها، ادغام صور، نمی گیرد. دانش صرف، ص
 .249  صرف جام، کاربردی، ص 113   112، ص3. رک شرح شافیه ابن حجاب، ج 3



23 
 

 

 نکات

ت الم الفتت) در حکتم نتاق     لفیف مفروق از جهت فاء الفت) در حکم مثال و از جهت   1

ستت و بته   شود  از این رو قواعد اعالل در لفیف جدید نیمی است و قواعد هر دو، در آن اجرا

 گردد می همان قواعد مظرح شده در مثال و ناق  باز

بته ستبب    باشد فاء الفت) آن«یَفتِ)ُ»در امر حاضر از لفیف مفروق که مضارع آن بر وزن   2

 ) حتهب اخلیاصی( و الم الفت) آن نی  به دلی) مج وم شدن فت 2عده مثال اقای اجرای قاعده

ه آن بت « هاء سکت»ماند که در صور  وقف می شود  در نلیجه تنها یک حرف از فت) باقیمی

 شود؛ مانند:می ملحق

 قِ  قِ یَقی وَقی

 د:مانن 1جای  است « هاء سکت»تر باشد الحاق در مواردی نی  که کلمه دو حرفی یا بیش  3

 لِیَقه

 مزید ثلاثی ابواب اختصاصی قواعد: چهارم گفتار

ا  و تیییر در گفلار گهشله قواعد اعالل ثالثی مجرد بیان شد و در این مجال به بیان قواعد

 شود می اعاللی اخلیاصی ابواب ثالثی م ید پرداخله

 مقدمه

 از: شود که عبارتندمی خیوصی اعالل در میدر ثالثی م ید جاریی در قاعده

 همت ه  واو و یاء چنانچه بتد از الف زائد و در آخر کلمه قرار گیرند، قلتب بته   :اول قاعکده

 شوند: مانند:می

 اِفلراء اِفلرای  إج اء إج ای  اِرخاء اِر ارخاو

                                                           
 .249  صرف جام، کاربردی، ص 123. صرف ساده، ص 1
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 شود؛ مانند:می ماقب) یا الم الفت) چنانچه مضموم باشد مکسور :دوم قاعده

اع) از فت) تبانی امیدر باب تف از فت) ناق (، تبانُیتَرَجِّی امیدر باب تفت) تَرَجُّی

 ناق (

در میدر اجوف واوی ثالثی م ید همانند ثالثی مجرد واو عین الفت) چنانچه  :سکوم قاعکده

شود  مشروط به این که در فتت) ماضتی   می پس از کسره و پیش از الف واقع شود قلب به یاء

 مانند: 1اعالل شده باشد؛

 اِعلیاداً اِعلادَ اِعلواداً  اِنقیاداً اِنقادَ اِنقواداً

 به خالف: قاوَمَ قواماً

 پرداخلته  2اکنون به شرح خیوصیا  و قواعد اعاللی هر یک از ابواب مشهور ثالثتی م یتد  

 شود  می

 افعال باب اختصاصی اعلال قواعد-1

هف الف( در میدر اجوف باب افتال پس از آن که عین الفت) بر اساس قواعد اعاللتی حت  

 مانند: 3گردد،می شود و ماقب) آن مفلوحمی در آخر آورده« ة»شد، غالبا عوس آن، تاء تانیث 

 إقام  إقَوام  إضاءة اِضواء

إِقَاامَ  لْخَيْرَاتِ وَمْ فِعْلَ اوَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ »شود مانند: می دیگری اضافهی میدر بدون تاء، به کلمه

 (73اانبیاء/« الصَّلَاةِ 

رکتت  حامیدر باب افتال االرَّای( و مشلقا  آن پس از نق) ای عبن الفت) إر،ی  هب( هم

 یُری، أُرء، أرِأری، یُریشود  الرَّایمی آن به ما قب)، حهف

 لِیُر یُری  لیُرأی اُرِی یُرأی اُری

 شتود و ماقبت) آن مفلتوح   متی  آورده« ة»در آخر میدر، عوس همت ه محتهوف، تاءتانیتث    

                                                           
 .155ص .رک صرف صاده، 1
 .191. ثالثی مزید ابواب متعددی دارد که ده باب آن مشهور   پر کاربرد است. دانش صرف، ص 2
 .122   112، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 3
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 1گردد می

 أراءَة إرءاءاِرأی

ضتارع  ج( ماده های الحی و الحیاة چنانچه به باب افتال برده شتوند در ماضتی متلتوم و م   

، أحیی، یُحیتی  -گیرد نه ادغام  أیحی، یُحیی، یحیامی فقط اعالل صور ها متلوم و مجهول آن

 یُحییا

تواند جاری کند: یم اول ماضی مجهول این دو ماده حکم مضاعف را نی ی اما در پنج صییه

 2اُحیی، اُحییا، اُحیوا، یحیَّ، احیَّا، اُحیموا

 د( در مثال یائی در باب افتال، در مترس اعالل است، مانند:

 یُوقِنُ 1ق م  أیقَنَ، یُیقِنَ 

  تفعیل باب اختصاصی اعلال قواعد

 یر نی اوزان زگاهی به طور سماعی، بر یکی « تفتی)»عالوه بر وزن الف( میدر باب تفتی) 

 لتالم مورد نظر که همان میدر متلت) ا ی آید اهدف مترفی باب نیست بلکه ذکر کردن نکلهمی

 باشد است(می

 فتِلَ تَ -تَفتال -فِتال

 مانند: 3آید،می «تَفتِل »البله میدر متل) الالم این باب فقط بر وزن 

  کی (ت -یُ َکی -اکَّ

فتیلی حهف شده است و عوس آن تأنیث در آخر تفتِل  به جای تفتی) است، یاء ت :نکته

 4کلمه آورده شده است 

 ب( همانگونه که گهشت، فت) های اجوف در این باب و همچنین باب های

                                                           
 .157، ص ؟؟   صرف ساده، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 1
 .158   157  صرف ساده، ص 122   112، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 2
 .65، ص1فیه ابن حاجب، ج. شرح شا 3
 .161. صرف ساده، ص 4
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شوند  نمی عاللمفاعل ، تفتم)، تفاع)، إفتال، و افتیالل، اغلب به دلی) نداشلن شرایط الزم، ا

 شود مانند:نمی عین الفت) اعالل اعاللی در میدر قیاسی باب تفتی) با وجود زمینه

 حَوَّل، یُحَومل، تَحوی)

 مفاعلة باب اختصاصی اعلال قاعده-3

 رود، مانند:می به کار« مفاعَل »الف( میدرهای یائی باب مفاعل ، تنها بر وزن 

 یاسَرَ، یُیاسِرُ، میاسرَة

 1آید می تال نی و گاهی هم بر وزن فِ« فِتال»نکله: میدر باب مفاعل  عالوه بر آن بر وزن 

 تفاعل باب اختصاصی اعلال قاعده-4

 ب) از آنالف( در میدر ناق  واوی از این باب، پس از تبدی) واو الم الفت) به یاء حرف ق

 تَدَاعِی تَداعُی شود مانند: تداعَوَمی نی  مکسور

 گردد؛ مانند:می هم چنین در میدر ناق  یائی، حرف پیش از یاء مکسور

 والیت تَوالی

 :نکته

 مانند: 2اعالل مشلرک 2شود، بنابر قاعده نمی این باب، فاءالفت) قلب به الف« مثال»در 

 تَوَاعَدَ، یَلَواعَدُ، تَواعُدَ

 تفّعُل باب اعلال اختصاصی عداقو

گیرند که می الف( گاهی در فت) مضاعف از این باب، سه حرف هم جنس در کنار هم قرار

 مانند: 3تبدی) نمود؛»« ت الم الفت) آن را به جای  اس« سماعی»به صور  

 تیدَّد و تَیدَّیصَدَّ  تظَنَّن و تَظنَّی ظنَّ

کلماتی از این باب که آخرشان الف باشد، ممکتن استت مضتاعف باشتند کته الم       :نکتکه

                                                           
 .162   163. رک صرف ساده، ص 1
 .175. رک صرف ساده، ص 2
 .210، ص3)همانند باب تفاعل است(   شرح شافیه ابن حاجب، ج 175. رک صرف ساده، ص 3
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 تبدی) شده باشد مانند: تَظَنّی« الف»و سپس به « یاء»به ها الفت) آن

 د: تَوَفَّییا این که ناق  باشد، مانن

ر حکتم  و هم چنین اگر مضاف باشد و سماعاً و جوازاً این قاعده بر آن اجرا شتده باشتد د  

 شود می ناق  است و قواعد ناق  برایش اجرا

 شود، مانند:می در این باب نی  جاری« تفاع)»مربوط به میدر ناق  باب ی ب( قاعده

 یتَوَلَّ تَوَلُّی  تَرَجِّی تَرّجُّی تَرَجُّو

 افتعال باب اختصاصی اعلال قواعد

» ءکسره هم ه و تتا »و « ضم هم ه و تاء«الف( در مجهول جوف ماضی این باب، دو حالت 

 ااُحلُوِط و اِحیبط( نی  صحیح است؛ مانند: اُحلیط

 طاُحلو عالوه بر حالت اولیه و اصلی مجهول اجوف ماضی در این باب مانند: اِحلاط

 ؟؟ 

 مانند:  1شود،نمی وف واوی باب افلتال به متنای مشارکت باشد اعاللب( هر گاه کلمه اج

 اخلانَ اخیانت کرد( اِسلَوَرَ علی و ستیدٌ به خالف اِخلَوَن

 نکات

 در میدر اجوف واوی ثالثی م ید همانگونه که ذکر شتد اگتر واو عتین الفتت) پتس از       1

ضتی  بته ایتن کته در فتت) ما    شود مشروط می کسره و پیش از الف زائد واقع شود قلب به یاء

 اعالل شده باشد؛ مانند: 

 ااحلِواط( اِحلاط، یحلاطُ، احلیاط

از قواعد اعالل اخلیاصی ابواب ثالثی م ید بیان شد کته زمتانی    1ی همچنین در قاعده  2

 مانند: 2شوند؛می که واو و یاء بتد از الف زائد در آخر کلمه قرار گیرند قلب به هم ه

                                                           
 .169   168  صرف ساده، ص 123، ص3. شرح شافیه ابن حاجب، ج 1
 پا رقی. 170. صرف ساده، ص 2



28 
 

 ااِبلالی(ءابللی، یبللی، ابلال

 در لفیف نی  این گونه است

 انفعال باب اختصاص اعلال یقاعده

هتم بتا   هتا  جدیدی ندارد و فقط دو نکله است که آنی این باب از لحاظ قواعد اعالل نکله

 باب افلتال تفاوتی ندارد و مانند آن است 

 نکات

 ی م یتد جتاری  اعتالل ثالثت   3ی در اجوف واوی و ثالثی م ید در بتاب انفتتال قاعتده     1

 مانند: 1شود؛ می

 ااِنقَواد(اِنقَادَ، یَنقادُ، اِنقیاد

اعتالل ثالثتی م یتد جتاری      1ی در میدر ناق  و لفیف مقرون در باب انفتال قاعتده   2

 است؛ مانند:

 ااِنجالی( اِنجلی، یَنجلی، اِنجال ااِن ِوای( اِن َوی، یَن َوی، اِن ِواء

 انفتال اسلتمال نشده است افتال لفیف مفروق و مثال در باب   3

 قواعد اعالل اخلیاصی باب اِسلفتال

اطوع( به این باب برود، جای  است تاء احرف باب( یا طتا افاءالفتت)(   ی الف( هر گاه ماده

 مانند: اِسلطاعَ، اِسطاعَ و اسلاعَ 2حهف شود؛

ه کهتف:  ستور « هُ نَقْبًاا اعُوا لَطَفَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَ »در قرآن کریم نی  آمده است: 

97  

د میلتوان  باشت « حیا و شرم کردن»به این باب، اگر فت) متنای « حَیِیَ»ب( پس از بردن فت) 

 عین الفت) را پس از نق) حرکت آن به قب)، حهف کرد  اِسلحیی و اِسلحی

                                                           
 .171. صرف ساده، ص 1
 .262، ص3. رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 2
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 شود، مانند:نمی باشد این قاعده جاری« زنده نگه داشلن»ولی اگر به متنای 

  4ه یسوره قی ، آ که از همین نمونه است « يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ  »

 مانند: 1اول ماضی مجهول آن، ادغام نی  جای  است؛ی نکله: همچنین در پنج صییه

 اُسلحُیی، اُسلحی، اُسلُحیَّ

 مانند:دهد می اعالل مشلرک رخ 1ی ج( در میدر مثال واوی باب اسلفتال قاعده

 ااسلوضاح( اِسلوضَحَ، یَسلَوضِحُ، اسلیضاح

ی د( در میدر اجوف این باب، همانند باب افتال پس از حهف عتین الفتت) بتر اثتر اجترا     

ف بتاب  شود که البله حهف آن بر ختال می قواعد اعالل به جای آن اتاء( در آخر میدر اضافه

 إفتال جای  نیست؛ مانند:

 اِسلقام  ماِسلقا اِسلِقاام اِسلقوام

از  2نکله: در برخی کلما  اجوف از این باب، به طور سماعی اعالل صور  نگرفلته استت   

 19مجادله: « اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ  »جمله آیه 

و و یتاء  اعالل اخلیاه ابواب ثالثی م ید، در میدر این باب هتم وا  1ی نکله: بنابر قاعده

 اِستلفلاء  شود: ماننتد: اِستلفلی، یستلفلی،   می کلمه تبدی) به هم هبتد از الف زائد و در آخر 

 ااِسلفلای(

 افعیلال و افعلال باب اختصاص اعلال قاعده

که در این باب از لحاظ اعالل وجود دارد این است کته کلمتا  ایتن دو    ای نکله: تنها نکله

 مانند: اِبیضَّ، اِعوَرَّ 3شوند نمی باب اعال ل

                                                           
 .180   179  صرف ساده، ص 119، ص3. رک شرح شافیه ابن حاجب، ج 1
 .178. رک صرف ساده، ص 2
 .180، 176.صرف ساده، صص 3
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 مائده سوره معتل افعال در اعلال قواعد قتطبی: سوم فصل

 تفاسیر در مائده سوره سیمای: اول گفتار

آیه دارد و چند ماه پیش از رحلت پیامبر اکرم اصلی اهلل علیته و آلته( نتازل     121این سوره 

و در روایا  شیته و سنی آمده است که در مائده ناسخ هست ولی منسوخ نیستت، چتون    1شد 

 2نازل نشده تا آن را نسخ کند بتد از مائده چی ی 

فلح نازل شده است و طبق ی سوره مائده از سوره های مدنی است و گفله اند پس از سوره

 3روایلی تمام این سوره در حج  الوداع بین مکه و مدینه نازل شده است 

آسمانی که در آیه ی خاطر دعای حضر  عیسی اعلیه السالم( برای ن ول مائدهاین سوره به

 4نی  نامگهاری شده است « عقود»و « عهد»نامیده شده است البله به « مائد»آمده  141

اگر در آیا  این سوره، آیا  اول و آخر و وسطش دقت کنیم و در مواعظ و داسلان هتایی  

است تدبر کنیم، خواهیم دریافت که فرس جامع از ایتن ستوره   ها که در این سوره ملضمن آن

و تهدیتد و تحتهیر شتدید از شکستلن آن و بتی      هتا  ، پایداری پیماندعو  به وفای به عهدها

 5اعلنایی نکردن به امر آن است 

دهد چتون از آخترین   می در مجموع آیا  این سوره نسب به یک پیما  شکن مهم هشدار

در آغاز سوره سفارش به انجام « أوفوا بالتقود»ی سوره هایی است که نازل شده است با جمله

 6دارد ها و پیمان تتهدا ی همه

                                                           
 .227، ص2.تفسیر نور، استاد محسن قرائتی، ج 1
 .257، ص5. تفسیر المیزان، عالمه طباباطبایی )ره(، ج 2
 .241، ص4. تفسیر نمونه، آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، ج 3
 .227، ص2. تفسیر نور، ج 4
 .258   257، ص5. تفسیر المیزان، ج 5
 .227، ص2. تفسیر نور، ج 6
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 مائده سوره معتل افعال بررسی در اختصاری علائم و نکات بیان

ما در بحث تطبیق قواعد اعتالل در افتتال متلت) ستوره مائتده از روش استلفاده از عالئتم        

اخلیاری بهره برده ایم و به این شیوه قواعد اعاللی در این افتال مورد بررسی قرار گرفله اند  

دانیم که ابلدای امر، این نکا  و عالئتم اخلیتاری شترح داده شتوند و     می زمبه همین دلی) ال

 سپس وارد بخش اصلی که همان تطبیق قواعد است بشویم 

 :مربوطه اعلالی قواعد بیان در معتل انواع از کدام هر اختصاری علائم

 مشلرک اعاللی قاعده به متنای مشلرک است « م»به متنای قاعده « ق» ق م   1

 اخلیاصی مثالی قاعده به متنای مثال است« مث»به متنای قاعده و « ق» ث ق م  2

 قاعده اخلیاصی اجوف به متنای اجوف است« آ»به متنای قاعده و « ق» ق آ  3

 اخلیاصی ناق ی قاعده به متنای ناق  است« ن»به متنای قاعده و « ق» ق ن  4

 نکا 

ست و در لفیف مفروق نی  قواعد مثال در لفیف مقرون حکم افتال همان حکم فت) ناق  ا

 شود می و ناق  جاری

کنیم و سپس تیییرا  می مورد نظر را بیانی قاعدهی  بتد از ذکر عالئم اخلیاری، شماره2

 دهیم می وجود آمده است را با پیکان افلش( نشاناعاللی که در فت) به

اعالل شده باشد یا تیییری کرده  مرتبط با نوع متللشای  اگر فت) بر اساس نکله یا تبیره3

 نکله و یا تبیرهی شود به قسمت مربوط با ذکر شمارهمی باشد در این صور  ارجاع داده

 « یُللی»به عنوان مثال: 

 یُللی 2یُللی  ق م 3یُللوُ   ق ن 

 مائده سوره مثال افعال در اعلال قواعد تطبیق: دوم گفتار

  یَیس1
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 (3یه اعاللی ندارد اآی قاعده

  لم تَجدوا2

 (6لم تَجِدوا اآیه 2لم تَوجدوا  ق مث 

  واثَق3َ

 (7اآیه    اعاللی ندارد ی قاعده

   وَعَد4َ

 (9اآیه      اعاللی ندارد ی قاعده

 لِیَلَوکَّ)  5

شتلرک بترای   م 2اعاللی ندارد  ابه دلی) این که واو و فاءالفت) قرار دارد و قاعتده  ی قاعده

 (11اآیه      شود(نمی مثال جاری

 یُوقنون  6

 (5وقنون اآیه یُ+ نکله اد( باب افتال  2یُیقنون ق مث 

  اَوقَدُوا7

 (64اآیه    اعاللی ندارد ی قاعده

  لَلَجِدَن8َّ

 (82اآیه   لَلَجِدَنَّ   (2لَلَوجِدَنَّ اق مث 

  أن یُوقِع9َ

 (91اآیه      1قاعده اعاللی ندارد 

  وَجَدنا10

 (104اآیه    دارد  اعاللی نی قاعده

                                                           
 مثال رخ نمی دهد. 2.برای عرب استعمال از فتحه به کسره ثقیل است، لذا در این صور، قاعده ی  1
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 مائده سوره اجوف افعال در اعلال قواعد تطبیق: سوم گفتار

 یُریدُ

 (1اآیه   یُرِیدُ  (1یُرِودُ اق م  (1یُروِدُ اق ا 

 اِصطادُوا

 (2اآیه    اِصطالدُوا   (2اِصطیدُوا اق م

 تتاوَنوا

 (2اآیه      1اعاللی نداردی قاعده

 قُملُم

 (6اآیه   قُملُم (3و ق ا  4م اق م قاملُ 2قَوَملُم ق م 

 کُنلُم

 (6اآیه  کُنلُم ( 3و ق ا  4کانلُم اق م   (2کَوَنلُم اق م 

 جاءَ

 (6اآیه     جاءَ ( 2جَییٌ اق م 

 قُللم

 (7اآیه   قُللُم  (3و ق اَ ا 4قاللُم اق م ( 2قَوَللُم اق م 

 اًطَفنا

 (7اآیه   تنا اَطَ( 4اَطاعنا اق م  (2اطوعنا اق اَ 

 کونُوا 

 (8اآیه       قاعده اعاللی ندارد

 اَقَملُم

 (12اآیه    (4اَقاملُم اق م   (2اَقوملُم اق م 

                                                           
 صاصی اجوف اعالل نمی شود.اخت 2. بر اساس قاعده  1
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 یُیَیَّنُ

 (17اآیه    1اعاللی ندارد ی قاعده

 یَشاءُ

 (17اآیه    یَشاءُ  (2یَشیئُ اق اَ 

 ماداموا

 (24ا   دامُوا ( 2دَوَمُوا اق م 

 یلِیهُون

 (26ا   یلِیهُون ( 1اق اَ  یلیِهُون

 اَخافُ

 (28ا   اَخافُ  ( 2اَخوَفَ اق اَ 

 تَبُوءُ

 (29اآیه     تَبُوءُ  (1تَبوُدُ اق اَ 

 طَوَّعَت

 (30اآیه     2اعاللی ندارد 

 تابُوا

 (34اآیه    تابُوا  (2تَوَبُوا اق م 

 یَلُوبُ

 (39اآیه    یَلُوبُ  (1یَلوُبُ اق اَ 

 هادُوا 

 (41اآیه     هادُوا  (2وا اق م هَوَدُ

                                                           
 . بر اساس نکته )ب( باب تفعیل، دلیل اجرا نشدن اعالل گفته شده است. 1
 باب تفعیل. 4. بر اساس نکته  2
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 یَقُولونَ 

 (41اآیه    یَقولون  ( 1یَقولُون اق اَ 

 لم یُرِدم

 (41اآیه  لم یُردم ( 4لم یُرید اق م  ( 1لم یُرود اق م   (1لم یُروِ اق اَ 

 یٌیِیبَهم

 (49اآیه   یُییبُ  (1یُیِوبُ اق م  (1یُیوِب اق اَ 

 یَقُولُ

 (53اآیه    یَقُولُ   (1یَقُولُ اق اَ 

 یَخافون 

 (54ا   یَخافونَ (2یخوَافُونَ اق اَ 

 (64ا   لَیَ یدَنَّ  (1لَیَ یدَنَّ اق اَ 

 اَقَامُوا

 (66ا   اَقَامُوا  (2اَقوَمُوا اق اَ 

 لَسلُم

 (68ا لَسلُم  از نکا  اجوف( 2+نکله 4لَیسلُم اق م 

 حَلَی تُقیموا

 (68ا  تُقیموا( 1وا )ق م تُقِوم (1تُقوموا اق اَ 

 تَکُونَ

 (71ا     ( تکون1َتَکوُنَ  اق اَ 

 ساءَ

 (66ا   ساءَ   (2سَوَءة اق م 

 تَاب
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 (71ا   تَابَ  (2تَوَبَ اق م 

 قال

 (72ا    قال  (2قَوَلَ اق م 

 تَفیضُ

 (83ا    تَفِیضُ  (1تَفیِضُ اق اَ 

 اثابَهم

 (85ا   اَثابَهُم  (2اَثوَبَهُم اث اَ 

 اَطیفوا

 (92اَطیتوا ا ( 1اَطوعُوا اق م   (1اَطوِعُوا اق اَ 

 تَنالُهُ

 (94ا    ( تَنال2ُتَنیَ)ُ اق ا 

 یَهُوقُ 

 (95ا   یَهُوقُ  (1یَهوقُ اق اَ 

 مدُملُم

 (96دُملُم ا  (2+ ق اَ 4داملم اق م  (2دَوَملُم اق م 

 آن تَسُوکُم

 (101ا   آن تَسُو  (4تَسُوءُ اق م 

 قی)َ

 (104ا  قی)َ  (1قِولَ ا ق م ( 2قُوِلَ اق م 

 اَصابَلکُم

 (106ا   اَصابَت  (2اَصوَبَت اق اَ 

 ارتَبلُم
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 (106ارتَبلُم ا  (4اِرتابلُم اق م   (2اِرتَیَبلُم اق م 

 اُجِبلُم

 (109اُجِبلُم ا ( 4اُجِیبلُم اق م  ( 1اُجِوبلُم ا ق م   (1اُجوبلُم اق اَ 

 جِئتَ

 (110جِئتَ ا  (3+ ق اَ 4( جائَتَ اق م 2یَنتَ اق م جَ

 یَسلَطیعُ

 (112اآیه  ( یَسلَطیع1ُیَسلَطِوعُ اق م  (1یَسلَطوِعُ اق اَ 

 قُلت

 (116قُلت اآیه  (3+ ق اَ 4قالت اق م ( 2قَوَلتَ اق م 

 مائده سوره ناقص افعال در اعلال قواعد تطبیق: چهارم گفتار

 یُللَی

 (1اآیه   ( یُللَی 2یُللی اق م   (3اق ن یُللَوُ 

 یَبلَیون

 (2یَبلَیون اآیه   (4یَبلییون اق م  (3یَبلَیِیُون اق م 

 اَن تتلَدُوا

 (2اَن تتلَدُوا اآیه   (4تتلدُیموا اق م   (3تَتلَدِیُوا اق م   (2تتلَدِوُوا اق ن 

 ذکَّیلُم

 (3اآیه    ذکَّیلُم   (3ذکَّوتُم اق ن 

 خشَواالتَ

 (3التَخشَوا اآیه   (4التَخشَاوا اق م   (2التخشیُوا اق م 

 رَضیتُ
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 (3اآیه     رَضیتُ    (1رًضو ُ اق م 

 اُوتُوا

 (5اآیه   اُوتُوا   (4اُوتُینوا اق م  (3اُوتِیُوا اق م 

 اتَیلُموهُنَّ

 (5اآیه      قاعده اعاللی ندارد 

 تَجری

 (12ه اآی     تَجری  (1تجرِیُ اق ن 

 اُعفُ

 (13اآیه     اُعفُ   (4اُعفُو اق ن 

 نَسُوا

 (14اآیه   نَسُوا   (4نَسُیوا اق م  (3نَسِیُوا اق م 

 اَغرَینا

 (14اآیه     اَغرینا   (3اَغرَونا اق ن 

 تُخفُونَ 

 (15اآیه   تُخفونَ  (4تُخفُیون اق م   (3تُخفِیُونَ اق م 

 یَتفُوا

 (15ا  یَتفُوا   (4تفُووا اق م یَ  (3یَتفُوُوا اق م 

 یَهدِی

 یَهدی  (1یَهدِیُ اق ن 

 لم یُؤ ِ

 لم یُؤ ِ  (4الم( یُؤتی اق ن 

 ال تأسَ
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 ال تأسَ  (4اال( تأسی اق ن 

 لِیُرِیَه

 1لِیُرِیَه  یُرِی ا+ رجوع شود به قاعده اب( باب افتال(  (1الت( یُریُ اق ن 

 یَستَونَ

 یَستَونَ  (4اون اق میست  (2یَستَیُون اق م

 یُنفَوا

 یُنفَوا  (4یُنفاوا اق م   (2یُنفَیُوا اق م 

 اِبلَیُوا

 اِبلَیُوا  (4اِبلَیُیوا اق م   (3اِبلَییُوا اق م 

 لِیَفلَدُوا

 لِیَفلَدُوا  (4لِیَفلَدُیوا اق م   (3لِیَفلَدِیُوا اق م 

 ال تشلَرُوا

 ال تشلَرُوا  (4وا اق م ال تَشلَرُیُ  (3ال تَشلَریُوا اق م 

 قَفَّینا

 قَفَّینا  (3قَفونا اق ن 

 لِیللُوَ

 لِیللُوَ یَبلُو  (1الت( یَبلُوُ اق ن 

 تَرَی

 2تَرَی  (2تَرَی اق م 

 نَخشَی

                                                           
 تر در خصوص این فعل رجوع شود به قاعده ی )ب( باب افعال.. برای توضیح بیش 1
 . رجوع شود به قاعده )ب( باب افعال. 2
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 نَخشی  (2نَخشَیُ اق م 

 یأتی

 یأتِی  (1یأتِیُ اق ن 

 یُؤتُونَ

 یُؤتُونَ  (4یُؤتیونَ اق م   (3یُؤتیُونَ اق م 

 ادَیلُمنَ

 ندارد ای قاعده

 یَنهَی

 یَنهَی  (2یَنهَیُ اق م 

 اَلقَینا

 ندارد ای قاعده

 لم یَنلَهوُا

 لم یَنلَهوُا ( 4لم یَنلَهُیوا اق م   (3لم یَنلَهِیُوا اق م 

 خَلَت

 خَلَت  (4خَلَا  اق م   (2خَلَوَ  اق م 

 التَیلُوا

 التَیلُوا  (4ال تَیلُووا اق م   (3التَیلُوُوا اق م 
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 عَیَوا

 عَیَوا  (4عَیَاوا اق م  ( 2عَیَیُوا اق م 

 یَتلَدون

 یَتلَدون  (4یَتلَدوونَ اق م   (3یَتلَدوون اق م 

 یَلناهُون

 یَلناهُون  (4یلناون اق م  ( 2یَلناهَیمون اق م 

 اِعلَدَی

 اِعلَدَی  (2اِعلَدَیَ اق م   (3اِعلَدَوَ اق ن 

 عَفا

 عَفا ( 2م  عَفَوَ اق

 تُبدُونَ

 تُبدُونَ  (4تُبدُیونَ اق م  ( 3تُبدیُونَ اق م  (3تُبدِوُونَ اق ن 

 إن تُبدَ

 إن تُبدَ  (4اإن( تُبدی اق ن 

 یَفلَرون

 یَفلَرون  (4یَفلرُیون اق م   (3یَفلَریُونَ اق م 

 الیَهلَدُون

 ونالیَهلَدُ  (4یَهلَدیونَ اق م   (3الیَهلدِیُونَ اق م 

 ال نَشلَری

 ال نَشلَری  (1النَشلرِیُ اق ن 

 اِعلَدَی
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 اِعلَدَی  (2اِعلَدَیَ اق م   (3اِعلَدَوَ اق ن 

 أبی یأتُوا

 یأتُوا  (4یَأتُیوا اق  م   (3أن یأتِیُوا اق م 

 مائده سوره لفیف افعال در اعلال قواعد تطبیق: پنجم گفتار

 أَوفُوا

   َوفُوا (4اق م اَوفُیوا  (3اَوفِیُوا اق م 

 اِتَّقُوا

 اِتَّقُوا  (4اِتَّقُیوا اق م   (3اِتَّقیُوا اق م 

 یُوارِی

 یُوارِی ( 1یُوَارِیُ اق ن 

 اَحیَِ

 اَحیَِ  (2اَحیَیَ اق م 

 یَلَوَلَّونَ

 یَلَوَلَّونَ (4یَلَوالونَ اق م   (2یَلَوَلَّیونَ اق م 

 تَوَلَوا

 تَوَلَوا  (4اوا اق م تَوَلَّ ( 1تَوَلَّیُوا اق م 

 ال تَهوَی

 ال تَهوَی  (2التَهوَیُ اق م 

 اِتَّقَوا

 اِتَّقَوا  (4اِتَّقاوا اق م   (2اِتَّقَیُوا اق م 

 الیَسلَوی
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 الیَسلَوی  (1الیَسلَوِیُ اق ن 

 مَن یَلَوَلَّ

 مَن یَلَوَلَّ  (4امَن( یَلَوَلّی اق ن 
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 نتیجه

رح شد که یکی از اهداف آن سهولت در تلفظ کلمه بود و هنگام بیان اهداف علم صرف مط

در هیمن راسلا بود که تتریف لیوی و اصطلحی صرف بیان شد: برگرداندن شیء از حاللی بته  

 «حاللی دیگر است

ااعالل(ب ود  تتاریف بیان شده با ها عنوان شد که تیییرا  لفظی انواعی دارد و یکی از آن

کلتب  ی همته ی بود که ستی بر این بتود کته چکیتده   ها اد به آنتوجه به کلب مرجع و با اسلن

که در حروف اصلی آن حروف عله باشد اعم ای کلمه»مرجع بیان شود از جمله تتریف متل): 

 «از این که اعالل باشد یا نه 

شد که در آن به شرح و توضیح متلت) و حتروف   می بحث کلیا  متل)، فی) اول را شام)

) و هم چنین به تتریف اعالل و انواع اعتالل و در آختر بته وزن افتتال     مدولین و تتریف متل

 متل) پرداخله شد 

همانگونه که مشهود بود، قواعد اعالل در فی) دوم با نظام و ترتیب چیده شده بود که این 

 موضوع بیانگر ؟؟ بودن قواعد و مطالب کلب مرجع و کلب متاصر بود 

ه تقسیم شدند که مثال در قالب سه قاعده، اجوف در اقسام متل) در فی) دوم به چهار دسل

 اخلیاصی گنجانده شده بودند ی قالب چهار قاعده و ناق  در قالب پنج قاعده

با گهر از این دو فی)، به فی) آخر و مراد پژوهشی که به نوعی بهانته پتژوهش نیت  بتود     

 رسیدیم 

که در فیول قبت) گفلته شتد    نیت در فی) سوم این بود که با توجه به مطالتا  وقواعدی 

ساده و روشمند و با تحقق اص) تکرار، تطبیق و تثبیت، قواعتد اعاللتی را در   ای بلوانیم با شیوه

مائده بیاموزیم  و ایتن قواعتد را اجرایتی و عملتی     ی مبارکهی قالب و ظرف افتال متل) سوره
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ه امید رضایت خدای ملتال و شاءاهلل در این مسیر تالش الزم را مبهول کرده باشیم و بکنیم  ان

 صاحب ال مان اعج( و سالملی ایشان  

 الحمدهلل رب التالمین
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