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 ایران( ،، چالوسهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوساستادیار و عضو ) 1علی اوسط خانجانیدکتر 

 

 بررسی موردی() یدمجبررسی معانی کاربردی افعال مزید در قرآن 

 

 چکیده

نزول از علم الهی به عالم طبیعت به اقتضـا  زبان مااطبان ناستی،، در  قرآن کریم در مقام 

 ادبیات بشری هاییکتکنبه زبان عربی نازل شـده، برووردار از همه ماتاـات و  قالب تجلّی

اســتی یکی از آن ماتاــات که ویژه زبان عربی و از  مله امتیازات زبانی آن اســـت، امکان 

افعال بکار رفته در ابواب مزید  یاســتمعنای افعال مجرد از طریق انتقال به ابواب مزید  ۀتوسـع

ــته و تعیی، از مج دهمیکتقریباً  موعه الفاظ قرآن کریم را به وود اوتاــاد داده، نقب بر س

پژوهشی نظری است که به  حاضـر ۀمقال و القا  معانی به مااطبان داردی رسـانیپیامدر  یاکننده

عانی افعال مزید به لحاظ م: پرسب سامان یافته است ای، توصـیفی در پاسـب به-روش تحلیلی

به ای، نتیجه  هادادهپژوهشــ ر از ره  ر پردازش  ی کریم دارد؟ کاربردی چه کارکردی در قرآن

 راولاً: افعال موضوع پژوهب غالباً در معانی مشهور ابواب مزید و اندکی نیز د رسـیده است که:

ثانیاً: افعال مزید مو ود در قرآن کریم تنها در ابواب مشهور معانی غیر مشهور بکار رفته است؛ 

 عال و تفعیل به لحاظ کمّی از فراوانی بیشتری برووردارندیاف یهاباببکار رفته، 

 یتفعیل، افعال، معانی کاربردی، افعال مزید، قرآن :هایدواژهکل

 مقدمــه 

ای،   اهواست دارد که فراتر از الفاظ و عبارات و تراکیب استی "انزالی"قرآن کریم حقیقتی  

 یتاس)د(  عبداللهب،  محمد کامل، انسان و بارگاه آن قلب صادر اوّل، تعالیحقحقیقت، علم 

که به ماداق کریمه  یقتیحق« الشـعرا  731نزل به روح الأمی، علی قلبک لِتکون مِ، المن ری، »

 یددرآالفاظ  ۀ امبی آنکه در ثوب ترکیب و « النمل 6 علیم و اِنَّّک لَّتُلَّقَّّی القرآن مِ، لَّدن حکیمٍ»

ارد که د« تنزیلی»الهی واقعیتی  ۀنامای،  ی،همچن از مقام ربوبی دریافت گردیدی در قوس صــعود
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ــورت تجلّی و نه  ــاوته( در به ص ــر س ــری )نه بش  واژگان و یئتهتجافی در قالب ادبیات بش

 یدردگوحی در دوران رسالت واتم پیامبران نازل  ۀفرشتتراکیب به زبان عربی مبی، با وساطت 

عَّه تا ــَّ اِنّا »کریمه  چنانکه  ودی مااطبان در دســترس عقول بشــری قرار گیردیو متناســب با س

ت گف توانیم تری لطگواه ای، مطلب استی به بیان « یوسـ  2عقلون قراناً عربّیاً لَّعلّکم ت هانزلنا

 فاقد موضـــوع، بلکه، دهملفوظ و مکتوب نبو، ر مرتبـه عنـدّیـتقرآن کریم در قوس نزول و د

بیر تع« علیٌّّ حکیمٌّ»در لسان وحی به  مرتبت و مقام ه است که از آنمحمول و  نس و فال بود

طبیعت مقتضی تلبس به لباس لفظ گشته کما اینکه از آن در ای، مرتبه به  ۀمرتبشده است و در 

 یاد شده استی« عربی مبی،»

عَّلیٌّّ لَّدَّینا لَّ لعلکم تعقلون و انّه فی اُمِّ الکتابِعربیاً  اِنّا  علناه قراناً»شـــایان  کر اســـت آیه  

 مع نموده اســت، بدی، صــورت که صــدر آیه  "تنزیلی و انزالی"میان قرآن « زورف 1حکیم 

)قراناً عربیاً( که در قالب صــد و چهارده ســوره و شــب هزار و اندی "تنزیلی"حکایت از قرآن 

 لکتابا ام یف» یانزالو  یل آیه حکایت از قرآن  داشــته آیه تجلی لفظی و گفتاری کرده اســت،

لمطهَّّرون اِلا ا لایَّمَّسُّه فی کتابٍ مکنونٍوانّه لقرآن کریم » ۀیمکردارد کما اینکه  «لدینا لعلیُّ حکیم

 نیز به نوعی بر ای، مطلب دلالت داردی «واقعه 13

ــی بروورداری از   ــری مقتض ــت تجلّی لفظی کلام وداوند در قالب زبان بش  ۀمهبدیهی اس

ات لال و استقزبانی اسـت کما اینکه همی، ساوتار ااهری حجّیت  ویژگیها، امتیازات و ماتاـّ

اَّم »است دارد و به همی، سـاوتار ااهری تحّدی صورت گرفته ول لفظی وود لدر دلالت بر مد

 79ادقی، کنتم ص اللهانون قل فَّأتُوا بِعَّشرِ سُوَّرٍ مفتریات وَّادعُوا مَّ، استطعتم م، د هیقولون افترا

طور که به مراتب دی ری از تحدّی  91یونس و  ۀسوراز  93ره، بق ۀسوراز  29و نیز آیات « هود

 اشاره داردی

مربوط به حروف مقطعه اشاره شود و  یهاگمانهدر اینجا بی مناسـبت نیست اگر به یکی از 

مقاـود وداوند از ای، حرف آن است که ای، قرآن و معارف عمیق و ننیق آن  اندگفتهآن اینکه 

ُقل »واژگان متداول در میان عُرف عرب اسـت ولی در عی، حال به ماداق مرکّب از حروف و 

ـــئ،  هم لِبع ٍ  یَّأتو یانعل ا تمعت الانسُ و الج،ُّلَّـ بمثل ه ا القرآنِ لایأتونَّ بمثله ولوکانَّ بعضــُ
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 7103طبرسی،) قولی نیستی ۀمعجزهمانند آوری در برابر ای،  یرنکسی را یا  «اسـرا  33اهیراً 

 استیی، مقاله اته بحث مربوط به آن وارج از که الب (772:

ـــت قرآن کریم در مقام نزول به عالم ماده تجلی لفظی یافته و در هیأت زبان  چنـانکه گ ش

و فعل و در قالب  مله و کلام رونما شده است تا و اسم ، مرکب از حرف «عربی مبی،»بشـری 

دی از انسان وواسته است تا ای، زندگی انسان باشدی بدی، واطر وداوند به صورت ارشا ۀبرنام

رَّ مِ، القرآن فَّاقرَّؤا ما » یکتاب را باواند و در آن تدّبر نماید الیک  هکِتابٌّ انزلنا»و  «مزمل 20تَّیَّســَّّ

قرآن کریم مستلزم تّدبر،  یهاآموزهاست که بهره مندی از  یهیبد «ید 23بَّّر وا ایاتِه مبارکٌّ لِیَّدّ

دســت یابی به ای، هدف نیز مســتلزم و ود ســاز و کارهایی  یقیناٌّ و باشــدیمفهم و تفســیر آن 

هایی در طول قرون تحت عنوان علوم قرآنی شــکل گرفته اســت بروی ای، رو دانب از اســتی

   ی(7969،9/721)سیوطی، انددانستهصد دانب  تعداد آن را بالغ بر

 :ۀدســترا به ســه ان دســته بندی علوم مورد نیاز قرآن پژوهان و مفســر در یکقرآن پژوهان 

مقاــود آنان از  (7939،212)ر بی، اندنمودهمعیاری و علوم ابزاری تقســیم  علوم علوم مبنایی،

علوم ابزاری همان علوم ادبی یعنی صرف و نحو و معانی و بیان است ای، دانب اگرچه ابزاری 

م را دارای قرآن کریاست لیک، از نظر کارکرد بر دو دانب دی ر تقدم رُتبی دارد زیرا اگر تفسیر 

دو مرحله بدانیم )مرحله اول: بدست آوردن مفاد استعمالی و مرحله دوم: دستیابی به مراد  دی 

وداوند( شــناوت مفاد اســتعمالی عبارات و  ملات قرآن کریم در گرو تســلل بر علوم ابزاری 

ی از ( از ای، رو باب قابل تو ه7932: 10آســه،اســت )ن یعنی صــرف و نحو ومعانی و بیا

 های قرآنی مربوط به ای، علوم استیپژوهب

های ادبی مربوط به قرآن بپژوه ۀحوزبا ای، همه یکی از موضوعاتی که به نظر ن ارنده در 

تبیین معانی کاربردی افعال مزید ها مغفول مانده است کریم با همه دام، گسـتری ای، پژوهب

ـــدیم در قرآن مجیـد های فهم مراد  دی وداوند از پیام زیرا کـه آگاهی علمی از آن بر بـاش

ــزایی داردی ــا وحیانی تأثیر بس ــوع نتیجه  یدش ــ ران به ای، موض بتوان گفت عدم اقبال پژوهش

که، از  مله آلوسی نسبت به علم صرف  انسرگرانی بروی از عالمان و مفسران نامدار روزگار

لم از ع غت و نحو و معانی و بیان سبب بی نیازی ویاسـت وی معتقد است مهارت مفّسر در ل

البته ای، سـا، نا صـواب است زیرا هر علمی کارکرد  (1/7 :7103آلوسـی، باشـد )یمصـرف 
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یر در المثل السائر همانطور که ِاعراب از عوارض کلمه است تعبیر اب، اث به وادّ وود را داردی

 تغییر در کندیممـه )معنای نحوی( را عوض و نقب کلمـه را تغییر داده و در نتیجـه معنـای کل

ـــاوتار صـــرفی آن وضـــع هیئـت لغـت )اب،  گ اردیمر معنای کلمه اثر به طریق اولی د و س

پس از بحث مفاّل پیرامون فعل احزاب  99( سمی، حلبی در ای، باره  یل آیه 7/97 :7120یر،اث

مَّ، مَّرنَّ فی علم التاـری  واِلّاضاق  هایالو ه ه الأو ه الم کوره انما یتهدّی : »گویدیم« نَّقَّر»

که  گرددیمکسـی موفق به شناوت ای، و وه »یعنی:  (3/722:  7971)سـمی، حلبی، «بِها  َّرعاً

ــورت در تن نای معرفتی قرار وواهد  ــد در غیر ای، ص ــت نموده باش ــرف ممارس در دانب ص

به  صرف دانب ئده یفا» : نویسدیمبدر الدی، زرکشـی در دفاع از کارکرد علم صرف   «گرفت

ــرف از  ــناوت علم ص ــت و ش ــعاب یافته از معنای واحد اس ــت آوردن معانی ماتل  انش دس

 هستی، در  ات کلمه بودین ر، است زیرا تاری  ترمهم شـناوت علم نحو برای شناوت لغات

رش در عوارض کلمه اســت بر ای، اســاس علم صــرف از در حالی که علم نحو به معنای ن 

(   لال الدی، 7/236 :7122)زرکشی  «شـناوت آن برای مفسـر الزامی اسـتعلومی اسـت که 

و به دنبال کش  اسرار آن است لازم است  ن ردیمبر کسی که در قرآن »سـیوطی معتقد است: 

در واود  (2/903 :7176سیوطی ) «که کلمه و صـیغه و  ای اه آن را مورد بررسی قرار دهد

در  و غیر منســجم یمورد آنچه که به صــورت پراکنده،؛  ز گفت توانیمپیشــی ه این تیقی  

اف زماشــری التحریر و التنویر اب، عاشــور، روح  ،تفاســیری مانند مجمع البیان طبرســی، کشــّ

ر قالب تحقیق مستقلی د یچه و بروی دی ر از تفاسیر متقدم و متأور آمده است،المعانی آلوسی 

« ی قرآن کریمتفسیر ادب»ی است حتی در کتاب مقاله یا کتاب در ای، باره منتشر نشده است گفتن

که تااـاـاً و تاایااً با رویکرد ادبی به ن ارش درآمده است ، مهدی اسـلامی پناه یزدی اثر

محمد فلاحی قمی در  کر اســت  یانشــا معانی افعال مزید ســانی به میان نیامده اســتی ۀدربار

ی، قم تنها سه صفحه از کتاب را به اچاپ بوسـتان کتاب  « تأثیر علوم ادبی در فهم قرآن»کتاب 

بحث اوتاـــاد داده و فقل برای پنا باب از ثلاثی مزید بدون پرداوت، به معانی کاربردی آن 

نقب علوم ادبی »طاهری نیا در کتاب  احمد از قرآن کریم را  کر نموده استی اندک  شـواهدی

سـه « در تفسـیر قرآن نیز  واد آسه نویسنده آموزشـی و پژوهشی امام ومینی قم و چاپ مؤسـّ

سـه آموزشسی و پژوهشی امام ومینی « نقب علم نحو در تفسـیر قرآن کریم»کتاب  چاپ مؤسـّ
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ه به ک گفتنی است نویسندگانی ی،همچن یاندیاوردهننی به میان موضـوع ای، مقاله سا ۀدربارقم 

 دول » و« انهاعراب القرآن و بی»تجزیـه و ترکیـب آیات قرآن کریم پرداوته و کتبی با عناوی، 

تا آنجا بر ای،  علاوه یاندنشــدهتعرّض ای، موضــوع ، ماندرســاندهبه چاپ  و غیره «اعراب القرآن

ن تبیی، معانی افعال مزید در قرا»با عنوان  یانامهکه ن ارنده  سـتجو نموده است تا کنون پایان 

ه پرداوت، ب رسدیمدر سایتهای دانش اهی و حوزوی نمایه نشده است از ای، رو به نظر « مجید

گام مؤثری در اثبات  تواندیمای، موضـوع به صـورت مستقل امری ضروری و سودمند است و 

مؤثر در  اقدامی یارشــتهعالیت میان و نیز به عنوان یک فنقب علوم ادبی در تفســیر قرآن کریم 

 به شمار آیدینزدیکتر نمودن دو رشته زبان و ادبیات عربی و علوم قرآنی 

 ایی افعالر تیول و توسعه قلمرو مع کارکرد افعال مزید د

ربی زبان ع ۀیکرپدر  یعناــر زبان ی،ا یآیدیمبه شــمار  نفعل رک، اصــلی و بنیادی، هر زبا

ـــکل«  مله فعلیه»ا قرار گرفت، آن در صـــدر کلام نوعی  مله یعنی بکارکرد فراوانی دارد   ش

ـــمیه نقب آ به عنوان تواندیم ی،( همچن مله ) مله فعلیهی ای، نوع گیردیم  وبر در  مله اس

، و امر اعم از حاضر و غائب، معلوم و مجهول مضارع در زمانهای ماضی، ی تار فرینی نمایدی

 یاست از مزایای فعل  در اثر مجاورت با حروف معانی کسب معانی  دید  لازم و متعدی و نیز

 توســعه قلمرو مع ایی آن از یری  انتقال از مجرد به ابوام مزیدفعـل  هـاییژگیواز  یکی

ـــت البته بحث تفاـــیلی در ای، باره فراتر از گنجایی مقاله بوده و در  ای وود )در کتب  یاس

شافیه  شرح»به کتاب  توانیمقرار گرفته است از  مله  صـرف( به طور مسـتوفی مورد بررسی

ید اثر ســ «علوم العربیه»اثر رضــی الدی، محمد ب، حســ، اســترابادی و نیز کتاب « اب، حا ب

 یحیو محمد م« بیه امع الدروس العر»غلایینی در  یماطف هاشـم حسـینی تهرانی اشاره نمودی

ــری  الا مۀتکل»الدی، عبدالحمید با عنوان  ــرح اب، عقیل « فعالفی تا ــید  نیزو در پایان ش رش

 یانشا یاندپرداوتهالشـرطونی در  لد چهارم مبادی العربیه به طور ماتار به معانی افعال مزید 

در قرآن کریم بیب از هفت  ای، مقاله  ۀن ارندتوسل  آماری هاییبررس کر است که بر اساس 

ق یافته و در ابواب مشــهور ثلاثی دارد که از هشــتاــد فعل مجرد اشــتقا هزار فعل مزید و ود

ـــتری،  و رباعی مزید اندکی نیزمزید و ـــت در ای، میان  بابهای افعال و تفعیل بیش بکار رفته اس

ــهم و باب اِفعلال از ثلاثی مزید و نیز باب اِفعلاّل از رباعی مزید کمتری، کاربرد را  ــتهداس  یاندش
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مقام تنها فلســـفه زبانی یعنی چرایی و ود ای، ابواب بطور ماتاـــر مورد  به اقتضـــای اکنون

 در یدگردبه باب تااــای مقاله فراهم  مناسـب برای ورود ایینهزمتا  گیردیمبازکاوی قرار 

ــل کلّی و مبنایی  توانیمای، باره  ــتناد« المعانیعلی کثرۀ المبانی تَّدُلُّ ۀ کثر»به اص نمود زیرا  اس

ــأت هر فعل مزید ل و هر فعل مجرد به عنوان یک  گیردیما رم از فعل ثلاثی یا رباعی مجرد نش

واژه مسـتعمل دارای یک یا دو یا سـه معنی است که بروی از زبان شناسان مانند اب، فارس در 

بنابرای، انتقال فعل از مجرّد به مزید به  اندنمودهیاد از آن « اصـــل»اللغـه تحت عنوان  قـاموس

ـــتقـاقی م ها ری که در بروی از بابوطبه  ؛عنی یا معانی  دید وواهد بودفیـد مصـــورت اش

 یابدیمقریب به بیست معنای  دید توسعه  ،متناسب با مقتضای حال

گاه ای، تحول به صـورت تضاد نیز اتفاق می افتد بدی، معنی که فعلی در اثر انتقال از مجرد 

ــد معنای مجرد وود بکار  ــ یرودیمبه مزید در ض لَّ»در مورد اینکه  یزرکش ــَّ که در ثلاثی « قَّس

ه به باب افعال و هن امی ک رودیمبکار « الم نمود»و  «به عدل رفتار کرد»مجرد بـه دو معنای 

ر نُنظُ» چنی، ااهار نظر کرده است: شـودیماسـتعمال « به عدل رفتار کرد»تنها به معنای  رودیم

 (7/102: 7170)زرکشی،« لیالعدکی َّ تحوّل المعنی بالتاری  مِ، الجور اِلی 

و علیه فَّکُلّ تاری  فی »ییی: نویسـدیمادی معرفت در ای، باره قرآن پژوه معاصـر محمد ه

رَّّ»علی مَّعنیً  دید لم یک، فیما قبل فمثل  للدلالۀ ییر فی حرکتها فانّما هوالکلمـه اَّو تغ و « ضـــَّ

رَّّ» علی ایقاع الضَّّرَّر بِه سوا  قاده اَّم  لدلالۀللابُدَّّ اَّن یاتل  معناهما کما هو ک لک فا لاوّلُ « اَّضـَّ

بنابرای، هر تغییر در »یعنی: ( 1/16: 7936معرفت،) ی«لم یَّقاـده و الثانی ایقاعه ع، عمد و قاد

ـــی،  ـــاوتار واژه و هردگرگونی در حرکت آن مو ب ایجاد معنایی  دید غیر از معنای پیش س

اع  بر ایق« ضَّرَّّ»که اوتلاف معنا در آنها امری ا تناب ناپ یر است « اَّضَّرَّّ»و « ضـرَّّ»مانند:  گرددیم

قاع بیان ر ای «اَّضَّرَّّ»ولی  نباشدضـرر دلالت دارد اعم از اینکه از روی قاد باشد یا از روی قاد 

در  بادب عر ۀمقولزماشری نیزبه عنوان یک مفسّر صاحب نظر در  «یضرر با قاد قبلی است

 فی الزیادۀ اِنَّّ» عبارت به استشهاد با " التنزیل غوام  حقائق ع، الکشاف" ادبیِ–تفسیر کلامی 

  ی(7/6 :7963 زماشری،) فشرد می پای مطلب ای، درستی بر «المعانی لزیادۀ البنا 
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 تیلیل معانی کاربردی افعال مزید در قرآن مجید

افعال مزید که در قرآن کریم  بکار رفته است فراتر  ۀهمبحث تفایلی پیرامون بدیهی است 

و شـایسته است در ای، باره کتابی مستقل تألی  گردد از ای، رو  باشـدیماز گنجایی یک مقاله 

ی ن ارنده ای، نوشــتار شــودیممو ود در قرآن کریم به بحث گ اشــته  از افعال مزیدِ ییهانمونه

 یداندیمبحث ضروری پیشتر از ورود به  نکته را دو یادآوری

با عنایت به آشـنایی تااـای اکثر قریب به اتفاق مااطبان مقاله، نسبت به معانی کاربردی 

ــو وغیر  ال مزید که در منابع پیب گفتهافع ــته، حش ــت، طرح مباحث نظری پیب دانس آمده اس

از  ییهانمونهضـروری بوده،  هت پرهیز از اطناب ممّل تنها با برشـماری موضوعی آن معانی، 

 گیردیمافعال مزید بکار رفته در قرآن کریم مورد بررسی قرار 

ــارکت  ــهرت معانی غالبی افعال مزید مانند تعدیه برای بابهای افعال و تفعیل، مش به دلیل ش

ــتفعال افعالی از قرآن  برای مفاعله و تفاعل، مطاوعه برای انفعال، افتعال و تفعّل و طلب برای اس

بات ده عملی پژوهب اثیتا فا اندرفتهکه در معانی غیر مشهور بکار  شودیمکریم به بحث نهاده 

 شودی

 معانی کاربردی بام افعال در قرآن کریمالف: 

ماده در  213صیغه از  9119باب افعال در قرآن کریم بیشـتری، کاربرد را دارد از نظر آماری 

مفید معنای مشــهور ای، باب یعنی متعدی کردن فعل لازم  غالباًکه  باب افعال بکار رفته اســت

اسـت همان ونه که همه دانشمندان علم صرف از  مله رضی الدی، استر ابادی در شرح شافیه 

( لیک، گاه در معانی دی ر از  مله 7/39 :7921)الاسترابادی،  اندنمودهاره اب، حا ب بدان اشـ

ر زمان، مکان یا عدد، ضد معنای ثلاثی مجرد، و دان الاـفه، وا دیت، سـلب، دوول فاعل د"

 :گیردیمنمونه مورد بررسی قرار  ودبکار رفته است که  یلاً "ویییی رسیدن وقت

   یوسف   11   "فَلمّا رَأی َه اَکبَرنَه "

فعل  ی ای،باشدیمصیغه ششم ماضی از باب افعال  "اَّکبَّرنه"شـاهد مثال در آیه یاد شده فعل 

ز پیشوایان ا به نقل از اب، سیده ار رفته استی اب، منظوریکبار در قرآن کریم بکدر ای، باب تنها 

 "کُبر و کِبر"از ماـدر  "یَّکبُرُ _کَّبُرَّ "، "المحکم و المحیل الاعظم"علم لغت و نویسـنده کتاب 
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عنای مو به  "استعظمُته"را مترادف با  "اَّکبَّرتُ الشـی  َّ  "دانسـته،  "یَّعظُمُ _عَّظُمَّ "را به معنای 

 "و دان الاــفۀ"گرفته، از نظر کاربردی فعل یاد شــده را در ای، باب مفید معنای  "رَّنه عظیماً"

ــاهد  کر  "مفعول را بر صــفتی یافت،"یعنی  ــ س آیه مورد بحث را به عنوان ش قلمداد نموده س

ـــت )اب، منظور،  ( اب، منظور همچنی، بـه نقـل از مجـاهـد که از تابعان 72/72 :7103کرده اس

ن گرفته ولی آ "حائ  شدند"یعنی  "حِض،َّ"را در آیه مورد بحث به معنای  "اَّکبَّرنَّه"،باشـدیم

 را در کاربردهای زبانی غیر مشهور دانسته است وی ضم، استناد به بیت:

 «نَّأتِی النّسا َّ عَّلی اَّطهار هِ،َّّ ولا           نَّأتِی النّسا َّ اِ ا اَّکبَّرنَّ ِاکبارا»

ـــر  کنیمیممـا بـا زنـان بـه هن ام پاکی نزدیکی »یعنی:  نه هن امی که در دوره حی  به س

با تکیه بر دیدگاه ابو مناــور ثعالبی معتقد اســت که اگر ای، معنی صــحی، باشــد، « برندیم

ـــتـاورد زیبایی دارد ـــد از مرز کودکی عبور کرده، وارد  دس  ۀمرحلزیرا زن همی، که حائ  ش

( اب، فارس در معجم مقاییس اللغۀ بدون اشــاره به آیه یاد شــده 72/79 :)همان شــودیمبزرگی 

 (  2/192 :2003دانسته است )اب، فارس،  "استعظم"را به معنای  "اَّکبَّرَّ"

 "یراً رَّنیُته کب"را به معنای  "اَّکبَّرتُ الشی  َّ"راغب اصـفهانی در المفردات فی غریب القرآن، 

ـــت )الراغب  گرفته و به "و دان الاـــفۀ"مفید معنای  ـــتشـــهاد نموده اس آیه مورد بحث اس

 (110 :7123الاصفهانی، 

ـــتعظمنَّه"را در آیه مورد بحث مترادف با  "اَّکبَّرنه"نیز همانند اب، منظور  طریحی ید مف "اس

ــفه"معنای  ت"گرفته، قول دوم را نیز با مثال  "و دان الا ــَّ د مورد تأیی "اکبرت المرنۀُ اَّی حاض

( مطالعات تفسیری نیز نشان ر ای، است که اکثر قریب 9/161 :7109قرار داده اسـت )طریحی، 

ـــوررا در  "اَّکبرنَّه"به اتفاق مفســـران عامّه و امامیّه، فعل  یوســـ  )ع( مفید معنای  ۀمبارک ۀس

ـــته، آیه را این ونه معنی  "مفعول را بر صـــفتی یافت،"یعنی  "و دان الاـــفه"  اندنمودهدانس

)طوســـی، ییی« ت ر( یوســـ  )ع( را دیدند، وی را بزرا یافتند هن امی که آن زنان )زنان ملام»

: 7103( و )آلوســی، 2/161 :7101( و )زماشــری، 1/913 :7103( و )طبرســی، 6/797 :7101

ـــور (6/269: 7120و )غرنـاطی انـدلســـی،  (1/271 و )الفی   (72/267 :7313، و )اب، عاش

 فسران( شـایان  کر است زماشری از م291/ 77، 7171( و )طباطبائی، 76/ 9 :الکاشـانی، بی تا

ـــانی از مفســـران امامیه از باب قیل، قول دوم را نیز  که در ای،  اندآوردهعـامّـه و فت، الله کاش
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 " فعل برای فاعلحاـــول مبدن و ماده "یعنی  "وا دیت"مفید معنای  "اَّکبَّرنَّ"صـــورت فعل 

 "ه"لیک، با تو ه به ضمیر  (9/962: 7129( و )کاشـانی،2/161 :7101وواهد بود )زماشـری، 

که مفعول به بوده و به  ناب یوس  )ع( برمی گردد و حکایت از وقوع فعل بر وی دارد و نیز 

دســت کم در  "و قُل،َّ حاشَّ لله ما ه ا بشــراً اِن ه ا اِلّا ملکٌّ کریمٌّ"و  "قَّطَّّع،َّ ایدیه،ّ"به قرینه 

که همچنان متکلفانه بوده و با سیاق و ااهر آیه سازگاری نداردی "وا دیت"ی ای، آیه اتاا  معنا

ه ِم، ِحض،َّ ل"یعنی  "اکبرن له"بروی از مفسران مانند کاشانی در تو یه قول دوم اصل فعل را 

 (ی )همانانددانستهرا مح وف  "لام"گرفته و  "شدۀ الشبق

 عبس 11   "ثُمَّ اَماتَه فَأَقبَره"

صــیغه یکم ماضــی از باب افعال  "نَّقبره"و  "نَّمات"مورد بحث دو فعل   ۀیآ شـاهد مثال در

 یباشدیم

گرفته و آن را در  " هاب القوّۀ م، الشـــی  "اب، فارس در مقاییس اللغه موت را به معنای 

راغب اصفهانی  (2/132، 2003)اب، فارس،  "الموت ولاف الحیاۀ"مقابل حیات قرار داده استی 

از راه تقســیم مرا )موت( به معنای آن پرداوته اســت وی مرا را به چهار نوع تقســیم کرده، 

ـــان و الحیوانات و النبهو بازا  القوّۀ النامیۀ المو و"بـا تعبیر نوع اول آن را  به  "اتدۀ فی الانس

رت یب زواِل قدهمان معنایی گرفته است که اب، فارس منظور نمود وی سه نوع دی ر را به ترت

 ی(121 :7123ادراک، اندوه و وواب برشمرده است )الراغب الاصفهانی، 

اب، منظور به نقل از محمد ب، احمد ازهری صاحب کتاب ته یب اللغۀ بطور متفاوت مرا 

مرا را امری و ودی دانسته  "الموتُ ولقٌّ مِ، ولق الله تعالی"وی با عبارت   کندیمرا معنی 

   ی(79/271 :7103اب، منظور، است )

ای، تعبیر بسیار دقیق و منطبق با مبانی عقلی است زیرا وداوند هستی باب  رسدیمبه نظر 

ف که در عر "و ضــدُّ الحیاۀ ولاف الحیاۀ"تعبیر  رســدیمو و ود آفری، اســت بنابرای، به نظر 

یه دو آ اشدبیم، تعبیری نا تمام و یا دسـت کم همراه با تسام، شـودیملغوی برای مرا آورده 

ال ی »ملک  همبارک ۀســـوری ناســـت آیه دوم از دهدیماز قرآن کریم نیز بر ای، مطلب گواهی 

در آن مرا امری و ودی و مالوق وداوند بوده و  هت اشــعار به  که« ولق الموتَّ و الحیاۀ
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کُلُّ نَّفسٍ  ائقۀ الموت ثم »عنکبوت  11 ۀیآعدمی نبودن آن بر حیاۀ مقدم شــده اســت و دی ر 

 یکندیمر وع  " ل  لاله"و به هستی مطلق  ووردیمکه در آن انسان مرا را « الینا تر عون

آل  731علامه  وادی آملی ای، مطلب را به صــورت مبســوط در تفســیر تســنیم  یل آیات 

ک _رار داده اســـت )رعنکبوت بر اســـاس مبانی عقلی مورد بررســـی ق 11انبیا  و  91عمران، 

ــورت تلویحی 76/129 :7933 وادی آملی،  ــر به ص ــیر متقدم و معاص ( بنابرای، گرچه از تفاس

یه تعد"در آیه مورد بحث مفید معنای مشــهور باب افعال یعنی  "اَّمات"که فعل  آیدیمبدســت 

 "اَّمات"ل ، بعید نیست که فعرسدیماست لیک، با تو ه به مطالب پیب گفته به نظر  "فعل لازم

ـــد «مفعول به را دارای ماده فعل نمودن»یعنی  "وا دیت"در آیـه مورد بحث مفید معنای  ؛ باش

 یشودیمدی ر منتقل  ۀنشئ     به یانشئهمو ود، معدوم ن شته، بلکه از  ،زیرا با مرا

ی فعل یاد شــده تنها یکبار در قرآن باشــدیم "نَّقبَّرَّ"شــاهد مثال دوم در آیه مورد بحث فعل 

را  "قَّبَّرَّ"یعنی مکان دف، میّت، اشــتقاق یافته اســتی اب، فارس  "قَّبر" ۀواژیم بکار رفته و از کر

( اب، 937 :2003مزید به یک معنی گرفته اســت )اب، فارس، در ثلاثی  "نَّقبَّرَّ"در ثلاثی مجرد با 

را  "رَّ اَّقبَّ "و  "دَّفَّ،َّ "ای را به معن "قَّبَّرَّ"قلمداد نموده،  "قَّبَّرَّ و نَّقبَّرَّ "را مادر فعل  "مَّقبَّر"منظور 

( بنابرای، نظر اب، منظور اندکی 77/70 :7103گرفته اســت )اب، منظور، «  َّعَّلَّ له قبراً»به معنای 

در  "قبراَّ"که  شــودیمبا نظر اب، فارس تفاوت داردی علاوه بر ای، از دیدگاه اب، منظور اســتنباط 

ـــدیم« دارای ماده فعل نمودنمفعول به را »یعنی  "وا دیت"بـاب افعال مفید معنای  ی وی باش

را زی "ثُمَّّ اَّماته فَّقَّبَّرَّه"وداوند نفرمود : »گویدیمهمچنی، به آیه مورد بحث اســـتشـــهاد نموده، 

اســت یعنی انســان را دارای قبر  "مُقبِرُ"و وداوند  کندیمکســی اســت که میّت را دف،  "قابر"

 )همان(ی «"برٍو اَّلمُقبِرُ هو الله لانّه صَّیَّّره  اق" کندیم

ــایان  کر اســت که راغب اصــفهانی ناســت با عبارت:   "هیمکاناً یُقبَّرفاَّقبرتُه  علتُ له "ش

را به  "اَّقبَّرَّ " "قیل"مفید معنای وا دیت دانسـته، س س با  کر آیه مورد بحث با تعبیر  را "اَّقبَّرَّ"

 یهاپژوهب (106 : 7123نیز قلمداد نموده استی )الراغب الاصفهانی، « اَّلهَّمَّ کی  یُدفَّ،ُ»معنای 

(، ابوحیان غرناطی اندلســی در 1/109تفســیری نیز بیان ر آن اســت که زماشــری در کشــاف )

ـــی در مجمع البیان )70/103المحیل )البحر  ـــلام طبرس ـــور در  (،70/666(، امی، الاس اب، عاش

ـــیر )(90/773) یرالتنوالتحریر و  ـــانی در زبدۀ التفاس ـــی در روح المعانی 1/993، کـاش ( آلوس
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مفعول را »یعنی:  "وا دیت"به معنای مورد بحـث  ۀیـآدر  را "اَّقبَّرَّ"و دی ران فعـل  (20/232)

 یاندگرفته« مودنفعل ن ۀماددارای 

 مع ای کاربردی بام تفعیل در قرآن کریم م:

ـــتری، کاربرد را در قرآن کریم داردی از نظر آماری   7999پس از باب افعال، باب تفعیل بیش

ــیغه از  ــمندان علم  762ص ــت معنای غالبی ای، باب از نظر دانش ماده در ای، باب بکار رفته اس

ــت لیک،  ــرف متعدی نمودن فعل لازم اس ــبت،"گاهی مفید معنای ص  تکثیر، مبالغه، تدریا، نس

نمونه از افعال قرآنی در ای، باب مورد بررسی  ی اکنون دوباشدیم "فعال و ییییمعنای باب ا ضـد

 گیردیمقرار 

  11و غَلَّقَت الابوام ....     یوسف 

که  باشدیمچهارم ماضی از باب تفعیل  ۀیغص "غَّلّقَّت"فوق الاشاره فعل  ۀیآشـاهد مثال در 

ــدر ای، فعل در ثلاثی مجرد در قرآن یکبار تنها  ــتی ما فَّعل  بر وزن "غَّلق"کریم بکار رفته اس

بدی، صورت که اگر ماضی آن بر  آیدیمی که به دو ضـبل متبای، در ماضـی و مضارع باشـدیم

اب طربوده و متضم، معنای به ستوه آمدن و اض "یَّفعَّلُ"باشـد، مضارع آن بر وزن  "فَّعِلَّ"وزن 

 "یَّفِعلُ "و مضارع آن بر وزن  "فَّعَّلَّ"ی ولی اگر ماضی آن بر وزن باشدیمو نا آرامی بوده و لازم 

ک و بی را لغتی مترو "غَّلَّقَّ یَّغلِقُ"منظور  اب، یباشدیمباشد متضم، معنای بست، بوده و متعدی 

محســوب و آن را در باب افعال متضــم، معنای بســت، و فاــی،  داندیمارزش و غیر فاــی، 

 (70/701 :7103)اب، منظور،  نمایدیم

ـــانی ندارد وی پس از بیان ای، مطلب که  ه ب "غی، و لام و قاف"اب، فارس در ای، باره س

ـــناوتی بر درهم ریات ی و اضـــطراب و گرفت ی دلالت   ، با  کر مثالنمایدیملحـاظ زبـان ش

( 2/907، 2003)اب، فارس،  شودیمکاربرد آن را در باب افعال مت کر  «لَّقٌّالبابَّ فَّهُو مُغ اَّغلَّقتُ »

ق و غَّلَّ" آلتراغب اصــفهانی بی آنکه به شــکل ثلاثی مجرد ب ردازد پس از  کر ماــدر و اســم 

کاربرد آن را در باب افعال یاد آوری  "اَّغلَّقتُ الباب"، با مثال "مِغلاق" ۀدوگانو کارکرد  "مِغلاق

ـــودیم ـــ س کـار ش ب )الراغ گیردیم "تکثیر"تفعیل به معنای  باب برد ای، فعـل را دروی س

 رهایییتفسهمه  که  نشان ر ای، مطلب است نیز  یتفسیر هاییبررس( 913: 7123الاصـفهانی، 
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ـــیر قرآن کریم  ـــور در التحریر و التنویر اندپرداوتهکه با رویکرد ادبی به تفس  از  مله اب، عاش

غَّلَّّقَّت " (72/799 :7100)الحســینی شــیرازی،  (9/911ســیر )افالت( و کاشــانی در زبدۀ 72/16)

به نظر  یاندگرفته "مبالغه"و یا  «فزونی فعـل و مفعول»یعنی   "تکثیر"را بـه معنـای  "الـابواب 

آن دســته از مفســرانی که قائل به و ود درهای متعدد و نیز بســت، همه درها توســل  رســدیم

رند و آن دا "فزونی فعل و مفعول"یعنی  "تکثیر"، گرایب به معنای باشندیمهمسـر عزیز مار 

ــرانی که  ــته از مفس ــدید"را در معنای  "غلّقت"دس ت و ، نظر به کیفیاندبردهبکار  "مبالغه و تش

ــتهچ ون ی فعل  ــتند بنابرای، اندداش را در  "تغَّلَّّق"  توانیم البته ای، دو معنا مانعۀ الجمع نیس

ــتی مورد بحث مفید ۀیآ ــت ای، هر دو معنا دانس به  در قرآن کریم تفعیلمعنا از باب  گفتنی اس

ــبی کاربرد فراوانی دارد افعالی مانند:  ــور 97 ۀیآدر  "قَّطَّّع،َّ اَّیدیهُ،"طور نس ــ  )ع(، ۀس  یوس

نُقَّتِلُ اَّبنا َّهم" ســوره اعراف مفید معنای  721 یهآدر  "ولَّأُ قَّطِّعَّ،َّّ"ســوره اعراف  721در آیه  "سـَّ

 یباشندیم "یر و مبالغه تکث"

   انعام  11 " هایف ا قالوا یا حَسرتا علی ما فَرَّی " 

ماضی از باب تفعیل است که در مجموع  71صیغه  "فَّرَّّطنا"یاد شده فعل  ۀیآشاهد مثال در 

فا  "پنا بار به شکل ماضی و مضارع در قرآن کریم بکار رفته است اب، فارس در مقاییس اللغه 

را که  "تفریل"را دالّ بر کنده شــدن و دور شــدن یک چیز از  ای اه وود گرفته،  "و را  وطا 

( گفتنی 2/913 :2003، مترادف با تقایر دانسته است )اب، فارس، ماـدر فعل مورد بحث است

فُرُط فَّرَّطَّ یَّ "در صورتی متضم، معنای کوتاهی نمودن در باب تفعیل است که از  "فَّرَّطَّ"اسـت 

ـــتقاق یافته و با حرف  ارّه  "فرطـاً یا  و "الی"و "علی "بیاید ولی اگر با حرف  ارّه  "فی"اش

د معانی دی ری وواهد داشت که وارج از ما نح، فیه است بر بدون حرف  ارّه اسـتعمال شـو

 "تَّوَّّفَّته رُسُلُنا و هم لا یُفَّرِّطوُن "انعام  67 ۀیآهمی، اساس فعل مورد بحث در قرآن کریم  ز در 

ــد، در بقیه موارد با حرف  ــله، حرف  ارّه در آن ح ف ش بکار  "فی  "که به دلیل رعایت فاص

 رفته استی

تقایر و  را "تفریل"را مفید معنای تقدم و پیشـی گرفت، دانسته و  "فَّرَّطَّ"راغب اصـفهانی 

از باب افعال که زیاده روی در پیشــی  "افراط"کوتاهی در تقدّم و پیشــی گرفت، و ضــد معنای 

 "ّرَّطَّ فَّ "فعل  هبروی از آیات که در بر دارند به ، پس از استشهادمحسـوب نمودهگرفت، اسـت، 
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که  متضم، معنای اسراف و تضیع قلمداد  23 "وکانَّ اَّمرُه فُرُطاً " ۀیآدر  را "اًفُرُط" ،باشـندیم

( اب، منظور با بحث تفاـــیلی پیرامون و وه 932 :7123الراغب الاصـــفهانی، )نموده اســـت 

 "فَّرَّّطَّ فی الشی " در اثر مجاورت با حروف  ارّه و با بدون آنها "فَّرَّّطَّ "گوناگون معنایی فعل 

ــیع ــوره زمر  16گرفته به آیه  را به معنای تض ــرتی علیٌّ ما فَّرَّّطت فی  "س اَّن تقولَّ نفسٌّ یا حَّس

ع گرفته یرا بدون حرف  ارّه نیز به معنای تضی "فرَّّطَّه"، البته وی کندیماستشهاد " نبِ اللهییییی

 و به بیت زیر از صارالغیّ استناد نموده استی

 «واف اَّن یُنجزوا ال ی و عدوا لک بَّزّی فل، ُافّرطَّه                       اَّ»

 ترســمیمزیرا  کنمینمای، ســیره  و روش م، اســت و به هیچ و ه در آن کوتاهی "یعنی: 

ران قرآن کریم اعم از عامّه  70/296: 7103)اب، منظور، "آنان تهدیدشـــان را عملی کنند ( مفســـّ

یعنی  "قَّّاَّرَّ  "ا به معنای ر "فَّرّط"وامامیه  یل آیاتی که فعل مورد بحث در آنها بکار رفته است 

در را  "لتفری "از  مله طبرسی در مجمع البیان با پیروی از اب، منظور  اندگرفتهکوتاهی کردن 

 :7103طبرسی، ) ه استیگرفته، هر دو را وروج از حد وسـل و اعتدال دانست "افراط "تقابل با 

(، 2/71زماشری در کشاف ) (،9/739ر مفسران  از  مله آلوسی در روح المعانی ) ( دی9/117

نیز همی، دیدگاه  ( 1/733) یراتنور در التحریر و عاشو اب، (،2/937کاشـانی در زبدۀ التفاسـیر )

 را دارند

 ینت 7 "فما یکذّبکَ بعد با لدین  "

ناست از باب تفعیل است  ای، فعل در  ۀیغصـ "یُکَّ ِّبُ"یاد شـده فعل  ۀیآشـاهد مثال در 

اضـی و چه در شـکل مضـارع کاربرد فراوانی دارد و در اشکال زیر آن کریم چه در شـکل مرق

بدون -2 انفطار 3 "بَّل تُک بون بالدی، کلّاً"مثل:  "با "همراه با حرف  ارّه، -7بکار رفته استی 

بدون حرف  -9شــعرا   701 "کَّ ّبت قوم نوح المرســلی،"با مفعول به مثل:  همراه حرف  ارّه،

ناأبَّ ال ی، م، قبلهم حتی  اقوا بَّک لک ک َّّ"مثل:  ارّه و بدون  کر مفعول به  ــَّ  -1انعام  13 "س

در ای، شکل  "کَّ َّّبَّ"رّه با  و مجرور آنی لازم به  کر اسـت فعل اهمراه با مفعول به و حرف  

 تی،ی 1"فما یُکَّ ِّبُکَّ بعدُ بالدی، "تنها یکبار در قرآن کریم بکار رفته استی 

 ِب را نقی  صِدق گرفته، استعمال آن را در باب تفعیل همه زبان شـناسان عرب کِ ب و کَّ

ی از مجموع مباحث لغوی زبان شناسان ای، مطلب بدست انددانسـتهمفید معنای نسـبت و انکار 
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که اگر متعلق تک یب انســان باشــد، از نظر کاربردی به معنای نســبت دادن دروی به وی  آیدیم

اشـد، از نظر کاربردی به معنای دروی پنداشت، و ی ولی اگر متعلق تک یب غیر انسـان بباشـدیم

تفسیری نیز نشان ر آن است که  یهاپژوهب(ی 1/33 :7911قرشی، )انکار وودِ آن شـی  است 

و زمانی آن در باب تفعیل  اییغهصو مشـتقات  "ک ّب"مفسـران در مورد معنای کاربردی فعل 

 موافق دیدگاه لغویانندی

 "کّ ب"فهم نظرات لغویان ومفسران در مورد معنای کاربردی سه شکل اول  از کاربرد فعل 

در باب تفعیل بســیار طبیعی و آســان اســت لیک، در باره شــکل چهارم که تنها یکبار در قرآن 

کریم بکار رفته  ودر ای، پژوهب به عنوان شـاهد مثال انتااب شـد، قدری دشـوار و درشتناک 

ه به عنوان مفعول ب "ک"از یک سو مستقیماً در  "یُکَّ ّب"ونه که پیداست فعل است زیرا همان 

عمل کرده استی تر مه  "الدی،"در  " با"حرف  اره ی  ۀواسـطعمل نمود و از دی ر سـو به 

« چه چیزی تو را )ای انسان( به انکار قیامت واداشت»مورد بحث عبارت اسـت از:  ۀیآمشـهور 

و ان یک ّبوک فقد »حا  12در آیه  "یُکَّ ّبوک"مورد بحث را با  ۀیـآدر "یکـ ّبـک "حـال اگر 

ـــت، ا "ک"با اینکه مفعول به هر دو فعل  بینیمیممقایســـه کنیم، « کـ ّبت قبلهم قوم نوحییی س

به  یعنی به مفعول  نمایندیممعنای نسـبت را لحاظ  "یک بوک"تر مه یکسـانی ندارند زیرا در 

 ای، معنی را« فما یک ّبک بعدُ بالدّی،»در آیه مورد بحث ی ولی شــودیمنســبت دروی داده  "ک"

 بلکه عامل تک یب شــودینمداده  ک بی در ای، ســاوتار، به مفعول به نســبت نمایندینملحاظ 

اوه ومشتقات آن عل "کَّ َّّبَّ"نتیجه گرفت هر گاه فعل  توانیمی از آنچه گفته شد شودیمشمرده 

ـــطه حرف   ارّه در معمول دی ری نیز عمل نماید، مفعول به در بر عمـل در مفعول به، با واس

به  "ک"همچنانکه در مورد آیه مورد بحث  گیردیممقام انکار متعلق فعل ) ار و مجرور( قرار 

ــتقات آن تنها  "ک ّب"عنوان مفعول به در  ای اه انکار قیامت قرار دارد ولی هر گاه فعل  و مش

شعرا  در ای، صورت نسبت  701 "بَّت قوم نوح المرسلی،کَّ َّّ"در مفعول به عمل نمایند، مانند: 

ــودیمدروی بر وود مفعول به بار  نماید، مفید معنای  ( عملو یا هرگاه تنها در مجرور )ارف ش

کلّاً بل "مانند: گیردیمانکـار وواهـد بود بـدی، معنی کـه فاعل در مقام انکار معمول فعل قرار 

 ۀدربار "فرا "است اب، منظور معنای دی ری را نیز به نقل از گفتنی "انفطار،  3 "تُکَّ ّبون بالدی،

فما ال ی یک ّبک باَّنّ الناس یدانون » مورد بحث مطرح کرده است آن معنی عبارت است از: ۀیآ
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ای پیامبر چه کســـی در اینکه مردم به اعمالشـــان  »( یعنی: 72/19: 7103)اب، منظور، «باَّعمالهم

ای، معنی مستلزم  شودیمهمچنانکه ملاحظه « دهدیمبت دروی ، به تو نسـشـوندیمپاداش داده 

 ۀیآتقدیر گرفت، یک عبارت اسـت و ل ا با تو ه به اینکه  اصـل عدم تقدیراست، ای، معنی از 

 یرسدیممتکلفانه و ولاف سیاق و ااهر آیات به نظر ، مورد بحث

 معانی کاربردی بام مفاعله در قرآن کریم  ج:

ـــت معنای 61ر از بـا 917کریم  بـاب مفـاعلـه در قرآن غالبی ای، باب  مـاده بکار رفته اس

ــت که  ــارکت اس ــودیماز آن به مقابله در فعل نیز تعبیر مش ــاس  ش معانی دی ر ای، باب بر اس

ــَّ  ــمندان دانب ص ــت از دیدگاه اندیش تداوم، مفید معنای ثلاثی تعدیه، کثرت و "رف عبارت اس

که کم و بیب در قرآن کریم بکار رفته  "ای باب افعالمفید معنمجرد، ضد معنای ثلاثی مجرد و 

مورد بررســـی قرار  قرآن کریم در ای، بابنه از افعال قرآنیِ بکار رفته از اســـتی اینک دو نمو

 یگیردیم

 احزام 4 "مّهاتکمجَکم اللائی تُظاهِرونَ مِ هنّ اُو ما جعل ازوا"

ی باشــدیممضــارع از باب مفاعله صــیغه نهم  "تُظاهرونَّ"یاد شــده فعل  ۀیآشــاهد مثال در 

صیغه به صورت  شب بوده و در مجموع از حروف اصلی یاد شده، "، ره ظ،"حروف اصلی آن 

، قابل تو ه آن است که ای ۀنکتماضـی و مضارع از باب مفاعله در قرآن کریم بکار رفته استی 

 شب صیغه به سه صورت در قرآن کریم استعمال شده استی

وکم شــیئاً ولم »یییی چهارم از ســوره توبه  ۀیآ مانند "علی"ه همراه با حرف  ارّ ثمّ لم یَّنقُاــُ

 «یُظاهِرُو اعلیکم احداً ییی

ـــوره احزاب  26آیه  بـا مفعول بـه و بـدون حرف  ـارّه مانندهمراه   و اَّنزلَّ ال ی، » از س

 «ااهروهم مِ، اهل الکتابِ م، صیاصیهم

احزاب که در صدر بحث آورده شد و  ۀسورچهارم از  ۀیآمانند  "م،"همراه با حرف  ارّه 

 «ال ی، یُظاهرون منکم مِ، نسائهم ما هُ،ّ نمهاتِهم»مجادله  ۀسورنیز آیه دوم از 

دو شکل ناست، روش، و شفاف بوده و به صورت  ۀدرباردیدگاه زبان شـناسان و مفسران 

ــتی آنان ماده )ظ، ه، ر(  ــده اس ــل کلی و قابل تعمیم بیان ش را در باب مفاعله همراه با یک اص
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مفید  "علی"مفید معنای مشارکت و همراه با مفعول به و بدون حرف  اّره  "علی"حرف  ارّه 

ــده به همراه حرف  ارّه انددانســتهمعنای تعدیه  ــتعمال ماده یاد ش در  "مِ،"ی لیک، در مورد اس

و  ینکاشا ،مانند زماشری باب مفاعله به  ز اندکی از زبان شـناسان مانند اب، منظور و مفسران

ی قاطبه اندکردهفقهی اکتفا  بحث ، بقیه تنها به اندنمودهاب، عاشـــور که به طور مســـتوفی بحث 

به عنوان یک  "اهار"مجادله به مقوله  ۀسوراز سـوره احزاب و آیه دوم از  1 یل آیه ، مفسـران

ـــاره به متارکه زنان پرداوتندی اب، منظوو  ـاهلی در طلاق  عـادت در فرهنـ  مورد  ۀیآر با اش

گرفته و علت آن را مرکوب بودن زن به  "پشت"به معنای  "اَّهر"بحث، یظاهرون را مأوو  از 

 گویدیمقلمداد نموده،  هااســتعاره تری،ی لطای، تعبیر را از  یو هن ام نزدیکی دانســته اســتی

ـــدن و رکوب به منزله نکاح و ناک، به  ۀمنزله ب "اهر" ـــوار ش راکب  ۀمنزل ای اه رکوب و س

در معنای تجّنب و احتراز بکار  "مِ،"به وسیله حرف  ارّه  "ااهَّرَّ"فعلِ  ۀیتعدشمرده شد و با 

 ی )اب،متضمّ، معنای تباعد و دوری است "مِ،"به همراه  "یُؤلُونَّ"رفته اسـت هماگونه که فعل 

 (3/213  :7103منظور، 

ا  عل م»چهارم از ســوره مبارکه احزاب  ۀیآزماشــری با طرح بحثی لطی  پیرامون صــدر 

امتناع ا تماع مادر و همســر را در نکاح اثبات نموده، به نقل از « هالله لر ل مِ، قلبی، فی  وف

را که متضم، معنای انفاال و دوری است مترادف با  "ااهَّرَّ منها" وهری صـاحب الاـحاح 

   (9/127: 7103دانست )زماشری،  "اَّهَّرَّ منها"مجرد  شکل ثلاثی

 اعراف 11«  لمن ال ّاصیین لکماو قاسَمَها اِنّی »

اول ماضی از باب مفاعله و از ریشه  ۀیغص "امقاسَّمَّه"شـاهد مثال در آیه فوق الاشـاره فعل 

ـــتی " م ،س ق،" کلی در قرآن کریم دو  بطور بوده و تنهـا یک بار در قرآن کریم بکار رفته اس

 مانند:  "با ، تا ، واو"روش برای قَّسَّم و ود دارد یکی از طریق حروف  اره 

حاها» م"و دی ر از طریق فعل اشــتقاق یافته از  شــمس 7« و الشــمس و ضــُ وَّ »مانند:  "قَّســَّ

 مائده  19 «اَّقسَّمُوا بالله  هد اَّیمانهم ییی

مورد که از باب تفاعل و مفاعله انتااب  گفتنی اســت افعال قســم در قرآن کریم به  ز دو

 "سامهق"ی اب، فارس، قَّسَّم به معنای سوگند را مشتق از باشدیمشـده اسـت، بقیه از باب افعال 

 (100 :2003)اب، فارس،  داندیم، شودیممقتول اعمال که در مورد اولیای 
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ــت اه لغوی  بر اب، منظور با تأکید مَّه "مقَّســَّ "دیدگاه اب، فارس در مورد واس ه ا را بمقاســَّ

 (  77/761: 7103مفید معنای ثلاثی مجرد گرفته است )اب، منظور،  «حَّلَّ َّ لَّهُما»معنای 

مَّهُ"زماشــری  مفید معنای باب افعال  "اَّقســم لهما"مورد بحث به معنای  ۀیآرا در  "امقاســَّ

ا مترادف با ر "امقاسَّمَّه"عبدالله شُبَّّر همانند زماشری  (2/31، 7103دانسـته اسـت )زماشری، 

مفید معنای باب افعال دانســته، معتقد اســت علت انتااب باب مفاعله در ای، آیه  "اَّقَّســم لهما"

ــدیم "مبالغه" بَّّر، ) یباش ــُ بَّّر بوده، از باب  (712 :7173ش ــُ ــانی نیز هم دیدگاه با ش  "قیل"کاش

وده اســـت نیز مطرح نم باشـــدیمدیدگاهی را که قائل به معنای مشـــارکت در آیه مورد بحث 

 ی(2/101 :7129)کاشانی، 

را  "قاسَّمَُّهما"طبرسـی در مورد معنای کاربردی فعل مورد بحث نظر اب، منظور را دارد وی 

 (1/621: 7103گرفته استی )طبرسی،  "حَّلَّ َّ لهما"به معنای 

مفید معنای ثلاثی مجرد تأکید و مبالغه در  "قاسمهما" ۀ ملعلامه  وادی آملی معتقد اسـت 

قسم یک  انبه است نه دو  انبه زیرا آدم و حوّا برای شیطان سوگند یاد نکردند بلکه شیطان با 

ـــدید و تأکید چهارگانه،  ـــمیه"قســـمهـای ش لَّمِ، »و لام در  "لَّکُما"در  لام ،"اِنّی"، " مله اس

 ی(23/233 :7932ویروواهان است ) وادی آملی، از  سوگند وورد که برای آنان« الناصحی،

 د: مع ای کاربردی بام افتعال در قرآن کریم

ـــتی معنای فراگیر و غالبی ای،  33بار از  310بـاب افتعال  ماده در قرآن کریم بکار رفته اس

ت، مشارک»علاوه بر ای، متناسـب با مقتضـای حال در معانی  باشـدیم)اثرپ یری(  مطاوعه باب،

نیز بکار  «و مفید معنای ثلاثی مجرد یه( تعد، کوشب و مبالغه در معنای فعل، اتحا  )اوتیارطلب

ی اینـک دو نمونـه از ماـــادیق بـاب افتعـال در قران کریم از نظر معانی کاربردی مورد رودیم

 یگیردیمبررسی قرار 

 قانفر 5 "و قالوا اَساییر الاوّلین اکتتبها فهی تُملی علیه بکرةً و اصیلاً"

-ک"صیغه اول ماضی از باب افتعال و از ریشه  "اِکتتبها"شـاهد مثال در آیه یاد شـده فعل 

 بوده و تنها یک بار در قرآن کریم بکار رفته استی "ب-ت
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ـــت )الراغب  " عل کرد"یعنی  "اِوتَّلَّقَّ"را به معنای  "تَّبَّاِکت"راغـب اصـــفهانی  گرفته اس

ه سـأَّله اَّن یکتب ل»را به معنای  "اکتتبَّ فلانٌّ فلاناً"( اب، منظور ناسـت 119 :7123الاصـفهانی، 

ث، فعل مورد بح ۀیآدانسته است س س با  کر  "طلب"گرفته و آن را به معنای « کتاباً فی حا ۀ

ـــوره مبارکه فرقان ۀیآدر را  "اکتتب" ـــتَّکتَّبَّ"مترادف با  ،پنجم از س  "بطل"و به معنای  "اِس

 ی(72/22 :7103است )اب، منظور، قلمداد نموده 

ه و اَّوَّ َّها هاکتب»را به معنای  "اکتتبها"زماشــری در کشــاف  و  اتاا "مفید معنای « لِنَّفســِ

بحث  مورد ۀیآکاشانی در زبدۀ التفاسیر هر دو معنا را )اتاا  و طلب(  یل  گرفته اسـت"اوتیار

ــت )آورده  "اِکتتبها"برای فعل  ــانی، اس ــتدل1/113 :7129کاش ال به امّی ( علامه طباطبائی با اس

ا ببودن پیامبر اکرم )د( نسـبت کتابت و ن ارش را به آن حضرت از باب مجاز مرسل دانسته، 

ی ر معتقد است اگر وود پیامبر نویسنده بود د« فهی تُملی علیه بکرۀً و اصیلاً»اسـتناد به  یل آیه 

ـــتدلال علامه حکایت از آن دارد که وی  ـــت اس مورد بحث  را در آیه "اکتتب"املـا  معنا نداش

همانطور که وی ای، رویکرد را به بروی از مفسران نسبت داده  داندیم "طلب"متضـم، معنای 

ـــت )طباطبائی،  ـــی در مجمع البیان با آوردن دو فعل 71/216 :7171اس و  "انتســـب"( طبرس

ــتکتب" ــت البته وی را  (هر دو معنا )اتاا  و طلب "اس ــده اس برای فعل مورد بحث یاد آور ش

   ی(1/212 :7103آورده است )طبرسی،  "قیل"را با عنوان  "لبط"معنای 

نا نمود، مع "لِنفسه هاکتب" را به "اِکتتبها"فی  کاشـانی در صـافی برولاف زماشـری که 

( شایان 1/1فی  کاشانی، بی تا، است )گرفته  "بِنفسـه هاکتب"ل یاد شـده را به معنای عوی ف

ه پیامبر )د( شهرت به ن ارش داشته باشد و ای، فی  کاشانی آن است ک  کر است لازمه نظر

از نظر تاریای درسـت نیسـت زیرا در سـیره پیامبر )د( نوشت، گزارش نشده است مضافًا به 

 سازگاری نداردیییی« فهی تُملی علیه »اینکه با  یل آیه 

 9حجرات   "و اِن یائفَتانِ مِن المؤم ینَ اِقتَتَلوا فَاَصلِیُوا بی هما"

 ۀشیرو از صـیغه سـوم ماضی از باب افتعال  "اِقتتلوا"شـاهد مثال در آیه فوق الاشـاره فعل 

ی از نظر فراوانی چهار بار ماده یاد شـده در قالب ماضی و مضارع در قرآن باشـدیم"ق، ت، ل"

ته، ته دانسو امارا دالّ بر ا لال  "ق، ت، ل"کریم در باب افتعال بکار رفته اسـت اب، فارس ماده 
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آن اه  دشویمتعبیر  "اِقتتال"معتقد اسـت هرگاه قتل ناشـی از عشق و  ، زدگی باشد از آن به 

 :کندیمبه بیت زیر از  والُّرمه استشهاد 

 «اِ ا ما امرؤ حا وَّل،َّ اَّن یَّقتَّتِلنَّه            بلا اِحنَّۀ بی، النفوس وَّ لا دَّولِ»

ــند "یعنی:  ــانند یییی که فردیهرگاه آن زنان یا گروه  ، بکوش اب، ) "بی گناه را به قتل رس

ـــت اب، فارس درباره فعل 2/931 :2003فـارس،  ـــایـان  کر اس به مطلب دی ری  "اقتتَّل"( ش

ـــتی راغـب اصـــفهـانی پس از تـأییـد دیدگاه اب، فارس،  را مفید معنای  "اِقتَّتَّل"ن رداوتـه اس

 ی(170 :7123قلمداد نموده است )الراغب الاصفهانی،  "مشارکت"

ـــد )یمپیرو دیدگاه اب، فارس  "اِقتَّتَّل"نظور نیز در مورد کـاربرد فعـل اب، م ظور، اب، منباش

ـــور د77/91 :7103 ( ابوحیان 26/293)ر التحریر و التنویر ( قـاطبه مفســـران از  مله اب، عاش

( رشــید رضــا در المنار 73/971( آلوســی در روح المعانی )73/239ســی در البحر المحیل )اندل

( طباطبائی در المیزان 6/129) یرالتفاسانی در زبدۀ کاش، (72/997ر کنز الدقائق )( قمی د3/716)

ـــتی "تَّقاتَّلَّ"مورد بحث در معنای  ۀیآاقتتل در  ندمعتقد( 73/131)  یافعال مفید مشـــارکت اس

آل  711 "التقی الجمعانو  "حا  73« اوتاــموا فی رَّبّهم»،  یوســ  21 "اســتبقا الباب"مانند 

 یباشندیم "مشارکت "معنای عمران نیز به 

ـ: معانی کاربردی بام تفعّل در قرآن کریم   ه

ـــت معنای کاربردی فراگیر ای،  33بار از  122بـاب تفعّـل  ماده در قرآن کریم بکار رفته اس

تدریا، »باب، مطاوعۀ باب تفعیل اسـت لیک، متناسـب با مقتضای حال در معانی دی ری مانند 

تلبّس، انتسـاب، شکایت، ضد معنای ثلاثی مجرد و به معنای ثلاثی تکلّ ، تجنّب، طلب، اتاا ، 

اکنون دو نمونـه از افعـال قرآنی ای، باب از نظر معانی کاربردی مورد  ی«رودیممجرد نیز بکـار 

 گیردیمبررسی قرار 

 ابراهیم 17 «یَتَجرّعه و لا یکاد یُسیغه .....»

ج، " ۀیشره اول  مضارع از باب تفعّل و از صیغ "عهیَّتَّجرّ"یاد شده، فعل  ۀیآشـاهد مثال در 

ای، باب  یکاربرد غالب گفته شد تریبپ بوده و تنها یک بار در قرآن کریم بکار رفته استی "ر، ع

نها البلاغه وطاب به مردم کوفه  21مطاوعه باب تفعیل است از ای، رو امام علی )ع( در وطبه 
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ـــاًاَّ و  َّرَّّعتُمُونی نُغَّبَّ التَّّهمام»فرمود:  ـــرن  اندوه را  رعه  رعه در کام م، »  یعنی: «نفاس ش

ــرت در وطبه ( 39 :7913)آیتی،  «ریاتید ــول ودا فرمود:  732همچنی، آن حض و »درباره رس

)همان،  «را  رعه  رعه فرو برد یاغاهدر مسیر رضایت الهی هر »یعنی:  «جَّرّعَّ فیه کُلَّّ غُاَّّۀٍتَّ

ـــکل ثلاثی فعل  ( اب، فـارس در مقـاییس اللغه تنها161 وده منع اکتفا  جَّرّتَّبه بحث در مورد ش

ــیدن آن به زحمت "یعنی  "تَّکلَّّ َّ  َّرعَّه"را به  "عهجَّرّتَّ"اســت لیک، راغب اصــفهانی  در نوش

 :7123الراغب الاصــفهانی، اســت )دانســته  "تکل "معنا نموده، فعل مورد بحث را مفید  "افتاد

مفید  رعه  رعه نوشـــیده دانســـته  را گرفته و آن "بَّلع" را به معنای "تَّجَّرَّّعَّ"( اب، منظور، 36

( 20/219، 7103است )اب، منظور، البته وی با شتاب نوشیدن را نیز برای ای، فعل آورده  یاست

است ته دانس "تکلّ "ابوحیان اندلسـی در تفسـیر البحر المحیل فعل مورد بحث را مفید معنای 

 فسیر اطیب البیان فی تفسیر الفرقان با استدلال به ای،( نویسنده ت6/120 :7120غرناطی اندلسی،)

فعل  باشدیمتفعیل مفید معنای تدریا مطلب که باب تفعل مطاوعه ی باب تفعیل اسـت و باب 

ــم، معنای  ــت )طیب،  "تدریا"مورد بحث را متض ــته اس ــری در 1/912 :7913دانس ( زماش

ــاف ) ــیر )2/116کش ــانی در زبدۀ التفاس ــده مفید  ۀیآرا در  "یَّتجرّع"( فعل 9/111(، کاش یاد ش

(، 1/111بروی دی ر از مفسـران از  مله طبرسی در مجمع البیان ) یانددانسـته "تکل "معنای 

بّر در تفســیر شــبّر )72/10طباطبایی در المیزان ) ( فعل یاد شــده را متضــم، معنای 211( و شــُ

 یاندشمردهتدریا 

 اسراء 79  «.....و مِنَ اللیل فَتَهَجَّد به نافلة لک »

صیغه اول امر حاضر از باب تفعل و از ریشه  "تَّهجَّّد"فوق الاشـاره فعل  ۀیآشـاهد مثال در 

 بوده و تنها یک بار در قرآن کریم بکار رفته استی "هـ، ج، د "

ــماعیل ب، حمّاد  وهری  ــاح، اس ــته و به معنای  "هَّجَّدَّ"در الا ــداد دانس را از واژگان اض

و  "نامَّ"را بـه یـک معنـا و مترادف با  "هَّجَّـدَّ و تَّهَّجَّّـدَّ"ه اســـت وی وواب و بیـداری گرفتـ

هِ" لیک، محمد ب، احمد ازهری در ته یب اللغۀ،  (70/712 :7101گرفته استی ) وهری، "رَّسـَّ

برای وواب و ووابیده شهرت استعمال دارد و متهجّد را کسی  "ها ِد"و  "هَّجَّدَّ"معتقد اسـت 

بر اســاس دیدگاه  وهری  (6/273: 7127)ازهری، کندیما ترک که برای نماز وواب ر داندیم

اه و با تو ه به دیدگ مورد بحث از نظر کاربردی متضم، معنای ضد ثلاثی مجرد ۀیآدر  "تَّهَّجَّّد"
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بکار رفته است اب، فارس از نظر زبان  "تجنّب"ازهری فعل یاد شده از نظر کاربردی در معنای 

 "متهجّد"و  "نامَّ"را به معنای   "هَّجَّدَّ"رکورد در مکان دانسته، را دالّ بر  "هـــ، ج، د "شناسی 

 "أّثمُمت"و  "گناهکار"یعنی  "آثم"ی وی با مثال کندیم، اطلاق وواندیمرا بر کسی که نماز شب 

ارس، است )اب، ف متضم، معنای ضد ثلاثی مجرد "تَّهَّجَّّد"معتقد است که فعل  "بی گناه"یعنی 

را از نظر  "تَّهَّجَّّــدَّ"و  "وواب"را بــه معنــای  "هُجود"هــانی نیز ( راغــب اصـــف2/133 :2003

مفسرانی مانند  (167 :7123کاربردی ضـد معنای ثلاثی مجرد گرفته اسـت )الراغب الاصـفهانی، 

ــاف ) ــری در کش ــیر )2/631زماش ــانی در زبدۀ التفاس ــی در مجمع البیان  1/62( کاش ( طبرس

اسـرا  متضم، معنای  13را در آیه  "تَّهَّجَّّد"( فعل 79/232( علامه طباطبائی در المیزان )1/610)

ی مقاصد البیان ف فت،تفسیر در صدیق حس، وان و مفسرانی مانند  انددانسـته ضـد ثلاثی مجرد

را در آیه مورد  "تَّهَّّجَّد"( فعل 77/110قونوی در حاشـیه بر تفسیر بیضاوی )و  (1/193القرآن )

فت دو نتیجه گر توانیمی از آنچه گفته شد دانندیم "تجنّب"بحث از نظر کاربردی مفید معنای 

 یباشدیمقابل  مع  "تَّهَّجَّّد"معنای مطرح شده در مورد فعل 

     و: معانی کاربردی بام تفاعل در قرآن کریم     

ــت معنای کاربردی فراگیر ای، باب،  93بار از  701باب تفاعل  ماده قرآن کریم بکار رفته اس

ی تظاهر، مطاوعه، به معنا»مشارکت است لیک، متناسب با مقتضای حال در معنای دی ری مانند 

ردی بی اکنون دو نمونه از افعال قرآنیِ ای، باب از نظر کاررودیمنیز بکار  «بـاب افعـال و تدریا

 یگیردیممورد بررسی قرار 

 توبه 13 «یا ایها الذین آم وا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللهِ اِثّاقَلتم اِلی الارض»

ث، »صیغه نهم ماضی از باب تفاعل و از ریشه  "اِثّاقَّلتم"فوق الاشاره فعل  ۀیآشاهد مثال در 

اب ب "تا "اســتی همزه مو ود پس از ابدال و تنها یک بار در قرآن کریم بکار رفته  بوده« ق، ل

 هت رفع التقا  ســاکنی، در آغاز فعل  ،و ادغام متماثلی،به دلیل قرب در مارج  "ثا " تفاعل به

ـــته، درباره فعل مورد بحث  "ثقل"قرار گرفتی اب، فارس در ماده  کمتری، درن  علمی را داش

برد دو مفهوم سن ی، و سبک بحثی اصفهانی در مورد کار راغب سـانی به میان نیاورده اسـتی

را به عنوان شــاهد مثال  کر نموده  "اِثاقلتم"وارج از موضــوع ای، مقاله به میان آورده و فعل 
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را به  "تَّثاقَّلَّ" ۀیتعد(ی اب، منظور در لســان العرب، علّت 31 :7123اســت )الراغب الاصــفهانی، 

ــت وی  ۀیآدر  "اِلی" ــته اس را به  "تثاقل"مورد بحث، و ود مفهوم و معنای تمایل در آن دانس

ـــاتی در حرکت و گام نهادن قلمداد نموده، با مثال  معنـای کنـدیِ لَّاَّطَّأنَّّه وَّطأَّ »حاصـــل از س

دفاع نموده اســـت )اب، منظور،  "تَّثاقَّلَّ"و ســـســـتی مو ود در فعل از مفهوم کندی « المتثاقل

یل  هاد گریزان را تما طباطبائی نیز نظر اب، منظور را داشته، علت سستی ( علامه2/771، 7103

م،  "در تفســیر الله ( علامه ســید محمد حســی، فضــل3/197: 7171)طباطبائی،  داندیمبه دنیا 

ـــدید روحی به  "اِثّاقَّلَّ"به  "تَّثاقَّلَّ"، تحوّل واژه را از " وحی القران  هت ااهار عدم تمایل ش

( با دقت در نظر سید محمد حسی، 77/770 :7173سـته اسـت )فضل الله، حضـور در  هاد دان

در آیه یاد شــد متضــم، معنای ســســتی و کندی  "اِثّاقلتم"فعل   شــودیمفضــل الله، اســتنباط 

فعل «  لبُلاو هو مُستعمَّلٌّ هنا فی »ی اب، عاشور نیز در تفسیر التحریر و التنویر با عبارت باشدیم

م فعل اِثاقلت»: گویدیمای کندی و سـسـتی گرفته است وی در ادامه متضـم، معن را مورد بحث

)اب،  «تنبوده بلکه نتیجه تعلق به دنیا اس شانیناتوانتعری  به ای، نکته دارد که سستی آنان از 

ــور، ــت 70/36: 7331عاش ــور در پایان مطالبب آورده اس گفت فعل  توانیم( از آنچه اب، عاش

ــتی "تمارض"ی مورد بحث مفید معنای  درآیه «اِثاقلتم الی الارض» ــاف  اس ــری در کش زماش

کندی  و مفید معنای سستی و «تَّباطَّأتم و تقاعسـتم»را در آیه یاد شـده مترادف با  "اِثّاقلتم"فعل 

   ی(2/217 :7103دانسته است )زماشری، 

 ز: معانی کاربردی بام استفعال در قرآن کریم 

ـــتفعال در قرآن  ـــت معنا 17 بار از 961 یمکرباب اس ی فراگیر ای، باب ماده بکار رفته اس

است معانی دی ر ای، باب بر اساس استقرا  اندیشمندانِ دانب صرف عبارت است از:   "طلب"

فعل برای مفعول و به معنای ثلاثی  ۀمادّمطاوعه ی باب افعال، تعدیه، انتقال و تحول، قرار دادن »

ه اســتی اینک دو نمونه از افعال قرآنی ای، باب از که بروی از آن در قرآن کریم بکاررفت «مجرد

 یگیردیمنظر معانی کاربردی مورد بررسی قرار 
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 فتح 19  «فاستَغلَظَ فَاستَوی عَلی سوقه ...».... 

صیغه اوّل ماضی از باب استفعال و از ریشه  "استَّغلظ"فوق الاشاره، فعل  ۀیآشـاهد مثال در 

تنها یک بار در قرآن کریم بکار رفته اســتی اب، فارس در  ی فعل یاد شــدهباشــدیم "ی، ل، ظ "

ــتی راغب  " ظ ،ل ی،"مورد ماده  ــانی به میان نیاورده اس ــمی و فعلی آن، س ــتقات اس و مش

را در امور فیزیکی دانسته، استعمال و کاربرد اصلی و  اتی آن  "رِقَّّۀ"را ضد  "غلظۀ"اصـفهانی 

عل ف «استغلظ: تَّهّیأَّ ِل ِلک»برشـمرده استی وی با مثال  ارهآن را در امور غیر مادّی از باب اسـتع

، اب را متضم، معنای آمادگی برای غلظت و وشونت و درشتی قلمداد نموده استیمورد بحث 

را نیز هم معنا با آن دانسـته است  "اسـتغلظ"و « صـار غلیظاً»مترادف « غَّلُظ یَّغلُظُ غِلَّظاً»منظور 

نبلۀُ»وی  ه آیه بر شمرده و ب« صار غلیظُاً»را مترادف با  «لظ النباتُ و الشجرُاسـتغ»و « غَّلُظت السـُّ

 ی(70/702 :7103مورد بحث استشهاد نموده است )اب، منظور، 

د ماکان صار غلیظًا بع»را مترادف با  "اِستَّغلَّظَّ"اسماعیل حقّی بُروسَّوی در تفسیر روح البیان 

 "لتحوّ"متضم، معنای « اِسـتَّحجَّرَّ الطی،»کاربردی آن را همانند دانسـته و از نظر معنای  «دقیقاً

(، بیضاوی در انوار 3/991شیب طوسی در تبیان ) ( 3/13 :شمرده است )حقی بُروسَّوی، بی تا بر

ـــی  در روح المعـانی )1/799التنزیـل ) ـــی در مجمع البیان )79/230(، آلوس (، 3/732(، طبرس

فعل مورد بحث را از نظر  (26/271در تفسـیر کبیر )( فار رازی 1/913زماشـری در کشـاف )

اب، عاشور در التحریر و التنویر فعل مورد  یانددانستهکاربردی متضم، معنای صیرورت و تحول 

 ی(26/716: 7331اد نموده است )اب، عاشور، در غلظت قلمدبحث را متضم، تأکید و مبالغه 

 یوسف 38«  فَلمّا استَیأسُوا م ه خَلَصُوا نجِیّا»

وا»یاد شـده فعل  ۀیآشـاهد مثال در  صیغه سوم ماضی از باب استفعال و از ریشه « اسـتَّیأسـُ

ـــتی اب، فارس در مقاییس  "ی،  ، س " بوده و در مجموع دو بـار در قرآن کریم بکار رفته اس

ـــتیأسَّ"اللغـۀ بحثی از فعـل  لاثی در ث "یَّأسَّ"به میان نیاورده، تنها به دو و هی بودن فعل  "اِس

ــت را نا امیدی و معنای دوم را علم و  ــت وی معنای ناس ــاره نموده اس مجرد از نظر معنی اش

ـــور 97را در آیه  "نَّفَّلَّم یَّیأس"آگاهی گرفته و فعل  برای معنای دوم به عنوان  رعد  ۀمبارک ۀس

را هم معنا با  "استیأس"راغب اصفهانی  (2/610 :2003شـاهد یاد آور شـده است )اب، فارس، 

( زماشری در کشاف 111، 7123گرفته اسـت )الراغب الاصـفهانی،  "یَّئسَّ"شـکل ثلاثی مجرد 
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 :7101زماشــری، ) ثلاثی مجرد و مفید مبالغه دانســته اســتی را هم معنا با شــکل "اِســتیأســوا"

در ثلاثی مجرد محسوب  "ئسَّی"( ابوحیان فعل مورد بحث را از نظر کاربردی هم معنا با 2/131

 ی(6/233: 7120غرناطی اندلسی،  ) ه استیدیدگاه زماشری را تاطئه نمود یاگونهنموده و به 

(، کاشــانی در 9/719(، بیضــاوی در انوار التنزیل )72/701اب، عاشـور در التحریر و التنویر )

(، قرطبی 6/919الدقائق )(، قمی در کنز1/930(، طبرسی در مجمع البیان )9/100زبدۀ التفاسـیر )

در را   "اِسـتَّیأسُوا"( فعلِ 3/219) ( و آلوسـی در روح المعانی3/217در الجامع لاحکام القرآن )

 یاندگرفتههم معنا با شکل ثلاثی مجرد  "یَّئسُوا"مورد بحث به معنای  ۀیآ

گفت  نتوایم "علی زیادۀِ المعانی زیادۀُ المبانی تَّدلُّ"شایان  کر است با تو ه به اصل کلیِ 

ــت با  ــته اس ــری که فعل مورد بحث را در معنای ثلاثی مجرد و مفید مبالغه دانس دیدگاه زماش

ی،، ال ، س"واقعیت و مقتضـای حال آیه تناسـب بیشتری داردی زیرا در غیر ای، صورت و ود 

 ریبه عنوان حروف زائد در آغاز فعل حَّشـو وواهد بود و ای، با بلاغت قرآن کریم سازگا "تا 

 نداردی

  دستاوردهای پژوهش

قرآن کریم در مقام نزول به عالم طبیعت به اقتضــا  زبانِ ناســـتی، مااطبان، به زبان عربی 

ی یکی از آن ماتاات که به باشدیماز همه ماتاات ادبیات بشری  برووردار مبی، نازل شـده،

معنای افعال مجرّد از طریق انتقال به ابواب مزید  ۀتوســـععربی اســـت، امکان  نوعی ویژه زبان

نظری  کاوش ای، رو مأموریت ای، مقاله، از اسـت ای، مقوله کارکرد قابل تو هی در قرآن داردی

و توصــیفی پیرامون معانی کاربردی افعال مزید در قرآن مجید بوده، دســتاوردهای زیر را در پی 

 داشته استی

ماده( در قرآن  300صـــیغه از افعال مزید )اشـــتقاق یافته از  از نظر کمّی بیب از هفت هزار

ـــت ی ای، رقم تقریباً معادل یکدهم از مجموع واژگان قرآن کریم بوده، رقمی کریم بکار رفته اس

 یباشدیممعتنی به 

افعال و  یهابابافعال یاد شــده، در ابواب مشــهور از ثلاثی و رباعی مزید، اســتعمال شــده، 

 یباشندیمفراوانی برووردار  تفعیل از بیشتری،

 یاندفتهربکار  وود و اصلی مشهور به لحاظ کاربردی، افعال یاد شده، بیشتر در معانی غالبی،
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معانی کاربردی افعال مزید در یک راســتا بوده،  ۀدربارزبانشــناســان و مفســران  هاییدگاهد

 یمشاهده نشده است یاملاحظهتفاوت قابل 

 کتاب امه

  یقرآن کریم ی7

آموزشی و پژوهشی  ۀمؤسسنقب علم نحو در تفسیر قرآن کریم، انتشارات  (ی7932ی )آسـه،  واد ی2

 یامام ومینی، قم

 یروح المعانی فی التفسیر القرآن العظیم، دارالکتب العلمیۀ، بیروت (ی7171ی )آلوسی، سید محمود ی9

ق احمد الزاوی و النهـایـه فی غریب الحدیث و الاثر، تحقی (ی7933ی )اب، اثیر، مبـارک ب، محمـد ی1

 یمحمود محمد الطناحی، المکتبه العلمیه، بیروت

 بی تا(ی التحریر و التنویر، بی  ای)ی اب، عاشور، محمد طاهر ی1

  یتفسیر القرآن العظیم، در الطیبۀ للنشر و التوزیع، بیروت ی(7129)ی اب، کثیر، اسماعیل ب، عمر ی6

 یمقاییس اللغۀ، دارالفکر، بیروت ی (7933)اب، فارس، احمد ب،  کریای  ی1

 یلسان العرب، دار صادر، بیروت ی (7171)اب، منظور، محمد ب، مکرمی  ی3

 یته یب اللغۀ، دار احیا  التراث العربی، بیروتی  (7127)ازهری، محمد ب، احمدی  ی3

الکتب العلمیۀ،  دار شرح شافیه اب، حا ب، ی (7311)ی الدی، محمد ب، الحس،ی اسـترابادی، رض ی70

 یبیروت

 یانوار التنزیل و اسرار التأویل، دار احیا  التراث العربی، بیروتی  (بی تا)بیضاوی، عبدالله ب، عمری  ی77

 یتسنیم )تفسیر قرآن کریم(، مرکز نشر اسرا ، قم ی (7931) وادی آملی، عبداللهی  ی72

الاــحاح تاج اللغۀ و صــحاح العربیه، دار العلم  ی (7101)عیل ب، حمادی  وهری، ابوناــر اســما ی79

 یللملایی،، بیروت

تفسـیر تقریب القرآن اِلی الا هان، مؤســســۀ الوفا ،  ی (7100)الحسـینی الشــیرازی، السـید محمدی  ی71

 یبیروت

 یتفسیر روح البیان، دار الفکر، بیروت ی (بی تا)ی البَّروسَّوی، ابوالفدا  اسماعیلی الحق ی71

المفردات فی غریب القرآن، دار احیا   ی (7123)فهانی، ابوالقاسـم الحس، ب، محمدی الراغب الاصـ ی76

 یالتراث العربی، بیروت

 یروش تفسیر قرآن، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانش اه، قم ی (7939)ر بی، محمودی  ی71
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 یتفسیر المنار، الهیئۀ الماریۀ العامۀ للکتاب، قاهره ی (7330)رشید رضا، محمد ب، علیی  ی73

 ینها البلاغه، تر مه عبدالمحمد آیتی، دفتر نشر فرهن  اسلامی، تهران ی (7913)شری ی  رضی، ی73

ــی، محمد ب، عبداللهی  ی20 ــل ابراهیم، الالبرهان فی علوم  ی (7916)زرکش قرآن، تحقیق محمد ابوالفض

 یالکتب العربیه، بیروتدار احیا  

التنزیل، دارالکتاب العربی،  الکشــاف ع، حقائق غوام ی  (7101)ب، عمری  زماشــری، محمود ی27

 یبیروت

ــ ی  ی22 ــمی، الحلبی، احمد ب، یوس الدر الماــون فی علم الکتاب المکنون، دار القلم،  ی (7176)الس

 یدمشق

 یقم الاتقان فی علوم القرآن، منشورات الرضی، ی (7969)سیوطی، عبدالرحم،  لال الدی،ی  ی29

 یالبلاغۀ، بیروتتفسیر القرآن الکریم، دار ی  (7173)شبّر، عبداللهی  ی21

فت، البیان فی مقاصد القرآن، المکتبۀ العاریۀ للطباعۀ والنشر،  ی (7172)صـدیق، ابوالطیب محمدی  ی21

 یبیروت

المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی،  امعه  ی (7171)طباطبائی، سـید محمد حسـی،ی  ی26

 یقم مدرسی، حوزه علمیه قم،

 یمجمع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفه، بیروت ی (7103)،ی طبرسی، ابوعلی فضل ب، الحس ی21

 یالوفا ، بیروت مؤسسۀ مجمع البحری،، تحقیق احمد الحسینی،ی (7109)ی ی،فارالد طریحی، ی23

ــ،ی  ی23 ــی، ابو عفر محمد ب، الحس ــیر القرآن، دارای (بی تا)طوس ربی، حیا  التراث العالتبیان فی تفس

 بیروتی 

 یاطیب البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلام، تهران ی (7913)طیّب، سید عبدالحسی،ی  ی90

 یالبحر المحیل فی التفسیر، دار الفکر، بیروتی (7120)لسی، ابوحیانی غرناطی اند ی97

 یالتفسیر الکبیر، دار الفکر، بیروتی (7101)الفارالرازی، محمد ب، عمر الفاری  ی92

 یم، وحی القرآن، دار الملاک، بیروت یرتفس ی (7173)فضل الله، سید محمد حسی،ی  ی99

 یتفسیر الاافی، دار المرتضی للنشر، قم ی (7102)الفی  الکاشانی، محس،ی  ی91

 یقاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران ی (7911)قَّرشی، سید علی اکبری  ی91

 یقم کنز الدقائق، مؤسسۀ النشر الاسلامی، ی (7170قمی مشهدی، میرزا محمدی ) ی96

 ر، مؤسسۀ المعارف الاسلامیۀ، قمیزبدۀ التفاسی ی (7129)شانی، مولی فت، الله اب، شکراللهی کا ی91

 علوم القرآن، مؤسسۀ التمهید، قمید فی التمهی ی (7123)هادیی  محمد معرفت، ی93
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القرآن و رغائب الفرقان، دار الکتب  غرائب ی (7176)یشـــابوری، نظام الدی، حســـ، ب، محمدی ن ی93

 یالعلمیۀ، بیروت
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 )أستاذ مساعد في جامعة آزاد االسالمية فرع جالوس، جالوس، إیران( 1علي أوسط خانجانيالدکتور 
 

 دراسة المعانى التطبيقية لألفعال المزیدة في القرآن الكریم ) نموذجا(
 

 الملخص
ألوائل، نزل اإن القران الكريم من حيث نزوله من العلم اإللهي إلى العالم الطبيعي وحسب اقتضاء المخاطبين 

متبلورا في صيييييييييييييييييا،يو اللتيو العريييو، واي  تمتت ييميت الخبيييييييييييييييائذ والتق يا  ل  ا  اإلنسيييييييييييييييانيو  إح   ا   
الخبييييييائذ والتي  ختذ ياللتو العرييو و ع  من ميزا ها ، اي  وال  المعاني الي ي ا لافعال المير ا و و ييييييعها 

المزي ا المسيييييييييتعملو يعألييييييييير ةميت األلفان الوار ا في القر ن  عبر نقلها إلي األيوا  المزي ا  وق  انفر   األفعال
 را ييييييييو »الكريم ولها  ور يارز ومؤثر في أ اء المعاني وإيالغ الر ييييييييالو إلى المخاطبين  ا   المقالو     ع وان 

ي ث نظري وق  أةاي  عن السييييييييييييييؤال التالي مسييييييييييييييتخ مو « المعاني التطبيقيو لافعال المزي ا في القر ن الكريم
ما او  ور األفعال المزي ا من حيث المعاني التطبيقيو في القر ن » هيين الت ليلي والوصيييييييييييييييفي، والسيييييييييييييييؤال  الم

وق   وصييل الباحث من م طلت   ليل المعلوما  إلى ال تائا التاليو  أو   األفعال التي  م الب ث ع ها « الكريم؟
مل  في المعاني ،ير المأليييييييييهورا  ثانيا إن ق  ا يييييييييتعمل  في أن ر األحيان في المعاني المأليييييييييهورا وقلما ا يييييييييتع

األفعال المزي ا في القر ن الكريم ق  ا يييييييتعمل  في المعاني المأليييييييهورا فق  ويايا اإلفعال والتفعيل ق  ا يييييييتعملتا 
 يك را مقارنو ياأليوا  األخر  

 القر ن، األيوا  المزي ا، المعاني التطبيقيو الکلمات الرئيسة: 

                                                           
1. khanjani@iauc.ac.ir 


