
١٥٤ نقد ومعرفى سال� هفدهم

ضا نجفىدكتر سيد ر
بى دانشگاه اصفهانه عراستاد گرو

چكيده
انىاونده وپوياى جهان مى�باشد كه از قابليت�هاى� فرزبان عربى،يكى از زبان�هاى ز

آن كريم،به خوبى نماياندار است.اين قابليت�ها در كالم عظيم الهى،قرخوربر
جمهه زبان�شناسى،ترده زبان عربى در حوزاست. «فعل»يكى از مباحث گستـر

لين معجم افعالفى اجمالى از«اوو… مى�باشد.كه در اين مقال سعى شده تا معر
اغى باشد به سالكان و عالقمندان درياى عميق زبان عربى.دد تا چرائه گرآن»ارقر

س االفعال.ش،فهرب،روچو:معجم،چارهاژكليد و

پيش گفتار
د مسلمانك بيش از يك ميليارزبان عربى ششمين زبان بين المللى و نخستين زبان مشتر

ان،بادم مسلمان ايرم است،مرم،فقط زبان آن قوهنگ هر قواست.از آن جا كه كليد فهم فر
ى علمى��زبان غنى و فصـيـح عـربـىاگيـرمند فـرش اسالم به خوبى دريافتندكـه نـيـازپذيـر

ند.اگر چها مى�گيرا فرت رندگى دنيا و آخرسم زاه ورختن زبان عربى،را،با آموهستند.زير
هان،زبان عربى،زبان محاوره�اى از تاريخ سياسى ايراهد تاريخى،در هيچ دوربر اساس شو

هْ
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آن،چنان اشتياقى در دانشمندانم نگشته،اما،بالغت و فصاحت قردم اين مرز وبوهمه مر
سعهم و نيز،توّتعلاه تعليم وا در رد ردكه همت خوى ايجاد كرسى گوق فارش ذوو اديبان خو

م زبانى از علوسعه بسيارتوآن،باعث پيدايش وكت قرفتند وبه برو ترويج ادبيات به كار گر
ض و لغت شدند.ف،نحو،بالغت،عرون صرعربى،هم چو

ق و استعدادم اسالمى،از يك سو بـر ذوى علوانيان،در تدوين وبـاروركت ايرمشار
هاى خالق حكايتت اسالم در تربيت چنين نيـروى ديگر،از قدراز سوانيان وشار ايرسر
ائت،دند.در علم�قرآن تقديم كرنده به زبان قرانى،از دير باز خدماتى ارزد.دانشمندان ايردار

شيخى، ون طبرانى،چون؛نافع و ابن�كثير و كسايى ،در علم تفسير،مفسراستادانى،چو
ى،سى،در علم حديث،اصحاب صحاح سته(بـخـارطبرى ومخشرسى و جار اللـه زطو

ايـىدند.صاحبان كتـب روانى بـومذى،نسائى،ابن ماجه)،هـمـه ايـرد،ترمسلم،ابـو داو
نناگوم گوخاسته اند.و در علوان برمين ايرسى همه از سرزطوق وشيعه،مانند كلينى،صدو

هينّدى،صدر المتألابى،ابن سينا،سهرورديگر نيز،دانشمندانى،مانند ابن مسكويه،فار
خشيدند.ان درنى از ايرازيو بيروَمى،رارزى،خوازشير

ايى در غنى بخشى به زبانان،سهم به سزى نيز،دانشمندان مسلمان ايرم لغودر علو
د،مرز�هاى دانشجوهاى مونيازمانى،متناسب با تالش�هاى پيشين وندو در هر زعربى دار

سىسى ويا دو زبانه؛عربى فارانى،به زبان عربى يا فارى ايرده�اند.تدوين معاجم لغوا گشور
از اين تالش�هاست.

حلـها در سه مرتكوين آن رگان در زبان عربى،پيدايـش واژى ودآوربا تدبر در پيشينه گـر
عيسى بن عمرومى��وحله نخست،دانشمندانى،مانند أبو إسحاق الخضران ديد.در مرمى��تو
ب باديه مى��شنيـدنـده�اى كه از عراژتيبـى هـر ون هيچ ترى و أبو عمرو ابن العـالء،بـدونحـو

عضوط به يك مـودند كه مربوا ثبت كره�هايـى راژم،فقط وحله دودند.در مريادداشت مى��كـر
حلـهه،در مـرش از أصمعـى،وبـاالخـرحوكتـاب الـواز از أبو زيـد وَد،مانند كـتـاب الـطـربـو

تيبه�اى ـ ترتيب ويژى در جهت كشw آسان�تر الفاظ و معانى،بر اساس ترآخر،معاجم لغو
ـ تدوين گرحرو »خليل بنالعيننه از اين معاجم،كتاب «ديد.نخستين گوف حلقى يا الفبايى 

اهم آمد.ند ادامه يافت تا عصر حاضر،كه معاجم تخصصى فراهيدى است.اين روَرأحمد ف
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ب كتابچوچار
ى است كـهاهميت آن به قدرده وكن اصلى كالم بوفعل در زبان عربى،يكـى از دو ر

ا،اصل در اشتقاق زبان عربى دانسته و معتقدند همه كلمات عربى،حتى مصدر،فيان آن ركو
م عالقمنداناى عموآنى كه قابل استفاده برفته شده است.اين معجم دو زبانه قراز فعل گر

كاتن بر آن،حرد.افزوا در بر مى�گيرآن رآن كريم است،همه افعال قرزبان عربى و فهم قر
آنـىد قرنه�هاى كاربرمصدر مشهور آن فعل آمده و بانموع،و نيـزمضارعين الفعل ماضى و

ديده است.س گراننده ملمواى خود نظر،برمعناى فعل مور
ه فعل رو به رو مى�شويم:نخست،نه اطالعات در باراجعه به اين كتاب،با دو گوبا مر

دمند است و همچنيـنآن سوه�هاى عالقه�مند به فهم قراى همه گـرومى كه براطالعات عمو
اى دانشجويان زبانده وبرآنى بوم فعل�هاى قرط به تعديه و لزواطالعات تخصصى كه مربو

دمند است.ان سومفسرجمان ومتره�هاى علميه والهيات و نيز،طالب حوزعربى و
نگىى هر فعل و چگوگيـركان اصلى كالم است.به كارفعل در هر زبان،يكـى از ار

م آن،ازلزوف اضافه و تشخيص تعديه ون حرص،يا بدوف اضافه مخصود آن با حركاربر
ا بشناسد تا در مكالمه واگير هر زبانى، بايد به خوبى،فعل رت�هاى زبانى است.فرمهار

د.يك فعل در يك زبان،ممكـنك معانى،دچار خطا نشـوى آن زبان و درشتـارد نوكاربر
افعال زبانف باشد.اين پديـده،درم ويا متعدى به حراست متعدى و در زبان ديگـر،الز

م در زبان عربى،باالزد.از اين رو،افعال متعدى وسى،زياد به چشم مى��خورعربى و فار
ان زبان عربىاگيراى فرشگاه�هاى حساس برگان اين زبان،يكى از لغزاژدگى ود گسترجوو

ن دينى به شمار مى��آيد.يكى از دغدغه�هاىجمان متوآنى و نيز،مترم قرو عالقمندان علو
م عربى به طور عـام،م اسالمى،به طور خاص و عـلـوهان و دانشجويان عـلـودانش پژو

دجمه و كاربـرترا،اين امر در فهم معـنـا وفعل است.زيردن هـرم بوالزتشخيص متعـدى و
د.ى بدان دارابستگى بسيارانتقال معانى، وك مفاهيم وايى داشته و درزبانى،تأثير به سز
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ش كتابرو
م افعال عربى،با محوريت هـمـهلزوع تعديـه وسى و تعيين نـوهدف اين كتاب،بـرر

فته شده،از هر ريشهمشتقات به كـار رآن ـ و نيزآن است.نخست،همه افعال قـرافعال قر
ـ در بيست وقر اج شده است.چنان چه فعل،تيب الفبايى،استخرنه باب،وبر اساس ترآنى 

فى ياد شده�است،فى يا چهار حرد استفاده شده باشد،فقط ريشه سه حرت مجرتنها به صور
فته بـاشـد،د،مشتقات مزيد آن نيـز بـه كـاررن بر مجـرل.اگر افـزولزمانند:أبـق،أبـى و ز

ده شده است،مانند:فته از آن فعل،نيز آورد،باب مزيد به كاررنگ،پس از ريشه مجربى�در
آن بهد فعل در قرت است كه مجرم فعل�ها،بدين صورنه سوأتى آتى و نيز مانند أثر آثر.گو

ت،ريشه اصلىآن آمده است،در اين صورفته بلكه يك يا چند باب مزيد آن،در قركار نر
فته و مشتقات آن در ذيل ريشه آمـدهگرارانتز قرفته در پرد آن به كار نرآن،مجرفعل كه در قر

ان:اللغة و المعنـى،در ذيل هر فعل،با سه عـنـواست.مانند:(أنس)آنس و استأنـس.و
م و معنى آن فعل بهلزوسى فعل،از نظر تعديه وم،فى التنزيل العزيز،به بررالتعدية و اللزو

داخته شده است:سى،پرفارزبان عربى و
م آن بهاج معناى كلمه و تعديه و لـزواى استخر.در اين بخش،براللغة و المعنـى.١

س المحيط،العين،مجمع البحرين،معجم مقاييسب،قامون لسان العرى،چوكتب معتبر
فتهدن يك ريشه،از اين منابع گرم بوط به متعدى و الزهمه مسايل مربواجعه شده واللغة مر

ارد چهار هزده و فقط،همين بخش،حدون،حجم اين اطالعات بسيار بوشده است.چو
ساختد.مباحث ديگـر از روده شوآن شديم،كه تنها نكات اساسـى آورصفحه است،بر

كاتسى،حردان آن به فارگرح كلمه به زبان عربى وبرن بر شركالم حذف شده است.افزو
ه مياناژده شده است.اگـر ونيز،مصدر مشهور افـعـال آورع ومضارعين الفعل مـاضـى و

ى شده است.د،يادآورآنى تناسب دارك باشد،غالبا آن معنا كه با سياق قرچند معنا مشتر
آن تعيين گشته است.م هر فعل در قر.در اين بخش،تعديه و لزوماللزوالتعدية و.٢

م آن شده است.چنان�چه،  متعدىفته،حكم به لزوم به كار رآن الزاين،اگر فعلى در قربنابر
سىط ثبت شده است.بديهى است كه هر فعل برره مربوجوجه يا وجهى است،وويا چند و

ى نيز داشته باشدجه ديگرجه تعيين گشتـه،وعه،ممكن است غير از وشده در اين مجمو
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ىشت يادآورآنى،در پانوجه قرمستندهاى هر وه وجونه وفته است.اين گوآن به كار نركه در قر
شده است.

آن،آياتى كه مشتمل بر فعلاجعه به قر.در اين بخش،ضمن مرفى التنزيل العزيز.٣
ع يك آيه ـنه ـ از هر نوان نموفته و سپس،آياتى به عنوار گرسى قرد بررده،مورد نظر بومور
ه،ان و دست يابى آسان به آيات،نشانى�سورهشگرلت كار پژواى سهوده شده است.برآور

).٣٧/١٤٠ان مثال:(الصافاتهم به نام،در پايان هر آيه آمده است.به عنوه وهم به شمار
د نظر،چنان چه به مطـلبتفاسير،در ذيل آيه مورآن واب القراجعه به كتب اعردر مر

م فعــل نقش داشته دست مى��يابيم،در ذيل آيه،آنلزوع تعــديه وخاصـى كه در تعيين نو
ده شده است.ان تاييدى بر نظر نهايى آورنظر،به عنو

د،برم نقش دارلزونه تعديه ود فعل و شمار آن،گاه در تعيين گوان كاربراز آن جا كه ميز
ه،چنان چه فعـل دردد.با اين شيـودهاى هر فعل نيز تعييـن گـرآن شديم،تا شمار كار بـر

دار باشـد،خور»برنزيل العـزيـزّاحدة فى التَة وّهذا الفعل استعـمـل مـرت:«شت از عبـارپانو
اى سنجشفته وبـرآن به كار رد كه اين فعل فقط يـك�بـار در قـرهشگر مطمئن مـى��شـوپژو
نه�هاى مشابهسى نمـوآن ويا معاجم ديگر و نيز،برراجعه به قـرجه ياد شده،از مرستى ودر

بى�نياز است.
سىفته است.همه اين افعال،در اين كتاب برر ريشه فعلى به كار ر٤٧٠آن كريم،در قر

د ياخى ديگر،مجرفته و برزيد آن به كار رَهم مد وشده است.بعضى از اين افعال،هم مجر
فته است.در اين ميان،ممكن است يك ريشه�فعلى،ن به كار رناگوتنها مزيد آن در آيات گو

نهد يكسان باشد.اين گوارم نيز،همه موجه تعديه و لزوار شده و از نظر وده يا ده�ها بار تكر
د مشابه،بـهارار مود آمده و از تكـرد،همه به دقت ارزيابى شده و فقط يك يـا دو مـورارمو

ى شده است.ددارهيز از اطناب خومنظور پر
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س االفعالفهر
تيب الفبايى،ضمن بيـانآنى،به ترست افعال قـرفهرل وائه جدودر پايان كتاب،بـا ار

فته نيز با ذكرآن كريم،فعل�هايى كه فقط يك بار بـه كـاررم هر فعل در قرلـزوجه تعديه وو
 اصل است،كه٤٧٠سى،د بررد نظر معين گشته است.شمار ريشه فعلى مورصفحه مور

آنى است. فعل قر١٤٢٤ع،در مجمو
ات دانشگاه اصفهان چاپ شـده وبـا دوى انتشارصفحه،از سـو٦٩٠اين كتاب،در 

ريال،با جلد گالينگور،در آستانه بيست١٣٠٠٠٠لى وريال،با جلد معمو٩٥٠٠٠قيمت 
ضه گشته است.آن كريم عرو هفتمين نمايشگاه بين المللى قر


