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 ( تفاعل، تفعل، افتعال و استفعال های)باب دیافعال مز یكاربرد یمعان یبررس
 هالبلاغدر نهج

 * یاوسط خانجان یعل
 10/20/1022تاریخ پذیرش:    26/20/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
هۀۀای ی  مونهالبال ۀۀه دومین میرام مکتوش و م بع میرفتی در م ظومۀۀهنها    

ای هماگهاسۀۀۀالمی اسۀۀۀهی اگن ارر فاخر افزون بر کارکرد اگدئولو گه که به درون

شۀۀود  به دلیل شۀۀکوهم دی تیبیر  کارکرد ادبی نیز داردی حکمی  ن مربوال می

فۀهی وگی ی اخیر نتی ۀه
ّ
 یهاگی چ د ان جمله کاربرد افیال مزگد برای افادهمؤل

لحاظ فراوانی و بنۀۀامدبیش ان باشۀۀد که به میانی م اسۀۀب با مقتتۀۀای حال می

چهار هزاربار در ابواش مشهور و میانی مت وع به کاررفته اسهینگرا فیل به ع وان 

رکن اصۀۀلی و ب یادگن در سۀۀاختار نبان عربی با انتقال ان شۀۀکل م رد به ابواش 

مزگد که فراگ د  ن به تفصۀۀیل در دانش صۀۀرژ تبیین شۀۀده اسۀۀه  واجد میانی 

 . رددلمرو می ی میجدگد و موجب توسیه ق

 هایبررسۀۀۀی میۀانی کۀاربردی افیال مزگد  باش»مقۀالۀه پیشۀۀۀارو بۀا ع وان         

پیوهشۀی نظری اسۀه که  به « البال ه  افتیال و اسۀتفیال( در نهاتفیل  تفاعل

را  با  هاگی ان افیال مزگد به کاررفته در اگن کتاشتوصۀۀیفی نمونه-روق تحلیلی 

البال ه ان نظر میانی کاربردی مورد بررسی لغوی و شروح نها یری انم ابع بهره

ها به اگن نتی ه رسۀیده اسه پیوهشۀیر ان رهیذر پردانق داده. قرارداده اسۀه

البال ۀه کۀامالم مطابق با مقتتۀۀۀای حال و کۀه افیۀال مزگۀد بۀه کۀار رفتۀه در نها

 ی بر ظرفیهها وکلماا قصۀۀار بوده  به روشۀۀ   نامههاک  ده اهداژ خطبهتیمین

نبان عربی در تولید میانی جدگد و مت وع ان مصۀۀدر واحد و توسۀۀیه قلمرو می ی 
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 واژگان کلیدی
   یتفیل  افتیال  استفیالتفاعل  البال ه  افیال مزگد  میانی کاربردی  نها 

 مقدمه
 :مسأله. بیان 1-1

اساات که در  بن ابیطالب کامل، امام علیای از  جلیات بیانی و بنانی انناااو البالغه نزیدهنه 
بینولیعه یکردی با رو« سااید رضاای» ی قرو پنجم هجری به کوشااش عاِلم  حریر و ادیب اریب، ذوالَحنااَ

را ر ، فرو ر از قرآو و فعنواو میراثی جاویداوادبی در قالب خطبه، نامه و ساکناو کو اه نردآوری شده و به
لله را ا، راه سااالکاو ِالیها  ابیدو نرفتهی اندیشااهدرخشاااو بر پهنهساااو خورشاایدی از دیگر سااکناو، به

، اند )حکیمیبکشاااد. این کالم جااوداناه کاه از آو باه فیض ملروظ و نور مکتوب یااد نمودهروشااانی می
نور  ،الرجر نبوِت خا م پیامبراو(  راویده از رو  قدساای اننااانی آساامانی اساات که در مطل 161: 1372

ِة  »لت را به مصداق وحی و رسا ُلوَّ ُشما ِریَح النا
َ
اَلِة، َو   سََ َری وُنَر اْلَوْحِی َو الرم

َ
( در ملکوت ادرا  132)خطبه «   

 را با مشام جاو استشمام نمود. ی نبوت پیامبر اکرم به  ماشا نشنت و رائحه
زاده آملی )حناااناند ی اعجاز قولی دانناااتهاین کتااب شاااکوهمند که آو را پس از قرآو در مر به

ْن  َقْلَل  َسُلویِن  »، دردمندانه فریاد داد رو  ساترنی اسات که در روزنار قحطی انناانیت( بروو25: 1373،
َ
  

َحِدُر َع م ی  »( و غریو 133)خطبه ... « َفْقِقُدویِن 
َْ

ُت »( و بانگ 3)خطبه«  ُی الطَّ  ْرَقی ِإَل یُل َو َل یالسَََّ   انَدَمجْ
ِطراَب اْلرشَِ َع َمْكنوِن 

َطَرْبُُتُ اَْْ ِِ یِعٍِّل لو ُبْحُت بِب لَْْ ِو  ِة 
( سر داد و سونمندانه 5)خطبه «  َِد یاللع یالطَّ

، غم فقداو مکاوباو آشنا را نجوی کرد و دست بر ، کمیل بن زیاد نکعیبا صاحابی صاادق و صاحبدلش
َلًة  َهاُهَنا َلِعْلمًا  : »اش نهاد و غریبانه فرمودی سینائیسینه َصْلُت َلُب َُحَ

َ
ًا َلْو    (.117)حکمت «  ََجه

. َوجااه ِحکمی آو حاااصاااال محتوی و ، نماااد جاااوداو حکماات و بالغاات اسااااتباادیاالاین اثر بی
ای ههای این  راث عظیم اسااات که با  وجه به مبدأ فاعلی، شااافو صااادور و مبدأ قابلی در زمینهمایهدروو

ی  عبیر و هیفت الراظ درآمده اساات. وجه بالغی آو به جامه نونانوو اعتقادی، اخالقی، ساایاساای و ... 
ی به کارنیری واژناو مناساب اعم از اسام، فعل و حرو، سااختار و  رکیب و اسالوب مناسااب، صور نتیجه

های ادبی موجب انطباق ساکن با مقتضای حال نردیده است. ها اسات که به عنواو  کنیکخیال و آرایه
نواو یکی از اقنااام کلمه در این میراث ماندنار شاایعی همانند دیگر متوو و عشااایاو نرتن اساات فعل به

ا و هباشد  زیرا عالوه بر اینکه در قالب مجرد و در زماونصاوص عربی از بناامد قابل  وجهی برخوردار می
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های نونانوو اساتعمال شاده اسات، به صورت فرانیر بیش از چهار هزار بار در ابواب مشهور مزید صایغه
 های زیر است:ساز پرسشز به کار نرفته شد. بنامد یاد شده زمینهنی

 البالغه چینت؟فلنره وجود ی افعال مزید در نه  -1
 البالغه چینت ؟کارکرد و رسالت معنایی افعال مزید در نه -2

 پیشینه پژوهش: -1-6

بارها به صاااورت مجمل و نذرد بارها و البالغه در وول بیش از هزار ساااال که از انتشاااار آو مینه 
هه اخیر وی ه در چند دهای نونانوو شر  و  رنیر نشته است. عالوه بر این بهمرّصل با رویکردها و روش

ا و هبنااایاری از پ وهشاااگراو با ور  موضاااوعات نونانوو اعتقادی، اجتماعی، سااایاسااای و ادبی کتاب
وردند. لیکن مطالعات موجود که بیانگر یک البالغه به رشاااته نوشاااته درآی نه مقااالت فراوانی را دربااره

دهد که موضاوع مورد بحث در این مقاله  اکنوو به کاوش نهاده نشد. شایاو اساتقراء  ام اسات نشااو می
ی با اذکر اساات موضااوع این مقاله به قلم نگارنده در قرآو کریم مورد بررسااای قرار نرفته و در قالب مقاله

در مجلاه زباو و ادبیات عربی دانشاااگاه « ال مزیاد در قرآو مجیادبررسااای معاانی کااربردی افعا»عنواو 
ای با عنواو نامه( به چاپ رساااید. عالوه بر این پایاو1337وی ه بهار و  ابناااتاو  13فردوسااای )شاااماره 

 ی این مقاله،  وساااطبه راهنمایی نگارنده« بررسااای معانی کاربردی افعال مزید در صاااحیره ساااجادیه»
( مورد دفاع قرار نرفت. همهنین 1333در دانشاگاه آزاد اسالمی چالو  ) اسرند دانشاجو فائقه الیاسای 

  واو مقاالت زیر را در راستای موضوع این مقاله قلمداد نمود:می
 .1337،، سال دهم: قاسم رحیمیاو،  نشریه حنناالبالغهبررسی ادب لر  در نه  -1
لیال  –زاده کوروش زارع-زاده م: زهرا معصاااوالبالغااهباررسااای  ارکایااب اضااااافای در ناه  -2

 .1335،کنررانس ملی چارسوی علوم اننانی، سال جمشیدی
ی کارشاااناسااای ارشاااد مریم نامهالبالغه و اغراض فرعی آو: پایاوبررسااای اسااالوب ندا در نه  -3
 .1333فر، دانشگاه سمناو،ناهیدی
منی ه زارع،  -کیانی: حنااین البالغهدر نه  های امام علی شااناساای ادبی نکوهشساابک -1

 .1331پ وهشنامه علوی، سال ششم بهار و  ابنتاو 
ات ، نشااریه دراسااجمال والبی قره قشااالقی –البالغه: نصاارالله شاااملی االیقاع فی خطب نه  -5

 .1333العلوم االننانیه، زمنتاو فی
ه نشاااری زاده،مهین حاجی –های جنا  در نه  البالغه: شااایرین ساااالم شاااناسااای نونهزیبایی -6

 .1331پ وهشنامه علوی، بهار و  ابنتاو 
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 . ضرورت پژوهش:1-3

تار ، ساخهایی چوو واژه )اسم و فعل و حرو(بدیهی اسات فصاحت و بالغت یک متن حاصل مؤلره
و اسلوب مناسب و مطابقت با مقتضای حال است. یکی از موضوعا ی که پیوندی بنیادین با بالغت داشته 

نردد و  اکنوو به هر دلیل البالغه محناااوب میمدی برای فهم ارزش بالغی نه درآی پیشو باه منزلاه
بررسااای معانی کاربردی افعال مزید در »البالغه از جمله مغرول مااناده اسااات صااارو پ وهشااای در نه 

، متناساااب با مقتضاااای حال زمینه را برای وی ه فعلباشاااد. زیرا داللت ِإفرادی واژناو بهمی« البالغهنه 
 بکشد. نگارنده به دالئل زیر بر ضرورت این پ وهش، به کالم ارزش بالغی میت  رکیبی فراهم نمودهدالل

  فکید دارد.
 البالغه.وجود بیش از چهار هزار فعل مزید در نه  -1
 البالغه بر در  معانی کاربردی افعال مزید.متوق  بودو فهم لطائ  نه  -2
 غه با این موضوع به صورت  کصصی.البالناآشنائی بیشتر مکاوباو نه  -3
من ض البالغه به معانی کاربردی افعال مزید به صاورت صریح و مرصلنسرداختن مرناراو نه  -1
  رنیر.

 . بحث:2

 . كاركرد افعال مزید در تحول و توسعه قلمرو معنایی افعال:6-1

ی کارکرد ی زباو عربپیکرهآید. این عنصاار زبانی در شاامار میفعل رکن اصاالی و بنیادین هر زباو به
ن نوع جمله نیرد. ایشکل می« جمله فعلیه»فراوانی دارد با قرار نرفتن آو در صدر کالم نوعی جمله یعنی 

ای هفرینی نماید.  صاااری  در زماوآعنواو خبر در جمله اسااامیه نقش واند بهمی ه فعلیه( همهنین)جمل
وم و مجهول، الزم و متعدی و نیز کنب معانی جدید  در ، معلماضای، مضاارع و امر اعم از حاضار و غائب

های فعل،  وساااعه قلمرو ها و قابلیتاثر مجااورت باا حروو معاانی از مزایاای فعل  اسااات. یکی از وی نی
معنایی آو از وریق انتقال از مجرد به ابواب مزید اسااات. البته بحث  رصااایلی در این باره فرا ر از ننجایی 

واو  ی خود )در کتب صارو( به وور منتوفی مورد بررسی قرار نرفته است از جمله میمقاله بوده و در جا
ثر سااید ا« علوم العربیه»حناان اسااترابادی، محمدبنالدیناثر رضاای« حاجبشاار  شااافیه ابن»به کتاب 

المقدمات به  صحیح مدر  افغانی اشاره نمود. مصطری غالیینی در هاشام حنینی  هرانی و کتاب جام 
در پایاو  « کلمۀ فی  صااری  االفعال»الدین عبدالحمید با عنواو و محمد محیی«   الدرو  العربیهجام»

شاار  ابن عقیل و نیز رشااید الشاار ونی در جلد چهارم مبادی العربیه به وور مکتصاار به معانی افعال مزید 
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تصاار مورد بواب بطور مکی زبانی یعنی چرایی وجود این ااند. اکنوو به اقتضااای مقام  نها فلناارهپرداخته
ای مناساااب برای ورود به بکش  کصاااصااای مقاله فراهم نردد. در این باره نیرد  ا زمینهبازکاوی قرار می

ل مزید اساااتناد نمود زیرا هر فع« ک رة المباانی َ ُدلُّ علی ک رة المعانی» واو باه اصااال کّلی و مبناایی می
و هر فعل مجرد به عنواو یک واژه مناااتعمل دارای  نیردالجرم از فعال ثالثی یا رباعی مجرد نشااافت می
او اللغه  حت عنو شاااناسااااو مانند ابن فار  در مقاییسیاک یا دو یا ساااه معنی اسااات که برخی از زباو

اند بنابراین انتقال فعل از مجّرد به مزید به صااورت اشااتقاقی مرید معنی یا معانی از آو یاد نموده« اصاال»
ها متناساااب با مقتضاااای حال،  ا نزدیک به بینااات معنای ه در برخی از بابووری کجدید خواهد بود  به

 یابد.جدید  وسعه می
 افتد  بدین معنی که فعلی در اثر انتقال از مجرد به مزیدصااورت  ضاااد نیز ا راق میناه این  حول به

َنَط »رود. زرکشی در مورد اینکه در ضاد معنای مجرد خود بکار می
َ
به »د به دو معنای که در ثالثی مجر « ق

دل به ع»رود  نها به معنای رود و هنگاامی که به باب افعال میبکاار می« هلم نمود»و « عادل رفتاار کرد
ُانُظر کیَ  َ حّوَل المعنی بالتصااری  ِمن »شااود، چنین اههارنظر کرده اساات: اسااتعمال می« رفتار کرد.

 (.1/122: 1112)زرکشی،« الجور ِالی العدل
و علیه َفُکّل  صااری  فی الکلم  َاو »... نوینااد:باره میاصاار محمدهادی معرفت در اینپ وه معقرآو

َرّ » غییر فی حرکتهاا فااّنماا هو للادالل  علی َمعنًی جدید لم یکن فیما قبل َفِم ل  ر  »و « ضاااَ الُبد  َاو  «َاضاااَ
ر ِبه سواء ی ایقاعه قصده َام لم َیقصده و ال ان َیکَتِلَ  معناهما کما هو کذلک فاالّول للدالل  علی ایقاع الضر 

بنابراین هر  غییر در سااااختار واژه و هر دنرنونی در »( یعنی: 5/16: 1336)معرفت، «. عن عمد و قصاااد
ر  »و « ضاار  »نردد مانند: حرکت آو موجب ایجاد معنایی جدید غیر از معنای پیشااین می و که اختال« َاضااَ

بر ایقاع ضرر داللت دارد اعم از اینکه از روی قصد باشد یا از « ضار  » ناپذیر اساتمعنا در آنها امری اجتناب
ر  »روی قصاد نباشاد ولی  رّنر زمکشری نیز به عنواو یک م«. بیانگر ایقاع ضارر با قصاد قبلی اسات« َاضاَ

ا ب« الکشااااو عن حقائق غوامض التنزیل»ی ادب عرب در  رنااایر کالمی ادبی نظر در مقولاهصااااحاب
فشااارد بر درساااتی این مطلب پای می« ِاّو الزیادة فی البناء لزیادة المعانی»رت مبنائی اساااتشاااهاد به عبا

 (.1/6: 1363)زمکشری، 

 البالغه :های تفعل، تفاعل، افتعال و استفعال( در نهج. معانی كاربردی افعال مزید )باب6-6

ها و رد که در ابواب، زماوالبالغه وجود داپیشاااتر اشااااره شاااد که بیش از چهار هزار فعل در نه        
کار رفته اساات این رقم به لحاظ بنااامد، رقمی معتنی به اساات. قریب به ا راق این های نونانوو بهصاایغه
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اشد. بافعال نیز از ابواب ثالثی مزید بوده و  نها سای و اندی از افعال احصااء شاده از ابواب رباعی مزید می
صاایغه،  323صاایغه، باب  رعیل  1732زیر اساات: باب افعال سااهم هر یک از ابواب ثالثی مزید به شاار  

صاایغه، باب  713صاایغه، باب افتعال  152صاایغه، باب  راعل  312صاایغه، باب  رعل  351باب مراعله 
صیغه و باب افعاّلل  6صیغه، باب افعیعال  12صیغه، باب افعالل  123صایغه، باب استرعال  121انرعال 

 ل محدودیت ننجائی مقاله:صیغه. شایاو نرتن است به دلی 5
اواًل( از آنجاا کاه مکااوبااو چنین مقااال ی واجد اهلیت الزم علمی هناااتند از ذکر م ال پیراموو  

ها به معانی غیر مشااهور اختصاااص یافته  ا معنای اولی، ذا ی و مشاهور هر باب احتراز شااده اسات و م ال
 مقاله هرچه بیشتر مرید فائده باشد.

فعال از هر بااب باه بحاث نهاده شاااد. زیرا بررسااای همه افعال مزید موجود در ثاانیاًا( حاداک ر پن  
 البالغه مقتضی کتابی منتقل است.نه 

ثال ًا( در  حلیل شااواهد، نکناات فعل مورد نظر از لحاظ ساااختار صاارفی و معنای کاربردی از منظر 
ی فعل ینه معنای کاربردالبالغه در زمشود. سسس دیدناه شارحاو نه شاناسااو به بحث نذاشته میزباو

 نردد.مورد بحث، جنتجو می

 البالغهالف( معانی كاربردی باب تفعل در نهج

اسااات لیکن متناساااب با مقتضاااای حال در معانی دیگر « باب  رعیل همطاوع»معناای فرانیر این باب        
 دری ،  کل ،  جّنب، ولب، ا کاذ،  لبس، انتناااب، شااکایت، ضااد معانی ثالثی مجرد و به معنای ثالثی »مانند 
 یالبالغه از نظر معنای کاربردرود. اکنوو چهاار نموناه از افعاال به کار رفته از این باب در نه باه کاارمی« مجرد

 نیرد.مورد  حلیل قرار می
َِ َتُکن حلمًی َفَجحَِّلَّ ِا (  تکلف: 1  (227حکمت ) ن 

 «انر بردبار نینتی خود را به بردباری وادار» 
« ، م ، ل»ی ی یکم امر حاضار از باب  رّعل و از ریشهصایغه« َ َحّلم»الذکر فعل شااهد در عبارت فوق        

 َام»ی حااء را باه معناای عقال و جم  آو را َاحالم و ُحلوم نرفته و به کریمهباه کنااار « ِحلم»اسااات. ابن منظور 
َ  الِحلَم »را به معنای « َ َحّلَم »اساتناد نموده اسات ساسس « وور( 32َ فُمُرهم َاحال ُمهم بهذا ) و از  برشمرده« َ َکل 

/ 3: 1123)ابن منظور، دانناااته اسااات. «  کّل »نظر معناای کااربردی این فعال را در بااب  رعل مرید معنای 
 : واو در بیت زیر از حا م وائی مالحظه نموددر باب  رّعل را می«  ، ل، م»( این معنی از ماده 321

ما)وائی هم              ولن  نتطی  الِحلَم حتی َ َحل  دَنیَن و اسَتبِق ُود 
َ
م عن األ  (126: 1121، َ حل 
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قبال خویشااااونداو و  داوم محّبت و موّدت  وصااایه  حا م وائی در مصااارع نکنااات به بردباری در
اند. دکند و در مصرع دوم دست یافتن به قدرت بردباری را متوق  بر َ َحّلم که منتلزم زحمت است میمی

سااایده در المحکم و ( ابن5/63: 1121اللغه )ازهری، شااانااسااااو از جمله ازهری در  هذیبدیگر زبااو
( خلیل بن 31: 1122البالغه )زمکشااری، زمکشااری در اسااا  (3/363: 1121ساایده المحیط )ابن

/ 5: 1376اللغه )جوهری، ( جوهری در الصاااحا   ا 3/216: 1375احماد در کتاب العین )فراهیدی، 
( ابراهیم انیس در المعجم الوسااایط 1/11: 1115آبادی، ( فیروزآبادی در القامو  المحیط )فیروز1772

 اند.قلمداد نموده«  کّل »بحث را از نظر کاربردی مرید معنای ( فعل مورد 1/135: 1332)انیس، 
( یحیی بن حمزه در 1123:21/322، البراع  )خوییالبالغه از جمله خویی در منها شاااارحاو نه 

( مغنیه در فی هالل 1/335: 1121، حمزهالدیبا  الوضااّی فی الکشاا  عن اساارار کالم الوصااّی )ابن
( حنینی 313/ 5: 1331، البالغه )بحرانی( ابن می م در شر  نه 265/ 6: 1112، البالغه )مغنیهنه 

: 1363، البالغه )الشرقی( شرقی در قامو  نه 7/233:  ا، بیالبالغه )حنینیشیرازی در  وضیح نه 
م»صورت غیرصریح فعل (  به235/ 1  .اندداننته«  کل »را از نظر کاربردی مرید معنای « َ حل 

ٍة  (  تدریج : 2 َع فیب ُكله ُغقَّ رَّ  (131خطبه ) و َتجَ

 «و جام اندوه را جرعه جرعه نوشید»
َع »شااهد در عبارت یاد شاده فعل           «، ع ، ر»ی صاایغه اول ماضای از باب  رّعل و از ریشااه« َ َجر 

« دری  »رید معنای فعل مورد بحث را از نظر کاربردی م« هو الشااارب قلیالً »اسااات. ابن منظور با عبارت 
ُعُه َواَل ی »ی ( وریحی نیز با استناد به کریمه2/253: 1123، منظوردانناته اسات )ابن  ) ُغهُ یِن یَکاُد یَتَجَرّ

« ری  د»آو را از نظر کاربردی مرید « ِاذا جرعه جرعً  بعَد ُجرَعٍ  »به « َیَتَجّرع»و  حلیل فعل « (ابراهیم 17
شاااناسااااو از جمله صااااحب عباد در المحیط ( دیگر زباو1/312: 1123،قلمداد نموده اسااات )وریحی

( خلیل بن احمد در 56: 1122، البالغه )زمکشری( زمکشری در اسا 1/252: 1111، اللغ  )عّبادفی
( ابن سااایده در 1/232: 1121، اللغ  )ازهری( ازهری در  هذیب1/225: 1375کتاب العین )فراهیدی، 

( زبیدی در 251: 1113، االدب )زمکشااری( زمکشااری در مقدم 11/31:  ا، بیدهساایالمکصااص )ابن
 اند.داننته«  دری »( فعل مورد بحث را مرید معنای 6/131:  1111، العرو  )زبیدی ا 

( سااید عبا  موسااوی در شاار  12/163، البراعه )خوییالبالغه از جمله خویی در منها شااارحاو نه 
( انصااااریاو در 12/233: 1331، الناااعاده )النقوی( نقوی در مرتاا 3/373: 1333، موساااویالبالغاه )نه 

( 233: 1333، البالغه )الحنااینی( سااید جعرر الحنااینی در شاار  نه 1/135: 1123، المقتط  )انصاااریاو
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رت غیرصااریح مرید صااورا به« َ َجّرَع »( فعل 12/351: 1335، البالغه )منتظریهایی از نه منتظری در در 
 اند . قلمداد نموده«  دری »معنای 

ََّ َاینه ُكنُتِ  عزلۀٍ عنب ِاله  َان َتَججَ ه :  ( نسبت ناروا 3  (6نامه ) َوَلَتْعَلَم

ام مگر آنکه بکواهی دانی که من از آو ماجرا )کشاااتن ع ماو( مبرا بوده و بی نمااو  و می
  همت بزنی.

«  ، و، ی»صاایغه هرتم مضااارع از باب  رّعل و از ریشااۀ « َ َتجّنی»فعل الذکر شاااهد در عبارت فوق
( ازهری در 131/ 6: 1375شااانااسااااو از جملاه خلیال بن احماد در کتاب العین )فراهیدی، اسااات. زبااو

اد در المحیط فی11/133: 1121اللغاه )ازهری،  هاذیاب ( 7/136: 1111اللغاه )عّباد، ( صااااحاب بن عباّ
: 1376اللغۀ )جوهری، ( جوهری در الصااحا   ا 123: 1122غه )زمکشااری، البالزمکشااری در اسااا 

العلوم  ) حمیری، (، حمیری در شااامس2/333: 1123منظور، العرب )ابنمنظور در لنااااو( ابن6/2325
هااا»را مترادو « َ َجّنی فالّو َعلی فالٍو ( »5/1132: 1122 َعل  دانناااتااه از نظر « ِاّدعی علیااه جنااایااۀ لم َیر 

 اند.قلمداد نموده« ننبت ناروا»یعنی « اسائه»دی آو را مرید معنای کاربر 
می م در  نبیه ( ابن3/333: 1376الصااباغه )التنااتری، البالغه از جمله شااوشااتری در به شااارحاو نه 

( موسوی در شر  3/135 ا: البالغه )حنینی، بی( حناینی شایرازی در  وضایح نه 2/235: 1373الغافلین، 
( مغنیااه در فی 17/133: 1123البراعااۀ )الکویی، ( خوئی در منهااا 1/137: 1333ه )موساااوی، البالغاانه 

صاااورت ( به237 ا: البالغه )الهیجی، بی( الهیجی در شااار  نه 3/332: 1112البالغه )مغنیه، هالل نه 
 ند. اداننته« اّدعای جنایت علیه شکص»را به معنای « َ َتَجّنی»غیرصریح فعل 

ها...  ( اتخاذ:4 َدْت َكفَّ سه  (15نامه ) و ََتَ
 .و دستش را بالشت خود قرار داد

َدت  »شاااهد در نزاره یاد شااده فعل  « و،  ، د»صاایغه چهارم ماضاای از باب  رّعل و از ریشااه « َ َوساا 
شناساو از جمله ازهری در  هذیب اللغه باشاد. زباوبه معنای بالشات از همین ریشاه می« ِوسااَدۀ»اسات. 

( صااااحااب بن َعباااد در 3/161، 1123البحرین )وریحی، ( وریحی در مجم 13/23، 1121)ازهری، 
( زبیدی 671، 1122البالغه )زمکشری، ( زمکشاری در اساا 3/353، 1111المحیط فی اللغه )عباد، 

( 15/233، 1123العرب )ابن منظور، ( ابن منظور در لناااااو5/311، 1111العرو  )زبیاادی، در  ااا 
، 1122العلوم )حمیری، ( حمیری در شااامس2/653، 1111المنیر )فیومی، بااا فایاومای در المصااا
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َد فالّو ِذراَعه( »1/573، 1112(، صااعیدی در االفصااا  فی فقۀ اللغۀ )صااعیدی، 11/7162 را به « َ وساا 
ه کالوساااادۀ له» اند و این بداو معنی اسااات که فعل مورد بحث از نظر کاربردی مرید  رجمه نموده« َجَعلاَ

 است.« ا کاذ»ی معنا
( شااوشااتری در به 2/112: 1373الغافلین )کاشااانی، البالغه از جمله کاشااانی در  نبیهشااارحاو نه 

( 1/122 ا: البالغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح نه 6/337: 1376الصااباغه )التنااتری، 
البالغه )بحرانی، شااار  نه ( ابن می م در 2/1131: 1377البالغه )قرشااای، قرشااای بنابی در مرردات نه 

البالغه ( الهیجی در شاار  نه 2/167: 1333البالغه )وباوبایی، ( وباوبائی در مصاابا 5/165: 1333
البالغه ( موساوی در شر  نه 1/13: 1335الناعاده )محمودی، ( محمودی در نه 267 ا: )الهیجی، بی

« ا کاذ»ز نظر کااربردی مرید معنای ( باه صاااورت  لویحی فعال مورد بحاث را ا1/163: 1333)موساااوی، 
 اند.قلمداد نموده

 البالغهب( معانی كاربردی باب تفاعل در نهج

اساات لیکن متناسااب با مقتضااای حال در معانی دیگر « مشااارکت»معنای ذا ی و فرانیر این باب 
ق باب از مصااادی رود. اینک سااه نمونهنیز به کار می«  ظاهر، مطاوعه، به معنای باب افعال و  دری »مانند 

 شود.  البالغه از نظر معنای کاربردی به کاوش نهاده می راعل در نه 
عب َفَتقامَّ عنب ( تظاهر:1 ِِ بقللب َلِ  (221خطبه ) فکم ِمن ... ُرعاء مؤ

 ندازی که شنید و نشنیده نرفت.های دلو چه بنا ناله
ابن  است.« ص، م، م»ی باب  راعل و از ریشهصایغه یکم ماضی از « َ صاام  »ی فوق فعل شااهد در نزاره
ِمَعه فکاَو َکفّنه لم ینم  َفهو سمیّ  ذو سم »منظور با بیاو عبارت  وُء ه و ِاو ساَ ظر کاربردی از ن« یتصااّم  ّعما َیناُ

شاناساو از جمله جوهری در الصحا  را برای فعل مورد بحث اساتنباط نموده اسات. دیگر زباو«  ظاهر»معنای 
المحیط آبادی در قامو ( فیروز17/115: 1111العرو  )زبیدی، ( زبیدی در  ا 5/1363: 1376 )جوهری،

( ابراهیم انیس در المعجم 267: 1113االدب )زمکشااری، ( زمکشااری در مقدم 1/33: 1115)فیروزآبادی، 
اند. دانناااته « ظاهر»( همگی فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای 1/521: 1332الوسااایط )انیس، 

( دنبلی خویی در 3/365 ا: البالغه )حنینی، بیشایرازی در  وضایح نه البالغه از جمله حناینیشاارحاو نه 
( اویس کریم در المعجم الموضاااوعی 251: 1112البالغااه )الاادنبلی الکویی، النجریااه فی شااار  نه الاادرة
( یحیی بن 2/617: 1377ه )قرشااای بنایی، البالغ( قرشااای در مرردات نه 121: 1123البالغه )محمد، لنه 

او،  : 1363البالغااه )الشااارقی، ( شااارقی در قاامو  نه 1/322: 1122ابراهیم در ارشااااد المؤمنین )الجحااّ
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( به صااورت غیر صااریح فعل مورد 11/131: 1335البالغه )منتظری، هایی از نه ( منتظری در در 3/236
 اند.قلمداد نموده « ظاهر»بحث را از نظر کاربردی مرید معنای 

 (123)خطبه  و تلاَعُدوا ِمن ُقرِبب...  :( معادل ثالثی مجرد 2
 «از مقام قرب او دور شدند.»

« ، د، عب»ی ی ساااوم ماضااای از باب  راعل و از ریشاااهصااایغه«  باَعُدوا»ی فوق فعل شااااهد در نزاره
مورد بحث را  فعل« با َعَدنی و َ َباَعَد ِمّنی»البالغه به صورت غیرمنتقیم با عبارت باشاد. زمکشاری در اسا می

( ابن منظور به صاااورت 26: 1122باب مراعله قلمداد نموده اسااات )زمکشاااری، « مطاوعه»از نظر کااربردی 
را به یک « َبُعَد »و « َ باَعَد »داننااته « معادل ثالثی مجرد»غیرمنااتقیم فعل مورد بحث را از نظر معنای کاربردی 

اللغه شاااناسااااو از جمله جوهری در الصاااحا   ا ( دیگر زباو1/111: 1123منظور، ابنمعنی نرفته اسااات. )
معصاااوم مدنی در الطراز ( ابن2/53: 1111( فیّومی در المصاااباا  المنیر )فیومی، 2/113: 1376)جوهری، 
فعل مورد ( 1/235: 1111، اللغه )عّبادّعباد در المحیط فی( صااااحب بن5/236: 1126، معصاااوماالّول )ابن

م در ابراهیبنالبالغه از جمله یحییاند. شاااارحاو نه دانناااتاه« معاادل ثالثی مجرد»بحاث را از نظر کااربردی 
( نقوی 1/325: 1363، البالغه )الشاارقی( شاارقی در قامو  نه 2/231: 1122، ارشاااد المؤمنین )الجّحاو

( منتظری در 1/133: 1123، البراعااه )خویی( خویی در منهااا 2/312: 1331، الناااعااادة )النقویدر مرتااا 
صاااورت غیرصاااریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی ( به5/255: 1335، البالغه )منتظریهایی از نه در 

 اند. قلمداد نموده« معادل ثالثی مجرد»

یج ( 3  (111حکمت ) لو َاَحلَّ  َبَلٌل َلَتهاَفَت : تدر
 «ریکتمیفروبود انر کوه دوستدار من می» 

شد. بامی« ه، و، ت»صیغه اول ماضی از باب  راعل و از ریشه « َ هاَفَت »شاهد در عبارت فوق فعل 
اللغه ( ابن درید در جمهرۀ1/35: 1375العین )فراهیدی، شااناساااو از جمله خلیل بن احمد در کتابزباو
( صاحب بن عباد در المحیط 6/131: 1121اللغه )ازهری، ( ازهری در  هذیب1/126: 1333درید، )ابن
فار  در ( ابن1/271: 1376اللغه )جوهری، ( جوهری در الصاااحا   ا 3/153: 1111اللغه )عباد، فی

: 1121سااایده، سااایده در المحکم و المحیط االعظم )ابن( ابن6/57: 2223فار ، مقاییس اللغه )ابن
العلوم )حمیری، میری در شاامس( ح723: 1122البالغه )زمکشااری، (  زمکشااری در اسااا 1/232

المنیر ( فیومی در المصاابا 15/121: 1123منظور، العرب )ابنمنظور در لناااو( ابن12/6356: 1122
( وریحی در 2/336: 1373( مطرزی در المغرب فی  ر یاب المعرب )مطرزی، 2/633: 1111)فیومی، 
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( زبیاادی در 3/332: 1331دنی، ( ماادنی در الطراز االول )ماا2/223: 1123البحرین )وریحی، مجم 
َط متتابعاً »( فعال مورد بحاث را مترادو 3/153: 1111العرو  )زبیادی،  اا 

َ
و از نظر کاربردی « َ نااااق

البالغه از جمله ساارخناای در اند. شااارحاو نه متضاامن معنای ثالثی مجرد همراه با  دری  قلمداد نموده
( 1/235: 1112البالغه )مغنیه، هالل نه فی ( مغنیه در233: 1373البالغه )سااارخنااای، اعالم نه 

صااورت غیرصااریح فعل مورد بحث را نظر (. به125: 1366النااالکین )بحرانی، بحرانی در اختیار مصاابا 
 اند. قلمداد نموده« ثالثی مجرد»کاربردی مرید معنای 

 البالغهج( معانی كاربردی باب افتعال در نهج

یعنی اثرپذیری اساات. عالوه بر این متناسااب با مقتضااای حال در « مطاوعه»معنای فرانیر و ذا ی این باب 
کار نیز به «مشاااارکات، ولب، کوشاااش و مبالغه در معنای فعل، ا کاذ،  عدیه و مرید معنای ثالثی مجّرد»معاانی 

 نیرد.البالغه مورد بررسی قرار میرود. اکنوو چهار نمونه از افعال این باب در نه می
ور املُِضیه نای ثالثی مجرد( معادل مع1 ب ِبالنا ََ  (161خطبه ) : ِابَتَع

 «او را با فرو   اباو برانگیکت.»
 «ب، ع، ث»ی اول ماضاای از باب افتعال و از ریشااه صاایغه« ِابَتَع ه»شاااهد در نزاره یاد شااده فعل 

ث را فعل مورد بحنرفته اساات و این بداو معنی اساات که وی « َبَعَث »را معادل « ابَتَعث»منظور اساات. ابن
شناساو از ( دیگر زباو1/133: 1123منظور، دانناته اسات. )ابن« معادل ثالثی مجرد»از نظر کاربردی 

/ 2: 1121اللغ  )ازهری، ( ازهری در  هذیب2/362: 1333دریاد، اللغاه )ابنجملاه ابن دریاد در جمهرة
االدب )زمکشااری، در مقدم  ( زمکشااری1/273: 1376اللغه )جوهری، ( جوهری در الصاحا   ا 222

معصاااوم مدنی در الطراز االول ( ابن2/236: 1123البحرین )وریحی،( وریحی در مجم 331: 1336
( موساای حنااین یوساا  و صااعیدی عبدالرتا  در االفصااا  فی فقه اللغه 3/315: 1126)ابن معصااوم، 

( 1/13: 1116شر ونی، الموارد )خوری ال( خوری الشار ونی در اقرب1/277: 1112)صاعیدی، موسای، 
 اند.قلمداد نموده« معادل ثالثی مجرد»نیز فعل مورد بحث را از نظر کاربردی 

الناااعاده ( نقوی در مرتا 3/315: 1123البراعه )خویی، البالغه از جمله خویی در منها شاااارحااو نه 
( قرشااای در مرردات 311: 1112النجریااه )الاادنبلی الکویی، ( دنبلی خویی در الاادرة11/33: 1331)النقوی، 

( منتظری  33/ 2: 1363البالغه )الشرقی، ( شارقی در قامو  نه 1/313: 1377البالغه )قرشای بنابی، نه 
صاورت غیرصریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی ( به7/323: 1335البالغه )منتظری، هایی از نه در در 

قل نیز ن« َبَعَث »این فعل در برخی از ننااا  به صاااورت  اناد. الزم به ذکر اساااتدانناااتاه« معاادل ثالثی مجرد»
   استشده
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ها...  (  اتخاذ: 2 َْ َشت َار  (15نامه  ) ِاذا َغَلَب الَکری علیها افَتَ
 هرناه خواب بر او چیره نشت زمین را زیرانداز خود قرار می دهد

ت»ی پیش نرته فعل شاااهد در نزاره و، ر، »ی افتعال و از ریشااهی چهارم ماضاای از باب صاایغه« افَتَرشااَ
احمد در بن( خلیل7/213: 1111اللغه )عّباد، عباد در المحیط فیبنشاناساو از جمله صاحباسات. زباو« ش

ساایده در ( ابن1/137: 2223فارساای، اللغه )ابنفار  در مقاییس( ابن6/255: 1375کتاب العین )فراهیدی، 
/ 12: 2223منظور، منظور در لنااااو العرب )ابن( ابن3/13: 1121سااایااده،المحکم و المحیط االعظم )ابن

/ 3: 1121( ازهری در  هاذیب اللغ  )ازهری، 236: 1336( زمکشاااری در مقادما  االدب )زمکشاااری، 225
( 5/73: 1111( فّیومی در المصااابا  المنیر )فیومی، 1/233: 1333اللغ  )ابن درید، درید در جمهرة( ابن115

 اند.تهدانن« ا کاذ»آو را در باب افتعال از نظر کاربردی مرید معنای « ا کذه فراشاً »به « ِافَتَرَش »با  حلیل 
( شاااوشاااتری در 11/235: 1331الناااعاده )النقوی، البالغه نیز از جمله نقوی در مرتا شاااارحااو نه 

( 153 /7 ا: البالغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح13/233: 1376الصااباغه )التنااتری، به 
: 1337البالغه )میالنی، ( میالنی در شاار  نه 1/323: 1122ابراهیم در ارشاااد المؤمنین )الجّحاو، بنیحیی
صااورت غیرصااریح فعل مورد بحث را از نظر ( به5/225: 1363البالغه )الشاارقی، ( شاارقی در قامو  نه 633

 اند. قلمداد نموده« ا کاذ»کاربردی مرید معنای 

 (36نامه  ) ْقَتَتُلوا شیئًا كال ولَفا :( مشاركت3
 دو سساه اندکی با هم جنگیدند

َتَتُلوا»شااهد در نزاره فوق فعل 
 
ت. اس« ق، ت، ل»صایغه ساوم ماضای از باب افتعال و از ریشه « إق

البالغه ( زمکشری در اسا 5/152: 1123البحرین )وریحی، شناساو از جمله وریحی در مجم زباو
( 6/333: 1121سااایده، ( ابن سااایده در المحکم و المحیط االعظم )ابن1/132: 1122)زمکشاااری، 

( 15/623: 1111العرو  )زبیاادی، ( زبیاادی در  ااا 3/1: 1122العلوم )حمیری، حمیری در شااامس
منظور، العرب )ابنمنظور در لنااااو( ابن3/537: 1115فیروزآباادی در القاامو  المحیط )فیروزآباادی، 

( و خوری الشر ونی )خوری 5/1733: 1376اللغه )جوهری، ی در الصاحا   ا ( جوهر 11/513: 1123
 ند.اداننته« مشارکت»( فعل مورد بحث را از نظر معنای کاربردی مرید معنای 2/661: 1116الشر ونی، 

: 1367البالغاه )معتزلی، الحادیااد معتزلی در شااار  نه البالغاه از جملاه ابن ابیشاااارحااو نه 
الصاااباااغااه ( شاااوشاااتری در به 3/511: 1112البالغااه )مغنیااه، ر فی هالل نه ( مغنیااه د11/113

می م ( ابن3/13 ا: البالغه )حنینی، بی( حناینی شایرازی در  وضیح نه 12/612: 1376)التناتری، 
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( قرشاای 22/57: 1372البراعۀ )خوئی، ( خوئی در منها 5/77: 1373البالغه )بحرانی، در شاار  نه 
: 1333البالغه )موسوی، ( موساوی در شار  نه 1/526: 1377البالغه )قرشای، نه بنابی در مرردات 

 اند. قلمداد نموده« مشارکت»( به صورت  لویحی فعل مورد بحث را مرید معنای 1/131

َتِدُِما...  ( طلب: 4  (خطبه یکم) و َبواِرَح َیخْ
 و اعضایی که آنها را به خدمت نرفت. 

َتِدُم یَ »شاهد در نزاره باال فعل   ت.اس« خ، د، م»صیغه یکم مضارع از باب افتعال و از ریشه « ک 
العرو  ( زبیدی در  ا 7/123:  1121)ازهری،  اللغۀ هذیب شاااناسااااو از جمله ازهری درزباو

( 5/116: 1121سااایااده، ( ابن سااایااده در المحکم و المحیط االعظم )ابن16/135: 1111)زبیاادی، 
العرب منظور در لنااااو( ابن1/313: 1112عبدالرتا ،  اللغه )صاااعیدی،صاااعیدی در االفصاااا  فی فقه

( فعل مورد بحث را 1/221، 1332الوسیط )انیس، ( ابراهیم انیس در المعجم1/11: 1123منظور، )ابن
ِدَمه»ه معادل نزار  اند.قلمداد نموده« ولب»و از نظر کاربردی مرید معنای « َسفله َاو  َیک 

الحدید در ( ابن ابی1/575: 1376الصباغۀ )التنتری، ه از جمله شاوشاتری در به البالغشاارحاو نه 
( ابن می م 1/1: 1112البالغه )مغنیه، ( مغنیه در فی هالل نه 1/35: 1367البالغه )معتزلی، شاار  نه 

: 1377البالغه )قرشااای، ( قرشااای بناابی در مرردات نه 1/353: 1373البالغاه )بحرانی، در شااار  نه 
البالغه )مدر  ( مدر  وحید در شر  نه 1/35: 1333البالغه )موساوی، ( موساوی در شار  نه 1/31

 اند.داننته« ولب»( به صورت  لویحی فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای 2/31 ا: وحید، بی

 البالغهد( معانی كاربردی باب استفعال در نهج

اساات معانی دیگر این باب براسااا  اسااتقراء اندیشاامنداو دانش « ولب» معنای ذا ی و فرانیر این باب       
ی فعل برای مرعول و به ی باب افعال،  عدیه، انتقال و  حول، وجداو الصاااره، قرار دادو مادهمطااوعه»صااارو 

البالغاه از نظر معنای کاربردی به اسااات. ایناک پن  نموناه از مصاااادیق این بااب در نه « معناای ثالثی مجرد
 شود.ش نهاده میکاو

 (31خطبه ) ِ یَََتعِظمُوا ما مَضی ِمن َاعمالم ( وجدان الصفه:1
 کارهای نذشته ی خویش را بزرگ نشمردند.

 یصایغه ساوم فعل مضارع مجزوم، از باب استرعال و از ریشه« لم َیناَتعِظُموا»ی فوق فعل شااهد در نزاره
فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید « َای: یَراه عظیماً اساااتعظماه»منظور باا عباارت اسااات. ابن« ع، ظ، م»

 شاااود، دانناااته اساااتنیز  عبیر می« اعتقاد و پندار»که از آو در باب اساااترعال به « وجاداو الصااارا »معناای 
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: 1111اللغه )عباد، عّباد در المحیط فیبنشااناساااو از جمله صاااحب( دیگر زباو273/ 3: 1123منظور، )ابن
البالغه )زمکشاااری، ( زمکشااری در اسااا 113/ 6: 1123ی در مجم  البحرین )وریحی، ( وریح1/157

: 1121اللغه )ازهری، ( ازهری در  هاذیاب3/113: 1111( فّیومی در المصاااباا  المنیر )فیومی، 327: 1122
( فیروز آبااادی در قااامو  المحیط 2/612: 1332( اباراهایام انیس در المعجم الوسااایط )انیس،  5/131

دانناااته، فعل مورد بحث را از نظر کاربردی « َرأه عظیماً »را معادل « اساااَتعَظَمه( »5/117: 1115آبادی، )فیروز 
، البراع  )خوییالبالغه از جمله خویی در منها اند. شاااارحاو نه قلمداد نموده« وجداو الصاااره»مریاد معناای 

النااعاده ( نقوی در مرتا 3/211: 1367، الحدیدابیالبالغه )ابنالحدید در شاار  نه ابی( ابن7/217: 1123
هاایی از ( منتظری در در  253: 1337البالغااه )میالنی، ( میالنی در شااار  نه 11/116: 1331)النقوی، 

( 2/62 ا: البالغه )حناااینی، بی( حناااینی شااایرازی در  وضااایح نه 3/532: 1335البالغه )منتظری، نه 
البالغه )مدر  وحید، ( مدر  وحید در شااار  نه 33 اا: ، بیالبالغاه )نواب الهیجیالهیجی در شااار  نه 

 اند. تهدانن« وجداو الصره»صورت غیرصریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای ( به222/ 6 ا: بی
 (127 )حکمت ما استورع اَلل امر  عقاًل ِاله استنقذه بب یمًا :( تعدیه 2

 «  ت ننهاد مگر آنکه روزی، وی را بداو نجات داد.خداوند عقل را در هیض کس به ودیع»
« ، ق، ذو»ی صاایغه یکم ماضاای از باب اسااترعال و از ریشااه« اسااَتنَقَذ »شاااهد در نزاره پیش نرته فعل 

لمداد نموده ق« به معنای باب افعال»یعنی از نظر کاربردی آو را « َانَقَذ »را معادل « ِاسااَتنَقَذ »منظور باشااد  ابنمی
( فّیومی در  375/ 5: 1111اللغه )عّباد، عباد در المحیط فیبنشااناساااو نیز از جمله صاااحبزباو اساات. دیگر

سیده در ( ابن233: 1122البالغه )زمکشری، ( زمکشاری در اسا 3/211: 1111المصابا  المنیر )فیومی، 
( حمیری در 5/121: 1111( زبیدی در  ا  العرو  )زبیدی،6/313: 1121المحکم و المحیط )ابن سااایاده، 

درید در ( ابن 7/33: 1376اللغ  )جوهری، ( جوهری در الصاااحا   ا 12/6: 1122العلوم )حمیری، شااامس
( فعل مورد 315/ 2: 1332( ابراهیم انیس در المعجم الوساایط )انیس، 1/152: 1333درید، جمهرة اللغ  )ابن

 اند.بحث را معادل باب افعال داننته
ابراهیم در بن( یحیی12/173: 1331النااعاده )النقوی، جمله نقوی در مرتا  البالغه ازشااارحاو نه 

او،  ( 1/211: 1116دری، یدری بیهقی در حادائق الحقائق )کیا( ک5/76: 1122ارشااااد المؤمنین )الجحاّ
ا:  البالغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح نه  13/36: 1123البراع  )خویی، خویی در منها 

صاااورت  لویحی فعل مورد بحث را از نظر ( به 133: 1337البالغه )میالنی، میالنی در شااار  نه ( 3/212
 اند. برشمرده«  عدیه»کاربردی مرید معنای ذا ی باب افعال یعنی 
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 (121خطبه ) ...َفاْسَتداَرْت َرحام: ( معادل ثالثی مجرد 3
 «شاو نردید.سسس آسیاب زندنی» 

 «د، و، ر»ی ی چهارم از باب اساترعال و از ریشهصایغه« ِاساَتداَرت  »عل شااهد در عبارت یاد شاده ف
(، 1/333: 1117شااناساااو از جمله زمکشااری در الرائق فی غریب الحدیث )زمکشااری، اساات. زباو

( ابن اثیر در النهاایاه فی غریاب الحدیث )ابن اثیر، 1123/321: 3البحرین )وریحی، وریحی در مجم 
العلوم )حمیری، ( حمیری در شااامس6/113: 1111العرو  )زبیدی، در  اا ( زبیادی 2/133: 1367
(، فیروزآبااادی در القااامو  1/235: 1123منظور، العرب )ابنمنظور در لناااااو( ابن1/2225: 1122

( فعل مورد 1/222: 1111( فیومی در المصاااباا  المنیر )فیومی، 2/33: 1115المحیط )فیروزآباادی، 
اند. به بیاو دیگر آناو فعل مورد قلمداد نموده« چرخیاد و دور زد»باه معناای « ارد»بحاث را مترادو فعال 

 اند. بحث را از نظر کابردی هم معنای ساختار ثالثی مجرد آو داننته
می م بحرانی ( ابن7/111: 1367الحاادیااد معتزلی )معتزلی، البالغااه از جملااه ابن ابیشاااارحاااو نه 

( دنبلی خویی در الدرۀ 2/213: 1376الصاااباغه )التناااتری، به  ( شاااوشاااتری در3/21: 1373)بحرانی، 
: 1333البالغه )موساااوی، ( ساااید عبا  موساااوی در شااار  نه 155: 1112النجریه )الدنبلی الکوئی، 

( حناااینی شااایرازی در  وضااایح 7/75 ا: البالغه )مدر  وحید، بی( مادر  وحید در شااار  نه 2/131
دری بیهقی ی( ک213: 1363البالغه )شرقی، نه ( شارقی در قامو  2/111 ا: البالغه( )حناینی، بینه 

را در نزاره مذکور به « اساااتدارت»صاااورت غیرصاااریح فعل ( به1/527: 1116دری، یالحقائق )کدر حدائق
 اند. بدیهی اسااات براساااا یعنی هم معنی با شاااکل ثالثی مجرد آو  لقی نموده« چرخید و دور زد»معناای 
در عین حال که در معنای ثالثی مجرد خود « اساااتدار»فعل « َ ُدلُّ علی زیادۀ المعنی زیاادۀ المبنی»قااعادۀ 

 باشد.بکار رفته است، مرید مبالغه نیز می

 (23خطبه ) ول اْسَتاَح َقْلُب َمن قاساكم ... ی باب افعال:( مطاوعه1
 و دل  یمار خوار او آسوده نگردد.

می« ر، و،  »ء نکنات از باب اساترعال و از ریشاۀ صایغه« اساترا »شااهد در نزاره یاد شاده فعل 
َتریَح »نرفته و با ارائۀ نزارۀ « راحۀ»را از ریشۀ « ِاساترا »باشاد. ازهری  نی ِاراحۀً َفَاس  تناد به و نیز با اس« َاِرح 

نا یا ِبالل»خطاب به بالل که فرمود  ساااکنی از پیامبر اکرم  و »و  حلیل آو با نزارۀ « َاِرح   للصاااالۀَاذِّ
َتریَح بَادائها ِمن اشااتغال قلوبنا بها داد نموده قلم« مطاوعه باب ِافعال»را از نظر کابردی « اسااترا « »َفَنناا 

( زمکشااری در 1/2671: 1122العلوم )حمیری، شااناساااو از جمله حمیری در شاامساساات. دیگر زباو
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: 1367دیث واالثر )ابن اثیر، اثیر در النهایه فی غریب الح( ابن276: 1336مقادمۀ االدب )زمکشاااری، 
البحرین )وریحی، ( وریحی در مجم 2/157: 1123العرب )ابن منظور، ( ابن منظور در لنااااو2/271

( فعل مورد بحث را همانند ازهری از 1/272: 1112( صااعیدی در االفصااا  )صااعیدی، 2/361: 1123
 اند.نظر کاربردی مرید معنای )مطاوعه باب افعال( داننته

زلی، البالغه )معتالحدید معتزلی در شااار  نه ابیالبالغه از جمله ابنت در دیدناه شاااارحاو نه با دق
( مغنیااه در فی هالل 2/123: 1373البالغااه )بحرانی، می م بحرانی در شااار  نه ( ابن2/111: 1367

  وحید در ( مدر 5/111: 1331الناااعاده )النقوی، ( نقوی در مرتا 1/222: 1112البالغاه )مغنیاه، نه 
ا:  البالغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح نه 3/225 ا: البالغه )مدر  وحید، بیشاار  نه 

البالغه ( قرشاای بنابی در مرردات نه 12/535: 1376الصااباغه )التنااتری، ( شااوشااتری در به 1/161
( این مطلب 1/211: 1333البالغه )موسوی، ( ساید عبا  موسوی در شر  نه 2/363: 1377)قرشای، 

 اند.هقلمداد نمود« مطاوعه باب افعال»شود که آناو فعل مورد بحث را در مقام  رجمه و  رنیر استنباط می

 (111خطبه ) َرعام الُّیطاُن َفاْسَججاُُبا... ( به معنای باب افعال:5

 شیطاو آناو را فراخواند پس بدو پاس  م بت دادند.
َتجاُبوا»شااهد در عبارت فوق فعل   « ، و، ب»صایغه ساوم ماضای از باب اساترعال و از ریشۀ « ِاسا 

العرو  ( زبیدی در  ا 2/23: 1123البحرین )وریحی، شاناساو از جمله وریحی در مجم اسات. زباو
( مدنی در الطراز االول 123: 1122البالغه )زمشکری، ( زمکشاری در اساا 1/333: 1111)زبیدی، 
( ابن سایده در المحکم و 276: 1336االدب )زمکشاری، زمکشاری در مقدمۀ( 1/372: 1126)مدنی، 

( 2/125: 1123منظور، العرب )ابن( ابن منظور در لناااو7/563: 1121المحیط االعظم )ابن ساایده، 
: 1122العلوم )حمیری، ( حمیری در شااامس1/121: 1376اللغۀ )جوهری، جوهری در الصاااحاا   ا 

االجابۀ »با عبارت «  ، و، ب»( ذیل مادۀ 1/113: 1111المنیر )فیومی، ( فیومی در المصااابا 2/1226
ِتجابۀ بمعنًی  ظر از باب افعال داننته و از ن« َاجاب»از باب استرعال را معادل فعل « استجاب»فعل « واالسا 

 اند.قلمداد نموده« به معنای باب افعال»کاربردی باب استرعال را در این ماده 
های در باب«  ، و، ب»دیدناه مؤید قرانی نیز دارد زیرا در قرآو کریم ماّدۀ  شااایاو نرتن اساات این

ل در آیه امر حاضر از باب افعا« َاجیُبوا»اساترعال و افعال به یک معنی بکار رفته است. به عنواو م ال فعل 
انرال  21امر حاضاار از باب اسااترعال در آیۀ « ِاسااَتجیبُوا»و فعل .....« یا قوَمنا َابیلُوا راِعَی اَلله »احقاو  31
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ه در شااکل باشااند این کارکرد از ماده یاد شاادبه یک معنی می.....« یا اُّیا الذین آمنوا اسَججیلُواَلل و للرسََو »

 قا » یونس 33ماضااای مجهول از باب افعال در آیۀ « ُاجیبت  »ماضااای نیز وجود دارد به عنواو نمونه فعل 

تجیَب »و فعل « قد ُابیَبت َرعوُتکما والذین »شااوری  16ماضاای مجهول از باب اسااترعال در آیۀ « ُاساا 
یَب َلب جِ
ون ِ اَلِل ِمن َبعِد ما اسُج  باشند. به یک معنی می.....« یحابه

ر و افعال د های استرعالالبالغه به صورت صریح و منتقیم به هم معنایی بابنرتنی اسات شاارحاو نه 
 اند لیکن از محتوای  حلیلشاو این مطلب قابل استنباط است. وارد بحث نشده« استجاب»مورد فعل 

 نتایج پژوهش
ای در القاء معانی مطابق با کنندهنونه که در متن پ وهش نذشااات افعال مزید ساااهم  عیینهمااو

قابل  وجهی در  های بالغت اسااات. افعال یاد شاااده از بناااامدمؤّلرهمقتضاااای حاال داشاااتاه، یکی از 
ای هباشاااد از این رو رساااالت این مقاله  بیین معانی کاربردی افعال مزید  ) بابالبالغاه برخوردار مینه 

  زیر ها به نتایالبالغه بوده، پ وهشاااگر از رهگذر پردازش داده رّعل،  راعل، افتعال و اساااترعال( در نه 
 دست یافته است:

 های مشهور بکار رفته است.غه  نها در بابالبالافعال مزید موجود در نه  -1
با وجه به غلبه ایجاز بر نرتماو ادبی صاادر اسااالم افعال مزید از نظر معانی کاربردی مرید ایجاز  -2

 باشند.می
معانی کاربردی افعال مزید به روشنی بر هرفیت زباو عربی در  ولید واژناو جدید از مصدر واحد  -3

 .و  وسعه معنی داللت دارد
ها و ها، نامهالبالغاه منطبق باا مقتضاااای حاال و اهاداو خطبهمعاانی کااربردی افعاال مزیاد در نه  -1

 کلمات قصار بوده است.
البالغه عالوه بر معانی ذا ی و مشاهور متناسب با مقام در دیگر معانی افعال مزید موجود در نه  -5

 ابواب مزید نیز بکار رفته است.
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