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فصلنامۀ علمي - پژوهشي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(
سال نهم، شمارۀ 24، پاييز 1396

 
 
 
 
 

 1هاللغ مقاییس العین و در اکبر اشتقاق
 

 2فام بتول مشکین
 3زهرا فراتی

 
             12/94/ 3 تاریخ دریافت:                                                                                                   

 95/ 7/ 7تاریخ تصویب:                                                                                                                      
 

 چکیده

را منورد   خاسنتاا  ینو وا     اشنتقا  هن    این   اشتقاقی است و زبان عربی
ش ب  گسنتر  باشد و زبان می های گسترشاز را  یکی دهد، بررسی قرار می

هن  در آن منم     اشنتقا   اننوا   از. نمایند  معانی آنها همو می ا گان وو
گانن  بن     سن   حنروف  از یکی دوحرفی(-)ثنایی حفظ ترتیب حروف اصلی

 ،یابند  تغیینر منی   )تقنار((  المخنرج  ینا قرینب   و )تجنان((  مخرج حرفی هم
ای  پژوهش  پردازد. اشتقا  اهبر است ه  ب  روابط معنایی بی  وا گان می

تنری  فرهننل لغنت     اولی  و قدیمی زبانی را در ةای  پدیدبر آن است ه  
 وفات) الفراهیدیحمد االخلیل ب  « العی » معجممدوّن ب  زبان عربی یعنی 

بررسنی   اشنتقا  تنینیم شند  اسنت،     رج حنروف و مبنای مخا ه  بر (175

                                           
 .10.22051/JLR.2017.4163                (:DOIشناس  دیجیتال ) 1
 bmeshkin@alzahra.ac.ir؛ )س(دانشیار و عضو هیئت علمی گرو  زبان و ادبیات عربی،  دانشاا  الزهرا 2
)نویسندة مسئول(؛    )س(آموختة هارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشاا  الزهرا دانش 3
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140 / اشتقاق اکبر در العین و مقاییس اللغه

وا   را  ، معننای عنا   تقلینب لفنظ ثیثنی    خلیل پ( از ذهر ثننایی و  نماید.
اشنتقا  اهبنر   ه  حناوی   یجهت ارتباط معنایی بی  وا گان مطرح هرد  و

 )تشبی ( هافشبی ، مثل،» انندم) تشبی  داللت دارند الفاظی ه  بر از هستند،
دانان در  لغتای  معجم منشأ تألیف بسیاری از  است. بهر  جست  «ضار ی و

 احمند بن  فنارس    « اللغن مقنایی( » آن معجنم  پن( از های بعد گردید.  قرن
 مورد اشتقا  تنییم شد ، هلمات و ةریش مبنای اصل و ه  بر (395 وفات)

ص وا گانی بیان معنای خا موازن  و اب  فارس در است. بررسی قرار گرفت 
این  هتنا( در    استفاد  نمود  است. «ابدال» از لفظ ه  اشتقا  اهبر دارند،

نویسنان پن( از خنود     اواخر عمر مؤلف تألیف شد  و مبنای هنار فرهننل  
فرهنل  اشتقا  اهبر در دو ةز بررسی پدیدا  هدف مقال. قرار گرفت  است

ازصناحب    اللغن  تأثیرپنذیری مؤلنف مقنایی(   بیان چاونای  لغت مذهور،
 ارزینابی دیندگا  دو نویسنند  در    وتقار( آن  عنایت ب  تجان( و العی  با

از خنیل این    و  آمناری اسنت   -روش مقالن  توصنیفی  . باشند میای  زمین  
% الفنا   48 العی  و % وا گان29 روش آمار و نتایجی ب  دست آمد  است:

 % در دو معجنم، 21وا  ، 122ا  اهبر برخوردارند هن   اشتق از  اللغ مقایی(
تواننند مؤینند  اینن  اشننترات مننی  .زبننانی مشننترت هسننتند  ةدر اینن  پدینند

گسنترش  در خلن  الفنا  و   ی اب  فارس از صاحب العی  باشند و تأثیرپذیر
 . معانی عربی ایفای نقش نماید

 

 اشنتقا  اهبنر،   ،قا اشت ،های گسترش زبان عربی را  کلیدی: های هواژ
   اللغمقایی( ،العی 

 

 مقدمه .1
هننای پیرامننون را ای را گسننترد هننای  رف وتنناهنون پننژوهش ابتنندا عننر( از شناسننانزبنان 
اصنول   تحنول وا گنان و   و تغیینر قواعند   صنرف و  شناسی،ویژ  لغت ب رش زبان عربی،گست
تشنخی    لف وا گنان و های مختب  شناخت گون  هاای  هاوش اند.ابی آن انجا  داد یریش 
 هنا در بررسنی  این  مطالعنات و   تنای  حاصنل از  ن های آن انجامید.دگرگونی حاهم بر قواعد

 قواعند  هنا، اثر ای  پنژوهش  در های زبان تجلی نمود.نام لغت رشناا پیدایش علم صرف و
 .شدشناسی زبان عربی نیز قانونمند وا   اشتقا  و

یخی بن   دانشنی تنار   اسنت و  شناسنی علم زبان های شاخ از یکی شناسی، ریش یااشتقا   
 خنود  آن توجن  داشنت  و   ةدهنند تشنکیل  اجنزای  هر هلمن  و  بیان ساختارب  رود ه  شمارمی

 عنوان علمی مستقل شناخت  شد  است. ب 
 «اشنتقا  لغنوی  » ،اسنت  شند  ی گسنترش زبنان عربن    موجنب یکی از انوا  اشنتقا  هن     
 ،بن  آن  «تمونیهالسأ» افزودن حروف زوائد حرف سو  ب  ثنایی و هردناماف   ه  با باشد می
ایجناد   با تغیینر مکنان حنروف ثیثنی و     و گرددایجاد می «صرفی»یا  «عا »یا  «اشتقا  اصغر»

 .  گیردشکل می (اشتقا  هبیر)   با معنای عا ،وجشش 
شند   ف امناف  تبدیل حر از عبارت است ه  باشداشتقا  اهبر می اشتقا  لغوی،از انوا  

 معنای عنا  از  ه  عیو  بر )تقار(( المخرجیا قریب و )تجان(( رجمخثنایی ب  حرفی هم ب 
ة وا  مانند ثننایی دو ؛ افزایندعربی میمعانی  بر غنای الفا  و بود  و معنای خاص نیز برخوردار

 و، فنا،  )بنا،،    حنرف شنفوی  اماف  شدن سن  ه  با «قطع هردن» و « شکست» با معنای عا  «الق »
ننو    یو از وا گان بنر  هر   لفظ با معنای عا  شکست ،ایجاد س عیو  بر مخرج( تجان( در ؛میم

 و بریندن  )قَصَنبَ(: ، شندت  شکست  با فَ(:قَصَ) مانند:؛ دارند داللتاز معنای شکست  نیز خاصی 
 (.199: 2005 ،اترزیحنّ) هردنریزریز )قَصَمَ(:، هردن خرد

مقالن    معانی زبان عربی، ورشد وگسترش الفا   د ویتول قش اشتقا  اهبر دربا توج  ب  ن
 پدید بررسی ای   با سعی دارد

سنهم   ،فنارس بن    احمد 2 اللغ مقایی( معجم و حمداخلیل ب   1العی  معجم دو درزبانی  
آن زبنانی بن  خلن  الفنا  وگسنترش معنانی       ة ین  پدیند  همو ادر چاونای  مؤلفی  آن را
  1بررسی هند.

                                           
باشند. وی قواعند اوزان   ( نحنوی، لغنوی، عرومنی منی    100-175مؤلف آن عبد الرحم  الخلیل ب  احمد الفراهیدی ) 1

ومنوح در  شعر را تنییم نمود و درحوزة ادبیات، شعر، موسنیقی وعلنم لغنت مهنارت یافنت. شخصنیت علمنی وی، بن         
 -الکتنا(  -توان ب  سیبوی  اشار  هرد هن  در اثنر معنروف خنود    گردانش نمایان است؛ از جمل  میهای خود و شاتألیف

باشد ه  با تدوی  آن، را  را می «معجم العی » بسیار ب  وی استناد  نمود  است. شهرت معروف الخلیل، اثر معروف وی
 (.10/286 ، بی تا: تاریخ التراث العربی.نویسان زبان عربی هموار نمود ) فواد سزگیبر دیار پژوهشاران و فرهنل

نویسنان زبنان   ادیب، شناعر، متولند ری و از فرهننل    ( نحوی، لغوی،395صاحب آن احمدب  زهریا ب  فارس )وفات  2
دلینل ذو  سرشنار در    باشد. همة شهرت وی مرهنون تألیفنات لغنوی اوسنت. وی بن      های چهار هجری میعربی درسد 
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یخی بن   دانشنی تنار   اسنت و  شناسنی علم زبان های شاخ از یکی شناسی، ریش یااشتقا   
 خنود  آن توجن  داشنت  و   ةدهنند تشنکیل  اجنزای  هر هلمن  و  بیان ساختارب  رود ه  شمارمی

 عنوان علمی مستقل شناخت  شد  است. ب 
 «اشنتقا  لغنوی  » ،اسنت  شند  ی گسنترش زبنان عربن    موجنب یکی از انوا  اشنتقا  هن     
 ،بن  آن  «تمونیهالسأ» افزودن حروف زوائد حرف سو  ب  ثنایی و هردناماف   ه  با باشد می
ایجناد   با تغیینر مکنان حنروف ثیثنی و     و گرددایجاد می «صرفی»یا  «عا »یا  «اشتقا  اصغر»

 .  گیردشکل می (اشتقا  هبیر)   با معنای عا ،وجشش 
شند   ف امناف  تبدیل حر از عبارت است ه  باشداشتقا  اهبر می اشتقا  لغوی،از انوا  

 معنای عنا  از  ه  عیو  بر )تقار(( المخرجیا قریب و )تجان(( رجمخثنایی ب  حرفی هم ب 
ة وا  مانند ثننایی دو ؛ افزایندعربی میمعانی  بر غنای الفا  و بود  و معنای خاص نیز برخوردار

 و، فنا،  )بنا،،    حنرف شنفوی  اماف  شدن سن  ه  با «قطع هردن» و « شکست» با معنای عا  «الق »
ننو    یو از وا گان بنر  هر   لفظ با معنای عا  شکست ،ایجاد س عیو  بر مخرج( تجان( در ؛میم

 و بریندن  )قَصَنبَ(: ، شندت  شکست  با فَ(:قَصَ) مانند:؛ دارند داللتاز معنای شکست  نیز خاصی 
 (.199: 2005 ،اترزیحنّ) هردنریزریز )قَصَمَ(:، هردن خرد

مقالن    معانی زبان عربی، ورشد وگسترش الفا   د ویتول قش اشتقا  اهبر دربا توج  ب  ن
 پدید بررسی ای   با سعی دارد

سنهم   ،فنارس بن    احمد 2 اللغ مقایی( معجم و حمداخلیل ب   1العی  معجم دو درزبانی  
آن زبنانی بن  خلن  الفنا  وگسنترش معنانی       ة ین  پدیند  همو ادر چاونای  مؤلفی  آن را
  1بررسی هند.

                                           
باشند. وی قواعند اوزان   ( نحنوی، لغنوی، عرومنی منی    100-175مؤلف آن عبد الرحم  الخلیل ب  احمد الفراهیدی ) 1

ومنوح در  شعر را تنییم نمود و درحوزة ادبیات، شعر، موسنیقی وعلنم لغنت مهنارت یافنت. شخصنیت علمنی وی، بن         
 -الکتنا(  -توان ب  سیبوی  اشار  هرد هن  در اثنر معنروف خنود    گردانش نمایان است؛ از جمل  میهای خود و شاتألیف

باشد ه  با تدوی  آن، را  را می «معجم العی » بسیار ب  وی استناد  نمود  است. شهرت معروف الخلیل، اثر معروف وی
 (.10/286 ، بی تا: تاریخ التراث العربی.نویسان زبان عربی هموار نمود ) فواد سزگیبر دیار پژوهشاران و فرهنل

نویسنان زبنان   ادیب، شناعر، متولند ری و از فرهننل    ( نحوی، لغوی،395صاحب آن احمدب  زهریا ب  فارس )وفات  2
دلینل ذو  سرشنار در    باشد. همة شهرت وی مرهنون تألیفنات لغنوی اوسنت. وی بن      های چهار هجری میعربی درسد 
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پنذیری  ونای تأثیربررسنی چان  اند: آن جمل از ه  هند پژوهش اهدافی را دنبال میای  
شنناخت   پژوهنان در داننش همنو بن     و زبانی ةای  پدید در العی ازصاحب  مقایی(مؤلف 

ناسنب  م ة اسنتفاد  از وا  ادبی و -های علمیالفا  در ناارش ز تکرارآنان ا پرهیز وا گان و
 احمند  و احمند  ب  خلیل تشاب  وج  ه  دید خواهیم مقال  ای  در .نیر مورد مطالب ب  توج  با
 باشد. می چ  پدید  ای  در هتا( دو اختیف وجو  و چیست اهبر اشتقا  ةپدید در فارس ب 

 
 پژوهشگران اشتقاق اکبر و. 2

اهتمنا    زبانی مورد ةای  پدید با توج  ب  نقش اشتقا  اهبردر رشد وگسترش الفا  و معانی،
 موافن  و  نینرات متعنددی اعنم از    غر( قرار گرفتن  و  جدید از شر  و پژوهشاران قدیم و

 ای  راستا مطرح شد  است. مخالف در
بن  احمند    خلینل  از: نند عبارتقنرن پننجم    قبنل از  زبنانی تنا   ةموافقان ای  پدیند  برخی از

 ابن  جننی در  . (395)وفات  و احمد ب  فارس (392)وفات  اب  جنی (،175)وفات فراهیدی
 و اشنتقا  اصنغر   هنایی از نمونن   ذهنر  لغوی و انوا  اشتقا  صرفی و ذهر پ( از الخصائ 

منم    مطنرح و  2«ب المعانیقاأللفا  لتصا تصاحب» عنوان با بخشی را ،تومیح آنها و هبیر

                                                                                                   
االتبنا  والمزاوجن ،   »تنوان بن    مانند  هن  منی   جنا ای از وی بن  معروف شد.آثار ارزند « اللغوی»شناخت و شرح الفا  ب  

اشار  نمود( ابن  األنباری،همنال الندی  ابنو البرهنات      « العر( فی هیمها المجمل فی اللغ ، الصاحبی فی فق  اللغ  وسن 
  (1/214.معجم المطبوعات العربیة أوالمعربة :(1928سرهی(،یوسف الیاس)-3.4.األدباء طبقات فی نزهةاألنباء(: 1959)
هدف  از انتخا(  العی   ای  است ه   ای   معجم،  اولنی   و  قندیمی تنری   فرهننل لغنت  مندوّن  بن   زبنان  عربنی منی باشند،  و            1 

قنی ینا  صنوت اسنت،  و      های  مؤلف از اعرا( در ای  مجموع  گرد آمد   است  و  نیز  مبنا  و  پایة هتا(  بر اساس حروف حل شنید 
نیز موسیقی ه   با  اشتقا   ارتباط  نزدیکی  دارد  بر چینش وا گان  ای   فرهنل  حاهم اسنت.  بعند از خلینل مؤلّفنانی مبن  مخنارج       

  هنن(، االزهنری   356)  ابو علی القنالی در البنار   نام  زدند ه  عبارتند از:   حروف  و  با محوریت حروف حلقی، دست ب  تألیف لغت
(،  اب  سید  مؤلنف المحکنم و المحنیط االعینم فنی اللغن         ھ385(  صاحب ب  عباد در  معجم المحیط  )ھ370صاحب تهذیب اللغ  )

هن(، و  نیز مقایی( اللغ   انتخا( شد؛  زیرا جزو آخری  تألیف های مؤلف  بود  هن  در اواخنر عمنر وی تندوی  شند  اسنت،  و       457)
در علنم لغنت  بن       باشد،  و  مؤلف  با هلمات بازی عقلی نمود  است، و نینز اولنی  هتنابی اسنت  هن       شالودة آن  بر مبنای اشتقا  می

تحلیل وا گان پرداخت  و نقل و تحلیل را  ب   هم آمیخت   است.  مؤلف  با  اسنتفاد   از اشنتقا  ، هلمنات  را  بن   اصنل مناد  خنود  بنر         
 نویسان آیند  مؤثر واقع شود.     دانان و فرهنلهای لغتبر تألیف گرداند،  همی  موارد  باعث شد ه  ای  معجم می

 هماونی معنا پایة هماونی لفظ است= اشتقا  اهبر. 2

 بن  فنارس درهتنا(    احمند  بینان هنرد  اسنت.    خناص آنهنا را   معنای عا  و وا گان، ةموازن
تبندیل ینو   -ابندال لغنوی   ابتندا تعریفنی از   سن  العر( فی هیمهنا  و  اللغ الصاحبی فی فق 

هنای  مثنال  شنواهد و  ارائ  نمود  و -المخرج با یو معنایا قریب مخرج وحرف ب  حرفی هم
این    این  هتنا( حناهی از    شد  درهای مطرحمثال عنوان هرد  است. ای  زمین  متعددی در

زیرا حروف متغیر دو لفظ ثیثنی عنیو     باشد؛منیور مؤلف همان اشتقا  اهبر می است ه 
جملن  موافقنان    از  خاص نینز برخوردارنند.   مخرج از معنای عا  و یا تقار( در تجان( و بر

حلمنی   محمد المبنارت،  علی عبد الواحدوافی، توان ب  صبحی صالح،ای  پدید  می معاصر
ذهر  پ( از تا( )بی  اللغدراسات فی فق  صبحی صالح در فوادحنّا ترزی اشار  نمود. خلیل و

ذهنر   را با نحت( اهبر و )اصغر،هبیر، انوا  اشتقا  لغوی ها،اختیف لهج  مخارج حروف و
(هن  درشنش بنا(    1956)  اللغ فق  علی عبدالواحد وافی درهتا( هند.هایی عرم  مینمون 

جهت تومیح  هند وبا( سو  مطرح می انوا  اشتقا  در ةزمین در هایی رابحث تنییم شد ،
تومنیح   در پانوشنت مطالنب اصنلی را    نویسنند  سنعی دارد   دهند. ارائ  منی  هایی راآن مثال

ذهنر   لغوی را انوا  اشتقا  صرفی و (1958)  للغافق  محمد المبارت درهتا( بیشتری دهد.
 عننوان  بنا  حلمی خلیل درهتا( خود ای  خصوص بیان هرد  است. در شواهدی را نمود  و

جملن  اننوا     هنای گسنترش زبنان عربنی از    ب  بیان را  (1980) هو معجمی هیلغو هالکلمة دراس
 زبنانی در گسنترش الفنا  و    ةب  بینان نقنش این  پدیند     لغوی اشار  هرد  و اشتقا  صرفی و

 معننای لغنوی و   تعریفنی از  (2005) اإلشنتقا   حنّاترزی درهتنا(  فؤاد پرداخت  است.معانی 
آمینزد    هنم منی  بن  لغنوی را  وی مباحنث اشنتقا  صنرفی و    دهد.اصطیحی اشتقا  ارائ  می

ذهنر معننای    امنا از  هنند، ب  سخنان علما اسنتناد منی   معنای عا  وا گان اشار  ووگاهی نیز ب 
 ورزد.خاص غفلت می

 و تنا( بی) األلفا  دالل ابراهیم انی( درهتا( زبانی اشتقا  اهبر، ةجمل  مخالفان پدید از
معاصر بدون توج  بن    ةنویسند ای  دو باشند.می (1989)  اللغ علمابراهیم السامرائی درهتا( 

معادل ابندال لغنوی قلمنداد     ای  پدید  را اشتقا  اهبر، بی  ابدال لغوی و های موجودتفاوت
هنا  اخنتیف لهجن    تحنول صنوتی و   ةنتیج چنی  استدالل نمودند ه  اشتقا  اهبر در وهرد  

 هند.معانی عربی ایفا نمی نقشی در گسترش  الفا  و ایجاد شد  و
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 بن  فنارس درهتنا(    احمند  بینان هنرد  اسنت.    خناص آنهنا را   معنای عا  و وا گان، ةموازن
تبندیل ینو   -ابندال لغنوی   ابتندا تعریفنی از   سن  العر( فی هیمهنا  و  اللغ الصاحبی فی فق 

هنای  مثنال  شنواهد و  ارائ  نمود  و -المخرج با یو معنایا قریب مخرج وحرف ب  حرفی هم
این    این  هتنا( حناهی از    شد  درهای مطرحمثال عنوان هرد  است. ای  زمین  متعددی در

زیرا حروف متغیر دو لفظ ثیثنی عنیو     باشد؛منیور مؤلف همان اشتقا  اهبر می است ه 
جملن  موافقنان    از  خاص نینز برخوردارنند.   مخرج از معنای عا  و یا تقار( در تجان( و بر

حلمنی   محمد المبنارت،  علی عبد الواحدوافی، توان ب  صبحی صالح،ای  پدید  می معاصر
ذهر  پ( از تا( )بی  اللغدراسات فی فق  صبحی صالح در فوادحنّا ترزی اشار  نمود. خلیل و

ذهنر   را با نحت( اهبر و )اصغر،هبیر، انوا  اشتقا  لغوی ها،اختیف لهج  مخارج حروف و
(هن  درشنش بنا(    1956)  اللغ فق  علی عبدالواحد وافی درهتا( هند.هایی عرم  مینمون 

جهت تومیح  هند وبا( سو  مطرح می انوا  اشتقا  در ةزمین در هایی رابحث تنییم شد ،
تومنیح   در پانوشنت مطالنب اصنلی را    نویسنند  سنعی دارد   دهند. ارائ  منی  هایی راآن مثال

ذهنر   لغوی را انوا  اشتقا  صرفی و (1958)  للغافق  محمد المبارت درهتا( بیشتری دهد.
 عننوان  بنا  حلمی خلیل درهتا( خود ای  خصوص بیان هرد  است. در شواهدی را نمود  و

جملن  اننوا     هنای گسنترش زبنان عربنی از    ب  بیان را  (1980) هو معجمی هیلغو هالکلمة دراس
 زبنانی در گسنترش الفنا  و    ةب  بینان نقنش این  پدیند     لغوی اشار  هرد  و اشتقا  صرفی و

 معننای لغنوی و   تعریفنی از  (2005) اإلشنتقا   حنّاترزی درهتنا(  فؤاد پرداخت  است.معانی 
آمینزد    هنم منی  بن  لغنوی را  وی مباحنث اشنتقا  صنرفی و    دهد.اصطیحی اشتقا  ارائ  می

ذهنر معننای    امنا از  هنند، ب  سخنان علما اسنتناد منی   معنای عا  وا گان اشار  ووگاهی نیز ب 
 ورزد.خاص غفلت می

 و تنا( بی) األلفا  دالل ابراهیم انی( درهتا( زبانی اشتقا  اهبر، ةجمل  مخالفان پدید از
معاصر بدون توج  بن    ةنویسند ای  دو باشند.می (1989)  اللغ علمابراهیم السامرائی درهتا( 

معادل ابندال لغنوی قلمنداد     ای  پدید  را اشتقا  اهبر، بی  ابدال لغوی و های موجودتفاوت
هنا  اخنتیف لهجن    تحنول صنوتی و   ةنتیج چنی  استدالل نمودند ه  اشتقا  اهبر در وهرد  

 هند.معانی عربی ایفا نمی نقشی در گسترش  الفا  و ایجاد شد  و
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 ةزمین در شناسی را مطرح وزبان مباحث مختلفی از در تألیفات خود مؤلفان مذهور ةهلی
 ةپدیند  ةبن  مقایسن   امنا  هنند،آن اهتفا می ی ازهایبیان نمون  انوا  و ذهر اشتقا  ب  تعریف و

  پردازند. بیان دیدگا  مؤلفان آنها نمی و  لغال مقایی( و العی معجم  دو زبانی اشتقا  اهبر در
زبنانی   ای یافت نشد هن  بن  بررسنی پدیندة    نام ، مقال  یا پایانآمد عملتحقیقات ب مب  
 و مقایس  آنها بپردازد.  اللغ مقایی(و  العی هبر در معجم اشتقا  ا

 
 آمارگیری ةشیو .3

معجنم   الفا  ثیثی در دی  صورت است ه  ابتدا شمارشی ازای  مقال  بآمارگیری در ةشیو
تحقین    اب  فنارس،   اللغمقایی(معجم  وتحقی  عبد الحمید هنداوی  احمد، الخلیل ب  العی 

هن  در دو هتنا( دارای    وا گنانی را  گنا  آن مل آمد  است.ب  ع عبد السی  محمد هارون،
 ةاین  پدیند   الفنا  مشنترت در   از آن، پ( شمارش گردید. استخراج و بودند، اشتقا  اهبر

 هتا( مذهور نیز بررسی شد. دو زبانی در
% 48و العنی  %وا گنان  29این  اسنت هن      ای  راسنتا بینانار   شد  درشمارش ثیثی الفا 

نار ای  امنر باشند هن     بیا تواندای  افزایش می حاوی اشتقا  اهبر هستند.  اللغمقایی(الفا  
بن  غننای الفنا  عربنی افنزود        از مرین  آن  بود  و مقایی(تأیید صاحب  مورد اشتقا  اهبر

اشنتقا  اهبنر مشنترت     ةزمینن  دو معجنم در  در %(21) وا  122الز  ب  ذهراست هن    است.
 در رشد و باشد و العی ی اب  فارس از صاحب پذیرتأثیرتواند مؤید ای  اشترات می هستند.

 معانی عربی ایفای نقش نماید. تولید الفا  و
 

 های گسترش زبان عربیراه. 4
 ینو از  هن  هنر   است اموری شد دستخوش  تحول خود، زبان عربی در مول تاریخ تغییر و

 از: ندعوامل مؤثرعبارتی  ا اند.الفا  وگسترش معانی آن دخیل بود نمو  رشد و آنها در
 )سنال(،  «سن   عا ،» :مانند ؛یکسان معنای ی چند لفظ مختلف ازبرخوردار :1ترادف( الف

 .(41: 2004 ،علی )یون( خان () «المسک » ،«البیت» ،«الدار»

                                           
 (.1:899تا:بی جدید رجو  شود ب  )وافی: اللغ  و المجتمع. های پژوهشاران قدیم ودیدگا  زمینة ترادف و در 1
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  سنننیا) «الجنننون» ماننننند: ؛معننننای متضننناد دو و لفنننظ ازبرخنننورداری یننن :1تضااااد( ب
 (9: 1975 ،ربحی).وسفید(

 «الرّسنم » عمنر(،  )دندان، «السّ »:مانند؛ معنا چند داللت یو وا   بر :2لفظیاشتراک ( ج
 .(2005،189 النادری،) نقاشی( رسو ، و آدا()
هنردن لفنظ   وارد دخیا::  باشد:نو  می ود )وا  گرفت  زبانی(ه  بر :3اقتراض لغوی( د

 ،سنسنا اإل )اال( «هامپیوتر تلغراف، اهسیج ، تلفون،» زبان عربی بدون تغییر مانند ب  بیاان 
بن    زبنان عربنی،   اساس ساختارشد  برگرفت وا  ةساختمان وا تغییراتی در معرّب: ؛(92تا:بی

 «سناذج » )برنامن (،  «برننام  » )بنفشن (،  بنفسن  » ماننند  ؛شرمی ه  معادل عربی نداشنت  باشند  
 .(1059 تا:بی )انی( ابراهیم، فارسی از )ساد (

های مختلف هلمنات  صورت ایجاد ساخت و قانون هلی است ه  در قاعد  و :4قیاس( ها
اخت  افعنل تفضنیل از   ماننند سن  ؛ باشدقابل انطبا  می مشاب  نیز بر اغلب موارد جاری است و
ینا   نناق  و  اجنوف و فعنل معتنل    مفعنول از  یا سناخت  اسنم فاعنل و    مزید و ثیثی مجرد و

 .(38 تا: بی ،السیومی) صحیح و منقوص ممدود و اسم مقصور و جمع از ساخت  اسم مثنی و
 مفنردات ینا   یا چند هلم  جهنت تکثینر  از دو  یو هلم  ایجاد اشتقاق کبار: یا 5نحت( و

إال   ال قُنو  ال حَنوْلَ و  وْقَنلَ از یا حَ بِسْمِ اهللِ الرّحم ِ الرّحیم و از بَسمَلَ» مانند؛ تعبیر اختصار در
 .(244تا:بی صبحی صالح،«)باهلل

                                           
: 1990)عبندالتوا(: التطنور اللغنوی میناهر  وعللن  وقوانینن .       خصوص تضاد رجو  شنود بن     جهت امیعات بیشتر در1 

199.) 
 (.179: 1986اللغ  العربی  و خصائصها. در ای  زمین  رجو  شود ب  )امیل بدیع: فق  جهت امیعات بیشتر 2
ود بن   وارد نمودن الفا  بیاان  ب  زبان عربی از قواعد و اصول خاصی برخوردار است ه  پژوهشناران در تألیفنات خن    3

)الجوالیقی: المعر( م  هنی    اند. )جهت امیعات بیشتر رجو  شود ب های خود را عرم  نمود آن پرداخت   و دیدگا 
-320: 200شفا، الغلیل فیما ورد فی هی  العر( من  الندخیل.    الخفاجی: -.151: 1966األعجمی علی حروف المعجم. 

315.) 
العربیةة صااصاة ا   بن  )  های پژوهشاران رجنو  شنود  آن وآگاهی ازدیدگا جهت امی  از انوا  قیاس وهاربردهای 4 

 (.357: 1995 حامد هیل، ،وسمات ا
شود )جهت امیعات بیشتر رجو  شود بن  )النوجیز   نحت دارای انواعی بود  و بر اساس اصول و قواعدی نیز ایجاد می 5

 (.357: 1998فی فق  اللغ  العربی ،عمد مایو، 
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 نو  است: زبان عربی دو ابدال در ابدال:( ز
ابندال صنرفی    جای حنرف دیانر را  ار دادن حرفی ب در علم صرف قر ابدال صرفی:

 .گویندمی
المخنرج  یا قریب 1مخرجتبدیل یو حرف ب  حرفی هم عبارت است از ابدال لغوی:

عناثَ فین    » (،)دور هنرد  «وأبعنطَ  أبعدَ» مانند؛ شود معنی مییو  لفظ با ایجاد دو موجبه  
لطیننب ا)ابو )سننیر( «ثَننو  وفَننو  » (،هننرد )نزدیننو «(َوهَننرُ (َقَننرُ» (،هردفسنناد) «هنناثَو

 .(ب  بعد2/73: 1960اللغوی،

دو پدیند  حنروف    زبانی ابدال لغوی با جناس مضار  منرتبط اسنت زینرا در هنر     ةپدید
دو لفنظ   بنود  و المخنرج  یا قریب مخرجباشند همهلم  مییا آخر وسط و متغیر ه  در اول،

 «م یَنیؤون عن  ویَنهون عنن  هُ» ،«مام( دام( و» مانند؛ باشندی یو معنی میشد  داراجادای
بننابرای  هنر جنناس مضنارعی ابندال       «. من الخیر إلی یو  القیاالخیل مفقود فی نواحیها و» یا و

 .(143هن: 142 تفتازانی، لغوی است و برعک()
 لکننت زبنان  منجنر بن     تکلم(معف در) دستاا  صوتی ر است ه  اشکال درالز  ب  ذه

باشند  لغنوی منی   ابندال  ةگیری پدیدجمل  عوامل مؤثر در شکل از هااختیف لهج  .شودمی
: 2006)سلیم عبد الفتناح،  هنندهمو می-بدون تغییر معنی -الفا  عربی رشد و ه  ب  تولید

15). 
-اشنتقا  نینز منی    معانی، الفا  وگسترش  شد  در تولید وهرذ هفت عامل مؤثررعیو  ب

 های گسترش زبان عربی مطرح باشد.عنوان یکی از را تواند ب 
 
 

                                           
 مخنرج صنوتی وجنود دارد هن  عبارتنند از      10شود. در زبان عربنی  ت ه  صوت از آنجا تلفظ میمخرج مومعی اس1 

صفات حروف عبنارت اسنت از    و خَیشو ( نِطَعی، لِهوی، حلقی، )جوفی هوایی، شفوی، لثوی، اَسَلی، ذولقی، شجری،
باشند و عبارتنند از )جَهنر، شند ، امبنا ، اسنتعی،،       منی  16هیفیت ایجاد و خروج حرف از مخرج خود ه  تعنداد آنهنا   

 )صنفات منعیف(.   وتفشّی )صفات قوی( و )لی ، هَم(، رخاو ، انفتناح، اسنتفال، ذالقن     ، تکرارقلقلةصفیر، اصمات، 

نهاین  القنول    -.55: 2006محمند حسن ،    جینل،  جهت امیعات بیشتر رجو  شود ب  المختصر فی أصوات اللغ  العربی ،
 (.  33: 1308 مکی نصر، علم التجوید،المفید فی 

 انواع آن اشتقاق و. 1. 4
 و «اهتنزاز » معننای عنا   بن   «ز  » ماننند  ؛اسنت  )دوحرفنی(  1ثنایی هلمات عربی، ةریش اصل و

 ،«پخنش هنرد  » و «انتشنار » معننای عنا   ب  «شَع » ،«زیریخت  چی» معنای عا ب  «  نَث ،«حرهت»
اماف  نمنودن حروفنی بن      سپ( با .«دپیچی» معنای عا ب  «لَف »، «شکافت» معنای عا ب  «شَ َّ»

ثنایی ارتبنامی   بی  ای  الفا  و شود.،هلمات جدیدی تولید می یا پایان آن وسط و اول آن،
 دارد ه  ب  وجود

بنا حفنظ ترتینب     -جنایی  بدون جاب ثنایی،چنانچ  ب  ای  . گویندمی 2«اشتقا  لغوی» آن 
 )عنا (  «اشنتقا  اصنغر  » بن  آن  امناف  شنود،   «یهاسَنألتممون » حروف زوائند  -نو  آن حروف و

طنع  ق» معننای عنا    در هن  «مَقطَنع  اِنقِطنی ،  تَقطیع، مٌقَطَّع، قِطا ، قَطَعَ، قَطَّ،» ندمان؛ گویند می
جنا  بن  ن آن جنا ترتینب مکنا   گنردد و  حروفی افزود  مشترت هستند و اگر ب  ثنایی، «هردن
ر   » ،«ر (  » ،«( ر  » ،«  ( ر» ،«  ر (» ماننند ؛ شنود نامید  می 3«اشتقا  هبیر» شود،

 باشند.مشترت می «دربرگرفت » و «احام  هردن» معنای عا  نیز در ه  ای  الفا  جدید «(
 

 تعریف اشتقاق اکبر. 1. 1. 4
سنپ( بن     یا پایان آن حرفی اماف  شد ، وسط و اول،ب   چنانچ  مکان حروف ثنایی ثابت و

در این  ننو  از    شود.نامید  می «اشتقا  اهبر» المخرج تبدیل شودیا قریبمخرج وحرفی هم
                                           

( از دیرباز منورد عناینت پژوهشناران قندیم و جدیند، از شنر  و غنر( بنود          secondary articulationپدیدة ثنایی ) 1
است.آنان معتقدند ه  هر یو از الفا  ثنایی در زبان عربی دارای معننایی عنا  و مشنترت منی باشند.ای  پژوهشناران       

لخلیل ب  احمد الفراهیدی، اب  درید، اب  فارس اللغوی، راغنب اصنفهانی، احمند فنارس الشندیا  و      ا»ثنایی عبارتند از: 
وثنایی مکرر مانند « مَد ،دَلَّ، هَرَّ،فَرَّ...»ای  علما برای ثنایی تقسیماتی قائل شد  وآن را ب  ثنایی مضاعف مانند: «. العییلی

-.1/55: 2001ند. )جهت امیعات بیشتر رجو  شود بن  الخصنائ ، این  جننی،    ا تقسیم نمود « زَعزَ َ، وَسوَسَ، زَلزَلَ...»
 (.154: 1986امیل بدیع،یعقو(، 

2 lexical derivation  
توان گفت: اشتقا  هبیر یا قلب لغوی توسط الخلیل ب  احمد الفراهیدی مطنرح شند.    درمورد سیر تحول ای  پدید  می3 

ای را بنرای آن مطنرح و    گانن   هنای شنش   سپ( اب  جننی در الخصنائ  صنورت    پ( از وی اب  درید آن را ادام  داد.
پژوهشناران نسنبت بن  این  ننو  اشنتقا         گذاری هرد. ارتباط معنایی عا  بی  آنها را شرح نمود وآن را اشتقا  هبیر نا 

وأنواعهنا، لسنیومی،    های متفاوتی دارند )جهت امیعات بیشتر درای  زمین  رجو  شود ب : المزهر فی علو  اللغ  دیدگا 
 (.73: 1972اللغ  فی الکتب العربی ، الراجحی، عبد  علی،  فق -.3/146جیل الدی ، بی تا:
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 انواع آن اشتقاق و. 1. 4
 و «اهتنزاز » معننای عنا   بن   «ز  » ماننند  ؛اسنت  )دوحرفنی(  1ثنایی هلمات عربی، ةریش اصل و

 ،«پخنش هنرد  » و «انتشنار » معننای عنا   ب  «شَع » ،«زیریخت  چی» معنای عا ب  «  نَث ،«حرهت»
اماف  نمنودن حروفنی بن      سپ( با .«دپیچی» معنای عا ب  «لَف »، «شکافت» معنای عا ب  «شَ َّ»

ثنایی ارتبنامی   بی  ای  الفا  و شود.،هلمات جدیدی تولید می یا پایان آن وسط و اول آن،
 دارد ه  ب  وجود

بنا حفنظ ترتینب     -جنایی  بدون جاب ثنایی،چنانچ  ب  ای  . گویندمی 2«اشتقا  لغوی» آن 
 )عنا (  «اشنتقا  اصنغر  » بن  آن  امناف  شنود،   «یهاسَنألتممون » حروف زوائند  -نو  آن حروف و

طنع  ق» معننای عنا    در هن  «مَقطَنع  اِنقِطنی ،  تَقطیع، مٌقَطَّع، قِطا ، قَطَعَ، قَطَّ،» ندمان؛ گویند می
جنا  بن  ن آن جنا ترتینب مکنا   گنردد و  حروفی افزود  مشترت هستند و اگر ب  ثنایی، «هردن
ر   » ،«ر (  » ،«( ر  » ،«  ( ر» ،«  ر (» ماننند ؛ شنود نامید  می 3«اشتقا  هبیر» شود،

 باشند.مشترت می «دربرگرفت » و «احام  هردن» معنای عا  نیز در ه  ای  الفا  جدید «(
 

 تعریف اشتقاق اکبر. 1. 1. 4
سنپ( بن     یا پایان آن حرفی اماف  شد ، وسط و اول،ب   چنانچ  مکان حروف ثنایی ثابت و

در این  ننو  از    شود.نامید  می «اشتقا  اهبر» المخرج تبدیل شودیا قریبمخرج وحرفی هم
                                           

( از دیرباز منورد عناینت پژوهشناران قندیم و جدیند، از شنر  و غنر( بنود          secondary articulationپدیدة ثنایی ) 1
است.آنان معتقدند ه  هر یو از الفا  ثنایی در زبان عربی دارای معننایی عنا  و مشنترت منی باشند.ای  پژوهشناران       

لخلیل ب  احمد الفراهیدی، اب  درید، اب  فارس اللغوی، راغنب اصنفهانی، احمند فنارس الشندیا  و      ا»ثنایی عبارتند از: 
وثنایی مکرر مانند « مَد ،دَلَّ، هَرَّ،فَرَّ...»ای  علما برای ثنایی تقسیماتی قائل شد  وآن را ب  ثنایی مضاعف مانند: «. العییلی

-.1/55: 2001ند. )جهت امیعات بیشتر رجو  شود بن  الخصنائ ، این  جننی،    ا تقسیم نمود « زَعزَ َ، وَسوَسَ، زَلزَلَ...»
 (.154: 1986امیل بدیع،یعقو(، 

2 lexical derivation  
توان گفت: اشتقا  هبیر یا قلب لغوی توسط الخلیل ب  احمد الفراهیدی مطنرح شند.    درمورد سیر تحول ای  پدید  می3 

ای را بنرای آن مطنرح و    گانن   هنای شنش   سپ( اب  جننی در الخصنائ  صنورت    پ( از وی اب  درید آن را ادام  داد.
پژوهشناران نسنبت بن  این  ننو  اشنتقا         گذاری هرد. ارتباط معنایی عا  بی  آنها را شرح نمود وآن را اشتقا  هبیر نا 

وأنواعهنا، لسنیومی،    های متفاوتی دارند )جهت امیعات بیشتر درای  زمین  رجو  شود ب : المزهر فی علو  اللغ  دیدگا 
 (.73: 1972اللغ  فی الکتب العربی ، الراجحی، عبد  علی،  فق -.3/146جیل الدی ، بی تا:
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 اشنترات در  عیو  بنر  -آیدابدال لغوی ب  وجود می ةدیداثر پ ه  در–الفا  جدید اشتقا ،
گسنترش معنانی    باعنث ی خناص  انمعن  همنی   نیز برخوردارنند و  خاصاز معنای  معنای عا ،

 ه  بنا امناف  شندن منیم و     «قطع هرد» با معنای عا  «القَ » مانند ثنایی ؛شودالفا  عربی می
 نماید. از قطع نمودن داللت می معنای خاصی ال  ب  تذییل آن بر

 

 
 

 صنفات وجنود دارد   ار( در مخنرج و یا تقن  قا  اهبر بی  حروف متغیر تجان( واشت در
صنفات   ارج ومخن  حنرف متغینر در   یکسانی دو از تجان(، منیور .(3/283: 2001جنی،اب )

 «القناف » یا و مخرج نطعی برخوردارند از دو هره   «الطا،» و «الدال» مانند؛ باشدحروف می
 رج عبنارت اسنت از  تقنار( مخن  . (147: 2000 عبنداهلل امنی ،  ) ه  لِهَنوی هسنتند   «الکاف» و

 .(148 )همان، «السّی » و «الثّا،» مانند؛ یکسانی صفات آنها و مخرج متغیر حرف نزدیکی دو
 

 های لغتاین پدیده در کتابهایی ازنمونه. 2. 1. 4
جنی بنا امناف     اب  .باشدمی «مرب  زد» ی عا معناب  «العی » و «الصاد» اب  جنی آورد  است:
منرب    خاصنی از نمود  ه  با معننای   الفا  جدیدی تولید ای  ثنایی، نمودن حروف ب  حشو

 نماید.زدن داللت می

 
 

هوبیندن   در باشد،قلقل  می شد  وت قویحرف لهوی قاف ه  دارای صفا از «صَقَعَ» رد
هنف دسنت سنیلی     ی بنا معناعمل نسبت ب  صَفَعَ ه  ب ت تبیانار شد با مشت استفاد  شد  تا

نیز بینان   ارتباط جرف با معنای موردنیر را نابرای  اب  جنی با ای  تومیح،ب باشد. زدن است،
 هند.می

 بنا معننای خاصنی از    الفناظی جدیند را   آن، میم ب  تنذییل  ای  هتا( و از ای دیارنمون 
 نماید.قطع هردن ایجاد می شکست  و

   

 
  

خنوردن   وی در مدلول آن پرداخت  است. اط حرف بااب  جنی ب  بیان ارتب ای  نمون ، در
 و هنا حرهت لنب  ی  خوردن وب زیرا شفوی میم استفاد  نمود  است؛حرف  از قطع نمودن و

 است. حرف میم نوعی تناسب برقرار
 پرداختن  و  -اإلشنتقا   -زبنانی  ةنوا  ای  پدیدب  تعریف ا اإلشتقا هتا(  در نیزهرملی  
 ثننایی  شود:آن اشار  میای ازائ  نمود  است ه  ب  نمون ار اشتقا  اهبر های متعددی ازمثال

امناف    داللنت دارد.  «یافنت  انتقنال  ،خنارج هنرد   ،خارج شد» معنای عا  بر «الفا،» و «النون»
هن   هندالفنا  جدیندی تولیند منی     المخرج ب  این  ثننایی،  یا قریبمخرج وشدن حروفی هم

 یند ای  الفا  جد معنای خاص نیز برخوردارند. از معنای عا  ذهرشد ، اشترات در عیو  بر
.(199تنا: بنی  )الکرملنی،  «نَفَضَ نَفَ(َ، نَفَخَ، نَفَحَ، نَقَرَ، نَفَثَ،» از: عبارتند معنای عا  مذهور با

 

    

بنا معننای عنا      «الفنا، » و «الننون » ثننایی  گفت: توانشد  میمطرح ةعنایت ب  چند نمون با
نمنود هن     ایجناد  دوازد  معننای خناص را   معننای عنا  و   شش لفظ جدید با ل،انتقا خروج و

انتقنال   هنای مختلنف خنروج و   نیر درصنورت معنای منورد  از وا   و توج  ب  نیاز باتوان  یم
 استفاد  نمود.
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 بنا معننای خاصنی از    الفناظی جدیند را   آن، میم ب  تنذییل  ای  هتا( و از ای دیارنمون 
 نماید.قطع هردن ایجاد می شکست  و

   

 
  

خنوردن   وی در مدلول آن پرداخت  است. اط حرف بااب  جنی ب  بیان ارتب ای  نمون ، در
 و هنا حرهت لنب  ی  خوردن وب زیرا شفوی میم استفاد  نمود  است؛حرف  از قطع نمودن و

 است. حرف میم نوعی تناسب برقرار
 پرداختن  و  -اإلشنتقا   -زبنانی  ةنوا  ای  پدیدب  تعریف ا اإلشتقا هتا(  در نیزهرملی  
 ثننایی  شود:آن اشار  میای ازائ  نمود  است ه  ب  نمون ار اشتقا  اهبر های متعددی ازمثال

امناف    داللنت دارد.  «یافنت  انتقنال  ،خنارج هنرد   ،خارج شد» معنای عا  بر «الفا،» و «النون»
هن   هندالفنا  جدیندی تولیند منی     المخرج ب  این  ثننایی،  یا قریبمخرج وشدن حروفی هم

 یند ای  الفا  جد معنای خاص نیز برخوردارند. از معنای عا  ذهرشد ، اشترات در عیو  بر
.(199تنا: بنی  )الکرملنی،  «نَفَضَ نَفَ(َ، نَفَخَ، نَفَحَ، نَقَرَ، نَفَثَ،» از: عبارتند معنای عا  مذهور با

 

    

بنا معننای عنا      «الفنا، » و «الننون » ثننایی  گفت: توانشد  میمطرح ةعنایت ب  چند نمون با
نمنود هن     ایجناد  دوازد  معننای خناص را   معننای عنا  و   شش لفظ جدید با ل،انتقا خروج و

انتقنال   هنای مختلنف خنروج و   نیر درصنورت معنای منورد  از وا   و توج  ب  نیاز باتوان  یم
 استفاد  نمود.
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 و «الننون » اییشنرح ثنن   در اإلبندال القلنب و اللّیال فی  سرّ فارس الشدیا  در هتا( احمد
ذهر معنای عا  و تبدیل آن ب  ثیثی و تومنیح معنانی خناص آنهنا بن  بینان        بر عیو  «الفا،»

وی آورد   پرداختن  اسنت.  المخنرج  ینا قرینب   مخرج ومعنایی بی  تبدیل حروف همارتباط 
دلینل  زیرا از حنرف حنا، بن     قرار استرمدلول آن ارتباط ب بی  حرف حا، و «نَفَحَ» در است:

هنوا   عمل پیچیدن بوی خوش در انفتاح در استفال و و  برخورداری از صفات معیف رخاو
فنوت هنردن اسنتفاد  شند  تنا       از حرف خا، در دمیندن و  «نَفَخَ» نیز در استفاد  شد  است و

 .(96: 1284الشدیا ،) بیانار ارتباط حرف با مدلول خود باشد
 ن مخنرج دارای دلینل اساسنی بنود   هن  بن    «نفنض »و  «نفن( » رما، دحرف سی  ودو در

از خنا،   وا   نَفَ(َ استفاد  شد  و دلیل دارا بودن صفت صفیر در  ب سی از باشند،تجان( می
ریخت  بنر  از درخنت اسنتفاد      عمل غبارزدایی و در دلیل دارا بودن صفت قوی امبا ، ب

 .(134همان،) باشد بیانار ارتباط صوت با مدلول خود می شد ،
در دو لفنظ بن  هنم     چ  مخارج صنوتی متغینر   رسد هرهای ذهرشد  ب  نیر میبنابر نمون 

زبنانی اشنتقا     ةنینز پدیند   تر خواهد بنود و بی  آنها نیز قوی معنایی ارتباط تر باشند،نزدیو
 الفنا  جدیندی هن  در    نی را ب  همرا  خواهند داشنت؛ زینرا   گسترش معا اهبر تولید الفا  و

امنا   از معنای خناص نینز برخوردارنند،   ا  معنای ع   برعیو شود،ابدال لغوی ایجاد می ةنتیج
عمنو  و   ةاساس قاعد بنابرای ، بر ایش لفظ جدید با یو معنا می شود.ابدال لغوی سبب پید
عکن(   اما هر اشتقا  اهبری ابدال لغوی است، توان گفت:علم منط  می خصوص مطل  در

 باشد.آن جایز نمی
 

 العین معجم .5
حلقنی ینا بن      ترتیب وا گان ای  هتا( بر اسناس حنروف   ای  گفتیم، مور ه  پیش از همان

لفنظ از حلن  قالنب    ترتینب ت بن   بدی  سبب فرهنل لغت خود را عبارت دیار صوت است.
 خ غ )حلقنی(    ح هنن  ان وی چننی  اسنت:   گن بر این  اسناس ترتینب وا    مرتب نمود  است.

   ذ ث (نطعننی) ط د ت )اسننلی(ز ص س  )شننجری( ج ش ض )لهننوی(   ت حلقننی()
مقدمنن  العننی  بنن  قلننم  ) جننوفی هننوایی() و ا ی )شننفوی( ف (   )ذالقننی( ر ل ن )لثننوی(

 .(9عبدالحمید هنداوی:

تنا(  ه» بدی  معنا ه  حنرف عنی  را   است نامید  بخش() حرف را یو هتا( هر خلیل
العنی   هتا( نامیدن مجموع  هتا( ب  گذاری هرد  است.نا  و... هتا( الحا،ا ر حا، ،«العی 

 .(11همان:) باشدمی هل ةاراد و ،امی  جزبا(  از
 

 هاللغمقاییس معجم .6
نمنود    مرتنب  هلم  اصلی حروف ب  توج  با و الفبا حروف اساس بر را هتا( ای  وا گان وی
 .(29: 2003مقایی( ب  قلم عبدالسی  هارون، ة)مقدم تچینش خاصی ب  آن بخشید  اس و

نیر گرفت  اسنت هن     معنایی در ةزچند حو یایو  ا   دو یا س  حرفی،و مؤلف برای هر
 شنود، لفی ه  برای آن ریش  ذهر میهای مختب  معناسپ(  باشند.عا  مشترت میمعنای  در

نامیند    تراشنی نحنت ینا وا     را ادام  ب  بحنث دیانری هن  خنود آن    وی در  اشار  می هند.
یو هلمن    چند وا  ، یادو  بنابرآن از -هر شدای  ذ همان مور ه  پیش از پرداخت  و است،

  َو ال قُن لَ وال حَنوْ » از «قَنلَ حَوْ» و «علی حی  و» از «لَی عَحَ» مانند؛ جمل  ساخت  استیا یو و
 .(38همان:) لّ إلّا بال
 

 هاللغمعجم مقاییس و العینمعجماشتقاق اکبر در . 1. 6
 لغنوی آنهنا تقریبنا    شنرح  و معجم ذهر شد  ه   د گان مشترهی دروا اشتقا  اهبر، ةزمین در

ابن    پ( معنای خاص الفا بینان شند  اسنت.   س بدی  ترتیب ه  ابتدا معنای عا ، یکسان است
بن  برخنی از آنهنا اشنار       .باشند منی  العنی   صناحب  متنأثر از  شرح لغوی الفا ، در فارس نیز

)خلینل بن     باشند  منی  «الضّنر( بالیند  » معجنم  و درد «اللّطنخ » و «اللّطنح » معنای عا  شود: می
 .(5/251: 2002احمدب  فارس، ؛1636: 1967احمد،

 نزدیکنی معننای آنهنا نینز     سنبب  ،خنا، حلقی حا، ومخرج  رسد تجان( در دوب  نیر می
 گوید: می و جست  بهر  «مثل» ةوا  از لفظ دو ای  خاص معنای مورد در العی  مؤلف گردد. می

الیند  ب اللّطح الضّر( یَب َ ل  أثر و لم طح هوالضّر( بالید إذا خَف  واللّاللَّطح مثل اللّطخ و»
 (1636احمد: الخلیل ب  ) «1ل  أثر و

                                           
اللّطح مثل اللّطخ است. اللّطح: مرب  زدن با دست ه  شدید نیست و اثر آن باقی نمی ماند. و اللّطخ: مرب  با دست هن   1 

 ماند.اثرآن بر جا می
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تنا(  ه» بدی  معنا ه  حنرف عنی  را   است نامید  بخش() حرف را یو هتا( هر خلیل
العنی   هتا( نامیدن مجموع  هتا( ب  گذاری هرد  است.نا  و... هتا( الحا،ا ر حا، ،«العی 

 .(11همان:) باشدمی هل ةاراد و ،امی  جزبا(  از
 

 هاللغمقاییس معجم .6
نمنود    مرتنب  هلم  اصلی حروف ب  توج  با و الفبا حروف اساس بر را هتا( ای  وا گان وی
 .(29: 2003مقایی( ب  قلم عبدالسی  هارون، ة)مقدم تچینش خاصی ب  آن بخشید  اس و

نیر گرفت  اسنت هن     معنایی در ةزچند حو یایو  ا   دو یا س  حرفی،و مؤلف برای هر
 شنود، لفی ه  برای آن ریش  ذهر میهای مختب  معناسپ(  باشند.عا  مشترت میمعنای  در

نامیند    تراشنی نحنت ینا وا     را ادام  ب  بحنث دیانری هن  خنود آن    وی در  اشار  می هند.
یو هلمن    چند وا  ، یادو  بنابرآن از -هر شدای  ذ همان مور ه  پیش از پرداخت  و است،

  َو ال قُن لَ وال حَنوْ » از «قَنلَ حَوْ» و «علی حی  و» از «لَی عَحَ» مانند؛ جمل  ساخت  استیا یو و
 .(38همان:) لّ إلّا بال
 

 هاللغمعجم مقاییس و العینمعجماشتقاق اکبر در . 1. 6
 لغنوی آنهنا تقریبنا    شنرح  و معجم ذهر شد  ه   د گان مشترهی دروا اشتقا  اهبر، ةزمین در

ابن    پ( معنای خاص الفا بینان شند  اسنت.   س بدی  ترتیب ه  ابتدا معنای عا ، یکسان است
بن  برخنی از آنهنا اشنار       .باشند منی  العنی   صناحب  متنأثر از  شرح لغوی الفا ، در فارس نیز

)خلینل بن     باشند  منی  «الضّنر( بالیند  » معجنم  و درد «اللّطنخ » و «اللّطنح » معنای عا  شود: می
 .(5/251: 2002احمدب  فارس، ؛1636: 1967احمد،

 نزدیکنی معننای آنهنا نینز     سنبب  ،خنا، حلقی حا، ومخرج  رسد تجان( در دوب  نیر می
 گوید: می و جست  بهر  «مثل» ةوا  از لفظ دو ای  خاص معنای مورد در العی  مؤلف گردد. می

الیند  ب اللّطح الضّر( یَب َ ل  أثر و لم طح هوالضّر( بالید إذا خَف  واللّاللَّطح مثل اللّطخ و»
 (1636احمد: الخلیل ب  ) «1ل  أثر و

                                           
اللّطح مثل اللّطخ است. اللّطح: مرب  زدن با دست ه  شدید نیست و اثر آن باقی نمی ماند. و اللّطخ: مرب  با دست هن   1 
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اما وی ابتدا ب  اصنل   نمایدشرح می العی  مانند مؤلف ای  دو وا   را نیز مقایی(صاحب 
 بهننر  جسننت  و «اشننتقا  اهبننر=ابنندال»ة وا  لفننظ از در موازننن  بننی  دو هلمنن  اشننار  هننرد  و
 دهد: ارائ  می تومیحات بیشتری را

 واللّطخ:لنی( بشندید   ببام  الکنف و   الضّر( واللّطح:  واحد  هلمالحا،    والطّا، واللّا»
 (5/251)احمد ب  فارس، «1هو م  با( اإلبدال ل  أثر و الید وبجمع  الضر(

)خلیننل بنن   اسننت «سننتایش» دو فرهنننل در «المنند » و «المنندح» لفننظ معنننای عننا  دو
 .(5/306ب  فارس: حمدا-1686احمد،

دلینل  حنرف بن    مخنرج وجنود دارد و این  دو    حرف حلقی حا، وها، تجان( در بی  دو
رفتن  تنا بینانار    ارهستایش ب  عمل مدح و از صفات معیف انفتاح و استفال دربرخورداری 

 مدلول خود باشد. ارتباط صوت با
 بهنر  جسنت  و  « یضنار  » ةاز وا  «المند  » و «المندح » موازنن  دو لفنظ   خلیل ب  احمد در

 : نمایداستناد می العی سخ  صاحب  ب  شرح خود مستقیما  نیز در مقایی( مؤلف
المَةده  » قال الخلیةل   ه والتّمدّح و التّمد و هو المَدح الحاء أصل واحد و لدال وا المیم و»

هةو مةب بةا      عةا  فةی  ةل  ةیء و     المدح  و ل یئةیضارع المدح إال أنّ المَدَه فی نعت وا
 (5/306)همان: 2«اإلبدال

 اسنت  شند   ذهنر  )شنکافت (  «الشّن  » معنای عا دو معجم ب  در «الس لَع» و «الزّلع» ةدو وا 
 .(3/20احمدب  فارس،-843)الخلیل ب  احمد،
از  هنر دو  قرابت معنایی وجود دارد و سی  تجان( در مخرج و زا و لیصبی  دو حرف ا

 «شنب  » از لفنظ  ر راومنذه  ةموازنن  دو وا   در العنی  صناحب   نیز برخوردارند. «صفیر»صفت 
 گوید: استفاد  هرد  و می

شِنقا    هنو  و تَشَنقَّقَت  أی: أیضا یٌقال: زَلعِتْ یدٌ و الجیلشَ  فی سّلع شب ٌ الزّلع والسّلع:ال»
 (842)الخلیل ب  احمد،  1«فی ظاهر الکف

                                           
 (.5/252باشد. )جهت وا گان مشت  شد  از ای  مادة لغوی رجو  شود ب  اب  فارس،اهبر می اشتقا =از با( ابدال 1 
گوید: مَد  شبی  مدح اسنت، امنا مَند  در    میم و دال و حا، اصل است و همان مدح و تمدّح و تمدّ  می باشد. خلیل می2 

 باشد.  اهبر میاشتقا =وصف زیبایی و جمال و مدح و وصف هر چیز نیکو است و از با( ابدال

بن  اصنل هلمن  نینز      الخلیل، ةاستناد ب  گفتشرح ای  دو لفظ عیو  بر احمد ب  فارس در
وی  .بینان هنرد  اسنت    هلمن  مشنت  شند ،    ةریشن  مختلفنی راهن  از  های وا   اشار  نمود  و

 گوید: می
تَشَنقَّقت. قنال    :تَزلعت ید  تَقَطّر الجلد. فالزّلَع: علی تَقَطٌّر.العی  أصل یدلّ  اللّا  و الزا، و»

 الجمنع:  فنی الجبنل و   شن ّ  السّلع: فإنّ هان فی البام  فهو هسلع.  شِقا  ظاهر الکف الخلیل:
 2«هو م  با( اإلبندال  و یقال: سَلَعَ رأسَ  إذا فَلِقَ  تَذَلَّع و إذا تَشَّقَ  و سَلَّعَ عَقِبٌ :َت یقال: سلو  و
                                                   (3/20ب  فارس، )احمد
این    انند.  دو معجم ذهر شند  در  «جویدن» و «خوردن» معنای عا  ب  «القضم» و »الخضم»
وجنود   معنا نیز تقار( در مخرج حلقی خا،، لهوی قاف و  دلیل تقار( در مخرج  وا   ب دو

نسبت ب  حرف خا، از شدت  ف قاف ه  دارای صفت قلقل  بود  وحرازدو مؤلف  هر دارد.
تنا بینانار   جویدن چیزهنای خشنو اسنتفاد  نمودنند      در خوردن و .بیشتری برخوردار است

 ارتباط صوت با مدلول خود باشد.
را خنوردن هنر    «قضم» های آسیا و دندان جویدن با را خوردن و «خضم» خلیل اب  احمد

 گوید: وی می چیزی شرح نمود  است.
نحنو  هنو األهنل     القِثنا، و أهنلم   الخضنم:  المَضع بأخ  األمنراس و  األهل و الخضم:»

                       (498)الخلیل ب  احمد، 3«هلّ شی، دون الخضم أهلُ القضم: و الفم. بجمیع
 قضنم را  را بر خوردن چینز مرمنو( و  خضم  اصل هلم ، ذهر عیو  بر مقایی(صاحب 

 گوید: وی می خوردن چیز خشو قلمداد هرد  است. بر

                                                                                                   
شنود: زلعنت یند : دسنتش شنکاف برداشنت هن         باشد. سلع: شکاف در هر  و همچنی  گفتن  منی  سلع ب  زلع شبی  می1 

 باشد.شکاف روی دست می
گویند:   هند.تَزَلَعَتْ ید : دستش شکاف برداشت. خلیل منی  زا، و ال  عی  اصل بود  و داللت بر قطر  قطر  ریخت   می2 

در هنف دسنت باشند هلنع      گوید: الزّلع: شکاف روی دست است و اگر یدُ : دستش شکاف برداشت. خلیل میتزَلَّعَت 
گویند: سلع  گویند: تزلّع عقبُ : هناامی ه  شکاف برداشت و می گویند. سلع: شکاف در هو  و جمع آن سلوغ و می می

شند  از این  منادة لغنوی      ی  از وا گان مشنت  رأس : آن )سر( را شکافت و از با( ابدال = اشتقا  اهبر است )جهت  ام
 (.20-3/21رجو  شود ب  اب  فارس،

 های آسیا و خوردن خیار و امثال آن و قضم: خوردن هر چیزی. خضم: خوردن با دندان 3
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بن  اصنل هلمن  نینز      الخلیل، ةاستناد ب  گفتشرح ای  دو لفظ عیو  بر احمد ب  فارس در
وی  .بینان هنرد  اسنت    هلمن  مشنت  شند ،    ةریشن  مختلفنی راهن  از  های وا   اشار  نمود  و

 گوید: می
تَشَنقَّقت. قنال    :تَزلعت ید  تَقَطّر الجلد. فالزّلَع: علی تَقَطٌّر.العی  أصل یدلّ  اللّا  و الزا، و»

 الجمنع:  فنی الجبنل و   شن ّ  السّلع: فإنّ هان فی البام  فهو هسلع.  شِقا  ظاهر الکف الخلیل:
 2«هو م  با( اإلبندال  و یقال: سَلَعَ رأسَ  إذا فَلِقَ  تَذَلَّع و إذا تَشَّقَ  و سَلَّعَ عَقِبٌ :َت یقال: سلو  و
                                                   (3/20ب  فارس، )احمد
این    انند.  دو معجم ذهر شند  در  «جویدن» و «خوردن» معنای عا  ب  «القضم» و »الخضم»
وجنود   معنا نیز تقار( در مخرج حلقی خا،، لهوی قاف و  دلیل تقار( در مخرج  وا   ب دو

نسبت ب  حرف خا، از شدت  ف قاف ه  دارای صفت قلقل  بود  وحرازدو مؤلف  هر دارد.
تنا بینانار   جویدن چیزهنای خشنو اسنتفاد  نمودنند      در خوردن و .بیشتری برخوردار است

 ارتباط صوت با مدلول خود باشد.
را خنوردن هنر    «قضم» های آسیا و دندان جویدن با را خوردن و «خضم» خلیل اب  احمد

 گوید: وی می چیزی شرح نمود  است.
نحنو  هنو األهنل     القِثنا، و أهنلم   الخضنم:  المَضع بأخ  األمنراس و  األهل و الخضم:»

                       (498)الخلیل ب  احمد، 3«هلّ شی، دون الخضم أهلُ القضم: و الفم. بجمیع
 قضنم را  را بر خوردن چینز مرمنو( و  خضم  اصل هلم ، ذهر عیو  بر مقایی(صاحب 

 گوید: وی می خوردن چیز خشو قلمداد هرد  است. بر

                                                                                                   
شنود: زلعنت یند : دسنتش شنکاف برداشنت هن         باشد. سلع: شکاف در هر  و همچنی  گفتن  منی  سلع ب  زلع شبی  می1 

 باشد.شکاف روی دست می
گویند:   هند.تَزَلَعَتْ ید : دستش شکاف برداشت. خلیل منی  زا، و ال  عی  اصل بود  و داللت بر قطر  قطر  ریخت   می2 

در هنف دسنت باشند هلنع      گوید: الزّلع: شکاف روی دست است و اگر یدُ : دستش شکاف برداشت. خلیل میتزَلَّعَت 
گویند: سلع  گویند: تزلّع عقبُ : هناامی ه  شکاف برداشت و می گویند. سلع: شکاف در هو  و جمع آن سلوغ و می می

شند  از این  منادة لغنوی      ی  از وا گان مشنت  رأس : آن )سر( را شکافت و از با( ابدال = اشتقا  اهبر است )جهت  ام
 (.20-3/21رجو  شود ب  اب  فارس،

 های آسیا و خوردن خیار و امثال آن و قضم: خوردن هر چیزی. خضم: خوردن با دندان 3
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 و الرّمنب   هنل  أهنل  بنالفم هلّن  و   األهنل  الخضنم:  صنل واحند:  المیم أالضا، و الخا، و»
)احمند بن     1«هنو من  بنا( اإلبندال     أهنل الیناب( و   ضنا  األهل بأمراف األسننان وأی  :القضم
 (5/99فارس،

بینان شند     «الشّ /شنکاف » اللغة مقاییسمعجم  و العیبمعجم در  «فَلَ َ» و «فَلَعَ» معنای عا 
تقنار(   تقار( درمخرج و قاف، نیز بی  دو حرف حلقی عی  لهوی و وا     دودر ای است.
جندا   در ملنو  صنبح و   دلیل دارا بودن صفت قوی قلقل ،  از حرف قاف ب وجود دارد ومعنا 

شدت عمنل   ارتباط صوت با مدلول خود بود  و بیانار تاریکی استفاد  شد  است تا شدن از
 بیان هند. کاف سر با سنل می باشد،معنای ش ه  ب  «فلع» را نسبت ب 

چننی  آورد    بهنر  جسنت  و   «هاف تشنبی  » ةوا  لفظ از ای  دو ةموازن خلیل ب  احمد در
 است:
 الفَلَن :  و فانشَن َّ  :فانفَلَعَمشقو   أی: فهو مَفلو . لَعا فَ یَفلَعُ فَلَعَ رأسَ  بِحجر الفَلَع هالفَلَ  و»

 (1215)الخلیل ب  احمد، 2«فانفَلَ َأبدا   أومَحَ  و اهلل فَلَقَ : و الفجر.
 اصنل هلمن ، معننای خناص دو وا   و     از ذهرلفظ پ(  درشرح ای  دو مقایی(صاحب 

 گوید:وی می ذهر نمود  است. مشتقات آن را
 فَلَعةت  انشَةق.     بحجرٍفَلَعَ رأسَه   قّ الشّیء و تدل علی ه لمة واحدالعیب  الال  و الفاء و»

 «اإلبةدال مةب بةا     هةو   النَ الظال   یَنْفَلَةقُ عةب نبات ةه و    الابح، الفَلَق  و  شقَقتُه   الشیء

                                     (4/438)احمدب  فارس،
قطنع  » و «تنرت هنردن  » دو فرهنل لغنت منذهور   در «فَطَمَ» و« َفَطَر» ةوا  معنای عا  دو

و  «فَطَنرَ » حرف شفوی منیم در  با صفت تکرار و حرف ذالقی را بی  بیان شد  است. «هردن
دلینل   را بن   مؤلنف از حنرف   رسند دو  ب  نیر می دارد و معنا وجود مخرج و قرابت در« فَطَمَ»

دند تا ب  اد  نموافطار نمودن استف معنای قطع هردن روز  و فطَرَ ب  در دارا بودن صفت تکرار

                                           
های آسیا و خوردن چینز مرمنو( و قضنم: خنوردن      باشند. خضم: خوردن و جویدن با دندان خا، وما، ومیم اصل می1

باشد )جهت امی  از وا گان بیشتر در ای  مادة لغوی رجو  شنود بن  ابن      ز با( ابدال= اشتقا  اهبر میچیز خشو و ا
 (.99-5/100فارس،

 صبح. و اهلل فَلَقَ : آن را آشکار هرد. فلع مانند فل  است. قَلَعَ رأسَ  بحجر: سرش را با سنل شکافت و فل : 2

افطنار آن در منا     زینرا عمنل روز  و   ای داشنت  باشنند   ل خود نیز اشار مدلو ارتباط صوت با
 مبارت رمضان دارای تکرار است.

 را «فطنر » و اسنتفاد  نمنود    «یضنار  » لفظ ای  دو وا   از ةموازن قرن اول درشناس  زبان

از شنیر   اهودت ر) از هودت را قطع نمودن شیر «فَطَمَ» و «افطار نمودن هردن روز  و قطع»
 گوید: شرح خود چنی  می وی در شرح هرد  است. جدا هردن( گرفت  و

 و الفطنر بمعننت تنرت الصّنو       هلّ من   :فَطَرتُن  الرّجنلَ و افْطَنرْتُ    َّ والثو(ُ: انْشَن  نفَطَرَا»
 1«عادَتَن   قَطَعْنتُ  فین نا عن  عادتِن :    فَطَمْتُ قْطِعُ ُ م  الرِّما  وأی: تُ  ُ.  تَفْطِمُالصّبی أمُّ طَمَتْفَ

 (1404)الخلیل ب  احمد،
 و آورد  است:شرح نمود   العی  نندما را« فَطَمَ» و «فَطَرَ» احمد ب  فارس

 األ ُّفَطَمَنت   یقنال:  عن  شنی،.    حیح یدلّ علی قطع الشّنی، المیم أصل ص الطا، و الفا، و»
الفنا، و الطنا، والنرا، أصنل      و قَطَّعتُن ُ  أی: الحبنلَ،  فطمتُ الرّجلَ ع  عادتِ  و فطمتُ و وَلَدَها
 فطِرمُ قد  فِطر أی: و إفطارًا و  ویقال افْطرالفِطر م  الص م  ذلو، و یدل علی القطع صحیح

                                                                             (4/500)احمدب  فارس، 2«م  با( اإلبدال هو إذ الناس یترهون الصّو َ و یقال عید فِطر: ول و
حنرف   بنی  دو  ذهنر شند  اسنت.    «نناراحتی » دو معجنم  در «العَلَ » و «العَلَز» معنای عا 

رسند هن     بن  نینر منی    نینز تقنار( معننایی وجنود دارد.     مخرج و صاد تجان( دراسَلَی زای 
زای بنا صنفت   از حنرف   بی  صوت بنا مندلول آن،   معجم جهت برقراری  ارتباط مؤلفی  دو

صفت قنوی   از حرف صاد با ناشی از بیماری استفاد  نمودند ولرز  در درد و صفیر و هم(،
 بهر  جستند. شود، بیشتر بیمار می  باعث آزار در دردهای شکمی ه امبا ،

اسنتفاد  نمنود     «یضنار  » از لفنظ « العلن  » و« العلز»ة دو وا  ةموازن الخلیل ب  احمد در
 گوید: میشرح خود چنی  وی در است.

                                           
ترت الصّو : قطع هردن و نخوردن و ننوشیدن. فَطَمَت الصبیَ أمٌّ ٌ: او را از شیر انفَطَرَ الثو(ُ: شکافت و افطرتٌ الرجلَ: 1 

 ع  عادت : او را ترت عادت داد .ا گرفت )شیردهی را از او قطع هرد( و فطمتُ فین 
ها و فطمنتُ  شود: فَطَمَت األ ُّ  ولندَ  فا، وما، و میم اصل بود  و داللت بر قطع هردن چیزی از چیز دیار دارد. گفت  می2 

هنند   الرّجلَ ع  عادت  و فطمتُ الحبلَ: آن را قطع هرد  و فا، و ما، داللت بر قطع روز  )ترت نخوردن و ننوشیدن( می
شد  از این  مناد  لغنوی رجنو  شنود بن  ابن          باشد )جهت امی  بیشتر از وا گان مشت  و از با( ابدال= اشتقا  اهبر می
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افطنار آن در منا     زینرا عمنل روز  و   ای داشنت  باشنند   ل خود نیز اشار مدلو ارتباط صوت با
 مبارت رمضان دارای تکرار است.

 را «فطنر » و اسنتفاد  نمنود    «یضنار  » لفظ ای  دو وا   از ةموازن قرن اول درشناس  زبان

از شنیر   اهودت ر) از هودت را قطع نمودن شیر «فَطَمَ» و «افطار نمودن هردن روز  و قطع»
 گوید: شرح خود چنی  می وی در شرح هرد  است. جدا هردن( گرفت  و

 و الفطنر بمعننت تنرت الصّنو       هلّ من   :فَطَرتُن  الرّجنلَ و افْطَنرْتُ    َّ والثو(ُ: انْشَن  نفَطَرَا»
 1«عادَتَن   قَطَعْنتُ  فین نا عن  عادتِن :    فَطَمْتُ قْطِعُ ُ م  الرِّما  وأی: تُ  ُ.  تَفْطِمُالصّبی أمُّ طَمَتْفَ

 (1404)الخلیل ب  احمد،
 و آورد  است:شرح نمود   العی  نندما را« فَطَمَ» و «فَطَرَ» احمد ب  فارس

 األ ُّفَطَمَنت   یقنال:  عن  شنی،.    حیح یدلّ علی قطع الشّنی، المیم أصل ص الطا، و الفا، و»
الفنا، و الطنا، والنرا، أصنل      و قَطَّعتُن ُ  أی: الحبنلَ،  فطمتُ الرّجلَ ع  عادتِ  و فطمتُ و وَلَدَها
 فطِرمُ قد  فِطر أی: و إفطارًا و  ویقال افْطرالفِطر م  الص م  ذلو، و یدل علی القطع صحیح

                                                                             (4/500)احمدب  فارس، 2«م  با( اإلبدال هو إذ الناس یترهون الصّو َ و یقال عید فِطر: ول و
حنرف   بنی  دو  ذهنر شند  اسنت.    «نناراحتی » دو معجنم  در «العَلَ » و «العَلَز» معنای عا 

رسند هن     بن  نینر منی    نینز تقنار( معننایی وجنود دارد.     مخرج و صاد تجان( دراسَلَی زای 
زای بنا صنفت   از حنرف   بی  صوت بنا مندلول آن،   معجم جهت برقراری  ارتباط مؤلفی  دو

صفت قنوی   از حرف صاد با ناشی از بیماری استفاد  نمودند ولرز  در درد و صفیر و هم(،
 بهر  جستند. شود، بیشتر بیمار می  باعث آزار در دردهای شکمی ه امبا ،

اسنتفاد  نمنود     «یضنار  » از لفنظ « العلن  » و« العلز»ة دو وا  ةموازن الخلیل ب  احمد در
 گوید: میشرح خود چنی  وی در است.

                                           
ترت الصّو : قطع هردن و نخوردن و ننوشیدن. فَطَمَت الصبیَ أمٌّ ٌ: او را از شیر انفَطَرَ الثو(ُ: شکافت و افطرتٌ الرجلَ: 1 

 ع  عادت : او را ترت عادت داد .ا گرفت )شیردهی را از او قطع هرد( و فطمتُ فین 
ها و فطمنتُ  شود: فَطَمَت األ ُّ  ولندَ  فا، وما، و میم اصل بود  و داللت بر قطع هردن چیزی از چیز دیار دارد. گفت  می2 

هنند   الرّجلَ ع  عادت  و فطمتُ الحبلَ: آن را قطع هرد  و فا، و ما، داللت بر قطع روز  )ترت نخوردن و ننوشیدن( می
شد  از این  مناد  لغنوی رجنو  شنود بن  ابن          باشد )جهت امی  بیشتر از وا گان مشت  و از با( ابدال= اشتقا  اهبر می
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و العَلَةص هة    أنّه الیستقرّ مب الوَجَةع و  تأصذ المریض، عدَةهو ر ضارع العَلَص والعَلَز ی »
 (1266ب  احمد،)الخلیل  «الجَوف الوجع فی
معنای خاص ای  دو وا   پرداختن  وآنهنا   ب  شرح  العی مانند صاحب  نیز مقایی(مؤلف 

 گوید: وی می ا( ابدال قلمداد نمود  است.از ب را
 ذُتأصُة   الرعةدة العَلَز  مةب للة     الزاء یدلّ علی اضطرا  مةب مةر     الال  و العیب و»

 یَقلق منه و فی الجوف یلتوی له اإلنسان و علی الوجع الااد تدلُّ الال  و و العیب والمریضَ 
  (4/134)احمد ب  فارس، 1«هو مب با  اإلبدال

بنی  دو حنرف    بینان شند  اسنت و    «از بی  رفت » معجم در دو «حَبَطَ»و «هَبَطَ» معنای عا 
هنا، هن     حا، و رسد ب  نیر می تقار( معنا وجود دارد. مخرج و تجان( درحا،  حلقی ها، و

 ت  واز بنی  رفن   سنقوط هنردن و   در باشنند،  می رصاوة انفتاح، استفال، ضعیف،دارای صفات 
 استفاد  شد  است. را ب  همرا  دارد، -سستی ه  نوعی رخاوت و-بامل شدن

 گوید: وا   می شرح معنای خاص ای  دو خلیل ب  احمد در 
حبِط اهلل مُ و أحبَطَ ُفَسَدَ و حَبَطَ عمل : بوط م  صعود.انحدر م  ه إذا یَهبِطُ هَبَطَ اإلنسانُ»

 (340احمد،الخلیل ب  ) 2«عملَ مَ  أشرتَ
این  دو لفنظ بن  شنرح الفنا        ةدر موازنن  «ابدال» ةعیو  بر استفاد  از وا  مقایی(مؤلف 

 گوید: وی می سقوط( پرداخت  است.) مشترتبیشتری با معنای 
 نةا أ هبطت  الحدور و ال بوط  و اًبوطتدلّ علی انحدار و هَبَطَ ه  الطاء  لمة الباء و ال اء و»

 ألةم   طةالن أو الباء والطاء یدلّ علةی ب   و الحاء و لحمَ العلیل  هَبَطَ المر   و غیری هبطت  و
                                    (6/30)احمد ب  فارس، 1«اإلبدال با ب م هو أبطَلَه و عملَ الکافر، أی  أحبَطَ اهللُ یقال 

                                           
گینرد و عنی  و ال  و صناد     داللت بر امطرا( از بیماری دارد و آن لرزی اسنت هن  بیمنار را  فنرا منی     عی ، ال  و زا،  1

شنود و از بنا( ابندال= اشنتقا  اهبنر       داللت بر دردهای درونی دارد ه  درون انسان پیچید  و سنبب عند  آرامنش منی    
 (.4/134فارس، شد  در ای  مادة لغوی رجو  شود ب  اب  )جهت امی  از وا گان ذهر باشد می

هننند  عمنل    هَبََط اإلنسان یَهبُِط: سقوط از باال ب  پنایی  وحَنبط عملُن : عملنش فاسند شند و از بنی  رفنت و خندا بامنل           2
 مشرهان است.

دو معجنم   اشتقا  اهبنر در  ةزمین ت زیادی درالز  ب  ذهر است ه  الفا  مشترپایان در
بننابرای  بن     باشند.  پنذیر نمنی   تومیح آنها امکان وجود دارد ه  اشار  و  اللغ ایی(مق و العی 

 شود: آنها اشار  میچند نمون  از
 

 اللغ  مقایی( و العی  دو معجم مشترت دارای اشتقا  اهبر در گان وا برخی از: 1جدول
ارتباط بین دو  هاللغ مقاییس العین معنای خاص معنای عام واژه

 حرف متغیر
 أرِ َ

 ریخت  و هَرِ َ
 أرِ َ: ریخت  آ(

 تجان( 1/86 77 هَرِ َ: ریخت  هر چیز مایع

 و دادن تکان أز  و هَزَّ
 تحریو هردن

 انسان توسط شیطانأز : تکان دادن 
 تکان دادن هر چیزی هَزَّ:

 تجان( 1/94 89

 بَتَرَ
 و
 بَتَلَ

 قطع هردن
 بَتَرَ: قطع هر چیزی

 204 بَتَلَ: قطع هردن و دور نا  داشت 

اب  فارس ب  مردی ه   1/195
بدون فرزند اسنت. هسنی هن     

رسند   خیری از او ب  هسی نمی
دلیل  را ب  زیاد  طب  اب ابتر و خ

 خداوننننند و عنننند  سننننتایش
صلوات بر پینامبر بتنرا خوانند     

و بتننول زنننی اسننت هنن  اسننت 
 ازدواج نکرد  است.

 تجان(

 رَثَمَ
 و رَسَمَ

 باقی ماندن اثر
ها و  رَسَمَ: باقی ماندن آثار خان 

 جای پای ناق 
 رَثَمَ: باقی ماندن اثر زخم

 تقار( 2/393 306

 وَجَبَ
 و وَجَفَ

حرهت و 
 تحرت داشت 

 مربان قلبوَجَبَ: حرهت و 
 وَجَفَ: تحرت هر چیری

 تجان( 6/294 1984

 هَرَتَ
 و هَرَدَ

شکافت  و قطع 
 هردن

هَرَت: شکافت  و باز هردن هر 
 چیزی

هَرَدَ: قطع گوشت و پار  هردن 
 لباس

 تجان( 6/193 1962

 
رسند یکسنانی مخنارج       نیر منی ب ،(1)ة شد  درجدول شمار های مطرح توج  ب  نمون  با

 معنایی را ب  دنبال دارد.قرابت  حروف،

                                                                                                   
گویند: م  و دیاری سقوط هنردیم و بیمناری و    ای است ه  داللت بر سقوط از ارتفا  دارد. می ها، و با، وما، هلم  1

از بی  بنرد )الغنر شند( وحنا، و بنا، ومنا، داللنت بنر بطنین عمنل و ینا از بنی  رفنت  درد دارد و              درد گوشت بیمار را 
 باشد. خدا عمل هافر را حبط هرد، یعنی: بامل هرد و از بی  برد و از با( ابدال= اشتقا  اهبر می گویند: می
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دو معجنم   اشتقا  اهبنر در  ةزمین ت زیادی درالز  ب  ذهر است ه  الفا  مشترپایان در
بننابرای  بن     باشند.  پنذیر نمنی   تومیح آنها امکان وجود دارد ه  اشار  و  اللغ ایی(مق و العی 

 شود: آنها اشار  میچند نمون  از
 

 اللغ  مقایی( و العی  دو معجم مشترت دارای اشتقا  اهبر در گان وا برخی از: 1جدول
ارتباط بین دو  هاللغ مقاییس العین معنای خاص معنای عام واژه

 حرف متغیر
 أرِ َ

 ریخت  و هَرِ َ
 أرِ َ: ریخت  آ(

 تجان( 1/86 77 هَرِ َ: ریخت  هر چیز مایع

 و دادن تکان أز  و هَزَّ
 تحریو هردن

 انسان توسط شیطانأز : تکان دادن 
 تکان دادن هر چیزی هَزَّ:

 تجان( 1/94 89

 بَتَرَ
 و
 بَتَلَ

 قطع هردن
 بَتَرَ: قطع هر چیزی

 204 بَتَلَ: قطع هردن و دور نا  داشت 

اب  فارس ب  مردی ه   1/195
بدون فرزند اسنت. هسنی هن     

رسند   خیری از او ب  هسی نمی
دلیل  را ب  زیاد  طب  اب ابتر و خ

 خداوننننند و عنننند  سننننتایش
صلوات بر پینامبر بتنرا خوانند     

و بتننول زنننی اسننت هنن  اسننت 
 ازدواج نکرد  است.

 تجان(

 رَثَمَ
 و رَسَمَ

 باقی ماندن اثر
ها و  رَسَمَ: باقی ماندن آثار خان 

 جای پای ناق 
 رَثَمَ: باقی ماندن اثر زخم

 تقار( 2/393 306

 وَجَبَ
 و وَجَفَ

حرهت و 
 تحرت داشت 

 مربان قلبوَجَبَ: حرهت و 
 وَجَفَ: تحرت هر چیری

 تجان( 6/294 1984

 هَرَتَ
 و هَرَدَ

شکافت  و قطع 
 هردن

هَرَت: شکافت  و باز هردن هر 
 چیزی

هَرَدَ: قطع گوشت و پار  هردن 
 لباس

 تجان( 6/193 1962

 
رسند یکسنانی مخنارج       نیر منی ب ،(1)ة شد  درجدول شمار های مطرح توج  ب  نمون  با

 معنایی را ب  دنبال دارد.قرابت  حروف،

                                                                                                   
گویند: م  و دیاری سقوط هنردیم و بیمناری و    ای است ه  داللت بر سقوط از ارتفا  دارد. می ها، و با، وما، هلم  1

از بی  بنرد )الغنر شند( وحنا، و بنا، ومنا، داللنت بنر بطنین عمنل و ینا از بنی  رفنت  درد دارد و              درد گوشت بیمار را 
 باشد. خدا عمل هافر را حبط هرد، یعنی: بامل هرد و از بی  برد و از با( ابدال= اشتقا  اهبر می گویند: می
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 آمارگیری .7
 الفناظی هن  از   و اسنتخراج    اللغن  مقنایی(  و العنی   عجنم م شمارش هل وا گان ثیثی در دو

 ای  مطلب است ه : بیانار وردارند،اشتقا  اهبر برخ
 

 اللغ  مقایی( و العی  آمار وا گان ثیثی و اشتقا  اهبر در دو معجم: 2جدول
 هاللغ مقاییسمعجم  العینمعجم 

هل وا گان 
 ثیثی

وا گان با 
 اشتقا  اهبر

 تقار( تجان(
هل وا گان 

 ثیثی
 وا گان با
 اشتقا  اهبر

 تقار( تجان(

386 114= 29% 47% 25% 466 259= 48% 57% 32% 
 

 اللغ  مقایی( و العی  دو معجم داد وا گان دارای اشتقا  اهبر درتع :3جدول

 هاللغ مقاییس افزایش واژگان اشتقاق اکبر معجممشترکات اشتقاق اکبر در دو 
 العیننسبت به 

 وا   138 وا   122

 
 گیری نتیجه . 8
ر زبننانی اشننتقا  اهبنن ةدینندپ ةو در زمیننن  اللغننمقننایی(منند بنن  فننارس در تنندوی  معجننم اح

شنترت در  م ةوا  122ا زینر  باشند  منی -خلیل ب  احمد فراهیندی  -العی  تأثیر صاحب تحت
 ینا  ،لفنظ  46احمد ب  فارس در شنرح معننای  معجم وجود دارد ه   اشتقا  اهبر در دو ةزمین

 یا وا   را مانند وی شرح لغوی نمود  است. استناد ورزید  و العی مؤلف  ةگفتب   مستقیما 

اشنتقا  اهبنر عناینت     زبنانی ثننایی و   ةای  است ه  ب  پدیند  در معجم دو هر وج  تشاب 
دو  تجنان( در مخنرج در هنر    و انند شرح لغوی نمنود   الفا  را خاص معنای عا  و داشت  و
قرابنت   بن  نینر منی رسند این  یکسنانی مخنارج،        باشند و از تقار( مخارج می بیشتر معجم،

   .هر دو اثر بر اساس مخارج حروف تنییم شد  است ب  دنبال دارد. معنایی را

حنروف واشنتقا    اسناس مخنارج    بنر -الخلیل بن  احمند  -العی مبنای فکری صاحب اما 
 در آن را حلن  تنا لنب تنینیم نمنود  و      ترتینب تلفنظ از  بن   خنود را  ةمن ناوی لغنت  باشند.  می
ربناعی و   بنا(  مهمنوز،  معتنل،  لفیف مشنتمل بنر   ثیثی صحیح، هارچو( ثنایی مضاعف،چ

 ورزد.تراشی اهتما  میخماسی ب  وا   باعی ودر با( ر خماسی تقسیم هرد  است و

رای آن شنش  بن  اساس اشتقا  هبینر ذهنر نمنود  و    الفا  را بر ثنایی،مؤلف پ( ازذهر  
. وارد اشتقا  اهبر شد  اسنت  بیان هرد  و سپ( معنای عا  آنها را وج  در نیر گرفت  است.

وا گنانی  از  -این  اصنطیح  دلینل عند  اسنتعمال    بن   -وا گان اشتقا  اهبر ةموازن الخلیل در
 ذهر نمود  است. معنای خاص آنها را بهر  گرفت  و« یضار  تشبی (،) شب ،هاف مثل،» چون

بنر اسناس حنروف هجنا واصنل/       معجم خود را -احمد ب  فارس - اللغ مقایی(صاحب 
با ذهر معنای عنا  شنرح    د  است. وی ابتدا ثنایی مضاعف رااشتقا  تنییم نمو هلم  و ةصیغ

بینان   الفا  ثنایی ذهنر شند  را  آن ثیثی  سپ( از و أدّ...أوّ( أخّ، أحّ، أجّ، )أ(ّ، غوی نمود ل
خاص وا گان همت گماشت   معنای عا  ب  شرح معنای عیو  بر و أبر....أبو( أبذ، )أبد، هرد 

 ای نداشت  است. ب  اشتقا  اهبر توج  ویژ  بر خیف الخلیل ب  احمد، است، اما

هن    «ابدال»ة از وا  باشند،ه  دارای اشتقا  اهبر می وا گانی ةاحمد ب  فارس در موازن 
ین  شنرح ابتندا ریشن  و     ا بهر  جست  است. مؤلف در دل اشتقا  اهبر معاصری  می باشد،معا

لغنوی مشنت     ةآن ریشن  هن  از  راهای مختلفی وا   پ( از موازن ، بیان هرد  و اصل هلم  را
 منواد لغنوی   از اشتقا  الفا  بیشنتر  بنابرای  مؤلف توانست  است با نماید.ذهر می شد  است،

 بر غنای الفا  و معانی عربی بیافزاید. توسع  داد  و شد  معجم خود رامطرح
 وارد هلمنات ربناعی و   الفنا  ثیثنی،   ینو از  پن( از شنرح هامنل هنر     مقایی(مؤلف  

 همت گماشت  است. نامید، نحتتراشی ه  خود اولی  بار آن را ب  وا   خماسی شد  و
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رای آن شنش  بن  اساس اشتقا  هبینر ذهنر نمنود  و    الفا  را بر ثنایی،مؤلف پ( ازذهر  
. وارد اشتقا  اهبر شد  اسنت  بیان هرد  و سپ( معنای عا  آنها را وج  در نیر گرفت  است.

وا گنانی  از  -این  اصنطیح  دلینل عند  اسنتعمال    بن   -وا گان اشتقا  اهبر ةموازن الخلیل در
 ذهر نمود  است. معنای خاص آنها را بهر  گرفت  و« یضار  تشبی (،) شب ،هاف مثل،» چون

بنر اسناس حنروف هجنا واصنل/       معجم خود را -احمد ب  فارس - اللغ مقایی(صاحب 
با ذهر معنای عنا  شنرح    د  است. وی ابتدا ثنایی مضاعف رااشتقا  تنییم نمو هلم  و ةصیغ

بینان   الفا  ثنایی ذهنر شند  را  آن ثیثی  سپ( از و أدّ...أوّ( أخّ، أحّ، أجّ، )أ(ّ، غوی نمود ل
خاص وا گان همت گماشت   معنای عا  ب  شرح معنای عیو  بر و أبر....أبو( أبذ، )أبد، هرد 

 ای نداشت  است. ب  اشتقا  اهبر توج  ویژ  بر خیف الخلیل ب  احمد، است، اما

هن    «ابدال»ة از وا  باشند،ه  دارای اشتقا  اهبر می وا گانی ةاحمد ب  فارس در موازن 
ین  شنرح ابتندا ریشن  و     ا بهر  جست  است. مؤلف در دل اشتقا  اهبر معاصری  می باشد،معا

لغنوی مشنت     ةآن ریشن  هن  از  راهای مختلفی وا   پ( از موازن ، بیان هرد  و اصل هلم  را
 منواد لغنوی   از اشتقا  الفا  بیشنتر  بنابرای  مؤلف توانست  است با نماید.ذهر می شد  است،

 بر غنای الفا  و معانی عربی بیافزاید. توسع  داد  و شد  معجم خود رامطرح
 وارد هلمنات ربناعی و   الفنا  ثیثنی،   ینو از  پن( از شنرح هامنل هنر     مقایی(مؤلف  

 همت گماشت  است. نامید، نحتتراشی ه  خود اولی  بار آن را ب  وا   خماسی شد  و
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