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 1.2ویرایش 

 

 مرحله دوم: نحوه بیان معانی افعال و روش تشخیص لزوم و تعدیه
 

صدر آن مدر مرحله سابق، با روش یافتن یک فعل در معجم و همچنین نحوه تشخیص باب و 
تعدیه یک فعل  ومعانی و روش تشخیص لزوم آشنا شدیم. در این مرحله الزم است با نحوه بیان 

 آشنا شویم:
و « یطالمعجم الوس»برای تشخیص معنا و همچنین لزوم یا تعدیه یک فعل در دو معجم 

 ، توجه به نکات زیر الزم است:«المنجد»
 

بیان می شود و چنانچه یک کلمه، بیش از یک معنا داشته « :»معنای کلمه، پس از  -1
 نوشته می شود مانند: 1«-»ط، معنای دیگر با عالمت باشد، در المعجم الوسی

 : هَبَّتالریحُ  -و  : أتی قَباْلً -ُ( قَبَلَ ) 

 
ا یک کلمه بیان نشده باشد و یا تنهچنانچه قبل از بیان معنای یک فعل، کلمه ای  -2

 مرفوع ذکر شده باشد، آن فعل الزم است. مانند:

 خضَع خشوعًا : -َ( خَشَعَ ) 
 طلعت شَرْقًا و شُرُوقًا : -ُشمْسُ ال( 2شَرَقَت)

، «الشیءُ» ذکر نشدن هیچ کلمه ای پیش از ذکر معنای فعل یا بیان کلماتی عام همچون
فوعی خاص، نشان دهنده عدم دخالت فاعلی خاص در افاده آن معنا است. اما وجود اسم مر

را افاده می کند.  عنانشان دهنده این مطلب است که فعل با آن فاعل و کلماتی امثال آن، این م
اشد دخالت ندارد ب« خضع»، به معنای «خشع»بنابراین در مثال های باال، هیچ فاعلی در اینکه 

ا در صورتی که فاعلِ و می توان آن را به انسان، حیوان و ... نسبت داد، اما در مثال دوم، تنه
نها با این نوع تاینکه این معنا یا  ،می دهد« طلع»باشد، معنای  و مانند آن« شمس»، «شرق»

 .فاعل ها سنخیت دارد

                                         
 شود. استفاده می« ‖»یک فعل، از عالمت  در المنجد، برای نشان دادن معنای دیگری از معانی -1
 به علت مؤنث بودن فاعل)الشمس(، فعل نیز به صورت مؤنث بیان شده است. -2
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قبل از بیان معنای فعل، فقط یک اسم منصوب یا اسم منصوبی همراه  در صورتی که -3
 با اسم مرفوع، بیان شده باشد، آن فعل متعدی بنفسه است مانند:

 مّهغَ حُزْنًا : -ُاألمرُ فالنًا ( حَزَنَ ) 
 عهطَقَ قَصْبًا : -ِالشیءَ ( قَصَبَ ) 
 هعَطَقَ جَزْلًا : -ِ( جَزَلَه ) 
 بذَرَه زَرْعًا وِزراعةً : -َالحَبَّ ( زَرَعَ ) 

یا ضمیر پیش از ذکر معنای فعل، نشان دهنده عدم « الشیءَ »ذکر الفاظ عامی همچون 
فالنًا، األمرَ، البلدَ، الطیرَ، »دخالت مفعولی خاص در افاده آن معنا است. اما الفاظ خاصی چون 

لمات مشابه آن، این معنا ، نشان دهنده این مطلب است که فعل با آن مفعول و ک...«الفرسَ و 
، افاده «لَزَجَ»و « بَضَقَ »را افاده می کند. بنابراین در مثال های باال، برای اینکه دو فعل 

« رهذَبَ»تنها در صورتی معنای « عَرَزَ»کنند، نوع مفعول دخالت ندارد، اما فعل « هعَطَ قَ»معنای 
ن نوع مفعول با این معنا تنها ایو یا  و کلماتی مانند آن باشد« حَبّال»دارد که مفعول آن 

 .سنخیت دارد
 

جود حرف جر پیش از یک معنا، بیانگر معنای خاص فعل، در صورت استعمال با آن و -4
 حرف جر یا تالزم استعمال فعل با آن حرف است. مانند: 

 فظهألقی إلیه العَهْدَ أوصاه بح عَهْداً : -َإلی فالن ( فالنٌ عَهِدَ ) 
 وسکن إلیه مالَ ورُکُوناً : رَکْناً -َإلیه  ( رَکَنَ) 

تعدی به حرف مافعال، برای افاده یک معنای خاص، می توانند متعدی به نفسه و یا برخی 
 می گوییم. مانند:« مفعول دو وجهی»جر باشند که به مفعول آن 

 ألقَاهُ طَرحْاً : -َبه و الشیءَ ( طَرَحَ ) 
 نَسِیَه و غَفَل عنه ذَهْلًا و ذُهُولًا : -َ عنه ( و ذَهَلَهُ ) 
 بثمن أعطاه ایاه بَیْعًا و مَبِیعاً : -ِ له و منه   هباعو الشیءَ ( باعه ) 
 

 تعدد اسم های منصوب نشانگر چند مفعولی بودن آن فعل است. مانند: -5

  حرمانا : منعَه ایّاه-ِفالنًا الشیءَ ( حَرَمَ ) 
  جَعالً : صیَّرَه إیّاهُ -َالشیءَ کذا ( جَعَلَ ) 
 : حفظه من کَیده فالن  شرَّ أو فالنًا فالناً ( اهللُ کَفَی ) 
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وم متعدی ددر برخی موارد، فعل نسبت به مفعول اول، متعدی بنفسه و نسبت به مفعول 
 به حرف جر است. مانند:

 إلیه ضمه  خَلْطاً :-ِ بالشیءِ الشیءَ ( خلَطَ) 
 

ل باشد. ممکن است نوع فاعل، حرف جر یا مفعولٌ به، در تعدد معنای یک فعل دخی -6
 مانند:

 واذهب:  القومُ -و غاب : فالنٌ  -و اختفت فی مغربها  غُرُوباً : -ُالشمسٌ ( غَرَبَت ) 
فی  -: سَطَا فی سُرعة ه علی -: أمسکه بقوة بالشیء  - بَطْشاً : أخذه بالعُنف -ِبه ( بَطَشَ ) 
 : تبَحّرالعلم 
 فاً بحرفحر: نقَلَه و کتبه الکتابَ  - نَسْخاً : أزاله و -َالشیءَ ( نَسَخَ ) 

 
ه حرف بیک فعل ممکن است در برخی استعماالت الزم، در برخی استعماالت متعدی  -7

رت به ترتیب، جر و در برخی دیگر متعدی بنفسه به یک یا چند مفعول باشد و که در این صو
بیان می شود.  استعماالت الزم، استعماالت متعدی به حرف جر و استعماالت متعدی بنفسه آن

 مانند:

 حَکَرَها :ةَ السِّلْعَ –و  : استبدّبرأیه  –و  لجّ . حَکْرًا : -َفالنٌ (  کِرَحَ) 
 

 

المنجد فی »و « طالمعجم الوسی»در دو کتاب َ« -أمِنَ »با توجه به نکات فوق، به معانی فعل 
 توجه نمایید:« اللغه

 المعجم الوسیط: 

یه فاْطمَأنَّ : البلدُ  –و اطمأنَّ و لم َیخَفْ ةً : أمْنًا ، وأمَاناً ، وأمانة ، وأمَنًا ، و إمْناً ، و أمَنَ -َ( أمِنَ ) 

 جعله أمیناً علیه، أو إلیه وثق به و اطْمأنَّ: فالناً علی کذا  -و سَلِم : الشرَّ و منه  –و أهلُه 

از باب « َ-أمِنَ »در می یابیم که از آنچه در مرحله سابق بیان شد، از عبارت فوق توضیح: 

می باشد. اولین معنای « أمْنًا، أمَاناً، أمانة، أمَنًا، إمْناً و أمَنَةً»بوده و مصادر آن نیز « فعِلَ یَفْعَلٌ»
می باشد و از انجا که فاعلی « اطمأنَّ و لم یخف»بیان شده، « :»این فعل که پس از عالمت 

ین معنا مشروط به وجود فاعلی خاص نیست. معنای دوم با خاص، برای آن بیان نشده، افاده ا
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نشان داده می شود. این عالمت گویای تکرار همان فعل پیشین با همان حرکت « -»عالمت 
نشان دهنده خصوصیت داشتن این فاعل و امثال « البلد»است. و کلمه  3مضارع و همان مصادر

است. این فعل در معنای « اطمأن فیه أهله»ی آن مانند قریة، بیت، مکان و ... برای افاده معنا
سوم دارای مفعول دو وجهی است که گاهی بنفسه)الشرَّ( و گاهی بواسطه حرف جر)منه( استعمال 

« سلم»گویای خصوصیت داشتن این مفعول برای افاده معنای « الشر»می شود. در این معنا کلمه 
کنایه از یک انسان( و مفعول دوم، به «)فالن»است. معنای چهارم نیز متعدی است و مفعول آن 

وثق »، کنایه از یک مطلب یا یک امر است و به معنای «کذا»است و « علی»همراه حرف جر 
 می باشد.« به و اطْمأنَّ إلیه، أو جعله أمیناً علیه

 
 المنجد:

 : سلماألسدَ و منهُ  - ‖أمِنَ أمْنًا وإمَنًا وأمَانًا وأمَنةً : اطمأنَّ  – 1أمن : 
توضیح: از آنچه بیان شد، عبارت فوق نیز واضح می گردد، و همانطور که بیان شد، در المنجد 

 استفاده می شود.« ‖»برای نشان دادن معنای دیگری از معانی یک کلمه، از عالمت 

 

 تمرین:

را بررسی کرده و ُ« -دَعَا »و َ« -ذَهَبَ »، معانی فعل «المعجم الوسیط»با رجوع به  -1
 نمودار آن را رسم نمایید.

 درس دهم را انجام دهید. 1حال، پس از فراگیری مرحله دوم، می توانید تمرین  -2

                                         
ا حرکت عین الفعل در صورتی که مصدر یا حرکت عین الفعل مضارع فعل، در معنای دیگر، متفاوت با مصدر ی -3

 شود مانند: و بعد آن ذکر می« -»مضارع معنای پیشین باشد، روی عالمت 

 : سبقهم فصار قدَّامهمدُوماً قُو قَدْمًا القومَ  –: شَجُعَ و قَدْمًا  -ُ: تقدَّمَ و قُدُمًا  -َ( فالنٌ قَدَمَ ) 

 

َ-معانی فعل أمِنَ 

أمْنًا، أمَاناً، أمانة، أمَنًا، إمْناً و أمَنَةً

الزم
اطمأنَّ و لم یخف

اطْمَأنَّ فیه أهلُه : البلدُ 

متعدی
سَلِم : الشرَّ و منه 

وثق به و اطْمأنَّ: فالناً علی کذا 
إلیه، أو جعله أمیناً علیه


