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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
هـ. ش/  1401  ربيع،62الـحمكمة، العدد   ةيعلم

 95-120م؛ صص 2022

 

 افعال معتلّ در دو زبان سامی بررسی تطبیقی 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 عدنان طهماسبی ،  مسعود فکری،  جواد اصغری، 1٭معصومه ملکی
 مطالعات ترجمه عربی دانشگاه تهران.دانش آموخته دکتری 1

 تهران  ،علوم انسانی، دانشکده ادبیات و .دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران2
 تهران  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران،. 3
 تهران   ،، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران4

 07/09/1400: پذيرشتاريخ  03/11/1399 :دريافتتاريخ 

 ه چکید
های مختلف وابسته به یک خانواده زبانی  تطبیقی، مقایسه زبان شناسیدر زبان  موضوع پژوهش

ها به  بندی زبانمتقسی  .شود ها مشخصوجوه تمایز وتشابه زبان  ،تا از خالل این مقایسه است 
زبانی هندی نتی  -خانواده  یا سامی  زبانجه  اروپایی و  بین  تشابه  در جنبهکشف وجوه  های  ها 

از یک زبان سرچشمه گرفته  نحوی  و  آوایی، صرفی و    هااند و در گذر زمان بین آناست که 
،  آوایی های  شناسی تطبیقی مقایسه نظامراهکارهای اصلی در زبانزبان مادر جدایی افتاده است.  
بردن به پویایی  برای پیاست که    دستور دو یا چند زبانو تطبیق    شناخت تاریخ تحول واژگان

در جهت  این مقایسه    ترها اهمیت دارد، در سطحی کلیگی عملکرد تغییرات در زبانو چگون
های عربی،  زبان  .مفیداست   نیستند،  وجه ثابت و ایستا هیچ بهکه    های انسانیفهم طبیعت زبان

ویژگی از  برخی  اکدی و حبشی حامل  فنیقی،  از یک  عبری،  که  مشترکی هستند  اساسی  های 
دو زبان عربی و عبری از خانواده    اند.گرفته  ( نشأتproto-semitic)  ناماصل نخستین سامی به  

در این  یکی از این جوانب فعل است.  ؛قابلیت مقایسه دارندجوانب   های سامی، از بسیاریزبان
توصیف روش  با  آن    یپژوهش  انواع  و  معتل  وافعال  معرفی  زبان  دو  هر  با   در    ذکر   سپس 

ی افعال  ساختارهای  و شباهت   هاها و بیان تفاوتبه تحلیل و تطبیق آن  از هر دو زبان  مصادیقی
 . شودمعتل پرداخته می

 
 m2006_maleki@yahoo.com                                                                                                                    نویسنده مسئول٭
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   ، تشابه و تفاوت. دستور تطبیقی، افعال معتلّ مجرد، عربی و عبری :هاواژهکلید

 مقدمه  .1

زباانتساب دو زبان عبری و عربی به خانواده زبان مشابهی به وجود    نهای سامی، دستور 

را در اصل،    عبرانی و سریانی  ،عربین، نویسنده مشهور لبنانی، زبان  زیداجرجی    آورده است.

رواج داشته مردم شام، مصر، عراق و حجاز    ها در صدر اسالم بین. این زباننددامییک زبان  

  یافت و   تغییر و تحولمتناسب با شرایطش  یک  زبان هر  ،ها از هم جدا شدندوقتی ملت است و  

ها  فعل  ،های سامیدر زبان  متولد شد.   عبری و سریانی   ،ها از جمله عربیهای زیادی از آنزبان

فعل معتل دارند.    یکدیگر  های بهای قابل مالحظهشباهت   و  روندمله به شمار میج  رکن اصلی

از   زبان  کاربردی  موضوعاتیکی  اشتراک،  است   هااین  وجوه  بودن  دارا  ضمن  افعال  این   .

را در دو زبان عربی و عبری  دارند. این پژوهش افعال معتل  نامگذاری  در صرف و  هایی  فاوتت

 .االت پاسخ دهدؤ تا به این س  می کندبررسی   یاز جهت ساختار دستور

 . سواالت تحقیق 1-1

 در زبان عربی و عبری چگونه است؟  فعل معتل و قواعد اعالل  کاربرد -1

تفاوت  -2 افعاهای  و شباهت   هاچه  این دو زبان وجود    در  اعاللو    معتل لساختاری در 

        دارد؟  

معتل  «کان»معادل    -3  فعل  یک  عنوان  مو    به  عبریؤ متغیر  زبان  در  زمان  تغییر  در   ثر 

 ؟  چیست 

 فرضیه پژوهش. 2
با وجود جدایی این دو زبان از یکدیگر و دور    ؛زبان عربی و عبری هم خانواده هستند  دو

ها را  های زیادی دارند که با مولفه های زبان شناسی می توان آنمحل پیدایش؛ شباهت شدن از  

آن بودن  خویشاوند  به  و  نمود  بندی  دسته  و  برد.  ردیابی  پی  تطبیق   هاآن  هایشباهت ها  در 

 . بر این مبنا می توان به سواالت پژوهش پاسخ داد. واژگان دو زبان، عینی و ملموس است 

 ها  فعل  پرکاربردترین  از  یکی  عبری  و  عربی  زبان  دو  در  معتل  ل: افعالاو  سؤال  فرضیه   

افعال  عربی  زبان  از  کمتر  عبری  زبان  در  افعال  این  اهمیت   هستند،   مانند   پرکاربردی  نیست. 
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  افعال   از   زبان  این دو  در  بسیاری از افعال دیگر،  و  کرد   خرید  گفت،  کرد،  مُرد، زندگی  ایستاد،

 . شود می عارض ها آن بر صرف در تغییراتی که هستند معتل

تقسیم  سؤال  فرضیه    و  افعال  بندی  دوم:    شباهت  زبان،  دو  این  در  اعالل  انواع  معتل 

  است؛   شده  عارض  هاآن  بر  هم  اختالفاتی  زمان،  گذر  در  البته.  دارند  هم  با  بسیاری  ساختاری

 است  معتل  فعل  یک  عبری  زبان   در  و  صحیح  فعل  یک  عربی  زبان   در  که  الفاء  مهموز  فعل  مانند

 هستند.  متفاوت  یکدیگر  با   عبری   و   عربی  زبان  در  که   اجوف  مضارع   الفعل  عین   در   تفاوت  یا   و

  متصل   ضمایر  اتصال  ریشه این افعال در زبان عبری مانند زبان عربی، سه حرف است که در

 است.  منطبق عربی زبان با دقیقاً فاعلی

»  سؤال  فرضیه    فعل    در   که  شود  می  محسوب  کمکی  فعل  یک»کان«  مانند  «  ָהָיהسوم: 

 . بسازد را بعید  ماضی و استمراری ماضی مختلف های زمان تواند می اصلی های فعل با ترکیب 

 

 پیشینه و ضرورت پژوهش . 3
از حوزه عربی  و  عبری  زبان  بین  پیوند  میبررسی  جدید  و  بکر  بدان های  کمتر  که  باشد 

شده موضوع  است.  پرداخته  این  به  توجه  حال   ،اکنون  در  عرب  ادبیات  و  زبان  حوزه  در 

محقّ  .باشدگسترش می  اخیر  این ضرورتدر چند سال  با درک  بررسی ریشه شناسی    ،قان  به 

پرداخته قرآنی  زمینۀ    اند.واژگان  زباندر  تطبیقی  زبان  بررسی  مطالعات  های  به ویژه در حوزه 

های شرق دارند. ابقه طوالنی تری نسبت به دانشگاهس  و مستشرقان  های غربدانشگاهی،  سام

-و نیاز به مطالعات پژوهشی، به  گرفته است   های اندکی صورتتالش،  شرق  مراکز علمی  در

تطبیق    و  زبان  این  برای درک بهتر،  مطالعات ترجمه عربی  ودر رشته زبان و ادبیات عرب    ویژه

های  از جمله پژوهش  .شودحس می  آن  امی های سخانوادهها و همزبانی بین این زبان و ریشه

« پژوهش  حوزه،  این  در  اعتنا  عنوانقابل  با  صدقی«  و  العربية  » البحرانى  يف  الناقص  الفعل 
است که به یکی از مباحث مورد اختالف نحویان، یعنی دو حرفی یا سه حرفی بودن   « والعربية

پردازد و با استفاده از معادل این ریشه فعل معتل ناقص، از دریچه دو زبان عبری و عربی می

رساند.  فعل در زبان عبری و با اتکا بر آراء مستشرقان، سه حرفی بودن ریشه آن را به اثبات می
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پژوهش   در  فراج«  و  »آلوسی  العربية:»همچنین  اجلملة  يف  واخلرب  املبتدأ  مقارنة    حذف  دراسة 
ی از عهد قدیم و قرآن کریم، به بررسی  هایبا آوردن شاهد مثال  «تطبيقية يف ضوء اللغة العربية

-حذف مبتدا و خبر در این دو زبان و بیان وجوه شباهت و تفاوت این حذف، در دو زبان می

ملطابقة بني الفعل وفاعله يف العربية: دراسة مقارنة يف  أ»»مغیث عصام عید« در پژوهش    .پردازند
القدمية هلجاهتا  وبعض  العربية  فا  «ضوء  و  فعل  تطبیق  میبه  و جنس  از جهت عدد  پردازد، عل 

کند های قـدیمی مشخص می ها را در دو زبان عبـری و عربی و لهجهموارد اتفاق و اختالف آن

رسد که این تطبیق در دو زبان امری رایج است؛ اگر چه اختالفاتی در این  و به این نتیجه می

 شود.  زمینه مشاهده می

بطور کلی شواهد نشان می دهد با فقر ادبیات پژوهشی در این حوزه روبرو هستیم و در     

نظر می به  اند.  نموده  آغاز  را  به گسترشی  رو  مطالعات  زبان،  فارسی  اخیر محققین  رسد  سال 

پژوهش به  اقبال  علل  از  زبان  یکی  و  در حوزه  کوفی  نحویان  بین  مسائل خالف  های سامی، 

توان سرنخی از موارد شاذّ و نادر و موارد  های سامی میبا جستجـوی در زبانبصـری است که  

 اختالف نحویان یافت. 

 

 مبانی نظری  .4
تاریخ   زبان  -یواقعیت  که  است  این  بدهفرهنگی  هم  با  تمدن  -ها  دارند.  و بستان  ها 

اص  (.27:  1391)خرمشاهی،    طورها هم همینفرهنگ برخی  زبانیـ تشابه  بیـ اق  تسمیـه،  ول  -وام 

العـ شمار ج  اطـ زیره  آن را  ـرب و  به  امی  ـ س به  راف  آن را  تقسیـم  -ی)بابل رقیـهای شزبانو 

آذرنوش،  )( جائز نموده  یهای عربی و حبشلهجهی ) و جنوب  (یکنعانی و عبری و آرامی )غرب  و  آشوری(

در اثر    امااساسی دارند  ای با یکدیگر تشابه  ها در موارد عمدهها و لهجهاین زبان  .(2-5:  1388

سال که  واک تحولی  و  اصوات  در  دراز  دادههای  رخ  نحو  در  و  صرف  در  آن،  ها،  ها  میان 

های  ها مواجه هستیم که شباهت . در واقع ما با طیفی از زبان( 84:  همان)پدید آمده  هایی  اختالف

دو    این   ولفنسوندر دو زبان عربی و عبری سبب شده    شباهت این  شناختی زیادی دارند.  زبان
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های مختلف  را در بین زبان  خیر حروفأتقدیم و ت  بداند و  « عبر»از ریشه سه حرفی  را  کلمه  

 (.  40: م1971کمال، ) یس، باء و آبأیئس و  :مثلامری شایع بشمارد؛ 

( اما  م1781)  سامی را برگزید  ، عنوانهااولین کسی بود که برای نامیدن این زبان  رشلوتز   

 اشاره کرده اند:های سامی مختلف  ارتباط بین زبانبه    انمستشرق  دانشمندان عرب واو  قبل از  

؛    205/    1ق:  1409فراهیدی،  )  « کردند که به زبان عربی شباهت داردها با زبانی صحبت میکنعانی»

  ی اصل و ریشه یک  حقیقت از یک  درزبان عربی، عبری و سریانی  واژگان  »  .(6:  م1977بروکلمان،  

کشورها و مجاورت    اختالفدر نتیجه    و  در طول زمان  از نوع تغییر تلفظ  اتیاختالف که    هستند

 (. 30: 1، ج م1980أندلسی، ) «ها عارض شدهبرآن ملت ها

چه         زبانقدیمی،  پژوهشگراناگر  ع  را  سامی  ترین  کنـ زبان  و  بابلی  قدیم    عانی ـ ربی 

موثقیاما    ؛دانندمی دهد    دالیل  نشان  که  ندارد  بیشتریزبان  کدام  وجود  این  دارد؛    قدمت  با 

به  مستشرقان    وجود توجه  به جاماندهبا  قدیمی  ذیل    زبان عبری،  آثار  به دالیل  ترین  شبرا  یه 

   :دداننمی عربی زبان به

 اعتماد بیشتر بر حروف تا اصوات   -الف

 قاقبازگشت به اصل سه حرفی در اشت -ب

 صحیح و معتل   ،مجرد و مزید فعل، تشابه در عدد و نوع اسم و -ج

 تشابه در مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول  -د

 ها  نتغییر در معنی کلمات با تغییر در حرکت آ -ه

 :م1971کمال،  )  و...  صفت و موصوف  مطابقت   و  حروف اطباق  ،یتشابه در حروف حلق  -و

20.)  

 زبان عربی درتعريف فعل معتل و اعالل  .5
عربی   زبان  در  معتل  فعل  بر  گذرا  عربی و عبری، سیری  زبان  در  معتل  فعل  تطبیق  الزمه 

 است: 

  ییرات است و دچار تغ  (واو، الف و یاء )  یکی از سه حرففعلی که در ریشه خود دارای     

می معتل    شودزیادی  دارد  فعل  بیابن)نام  این    (.55/  10تا:یعیش،  گرفتن  قرار  مکان  به  توجه  با 
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انواع مختلفی از فعل معتل به وجود می . «ينع،  وجب»  مانند:آید. فعل مثال،  حروف در ریشه، 

رف عله در  ح« و اگر دو  رمیَ و    دَعو،  رِضی»  مانند:  ،ناقص. فعل  جود«  ، »سیر  مانند:،  اجوففعل  

،  ی طوَ مانند: »  ،فیف مفروق نام دارندل  کنار هم باشند، لفیف مقرون و اگر دور از یکدیگر باشند،
 . (60ق: 1432حاجب، ابن) «یولِ 

نوع  رتغیی  ،اعالل    به سه  و  تخفیف است  برای  تقسی  ، قلب   حرف عله  م  ـ ساکن و حذف 

از این  مقلوب    و یاء است و الف نیز(. اعالل به معنای تغییر واو  272ق:  1428حاجب،  ابن)  شودمی

در در ماضی فعل اجوف    شود:اعالل جهت سهولت در تطبیق آورده میهایی از  نمونه  است؛  دو

اعالل به قلب رخ    « رَمی،  دعومانند: » ،  و در فعل ناقص غائب   «بيعو    قول مانند: »،  غائب صیغه  

« و امر  جِیدمانند: »  ،در مضارع مثال واویشوند.  می   «قال، باع، دعا و رمیو تبدیل به »  دهدمی

از صیغهماضی  در    « وِجد»  آن الغیر  جمع مؤنث غائبهای  اجوف  متکلم مع  »،  تا   ،قُلنَ مانند: 

، مانند:  های مفردهای اجوف در صیغه. در مضارع فعلآیدبه وجود می  ، اعالل به حذف« ِبعنَ 

ابتدا  «يقُول  ،يبِيع» مانند:  گیرد،  صورت می  ساکن  اعالل به  قبل و سپسحرف  نقل حرکت به  ، 

از    «يرمیُ »و در    «يرمون « نوع اعالل از نوع حذف »يرميون»، مانند:  در فعل ناقص«.  يُقول  ،يِبيع»

 (. 91و 89ق: 1432ابن حاجب،  ) است  ییرم نوع ساکن

 مثال   معتلّ   فعل .1-5

« ...يسرا  ،يَسرَ »  :بدون تغییر است   مانند فعل صحیح و سالمها  در همه زمان  صرف مثال یایی

 است. «...ايسرا ،ايِسرامر این فعل »و  «...ييسران ،ييسرُ » و مضارع آن
واو    امر  « در مضارع و...وعدا  ،وعد: »هم مانند فعل سالم است صرف ماضی مثال واوی     

،  «...يَِعدان  ،يَِعد »   مانند:  ،(91  : همان)  گرددو کسره اصلی حذف می  ءبه علت قرار گرفتن بین یا

 .«... ِعدا ،ِعد» امر:

   اجوف . فعل معتلّ 2-5

« بَ َيعَ ،  قَ َول»  مانند:جمع مؤنث غائب،    تا   ،غائب   مفرد مذکر  از صیغهدر فعل ماضی اجوف  

  حرف عله   چهارده،  تا صیغه  جمع مؤنث غائب ز  ا  .شوندمی  « ابع  ، قالَ »  قلب به الفء  و یا  واو
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  ء الفعل یا  ن ـ اگر عی، بعد از حذف الفعلفاء شبرای خوان د؛شو به علت التقای ساکنین حذف می

گیرد،  حرف اول ضمه می  ،« و اگر واو باشدِسرنَ ،  ِبعنَ »گیرد، مانند:  باشد حرف اول کسره می

« و  اجوف یائی»  یفع لُو    «اجوف واوی»  یفعُلُوزن  بر دو  مضارع    (91همان:« )ُجدنَ   ،قُلنَ »  مانند:

سپس حرف عله    و  گیردصورت می  «يَبِيعُ   ، يَقُومُ »  نقل حرکت   هادر آن  ابتدا  آید کهمی  يفَعلُ گاه  

در  89همان،  )  گردد« ساکن میعُ يَِبي    ،مُ يَ ُقو  » به علت    جمع مؤنث غائب (.  و مخاطب حرف عله 

میالتقاء  حذف  صیغه  . «تُقمنَ ،  يَ ُقمنَ »  شودساکنین  نیز  امر  مذکر  های  در  مؤنث و  مفرد  جمع 

 «. قُلنَ  ،ُقل: »می شونداعالل به حذف  مخاطب 

 

   ناقصمعتل   فعل .3-5

عینماضی  فعل  در   با  مفتناقص  علّه،  « غَزوَ   ،رَمیَ »  د:ـ مانن،  وحـ الفعل  الف   حـرف  به  قلب 

«.  َرَمتا  ،َرَمت  ،َرَمواگردد: »حذف می  ،الم الفعل  هنگام اتصال به تاء تأنیث و واو  جمع،شود و  می

شوند در صرف به چند دسته تقسیم می «يدُعو ،يخیَشی، يرمِ مانند: »  ،فعل معتل اآلخردر مضارع 

 (. 76ابن هشام، بی تا: )

   « مضارع  هنگا  « ييرمدر  عله  با  حرف  برخورد  و    ضمایرم  مخاطب  و  غائب  مذکر  جمع 

مخاطب  مؤنث  می   مفرد  ترِمنيَ »  مانند:  ،شودحذف  ترموَن،  در  «يرُمون،  در    امر   و  عله  حرف 

     .ِإرِم، ِإرموا، ِإرِمي« » :ف می شودهای مفرد مذکر و مؤنث و جمع مذکر مخاطب حذصیغه

با عیندر ماضی   الفعل مکسور اگر الم الفعل متحرک و ماقبل آن کسره باشد،  فعل ناقص 

یا   علهحرف  «َرِضوَ »  مانند: میَرِضی»ء  به  تبدیل  و«  با    شود  برخورد  مذکر  هنگام  جمع  ضمیر  

 .«َرُضوا»: گیردالفعل ضمه میواو، عینبرای حفظ تناسب آن با  گردد وحذف می« َرِضيواغائب »

«  خیَشی  ،يرَضی»می شود، مانند:    الفعل قلب به الفالم  الفعل آن مفتوح وعین  ،در مضارع    

های مفرد مذکر و  ، صیغهامر. در  «ترَضونَ   ،يرَضون»:  شودحذف مییاء    و   با واو  اتصال  مو هنگا

-ابن)  «ِإرُضوا  ، إرَضی  ،ِإرضَ »  شود:حذف می  مؤنث مخاطب و جمع مذکر مخاطب، حرف عله

 .(93-92ق: 1432حاجب، 
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   لفیف فعل معتلّ  .4-5

 و اگر  « یشوَ ،  طویمانند: »  مقرون گویند.فیف  را ل  آند  اگر دو حرف عله در کنار هم باشن 

 «.  ولی ، یَ وق» گویند، مانند:مفروق میفیف را ل آند دو حرف عله در کنار هم نباشن

اعالل مثال و در لفیف مفروق    «ِإر وِ   ،تَ ر وي   ،یَ َروَ »  و ناقص  اعالل اجوفلفیف مقرون    در   

 گیرد. صورت می «قِ   ،َتِقي  ،یَ َوقَ و ناقص»

 

اعالل   .6 و  معتل  فعل  عبری    در  تعريف  ְזַרתزبان  ים  גִּ گیزرَت  )  ַהנָּחִּ

 هَنّاخیم( 
و    معتل  فعل  بحث،  بودن  ناشناخته  و  موضوع  تازگی  دلیل  با  به  عبری  زبان  در  اعالل 

 جزئیات بیشتری بیان می گردد تا زمینه تطبیق موضوع فراهم گردد. 

الفعل با « و عینפفاءالفعل با »  و  شود« گفته میָנֵחי»ناخی  فعل معتل    در زبان عبری به   

 « أهوی» از حروف آن در ریشه مشخص می گردد و معتل فعلی است که  «לالم الفعل با » و «ע»

 . باشد ،« یاءי» « واو،ו« هاء، »הهمزه، »« א»

 

   مثال معتل فعل  . 1-6
 شود: به سه دسته تقسیم می ،«פ נחי» الفاءمعتل

برخی آن را فعل معتل محسوب    که  الفاء عربی  مهموز»همان    «א"פ  ָנֵחי»  به الف  الفاءمعتل

 آخَل، خورد«.   ָאַכל(: »210: م1993راشد، )« کنندنمی

 . رفت«، هالَخ ָהַלְך«: »ה"פ ָנֵחיهاء»الفا به معتل

 . فرود آمد«، یارَد ָיַרד«: »י"פ ָנֵחי»الفا به یاءمعتل

  )همان وَرَد در زبان عربی( بدون تغییر، صرف می شود و دو فعل   ָיַרד  فعل ماضی، مانند:   

  «، حرکت/ ش وا  ְبه جای حرکت »ساکن  جمع مذکر و مؤنث مخاطب در دو صیغه    ָאַכלو    ָהַלְך



 و...  *معصومه ملکی بررسی تطبیقی افعال معتل در دو زبان سامی

103 

 

 

مماله کوتاه  می  / ֲ»فتحه  پتاح«  تلفظ میو  گیرد  حطف  فتحه  ם»  مانند:،  شودمانند  أَخَلت م،    ֲאַכְלתֶּ

ן» خوردید« و  (. 172-171م: 1971کمال، ) رفتید«، هَلَخت ن ֲהַלְכתֶּ

 

 
 الالم به یاءمعتل الفاء به هاءمعتل الفاء به همزه معتل

ַמר ַלְך אָּ  יַָּרד  הָּ

י   آمَرتی     1ָאַמְרתִּ

   آمَرتا      ָאַמְרתָ 

   آمَرت    ָאַמְרתְ 

       آمَر    ָאַמר

      آمرا  ָאְַמָרה

   آمرنو   ָאַמְרנּו

ם    أَمَرت م   ֲאַמְרתֶּ

ן    أَمَرت ن  ֲאַמְרתֶּ

      آمرو   ָאְְמרּו

     آمرو  ָאְְמרּו

י  ָהַלְכתִּ

 ָהַלְכתָ 

 ָהַלְכתְ 

 ָהַלְך

 ָהְְלָכה 

 ָהַלְכנּו 

ם  هَلَختِم  ֲהַלְכתֶּ

ן  هَلَختِن   ֲהַלְכתֶּ
 ָהְְלכּו 

 ָהְְלכּו 

י  ָיַרְדתִּ

 ָיַרְדתָ 

 ָיַרְדתְ 

 ָיַרד

 ָיְְרָדה

 ָיַרְדנּו 

ם  یِرَدتِم  ְיַרְדתֶּ

ן  یِرَدتِن  ְיַרְדתֶּ
 ָיְְרדּו

 ָיְְרדּו

 

 

  را دارند که برای   ساختار اسم فاعل عربی  ،اسم فاعلو    های مضارع فعل  در زبان عبری   

بر مذکر  فُ  مفرد  مؤنث  عربی  فاع ل  معادل وزن» ع ل وزن  مفرد  یا    فُِعِلت«،  ،  «فاعلةمعادل  »  فُعالو 

 آید. « میمعادل فاعالت» فُعُلتهای مؤنث جمع، «فاِعلنيمعادل » فُِعليمهای مذکر جمع

 

 

 

  )بدون مثنی(   ده صیغه  و  شودختم میهنّ    شروع و بهأنا  ها از  در زبان عبری صرف ضمایر و فعل    -1

יمن    :دارد أَتّاַאָתה  ذتو    /، آنیֲאנִּ أَتַّאתְ   تو مؤنث  /،  יאاو مؤنث    /هو،  הּואذاو    /،  ،  ֲאַנְחנּוما    /هی  הִּ

ם ذشما جمع  /أَنَخنو ן شما جمع مؤنث /أَتِّم/ַאתֶּ  ن ، ه ֵהןها مؤنث آن /م ه  ֵהם ذها آن  /أَتِّن ַאתֶּ
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ַמר ַלְך אָּ  יַָּרד   הָּ

 گوییگویم/ مید/میگویمی ( گوینده واُم ر)אֹוֵמר

 ( ، أنتَ )هو، انا 
 ( یُر د) יֹוֵרד ( هُل خ) הֹוֵלְך

ת רֶּ  اُمرا   אֹוְמָרה(یا اُم ر ت)אֹומֶּ

 )هی، انا، انت (  
ת כֶּ  یا הֹולֶּ

 הֹוְלָכה 

ת דֶּ  یا יֹורֶּ

 יֹוְרָדה 

ים  ( ذ)مثنی و جمع(اُمریم )  אֹוְמרִּ

 ( ث)مثنی و جمع(اُمرُت)אֹוְמרֹות
ים   הֹוְלכִּ
 הֹוְלכֹות

ים   יֹוְרדִּ
 יֹוְרדֹות

 

در ( و  فعل مضارع عربی)معادل    شودحروف أتین به ابتدای فعل اضافه میل  فعل مستقبدر  

  1آید:ها نون رفع نمیاین فعل انتهای

 
 اُمَر خواهم گفت  ֹאַמר

 נֹאַמר  نحن ֹאַמר  أنا
 أنتَ 

 أنت  
 תֹאַמר
י   תֹאְמרִּ

 תֹאְמרּו  أنتم 

 هو

 هی
 יֹאַמר 
 תֹאַמר

 هم 

 هنّ
 יֹאְמרּו 

 תֹאַמְרָנה 

 

می    ساخته  تاء  حرف  با حذف  امر  التقاء  فعل  جا  هر  عربی  مانند  سالم  فعل  در  و  شود 

«  ִּ« حرکت کسره »حیریک ְساکنین پیش بیاید، فاءالفعل برای سهولت تلفظ به جای ساکن »ش وا

 (. 194م: 1971ر.ک: کمال، گیرد )می

 
استفاده مضارع فقط در حالت مرفوع کاربرد دارد و دو حالت جر و نصب از حروف نسبت »جر« و مصدر    -2

תکنند:  می כֶּ است؛ فاءالفعل حذف شده و در آخر آن تاء عوض    ָהַלְךنیز مصدر فعل    לכת»الل خ ت، تا برود« و    ָללֶּ

 آمده است. 
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مضارع مضموم   وپ عُل«    ְפֹעל»  آخَل« امر آن بر وزن  ָאַכל»  مانند:،  الفاء به الف  معتلدر      

فاءالفعل هنگام اسناد به ضمیر    ود،مضارع مفتوح العین ب  رآید. اگ پ عَل« می  ְפַעלالعین، بر وزن »

هنگام  و    إ خُل و إ خُلنا«  ֹכְלָנהא    ،ֹכלא  »  گیرد:« میֱمخاطب و یا نون جمع مؤنث »حطف سیگُل

י אִּ »  ماند:مکسور باقی می  ،مخاطب و یا واو جمعمفرد مؤنث  اسناد به یاء     ְכלּו אִּ »  إ یخلی« و  ְכלִּ

 ִּ  ریقیفاءالفعل به جای »ح  آهَو، دوست داشت«  ָאַהו »  مانند:  اگر حرف عله حلقی باشد  إ یخلو«.

یاء  گیرد و عین« میֶּ  سیگُل به  اسناد  یا واو جمع »حطف مؤنث    مفردالفعل هنگام  مخاطب و 

יה  אֶּ » گیرد:« میֱ سیگُل  .إ ه دو« דּוה  אֶּ إ ه دی« و » דִּ

  ֲפֹעל»  خ دگرگون کرد«، امر آن بر وزنفَها  ָהַפְך»:  الفاء به هاء باشد، مانندمعتلفعل،  اگر     

  ֲהֹפְך »  حطف بتاح« ֲ»طب و جمع مؤنث  مخا  صیغهآید و فاءالفعل آن هنگام اسناد به  عُل« میپَ

»  «هَفُخ میفُهَ  ֲהֹפְכָנהو  یاء  خنا«  به  اسناد  هنگام  و  مؤنث  گیرد  به  مفرد  جمع  واو  و  مخاطب 

י»  ماند:صورت اصلی خود باقی می ְפכִּ ְפכּוخی« و »فهی  הִּ (.  WRIGHT, 1890: 279-281)  خو«ف هی  הִּ

فعل    دآن مانن  امر  خوابید«  یاشَنָיַשן»  العین باشد، مانند:الفاء به یاء در مضارع مفتوح  و اگر معتل

יشود: »سالم ساخته می  ְשנִּ ְשנּו» ،ییشنی« יִּ  . ییشنو« יִּ

 ָיַרד»  از  «ی ر د  ֵיֵרד»  و  «یاشَو  ָיַשב»  از«  ی ش و  ֵיֵשב»  مکسور العین، مانند:مضارع    هایفعلامر     

الفاء به یاء  ر د« و اگر معتل   ֵרדشود، مانند: »با حذف فاءالفعل ساخته می   «ع ل  ֵעל»  بر وزن  «یارَد

  ַדע»  آید، مانند:عَل« می  ַעל»   امر آن بر وزن  دانست«  یادَع  ָיַדע»  به حرف عین ختم شود، مانند:

 (.  211-210م: 1993؛ راشد، 196-195م: 1971کمال، ) دَع«

« کامل منطبق هستند و در مضارع ِعَدة« و مصدر آن »ع د  ،یَع دُ  ،وَعَدَالفاء به هاء با »معتل   

تاء     «ָלַדעת»دهند و مانند زبان عربی در مصدر  و امر و مصدر واو الفعل خود را از دست می

 عوض از فاءالفعل وجود دارد. 

 تطبیق و تحلیل فعل مثال  .1-1-6

الفاءـ فعل صحیح و مهم  زبان عبری  در الفاء به همـ معت  عربی مانند »أکل«  وز  نامیده زه  ـ ل 

ماضی   می شود. صرف زمان  دو  در  عبری  زبان  در  یایی  مانند  و  مثال  يايی   حال  عربی    مثال 

، شودبرخالف زبان عربی فاءالفعل آن حذف می  و مصدر  امرمستقبل،    اما دربدون اعالل است؛  
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תمصدر»،  «ֵשב»امر،  «ֵאֵשב»مستقبل    ،نشست«  یاشَو   ָיַשב »  مانند: בֶּ راشد، )  یاء  حذف  « باָלשֶּ   فرج 

  : ئی هستند یا  مثالعبری    در  «یر ثُ  ،ورَثَ»مثال واوی هستند، مانند:    در عربی  که  هاییفعل  .(212

«yiras/yaras»  (  ،95:  م1994عبدالتواب).  »یرد« اصل  در  ،  محامی)  است   »یصأ«  ،»وصأ«  و   »ورد« 

دری»  « ישב»  عبریدر    «wsb»وثََب    .(10:  م1936 و  است   ܝܬܒ»  آرامی  س و«   ,oleary)  یثب« 

1923:  66).   

   اجوف معتل   فعل. 2-6
  مایل شد« و،  سار  ָסר ال« مانند: »پ  ָפל».  آیدبر سه وزن می  «ו"  ע  ָנֵחי»  ماضی اجوف واوی

 :WRIGHT,1890کشید« )خجالت ،  بُش  ֹבש »  مانند:  ل«پُ  ֹפל»  و  م ت، مرد«  ֵמת مانند: »  ل«پ   ֵפל»

در صیغهָפל»  وزن  در  .(70-71 فاءالفعل  مؤنث   های«،  مفرد  و  مذکر  و جمع  »  مفرد  آ«    ָغائب 

قالوا»  :مانند،  گیردمی قاال،  عبری   «قال،  »  «سارا  ָסָרה»  و   «سار  ָסר»  در  سارواָסרּוمؤنث  و    «، 

 « فاءالفعل  ضمیرها  سایر  به  اسناد  می ַهنگام  »  ،گیردفتحه«  יمانند:  »ַסרתִּ و  سَرتی«  ם ،  ،  ַסְרתֶּ

  جمع مذکر غائبغائب و    مفرد مذکر و مؤنث اسناد به    در  پ ل« فاءالفعل  ֵפלسَرت م«. در وزن »

 . رودها از بین میدر این صیغه ءگیرد و تشدید تاکسره« می  ֵصیری »

یائی  اجو   ماضی    »  « י"ע  ָנֵחי»ف  »  ָשרمانند:  آن  مصدر  و  خواند«  آواز  ירشار،  شیر«   שִּ

شاو    ָשבمانند: »  ، فال« است   ָפל »  العین به واو بر وزناست. صرف این فعل مانند تصریف معتل

 . برگشت«

ל  فِلاجوف واوی ) ל اجوف يايی )فال ( ֹפל  فُلاجوف واوی ) ( פֵּ  ( פָּ

י  مَتّی    مُردم       ַמתִּ

 مَتّا        ַמתָ 

 مَت         ַמתְ 

 مِت          ֵמת

 مِتا       ֵמָתה

 مَتنو       ַמְתנּו

ם  مَتِّم      ַמתֶּ

ן  مَتِّن      ַמתֶּ

 مِتو      ֵמתּו

 مِتو      ֵמתּו

י  م خجالت کشید ُبشتی  ֹבְשתִּ

 ُبشتا       ֹבְשתָ 

 ُبشت     ֹבְשתְ 

 بُش       ֹבש

 ُبشا      ֹבָשה

 ُبشنو     ֹבְשנּו

ם  ُبشتِم   ָבְשתֶּ

ן  ُبشتِن   ָבְשתֶּ

 ُبشو      ֹבשּו

 ُبشو     ֹבשּו

י  برگشتم    شَوتی    ַשְבתִּ

 شَوتا       ַשְבתָ 

 شَوت       ַשְבתְ 

 شاو         ָשב

 شاوا       ָשָבה

 شَونو       ַשְבנּו

ם  شَوتِم    ַשְבתֶּ

ן  شَوتِن     ַשְבתֶּ

 شاوو        ָשבּו

 شاوو        ָשבּו
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غائب بر   مفرد مؤنث «، صیغه  ָשר»  « وָקםمانند: »واوی و یایی،    فعل اجوف  مضارع  در   

آخر آن    مقطع«، با این تفاوت که در مضارع  ָשָרה« و »ָקָמהمانند: »،  شودوزن ماضی ساخته می

ה« و »ָקָמְה مانند: » ،شودتلفّظ میکشیده   «. ָשָרְ

 

ירاجوف یایی   برخاستن קֹום    اجوف واوی ضمیر  ن آواز خواند שִּ

 شار  ָשר کام     ָקם نتَ( أنا، أ)هو، 

ה کاما    ָקָמְה نت ( أنا، أ، هي)  شارا  ָשָרְ

ים های مذکر( )مثنی و جمع ים کامیم    ָקמִּ  شاریم   ָשרִּ

 شارُت   ָשרֹות کامُت   ָקמֹות های مؤنث( )مثنی و جمع

 

 صرف فعل مستقبل اجوف   .1-2-6

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 و معنا خوانش العین به واو معتل

 ֵאבֹוש 

 ֵתבֹוש 

י   ֵתבֹושִּ

 ֵיבֹוש 

 ֵתבֹוש 

 ֵנבֹוש 

 ֵתבֹושּו 

 ֵיבֹושּו 

 ֵתֹבשָנה

 خجالت خواهم کشید  :ا وُش

 ت وُش

 ت وُشی

 ی وُش

 ت وُش

 ن وُش

 ت وُشو

 ی وُشو

 ت وُشنا 
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  از  «קּום»  ، مانند:شودحذف می  «ָתקּום»  حرف مضارع از مستقبل  فعل امر اجوف  ساخت 

ירو » «ָיקּום» יר« از »שִּ  : «ָישִּ

 

 

 فعل اجوف  تحلیل و تطبیق. 2-2-6
دارد که در زبان عربی اجوف واوی  اجوف واوی سه وزن »فال، ف ل و فُل«    در زبان عبری

یا یاء  زبان عربی الف همیشه تغییر یافته واو و  در    شود.فقط با عین الفعل مضموم شناخته می

عربی  است  در  است.  اصلی  الف یک حرف  عبری  زبان  در  عله  در صیغه  اما  که حرف  هایی 

فعل    ر زبان عبریگیرد اما دشوند. فاءالفعل حرکتی متناسب با حرف محذوف را میحذف می

شوند  تلفظ می   با الف  ، جمع مذکر و مؤنث غائب غائب   های مفرد مذکر و مؤنث « در صیغهقام»

ְמתָ »ه  فتح  فاءالفعل  و   شودمی  ای مخاطب و متکلم الف حذفهصیغه  در  لیو )اصل آن   َکمتا«  ַקַ֫

می  קום است(  زبان  در.  (Gesenius, 1909: 195)  یردگواوی  سامی اغلب  از    «مات»فعل    های 

نشان دهنده   که  ضمه حرکت  از نشانی  مضارع  و  ماضی زبان عبری در اخذ شده ولی در  «موت»

و به تبع آن   «تموت תמות«، »أموت  אמות» مستقبل و  «موت מּות» مصدر دراما  نیست؛ این واو باشد

« امر  دارد  « מּותفعل  در دو صیغه جمع مذکر و مؤنث  این واو وجود  فُل  بر وزن  در ماضی   .

عین »مخاطب  به  را  میָالفعل حرکت خود  »آ«  کامتص   »« گرفتن  قرار  دلیل  به  که  ش وا  ְدهد   »

شود.  شود و فقط در نوشتار دچار دیرش میدر تلفظ همان ضمه خوانده می  « بعد از آنساکن»

 اجوف یایی  اجوف واوی 

יר وم ک تا ָתקּום  تاشیر  ָתשִּ

 קּום

י   קּומִּ

 קּומּו

 ֹקְמָנה

  کوم

 برخیز)مرد( 

 کومی 

 کومو

 ُکمنا 

יר  שִּ

י  ירִּ  שִּ

ירּו   שִּ

יָנה ירֶּ  שִּ

شیر آواز  

 بخوان)مرد( 

 شیری 

 شیرو 

 شیرینا 
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است    «سور»از    «سار»نمونه دیگر فعل     (.wood, 1959: 157)  است   این طورنیز    «ָלן»  «،ָגר» ،  «ָצד»

יگیرد، مانند: »که فاءالفعل آن بعد از حذف حرکت فتحه می ם »  سَرتی« و  ַסרתִּ سَرت م« در    ַסְרתֶּ

-برخالف همه زبان  .«س رتَ، س رتما»   گیرد:سین کسره می   ،«سیر»زبان عربی به علت اخذ آن از  

و زبان عبری و  با هم هماهنگ هستند در د  ماضی و مضارعالفعل  عینهای سامی که حرکت  

 YAKūM»  َکمتا« و در زبان آرامی  KAMTAمثال آن در زبان عبری »  ائما مفتوح است.دآرامی  

 و  ، هیب هاب» ،  «ینام  و  نوم،  نام، »«یخافو    خوف،  خاف»هایی مانند  فعل  عربی  البته در  یَکام«،

عادت است   «یهابُ اخذ    (95:  م1929  برگشتراسر،)   خالف  آرامی  یا  زبان عبری  از  که  بسا  و چه 

 شده باشند. 

 

  1معتل الالم . 6-3

י» معتل الالم به الفماضی   آید:بر دو وزن می «א "ל ָנחִּ

 یاصا«:  ָיָצאکارا« و »  ָקָראپاعَا« مانند: » ָפָעא»

 

 
های متفاوتی در زبانهای مختلف سامی به  ها حرف عله است با واکه و همخوان هایی که ریشه سوم آنفعل    1

  « أتو» :مانند .ها واو استهایی که ریشه سوم آن فعل مثالً   .تلفظ این واژگان استرود که ناشی از تفاوت در کار می

زبان    این نوع ادغام در«   tity /ta’tiyū /و نیز فعل/atwt /’atawat »:  شوند ادغام می  «ی»هنگام برخورد با  

  ، یعنوy‘nw »:  شود ماننددیده می  ؤآبی« م»اوگاریتی تا پیش از این ناشناخته بوده است، اگرچه ردپاهایی از آن در  

  »ی« ها  هایی که ریشه سوم آن است به فعل  ها »ی«هایی که ریشه سوم آنفرایند آغاز ادغام فعل.  او به رنج افتاد«

هایی که سومین حرف غاز گردید و در زبان آرامی این تبدیل با فعلاست از زبان اوگاریتی در تاریخ نامعلومی آ

حال آن که آرامی بابلی یک    ،گرفته و این به دلیل تناقض در تلفظ حروف بوده استصورت می  ،ها همزه استآن

  به طور عمومی   های تام داشته است و نیز در زبان عبری واکه اصلی »ی«در فعل   حالت میانه در حفظ تلفظ »ی«

با تغییرات فعل  د و در زبان عبری  رواج دارد و در زبان اوگاریتی و کنعانی واکنشی نسبت به ریشه سوم فعل ندارن

مانند اس  »بنی«  ریشه سوم معتل  این صورت   ,yabniy/ > */yabn(i):yíḇin [with anaptyxis]/*)ت:به 

but */yabniyu/ > */yabnī> Hebrew yiḇni( .Lipinski, 1997:  444   )؛ پاکتچی 
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جمع  و    غائبةهای  از صیغه  غیرشود  دومین حرف ریشه متحرک است و با »آ« شروع می   

اگر الم الفعل بعد از حرکات کشیده  ها ساکن است.  که این حرف در آن  مذکر و مؤنث غائب 

« نوع  از  بگیرد  ְסָתר  ָנחقرار  نمی  נִּ تلفظ  و  است  پنهان  حرکت  نیستار«  مانند ناخ  اگر  و    شود 

»ָקְְרָאה» و  »ָקְראּו«  نوع  از  الفعل  الم  واقع شود  کوچک  از حرکات  بعد  ה  ָנח«  ְראֶּ ن رء «    נִּ ناخ 

 شود. حرکت آشکار است و تلفظ می

و    غائبةهای  در صیغه  مکسور است و  الفعلعین  ،صام ، تشنه شد«  ָצֵמאپاع « مانند: »  ָפֵעא»   

י»  د:گیرها کسره میشوند و در بقیه صیغهساکن می  جمع مذکر و مؤنث غائب    ָצֵמאתָ   ָצֵמאתִּ

 (.  Luba & bronznick, 1998: 65-66« )و... ָצֵמאת

هر دو وزن   حرکت عین الفعل در «ָפֵעא و ָפָעא» ماضی معتل الالم در دو وزن در صرف    

متفاوت    فَعَل و فَع لَشود. اما در زبان عربی دو وزن  می   ساکن  «هی، هم و هنّ»های  صیغه  در

و مثنی مؤنث    غائب   در جمع مذکر غائب و مفرد مذکر و مؤنث   «مَیَ»رَ  شوند: یاء درصرف می

مضموم    لالفععین  و  حذف  یاء فقط در صیغه جمع مذکر غائب   »رَض یَ«شود و در  حذف می

 . شود: »رَضُوا، نَسُوا«می

י»   معتل الالم به هاء  ماضی    به  بانا، ساخت«  ָבָנהو » انا، خرید«ک     ָקָנה»  مانند  «ה  "ל    ָנחִּ

 شود: این صورت صرف می

 

 صرف معتل الالم به الف 
י   ָקָראתִּ

 ָקָראתָ 

 ָקָראתְ 

 ָקָרא 

 ְרָאה  קָ 

 خواندم  تیاارک

 اراتا ک

 اراتک

 اراک

 رئاکَ

 ָקָראנּו 

ם   ְקָראתֶּ

ן  ְקָראתֶּ

 ָקְראּו 

 ָקְראּו 

 ارانوک

 رات م ک 

 رات ن ک 

 وئرکُ

 وئرکُ

https://books.google.com/books/about/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93.html?id=F9dxKAgcIaQC
https://books.google.com/books/about/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93.html?id=F9dxKAgcIaQC
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 هاءمعتل الالم به ماضی 

י  יתִּ  ָקנִּ

יתָ    ָקנִּ

ית    ָקנִּ

 ָקָנה  

 ָקְְנָתה  

 انیتی خریدم ک

 انیتا ک

 انیت ک

 اناک

 انتا ک

ינּו  کانینو    ָקנִּ

ם יתֶּ  ک نیت م   ְקנִּ

ן יתֶּ  ک نیت ن   ְקנִּ

 کانو      ָקנּו

 کانو     ָקנּו

   

  « هاو جمع آن  مخاطب   مفرد مذکر و مؤنث ها،  متکلم»  هنگام اسناد فعل به ضمائر رفع متصل 

شود و هنگام الفعل مکسور میگیرد و عینصورت میء  « یاי»   هاء به  «הاعالل به وسیله قلب »

ه«    ה»  الم الفعل  جمع مذکر و مؤنث غائب اتصال به  در    ،شودتبدیل می  »ه به ت«  غائبةاسناد به  

 شود. حذف می

ر ت«  ُک  קֹוֵראת»آن    د؛ مضارع در صیغه مفرد مؤنث اگر معتل الالم به الف باش  عمضاردر     

 קֹוֵרא »  شود:و در سایر موارد تغییری بر فعل عارض نمی شودالم الفعل آن تلفظ نمی و    شودمی

ים»  و  «ءر ُک   مضارع آن بر وزن   د؛و اگر معتل الالم به هاء باش  رئُت«ُک  קֹוְראֹות»  و  رئیم«ُک  קוְראִּ

ה» میپُ  פֹועֶּ عینع «  و  میآید  کسره  مذکر  مفرد  صیغه  در  آن  صالفعل  سایر  در  و  ها گیرد    یغه 

 . گیرداعالل به حذف صورت می

 

 الالم به هاء معتل الالم به الف معتل

 خرد می  קֹונֶּה خواند می קֹוֵרא

 קֹוָנה  קֹוֵראת 
ים  ים  קֹוֵראִּ  קֹונִּ
 קֹונֹות  קֹוְראֹות 

 

معتل    امر  امر    شودحذف حرف مستقبل ساخته می   با  الالمفعل  در  ها  معتلو  به  ء  الالم 

ְקנֶּה» :مانند، گیرد« میֵ«، »صیری ֶּالفعل آن به جای »سیگُلعین  ن «:  کیی  יִּ
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 معتل الالم به هاء      

 خرید    ה  ָקנָ 

 ְקֵנה

י     ְקנִּ

 ְקנּו 

 ְקֵניָנה 

 بخر       ن ک 

 نیک 

 نوک 

 ا نینک 

 

 . تحلیل و تطبیق فعل معتل الالم 1-3-6
ای دارد که با زبان عربی  ساختار ویژه غیر از معتل الالم است و  ناقص    در زبان عبری فعل

در این زبان فعل معتل الالم دو نوع است    1(. GEOFRRY kHAN, 2013: 860-862مطابق نیست )

یکی از حروف   -که اولی معادل فعل مهموز الالم در زبان عربی و دومی فعلی است که به هاء

ختم می شود؛ این دو نوع فعل در اطالق و نیز در اعالل، با فعل ناقص در زبان عربی    -حلقی

 متفاوت می باشد. 

ְזַרת »  فعل مرکب. 4-6 ְרכָּ   גִּ יםַהמָּ   «گیزرَت هَمُّرکاويم  בִּ

معادل  و    دارد  وجود  فعل  حرف از دو نوع  دودر آن  است    معادل فعل لفیف در زبان عربی

است لفی عربی  » ف  کرد« و  ָנָשא:  و   ָיָצא»  آوا، خواست«  ָאָבה»  ناسا، حمل  شد«  یاصا، خارج 

 آمد«.   ،، باءָבא، یافا، نیکو شد« و »ָיָפה»

  ، یاصا«   ָיָצא»  ،هایا«  ָהָיה»   ،آوا«  ָאָבה»  ،است   هم معتل الالم به الفو    هم ناقص  «ָנָשא»    

از فعل یافا  ָיָפה» نوع  به دو  »« هم  »  «لفیف مفروقهای مذکور داللت دارند  از ریشه    «ָבאفعل 

 (. 177: م1993راشد، )« لفیف مقرونهمزه است » الفعل آن واو و الم الفعلش« عینءبو  בֹוא»

 مرکب: صرف فعل ماضی 

 
ן» مانند:. باشد «نون נ»ناقص در زبان عبری فعلی است که در اول آن  فعل - 1 فاء الفعل آن  زیرا  «عطاکرد  :ָנתִּ

ֵתנ»شود: حذف می هنگام دخول حروف مستقبل    . «ییتِّن  יִּ
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گیرد و ناقص صورت می  واعالل فعل مثال    ،صرف فعل لفیف مفروقدر زبان عربی برای  

شود. در زبان عبری  در لفیف مقرون اعالل فعل مثال و اجوف و یا اجوف و ناقص جاری می

معتل ناقص و  به  اگر فعل مرکب  باشدالالم  »  ،الف  با ָנָשאمانند:  الالم  معتل  مانند  « در صرف 

  اء الالم با ه« قاعده معتلָנָטה»  مانند:  ،باشد  اءالالم با هشود و اگر ناقص و معتلالف صرف می

فعل اجوف عمل    مشابه «  ָבא» مانند  ،شود، در صرف فعل مضارع لفیف مقرونبر آن جاری می

 : شودمی

 مفرد مذکر  مفرد مؤنث  جمع مذکر  جمع مؤنث 

 نُسُت   נֹוְשאֹות

 نُطُت   נֹוטֹות

 بائُت    ָבאֹות

ים   نُسئیم  נֹוְשאִּ

ים  نُطیم   נֹוטִּ

ים  بائیم   ָבאִּ

 نُس ت   נֹוֵשאת

 نُطا     נֹוָטה

 بائا       ָבָאְה

 نُس    נֹוֵשא

ה  نُط     נֹוטֶּ

 با      ָבא

 

با    مرّکب،  فعل  میمستقبل    حذف حرف  امر  متحرک  ساخته  ساکن  آن  فاءالفعل  و  شود 

ה»  ، مانند فعلپذیردمی   «ֲ  شود و یا اگر فاءالفعل آن از حروف حلقی باشد، »حطف بتاحمی טֶּ   תִּ

י ،ن ط  ְנֵטה» ،ناطا« ָנָטה»  :ت طِّ« יָנה ،ن طو  ְנטּו ،ن طی ְנטִּ  نطینا«.   ְנטֶּ

 بودن  فروق لفیف م ن آمد لفیف مقرون 

י      באתִּ

 ָבאתָ 

 ָבאתְ 

 ָבא

 ָבָאה

 ָבאנּו 

ם  ָבאתֶּ

ן  ָבאתֶּ

 ָבאּו

 ָבאּו

 باتی 

 باتا 

 بات 

 با 

 بانو 

 باتیم 

 بات ن 

 بائو 

 بائو 

י יתִּ    ָהיִּ

יתָ   ָהיִּ

ית  ָהיִּ

 ָהָיה 

 ָהְְיָתה

ינּו   ָהיִּ

ם  יתֶּ  ֱהיִּ

ן יתֶּ  ֱהיִּ

 ָהיּו 

 ָהיּו 

 هاییتی 

 هاییتا 

 هاییت 

 هایا

 هَیتا 

 هایینو 

 ه ییت م 

 ه ییت ن 

 هایو

 هایو
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فعل  است؛    در زبان عربی  معادل کانکه    «ָהָיה»  فعل مرکّبهای مختلف با  ساخت زمان   

 معادل کان« یک فعل کمکی است که در تغییر زمان فعل نقش اساسی دارد:  ָהָיה»

بعید    ساخته   ،داللت دارد  1« و یک فعل ماضی که بر حالت ָהָיהاز ترکیب فعل »  ماضی 

 . (Wengren, 1952: 72-73« )ָצֵמא ָהָיה הּוא، تشنه بود)مذکر( »او شود: می

عادت داشتن    هگاه ب  شود و« و فعل مضارع ساخته میָהָיהاز ترکیب »  ماضی استمراری   

، عادت  کردممن بسیار مطالعه می  הרבה  לומד  הייתי  אני»کند:  داللت میبر کاری در گذشته  

 .(;Uveeler, 1998: 67 Bronznick«)به مطالعه داشتم

 های سامی لفیف در زبان  . تحلیل و تطبیق فعل1-4-6
زبان افعالیدر همه  نوع فعلهستند    های سامی  به دو  مرتبط می  که  زبان ؛  باشندمعتل  در 

نی اکند« و در زبان سری مل میح  nśʾبیدار شد«، در زبان عبری »نسی،  )أور(ʾwr»  اکدی فعل

می   lwy»لوی مانن  کند«همراهی  عربی  زبان  در  نگه میwqy »د  و    whb»  اتیوپیدر    دارد«وقی 

کههایفعل  بخشد«.می هستند  هم  آن  ی  عله  سه حرف  حرف  اّکدی  ها  در    أوو«، awū »است، 

واو دوم  الف،  اولش  )  و  حرف  است  معتل  تمام  فعل  که یک  است  یاء  : م1993موسکاتی،  سوم 

279.) 

 گیرینتیجه. 7
گردید مقایسه  یکدیگر  با  عبری  و  عربی  زبان  دو  در  معتل  ها،  شباهت ضمن وجود  ؛  فعل 

همیشه    زبان عربیدر    که  «الف  א»مثالً    هاختالف در حروف عل  ، مانندهایی نیز بیان شدتفاوت

در زبان عبری یک هویت مستقل ؛ اما  است   هاها و اسمدر فعل  واو و یاء  صورت تغییر یافته

هیچ فعل  ابتدای    در زبان عبری در  و یا فعل ناقص که با زبان عربی کامالً متفاوت است.  دارد

ابتدای به ساکن همزه اضافه نمیبرای    امری، در   کسره خفیفهظ  تلف  برای سهولت   و  شودرفع 

قرار می  تفاوت  ؛ گیردابتدای فعل  این  بسیار مشابهی    اعالل  ها، درعلی رغم  فعل معتل قوانین 

د،  عربی بسامد بیشتری دارل به حذف است که نسبت به زبان  آن اعالشود؛ بارزترین  یافت می

 
ها افعال  باشد. و به آنفعلی است که بیانگر حالت می   باشد معموالً  «אدر زبان عبری هرگاه ریشه سوم فعل »  - 1

 )در حالت خواندن(  خواندن קרא  :گویند. مانندحالتی می
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  یا   و  در عربی«  أکل، أخذ و أمر  هایامر فعل    »همان  معتل الفی  مانند حذف همزه در امر فعل

الَکخ« اعالل به قلب در زبان    ָלַכחدارد، مانند »در فعلی که ناقص نام    و نیزدر امر فعل اجوف  

به یکـدیگر صـورت می گیرد و حروف حلق در تبدیل حرکات  با  تغییر و تنوّع    عبـری  این 

الفعل مضارع است و حرکت فعل  های سامی اصالت با حرکت عیندر زباننقش عمده دارند.  

گونه که در ماضی فعل مات هیچ نشانی از  همان  شودماضی یک ساخت صرفی محسوب می

  1ها وجود دارد.واو در همه صیغهامر اما در صرف مستقبل و ؛  نیست  واو

سامی و به صورت موردی در این مقاله در زبان عبری فعل مضارع    هایدر اغلب زبان   

مانند اسم فاعل دارد، زیرا   ناظر بر حالت و مشابهت  ساختاری  سامی شناسان فعل مضارع را 

فعل مضارع و اسم   نیز  در زبان عربی  ،دانندآن را از جهت زمانی شناور می  و  دانند نه زمانمی

اسم فاعل در جایی    ها و از جهت معنا به یکدیگر شبیه هستند وفاعل از جهت مورفیم و واکه

تواند به کار  می  فعلبه جای    که معنای وصفی داشته باشد و از معنای حدوث برخوردار شود

اس  یسلمون«  ،»مسلمون:  مانند  ،رود ساختار  بیشتر  مضارع  فعل  اینکه  بر  دیگر  دلیل  و و  می 

 . مشابهتی دارد و ناظر بر زمان نیست نامگذاری اشخاص بسیاری با اوزان فعلی است 

های اندک بیان شد و کاربرد بسیار مشابه فعل معتل در دو زبان عربی و عبری با تفاوت   

ها و اختالف در به سیر تاریخی زبانشود  اگر اختالفاتی در کاربرد برخی حروف مالحظه می

به سبب   برمی لهجات  مادر  زبان سامی  از  تلفظ  دور شدن  متفاوت  به شکل  که حروف  گردد 

؛ بی  است   آمدهتغییراتی در نوع تلفظ و یا مخارج حروف به وجود    به همین سبب   شدند ومی

می واژگانی  اتیمولوژی  با  زبانی  شک  تغییر  الگوی  یک  لهجه  هر  در  تغییرات  این  برای  توان 

های  مانند کاربرد زمان  ا را در بسیاری از موارد ردیابی کردهیافت و حتی کاربردهای مشابه آن

در زبان عربی است و زمان فعل را   «کان» که معادل  «ָהָיה»مختلف در زبان عبری به وسیله فعل 

 . به ماضی استمرای یا ماضی بعید تغییر می دهد

 

 
دانند  می  «mw»  بین  «o»  به جای  «aجذب واکه »  با  «mawt-/>mówiṯ»مات را  اصل ریشه    سامی شناسان  -6

(Weninger, 2012:  459 .) 
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 کتابنامه 
 أ( کتابنامه عربی 

 قرآن کریم  -

:  : دراسة مقارنة تطبيقية يف ضوء اللغة العربيةحذف املبتدأ واخلرب يف اجلملة العربية  (، 2015)  فراج  أمحد   ، اآللوسی، حممد صاحل  -
 . 341-325؛ صص 909358  الرقم:سورای، جملة حبوث، جامعة حلب،  

 داب.  : مکتبة اآلة قاهر ال، الصرف و النحو  يو الشافية فی علمأ  علم النحو الکافية يف  ق(،1432حاجب، عثمان بن عمر )ابن -
 ، قم: موسسة دار احلجة)عج( للثقافة.  ةشرح النظام على الشافيق(، 1428)  --------------   -
 ، حتقيق: أمحد شاكر، القاهرة.  1، ج  اإلحكام يف أصول األحكام م(، 1980األندلسي، ابن حزم ) -
 دارة الطباعة املنریية. إ، اجلزء العاشر، مصر: شرح املفصلابن يعيش، موفق الدين )بی ات(،  -
 ول، بریوت: املکتبة العصرية. األزء اجللفية ابن مالک،  ألی إوضح املسالک  أابن هشام، عبد هللا )بی ات(،  -
اجلامعة   :ق عراال  : دراسة مقارنة، الفعل الناقص يف العربية العربية(،  2018)  صدقي   حامد  البحراين،  حيدر أمحد   ،عظم أابابئی نژاد،    -

 .183-165؛ ص 908498:  الرقماإلسالمية، 
 .  ي: مکتبة اخلاجنةقاهر ال، اللغة العربية حوی يفطور الن  لت  أ م(، 1929برگشرتاسر، گوهتلف ) - 
 عني مشس.   ةرمضان عبدالتواب، جامع ةملاني ، ترمجه عن األ ةفقه اللغات الساميم(، 1977بروکلمان، کارل ) -
 الريخ.    ، مصر: دار1ط، العربية قواعد و نصوص   ةاللغم(،  1993راشد، فرج ) -
-  ( األأ، حماضرات  ةالعربية  التطور النحوی للغم(،  1994عبدالتواب، رمضان  املستشرق  ،  ةاملصري  ةاجلامع  برجشرتاسر يف  ملاين لقاها 
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 .  ياخلاجن ة: مکتبةقاهر ال، 3 ، ط ، مظاهره و علله و قوانينهيالتطور اللغو ق(، 1417عبدالتواب، رمضان ) -
 ، بریوت: مؤّسسة البديل. 1 ، ط لفاظ القرآن الکرمیالقاموس املقارن ألق(، 1430مساعيل ) إ  علی، خالد -
 . حممدهاشم الکتب ة مطبع ، 5، طدروس اللغة العربية م(، 1971)  يکمال، رحب  -
 ، بغداد: دار احلرية.  العی ق(،  1409محد ) أ، خليل بن يلفراهيدا -
 : مطبعة سفری.  ةسکندري اال، ملتقی اللغتی بی العربية و العربيةم(، 1936، مراد فرج )يحمام -
عيد   - عصام  العربيةأ(،  2017)  مغيث،  يف  وفاعله  الفعل  بی  القدمية،  ملطابقة  هلجاهتا  وبعض  العربية  ضوء  يف  مقارنة  دراسة   :
 . 356-313، صص  868149 الرقم:  :ماراتاإل
،  1ط  ،  املقارن  ة لی حنو اللغات الساميإ مدخل  م(،  1993فلرام فون زورن )   نطون شبتلر، ارفاد اولندورف، أ، سباتينو،  موسکات   -

 ، بریوت: عامل الکتاب.  ، عبداجلبار املطلب يماملخزو  يترمجه مهد 
 

 ب( کتابنامه فارسی 
-( آذرتاش  واژهراه  ،ش(1388آذرنوش،  با  جاهلی)همراه  عرب  زبان  و  فرهنگ  در  فارسی  نفوذ  های  های 

 . تهران: توس، چاپ سوم ،(فارسی در شعر جاهلی

 نگاری. دانشنامه بنیاد  ،های سامی دانش افزايی زبان دوره  ،(ش1397) احمد پاکتچی، -
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 دراسة مقارنة لألفعال املعتلة اجملردة بی اللغتی الساميتی          
 نوع املقالة: أصيلة 

 4عدانن طهماسب ، 3، مسعود فکري 2، جواد أصغري 1*معصومة ملکي
 .1، طهران . دكتوراه يف دراسات الرتمجة العربية ، جبامعة طهران1

 ..أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية وآداهبا، جبامعة طهران، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، طهران 2
 .والعلوم اإلنسانية ،طهران .أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية وآداهبا، جبامعة طهران، كلية اآلداب  3
 ..أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية وآداهبا، جبامعة طهران، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، طهران 4

 

 امللخص 
رومة لغوية واحدة  أموضوع البحث اللغوي املقارن هو املقارنة بني اللغات املختلفة اليت تنتمي إىل   

و أوروبية  األ-لی اللغات اهلنديةإوجه الشبه واالختالف يف اللغات؛ إّن تقسيم اللغات  أمن أجل حتديد  
جلوانب الصوتية والنحوية  امية هی نتيجة کشف التشاهبات بني اجلوانب املختلفة فی اللغات؛ منها االسّ 

قد نبعت عن أصل واحد ومت فصلها مبرور الزمن عن اللغة األم. تتمّثل الطرق الرئيسة يف    والصرفية اليت
املقارن يف مقارنة النظم الصوتية وتطور املفردات التّارخیّی وقواعد اللغة بني اللغتني أو أكثر   علم اللغات

بينهما. واالختالف  التشابه  أوجه  عملية    وکشف  وكيفية  الديناميکية  لفهم  جداً  مهّمة  املقارنة  هذه 
التغيریات يف اللغات، وبشكل أعم، لفهم طبيعة اللغات البشرية التی ليست جامدة واثبتة مفيدة وابلغ  

األساسية األ املشرتكة  العوامل  بعض  واحلبشية  واألكادية  والفينيقية  والعربية  العربية  اللغات  حتمل  مهية. 
 من نواٍح عديدة   تان متشاهب سامية(. إّن اللغتني العربية والعربية-ن مبدأ سامي مبكر )بروتواملستمدة م

املعتلة وأنواعها ابللغتني مث من  ومنها الوصفي لألفعال  املنهج  البحث مت عرض  خالل    الفعل. يف هذا 
 ات البنيوية.  شاهبختالفات والتّ ذكر أمثلة من اللغتني يتم حتليلها ومقارنتها ويتم التعبری عن اال

 
 والتشابه. ختالففعال املعتّلة اجملردة، العربية والعربية، اال النحو املقارن، األ : الکلمات الرئيسة
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Absract 
The subject of comparative linguistic research is the comparison 

between the different languages belonging to a language family to 

determine similarities and differences in languages. The classification 

of language into Indo-European or Semitic languages family is the 

result of discovering similarities between different aspects of 

languages, including phonetic, syntactic and grammatical and 

morphological aspects that they originated from one original and were 

separated over time from the mother tongues. The main strategies of 

comparative linguistics are the comparison of phonological systems, 

understanding the history of lexical change, grammar and 

vocabularies of two or more languages in order to detection of 

similarities and differences between them; It is also useful for 

understanding the nature of human languages which are not static. The 

Arabic, Hebrew, Phoenician, Akkadian and Abyssinian languages 

have some basic common features that derived from the early Semitic 

principle called (Proto-Semitic). The Arabic and Hebrew languages of 

the Semitic language family are comparable in many respects; One of 

these aspects is the verb. In this research, descriptive weak verbs and 

their types in both languages are introduced by descriptive method, 

and then by mentioning examples from both languages, they are 
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analyzed and adapted, and structural differences and similarities of 

weak verbs are expressed. 
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