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  چكيده
قواعد اعالل در صرف زبـان عربـي بـه تلفـظ كلمـات معتـل (كلمـاتي كـه يـك يـا دو           

شناسي بخشي از  پردازند و از منظر زبان واكه است) مي يك نيمها  آن ريشة ةگان سه  خوان هم
در بحـث تلفـظ بـه    شوند. دستورهاي سـنتي   شناسي زبان عربي محسوب مي واج  ـ  صرف

هـاي تلفظـي را بازنمـايي     هاي نوشتاري همـة ويژگـي   كنند و چون نظام حروف اشاره مي
تكيـه   ،چنين هم دشوار است.ها  آن در شكل سنتي كنند، فهم و يادگيري قواعد تلفظي نمي

گذاري  كه تكيه آن حالچون در خط بازنمايي ندارد، در دستورهاي سنتي ناديده گرفته شده، 
ها مهم است. در اين مقالـه، بـه    ها و واكه خوان هماندازة تلفظ صحيح  بهر قرائت صحيح د

واكـه اسـت) از منظـر     نـيم ها  آن دوم ريشة خوان همقواعد اعالل افعال اجوف (افعالي كه 
اشاره در اين  مورد كردن سادگي فرايندهاي واجي مشخصايم تا ضمن  شناسي نگريسته زبان

قواعد، نقش تكيه را در تلفظ اين دسته از افعال نشان دهيم. بدين منظور، پس از آوانويسي 
تكية وزنـي هيـز   هاي  مؤلفه چهارچوبرا در ها  آن از قواعد، الگوي تكية هريكهاي  مثال

ايم تا نشان دهيم قواعد اعالل افعال اجوف به چيزي بيش از حـذف، كشـش    تحليل كرده
 جاي به ،توان با تمركز بر آواها و كشش ناشي از مقتضيات تكيه اشاره ندارند و مي ،جبراني
  ز دشواري مباحث دستور سنتي كاست.ا ،حروف
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  مقدمه. 1
در صرف زبان عربي، مبحثي با عنوان قواعد اعالل مطرح است كه در آن به تغييرات تلفظي 

شـود،   و يـاء، ناميـده مـي    ،، يعني سه حرف الـف، واو »حروف علّه«در دستور سنتي  چه آن
 »حـروف «بـه  » آواهـا «و » هـا  واج«شود. در دستورهاي سنتي، هنگام صحبت از  پرداخته مي
ي نوشتاري هسـتند. در نظـام نوشـتاري عربـي، حـروف معمـوالً       كه واحدها شود اشاره مي
بتوانـد هـم نماينـدة     >ي<و  ،>و<، >ا<ها هسـتند و اگـر حرفـي ماننـد      خوان همنمايندة 

در ابتـداي   >ا<نامند. حـرف   و هم نمايندة واكه باشد، آن حرف را حرف علّه مي خوان هم
 ةنمايندو در وسط آن  [ʔ]ي ينسدادي چاكناا خوان همنمايندة  [ʔiːmaːn]» ايمان«اي مانند  واژه

و در واژة  [w] خوان همنمايندة  [walad]» ولَد«اي مانند  در واژه >و<است. حرف  [aː]واكة 
و در  [j] خـوان  هـم نماينـدة  » يولَد«در  >ي<است. حرف  [uː]نمايندة واكة  [juːlad]» يولَد«
  است.  [iː]نمايندة واكة » ايمان«

هـا   در توليد هردو، لـب  .دارند ساني يكهاي  از نظر توليدي ويژگي [w]و  [uː]دو آواي 
از نظـر توليـدي آن   هـا   آن شود. تنها تفاوت كام افراشته مي نرم سمت بهشوند و زبان  گرد مي

درست  [j]و  [iː] درمورداست. همين نكته  [w]تر از  كشيده ،يك واكه عنوان به ،[uː]است كه 
شـود و   افراشته مـي  كام سخت سمت بهند و زبان ا ها گسترده لب است؛ يعني در توليد هردو

. خـط عربـي ايـن    )Kent and Read 1992: 137(در كشـيدگي اسـت   هـا   آن تفاوت توليدي
و  >و< ةنويسـ بـا   [w]و  [uː]شباهت توليدي را با بازنمايي هر دو جفت آوا با يك نويسه (

[iː]  و[j]  آواهـا در نقـش    نشان داده است. تفاوت اصلي اين جفت خوبي به )>ي< ةنويسبا
امـا از   ،كنند ي ايفا ميخوان هماي و در حاشية هجا نقش  هاست كه در قلة هجا نقش واكه آن

وجود ندارد و به همين  [aː]و واكة  [ʔ]انسدادي چاكنايي  خوان همشباهتي بين  ،نظر توليدي
را  >و <و  >ي<تنهـا   )Ryding 2005(دليل است كه برخـي از محققـان ماننـد رايـدينگ     

آيد، مشخص است كه تنها اين دو  در ادامة بحث مي چه آن به توجه بااند و  ف علّه دانستهوحر
  ند.ا   حرف در بحث اعالل مطرح

دارد، هـر واژه   )root and pattern(يا ريشه و الگو  )templatic( كه صرف قالبي ،در عربي
ايـن ريشـه    .ي) استخوان هم سهكه در اكثر موارد سه حرفي ( شود تشكيل مي از يك ريشه

به  ترتيب بهكه  >ك ت ب<و  >ج ل س<هاي  مانند ريشه ؛دارد معناي اصلي واژه را در بر
روند، بلكه در قالب يـا   نمي كار به تنهايي بهها  اشاره دارند. ريشه» نوشتن«و » نشستن«مفاهيم 

هـايي بـا    و صـورت كلمـه   ،صـفت  ،واژگاني مانند اسـم هاي  گيرند تا مقوله الگويي قرار مي
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دهند. بـراي   دست بهو نمود را  ،اطالعات دستوري مانند شخص، شمار، درجه، زمان، وجه
 >ج ل س<و از ريشة » كتاب«اسم  C1iC2aːC3در الگو يا قالب  >ك ت ب<مثال، از ريشة 

شود.  (او (مذكر) نشست) حاصل مي »جلَس«صورت كلمة  C1aC2aC3aدر الگوي دستوري 
(او (مـذكر) نشـاند) را   » اَجلَـس «صـورت   ʔaC1aC2aC3aهمين ريشه در الگـوي دسـتوري   

را  هـا  ترتيـب آن  هريـك است و عدد كنـار   خوان هم ةنمايند Cدهد (در الگوها  مي دست به
   الفعل است). الم C3و  ،الفعل عين C2فاءالفعل،  C1بيان سنتي،  بهدهد.  نشان مي

كه در آن تنها سه حرف  ،را »جلَس«مانند  هاي تصريفي افعالي در دستور سنتي، صورت
ثالثي مجرد و صورت تصريفي افعـالي ماننـد    ،شود ) ريشه در نوشتار مشاهده ميخوان هم(
»حرف يا حروف ديگـري هـم در نوشـتار     ةريشسه حرف  بر عالوهها  آن كه در ،را »اَجلَس

 >ج ل س<، در هـردو مـورد ريشـه همـان     درواقـع نامند.  ثالثي مزيد مي ،شود مشاهده مي
ي است و الگو براي ساختن واژه يا صورت كلمه شامل آواهايي است كه در خوان هم سه

، الگـو  ديگـر  بيـان  بـه شـوند.   خط با عالئم زيروزبري (اعراب) يا با يك حرف نوشته مي
شود و  فعل ثالثي مجرد ناميده مي ورتص دراينتواند فقط شامل واكة كوتاه باشد كه  مي

هم داشته باشـد، فعـل ثالثـي مزيـد      خوان همبلند يا واكة كوتاه، واكة  بر عالوهالگو، اگر 
  شود. ناميده مي

شان همـواره نماينـدة    كه سه حرف اصليهايي  آناعم از مجرد يا مزيد،  ،در افعال ثالثي
حرف از حروف اصـلي ريشـة آن علّـه    كه يك يا دو  افعال صحيح و افعالي است  خوان هم

فعل معتل در دستور سـنتي عربـي   نامند.  مي )weak() متعل يا ضعيف >ي<و  >و<باشد (
  ):1386 چهار نوع است (كشفي

. فعل مثال: فعلي است كه حرف اول آن (فاءالفعل) حرف علّه است. فعل مثال دو نوع 1
  ؛)يئيمنَ (مثال يامانند: وعد (مثال واوي) و  ،يئاست: واوي و يا

) حرف علّـه اسـت كـه شـامل     الفعل عين. فعل اَجوف: فعلي است كه حرف دوم آن (2
  ؛)يئاجوف واوي و يائي است، مانند: قَولَ (اجوف واوي) و بيع (اجوف يا

. فعل ناقص: فعلي است كه حرف سوم آن (الم الفعل) حرف علّه است. فعـل نـاقص   3
  ؛)يئمانند: دعو (ناقص واوي)، هدي (ناقص يا ،يئانيز دو نوع است: واوي و ي

. فعل لفيف: فعلي است كه داراي دو حرف علّه باشد. اگر بين دو حرف اصلي فاصله 4
گويند: وقَي (لفيف مفروق)، طَـوي  » لفيف مقرون«و اگر نباشد، » لفيف مفروق«باشد، آن را 

  (لفيف مقرون).
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شوند و  هاي تصريفي گوناگون دچار تغيير مي صورت هاي مرتبط با حروف علّه در واج
حـاكم بـر ايـن تغييـرات را قواعـد اعـالل        )morpho-phonological(ـ واجـي    صرفيقواعد 

  ند:ا نامند. قواعد اعالل در دستور سنتي بر دو نوع مي
در هـا   آن . قواعد عمومي اعالل كه به قسم خاصي از كلمه اختصاص ندارند و كاربرد1

   ؛فعل مشترك استاسم و 
شـوند، ماننـد فعـل     . قواعد خصوصي اعالل كه در نوع خاصـي از كلمـه جـاري مـي    2

و مصـدر ثالثـي    ،مضارع، فعل ماضي اجوف ثالثي مجرد، فعل امر و مضارع مجزوم ناقص
  ). 1385مزيد (طباطبايي 

متفاوت اسـت. يـادگيري و فهـم    ها  آن قواعد اعالل متعددند و در منابع گوناگون تعداد
 جـاي  بـه بـه حـروف   ها  آن اين امر كه در بيان درنظرگرفتنو با ها  آن تعدد به توجه باقواعد 
در برخي از منابع تالش شده اسـت تـا قواعـد    آواها اشاره شده بسيار دشوار است.  ها/ واج

تعداد و نوع قواعد بر  ها نيز از نظر د، اما اين تحليلنشناسي بررسي شو اعالل از ديدگاه زبان
در بحثي جـامع دربـارة    ،)Muhammad 2007(دستور سنتي برتري ندارند. براي مثال محمد 

از آني اسـت   تر بيشبسيار ها  آن قاعدة اعالل را معرفي كرده است كه تعداد 26افعال معتل، 
اي در  گسـترده  طـور  بـه  )Brame 1970(كه در دستورهاي سـنتي ارائـه شـده اسـت. بـريم      

بحث افعال معتل پرداخته است.  ) بهgenerative phonologyزايشي (شناسي  واج چهارچوب
ترسـي) از ريشـة    (تـو (مـذكر) مـي   » تَخـاف «براي مثال، تحليل وي را از اشتقاق صـورت  

  بينيم:  مي 1در مثال  >خ و ف<حرفي معتل  سه
  :)ibid.: 361ترسي) ( (تو (مذكر) مي» تَخاف«اشتقاق . 1

ta+xawif+u  
ta+xwif+u حذف واكه  
ta+xwaf+u تبديل واكه 

ta+xawf+u قلب غلت  
ta+xaawf+u درج واكه  
ta+xaaf+u حذف غلت  
ta+xāf+u كشش  

 ta+C1C2aC3u» تَفعلُ«كارگيري الگو يا قالب مضارع  به جاي به) .ibidدر اين مثال، بريم (
يعنـي   ،»فَعل«) از قالب ماضي >بذ ه <حرفي  از ريشة صحيح سه» تَذهبtaðhabu »(مانند 

گرفتـه   كـار  بـه شش قاعـده  » تَخاف«استفاده كرده و براي رسيدن به ريشة مضارع  ،»خَوِف«
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فرض اشتباه در الگوي دستوري، سه قاعدة آخر درج واكـه حـذف غلـت و     بر عالوهاست. 
ه كرد خالص )compensatory lengthening(شد در يك قاعدة كشش جبراني  كشش را نيز مي

و بدين ترتيب از تعداد قواعد كاست. در اين تحليل به الگوي تكية واژه نيز تـوجهي نشـده   
اي برخـوردار اسـت و    هاي موردنظر از اهميت ويـژه  خواهيم ديد در داده كه چناناست كه 

  دهد.  دست بههاي قواعد اعالل  از مثال را تر دست تواند تحليلي يك مي
 خـوان  هـم يعني افعـالي كـه   تمركز كنيم؛  نها بر افعال اجوفدر اين مقاله بر آنيم تا ت

واكه است و به بررسي چهار قاعدة عمومي اعالل و يك قاعـدة   يك نيمها  آن دوم ريشة
قواعد اعالل به تلفـظ   جاكه ازآنشناسي بپردازيم.  خصوصي افعال اجوف از ديدگاه زبان

اي در  شناسي مقولـه  شود، اين بحث در زبان هاي تصريفي اسم و فعل مربوط مي صورت
. براي بررسي قواعد اعـالل،  است زبان عربي) morpho-phonology( شناسي ـ واج صرف
 جاكـه  ازآنكنـيم.   اند معرفـي مـي   را به همان صورتي كه در دستور سنتي آمدهها  آن ابتدا

هـاي هـر قاعـده را     مثـال هـا   آن عالل به حروف اشاره دارنـد، بـراي فهـم بهتـر    قواعد ا
ايم و جايگاه تكيـه را   ايم. در آوانويسي تنها به بازنمايي آواها اكتفا نكرده آوانويسي كرده

طوركـه   ايـم. همـان   مشـخص كـرده   )Watson 2011( واتسـون  براسـاس هـا   نيز در مثـال 
اي برخـوردار اسـت.    در بحث اعالل از اهميـت ويـژه  اين نيز اشاره كرديم، تكيه  از پيش

حاضر را نيـز بـه تكيـة    مقالة هاي قواعد اعالل، بخشي از  بنابراين، پس از توصيف مثال
ايم تـا   خاص اختصاص داده طور بهعام و قاعدة تكيه در عربي كالسيك  طور بهواژگاني 

د اعـالل در عربـي   كه تحـت عنـوان قواعـ    دست آيد به تري از فرايندهايي تصوير جامع
  مطرح است. 

 

  قواعد اعالل افعال اجوف در صرف زبان عربي. 2
ويـژة فعـل   هـا   آن ) كه برخي از1381قواعد عمومي اعالل شامل ده قاعده است (محمدي 

هاي مثال و نـاقص   و بقيه به فعل ،ناقص ،هاي اجوف، مثال اجوف، برخي مشترك ميان فعل
خاص يا عام بـه   طور بهكه  پردازيم مي بررسي قواعد اعاللي . در اين مقاله، تنها بهاند مربوط

  شوند.  افعال اجوف مربوط مي
و متحرك باشد و حرف قبلش صحيح و ساكن  الفعل عين: هرگاه حرف علّه قاعدة اول

ـ    ماننـد يب  ؛شـود  مـي باشد، حركت حرف علّه به قبـل داده   ولُ كـه يقُـولُ   يِـع كـه يبِيـع و يقْ
  شوند. مي  تلفظ
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هاي اعالل به چه فرايندهاي واجي اشاره دارند، بهترين راه  دقيقاً بدانيم قاعدهكه  اين براي
پيش از اعمال قاعده (صورت اوليه) و  بدين ترتيب كه صورت .هاست كردن مثال آوانويسي

ديـدن   قابـل وضـوح   به(هاي) واجي  كنيم تا فرايند صورت پس از اعمال آن را آوانويسي مي
هـا، آواي مـوردنظر بـا حـرف      (در مثالايم  آورده 1هاي قاعدة اول را در جدول  باشند. مثال

بـر مشـخص    و تكيه با خط عمودي كوچك در ابتداي هجاي تكيـه  ،توپر، مرز هجا با نقطه
  . شده است)

  بر افعال اجوف (قالب مضارع معلوم مفرد مذكر) قاعدة اولهايي از اعمال  نمونه .1جدول 

صورت   يشهر  
  اوليه

آوانويسي صورت 
  اوليه

اعمال 
  قاعده

آوانويسي صورت پس از اعمال 
  قاعده

  [ja.ˈbiː.ʕu]  يبِيع [jab.ji.ʕuˈ]  يِعيب  ب ي ع  1

 [ja.ˈquː.lu]  يقُولُ [jaq.wu.luˈ]  ولُيقْ  ق و ل  2

و اجـوف   >ب ي ع<ي ئهاي اجـوف يـا   دهند كه ريشه نشان مي 1هاي جدول  مثال
در يكـي از الگوهـاي مضـارع معلـوم مفـرد مـذكر        قرارگرفتنپس از  >ق و ل<واوي 

jaC1C2uC3u ،jaC1C2aC3u ، ياjaC1C2iC3u  هـاي اوليـة    صـورت  ترتيـب  بـه[ˈjab.ji.ʕu]  و
[ˈjaq.wu.lu]  واكـه   كه يك نيم ،دوم ريشه خوان همها،  صورت  اين دراند.  داده دست بهرا

آن صحيح و ساكن  از قبل خوان هميعني بعدازآن يك واكه آمده و  ؛است، متحرك است
هـاي   صـورت  ،واكه نيست و در انتهاي هجا قرار گرفته است. بنابراين يعني نيم. است

را  ريشه در قالب دستوري مـوردنظر شـرايط قاعـدة اول اعـالل     قرارگرفتنحاصل از 
واكه حذف شده  دهد كه نيم آوانويسيِ صورت حاصل از اعمال قاعده نشان مي دارند.

جـاي آن را   )re-syllabification(بازهجابنـدي   دنبـال  بـه پايان هجاي قبلي  خوان همو 
ها)سـت و اصـالً    هـا (حركـت   همة تمركز بر واكه ،گرفته است. در شكل سنتي قاعده

 تـر  مهـم واكه نشده است.  واكه و بازهجابندي ناشي از حذف نيم اي به حذف نيم اشاره
واكـة هجـاي دوم نيـز در قاعـدة اعـالل       شـدن  كشـيده ه تغيير جايگاه تكيه و بكه  اين

  اي نشده است. اشاره
 ،juC1C2aC3uيعنـي   ،مذكركه افعال اجوف باال در الگوي مضارع مجهول مفرد  هنگامي
مشـاهده  هـا   آن ديديم در 1هاي جدول  در مثال چه آننيز تغييرات تلفظي مانند  ،قرار گيرند

  ).2(جدول  شود مي
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  بر افعال اجوف (قالب مضارع مجهول مفرد مذكر) قاعدة اولهايي از اعمال  نمونه .2جدول 

صورت   ريشه  
  اوليه

آوانويسي صورت 
آوانويسي صورت پس از اعمال   اعمال قاعده  اوليه

  قاعده
  [ju.ˈbaː.ʕu]  يباع [jub.ja.ʕuˈ]  يبيع  ب ي ع  3
 [ju.ˈqaː.lu]  يقَالُ [juq.wa.luˈ]  يقْولُ  ق و ل  4

آوريم تـا   كنيم و مثال مي را با هم مطرح ميها  آن ند.ا مرتبط هم بهدو قاعدة بعدي اعالل 
  . ندشونيز مشخص ها  آن فرايندهاي مربوط به

الفعـل (در اثنـاء كلمـه)     الفعـل يـا الم   عـين  چه چنان »ياء«و  »واو«از  هريك: قاعدة دوم
شـود؛ ماننـد    داده مي قبلس از سلب حركت به حرف مضموم يا مكسور باشد حركت آن پ

يِعقُوِلَ ← ب ،بِيع← و؛لَق  
  قيلَ.  ←لَشود؛ مانند: قو مي» ياء«مكسور قلب به  قبلساكن » واو: «سوم ةقاعد

كـه الگـوي   گيـرد   قرار مي C1uC2iC3aهاي دوم و سوم، ريشة اجوف در قالب  در قاعده
تـوان بـراي    هاي آن را مـي  تغييرات تلفظي دارد كه نمونهماضي مفرد مذكر مجهول است و 

  مشاهده كرد. 3ي و واوي در جدول ئهاي اجوف يا فعل

  عمومي دوم و سوم بر افعال اجوف (قالب ماضي مفرد مذكر مجهول) ةقاعداي از اعمال  نمونه .3جدول 

صورت   ريشه  
  اوليه

آوانويسي صورت 
 آوانويسي صورت پس از  اعمال قاعده  اوليه

  اعمال قاعده
 [bi:.ʕaˈ]  بِيع [bu.ji.ʕaˈ]  بيِع  ب ي ع  5

  [qiː.laˈ] ←[qiw.laˈ]  قيلَ ←لَقو [qu.wi.laˈ]  قُوِلَ  ق و ل  6

واكه باشـد و   دوم يا سوم ريشه نيم خوان همكه اگر   كند قاعدة دوم به اين نكته اشاره مي
واكه گرفته  (مكسور) آمده باشد، اين واكه از نيم [i](مضموم) يا  [u]بعدازآن يكي از دو واكة 

يابد. قاعدة سوم نيز به اين نكته اشاره دارد كه اگر  قبلي اختصاص مي خوان همشود و به  مي
تغييـر   [i]واكـه بـه    وجود داشته باشد، نـيم  [i]آن واكة  از پيشواكه در انتهاي هجا باشد و  نيم
هـاي دوم و سـوم در قالـب     كه حتي بازگويي قاعده دهد ها نشان مي يابد. آوانويسي مثال مي

گرفته پس از اعمـال قاعـده را نشـان     فرايندهاي واجي صورت درستي بهصورت تلفظي نيز 
 راه هم بهواكه  شود اين است كه نيم ديده مي 3در جدول  6و  5هاي  در مثالچه  آن دهد. نمي

سـان در هـر    صورت يك بهيند شود و اين فرا واكة قبل حذف و واكة هجاي دوم كشيده مي
توان  نيست. مي نياز دهد و اصوالً به قاعدة سوم اعالل ي و واوي روي ميئدو مثال اجوف يا
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 بـر  عـالوه نشـان داد تـا    4مراحل عملكرد فرايندهاي واجي را بـا هـر دو مثـال در جـدول     
دادن صورت تلفظي درست، ببينيم كه هر  دست بهشدن فرايندهاي واجي دخيل در  مشخص

ندارنـد تـا بـه     تفـاوتي  با هم 6و  5كنند و مثال  را طي مي ساني يكدو مثال تغييرات آوايي 
  باشد.  نياز اعالل سوم ةقاعد

  مراحل اشتقاق صورت بِيع از بيِع و صورت قيلَ از قُوِلَ .4جدول 
qwl bjʕ ريشه  

C1uC2iC3a 
مذكر)(ماضي مجهول مفرد   

C1uC2iC3a 

  الگو/ قالب (ماضي مجهول مفرد مذكر)

[ˈqu.wi.la] [ˈbu.ji.ʕa] صورت اوليه 

[ˈqu.i.la] [ˈbu.i.ʕa] واكه حذف نيم 

[ˈq.i.la] [ˈb.i.ʕa] حذف واكة اول 

[ˈqi.la] [ˈbi.ʕa] بازهجابندي 

[ˈqiː.la] [ˈbiː.ʕa] واكه شدن كشيده 

[ˈqiː.la] [ˈbiː.ʕa] صورت نهايي 

دوم ريشـة افعـال    خـوان  هـم  عنوان بهواكه  ايم، نيم هايي كه تاكنون مشاهده كرده در مثال
بـا   2و  1  هـاي جـدول   شود. تفـاوت مثـل   هاي تصريفي كلمه حذف مي اجوف در صورت

در اين است كـه در الگوهـاي مضـارع مفـرد مـذكر معلـوم و مجهـول         3هاي جدول  مثال
قبـل در   خـوان  همگيرد و با حذف آن  قرار مي خوان همواكه پس از يك  ) نيم2و  1   (جدول

 ،گيرد، اما در الگوي ماضي مفرد مـذكر مجهـول   واكه را مي يك فرايند بازهجابندي جاي نيم
ها  واكه بين دو واكه است و با حذف آن برخورد واكه نيم ،آمده 3هاي آن در جدول  كه نمونه

واكة نخست است. تفـاوت ديگـر    شدن فحذافتد كه نتيجة آن  ها) اتفاق مي (التقاي مصوت
كنـد، امـا ايـن اتفـاق در      تغيير مي 2و  1هاي  هاي جدول اين است كه جايگاه تكيه در مثال

شود. پس از بررسـي دو قاعـدة ديگـر، بـه موضـوع تغييـر        مشاهده نمي 3هاي جدول  مثال
  . گرديم بازميهاي موردبررسي  اي در مثال جايگاه تكيه و كشش واكه

شود؛ ماننـد   مي» الف«متحرك قبل مفتوح قلب به » ياء«و » واو«از  هريك: هارمقاعدة چ
اجـراي قواعـد    دليـل  اي، بـه  در كلمه چه چنان» ياء«و » واو«باع. هريك از  ← قَالَ، بيع ←قَولَ

شـود؛ ماننـد    نيز مشـمول ايـن قاعـده مـي     ،در همين كلمه ساكن شده باشد ،اعالل سكوني
 فخْوي)← فخَوي (← عيبي) ،خَافي←  عيبقاعدة چهارم مي ←) ي .اعباي  واكه گويد اگر نيم ي
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تبـديل   [aː]واكـه بـه     باشـد، آن نـيم   [a]ازآن واكـة   پيش از يك واكه قرار گرفته باشد و قبل
قاعـده  هاي اين  دهد. مثال نيز همين فرايند رخ مي ،واكه در انتهاي هجا باشد شود. اگر نيم مي

  .ديده شوند درستي بهكنيم تا فرايندهاي واجي  آوانويسي مي 5را در جدول 

  عمومي چهارم بر افعال اجوف ةقاعدهايي از اعمال  نمونه .5جدول 
  آوانويسي صورت پس از اعمال قاعده  اعمال قاعده  آوانويسي صورت اوليه  صورت اوليه  
  [qaː.laˈ]  قَالَ [qa.wa.laˈ]  قَولَ  7

8  عيب  [ˈba.ja.ʕa] اعب  [ˈbaː.ʕa] 

9  فخَوي  [ja.ˈxaw.fu] خَافي  [ja.ˈxaː.fu] 

10  عيبي  [ju.ˈbaj.ʕu] اعبي  [ju.ˈbaː.ʕu] 

؛ يمرا شاهد 3هاي جدول  باز هم همان فرايندهاي مثال 5از جدول  8و  7هاي  در مثال
بـه   ،واكة دوم. بنابراين شدن كشيدهو  ،ها، حذف واكة اول واكه، التقاي واكه يعني حذف نيم

، بـرخالف  10و  9هـاي   امـا در مثـال  ، نيسـت  نيـاز  هـا  آن دادن توضيحچهارم براي قاعدة 
در الگوي دستوري مـوردنظر در انتهـاي هجـا     قرارگرفتنواكه پس از  هاي پيشين، نيم مثال

هجـا بـا كشـش     از جايگاه پايـان  خوان همها، حذف  قرار گرفته است. در بسياري از زبان
است و شايد در اين مرحله از تحليل بتوان گفـت كـه در ايـن دو     راه هم قبلجبراني واكة 

پس از اشاره به الگوي تكيه  ،مثال آخر فرايند كشش جبراني رخ داده است. ما به اين نكته
  .  گرديم بازمي ،در زبان عربي

 شرح بهچهار قاعدة عمومي باال، يك قاعدة خصوصي اعالل براي افعال اجوف  بر عالوه
   .وجود دارد ذيل

(معلوم و مجهـول) اجـوف ثالثـي مجـرد، در     ي فاءالفعل ماض: قاعدة خصوصي اعالل
لُ (مضـموم العـين) باشـد      كـه  درصـورتي  14تـا   6هاي  صيغه فْعـمضـموم و   ،مضـارع آن ي

شود قُلْـنَ   براي مثال، قَولْنَ مي .شود يا يفْعلُ باشد، مكسور ميمضارع آن يفْعلُ  كه درصورتي
  ).1395شود خفْنَ (طباطبايي  و خَوِفْنَ مي

  خصوصي افعال اجوف ةقاعدهايي از اعمال  نمونه .6جدول 
  آوانويسي صورت پس از اعمال قاعده  اعمال قاعده  آوانويسي صورت اوليه  صورت اوليه  
  [xif.naˈ]  خفْنَ [xa.ˈwif.na]  خَوِفْنَ  11

 [qul.naˈ]  قُلْنَ [qa.ˈwal.na]  قَولْنَ  12
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 راه هـم  بهواكه  نيم 3در جدول  6و  5هاي  بينيم كه مانند مثال مي 6از جدول  11  در مثال
حذف شده و تكيه از هجاي دوم به هجاي اول منتقل شـده اسـت و بـاز هـم بـه       قبلواكة 

پـيش از   [w]واكـة   هم همين اتفـاق افتـاده، امـا نـيم     12نيست. در مثال  نياز قاعدة جديدي
ها، پس از حذف يكـي   گردي خود را به واكة افتادة دوم داده است. در اين مثال شدن حذف
توان نحوة عملكرد قواعـد   ها تكيه از هجاي دوم به هجاي اول منتقل شده است. مي از واكه
  .نشان داد ذيل شرح به 7در جدول  ،12و  11اي ه دادن صورت دست بهبراي  را، واجي

  قَولْنَ از قُلْنَ صورت و خَوِفْنَ از خفْنَ صورت اشتقاق مراحل .7 جدول
[qa.ˈwal.na] [xa.ˈwif.na] صورت اوليه 

[qa.ˈwul.na] _________ گردشدن واكة افتاده  

[qa.ˈul.na] [xa.ˈif.na] واكه حذف نيم 

[q.ˈul.na] [x.ˈif.na] حذف واكة اول 

[ˈqul.na] [ˈxif.na] بازهجابندي 

[ˈqul.na] [ˈxif.na] صورت نهايي 

 پوشـي قواعـد   آواها در بسياري از موارد به هـم  جاي بهبينيم كه تمركز بر حروف  مي
بـه   درواقع ،آيد تحت عنوان يك قاعده ميچه  آن و در برخي موارد نيز است شده منجر

اين، حتي بازگويي قواعد اعالل در قالب مفاهيم بر عالوهفرايندهاي متفاوتي اشاره دارد. 
 درســتي بــهگرفتــه در تلفــظ افعــال اجــوف را  آوايــي نيــز فراينــدهاي واجــي صــورت

  كند. نمي  بازنمايي
ايـن    بـه  ،افتنـد  توان فرايندهايي را كه در تلفظ افعال اجوف اتفاق مي خالصه مي طور به
  خالصه كرد: شرح
 ؛شود ريشه حذف مي خوان همدومين  عنوان بهواكه  ها نيم در همة مثال. 1

واكة  جاي نيم خوان همواكه وجود داشته باشد، آن  ي در بافت پيش از نيمخوان هماگر . 2
 ؛گيرد شده را مي حذف

واكـه دو واكـه در مجـاورت هـم قـرار گيرنـد، واكـة اول         حـذف نـيم   دنبـال  بهاگر . 3
  ؛شود يم  حذف

اسـت و در برخـي    راه هـم ها با كشش واكـه   واكه در برخي از مثال فرايند حذف نيم. 4
 نيست.  ديگر
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از جملـه   ،دهنـد  بينيم كه فراينـدهايي كـه در تلفـظ افعـال اجـوف رخ مـي       مي ،بنابراين
واكـه و حـذف واكـه دو     توان براي حذف نيم ها هستند و مي فرايندهاي بسيار رايج در زبان

 نوشت:  )2(قاعدة زير  شرح بهقاعده 
2. 

  :واكه حذف نيم ةقاعد .الف
, → 	∅/ 1___ , ___ , __ 3  

 :حذف واكه ةقاعد .ب

→ ∅/____  
دوم ريشه در سه بافـت   خوان هم عنوان بهواكه  بينيم كه حذف نيم الف) مي 2در قاعدة (

سـوم   خـوان  همو ميان يك واكه و  ،ريشه و يك واكه، ميان دو واكه (C1)اول  خوان همميان 
(C3) اي  واكه واكه در بافت ميان افتد. حذف اين نيم صورت كلمه اتفاق ميV___V   به تالقـي

كند.  ب) فراهم مي 2حذف واكه در ( ةقاعدشود كه زمينه را براي عملكرد  مي منجر دو واكه
) feeding order(چينـي   ب) در اين بافت ترتيب زمينـه  2الف) و ( 2، بين دو قاعدة (درواقع

، حـذف  C1___Vنخسـت ريشـه، يعنـي در بافـت      خـوان  همبرقرار است. در بافت پس از 
شـده را در آغـازة هجـا     واكـة حـذف   جاي نيم C1يعني  ؛است راه همواكه با بازهجابندي  نيم
ـ واكـه   كميـت گيرد و اين امر تغييراتـي را در جايگـاه تكيـه و     مي دارد. در بافـت   راه هـم  هب

V___C3است، اما تغييري در جايگـاه   راه هم قبلواكه تنها با كشش جبراني واكة  ، حذف نيم
شـوند،   افتد. براي توضيح فرايندهايي كه در اين دو بافت اخير مشـاهده مـي   تكيه اتفاق نمي

 دست بهش را نيز الزم است به الگوي تكيه در زبان عربي توجه كنيم تا بتوانيم قواعد اين بخ
كلـي و   طور بهها  شناسي قواعد تكيه در زبان دهيم. براي اين كار، ابتدا نكاتي را پيرامون رده

بـار   ايـن نكـات، يـك    درنظرگرفتنكنيم. سپس با  قواعد تكيه در عربي كالسيك مطرح مي
 كميـت تغييـر جايگـاه تكيـه و    ها  آن كه در ،هاي تغييرات تلفظي افعال اجوف ديگر به مثال

دهـد   در اين افعال رخ مـي چه  آن تا بتوانيم توصيفي جامع از گرديم بازمي ،دهد رخ مي  واكه
  دهيم.  دست به

  
  شناسي قواعد تكية واژگاني رده. 3
و در بحث  )Metrical Stress Theory( نظرية تكية وزنيدر كتاب  )Hayes 1995: 31-33( هيز
كند كه در بسياري از  به اين نكته اشاره مي )typology of stress rules(شناسي قواعد تكيه  رده
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تـوان آن را در قالـب قاعـدة     بيني است و مـي  پيش ها محل وقوع تكية واژگاني قابل زبان
اي پارامتري  كه نظريه ،)Hayes 1995بندي كرد. در نظرية تكية وزني هيز ( واجي صورت

هـا يـا    محـدودي از گزينـه  منزلة انتخاب خاصي از ميـان فهرسـت    بهاست، نظام قواعد 
) كه .ibidكند ( براي قواعد تكيه معرفي مي را ). هيز چند پارامترibid.: 54پارامترهاست (

زبـان عربـي مربـوط     درمـورد كه بـه بحـث   كنيم  اشاره ميجا تنها به دو مورد  ما در اين
 زاده طبيـب  بنگريـد بـه   ،درخصوص نظرية تكية وزني هيز تر بيششود (براي مطالعة  مي

ها در نظام قواعد تكية واژگاني خود از آن دست بـه   كه زبانهايي  مؤلفه). يكي از 1388
اسـت كـه بـه وزن     )quantity sensitivity( كميـت زنند، پارامتر حساسيت به  انتخاب مي

)weight( پذيري هجـاي خاصـي در    ها تكيه شود. يعني در برخي از زبان هجا مربوط مي
تكيـه   )heavy(دارد و براي مثال فقـط هجاهـاي سـنگين     آن بستگي كميتيك واژه به 

نيستند، هر هجايي فـارغ از وزن  حساس  كميتهايي كه به  پذيرند. درمقابل، در زبان مي
  تواند تكيه بپذيرد. مي

تعيـين  ) mora(واحد وزنـيِ مـورا    براساس )moraic theory(وزن هجا در نظرية مورايي 
شود. در اين رويكرد، هر واكة كوتاه يك مورا و هر واكة بلند دو مورا دارد. در برخي از  مي
قاعـدة وزن   براسـاس گيـرد،   ي كه پس از واكه يا هسـتة هجـا قـرار مـي    خوان همها، به  زبان

يابـد. در هـيچ زبـاني بـه      يك مـورا اختصـاص مـي    )weight by position(جايگاه  براساس
بـود يـا    براسـاس گيرد، چون در هيچ زباني تمايز وزني  ة هجا مورا تعلق نميآغاز خوان هم

تـوان   ايـن اسـاس، مـي    ). برibid.: 52( است نشده مشاهدههاي آغازه  خوان همنبود يا تعداد 
مـورايي)،   يـك ( )light(بـه سـه دسـتة سـبك     ها  آن تعداد موراهاي درنظرگرفتنهجاها را با 

مورايي) تقسيم كرد. بـراي مثـال، در    سه( )super-heavy(سنگين  و فوق ،سنگين (دومورايي)
تعداد موراها  براساسهجاست، هجاها  كميت بر شعر عروضي فارسي كه در آن وزن مبتني

كـه   [se]» سـه «و  [do]» دو«ماننـد   CV̆شوند: هجاهاي كوتاه (سبك)  به سه دسته تقسيم مي
كـه   [sad]» صد«و  [si]» سي«مانند  CV̆Cو  CVː مورايي هستند، هجاهاي بلند (سنگين) يك

» سـاز «ماننـد   CVːCCو  ،CVːC، CV̆CCسنگين)  و هجاهاي كشيده (فوق ،دومورايي هستند
[sɑz] ،»دست «[dast]،  بيست«و «[bist]  مورايي هستند.  سهكه  

اشـاره   )direction of parsing(تخصيص تكيـه   جهت  بهتوان  تكيه ميهاي  مؤلفهاز ديگر 
آوانويسي واژه از چپ به راسـت يـا از    درنظرگرفتنتوانند با  كرد. قواعد تخصيص تكيه مي

راست به چپ عمل كنند. براي نمونه، در زبان انگليسي قواعد تخصيص تكيه از راست بـه  
دهنـد. در ايـن زبـان،     كنند و تكيه را از انتهاي واژه به هجاها تخصـيص مـي   چپ عمل مي
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دهي محسوب  است، يعني در تكيه )extra-metrical(وزن  ها برون و صفت ها هجاي آخر اسم
پـذيرد،   سنگين باشد، تكيـة اصـلي را مـي   ) penultimate(پاياني  شود، اما اگر هجاي پيش نمي

آن  از پـيش آخر سنگين نباشد، هجاي  قبلاگر هجاي  .photographic [ˌfoʊ.tə.ˈgræf.ik]مانند 
ها تغييراتي  نكتة مهم در اين مثال .photography [fə.ˈtɑː. grə.fi]ند پذيرد، مان تكية اصلي را مي

دهند. در مثـال اول،   ها رخ مي جايي تكيه در هجابندي و كيفيت واكه با جابه راه هماست كه 
تكيه است، اما در مثال دوم كه همين هجا تكيـه   بي مورايي سبك يكيك هجاي  [tə]هجاي 

تكية  هجاي باز و بي درمورد. همين نكته [tɑː]مورايي است، يعني پذيرفته، واكة آن بلند و دو
[fə] بر آن يعني  و معادل تكيه[foʊ] كه واكة آن يك واكـة مركـب دومـورايي     كند صدق مي

يـك هجـاي بسـته و سـنگين اسـت،       [græf]بـر   ، در مثال اول هجاي تكيـه چنين هم  است. 
، زبـان انگليسـي   ديگـر  بيـان  بهيك هجاي باز است.  [grə]تكية آن يعني  كه معادل بي درحالي

، خـوان  هـم هاي متفـاوتي ماننـد بسـتن هجـا بـا يـك       كار راهپذيركردن هجاها از  براي تكيه
ها در كار راهبرد و اين  و نظاير آن بهره مي ،ساده به واكة مركب ةواككردن واكه، تبديل  كشيده

  شوند. اي مشاهده مي هاي تكيه زبان ةهم
  

در تغييــرات تلفظــي هــا  آن ة تكيــه در عربــي كالســيك و اهميــتقاعــد. 4
  اجوف  افعال

تكية واژگاني را در عربـي كالسـيك تـابع يـك قاعـدة كهـن        )McCarthy 1979(مكارتي 
يابـد،   تـرين هجـاي سـنگين غيرپايـاني واژه اختصـاص مـي       راستي  سمت بهداند: تكيه  مي

، تكيـه در  ديگر بيان به. )ibid., cited Hayes 1995: 131( صورت تكيه آغازين است درغيراين
و  ،، جهت تخصـيص تكيـه از انتهـاي واژه بـه آغـاز آن     كميتعربي كالسيك حساس به 

هـاي   كـه زبـان   اينبر مبني ،اين الگو با مشاهدات هيز درواقعوزن است.  هجاي پاياني برون
تطبيـق دارد. در   ،)74: 1388زاده  طبيـب  از نقل بهگرا هستند ( غالباً راست كميتحساس به 

مـورا دارنـد، سـنگين محسـوب     دو ، يعني هجاهايي كه CVCو  CVVاين زبان، هجاهاي 
  توانند تكيه بپذيرند. ) و ميHayes 1995: 296شوند ( مي

هـاي   بار ديگـر بـه مثـال    قاعدة تكيه در عربي كالسيك يك درنظرگرفتناكنون، با 
هــاي دســتوري گونــاگون  قالــبدر  >ق و ل<ذكرشــده و جديــد از ريشــة اجــوف 

شـود،   مشـاهده مـي  ها  آن ترين تغييرات تلفظي در هايي كه كم نگريم. ابتدا از نمونه مي
  كنيم: شروع مي
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 پاياني سنگين هاي داراي هجاي پيش در صورت >ق و ل<اجوف ريشة اعمال قواعد اعالل بر  .8جدول 

 صورت پس از اعمال قاعده آوانويسي  اعمال قاعده آوانويسي صورت اوليه  صورت اوليه  

 [ja.ˈqul.na]  يقُلْنَ [jaq.ˈwul.na]  يقْولْنَ  13

 [ju.ˈqal.na]  يقَلْنَ [juq.ˈwal.na]  يقْولْنَ  14

تكيـه   ،طبق قاعدة تكيه در زبان عربي ،پاياني سنگين ، هجاي پيش8هاي جدول  در مثال
روي همين  چنان همواكه و بازهجابندي، تكيه  پذيرفته است. پس از اعمال قاعدة حذف نيم

تغييري در وزن اين هجا رخ نـداده اسـت. امـا در برخـي ديگـر از       زيراماند،  هجا باقي مي
در اين شـرايط تكيـه بـه هجـاي اول      ،پاياني سبك است و طبق قاعده ها، هجاي پيش قالب

  .ديد 9توان در جدول  هاي اين موارد را مي نمونه يابد. اختصاص مي
  پاياني سنگين هاي فاقد هجاي پيش در صورت >ق و ل<اجوف  ةريشاعمال قواعد اعالل بر  .9جدول 
  آوانويسي صورت پس از اعمال قاعده  اعمال قاعده  آوانويسي صورت اوليه  صورت اوليه  
  [ja.ˈquː.lu]  يقُولُ [jaq.wu.luˈ]  ولُيْق  15
 [ju.ˈqaː.lu]  يقَالُ [juq.wa.luˈ]  يقْولُ  16

، صورت اولية كلمه از سه هجا تشكيل شده است كـه دو هجـاي   9هاي جدول  در مثال
 خـوان  همواكه حذف شده و  ، نيمها پاياني سبك و هجاي نخست سنگين است. در اين مثال

اند  جاي آن را گرفته است كه درنتيجة آن هرسه هجا در يك مرحلة بينابيني سبك شده قبل
)[ja.qu.lu]فـارغ از   ،شد صورت واژه متشكل از سه هجاي سبك باقي بمانـد و تكيـه   ). مي

رسـد زبـان عربـي     نظـر مـي   بهاما  ،هجاها، طبق قاعده روي هجاي نخست قرار گيرد كميت
و به هجاي سـنگين   شود سمت راست واژه نزديك ةحاشيتكيه به  كه كالسيك تمايل دارد

اي  كه يك هجاي غيرپاياني است، بـا كشـش واكـه    ،اختصاص يابد. بنابراين، هجاي دوم را
هاي متعدد ديگري از  پذيري را داشته باشد. اين فرايند در مثال كند تا شرايط تكيه سنگين مي

   ).10(جدول  دشو افعال اجوف ثالثي مزيد نيز مشاهده مي
  هايي از اعمال قاعدة تكيه در افعال اجوف ثالثي مزيد  نمونه .10جدول 

  هاي دستوري مضارع معلوم و مجهول در قالب
  آوانويسي صورت پس از اعمال قاعده  اعمال قاعده  آوانويسي صورت اوليه  صورت اوليه  
17  قْوِمي  [ˈjuq.wi.mu] يمقي  [ju.ˈqiː.mu]  

18  تَقْوِمسي  [jas.ˈtaq.wi.mu] يمتَقسي  [jas.ta.ˈqiː.mu] 

 [ju.ˈbiː.nu]  يبِينُ [jub.ji.nuˈ]  يبيِنُ  19

 [jas.ta.ˈbiː.nu]  يستَبِينُ [jas.ˈtab.ji.nu]  يستَبيِنُ  20
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همة هجاها ها  آن وجود دارند كه در 11هاي جدول  هايي از فعل نيز مانند نمونه صورت
و  21هاي  مثال كه چنانيابد.  تكيه به نخستين هجا اختصاص مي ،هستند و طبق قاعدهسبك 

آيد و واكة  ها پيش مي واكه تالقي واكه پس از حذف نيم ،دهند، در افعال اجوف نشان مي 22
 كه حاال سنگين شده ،برروي هجاي نخست چنان همجا تكيه  شود. در اين نخست حذف مي

  پاياني صورت كلمه است.  ا اين هجا تنها هجاي پيشماند، زير باقي مي است،

 هاي فاقد هجاي سنگين در صورت >ق و ل<اجوف  ةريشاعمال قواعد اعالل بر  .11جدول 

 آوانويسي صورت پس از اعمال قاعده  اعمال قاعده آوانويسي صورت اوليه  صورت اوليه  

 [qiː.laˈ]  قيلَ [qu.wi.laˈ]  قُوِلَ  21

 [qaː.laˈ]  قَالَ [qa.wa.laˈ]  قَولَ  22

واكه پيش از حذف در انتهاي هجا قرار  نيمها  آن كه در 5، جدولاز  10و  9هاي  در مثال
توانيم كشش جبراني تلقي  واكه مي را بعد از حذف نيم قبل ةواكگرفته بود، گفتيم كه كشش 

  بينيم. مي 12بار ديگر در جدول  ها را يك كنيم. اين مثال

  .واكه در پايان هجا قرار گرفته است نيمها  آن اجوف كه درريشة هاي اعمال قواعد اعالل بر  نمونه .12جدول 
  آوانويسي صورت پس از اعمال قاعده  اعمال قاعده  آوانويسي صورت اوليه  صورت اوليه  
23  فخَوي  [ja.ˈxaw.fu] خَافي  [ja.ˈxaː.fu] 

24  عيبي  [ju.ˈbaj.ʕu] اعبي  [ju.ˈbaː.ʕu] 

ها نيز تابع الگوي تكيه در زبان  دهد كه اين صورت ها نشان مي نگاهي دوباره به اين مثال
بر بـاقي بمانـد و    تكيه چنان همشود تا  پاياني سنگين مي هجاي پيشها  آن يعني در ؛ندا عربي

هـاي   قاعـده  بر عالوهنيست. بنابراين،  نياز كنار قاعدة تكيه در به قاعدة كشش جبراني درواقع
كلي تكيه نيز براي زبان عربي  ةقاعدتوان يك  مي »2قواعد «در  واكه و حذف واكه حذف نيم

  نوشت: شرح اين  به
  :پاياني قاعدة تخصيص تكيه به هجاي پيش .3

→ ˊ/____ # 

 نهاييت بهتواند  پذيرد. اين واكه مي پاياني در انتهاي هجا تكيه مي طبق اين قاعده واكة پيش
در همـان هجـا قـرار گرفتـه      خوان همآن يك  از پس) حضور داشته باشد يا σدر يك هجا (

 تنهايي بهاما در حالت اول كه در آن واكه  ،نيست نياز باشد. در حالت دوم، به قاعدة ديگري
  دهد: رخ مي ذيل اي نيز طبق قاعدة ، كشش واكهاست پاياني قرار گرفته در هجاي پيش
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  پاياني   قاعدة كشش واكه در هجاي باز پيش .4
ˊ → ː/____ # 

  
  گيري خالصه و نتيجه. 5

در اين مقاله، چهار قاعدة عمومي اعالل و يك قاعدة خاص افعال اجوف را مطرح كرديم و 
مشخص كرديم كه چه فرايندهايي در تلفظ اين دسته از افعال  هريكهاي  با آوانويسي مثال

گونـه افعـال    ها نشان داد كه فرايند مشـترك در ايـن   دهند. بررسي داده  رخ ميدر زبان عربي 
تواند بنابه  اي مي و كشش واكه ،آن بازهجابندي، حذف واكه دنبال بهواكه است كه  حذف نيم

اي  پذيري عامل اصلي در كشـش واكـه   مشخص شد كه تكيه چنين همبافت آوايي رخ دهد. 
تنهـا ديـد روشـني از     نهشناسي  رهاي سنتي از منظر زباناست. بازنگري قواعد تلفظي دستو

و تـدريس   ،دهد، بلكه از دشواري فهم، يادگيري مي دست بهها را  فرايندهاي واجي در زبان
  كاهد. توجهي مي طرز قابل بهاين قواعد 
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