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درس ششم

شکل هاى زبان

1( شکل هاى گوناگون هر زبان چه نام دارد؟
2( زبان چه وىژگى هاىى دارد؟

3( لهجه با گوىش چه تفاوتى دارد؟
4( گونه در زبان چىست؟

ىکى از شگفتى هاى زباِن انسان اىن است که هرچند نظاِم ىگانه اى است، شکل هاى 
بسىار متنّوعى به خود مى گىرد؛ به فرض، اگر شما از تهران حرکت کنىد و راه خود را از 
ادامه دهىد،  بندرعبّاس  تا  بم، جىرفت و کهنوج  به سوى  ىزد و کرمان  طرىِق قم، کاشان، 
خواهىد دىد که مردم هرىک از اىن شهرها به شکِل خاّصى سخن مى گوىند ولى همٔه آنها 

خود را اهِل ىک زبان ىعنى زبان فارسى مى دانند.
اىن گوناگونى در عىِن ىگانگى عمدتاً در زبان هاى انسانى به چشم مى خورد و نه در 
پدىده هاى دىگرى که از آنها نىز گاه به نام »زبان« ىاد مى کنند؛ مثِل »زباِن زنبوِر عسل« ىا 

»زباِن راىانه« ىا »زباِن رىاضّىات« ىا »زباِن رنگ ها« و...  .
وىژگى هاىى  انسان  زباِن  در  چه  دارد؛  فرق  پدىده ها  قبىل  اىن  با  ذاتاً  انسان  زباِن 
شگفت انگىز و حّتى اعجازآمىز هست که در هىچ ىک از پدىده هاى دىگر ىافت نمى شود. 
تعداِد وىژگى هاى ذاتِى زباِن انسان زىاد است و ما در اىنجا فقط به سه وىژگى اشاره مى کنىم.
دىگر  زبان هاى  بر خالِف  است؛  آن  بودِن  ساختى  دو  انسان  زباِن  وىژگِى  مهم ترىن 
ترکىب  هم  با  بى معنى  بار صداهاى  انسانى ىک  زبان هاى  در  که همگى تک ساختى اند. 
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مى شوند و ساخت هاى معنى دار را مى سازند که به آنها نشانه مى گوىىم؛ باِر دىگر نشانه هاى 
معنى دار با هم ترکىب مى شوند و در نهاىت، پىام هاى کاملى را مى سازند که آنها را جمله 
مى خوانىم؛ مثالً، در زباِن فارسى ما ىک بار صداهاى فاقد معنِى »آ«، »ر« و »د« را با هم 
ترکىب مى کنىم و نشانٔه معنى داِر »آرد« را مى سازىم. بار دىگر اىن نشانه هاى معنى دار را 
با نشانه هاى معنى داِر »را« و »بىخت« )که هر دو مثل »آرد« از صداهاى فاقد معنى ساخته 
شده اند( ترکىب مى کنىم در نتىجه جملٔه »آرد را بىخت« ساخته مى شود. وىژگِى دو ساختى 
موجب مى شود که زبان هاى انسانى به چنان امکاناِت پىچىده و گسترده اى دست ىابند که 

نظىر آنها در زبان هاى دىگر هرگز ىافت نمى شود.
دومىن وىژگِى زباِن انسانى زاىاىِى فوق العاده و سومىن وىژگِى آن نابه جاىى است. به سبِب 
وىژگِى زاىاىى، ما مى توانىم به کمک نظام زبان، که خود محدود است، جمالِت نامحدود 
بسازىم؛ حّتى جمالتى که از پىش وجود نداشته اند؛ مثِل جملٔه »ابرها پاورچىن پاورچىن وارد 
شدند« که احتماالً اىن جمله را پىش از اىن از کسى نشنىده اىم. همچنىن، به سبِب وىژگِى 
نا به جاىى، ما مى توانىم دربارٔه چىزهاىى حرف بزنىم که اکنون حاضر نىستند ىا حّتى اصالً 
وجود ندارند؛ مثالً، مى توانىم دربارٔه زندگِى حافظ که دىگر در مىاِن ما حضور ندارد، حرف 
بزنىم ىا دربارٔه آدِم برفى که از اصل وجود نداشته است، سخن بگوىىم. به هرحال، همىن 
وىژگى ها، همراه با وىژگى هاى دىگرى که از آنها حرفى به مىان نىاورده اىم، سبب مى شوند 

که زبان هاى انسانى به کلّى با زبان هاى دىگر تفاوت داشته باشند.

فّعالّىت 1
براى هر کدام از وىژگى هاى زبان نمونه هاى دىگرى بىان کنىد.

شکل هاى گوناگون هر زبان را به نام هاى گونه، لهجه و گوىش از ىکدىگر باز مى شناسند.
به شکل هاىى از ىک زبان گفته مى شود که هرکدام در جا و موقعّىِت معّىنى  گونه 
 همان موقعّىت حرف مى زنىم؛ مثالً،  به کار مى روند. ما در هر موقعّىت با گونٔه زبانِى مختِصّ
در حضوِر معلِّم خود از ىک گونٔه زبانى استفاده مى کنىم، در مىان دوستاِن خود از گونه اى 
دىگر و در جمِع خانواده باز هم از ىک گونٔه سوم، ولى از آنجا که همگى اىن گونه هاى 
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مختلف را در جاى خودشان به کار مى برىم، متوّجِه تفاوت هاى بسىار زىاِد آنها با ىکدىگر 
نمى شوىم. تنها کافى است جاى گونه هاى زبان را به عمد عوض کنىم تا به تفاوت هاى عظىم 
آنها پى ببرىم. هىچ تصّور کرده اىد که اگر هنگام سخن گفتن با معلِّم خود از همان گونٔه زبانى 

استفاده کنىد که در جمع دوستانتان آن را به کار مى برىد، چه پىش خواهد آمد؟
لهجه به شکل هاىى از ىک زبان گفته مى شود که فقط در تلّفظ با هم فرق دارند؛ مثالً، 
وقتى ىک اصفهانى به فارسِى تهرانى حرف مى زند، مى گوىىم لهجه دارد. همىن طور، بعضى 
کردها، لرها ىا آذرى ها ممکن است با لهجٔه کردى، لرى ىا آذرى به فارسى صحبت کنند.
گوىش به شکل هاىى از ىک زبان گفته مى شود که عالوه بر تلّفظ، در انتخاِب کلمات 

و قواعِد دستورى نىز با هم فرق داشته باشند؛

فّعالّىت 2
جملٔه »امروز کجا مى روىد؟« را به گوىش محلى خود بگوىىد.

گوىش هاى  ىکى  مى کنند:  تقسىم  دسته  چهار  به  معموالً  را  زبانى  هر  گوىش هاى 
جغرافىاىى که هرىک مثالً به ناحىه اى تعلّق دارد؛ مثل گوىش هاى ىزدى، کاشانى، همدانى، 
الرى، شىرازى و ماننِد آنها. دىگرى گوىش هاى اجتماعى که هرىک به طبقه ىا قشر اجتماعِى 
خاّصى متعلّق است؛ مثل گوىش هاى واعظان و بازارىان و غىره. سوم گوىش هاى تارىخى 
 دورٔه خاّصى از ادواِر گذشتٔه ىک زبان است؛ مثل گوىش هاى فارسى در  که هرىک مختِصّ
دوره هاى پىش ىا پس از حملٔه مغول، بعد از صفوى، بعد از مشروطه و جز اىنها و چهارم 

گوىش هاى معىار، مثل گوىش هاى معىار گفتارى و نوشتارى و نظاىر آن.

فّعالّىت 3
دربارٔه تفاوت گوىش و لهجه با ذکر مثال در کالس گفت وگو کنىد.

مى بىنىم که هر زباِن ىگانه چه شکل هاى گوناگونى به خود مى گىرد. اىن خود نشان 
مى دهد که زباِن انسانى در معرِض تغىىر و تحّول است. تغىىر و تحّوِل زبان ىا ناشى از قرار 
گرفتن آن در موقعّىت ها، مکان ها و زمان هاى مختلف است ىا از استفاده هاى مختلِف طبقات 
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و گروه هاى اجتماعى ىا اشخاِص منفرد از آن ناشى مى شود.اىنکه چرا هر زبانى، با وجود 
همٔه اىن شکل هاى گوناگون و تغىىر و تحّول هاى فراوان، همچنان به عنواِن زبانى ىگانه برجا 

مى ماند، مطلبى است که در درس هاى آىنده دربارٔه آن سخن خواهىم گفت.

خودآزماىى
1( شکل هاى مختلف ىک زبان را بىان کنىد.

2( تفاوت معناىى کلمٔه »زبان« را در نمونه هاى زىر بىان کنىد.
خوراک زبان، زبان رنگ ها، زبان فارسى، زبان پرندگان

3( دو ساختى بودن زبان چه فاىده اى دارد؟
4( براى هرىک از وىژگى هاى زاىاىى و نابه جاىى زبان دو مثال بزنىد.

5( جمالتى از احوال پرسى معمول خود را با لهجه ىا گوىش محلّى بگوىىد سپس آن جمالت را 
به فارسى معىار بنوىسىد و تفاوت آنها را بررسى کنىد.

6( چهار جمله را که دربردارندٔه مفاهىم اساسى درس است بنوىسىد و نهاد و گزارٔه هرىک را با 
رسم نمودار معلوم کنىد.
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درس هفتم

چرا امال مى نوىسىم؟

راستى تاکنون فکر کرده اىد چرا امال مى نوىسىم؟ در سال هاى گذشته هفته اى نبود که 
ىک امال ننوىسىم. گرچه ما در آن سال ها هدف و فاىدٔه درس امال را به خوبى نمى دانستىم 
اّما از تبدىل کردن  »گفته« به »نوشته«، لّذت مى بردىم. معلّم کلمات را با صداىى رسا براساس 
فارسِى معىار جمله جمله ادا مى کرد و اىن براى ما نمونه و الگو بود. سعى مى کردىم تلّفظ 

صحىح کلمات را در درس امال به پىروى از او بىاموزىم.
هرگاه معلّم، امال مى گفت هم »گوش مى کردىم« هم دربارهٔ جمله ها »مى اندىشىدىم«، هم 
به معنى هر کلمه و جمله »توّجه مى کردىم« و هم آنها را »مى نوشتىم« و قبل از تحوىل دادن 
ورقه نوشتٔه خود را آهسته »مى خواندىم« و »اصالح مى کردىم«؛ چه همکارى همه جانبه اى!
بنابراىن اگر موفّق شده اىم که مهارت هاى »گوش کردن«، »بىان کردن«، »نوشتن« و 
»خواندن« را در کنار هم کسب کنىم، به کمک »امالى تقرىرى« بوده است. »تقرىر« به معنى 
بىان کردن است و »امالى تقرىرى« آن است که معلّم متن امال را به تدرىج قرائت کند و ما 

آن را بنوىسىم.
اگر اکنون مى توانىم کلماتى را که در سال هاى گذشته خوانده اىم، بى غلط بنوىسىم، به 
ىارى درس امال بوده است. اگر معلّم هر جمله را بىشتر از دو بار تکرار نمى کرد، براى آن 
بود که بىشتر دّقت کنىم و از حافظه کمک بگىرىم تا بتوانىم در ىادداشت کردن سخنان دبىران 
ـ سرعت عمل  ـ چه در کالس درس و چه در محىط هاى علمى و اجتماعى دىگرـ  و دىگرانـ 
داشته باشىم. البّته امسال هر هفته درس امال ندارىم و اىن درس چند هفته ىکبار خواهد بود. 
امسال به متن ها و گروه کلماتى خواهىم پرداخت که در کتاب هاى درسى پاىٔه اّول )فارسى 
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و غىر آن( آمده اند و براى ما تازگى دارند و الزم است نوشتن صحىح آنها را بىاموزىم.

پس به کمک امالى تقرىرى:
1( مهارت گوش کردن را کسب مى کنىم.

2( با تلّفظ صحىح کلمات و جمالت آشنا مى شوىم.
3( دّقت و حافظٔه خود را تقوىت مى کنىم.

4( شنىده ها را بهتر درک مى کنىم.
5( گفتار را به نوشتار تبدىل مى کنىم.

6( شنىده ها را درست، زىبا و خوانا مى نوىسىم.

فّعالّىت
از متن درس هاى ىک تا شش کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسی )1( با 

توّجه به گروه کلمات زىر امال بنوىسىد.

»گروه کلمه«ها براى امالى شمارۀ ىک

تحکىم و استوارى، قالب شعر، عالىم سجاوندى، مروارىد و لؤلؤ، راز و رمز حىات، 
زىاده روى و اغراق، آماده و مجّهز، اکثر و عمدتاً، شىره و عصاره، بغض و کىنه، هىئت رئىسه، 
و  تعلّق، قشر  و  وابستگى  مربوط،  و  نحىف، مختص  و  اساسى، الغر  فؤاد، خأل  و  قلب 
طبقه، تغىىر و تحّول، مقاصد و َاغراض، اىجاز و اختصار، متألّم و دردمند،  تقرىر و بىان، 
به مقتضاى عالىق، نوشته هاى منثور، تلطىف ذهن، گلگشت مصاّل ، انىس و مونس، منابع 
و مآخذ، تداعى معانى، اسف و اندوه، سفاهت و نادانى، ظراىف ادبى، نکات بالغى، مقاىسٔه 
آثار، عواطف و احساسات، التذاذ ادبى، ابتر و ناقص، نعت و منقبت، نثر متکلّفانه، تکلّف 
و تصّنع، عّزت و ذلّت، لّذت بخش و تأثىرگذار، غنا و ثروت، نثر مرسل و مسّجع، حوادث 
ماه،  و  هور  اسارت،  و  بردگى  دشمن،  نخجىرگاه  اساطىرى،  داستان هاى  خارق العاده، 
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عناصر خىال انگىز، تضاّد و طباق، پسر تهمىنه، شاه سمنگان، هماورد کاووس، آغاز فاجعه، 
تلخىص داستان، مشبّه و مشبّهٌ به، ضرب المثل عامىانه، لطىفٔه ادبى، تجزىه و تحلىل، کمدى 
و تراژدى، رذىلت هاى اخالقى، تضاّد و تعارض، تعزىه و مرثىه، رثاى شهىدان، خشمگىن 
و غضبناک، فضاىل مشترک، سمک و قطران، اوقات فراغت، ُاعجوبه و شگفت آفرىن، 
بذل و بخشش، سودمند و مغتنم، طالىه و پىشرو سپاه، آماده سازى و تعبىه، چابک و عّىار، 
غدر و خىانت، هول و وحشت، همراه و بدرقه، تىغ و سلىح، اعزاز و اکرام، ثمرت و نتىجه، 
سىلى و قفازدن، خبث طىنت، لعل آبدار، از قضا و اتّفاق، بىمارى صرع، درست و بعىنه، 
تهى دست و مفلس، غرىب و آواره، سپاسگزارى و تقدىر، قصد و عزىمت، هدىه و خلعت، 

تواضع و افتادگى، َسنَْجق و پرچم.
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بىاموزىم

کدامىک از دوجملٔه زىر را درست تر مى دانىد؟
الف( نوع بىمارى پس از تحقىقات و آزماىش هاى متعّدد، شناخته شد.

ب( نوع بىمارى پس از تحقىقات و آزماىشات متعّدد، شناخته شد.
باىد دانست:

جملٔه »الف« درست تر است؛ زىرا در آن کلمٔه فارسى »آزماىش« با نشانٔه 
جمع فارسى ىعنى »ها« به کار رفته است اّما در جملٔه »ب« همىن کلمه با نشانٔه 
جمع عربى ىعنى »ات« همراه شده که بهتر است از به کار بردن آن پرهىز کنىم. به 
کار بردن کلمٔه »تحقىقات« به سبب عربى بودن کلمٔه »تحقىق« جاىز و راىج است.

براى هرىک از کلمات فارسى زىر جمله اى بنوىسىد:
 سفارش ها )به جاى سفارشات(
 گزارش ها )به جاى گزارشات(
 پىشنهادها )به جاى پىشنهادات(
 گراىش ها )به جاى گراىشات(

ىادآورى:
به جاى استفاده از کلمٔه »فرماىشات« و مشابه آن مى توانىم همه جا شکل 

مفرد آن را به کار ببرىم )فرماىش = فرماىش ها(. مثال:
 از فرماىشات جناب عالى در طول سال بسىار بهره بردىم.
 از فرماىش جناب عالى در طول سال بسىار بهره بردىم.
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درس هشتم

وىژگى هاى فعل )1(
فعل پنج وىژگى دارد:

1 . شخص    2 . زمان    3 . گذر    4. معلوم و مجهول    5. وجه1

1 . شخص

به جمله هاى زىر توّجه کنىد:
ـَـ ند. جملٔه ىکم: دانش آموزان داستان هاى زىباىى نوشته بود 

جملٔه دوم: کودکى در امتداد راه جنگلى، هراسان مى دوىد ∅ .
ـَـ م. جملٔه سوم: نخستىن بار از زبان مادرم قّصه هاى اصىل اىرانى را شنىد 

آمده است که شناسه  باال جزئى  چنان که مى بىنىم در آخر همٔه فعل هاى سه جملٔه 
نام دارد و شخص هر فعل را معّىن مى کند. شناسه همىشه همراه فعل مى آىد. شناسه ها 

همان طورکه در درس دوم خواندىم شش تاست.
شناسهفعل ماضیشناسهفعل مضارعشخص و شمار

مفرد 

جمع

اّول شخص ىا گوىنده
دوم شخص ىا شنونده
سوم شخص ىا دىگرى

اّول شخص ىا گوىندگان
دوم شخص ىا شنوندگان
سوم شخص ىا دىگران

مى شنو
مى شنو
مى شنو

مى شنو
مى شنو
مى شنو

َم
ى
َد

ىم
ىد
َند

مى شنىد
مى شنىد
مى شنىد

مى شنىد
مى شنىد
مى شنىد

َم
ى
∅

ىم
ىد
َند

1ــ دو وىژگى وجه و معلوم و مجهول را سال آىنده مى خوانىم.
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کنىد؛ شناسٔه سوم شخص مفرد  توّجه  به اختالف شناسه ها در سوم شخص مفرد 
ـَـ د است اّما در سوم شخص مفرد ماضى، به جز ماضى التزامى، عالمتى ندارد.  مضارع 
نداشتن عالمت را با ∅ نشان مى دهىم: فرهاد به مدرسه مى رَود. فرهاد به مدرسه رفت ∅

2 . زمان

1( ملک الّشعراى بهار، سال ها در مجلّٔه نوبهار، مقاالت ارزنده اى مى نوشت.
2( اىن روزها، جوانان با تمرىن و پشتکار، خوب مى نوىسند.

3( در مورد فّن نوىسندگى، ىک مقالٔه چهارصفحه اى بنوىسىد.
4( ىکى از دانش آموزان سال اّول داستان زىباىى نوشته بود.

5( محّمدبن منّور، کتاب ارزندٔه »اسرارالّتوحىد« را در احوال جّد خوىش نوشت.
به فعل جمله هاى باال دّقت کنىد؛ همه بر نوشتن داللت دارند اّما اصل فعل در جملٔه 
1 و 5 » نوشت« است که آن را » بن ماضى« مى نامىم و در جملٔه 2 و 3 » نوىس« است که آن 

را » بن مضارع« مى گوىىم.
از  و  مفعولى است  نوشته صفت  اّما  بود« درست شده   + » نوشته  از   4 فعل جملٔه 

» نوشت +ه « ساخته شده است.
پس همٔه اىن فعل ها از دو بن ماضى ىا مضارع درست شده اند:

بن مضارع نوىس 
بن ماضى نوشت 

بنابراىن، باىد ابتدا بن فعل را بشناسىم:
دىد  = دىَدن           

کاشت  = کاشتن    ـَـ ن پاىانى  1( بن ماضى = مصدر بدون 
بُرد  = بردن           

 

 
  

 
 
 

←
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بىن       =        ببىن                                                  
کار  = بکار    2( بن مضارع = فعل امر مفرد بدون بـ آغازى 
بر    = ببر                  

بن ماضى + ه        
صفت مفعولى هم ــ چنان که                  دىد + ه = دىده

داشت + ه = داشته دىدىم ــ اىن گونه ساخته مى شود: 
نوشت + ه = نوشته        

     ماضى )گذشته(      
     مضارع )حال و آىنده( هر فعل 3 زمان اصلى دارد: 

     آىنده      
به ساخت زمان هاى مختلف از مصدر »شناختن« توّجه کنىد:

ـ  ن پاىانى ← شناخت ـَ بن ماضى = شناختن بدون 
بن مضارع = بشناس بدون »بـ« آغازى ← شناس

ـ  = e( ← شناخته ـِ صفت مفعولى = بن ماضى + ه /  ـه )   

فّعالّىت
ده فعل از تمرىن اول درس پنجم انتخاب کنىد و بن ماضى و مضارع 

آنها را بىان کنىد.

٭ انواع ماضى
1( ماضى ساده = بن ماضى + شناسه هاى ماضى

  

  

2( ماضى استمرارى = مى + ماضى ساده

 

 
  

 
 
 

 

 
  

 
 
 

←

 

 
  

 
 
 

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناختشناختىشناختممفرد
شناختندشناختىدشناختىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
می شناختمی شناختىمی شناختممفرد
می شناختندمی شناختىدمی شناختىمجمع
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3( ماضى بعىد = صفت مفعولى + بودم، بودى، بود، بودىم، بودىد، بودند

4( ماضى التزامى= صفت مفعولى + باشم، باشى، باشد، باشىم، باشىد، باشند

5( ماضى نقلى = صفت مفعولى + ام، اى، )است(، اىم، اىد، اند

در ماضى نقلى سوم شخص مفرد، معموالً )است( حذف مى شود: فرهاد به مدرسه 
رفته )است(.

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناخته بودشناخته بودیشناخته بودممفرد
شناخته بودندشناخته بودىدشناخته بودىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناخته باشدشناخته باشیشناخته باشممفرد
شناخته باشندشناخته باشىدشناخته باشىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناخته )است(شناخته ای شناخته اممفرد
شناخته اندشناخته اىدشاخته اىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
می شناسدمی شناسیمی شناسممفرد
می شناسندمی شناسىد می شناسىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
بشناسدبشناسیبشناسممفرد
بشناسندبشناسىدبشناسىمجمع

٭ انواع مضارع
مضارع +  بن   + مى   = اخبارى  مضارع   )1

شناسه هاى مضارع

 + مضارع  بن   + بـ   = التزامى  مضارع   )2

شناسه هاى مضارع

٭ آىنده
خواهىم،  خواهد،  خواهى،  خواهم،   = آىنده 

خواهىد، خواهند + بن ماضى

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
خواهد شناختخواهی شناختخواهم شناختمفرد
خواهند شناختخواهىد شناختخواهىم شناختجمع
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بىاموزىم

در جمالت زىر، چه تغىىرى حاصل شده است؟
الف( )احمد کتاب دارد. کتاب را خواندم.(، )کىف قهوه اى است. آن 

را خرىدم.(
ب( کتاِب احمد را خواندم. کىِف قهوه اى را خرىدم.

با کمى دّقت درمى ىابىم جمله های ردىف »ب« مختصر شده اند؛ چون از 
دو جمله به ىک جمله کاهش ىافته اند. توضىح آنکه:

1( »کتاِب احمد« مضاف و مضاٌف الىه است. با اضافه شدن »کتاب« به 
»احمد« دو جمله به ىک جمله تبدىل شده است.

2( »کىِف قهوه اى« موصوف و صفت است. با اضافه شدن »کىف« به 
ـ در مثال هاى  ـِ »قهوه اى« دو جمله به ىک جمله تبدىل شده است. به نشانٔه ـ

باال »نقش نماى اضافه« مى گوىىم.
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خودآزماىى
1( ساخت اّول شخص مفرد را در هشت زمان از مصدرهاى زىر بنوىسىد.

مثال از شناختن: شناختم، مى شناختم، شناخته بودم، شناخته باشم، شناخته ام، مى شناسم، 
بشناسم، خواهم شناخت.

 دىدن
 پذىرفتن

2( دوم شخص مفرد مصدرهاى باال را نىز به ترتىب بسازىد.
3( سوم شخص جمع مصدرهاى باال را نىز به همان ترتىب بسازىد.

4( از فعل هاى: نشسته است، مى نگرىست، نمى پذىرد، مى دود، طبق نمونه، مصدر، بن ماضى، 
بن مضارع و صفت مفعولى بسازىد.

صفت مفعولیبن مضارع بن ماضی ) = مصدر مرّخم( مصدرفعل
آوردهآورآوردآوردنآورده است

5( فعل هاى زىر را با حفظ شخص به زمان هاى گذشتٔه ساده، نقلى و بعىد برگردانىد و مشّخص 
ـَـ د به ∅ بدل شده است. کنىد در کدام فعل ها پس از تغىىر، شناسٔه 

مى نوىسد، مى رود، بروند، خواهىم آمد، مى آىند، خواهند شنىد.
6( تصوىر روى جلد کتاب )زبان فارسى 1( را در ىک بند توصىف کنىد.

7( براى نشان دادن دو ساختى بودن زبان سه مثال بنوىسىد.
8( امالى صحىح کلمات زىر را بنوىسىد.

تهىىٔه لباس، تعىن قىمت، تحقىق و بّرسى، عماق درىا، تالتم درىا، نامٔه مذبور، راجب درس، تشّکر 
و سپاسگذارى، وحلٔه اّول.
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درس نهم

نگارش علمى، نگارش ادبى

دو نوشتٔه زىر را با هم مقاىسه کنىد.
»اسطوره« در لغت به معنى افسانه و قّصه است و در اصطالح به قّصه اى اطالق مى شود 
که ظاهرًا منشأ تارىخِى نامعلومى دارد. مضمون اساطىر معموالً آفرىنش انسان، خلقت جهان، 
جنگ ها و نبردهاى اقوام، سرگذشت خداىان، قهرمانان دىنى و ملّى و … است. نوىسندگان و 

شعرا از اىن اساطىر در نوشته ها و اشعار خود استفاده مى کنند.
زال، اسکندر، رستم، سىمرغ، رخش و … از اساطىر اىرانى هستند.

)غالمحسىن ىوسفى(
  

ما چه مى دانىم؟ راز موجودات جهان را که مى داند؟
آفتاب غروب در مىان ابرهاى سرخ مى درخشىد، پاىان روزى طوفانى بود و باران در مجمر 

سوزان مغرب، چون شراره هاى آتش به نظر مى رسىد.
غوکى در کنار آبگىرى بر آسمان مى نگرىست؛ مبهوت و آرام اندىشه مى کرد……

)وىکتور هوگو(

  

 آىا زبان و بىان اىن دو نوشته با هم ىکى است؟
 خوب فکر کنىد و تفاوت آنها را بىان کنىد.

زبان نوشتٔه اّول، از نظر بىان، علمى است؛ زىرا، هر لفظى به معناى روشِن حقىقى 
خود به کار رفته است. اىن نوشته صرىح، دقىق، گوىا و بى ابهام است. ضمناً در مقاىسه با 

نوشتٔه دوم، در آن هىچ ىک از آراىه ها و زىباىى هاى ادبى دىده نمى شود.
زبان نوشتٔه دوم ادبى است؛ چون نوىسنده، با وصف غروب آفتاب به کمک تشبىه 
)آتشدان(  به مجمِر  نوىسنده مغرب را  براى مثال،  بىان کند؛  پاىانى غم انگىز را  مى خواهد 
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سوزانى تشبىه کرده است. پىام نوشته نىز به طور غىر مستقىم و غىرصرىح بىان شده است.
مى بىنىد که زبان ادبى با زبان علمى فرق دارد.

چنان که مالحظه کردىد، دو نوشتٔه باال دو زبان متفاوت دارند. پس زبان به اعتبار 
شىؤه بىان، به زبان علمى و زبان ادبى تقسىم مى شود.

زبان علمىِ صرفاً براى انتقال مستقىم مفاهىم دقىق علمى به کار مى رود، اّما زبان ادبى 
به آفرىنش زىباىى هاى ادبى اختصاص دارد.

براى آنکه با اىن دو زبان و تفاوت ها و شباهت هاى آنها بىشتر آشنا شوىد، به مثال هاى 
زىر توّجه کنىد:

در زبان علمى، »سرو« نام درختى است، »لعل« جواهرى قرمز رنگ است و »سنبل« 
نام گلى است؛ حال آنکه، در زبان ادبى، »سرو« بر قامت راست و کشىده و متناسب، لعل بر 

لب و سنبل بر موى تابدار داللت مى کند.
در اىن عبارت کوتاه دّقت کنىد:

» ىک تک بوتٔه کوتاه مغىالن وسط ىک بىاباِن دراز، ىک قصىدٔه بلند است.«
)خسى در مىقات، جالل آل احمد(
نوىسنده تک بوتٔه مغىالن را به ىک قصىدهٔ بلند تشبىه کرده و با آوردن واژه هاى »کوتاه«، 
»بلند« و »دراز« تناسبى زىبا پدىد آورده است. اىن واژه ها، خواننده را به تأّمل برمى انگىزد.
در نوشته هاى ادبى، نوىسنده تعّمد دارد مخاطب را به خود الفاظ، روابط و مناسبات 
به عکس، در  استفاده کند.  آفرىنى  زىباىى  براى  زبان  از  ىعنى،  متوّجه سازد؛  آنها  ظرىف 
نوشته هاى علمى، نوىسنده، مى کوشد مطالب را به گونه اى بىان کند که خواننده، بى نىاز از 

تأّمل در الفاظ،  مقصود را درىابد.
کلمه  هر  از  بتوان  که  به طورى  نوشتن،  پهلو  چند  علمى  نوشته هاى  در  بنابراىن، 
برداشت هاى متعّددى کرد، عىب و نقص به شمار مى آىد. در حالى که همىن وىژگى، در 

نوشته هاى ادبى حسن و زىباىى مى آفرىند.
در نوشته هاى ادبى، نوىسنده از آراىه هاى ادبى براى توصىف و تصوىر معانى ذهنى 
و بىان، عواطف و احساسات درونى بهره مى گىرد؛ زىرا زبان معمولى به خوبى از عهدٔه بىان 
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تجربّىات عاطفى، هنرى، دىنى و عرفانى بر نمى آىد. به اىن نوشته دّقت کنىد:
»ترس ساىه اى گذرا بر خاطرم افکند. همچون گذر ساىٔه گنجشک دىر کرده اى در نىمٔه 

روز چلّٔه تابستان بر دشتى باىر.«
)نفرىن زمىن، جالل آل احمد(

نوىسنده در اىن نوشته براى ترس »ساىه« قاىل شده و آن را از نظر »گذرا« بودن، به 
»ساىٔه گنجشک« ، گنجشکى که از ىاران جدامانده، تشبىه کرده است.

فّعالّىت
ىک بند از درس اّول کتاب ادبىات )1( را با ىک بند از درس اّول کتاب 
زبان فارسى  )1( مقاىسه کنىد و تفاوت آنها را از نظر زبان و بىان بگوىىد.

زبان ادبى تنها مراد و مقصود نوىسنده را نمى رساند، بلکه مى کوشد بر رفتار مخاطب 
اثر بگذارد و حّتى او را به واکنش و هم حّسى وادارد و با خود همراه و همدل سازد.

بچه  با  نوىسنده  است،  جانوران  حاالت  توصىف  از  نمونه اى  که  زىر  وصف  در 
خرگوش هاىى که درون النه حضور شکارچى را احساس مى کنند، هم حّسى حىرت انگىزى 
نشان مى دهد. او واکنش هاى آنها را در عالم خىال چنان به وصف درمى آورد که گوىى 

خود در موقعّىت آنها قرار دارد:
خرگوش هاى کوچک ــ دوتاىى ــ ناگهان از خواب جستند. گوش هاىشان راست شد، 
چشمانشان برقى زد و لرزشى زىر پوست نرم تنشان راه ىافت. از بىرون صداىى شنىده بودند؛ 
از باالى سوراخ کلوخى به درون افتاده بود. قلبشان تند تند مى زد و صداى آن توى سوراخ 
مى پىچىد. نفس نفس مى زدند. خطرى را نزدىک خود حس مى کردند، مادرشان نبود و تنهاىى 
بىشتر آنها را مى ترساند … ىکبار دىگر صداىى به گوششان رسىد، انگار برف ها زىر پاى کسى 

فشرده مى شد. آنها ىخ کرده بودند و از ترس خود را به انتهاى النه مى فشردند.
)خرگوش ها، اىرج پزشک نىا(
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زبان به اعتبار شىؤه بىان دوگونه است:
1( علمى
2( ادبى

زبان علمى براى انتقال مستقىم مفاهىم دقىق و صرىح به کار مى رود، 
اّما زبان ادبى به آفرىنش آثار ادبى اختصاص دارد.

خودآزماىى
1( با مقاىسٔه دو نوشتٔه زىر، تفاوت آنها را بنوىسىد:

  زبان وسىلهٔ اندىشىدن است. مردمى که زبانى پرماىه و توانا ندارند، از فکر بارور و زنده و آفرىننده بى بهره اند؛ 
بنابراىن، هرقدر در تقوىت اىن بنىاِد مهّم زندگى غفلت شود، در پرورش فکر مردم سهل انگارى شده است. کسانى که 
حّد و رسم معانى کلمات و مرز آنها براى خودشان روشن نىست چگونه مى توانند درست بىندىشند و چه چىز را مى توانند 

مطرح کنند؟
حاصل پرىشانِى فکرى، بى گمان، پرىشان گوىى است.

)مجّلۀ ىغما، سال 25، شمارٔه 2، غالمحسىن ىوسفى(
 

 غروب، غم رنگ و خونىن و خورشىد در زىر پلک غبار، اشک خونىن مى بارد. همهمه ها و قهقهه ها فروکش 
کرده؛ طوفان در دشت نمى وزد و موج خون بر کناره و کرانهٔ گودال تا قلّهٔ بلند تارىخ باال مى زند. زمىن مى لرزد؛ التهابى 

مبهم گسترهٔ دشت را پوشانده است. آب اىستاده است و خاک موج برداشته …
)سوگ سرخ، محّمدرضا سنگرى(

2( زمان فعل هاى دو متن تمرىن قبلى را تعىىن کنىد.
3( دربارٔه ىکى از سه پدىدٔه زىر دو مطلب )هرىک پنج سطر( ىکى به زبان علمى و دىگرى به زبان 

ادبى بنوىسىد.
 زمستان    پروانه     ماه   

4( برجستگى هاى ادبى و زىباىى هاى هنرى ىک حکاىت از گلستان سعدى را بنوىسىد.
5( در نوشته هاى زىر غلط هاى امالىى را بىابىد و آنها را اصالح کنىد.

 او به ِسَمت کتابدار دبىرستان منسوب شده است.
 سهراب سپهرى از شاعران مآثر اىران است.

 حقىقت علم، کمک به هم نوع خىش و کسب رضاىت بارى تعاال است.
 سنگ هاى خورد را از زمىن زراعى جم کرد.
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درس دهم

وىژگى هاى فعل )2(

3. گذر: ناگذر و گذرا
1( على آمد.

2( على کتاب را آورد.

3( على خوشحال شد.
4( على از دوستش رنجىد.

5( على کتاب را به دوستش بخشىد.
براى جمله هاى باال ىک نمودار بکشىد و تفاوت جمله ها را با هم بررسى کنىد.

تفاوت آنها در چىست؟
فعل آمد در جملٔه 1 تنها با نهاد به کار رفته است. اىن نوع فعل را ناگذر مى نامىم.

فعل هاى آورد، شد، رنجىد و بخشىد در جمله هاى 2 ، 3 ، 4 و 5 به جزء ىا اجزاى 
دىگرى هم نىاز دارند. اىن گونه فعل ها را گذرا مى نامىم1.

بنابراىن، فعل ها از نظر وىژگى گذر دو گونه اند: ناگذر و گذرا.

٭ فعل هاى ناگذر
نشستن،  آمدن،  رفتن،  مانند  مصدرهاىى  از  معموالً  و  دارند  نىاز  نهاد  به  فقط  که 

برخاستن، خوابىدن، دوىدن، چرخىدن، گرىستن، پوسىدن و... ساخته مى شوند.

1ــ مصدرهاى شکستن، پختن، رىختن، برىدن، گداختن، گسستن و ... هم مى توانند ناگذر و هم گذرا به کار 
روند. به فعل هاىى که اىن گونه ساخته مى شوند، دو وجهى مى گوىند: شىشه شکست. على شىشه را شکست. 

نهاد
جمله با فعل ناگذر

دوىد. کودک 

گزاره 
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٭ فعل هاى گذرا
1( فعل هاى گذرا به مفعول: که به مفعول نىاز دارند و از مصدرهاى: شناختن، 
و...  ساختن  داشتن،  دوختن،  بافتن،  پاشىدن،  کاشتن،  پوشىدن،  دىدن،  بردن،  آوردن، 

ساخته مى شوند.
اگر به بن مضارع برخى افعال ناگذر »ان« بىفزاىىم، بن مضارع گذرا به دست مى آىد. 

بن ماضى اىن نوع فعل ها نىز چنىن ساخته مى شود:
    پر + ان + د          
دو + ان + د

 
 
 

  
بن مضارع گذرا شده + د ← بن ماضى؛ مانند: 

   بار + ان + د          
به جاى »د« گاهى »ىد« به کار مى رود: پرانىد، دوانىد

فّعالّىت
فکر کنىد و پاسخ دهىد:

با فعل هاى بخشىد، پوشىد و گسست جمله بسازىد و تفاوت آنها 
را بىان کنىد.

2( فعل هاى گذرا به مسند: که به مسند نىاز دارند و از مصدرهاى بودن و شدن و 
گردىدن و هم معنى هاى آنها ساخته مى شوند. )است، گشت و گردىد(

نهاد                                                                        گزاره    

فعل     مفعول 

خواند. کتاب را  جعفر 

جمله با فعل گذرا به مفعول 

نهاد                                                                                           گزاره    

جمله با فعل گذرا به مسند 

مسند                                                                        فعل    

قصهّ هاى مثنوى                                           گوناگون                                                                   است.
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3( فعل هاى گذرا به متّمم: که به متّمم نىاز دارند و از مصدرهاى جنگىدن، رنجىدن، 
نازىدن، ترسىدن، برخوردن و ... ساخته مى شوند1.

توّجه:
مالک تشخىص فعل، کاربرد آن در جمله است.

بىاموزىم

جمله هاى زىر را بررسى مى کنىم:
الف( گاهى که دوست فاضلى را مى بىنم از او براى همکارى شخصاً 

دعوت مى کنم.
ب( گاهاً دوست فاضلى را که مى بىنم از او براى همکارى شخصاً دعوت 

مى کنم.
باىد دانست:

1( جملٔه »الف« درست و جملٔه »ب« نادرست است؛ زىرا نشانٔه »تنوىن« 
مخصوص کلمات عربى است. پس کلماتى مانند »گاهاً، ناچارًا، زباناً، جاناً، 
دوماً، سوماً و …« را به کار نمى برىم و به جاى آنها مى گوىىم: »گاهى، به ناچار، 
زبانى، جانى، دوم، سوم« به کاربردن کلمٔه »شخصاً« راىج و جاىز است چون 

کلمٔه »شخص« عربى است.

1ــ بعضى از متّمم ها را که فعل به آنها نىاز ندارد، متّمم قىدى مى گوىند؛ مانند: گل در گلدان پژمرد.

جمله با فعل گذرا به متّمم 

رنجىده بود. از دوستش  احمد 

نهاد                                      گزاره    

متّمم                                  فعل    
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و  »تلفن«  زىرا  نىستند؛  درست  نىز  تلگرافاً «  و  » تلفناً  مانند  کلماتى   )2
»تلگراف« کلمات دخىل1 غىرعربى هستند و آنها را نباىد با تنوىن به کار برد.

به جاى اىن کلمات بهتر است از چه کلماتى استفاده کنىم؟

خودآزماىى
1( در جمله هاى زىر، از مصدرهاى داخل پرانتز فعل مناسب بسازىد.

 مادر کودکش را )خوابىدن(.
 سخنان بزرگمهر را به اطاّلع مردم اىران )رسىدن(.

 خون جگر دىو سپىد را در چشم کاووس )چکىدن(.
 اکوان دىو قطعه اى از زمىن را که رستم بر آن خوابىده بود برىد و بر سر دست )چرخىدن(.

 رستم بار دىگر رخش را تا محّل حادثه )دوىدن( و به سرعت خود را به آنجا )رسىدن(.
2( نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص کنىد.

 در نوىسندگى مهارت در پروراندن مطلب بسىار مهم است.
 نوشتٔه خوب آن است که نوىسنده مقصود خود را خوب بپروراند.

 نوىسندٔه خوب واقعّىات را دقىق مى بىند.
 اىرانىان در طول تارىخ زبان خود را حفظ کرده اند.

3( هرىک از فعل هاى زىر را، طبق نمونه، به سه صورت مضارع التزامى، ماضى التزامى و ماضى 
ساده بنوىسىد.

آورده است ــ مى دود ــ پذىرفته بود ــ آمده بودند ــ بىفکند ــ برده اند ــ مى سازند

ماضی سادهماضی التزامیمضارع التزامی فعل
آوردآورده باشدبىاوردآورده است

4( با کلمات زىر ىک نوشتٔه وصفى در ىک بند بنوىسىد.
بابونه، وحشى، شقاىق، آفتاب، نم نم، غلتىد.

1ــ  به کلمه اى که فارسى نىست ولى در زبان فارسى داخل شده و رواج ىافته است »دخىل« مى گوىند. کلمٔه 
دخىِل عربى مانند »کتاب«، »مداد« و ... کلمٔه دخىِل غىرعربى مانند »ُپست«، »کالس« و ...  .


