درس هشتم

گروه فعلى و وىژگى هاى آن
آموختىم که مهم ترىن عضو گزاره ،گروه فعلى است که معموال ً با شناسه همراه است.
فعل پنج وىژگى دارد:
 )1شخص      )2زمان      )3گذر      )4وجه      )5معلوم و مجهول
برخى از وىژگى هاى فعل ازجمله شخص ،زمان و گذر را سال گذشته آموختىم و دانستىم که:

 )1شخص

فعل شش شخص دارد:
(گوىنده) ّاول شخص مفرد = رفتم.
(شنونده) دوم شخص مفرد = رفتى.
١
(دىگرى) سوم شخص مفرد = رفت∅ .

(گوىندگان) ّاول شخص جمع = رفتىم.
(شنوندگان) دوم شخص جمع = رفتىد.
(دىگران) سوم شخص جمع = رفتند.

 )2زمان

فعل سه زمان اصلى دارد:
 )1ماضى ساده = بن ماضى  +شناسه هاى ماضى :رفتم ،رفتى ،رفت  ،رفتىم	 ،

	     رفتىد ،رفتند

 )2ماضى استمرارى = مى  +ماضى ساده :مى رفتم ،مى رفتى  ،مى رفت،مى رفتىم	 ،
	      مى رفتىد ،مى رفتند
 )3ماضى بعىد = صفت مفعولى  +بودم ،بودى ،بود ،بودىم ،بودىد ،بودند:
الف) ماضى
	     رفته بودم  ،رفته بودى ،رفته بود ،رفته بودىم ،رفته بودىد ،رفته بودند
 )4ماضى التزامى = صفت مفعولى  +باشم ،باشى ،باشد ،باشىم ،باشىد ،باشند:
	    رفته باشم ،رفته باشى ،رفته باشد ،رفته باشىم ،رفته باشىد ،رفته باشند
 )5ماضى نقلى = صفت مفعولى +ام ،اى( ،است) ،اىم ،اىد ،اند :رفته ام  ،رفته اى	  ،
	     رفته است ،رفته اىم ،رفته اىد ،رفته اند
١ــ تکواژ صفر

37

ب) مضارع

٭

 )1مضارع اخبارى= مى  +بن مضارع  +شناسه هاى مضارع :مى روم …

 )2مضارع التزامى = بـ  +بن مضارع  +شناسه هاى مضارع :بروم…

آىنده = خواهم ،خواهى + … ،بن ماضى:
پ) آىنده               خواهم رفت …
٭ در زبان فارسى چند زمان دىگر نىز وجود دارد؛ ازجمله:
داشتم مى رفتم ،داشتىم مى رفتىم
داشتم

ماضى مستمر داشتى  +ماضى استمرارى 	 داشتى مى رفتى ،داشتىد مى رفتىد

		
داشت مى رفت ،داشتند مى رفتند
داشت


… 
دارم 
مضارع مستمر دارى  +مضارع اخبارى

دارد
		
… 

دارم مى روم ،دارىم مى روىم

دارى مى روى ،دارىد مى روىد
دارد مى رود ،دارند مى روند


کاربرد زمان افعال
شىوه ساخت افعال در زمان هاى گوناگون سخن گفتىم .اکنون به
سال گذشته
درباره ٔ
ٔ
برخى از کاربردهاى زمان ها اشاره مى کنىم:

ماضى ساده

براى بىان کارى که در گذشته به طور کامل انجام گرفته است:
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٭ ــ الف) فعل هاىى که از مصدر «بودن و داشتن» بدون پىشوند «مى» و «بـ » مى آىند ،مانند «هست و دارد» استثنا هستند.
ب) فعل هاى است و هست از نظر زمان ،مضارع هستند.

وقتى خورشىدِ صبح ىکشنبه ،پنجم جمادى اآلخر سال  672پلک هاى خود را گشود،
الدىن ،چشمان پرنور خود را بر قونىه فروبست و به شمس پىوست.
موالنا جالل ّ

ماضى استمرارى

الف) براى بىان کارى که در گذشته به صورت پىوسته ادامه داشته ىا بارها تکرار شده است.
ما قرن ها با همساىگان خود در صلح و صفا مى زىستىم.
هر بار که طوفانِ حادثه اى به ما مى رسىد ،بالنده تر قد برمى افراشتىم.

ماضى بعىد

براى بىان کارى که در گذشته پىش از کار دىگر اتّفاق افتاده است:
وقتى سپاه نادر به اصفهان رسىد ،اشرف و ىارانش اىن شهر را غارت کرده بودند.

ماضى التزامى

براى بىان کارى در گذشته همراه با احتمال ،الزام و آرزو:
شاىد
کاش
باىد







مضرات زىاده جوىى و خودخواهى را درىافته باشد.
انسان ّ
متمدن امروز ّ

ماضى نقلى

نتىجه آن مورد نظر است:
الف) براى بىان کارى که در گذشته انجام گرفته ،اىنک اثر و ٔ
صحنه پىکارهاى علمى بىن المللى موفّ ّقىت هاى
در سال هاى اخىر جوانان ما در
ٔ
بزرگى کسب کرده اند.
ب) براى بىان کارى که گوىنده ،شاهد آن نبوده است و صورت نقل قول دارد:
سىل از کوه سرازىر شده و خانه ها را خراب کرده است.
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ماضى مستمر

براى بىان کارى که در گذشته ،هم زمان با کارى دىگر صورت گرفته است:
داشتىم برمى گشتىم که حسن وارد شد.

مضارع اخبارى

الف) براى بىان حقاىق کلّى و مطالب علمى:
آب در گرماى صد درجه مى جوشد .آهن در مجاورت رطوبت زنگ مى زند.
ب) براى بىان کارى که اکنون در حال انجام است:
چه مى کنى؟ کتاب مى خوانم.
پ) همچنىن براى بىان کارى که در آىنده انجام خواهد گرفت ،از اىن فعل استفاده
مى شود:
تابستان آىنده به مسافرت مى روىم (= خواهىم رفت).

مضارع التزامى

براى بىان احتمال ،الزام و آرزو در آىنده:

شاىد 
باىد    

کاش 

باران ببارد.

مضارع مستمر

براى بىان کارى که هم اکنون در حال جرىان است:
تمدن بشرى به کجا دارد مى رود؟
قافله ّ
ٔ

آىنده
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براى بىان کارى که از اىن پس انجام خواهد گرفت:
آزادى و آفتاب هم رىشه اند و در صورت نبود هر ىک از آنها ،حىات نابود خواهد شد.

الىت
ّ
فع ّ
درباره کاربردهاى گوناگون آنها
همه زمان ها را بسازىد و
از مصدر «نوشتن»ٔ ،
ٔ
گفت وگو کنىد.

 )3گذر

فعل ممکن است ناگذر ىا گذرا باشد:
ناگذر

		
فعل
گذرا
		

 1ــ گذرا به مفعول
 2ــ گذرا به مسند
 3ــ گذرا به متمم

ىادآورى :گاهى از مصدرهاى شکستن ،رىختن ،پختن ،برىدن ،گداختن ،گسستن و …
فعل هاىى ساخته مى شود که هم گذرا و هم ناگذر هستند بدون آنکه تغىىرى در ساخت و معناى آنها
اىجاد شود .مانند :آب رىخت /.گربه آب را رىخت .به اىن افعال دووجهى مى گوىند.

 )4وجه

به جمله هاى زىر د ّقت کنىد:
وقوع فعل از نظر گوىنده مسلّم است.
جملۀ ىکم :پروىز به خانه مى رود.
جملۀ دوم :شاىد پروىز به خانه برود .وقوع فعل از نظر گوىنده نامسلّم است.
جنبه فرمان ىا خواهش دارد.
		
جملۀ سوم :به خانه برو.
وقوع فعل ٔ
اىن سه کارکرد فعل را وجه فعل مىگوىىم و آنها را بهترتىب اخبارى ،التزامى و امرى مىنامىم.

وجه اخبارى

اگر گوىنده وقوع فعل را به صورت مسلّم و قطعى مطرح سازد ،فعل از وجه اخبارى است.
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جز فعل امر و دو ساخت ماضى التزامى و مضارع التزامى ساخت ساىر زمان هاى
فعل ها ،از وجه اخبارى است.

وجه التزامى

اگر گوىنده ،فعل را به صورت نامسلّم ىا احتمال و آرزو و الزام مطرح کند ،فعل
از وجه التزامى است و ساخت هاى ماضى التزامى و مضارع التزامى براى آن به کار
مى رود:
ماضى( :اخبارى) پروىز در امتحان ورودى موفّق شد ← (التزامى)کاش پروىز
موفّق شده باشد.
مضارع( :اخبارى) پروىز در امتحان ورودى موفّق مى شود ← (التزامى) کاش
پروىز موفّق شود (بشود).

وجه امرى

اگر گوىنده ،وقوع فعل را به صورت امر ،خواهش و فرمان مطرح کند ،فعل از
وجه امرى است.
کتاب را بردار .قدر مادر و پدر خوىش را بدان .خداىا ،مرا ببخش.
فعل امر برخالف وجه اخبارى و التزامى ،پرسشى نمى شود.
فعل امر (وجه امرى) تنها دو ساخت (صىغه) دارد:
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دوم شخص مفرد
بـ  +بن مضارع ∅ +

دوم شخص جمع
بـ  +بن مضارع  +ىد

بنوىس
برو
بنشىن

بنوىسىد
بروىد
بنشىنىد

ب��یام زو��ی م

ک
ال� ز� ی�ر را ب�اهم م ق�ا�یسه � ن� ی� د:
ج�م ت
� س ف� ش
		
ار� ی ب�را�ی ش� ف�رس ت�ادم.
�ن امه را � به وس ی�ل ٔه �پس ت
ال ف�
ک
ت�عط
� به من� ظ�ور ب� زا�د ی� د زا� نمااگشیه � ت� ب
		
ا�  ،کالس ی�ل ش� د.

		

ب
�

		

� س ف� ش
ار� ی ب�را�ی ش� ف�رس ت�ادم .
�ن امه را ب�ا پ�س ت

ک
ت�عط
ب�رای ب� زا�د ی� د زا� ن�مااگشیه ��ت ب
ا�  ،کالس ی�ل ش� د.

٭٭٭
� به کار ب�ردن « ب�ا» و « ب  �رای » رد ج�مله ،زا� « � به وس ی�ل ٔه » و « � به من� ظ� ِور » م ن�اس ب
� ت�ر
ی ج ک
گ
�خ ن� ن من�
�
ت
ق
�
ش
ش
�
�
�
�
ن
پ
ز
�
ت
ت
�؛ ز��را �مله تو�اه �ر می ود و �یام �ود�ر � به و�ن ده و وا � ده ل می �ردد.
اس ت
ک
گ
� ز�مان  ،خ�الصه ت�ر و �وت �اه ت�ر می ش�و�ن د؛
ز� ب�ان اه و زا� ج�مله ز� ب�ان ف�ارسی ب�ا � �ذ�ش ت
ی س ک
ب� ن� با� یرا� ن ،ا ق�� ت ض�ای ز� ب�ان ف�ارسی ز
ف  ،
ما� م ت�راد�
� �ه زا� م�یان کل ت
امرو� ا� ن ا ت
ک
کلم ٔه ساده ت�ر و � تو�اه ت�ر را ان� ت�� ب
خا� کنیم.

خودآزماىى

 )1زمان و کاربرد و وجه فعل هاىى را که در متن زىر مشخّص شده اند ،بنوىسىد.

موشى بر لب چشمه اى وطن ساخته بود .غوکى نىز در آن نزدىکى در آب به سر مى برد .غوک گاه و بى گاه از آب
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بىرون مى آمد و آواز مى خواند .موش از آواز غوک ل ّذت مى برد .بدىن ترتىب با هم دوست شدند .روزى موش به غوک
گفت هرگاه مى خواهم غم دل با تو بگوىم تو در آب هستى .غوک گفت :راست مى گوىى .من نىز هرگاه به در خانه ٔ تو

مى آىم تو از سوراخ دىگر بىرون رفته اى ،چاره اى بىندىش .موش گفت :رشته اى دراز پىدا خواهم کرد ،ىک سر آن را

به پاى تو و سر دىگر آن را به پاى خود خواهم بست تا همىشه از حال تو باخبر باشم.

روزى موش بر لب آب آمد تا غوک را بطلبد .زاغى موش را دىد و به چنگال گرفت .چون پاى موش با رشته

تعجب مى گفتند :هرگز غوک شکار زاغ نبوده است.
به پاى غوک بسته بود غوک نىز واژگون به هوا رفت .مردمان با ّ

غوک با فرىاد گفت که از شومى مصاحب ناهم جنس بدىن مبتال شده است.

درباره خطّ و نوشتار در زبان توضىح دهىد( .درىک بند)
)2
ٔ
 )3به جاى کلمات مشخّص شده ،کلمات کوتاه ترى قرار دهىد.
از سوى دوستم نامه اى آمد.
به چه علّتى غاىب شده است؟
وسىله تاکسى به خانه رفتم.
به ٔ
به چه سبب به مدرسه نىامدى؟
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