درس هفتم

گروه فعلى
آموختىم که گروه فعلى ،مهم ترىن عضو گزاره است و دست کم از ىک بن فعل و
گانه آن (شخص ،زمان ،گذر ،وجه و معلوم و
شناسه ،درست مى شود .ویژگی هاى پنج ٔ
مجهول) را نىز شناختىم.
الىت
ّ
فع ّ
گانه فعل هاى زىر گفت و گو کنىد.
درباره ویژگیهاى پنج ٔ
ٔ
نمى خواندند ،مى نشاندىم ،دوخته نمى شد ،بىاىند ،داشتند مى آمدند.

زمان فعل ها
الف) ماضى

 )1ماضى ساده = بن ماضى  +شناسه هاى ماضى؛ مانند :رفتم.
 )2ماضى استمرارى= مى  +ماضى ساده؛ مانند :مى رفتم.
 )3ماضى بعىد= صفت مفعولى  +بودم ،بودى ،بود ،بودىم ،بودىد ،بودند؛ مانند:
رفته بودم.
 )4ماضى التزامى = صفت مفعولى  +باشم ،باشى ،باشد ،باشىم ،باشىد ،باشند؛

46

			   مانند :رفته باشم.
 ) 5ماضى نقلى = صفت مفعولى  +ام ،اى( ،است) ،اىم ،اىد ،اند؛ مانند :رفته ام.
 )6ماضى مستمر = داشتم ،داشتى ،داشت ،داشتىم ،داشتىد ،داشتند  +ماضى 	
		      استمرارى؛ مانند :داشتم مى رفتم.

ب) مضارع

 )1مضارع اخبارى = مى  +بن مضارع  +شناسه هاى مضارع؛ مانند :مى روم.
 )2مضارع التزامى = بـ  +بن مضارع  +شناسه هاى مضارع؛ مانند :بروم.
 )3مضارع مستمر = دارم ،دارى ،دارد ،دارىم ،دارىد ،دارند  +مضارع اخبارى؛
		        مانند:دارم مى روم.

پ) آىنده

خواهم ،خواهى ،خواهد ،خواهىم ،خواهىد ،خواهند  +مصدر مر ّخم (= بن ماضى)؛
مانند :خواهم رفت.

گذرا کردن فعل ها

خواندىم که برخى از فعل ها را مى توان با افزودن تکواژ «انـ» گذرا ساخت« .انـ»
تکواژ گذراساز است .اىن تکواژ به بن مضارع بعضى از فعل هاى ناگذر 1افزوده مى شود
و آنها را گذرا به مفعول مى کند.
بن مضارع ناگذر

بن مضارع گذراشده با «انـ» بن ماضى گذرا شده

پَر
دو

پر  +ان

پر  +ان  +د /ىد

دو  +ان

دو  +ان  +د  /ىد

خند

خند  +ان

خند  +ان  +د  /ىد

1ــ برخى از مصدرها از قبىل شتافتن ،زىستن ،آسودن اىن تکواژ را نمى پذىرند.
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بقى ٔه فعل هاى اىن گروه را مى بىنىم:
بن مضارع ّ
پوس ،پىچ ،ت َ َرکُ ،جنب  ،جوشَ ،جه ،چرخِ ،چک ،خشک ،خواب ،دو ،رقص،
رو (ى مىانجى هم اضافه مى شود) ،کش (گذرا است) ،گرد (گشت) ،گرى ،لرز ،لغز،
رمُ ،
نشىن (خالف قاعده ← نش   +ان)  
برخى از فعل هاى گذرا نىز تکواژ «ان» را مى پذىرند:
متمم افزوده شود ،آنها را به فعل هاى گذرا به مفعول
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به ّ
متمم تبدىل مى کند.به مصدرهاى زىر ّتوجه کنىد:
و ّ
ترسىدن (از) ← ترساندن (را ــ از) چسبىدن (به) ← چسباندن (را ــ به)
َرستن (از) ← رهاندن (را ــ از)
رهىدن (از) ← رهاندن (را ــ از)
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به مفعول اضافه شود ،آنها را به فعل هاى گذرا به
توجه کنىد:
متمم تبدىل مى کند .به مصدرهاى زىر ّ
مفعول و ّ
پوشىدن (را) ← پوشاندن (را ــ به) چشىدن (را) ← چشاندن (را ــ به)
خوردن (را) ← خوراندن (را ــ به) 	 فهمىدن (را) ← فهماندن (را ــ به)
برخى از فعل هاى ناگذر ،که از مصدرهاى افتادن ،آمدن ،رفتن و ماندن ساخته
مى شوند به گونه اى دىگر گذرا مى شوند .شکل گذراى آنها به ترتىب :انداختن ،آوردن،
بردن و گذاشتن است.

تغىىر معنا در فعل ها

توجه کنىد:
به جمله هاى زىر ّ
مادر دست کودکش را گرفت.
خورشىد گرفت.
خورشىد که غروب کرد دلم گرفت.
گرفتم که شما راست مى گوىىد.
رستم پس از ماجراى سىاوش ،انتقام سختى از تورانىان گرفت.
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لوله گرفت.
هنگام دوىدن ،ناگهان عضالت پاىم گرفت.
خاصى دارد که با دىگرى
فعل «گرفت» در هرىک از جمله هاى باال معنا و کاربرد ّ
کلمه «گرفت» در هرىک از کاربردهاىش فعل دىگرى
کامال ً متفاوت است .باىد دانست که ٔ
است و نباىد آن را همان فعل پىشىن به شمار آورد.
الىت
ّ
فع ّ
فعل هاى دىگرى از قبىل پخت ،دوخت نىز درکاربردهاى متفاوت تغىىر
معنا مى دهند .براى هرىک از معانى آنها جمله اى مثال بىاورىد.

ساختمان فعل

دىدىم که فعل از جهت اجزاى تشکىل دهنده سه نوع است :ساده ،پىشوندى و مرکّب.
فعل ساده ،فعلى است که بن مضارع آن تنها ىک تکواژ باشد :آمد ،نشست ،گرفت.
فعل پىشوندى تکواژهاى «بر ،در ،باز ،فرو ،فرا ،وا و ». ...اگر پىش از فعل ساده
بىاىند « فعل پىشوندى» مى سازند .گاهى اىن پىشوندها هىچ معناى تازه اى به فعل ساده
نمى افزاىند؛ مثل :شمردن و برشمردن ىا افراشتن و برافراشتن ّاما گاهى فعلى با معناى جدىد
مى سازند؛ مثل :افتادن و برافتادن ىا انداختن و برانداختن.
الىت
ّ
فع ّ
ساده نوع خوىش تفاوت معناىى ىا
کدامىک از فعلهاى پىشوندى زىر ،با فعل ٔ
کاربردى دارد؟ باز ىافتن ،برآمدن ،بازگردانىدن ،درگذشتن ،بازفرستادن ،برآسودن،
برگماشتن ،فراگرفتن ،واداشتن .در اىن باره ،با ىکدىگر گفت وگو کنىد.
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فعل مرکّب اگر به فعل ساده ىا پىشوندى ىک ىا چند تکواژ آزاد اضافه شود ،فعل،
مهمى روى داد ،منوچهر روى تخت دراز کشىد .او
«مرکّب» خواهد شد .مانند:
ٔ
حادثه ّ
گ گل را به آرامى لمس مى کند.
بر ِ
ِ
براى تشخىص فعل ساده از مرکّب ،به سه
توجه داشت:
وىژگى اساسى باىد ّ
 )1گسترش پذىرى   )2نقش پذىرى جزء همراه فعل .به اىن معنا که اگر جزء همراه
با پذىرفتن عناصرى دىگر ،گسترش ىابد ىا نقش نحوى بپذىرد ،فعل مرکّب نخواهد بود؛
مثالً :حرف زد به اىن دلىل فعل مرکّب نىست که مى توان گفت :حرف ها زد ىا حرفى زد؛
بنا براىن ،حرف در اىن مثال مفعول است و نمى تـوان آن را جـزئى از فعل مرکّب شمرد.
مسئله مه ّم دىگر اىــن است که بــاىد فعل مرکّب را در جمله اى که در آن به کار رفته
)3
ٔ
است ،درنظر گرفت؛ زىرا ممکن است کاربرد آن در جمله اى دىگر متفاوت باشد.
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خودآزماىى

 )1جمله هاى زىر را با گذرا کردن فعلشان دوباره نوىسى کنىد.

چوپان با گوسفندان به ىىالق رفت و پس از دو ماه برگشت.

دره افتاد.
سال گذشته که دوستان به کوه نوردى رفته بودند ،سنگ بزرگى از کوه غلتىد و به ّ

ساده زىر ،فعل پىشوندى بسازىد و آنها را در جمله به کار ببرىد.
 )2با کمک مصدر هاى ٔ

خوردن ،داشتن ،چىدن ،گشتن ،آشفتن ،انگىختن ،بستن ،رسىدن ،بردن ،رىختن ،گرداندن ،خواندن ،ماندن،
خواستن.

 )3سه جمله بنوىسىد که فعل «خورد» با معانى متفاوت به کار رفته باشد.
شىوه تشرىحى بنوىسىد.
)4
درباره تصوىر زىر ،انشاىى به ٔ
ٔ

نقاشى آب رنگ از رحىم نوه سى
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درس هشتم

زندگى نامه نوىسى
ادبىات فارسى سال هاى پىش در فصلى وىژه نمونه هاىى از «زندگى نامه» را
درکتاب ّ
شىوه نوشتن زندگى نامه آشنا کنىم.
خواندىد .اکنون مى خواهىم شما را با ٔ
باره نوشته هاى تشرىحى سخن گفتىم« .زندگى نامه» گونه اى از
در درس گذشته در ٔ
نوشته هاى تشرىحى است .همان طورکه مى دانىد ،براى تشرىح ،ابتدا چند پرسش مناسب
طرح مى کنىم :کىست؟ (نام ،شهرت ،بستگان و …)
کى و کجا به دنىا آمد؟ در کجا و چگونه زىست؟
محىط زندگى او چگونه بود؟
سرپرست او چه کسى بود؟ در کجا تحصىل کرد؟ معلّمانش چه کسانى بودند؟
چه سفرهاىى کرد؟ تأثىر اىن سفرها بر او چگونه بود؟ با چه کس ىا کسانى سروکار داشت؟
کننده زندگى او کدام اند؟ پىرو چه کسانى بود؟ چه کارهاى
حوادث مهم و تعىىن
ٔ
مهمى کرد؟ اندىشه ،مذهب و عقاىد او چه بود؟ روش اخالقى ىا تحقىقى و ادبى و گفتارى
او چگونه بود؟ چه کسانى او را پذىرفتند و از چه کسانى پىروى کرد؟ چه تأثىرى بر جامعه
نهاد؟ آثارش چه نام دارند؟ کدام ىک مشهورترند؟ چند فرزند از خود برجاى گذاشت؟ کى
اندىشه او اثر گذاشت؟ و … .
تحوالتى بر زندگى و
ٔ
و کجا درگذشت؟ چه ّ
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نامه » هرىک از بزرگان دىنى ،ملّى ،علمى ،هنرى و ادبى باىد
براى نوشتن « زندگى ٔ
صحت و صداقت گردآورى و تنظىم کنىم.
اطّالعات گوناگون و پراکنده را در کمال د ّقت و ّ
روش گردآورى اطّالعات براساس آنچه در درس روش تحقىق و مرجع شناسى شما
آمده ،چنىن است:
 )1مشاهدات شخصى،
 )2پرسش از افراد مطّلع،
مطالعه ِ
نامه او را مى نوىسىم و برداشت کردن از آنها،
)3
آثار کسى که زندگى ٔ
ٔ
ومغازى،کتبرجال،
 )4استفاده از منابع کتابخانهاىچونکتابهاىشرححال،تذکره،سىره َ
مجلت  ،روزنامه ها و … .
ىادنامه ها ،داىرةالمعارفها ،اطلسهاى تارىخى ،فرهنگهاّ ،
تهىه
با ّ
توجه به پرسش هاى مطرح شده ،مى توان براى شخص مورد نظر طرح ّ
خاصى ّ
خاصى پىروى مى کند ّاما درمجموع ،مى کوشد موارد
کرد .الب ّته هر نوىسنده اى از طرح ّ
زىر را ثبت و درج نماىد:
 )1تارىخ تول ّد ،خانواده ،نام و شهرت ،ذکر نام پدر و مادر ،همسر و فرزندان ،وضع
خانوادگى
دوره مىان سالى ،کهن سالى،
 )2مراحل رشد و نمو در کودکى و نوجوانى ،شرح ٔ
پىرى و مرگ
 )3ویژگی هاى روحى ،جسمى ،اخالقى و اجتماعى
 )4تحصىالت،استادان ،محىط تحصىل ،درجات علمى ،تحقىقات و …
 ) 5روىدادهاى مهم زندگى ،سفرها ،دىدارها ،حوادث و ات ّ ِ
فاقات مهم و …
ّ
 )6خدمات فرهنگى ،اجتماعى ،علمى و ادبى
 )7آثار ،مقاالت ،شرکت در هماىش ها ،سخنرانى ها و …
شىوه نوىسندگى و …
 ) 8اندىشه ها ،افکار ،سبک و ٔ
براى نوشتن زندگى نامه از تمامى آنچه قبال ً آموخته اىم ،نظىر :توصىف ،تشرىح،
مقاىسه ،ساده نوىسى ،آغاز و پاىان ،عنوان مناسب و … باىد به خوبى استفاده کنىم .براى
اىنکه نوشته را از حالت معمول و عادى بىرون آورىم ،مى توانىم آن را به گونه اى متفاوت
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نامه زىر با طرح ىک سؤال آغاز شده است:
آغاز کنىم؛ براى مثال ،زندگى ٔ

اصالحگر بود ىا ِ ق ّدىس ىا سىاستمدارى بى پروا؟ درنظر اکثرىّت جهانىان «موهانداس .ک.
گاندى» اصالحگرى انقالبى بود .مردى الغراندام ،با لنگى پىچىده دور بدنش که خلق را به نافرمانى
از اصول ظالمانه ٔحاکم بر کشورش فرا مى خواند .پىروانش در وى چون ِ قدّىسى مى نگرىستند ولى در
چشم بسىارى از کارمندان ادارى و نظامى برىتانىا ،وى سىاستمدارى بى پروا بود که مقام ّقدوسى خود
را به عنوان وسىله اى براى زدوبند سىاسى مورد استفاده قرار مى داد .تارىخ با هرنظرى در وى بنگرد
و هرعقىده اى درباره اش ابرازکند ،هم اکنون شکّى نىست که از دىدگاه اکثر مردم جهان ،گاندى مظهر
زنده ٔهندوستان شناخته شده است.
ِ
هندوستان امپراتور انگلىس
هندوستانى که وى به سال  1869م .در آن دىده به جهان گشود،
بود .گاندى از ابتدا عادت کرد ،غربى هاىى را که بر کشورش فرمان مى راندند ،دوست بدارد؛ به وىژه
روش دادگسترى آنان را .به همىن جهت چون نوزده ساله شد ،براى تحصىل علم حقوق به لندن رفت
و تحصىالت خود را با مدارج عالى گذراند و در ىکى از دادگاه هاى لندن به طور مو ّقت به کار دادرسى
گماشته شد .گاندى سال هاى زندگى اش را در لندن در پانسىون هاى ارزان قىمت گذراند و غذاهاى
گىاهى اش را خود پخت و از معاشرت با سفىدپوستان روى برتافت؛ همان گونه که از برهمن هاى هم مىهن
خود نىز دورى مى جست .اىن سال ها ،دوران پژوهش و تفکّر گاندى بود … .
تصرف)
(شعله هاى نبوغ ،تألىف لوول تامس،
ٔ
ترجمه ّ
محمد سعىدى ،با اندکى دخل و ّ

گاه زندگى نامه ها شکلى کامال ً رمان گونه دارند .در  اىن گونه آثار ،نوىسنده سعى مى کند
واقعىت هاى موجود ،زندگى ىکى از بزرگان را
بر اساس مستندات تارىخى و با اتّکا به
ّ
نوشته زىر بخشى از داستان زندگى ّملصدراى
در قالب ىک ماجرا بنوىسد .براى مثال،
ٔ
شىرازى 1است که با  هم مى خوانىم.
ابراهىم شىرازى ،با چهره قدرتمند و چىره ّاما قدرى گرفته و فشرده ،س َحر ،در ِ
داالن خانه قدم
ٔ
َ
ِ
ِ
دهان  گشوده
در
الى
محمد را دىد و
د،
محم
  اتاق
از
و
کرد
صاف
سىنه
زد .با صداى به َعمد ،چند بار
ّ
ّ
ٔ
سىنى ِ
ِ
مسىن در ُحکمِ شمعدان را.
  آه … اىن همه شمع … اىن همه …
همسر ِ
ابراهىم چرخىد و به ِ
نگران خوىش نگاه کرد؛ با سرزنشى بى دلىل.

محمدبن ابراهىم فىلسوف معروف و بزرگ اىرانى قرن ىازدهم است که
1ــ ّملصدراى شىرازى ،صدرالمتأل ّهىنّ ،
خاصى دارد.
نظرى ّ ٔه حرکت جوهرى وى شهرت ّ
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از ِ
دىد پدران ،گوىى تمامِ معاىب از مادر به فرزند مى رسد ،همه ٔمحاسن از پدر.
محمد انداخت.
ابراهىم ،باز ،نگاه از الى در گذراند و بر ّ
محمد ،بىدار نمى شوى؟
ّ
سالم پدر ،بىدارم.
  بر نمى خىزى؟
َ
برخاسته بودم .تازه به بستر آمده ام تا کمى استراحت کنمِ .
خواب َدمِ صبح ،دراىن ِ
فصل ِ
خوش
نىمه سرد ،لذّ تى غرىب دارد پدر!
محمد ،قدرى بى پروا بود ىا بى دغدغه؛ اىن رسمِ آن روزگار نبود .ابراهىم دوست نداشت که َس ِر
ّ
ِ
گهگاهى
محمد
گرچه
بىم.
ىا
داشت
اکراه
او
با
گوى
و
گفت
از
دلىل،
همىن
به
باشد.
باال
پسر،
پاسخ هاى
ّ
ِ
ِ
درنهاىت ادب سخن بگوىد؛ و در ِ
مخالفان کم تاب ،زهرى هست.
ادب بى اضطراب ،براى
آموخته بود که
ِ
چشمان بسته سخن مى گفت .مى دانست که اگر دىده بگشاىد ،آفتاب بى رحمانه از
محمد هنوز با
ّ
ِ
پنجره بر چشمان خسته ٔاو هجوم خواهد آورد ّاما چاره اى نبود؛ الى چشم ها را آهسته باز کرد و آهسته
گفت :عاقبت اىن نور مرا کور خواهد کرد.
ِ
چاشنى خشونت.
پدر ،در را تمام گشود؛ با
محمد ،نور ،عاقبت تو را کور خواهد کرد؛ چه از خورشىد باشد چه از شمع و
  اىن نور ،نه ّ
1
چراغ .تو … تو … اىن همه شمع را از کجا مى آورى که شب ها تا طلوع مى سوزانى ،به خاطر آن نوشته ها؟

جنبه تارىخى آن نکاهد؛ زىرا اغراق و
باىد د ّقت داشت رنگ ادبى زندگى نامه از ٔ
واقعىت دور سازد.
بزرگ نماىى هنگام توصىف ممکن است نوىسنده را از ّ
هنگام نگارش زندگى نامه ،عالوه بر رعاىت نکات ف ّنى باىد درنظر داشت که زندگى نامه
تعصب و غرض ورزى نوشته شود تا بتواند سهم خود را در پژوهش هاى تارىخى
دور از ّ
و فرهنگى حفظ کند .امانت و د ّقت نوىسنده به ىک زندگى نامه اعتبار مى بخشد .به سبب
همىن وىژگى ،تارىخ بىهقى از دىگر کتاب هاى تارىخ ممتاز شده است .پس باىد همواره به
ظن و گمان.
ّ
واقعىات تکىه داشته باشىم نه بر حدس و ّ

1ــ مردى در تبعىد ابدى ،نادر ابراهىمى ،انتشارات فکر روز ،ص 15
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�چ
ف�اصل ٔه م�یان ژ
�؟
وا�ه ای ی�س ت
ک
ی ک� ص� ک
ّ
� ی زا�
� ن �گاه � ن� ی� د.
ت
فحا� � ت�ا ب� ت�ان را ب�ا د ق� ت

ک
ک
یان ژ
وا�ه ها ف�اصل ٔه مع ی ّ� ن� ی و ج�ود دارد �ه � به آ�ن ف�اصل ٔه
می ب� ی� ن� ی� د �ه م� ِ
گ
س
�
�ت
ح
ف�ظ
�
وا�های » می و ی� ن� د � .ف�اصل ٔه م�یان ژ
« م�یان ژ
وا�های ن�ش ا�نه ٔ ا ق�الل
ک
ک
ژ ی
�
ژ
ی
�  .هر
�
وا�ه حر�می دارد �ه ب�ا ی� د آ�ن را رعا ی� ت
� �رد .رعا ت
وا�ه هاس ت
ک
ف
� می ش�ود .دست�گاه ی
� ب� د�خوا� ن ی و ب� د�همی م طال ب
ها� ی
�ن �ردن یا� ن ف�اصله ب�اع ث
ک
م ث�ل ما ش� ی� ن ت� ی
�
ن
�
حر�ر و را ی�ا�نه یا� ن ف�اصله را � به طور د ق� ی� ق�
مراعا� می ن� د و ما
ت
هس
� آ�ن ت� ی�م؛ یا� ن ف�اصله هم
�   ،موظّ� ف� � به رعا ی� ت
ن� ی��ز ه ن�گام ن�و ش� ت� ن ب�ا دس ت
ّک
�
� و هم پ�ی� ش�و�ن دی و مر ب
�.
ب�رای کل ت ِ
ما� ساده اس ت
ک
ک
�
ف های غ� ی�ر �چس�بان ژ
وا�ه ها هم ف�اصله ای تو�اه
می دان� ی�م �ه م�یان حر�
مراعا� می ش�ود؛ م ث� ًال کلم ٔه « ورود» « ،دوری » و « دی�وار » ب�ا �چ ن� ی� ن ف�اصل ٔه
ت
م�یان ف
وا�ه های کی�� م ت� ن ت� ق�ر ی�� ًبا دو ب� ب
حر� ی ن�و ش� ت�ه می ش�و�ن د .ف�اصل ٔه ب� ی� ن ژ
را�ر
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ک
�    .ف ْ
ف های ی�� ژ
الحا �به ّاولی ف�اصل ٔه
ف�اصل ٔه حر�
وا�ه اس ت
حرو� چ� ی�نها اص ط ً
گ
وا�های ف(�اصله) و �به دومی ف�اصله م�یان ف
م�یان ژ
حر� ی (ن� ی�م ف�اصله) می�و ی� ن� د .ب�رای
ٔ
گ
�
ی
�
ی
مث�ال ،ج�مل ٔه ز� ی�ر را رد ن� ظ�ر می �ر م.
ک
ا� ز� ب�ان ف�ارسی ما را ق�ارد ز
می سا�د �ه ه�ز اران ژ
وا�هٔ
« آ� ش� ن� یا� ی ب�ا امکا�ن ت

ت � زا�ه �ب ز
سا��ی م» .

ک
� به ژ
وا�ه های ز�ی�ر ت� جّو�ه � ن� ی� د.

�،س آ
ب�ررسی ،دا ن� ش� آ�م زو� ،داوطل ب
سر�اسر� ،ش ت�رسوار
واد�م زو�ی  ،ت
ک
ک
ف های ی��
همان طور �ه می ب� ی� ن� ی� د ف�اصل ٔه جا��ز ای کلمه ها � ،به ا�ن زدا�هٔ ف�اصل ٔه حر�

�.
کلمه اس ت

ّک
م ک
�چ
رد مورد ژ
وا�ه های مر� ب
� ی�ا ش� ت� قّ� ی �ه می ت�وان� ی�م آ� ن�ها را س ب� ی� ده ی�ا �ج دا

�یس
ور� ان� ت� خ� ب
ا� ش�کل �ج دا ب�ا ی� د ف�اصل ٔه م�یان جا��ز ا
ب� ن�و ی�م (دو ام یال� ی هس ت� ن� د) رد ص ت
ن گ
ک
ک
ب
�
�
ی
�
�
ی
ف ها رد�ظ�ر ی�ر م .ا� ن ف�اصله ن�ش ان می دهد �ه
را �م و � به ا�ن زدا�هٔ ف�اصل ٔه حر�
ک
آ ج ب ه کی کل ّ ک� م�ش ت� ق ی م�ش ت� ق ک� ب ت� ش� ��
ی
�ن ا��ز ا �ا م �� م ٔه مر �ب  � � ،ا � مر � را ل داده ا�ن د.
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ه
ن� ی��ز ت�ا   ب�ع م ی� ن ق�اعدها�ن د� .چ ن� د مث�ال:

ف ف
و�ن دهای
صر� ی و �عل های
ک
�ن ا�خوا�ن ا ،ورودی  � ،ت�ا�ب ها ،ز �ن� دهرود ،سی و سه پ�ل� ،چ هل س ت�ون ،
گ
گ
�
�
ن
�
خ
ش
� � ،واهد آ�مد،
� ما� یه  ،دا ش� آ�م زو�ی � ،ب�ز ر� ت�ر ،ر ف��ته اس ت
ب�ر ت� ن ،دس ت
گ
گ
ی
�
ن
خ
ب
ش
ف
�
�
�
�
س
��ز ار� و سی ،وا ت�ه ود� ،ر ت�ه ش� د .
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خودآزماىى

تهىه کنىد و آن را بنوىسىد.
نامه ىکى از
 )1طرحى براى نگارش زندگى ٔ
شخصىت هاى علمى و ادبى ّ
ّ
 )2در
نوشته زىر که بخشى از زندگى موالناست ، 1نوىسنده از چه شىوه اى بهره گرفته است؟
ٔ

آخرىن خاطره اى که از اىن «دروازه ٔشرق» در اندىشه ٔ اىن نوباوه ٔخاندان بهاء ولد باقى ماند ،خاطره ٔ مالقات با
الدىن عطّار «پىرمرد خوش گفتار» و شاعرصوفى مشرب نشابور بود .شىخ عطّار تأثىرى خوشاىند و دل نواز در
شىخ فرىد ّ
وى باقى گذاشت .در آن اىّام اىن پىر خوش گفتار نشابور شاعرى نامدار و عارفى بزرگوار بود .در دىدارى که مىان او
و بهاء  ولد روى داد ،خداوندگارِخردسال او را با پدر خوىش تقرىباً هم سال ىافت .در گفت و شنود دو عارف پىر ،شوق
درباره آنها
صوفىه و مشاىخ که عطّار
لقاى «اللّه» اشتىاق به زىارت حج و عالقه به دىدار مردان خدا مطرح شد .از احوال
ّ
ٔ
در تذکرةاالولىاى خوىش سخن گفته بود ،ىاد شد .از شعر سناىى که عطّار هم مثل بهاء ولد و ىارانش بدان عالقه مى ورزىد
اندىشه سناىى را غالباً دنبال مى کرد ،سخن رفت.
و از سخن عطّار که طرز فکر و
ٔ
شىخ نشابور درباره ٔ فرزند بهاء ولد در خود احساس اعجاب و عالقه ىافت .از حالت روحانى و پرتفکّر او به
شگفت آمد .عمق فکر و قدرت بىان او را شاىسته ٔ تحسىن دىد .در پرتو فراست اىمانى خوىش درىافت که او هرگز واعظى
زمره فقىهان و صوفى اى از شمار صوفىان عادى نخواهد بود .در نور مکاشفه ٔروحانى خوىش
از جمله ٔ واعظان ،فقىهى از ٔ
که هرگونه کمالى را درنزد او ِ
دون مرتبه ٔ کمال حال ز ّهاد و صوفىان نشان مى داد ،شىخ نشابور کودک نورسىده ٔبهاء ولد
را انسانى برتر از انسان هاى عادى دىد و الجرم بى هىچ تردىد و مجامله به بهاء ولد نوىد داد که به زودى اىن کودک ،آتش
در سوختگان عالم خواهد زد و شور و غوغاىى در بىن رهروان طرىقت به وجود خواهد آورد   .
عطّار پىر نسخه اى از مثنوى «اسرار نامه» را هم که اثر دوران جوانى خود او بود ،به اىن کودک الهى هدىه کرد.
سىد برهان وى را با آن آشنا کرده
براى خداوندگار ،اىن هدىه ىک تحفه ٔ آسمانى بود .مثل الهى نامه ٔ سناىى که الالى او ّ
بود ،زبده ٔ معرفت و حکمت روحانىان را در آنچه به سلوک راه خدا مربوط مى شد ،در برداشت .اسرار عارفان و آنچه
ِ
مثنوى بى مانند نهفته بود .در ِ ّ
درک آن به فکر و وجدان دىگر محتاج بود ،در اىن
خط سىر خسته کننده اى که قافله ٔ بلخ
او را از خراسان به سوى بغداد مى برد ،اىن منظومه ٔزىبا و لطىف براى خداوندگار مونس دل نوازى بود.

 )3فاصله ٔ مىان واژه اى و فاصله ٔ مىان حرفى را با ذکر نمونه ،توضىح دهىد.
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1ــ پلّه پلّه تا مالقات خدا ،دکتر عبدالحسىن زرّىن کوب ،ص  51ــ 50

درس نهم

جملۀ ساده و اجزاى آن
جمله مستقل دو نوع است :ساده ،مرکّب.
آموختىم که ٔ
اره مـا ،زمىن ،تنها ىک ماه دارد.
ٔ
جـمله سـاده داراى ىک فعل است؛ مثالّ :
سىـ ٔ
جمله ساده
نمودار ٔ
نهاد
اره ما ،زمىن،
ّ
سى ٔ

گزاره
تنها ىک ماه دارد.

جمله ساده چند جزء دارد؟
ٔ
حداکثر 4
حداقل  2و ّ
جمله ساده ّ
اگر تنها اجزاى اصلى جمله را درنظر بگىرىمٔ ،
جزء دارد.
دانستىم که تعداد اجزاى جمله را فعل جمله تعىىن مى کند؛ پس براى ىافتن پاسخ
درست باىد به فعل جمله مراجعه کرد؛ زىرا بعضى از فعل ها تنها به نهاد نىاز دارند و بعضى
عالوه برنهاد ،اجزاى دىگرى را نىز مى طلبند؛ مثال ً وقتى مى گوىىم « :کبوتر پرىد » جمله
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دوجزئى است؛ زىرا تنها از نهاد و فعل تشکىل شده است ّاما وقتى مى گوىىم « :کبوتر
برمى چىند » ،با وجود داشتن فعل و نهاد ،جمله کامل نىست و به جزئى دىگر ــ مثال ً « دانه »  ــ
نىاز دارد تا کامل شود:
کبوتر دانه برمى چىند.
بنابراىن ،با شناخت فعل ها مى توان انواع جمله را شناخت.جمله دوجزئى ،سه جزئى
ىا چهارجزئى است.
الف) جمله هاى دوجزئى:
نمودار جمله ها ى دوجزئى با فعل ناگذر
نهاد
گروه اسمى
گل
(ما)
(شما) 	

گزاره
گروه فعلى
شکفت
اىستاده بودىم
خواهىد رفت

دوجمله اخىر ،نهاد حذف شدنى است .وقتى نهاد ضمىر باشد ،مى توان آن را
در
ٔ
حذف کرد .در اىن صورت ،تشخىص نهاد جدا بر اساس شناسه ممکن است.
نهاد ضمىر ،اختىارى است اما ِ
بنابر آنچه گفته شد ،حذف ِ
نهاد غىرضمىر چنىن نىست؛
زىرا حذف آن اىجاد ابهام مى کند:
نامه اى از دوستم رسىد .ظرف ها سالم به خانه رسىد.
ب) جمله هاى سه جزئى :نوع دوم جمله هاى ساده ،جمله هاى سه جزئى است .فعل
اىن جمله ها گذراست و به همىن دلىل ،در بخش گزاره اىن جمله ها ىک ِ
جزء دىگر هم مى آىد.
ٔ
پس جمله هاى سه جزئى عالوه بر نهاد و فعل ،ىک جزء دىگر نىز الزم دارند و بر اساس آن
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به سه نوع زىر تقسىم مى شوند:
  )1با مفعول :پرچ ِم علم و دانش را برافرازىم.
متمم :اىران به دانشمندان خود مى نازد.
جمله هاى سه جزئى   )2با ّ
  )3با مسند :اىن داستان خواندنى است.
ِ
دومصدر «بودن» و «شدن» و هم معنى هاى  
مى دانىم که در فارسى امروز ،تنها فعلهاى
«شدن» مثل «گشتن» و «گردىدن» و دىگر مشتق هاى آن (مانند است ،مى باشد ،مى شود و …)
عالوه بر نهاد ،به مسند هم نىاز دارند و جمله هاى سه ِ
جزئى مسند دار مى سازند.
توجه:
٭ ّ
در پاره اى از جمله هاى سه ِ
جزئى اسنادى،گاهى مسند ،به صورت حرف اضافه و
متمم مى آىد:
ّ
فالنى از ساکنان اىن محل است.
اىشان از دوستان شما بودند.
اىن پارچه از ابرىشم است.
متمم به خاطر داشته باشىم:
در مورد جمله هاى سه جزئى با ّ
متمم ىکسان است؛ ىعنى،
(متمم قىدى) ازنظر ساخت با ّ
ىکى از انواع گروه قىدى ّ
همراه با حرف اضافه درجمله مى آىد« :منوچهر با اتوبوس آمد».
متمم فعل در جمله ،ىکى بىشتر نىست
متمم فعل اىن است که ّ
تفاوت اىن گروه قىدى با ّ
متمم هاى قىدى را مى توان افزاىش
و فعل به آن نىاز دارد « :با داناىان درآمىز »ّ .اما تعداد ّ
داد« :منوچهر با اتوبوس  ،از مدرسه به خانه آمد» .ىا آنها را از جمله حذف کرد « :منوچهر
متمم فعل،
متمم قىدى ٔ
جنبه توضىحى دارد و فعل به آن نىاز ندارد ّاما با حذف ّ
آمد »؛ زىرا ّ
جمله ناقص مى شود :؟ درآمىز.
اضافه اختصاصى هستند
متمم نىازمندند ،داراى حرف
ٔ
عالوه بر اىن ،فعل هاىى که به ّ
اضافه اختصاصى نىستند؛ مثال ً رفتن با
متمم نىاز ندارند ،داراى حرف
ٔ
ّاما فعل هاىى که به ّ
اضافه «از»« ،به» و «با» کاربرد دارد .همچنین است رسىدن ،آمدن و غىره؛ مانند
حروف
ٔ
«على از خانه رفت» « ،على به خانه رفت»« ،على با دوستش رفت »ّ .اما نمى توان گفت «على
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متمم نىستند .مثل:
متمم از نظر معناىى نىز نىازمند ّ
با پدرش مى نازد» .ضمناً فعل هاى بدون ّ
درخت روىىد ،جوجه گنجشک پرىد و گل شکفت.
متمم نوعى مفعول است که با حرف اضافه مى آىد و مانند مفعول ،آن
در حقىقتّ ،
را هم نمى توان بدون قرىنه حذف کرد.
وىژه آنها در جدول زىر مى بىنىم.
مصدر برخى از اىن فعل ها را همراه با حرف
ٔ
اضافه ٔ
مصدر

حرف اضافه

اندىشىدن ،بالىدن ،برازىدن ،برخوردن ،پرداختن ،پىوستن ،تاختن،
چسبىدن ،گروىدن ،نازىدن ،نگرىستن

به

جنگىدن ،درآمىختن ،ساختن ،ستىزىدن ،آمىختن (مخلوط شدن)

با

پرهىزىدن ،ترسىدن ،رنجىدن ،گذشتن

از

گنجىدن

در

شورىدن

بر

وىژه خود را مى طلبد و بى آن به کار نمى رود .در
هرىک از اىن فعل ها حرف
ٔ
اضافه ٔ
توجه کنىد:
بقى ٔه فعل ها معموال ً با هر حرف اضافه اى مى آىند .به دو ٔ
جمله زىر ّ
حالى که ّ
محسن از  .............مى رنجد.
محسن از  /به  /تا  /در /به سوى خانه مى رود.
الىت
ّ
فع ّ
با دو فعل «آموختن» و «ساختن» در معانى مختلف جمله بسازىد و تعداد
اجزاى آنها را در هر کاربرد مشخّص کنىد.
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پ) جمله هاى چهارجزئى :فعل اىن نوع جمله ها نىز گذر است .جمله هاى
چهارجزئى گذرا چهار نوع اند:
متمم :نهاد  +مفعول  +متمم  +فعل
 )1چهارجزئى با مفعول و ّ
مى دادند.
جلوه بى مانندى	 به شهر
گلهاى رنگارنگ 	
ٔ
از کتاب فروشى
کتاب ها را 	
( ــ )
خرىدى؟
اىن درس بزرگ را از آن بزرگوار
( ــ )
آموختم.
1
داد.
بچه
شىر را
پرستار
به ّ

 )2چهارجزئى با مفعول و مسند :نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل
اغلب جمله هاى اىن مبحث ،همان جمله هاى اسنادى سه جزئى هستند که ىک جزء
جمله زىر را در نظر
(مفعول) به آنها افزوده مى شود و به جمله هاى چهارجزئى بدل مى گردندٔ .
مى گىرىم:
فعل
مسند
نهاد
سرد

هوا

گردىد

اگر به فعل اىن جمله تکواژ سببى «ان» بىفزاىىم (گردىد ← گردانىد)  ،به مفعول نىاز
پىدا مى کند و به اىن صورت کامل مى شود:
نشانه
متمم به شرح زىر است (همراه با اىن فعل ها عالوه بر حرف ٔ
1ــ مصدر برخى فعل هاى گذرا به مفعول و ّ
اضافه اختصاصى نىز مى آىد):
«را» ،ىک حرف
ٔ

مصدر

حرف اضافه

آموختن(تعلىم دادن) ،آوىختن (وصل کردن ،نصب کردن) ،افزودن ،آلودن  ،
بخشىدن ،پرداختن ،پىوستن ،چسباندن ،سپردن ،فروختن ،گفتن ،دادن

به

اندودن ،آمىختن ( مخلوط کردن) ،سنجىدن                                                         

با

پرسىدن ،ترساندن ،خرىدن ،دزدىدن ،ربودن ،رهاندن ،شنىدن ،کاستن،
گرفتن ،آموختن (فراگرفتن )

از

گنجاندن

در
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هوا را

باران

سرد

گردانىد.

مى خوانند.
لسان الغىب
هم طراز خوىش نمى بىند.
مى داند.
رند
شاگرد ّاول دبىرستان کرد.

حافظ را
مردم اىران
هىچ کس را
نادان
خودش را 	
حافظ
کار و تالش مداوم او را
عمده فعل هاى اىن گروه عبارت اند از:
ٔ
«گردانىدن» (= گذراى ِ
سببى «گشتن» و «گردىدن») و فعل هاى هم معنى آن ،مثل:
« نمودن » « ،کردن » « ،ساختن ».
« نامىدن » و فعل هاى هم معنى آن ،مثل « :خواندن »« ،گفتن » « ،صداکردن /زدن ».
« شمردن » و فعل هاى هم معنى آن ،مثل« :به شمار آوردن » « ،به حساب آوردن ».
« پنداشتن » و فعل هاى هم معنى آن ،مثل« :دىدن » « ،دانستن»« ،ىافتن».
متمم  +مسند  +فعل
ٔ )3
متمم و مسند :نهاد ّ +
جمله چهارجزئى با ّ
کاربرد چنىن جمله هاىى در فارسى اندک است:
اهل محل به او پهلوان مى گفتند.
 )4جمله هاى چهارجزئى دو مفعولى :نهاد  +مفعول  +مفعول  +فعل؛ مانند:
نقاش دىوار را رنگ زد.
جمله هاىى که تا اىنجا خواندىم ،از اىن قرارند:
انواع جمله
الف

جمله هاى دوجزئى

ب

جمله هاى
سه جزئى

پ

جمله هاى
چهار جزئى
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 )1جمله هاى دو جزئى با فعل ناگذر← نهاد  +فعل ناگذر
 )1سه جزئى با مفعول ← نهاد  +مفعول  +فعل
 )2سه جزئى (اسنادى) با مسند← نهاد  +مسند  +فعل
متمم  +فعل
 )3سه جزئى با ّ
متمم ← نهاد ّ +
)1
)2
)3
)4

متمم  +فعل
متمم ← نهاد  +مفعول ّ +
چهارجزئى با مفعول و ّ
چهارجزئى با مفعول و مسند ← نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل
متمم  +مسند  +فعل
چهارجزئى با ّ
متمم و مسند ← نهاد ّ +
چهار جزئى دو مفعولى ← نهاد  +مفعول  +مفعول  +فعل

جمله هاى استثناىى

همه جمله ها از نهاد و گزاره درست مى شوند و گزاره نىز داراى فعل است
دىدىم که ٔ
ّاما برخى از جمله ها ممکن است ىکى از شرط هاى جمله هاى معمولى را ــ که تا اینجا
خوانده اىم ــ نداشته باشند .اىن جمله ها استثناىى اند.
جمله استثناىى را مى بىنىم.
در اىن درس سه نوع ٔ
گزاره اىن دو نوع جمله بدون فعل مى آىد؛ از اىن رو ،آنها را «جمله هاى بى فعل»
ٔ
مى نامىم.
الف) جمله هاى ىک جزئى بى فعل مانند :سالم ،به امىد دىدار ،افسوس.
ب) جمله هاى دوجزئى بى فعل:
نهاد

گزاره

مبارک.
عىدتان
زىاد.
مرحمت شما
گزاره آنها بدون فعل مى آىد.
چنىن جمله هاىى تنها از دو گروه اسمى ساخته مى شوند و ٔ
اىن گونه جمله ها به دلىل اىن که بدون فعل به کار مى روند و ح ّتى افزودن فعل به بعضى از
آنها غىرعادى است ،دوجزئى به حساب مى آىند.
جمله هاى دوجزئى (بى فعل)
نهاد
گروه اسمى
شب
دودوتا
تو ّقف
دست ها
زىارت

گزاره
گروه اسمى
خوش
چهارتا
ممنوع
باال
قبول
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تذکّر :گاه اگر در ساختمان چنىن جمله هاىى فعل به کار رود ،به جمله هاى سه جزئى
با مسند تبدىل مى شوند:
چهاردوتا هشت تا مى شود.
سىگار کشىدن ممنوع است.
پ) جمله هاى سه جزئى بى فعل:
زندگى ىعنى عقىده.
خل ّقىت و سازندگى.
کار ىعنى ّ
همه شئون.
شناخت ىعنى جدا کردن ارزنده از بى ارزش در ٔ
اىن جمله ها فعل ندارند ّاما معادل جمله هاى زىرند:
زندگى ،عقىده است.
خل ّقىت و سازندگى است.
کارّ ،
همه شئون است.
شناخت ،جدا کردن ارزنده از بى ارزش در ٔ
واژه «ىعنى» کار فعل را انجام مى دهد و بىن نهاد و گزاره ارتباط برقرار مى کند؛
ٔ
واژه «ىعنى» را معادل فعل «است» به حساب مى آورىم و نمودار
بنابراىن ،در چنىن جمله هاىى ٔ
آن را چنىن رسم مى کنىم:

	       نهاد	     گزاره
		
گروه اسمى
گروه اسمى
گروه اسمى
		
(معادل فعل)
		
زندگى
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ىعنى

عقىده و جهاد
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خودآزماىى

 )1الف) از مصدرهاى زىر به ترتىب ،ماضى مستمر ،آىنده و مضارع اخبارى بسازىد و آنها را
در جمله هاىى به کار ببرىد.
افتادن ،فرستادن.

ب) جمله ها را در نمودار بنوىسىد و تعداد اجزاى اصلى آنها را مشخّص کنىد.
پ) جمله ها را مجهول کنىد.
 )2نوع جمله هاى زىر را با نمودار آنها مشخّص کنىد.

نوروزتان پىروز ،عىدتان مبارک ،سفر به خىر ،دست خوش ،خداحافظ.

درباره ّ
محل زندگى خود (ىا موضوع دلخواه)
شىوه نگارش تشرىحى ،انشاىى
ٔ
 )3با بهره گىرى از ٔ
بنوىسىد.
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