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درس هفدهم

دستور تارىخى )1(

وىژگى هاى جمله در متون گذشته
وىژگى هاى مهّم جمله در متون نظم و نثر قدىم چنىن است:

1( تکرار در جمله راىج است و عىب شمرده نمى شود:
به نام آن خداى که نام او راحت روح است و پىغام او مفتاح فتوح است و سالم او در 
وقت صباح مؤمنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بالنشىنان را 
   )مناجات نامه، خواجه عبداللّه انصارى(             کشتى نوح است.  

2( معموالً جمله ها کوتاه و کامل است:
الهى مرا عمل بهشت نىست و طاقت دوزخ ندارم. اکنون کار با فضل تو افتاد. 

                                  ) مناجات نامه (          

پدر بخندىد و ارکان دولت بپسندىدند و برادران به جان برنجىدند.       
)گلستان، سعدى(  

عالِم زمانه بود و در علم طرىقت ىگانه بود و از کُبَراء اصحاب بود.     
)تذکرةاالولىا، عطّار(  

3( گاهى دو نهاد با ىکدىگر مطابقت ندارند:
خورش ها بىاراست خوالىگران فعل مفرد براى نهاد جمع: )انسان( 

آدم و حّوا بمرد، نوح و ابراهىم خلىل بمرد.  
فعل مفرد براى نهاد جمع: )غىر انسان(     در آبگىرى سه ماهى بود.

فعل مفرد براى اسم مبهم: )که بر جمع جاندار داللت دارد و امروز جمع مى آىد.(
که چو من سوخته در خىل تو بسىارى هست.  
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فعل مفرد و جمع براى نهاد جمع:  اىلچى مى فرستادند و از وصول چنگىزخان اعالم 
مى کرد و تحذىر مى نمود و تشدىد مى کرد و هرکجا اىلى قبول مى کردند شحنه با التمغا به 
نشان مى دادند و مى رفت و هر کجا امتناع مى نمودند، آنچ )آنچه( سهل مأخذ بود مى گرفتند 
)تارىخ جهان گشا، جوىنى(           و مى کشت.  

4( گاهى جاى اجزاى جمله تغىىر مى کند و ظاهرًا نظم امروزىن را ندارد1:
نمونه هاى جابه جاىى

٭ تقدىم مفعول براى تأکىد:
)تارىخ بىهقى(     نوح را اىن سال ندىمى خداوندزاده فرمود امىر.  
      )حافظ(       که رحم اگر نکند مّدعى خدا بکند  

٭ تقدىم فعل:
      )بىهقى(       بىاورم از حدىث اىن پادشاه بزرگ  

بـخواهد هـم از تـو پدر کىن من           چو بىند که خاک است بالىن من 
    )فردوسى(                   

٭ تقدىم متّمم:
از خـدا جـوىــىم تـوفـىـق ادب                بى ادب محروم ماند از لطف رب 

      )مولوى(              

٭ تقدىم مسند و فعل بر نهاد و مفعول براى تأکىد:
)بىهقى( فاضلى ىافتم او را سخت تمام.     

٭ تقدىم مسند و فعل بر نهاد براى تأکىد:
غـمـى بـود رسـتم بـىازىد چنگ               گرفت آن سر و ىال جنگى پلنگ 

    )فردوسى(              

1ــ اىن جابه جاىى به چند دلىل صورت مى گىرد که مهم ترىن آن به قرار زىر است:
الف( در نثر، اىن جابه جاىى اجزا به اقتضاى بالغت کالم صورت مى گىرد.

ب( در شعر، عامل وزن و قافىه و در نثر مسّجع، سجع نىز به دلىل نخست افزوده مى شوند.
پ( در ترجمٔه مستقىم و لفظ به لفظ قرآن کرىم و ساىر متن هاى دىنى اىن جابه جاىى زىاد است.
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٭ تقدىم مسند بر نهاد:
        زنده جان بشر از حکمت و پند تو بود 

٭ تأخىر مسند براى رعاىت سجع ىا قافىه:
نىست  او  از  جز  خواستن  که  دهنده اى  سزاوار.  اوست  پرستىدن  که  آفرىننده اى 

خوش گوار.
  )خواجه عبداللّه انصارى( پادشاهى او راست زىبنده. خداىى او راست درخورنده.  

مى داشت پدر به سوى او گوش                کاىن قّصه شنىد گشت خاموش 
)نظامى(

٭ تقدىم مضاٌف الىه )قاعدٔه فّک اضافه(:
گرگ را برکَنْد سر آن سرفراز                     تـا نـباشـد دو سـرى و امـتىاز

)مولوى(

٭ جابه جاىى ضماىر مّتصل شخصى در نثر و شعر قدىم تنّوع فراوان دارد:
    سرکش مشو که چون شمع از غىرتت بسوزد  

دلبر که درکف او موم است سنگ خارا = بسوزدت      
)حافظ(  

دل من همى بر تو مهر آورد              همى آب شرمم به چهر آورد = به چهرم
)فردوسى(

هر آن دىوار قدىمش که پىش آمدى، به قّوت بازو بىفگندى. = پىشش آمدى
)سعدى(

هر دم از درد بنالم که فلک هرساعت  
کُـنـدم قـصد دل رىـش به آزار دگـر = قصد دل رىشم 
)سعدى(

معشوق ىا  خدا  آن  مرجع  آنکه  دلىل  به  شعر  در  مرجع  بدون  ضمىر  آوردن  ٭ 
است:

)حافظ( تو را چنان که توىى هرنظر کجا بىند  
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٭ آوردن ضمىر » ما « در معناى » هر کس «:
 تو مگو ما را بدان شه بار نىست 

)مولوى(

٭ تقدىم و تأخىر به دلىل ترجمٔه تحت اللّفظى آىات قرآن مجىد:
گفت: ىکى از اىشان دو، ىا پدر من، مزدورگىر او را.      

      )ترجمٔه تفسىر طبرى از آىٔه شرىفٔه » قالت احدىهما ىا ابِت استأجرهُ «  سورٔه قصص، آىٔه 26 (.

       بىامد بدىشان موسى با آىت هاى ما روشن.  
          )ترجمٔه تفسىر طبرى از آىٔه شرىفٔه » جائهم موسي بآىاتنا بىنات « سورٔه قصص، آىٔه 36 (. 
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خودآزماىى
1( با توّجه به آنچه خوانده اىد، وىژگى هاى دستورى اىن جمله ها را پىدا کنىد.

و ابودّجانه را قاعده چنان بود که چون به جنگى رفتى، عصابۀ سرخ بر سر بستى و هرگاه که وى آن عصابه بربستى، 
مردم بدانستندى که وى سر جنگ دارد.

)سىرت رسول اللّه، رفىع الّدىن اسحاق همدانى(
2( جابه جاىى اجزاى جمله را در نمونه هاى زىر، پىدا کنىد.

نماز دىگر، برداشتىم، تنى هفتاد، و راه غور گرفتىم. بامداد را منزلى رفته بودىم، بوالحسن دلشاد را آنجا ىافتم 
سوار شده. ىافتم امىر را آنجا فرود آمده. وزىر گفت: » چون دل وى قوى گشت، غالمان کار کنند و نباشد خصمان را 

بس خطرى. و ساالر هندوان را  نىز گوش بباىد کشىد.«
                                                                                   )تارىخ بىهقى(

3( پنج کلمه مثال بزنىد که »فرآىند واجى کاهش« در آنها صورت پذىرفته باشد.
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درس هجدهم

طنز پردازى

اسفندىار در چشم پزشکى
پس » اسفندىار« آهى سرد از دل پر درد برکشىد و گفت: همشىره، تا شش ماه دىگر، چشم جهانبىن 

من، نابىنا نخواهد شد؟
بعدًا هم  تا شش ماه پرشده و  »  سکرتر« گفت: آن دىگر مسئلۀ خودتان است! وقت آقاى دکتر 

مى رود خارج!
» اسفندىار« گفت: ما از شهرستان زنگ مى زنىم. اىن »   رستم زال« با تىر دو شعبه زده به چشممان! 

پس ما چه کنىم!
»   سکرتر« گفت: مى خواستى دعوا نکنى … ىک سال دىگر تلفن کن.

»  اسفندىار« گفت: ما دعوا نکردىم. شاهد دارىم. اىن »  رستم« خودش اهل دعوا مى باشد. با 
همه دعوا نموده … »  حکىم ابوالقاسم فردوسى« هم شهادت داده؛ استشهاد محلّى تماماً در کالنترى 

موجود است.
چون َدِم گرِم »  اسفندىار« در آهِن سرِد »   سکرتر« مؤثّر نىفتاد، ىک بار دىگر آهى سرد از دل پردرد 

برکشىد و گوشى را گذاشت که ىک سال بعد زنگ بزند!
٭ ٭ ٭

لطفاً بقىٔه داستان و آخــر و عـاقبت کار اسفندىار را در شاهنامٔه فردوسى بخوانىد!1
در نوشتٔه باال، نوىسنده ىکى از مشکالت اجتماعى روزگار ما را با زبانى خاص بىان 
کرده است. او با استفاده از داستان رستم و اسفندىار و گنجانىدن مفاهىم و اصطالحات 
امروزى در آن، نوشته را از حالت متعارف آن خارج کرده است. اىن بىان غىرمتعارف و 
خنده آور، با بزرگنماىى کاستى ها و زشتى ها نوعى نقد محسوب مى شود و تأثىر آن به مراتب 

1ــ گل آقا، ىکشنبه 69/9/19
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از انتقادهاى جّدى بىشتر است. در نوشته ها به اىن گونه بىان »طنز« گفته مى شود.
همانطورکه درمثال باال مشاهده کردىد، نوىسنده با برهم زدن نظم و تناسب متعارف و 
دگرگون کردن حوادث واشخاص، چهره هاىى )Type( مى آفرىند که در وجود آنها زشتى ها 
و پلشتى ها به نحو بارزى به نماىش گذاشته مى شود. آنچنان که خواننده به عکس آن صفات 
ىعنى زىباىى و پــاکى، متوّجه و رهنمون مــى گردد. به اىــن نمونه از عبىد زاکانى توّجه کنىد.
»ظرىفى مرغى برىان در سفرۀ بخىلى دىد که سه روز پى در پى بود و ]  آن را [ نمى خورد. گفت: 

عمر اىن مرغ بعد از مرگ درازتر از عمر اوست پىش از مرگ!«
خندٔه حاصل از طنز، خندٔه شادمانى نىست؛ خنده اى است تلخ و دردناک که شخص 

ىا مطلب مورد انتقاد را سرزنش مى کند و به او سرکوفت مى زند.
آنگاه که زباِن جّد اثر نمى گذارد، نوىسنده نقد را به شوخى مى آراىد و با غىرواقعى 
جلوه دادن امور، حقىقت را در ذهن خواننده برجسته تر مى کند؛ براى مثال، سعدى در باب 
دوم گلستان، در سرزنش رىاکارى و رىاکاران و زشت نشان دادن عمل آنان، حکاىت زىر 

را با چاشنى طنز درآمىخته است.
» زاهدى مهماِن پادشاهى بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون 

به نماز برخاستند، بىش از آن کرد که عادِت او بود تا ظّن صالح در حّق او زىادت شود.
چون به مقام خوىش باز آمد، سفره خواست تا تناولى کند. پسرى داشت صاحب فراست؛ گفت: 
اى پدر، بارى به دعوِت سلطان طعام نخوردى؟ گفت: در نظر اىشان چىزى نخوردم که به کار آىد. گفت: 

نماز را هم قضا کن که چىزى نکردى که به کار آىد!«
مولوى نىز مّدعىان دروغىن را با ظرافت خاّصى مورد انتقاد قرار مى دهد:

هى کــه  را  اشتر  پـرسىد  ىـکى  آن 
پى فرخنــده  اى  مى آىــى،  کجا  از 

تو کـوِى  گــرم  حّماِم  از  گــفت: 
گـفت: خود پىداست از زانوى تو!

در گنجىنٔه ضرب المثل هاى شىرىن فارسى نىز، اىن گونه انتقادهاى توأم با طنز فراوان 
دىده مى شود:
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 دهنۀ جىبش را تارعنکبوت گرفته!
 خر را که به عروسى مى برند براى خوشى نىست! براى آب کشى است!

 فضول را بردند جهّنم، گفت هىزمش تر است!
 ىکى نان نداشت بخورد، پىاز مى خورد اشتهاىش باز شود.

نوىسندگان از شىوه هاى مختلفى براى ساخت طنز استفاده مى کنند که اساس  همٔه 
آنها »برهم زدن عادت ها«ست با بزرگ نماىى و اغراق در توصىف چهره و حاالت و خصاىص 
پىش  در داستان کباب غاز که سال  را طنزآمىز ساخت؛ مثالً  نوشته  انسانى مى توان ىک 

خواندىد، پسر عموى نوىسنده اىن گونه وصف شده است:
»… دىدم ــ ماشاءاللّٰه، چشم بد دور ــ آقا واترّقىده اند. قّدش درازتر و تک و پوزش کرىه تر شده 
است. گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده اى بود که همان ساعت در دىگ مشغول کباب شدن بود. 
از توصىف لباسش بهتر است بگذرم ولى همىن قدر مى دانم که سر زانوهاى شلوارش که از بس شسته 
بودند به قدر ىک وجب خورد رفته بود، چنان باد کرده بود که راستى راستى تصّور کردم دو رأس هندوانه 

از جاىى کش رفته و در آنجا مخفى کرده است!…«
ىکى از راه هاى ساخت طنز، کش دار کردن ىک موضوع ىا ماجراست. در نمونٔه 
زىر، نوىسنده در انتقاد از انسان هاىى که به جاى پرداختن به اصل مطالب، با حاشىه پردازى 

و روده درازى مطلب اصلى را به عمد به فراموشى مى سپارند، چنىن آورده است:
مطلبى که مى خواهم بنوىسم ىک مطلب صددرصد تارىخى و تحقىقى است و مربوط مى شود 
به چگونگى مرگ ىا خودکشى آدولف هىتلر، پىشواى آلمان نازى، که تا به حال مجهول مانده است.

ــ وقتى مّتفقىن برلن را محاصره کردند و آدولف هىتلر، پىشواى آلمان نازى، شکست خود را 
مسلّم دىد، به آجودان مخصوصش وصّىت کرد که او را با هفت تىر بکشد و جسدش را بسوزاند.

هفت تىر نوعى اسلحۀ کمرى بود که در کارخانۀ » برنو« ساخته مى شد و در واقع، ىک نوع اسلحۀ 
آتشىن به شمار مى رفت.

سابق بر اىن، کسانى که در جنگ ها شرکت مى کردند، معموالً براى کشتن افراد از اسلحۀ آتشىن، 
از قبىل تفنگ هاى دولول، ساچمه اى و » ورندل« و تفنگى معروف به » تفنگ حسن موسى« استفاده 
مى نمودند اّما چرا اىن تفنگ به نام تفنگ حسن موسى معروف شده بود؟ براى اىنکه تفنگ حسن موسى 
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تفنگى بود دراز و ىک تىر که سازنده اش مردى بود به نام حسن موسى؛ ىعنى حسن موسى نامى اىن تفنگ 
را مى ساخت و چنانچه حسن موسى اىن تفنگ را نمى ساخت، کسى دىگرى نبود که به جاى او بسازد. 
چون اگر مى بود و مى ساخت، دىگر آن تفنگ به نام حسن موسى معروف نمى شد و معروفّىت )تفنگ 

حسن موسى( به خاطر اسم سازندۀ آن است. مثل تار ىحىى و اىن تار ىحىى …
)ىک تحقىق تارىخى، خسرو شاهانى(

اىن نوشتٔه طنزآلود همىن گونه ادامه مى ىابد و در آن به ده ها موضوع اشاره مى شود 
جز اصل مطلب و آن گاه اىن گونه پاىان مى ىابد:

»حاال فهمىدىد که هىتلر را چطورى کشتند و چگونه جسدش را سوزاندند؟!«
ممکن است نوشتٔه طنزآمىز از حوادث و موضوعات عادى و معمولى زندگى آغاز 
گردد و ىک باره، از اىن وقاىع براى تبىىن مسائل سىاسى و اجتماعى استفاده شود. نظىر 

آنچه در سال اّول، در درس »مشروطٔه خالى« از عالّمه دهخدا خواندىد.
به سبب  گاه  از شگردهاى طنزپردازان جابه جا کردن حوادث و وقاىع است.  ىکى 
اشتباهى که در کارى صورت مى گىرد، حوادث خنده دارى اىجاد مى شود؛ مثل حکاىت 

زىر از مثنوى مولوى:
احوالپرسى ممکن است صداى  هنگام  که  اندىشىد  برود؛  بىمارى  عىادت  به  کرى مى خواست 
او را نشنوم و پاسخى ناشاىسته بدهم، از اىن رو در پى چاره برآمد و باألخره با خود گفت: بهتر است 
پرسش ها را پىش از رفتن بسنجم و پاسخ را نىز برآورد کنم تا دچار اشتباه نشوم؛ بنابراىن، پرسش هاى 

خود را چنىن پىش بىنى کرد:
ابتدا از او مى پرسم، حالت بهتر است؟ او خواهد گفت »  آرى  « من در جواب مى گوىم: خدا را 
شکر. بعد از او مى پرسم چه خورده اى؟ البد نام غذاىى را خواهد آورد. من مى گوىم گوارا باد. در پاىان 
مى پرسم پزشکت کىست؟ نام پزشکى را مى گوىد و من پاسخ مى دهم: مقدمش مبارک باد. چون به خانۀ 
بىمار رسىد، همان گونه که از پىش آماده شده بود، به احوالپرسى پرداخت: گفت: »چگونه اى؟«، گفت: 
» ُمردم«، گفت: » شکر«. بىمار از اىن سخن بىجا سخت برآشفت. بعد از آن گفتش »چه خوردى؟« 
گفت: » زهر« کر گفت: »گوارا باد داروى خوبى است« بىمار از اىن پاسخ نىز بىشتر به خود پىچىد.

بعد از آن گفت: » از طبىبان کىست او         کاو همى آىد به چاره پىش تو؟«
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بىمار که آشفتگى و ناراحتى اش به نهاىت رسىده بود، در پاسخ،
گفت: » عزراىىل مى آىد، برو«                    گفت: »پاىش بس مبارک، شادشو!«

از دىگر شىوه هاى ساخت طنز، نقىضه پردازى ىا تقلىد از آثار ادبى است. در نمونٔه 
زىر، نوىسنده ىکى از موضوعات اجتماعى عصر ما را نقد و داورى کرده است.

قبض آب
ابوالمراد جىالنى مردى بود صاحب رأى و صائب نظر. مرىدان، بسىار داشت و پىروان بى شمار. 
روزى بر سکوى خانه نشسته بود و مرىدان گرد وى حلقه زده بودند و حّل مشکل مى کردند.

مردى گفت: » اى پىر، مرا با اهل خانه جنگ افتاده است و اهل، مرا از خانه بىرون رانده و در، 
بسته.« گفت: »  به خانه آىىم و آشتى تو با اهل، باز کنىم.« و چنىن شد.

مردى گفت: » اى پىر، صاحب خانه مرا گوىد که بىرون شو.« گفت: » صاحب خانه را بگوى که 
پىر گوىد، خانه بر من ببخش و خود بىرون شو.« و چنىن شد.

مردى گفت: » اى پىر، صد درم سنگ زرناب مى جوىم« گفت: »بىابى« و چنىن شد.
ىک ىک مرىدان مى آمدند و مراد مى جستند از ابوالمراد.
ناگاه مردى درآمد و عرىضه اى بداد سرگشاده و برفت.

ابوالمراد، نخست آن عرىضه ببوىىد و ببوسىد و بر دىده نهاد و سپس، خواندن بىاغازىد.
ناگاهى، کف بر لب آورد و فرىاد زد: » آب، آب.« و از سکو درغلتىد و بى هوش بىوفتاد.

مرىدان بر گرد وى جمع آمدند و چندان که پف نم بر صورت وى زدند و کاه گل در دماغ وى 
گرفتند، باهوش نىامد.

پس او را به بىمارستان بردند و در » سى. سى. ىو« بخوابانىدند که مگر سکتهٔ ملىح! کرده است.
ساعتى در آن حالت ببود تا طبىب بىامد و گفت: »  اى پىر، تو را چه افتاده است؟ «

ابوالمراد از لحن وى بدانست که طبىب از مرىدان وى است. پس زبان باز کرد و گفت: » آب، 
آب.« آب بىاوردند که: »  بنوش.« ننوشىد و بمرد ــ رحمةاللّه علىه. ــ 

مرىدان بر جنازهٔ وى گرد آمدند و مى گرىستند که: » درىغا، آن پىر روشن ضمىر و آن شىر بىشٔه 
تدبىر که به ىک عرىضه از پاى دراوفتاد و بمرد.«

مرىدى گفت: » اى ىاران، شاىد بُوَد که آن عرىضه باز نگرىم تا چه َشْعَوذه و طامات در آن نوشته 
است؟ باشد که علّت تشنگى وى درىابىم و سبِب موت بازشناسىم.«
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عرىضه بگشودند. قبض آب بهاى خانگاه ابوالمراد بود ــ َاناراللّه برهانَه ــ به نرخ تصاعدى! و 
جز آن، هىچ نبود. تمّت.

)به نقل از مجلّٔه گل آقا(

جــز تقلىد، اشارات ادبى و اقتباس از آثار ادبى نىز دست   مــاىٔه طنز پردازان مى شود 
و به آثار آنان لطف مـى بخشد. در نمونٔه زىر، نوىسنده از کالم سعدى در طنز خـود بهره 

گرفته است:
»  حىف عمر گل آقاىى که صرف تعلىم اىن زبان بسته )شاغالم( کردىم. تلمىذ بى ارادت که شىخ 
ٔ ذهن و مشاعرش سنبل بر  اجل مى فرماىد؛ عاشق بى زر است، ىکىش همىن شاغالم ماست. زمىن شوره

نمى آورد و ما بى خود و بى جهت، تخم عمل و َامل در آن ضاىع گردانىدىم حىف1.«

1ــ دو کلمه حرف حساب، اطالعات 77/10/22
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خودآزماىى
1( با بررسى دو نمونه از درس هاىى که سال گذشته در کتاب ادبّىات فارسى خوانده اىد، بنوىسىد 

که نوىسندگان آنها از چه شىوه هاىى براى طنزپردازى استفاده کرده اند.
2( به کمک ىکى از ضرب المثل هاى زىر، مطلبى طنزآمىز بنوىسىد.

شتر در خواب بىند پنبه دانه
گنه کرد در بلخ آهنگرى      به شوشتر زدند گردن مسگرى

به روباه گفتند: » شاهدت کو؟ « گفت: » ُدمم.«
3( عالوه بر صامت »ى« چه صامت هاى دىگرى مشمول قاعدٔه افزاىش مى شوند؟
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درس نوزدهم

دستور تارىخى )2(

در درس دستور تارىخى )1( با برخى از وىژگى هاى »جمله« در متون گذشته آشنا 
شدىد. اکنون با وىژگى » فعل « در اىن متون آشنا مى شوىم.

ماضى استمرارى
براى ساختن اىن زمان جز آنچه امروز معمول است )مى + ماضى ساده(، سه شىؤه 

دىگر نىز معمول بوده است:
همچنىن بانگ همى کرد و حلوا همى ستد. 1( همى + ماضى ساده: 
)قابوس نامه(                                                   

شبلى در اىشان همى نگرىست.   
    )قابوس نامه(                                                 

همى گرد رزم اندر آمد به ابر        
        )شاهنامه(                                                 

وى پاره اى حلوا بدو دادى     2( ماضى ساده + ى: 
    )قابوس نامه(                                                 

دو برادر ىکى خدمت سلطان کردى و  
دىگرى به قّوت بازو نان خوردى.  

       )گلستان(                                                
مادر ابراهىم هر روز او را شىر همى دادى. 3( همى / مى / بـ + ماضى ساده + ى: 
)ترجمٔه تفسىر طبرى(  
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گر آنها که مى گفتمى کردمى        
نـکوسـىرت و پـارسا بـودمى         

      )سعدى(                                                  

باز دىگر باره بانگ دىگر بکردى و پاره اى  
دىگر بستدى                             

    )قابوس نامه(                                                 

ماضى نقلى
براى ساختن اىن زمان جز آ نچه امروز معمول است )صفت مفعولى + ام، اى …(، 

ىک شىؤه دىگر نىز معمول بوده است:
ـَستند = رفتستم، رفتستى، رفتست،  ـَستىد،  ـَستىم،  ـَست،  ـَستى،  ـَستم،  بن ماضى + 

رفتستىم، رفتستىد، رفتستند
کنون رزم سهراب و رستم شنو       دگـرها شـنىدستى اىـن هـم شنو          

      )شاهنامه(                                                 

ابلهى  با  زىرکى  روزى  که  شنىدستى  آن 
گفت اىن والى شهر ما گداىى بى حىاست

         )انورى(                         

آىنده
در ساختمان فعل آىنده گاهى به جاى مصدر مرّخم از مصدر کامل استفاده مى شده 

است:
خواهم شدن به بستان چون غنچه با دلى تنگ

و آنـجـا بـــه نـىـک نـامـى پـىـراهنـى درىـدن
          )حافظ(              
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مضارع اخبارى
براى ساختن اىن فعل عالوه بر روش فعلى )مى + بن مضارع + شناسه( از چهار 

شىؤه دىگر نىز استفاده مى شده است:
1( بن مضارع + شناسه:

از اىـن  نـامداران گـردن کشان         کسى هم برد سوى رستم نشان 
)شاهنامه(  

   )کشف االسرار( مردى از در درآىد که منظور حّق است.  
)سمک عّىار( تو دانى، من اىن کار ندانم.    
           )حافظ( ما نگوىىم بد و مىل به ناحق نکنىم  
 )نظامى( ندانم چه اى هر چه هستى توىى  

2( »بـ« + بن مضارع + شناسه:
بخواهد هم از تو پدر کىن من

چو بىند که خاک است بالىن من
)شاهنامه(

3( »مى« / »همى« + »بـ« + بن مضارع + شناسه:
پسر گفتش اى بابک نامجوى           ىکى مشکلت مى بپرسم بگوى 

                                               )بوستان(  

4( همى + بن مضارع + شناسه:
دل مـن همى بر تو مهر آورد           همى آب شرمم به چهر آورد

)شاهنامه(

مضارع التزامى
براى ساختن اىن زمان، عالوه بر شىؤه معمول امروز )بـ + بن مضارع + شناسه( از 

شىوه هاى دىگرى نىز استفاده مى شده است:
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1( بن مضارع + شناسه:
بخواهد هم از تو پدر کىن من      چو بىند که خاک است بالىن من

)شاهنامه(

2( مى + بن مضارع + شناسه:
چه دارىم از جمال خوىش مهجور      رها کن تا تو را مى بىنم از دور

)وىس و رامىن(

اىن مىوه ها جبرئىل )ع( بىاورد تا فرزندان او آن را مى کارند و مى پرورند و ثمرت آن 
برمى دارند و مى خورند.

فعل امر
براى ساختن فعل امر در شعر و نثر کهن ، عالوه بر شىؤه معمول امروز، از روش زىر 

نىز استفاده مى شده است:
مى کوش به هر ورق که خوانى           تــا مــعــنـى آن تـمـام دانــى   

)نظامى(  

            مرا کشان مى بر تا پىش قطران.  
)سمک عّىار(  

اگر چو غنچه فرو بستگى است کار جهان
مى باش گره گشا  بهارى  باد  همچو  تو 

)حافظ(

اىن فعل امر را ــ از آن رو که بر تداوم کار داللت مى کند ــ »امر مستمر« نامىده اند.

فعل نهى
ـ  « منفى مى ساخته اند: فعل امر را در گذشته با تکواژ » َم

)بوستان( مشو غّره بر ُحسِن گفتار خوىش  
)شاهنامه( هماوردت آمد مشو باز جاى  
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فعل دعاىى
در شعر و نثر کهن، براى دعا فعل خاّصى وجود داشته است:

 بن مضارع + ا1 + شناسه
)شاهنامه( هماره جوان بادى و تندرست  

جانان منى که پىش روىت مىرام         درمـان منى که درد جانت چىنام 
)خاقانى(  

   خداى ــ تبارک و تعالى ــ همٔه بندگان خود را از عذاب قرض و دىن فرج دهاد. 
)سفرنامه، ناصرخسرو(  

که رستم منم ِکم مماناد نام              نـشىناد بـر مـاتمم پـورسام      
)شاهنامه(  

٭ گاهى نىز تکواژ »ا« پس از شناسه مى آمده است:
منشىندا از نىکوان جز تو کسى بر جاى تو

کم بىندا جز من کسى آن روى شهر آراى تو
٭ از فعل دعاىى »بودن« )= بواد = طبق قاعده( »و« را حذف مى کرده اند:

روز وصل دوستداران ىاد باد              ىـاد بـاد آن روزگاران ىاد باد   
)حافظ(  

)تارىخ بىهقى( خداى ــ عّزوجّل ــ از آزاد مردان خشنود باد. 
٭ گاهى نىز در فعل دعاىِى مثبت ىا منفِى »بودن« پس از شناسه »ا« مى افزوده اند:

تا باد چنىن بادا
مـبادا آنکه او کّژى گزىند            که از کّژى به جز کّژى نبىند      

)نظامى(  

1ــ به بىان دىگر مصوّت » ـَـ = a « در شناسٔه سوّم شخص مفرد )ـَـد( به » ا = â « تبدىل مى شود.

)دّوم شخص مفرد (

)اّول شخص مفرد ()اّول شخص مفرد (
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خودآزماىى
1( معادل امروزى فعل هاى زىر را بنوىسىد.

گفتندى، همى خواست، شنىدستم، بدىدمى، مى نوىس، مى بنوشت.
2( شکل امروزى فعل هاى دعاىى زىر را بنوىسىد.

 زدىـده گر چه برفتى نمى روى از ىاد              که چشم بد به جمال مبارکت مرساد 
)صائب(

)کلىله و دمنه(  درهاى علم و حکمت بر اىشان گشاده گرداناد. 
)بلعمى(  خداى ــ عّزوجّل ــ بر زندگانى تو برکت کناد.  
)بلعمى(  و برشما کسى گماراد که شما را مکافات کند.  
3( ده مورد از فعل هاى تارىخى درس حسنک وزىر را استخراج کنىد و نوع و معادل امروزى 

آنها را بنوىسىد.
4( داستان »طوطى« از مولوى را که در ادبّىات فارسى اّول خوانده اىد، بازگردانى کنىد.

5 ( واژه هاىى نظىر مراجعه، لبرىز، نگرىستن، استفاده و … به متّمم نىاز دارند. پنج جمله  بنوىسىد 
که در آنها اىن کلمات، همراه متّمم و حرف اضافٔه خود، به کار رفته باشند.


