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 دستور زبان

دستور زبان يا گرامر مطالعه علمي و منظم زبان است. البته مطالعه علمي عبارت از تطبيق           

لکه به تمام علوم و حتي موضوعات ب کي طرزالعمل منطقي است. مطالعه علمي نه تنها علوم طبيعي،

طرح دستوري ميپردازند که شرح   روزمره هم ارتباط ميگيرد. بدينسان دستور نويسان معاصر اکنون به

منطقي کامل و استواري از نحوه عمليه زبان باشد. يعني هدف دستور علمي زبان تشريح عمومي 

 حاالت و عمليات زبان است.

عبارت از مجموعه قواعد و قوانيني »و يا « درست گفتن و درست نوشتنعلم »در قديم دستور زبان را 

 تعريف ميکردند.« که با رعايت آن در گفتار و نگارش از ارتکاب لغزش و خطا مصئون ميمانيم

اينگونه تعريفات نظر به عللي از اصول و موازين علمي بدور است. زيرا در تحقيقات دستوري،             

آن زبان، درست سخن   قوانين ساخته نميشود. اهل يک زبان بدون مطالعه دستورزبان جبرا تابع 

ميگويند و زبان خود را بدون ارتکاب خطا بکار ميبرند. مقصود اصلي از نوشتن دستور زبان اين نيست 

که به گويندگان اصلي يک زبان گفتار و نگارش بي عيب را بياموزند يا چنان قواعدي را بر زبان تحميل 

ند که مردم به هنگام گفتار و نگارش مجبور و مکلف باشند، بلکه دستور زبان مطالعه شعوري زبان کن

است، يعني شرح نظام ساختمان زبان است بطور آگاهانه؛ دستور نگاران معاصر زبان را طوري که 

را بر  نهست تشريح کرده اند نه چنانکه بايد باشد. آنها نظر به تحقيقات علمي تطبيق قواعد يک زبا

زبان ديگر نادرست ثابت کرده اند. اين يک موضوع کامال واضح است که هر زبان از خود مشخصات و 

 خصوصيات جداگانه دارد و نميتوان اساسات يک زبان را بر ديگري صد درصد تحميل و تطبيق کرد.

 تقسيم ميگردد: امروز با درنظر داشت ويژگيهاي يک زبان مطالعه زبان به شعبه هاي ذيل            

 ـ نظام ساختمان صوتي يا فونولوژي 1            

 ـ نظام ساختمان صرفي يا مورفولوژي 2            

 ـ نظام ساختمان نحوي يا سينتکس 3            

 ـ مطالعه تغييرات فونيمي يا مورفوفونيميکس 4            

 انتکسـ مطالعه جنبه هاي معنوي زبان يا سيم 5            



 در اينجا نظام ساختمان صرفي و نظام ساختمان نحوي زبان دري را مطالعه مينماييم.            

  

  

  

 مورفولوژي يا واژک شناسي                                                 

                                                            ( Morphology) 

 ساختمان مورفیم )واژک(:          

دستوردان امروز در چارچوب فونيم و نه حروف، راجع به زبان مي انديشد و آنرا تشريح ميکند.           

فونيمها طور منفرد بکار برده نميشوند، بلکه با يکديگر ترکيب ميشوند و گروه هايي را تشکيل ميدهند 

تار ميباشد. اين گروه هاي سازنده گفتار که هر کدام واحدي که عناصر سازنده در ساختمان سخن و گف

| morph ( يا واژک ياد ميشوند. کلمه مورفيم از ريشه يوناني |morpheme  با مفهوم اند، بنام مورفيم )

 که به معناي واحد متمايز است، ترکيب شده است.« ايم | »- eme به معني صوت و پسوند |

بل انقسام لفظي )داراي معني( ميباشد. بنابران مورفيم را نميتوان مورفيم يک واحد مشخص غير قا

تجزيه کرد، چنانچه اگر تجزيه گردد، معنايش از ميان ميرودو يا عوض ميگردد.به حيث مثال: |فرياد| يک 

تجزيه کنيم به دو جزء | فر| و |ياد| جدا   مورفيم مشخص است و نميتوان آنرا تجزيه کرد، زيرا اگر آن را

ود. اين دو جزء اگرچه جداگانه هم معنايي دارند، اما اين معناي آنها به صورت جداگانه غير معنايي ميش

است که در |فرياد| وجود دارد، گذشته از تجزيه حتي با تغيير يک فونيم نيز معناي مورفيم دگرگون 

 د.از هم فرق ميگردن ميشود، مثال مورفيم هاي دور و نور نسبت تغيير يک فونيم که با آن آغاز ميشوند،

 مورفیم و هجا:            

(است. وقتي که از مورفيم صحبت ميشود، موضوع هجا نيز Syllable هجا به معني سيالبه )            

 خود بخود به ميان مي آيد، زيرا هجا جزء حتمي مورفيم است.

و از نگاه شکل هجا گروهي  هجا گروهي از اصوات است که با يک بندش تنفسي ادا ميشود            

از اصوات است که از يک واول، يا يک واول و يک کانسونانت و يا يک واول و چند کانسونانت تشکيل 

ميگردد. پس واول جزء حتمي هجا است و بنابران هر هجا داراي يک فشار يعني يک هسته است و 

 آن همانا فونيم واول ميباشد.

ء حتمي مورفيم است، بعضا يک هجا يک مورفيم را تشکيل ميدهد. از آنجايي که هجا جز            

مثال مورفيم |بام| که يک هجايي است. اما همواره چنين نيست. بعضا يک مورفيم متشکل از دو هجا 

ميباشد، مثال مورفيم |خانه | و بعضا هم متشکل از سه هجا يا بيشتر ميباشد، مانند: |دروازه| که از 

 ا| که از چهار هجا تشکيل شده اند.سه هجا و |دروازه ه

 و کلمه: مورفیم          



کلمه يک واحد زباني است و غالباً جداگانه گفته و نوشته ميشود و داراي معناي لغوي ميباشد. کلمه 

همواره مفاهيم مستقل را انتقال ميدهد، اما مورفيم يک واحد لفظي است که داراي معناي لغوي و 

ه بعضا جداگانه و بعضا هم جدا ني، بلکه متصل به کلمه ها و مورفيم هاي دستوري ميباشد، چنانک

 ديگر مي آيد. مورفيم يک واحد غير قابل انقسام دستوري است.

همچنانکه هر کلمه مورفيم نيست، همانگونه هر مورفيم کلمه گفته نميشود، بلکه تنها کلمه             

ت يک کلمه اس« باغچه»بوده ميتوانند. به حيث مثال : هاي بسيط مورفيم و مورفيمهاي مستقل کلمه 

ويک واحد با معني قابل تجزيه است. از اين جاست که آن را نميتوان يک مورفيم گفت، بلکه متشکل 

به تنهايي يک مورفيم و يک « باغ»از دو مورفيم است: |باغ| و |چه| پسوند اشتقاقي تصغير. و اما 

ي معني لغوي ميباشد. بنابران ميتوان آن را کلمه هم گفت، در حاليکه واحد غير قابل انقسام بوده دارا

|چه| يک مورفيم و يک واحد غير قابل انقسام بوده داراي معناي دستوري و غير مستقل است، پس 

 نميتوان آنرا کلمه گفت.

  

 اقسام مورفیم در زبان دري                                                

در زبان دري همه واحد ها با معنا آن يعني مورفيم هايش همواره بصورت آزاد و مجزا بکار            

جمع است. ولي نميوان |ان| را به تنهايي به « پسران»مفرد و « پسر»نميروند، مثال ميتوان گفت: 

ي ه تنهايمعني جمع يا بيش از يک بکار برد. بنابرآن ديده ميشود که در زبان دري برخي از مورفيمها ب

و آزاد ظاهر ميشوند و برخي ديگر به تنهايي و آزاد ظاهر نميشوند. بنابرآن از لحاظ طرق استعمال و 

بيان مقصود دو قسم مورفيم وجود دارد: يکي مورفيمهايي که معني لغوي داشته بصورت جداگانه و 

هاي : کتاب، باغ، من، آهسته، آزاد بکار برده ميشوند و بنام مورفيمهاي آزاد ياد ميشوند. مثال : مورفيم

زيبا گفت و امثال آن. و ديگر مورفيمهايي که معني دستوري داشته بصورت جداگانه و آزاد بکار برده 

نميشوند و بنام مورفيمهاي نامستقل يا بسته موسوم اند، مثال مورفيمهاي: بر، براي، آن، را، گر، و 

 نظاير آن.

  

 (bound morphemes)  انواع مورفیم هاي بسته                                    

مورفيم هاي بسته در زبان دري بصورت آزاد و جداگانه نمي آيند، زيرا داراي معني لغوي             

نيستند، بنابران يکجا با مورفيمهاي مستقل و کلمه ها بکار ميروند. مورفيمهاي بسته نخست به دو 

 ي و وندها.نوع تقسيم ميشوند: اشکال ساختمان

 ( : Particles اشکال ساختماني دري )             

 اشکال ساختماني در زبان دري عبارت اند از:              

 پسینه ها و پیشینه ها:     (1



است و پس از مفعول معرفه « را»( وجود دارد که عبارت از  Past position در زبان دري يک پسينه )

هم نشانه مفعولي و هم نشانه معرفه بودن آن است. مثال وقتي که گفته « را»مي آيد. يعني پسينه 

ميشود: او خانه را خريد. من کتاب را آوردم..و امثال آن. در اينجا خانه و کتاب مفعول و معرفه اند. بعضا 

ينه مي آيد و اين در صورتي است که مفعول معرفه نباشد. آنگاه مفعول نکره يکجا هم مفعول بدون پس

با فعل يک نوع عبارت را که عبارت فعلي گفته ميشود، ميسازد، مثالً: تو کاغذ آوردي. من کتاب خواندم. 

 و امثال آن.

ل را معرفه ساخته، البته در اين صورت ميتوان پس از مفعول نکره پسينه را بکاربرد و مفعو          

 بدينگونه بگوييم: تو کاغذ را آوردي. من کتاب را خواندم.

د، بکار بر« را»برعکس در نوعي از عبارت فعلي نميتوان ميان اسم و فعل متعلق به آن پسينه           

چه در آن صورت اسم جزء فعل مرکب ميباشد نه مفعول نکره. مثالً در اين ترکيبها استعمال پسينه 

 درست مياشد: سخن گفت. بيدار شد. بهانه کرد. ستايش کرد. فريب خورد. آرايش نمود و نظاير آن.نا

بعضاً پسينه بعد از مفعول داراي پسوند نکره نيز مي آيد، که در آنصورت اين پسوند بيانگر           

پنج دانه سيب وحدت مياشد نه نکره. در اين حال آن اسم باز هم معرفه مياشد، مثالً : در بشقاب 

بود، سيبي را من گرفتم. آنجا شخصي را ديدم که هيزم جمع ميکرد. اين جا سيب و شخص معرفه 

 اند.

همچنان پسينه با اسمهاي خاص و ضميرها که خود معرفه اند، نيز کار ميرود و اين البته           

ل معرفه مي آيد، مثال: است، زيرا که پسينه بعد از مفعو« را» موضوعي کامال مطابق به مشخصات 

 کريم را گفتم. پروين را ديدم. او را شناخت. مرا خواست وغيره.

( در زبان دري آنگونه مورفيم هاي نامستقل اند که در جلو  Prepositions ) پیشینه ها و اما          

اند از  ارتمتمم فعل )يا مفعول غيرمستقيم( مي آيند و آن را به جمله پيوست ميکنند. پيشينه ها عب

: به، بر، با، براي، در، از، بهر، تا، اندر و بي. مثال: به خانه، بر زمين، با برادرش، براي وطن، در بازار، از 

 سفر، بهر تو، تا کابل، اندر خانه، بي کتاب....

بايد گفت که بعضي از متمم ها مخصوصا در محاوره بدون پيشينه هم مي آيد. يعني آنجا           

 حذف شده ميباشد. مثال: بازار رفت. او خانه است. بجاي: او به بازار رفت. او در خانه است. پيشينه

همچنان ميتوان بعضاً مفعول را بصورت مستقيم يعني با پسينه ويا صورت غير مستقيم يعني           

م يدم. يا از برادربا پيشينه بکار برد. مخصوصا در زمينه فعل هاي متعددي نه الزم. مثال: برادرم را پرس

 پرسيدم. او را گفتم. يا به او گفتم.

 ـ نشانه عطف:  2            

عطف مورفيم نامستقلي است که ميان دو کلمه يا دو فقره ميآيدو کلمه يا فقره بعدي را به          

ماقبل آن پيوند ميدهد. نشانه عطف در زبان دري عبارت از |و| است که به دو شکل در زبان گفته 

ي را عز و منت خدا» | که بدين شکل بيشتر ميان دو فقره مي آيد، مثال: we ميشود: يکي به شکل |



در شعر جز در آغاز مصراع در ديگر   «جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت.

| يعني ضمه ماقبل که غالبا ميان دو کلمه يا uمواقع کمتر بدين شکل مي آيد، و ديگر به شکل: |

ه. نشانه عطف مورفيم مستقل قرار ميگيرد. مثال: احمد و محمود، دشت و دمن، پست و بلند و غير

| we که در لهجه دري کابل صوت آغازي آن دولبي است، در لهجه ايران به شکل لبي و دنداني آغاز |

 ميگردد.

 ( : Conjunctions ( نشانه هاي ربط )3         

نشانه هاي نامستقلي اند که عموما دو فقره و اجزاي جمله را بهم ارتباط ميدهند. نشانه هاي ربط 

در زبان دري يا ساده ميباشند، مثال: نه، هم، نيز، پس، سپس، ديگر، باز، يا، مگر، اگر،تا، ولي، که، 

ال: ويا، و اما، اکنون چه، چون، اما، زيرا، بدون وغيره. ويا نشانه هاي ربط به شکل مرکب مي آيند، مث

 که، همينکه، پس از انکه، هرچند، همچو، چونکه، جز آنکه، عالوه بر آنکه، مختصر اينکه، و نظاير آن.

نشانه هاي ربط در زمينه هاي مختلف در سخن مي آيند، از قبيل: قيد زمان و مکان، مقدار، علت، و 

 سبب، شرط، استغنا، تأکيد، مثال، خالصه و نتيجه.

ز نشانه هاي ربط در جمله هاي همپايه مي آيند و بيانگر توازن ميان فقره ها مياشند. مثال: يا، برخي ا

همپايه بعضا دوبار تکرار ميشوند.   چه، نه، هم، خواه، خواهي، وغيره. اين نشانه ها در فقره هاي جمله

فقره هاي تابع  و اما بعضي از نشانه هاي ربط در جمله هاي هسته اي مي آيند و نمودار وابستگي

 ميباشند. از قبيل: که، چون، چو، تا، زيرا، اگر، جز و غيره.

 (: Interjections) ـ نشانه هاي اصوات4        

مورفيم هايي اند که در موارد و به مفاهيم مختلف از قبيل: ندا، تعجب، افسوس، تحسين، و          

 تنبيه بکار ميروند، چنانکه:

 هاي ندا: اي، ايا، مثال: اي شوخ!الف( نشانه           

 ب( نشانه هاي تعجب: واه، هي هي، چه، مثال: هي چه منظره زيبايي!          

 ج( نشانه هاي افسوس: واي، اوخ، آه.          

 د( نشانه هاي تحسين: زهي، به به، واواه.          

 هـ( نشانه هاي تنبيه: اال، هال، هان، هين.          

  

 ( در زبان دري Affixes  وند ها )                                

وندها مورفيمهاي نامستقلي اند که در آغاز و انجام کلمه ها و مورفيمهاي آزاد پيوسته و معناي         

 به کار نمي که به تنهايي  آنها را تغيير ميدهد و مفاهيم تازه بوجود مي آورند. وندها کلماتي هستند 

لب داراي معناي جدا ومستقل نيستند، بلکه هميشه با کلمه ي ديگري ترکيب مي شوند تا روند واغ

از آن معناي تازه اي بسازد. بنابرين هرگاه اين واژه ها پيش از کلمه ي اصلي واقع گردد آن را 



« وندميان »دو جزء کلمه قرار بگيرد آن را و اگر در بين « پسوند»و اگر درآخر کلمه بيايد آن را  « پيشوند»

 مي گويند.

 ( : Prefixes ) ـ پیشوندها 1        

اينگونه وندها در آغاز کلمه و مورفيم آزاد آمده معاني جديد ميسازد و دو قسم اند: پيشوندهاي           

 صرفي و پيشوندهاي واژه ساز.

مي آورند و که بر سر فعلها آمده گردانهاي مستقلي بوجود  نخست ـ پیشوندهاي صرفي:          

 عبارتند از:

|مي| و |همي| که صيغه هاي استمرار را ميسازند، مثال: ميگفت، همي گفت، ميرود، همي           

 رود و نظاير آن.

 |ن ـ|نفي و |م ـ| نهي که صيغه هايي از همينگونه ميسازند، مثال: نگفت، نگويد، مرو وغيره.          

 ي فعل براي تأکيد مي ايد، مثال: بروم، برويم، بروي...|ب ـ|تأکيد که در صيغه ها          

که در آغاز فعلها، اسم و صفت آمده، مفهوم هاي جديدي  دوم ـ پیشوندهاي واژه ساز:            

 را مي آورند و عبارتند از :

 |بر ـ | برخورد، برداشت، برگزيده، برخاست و....          

 |در ـ | درخواست، دريافت، درخور و....          

 |فر ـ | فروگذاشت، فرو بردن، فرومايه و....          

 |فرا ـ| فراخوان، فرارسيد، فراگرفت، وغيره.          

 |ور ـ| ورشکست،          

 |وا ـ| واکنش، وانمود، وادشت، واپس وغيره.          

 |با ـ| با ادب، باهوش، باهنر، بابرکت، وغيره.          

 |بي ـ| بي هوش، بي ادب، بي ميل، بيکار وغيره.          

 |نا ـ| نادان، نادرست، ناکس، نابينا، نااليق، ناحفاظ، نادار، وغيره.          

 | هم ـ| همدست، همراه، همدم، همسر، همگون، همسنگر وغيره.          

 |ام ـ| امروز، امشب، امسال وغيره.          

 |ب ـ| بهوش، بنام، بخرد وغره.          

 |ن ـ| نفهميده، ندانسته وغيره.          

 |فراهم ـ| فراهم کردن، فراهم گشتن وغيره.          

 دش ـ| دشنام، دشمن، دشوار وغيره.          

و کلمه آمده معني جديد ميسازند، در اين صورت يا اين وندها در ميان د ( :  ـ میانوندها ) 2         

واول |آ| ويا واول | و| ميان کلمه مي آيد، مثال: سراسر، د مادم، برابر، گرداگرد، رنگارنگ، کشاکش، زد 

 و خورد، برد و باخت، گير و دار، آمد و شد وغيره.



اينگونه وندها در انجام کلمه ها و مورفيمهاي مستقل پيوسته، کلماتي  (: suffixes) ـ پسوندها 3      

داراي معناهاي جديد بوجود مي اورند. پسوندها در زبان دري دو قسم اند: پسوندهاي صرفي و 

 پسوندهاي اشتقاقي.

که در انجام فعل، صفت ويا اسم آمده، گردانهاي مستقلي را  نخست ـ پسوندهاي صرفي:      

 آورند. پسوندهاي صرفي عبارتند از:بوجود مي 

 )ريشه حال( : 1ـ پسوندهاي فاعلي با ريشه شماره  1      

 |ام، ايم، ي، اد، اند| مثال: نويسم، نويسيم، نويسي، نويسيد، نويسد، نويسند.      

 )ريشه ماضي(: 2ـ پسوندهاي فاعلي با ريشه شماره  2      

 : نوشتم، نوشتيم، نوشتي، نوشتيد، نوشت، نوشتند.|ام، ايم، ي، يد، صفر، اند| مثال      

ـ پسوندهاي فاعلي اصفت :| ام، ايم، ي، يد، است، اند| مثال: آگاهم، آگاهيم، آگاهي، آگاهيد،  3      

 آگاه است، آگاهند.

ـ پسوندهاي مفعولي که با فعل هاي متعدي مي آيند و مفعول آن گفته ميشوند |ام، امان،  4      

 ، اش، اشان| مثال: خواستم، خواستمان، خواستت، خواستتان، خواستش، خواستشان.ات، اتان

ـ پسوندهاي اضافي که با اسم مي آيند و نشان هاي شاان همان پسوند هاي مفعولي  5      

 ميباشد، مانند: کتابم، کتابمان، کتابت، کتابش و کتابشان.

ي فعل مي پيوندد و ريشه هاي ديگري از نوع ـ پسوندهاي ريشه اي که با برخي از ريشه ها 6      

 متعدي ميسازند و عبارت اند از : |آند، آنيد| مثال:

 از )رس( ـ رساند، رسانيد      

 از ) دو( ـ دواند، دوانيد      

           از )خند( ـ خنداند، خندانيد      

 از )سوخت( سوختاند      

 از )گريخت( ـ گريختاند      

 موخت( ـ آموختانداز )آ      

ـ پسوندهاي جمع |ـ ان |، |ـ ها|، ـ يان|، |ـ گان|، از عربي: |ـ ون|، | ـ ين|، |ـ ات|، مثال: زنان،  7      

 مردان، درختها، خانه ها، دانايان، پرندگان، روحانيون، مبلغين، مفردات....

ک، مردکه، باغچه، دريچه، ـ پسوندهاي تصغير: |ـ اک، اکه، چه، يچه، و| مثال: پسرک، مرد 8      

 پسرو، فضلو، نصرو....

که در انجام فعل، اسم يا صفت پيوسته کلمه هاي جديد با مفاهيم  دوم پسوندهاي واژه ساز:      

 تازه ميسازند و عبارتند از:



ـ پسوندهاي اسم ساز که اسم فعل ميسازند: | ـ ان|،| ـ اش|، | ـ مان|، | ـ ي|، | ـ ايت|، | ـ 1      

ـ آر| مثال: نوشتن، ديدن، دانش، بينيش، سرخي، خوبي، انسانيت، بشريت، خنده، گريه، گفتار،  ه|، | 

 کردار، سازمان، زايمان.

، ـ سار، ـ سير، ـ زار، ـ الخ، ـ بار، ـ نار، ـ دان|، مثال: ـ پسوندهاي مکان | ـ گاه، ـ کده، ـ استان 2      

فروشگاه، ميکده، کودکستان، بوستان، کوهسار،گرمسير، گلزار، سنگالخ، نمک الخ، رودبار، جويبار، 

 خاکنا، آبنا، گلدان.

ان، ـ پسوندهاي زمان |ـ گاه، ـ دم، ـ آن| مثال: سحرگاه، شامگاه، صبحدم، سپيده دم، بامداد 3      

 بهاران.

ـ پسوندهاي توصيفي | ـ تر، ـ ترين، ـ ام، ـ امين، ـ ين، ـ ينه، ـ آنه، ـ ناک، ـ گين، ـ آگين، ه، ـ  4      

آک| مثال: خوبتر، کوتاهترين، بيستم، چارمين، نخستين، سيمين، زرين، زرينه، بلخي، طاليي، 

مناک، غمگين، زهرآگين، دو روزه، ليمويي، خانه گي، غزني چي، غزنوي، زنانه، طفالنه، تابناک، غ

 سبزه، سرخه، خوراک، پوشاک.

ـ پسوندهاي تشبيهي | ـ گون، ـ گونه، ـ فام، ـ وش، ـ آسا، ـ سان، ـ وار،| مثال: گلگون، گلگونه،  5      

 پريوش، آئينه فام، گلفام، برق آسا، ذره سان، شيشه سان، بنده وار، برادر وار.

ـ انده، ـ آ، ـ آر، ـ آن، ـ سار، ـ گار، ـ گر، ـ بان، ـ چي| مثال: نويسنده،  ـ پسوندهاي فاعلي | 6      

 دانا، خريدار، روان، دوان، کامگار، گنهکار، ستمگار،کارگر، مسگر، باغبان، پوسته چي، شرمسار.

 ـ پسوند نکره | ـ ي، يي | بعد از واول، مثال: مردي، روزي، دانايي، دانشجويي، خانه يي. 7      

 ـ پسوند مفعولي | ـ ه| که با ريشه ماضي مي آيد، چون: کشته، خورده، مرده، 8      

 ـ پسوند آله | ـ ه| که با بعضي ريشه هاي حال مي آيد، مثال: کويه، ماله، چرخه، پيرايه، آويزه. 9      

 جيبه.ـ پسوند تأنيث | ـ ه| که با کلمه هاي دخيل عربي مي آيد، مثل: نسيمه، صابره، ن 11      

ـ پسوندهاي تمليکي | ـ مند، ـ ور، ـ وار | مثال: دانشمند، دردمند، دانشور، سخنور، بزرگوار،  11      

 اميدوار.

 (Word skill ساختمان کلمه )                                          

گفتيم که کوچکترين عنصر معني دار زبان مورفيم و کلمه است. مورفيم همواره داراي معني           

لغوي نميباشد، بلکه برخي از آن داراي معناي دستوري است و مستقالً فاقد معني ميباشد. حاالنکه 

، يعني کـــه کلمه کوچکترين واحد با معناي زبان بوده و همواره داراي معني مستقــل و لغوي است

 ( است.morpheme    Free کلمه، واحـد بامعنــاي زبان و مــورفيم مستــقل )

 کلمه در زبان دري از دو نگاه مورد مطالعه قرار ميگيرد: از نگاه شکل و از نگاه معني.     

        

 انواع کلمه از نگاه شکل:

 کلمه از اين نگاه سه نوع است: ساده، ساخته وآميخته.     



آن است که تنها يک جزء بوده و قابل تجزيه به اجزاي مستقل يا نامستقل  ـ کلمه ساده: 1     

نميباشد. به سخن ديگر، کلمه ساده همان مورفيم آزاد است، مانند: مرد، زن، گل، اسب، ما، روز، 

 پاک، هنوز، خوب، روشن، بزرگ وغيره.

ه )مورفيم آزاد( و يک يا چند جزء )مورفيم آن است که از يک کلم ـ کلمه ساخته)مشتق(: 2      

بسته( ساخته شده باشد. يعني اينگونه کلمه از يک مورفيم آزاد و يک پيشوند يا پسوند و يا هردو 

 تشکيل شده ميباشد، مانند: همسفر، فروتن، امروز، نادار، دهنده، سحرگاه، ديوانه وار، نابينايان وغيره.

آن است که از دو کلمه )مورفيم آزاد( تشکيل شده باشد، يعني  ـ کلمه آمیخته )مرکب(: 3       

شرط اساسي کلمه آميخته ترکيب دو مورفيم مستقل مياشد، مانند: روزنامه، شترمرغ، زردآلو، 

 شورانگيز، سياه چشم، سيم اندام، آهسته آهسته وغيره.

شد، مثال: خوشخويي، شوخ بعضا کلمه آميخته داراي يک يا چند جزء )مورفيم بسته( نيز ميبا       

چشمي، دست درازي، کتابخانه ها وغيره. و بعضا هم کلمه آميخته متشکل از سه کلمه )مورفيم 

 در اين شعر:« رگ گل آستين » مستقل( مياشد مثل 

 رگ گل آستین شوخي کمین صید ما دارد         

 دست از سايه رنگ حنا داردکه زير سنگ                                                    

از همينگونه است کلمه هاي آميخته: گالب رخسار، نيشکرفروش، روزنامه نويس، دستمال          

باف، خاکروبه دان، چارمغزباز، وغيره. اينک براي معلوات بيشتر انواع کلمه هاي آميخته را ازنظر 

 ميگذرانيم:

 کلمه هاي آمیخته در زبان دري انواع                                       

کلمه هاي آميخته در زبان دري داراي مشخصات عمده مياشد، بدينگونه که ميان کلمه آميخته        

گنجايش کلمه ديگر ممکن نيست. مثال: پاي انداز، گل بته، کيهان نورد، کارخانه، دريانورد 

ي از آنها است: کارخانه )فابريکه(، وغيره.همچنان معناي مجموع کلمه هاي اميخته غيراز معناي يک

روزنامه )اخبار(، دسترنج )مزد(، بازيگوش )تنبل و بي پروا(، وغيره. و نيز کلمه هاي مرکب پسوند جمع 

 را مي پذيرند، مثل: گلبرگها، کارخانه ها، غريب کاران، صاحب منصبان وغيره.

زياد دارد، چنانکه به حيث اسم، صفت، کلمه هاي مرکب در زبان دري موارد استعمال گوناگون          

اسم آله، صفت فاعلي، صفت مفعولي، قيد وغيره بکار ميروند، زيرا اينگونه کلمه ها در زبان دري انواع 

 و اقسام مختلف دارد، بدين قرار:

 نخست: مرکب امتزاجي:         

در اينگونه کلمه ها معناي مجموع کلمه ها غير از معناي يکي از انها است، پسوند جمع و          

پسوندهاي ديگر را ميپذيرد و نيز در آن کلمه اول متعلق به کلمه دوم ميباشد و اما اگر کلمه مقلوب 

 گردد، جزء دوم مربوطبه اول ميشود، مانند: سياه چشم و چشم سياه.

 کلمه آميخته امتزاجي بطريق ذيل ساخته ميشود:         



ـ از ترکيب دو اسم: گالب، شبنم، گلبرگ، غژگاو، خرچنگ، آسياسنگ، سنگ پشت، فيل  1         

مرغ، پاي جامه، دستمايه، دستمزد، صدف دندان، کمان ابرو، گلرخسار، پري روي، گل اندام، سنگدل 

 آيد: دندان صدف، ابرو کمان، دندان طال وغيره. وغيره. بعضا به شکل مقلوب نيز مي

ـ از ترکيب صفت و اسم: سياه چشم، سرخ روي، سفيدموي، زرد موي، پيرمرد، خوشبخت،  2         

 تيره روز، تنگدل، بلند قامت، چابک دست، شيرين زبان، گردآب وغيره.

 بلند، دل تنگ وغيره.بعضا به شکل مقلوب هم بکار ميرود، مانند: چشم سياه، قد          

ـ از ترکيب عدد و اسم: يکدل، يک دست، دو روي، دوتار، سه پايه، چارپاي، چارمغز، پنجده،  3         

پنج پر، شش رخ، شش در، هفت ميوه، هفت اقليم، سيمرغ، چهل زينه، چهل تن، چهل ستون، 

 صدميدان وغيره.

و ريشه حال، مثال: خودکار، خودمختار، خودرنگ،  ـ از ترکيب ضمير مشترک )خود( ا اسم، صفت 4         

 خودراي، خودبين، خودنما، خودخواه وغيره.

ـ از ترکيب اسم و ريشه حال: مثال: بم افگن، ذره بين، کمرند، دستمال، جاروب، قلم تراش،  5         

 ب وغيره.دست آموز، دست چين، چشم انداز، دريانورد، راهگذر، راهنما، گلفروش، چوب شکن، دلفري

با اسم، ريشه حال، و صفت مفعولي )ريشه ماضي ـ پسوند |ه|، مانند : « نيم»از ترکيب   ـ 6         

 نيم راه، نيم خام، نيمخواب، نيم جوش، نيم سوز، نيم سوخته، نيم پخته وغيره.

تاي تابه،  ـ از ترکيب اسم و ريشه حال با پسوند |ـ ه| و پسوند |ـ اک|، مانند: خاکروبه، 7         

 گاودوشه، شيرچوشک، خس پوشک، مورچه خورک، گوش خورک وغيره.

ـ از ترکيب اسم ويا صفت با ريشه ماضي: پريزاد، گل آلود، دستاورد، يادداشت، ره اورد، خوش  8         

 دوخت، خوش ساخت، نيک زاد وغيره.

ه|: دست زده، دل باخته، دامن  ـ از ترکيب اسم ويا صفت با صفت مفعولي )ريشه ماضي ـ |ـ 9         

 آلوده، رنگ پريده، مارگزيده، نورسيده، بزرگ زاده وغيره.

 بعضا به شکل مقلوب نيز مي آيد، مثال: پريده رنگ، پيوسته ابرو، آسوده حال وغيره.         

 و صفت مفعولي، مثل: زودرس، زودگذر،  يا ريشه ماضي  ـ از ترکيب قيد با ريشه حال 11         

 ديرپاي، پس انداز، پيش بين، پيشرفت، پيشنهاد، پيشرفته، پسمانده وغيره.

در اين نوع کلمه ها يک کلمه مطلقا تکرار ميشود يا تکرار آن توسط واول  دوم: مرکب تکراري:         

|آ| ويا توسط پيشينه هايي صورت ميگيرد. اجزاي اينگونه کلمه هاي آميخته از نظر معني متوازن 

 است و مانند مرکب امتزاجي يکي تابع و متعلق به ديگري نيست. وهمسنگ

 کلمه مرکب تکراري به طريق ذيل ساخته ميشود:         

ـ از تکرار دو اسم، دو صفت، دو قيد، دو فعل امر، دو ريشه ماضي:سرسر، فوج فوج، زودزود،  1         

 خوش خوش، بزن بزن، آمدآمد وغيره.



دو اسم، دو صفت، دو قيد، دو ريشه حال با واول | ـ آ| مثل: روياروي، سراسر،  ـ از تکرار 2         

 شباشب، دمادم، رنگارنگ، گرماگرم، گرداگرد، پياپي، پيشاپيش، کشاکش وغيره.

ـ از تکرار دو اسم به وسيله پيشينه هاي )به، در، تا( مثل: دربه در، دست به دست، سربسر،  3         

 پي درپي، روزتاروز وغيره. دمبدم، پاي در پاي،

در اين نوع کلمه مورفيم عطف |و| اجزاي انرا هم مي پيوندد و نيز اجزا  سوم ـ مرکب عطفي:         

 در اينگونه کلمه از نظر معني برابر و متوازن ميباشد. مرک عطفي ه طريق ذيل ساخته ميشود:

و چنان، نشي و فراز، سروکار، آب وهوا، دست  ـ از دو کلمه اشاره و دو اسم: اين و ان، چنين 1         

 و گريبان، سازوبرگ، آب و تاب، آب و رنگ، راه و رسم وغيره.

 ـ از دو صفت، مانند: سرخ وسفيد، سرخ وزرد، خشک وخالي وغيره. 2         

 ره.ـ از دو ريشه حال، مانند: خواب وخور، سوزوگداز، گيرودار، پرس وپال، پيچ وتاب، وغي 3         

 ـ از دو ريشه ماضي، مانند: رفت و آمد، شکست وريخت، داوستد، بروباخت وغيره. 4         

ـ از ريشه حال و ريشه ماضي ويا برعکس آن، مانند: بندوبست، گيرودار، گيروگرفت، رفت  5         

 ورو، جست وخيز، پخت و پز، زدوبند، تاخت و تاز، شست و شوي، گفتگو، جستجو وغيره.

ـ از يک جزء با معني و يک جزئ بي معني، مانند: کاروبار، تيت و پرک، کم و تم، ميده وچيده،  6         

 وغيره.

اينگونه کلمه ها از دو جزء مختلف آنهم به وسيله واول |آ| و يا توسط پيشينه  چهارم : مرکب هموزن:

وي، شباروز، سرازير، سر به هايي تشکيل ميشود، مانند: رستاخيز، تکاپو، بناگوش، خويشاوند، زناش

 راه، سر به نوک، رو به راه، خانه به دوش، دست به يخن، سرتاسر وغيره.

اين نوع کلمه مرکب در نتيجه تاثير زبان هاي اروپايي در دوره معاصر در زبان  اتصالي: بپنجم: مرک

دري وارد شده است و چنان است که ميان دو جزء اينگونه کلمه هايفن )ـ( کار برده ميشود، مثال: 

هندو ـ اروپايي،پروژه سرک سازي کابل ـ مزارشريف، فلم مشترک هندي ـ امريکايي وغيره. هرگاه 

مه بشکل مرکب عطفي گفته شود، رساننده همان مفهوم نبوده بلکه معناي ديگري را افاده اينگونه کل

ميکند؛ مثال: اگر گوييم : پروژه سرک سازي کابل و چاريکار، معني آن ميشودکه: پروژه سرک سازي 

 ميکند:واقع در کابل و چاريکار و اما اگر گوييم: پروژه سرک سازي کابل ـ چاريکار، اين معني را افاده 

که نشانه اتصال است هردو کلمه « هايفن»پروژه سرک سازي از کابل تا چاريکار. زيرا در اين صورت 

کابل و چاريکار را مانند اجزاي يک کلمه آميخته بهم متصل ساخته است و هردو اين جا مضاف اليه 

 واقع شده است.

 انواع کلمه از نظر معني و ساخت:         

 ه سه گروپ تقسيم ميگردد: اسميه ها، قيود و فعليه ها.کلمه از اين نگاه ب

 اسمیه ها يا گروه اسم:

 اسم، صفت، ضمیر و عدد. در زبان دري اسميه ها به چهار نوع جدا ميشود:



 (:Noun نخست ـ اسم )

اسم کلمه ايست که ه انسان، حيوان، نبات، و يا چيزي اطالق ميشود. به سخن ديگر اسم نام اشيا 

 ه، داراي خصوصيات ذيل مياشد:و اشخاص ود

 ـ پسوند جمع را پذيرد.1

 ـ پسوند تنکير را بپذيرد. 2

 ـ نشانه افزايش يا پسوند اضافت را بپذيرد. 3

 ـ پسوند ندا را بپذيرد. 4

 را بپذيرد.« را»ـ پسينه  5

 اسم ه اقسام آتي تقسيم ميشود:

يگري نباشد، يعني وجود خارجي آنست که وجودش متکي بخودش بوده و وابسته به د ـ اسم ذات:1

 داشته باشد. از قبيل: دوست، ميز، کتابخانه، ديوار، باغچه، وغيره.

ان است که وجودش قايم به خودش نبوده متکي به ديگري باشد، يعني جسماً در  ـ اسم معني :2

 خارج وجود نداشته باشد. مثال: خوبي، بدي، بلندي، سفيدي، هوش، دانش، و امثال آن.

ه ديده ميشود، اين اسمها به ذات خود قابل ادراک نميباشند. براي درک هر يک آن مجبوريم آنها چنانک

 را به چيز ديگري نسبت دهيم، مثال بگوييم: خوبي آدم وغيره.

اسم خاص آن است که براي يک فرد معين وضع شده باشد، تنها بر همان  ـ اسم خاص: 3         

 ند: احمد، کابل، افريقا وغيره.شخص يا چيز خاص داللت کند، مان

شايد نام چند شخص محمود باشد، با انهم محمود اسم خاص است. از جانب ديگر اين نام          

 براي هر يک از آنها جدا جدا گذاشته شده است.

اسم خاص را نميتوان جمع بست، جزء آنکه معني نظاير و مانند را برساند، مثال: افغانستان در          

وش خود فرخي ها، فردوسي ها و جامي هايي را پرورده است. يعني افغانستان شاعراني نظير آغ

 فرخي، فردوسي و جامي را تربيت کرده است. اسم انسان چند نوع است:

 الف( اسم محض يا نام اول انسان، مثل: کريم، محمود...وغيره.         

« بنت»، و «ام»و در زن داراي عالمه« ابن»يا « ابو»ب( اسم کنيه که در مرد داراي عالمت          

ميباشد، مثال: ابن سينا، ابوجعفر، ام کلثوم، بنت سلمه، اينگونه نامگذاري امروز به مفهوم ويژه آن 

 معمول نيست.

ج( اسم لقب يا القاب که شاماللقاب رسمي و فاميلي ميگردد و آن در پهلوي نام اول و بعضا          

 ميشود: شيخ الرئيس، گل آقا، بي بي گل، وغيره. بجاي ان استعمال

د( تخلص يا نام دومي انسان که شامل تخلص هاي شعري و جزء آن و تخلص هاي فاميلي          

 ميگردد.



هـ( عرف يا اسمي که مردم بنابر مناسبتي بر کسي اطالق ميکنند، چنانکه: محمود طرزي را          

 د شاه دراني را بابا ميگويند.پدر ژورناليزم افغانستان و احم

آنست که شامل جنس باشد، يعني بر همه افراد گروه خود داللت کند، مثال:  ـ اسم عام: 4         

سنگ، درخت، شهر، ميوه، کتاب، و امثال آن. ديده ميشود که اسم عام نامشخص است وبر افراد 

 بسياري داللت ميکند.

معرفه اسمي است که نزد مخاطب معلوم و معين باشد. در زبان دري اسم  ـ اسم معرفه: 5         

 در صورتي معرفه ميباشد که داراي مشخصات و قراين ذيل ميباشد:

 الف ( اسم خاص باشد، مثل: حميد، پروين، بلخ وغيره.         

 ب ( ضمير باشد، مثل: من، تو، او، شما وغيره.         

 ج ( اسمي که به اسم خاص يا ضمير مضاف شده باشد، مثال: قلم مسعود، کتاب او... وغيره         

 د ( اسمي که منادي واقع شده باشد، مثل: اي دوست! پسر!         

 هـ ( مشاراليه، يعني بعد از کلمه اشاره )اين يا آن( واقع شده باشد، مثال: اين خانه، آن شهر.         

و ( اسمي که يکبار قبال ذکرش در کالم آمده باشد، مثال: ديروز يک کتاب و يک قلم خريدم،          

 کتاب نزد خواهرم و قلم نزد برادرم است.

ز ( اسمي که شنونده از آن آگاهي قبلي داشته باشد، مثال: شاگردي به همدرس خود بگويد:          

 رفه اند.استاد به صنف رفت. در اين جمله استاد و صنف مع

ح ( اسمي که مدلول آن نزد شنونده موجود باشد، مثال: به کسي گفته شود: قلم افتاد. در          

 حاليکه قلم در مقابلش بر روي ميز باشد.

براي غير ذوي « چه»براي ذوي العقول و غير آن « که»ط( موصول باشد و آن عبارت است از          

ورفيم هاي )هر، آن اينف ي نکره( بيايد، مثال: هرکه، آنچه، کسي العقول در صورتي که قبل از آن م

 که...

ي ( اسمي که دربر گيرنده همه افراد نوع خود باشد و نهاد واقع شده باشد، مثال: انسان          

 حيوان ناطق است. کتاب انيس تنهايي است.

 را خريدم. خانه را خريدم. آمده باشد، مثال: کتاب« را»ق( اسمي که بعد از آن پسينه          

اسم نکره انست که نزد مخاطب معلوم و معين نباشد. در زبان دري اسم در  ـ اسم نکره : 6         

 صورتي نکره ميباشد که داراي قراين و مشخصات ذيل باشد:

اي، ـ داراي پساوند تنکير | ـ ي| و الومورف آن | ـ يي| باشد، مثال: کتابي، مردي، خانه          

 دانشجويي وغيره.

 شمارش« يک»آمده باشد، مثال: ديروز يک کتاب خريدم. و اما اگر « يک»ـ اسمي که بعد از کلمه          

 را برساند، عدد است نه نشانه نکره. مثال: يک کتاب ديروز خريدم و يک کتاب امروز.



خانه زال بود. يکي تازه برناي  واقع شده باشد، مثال: يکي گربه در« يکي»ـ اسمي که بعد از          

 نوخاسته.

 باشد، مثال: يکي از دوستان، يکي از کتابها وغيره.« يکي از»ـ اسمي که مدلول          

ـ مفعولي که پسينه آن حذف شده باشد، نيز نکره است، مثال: پروين کتاب ميخواند. اينجا          

 مفعول نکره است.« کتاب»

م با يک اسم دو عالمه نکره مي آيد، مخصوصا در شعر، مثال: موسي يک گاهي هم در کال         

 شباني را به راه ديد. )يک ـ اسم ـ |ـ ي|(. يکي برزيگري ناالن در اين دشت.

جمع در زبان دري آنست که بر بيشتر از يک فرد داللت کند. در  ـ جمع اسم و اسم جمع: 7         

 ذيل ميباشد: زبان دري جمع اسم داراي پساوندهاي

ـ |آن| اسم جانداران که مختوم به کانسونانت باشد، غالبا با اين پساوند جمع بسته ميشود،          

 مثال: مردان، زنان، دختران، شيران. وغيره.

| باشند، با اين پساوند مي  aـ |ـ گان| اسمهاي متعلق به جانداران که مختوم به واول |ـ ه =         

 يسنده گان، مورچه گان، پرنده گان.آيند، مثال: نو

باشند، با اين  | o |يا |ـ و=a ـ |يان| اسمهاي متعلق به جانداران که مختوم به واول |آ| =         

 پساوند آيند، مثل: آشنايان، دانايان، دانشجويان، مهرويان.

| باشند u  واول |ـ و = ـ | ـ وان| اسم هاي متعلق به اعضاي بدن انسان و جانداران که مختوم به       

 با اين پساوند جمع ميشوند، مثل: بازوان، ابروان، همچنان آهوان، بانوان.

ـ |ـ ها| اسمهاي متعلق به بيجانها غالبا با اين پساوند جمع بسته ميشوند، مثل: کتابها، خانه          

 ها، ليموها، دانشها، آلوها وغيره.

 در زمينه جمع اسم در زبان دري نکات زير را بايد مدنظر داشت:         

الف( کلمه هاي دري را نبايد به اساس زان عربي مثال با پساوند تأنيث | ـ ات| جمع بست؛          

 مانند : باغات، کوهستانات، دهات، وغيره.

شوند و اما عدد هزار با پسوند | ـ آن| ا پساوند | ـ ها| جمع بسته مي« هزار»ب( اعداد به جز          

 مي آيد، مثل : هزاران.

ج( کلمه سر، بدو گونه جمع بسته ميشود، يکي با پساوند | ـ ها| که در اين صورت جمع سر          

ميباشد، مثال: سرهاي مردم. و ديگر ا پساوند | ـ آن| که در اين صورت به معني بزرگان و پيشوايان کار 

 سران دول.ميرود، مثل: 

د( کلمه هاي جمع و مخصوصاً جمع عربي را نبايد دواره جمع بست، از قبيل: امور، منازل،          

 اشخاص. پس نبايد گفت: امورات، احواالت، عجايات، منازلها، اشخاصها وغيره.

مع ( آنست که در صورت و شکل مفرد و در معني و مدلول جCollective noun ) اسم جمع اما         

باشد، مثل: گروه، مردم، سپاه، قوم، قبيله، طايفه، فوج وغيره. هرگاه اسم جمع در سخن نهاد واقع 



ويا از اينکه در معني جمع است،   شود، فعل را ميتوان از اينکه نهاد در صورت مفرد است، بشکل مفرد

 به شکل جمع آورد، بطور مثال ميتوان گفت: مردم ميگويد يا مردم ميگويند.

اسم زمان که نام وقت است، در زبان دري به شکل مختلف وجود دارد، بصورت  ـ اسم زمان: 8         

ساده و حقيقي، مثال: روز، شب، صبح، شام، چاشت، هفته، ماه، وغيره و ه صورت ترکيبي ساخته و 

 آميخته، مثال: سحرگاه، صحدم، بهاران، نوبهاران، سپيده دم.

سم مکان که نام جاي و محل است، نيز در زبان دري به صورت هاي گوناگون ا ـ اسم مکان: 9         

مي آيد، بشکل ساده و حقيقي. مانند: شهر، خانه، کشور، جنگل، باغ، کابل وغيره و بشکل ترکيبي 

 و آميخته، مثال: دانشگاه، فروشگاه، سبزه زار، کوهسار، دهکده، کفشکن، شاه نشين، آبريز وغيره.

نام اسباب کار و افزار هاي مختلف است. اسم آله در زبان دري هم بصورت  اسم آله:ـ  11         

ساده و حقيقي وجود دارد، مثل: بيل، تبر، کليد، چکش وغيره. هم بصورت ترکيبي ساخته و آميخته 

 ايد، مثل: جاروب، قلم تراش، کفگير، گاودوشه، دوچرخه، خاکروبه، گل ماله وغيره.

بر کوچکي چيزي يا شخصي داللت کند، اسم مصغر داراي   آنست که صغر:ـ اسم م 11         

 پساوندهاي ذيل ميباشد:

 ـ | اک| با اسمهاي مختوم به کانسونانت مي ايد: طفلک، کتابک، اسپک وغيره.

 ـ |اکه | با اسمهاي مختوم به کانسونانت، مثل: مردکه، زنکه وغيره.

به کانسونانت هاي ه|، مثل: بچه گک، ميرزاگک، راه گک،  ـ |گک| با اسمهاي مختوم به واول يا مختوم

 غچي گک وغيره.

 ـ |چه| مثل: باغچه، درياچه، سراچه وغيره.

 ـ |و| مثل: فضلو، خيرو، عينو وغيره.

اسمهاي مصغر گاهي به مفهوم حقيقي خود يعني کوچکي چيزي بکار ميرود، مثل: قلمک، خانه گک، 

ايد، مثل: طفلک، بيچاره گک، دخترک، پسرو، و گاهي هم  وغيره. گاهي براي ترحم و شفقت مي

 براي تحقير آيد، مثل: زنکه، مردکهف مردک.

مورفيمها و کلمه هاي صوت در زبان دري به چندگونه وجود دارد: چنانکه عده اي از  ـ اسم صوت: 12

 مي آيد و اکثرآن براي بيان حاالت هيجاني و ناگهاني در زمينه تعجب، تأسف، تحسين، تنبيه وغيره 

آن مورفيم نا مستقل ميباشد و ما از آن در بخش مورفيمهاي بسته سخن گفتيم. برخي ديگر از اين 

دسته مورفيمها مستقل ميباشد و در همين زمينه ها بکار ميرود و عبارت است از: خوشا، خرما، دردا، 

سم گفته ميشود، نام صداهاي دريغا، زينهار، وا اسفا وغيره.و اما عده ديگر از کلمه هاي صوت که ا

مختلفي است که بوسيله انسان، حيوان و يا طبيعت توليد ميشود. اين دسته اسمهاي صوت در زبان 

 دري به گونه هاي ذيل مي آيد:

ـ به تنهايي يا به شکل مکرر براي خواندن و راندن جانوران، مثل: کش )کشه، کشي(، پشت، کوچي، 

 .چخ، پشي پشي، بي بي، توتووغيره



ـ مطلقا تکرار يک کلمه، مثل: غژغژ، غرغر، غم غم، گرگر، پس پس، شرشر، ژغ ژغ، تک تک، تق تق، 

 غو غو، ميوميو، جزجز، ترنگترنگ وغيره

 ـ تکرار يک کلمه با تبديل واول آن، مثال: ترق تروق، تيک تاک، شرب شروپ، ترپ تروپ وغيره.

ـ تکرار عطفي با واول |و| و تبديل واول کلمه، مثل: تخ و توخ، تق و توق، ترنگ و تورونگ، جرنگ و 

 جرونگ وغيره.

ـ تکرار عطفي با تبديل فونيم اول کلمه نخست به فونيم |پ| در کلمه دوم مثال: چخ و پخ، ترق و پرق، 

 قغ و پغ، ترنگ و پرنگ وغيره.

 : شرس، غرس، بغس، چرس، تنگس، شرنگس وغيره.ـ افزودن |اس| در آخر کلمه، مثال

اسمهايي که تا کنون از آنها بحث کرديم، داراي مسمي و مدلول صريح و آشکار  ـ اسم مبهم : 13 

بوده اند و اما اسمي که مسمي و مدلول آن واضح و آشکار نباشد، اسم مبهم گفته ميشود. اسم 

بعضي ميگويند ويا قبل از آن اسم مبهم يکي از مورفيم مبهم به تنهايي بکار ميرود، مثال: کسي نيامد، 

هاي معين کننده استعمال شود، از قبيل: هر، همه، هيچ، چه، کدام، مثال: هرکس، همه چيز، 

 هيچکدام، چه چيز، کدام جاي، چه اندازه، ونظاير آن.

         

 حاالت اسم                                                                  

حالت اسم بيان نقش ان است در ارتباط به وازه هاي ديگر جمله. اسم در زبان دري داراي پنج          

 حالت است و آن در برخي از حاالت داراي نشانه مورفولوژيکي نميباشد، بدينگونه:

 ( :Nominative case ـ حالت فاعلي )1         

ه مبتدا )مسنداليه( و فاعل فعل واقع شده باشد و يا فعل به حالتي است که اسم در جمل            

آن تعلق گيرد. اسم در زبان دري در حالت فاعلي کدام نشانه مورفولوژيکي ندارد، بلکه اينگونه حالت 

 از موقعيت و ارتباط نحوي آن در جمله درک ميشود، مثال: فريد رفت. شاگرد کتاب خواند. پياله شکست.

 ( :Objective case حالت مفعولي )ـ  2            

حالتي است که فعل فاعل راساً باالي آن واقع شده باشد. نشانه نحوي حالت مفعول اسم             

است درجمله، مثال: فريد نامه را نوشت. وهرگاه پسينه بکار نرود، مفعول « را» عبارت از پذيرش پسينه 

 ن جمله فوق به صورت: فريد نامه نوشت ـ نامه نوشتن.با فعل يک ترکيب فعلي را ميسازد مثال: بيا

 ( :Possessive case ـ حالت اضافي ) 3            

حالتي است که اسم به اسم ديگر نسبت داده ميشود، نشانه حالت اضافي اسم عبارت از             

فريد، تابستان پسوند اضافي است که بصورت کسره ا کلمه مختوم به همخوان مي آيد، چون: کتاب 

کابل، و به صورت |ي| در واژه هاي مختوم به واکه، چون: آشناي فريد، بازوي فريد، خانه فريد. همچنان 

اسم در صورت موصوف شدن در ترکيب توصيفي همين حالت را داراست و يا همينگونهپسوند اضافت 

 تبارز ميکند، چون: شاگرد خوب، بانوي مهربان، خاله مهربان.



 (:Dilative case ـ حالت متممي يا پیشینه اي ) 4            

حالتي است که اسم با يکي از پيشينه ها به جمله ارتاط مي يادکه همين پيشينه ها نشانه             

 نحوي حالت متممي اسم ميباشد، مانند: شاگرد از خانه آمد. با پول خريد.

اسم در اين حالت بعضا با حذف برخي از پيشينه ها به ويژه )به، در( نيز مي آيد، چون:             

 شاگرد خانه آمد. )به خانه(، فريد خانه است. )در خانه(.

: حالتي است که اسم منادي واقع ميگردد، در اين (Vocative case ـ حالت ندايي ) 5            

صورت اسم يا پسوند ندا را ميپذيرد، چون: جانا! پسرا!، يارا!، يا با نشانه ندا در جلو آن بکار ميرود، 

 مانند: اي برادر!، اي پسر! و يا در اشعار غالبا به شکل )ايا( مي آيد: ايا نسيم سحر فتحنامه ها بردار!

  

  

 (Adjective صفت )                                               

يا شخصي را نشان دهد. يعني صفت معني اسم   صفت آن است که حالت و چگونگي چيزي         

را مشخص تر، آشکارتر و محدودتر ميسازد. مثال: وادي شاداب، روز روشن، دشتهاي سرسبز، شبهاي 

 دراز، مرد پرماجرا، طفل هوشمند وغيره.

 صفت داراي اين ويژگيها است:            

 ـ معني کننده براي اسم است.            

 ـ پسوند |تر| يا |ترين| را ميپذيرد.            

 ـ پسوند جمع را نميپذيرد.            

 ـ پسوند نکره را نميپذيرد.            

 ـ به حيث قيد هم مي آيد.            

 انواع ذيل تقسيم ميشود:صفت به             

آنست که چگونگي و حالت چيزي را يا کسي را بطور مطلق و کلي بيان  ـ صفت عادي: 1            

ميکند، بدون اينکه آنرا در مقايسه قرر دهد و يا درجه اندازه آن را نشان دهد، مثال: خوب، بد، سفيد، 

بعد از موصوف قرار ميگيرد و وموصوف با خمارآلود، نيرومند، باهوش، در صورت عادي اينگونه صفت 

 a | با صفت مرتبط ميگردد، مانند: دست توانا، آدم خوب، وهرگاه موصوف با واول | |iنشانه افزايش |

a o u| ختم شده باشد در اين صورت با نشانه افزايش yi  ميباشد که در نگارش به شکل | ـ ي| مي |

 )ي( قشنگ، ليموي ترش، آلوي خوب،... ايد، مثال: هواي خوب، آشناي باوفا، خانه

هرگاه اين ترتيب بهم بخورد، يعني صفت قبل از موصوف قرار گيرد، آنگاه نشانه افزايش             

نيامده، ترکيب توصيفي حيثيت کلمه مرکب را بخود ميگيرد، مانند: خوب آدم، سروقد، سياه چشم، 

 خوش سخن.

 ضیلي(:ـ صفت مقايسي برتر )تف 2            



 آن است که موصوف ها را با شخص يا چيز ديگر و يا با اشخاص و چيز هاي ديگر            

مقايسه کنند، يعني درجه و اندازه موصوف يا موصوف ها را نسبت يک يا چند فرد همنوع نشان بدهند 

اتاق  نمونه اگر بگوييم : و نشانه آن پساوند |ـ تر| است، مثال: بزرگتر، داناتر، سياه تر، نيرومندتر... بطور

خوردتر، يعني يک اتاق نسبتا خورد در برابر يک يا چند اتاق بزرگ و يا اتاق هاي خوردتر، يعني چند 

 اتاق نسبتا خوردتر در برابر اتاقهاي بزرگتر و نظاير آن.

يعني کسره |  iالبته اينگونه صفت مانند صفت عادي بعد از موصوف که داراي نشانه افزايش |            

| باشد، مي ايد، مانند: طفل شوختر، خانه قشنگتر، هواي سردتر، دانشجوي اليقتر، کدوي yi يا |

 کالنتر، برگهاي زردتر.

 صفت مقايسي برترين )عالي(:            

آنست که موصوف يا موصوفها را با همه افراد گروه مقايسه کنند، يعني که درجه و اندازه             

موصوف يا موصوفها را نسبت به همه افراد همنوع نشان بدهد و نشانه آن پساوند تري ميباشد، مثال: 

 ، آنهم دو گونه:بزرگترين، خوبترين، زيباترين و غيره. اينگونه صفت هميشه قبل از موصوف مي آيد

| بيايد که در اين صورت موصوف جمع آيد، چون: بهترين روزها، درازترين i نخست با نشانه افزايش |

 شبها، جوان ترين نويسندگان، دلچسب ترين موضوعات.

| بيايد که در اين صورت موصوف بايد مفرد آيد، چون: بهترين روز، i دوم، بدون نشانه افزايش |            

توضيح اينکه: دراز ترين شب يعني شب   ترين شب، جوان ترين نويسنده، دلچسب ترين واقعه.دراز

 دراز نسبت به همه شبها.

 ـ صفت پرسشي: 4            

آنعده کلمه هاي پرسش که پيش از اسم در جمله پرسشي نمي آيد و جواب آنها صفت             

ونه، چطور، چسان، و نظاير آن. مثال: چگونه کتاب، ميباشد، صفت پرسشي گفته ميشود، از قبيل: چگ

 کتاب خوب، چطور آدم، آدم خوب، چسان شب، شب دراز.

 ـ صفت نسبتي: 5            

انست که کسي يا چيزي را بدان نسبت دهند. صفت نسبتي در زبان دري داراي پساوندهاي             

 ذيل مياشد:

| در کلمه هاي مختوم به کانسونانت، مثال: بلخي، هراتي، کابلي، سنگي، i ـ | ـ ي| |            

 خشتي وغيره. هرگاه کلمه مختوم به واول باشد، اين واول داراي الومورف هاي ذيل ميباشد:

| و برخي از کلمه هاي ختم شده به  a o u  a ـ پساوند|يي| در کلمه هاي مختوم به واول |            

ـ   :آسيايي، طاليي، خرمايي، دانشجويي، ليمويي، جادويي، قهوه يي، پنبه يي،|، مثل aواول |

|، مثال: هسته a و واول |« الف مقصوره| »a پساوند |وي| در برخي از کلمه هاي مختوم به واول |

 وي، بيضه وي، کره وي، دايره وي، گنجوي، معنوي، موسوي، مولوي، غزنوي، دهلوي.



دن پساوند | ـ ي| در برخي کلمه ها تغييراتي از قبيل: حذف، افزايش، و يا ابدال همچنان با آم            

صورت گيرد، مثال کلمه هاي : کوفه، مکه، بصره، مدينه، بخارا، مرو، ري، جسم، وغيره که در صورت 

نسبتي به شکل: کوفي، مکي، بصري، مدني، بخاري، مروزي، رازي، جسماني، تحتاني، فوقاني، 

 ني مي ايند.روحاني پيشا

ـ |ـ ه| مثال: يکساله، سه ماهه، دو روزه، دوساعته، دامنه، دهانه، دندانه، گردنه، چرخه،             

 سرخه، سبزه و غيره.

 ـ |ـ ين| مثال: زرين، سيمين، لورين، غمين وغيره.            

 ـ | ـ ينه| مثال: پشمينه، زرينه، سيمينه، وغيره.            

 ـ | ـ انه| مثال: طفالنه، مردانه، زنانه، عاشقانه، روزانه، شانه، ساالنه، ماهانه.            

 ـ | ـ گانه| مثال: دوگانه، بچگانه، يگانه وغيره.            

 ـ صفت فاعلي: 6            

 آنست که کننده کار را بشناسد. در زبان دري صفت فاعلي داراي پساوندهاي ذيل مياشد:

 ـ |انده| با ريشه حال فعل، مثال: شنونده، نويسنده، بيننده، پرنده، دونده وغيره.            

 ـ | ـ آ| با ريشه حال فعل، مثال: شنوا، بينا، گويا، دانا وغيره            

 ـ | ـ آن| ا ريشه حال فعل، مثل: روان، خندان، دوان، وغيره.            

 ال فعل، مثل: خريدار، خواستار، پرستار وغيره.ـ | ـ ار| ا ريشه ماضي و ح            

 ـ | ـ گار| با ريشه ماضي و حال ويا اسم، مانند: پروردگار، خواستگار، آموزگار، ستمگار وغيره.            

 ـ | ـ گر| ا اسم، مثل: ستمگر، دادگر، آهنگرف چرمگر، وغيره.            

همچنان صفت فاعلي مرکب در زان دري فراوان وجود دارد، بدينگونه: )اسم ـ ريشه حال(             

 مثال: دانش آموز، سخندان، سخن پرور، رنجبر وغيره.

            

 ـ صفت مفعولي: 7

آنست که مفعول را بشناساند. در زبان دري صفت مفعولي از ريشه ماضي با پساوند | ه| ساخته 

چون: شکسته، برده، کشته، خورده وغيره. صفت مفعولي نيز بعد از اسم متعلق به آن که  ميشود،

داراي نشانه افزايش ميباشد، قرار ميگيرد، مثال: دل شکسته، حيوان کشته، سخن گفته، گل شگفته، 

بوده است که به غرض « شده»فعل معاون « + ه » صفت مفعولي اصالً به شکل : ن ريشه ماضي 

عل معاون آن حذف شده است.همچنان بعضا کلمه ديگري در جلو صفت مفعولي آمده صفت اختصار ف

مرکب از اين نوع را ميسازد، مانند: رنگ رفته، خون گشته، دست خورده، دلزده، دل سوخته، نورسيده، 

| ميباشد. بعضا هم iبزرگ زاده، نيم سوخته وغيره. البته در اين صورت نخست بدون نشانه افزايش |

 نگونه ترکيب به شکل مقلوب نيز مي آيد، چون : پريده رنگ، گرفته خاطر، آشفته حال وغيره.اي



صفت مفعولي مرکب همچنين از ترکيب کدام کلمه ديگر با ريشه حال ساخته ميشود، مثال: پاي مال، 

 دست پرور، دستگير )گرفتار(، دست چين، نيم سوز، نيم جوش وغيره.

  

 ( Pronoun) ضمیر                                                   

ضمير جانشين اسمي ميگرددکه پيشتر ذکرش در کالم آمده باشد، آن اسم را مرجع ضمير ميگويند 

 وظيفه ضمير جلو گيري از تکرار است در سخن. زيرا تکرار کلمه موجب نارسايي و ضعف کالم ميگردد.

 ضمير مشترک و ضمير اشاره.ضمير در زبان دري سه نوع است: ضمير شخصيف 

 (Personal Pronoun  ) ـ ضمیر شخصي 1

آنست که جانشين اسم انسان گردد، از اينکه اينگونه ضمير نمودار شخص چه مفرد و چه جمع ميباشد 

 بنابران تعداد ان به شش ميرسد:

 من : شخص اول مفرد

 ما: شخص اول جمع

 تو : شخص دوم مفرد

 شما : شخص دوم جمع

 او )وي(: شخص سوم مفرد

 ايشان )اوشان، آنان، آنها( : شخص سوم جمع

ضميرها ي شخصي هرگاه پيش از فعل آيند و در جاي فاعل قرار گيرند فاعلي گفته ميشوند؛ مثال: 

من خواندم، ما خوانديم، تو خواندي، شما خوانديد... واگر با پسينه )را( همراه فعل متعدي بيايند، 

ند. البته در اين صورت از ضمير من فونيم |ن| و از ضمير تو فونيم |و| بيفتد، مثال: مفعولي گفته ميشو

مرا گفت، ما را گفت، ترا گفت، شما را گفت، او را گفت، ايشان را گفت. همچنان اگر ضميرهاي 

شخصي، بعد از اسم متعلق بخود شان که داراي نشانه افزايش ميباشد، بيايند ضمير اضافي گفته 

 مثال: کتاب من، کتاب ما، کتاب تو، کتاب شما، کتاب او، کتاب آنان. ميشوند.

ضميرهاي شخصي ما و شما را که جمع اند نبايد دوباره جمع بست، زيرا جمع الجمع در زبان دري 

وجود ندارد. اگرچه در گذشته و در روزگاران بسيار قديم هم اين دو ضمير بکار رفته باشد. باز هم مورد 

 را اگر در شعر آمده باشد شايد نظر به ايجابات شعري بوده است.تأمل است، زي

 ( :Reflexive Pronoun ) ـ ضمیر مشترک 2

ضمير مشترک هم بجاي اسم بکار ميرود. از اينکه اينگونه ضمير براي شخص اول، دوم، و سوم در 

 زمينه مفرد و جمع بودن يکسان مي آيد، ضمير مشترک گفته ميشود.

مورد « خود». از جمله ضمير خويشتن ،خويش ،خود ر زبان دري عبارتند از :ضميرهاي مشترک د

استعمال بيشتر دارد، هم در نهاد و هم در گزاره بکار ميرود وبا ارتباط به فعل معناي تأکيد را ميرساند. 

در ترکيب به گونه هاي مختلف مي آيد، مثال: خود گفتم، خود گفتي. خودم گفتم، خودت گفتي، 



فتيد، او خود گفت. خود من گفتم، خودما خودتان گفتيد. من خود گفتم، تو خود گفتي، شما خود گ

 گفتيم، خود شما گفتيد، خود او گفت.

اما ضمير هاي مشترک )خويش( و )خويشتن( استعمال کمتر داشته به تنهايي و بدون ضمير شخصي 

و پسوند ضميري بکار ميروند. اين ضميرها غالباً در گزاره مي آيند، مثال: کتاب خويش را گرفت. خويشتن 

 ت کرد.را مالم

 ( : Demonstrative Pronoun ) ـ ضمیر اشاره 3

براي « اين و آن»ضمير اشاره نيز جانشين اسم ميگردد. در زبان دري ضميرهاي اشاره عبارتند از : 

براي جمع، مثال: با دوست و دشمن طريق مدارا پيش گير، چه « ايشان ـ آنان ـ اينها ـ آنها»مفرد و 

 دوستي افزايد.اين را دشمني کاهد و آن را 

 ضمير است و بجاي دوست استعمال شده است.« آن»ضمير استبجاي دشمن و « اين»در اينجا 

  

 ( Numeral) عدد                                                  

عدد کلمه ايست که شماره اشخاص و اشيا را تعيين ميکند. اشخاص و اشيايي که شماره و اندازه 

گردد معدود گفته ميشود، چون : دو قلم، ده شاگرد و غيره. اينجا قلم و شاگرد معدود آنها معين مي

 اند.

 عدد چهار نوع است: عدد اصلي، عدد توصيفي، عدد توزيعي و عدد کسري.

که عبارت از يک، دو، پنجاه، صد، هزار و غيره. اصال تعداد اعداد اصلي بسيار کم و  ـ عدد اصلي: 1

ـ هزارـ ميليون ـ 111ـ  91ـ  81ـ  71ـ  61ـ  51ـ  41ـ  31ـ  21ت از: يک تا ده، محدود استو عبارت اس

ميليارد و همچنان لک و کرور. باقي اعداد ديگر از ترکيب همين اعداد ساخته ميشوند. اعداد اصلي به 

د، صورت عادي در جلو معدود مي آيد. گاهي هم ميان عدد و معدود مورفيم هاي معين کننده قرار ميگير

مثال :پنج دانه قلم، دو جلد کتاب، دو تا نان، ده تن ورزشکار... اما در بعضي موارد استعمال معين کننده 

حتمي است، مانند: دو بوتل شربت، هشت سير آرد، سه کيلو بوره، و نظاير آن، چه در غير آن موضوع 

 مبهم بوده و همين معين کننده از ان رفع ابهام ميکند.

  

 ي:ـ عدد توصیف 2

اين نوع عدد نمايشگر درجه و مرتبه معدود يا موصوف ميباشد. عدد توصيفي داراي پسوندهاي آتي 

 مياشد:

 الف( | ام| : با اعداد مختوم به کانسونانت مي آيد، مثال: يکم، دهم، بيستم، صدم وغيره.

با  | i| و |uوم ا واول |اگر اعداد مختوم به واول باشند، آنگاه مور| ـ ام| بکار ميرود، چنانکه: اعداد مخت

پسوند| ـ وم| مي آيد، مثال: دوم، سوم و عدد سي که مختوم به واول | | است|ـ ايم| مي آيد، مثال: 



سي يم. اينگونه اعداد مانند صفت عادي پس از معدود )موصوف( مي آيد، چون: روز دوم، بخش 

 پنجم...

ند: پنجمين، پنجاهمين... واگر اعداد مختوم با ب( |ـ امين| با اعداد مختوم به کانسونانت مي آيد، مان

واول | | و | | يا | باشد با پسوند | ومين| يا |يمين| مي آيد، مانند: دومين، سومين، سي يمين. 

اينگونه اعداد مانند صفت برترين )عالي( قبل از معدود )موصوف( قرار ميگيرد، مانند : پنجمين سال، 

 چارمين جلسه، دومين مرحله.

 ـ ين| با اعداد نخست، اول و همچنان آخر و آغاز مي آيد، مثال: اولين، نخستين، آخرين، آغازين. ج( |

 اين اعداد نيز در جلو معدود خود واقع ميشود، چون: نخستين سال، آخرين مرحله.

 ـ اعداد توزيعي: 3

که تقسيم معدود را به بخشهاي مساوي نشان ميدهد و از تکرار اعداد اصلي ساخته ميشود، مثال: 

 دودو، پنج پنج، هفت هفت ونظاير آن.

 عدد توزيعي در زبان دري به چند گونه گفته ميشود:

 ـ به هرکدام دو دو افغاني رسيد.

 يا به اختصار: به هر کدام دودو هزار رسيد.

 از تکرار: به هر کدام دو هزاري رسيد.ويا براي جلوگيري 

يعني که در صورت اخري عدد اصلي تکرارنميشود، بلکه يک عدد اصلي با پسوند | ي| ـ | ( در اخير 

 معين کننده مي آيد.

| ـ |يي| مي آيد، مثال : به هر yi اگر معين کننده مختوم به واول باشد، بجاي |ي| الومورف آن يعني |

 چهاردانه يي رسيد.کدام دوتايي رسيديا 

همچنان بعضاً معين کننده هم نمي آيد و پسوند | ي| ا عدد ميپيوندد، مثال: کتاب ها را بيستس 

 خرسد. يعني بيست بيست افغاني خريد.

باز هم اگر عدد مختوم به واول باشدبا آن پسوند | ـ يي| مي آيد، مثال: کتابچه ها را پانزده يي خريد. 

 قلم هاي خود کار را دويي خريد.

 ـ عدد کسري: 4

آنست که جزئي از عدد اصلي را نشان ميدهد. اينگونه عدد در زبان دري به چند صورت گفته ميشود، 

 بدينقرار:

« در محاوره چارک» شش يک )يک بر شش(، هشت يک )يک بر هشت(، چاريک  پنج يک )يک برپنج(،

 )يک ر چار(.

 يا: يک پنجم، يک ششم، يک هشتم، يک چارم، دو سوم، سه چارم،

 ويا: يک بر پنج، سر برچار، پنج بر هفت.

  



 (Adverbs قیود )                                                  

ناي فعل را در جمله مشخص و معين ميکند، زيرا فعل در جمله داراي معناي قيد کلمه ايست که مع

نامشخص و نامحدود ميباشد. البته بدين علت که به موضوعات و نکات زياد در ارتباط ميباشد، مثال: 

محل وقوع، وقت وقوع، نوعيت وقوع، علت وقوع، چرايي و چگونگي وقوع، کميت وقوع و امثال آن. پس 

مه اي که اين نکات مرتبط به فعل را در جمله توضيح ميدهد و معناي فعل را در اين زمينه مورفيم و کل

 ها آشکارا ميسازد، همانا قيد است. از آنرو قيد از نگاه معني به انواع ذيل تقسيم ميشود:

که وقت وقوع فعل را مشخص و تعيين ميکند، مثال: ديروز، ديشب، امروز، امسال،  ـ قید زمان: 1

 ال، دير، زود، حاال، فردا وغيره.پارس

که محل وقوع فعل را توضيح ميکند، مثل: اينجا، آنجا، باال، پائين، درون، بيرون، پس،  ـ قید مکان: 2

 پيش، راست، چپ وغيره.

که وضع وقوع فعل را از نگاه کميت و اندازه نشان ميدهد، مثال: بسيار، فراوان، بيشتر،  ـ قید مقدار: 3

 قطره قطره وغيره. اندک، ذرهذره،

که چگونگي وضع وقوع فعل را بيان ميکند، مانند: آهسته، زود، آهسته آهسته، زود  ـ قید حالت: 4

 زود، دوان، خندان، گروه گروه، يکباره، پيهم ونظاير آن.

که معناي فعل را شدت دهد و آنرا مؤکد گرداند، چون: همانا، هر آئيينه، بدرستي،  ـ قید تأکید: 5

 حتما، ضرور، بيگمان، بدون شک و غيره.البته، 

که در مورد استفهامو پرسش با ارتباط به فعل بکار ميرود، مثل: چند، چقدر،  ـ قید پرسشي : 6

 چطور، کجا، کي، چرا وغيره.

که بر گمان و عدم ايقان در زمينه داللت کند، مانند: شايد، گويا، گويي، ممکن، احتماالً  ـ قید شک: 7

 و غيره.

 عدم وقوع فعل را تاييد ميکند، مانند: هيچ، هرگز، کلي، ابدا، وغيره. ید نفي:ـ ق 8

، که در زمينه خواهش و آرزو با ارتباط به فعل بکار ميرود، مثل: کاش، اي کاش، کاشکي، ـ قید تمنا 9

اگر دردم يکي بودي چه »، «آيا بود که گوشه چشمي بما کنند» آيا بود، چه بودي، چه ميشد، مثال: 

 «، اگر درد دل مي شنيدي چه ميشد«وديب

که نتيجه عمل را بنمايد، مثل: سرانجام، عاقبت، باالخره... بايد گفت که فعل در  ـ قید نتیجه: 11

جمله ميتواند يک قيد داشته باشد و يا بيشتر، مثال: حميد ديروز صبح شتابان اينجا آمد. در اين جمله 

ند.همچنان در زبان دري بعضاً حتي عبارات نيز به حيث قيد ديروز، صبح، شتابان و اينجا قيد ميباش

 اجراي وظيفه مينمايند، بطور مثال: احمد ديرتر از همه رفقا اينجا رسيد. حميد سراپا وحشت زده گفت.

عباراتي اند که قيد واقع شده اند. گذشته از اينگونه « سراپا وحشت زده»و « ديرتر از رفقا»در اينجا

ذکر شد، انواع ديگر قيد نيز در زبان دري قابل تشخيص و بررسي ميباشد، از قبيل قيدها که در فوق 



قيد استثنا، قيد ايجاب، قيد شرط،قيد علت، وغيره که برشمردن و شرح آنهمه سخن را به درازا 

 ميکشد.

  

 Verb group گروه فعل )فعلیه ها(                                    

فعل کلمه اي است که داللت ميکند به انجام کاري يا بروز حالتي در يک زمان معين، مثال: احمد          

نوشت. اکرم ميرود. پروين خواهد آمد. پرويز مريض شد. پياله شکست. در تابستان روز ها دراز ميشود. 

 هوا گرم است. کتاب را بيار....

وعات گوناگوني را دربر دارد، چنانکه به انجام کار و حدوث فعل مفهوم گسترده اي داشته موض         

حالتي داللت ميکند، به شخص معيني و به زمان مشخصي ارتباط ميگيرد، به ريشه هاي مخصوص 

تعلق داشته ساخت و طرز کاربرد بخصوص را دارا ميباشد، همينگونه فعلها وجه و صورت اشتقاق 

ط معنوي با اجزاي ديگر سخن قابل تحقيق و بررسي ميباشند. مختص خود را دارند و نيز از نگاه رواب

چه فعل جز عمده و مهم سخن است، جزئي که بدون آن جمله ناتمام ميماند و حتي بعضا به تنهايي 

 خودش يک جمله ميتواند بود.

 :Verb stem) (  ريشه هاي فعل           

چسبد و بدينصورت کلمه هاي جديد ساخته ريشه به کلمه اي گفته ميشود که وند به آن ب          

ميشود. ريشه نه تنها در زمينه فعل، بلکه در مورد اسميه ها نيز قابل مطالعه و تحقيق ميباشد. 

چنانچه اسمهاي ترکيبي همه داراي ريشه و وند ميباشند، مثال: هنرمند، همدم، ستمگار، باغبان، 

 ناکام وغيره.

 امثال آن اسم و ريشه اند و )مند، هم، گار، بان و با( وند ميباشند. در انجا هنر، دم، ستم، باغ، کام و

البته مفهوم و صورت ريشه واقعيت نسبي دارد چه ريشه هايي که داراي چندين وند باشند وند هايي 

که قبل از وند آخري با آن چسپيده اند، جمعاً ريشه شمرده ميشود، مثال: در کلمه هنرمنديها، و 

ر آن نسبت به وند اخري کلمه هاي هنرمندي و ناکامي ريشه بوده و |ها| وند گفته ناکاميها و نظاي

 ميشود. در زبان دري اساساً دو ريشه براي فعل ها وجود دارد:

نخست فعل امر بدون پيوند تأکيدي | ب ـ| مثال: خور، نيس، پوش، رو، گوي وغيره که ريشه           

ه فعلهاي حال ا آمدن وندهاي تصريفي از آن ساخته و حال )ريشه شماره يک( گفته ميشود وهم

گردان ميگردد. همچنان بعضي اسمها نيز از ان تشکيل ميشود، مانند : روان، روش، کنش، واکنش، 

نويسنده، شنوا و ديگر فعل ماضي مطلق شخص سوم مفرد، مثال: گفت، خورد، نوشت، ديد وغيره 

وهمه فعل هاي ماضي با آمدن وند هاي تصريفي از که ريشه ماضي )ريشه شماره دو( گفته ميشود 

و گردان ميشود، همينگونه اسمها نيز از آن بوجود مي آيد، مانند : خريدار، پروردگار،   آن تشکيل

 درخواست، پرستار وغيره.



همچنان مصدر به اصطالح قديم نيز از همين ريشه ماضي ساخته ميشود، آنها با افزودن |ـ           

بنابران مصدر   ر آن، مثال: از رفت ـ رفتن، از زد ـ زدن، از خورد ـ خوردن، از نوشت ـ نوشتن...ان| در آخ

خودش جاي صدور فعل ها نه، بلکه کلمه مشتق است و نام کاري است که قابل انجام ميباشد از انرو 

 بايد آن را اسم فعل گفت نه مصدر.

و به مفهوم ويژه مربوط به همان زان بکار ميرود، چه  اصطالح مصدر در زبان دري اصالً از عربي         

در آن زبان که جزء خانواده جدا از خانواده زبان دري است، مصدر جاي صدور همه فعلها از ماضي و 

به فتح اول و دوم و سوم به « ضرب»مرفوع االخر، فعل ماضي « ضرب»مضارع ميباشد. مثال: از مصدر 

ه ضم چهارم به معناي ميزند اشتقاق ميشود و مصدر جنساً در فعل ب« يضرب»معناي زد و فعل مضارع 

 ماضي و مضارع انتقال يافته است.

( گفته infinitiveاما در زبانهاي اندواروپايي مثال در زبان انگليسي مصدر اصطالح غرب انفنتيف )          

 The چه گفته ميشود: ) ( گرفته شده و به معناي نامحدود ميباشد چنانinfiniteميشودکه از اصل )

infinitive verb يعني فعل نامحدود که در آن شخص يا جمع افراد معلوم نباشد. بنابران انتنتيف )

(infinitive اسم فعل ميباشد که زمانه و شخص از آن معلوم نميشود و اين اسم فعل خود مشتق از )

شد که زمانه و شخص از آن معلوم ( اسم فعل ميباinfinitive اصل فعلي است، مثال: در انگليسي )

( از اصل حال infinitiveنميشود و اين اسم فعل خود مشتق از اصل فعلي است. مثال در انگليسي )

 to  و  )نوشتن( to write   )رفتن(  to  go| به حيث نمونه:toمشتق ميشود با جزء پيشوندي |

see  .)ديدن( 

اسم فعل از اصل ماضي مشتق ميشود، چون: رفت ـ رفتن،  يعني infinitive و اما در زبان دري انفنتيف

 نوشت ـ نوشتن، ديد ـ ديدن...

اسم فعلهاي ديگري نيز در زبان دري وجود دارد که داراي همينگونه مفاهيم بوده بدينصورت ساخته 

 ميشود:

 .ـ از آمدن پسوند |اش| و ه| از ريشه حال، چون: روش، دانش، خورش، خنده، گريه، ناله وغيره

 ـ از آمدن پسوند |آر| با ريشه ماضي، چون: رفتار، ديدار، گفتار....

ـ از ترکيب دو ريشه حال يا دو ريشه ماضي به صورت عطفي، چون: سوز وگداز، گيرودار، دادوگرفت، 

 آمدورفت....

 ـ از ترکيب ريشه ماضي با ريشه حال به صورت عطفي، مانند: گفتگو، جستجو....

 ـ از ترکيب حال با فعل نهي : کشمش، دار مدار و غيره.

 ـ از ترکيب اسم ا ريشه حال، مثل: دسترس، پايمال...

 ـ از ترکيب اسم و قيد با ريشه ماضي، چون: گلگشت، پيشرفت و....

از آمدن پسوند |ي| و الومورف هاي آن |گي، يي| با اسميه ها مانند: مردي، پادشاهي، نجاري،  ـ 

 پارسايي، دانايي. بنده گي،



 ـ از آمدن پسوند |يت| عربي در آخر اسم چون: آدميت، انسانيت...

 ـ اشخاص فعل: 2

هر فعل از خود فاعل دارد که آن کار يا حالت بدو نست داده ميشود و فاعل اگر خود گوينده باشد آنرا 

 شود.شخص اول واگر شنونده باشد شخص دوم و هرگاه ديگر کسي باشد شخص سوم گفته مي

از اينکه در زبان دري تنها صيغه )ساخت ( مفرد و جمع است و تثنيه وجود ندارد و هم مذکر و مؤنث و 

يا مستوي در آن يکسان است، بنابران فعل هاي دري در صورت مفرد بودن به چهار شخص و با در 

 نظرداشت جمع شخص ارتباط ميگيرد، بدينگونه:

 شخص سوم :مفرد و جمع

 و جمع شخص دوم : مفرد

 شخص اول: مفرد

 شخص اول: مفرد مع الغير

بايد گفت که در اين زمينه اساس همان ريشه هاي فعل است و با آمدن پسوندهاي تصريفي فعلي 

ساخت همه اشخاص فعل تکميل ميگردد، يعني که نمودار جنبه هاي شخص در افعال دري پسوندهاي 

 تصريفي ميباشد. مثال:

 شخص سوم: مفرد ـ نوشت

 جمع ـ نوشتند                    

 شخص دوم: مفرد ـ نوشتي

 جمع ـ نوشتيد                    

 شخص اول: مفرد ـ نوشتم

 جمع ـ نوشتيم                   

 شخص اول مع الغير : نوشتيم

 ـ وجوه فعل: 3

اه طرز و صورت يان فعل نظر ه اقتضاي کالم، شکل و صورت هاي گوناگون را خود ميگيرد. بنابران از نگ

اخباري،  ( آن عمده و مهم ميباشد :moodه انواع مختلف تقسيم ميشود که از جمله پنج وجه )

 امري، التزامي، مصدري و وصفي.

فعل در اين صورت به کردن يا شدن کاري ويا نسبت دادن حالتي داللت ميکند و  الف( وجه اخباري:

 سفر رفت. محمود کامياب شد. امروز هوا گرم است.از وقوع حادثه خبر ميدهد، مثال: احمد به 

فعل در اينصورت کردن و نکردن کاري را ه طريق خواهش و استدعا بيان ميکند، يعني  ب( وجه امري:

 فعل در وجه امري فرمودن به کاري ويا منع کردن از کاري را ارائه ميدارد، مثال: پيش برو، ايستاد مشو...



فعل در اينصورت انجام کاري را بطور شک و ترديد بيان ميکند، يعني  ج( وجه التزامي)احتمالي(:

داللت فعل در اين وجه قطعي نه بلکه غير يقيني ميباشد، مانند: ناصر به سفر رفته باشد. ممکن فردا 

 برويم....

فعل در اين صورت به شکل اسم فعل ويا ريشه ماضي که آن هم  د( وجه مصدري )اسم فعلي(:

را ميدهد، مي آيد. غالبا در اين وجه قبل از فعل، فعلهاي معاون از قبيل: بايد، توان،  معناي اسم فعل

ميتوان، ميتوانست، شايد، خواهد، خواست، داند، دانست و چندتاي ديگر آورده ميشود که بعضي 

معني تأکيدي و برخي هم مفهوم احتمال را ميرساند. مانند: بايد گفت، شايد آمد، خواهد رفت، 

 آمدن، نيارست گفت وغيره. خواست

فعل در اين صورت عالوه بر بيان انجام کاري حالت و چگونگي وقوع فعل ويا وضعيت  هـ( وجه وصفي:

فاعل را نشان ميدهد غالبا اينگونه فعل در جمله آميخته و در فقره تابع مي ايد، در حاليکه فاعل يکي 

يک پنجره نشسته مطالعه ميکرد. اينجا ميباشد؛ مثال: حميد خنديده داخل اتاق شد. پروين نزد

فعل وصفي بوده وضعيت حميد را هنگام داخل شدن و حالت مطالعه کردن « نشسته»و « خنديده»

 عطف نادرست ميباشد.« و»پروين را نشان ميدهد. البته بعد از فعل وصفي بکار بودن 

 ـ جنبه هاي معنوي فعل: 4

تعدي تقسيم ميشود. از اينکه اين جنبه در ساختمان جمله فعل در زبان دري از نگاه معني به الزم و م

از لحاظ امکان و عدم امکان ذکر مفعول و نيز از لحاظ تشکيل بعضي از افعال متعدي با پسوندهاي 

 خاص آن اهميت زياد دارد از ان رو تحقيق و درک اين موضوع ضروري است.

فعول نخواهد، مثال: پرويز رفت. ناصر آنست که تنها به فاعل تمام شده م  فعل الزم )ناگذرا(:

نمي آيد، بلکه متعلقات اينگونه « را»نشست. پروين آمد. وغيره. بدين معني که فعل الزم با پسينه 

فعل تنها با پيشنه ها يعني )از، در، به، بر، تا، و براي ( مي آيد، مانند: پرويز از خانه رفت. ناصر بر 

 چوکي نشست. پروين به صنف آمد.

آنست که عالوه بر فاعل در جمله مفعول نيز بخواهد، خواه مفعول آن ذکر گردد  فعل متعدي )گذرا( :

ويا نگردد، مثال: ناصر نوشت، ناصر نامه را نوشت. پروين گفت، پروين او را گفت.... البته فعل متعدي 

 هم با پسينه هاآمده ميتواند، مانند: ناصر نامه را در صنف نوشت.

برخي از فعلها به هردو صورت، يعني الزم و متعدي استعمال شده ميتواند که بنام فعل بايدگفت که 

هاي مشترک ياد ميشود؛ مثال: فعلهاي شکست، ريخت، سوخت. چنانکه اگر به شکل الزم بکاربرده 

 شوند، ميتوان گفت:

 پياله شکست، چاي ريخت، دستش سوخت.

د: پرويز پياله را شکست. پروين چاي را ريخت. و هرگاه به قسم متعدي استعمال شوند گفته ميشو

 چاي دستش را سوخت.



در زبان دري ميتوان بعضي از فعل هاي الزم را بوسيله آوردن پسوند |ـ آند| ويا | ـ آنيد| با ريشه آنها 

متعدي ساخت. همچنان برخي از فعلهاي متعدي هم بدينگونه به نوع ديگر فعل متعدي در مي آيند، 

خنداند، ويا خندانيد، دواند ويا دوانيد، گريخت ـ گريختاند، شکست ـ شکستاند، آموخت ـ مانند: خند، 

 آموختاند.

 ـ صیغه )ساخت( فعل: 5

 نخست فعل معلوم و مجهول:

آنست که فاعل آن معين و آشکارا باشد، يعني فعل به فاعل نسبت داده  (:active فعل معلوم )

در عين حال نهاد جمله هم باشد. فعل الزم و متعدي  شده باشد. به سخن ديگر فاعل فعل معلوم

 هردو بصورت معلوم ميتوانند آمد: مثال : پروين آمد، ناصر کتاب را آورد.

آنست که فاعلش معين و آشکار نباشد و فعل به مفعول نسبت داده شده  ( :Passive فعل مجهول )

باشد، يعني فاعل فعل مجهول ذکر نشده بجاي آن مفعول نهاد جمله را تشکيل ميدهد؛ مثال: آهنگ 

خوانده شد. آهنگ شنيده ميشود. بنابران فعل، مخصوصاً فعلهاي متعدي دو نوع گردان ميداشته 

به تفصيل ارائه ميگردد و ديگر گردان مجهول که « زمان فعل» ه در بخش باشند: يکي گردان معلوم ک

و مشتقات آن بحيث معاون فعل ساخته ميشود، « شد»در زمانه ماضي از صورت مفعولي فعل همراه با 

 «:گفت»بدينگونه ازريشه 

 گفته شد، گفته شدند، گفته شدي، گفته شديد، گفته شدم، گفته شديم. ماضي مطلق:

گفته شده است، گفته شده اند، گفته شده اي، گفته شده اند، گفته شده ام، گفته  ب:ماضي قري

 شده ايم.

گفته شده بود، گفته شده بودند، گفته شده بودي، گفته شده بوديد، گفته شده بودم،  ماضي بعید:

 گفته شده بوديم.

فته باشيد، گ گفته شده باشد، گفته شده باشند، گفته شده باشي، گفته شده ماضي التزامي:

 شده باشم، گفته شده باشيم.

گفته ميشد، گفته ميشدند، گفته ميشدي، گفته مي شديد، گفته ميشدم،  ماضي استمراري:

 گفته ميشديم.

و مشتقات آن ه حيث فعل « شو»و در زمانه حال ساخت مجهول از صورت مفعولي فعل همراه با 

 معاون ساخته ميشود، مانند:

گفته ميشود، گفته ميشوند، گفته ميشوي، گفته ميشويد، گفته  حال مطلق و استمراري:

 ميشوند، گفته ميشويم.

گفته ميشود، گفته ميشوند، گفته ميشوي، گفته ميشويد، گفته ميشوم، گفته  حال التزامي :

 ميشويم.



به حيث « با مشتقات آن و نشد« خواه»و فعل مستقبل مجهول نيز از صورت مفعولي فعل و ريشه 

ون ساخته ميشود، مثل: گفته خواهد شد، گفته خواهند شد، گفته خواهي شد، گفته فعل معا

 خواهيد شد، گفته خواهم شد، گفته خواهيم شد.

بايد گفت که فعل هاي متعدي گرچه غالبا داراي ساخت مجهول ميباشند. گردان مجهول برخي از ان 

اما بعضاً هم داراي گردان مجهول با نمونه هاي ان ديده شد، کامل ميباشد و « گفت»طوريکه فعل 

که گردان مجهول آن تنها در شخص سوم مفرد و جمع درست و در « نوشت»نمي باشند، مثال: فعل 

شخص اول و دوم نادرست باشد، چنانکه ميتوان گفت: نوشته شد، نوشته شدند، يعني نامه نوشته 

شته شديم، يا: نوشته شدي، شد يا نامه ها نوشته شدند. و اما نميتوان گفت: نوشته شدم، نو

 نوشته شديد.

 ( :   Affirmative and Negative Verbدوم ـ فعل مثبت و منفي)

( آنست که انجام کار يا نست دادن حالتي را بطور ثبوتي وايجابي بيان کند، Affirmative فعل مثبت )

يعني که فعل از فاعل به ظهور رسيده ميباشد، چون: پروين نامه را نوشت. پرويز آهنگ را خواند.برف 

 هوا را سرد ساخت.

بيان  ( آنست که انجام کاري ويا نسبت دادن حالتي را بطريق سلبي و نفيNegativeفعل منفي )

کند. يعني که فعل از فاعل به ظهور نرسيده باشد، مانند: پروين آهنگ را نخواند. پرويز نامه را ننوشت. 

البته در زبان دري نشانه فعل منفي پيشوند | ن ـ| نفي است که در آغاز فعل مي آيد، مانند: نگفت، 

ابر خويش گردان معلوم ويا مجهول نمي خواند، نخواهد بود. بنابران هر فعل معلوم يا مجهول مثبت در بر

 منفي نيز خواهد داشت.

 ـ زمانه فعل: 6

 فعل از نگاه زمان سه قسم است، يعني وقوع فعل يا حدوث حالتي به سه زمانه تعلق ميگيرد:

 ( Past tenseزمان ماضي يعني زمان قبل از سخن گفتن )

 ( present tenseزمان حال يعني زمان وقت سخن گفتن )

 ( Future tenseقبل يعني زمان پس از سخن گفتن )زمان مست

 وفعل نظر به ارتباط با اين سه زمانه نام فعل ماضي، فعل حال و فعل مستقبل ياد ميشود.

 فعل ماضي و انواع آن                                   

 يا قبل از سخنفعل ماضي آنست که داللت ميکندبر انجام کاري يا پديد آمدن حالتي در زمان گذشته 

 گفتن و به انواع ذيل تقسيم ميشود:

 ( : Past perfect tense) ـ فعل ماضي مطلق 1

که دوري و نزديکي آن نظر به زمان حال معلوم نباشد. طريق ساخت آن چنين است: ريشه ماضي + 

 پسوندهاي ضميري فاعلي |ـ اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام، ـ يم|.

 مثال: از ريشه )ديد(:



 مفرد : ديد شخص سوم ـ

 جمع: ديدند.                  

 شخص دوم ـ مفرد: ديدي

 جمع: ديديد                

 شخص اول ـ مفرد ديدم

 جمع )مفد مع الغير( : ديديم

 ( : Past continuous tense)ـ فعل ماضي استمراري 2

 که در گذشته بار بار و به تکرار واقع شده است. اينست طريق ساخت آن:

 | ـ مي| يا |همي| + ريشه ماضي + پسوندهاي ضميري فاعلي| ـ اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام،ـ ايم|

 مثال از ريشه )ديد(:

 شخص سوم ـ مفرد : مي ديد

 جمع: مي ديدند                  

 شخص دوم ـ مفرد : مي ديدي

 جمع: مي ديديد                  

 شخص اول ـ مفرد : مي ديدم

 جمع )مفرد مع الغير( : مي ديديم

 ( :Present perfect tense ) ـ فعل ماضي قريب        3

که زمانه وقوع آن به زمان حال نزديک مياشد، از اينکه از کار و امري انجام شده در زمانه گذشته حکايت 

 ميکند، بعضا آنرا ماضي نقلي هم گفته اند. طريق ساخت آن چنين است:

در شخص سوم مفرد بحيث معاون فعل و در مابقي پسوندهاي « است»ـ ه| + ريشه ماضي + | 

 ضميري فاعلي | ـ اند، ـ اي، ـ ايد، ـ ام، ـ ايم|. مثال از ريشه )ديد(:

 شخص سوم ـ مفرد : ديده است

 جمع : ديده است                 

 شخص دوم ـ مفرد: ديده اي

 جمع: ديده ايد                 

 فرد: ديده امشخص اول ـ م

 جمع : ديده ام                  

 جمع )مفرد مع الغير( : ديده ايم

وقتي که متون گذشته مطالعه شودچنين مينمايد که ماضي قريب اصال چنين گفته ميشد: ريشه 

ماضي + | ـ ه| + است + پسند هاي ضميري فاعلي | ـ اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام، ـ ايم| مثال: گفته است، 



تند، گفته استي، گفته استيد، گفته استم، گفته استيم. اما جزء شخص سوم مفرد از باقي گفته اس

 بغرض اختصار برداشته شده است.« ست»ساخت هاي فعل معاون 

 ( :past perfect tense) ـ فعل ماضي بعید        4

ي است آن را ماضي که زمان وقوع آن از حال دور باشد. از اينکه زمان وقوع آن پيش از فعل ماضي ديگر

مقدم هم گفته اند، مثال: وقتيکه من آمدم، دوستان رفته بودند.اينست طريق ساخت آن: ريشه ماضي 

 + | ـ ه| + بود + پسوندهاي ضميري فاعلي |اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام، ـ يم|. مثال از ريشه )ديد(:

 شخص سوم ـ مفرد : ديده بود

 جمع: ديده ودند                   

 شخص دوم ـ مفرد : ديده ودي

 جمع: ديده بوديد                    

 شخص اول: مفرد: ديده بودم

 جمع )مفرد مع الغير : ديده بوديم

 ( :Past portative conditional tense ) ـ فعل ماضي التزامي 5 

بيان ميکند. البته غالبا  که انجام کار و امري را در گذشته بطور شک يا تمنا ويا شرط                      

در اين زمينه ها نشانه شک يا تمنا ويا شرط هم با فعل ذکر ميشود، مثال: شايد گفته باشم، کاش 

 آمده باشد، اگر رفته باشد....

 طريق ساخت آن چنين است:

از  ريشه ماضي + | ـ ه| ـ باش + پسوندهاي ضميري فاعلي | ـ اد، ـ اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام، ـ يم|. مثال

 ريشه )ديد(:

 مفرد : ديده باشد  شخص سوم ـ

 جمع: ديده باشند                 

 شخص دوم ـ مفرد: ديده باشي

 جمع: ديده باشيد                 

 شخص اول ـ مفرد ديده باشم

 جمع )مفرد مع الغير(: ديده باشيم

  

 فعل حال و انواع آن                                              

فعل حال که داللت ميکند بر انجام کاري يا بيان حالتي در زمان کنوني و به انواع ذيل تقسيم ميشود: 

 فعل حال مطلق، فعل حال استمراري، فعل حال التزامي، فعل امر و فعل نهي.

 (:Perfective present tense ) ـ فعل حال مطلق 1



مطلق و عادي در زمان کنوني بيان ميکند وکار در حال دوام نباشد،  که انجام کاري يا امري را بصورت

 مثال: شب ميخوانم. فردا ميروم.

 اينگونه ساخته ميشود:

 | ـ مي| ويا | همي | + ريشه حال ـ پسندهاي ضميري فاعلي | ـ اد، ـ اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام، ـ يم|.

 مثال از ريشه )بين(:

 شخص سوم ـ مفرد: ميبيند

 جمع: مي بينند                 

 شخص دوم: مفرد: مي بيني

 جمع: مي بينيد                 

 شخص اول ـ مفرد : مي بينم

 جمع )مفرد مع الغير: مي ينيم

 ( : Present continuous tense) ـ فعل حال استمراري 2

که انجام کار يا امري را در حال دوام بيان ميکند؛ مثال: باران ميبارد. يعني حاال باريدن باران دوام دارد. 

 نامه مينويسم. يعني در حال نوشتن نامه هستم.

البته طريق ساخت فعل حال استمراري عينا مانند حال مطلق است، يعني در شکل يکسان             

ر مفهوم و مدلول آنها است. و اما در گفتار و محاوره فعل حال استمراري ميباشد و فرق آنها محض د

نظر به لهجه هاي مختلف به اشکال گوناگون و بصورت فعل مرکب منکشف يا عبارت فعلي گفته 

 ميشود، بطور مثال: ميرود، گفته راهي است، گفته ايستاده است....

 (:Present portative conditional tense) ـ فعل حال التزامي 3            

که انجام کار يا حدوث حالتي را در زمان کنوني طور شک يا تمنا ويا شرط بيان ميکند، مثال:             

 شايذ بروم، کاش بيايد، اگر بيايد...

 طريق ساخت آن چنين است:            

 | ـ ب| +ريشه حال + پسوندهاي ضميري فاعلي | ـ اد، ـ اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام، ـ ايم|.            

 مثال از ريشه )بين(:            

 شخص سوم ـ مفرد : ببيند            

 جمع: ببينند                             

 شخص دوم ـ مفرد: ببيني            

 جمع: ببينيد                           

 شخص اول ـ مفرد: ببينم            

 جمع )مفرد مع الغير(: ببينيم            

 (: Imperative) ـ فعل امر 4            



که به انجام کاري بصورت خواهش و استدعا داللت کند و تنها دو صيغه دارد: مفرد و جمع             

وند تأکيي | ب ـ|و جمع آن ا ا پسوند ضميري | ـ ايد| مي شخص دوم. در فعل امر ريشه حال ا پيش

 آيد، مثال: رو ـ برويد، بنويس ـ نويسيد.

واما با فعل مرکب پيشوند | ب ـ| غالبا نمي آيد، مانند: رحم کن ـ رحم کنيد، آسوده باش ـ             

 آسوده باشيد، خاموش شو ـ خاموش شويد...

 (: Prohibitive) ـ فعل نهي 5

انجام نشدن کاري را بصورت خواهش و استدعا بيان کند و تنها دو ساخت دارد: مفرد و جمع شخص  که

دوم. در فعل نهي ريشه حال با پيشوند نهي | ـ مه| و جمع آن با پسوند ضميري | ـ يد| مي آيد، مثال: 

ند نهي | مه ـ|پيشوند مرو ـ مرويد، ظلم مکن ـ ظلم مکنيد.... بايد افزود که در محاوره غالباً بجاي پيشو

 نرويد، نخور ـ نخوريد....  نهي | نه| آورده ميشود، مثال: نرو ـ

  

 ( Future tense فعل مستقبل )                           

 آنست که داللت کند بر انجام کاري يا يان حالتي در زمان آينده. طريق ساختن آن اينگونه است:

ري فاعلي | ـ اد، ـ اند، ـ ي، ـ يد، ـ ام، ـ ايم| + ريشه ماضي. ريشه حال |خواه| + پسوندهاي ضمي

 مثال:

 شخص سوم ـ مفرد: خواهد ديد

 جمع: خواهند ديد                  

 شخص دوم ـ مفرد: خواهي ديد

 جمع: خواهيد ديد                 

 شخص اول ـ مفرد: خواهم ديد

 جمع )مفرد مع الغير(: خواهيم ديد

 فعل مستقبل در زبان دري مخصوصا در محاوره بطرز ديگري نيز گفته ميشود، مثال بدينگونه:

 خواهد|خات| + ريشه ماضي + پسوندهاي ضميري فاعلي | اند، ـ ي، ـ يد ـ، ام، ـ ايم|. مثال:

 شخص سوم ـ مفرد : خواهد ديد

 جمع: خواهد ديدند                 

 شخص دوم ـ مفرد : خواهد ديدي

 جمع: خواهد ديديد                  

 شخص اول ـ مفرد: خواهد ديدم

 جمع )مفرد مع الغير(: خواهد ديديم

  

 ((Phrase عبارت                                                    



در زبان دري و غالب زبانهاي ديگر يک دسته مورفيمها، ضمن داشتن روابط نحوي با هم             

يب ميشوند و مجموعا در محل يک مورفيم واحد قرار ميگيرند. اين گروه ار مورفيمها عبارت گفته ترک

 ميشوند.

 و« قلم»را درنظر بگيريم. ميبينيم که اين جمله از دو جز« قلم شکست»اگر ما جمله ساده             

ا هم رابطه نحوي تشکيل شده است. اينجا ميتوان بجاي قلم يک گروه مورفيمها را که ب« شکست»

دارند، کار برد؛ بطور مثال: قلم پرويز، قلم خودرنگ، قلم خودرنگ پرويز، اين قلم، اين قلم خودرنگ، اين 

 قلم خودرنگ پرويز، قلم سياه، اين قلم سياه، اين قلم خودرنگ سياه، اين قلم خودرنگ سياه پرويز.

« قلم»بطه نحوي دارند، ميتوانند بجاي مورفيم همه اين گروه مورفيم ها در فوق که با هم را            

 ميباشد« شکست»در جمله باال بکار وند، بنابران عبارت ناميده ميشوند.و اما جز دوم جمله ذکر شده 

يک گروپ مورفيمها را که با هم رابطه نحوي دارند « شکست»که همچنان ميتوان بجاي مورفيم 

شکست، بسيار به آساني شکست، کامال شکسته استعمال کرد و گفت: کامال شکست، به آساني 

 است، به آساني شکسته است، کامال به آساني شکسته است.

ار بک« شکست»واضحا اين گروه مورفيمها که با هم رابطه نحوي دارند ميتوانند بجاي مورفيم             

 روند، پس عبارت خوانده ميشوند.

ميباشد که اسم است، بنابران گروه « قلم»ي نخست در مثال فوق عنصر اصلي گروه ها            

ميباشد « شکست»هاي نخست را عبارت اسمي مينامند و از اينکه عنصر اصلي گروه هاي دومي 

که فعل است، پس گروه هاي دومي را عبارت فعلي بايد گفت. اما هردو گروه فوق به تنهايي مفهوم 

 تنهايي معني ناتمام ميماند.کاملي را نمي رسانند و با اظهار هريک آنها به 

حاال با در نظرداشت توضيحات باال، عارت را تعريف ميکنيم و سپس انواع هرکدام را بررسي             

عبارت مجموعه دو يا چند مورفيم مستقل يا نامستقل است که با يکديگر رابطه نحوي »مينماييم. 

 ردازيم به شرح انواع عبارت هاي دري.حال ميپ« داشته، اما داراي معناي تام و کامل نباشد.

  

 انواع عبارت در زبان دري                                             

 نخست : انواع عبارت هاي اسمي:          

آنست که عنصر عمده و اساسي آن اسم باشد، عبارت اسمي در جمله يا  عبارت اسمي          

 اينگونه عبارت به انواع ذيل تقسيم ميگردد: در نهاد و يا در گزاره مي آيد.

آنست که در آن يک اسم به اسم ديگر يا ضمير نسبت داده ميشود،  ـ عبارت اضافي: 1            

 جز اول آن مضاف و دومش مضاف اليه گفته ميشود. کوچکترين عبارت اضافي اينگونه ساخته ميشود:

« | بعد از واول + اسميهyi ز کانسونانت يا الومورف آن || بعد اiاسم + نشانه افزايش |»            

مثال: شهر کابل، کتاب پروين، اشناي پرويز، ابروي او، ونظايرآن. اينگونه عبارات را ميتوان با آوردن اضافت 



هاي پي درپي يا صفت ويا صفتهايي براي مضاف و مضاف اليه گسترده ساخت، مثال: شاعران ما، 

 شاعران جوان ما...

 عبارت اضافي از نظر معني به پنج نوع ذيل تقسيم ميگردد:            

که مضاف اليه مالک مضاف باشد، چون: کتاب پروين، مال  الف( عبارت اضافي ملکي:            

 مردم، خانه او....

که مضاف مختص به مضاف اليه باشد، چون: گل باغ، کنار  ب( عبارت اضافي اختصاصي:            

 ، سبزه چمن، دروازه خانه....سرک

که مضاف اليه ماده اصلي مضاف باشد، چون: انگشتر طال، نگين  ج( عبارت اضافي بیاني:            

 فيروزه، رخت ابريشم، لباس کتان...

که مضاف به مضاف اليه تشبيه گردد، چون: قدسرو، دندان  د( عبارت اضافي تشبیهي:            

 صدف، لب لعل، ابروي کمان، دل سنگ....

البته در صورت مقلوب آمدن اينگونه عبارت، مضاف اليه بر مضاف تشبيه ميشود، مثال: سروقد،             

لعل لب، کمان ابرو، تير مژگان و غيره، اما در اينصورت بعضا نشانه افزايش در بين دو کلمه نمي آيد که 

 ابرو، سروقد وغيره. آنگاه عبارت حيثيت کلمه مرکب را خود ميگيرد، مثل : صدف دندان، کمان

: که مضاف به معناي مجازي و استعاري کار برده ميشود، هـ( عبارت اضافي استعاري            

 چون: دست هار، ستاره خت، آسمان هنر، بال فکر، پنجه جنون، دامن صبر و غيره.

ن صفت بياآنست که در آن حالت و چگونگي يک اسم يا ضمير توسط  ـ عبارت توصیفي: 2            

 گردد، آن اسم يا ضمير را موصوف گويند که کوچکترين عبارت توصيفي اينگونه ساخته ميشود:

« | بعد از واول + صفتyi | پس از کانسونانت يا الومورف آن |i اسميه + نشانه افزايش |»            

 مثال: شهر قشنگ، گل سرخ، من بيچاره، آلوي ترش، آشناي خو و غيره

واما تنها صفت برترين را )با پساوند ترين( در عبارت توصيفي در جلو موصوف قرار ميگيرد،             

يعني با نشانه افزايش قل از اسم مي آيد، مانند: کوتاهترين شبها، بهترين روزها، اليق ترين 

 شاگردان....

بايد مفرد آورده بعضا هم در اين زمينه نشانه افزايش از ميان حذف ميگردد که در اين حال موصوف 

شود، مثال: کوتاه ترين شب، بهترين روز، بزرگترين شهر،... عبارت توصيفي را ميتوان با آوردن نشانه 

تنکير، شدت دهنده صفت و پياپي آوردن صفتها و صفت هاي مرکب گسترده و طوالني تر ساخت. 

 گرم و دراز تابستان...مانند: گلي سرخ، روزهاي بسيار کوتاه، روز هاي گرم تابستاني، روز هاي 

آنست که پس از نامي مورفيمهاي ديگري براي تشخيص کردن آن بحيث بدل نام  ـ عبارت بدلي: 3

و متممش ذکر گردد، از قبيل: لقب، پيشه، مقام، رابطه خويشاوندي وغيره که عموما بدل عبارات 

انه اسميه + نش:» توصيفي يا اضافي ميباشد، کوچکترين عبارت توصيفي اينگونه ساخته ميشود

 چون: احمد دريور، کريم نجار...« افزايش + اسميه



| بعد از واول yi |بعد از کانسونانت يا الومورف آن |i اسميه + اسميه ـ نشانه افزايش |»ويا             

مثال: پرويز شاگرد مکتب، شما محصالن پوهنتون، پروين خواننده راديو.... اينگونه عبارت با « + اسميه

آمدن عبارت هاي اضافي و توصيفي گسترده بحيث بدل، طوالني تر وگسترده تر ميشود، مثال: پروين 

 خواننده معروف راديو کابل، پرويز پسر خاله بسيار مهربان کريم....

آنست که متشکل از عدد و معدود باشد. کوچکترين صورت عبارت عددي  ـ عبارت عددي: 4       

مثال: دوماه، سه پرنده، پنج اتاق،... واما عبارت عددي با آمدن « ميهعدد + اس» اينگونه است: 

مشخص کننده هاي عددي و عدد نامعين و معدودهاي چند جزئي گسترده تر ميگردد. مانند: سه جلد 

 کتاب، هردو ماه، يک چهارم سال، دو پرنده زيبا، يک پايهراديوي ساخت چين...

آنست که همراه با پيشينه ها بيايد و بدينوسيله متمم با  ي:ـ عبارت پیشینه يي يا متمم5         

بر   مثال: «پيشينه + اسميه»اجزاي ديگر جمله بپيوندد. کوچکترين عبرت پيشينه يي اينگونه باشد : 

چوکي، در صنف، براي شما، با آنهاف بي توف از خانه، به کوچه، تا آنجا.... دراثر آوردن صفتها و مضاف 

را بخود ميگيرد. يعني عبارت گسترده ديگر همراه با  عل، اينگونه عبارت شکل گستردهاليه با متمم ف

پيشينه متمم واقع گردد، شکل گسترش يافته عبارت پيشينه يي بميان مي آيد، چون: در پاي درخت 

 سرو، بر فراز کوه پر برف، از کنار درياي خروشان پنجشير....

 بيايد و کوچکترين شکل آن اينگونه« را»در جلو پسينه  آنست که ـ عبارت پسینه يي يا مفعولي:6

عبارت پسينه يي با استعمال ….مثال : کتاب را، خانه را، او را، نوشته را« اسميه + پسينه»است: 

کلمه هاي مرکب و معين کننده و عدد، يا مضاف اليه و يا صفت گسترده تر ميگردد، چون: کتابخانه ها 

 …ي را، خانه او را، شهر زيباي کابل را را، آن کتاب را، دواخانه ي

با پساوند تنکير و حذف پسينه مي آيد که در اين صورت خود يک عبارت  عبارت پسينه يي گاهي

 تنکيري است، مثال: کتابي، به جاي کتابي را، يا کتاب هايي، روزهايي.

آنست که با معين کننده ها از قبيل: اين، آن، هرف همه، هيچ، و  ـ عبارت معین شده: 7          

مثال: ان روز، اين خاطره، « معين کننده + اسميه» امثال آن بيايد، کوچکترين صورت آن چنين است: 

هر ساعت، همه مردم، هيچ فرزانه، هردو، آن دو.... اينگونه عبارت با آمدن پساوند نکره و صفت و 

اضافي گسترده تر ميگردد، مانند : هرخردمندي، هيچ فرزانه يي، اين شهر زيبا، عبارتهاي پي در پي 

 هر سرو اين باغ، آن دختر آشوبگر سينمايي....

 آنست که يک جز آن اسم فعل باشد و دو شکل مي آيد: ـ عبارت اسم فعلي: 8          

رفتن، راه رفتن وغيره. در اين ، مثال: پول يافتن، نان خوردن، شهادت نامه گ«اسميه + اسم فعل»الف( 

 صورت عبارت پسينه يي پس از حذف پسينه با اسم فعل يکجا شده و اينگونه عبارت را ساخته است.

مثال: يافتن پول، رفتن آهسته، شنيدن نصيحت، « | + اسميهi اسم فعل + نشانه افزايش |»ب( 

ه و پسينه و نيز با مضاف و مضاف اليه خوردن بسيار، خريدن قلم.... اينگونه عبارت با آمدن معين کنند



واقع شدن خود ويا اجزاي آنها گسترده تر ميشود، مثال: پول زياد يافتن، نان خود را خوردن، شهادت 

 نامه بدست داشتن، باال پوش خوب خريدن....

و به آنست که غالباً جز اساس آن قيد وده و با آن در زمينه هاي مختلف  ـ عبارت قیدي: 9            

منظور هاي گوناگون مورفيمهاي ديگري از قبيل: شدت دهنده، عدد، اسم، پيشاوند افزوده شده 

 گسترده تر ميگردد و جمعا بحيث قيد بکار ميرود، عبارت قيدي در زبان دري به اشکال ذيل مي آيد:

لعاده خوب، قيد حالت ويا قيد زمان را ميسازد؛ چون: خيلي عالي، فوق ا  ،«شدت دهنده + قيد»الف( 

 سخت مشکل، بسيار دير، خيليها زود...

قيد حالت واقع گردد، مثال: بسيار به تيزي، خيلي |« i شدت دهنده + به ـ قيد + پساوند | ي ـ» ب( 

 به دالوري، بسيار به آهستگي....

شدت دهنده + « + با»شدت دهنده + نشانه افزايش + اسميه( ويا ) پيشينه « + با»ج( )پيشينه 

 ه( قيد حالت را ميسازد مانند: با کمال احتياط، با نهايت دقت، با بسيار جديت...اسمي

 قيد حالت ويا زمان واقع گردد، مثال: يک بار، دو مرتبه، چند ساعت...« عدد + اسميه»د( 

قيد حالت و زمان ويا مکان را ميسازد، چون: يک دو روز، دوسه ساعت، « عدد+ عدد+ اسميه»هـ( 

مثال: يکي دو روز، يکي دوبار، « | + عدد + اسميهiعدد+ پساوند افزايش |»،... يا سه چهار مرتبه

مانند: دو سه روزي، سه چار سالي، |«  e عدد + عدد + اسميه + پساوند | ي=» يکي دوجاي....ويا 

 دو سه ساعتي....

، هروقت، آن قيد مکان و زمان واقع گردد، چون: اينجا، همه جا، همين جا« معين کننده + اسم»و( 

 زمان...

قيد حالت باشد، چون: مسلماً، وافعاً، بعداً، فوراً، ونظاير آن. يعني « اسميه + پساوند تنوين |ان| » ز( 

 بدرستي، در واقع، بعداز آن، بصورت فوري.

قيد حالت را ميسازد، چون: به طرز خاص، بطور مستقيم، « به + اسم + نشانه افزايش + اسم » ح( 

 بطور کلي، بصورت مکمل، بشکل ناقص، به کمال احترام، به وضع خراب....بطور عموم، 

عبارت فعلي آنست که جز عمده و اصلي آن فعل باشد.  دوم ـ انواع عبارتهاي فعلي:            

اينگونه عبارت در جمله، و هميشه در گزاره مي آيد. از همين جاست که آن را ميتوان عبارت فعلي 

و مجزا از جمله، عبارت فعلي، خود معني کامل را ميرساند، يعني به تنهايي  گفت، چه در غير آن

 ميتواند جمله باشد، حتي فعلهاي بسيط نيز غالبا ميتواند جمله گفته شوند.

 عبارت هاي فعلي به اشکال ذيل در جمله مي آيند:            

اين عبارت فعلي از « ميري فاعليريشه ماضي + |ـ ه| + فعل معاون+ پساوندهاي ض» ـ  1            

 نوع فعلهاي اصلي مربوط به زمان ماضي ميباشد، مثال: ديده بودي، آمده باشيد....

اين عبارت فعلي از نوع فعل « فعل معاون + پساوند ضميري فاعلي + ريشه ماضي»ـ  2            

 اصلي مربوط به زمان مستقبل ميباشد، مثال: خواهم رفت، خواهند گفت....



اين عبارت فعلي از نع « فعل معاون + ريشه ماضي بحيث اسم فعل )مصدر مرخم( »ـ  3            

 اشد، مثال: بايد گفت، ميتوان رفت، بايست.وجه اسم فعلي ميب

درينگونه عبارت فعلي، بعضا اسم همراه فعل مي آيد و فعل مرکب را « اسم + فعل»ـ  4          

ميسازد؛ مثال: در چهار مثال اول ذيل، و بعضا مفعول پس از حذف پسينه با فعل مي پيوندد و اينگونه 

ير ذيل: دوست دارد، فرياد کشيد، پديد امد، دست کشيد، کار عبارت را بوجود آورد؛ مثال: سه مثال اخ

 کرد، کتاب آورد، خانه خريد...

، مثال: نزديک آمد، دور برو، مستانه رقصيد، خوب خواند، خوب است، زرد «قيديه + فعل»ـ  5            

 است.

 هسته و وابسته عبارت:            

در هر عبارتي در زبان دري يکي از اجزا و عناصر آن در تشکيل عبارت و ارتباط آن به ديگر             

بخش هاي جمله نقش عمده و اساسي دارد، چنانکه اگر آن جزء کشيده شود، عبارت مفهوم اصلي 

 «کتاب»عبارت خود را از دست ميدهد وبا بخشهاي ديگر جمله ارتباط آن قطع ميگردد. بطور مثال: درين 

بازهم عنصر اصلي آن « کتاب»نقش عمده دارد، اگر عبارت فوق را هرقدر انکشاف دهيم، مورفيم 

 ميباشد، بدينگونه: اين کتاب خوب، اين کتا بسيار خوب، اين کتاب بسيار خوب چاپ کابل....

گاه عبارت باال را حذف گردد، عبارت بي مفهوم شود. همچنان هر« کتاب»در اينجا اگر کلمه             

است، مثال: در جمله « کتاب»در جمله قرار دهيم، نقطه مهم ارتباط با ديگر اجزاي جمله همين کلمه 

 ذيل:

 ، فعل«کتاب»اين کتاب بسيار خوب چاپ کابل ناياب شده است. اينجا با ارتباط به مورفيم             

 ناياب» يا « ناياب شده اند»ل را به شکل سوم شخص مفرد آمده است و ما نميتوانيم درين زمينه فع

 و امثال آن آن بياوريم.« ناياب شده بوديد» ويا « شده اي

ديده ميشود که در اينجا کتاب مهمترين عنصر عبارت را تشکيل داده است چه از نگاه معني             

هسته عبارت ميشود در خود عبارت و چه از نگاه ساختمان در صورت قرار گرفتن در جمله، پس کتاب 

 و هسته مهمترين جزء عبارت است که نقش تمام عبارت را معين ميکند.

يعني که وابسته جزء اصلي و   البته باقي قسمت هاي عبارت بنام وابسته ياد ميشود            

اساسي عبارت نبوده، پس از بوجود آمدن هسته با آن افزوده ميشود وبا حذف آن عبارت مفهوم خود 

 از دست نميدهد.را 

وابسته ها در زبان دري يا قبل از هسته مي آيد که درين صورت وابسته هاي پيشرو گفته             

وابسته هاي پيشرو اند. ويا « اين همه» و « اين»ميشوند، مثال در عبارت: اين کتاب، اين همه کتابها، 

هاي پيرو ناميده ميشوند، مثال: در عبارت وابسته ها بعد از هسته قرار ميگيرند که در اينصورت وابسته 

 وابسته هاي پيرو اند.« بسيار خوب» و « خوب»، «کتاب بسيار خوب»، «کتاب خوب»



البته تعداد وابسته ها نامعين و محل وقوع هسته و وابسته ها در عبارت در زبان دري نسبتا معين 

 است.

  

 ( Utteranceا قول )گفته ي                                           

گفته گروهي از مورفيمها و کلمه هاست که هر چند از لحاظ ساختمان جمله نيست، اما بحيث جزء 

 ساختمان بزرگتر هم قرار ندارد.

گفته با آهنگ مخصوص ادا شده، مسقال حاالت يا مطالب گوناگون را بيان ميکنند. بعضا گفته را شبه 

رده اند که : کلمه ايست که متضمن معناي جمله يي باشد. اما بايد جمله ناميده اند و در تعريف ان آو

عالوه کرد که گفته يا طوريکه ديگران شبه جمله ناميده اند، همواره کلمه نميباشد، بلکه گفته يا 

بصورت مستقل يا نامستقل، يعني به تنهايي و يا يکجا با ترکيب هاي ديگر و نيز بشکل جزئي از يک 

که اجزاي ديگر آن حذف شده باشد، مي آيد، بدينگونه گفته ها دو نوع اند: بسته و فقره يا جمله اي 

 آزاد.

 نخست ـ گفته هاي بسته که عبارتند از:

ـ گفته هايي که به تنهايي ميتوانند معناي کامل دهند، اما به حيث جزء جمله هاي همپايه ا فقره  1

 ها و کلمه هاي اصوات:هاي مابعد خود پيوند معنوي دارند، از قبيل: مورفيم

 مثال: آه )متأسفم(، چقدر تنبلي!

 آفرين )آفرين برتو باد(، کارت را خوب اجام دادي!

 بلي )همينطور است(، پول چيز خوبي است!

 افسوس )افسوس ميکنم(، چه آدم سهل انگاري است.

 کريم )کريم به تو ميگويم( ! اينجا بيا!

 خدايا ) اي خدا التجا دارم(، رحم کن!

 ب )خوبست(، چه فرمودي؟خو

 نخير ) اينطور نيست(، فردا خواهد آمد.

يا « که» ـ گاهي گفته هاي فوق جزء جمله هاي هسته يي ميباشد و در اين صورت غاال ا واژک  2

 مي آيد، مثال:« تا»

 افسوس )متأسفم( که آن روزگار خوش چون برق گذشت!

 هيهات )جاي بس تأسف است( که ايام جواني خود را بيهوده سپري کرد!

 هان )آگاه باش( تا زندگاني را به غفلت نگذراني!

 اال )متوجه باش( تا دلي نيازاري!

ـ همچنان واژک يا وازکهايي که در بدل يک فقره در برابر پرسشي ه کار ميرود با همين ارتباط به  3

 را تشکيل ميشود، مثال: فقره مقابل خود، گفته بسته



 چه ميخواني؟ کتاب.

 از کجا امدي؟ از کتابخانه.

 دوم ـ گفته هاي آزاد عبارتند از:

ـ واژک هاي اصوات که به تنهايي ويا با واژه ها و عباراتي پس از خود به حيث جزء گفته مي آيند،  1

 گفته هاي آزاد اند، مثال:

 آفرين ! افسوس!

 آه! آوخ!

 کند(واي سرم! )درد مي

 آخ دلم! )درد ميکند(

 واي به حال او! )باد(

 واژکها يا عباراتي که منادا واقع ميشوند نيز شامل همينگونه گفته اند، چون:

 نجيب !

 خدايا!

 اي سعادت موهوم!

 اي ابرهاي متراکم بهاري !

ـ واژکهايي که اصال جزءي از جمله بوده اما در اثر کثرت استعمال مابقي اجزاي آنها حذف شده  2

 باشد، گفته هاي آزاد اند، مثال:

 سالم! )سالم برتو باد!(

 شب بخير !

 صبح تان خوش!

 اشتهاي خوب!

 ـ عبارتهاي قسميه که در مورد سوگند بکار ميروند، غالبا گفته هاي آزاد اند، مثال: 3

 به سرت! يعني به سرت سوگند ميخورم.

 به خدا!يعني به خدا قسم ميخورم.

 ـ عبارت هاي تمنايي شامل اينگونه گفته اند، مثل: 4

 به اميد ديدار!

 به ارزوي پيروزي هاي بيشتر تان!

برخي واژک هاي اصوات مخصوصا آنهايي که در مورد راندن يا خواندن جانوران توسط انسانها بکار 

 ميروند، شامل گفته هاي آزاد اند، چون:

 کش! کشه! يا کشي! )دورشو( براي راندن مرغ.

 پشت ! پشته! )براي راندن پشک(



 کوچ! کوچه! )براي راندن سگ(

 بيوبيو! بي بي! )براي خواندن مرغ(

 ي پشي ! )براي خواندن پشک(....پش

ـ عبارت هاي عنواني هم گفته هاي آزاد اند مثال: دستور زبان دري، علم بديع، تاريخ ادبيات         3

 دري....

 (Clause ) فقره                                                   

کان اساساسي جمله )نهاد و گزاره( فقره يکي از واحدهاي کلي زبان ميباشد که داراي ار           

بوده، اما از نگاه معني غالبا با واحدهاي کلي ديگر در سخن مرتبط ميباشند. به سخن ديگر در هر زبان 

يک شکل منفرد يا يک عبارت، يا ترکيبي از شکلهاي بامعني ويا عبارات وجود دارد که معموال نقش 

حد هاي کلي ديگر مرتبط ميباشد. اين واحد سخن فقره بزرگترين واخد گفتار را به عهده داشته با وا

 گفته ميشود، مثال:

 آمد ـ صورت منفرد            

 آمدم ) يک عبارت(            

 به خانه آمدم )چند عبارت(            

 همينکه بهار آمد )چند عبارت(            

 (همينکه بهار آمد دنيا زيبا ميشود. )جمله متشکل از دو فقره

از مثال هاي فوق چهار نمونه نخست به تنهايي آمده نسبتا واحد هاي کلي زبان ميباشند و يک يک 

فقره گفته ميشوند، گرچه در معني ممکن بعضا ا جمله ها و اجزاي ديگر سخن ارتباط گيرند. وهر چهار 

ل اخري متشکل نمونه داراي ارکان اساسي جمله که عبارت از نهاد و گزاره است، ميباشند. واما مثا

اين هر دو از نگاه « دنيا زيبا ميشود»و ديگر « همينکه بهار آمد»از دو واحد کلي سخن ميباشد، يکي 

معني يک به ديگر مرتبط اند. پس هرکدام از اين واحدهاي کلي که بعضا از حيث معني به واحدهاي 

 کلي ديگر ارتباط ميگيرند، فقره گفته ميشوند.

فقره قسمتي از جمله است که خودش » ، فقره را اينگونه تعريف ميتوان کرد: بادرنظرداشت نکات باال

 «نيز جمله ميباشد.

در هر زباني بيشتر از يک نوع فقره وجود دارد. در زبان دري بطور کلي دو نوع فقره قابل تشخيص 

 ميباشد: فقره هاي بزرگ و فقره هاي کوچک.

ا يک فعل ويا از يک عبارت اصلي و يک عبارت فعلي نخست فقره هايي که از اسم يا ضمير )اسميه( ب

 تشکيل شده است، يعني:

 «اسميه )اسم يا ضمير( + فعل»

 «عارت اسمي + عبارت فعلي»  يا:

 مثال: چون پرويز آمد.



 يا : چون او آمد.

 ويا: اين شش طفل چاق که اينجا در حال خوردن سيب اند.

اينگونه فقره ها نسبتا متداول تر وبا ثبات تر اندو ميتوان آنها را فقره هاي بزرگ گفت، زيرا که ساختمان 

 تشکيل شده است.« اسم يا ضمير + فعل»آنها از 

نوع ديگر فقره هايي اند که برخي از اجزاي ساختماني آنها بعضا محذوف، مستتر و مقدر ميباشد از 

 که ذکر آن گذشت. آنگونه فقره ها را ميتوان فقره هاي کوچک گفت. مثال:( Utterance قبيل گفته ها)

 بلي، کريم! افسوس، افرين! و نظاير آن. بطور مثال در اين گفتگو:

 ـ پروين!

 ـ بلي! کجاستي؟

 ـ اينجا.

 ـ چه ميکني؟

 ـ هيچ.

ديده ميشود که اينجا )کجاستي؟( و )چه ميکني؟( فقره اي بزرگ و باقي فقره هاي کوچک اند.ما در 

باره فقره هاي کوچک يا گفته )قول( قبال بصورت کافي سخن گفتيم، پس حاال تنها روي فقره هاي 

 بزرگ صحبت ميکنيم.

 فقره هاي بزرگ:

ي ارکان اساسي يعني نهاد و گزاره ميباشد.اما فقره هاي برگ گرچه از نگاه ساختمان کامل اند و دارا

هميشه از نظر معني کامل نيستند، بلکه بعضا به جز ديگري مرتبط ميباشد. از آنرو آنها را نميتوان 

جمله گفت، اگرچه برخياز فقره ها ظاهرا از نگاه معني هم کامل مينمايند، اما وقتي که جزء ديگر 

مال از بهر آسايش عمر »مل بودن شان روشن ميشود، مثال: فقره مربوط به آنها ذکر گردد آنگاه ناکا

نه عمر از » که در نگاه نخست معناي ان کامل است، اما وقتي که متصل به آن گفته شود:« است

آن وقت واضح ميشود که قبال معني آن کامل نبوده و محتاج به فقره ديگري بوده « بهر گرد کردن مال.

 درين زمينه که فقره هاي نخست آن ها به تنهايي ميتواند کامل باشد: است. اينست مثالهاي ديگري

 شما وقت تر آمديد اما او ناوقت آمد.

 برادرش اوازخوان است، او هم آواز ميخواند.

 او بسيار کوشيد، ليکن موفق نشد.

 او زود زود آمد، تا وقت تر نرسد.

ان دري به دو گونه جدا ميشود: فقره آزاد با درنظرداشت نکات فوق فقره بزرگ از نگاه ساختمان در زب

 )مستقل( و فقره بسته )نامستقل(.

آنست که ظاهرا از نگاه شکل کامل باشد و آنرا ميتوان بدون تغيير بصورت مستقل بکار  ـ فقره آزاد: 1

 برد و مفهوم کاملي را بواسطه آن انتقال داد.



 اي همپايه مي آيد.اينگونه فقره هم در جمله هاي هسته يي و هم در جمله ه

واما در جمله همپايه بعضا همه فقره هاي آن جز فقره اخير آزاد ميباشد، چنانکه در اين مثال           

ديده ميشود: چيزي بخاطرش گذشت، آهسته دستش را روي سينه خود گذاشت، لرزش خفيفي بر 

 تمام وجودش چيره شد و بي اراده آه سردي در حنجره اش دويد.

آنست که نتوان آنرا بصورت مستقل بکار برد و مستقال مفهوم آن کامل  ـ فقره بسته : 2            

نباشد، فقره بسته همواره جزء جمله هاي همپايه و هسته اي بوده داراي نشانه هاي عطف و ربط 

 ميباشد. مثال: در جمله هاي ذيلفقره هاي دومي آنها نامستقل و بسته اند:

 و محمود رفت. احمد آمد            

 او غيرحاضر شد زيرا که ناوقت آمده بود.            

 پروين به کتابخانه رفت تا کتاب بگيرد.            

 نجيب آمد، اما پرويز نيامد.            

  

 (Sentence جمله )                                                          

مقصود از جمله در اينجا همان شکل مستقل دستوري است که هم از نگاه ساختمان و هم           

از نظر معني کامل ميباشد، يعني منظور جمله کامل است. و آن عارت از امجموعه اي از کلمه ها و 

 مورفيم هاست که به يکديگر رابطه نحوي داشته داراي معني و مفهوم تام و مستقل باشد.

 شخصات عمومي و عمده جمله چهار است:م            

ـ آنکه جزء شکل بزرگتر از خود نبوده و مقيد نباشد. يعني در محل مطلقيت بوده معناي تام  1            

 و کامل را انتقال دهد.

ـ آنکه قابل تجزيه به واحدهاي کوچکتر نحوي نباشد يعني تگيميم بوده اگر تجزيه گردد  2            

 را از دست بدهد. مفهوم کامل

ـ آنکه ميان اجزاي تشکيل دهنده اش رابطه نحوي موجود بوده داراي ويژگيهاي مشخص  3            

 عروضي باشد.

ـ آنکه هردو رکن اساسي جمله را دارا باشد که عبارت از نهاد )مسنداليه( و گزاره )مسند(  4            

اسم يا 1بيشتر از يکي ميباشد، بدينگونه : اسميه  ميباشد. گاهي هم تعداد نهاد وگزاره در جمله

 يا چند تا از ان ياعبارت اسمي ـ عبارت فعلي يا چند تا از آن.« ضمير( ـ فعل، يعني نهاد ـ گزاره

 ويژگیهاي جمله در زبان دري                                            

جمله در زبان دري داراي دو گونه خصوصيت ساختماني ميباشد: خصوصيت عروضي و خصوصيت           

 نحوي.

 ويژگيهاي عروضي جمله:            

 در مظالعه و حقيق ساختمان جمله غالبا حقايق عروضي ذيل قابل تشخيص است:



ها، گفته ها و فقره ها( جمله ها و گروه هاي ديگر نحوي )عبارت ( :intonation ـ آهنگ ) 1            

هر کدام آهنگ مختص بخود دارند. آهنگ گرچه از خصوصيات ثانوي جمله است، اما در اداي مقصود 

نقش تعين کننده دارد، چناکه اختالف آهنگ باعث نوعيت معنوي جمله ميگردد، بدون آنکه شکل 

 ساختماني آن تغيير بخورد.

بري، پرسشي و تعجبي، به اساس همين تغيير آهنگ تقسيم جمله از نگاه معني به خ            

صورت ميگيرد و نيز آهنگ جمله امري مخصوص همان جمله است. به اين صورت که فشار کلمه درين 

 گونه جمله شديد تر بوده پس از ختم آهنگ، توقف دراز صورت ميگيرد، مثال: برو ! درس بخوان !

ه است، اما از اينکه تغيير محل فشار ثقيل از يک ( : گرچه فشار مخصوص کلم Stress) ـ فشار   ۲

شکل لفظي که رکني از جمله ميباشد، بر شکل ديگر لفظي در آن جمله، تأثيري در زمينه مفهوم آن 

وارد ميسازد. از انرو در جمله نيز قابل تحقيق و مطالعه است. اين گونه فشار را فشار نحوي يا منطقي 

در هجاهاي کلمه با لحن جمله ارتباط يزاد دارد، چنانکه هر مورفيم ميگويند. البته شدت و خفت صوت 

و کلمه يي که از جمله که بر آن بصورت نسبي فشار ثقيل تر وارد ميشود، بيشتر مورد نظر گوينده 

 «پرويز آمد.»ميباشد، يعني فشار شديد همان شکل لفظي را مؤکد ميسازد، مثال در جمله : 

ر کلمه پروين وارد سازد، چنين مينمايد که اينجا پروين نظر به آمدنش بيشتر اگر گوينده فشار ثقيل را ب

 آمده است.« پريون»مورد توجه است، يعني از ميان کسان ديگر که شايد مي آمدند تنها 

واقع گردد آنگاه آمدن پروين نسبت به خودش بيشتر شايان اهميت « آمد»وهرگاه فشار ثقيل بر کلمه 

ي بوده است، البته عين همين تعامل در جمله هاي پرسشي، تعجبي و امري است. جمله باال خبر

 نيز قابل بررسي و تحقيق ميباشد، بطور مثال:

 شذت فشار بر هجاي فعل              شدت فشار بر هجاي فاعل                   

 پرويز رفت؟                                 پرويز رفت؟       جمله پرسشي

 پرويز رفت!                                   پرويز رفت!        ه تعجبيجمل

 تو برو!                                          تو برو!          جمله امري

  

( : فصل يا وقفه براي مجزا کردن گروههاي لفظي و نحوي داخل جمله juncture ) ـ فصل و وصل 3

)کلمه ها، عبارات و فقره ها( بکار ميرود و نيز توسط فصل کامل در آخر جمله ها يک جمله از جمله 

 ديگر جدا ميگردد، مثل:

لمه د از کاينجا بع« ثريا فارغ التحصيل ليسه سلطان رضيه در امتحان کانکور امسال کامياب گرديد. » 

 وقفه کوتاه و در« در امتحان کانکور امسال» و   «فارغ التحصيل ليسه سلطان رضيه» و عبارات « ثريا»

با وصل گفته « کامياب گرديد»و عبارت   آخر جمله وقفه کامل رعايت ميشود. البته اجزاي عبارات فوق

البته وقفه متوسط ميان ميشود، چنانکه در غير رعايت اين موضوع مفهوم جمله مغشوش ميگردد. 

 فقره ها به صورت کامه نشان داده ميشود.



و اما وصل برعکس فصل است، يعني در اين صورت اجزاي متعاقب جمله پيوسته بهم متصل گفته 

 ميشود، مثال:

 من چنگ نمي زنم ني آريد        من بنگ نميخورم مي آريد

وم نهي را ميرساند، اما اگر با فصل گفته اينجا قسمت آخر هردو مصراع يا هردو جمله با وصل مفه

 شود، مفهوم آن اين خواهد بود که مي آوريد و ني )آله موسيقي آوريد(

و آن گزينش نوع خاص مورفيم و کلمه است در سخن. و اينهم تشخيص دهنده شکل  ـ انتخاب: 4

چون جمله خبري «پرويز مي آمد.»خاص جمله بوده، مقتضي آهنگ خاص ميباشد. مثال اگر گفته شود: 

شکل لفظي ديگري آورده شود، « پرويز»است، آهنگ خاص خود را داشته ميباشد. اما اگر بجاي کلمه 

مثال: |چرا | اين مورفيم از يک طرف نوعيت جمله را تغيير ميدهد و از جانب ديگر آهنگ آنرا تابع 

خاص خود را داشته  چرا مي آمدم و آن جمله پرسشي بوده آهنگ»خصوصيت خودش ميسازد، مانند: 

 ميباشد.

بدينگونه اگر به جاي مورفيم |چرا| مورفيم |اگر| انتخاب گردد در آن صورت جمله، نوعيت خبري و 

پرسشي خود را از دست داده بهفقره شرطي تبديل ميگرددو آهنگ خاص خود را اختيار ميکند. بدينگونه 

بيايد، جمله آهنگ ويزه خود را ميگيرد، « کاشکي»به همين گونه هرگاه به جاي آنها « اگر مي آمد.:»

 چون: کاشکي مي آمد.

در حقيقت همه واژکهاي يک جمله در اثر انتخاب از زمينه هاي گوناگون محور هاي انتخابي بر گزيده 

شده اند و در يک محور زنجيري در بعد زمان قرار گرفته اند. همچنان ميتوان در جمله فوق واژه هاي 

 برگزيد و از آن مفهوم ديگري گرفت، مثال: پرويز ميرفت. ديگري از طبقه فعل

 ويژگیهاي نحوي جمله:           

هرگروه مورفيمها و کلمه هاي پراگنده و بي ربط داراي معناي تام شده نميتواند و بنابران جمله           

شته باشند، جمله بوده بوده نميتواند، بلکه تنها آن گروه مورفيمها و کلمه ها که با هم رابطه نحوي دا

 ميتوانند. رابطه نحوي ميان مورفيمها و کلمه هاي جمله را اينگونه ميتوان تشخيص و توضيح کرد:

( : و آن عبارت از تطابق فعل و فاعل يا گزاره وئ نهاد است از نظر شخص congruence ) ـ مطابقت 1

با هم  يا در زمينه عدد )مفرد يا جمع( و عدد. هرگاه ارکان جمله از نگاه شخص )اول، دوم، ويا سوم( و

تطابق داشته يعني هردو يکسان باشند، گفته ميشود: ارکان جمله از اين رهگذرها با يکديگر مطابقت 

 دارند و اما در غير اينصورت گفته ميشود: ارکان جمله با هم مطابقت ندارند.

 مثال:در زبان دري مطابقت ارکان جمله از نظر شخص حتمي و کامل است، 

 «نهاد اول شخص + گزاره اول شخص» من ـ آمدم 

 «نهاد دوم شخص+گزاره دوم شخص»شما آمديد 

 «نهاد سوم شخص + گزاره سوم شخص»محصالن آمدند 



البته تنها در يک مورد بعضا اينگونه تطابق برهم ميخورد، آنهم به غرض اظهار شکستگي و انکسار 

 گوينده و تکريم طرف مقابل، مثال:

 «نهاد اول شخص + گزاره سوم شخص»اينجانب )يا بنده( عرض دارد. 

 «نهاد اول شخص + گزاره سوم شخص»يا : اينجانب )يا من بنده( حاضر است. 

و کامل و گاهي هم اختياري و ناکامل   واما در زبان دري مطابقت ارکان جمله از نگاه عدد بعضا حتمي

 است؛ بدينگونه:

ازين رهگذر وقتي حتمي است که نهاد بر انسان )ذوي العقول( داللت  نخست: مطابقت ارکان جمله

 کند، مثال:

 «نهاد مفرد + گزاره مفرد»شاگرد درس خواند. 

 «نهاد جمع + گزاره جمع»شاگردان درس خواندند. 

 البته در چندين موارد اينگونه تطابق برهم ميخورد:

نهاد مفرد + گزاره »مثال: آن محترم گفتند.  الف( در زمينه توجه به موقف اجتماعي و براي احترام،

 «جمع

 «نهاد مفرد + گزاره جمع»ويا: پدرم فرمودند. 

ب( درصورتيکه نهاد ذوي العقول بوده، اما عبارت عددي باشد و آن اگر چه بر بيشتر از يک داللت کند، 

 «دنهاد جمع ـ گزاره مفر»بازهم گزاره مفرد آيد، چون: آنجا پنج مزدورکار ميکرد. 

 «نهاد جمع و گزاره مفرد»ده نفر آمد و ده نفر رفت. در هردو فقره 

ج( در صورتيکه نهاد چند ذوي العقول بهم معطوف باشد، يعني بر بيشتر از يک داللت کند، آنگاه نيز 

 «گزاره مفرد آيد، چون: هم احمد و هم محمود از موضوع خبر دارد. ننهاد جمع و گزاره مفرد

 نهاد جمع و گزاره مفرد.» حاضر بود.  نه احمد ونه محمود

دوم ـ مطابقت ارکان جمله از نظر عدد در موارد ذيل اختياري است. يعني ميتوان در اين زمينه ها ارکان 

 جمله را مطابق يا غير مطابق آورد:

 الف( هرگاه نهاد غير ذوي العقول ويا غر ذيروح باشد، مانند:

 «معنهاد جمع و گزاره ج»کبوترها پريدند. 

 «نهاد جمع +گزاره مفرد»کبوترها پريد 

مراودت که عبارت از برقراري رابطه نحوي ميان اجزاي جمله و ترکيب هاي نحوي است،  ـ مراودت: 2

برقرار ميگردد. چنانکه « را»و پسينه « از، به، در ، با تا، براي، بهر، بي، اندر»غالبا توسط پيشينه ها 

د. از دبدينوسيله متمم فعل بعد از پيشينه ها و مفعول معرفه قبل از پسينه به گزاره پيوست ميگر

 هيمن جاست که متمم، و مفعول متعلقات فعل )گزاره( گفته ميشوند، مثال:



کتاب مفعول، را پسينه ؛ گاهي هم برخي از پيشينه ها مخصوصا « نهاد + گزاره»پرويز + به صنف رفت. 

محذوف ميگردد و البته به منظور اختصار باشد، مثال بجاي اينکه گفته شود: پرويز در خانه « به، در»

 ميگويند: پرويز خانه است. )فاعل + عبارت فعلي(.« . فاعل + عبارت پيشينه يي+ فعل»است. 

عبارت از پهلوي هم قرار گرفتن اجزاي جمله سات. يعني که مجاورت  (:Contiguity ـ مجاورت) 3

کلمه هاي جمله را با يکديگر ارتباط ميدهد. در زبان دري مجاورت در زمينه هاي ديل قابل تشخيص 

 است:

نخست: مفعول بدون پسينه )را( يعني مفعول نامعين )نکره( در جلو فعل و پيوست با آن بيايد، مثال: 

 نهاد + گزاره )آب مفعول نامعين ، آورد فعل(»کنشکا آب آورد. 

دوم: همچنان متمم فعل بدون پيشينه ، در جلو فعل و پيوست با آن مي آيد، مانن: منيژه خانه رفت. 

 ه(نهاد + گزار»

 و رفت ـ فعل.« به»خانه متمم بدون پيشينه 

سوم: ونيز قيد بجز برخي از قيد هاي زمان در جلو فعل و پيوست با آن مي آيد، مثال: جمشيد + 

 آهسته آمد.

چهارم : اعداد اصلي در جلو معدود يا قبل از معين کننده هاي معدود قرار ميگيرد، چون : دو کتاب، دو 

 چارسير آرد... جلد کتاب، شش دانه سيب،

منظور از ترتيب وقوع اجزاي جمله ، عبارت از پي درپي  ( اجزاي جمله:Order ـ ترتیب وقوع ) 4

آوردن کلمه ها و مورفيمهاي تشکيل دهنده آنست . ترتيب عادي وقوع اجزاي جمله در زبان دري 

 اينگونه است:

 فاعل )اسم يا ضمير( + فعل )الزم يا ناگذرا(

فاعل )اسم يا ضمير( + مفعول )اسم يا ضمير( + فعل )متعدي يا گذرا( و اما در جمله گسترده و 

 منکشف اين طرز وقوع چنين است:

فاعل )با معين کننده ، يا عدد، يا بدل، يا صفت، يا مضاف ليه، يا مجموعه چندتا از اينها( ـ مفعول )با 

ليه يا مجموعه چندتا از اينها( ـ متمم )با معين کننده ، معين کننده، يا عدد، يا بدل، يا صفت يا مضاف ا

 يا عدد، ي مضاف اليه يا مجموعه چندتا از اينها( ـ قيد)با شدت دهنده( ـ فعل.

البته در زبان دري جز فعل ديگر اجزاي تشکيل دهنده جمله جاي ثابت ندارند، بلکه ترتيب وقوع آنها 

وال اخير جمله ميباشدو اما نهاد در جمله جاي ثابت ندارد بيشتر اختياري ميباشد. محل وقوع فعل معم

و ميتواند در آغاز جمله يا در ميانه جمله پس از قيد زمان و مفعول معرفه ويا متمم فعل بيايد. همچنان 

 مفعول ، متمم و قيد زمان در جمله محل وقوع ثابت نداشته، بلکه جاي ذکر آنها اختياري است.

  انواع جمله از نگاه شکل و ساختمان                             

جمله در زبان دري از نگاه شکل و ساختمان نخست به دو خش عمده تقسيم ميشود: جمله ساده و 

 جمله آميخته.



 نخست : جمله ساده:

جمله ساده آنست که متشکل از يک فاعل و يک فعل يا يک نهاد و يک گزاره باشد . يعني که معموال 

اسمي و يک عبارت فعلي بهم مربوط تشکيل شده باشد. جمله ساده از نگاه شکل دو از يک عبارت 

 نوع است: ساده فشرده و ساده گسترده.

که ارکان اساسي آن را يک مورفيم مستقل يا کلمه و يا يک عبارت ساده  ـ جمله ساده فشرده: 1

 و اساسي تشکيل کرده باشد، بدينگونه:

 فاعل ـ فعل

 ده( +گزاره )کلمه(يا: عبارت اسمي )سا

 مثال: نجيب آمد. نهاد )کلمه( + گزاره )کلمه(

 نهاد )کلمه( + گزاره )عبارت فعلي(» نجيب کتاب را آورد . 

 نهاد )عبارت اسمي ( + گزاره )کلمه(»آن شاگرد آمد. 

 نهاد )عبارت اسمي(+گزاره )عبارت فعلي(»آن آوازخوان خوب ميخواند. 

آنست که ارکان اساسي )نهاد و گزاره( در آن هردو يا يکي از آنها متشکل  ـ جمله ساده گسترده: 2

 از چند عبارت کوتاه يا گسترده باشد. مثال:

در افغانيستان ا وجود عقب افتادگي تا نيمه سده چهاردهم خورشيدي کمبودي در خش مواد زراعتي 

 اصال احساس نميشد.

 در افغانستان : عبارت پيشينه يي، متمم فعل

 جود عقب افتادگي : عبارت پيشينه يي متمم فعلا و

 تا سده چهاردهم خورشيدي: عبارت پيشينه يي ، متمم فعل

 کمبودي : عبارت اسمي نهاد

 در بخش مواد : عبارت پيشينه يي متمم فعل

 اصال: قيد

 و گزاره  احساس نميشد: عبارت فعلي

 دوم جمله آمیخته:

شد ، يعني که در آن چند فاعل و يا چند نهاد و گزاره آنست که متشکل از چند فقره بهم مرتبط با

بهمديگر ارتباط داشته کار رفته باشد. جمله آميخته نخست به سه نوع تقسيم ميگردد: جمله همپايه، 

 جمله هسته يي و جمله همپايه هسته يي.

ازن گر متوآنست که از دو يا بيشتراز دو فقره ترکيب شده باشدو فقره ها بايکدي ـ جمله همپايه: 1

 باشد. يعني رابطه فقره ها توازن بوده ، اهميت معنوي آنها يکسان و مساوي باشد.

 در جمله همپايه نشانه دستوري توازن فقره ها عبارت است از:

 الف( سمي کولن، واو عطف، يا، نه، در ميان فقره ها.



 ب( |هم...هم| ، |يا...يا|،|چه...چه|، |نه...نه| در آغاز هر فقره.

 ج( سپس، بعدا، بعداز آن، آنگاه، يا اينکه در يکي از فقره ها.

 د( |هم| بعد از نهاد در فقره دومي.

 جمله همپايه نيز از نگاه شکل دو نوع است: فشرده و گسترده.

آنست که ارکان فقره ها در آن از عبارات اسمي و فعلي ساده يا جزئي  الف( جمله همپايه فشرده:

 :تشکيل شده باشد، مثال

  او نه ميرفت ، نه مي نشست. 

 نور ماه از عقب مي تابيد و سايه ها را در جلو نمايان ميساخت.

آنست که ارکان فقره ها در آن از عبارات طويل و متعدد ويا فقره هاي  ب( جمله همپايه گسترده:

 زياد تشکيل شده باشد، مثال:

در باره موضوعات و مطالب شعر و ايجاد  عده اي از شاعران هر روز سه شنه در جايي گرد مي آمدند و

 رموز و نکات تازه آن گفتگو ميکردند.

 عده اي از شاعران ـ عبارت اسمي نهاد

 هر روز سه شنه ـ عبارت اسمي قيد

 در جايي ـ عبارت پيشينه يي ، متمم فعل

 گرد مي آمدند ـ عبارت فعلي ، گزاره

 و: نشانه عطف و توازن

 پيشينه يي متمم در باره موضوعات شعر: عبارت

 در باره مطالب شعر ـ عبارت پيشينه يي متمم

 در باره ايجاد رموز آن ـ عبارت پيشينه يي متمم

 در باره نکات تازه آن ـ عبارت پيشينه يي متمم

 گفتگو ميکردند ـ عبارت فعلي ، گزاره.

: آنست که از دو فقره ترکي شده باشد، طوريکه هر فقره حيثيت جمله را  ـ جمله هسته يي 2

داشته و اما با يکديگر مرتبط باشند. البته در اينگونه جمله رابطه اصلي و اساسي ميان فقره ها تابعيت 

 ووابسته ، ديگر عمده و هسته است.  و وابستگي اشد، يعني فقره تابع

و وابسته مطلب فرعي   ه مطلب اساسي و اصلي و فقره تابعدر جمله هسته يي فقره عمده يا هست

و ضمني را بيان ميکند. در اين نوع جمله محل فقره تابع و عمده معين و مشخص نيست. دين معني 

 که فقره تابع يا وابسته ميتواند در جلو آيد يا در عقب يا در ميان نهاد و گزاره فقره عمده.

نشانه ربط مي آيد، بصورت عموم اشکال و نشانه هاي ساختماني البته فقره هاي وابسته هميشه با 

که توسط آن فقره ها در يک جمله هسته يي بهم مرتبط ميگردند، عبارت است از: که، اگر، چون، 



بنابران، تا، چه، چراکه، زيراکه، تاکه، وقتيکه، همينکه، براي اينکه، جز، به جز، پس از آنکه، هرجاکه، 

 بازهم.... هرقدر، چونکه، اما،

 الزم است که کوشش کني.

 بارها در دلم مي آمد که انجا بروم.

 ائين و رسم جهان چنين است که کردار خويش را از تو نهان دارد.

 جمله هسته يي نيز از نگاه شکل دو قسم است:

آنست که فقره ها در آن محدود و داراي ارکان اساسي کوتاه يا يک  ـ جمله هسته يي فشرده: 1

 باشد، مثال:کلمه 

 او غير حاضر شد زيرا که ناوقت آمد.

 او غير حاضر شد ـ )فقره عمده يا هسته(

 او )ضمير(

 غير حاضر شد ـ عبارت فعلي ، گزاره

 او ناوقت آمد ـ فقره تابع يا وابسته.

 او ـ ضمير

 ناوقت آمد ـ عبارت فعلي ، )گزاره(

آنست که فقره هاي ان بيشتر و ارکان فقره ها داراي عبارات متعدد  ـ جمله هسته يي گسترده: 2

 و طويل تر باشد، مثال:

مسلما ما از نظر اجتماعي وظايف بزرگ اقتصادي را روي دست داريم )فقره هسته( که انجام » 

 پيروزمندانه آنها در پيوند ناگسستني با سيستم مناسبات اجتماعي بررسي ميگردد. )وابسته(

 قيد تأکيد مسلما ـ

 ما ـ ضمير، نهاد

 از نظر اجتماعي ـ عبارت پيشينه يي، متمم فعل

 وظايف بزرگ اقتصادي را ـ عبارت پسينه يي ، مفعول

 رويدست داريم ـ عبارت فعلي ، گزاره

 انجام پيروزمندانه آنها ـ عبارت توصيفي ، نهاد

 در پيوند ناگسستني ـ عبارت پيشينه يي، متمم فعل

 اجتماعي ـ عبارت پيشينه يي، متمم فعل با سيستم مناسب

 بررسي ميگردد ـ عبارت فعلي ، گزاره.

آنست که از سه فقره يا بيشتر از آن تشکيل شده باشد. طوريکه  ـ جمله هسته يي همپايه: 3

رابطه ميان بعضي از فقره ها تابعيت و وابسته گي و ميان بعضي ديگر توازن و همپايه گي باشد، بدين 

برخي از اينگونه جمله ها يک فقره هسته داراي دو يا چند فقره تابع ميباشد در حاليکه  معني که در



فقره هاي وابسته با هم متوازن ميباشد ويا برعکس در جمله دو يا چند فقره هسته که با هم توازن 

ي از که عده ا دارند همراه با يک فقره تابع يا بيشتر از آن مي آيد، ويا در اينگونه جمله ، چند فقره تابع

آن به يک هسته و عده اي ديگر به هسته دومي وابسته ميباشد بکار ميرود در حاليکه در فقره هاي 

 وابسته و يا فقره هاي هسته همپايه و متوارن ميباشند.

البته در اين نوع جمله در هرصورت، رابطه اصلي و اساسي فقره ها پيروي ووابستگي ميباشد و رابطه 

 يان آنها توازن و همپايه گي ميباشد. مثال:فرعي و ضمني م

 اگر هوا ابرآلود و باراني باشد و اگر دوستانم آماده باشند، فردا به شکار خواهيم رفت.

 اينجا فقره نخست و دوم با هم متوازن اند و هردو پيرو فقره سومي باشد که هسته ميباشد.

خواهش کردند که ايشان را از سرما  اسب ، گاو وسگ از سردي زمستان به جان آمده و از انسان

 نجات دهد.

 و دو هسته و همپايه اند و فقره سومي وابسته آنهاست.  در اينجا فقره نخست

  

 انواع جمله از نگاه معني                                           

جمله از نگاه معني چهار نوع است: جمله اخباري، جمله پرسشي، جمله امري، جمله تعجبي           

. 

 جمله ي خبري: -1            

جمله اي است که خبري را بيان کند و احتمال راست و دروغ در آن باشد. به سخن ديگر، جمله خبري 

آنست که از انجام شدن يا نشدن و وجود يا عدم وجود حالتي و صفتي خبر بدهد. مانند : من به کابل 

ختص بخود مي روم. که اين خبر ممکن است به وقوع بپيوندد يا نپيوندد. جمله خبري داراي آهنگ م

ميباشد که آهنگ خبري گفته ميشود. آهنگ جمله خبري در زبان دري سقوطي ميباشد. مثال: نجيب 

 از خانه بر آمد. در اين جمله آهنگ در آخر جمله پائين افتاده است.

جمله اخباري با استعمال نشانه هاي مشخص دستوري شامل جمله هاي ترديدي، شرطي، و تأکيدي 

شانه هاي شايد، ممکن است، امکان دارد، ميشودجمله ترديد ميشود، مانند: شايد ميگردد، مثال: با ن

او بيايد. ممکن او برود. وبا نشانه هاي کاش ، کاشکي ، اي کاش ، اميد است ، باشد که، چه ميشد 

وبا نشانه هاي شرطي جمله شرطي   ، چه بودي ... جمله تمنايي ميشود ، چون کاش مي آمد.

 : اگر، هرگاه، ار وغيره. مانند: اگر او آمد من ميروم.از قبيل  ميشود،

  

 جمله پرسشي: -2   

آنست که سوال و پرسش مستقيم را در باره کسي و چيزي دربر داشته باشد و پرسش مستقيم  

 غالبا محتاج پاسخ است، يعني گوينده منتظر ميباشد تا شنونده به او پاسخي بدهد.



آهنگ خاص آنست و اين آهنگ متشکل از فشار شديد کلمه  نخستين و آشکارترين مشخصه پرسش

، شدت و ارتفاع صوت ميباشد. از همين جاست که بعضا شايد جمله پرسشي از نگاه ساختمان بدون 

نشانه پرسشي بوده در نگارش همگون با جمله اخباري ويا تعجبي باشد، آنگاه تنها چيزي که جمله 

را ميتوان « بهار آمد»سازد، همين آهنگ است. مثال جمله ساده پرسشي را از ديگر جمله ها متمايز مي

با آهنگ اخباري يا تعجبي ويا پرسشي گفت. با وجود آهنگ مشخص ، جمله پرسشي در زبان دري 

است که در آغاز « آيا»بعضا داراي نشانه هاي خاص ساختماني نيز ميباشد، يکي از آن نشانه ها 

 ي ادا ميگردد مثال: آيا نجيب آمد؟جمله آمده يکجا با آهنگ خاص پرسش

E    ۱ياد آوري: 

 گاهي جمله ي پرسشي براي تأکيد، اعتراض و تشويق است. مانند: مگر به تونگفتم؟

 E  ۲ياد آوري: 

 دري يک جمله به طريقه هاي ذيل به پرسشي بدل ميشود:  در زبان

 يد؟با تغيير آهنگ جمله ي مثبت و منفي ، مانند: شما خواند -        

 با کلمه ي آيا، مانند: آيا شما خوانديد؟ -        

 با کلمه هاي پرسشي . مانند: چه موقع خوانديد؟ -        

 جمله هاي امري: - 3         

آنست که به کردن يا نکردن کاري فرمان بدهد، يعني انجام شدن يا نشدن کاري را بطريق خواهش يا 

گ مختص بخود دارد، مثال: مطالعه کن ، هشيار باشيد، درنگ فرمايش بيان کند. جمله امري هم آهن

مکن، آهسته برويد ونظاير آن. اساس جمله امري را همان ريشه حال تشکيل ميدهد که در صورت 

مفرد بودن ، يا بدون تغيير در پايان جمله امري مي آيد، مثال: کار کن، زود آي، ويا با پيشاوند تأکيدبکار 

 و! نان بخور!ميرود، مثال: زود بر

 البته در صورت جمع پساوند جمع |ـ يد| با فعل مي پيوندد، مانند: کار کنيد، پيش برويد..

و اما در صورت منفي بودن بجاي پيشاوند تاکيد ، پيشاوند نهي |م| با فعل مي آيد، مانند: عجله مکن، 

 عجله مکنيد، درنگ منما، درنگ منماييد.

  

 :جمله تعجبي) ندا ( -4        

آن است که يکي از عواطف و حاالت انساني و نفساني رابيان کند. حالت تعجب در جمله غالبا با کلمه 

توأم با رعايت آهنگ خاص تعجبي ايضاح و بيان ميگردد. البته آهنگ اينگونه جمله « چقدر»و « چه»

خوب رنگ شده  و طنين و امتداد صوت ميباشد. مانند: اتاق چه« چه»مرکب از فشار شديد بر مورفيم 

 است! چه خوب روزگاري بود! چقدر حوصله داري! چقدر زود آمد! چقدر خوب آدم است!

نشانه هاي « چقدر»و « چه»همچنان گاهي در جمله تعجبي عالوه بر نشانه هاي تعجب         

 هم بکار ميرود، مثال:« آه، هان، آوخ، واه واه...»اصوات 



 واه واه چه منظره زيبايي است!

 چه روزگاري بود!هان 

 اوخ، چه مردم نادرستکاري هستند!

گاه در جمله تعجبي بعضي از اجزاي آن حذف ميگردد که در اينصورت نيز نوعي از جمله يعني گفته يا 

 قول ناميده ميشود، مثال: چه حرف هايي! چه آدمي! چقدر خوب!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمه

تحقيق در لغت به معنی رسيدگی و وارسی کردن و همچنين به کنه مطلب رسيدن و واقعيت             

 چيزی را بدست آوردن است. چنانچه خواجه حافظ شيرازی گفته است:

 هزار بار من این نکته کرده ام تحقيق       جهان و کار جهان جمله هيچ در هيچ است

 شيخ سعدی ميگوید:            

 به تحقيقش نشاید آدمی خواند          ر چهل ساله را عقل و ادب نيستاگ

کسيکه کار تحقيق یعنی رسيدن و وارسی کردن را به عهده ميگيرد، محقق یا پژوهنده به             

معنی تحقيق کننده است یا کسی که سخنی را با دليل و برهان ثابت ميکند. اگر واژه )با فتح ق( 

ده شود، به معنی چيزی است که در باره اش تحقيق شده است. به نظر ميرسد یعنی محقق خوان

است که به معنی « پژوهش»در زبان فارسی بهترین واژه ای که مناسب با تحقيق باشد، همان لفظ 

تفحص و جستجو و تجسس است. پژوهنده یا پژوهشگر ویا دانش پژوه به معنی جستجو کننده و 

در متون قدیمه فارسی نيز آمده است، مثال فردوسی « پژوهش »مه محقق به کار رفته است. کل

 گفته است:

 که گر من بپيچم سر از شهریار       چنين داد پاسخ ورا نامـــدار



 بدان پيش سيزدان پژوهش بود       بدین گيتی اندر نکوهش بود

« قاهل تحقي»وده است. مثل کلمه تحقيق با ترکيب کلمات دیگر نيز در متون مورد استعمال ب            

عالم »یعنی مردمی که جویای حقيقت و راستی باشند، فرزانگان و آزادگان، اهل حکمت و عرفان. 

 ، عالم حق و حقيقت، جهان راستی و وارستگی:«تحقيق

 تا شوی در عالم تحقيق برخوردار دل      در نگارستان صورت ترک حظ نفس کن

 و بدون تردید و گمان آمده است. به معنی راستی« از روی تحقيق»و 

 که چون خشم آیدش باطل نگوید      بلی مرد آنکس است از روی تحقيق

جمع تحقيق را تحقيقات گویند که بمعنی وارسی هاست، و تحقيقی صفت نسبتی تحقيق             

 است، پس مقاله نویسی تحقيقی به معنی نوشتن مطلبی یا گفتاری است با بررسی و پژوهش.

تحقيق یکی از مسایل بسيار مهم و مورد توجه در عرصه دانش و فرهنگ است و آنان که             

بخواهند پيرامون یکی ار رشته های ادبيات و یا علوم دیگر تحقيق نمایند، در ابتدا باید شيوه کار خود 

ول در اینجا اصول و را مشخص کنندتا بر پایه و اصول صحيح به تحقيق بپردازند. بخاطر حصول این مأم

 موازین تحقيق را به بررسی ميگيریم.

  

 پژوهش نامه نویسی یا روش تحقیق                                             

حقيقت پژوهی بمثابه کار علمی از هزاران سال بدینسو از سوی دانشمندان انجام ميشود.           

تحقيق به عنوان نمودی اجتماعی و علمی تنها مشتمل بر دریافت حقيقت ها نيست، بلکه مستلزم 

انتقال حقيقت ها نيز است. بی گمان مهم ترین وسيله انتقال حقيقت ها زبان قلم است، آنچه که 

هرچيز به جهان روشنایی بخشيده است، رنگ سياه دوات است. تحقيق تا زمانی که این رنگ بيش از 

را بخود نگيرد، در حقيقت بيرنگ است، بی اثر است. کمال تحقيق در این است که نوشته شود و از 

این مهم تر خوانده شود. به راستی تحقيق به دو کس نياز دارد: آنکه حقيقتی را فرا ميدهد و آنکه 

 حقيقتی را فراميگيرد.

کنجکاوی یکی از ویژگيهای جدانشدنی از انسان است. کودک آدمی از آغاز تولد با نگاه و            

سپس با تالشهای مداوم در پی کشف تازه ها و افزودن و گنجينه دانسته ها و تجربه خود است. این 

وهش را تشکيل می دهد. کنجکاوی و عطش خاموش نشدنی برای کشف حقایق، پایه و اساس پژ

بخش عمده ای از اختراعها و کشفهای حاضر در سایه همين کنجکاوی و تالش مداوم است که به بار 

 می نشيند.

بنابراین، هدف هر   پژوهش یا تحقيق عبارت است از جستجوی منظم و اصولی برای کشف حقيقت.

یک حقيقت علمی،  پژوهش کشف حقيقت در موضوعی خاص می باشد و موضوع خاص ميتواند

 فلسفی، هنری، تاریخی و ادبی و... باشد.



استفاده می کنند؛ روش شيوه های گرد آوری اطالعات « روش»پژوهشگران در انجام پژوهش خود از 

ایده های پژوهشگر عموماً   در هر رشته علمی است و وسيله ترجمان ایده پژوهشگر است به عمل.

ک پدیده دور ميزند. فرایند پژوهش شامل مواجهه پژوهشگر با این پيرامون یک یا چند پرسش در باره ی

 دست می آید.  ایده ها، آزمودن آنها و تفسير معنای نتایجی است که به

حقيقت را ميتوان به گوناگون صورت بازتاب داد: از طریق نوشته های هنری و ادبی، از راه نوشته های 

قادی و اخالقی و یا نوشته های تحقيقی. نوع مهم و توصيفی و تخيلی، یا از طریق نوشته های انت

گسترده نوشته های هر زبانی، نوشته های تحقيقی است که باعث پيشبرد وضع علمی و اخالقی 

ملتی ميشود که به آن زبان تکلم ميکنند و یا ميخوانند. در نوشته های علمی و تحقيقی، استدالل و 

ری ميکند و نویسنده با بهره جستن از از اصطالحات منطق بيش از زیبایی لفظی و معنوی جلوه گ

خاص، مطالب خود را با استفاده از فن نویسندگی، بدون سخن پردازی و آرایش کالم بيان مينماید و 

  با ارائه مثال و نمونه و تصاویربه شرح مطلب می پردازد. 

تاریخی و مانند اینها است  نوشته های تحقيقی در باره موضوعات علمی، اجتماعی، ادبی،            

که نویسنده آن یا از راه مشاهده )در موضوعات علمی و اجتماعی( و یا از راه مطالعه )در موضوعات 

 ادبی و تاریخی( با دقت هرچه بيشتر، اثر خویش را فراهم می آورد.

ق باید با اساس نوشته های تحقيقی مشاهده و مطالعه توأم با دقت کامل است و هر محق            

کمال دقت و امانت از تمام منابع ممکن در باره موضوع مورد نظر خود استفاده کند و از آخرین نوشته 

ها و امکاناتی که در باره آن موضوع بوجود آمده است، بهره ور گردد. تا بتوان نوشته او را یک نوشته 

 تحقيقی واقعی دانست.

باید مراعات کرد. رعایت این نکات بر رسایی و ارزش و در پژوهشنامه نویسی نکاتی را             

 مقبوليت نوشته می افزاید، از آنجمله است:

رعایت ساده نویسی از لوازم نوشته است، ولی نویسنده نباید  ـ رعایت ساده نویسی:1            

ر عين حال شيوا و رسا در این امر افراط ورزد و کار را به ابتذال بکشاند، بلکه نوشته او ساده و روان و د

باشد و عبارات مبهم و جمالت پيچيده و کلمات نامأنوس در آن به کار نرود تا در این عصر شتاب و 

سرعت، خواننده برای درک معنی لغات نوشته، نيازی به کتاب فرهنگ نداشته و برای حل و فهم 

وشته را به آسانی بخواند و مسأله مانند چيستان به اتالف وقت و تأمل بيجا محتاج نباشد، بلکه ن

 بخوبی بفهمد.

در همه نوشته ها باید عفت قلم را رعایت کرد و از  : ـ رعایت عفت قلم و پاکیزگی فکر2            

استعمال الفاظ زشت و رکيک و همچنين فحاشی و توهين نسبت به افراد برکنار بود، زیرا فحش و 

 و نویسنده را خوار ميدارد.ناسزا، نوشته را در نظر خواننده بی مقدار 

تناسب و ربط طبيعی معانی مورد  وحدت موضوع، فراهم آمدن منظور از ـ وحدت موضوع:3            

بحث در نوشته به یکدیگر است، به عبارت دیگر، نویسنده باید در سراسر نوشته، از اصل موضوع دور 



ه با هماهنگی کامل، پيرامون موضوع اصلی نيفتد و تمام بحثها و مثالها و آرایشگریها و اجزای نوشت

 دور زند و تأثيرث واحد در ذهن خواننده القا کند.

صنایع ادبی در گيرایی و  ـ حدود و شیوه استفاده از صنایع ادبی و آرایش کالم: 4            

 ف،زیبایی و خوشایندی اثر و جلب توجه خواننده سخت مؤثر است. آوردن تشبيه زیبا، استعاره لطي

کنایه به موقع و بجا، توصيف بدیع، ضرب المثل مناسب، شعر نغز و دلپذیر، تمثيل آموزنده،کلمات قصار، 

همه و همه نوشته را پربارتر و گيراتر و خواندنی تر ميسازد. اما در استخدام آنها باید حد اعتدال را 

نده از آنها مدد گرفت، نه رعایت کرد و فقط برای آسانی درک مطلب، زیبایی اثر و رفع خستگی خوان

اینکه بدون رعایت ضرورت و مقتضای حال، چندان به صنایع و آرایشگری پرداخت که اصل موضوع 

 فراموش شود و خواننده از درک مطلب باز ماند و یا خسته و ملول گردد.

 شته خوداگر مطلب یا گفتار یا شعری را از کسی عيناً در نو ـ طریقه نقل سخن دیگران: 5          

می آوریم، باید آن را در داخل قوس قرار دهيم و در پاورقی با ذکر مأخذ و صفحه بدان اشاره کنيم؛ 

همچنين از نقل گفته ها و نوشته های دیگران بدون ضرورت واقعی و برای ازدیاد حجم نوشته خود باید 

 اجتناب کنيم.

اید در موضوع نگارش، تحقيق و مطالعه نویسنده ب ـ آگاهی و تسلط کافی به موضوع: 6            

کافی نموده و بدان احاطه و تسلط کامل داشته باشد، تا خواننده نگوید: عرض خود ميبری و زحمت 

 ما ميداری!

باید بکوشيم که نوشته ما تا حد امکان،  ـ رعایت اختصار یا پرهیز از دراز نویسی:7            

ج از موضوع جداً خودداری کنيم، مگر اینکه برای اثبات نکته یا مختصر و مفيد باشد و از بحث های خار

 مطلبی، ضرورتی پيش اید.

باید سعی کنيم حتی المقدور مطلب را بدون مقدمه چينی و قلم فرسایی آغاز  ـ مقدمه: 8            

ه و گویا بکنيم و از تعارف و مجامله و پوشيده گویی برحذر باشيم و منظور خود را بطور صریح و روشن 

رشته تحریر درآوریم و مخصوصاً از آوردن مقدمه های بيش از متن یا غير مربوط به اصل موضوع احتراز 

 کنيم، چه، مقدمه برای جلب توجه خواننده است نه برای پرکردن صفحه و خسته کردن خواننده.

باید از کاربرد لغات و اصطالحات دشوار و دور از ذهن؛ و  ـ واژه های دشوار و بیگانه : 9            

همچنين واژه هاو ترکيباتی که معنی و مورد استعمال آنها را دقيقاً نميدانيم، احتراز جویيم و نيز سعی 

کنيم تا ميتوانيم لغات بيگانه را که مترادف آنها در فارسی موجود است، در نوشته خود نياوریم، مگر 

 امالً تخصصی باشد و ناچار از به کار بردن اصطالحات فنی و علمی باشيم.که این نوشته ک

در امالی واژه ها و وصل و فصل کلمات و ترکيبات باید  ـ امال و وصل و فصل کلمات: 11            

 دقت کنيم و هرگاه لغاتی که امالی درست آنها را نميدانيم، بکار نبریم .

ر سراسر نوشته باید قواعد دستوری را رعایت کنيم و ارکان و اجزای د ـ نکات دستوری:11            

 جمله را در جای مناسب خود در آوریم.



یکی از عواملی که در رسایی و روشنی بيان نویسنده  ـ رعایت قواعد نقطه گذاری: 12            

و برماست که و سهولت درک خواننده، سخت مؤثر است، رعایت قواعد نقطه گذاری است، از این ر

 همه جا آنرا رعایت کنيم.

خط همه زیبا نيست، ولی تقریبا همه ميتوانند خوانا بنویسند. خط  ـ خوانا بودن خط:13            

نوشته باید خوانا و روشن و درست باشد و اگر تایپ شده، افتادگی و غلط نداشته باشد، تا خواننده 

 بتواند آنرا به درستی بخواند و بفهمد.

نظم و ترتيب و نظافت همه جا الزم و پسندیده است و تميز  ـ نظم و ترتیب و نظافت: 14            

و مرتب نبودن نوشته ارزش آن را درنظر خواننده بسيار پایين می آورد، از این رو نوشته باید تميز و 

 باشد.  مرتب

برای اینکه مطالب ه هم   ل:آوردن هر یک از انواع مطلب در بندی جدا و مستق  ـ 15            

آميخته نشود، و خواننده در فهم آنها دچار اشکال نگردد، باید هر قسمت از نوشته را که حاوی اندیشه 

و خواست یا مطلب مخصوصی است در یک بند )پاراگراف( بياوریم. به عنوان مثال اگر مقاله ای در باره 

او داریم، باید آن بحث را در پراگرافی « يط زندگیمح»یک شاعر، مثال ناصرخسرو مينویسيم و بحثی در 

جداگانه که شامل هرچند جمله و سطر باشد، قرار دهيم و با دیگر قسمتهای نوشته، از قبيل شرح 

دوران کودکی، تحقيقات، تأليفات و سبک او مخلوط نکنيم و هر یک از آنها را نيز در پاراگرافی مستقل 

 بياوریم.

بلندی پاراگرافها بستگی به نوع و ميزان مطلب دارد؛ یعنی هر اندازه برای بيان کوتاهی و             

ممکن است   اندیشه و مقصودی خاص، جمله و عبارت کار باشد، در یک پاراگراف می آوریم؛ از اینرو

 تنها یک جمله یا عبارت باشد.  از ده ها جمله و سطر تشکيل یابد و بند دیگر  بندی

سخن گفتن در واقع نوعی موسيقی است، هر اندازه اجزای ترکيب  موزون بودن:ـ  16            

دهنده این موسيقی، یعنی واژه ها خوش آهنگ تر و هر قدر ترکيب آنها موزون تر و هماهنگ تر باشد، 

موسيقی سخن دلنوازتر خواهد بود. باید برای زیبایی و گوشنوازی کلمه ها و جمله ها، از واژه های 

آهنگين بهره گرفت و هم از پشت هم چيدن واژه هایی که حرف اولی با حرف دومی یکی و هموزن و 

  مشابه باشد، مانند کمک کافی، حق قلم، الیق کتابت، خوش شکل... باید خودداری ورزید.

نویسنده باید توجه داشته باشد برای چه کسی مينویسد؟ اگر برای  ـ توجه به مخاطب: 17          

سد باید سطح نوشته خود را پایين بياورد تا نوشته عموم فهم باشد. و اگر برای طبقات عموم مينوی

دانشگاهی مينویسد، باید نوشته اش در خور شأن و فهم آنان باشد و همچنان برای قشرها و طبقه 

   های دیگر.

ُ  خوانندگان اماآنچه در نوشته تحقيقی زیاد اهميت دارد، امانت محقق و نویسنده است ک             ه اوالَ

ُ  آنچه را که از منابع و یا مآخذی گرفته است،  خود را با دادن منابع موهوم و ضعيف گمراه نسازد، ثانياَ



آن را از خود بشمار نياورد؛ ثالثاً در آنچه از اینجا و آنجا نقل ميکند، تغييری   با ذکر نشان کامل باز نماید

 به دلخواه خویش ندهد.

در موضوعات علمی و اجتماعی که اساس تحقيق مشاهده است، کار مشکل تر و پيچيده             

تر ميباشد، یعنی شخص محقق باید در مرکز علمی و آزمایشگاه ها به کنجکاوی و بحث و مشاهده 

انندگان خوبپردازد، آنگاه که فکر او شکل صحيح و معينی بخود گرفت، آنرا بر روی صفحه کاغذ بياورد و به 

و عالقمندان عرضه دارد ویا شخص محقق اجتماعی باید در ميان اجتماع برود و از رفتار و عادات، زبان 

و رسوم آنها اطالع حاصل کند و آن اطالعات را بطور صحيح و علمی به خوانندگان خویش ارائه کند. 

سنده آن است با موضوعی که آنچه در این نوع نوشته ها اهميت فراوان دارد، عالم و آشنا بودن نوی

 مينویسد.

 ارکان یک پژوهشنامه خوب                                           

یک اثر تحقيقی مطلوب و موفق از خود اساساتی دارد که مهمترین آن قرار ذیل است و نویسنده یا 

 محقق باید نکات ذیل را درنظر بگيرد:

ـ مطالعه وسيع و همه جانبه: کسيکه ميخواهد اثر تحقيقی بوجود آورد، الزم است وسيعاً به مطالعه  1

بپردازد و کتب و آثار مربوط به موضوع رساله خود را بخواند و هضم کند. زیرا محقق یا نویسنده رساله، 

 نتایج مطلوب را از خالل مطالعه بدست می آورد.

ای دیگران و نقل نظریات و جمالت آنان، زیرا بسا اتفاق می افتد که ـ دقت زیاد در مورد فهم آر 2

 نویسنده رساله اشتباه بزرگی را در مورد درک مطلب و نقل عبارت مرتکب ميگردد.

ـ نویسنده رساله نباید همواره آرای دیگران را یک حقيقت مسلم فکر کند، زیرا بسياری از آرا درست  3

ریات دیگران را بدرستی مطالعه نموده در اصول آن بياندیشد و آنچه را نميباشد. او باید افکار و نظ

 درست می پندارد، ثبت نماید و آنچه پایه درستی ندارد، آن را رد نماید.

ـ رساله باید متضمن ابتکار و معلومات جدید در موضوع علم مربوطه باشد، زیرا تحقيق کننده از آنجا  4

دیگران آنرا تا مرحله ای رسانده باشند، تا بدین وسيله علم را در یک رشته مشخص شروع ميکند که 

قدمی فراتر برده باشد و در جنبش علمی سهيم گردد. ضرور نيست که ابتکار تنها متضمن کشف و 

را قویتر ميسازد، بطور مثال: موضوع « ابتکار»اختراع باشد، بلکه چيز های دیگر هم است که مفهوم 

فيد درآورد و یا اینکه در مورد حقایق گذشته به علل و اسباب جدیدی اشاره را به یک ترتيب جدید و م

 کند و یا اینکه از موضوع پراگنده یک موضوع منظم و مرتب بسازد.

ـ در صورتيکه محقق یا نویسنده رساله، به مرحله نوشتن برسد، باید بکوشد که نوشته اش در  5

الیلی را در بحث ارایه بدارد که خواننده با آن عالقه بگيرد خواننده تأثير قوی نماید. به این مفهوم که د

و همنوایی نشان بدهد. محقق باید درک کند که وظيفه اش قبل از همه این است که ذهن خواننده 

را به مواد تشویق کننده جدید نوشته اش جلب کند و وقتی از عهده این کار برآمد، وظيفه بعدی اش 

خواننده حفظ کند و این امر وقتی ميسر شده ميتواند که موضوع را در بحث  اینست که این انتباه را در



واضح، مسلسل و متمرکز دنبال نماید. زیرا اگر جاذبه به سردی گرائيد و خواننده به عموميتها و مطالب 

است که ذهن وی از دنبال کردن مفکوره اساسی نوشته منصرف  مبهم در نوشته برخورد، ممکن 

 گردد.

محقق هنگاميکه در اثر معلومات خود نظریه ای را قایم نمود، باید کليه دالیل و معلومات را همچنان 

برای توضيح آن جمع نماید و با اسلوبی زیبا، دقيق و خالی از هرگونه ابهام آن را عرضه دارد. محقق 

 در قالب زیبایی تنها وظيفه ندارد که چيز جدیدی را دریابد، بلکه این هم وظيفه اوست که مطالب خود را

بریزد. طوریکه بتواند وضاحت، تشویق و قوه تأثير را در آن حفظ نماید که این کار بدون شک متمم 

 عملش بشمار ميرود.

اگرچه بحث و تحقيق یک استعداد و موهبت الهی است که به برخی ارزانی گشته و برخ دیگر آنرا 

قواعد تحقيق اثر خوبی نوشت. قابل یادآوری است  ندارند، اما با وجود آن ميتوان با فراگرفتن اصول و

که فراگرفتن معلومات و گردآوری مواد و ترتيب آن در نوشتن یک اثر تحقيقی کافی شمرده نميشود، 

بلکه الزم است پژوهنده، توانایی بحث و تحقيق را هم داشته باشد، زیرا جمع آوری مواد و ترتيب آن 

آن چيز دیگر. در تهيه رساله ها همين چيز دشوار و در عين حال  چيزی است و تفسير و تشریح و ابراز

مهم ميباشد. محقق باید بداند که در فهم حقایق و تفسير آن نياز به کسی ندارد، زیرا خود حقایق 

موجب اختالف نظر نيست، بلکه آنچه چنين اختالف را مطرح ميسازد، عبارت از درک و تفسير آن است. 

وانایی را نداشه باشد، سویه اش از سویه الزم و مطلوب برای بحث و تحقيق بنا اگر محقق چنين ت

 علمی پاینتر خواهد بود و اثری که نوشته ميکند، یک اثر علمی مطلوب نخواهد بود.

 شیوه های تحقیق                                              

های دستيابی به مراجع و منابع و مآخذ هر محققی درکار خود به آشنایی با شيوه های پژوهش، راه 

گوناگون و نحوه استفاده از آن مراجع و مآخذ نيازمند است. این گفتار به بحث و بررسی در این زمينه 

 اختصاص یافته است.

 پژوهش در مسایل و زمينه های گوناگون معموال به سه طریق انجام ميگيرد:

 مشاهده الف(

 پژوهش عمومی )پرس و جو( ب(

 ژوهش کتابخانه ای یا شیوه پی جویی از راه مطالعه.پ ج(

حضوری مورد بررسی و مشاهده قرار  محقق، مراکز و موارد تحقيق را که در آن اول ـ مشاهده:

ميدهد. در این روش محقق ممکن است بازرس و حساب رس باشد که به اقتضای ماموریت از اداره و 

ر این شيوه چون کارمندان متوجه حضور بازرس و پژوهشگر مؤسسه ای بازدید و یا بازرسی بعمل آورد. د

هستند اغلب قلب حقيقت ميکنند و در نتيجه پژوهش و گزارش بازرسی چندان با حقيقت و واقعيت 

وفق نميدهد. از این رو، این نوع تحقيق فاقد ارزش علمی و حقيقی است؛ اما اگر پژوهشگر جزو گروه 



شته و یا قبالً نقش و وظيفه دیگری داشته باشد و بعد به کار بوده و کسی از وجود او آگاهی ندا

 بررسی و پژوهش بپردازد، نتيجه تحقيق و بررسی وی بهتر و مطمئن تر خواهد بود.

 از مهمترین نکاتی که در شيوه مشاهده باید مورد توجه قرار گيرد، موارد زیر را ميتوان نام برد:

 ـ تمام مشاهدات ثبت شود.1

 هده حتی المقدور گروهی باشد نه فردی.ـ کار مشا 2

که خود به دو طریق : مصاحبه و پرسشنامه انجام  دوم ـ روش تحقیق عمومی )پرس و جو (:

 ميگيرد:

در مصاحبه نکاتی را ميتوان بدست آورد که از طریق کتابخانه و مطالعه بدست نمی  الف( مصاحبه:

انيم و ميخواهيم بحث کنيم، پيش می آید که گاهی اید، زیرا ضمن مصاحبه مطالبی غير از آنچه ما ميد

 بسيار مفيد است.

 نکاتی که در مصاحبه باید رعایت کرد:

 ـ قبالً از مصاحبه شونده وقت مالقات بگيریم.1

 ـ علت مصاحبه را به او بيان کنيم. 2

ـ نشانی و شماره تيلفون به او بدهيم تا در صورت لزوم و داشتن قصد تغيير وقت مصاحبه، بتوان با 3

 او تماس گرفت.

 ـ درست در ساعت مقرر برای مصاحبه حاضر شویم. 4

 ـ سوالها را مشخص کرده و نوشته باشيم. 5

 ـ اصرار در پرسش نکنيم. 6

 ـ از نظر وقت رعایت حال مصاحبه شونده را بکنيم.7

 ـ به آداب و اخالق و شخصيت او توجه کنيم وشرط ادب را رعایت بکنيم. 8

 ـ در صورت کمی وقت و بسياری پرسشها تقاضای تجدید وقت بکنيم.9

 ـ مطالب را متضاد و غلو آميز یادداشت نکنيم.11

و سليقه خویش تغيير ندهيم و در بند آوردن نکات جنجالی ـ گفته های او را در گزارش خود به ميل 11

 نباشيم.

 ـ تشکرکنيم و وعده دهيم که نسخه ای از مصاحبه را برایش بفرستيم وبه وعده خود عمل کنيم.12

 ـ نام مصاحبه شونده، سمت او و تاریخ مصاحبه را در فهرست گزارش خود بياوریم. 13

ایی است که با سوالهای تنظيم شده که گروهی ویژه آن پرسشنامه ورق ویا ورقه ب( پرسشنامه:

را تکميل ميکنند و معموال نامه ای همراه دارد که در باره نحوه تنظيم آن توضيح ميدهد. نکاتی که باید 

 در پرسشنامه رعایت کرد:

 ـ جای کافی برای پاسخ باشد.1

 ـ سعی شود که پرسشنامه کوتاه و مختصر باشد.2



 ن شروع شود و تدریجا به سوالهای دشوار برسد.ـ پرسشها از اسا 3

 ـ پرسشها واضح و روشن باشد.4

 ـ دادن پاسخ به سوالهای امور خصوصی آزاد باشد.5

 ـ تمام پرسشها به یک روش منطقی به هم مربوط باشد.6

بررسی و تحقيق خود را از راه مطالعه مآخذ و  در این روش، پژوهشگر سوم ـ روش کتابخانه ای:

گوناگون انجام ميدهد. برای دستيابی و مراجعه به مآخذ و منبع مختلف و نحوه استفاده آنها به  مراجع

 نکات زیر توجه داشت:

 ـ در همه کتابخانه های معتبر، مشخصات کتاب را روی سه کارت به شرح زیر مينویسند:1

 الف( به نام مولف

 ب( به نام و عنوان کتاب

 ج( موضوعی

لفبایی تنظيم شده و بوسيله هر یک آنها ميتوان کتاب مورد ضرورت خود را بدست این کارتها به صورت ا

آورد. به عبارت دیگر اگر ما تنها یکی از سه مشخصه باال را در باره کتابی بيابيم، ميتوانيم آن را پيدا 

 کنيم.

انه و جداگ امروز در بيشتر کتابخانه ها هر یک از این سه دسته کارتهای کتالوگ در قفسه های مستقل

قرار داده شده و برای هر دسته، فهرست الفبایی مستقلی ترتيب یافته است و برای پيدا کردن کتاب 

که نام مولف آنرا ميدانيم، باید به قفسه نام مولف مراجعه کنيم و برای کتابی که موضوع یا نام آنرا 

 ميدانيم، قفسه موضوع یا نام مراجعه نمایيم.

تابخانه های مهم، فهرست کتب و نشریات و رساالت موجود در آن کتابخانه با ـ در همه یا بيشتر ک2

ذکر مشخصات و محتوی و موضوع و مولف هر یک به صورت کتاب و جزوه چاپ ميشود و در دسترس 

مراجعان قرار ميگيرد و نيز نسخه ای از آن به همه کتابخانه ها و مراجع و مراکز انتشاراتی و علمی و 

 فرستاده ميشود. تحقيقی معتبر

متن مورد « فهرست مآخذ»ـ یکی دیگر از راه های استفاده از منابع مختلف در تحقيق، توجه به 3

مطالعه است. بدین معنی که اگر مثال در زمينه اقتصاد خارجی تحقيق ميکنيم و مطالعه کتابی که در 

آخذ آن، به دیگر متون دست مطالعه است، برای تحقيق ما کافی نيست، ميتوانيم از روی فهرست م

 و منابع، مراجعه و رفع اشکال کنيم.

 ـ ارزش هر کتاب و نوشته تحقيقی دیگر، بيشتر بر اساس موازین زیر است:4

 الف( دقت نویسنده

 ب( تازگی مطالب

 ج( وسعت و دامنه بحث و مطالعه

 د( اعتبار و شهرت نویسنده



 هـ( متناسب بودن مطالب کتاب با موضوع تحقيق و گزارش.

 و( معيارهای علمی کتاب، نظير: آمار و ارقام، نمودار وغيره.

 ز( داشتن فهرست های الزم، مانند فهرست مندرجات، و مآخذ و تصاویر و جز آن.

اب کرد که ـ اگر از کتابی، نسخه ای چند در دسترس باشد، باید نسخه ای را برای مراجعه انتخ 5

حتی االمکان صحيح و دقيق باشد و اگر نسخه قدیم و جدید داشته باشد، باید نسخه جدید و چاپ 

انتقادی را مقدم داشت. در این مورد ميتوان از استادان و کتابدار رهنمایی و مدد گرفت. همچنين اگر 

دست اول یا معتبر است در باره مطلب مورد تحقيق دو یا چند ماخذ موجود باشد، باید از مأخذی که 

 استفاده کرد.

ت فهرس»ـ پس از بدست آوردن کتاب یا نشریه مورد نياز، نخستين کاری که باید بکنيم مراجعه به  6

 است تا از روی آن بدون اتالف وقت به مطالعه بخش یا فصل مربوط بپردازیم.« مطالب و مندرجات

صورت گيرد، باید همه مطالب مستخرج را به دقت ـ اگر تحقيق در باره موضوعی، از چند مأخذ و متن 7

مورد مطالعه و بررسی و مقایسه قرار داد و نکات و مضامين تکراری را حذف و بقيه را با رعایت الویتها 

 و نظم و تسلسل منطقی و علمی تنظيم و تلفيق کرد.

 ـ در هنگام مطالعه باید به نکات زیر توجه کنيم:8

 دقت مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار دهيم. الف( مطالب مورد نظر را به

ب( در باره نکات مهم، بيشتر مطالعه کنيم و اگر موفق به درک و کشف آنها نشویم از کتابدار کمک 

 بخواهيم.

 ج( در مسایلی که تردید داریم چند منبع را مقایسه کنيم.

 د( پيشنهادهایی که در هنگام مطالعه به نظر می آید یادداشت کنيم.

 هـ( نکاتی را که در باره تلخيص و یادداشت برداری ضمن مطالعه توصيه ميشود، بکار بندیم.

 آشنایی با مراجع تحقیق

در مبحث گذشته در باره شيوه های تحقيق، همچنين نحوه استفاده از منابع و مآخذ مختلف، گفتگویی 

ژوهش از راه مطالعه است. داشتيم و دیدیم که یکی از روش های تحقيق، پژوهش کتابخانه ای یا پ

اکنون ميگویيم که برای تحقيق در این شيوه به منابع و مآخذی نياز داریم و دستيابی به ماخذ و منابع 

 گوناگون خود مستلزم وجود مراجع و کتابخانه ها و مراکز انتشارات و دسترسی بدانهاست.

از آنها مدد گرفت، مراکز زیر را از مهمترین مراجع و موسساتی که ميتوان در کار تحقيق و پژوهش 

 ميتوان نام برد:

 ـ کتابخانه اعم از دولتی، ملی، خصوصی، دانشگاهی و غيره.

 ـ مراکز و سازمانهای تحقيقی و پژوهشی.

 ـ مسئوالن و کارشناسان وزارت خانه ها و سازمانهای مربوط.

 دایره المعارفهاو لغت نامه ها و فرهنگها و نشریات عمومی.   ـ



 شيف روزنامه ها و مجالت معتبر.ـ آر

 ـ اسناد و مدارک شوراها،و وزارت خارجه و سازمان ملل و غيره.

 یاداشت برداری:

معموالً هر کتابی را برای منظور خاصی مطالعه ميکنند، برای امتحان، برای شرکت در مسابقات علمی، 

شایان توجه است که اغلب درس، تکميل معلومات، بهره مندی از دانش بيشتر و ازدیاد معلومات. 

دانشجویان، شيوه مطالعه به طریق علمی را نياموخته اند و همواره ميکوشند تا آنچه راکه مطالعه 

ميکنند، به حافظه بسپارند. واضح است که حافظه ما نميتواند برای مدت درازی، مطالعه و آموخته 

ذهن ميرود و گاهی بکلی فراموش های خود را در خود نگه دارد و مطالب پس از مدتی به زوایای 

 ميگردد.

خواننده دقيق و دانش دوست، طریقی را برميگزیند که عالوه بر بهره و سودی که از مطالعه خود 

ميبرد، از این راه گنجينه ای را نيز فراهم ميسازد که در موقع ضرورت، به مدد آن بتواند نوشته یا مقاله 

 ی محتاج به مرور و مطالعه مجدد و سير در منابع و مآخذ نباشد.ای را عرضه کند و در موقع تدوین مطلب

وقتی به مطالعه کتابی ميپردازیم، قلم و کاغذی آماده ميکنيم و زیر عبارتهایی که مورد توجه و نياز 

است با پنسل خط ميکشيم و در حاشيه کتاب، کنار هر بند و جمله عالمت ميگذاریم و از این طریق 

، آنچه را که بند های مورد ضرورت خود را مشخص ميکنيم. پس از اینکه مطالعه کتاب به پایان رسيد

 قابل ضبط و یادداشت ميدانيم روی ورقهایی مينویسيم و مطالب را روی یک طرف کاغذ ثبت ميکنيم.

بهتر است که هنگام مطالعه ابتدا مطالب را به خاطر بسپاریم. یعنی جز ذهن و حافظه خود کنيم و در 

ر مطالب یادداشت ما عيناً از موقع یادداشت برداری از گنجينه خاطر برگيریم و روی کاغذ بياوریم. اگ

روی کتاب نقل گردد، نوشته ما روح نخواهد داشت و اصوالً لذت نوشتن به کمک مغز، خيلی بيش از 

نوشتن از روی کاغذ است. یادداشت فقط برای کمک به حافظه است. مغز و حافظه اصل و نمای کلی 

ز منبع مغز برای تهيه مطلب استفاده مطلب را ثبت مينماید و یاد داشت به نویسنده کمک ميکند تا ا

 نماید.

برای نقل مستقيم مطلب، باید به قواعد ضبط و یادداشت برداری توجه کنيم، بدین معنی که عبارت 

هایی را که عيناً از مأخذی نقل ميشود، داخل قوس بگذاریم و در پایان نقل مشخصات مآخذ خود را 

نگاری شود، ناچار خواهيم شد که با صرف وقت زیادتر و دقيقاً ثبت کنيم. چنانچه در این کار سهل ا

مرور مجدد، نسبت به اصالح ورقها اقدام کنيم و هم متهم به عدم رعایت امانت خواهيم شد که فکر 

 و سخن دیگری را عيناً بنام خود در آور ده ایم و این عمل نوعی سرقت ادبی و علمی است.

تحقيق را در باالی کاغذ یادداشت ميکند. به عنوان مثال  در کارهای تحقيقی، پژوهشگر ابتدا عنوان

کسی که ميخواهد در باره داستان نویسی در افغانستان تحقيق کند، ابتدا در باالی صفحه کلمه 

را مينویسد و زیر آن خطی ميکشد و مطالب خود را روی کارت مينویسدو در پایان، صفحه، « داستان»

تفاده را قيد ميکند. چنانچه در باب رومان، ناول و داستان کوتاه سطر و سایر مشخصات منبع مورد اس



نيز به مطلبی برخورد، ميتواند باالی ورقه های دیگری کلمه رومان، ناول و داستان کوتاه را بنویسد و 

 یادداشت کند.

نویسندگان موفق برای هر قسمت از پژوهش خود، کارت های جداگانه تهيه ميکنند و سپس دسته 

ينمایند. چون به مرور زمان کارت های نوشته شده افزوده ميشود، دسترسی به مطلب مورد بندی م

نظر به سهولت انجام نميگيرد، بناً الزم است از آغاز کار، آنها را به ترتيب الفبایی مرتب نمایند و بعد 

اهی، ادمه دهند. یادداشتها باید صحيح و کامل باشد، بدین معنی که ضمن رعایت اختصار و کوت

دربردارنده کل مطالب مورد نظر باشد و همه آنها را به یاد بياورد. ضبط مطلب اضافی به کار شروع 

تحریر را مشکل تر و پيچيده تر ميکند. هرچه ميزان اطالعات محدود تر باشد، کار شروع نوشتن راحت 

 بخوبی برآورده نميسازد.تر انجام ميگيرد. معذالک باید بدانيم که اطالعات کم و ناقص هم نياز ما را 

 توجه به نکات زیر در یادداشت برداری ضمن مطالعه خالی از فایده نيست:

ـ یادداشت برداری از یک سند کتبی، برخالف یادداشت برداری از یک روش شفاهی یا سخنرانی ویا 

 یک فعاليت تجربی که در عين حال مستلزم شنيدن و سنجيدن و نوشتن، یا مستلزم عمل کردن و

سنجيدن و نوشتن است، کاری دشوار نيست، در جریان یادداشت برداری باید تا ميتوانيم مطالب 

طوالنی را خالصه کنيم و این کار وقتی امکان می یابد که نکته ها را بخوبی دریابيم. نباید از یاد ببریم 

عتبار یادداشت که ثبت نکته های جزئی فراوان هم وقت گير است و هم سبب ميشود که پژوهنده به ا

 های خود از حافظه یاری نگيرد و آنرا به تنبلی بکشاند.

ـ برای آنکه به هنگام لزوم بتوانيم به آسانی ورقی را از ميان اوراق بيابيم، باید به رده بندی ورقها 

 بپردازیم. رده بندی به ترتيب حرفهای اول عنوانها صورت ميگيرد.

مطالعه، خواه از روی سستی و سهل انگاری باشد، خواه از  ـ بی اعتنایی به یادداشت برداری ضمن

روی اعتماد به حافظه، روا نيست، زیرا ممکن است مطالب در آینده نزدیک یا دور از صفحه خاطر زدوده 

 گردد.

ـ این شيوه را حتی در مطالعه نوشته هایی که برای هدف خاصی صورت نميپذیرد، مانند خواندن 

زء آن نيز ميتوان بکار بست. ميدانيم هر کتاب و مقاله و نوشته ای معموالً نکته داستانها، مجله ها و ج

یا نکته هایی دارد که برای خواننده دقيق و دانش دوست ميتواند ارزنده و آموزنده باشد. ما ميتوانيم 

ت داشدر هنگام مطالعه، اینگونه نکته ها را به شيوه ای که گفتيم یادداشت نمایيم و بعد همه آن یاد

هارا در پوشه ها و دوسيه های مخصوص ضبط و حفظ کنيم. این یادداشتها در آینده برای ما گنجينه 

سودمند و پر ارج خواهد بود. بسياری از محققان و دانشمندان و نویسندگان از همين راه به گردآوری 

ار خویش را غنی تر مطالب و مضامين جالب ميپردازند و بعدها با تلفيق و تکميل آنها تاليفات و آث

 ميسازند.

نحوه و نوع یادداشت برداری آزاد، از جهت کيفيت و محتوی نوشته و همچنين رشته و حرفه و روحيات 

و آمادگی ذهنی خواننده فرق ميکند: ممکن است جنبه های دستوری یک نوشته، مورد توجه و عالقه 



ت تحقيقی و علمی آن جالب و شایان توجه خواننده ای باشد، یا جنبه های ذوقی و فنون ادبی و یا نکا

 باشد.

درهر صورت بسيار بجا و سودمند است که در ضمن مطالعه، هر مطلب یا نکته مهم و جالبی به نظر 

ما رسيد، فوری یادداشت کنيم تا در اثر گذشت زمان و نارسایی حافظه، غبار فراموشی بر روی آن 

 شد که روری ما را بکار آید.ننشيند و رنج و وقت مطالعه ه هدر نرود، با

 


