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وند داانی راز هب انم خدا

مقّدمه

در کتابی که پیش رو دارید، تعدادی از نکات کاربردی دس��تور زبان فارس��ی نوش��ته 
ش��ده اس��ت. اکثر نکات مندرج در این کتاب مطالبی هستند که عالقه مندان به فراگیری 
دستور به آن نیاز دارند. این مطالب به زبانی ساده  و با مثال هایی متنّوع و پرکاربرد بیان 

شده است. 

در جمع آوری مطالب و تألیف کتاب، عالوه بر اس��تفاده از تجربیات تدریس، از منابع 
معتبر هم اس��تفاده نموده ایم. امیدوارم ک��ه مطالعۀ این مجموعه، در فراگیری بهتر نکات 

دستوری مفید باشد.

ایرج شهرامی پور
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کاربرد حرف الف ) ا ( در واژه ها و جمله

الف که به ش��کل ) ا ( نیز نوشته می شود نخستین حرف از حروف الفبای فارسی  5
اس��ت که هنگام اس��تفاده در یک کلمه یا جمله، به صورت مص��ّوت بلند ) ا ( یا 

مصّوت های کوتاه  �َ���ِ��ُ���� تلّفظ می شود. 

( بر روی آن نباش��د  5 ای��ن حرف اگر در ابتدای کلمات قرارگیرد و عالمت مد )
ب��ا توّج��ه به نوع کلمه و تلّفظ آن به صورت ��َ� ، ��ِ�  و یا ��ُ�� خوانده می ش��ود. 

مانند: اَسب ، اِسم ، اُم 

در واقع حرف ) ا ( در چنین کلماتی به صورت حرکت همزه )ء( که پنهان است  5
در ابتدای کلمه ظاهر می شود.

از ← ء / �َ��/ ز / 

اُم ← ء/ �ُ�� / م / 

اسم ← ء / �ِ�� / س / م /

این حرف)واج( در چنین کلماتی همیشه دّومین حرف هجا است. 5

حرف ) ا (  اگر در میان و آخر کلمات نیز قرارگیرد به شکل مصّوت بلند ) ا(  تلّفظ  5
می گ��ردد. در چنی��ن مواردی معانی متفاوتی دارد و ب��ه نام های مختلفی نامیده 

می شود که عبارتند از:

الف ندا: 5

کس بی کس تویی ما مانده بی کسخ�داون��دا ب��ه ف�ری��اد دل��م رس
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تا بُ��َود وردت دعا و درس ق��رآن غم مخورحافظ��ا در کن��ج فقر و خلوت ش��ب های تار
نتوان مرد به سختی که من این جا زادمسعدیا حّب وطن گرچه حدیثی است صحیح

در نمونه های باال ↑ کلمات » خداوندا، حافظا و س��عدیا « به الف ندا ختم ش��ده اند.
کلمات همراه با این حرف که مورد خطاب قرار می گیرند از نظر دس��توری نقش منادایی 

دارند.

خداوند، حافظ و سعدی: منادا هستند.

الف دعا: 5

که رستم منم ِکم مماناد نام          نشیناد بر ماتمم پور سام

در چنی��ن حالتی حرف الف ) ا ( معموالً با فعل همراه اس��ت و بر دعا و نفرین داللت 
می کند.

م��ن آیی��ن  هرگ��ز  چنی��ن  س��زا نیس��ت ای��ن کار در دی��ن م��نمب�ادا 

الف مناظره: 5

از این الف برای بیان گفت و گو و مناظره بین افراد استفاده می شود:

گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید

بگف��ت این از خدا خواهم به زاریبگفت�ا گ��ر بخواهد هر چ��ه داری

الف کثرت: برای کثرت و زیادی به پایان صفت یا اسم اضافه می شود: 5

م��را داد  آزادوار  پن��دی  زمانه را چو نکو بنگری همه پنداستزمان��ه 
بسا کس�ا که به روز تو آرزومنداستبه روز نیک کسان گفت تا توغم نخوری

) بسا = چه بسیار (، ) کسا= کسان زیادی (

ور امروز اندرین منزل تو را جانی زیان آید  /  زهی سرمایه و سودا که فردا زان زیان بینی 

) سودا = چه سود های زیادی (
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کار اگ��ر آن دم بیام��وزی ت��و گفتار مش�کال  و  من�زال  درازا، 

الف مبالغه: 5

این الف برای مبالغه و اغراق در امری به کار می رود.

خوشا شیراز و وضع بی مثالش 

یک نوع الف دیگر هم داریم که معموالً در میان دو کلمۀ س��اده قرارگرفته و یک  5
کلمۀ مشتق – مرّکب می سازد.

کشاکش ← کش+ ا + کش

برابر ← بر+ ا + بر 

سراسر ← سر+ ا + سر

این الف گاهی در پایان کلمات قرار می گیرد و شبه جمله می سازد. 5

دردا ← درد+ ا 

حسرتا ← حسرت + ا 

ای��ن الف اگر به آخر بعضی از بن های مضارع افعال اضافه گردد، صفت فاعلی نیز  5
ساخته می شود:

شنوا ← شنو ) بن مضارع شنیدن( + ا 

بویا ← بوی ) بن مضارع بوییدن( + ا

جویا ← جوی ) بن مضارع ُجستن ( + ا 

نکته: الف در چنین کلماتی یک تکواژ و یک وند اشتقاقی محسوب می شود. 5
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کاربرد حرف )ب( در واژه ها و جمله

»ب« دّومین حرف از حروف الفبای فارسی است. 5

مهم ترین کاربردهای »ب« در دستور زبان فارسی عبارتند از: 

برای ساخت صفت به کار می رود:  5

بخرد ، بهوش ، بنام 

جزء پیشین تعدادی از افعال است: 5

برو ، بروید ) فعل امر (

بروم ) مضارع التزامی (

گاهی برای تأکید در آغاز افعال ماضی می آمده است:  5

اندر همه آتش��کده ها آتش بمرد و ملک انوشروان در آن وقت خوابی بدید و انوشروان 
به خواب اندر چنان دید که بادی از آس��مان بیامدی و کوش��ک او همه ویران کردی و از 

کنگره های کوشک چهارده بماندی. 

نکته: این »ب« گاهی قبل از نشانۀ  نفی هم اضافه می شده است: 5

پیش هیچ خلق آن خواب آشکار نکرد و بنگفت.

ب��ه هر ُمحالی از حال و نهاد خویش بنگردی که ب��زرگان به هر حّق و باطلی از جای 
نشوند. 
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کاربرد حرف »ت« در واژه ها و جمله

این حرف گاهی به صورت ضمیر پیوستۀ شخصی به آخر تعدادی از کلمات اضافه  5
می شود:

نبندد مرا دست چرخ بلندکه گفتت برو دست رستم ببند؟

گفتت ← به تو گفت ) نقش متّممی (

وز تشنگی ات فرات در جوش و خروشای! کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش

ماتمت ← ماتم تو ) نقش مضاٌف الیهی (

تشنگی ات ← تشنگی تو ) نقش مضاٌف الیهی (

بگفت از عاشقی خوشتر چه کاراست؟بگفت از عشق کارت سخت زار است

کارت ← کار تو ) نقش مضاٌف الیهی (

در چنین حالتی حرف »ت«  معادل ضمیر جدای »تو« است. 5

گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آیدگفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

لعلت ← لعل تو ) نقش مضاٌف الیهی ( نوش لعلت  ← »ت« در این جا وابستۀ وابسته 
است.
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کاربرد حرف »د« در واژه ها و جمله

حرف »د« اگر به آخر افعال اضافه شود، شناسه است و نهاد پیوسته نامیده می شود.

برود، دارد، می گوید، خواهد گفت

نکته: گاهی حرف »د« به آخر فعل اضافه می ش��ود اّما شناس��ه نیست و جزیی از  5
خود کلمه محسوب می شود:

کرد ، آمد ، داد و ... ← در این گونه افعال »د« جزیی از خود کلمه است.

نکته: »د« زمانی شناسه است که سّوم شخص مفرد فعل مضارع باشد.  5

می رود – می خواند ، می آید – برود – بجوید – 

نکت�ه: برای تش��خیص »د« شناس��ه از »د« خود کلمه، فعل م��ورد نظر را صرف  5
می کنی��م. پس از صرف کردن شناس��ه ها را جدا می کنیم. اگر پس از جدا کردن 
شناس��ه ها از فعل، تمام شش ش��خص مثل هم بودند، حرف»د« شناسه است در 

غیر این صورت جزیی از خود کلمه محسوب می شود:

فعلجمعفعل مفرد
اّول شخص

دّوم شخص 
سّوم شخص 

آمدم 
آمدی 

آمد

اّول شخص
دّوم شخص 
سّوم شخص

آمدیم 
آمدید 
آمدند 

اگر شناس��ه ها را به درستی از آخرشان حذف کنیم در تمام شش شخص »آمد«  5
باقی می ماند. 

اگر به اشتباه از سّوم شخص مفرد»آمد« حرف »د« را حذف کنیم آنچه باقی می ماند 
»آم« است که با پنج شخص دیگر فعل یکسان نیست و متوّجه خواهیم شد که حرف »د« 

در این فعل جزء خود کلمه محسوب می شود و شناسه نیست.
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نکته: شناس��ۀ »د« فقط در سّوم شخص افعال مضارع و سِوم شخص فعل ماضی  5
التزامی وجود دارد.

مثال برای فعل مضارع:

فعلجمعفعل مفرد
اّول شخص

دّوم شخص 
سّوم شخص 

می روم
می روی
می رود 

اّول شخص
دّوم شخص 
سّوم شخص

می رویم 
می روید 
می روند 

مثال برای فعل ماضی التزامی: 

فعلجمعفعل مفرد
اّول شخص

دّوم شخص 
سّوم شخص 

رفته باشم 
رفته باشی
رفته باشد

اّول شخص
دّوم شخص 
سّوم شخص

رفته باشیم
رفته باشید

رفته باشند 
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کاربرد حرف »ش« در واژه ها و جمله

ای��ن حرف نیز گاهی به صورت ضمیر پیوس��ته به آخر تع��دادی از کلمات اضافه  5
می شود: 

خاطرش رنجور است.

»ش« در نقش مفعولی:

مهتاب چو  بینی  شبش  هر  بگفت آری چو خواب آید، کجا خواب؟بگفتا 

هر شبش ← هر شب او را 

»ش« در نقش مضاٌف الیهی:

بگفت آنگه که باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟

مهرش ← مهر او 

سرایش در  خرامی  گر  پایشبگفتا  زیر  سر  این  اندازم  بگفت 

سرایش ← سرای او 

پایش ← پای او 

»ش« در نقش متّمم:

کجایی کز  گفتش  بار  آشنایینخستین  ملک  دار  از  بگفت 

گفتش ← به او گفت 

گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کردگفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟

گفتمش ← به او گفتم

دشنامم داد. سقطش گفتم. ← به من دشنام داد. به او دشنام دادم.

در چنین حالتی حرف »ش« معادل ضمیر جدای »او« محسوب می شود. 5


