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به نام خداوند بخشنده و مهربان

هست نــی  آواز  بی  امســال   بهار 
 هزاران جـام جم خالی ز می  هست

گرفتـــه را  عالـــم  کــّل   ُکرونــا 
 برای باغ هـا هم فصـــل دی هست

بیماری »کرونا« متأّسفانه یکی از بحران های بزرگ بشر در طول تاریخ است که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تمام جهان را 
گرفتار خود کرده است. به توصیۀ متخّصصان و کارشناسان »درخانه ماندن« بهترین راه پیشگیری از ابتال به این بیماری است. 
بنده »در خانه بمانیم« را با گوش جان پذیرا شدم. برای استفادۀ بهینه از این فرصت، همراه فرزندانم »عارف و هاتف« تصمیم 

گرفتیم مطالبی در مورد »دستور زبان فارسی دبیرستان« بنویسیم. کتاب پیش رو حاصل »در خانه ماندن« ماست. 

این مجموعه شامل نکات دستوری کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان است که پس از توضیح روان مطالب دستوری، 
نکات تستی تألیفی و تست های کنکور سراسری هم به آن ها اضافه شده است. 

کتابی است که می تواند برای یادگیری بهتر دانش آموزان و داوطلبان کنکور مورد استفاده قرارگیرد. امیدوارم مطالب این کتاب 
برای عالقه مندان مفید باشد.

ایرج شهرامی پور

1399/1/15
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شیوۀ عادی و شیوۀ بالغی 	

طرز قرارگیری اجزای جمله در نوشته یا سخن موجب پیدایش دو شیوۀ »عادی و بالغی« می شود.

اگر اجزای جمله به صورت عادی و معمولی که در دستور زبان فارسی رایج است پشت سر هم قرارگیرند جمله یا عبارت ما  ;
به »شیوۀ عادی« است:

علی سیب را خورد ← نهاد + مفعول + فعل 

 نکته: در شیوۀ عادی نهاد در ابتدا و فعل در آخر قرار می گیرد: ;

نهاد + فعل ← علی آمد. 

نهاد + مسند + فعل ← هوا سرد شد.

نهاد + متّمم + فعل ← مریم از امتحان می ترسد.

نهاد + مفعول + مسند + فعل ← باران هوا را سرد گردانید.

نهاد + مفعول + متّمم + فعل ← پرستار شیر را به کودک داد. 

نهاد + مفعول + مفعول + فعل ← نّقاش دیوار را رنگ زد.

 اگر هر کدام از اجزای جمله بر دیگری مقّدم شوند یا به تعبیر دیگر در جای اصلی خود قرار نگیرند؛ نوشتۀ مورد نظر به »شیوۀ  ;
بالغی« است:

بروید ای حریفان بکشید یار ما را ← ای حریفان بروید یار ما را بکشید

از خدا جوییم توفیق ادب  ← از خدا توفیق ادب می جوییم

غمی شد ز پیکار دست سران ← دست سران از پیکار غمی شد 

نکته: ضمایر شخصی پیوسته ) م – ت – ش- مان – تان – شان ( که در نقش های »مضاٌف الیهی ، متّمی و مفعولی« به  ;
کار می روند اگر بر اساس »جهش ضمیر« در جای اصلی خود قرار نگرفته باشند؛ آن جمله یا بیت به شیوۀ بالغی می تواند 

باشد.

عشقم مبتالی  که  عشقم دریاب  بالی  از  کن   آزاد 

»م« در مصراع دّوم جهش ضمیر دارد. من را از بالی عشق آزاد کن.

کاری گزاف  این  از  یارب  رستگاری گو  به  دهم   توفیق 
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»م« در مصراع دّوم جهش ضمیر دارد. به من توفیق بده 

 نکته: حذف فعل به تنهایی به قرینه های لفظی و معنوی شیوۀ بالغی به وجود نمی آورد. ;

 فواید تبدیل جملۀ بالغی به جملۀ عادی) فواید مرتّب کردن جمالت ( ;

1- مرتّب کردن مصراع ها یا ابیات باعث درک و دریافت راحت تر آن مطلب می شود. حّتی گاهی ممکن است آن مصراع ها یا 
ابیات، دیگر نیازی به معنی روان تر نداشته باشند.

یکی روبهی دید بی دست و پای ← یکی روبه بی دست و پایی )را( دید

2- مرتّب کردن مصراع ها یا ابیات باعث می شود که نقش دستوری کلمات نیز بهتر و راحت تر مشّخص شوند.

کرد فراُمش ره و رفتار خویش ← ره و رفتار خویش را فراُمش کرد

بدو گفت مهتر به روی ُدژم ←  مهتر به روی ُدژم بدو گفت
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1- همۀ ابیات به شیوۀ بالغی سروده شده اند به جز... 

برخاست رسید  حج  موسم   1(چون 
قدیم جنگ  تازه  کند  چین   2(سخن 
بلند چرخ  سوگند  است   3(چنین 
4(ماه آمده به دیدن خورشید صبح زود

آراست محمل  و  طلبید   اشتر 
سلیم مرد  نیک  آورد  خشم   به 
گزند نیاید  گناهان  بی  بر   که 
ماه سراغ  سر شب  است  رفته  خورشید 

2- کدام بیت به شیوۀ عادی سروده شده است؟

فرزانگان کردار  گشت   1(نهان 
زجای لرزان  برجست  و   2(خروشید 
 3(زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
شام دامن  در  شفق  خوناب  4(به 

دیوانگان نام  شد   پراگنده 
پای به  محضر  بسپرد  و   بدّرید 
آرزوست دستانم  رستم  و  خدا   شیر 
دید کهن  ایران  آلوده  خون  به 

3- کدام بیت به شیوۀ بالغی سروده شده است؟

افتاد دشمن  سپاه  در  آتش   1(چو 
تاریک دشت  در  خون  دریای  آن   2(در 
 3(به مغرب سینه ماالن قرص خورشید
گرفتند گردش  بر  گرد  لشکر  4(چو 

شد تر  سوزنده  کمی  همی  آتش   ز 
می گشت چنگیز  سر  دنبال   به 
کوهساران پشت  می گشت   نهان 
افکند رود  در  بادپا  کشتی  چو 

4- درکدام گزینه هر دو بیت به شیوه بالغی سروده شده اند؟

رسید جا  آن  به  چو  کوچک   1(چشمۀ 
را تو  که  نداشتم  باور   گفت 
شد سرمایه  حامل  من  ز   2(ابر 
نیست سؤال  زبان  و  حاجتیم   ارباب 
نیست آدمیت  شرط  این   3(گفتم 
   گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند
 4( تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم
  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بدید دریا  هنگامۀ  همه   وان 
مدهوش کند  چنین  مرغی   بانگ 
شد پیرایه  صاحب  من  ز   باغ 
تمّنا چه حاجت است  در حضرت کریم 
خاموش من  و  گوی  تسبیح   مرغ 
دارد نگه  تا  رشته  سر  دار   نگاه 
 بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان ها
بگذرد نیز  شما  دهان  بر  و  حلق  بر 

5- مصراع دّوم همۀ گزینه ها به جز ..... به شیوۀ عادی است.

ندارند چشم  دگران  تا  منگر  من   1(در 
بماند خیره  و  بخندید   2(کشانی 
 3(جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق
بمیرد زیبا  قوی  چون  که  4(شنیدم 

ثوابی کرد  نتوان  گدایان  دست   کز 
بخواند را  او  و  کرد  گران  را   عنان 
است محّقر  نُزلی  که  هنوز  ام   درمانده 
بمیرد فریبا  و  زاد  فریبنده 


