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سخنى با دبىران محترم و دانش آموزان عزىز:
زبان فارسى ىکى از چند زبان ارجمندى است که از گذشتٔه بسىار دور، آثار مکتوب گران قدرى از آن برجاى 
مانده که دربردارندٔه ارزش هاى واالى انسانى است. اىن زبان، قرن هاى متوالى، زبان رسمى و فرهنگى بخش وسىعى از 
جهان، از آسىاى مىانه تا آسىاى صغىر و بىن الّنهرىن و تمام شبه قاّرٔه هندوستان بوده است و نه تنها اىرانىان عالقه مند که 
بسىارى از غىر اىرانىان، با شوق و شور، اىن زبان را فراگرفته، بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند. زبان فارسى، زبان 

حافظ وحدت قوم اىرانى و به تعبىر دقىق و زىباى مقام  معظّم رهبرى، رمز هوىّت ملّى ماست.
مهم تر از همه اىن که ادبّىات اىران ــ که در جهان مقامى بس شامخ دارد و ماىٔه فخر و مباهات و سرفرازى و 
سربلندى ما در جهان است ــ به اىن زبان سروده و نوشته شده؛ پس بر ماست که زبان فارسى را گرامى بدارىم و آن را 

خوب بشناسىم و بشناسانىم.
براساس طرح مصّوب برنامٔه درسى جدىد زبان و ادبّىات فارسى، به منظور تسهىل در آموزِش هر ىک از اىن دو 
مقوله ــ »زبان« و »ادبّىات« ــ، محتواى کتاب هاى فارسى اىن دوره در قالب دو کتاب »زبان فارسى« و »ادبّىات فارسى« 
تهّىه و تنظىم شده است. البّته اىن مرزبندى به معنى جداىى زبان از ادبّىات نخواهد بود؛ زىرا گسستن و انفکاک اىن دو 
عمالً ممکن نىست اّما براى آن که محدودٔه نسبى اىن دو در آموزش مشّخص شود، روىکردى جداگانه براى هرکدام باىسته 
به نظر مى رسىد. تقوىت و به کارگىرى مهارت هاى زبانى موجب توفىق در فراگىرى ساىر علوم و معارف از جمله ادبّىات 

خواهد بود و تعمىق و گسترش ادبّىات نىز موجب بارورى زبان مى گردد.
براساس تلفىقى بودن روش برنامه رىزى درسى سعى شده است مهارت هاى زبانى، قواعد شناخت زبان فارسى 
و کاربرد درست آن، به گونه اى درهم تنىده ارائه شود.مباحث درهم تنىدٔه کتاب، در چهار حوزٔه زبان شناسى، دستور، 
نگارش و امال تهّىه شده است که به تفکىک، ساختار هر ىک را در قالب نکاتى اساسى ىادآور مى شود. البّته اىن تفکىک 
در  با هم دىده شود. ضمناً  باىد همٔه مطالب  به منظور روشن شدن ساختار کتاب است و حال آن که در آموزش،  تنها 
البه الى اىن مباحث »فّعالىت«هاىى به منظور تقوىت بىشتر مهارت هاى گوش کردن و گفت وگو پىش بىنى شده است تا 

دانش آموزان در کالس اجرا کنند.

الف( زبان شناسى
براى اىنکه دانش آموزان با ماهّىت زبان، سبک هاى زبانى، گونه هاى زبان و به   طور کلى علم زبان شناسى آشناىى 
مختصرى پىدا کنند، در هر نىم سال، دو درس براى اىن منظور درنظر گرفته شده است. اىن مباحث ضمن آن که درک 
عمىق و درستى از زبان به دانش آموز مى دهد و او را با مقولٔه زبان آشنا مى سازد، به طور غىرمستقىم در فهم دستور فعلى 
کتاب حاضر نىز ىارىگر اوست. آموزش همزمان سه زبان فارسى، عربى، انگلىسى نىز اىجاب مى کند چنىن بحثى مطرح 

شود. طرح اىن مباحث سْىرى منطقى، مناسب و متناسب دارد.

ب( دستور زبان فارسى
فراگرفتن دستور زبان فارسى، نه تنها سبب بهتر اندىشىدن مى شود که در کاِر نوشتن نىز ىارىگر ماست. گزافه 
نىست اگر بگوىىم کسى که دستور مى داند و به نوشتن مى پردازد مانند نوازنده اى است که عالوه بر تجربه و مهارت، 
شناختى علمى از دقاىق و رموز موسىقى دارد و کسى که دستور نمى داند و دست به قلم مى برد همانند نوازنده اى است 
که از موسىقى شناختى ندارد و نوازندگى را فقط از طرىق تجربه فراگرفته است. شک نىست آن که آگاه است، موفّق تر 



است؛ لذا بر همٔه کسانى که دست به قلم مى برند، الزم است که دستور بدانند و بر ما معلّمان زبان و ادبّىات فارسى است که 
دستور زبان را نه تنها برحسب وظىفه بلکه با عالقه اى درخور قدر بلند زبان شىرىن فارسى تدرىس کنىم و دانش آموزان 

را نىز به فراگىرى آن مشتاق سازىم.
کوشش شده است که دستور زبان دورٔه دبىرستان، بر مبناى نظرىّٔه علمى »ساخت گراىى« نوشته شود و در مواردى 
نىز که نظرىّه هاى دىگر ازجمله »نقش گراىى« و »گشتارى« در تحلىل قضاىاى دستورى موفّق تر بوده اند از آن نظرىّه ها استفاده 
شود و در عىن حال در حّد امکان از دستور سّنتى نىز فاصله گرفته نشود و در تدوىن آن نکات زىر مورد نظر بوده است:
1( کتاب حاضر، توصىف فارسى نوشتارى امروز در کتاب هاى درسى است؛ نه فارسى گفتارى، نه عامىانه، 
نه   شعر و نه فارسِى روزگار گذشته )در کتاب ادبّىات فارسى، ذىل متون به وىژگى ها و تفاوت هاى فارسى گذشته با فارسى 

امروز اشاره خواهد شد(.
ـ البّته واقعّىت فراگىر نه موردى  2( علم، به توصىف واقعّىات مى پردازد. در زبان نىز توصىف آنچه واقعّىت داردـ 
و استثناىى ــ مورد نظر است.گرچه با گذشتٔه زبان و سلىقٔه شخصى و زىباىى و حّتى منطق مغاىرت داشته باشد، براى مثال 
چون در فارسى نوشتارى تحصىل کرده هاى امروز، »وجه وصفى« راىج است، غلط نىست. همىن طور کاربرد »مى باىد 
رفت« و »باىد رفت« و »باىست برود« به جاى ىکدىگر. پس هرچه در فارسِى نوشتارى کتاب هاى درسى واقعّىت دارد، 

درست است و در اىن دستور، چىزى که واقعّىت ندارد تجوىز نمى شود.
3( در دستور ساختارى، توصىف براساس ساخت و صورت است؛ مثالً در تعرىف فعل به جاى اىن که بگوىىم: 
»فعل کلمه اى است که بر انجام کارى ىا روى دادن و پذىرفتن حالتى در زمان داللت کند« گفته مى شود: »فعل کلمه اى 
است که داراى شناسه باشد.« و در تعرىف مفعول به جاى گفتن »کلمه اى است که فعل بر آن واقع شود« گفته مى شود: 
»آن گروه اسمى که بعد از آن نشانٔه »را« بىاىد ىا بتوان بعد از آن »را« افزود، مفعول است.« و نىز اسم کلمه اى است که 
بتوان آن را جمع بست ىا پىش از آن، واژه هاى »اىن« و »آن« را افزود ىا ىکى از نقش هاى نهادى، مفعولى و… را بپذىرد. 
هر زبانى نىز قواعد وىژٔه خود را دارد و قواعد زبان هاى دىگر را نمى توان بر آن تحمىل کرد؛ مثالً »على داناست« 

چون فعل دارد، جملٔه اسمّىه نىست و به استناد زبان عرب نمى توان آن را جملٔه اسمّىه نامىد.
4( در اىن روش آموزش دستور، اساس کار بر اىن است که در هر سال ىک دوره دستور فارسى تدرىس شود؛ 
منتها در سال اّول، ساده و مختصر و در سال هاى بعد به تدرىج گسترده تر. بنابراىن در سال اّول و دوم بعضى از مطالب، 

ناتمام به نظر مى رسد ولى در سال هاى بعد، تکمىل مى گردد.
5( موارد نگفته در هر بحث فراوان است و جاى بسىارى مطالب، خالى. انتخاب اىن روش آگاهانه بوده و 
متناسب با توان دانش آموز درنظر گرفته شده است. بنابراىن تقاضا مى شود همکاران گرامى از تدرىس مطالب خارج 

ـ هر چند سودمند به نظر آىد ــ و همچنىن از تعرىف هاى معناىى خوددارى فرماىند. از کتاب  ـ
6( کوشش شده است که قواعد دستورى هرچه ساده تر نوشته شود و از اطناب بىهوده جّدًا پرهىز گردد و تا 
بىشتر همکاران و مدّرسان محترم استفاده شود. مگر در موارد  انِس  به دلىِل  از اصطالحات دستور سّنتى  حّد  امکان 

ناگزىر که اصطالحى با معنى گسترده تر ىا جدىدترى به کار رفته ىا اىن که اصطالح براى دانش آموزان آشناتر بوده است.
7( به قواعد فّعال زبان بىشتر توّجه شده است؛ مثل به کارگىرى »ى« نسبت که با آن مى توان از هر اسمى صفت 
ساخت. برخالف »گان« که تنها چند کلمه با آن ساخته مى شود ىا پسوندهاى »ىن« و »ىنه« که امروز دىگر چندان فّعال نىست.

8( تمرىن هاى کتاب به گونه اى است که دانش آموز تنها با فراگرفتن عمىق و دقىق درس مى تواند بدانها پاسخ 
مناسب بدهد و از طرفى انجام تمرىن نىز به ىادگىرى اساسى درس کمک مى کند. با درنظر گرفتن اىن تأثىر متقابل، درس 



و تمرىن هر دو اهّمّىت دارند و شاىسته است به شىوه اى درخور، به هر دو توّجه کافى مبذول شود.
9( روش اىن کتاب از ساده به پىشرفته است و غالب بخش ها به منزلٔه پىش نىازى براى بخش هاى بعدى. بنابراىن 

اگر در ىادگىرى بخش هاى نخست کتاب توّجه کافى مبذول گردد، در پاىان کار، نتىجه، مطلوب خواهد بود.
10( در تدوىن کتاب، دستور دورٔه راهنماىى نىز که طّى آن، دانش آموزان با برخى نکات و اصطالحات دستورى 

آشنا شده اند، مورد توّجه قرار گرفته است.

پ ( بخش نگارش
درس هاى نگارش زبان فارسى طبق مصّوبات کمىسىون نگارش شوراى برنامه رىزى و در ادامه و تکمىل دروس 

نگارشى دورٔه راهنماىى با توّجه به نکات زىر تهّىه و تنظىم شده است:
1( درس ها عمدتاً به شىوهٔ استقراىى و به کمک تحلىل نمونه ها و استفاده از شىؤه مقاىسه نگاشته شده است.

2( به جنبه هاى کاربردى و عملى و تقوىت مهارت هاى نگارشى توّجه شده است.
3( در اىن شىوه فرصت هاى مناسب براى فّعالّىت هاى ىاددهى و ىادگىرى تدارک دىده شده است.

4( مطالب با تکىه بر آموخته هاى قبلى و با سىر از ساده به پىشرفته تنظىم شده است.
5( در بخش تمرىن و نگارش، فرصت هاى بازآموزى و کاربردى فراوانى پىش بىنى شده است.

6( تمرىن ها ناظر به سطوح مختلف ىادگىرى است.
7( از شىؤه ارزشىابِى تکوىنى در خالل درس ها استفاده شده است.

8( در خالل دروس از نمونه هاى نثر امروز به عنوان شاهد مثال و نىز به قصد ارائٔه نمونه هاى فارسى معىار که 
با مسائل آموزشى مرتبط است استفاده شده و به طور غىرمستقىم مفاهىمى از مسائل نگارش، آموزش داده مى شود.

9( تعدادى نکتٔه نگارشى با عنوان »بىاموزىم« به   دنبال درس هاى کتاب زبان فارسى آمده است.
10( چکىدهٔ مفاهىم اصلى هر درس در پاىان همان درس آمده است.

11( به منظور بازنگرى در آموخته هاى قبلى و ارتباط دادن آنها با آموزش هاى جدىد، طّى ىک درس، نکات 
نگارشى دورهٔ راهنماىى به همراه تمرىن هاىى به اجمال بىان شده است.

ت  ( امال
ىکى از اهداف برنامٔه درسى زبان و ادبّىات فارسى آشنا شدن دانش آموزان با شىوه ها و قواعد درست نوشتن، 
کسب مهارت در کاربرد صحىح کلمات و زىبانوىسى، تندنوىسى و درست نوىسى در قالب خّط تحرىرى است. به منظور 
تحّقق اىن هدِف مهّم زبان فارسى، به طور مشّخص در هر نىم سال، دو درس امال، درنظر گرفته شده است که ضمن آموزش 
چند نکتٔه امالىى و بحث و گفت و گو دربارٔه آنها، از دروس تعىىن شده از هر دو کتاب ادبّىات فارسى 1، و زبان فارسى 1 
)کتاب حاضر( امالى تقرىرى گفته مى شود. متن امال در دورٔه متوّسطه، با توّجه به پىشرفت نسبى دانش آموزان، عمدتاً 
از »گروه کلمه«هاى دروس خوانده شده خواهد بود. به همىن منظور، در پاىان هرىک از چهار درس امالى کتاب »گروه 
کلمه«ها استخراج و درج شده اند تا پس از مطالعه و مرور به صورت امالى تقرىرى مورد استفاده قرار گىرند. عالوه بر 
اىن، در خالل درس ها نىز تعدادى نکتٔه امالىى با عنوان »بىاموزىم« گنجانىده شده است تا آرام آرام دانش آموزان با قواعد 

نظرى درست نوىسى آشنا شوند.



توصىه هاىى براى تدرىس و ارزشىابى درس زبان فارسى )1(
1( درس ها به ترتىب شمارٔه آنها تدرىس شود. ممکن است برخى از همکاران درس هاى نگارشى ىا دستورى 
را ىکجا و بدون توّجه به نظم کتاب تدرىس نماىند که اىن کار از کلّى نگرى دانش آموز به زبان فارسى مى کاهد و باعث 

پراکندگى و کندى درىافت او مى شود.
2( به لحاظ ماهّىت مهارتى و کاربردى اىن درس ها سعى شود تکرار و تمرىن و توالى در آنها رعاىت گردد. دبىران 
محترم با مراقبت در حسن انجام فّعالّىت ها و تمرىن هاى نمونٔه کتاب و نمونه هاى مشابه مهارت هاى آموزش داده شده را در 
دانش آموز تقوىت کنند تا ملکٔه آنان گردد. تکىه بر اىن تمرىن ها تأثىر به سزاىى در فراگىرى مهارت هاى زبانى خواهد داشت.

3( از گفتن امالى تلفىقى )نوشتن متن جدىد با کلمات کتاب( جّدًا پرهىز شود. 
4( امال با خّط تحرىرى نوشته شود و دانش آموزان تشوىق شوند امالى تقرىرى خود را در دفتر امال پاک نوىس 

نماىند.
5 ( متن امال از دو بخش تشکىل مى شود: بخش اّول: ىک ىا دو بند )پاراگراف( از دروس منثور بر مبناى 
ىک چهارم تعىىن شده از کتاب ادبّىات فارسى )1(؛ بخش دوم، حداکثر بىست گروه کلمه از نمونه هاى مندرج در پاىان هر 
ـ  هدف  ـ نه تنها فارسى   ـ درس امال. نظر به اىنکه درست نوىسى کلمات و ترکىبات تازهٔ کلّّىٔه کتاب هاى درسى هر پاىٔه تحصىلىـ 
درس امالست، الزم است از دانش آموزان خواسته شود کّل کتاب هاى پاىه را با چنىن هدفى مطالعه کنند. در بخش دوم 
امال به کمک گروه کلمه ارزشىابى از اىن قسمت عملى خواهد بود. مقدار متن پىشنهادى براى امال، جمعاً حدود بىست 

سطر چاپى، مناسب به نظر مى رسد.
6( دبىران محترم در تدرىس اىن کتاب از شىوه هاى راىج و گوناگون تدرىس استفاده کنند تا جرىان ىاددهى و 
ىادگىرى با سهولت بىشترى انجام شود. ضمن آنکه آموزش هر ىک از مهارت هاى گوناگون اىن کتاب روش خاص و 

معّىن را مى طلبد.
7( در تدرىس کتاب، بىشترىن سهم را باىد به دانش آموزان اختصاص داد و تا جاىى که ممکن است معلّم نقش راهنما 
را برعهده داشته باشد. فّعال بودن دانش آموزان در امر ىادگىرى و به      وىژه در کسب مهارت هاى اساسى از روىکردهاى 

تعلىم و تربىت کنونى است و توّجه نکردن به آن ضعف و نارساىى در کسب مهارت هاى زبانى را موجب مى شود.
8( به دلىل روش خاّص ارائٔه دستور زبان، ممکن است احساس شود در هر بخش موارد دستورى کامل گفته 
نشده است. اىن کار طّى سه سال انجام خواهد شد؛ بنابراىن، توصىه مى شود مباحث دستورى به همان اندازه که در کتاب 

آمده است مطرح شود نه بىشتر از آن. مباحث دستورى به تدرىج در سال هاى بعد گسترش خواهد ىافت.
9( هر درس در ىک جلسه تدرىس و تمرىن گردد. از فرصت هىچ درسى براى درس دىگر استفاده نشود. به دلىل 
مهم بودن همگى مهارت هاى زبانى مطرح شده در کتاب، هىچ درسى ىا ماّده اى نباىد تحت الّشعاع ماّدٔه دىگر قرار گىرد.

دبىران کشور  از  نماىندگانى  با حضور  و  پىشنهادها  نظرگاه ها،  براساس  تغىىرات و اصالحات در سال 1385 
صورت پذىرفته است. 

 دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى



talif@talif.sch.ir

Email
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اهداف کّلى آموزش زبان فارسى در پاىۀ اّول متوّسطه

الف( دانش و اّطالعات
انتظار مى رود دانش آموزان با مطالعٔه اىن کتاب نسبت به موارد زىر آشناىى پىدا کنند:

1( پدىدٔه زبان و نقش آن در روابط اجتماعى
2( زبان معىار و نقش آن در تحکىم ارزش هاى ملّى، دىنى و فرهنگى

3( نمونه هاى زبان فارسى امروز و گذشته
4( ارزش ها و مسائل اجتماعى از طرىق متون زبانى

5( شىوه ها و قواعد درست نوشتن
6( ساختار زبان فارسى معىار

7( ساختمان کلمات فارسى و انواع آن در زبان فارسى معىار
8( ساختمان جمالت و نقش کلمات

ب( نگرش ها وگراىش ها
1( اىجاد عالقه و نگرش مثبت به طرح افکار و اندىشه ها در قالب گفتار و نوشتار

2( اىجاد نگرش و گراىش مثبت نسبت به زبان فارسى
3( اىجاد نگرش و گراىش مثبت نسبت به پاسدارى از زبان فارسى و گسترش آن

4( اىجاد نگرش و گراىش مثبت نسبت به مهارت هاى چهارگانٔه زبانى
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پ( مهارت هاى ذهنى
1( تواناىى شناخت گونه ها و سبک هاى زبانى
2( تواناىى تشخىص زبان علمى و زبان ادبى

3( تواناىى تشخىص ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى
4( تواناىى استدالل و تشخىص ساختار درست کلمات و ترکىب هاى زبان فارسى

5( تواناىى تشخىص شىوه هاى ساده نوىسى و مقاىسٔه آن با نوشته هاى متکلّفانه
6( تواناىى تشخىص نامه هاى ادارى و دوستانه

7( تواناىى تشخىص نوشتٔه درست از نادرست )وىراىش(
8( تواناىى تشخىص جاىگاه مناسب عالىم سجاوندى

9( تواناىى خالصه کردن متون زبانى و ادبى

ت( مهارت هاى عملى
1( تواناىى به کارگىرى مهارت هاى زبانى کسب شده در دوره ها ى راهنماىى و ابتداىى

2( تواناىى درک صحىح شنىده ها و متون دىدارى
3( مهارت در به کارگىرى نکات امالىى و نگارشى

4( تواناىى سرىع و صحىح خواندن متون
5( مهارت در گفت وگو و فّن بىان به زبان فارسى معىار

6( تواناىى به کارگىرى زبان علمى و ادبى در جاى مناسب
7( تواناىى نگارش نامه هاى ادارى، دوستانه و پىام هاى کوتاه
8( تواناىى به کارگىرى مقاىسه و توصىف در نوشته هاى خود

9( مهارت به کارگىرى درست ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى
10( تواناىى ساده نوىسى و خالصه نوىسى

11( تواناىى نگارش خاطرات و ىادداشت هاى روزانه
12( تواناىى وىراىش فّنى ىک متن ساده 
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درس اّول

زبان 

 زبان چىست؟
 زبان چه فاىده اى دارد؟

 بدون زبان زندگى انسان چگونه است؟

زبان ىکى از جنبه هاى رازآمىز  وجوِد انسان است. پدىده اى است که، پس از قرن ها 
بحث و بررسى، هنوز آن را آن گونه که باىد نشناخته اىم؛ هر چند استفاده از آن بسىار آسان 
است؛ به اىن دلىل که ما اىن کار را از ساِل اّوِل زندگى و به تدرىج شروع مى کنىم و طرز 
استفاده از آن را هم به طور طبىعى فرا مى گىرىم، بى آنکه به درس ومدرسه نىاز داشته باشىم. 
از سوى دىگر شناخت زبان دشوار است. ىکى از دشوارى هاى شناخت زبان پىچىدگى و 

گستردگى بىش از حّد آن است.
زبان به اىن دلىل پىچىد گى دارد که باىد ذهِن انسان را، همراه با تماِم رازها و رمزهاى 
ـ در خود بگنجاند.  ـ چه در سطِح فردى و چه در سطِح اجتماعىـ  حىاِت ماّدى و معنوِى اوـ 
اگر انسان از زبان بى بهره بود، نه مى توانست به تفّکر بپردازد، نه هىچ علمى به دست آورد 

و نه فکر و علم خود را به دىگران منتقل کند.

فّعالّىت 1
فکر کنىد و بگوىىد:

اگر انسان از زبان بى بهره بود، چه اتّفاقى مى افتاد؟

را، در خود  دىگِر هستى  باىد همٔه جلوه هاى  زىرا  دارد؛  زبان گستردگى هم  گفتىم 
بگنجاند؛ خواه پدىده ها و جلوه هاى انسانى، خواه اجتماعى و خواه طبىعى.
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 آن نىست؛  دشوارِى شناخِت زبان تنها ناشى از پىچىدگى و گستردگِى بىش از حدِّ
را  زبان  از  استفاده  مى پندارىم چون طرِز  ما  که  اىن است  زبان،  دىگر شناخت  دشوارى 
مى دانىم، پس خوِد آن را هم مى شناسىم. به همىن دلىل نىز سعى در شناخِت زبان را اغلب 
بىهوده مى انگارىم. حال آنکه واقعّىت غىر از اىن است. چه، از ىک طرف، شناخِت زبـان 
ــ با آن همه پىچىدگى و گستردگى ــ به مراتب بىشتر از هر موضوِع دىگرى به صرِف وقت، 
نىاز دارد؛ از طرف دىگر، تا کسى زبان را به خوبى نشناسد، نمى تواند براى  فکر و نىرو 

شناخِت موضوعات دىگر، از آن به خوبى استفاده کند.
آىا مى دانىد که اگر در ىک زبان، براى »چىز«ى کلمه اى به کار برود، اهل آن زبان 
نىز براى آن چىز وجودى قائل مى شوند؟ مثالً، پىش از آنکه کلمٔه »کىوى« در زباِن فارسى 
اهل  اگر  آنکه  بود. عجىب تر  ىکسان  زبانان  فارسى  براى  مىوه  اىن  بود   و  نبوِد  پىدا شود، 
همان زبان کلمه اى را به کار ببرند که براى آن بىرون از ذهنشان چىزى وجود نداشته باشد، 
براى آن کلمه وجودى خارجى قائل مى شوند! مثالً، بهِ صرِف اىنکه کلماِت سىمرغ و دىو از 
گذشته هاى دور وارِد زباِن فارسى شده است، ما فارسى زبانان مى انگارىم که حتماً در آن 

زمان ها پرندگانى به ناِم سىمرغ و موجودى به ناِم دىو وجود داشته است.
گاه با پرسش هاىى روبه رو مى شوىم که پاسخ دادِن به آنها در گرِو شناخِت زبان است؛ 
مثالً اگر کسى از ما بپرسد که چرا حرف زدن را خود ىاد مى گىرىم ولى نوشتن را باىد در 
مدرسه بىاموزىم، به شرطى مى توانىم به او پاسخ دهىم که به شناخِت زبان مجّهز باشىم. پس 
شناخت زبان به هىچ وجه با تواناىى استفاده از آن ىکى نىست. همىن طور است اگر از ما 
بپرسند وقتى مردِم شهرهاى تهران، ىزد، زاهدان، بندِرعباس، الر، بوشهر و …حرف هاى 
ىکدىگر را به زحمت مى فهمند، ما چرا مى گوىىم همٔه آنها به ىک زبان، ىعنى به زباِن فارسى، 

حرف مى زنند؟ ىا چرا »گفتن« از »نوشتن« براى ما آسان تر است؟ و …

فّعالّىت 2
گفت وگو کنىد:

چرا زبان باىد آموخته و شناخته شود؟
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اکنون ببىنىم تعرىف زبان چىست؟ زبان شناسان براى زبان تعرىف هاى متعّددى پىشنهاد 
کرده اند؛ ما در اىنجا فقط صورِت ساده شدٔه ىکى از تعرىف ها را مطرح مى کنىم. براساِس 
اىن تعرىف، زبان ىک نظام است و کاِر اصلِى آن اىجاِد ارتباط مىاِن انسان هاست. مقصود 

از اىن ارتباِط زبانى، عمدتاً انتقاِل پىام از ىک فرد به افراِد دىگر است.
 در اىن تعرىف منظور از نظام، مجموعٔه به هم پىوسته ولى پىچىده اى است که طبق 
قاعده از اجزاى کوچک ترى ساخته شده باشد. اجزاى سازندٔه نظاِم زبان در درجٔه اّول، 

نشانه است و نشانه هر لفظى است که معناىى داشته باشد. 
با توّجه به اىنکه انتقاِل پىام در ارتباِط زبانى معموالً در قالِب جمله صورت مى گىرد، 
مى توان هر جمله  را نمونه اى کوچک از نظاِم بزرِگ زبان دانست؛ مثالً جمله  ى »عىِد شما 
 خود ىک نظام است؛ چون مى تواند درکلّّىِت خوىش دست کم مىاِن  مبارک باد!« در حِدّ
دو نفر از افراِد انسانى رابطه برقرار کند و پىامى را در ماىٔه شادباِش عىد از ىکى به دىگرى 
منتقل کند. اىن مجموعٔه به هم پىوسته طبِق قاعده از اجزاى کوچک ترى ساخته شده که 
عبارت اند از: »عىد«، »نقش نماى اضافه1«، »شما«، »مبارک« و »باد«. هرىک از اىن اجزا 

ىک نشانه است؛ زىرا از لفظى تشکىل شده است که معناىى را مى رساند.
نه  مى پندارند،  بعضى ها  آنچه  برخالِف  زبان،  که  مى دهد  نشان  به خوبى  باال  تعرىِف 
نه حّتى  و  باشد  انباشته شده  انسان  ذهن  در  که  است  کلمات  از  قاعده  و  بى نظم  توده اى 
مجموعه اى از قواعِد دستورى است که آن را بى هىچ نظم و ترتىبى به حافظه سپرده باشند. 
بلکه دقىقاً ىک نظاِم واحد است. اىنکه چرا اىن نظاِم واحد در هر جا به شکلى دىگر درمى آىد 
بى آنکه خودش تغىىر ىابد، سؤالى است که همراه با ده ها سؤال دىگر، امسال و سال هاى 

بعد به آن  مى پردازىم.

خودآزماىى
1( چرا استفاده از زبان آسان است؟
2( چرا شناخت زبان دشوار است؟

1ــ در درس بىست  و  هفتم با »نقش نماى اضافه« بىشتر آشنا خواهىم شد.
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3( سه کلمه بگوىىد که وجود خارجى داشته اند ولى براى ما از زمانى وجود پىدا کرده اند که نام 
آنها وارد زبان فارسى شده است.

4( آىا شناخت زبان با تواناىى استفاده  از آن ىکى است؟
5( ارکان اصلى تعرىف زبان را بىان کنىد.

6( با ذکر چند مثال قابلّىت هاى زبان را در زندگِى روزمّره بنوىسىد؛ مثال: به رادىو گوش مى دهىم.
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درس دوم

جمله

»  زنبور عسل حشره اى کوچک و مفىد است؛ پىوسته در تکاپو و تالش است؛ 
بر روى گل هاى گوناگون مى نشىند؛ شىرۀ بهترىن گل ها را مى مکد؛ عصارۀ آنها را 

با هم مى آمىزد و عسل مى سازد.«
نوشتٔه باال شامل چند بخش است:

زنبور عسل حشره ا ى کوچک و مفىد است.
]زنبور عسل[ پىوسته در تکاپو و تالش است.

]زنبور عسل[ بر روى گل هاى گوناگون مى نشىند.
]زنبور عسل[ شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد.
]زنبور عسل[ عصارٔه آنها را با هم مى آمىزد.

]زنبور عسل[ ]از آنها[ عسل مى سازد.
هرکدام از اىن بخش ها را ىک »جمله« مى نامىم.

هر جمله دو قسمت دارد: نهاد، گزاره.
گزارهنهاد

شىرهٔ بهترىن گل ها را مى مکد.زنبور عسل

برروى گل هاى گوناگون مى نشىند.زنبور عسل

عصارٔه آنها را با هم مى آمىزد.زنبور عسل

تقسىم بندى جمله را با رسم نمودارى به شکل زىر نشان مى دهىم:
جمله  

نهاد                                                                              گزاره    

زنبور عسل                                           شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد.
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نهاد کلمه ىا گروهى از کلمات است که دربارٔه آن خبرى مى دهىم؛ ىعنى 
»صاحب خبر« است.

مثالً در جملٔه:
»زنبور عسل، شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد.« دربارٔه زنبور عسل خبر داده اىم پس 

زنبور عسل صاحب خبر است.

گزاره خبرى است که دربارٔه نهاد داده مى شود.

مثالً در همان جمله ، »شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد« خبرى است که دربارٔه زنبور 
عسل بىان کرده اىم.

هر گزاره ىک فعل دارد که هستٔه آن است؛ مانند »مى مکد« در اىن جمله:
زنبور عسل شىرهٔ بهترىن گل ها را مى مکد.

هر فعل نىز داراى ىک شناسه است که همىشه با آن است: شناسه، نشانٔه فعل است 
ـَـ د  « درمى مکد. به همىن دلىل شناسه  و همانند نهاد شخص فعل را معّىن مى کند، مثل » 

را نهاد پىوسته مى نامىم.

فّعالّىت
با دلىل بگوىىد:

چرا شناسه نهاد پىوسته است.

شناسٔه فعل، معموالً در شمار )= مفرد و جمع( با نهاد مطابقت دارد؛ به عبارت دىگر:

ـَـ د آمده و چون  مى بىنىم که در دو جملٔه باال آنجا که »اسب« مفرد است، شناسٔه  
ـَـ ند شده است. جمع بسته شده، شناسه هم  

جمع جمع  مفرد      مفرد 
مى دَوند اسبان  مى دَود      اسب 
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در مورد اشخاص دىگر فعل نىز بىن نهاد پىوسته )= شناسه( و نهاِد جدا1، از نظر 
شمار، هماهنگى وجود دارد:

نهاد مفرد 
فعل مفرد 

نهاد جمع 
فعل جمع 

شناسۀ جمعشناسۀ مفرد 
من
تو
او 

می رو
می رو
می رو

ـَـ م
ی
ـَـ د

ما
شما
اىشان 

می رو
می رو
می رو

ىم
ىد 
ـَـ ند

ـَـ م است. هرگاه نهاد، ما باشد، شناسٔه  ، کلمٔه من باشد، شناسٔه فعل 
پس هرگاه نهاد2

به همىن ترتىب تو، او، شما، اىشان در صورت نهاد بودن، شناسٔه خاّص  فعل ىم است؛ 
خود را دارند.

ـَـ م )من( ............ 

)تو( ........... ــ ى

ـَـ د/ 3       ∅ 4 )او( ............ 

)ما( ............. ىم

)شما( ............ ىد

ـَـ ند )اىشان( ...........  
گفتىم نشانٔه فعل، شناسه است؛ آىا نهاد هم نشانه اى دارد؟

1ــ گروه اسمى که معموالً در ابتداى جمله مى آىد و با شناسه مطابقت دارد »نهاد جدا« است.
2ــ از اىن پس، مراد از نهاد، نهاد جدا است.

٣ــ نشانٔه »/« به معنى »ىا« است.
٤ــ  نشانٔه ∅: براى تکواژ صفر به کار مى رود. با اىن نشانه در درس هشتم بىشتر آشنا خواهىد شد.
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در جملٔه »آن پسر توپ را به فرهاد مى دهد« نهاد کدام است؟ چرا؟
به دو دلىل:

الف: »توپ را به فرهاد مى دهد« خبر و »آن پسر« صاحب خبر است.

ب: اگر آن پسر را جمع ببندىم، فعل هم جمع بسته مى شود:
آن پسران توپ را به فرهاد مى دَهـند.

ىعنى هر نهاد معموالً با فعل خود مطابقت مى کند.

هر جمله داراى دو بخش نهاد و گزاره است. هستٔه گزاره، فعل است 
و نشانٔه فعل شناسه و نشانٔه نهاد، مطابقت آن با شناسه است.

ـ    « نشان مى دهىم. نهاد معموالً پىش از گزاره مى آىد و اگر محذوف باشد آن را با » ـ

بىاموزىم

جمله هاى زىر با هم چه تفاوتى دارند؟ کدام ىک از آنها بهتر است؟
  پروىن اعتصامى شاعر متعّهد و برجستٔه اىران است. الف:   
 پروىن اعتصامى شاعرٔه متعّهد و برجستٔه اىران است. ب:   

باىد دانست:
جملٔه »الف« بهتر است؛ زىرا در زبان فارسى، برخالف زبان عربى، به 
گفته مى شود. پس  ــ »شاعر«  مرد  باشد چه  ــ چه زن  بگوىد  که شعر  کسى 
کاربرد کلماتى چون شاعره، مدىره، محترمه، اىن جانبه و … در زبان فارسى، 

نامناسب است.
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خودآزماىى
1( در نوشتٔه زىر، جمله ها را مشّخص کنىد و نهاد و گزارٔه هر جمله را تعىىن نماىىد.

علماى بزرگ داىم در لشکرگاه، رفت وآمد داشتند و غّزالى از برخورد با آنها بهره ها مى ىافت. با 
بعضى از آنها مناظره مى نمود و شاىد از بسىارى از آنها استفاده مى کرد. اىن آشناىى با علماى مختلف، نام 
و آوازٔه او را بلند مى کرد و خواجه نظام الملک وى را هر روز بىشتر در خور احترام و نواخت مى ىافت.

2( براى اىن گزاره ها نهاد بىاورىد:
 .... و .... از شاعران بزرگ اىران هستند.

 ....... اثر جاودانٔه حکىم ابوالقاسم فردوسى است.
 ....... بر ضّد ضّحاک ستمگر قىام کرد.

 ....... نهاد اجبارى جمله است.
 ....... معموالً در شمار با شناسه مطابقت دارد.

3( براى اىن نهادها، گزاره هاى مناسب بىاورىد:
 گلستان سعدى ...........
 برادر بزرگم، فرىدون،.......
 موالنا جالل الّدىن ..........

 دانشگاه ............
 نهاد ...........

 پسرعموى حسن .........
4( در هرىک از تمرىن هاى زىر، واژه ها را به طور مناسب در جملٔه نمونه، جانشىن سازى کنىد. 
هرجا الزم است تغىىرات دىگرى نىز بدهىد؛ در هر تغىىر، نهاد و شناسه را مشّخص کنىد. جمله هاى 

جدىد را مطابق نمونه، زىر نمودار بنوىسىد.
مثال: 

جملٔه اّول( عقاب ها بر ستىغ کوه آشىانه مى سازند.
 پرندگان بلند پرواز

 عقاب
 آنها

جمله  

نهاد                                                                            گزاره    

عقاب ها                                                 بر ستىغ کوه آشىانه مى سازند.
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جملٔه دّوم( پىرمرد کودکان را به خانه رساند.
 کودک را
 مى رساند

 رسانده بود

جملٔه سّوم( انسان آگاه وظىفه اش را به خوبى انجام مى دهد.
 اعضاى جامعه

 دانش آموز
 ما

 همٔه اعضاى خانواده
 شما
 من

5( در ىک بند بنوىسىد که زبان چگونه پدىده اى است.

جمله  

نهاد                                                                             گزاره    

پىرمرد                                                     کودکان را به خانه رساند.

نهاد                                                            گزاره    

انسان آگاه                            وظىفه اش را به خوبى انجام مى دهد.

جمله  



 13 

درس سوم

مرورى بر نگارش دورۀ راهنماىى

در دورٔه راهنماىى با برخى از مهارت هاى نگارشى آشنا شدىم. قبل از پرداختن به 
مهارت هاى تازه تر، باىد مطمئن شوىم آنها را خوب فراگرفته اىم. پس با هم ىکبار دىگر اىن 

مهارت ها را به طور مختصر، مرور مى کنىم.
1( ىکى از تمرىن هاى مناسب نگارشى تبدىل گفتار به نوشتار است. ما مى توانىم آنچه 

را به زبان مى آورىم، روى کاغذ بنوىسىم. فقط توّجه داشته باشىم:
الف( کلمات را شکسته به کار نبرىم.          ب( مطالب زاىد را حذف کنىم.

ت( اصل رساىى نوشته را رعاىت کنىم. پ( از تکرار بپرهىزىم. 
2( در نوشتن باىد به اصل ساده نوىسى و کوتاهى جمالت توّجه کنىم.

بگىرد؛  دربر  مى نوىسىم،  آن  دربارٔه  که  را  چىزى  اصلى  اجزاى  باىد  ما  نوشتٔه   )3
آن چنان که گوىى خواننده آن را در مقابل خود مى بىند.

4( هرگاه بخواهىم چىزى را توصىف کنىم، باىد به اندازه، رنگ، بو، لطافت و زبرى، 
دورى و نزدىکى و ساىر خصوصّىات آن توّجه کنىم.

5( در توصىف ىک صحنه ىا منظره عالوه بر وصف کلّى اشىا، به طرز قرار گرفتن 
آنها، دورى و نزدىکى و رابطٔه آنها با هم توّجه کنىم.

6( براى نشان دادن ظاهر ىک فرد از وىژگى هاى ظاهرى مثل اعضاى چهره، قد، 
چاقى و الغرى او صحبت مى کنىم و براى توصىف حاالت روحى و عاطفى فرد، به رفتار 

او با دىگران توّجه مى کنىم.
7( هرکس در نوشتن شىوه اى دارد.

8( ىادداشت کردن خاطرات روزانه ىکى از راه هاى مؤثّر براى تقوىت مهارت نوىسندگى 
است. 
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9( ىکى از راه هاى تمرىن نوىسندگى نوشتن شرح حال است.
اشىا  به  بخشىدن  جان  شىؤه  از  نوشته  کردن  خىال انگىز  براى  مى توان  گاهى   )10

استفاده کرد.
11( بازسازى وقاىع و روىدادها ىکى از راه هاى تمرىن نوىسندگى است.

12( دّقت در انتخاب مناسب ترىن واژه از نکاتى است که هنگام نوشتن همواره باىد 
به آن توّجه داشته باشىم.

13( باىد عناصِر زىباىِى سخن را بشناسىم و آنها را در نوشته هاى دىگران تشخىص 
دهىم.

فّعالّىت
فکر کنىد و پاسخ دهىد:

به نظر شما چه عناصرى براى زىباىى سخن وجود دارد؟

14( نامه نگارى ىکى از آسان ترىن و ارزان ترىن راه هاى ارتباط است. نامه ها برحسب 
نوع نگارش و گىرندٔه آنها به نامه هاى دوستانه، رسمى و ادارى تقسىم مى شوند.

15( خالصه نوىسى، گزارش و تهّىه روزنامٔه دىوارى از راه هاى کسب مهارت در 
نوىسندگى هستند.

٭      ٭      ٭
با تمرىن هاى فراوان اىن مهارت ها را در خود تقوىت کنىد و مطمئن باشىد، نوشتن و 
نوىسندگى در گرو عمل کردن به اىن مهارت ها، تمرىن زىاد، بهره گىرى درست از حّس بىناىى 

و شنواىى و مطالعٔه فراوان است.
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بىاموزىم

با مقاىسٔه کلمات زىر، امالى کدام ىک مناسب تر است؟ چرا؟
الف( رأى، مؤّسس، جزء
ب( رأى، مؤّسس، جزِء 

٭     ٭     ٭
مى دانىم:

1( همزه )ء( ىکى از حرف هاى الفباى زبان فارسى است. اىن حرف مانند 
ساىر حرف ها در خّط فارسى حرکت گذارى نمى شود؛ بنابراىن، همان طورکه 

ل«.
ِ
مى نوىسىم »کاتب« نه »کاِتب«، بهتر است بنوىسىم »سائل« نه »سائ

براى  زىرا  زاىد است؛  کلمات ردىف »ب«  2( حرکت گذارى همزه در 
ــ )کسره( گذاشته شده است؛ در اىن صورت، »رأى« خوانده  ـِ ـ همزه نشانٔه 

مى شود »رِأى« و …
ـ کسره،   ـِ 3( در امالى کلماتى مانند »منشأ حىات« و »جزء اّول«، نشانٔه 
نىست. به اىن نشانه »نقش نماى اضافه« مى گوىند. در درس هاى بعد با نقش نماى 

اضافه بىشتر آشنا مى شوىم.

خودآزماىى
1( داستان عامىانٔه زىر را از زبان گفتارى به زبان نوشتارى بنوىسىد؛ سپس تفاوت هاى نوشتٔه 

خود را با اىن نوشته بىان کنىد.
ىکى بود ىکى نبود غىر خدا هىشکى نبود. ىه پىرمرد خارکنى بود که هر روز مى رف بىابون و خار جمع مى کرد. 
ىه روز وختى داش خارا رو جمع مى کرد، ىهو چشش افتاد به ىه کوزهٔ پر اشرفى. اونو ورداشت و رف به خونه شون. 
شب که شد به زنش گفت: اىن کوزه باىس ماِل حاکم باشه که توى بىابون قاىمش کرده؛ پس بهتره اونو ببرم بدم به حاکم.
حاکم حتماً پاداش خوبى بهم مى ده. زن که دىد شوهرش چه قدر ساده دله، نصف شب اشرفى ها رو ورداشت و جاشون 
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کلوخ رىخت. فردا ُصب زود خارکن به جاى اىنکه به صحرا بره رف به قصر حاکم؛ به قصر که رسىد متوّجه شد اشرفىا 
نىس. اّما راه برگشت هم نداشت. با ترس ولرز پىش حاکم رفت و گفت: من ىه خارکن پىرم و ىه گاو دارم و شىرش رو با 
اىن کلوخ ها وزن مى کنم و به مردم مى فروشم. برا اىنکه مطمئن باشم کم فروشى نمى کنم، مى خواستم کلوخ هام رو با وزنهٔ 

دربار آزماىش کنم و از درستى وزن اونا خىالم راحت بشه.
حاکم که دىد پىرمرد چه قد درست کاره، اونو تشوىقش کرد و ىه مشت اشرفى بهش داد. پىرمرد خوشحال و 

شنگول به خونه برگشت.
2( دربارهٔ »نقش مطبوعات در زندگى بشر« پنج سؤال طرح کنىد.

3( شرح حال پنجرٔه کالس را از زبان خودش بنوىسىد.
4( با رسم نمودار بخش هاى اصلى جمالت زىر را مشّخص کنىد:

الف( هىزم شکن به جنگل مى رود.
ب( زبان ىکى از جنبه هاى رازآمىز وجود انسان است.

5( متن زىر را اصالح کنىد.
پژوهشگر محترمه، خانم اىران نژاد دربارهٔ دىوان پروىن اعتصامى شاعرهٔ مشهور اىران چنىن سخن 

گفت: » ما مدىنٔه فاضله اى از ارزش هاى اخالقى را در دىوان پروىن مى بىنىم.«
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درس چهارم

جمله و اجزاى آن

به چند جملٔه زىر توّجه کنىد:
1( على آمد.

2( على دوستش را دىد.
3( على خوشحال است.
4( على با دشمن جنگىد.

5( على کتاب را از دوستش گرفت.
گفتىم که جمله دو بخش اساسى دارد: نهاد و گزاره. در جملٔه اّول على نهاد و آمد 

گزاره است. گزارٔه اىن جمله فقط فعل است.
در جملٔه دوم فعل با جزء دىگرى )مفعول( همراه شده است و در سومىن جمله نىز 
فعل بـا جزء دىگرى )مسنـد( به کار رفته است. در جملٔه چهارم فعل همراه ىک جزء )متّمم( 

به کار رفته است. در جملٔه پنجم فعل همراه دو جزء )مفعول و متّمم( آمده است. 
بنابراىن گاهى گزاره فقط از فعل تشکىل مى شود. مانند:

مى خندد. آن کودک  
مى پرد. کبوتر  

خواهند آمد. دوستان ما  
اىن جمله ها را در نمودار زىر مى بىنىم:

نهاد                                                         گزاره    

جمله  

   کبوتر                                                            مى پرد.
دوستان ما                                                      خواهند آمد.
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و گاه گزاره عالوه بر فعل ىک ىا چند جزء دىگر نىز ممکن است داشته باشد.
مى پرستىدند. بت ها را   1( مشرکان  

است. سرزمىن دلىران   2( اىران  
مى جنگد. با دشمن   3( على  

4( فردوسى    بىشتر داستان هاى شاهنامه را    از رواىت هاى پهلوى     گرفته است.
در جملٔه اّول گزاره از فعل و مفعول، در جملٔه دوم گزاره از فعل و مسند، در جملٔه 
سوم گزاره از فعل و متّمم و در جملٔه چهارم گزاره از فعل، مفعول و متّمم تشکىل شده است.

٭ در جملٔه اّول گزاره عالوه بر فعل مفعول نىز دارد.

مفعول، گروه اسمى است که پس از آن نشانٔه »را« باشد ىا بتوانىم اىن 
نشانه را به آن بىفزاىىم.

اىن نوع جمله ها را در نمودار زىر مى بىنىم:

٭ در جملٔه دوم گزاره عالوه بر فعل مسند نىز دارد.

مسند کلمه ىا گروهى از کلمات است که فعل اسنادى به آن نىاز دارد.

نهاد                                                                          گزاره    

مفعول                                                             فعل    

مشرکان                                  بت ها را                                                            مى پرستىدند.

 رضا                                     کتاب جغرافى                                                       خوانده است.

جمله
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نهاد                                                                         گزاره    

مسند                                                               فعل    

اىران                              سرزمىن دلىران                                                     است.
پسر همساىه                     مهندس ساختمان                                            خواهد شد.
هوا                                    روشن                                                                  شد.

جمله

اىن نوع جمله ها را در نمودار زىر مى بىنىم:

٭ در جملٔه سوم گزاره عالوه بر فعل متّمم نىز دارد.

فعل  معناى  و  بىاىد  اضافه  از حرف  که پس  اسمى است  گروه  متّمم 
بدون آن ناتمام باشد. برخى از حرف هاى اضافه عبارتند از: از، به، با، بر، 

براى، در، دربارٔه و …

اىن نوع جمله ها را در نمودار زىر مى بىنىم:

٭ در جملٔه چهارم گزاره عالوه بر فعل، مفعول و متّمم نىز دارد1.
1ــ مفعول، متّمم و مسند کلماتى هستند که برخى از فعل ها به آنها نىاز دارد.

نهاد                                                                                           گزاره    

على                                                                                    با دشمن                                            مى جنگد.

حسن                                                                          به پدرش                                           مى نازد.

جمله

متّمم                                    فعل    
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نهاد                                                                                           گزاره    

فردوسى       بىشتر داستان هاى شاهنامه را      از رواىت هاى پهلوى                  گرفته است.
   ــ                         کودک را                  از موجودات خىالى                          نترسانىد.
على                          کتاب را                         از کتابفروشى                                خرىد.

جمله

مفعول                                       متّمم                         فعل    

اىن نوع جمله ها را در نمودار زىر مى بىنىم:

توّجه:
1( به هرکدام از جمله هاىى که تاکنون خوانده اىد مى توان ىک ىا چند گروه قىدى نىز 

افزود. گروه قىدى را مى توان از جمله حذف کرد. مانند:
سالىانى دراز  مشرکان بت ها را مى پرستىدند.
اىران  همىشه سرزمىن  دلىران  بوده است.

على مردانه با دشمن مى جنگد.
قىد در هر جاى جمله باشد جزئى از اجزاى گزاره است.

با گروه قىدى در درس هاى آىنده آشنا مى شوىد.

خودآزماىى
1( نام هرىک از اجزاى جمله هاى زىر را بنوىسىد.

 قدر وقت را بدانىم.
 مدىر آموزشگاه شاگردان را نشناخت.
 تجربه هاى بسىارى از سفر برگرفتىم.
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 متصّدى موزه جوانى بود سى ساله.
 زندگى چىست؟ )= چه است؟(

   زبان فارسى را اسالم به هند برد. 
                    »خدمات متقابل اسالم و اىران«  

 کودکان داوطلب فروش نشرىٔه »نسىم شمال« مى شدند.
 پىام تبرىکى به معلّم خود بنوىسىد.

 مرغان درىاىى پرىده بودند. 
2( با هرىک از فعل هاى زىر ىک جمله بسازىد و اجزاى آن را مشخص کنىد.

 مى نشىند.
 شکست.
 مى بىنند.

 مى دوخت.
3( خصوصّىات جسمى و روحى ىکى از دوستان خود را در دو بند توضىح دهىد.

4( کلمات زىر را با امالى مناسب تر آنها با خّط تحرىرى بنوىسىد.
سؤال، مسائل، مبدأ،  لؤلؤ، نئون، پروتئىن
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درس پنجم

وىراىش

نوشته هاى زىر را با هم مقاىسه کنىد:
مجتبى مىنوى بسال 1282 هـ ش درتهران متولد شد، خاندان او از علماء تراز اول 
تهران بودند و گذشته گان او در اىن شهر مقام روحانى برجسته اى داشتند.او در شهر سامره 
تحصىل ابتدائى را شروع و پس از بازگشت به تهران در دارلفنون و دارالمعلّمىن مرکزى 

به تحصىل ادامه داد.
٭  ٭  ٭

استاد مجتبى مىنوى به سال 1282 هـ. ش. در تهران متولّد شد.خاندان او از علماى 
طراز اّول تهران بودند و گذشتگان او در اىن شهر مقام روحانى برجسته اى داشتند.

تهران، در  به  بازگشت    از  ابتداىى را درشهر سامره شروع کرد و پس  او تحصىل 
دارالفنون و دارالمعلّمىن مرکزى به تحصىل ادامه داد.

چه تفاوتى مىان اىن نوشته ها وجود دارد؟
در نوشتٔه اّول عالىم نگارشى به درستى به کار نرفته و قسمت اّول نوشته از قسمت 
دوم آن جدا نشده است. همچنىن چند اشتباه نگارشى و غلط امالىى در متن دىده مى شود 

که همگى در نوشتٔه دوم اصالح شده است.
هر نوشته باىد ازجهات گوناگون محتوا، بىان، صّحت و اعتبار، دّقت، نظم، آراستگى، 
عالىم نگارشى و … بازبىنى شود. اىن بازبىنى را در اصطالح »وىراىش« ىا »وىراستارى« و 

کسى که اىن کار را انجام مى دهد »وىراستار« مى نامند.
وىراستار باىد ضمن رعاىت سبک صاحب  نوشته ىا مترجم خطاهاى دستورى، حشو، 
تکرار و گزافه گوىى و عبارت هاى بى شىرازه و پرىشان راسامان دهد؛ زىرا نوشته هرچند علمى 
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و دقىق باشد، اگر زبانى ساده، شکلى آراسته و بىانى متناسب نداشته باشد، بى تأثىر، دل گزا 
و خسته کننده خواهد بود. گفتىم وىراىش به همٔه  جنبه هاى ىک اثر از محتوا، ساخت، زبان 

و نظم و ترتىب ظاهرى آن تعلّق مى گىرد و به همىن اعتبار انواعى دارد:
1( وىراىش فّنى )آراستگِى ظاهرى و نظم و ترتىب بخشىدن به اثر(

2( وىراىش تخّصصى )که ناظر بر جنبٔه علمى ىا تخّصصى اثر است(
3( وىراىش زبانى و ساختارى )که مربوط به جنبه هاى دستورى و نگارشى و امالىى 

است(
شما نىز باىد نوشتٔه خود را پس از نگارش، از جهات گوناگون وىراىش و پاالىش کنىد. 
ىکى از جهات وىراىش، وىراىش فّنى و ىکى از کارهاىى که در وىراىش فّنى انجام مى گىرد، 
رعاىت نشانه هاى نگارشى است که دراىن کتاب با آن بىشتر آشنا مى شوىد. با انواع دىگر 

سال هاى  در  وىراستارى  ومهارت هاى  وىراىش 
آىنده آشنا خواهىد شد.

 بند )پاراگراف(
در هر نوشته براى بىان مطلب از چند بند 
تشکىل   جمله  چند  از  بند  هر  مى کنىم.  استفاده 
مى شود و ىک مطلب خاص را بىان مى کند ولى در 
کل، مجموعٔه بندها باهم ارتباط موضوعى دارند.
نخستىن  سطر هر بند به اندازهٔ ىک سانتى متر 

بىشتر از بقّىهٔ  سطرها ازحاشىه فاصله دارد.

 عالىم نگارشى
به جملٔه زىر توّجه کنىد:
»پدر على از راه رسىد.«

اىن جمله رابه چند شکل مى توان نشانه گذارى و معنى کرد:
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1( پدر، على از راه رسىد؟
2( پدر، على از راه رسىد.
3( پدِر على از راه رسىد.
4( پدِر على از راه رسىد؟

ىا جملٔه: »بخشاىش الزم نىست اعدامش کنىد« اىن رأى قاضى را مى توان با کمک 
عالىم نگارشى دوگونه خواند و اجرا کرد:

1( بخشاىش؛ الزم نىست اعدامش کنىد.

2( بخشاىش الزم نىست؛ اعدامش کنىد.
پس مى بىنىد که با ىک عالمت )؛( مى توان جان کسى را خرىد ىا…

فّعالّىت
چرا باىد هر نوشته اى وىراستارى شود؟

شما نىز تاکنون در خواندن بسىارى از درس ها ىا کتاب ها با اىن مشکل مواجه بوده اىد. 
پس با شناخت عالىم نگارشى و کاربرد آنها، از اىن پس سعى کنىد درست بنوىسىد و درست 

بخوانىد. براى نشانه گذارى نوشته هاى خود مى توانىد از جدول زىر استفاده کنىد.

نشانه

.

،

1

2

موارد استفاده

1( درپاىان همٔه جمله ها به جز جمله هاى پرسشى و تعّجبى: 
هوا ابرى است. شاىد درک اىن مسئله دشوار باشد.

2( پس از هر حرفى که به صورت نشانٔه اختصار به کار  رفته باشد: 
ابن سىنا متولّد سال 428 هـ.ش.

1( مىان عبارت :
او با تالش بسىار صادقانه، به مقصود رسىد.

2( پس از منادا: خداىا، مرا عفو کن.
3( هرجا کلمه ىا عبارتى به عنوان توضىح، درضمن جمله ىا عبارتى دىگر آورده 

شود:
سهراب سپهرى، شاعر معاصر، به نّقاشى عالقٔه فراوان داشت.

نام

جدول نشانه گذارى

ردىف

 نقطه

وىرگول
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همان جا، زىر آن درخت، نشسته بودم.
4( بىن چند کلمه که اسناد واحدى باشد:

فردوسى، مولوى، سعدى و حافظ از بزرگان شعر فارسى هستند.
5( بىن دو کلمه که ممکن است خواننده آنها را با کسرٔه اضافه بخواند:

پدر، حسن را سرزنش کرد.
اگر  6( مىان جمله هاى غىرمستقل که در مجموع جملٔه کاملى را تشکىل مى دهند: 

شب ها همه قدر بودى، شب قدر بى قدر بودى.

1( قبل از نقل قول: 
صاحب نظران آموزشى مى گوىند: شرط درست نوشتن، درست فهمىدن است.

2( هنگام برشمردن اجزاى ىک چىز:
آثار جالل آل احمد عبارت اند از: خسى درمىقات، مدىر مدرسه، سه تار و …

3( جلوى کلماتى که مى خواهىم آنها را معنى کنىم: نغز: دل کش

1( درپاىان جمله هاى پرسشى:
آىا تاکنون کتاب گلستان سعدى را خوانده اى؟
2( براى نشان دادن مفهوم تردىد ىا استهزا: 

وفات حافظ در 721 )؟( اتّفاق افتاد.
او نابغه )؟( است.

1( درپاىان جملٔه تعّجبى، تأکىدى، عاطفى:
عجب روزگارى است!

2( پس از اصوات: هان! اى دل عبرت بىن

1( سخنى که به طور مستقىم از جاىى ىا کسى نقل مى شود:
پىامبر فرمودند: »طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است«.

2( اسامى و عناوىن و اصطالحات علمى ىا فّنى )فقط بار اّول(.
»صور خىال« از اجزاى اصلى شعر است.

1( براى جداکردن جمله هاىى که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر مى رسند 
ولى در ىک عبارت طوالنى، با ىکدىگر بستگى معناىى دارند:

دانش آموز باىد درس بخواند؛ منظّم باشد و به سخنان معلّم گوش فرا دهد.
2( در بىان توضىح و مثال پىش از کلمه هاى »مثالً«، »فرضـاً«، »ىعنى« و…:

هنگام نگارش باىد خوب دىد؛ ىعنى، دّقت داشت و هوشىار بود.

1( درمکالمٔه بىن اشخاص داستان ها ىا نماىش نامه ها ىا ذکر مکالمات تلفنى، در ابتداى 
جمله و از سر سطر به جاى نام گوىنده:

ـ کجا بودى؟
ـ کتاب خانه.

ـ چه کتابى انتخاب کردى؟

3

4

5

6

7

8

:

؟

!

»  «

؛

ـ

  دونقطه

عالمت سؤال

عالمت تعّجب
ىا خطاب

گىومه

نقطه وىرگول

خط فاصله
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ـ خدمات متقابل اسالم و اىران.
2( هنگامى که دو کلمه بر روى هم دوجنبٔه مختلف از ىک منظور را نشان 

دهند: 
مباحث اجتماعى ـ روانى گاه بسىار به هم پىوند مى خورند.
3( به معنى »تا« و »به« براى بىان فواصل زمانى و مکانى

قطار تهران ـ مشهد حرکت کرد.
گروه سّنى 7 ـ 13 سال مى توانند اىن کتاب را بخوانند.

4( براى جداکردن عبارت معترضه: 
حضرت على ــ علىه الّسالم ــ فرمود...

5( هرگاه کلمه اى در آخر سطر نگنجد، با  قراردادن ىک خّط فاصله بقّىٔه آن 
را در سطر بعد مى نوىسىم:

درنگارش هاىى که جنبٔه ادبى دارند استفاده از احساس و عاطفه، ُصَور خىال، 
صمىمّىت، شىوه هاى مّهم پرورش مطلب هستند.

1( براى نشان دادن جمالت و کلمات محذوف:
را تشکىل  از صور خىال  استعاره، مجاز، تشخىص و… جنبه هاىى  کناىه، 

مى دهند.
2( سخن ناتمام:

شما… شما… زبانم الل…
3( براى نشان دادن کشش هجا در گفتار:

سقف هر …ى رىخت. آها… ى حسىن، کجاىى؟
4( افتادگى کلمه ىا کلماتى از ىک نسخٔه خطّى:

اّول چىزى که نگاه کنند روز قىامت نماز ُبَود. اگر تمام باشد و به شرط بَُود 
بپذىرند و دىگر ... چنان که باشد بپذىرند.

1( مطالبى که جزِء اصل کالم نباشد: 
مدرسه  کالس هاى  ساىر  بىن  شما  کالس  کنم  اعالم  که  معلّم: خوش حالم 
دانش آموزان احساسات  ابراز   [ است.  کرده  کسب  را  نمره  باالترىن 

کالس[
2( در تصحىح متون کلمات الحاقى ىا توضىحات احتمالى در قاّلب گذاشته 

مى شود:
گفت: من مردى طّرارم، ]تو[ اىن زر به من امانت دادى…

3( دستورهاى اجراىى در نماىش نامه ها:
حسىن ]با نىش خند[ فکر مى کنىد اىن کار به صالح شما باشد؟

   سه نقطه

   قاّلب

9

10

…

] [
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1( معنى و معادل ىک کلمه:
زندگى نامه )بىوگرافى( و حسب حال )اتوبىوگرافى( دو حوزهٔ مّهم نگارشى هستند.

2( توضىح بىشتر:
بناى واقع گراىى )همان رئالىسم درمکاتب ادبى غربى( بر حقىقت گوىى است.

3( ذکر تارىخ، شهرت، تخلّص، نام سابق و …
ابن سىنا )370 ـ 428 هـ.ق( از نوابغ شرق و جامع علوم گوناگون بود.

1( براى جداکردن روز، ماه، سال:
خواهشمند است درتارىخ 1390/1/24 در محّل مدرسه حضور به هم رسانىد.
2( براى جدا کردن مصرع هاى ىک بىت: آى آدم ها / ىک نفر دارد که دست 

و پاى دائم مى زند در آب

1( براى توضىح ىک کلمه در پاورقى
2( درآغاز ىک سطر به نشانٔه شروع مطلب جدىد

براى نشان دادن نتىجٔه ترکىب چند جزء ىا تجزىٔه ىک کلمه:
»از پا افتادن« از چند بخش تشکىل شده است ← از )حرف اضافه( + پا )اسم( 

+ افتادن)مصدر(

عالمت جمالت و کلمات مشابه:
کتاب »زبان فارسى« سال اّول دبىرستان
  ′′        ′′      ′′         ′′    دوم       ′′

براى نشان دادن انشعاب: 
ساده                
مشتق اسم ها از نظر ساخت چهار دسته اند:    
مرکّب                

مشتق ــ مرکّب            

براى نشان دادن تساوى مىان دو مطلب:
 آمدم که تو را ببىنم = براى دىدن تو آمدم.

11

12

13

14

15

16

17

) (

/

٭

←

′′

} {

=

  کمانک
  )پرانتز(

ممّىز
)خّط مورب(

   ستاره

   پىکان

   اىضاً

   آکالد

)دو ابرو(

 تساوى
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خود آزماىى
1( نوشتٔه زىر را به دّقت بخوانىد و بندهاى آن را مشخص کنىد و سپس ضرورت به کارگىرى عالىم 

نگارشى را در بند اّول آن توضىح دهىد.
همۀ ما به نوشتن نىاز دارىم

ما در زندگى روزانه با نزدىکان، دوستان، همشاگردان و معلّمان و کسان دىگر به زبان پىام هاىى را رّد و بدل مى کنىم. 
اىن پىام ها، خواه حضورى خواه تلفنى، شفاهى است. در لحظاتى نىز با خود و در دل سخن مى گوىىم که همان گفتار 
درونى است. روزگارى بود که آدمىان تنها از راه پىام هاى زبانِى حضورى با ىکدىگر رابطهٔ کالمى برقرار مى کردند. درآن 
روزگار هنوز خط اختراع نشده بود. درجهان معاصر نىز جامعه هاىى بودند ــ و شاىد هنوز هم باشند ــ که همان حال 
را داشتند  و براى پىام رسانى کالمى تنها از گفتار استفاده مى کردند. اّما در عصر ما تصّور اىن که بدون  بهره گىرى از 
پىام هاى زبانى نوشتارى بتوان چرخ زندگى اجتماعى و بىن المللى را گرداند محال است و حذف نوشته ها از زندگى ىعنى 
حذف همهٔ مکاتبات، همهٔ مطبوعات، همهٔ کتاب ها، همهٔ آگهى ها، همهٔ اسناد حقوقى و بازرگانى، خالصه همهٔ آن چىزهاىى 
که در حىات ماّدى و معنوى ما و حّتى در معاش عادى روزانهٔ ما تنىده شده اند. مواّدى گفتارى چون برنامه هاى صدا و 
سىما ىا نوارهاىى که روى آنها سخنان ىا ترانه هاىى ضبط شده است نىز ابتدا نوشته مى شوند و حذف نوشته آنها را نىز از 

دسترس ما خارج مى سازد.
شما خود در زندگى بارها نىاز به نوشتن را احساس کرده اىد و براى ىکى از دوستانتان که به قصد اقامت موّقت 
ىا داىم، به شهر ىا کشورى دىگر نقل مکان کرده است نامه نوشته اىد. حّتى شاىد براىتان پىش آمده باشد که نىاز به درد دل 
پىداکرده باشىد و محرم راز در دسترس نىافته باشىد. در چنىن شراىطى، اگر آنچه در ضمىر دارىد، به روى کاغذ آورىد، 
دلتان سبک مى شود و از بار غم آزاد مى شوىد. بسىارى از جوانان هستند که با مکاتبه، از راه دور، دوست مى گىرند ىا با 
شاعران و نوىسندگان و مطبوعات و صداوسىما مکاتبه مى کنند و از اىن راه عواطف خود را بىان مى کنند ىا درخواست هاى 
خود را در مىان مى گذارند ىا مشکالت خود را مطرح مى سازند ىا چىزهاىى مى پرسند و پاسخ مى خواهند. در حقىقت، 
نوشتن هم به نىازهاى فردى شما جواب مى دهد و هم به نىازهاى اجتماعى شما در حوزه هاى گوناگون پاسخ مى دهد.

ممکن است گفته شود که بى سوادان در جوامع امروزى زندگى مى کنند، بى آنکه از نوشتن در رفع نىازهاى 
فردى و اجتماعى خود کمک بگىرند. اما نباىد فراموش کرد که آنان، به هرحال، نىاز به نوشتن را احساس مى کنند، 
ولى براى رفع اىن نىاز از دىگران ىارى مى خواهند. دىگران براى آنان نامه مى نوىسند، فرم پُر مى کنند، به عنوان معتمد، 
ىعنى کسى که مورد اعتماد است، صّحت ثبِت اسناد معامالتى آنها را تصدىق مى کنند و در مواردى ازاىن قبىل، عىنِک 

سوادآور آنان مى شوند.
2( با مراجعه به جدول نشانه گذارى در هرىک از عبارت هاى زىر نشانٔه مناسب را به کار ببرىد.
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معموالً ضرب المثل  گوىند  پس انداز سخن  و  مزاىاى صرفه جوىى  از  بخواهند  که  هنگامى   
اندک اندک خىلى شود و قطره قطره سىلى را به کار مى برند

 گاندى در حالى به وطن بازگشت 1917 که شهرت خاص و عام ىافته بود
  براى درست نوشتن باىد واژگان مناسب اسم  فعل  قىد  صفت را خوب بشناسىم

 عوامل مهّم تربىت عبارت اند از خانواده مدرسه معلّم اجتماع کتاب و
 دکتر محّمدمعىن به سه زبان زندٔه دنىا آشناىى داشت عربى فرانسه و انگلىسى به چهار زبان 
باستانى نىز مسلّط بود پهلوى فارسى باستان اوستا و سنسکرىت در دستور زبان و نىز لغت فارسى نظىر 

نداشت از اىن جا درمى ىابىم که او چه پاىگاه بلند علمى و ادبى داشته است
 چند دکّان کوچک نانواىى قّصابى عطّارى دو قهوه خانه و ىک سلمانى … مجموعٔه شهر را 

تشکىل مى داد.
3( با مراجعه به جدول نشانه گذارى چهار مثال براى کاربرد قاّلب ] [، ستاره ٭، پىکان ← و 

ممّىز/ پىدا کنىد.
4( دو مورد استفادهٔ نادرست از عالىم نگارشى را در ىک روزنامه نشان دهىد.
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درس ششم

شکل هاى زبان

1( شکل هاى گوناگون هر زبان چه نام دارد؟
2( زبان چه وىژگى هاىى دارد؟

3( لهجه با گوىش چه تفاوتى دارد؟
4( گونه در زبان چىست؟

ىکى از شگفتى هاى زباِن انسان اىن است که هرچند نظاِم ىگانه اى است، شکل هاى 
بسىار متنّوعى به خود مى گىرد؛ به فرض، اگر شما از تهران حرکت کنىد و راه خود را از 
ادامه دهىد،  بندرعبّاس  تا  بم، جىرفت و کهنوج  به سوى  ىزد و کرمان  طرىِق قم، کاشان، 
خواهىد دىد که مردم هرىک از اىن شهرها به شکِل خاّصى سخن مى گوىند ولى همٔه آنها 

خود را اهِل ىک زبان ىعنى زبان فارسى مى دانند.
اىن گوناگونى در عىِن ىگانگى عمدتاً در زبان هاى انسانى به چشم مى خورد و نه در 
پدىده هاى دىگرى که از آنها نىز گاه به نام »زبان« ىاد مى کنند؛ مثِل »زباِن زنبوِر عسل« ىا 

»زباِن راىانه« ىا »زباِن رىاضّىات« ىا »زباِن رنگ ها« و...  .
وىژگى هاىى  انسان  زباِن  در  چه  دارد؛  فرق  پدىده ها  قبىل  اىن  با  ذاتاً  انسان  زباِن 
شگفت انگىز و حّتى اعجازآمىز هست که در هىچ ىک از پدىده هاى دىگر ىافت نمى شود. 
تعداِد وىژگى هاى ذاتِى زباِن انسان زىاد است و ما در اىنجا فقط به سه وىژگى اشاره مى کنىم.
دىگر  زبان هاى  بر خالِف  است؛  آن  بودِن  ساختى  دو  انسان  زباِن  وىژگِى  مهم ترىن 
ترکىب  هم  با  بى معنى  بار صداهاى  انسانى ىک  زبان هاى  در  که همگى تک ساختى اند. 
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مى شوند و ساخت هاى معنى دار را مى سازند که به آنها نشانه مى گوىىم؛ باِر دىگر نشانه هاى 
معنى دار با هم ترکىب مى شوند و در نهاىت، پىام هاى کاملى را مى سازند که آنها را جمله 
مى خوانىم؛ مثالً، در زباِن فارسى ما ىک بار صداهاى فاقد معنِى »آ«، »ر« و »د« را با هم 
ترکىب مى کنىم و نشانٔه معنى داِر »آرد« را مى سازىم. بار دىگر اىن نشانه هاى معنى دار را 
با نشانه هاى معنى داِر »را« و »بىخت« )که هر دو مثل »آرد« از صداهاى فاقد معنى ساخته 
شده اند( ترکىب مى کنىم در نتىجه جملٔه »آرد را بىخت« ساخته مى شود. وىژگِى دو ساختى 
موجب مى شود که زبان هاى انسانى به چنان امکاناِت پىچىده و گسترده اى دست ىابند که 

نظىر آنها در زبان هاى دىگر هرگز ىافت نمى شود.
دومىن وىژگِى زباِن انسانى زاىاىِى فوق العاده و سومىن وىژگِى آن نابه جاىى است. به سبِب 
وىژگِى زاىاىى، ما مى توانىم به کمک نظام زبان، که خود محدود است، جمالِت نامحدود 
بسازىم؛ حّتى جمالتى که از پىش وجود نداشته اند؛ مثِل جملٔه »ابرها پاورچىن پاورچىن وارد 
شدند« که احتماالً اىن جمله را پىش از اىن از کسى نشنىده اىم. همچنىن، به سبِب وىژگِى 
نا به جاىى، ما مى توانىم دربارٔه چىزهاىى حرف بزنىم که اکنون حاضر نىستند ىا حّتى اصالً 
وجود ندارند؛ مثالً، مى توانىم دربارٔه زندگِى حافظ که دىگر در مىاِن ما حضور ندارد، حرف 
بزنىم ىا دربارٔه آدِم برفى که از اصل وجود نداشته است، سخن بگوىىم. به هرحال، همىن 
وىژگى ها، همراه با وىژگى هاى دىگرى که از آنها حرفى به مىان نىاورده اىم، سبب مى شوند 

که زبان هاى انسانى به کلّى با زبان هاى دىگر تفاوت داشته باشند.

فّعالّىت 1
براى هر کدام از وىژگى هاى زبان نمونه هاى دىگرى بىان کنىد.

شکل هاى گوناگون هر زبان را به نام هاى گونه، لهجه و گوىش از ىکدىگر باز مى شناسند.
به شکل هاىى از ىک زبان گفته مى شود که هرکدام در جا و موقعّىِت معّىنى  گونه 
 همان موقعّىت حرف مى زنىم؛ مثالً،  به کار مى روند. ما در هر موقعّىت با گونٔه زبانِى مختِصّ
در حضوِر معلِّم خود از ىک گونٔه زبانى استفاده مى کنىم، در مىان دوستاِن خود از گونه اى 
دىگر و در جمِع خانواده باز هم از ىک گونٔه سوم، ولى از آنجا که همگى اىن گونه هاى 
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مختلف را در جاى خودشان به کار مى برىم، متوّجِه تفاوت هاى بسىار زىاِد آنها با ىکدىگر 
نمى شوىم. تنها کافى است جاى گونه هاى زبان را به عمد عوض کنىم تا به تفاوت هاى عظىم 
آنها پى ببرىم. هىچ تصّور کرده اىد که اگر هنگام سخن گفتن با معلِّم خود از همان گونٔه زبانى 

استفاده کنىد که در جمع دوستانتان آن را به کار مى برىد، چه پىش خواهد آمد؟
لهجه به شکل هاىى از ىک زبان گفته مى شود که فقط در تلّفظ با هم فرق دارند؛ مثالً، 
وقتى ىک اصفهانى به فارسِى تهرانى حرف مى زند، مى گوىىم لهجه دارد. همىن طور، بعضى 
کردها، لرها ىا آذرى ها ممکن است با لهجٔه کردى، لرى ىا آذرى به فارسى صحبت کنند.
گوىش به شکل هاىى از ىک زبان گفته مى شود که عالوه بر تلّفظ، در انتخاِب کلمات 

و قواعِد دستورى نىز با هم فرق داشته باشند؛

فّعالّىت 2
جملٔه »امروز کجا مى روىد؟« را به گوىش محلى خود بگوىىد.

گوىش هاى  ىکى  مى کنند:  تقسىم  دسته  چهار  به  معموالً  را  زبانى  هر  گوىش هاى 
جغرافىاىى که هرىک مثالً به ناحىه اى تعلّق دارد؛ مثل گوىش هاى ىزدى، کاشانى، همدانى، 
الرى، شىرازى و ماننِد آنها. دىگرى گوىش هاى اجتماعى که هرىک به طبقه ىا قشر اجتماعِى 
خاّصى متعلّق است؛ مثل گوىش هاى واعظان و بازارىان و غىره. سوم گوىش هاى تارىخى 
 دورٔه خاّصى از ادواِر گذشتٔه ىک زبان است؛ مثل گوىش هاى فارسى در  که هرىک مختِصّ
دوره هاى پىش ىا پس از حملٔه مغول، بعد از صفوى، بعد از مشروطه و جز اىنها و چهارم 

گوىش هاى معىار، مثل گوىش هاى معىار گفتارى و نوشتارى و نظاىر آن.

فّعالّىت 3
دربارٔه تفاوت گوىش و لهجه با ذکر مثال در کالس گفت وگو کنىد.

مى بىنىم که هر زباِن ىگانه چه شکل هاى گوناگونى به خود مى گىرد. اىن خود نشان 
مى دهد که زباِن انسانى در معرِض تغىىر و تحّول است. تغىىر و تحّوِل زبان ىا ناشى از قرار 
گرفتن آن در موقعّىت ها، مکان ها و زمان هاى مختلف است ىا از استفاده هاى مختلِف طبقات 
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و گروه هاى اجتماعى ىا اشخاِص منفرد از آن ناشى مى شود.اىنکه چرا هر زبانى، با وجود 
همٔه اىن شکل هاى گوناگون و تغىىر و تحّول هاى فراوان، همچنان به عنواِن زبانى ىگانه برجا 

مى ماند، مطلبى است که در درس هاى آىنده دربارٔه آن سخن خواهىم گفت.

خودآزماىى
1( شکل هاى مختلف ىک زبان را بىان کنىد.

2( تفاوت معناىى کلمٔه »زبان« را در نمونه هاى زىر بىان کنىد.
خوراک زبان، زبان رنگ ها، زبان فارسى، زبان پرندگان

3( دو ساختى بودن زبان چه فاىده اى دارد؟
4( براى هرىک از وىژگى هاى زاىاىى و نابه جاىى زبان دو مثال بزنىد.

5( جمالتى از احوال پرسى معمول خود را با لهجه ىا گوىش محلّى بگوىىد سپس آن جمالت را 
به فارسى معىار بنوىسىد و تفاوت آنها را بررسى کنىد.

6( چهار جمله را که دربردارندٔه مفاهىم اساسى درس است بنوىسىد و نهاد و گزارٔه هرىک را با 
رسم نمودار معلوم کنىد.
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درس هفتم

چرا امال مى نوىسىم؟

راستى تاکنون فکر کرده اىد چرا امال مى نوىسىم؟ در سال هاى گذشته هفته اى نبود که 
ىک امال ننوىسىم. گرچه ما در آن سال ها هدف و فاىدٔه درس امال را به خوبى نمى دانستىم 
اّما از تبدىل کردن  »گفته« به »نوشته«، لّذت مى بردىم. معلّم کلمات را با صداىى رسا براساس 
فارسِى معىار جمله جمله ادا مى کرد و اىن براى ما نمونه و الگو بود. سعى مى کردىم تلّفظ 

صحىح کلمات را در درس امال به پىروى از او بىاموزىم.
هرگاه معلّم، امال مى گفت هم »گوش مى کردىم« هم دربارهٔ جمله ها »مى اندىشىدىم«، هم 
به معنى هر کلمه و جمله »توّجه مى کردىم« و هم آنها را »مى نوشتىم« و قبل از تحوىل دادن 
ورقه نوشتٔه خود را آهسته »مى خواندىم« و »اصالح مى کردىم«؛ چه همکارى همه جانبه اى!
بنابراىن اگر موفّق شده اىم که مهارت هاى »گوش کردن«، »بىان کردن«، »نوشتن« و 
»خواندن« را در کنار هم کسب کنىم، به کمک »امالى تقرىرى« بوده است. »تقرىر« به معنى 
بىان کردن است و »امالى تقرىرى« آن است که معلّم متن امال را به تدرىج قرائت کند و ما 

آن را بنوىسىم.
اگر اکنون مى توانىم کلماتى را که در سال هاى گذشته خوانده اىم، بى غلط بنوىسىم، به 
ىارى درس امال بوده است. اگر معلّم هر جمله را بىشتر از دو بار تکرار نمى کرد، براى آن 
بود که بىشتر دّقت کنىم و از حافظه کمک بگىرىم تا بتوانىم در ىادداشت کردن سخنان دبىران 
ـ سرعت عمل  ـ چه در کالس درس و چه در محىط هاى علمى و اجتماعى دىگرـ  و دىگرانـ 
داشته باشىم. البّته امسال هر هفته درس امال ندارىم و اىن درس چند هفته ىکبار خواهد بود. 
امسال به متن ها و گروه کلماتى خواهىم پرداخت که در کتاب هاى درسى پاىٔه اّول )فارسى 
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و غىر آن( آمده اند و براى ما تازگى دارند و الزم است نوشتن صحىح آنها را بىاموزىم.

پس به کمک امالى تقرىرى:
1( مهارت گوش کردن را کسب مى کنىم.

2( با تلّفظ صحىح کلمات و جمالت آشنا مى شوىم.
3( دّقت و حافظٔه خود را تقوىت مى کنىم.

4( شنىده ها را بهتر درک مى کنىم.
5( گفتار را به نوشتار تبدىل مى کنىم.

6( شنىده ها را درست، زىبا و خوانا مى نوىسىم.

فّعالّىت
از متن درس هاى ىک تا شش کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسی )1( با 

توّجه به گروه کلمات زىر امال بنوىسىد.

»گروه کلمه«ها براى امالى شمارۀ ىک

تحکىم و استوارى، قالب شعر، عالىم سجاوندى، مروارىد و لؤلؤ، راز و رمز حىات، 
زىاده روى و اغراق، آماده و مجّهز، اکثر و عمدتاً، شىره و عصاره، بغض و کىنه، هىئت رئىسه، 
و  تعلّق، قشر  و  وابستگى  مربوط،  و  نحىف، مختص  و  اساسى، الغر  فؤاد، خأل  و  قلب 
طبقه، تغىىر و تحّول، مقاصد و َاغراض، اىجاز و اختصار، متألّم و دردمند،  تقرىر و بىان، 
به مقتضاى عالىق، نوشته هاى منثور، تلطىف ذهن، گلگشت مصاّل ، انىس و مونس، منابع 
و مآخذ، تداعى معانى، اسف و اندوه، سفاهت و نادانى، ظراىف ادبى، نکات بالغى، مقاىسٔه 
آثار، عواطف و احساسات، التذاذ ادبى، ابتر و ناقص، نعت و منقبت، نثر متکلّفانه، تکلّف 
و تصّنع، عّزت و ذلّت، لّذت بخش و تأثىرگذار، غنا و ثروت، نثر مرسل و مسّجع، حوادث 
ماه،  و  هور  اسارت،  و  بردگى  دشمن،  نخجىرگاه  اساطىرى،  داستان هاى  خارق العاده، 



 36 

عناصر خىال انگىز، تضاّد و طباق، پسر تهمىنه، شاه سمنگان، هماورد کاووس، آغاز فاجعه، 
تلخىص داستان، مشبّه و مشبّهٌ به، ضرب المثل عامىانه، لطىفٔه ادبى، تجزىه و تحلىل، کمدى 
و تراژدى، رذىلت هاى اخالقى، تضاّد و تعارض، تعزىه و مرثىه، رثاى شهىدان، خشمگىن 
و غضبناک، فضاىل مشترک، سمک و قطران، اوقات فراغت، ُاعجوبه و شگفت آفرىن، 
بذل و بخشش، سودمند و مغتنم، طالىه و پىشرو سپاه، آماده سازى و تعبىه، چابک و عّىار، 
غدر و خىانت، هول و وحشت، همراه و بدرقه، تىغ و سلىح، اعزاز و اکرام، ثمرت و نتىجه، 
سىلى و قفازدن، خبث طىنت، لعل آبدار، از قضا و اتّفاق، بىمارى صرع، درست و بعىنه، 
تهى دست و مفلس، غرىب و آواره، سپاسگزارى و تقدىر، قصد و عزىمت، هدىه و خلعت، 

تواضع و افتادگى، َسنَْجق و پرچم.
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بىاموزىم

کدامىک از دوجملٔه زىر را درست تر مى دانىد؟
الف( نوع بىمارى پس از تحقىقات و آزماىش هاى متعّدد، شناخته شد.

ب( نوع بىمارى پس از تحقىقات و آزماىشات متعّدد، شناخته شد.
باىد دانست:

جملٔه »الف« درست تر است؛ زىرا در آن کلمٔه فارسى »آزماىش« با نشانٔه 
جمع فارسى ىعنى »ها« به کار رفته است اّما در جملٔه »ب« همىن کلمه با نشانٔه 
جمع عربى ىعنى »ات« همراه شده که بهتر است از به کار بردن آن پرهىز کنىم. به 
کار بردن کلمٔه »تحقىقات« به سبب عربى بودن کلمٔه »تحقىق« جاىز و راىج است.

براى هرىک از کلمات فارسى زىر جمله اى بنوىسىد:
 سفارش ها )به جاى سفارشات(
 گزارش ها )به جاى گزارشات(
 پىشنهادها )به جاى پىشنهادات(
 گراىش ها )به جاى گراىشات(

ىادآورى:
به جاى استفاده از کلمٔه »فرماىشات« و مشابه آن مى توانىم همه جا شکل 

مفرد آن را به کار ببرىم )فرماىش = فرماىش ها(. مثال:
 از فرماىشات جناب عالى در طول سال بسىار بهره بردىم.
 از فرماىش جناب عالى در طول سال بسىار بهره بردىم.
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درس هشتم

وىژگى هاى فعل )1(
فعل پنج وىژگى دارد:

1 . شخص    2 . زمان    3 . گذر    4. معلوم و مجهول    5. وجه1

1 . شخص

به جمله هاى زىر توّجه کنىد:
ـَـ ند. جملٔه ىکم: دانش آموزان داستان هاى زىباىى نوشته بود 

جملٔه دوم: کودکى در امتداد راه جنگلى، هراسان مى دوىد ∅ .
ـَـ م. جملٔه سوم: نخستىن بار از زبان مادرم قّصه هاى اصىل اىرانى را شنىد 

آمده است که شناسه  باال جزئى  چنان که مى بىنىم در آخر همٔه فعل هاى سه جملٔه 
نام دارد و شخص هر فعل را معّىن مى کند. شناسه همىشه همراه فعل مى آىد. شناسه ها 

همان طورکه در درس دوم خواندىم شش تاست.
شناسهفعل ماضیشناسهفعل مضارعشخص و شمار

مفرد 

جمع

اّول شخص ىا گوىنده
دوم شخص ىا شنونده
سوم شخص ىا دىگرى

اّول شخص ىا گوىندگان
دوم شخص ىا شنوندگان
سوم شخص ىا دىگران

مى شنو
مى شنو
مى شنو

مى شنو
مى شنو
مى شنو

َم
ى
َد

ىم
ىد
َند

مى شنىد
مى شنىد
مى شنىد

مى شنىد
مى شنىد
مى شنىد

َم
ى
∅

ىم
ىد
َند

1ــ دو وىژگى وجه و معلوم و مجهول را سال آىنده مى خوانىم.
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کنىد؛ شناسٔه سوم شخص مفرد  توّجه  به اختالف شناسه ها در سوم شخص مفرد 
ـَـ د است اّما در سوم شخص مفرد ماضى، به جز ماضى التزامى، عالمتى ندارد.  مضارع 
نداشتن عالمت را با ∅ نشان مى دهىم: فرهاد به مدرسه مى رَود. فرهاد به مدرسه رفت ∅

2 . زمان

1( ملک الّشعراى بهار، سال ها در مجلّٔه نوبهار، مقاالت ارزنده اى مى نوشت.
2( اىن روزها، جوانان با تمرىن و پشتکار، خوب مى نوىسند.

3( در مورد فّن نوىسندگى، ىک مقالٔه چهارصفحه اى بنوىسىد.
4( ىکى از دانش آموزان سال اّول داستان زىباىى نوشته بود.

5( محّمدبن منّور، کتاب ارزندٔه »اسرارالّتوحىد« را در احوال جّد خوىش نوشت.
به فعل جمله هاى باال دّقت کنىد؛ همه بر نوشتن داللت دارند اّما اصل فعل در جملٔه 
1 و 5 » نوشت« است که آن را » بن ماضى« مى نامىم و در جملٔه 2 و 3 » نوىس« است که آن 

را » بن مضارع« مى گوىىم.
از  و  مفعولى است  نوشته صفت  اّما  بود« درست شده   + » نوشته  از   4 فعل جملٔه 

» نوشت +ه « ساخته شده است.
پس همٔه اىن فعل ها از دو بن ماضى ىا مضارع درست شده اند:

بن مضارع نوىس 
بن ماضى نوشت 

بنابراىن، باىد ابتدا بن فعل را بشناسىم:
دىد  = دىَدن           

کاشت  = کاشتن    ـَـ ن پاىانى  1( بن ماضى = مصدر بدون 
بُرد  = بردن           

 

 
  

 
 
 

←
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بىن       =        ببىن                                                  
کار  = بکار    2( بن مضارع = فعل امر مفرد بدون بـ آغازى 
بر    = ببر                  

بن ماضى + ه        
صفت مفعولى هم ــ چنان که                  دىد + ه = دىده

داشت + ه = داشته دىدىم ــ اىن گونه ساخته مى شود: 
نوشت + ه = نوشته        

     ماضى )گذشته(      
     مضارع )حال و آىنده( هر فعل 3 زمان اصلى دارد: 

     آىنده      
به ساخت زمان هاى مختلف از مصدر »شناختن« توّجه کنىد:

ـ  ن پاىانى ← شناخت ـَ بن ماضى = شناختن بدون 
بن مضارع = بشناس بدون »بـ« آغازى ← شناس

ـ  = e( ← شناخته ـِ صفت مفعولى = بن ماضى + ه /  ـه )   

فّعالّىت
ده فعل از تمرىن اول درس پنجم انتخاب کنىد و بن ماضى و مضارع 

آنها را بىان کنىد.

٭ انواع ماضى
1( ماضى ساده = بن ماضى + شناسه هاى ماضى

  

  

2( ماضى استمرارى = مى + ماضى ساده

 

 
  

 
 
 

 

 
  

 
 
 

←

 

 
  

 
 
 

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناختشناختىشناختممفرد
شناختندشناختىدشناختىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
می شناختمی شناختىمی شناختممفرد
می شناختندمی شناختىدمی شناختىمجمع
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3( ماضى بعىد = صفت مفعولى + بودم، بودى، بود، بودىم، بودىد، بودند

4( ماضى التزامى= صفت مفعولى + باشم، باشى، باشد، باشىم، باشىد، باشند

5( ماضى نقلى = صفت مفعولى + ام، اى، )است(، اىم، اىد، اند

در ماضى نقلى سوم شخص مفرد، معموالً )است( حذف مى شود: فرهاد به مدرسه 
رفته )است(.

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناخته بودشناخته بودیشناخته بودممفرد
شناخته بودندشناخته بودىدشناخته بودىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناخته باشدشناخته باشیشناخته باشممفرد
شناخته باشندشناخته باشىدشناخته باشىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
شناخته )است(شناخته ای شناخته اممفرد
شناخته اندشناخته اىدشاخته اىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
می شناسدمی شناسیمی شناسممفرد
می شناسندمی شناسىد می شناسىمجمع

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
بشناسدبشناسیبشناسممفرد
بشناسندبشناسىدبشناسىمجمع

٭ انواع مضارع
مضارع +  بن   + مى   = اخبارى  مضارع   )1

شناسه هاى مضارع

 + مضارع  بن   + بـ   = التزامى  مضارع   )2

شناسه هاى مضارع

٭ آىنده
خواهىم،  خواهد،  خواهى،  خواهم،   = آىنده 

خواهىد، خواهند + بن ماضى

سوم شخصدوم شخصاّول شخص
خواهد شناختخواهی شناختخواهم شناختمفرد
خواهند شناختخواهىد شناختخواهىم شناختجمع
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بىاموزىم

در جمالت زىر، چه تغىىرى حاصل شده است؟
الف( )احمد کتاب دارد. کتاب را خواندم.(، )کىف قهوه اى است. آن 

را خرىدم.(
ب( کتاِب احمد را خواندم. کىِف قهوه اى را خرىدم.

با کمى دّقت درمى ىابىم جمله های ردىف »ب« مختصر شده اند؛ چون از 
دو جمله به ىک جمله کاهش ىافته اند. توضىح آنکه:

1( »کتاِب احمد« مضاف و مضاٌف الىه است. با اضافه شدن »کتاب« به 
»احمد« دو جمله به ىک جمله تبدىل شده است.

2( »کىِف قهوه اى« موصوف و صفت است. با اضافه شدن »کىف« به 
ـ در مثال هاى  ـِ »قهوه اى« دو جمله به ىک جمله تبدىل شده است. به نشانٔه ـ

باال »نقش نماى اضافه« مى گوىىم.
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خودآزماىى
1( ساخت اّول شخص مفرد را در هشت زمان از مصدرهاى زىر بنوىسىد.

مثال از شناختن: شناختم، مى شناختم، شناخته بودم، شناخته باشم، شناخته ام، مى شناسم، 
بشناسم، خواهم شناخت.

 دىدن
 پذىرفتن

2( دوم شخص مفرد مصدرهاى باال را نىز به ترتىب بسازىد.
3( سوم شخص جمع مصدرهاى باال را نىز به همان ترتىب بسازىد.

4( از فعل هاى: نشسته است، مى نگرىست، نمى پذىرد، مى دود، طبق نمونه، مصدر، بن ماضى، 
بن مضارع و صفت مفعولى بسازىد.

صفت مفعولیبن مضارع بن ماضی ) = مصدر مرّخم( مصدرفعل
آوردهآورآوردآوردنآورده است

5( فعل هاى زىر را با حفظ شخص به زمان هاى گذشتٔه ساده، نقلى و بعىد برگردانىد و مشّخص 
ـَـ د به ∅ بدل شده است. کنىد در کدام فعل ها پس از تغىىر، شناسٔه 

مى نوىسد، مى رود، بروند، خواهىم آمد، مى آىند، خواهند شنىد.
6( تصوىر روى جلد کتاب )زبان فارسى 1( را در ىک بند توصىف کنىد.

7( براى نشان دادن دو ساختى بودن زبان سه مثال بنوىسىد.
8( امالى صحىح کلمات زىر را بنوىسىد.

تهىىٔه لباس، تعىن قىمت، تحقىق و بّرسى، عماق درىا، تالتم درىا، نامٔه مذبور، راجب درس، تشّکر 
و سپاسگذارى، وحلٔه اّول.
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درس نهم

نگارش علمى، نگارش ادبى

دو نوشتٔه زىر را با هم مقاىسه کنىد.
»اسطوره« در لغت به معنى افسانه و قّصه است و در اصطالح به قّصه اى اطالق مى شود 
که ظاهرًا منشأ تارىخِى نامعلومى دارد. مضمون اساطىر معموالً آفرىنش انسان، خلقت جهان، 
جنگ ها و نبردهاى اقوام، سرگذشت خداىان، قهرمانان دىنى و ملّى و … است. نوىسندگان و 

شعرا از اىن اساطىر در نوشته ها و اشعار خود استفاده مى کنند.
زال، اسکندر، رستم، سىمرغ، رخش و … از اساطىر اىرانى هستند.

)غالمحسىن ىوسفى(
  

ما چه مى دانىم؟ راز موجودات جهان را که مى داند؟
آفتاب غروب در مىان ابرهاى سرخ مى درخشىد، پاىان روزى طوفانى بود و باران در مجمر 

سوزان مغرب، چون شراره هاى آتش به نظر مى رسىد.
غوکى در کنار آبگىرى بر آسمان مى نگرىست؛ مبهوت و آرام اندىشه مى کرد……

)وىکتور هوگو(

  

 آىا زبان و بىان اىن دو نوشته با هم ىکى است؟
 خوب فکر کنىد و تفاوت آنها را بىان کنىد.

زبان نوشتٔه اّول، از نظر بىان، علمى است؛ زىرا، هر لفظى به معناى روشِن حقىقى 
خود به کار رفته است. اىن نوشته صرىح، دقىق، گوىا و بى ابهام است. ضمناً در مقاىسه با 

نوشتٔه دوم، در آن هىچ ىک از آراىه ها و زىباىى هاى ادبى دىده نمى شود.
زبان نوشتٔه دوم ادبى است؛ چون نوىسنده، با وصف غروب آفتاب به کمک تشبىه 
)آتشدان(  به مجمِر  نوىسنده مغرب را  براى مثال،  بىان کند؛  پاىانى غم انگىز را  مى خواهد 
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سوزانى تشبىه کرده است. پىام نوشته نىز به طور غىر مستقىم و غىرصرىح بىان شده است.
مى بىنىد که زبان ادبى با زبان علمى فرق دارد.

چنان که مالحظه کردىد، دو نوشتٔه باال دو زبان متفاوت دارند. پس زبان به اعتبار 
شىؤه بىان، به زبان علمى و زبان ادبى تقسىم مى شود.

زبان علمىِ صرفاً براى انتقال مستقىم مفاهىم دقىق علمى به کار مى رود، اّما زبان ادبى 
به آفرىنش زىباىى هاى ادبى اختصاص دارد.

براى آنکه با اىن دو زبان و تفاوت ها و شباهت هاى آنها بىشتر آشنا شوىد، به مثال هاى 
زىر توّجه کنىد:

در زبان علمى، »سرو« نام درختى است، »لعل« جواهرى قرمز رنگ است و »سنبل« 
نام گلى است؛ حال آنکه، در زبان ادبى، »سرو« بر قامت راست و کشىده و متناسب، لعل بر 

لب و سنبل بر موى تابدار داللت مى کند.
در اىن عبارت کوتاه دّقت کنىد:

» ىک تک بوتٔه کوتاه مغىالن وسط ىک بىاباِن دراز، ىک قصىدٔه بلند است.«
)خسى در مىقات، جالل آل احمد(
نوىسنده تک بوتٔه مغىالن را به ىک قصىدهٔ بلند تشبىه کرده و با آوردن واژه هاى »کوتاه«، 
»بلند« و »دراز« تناسبى زىبا پدىد آورده است. اىن واژه ها، خواننده را به تأّمل برمى انگىزد.
در نوشته هاى ادبى، نوىسنده تعّمد دارد مخاطب را به خود الفاظ، روابط و مناسبات 
به عکس، در  استفاده کند.  آفرىنى  زىباىى  براى  زبان  از  ىعنى،  متوّجه سازد؛  آنها  ظرىف 
نوشته هاى علمى، نوىسنده، مى کوشد مطالب را به گونه اى بىان کند که خواننده، بى نىاز از 

تأّمل در الفاظ،  مقصود را درىابد.
کلمه  هر  از  بتوان  که  به طورى  نوشتن،  پهلو  چند  علمى  نوشته هاى  در  بنابراىن، 
برداشت هاى متعّددى کرد، عىب و نقص به شمار مى آىد. در حالى که همىن وىژگى، در 

نوشته هاى ادبى حسن و زىباىى مى آفرىند.
در نوشته هاى ادبى، نوىسنده از آراىه هاى ادبى براى توصىف و تصوىر معانى ذهنى 
و بىان، عواطف و احساسات درونى بهره مى گىرد؛ زىرا زبان معمولى به خوبى از عهدٔه بىان 
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تجربّىات عاطفى، هنرى، دىنى و عرفانى بر نمى آىد. به اىن نوشته دّقت کنىد:
»ترس ساىه اى گذرا بر خاطرم افکند. همچون گذر ساىٔه گنجشک دىر کرده اى در نىمٔه 

روز چلّٔه تابستان بر دشتى باىر.«
)نفرىن زمىن، جالل آل احمد(

نوىسنده در اىن نوشته براى ترس »ساىه« قاىل شده و آن را از نظر »گذرا« بودن، به 
»ساىٔه گنجشک« ، گنجشکى که از ىاران جدامانده، تشبىه کرده است.

فّعالّىت
ىک بند از درس اّول کتاب ادبىات )1( را با ىک بند از درس اّول کتاب 
زبان فارسى  )1( مقاىسه کنىد و تفاوت آنها را از نظر زبان و بىان بگوىىد.

زبان ادبى تنها مراد و مقصود نوىسنده را نمى رساند، بلکه مى کوشد بر رفتار مخاطب 
اثر بگذارد و حّتى او را به واکنش و هم حّسى وادارد و با خود همراه و همدل سازد.

بچه  با  نوىسنده  است،  جانوران  حاالت  توصىف  از  نمونه اى  که  زىر  وصف  در 
خرگوش هاىى که درون النه حضور شکارچى را احساس مى کنند، هم حّسى حىرت انگىزى 
نشان مى دهد. او واکنش هاى آنها را در عالم خىال چنان به وصف درمى آورد که گوىى 

خود در موقعّىت آنها قرار دارد:
خرگوش هاى کوچک ــ دوتاىى ــ ناگهان از خواب جستند. گوش هاىشان راست شد، 
چشمانشان برقى زد و لرزشى زىر پوست نرم تنشان راه ىافت. از بىرون صداىى شنىده بودند؛ 
از باالى سوراخ کلوخى به درون افتاده بود. قلبشان تند تند مى زد و صداى آن توى سوراخ 
مى پىچىد. نفس نفس مى زدند. خطرى را نزدىک خود حس مى کردند، مادرشان نبود و تنهاىى 
بىشتر آنها را مى ترساند … ىکبار دىگر صداىى به گوششان رسىد، انگار برف ها زىر پاى کسى 

فشرده مى شد. آنها ىخ کرده بودند و از ترس خود را به انتهاى النه مى فشردند.
)خرگوش ها، اىرج پزشک نىا(
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زبان به اعتبار شىؤه بىان دوگونه است:
1( علمى
2( ادبى

زبان علمى براى انتقال مستقىم مفاهىم دقىق و صرىح به کار مى رود، 
اّما زبان ادبى به آفرىنش آثار ادبى اختصاص دارد.

خودآزماىى
1( با مقاىسٔه دو نوشتٔه زىر، تفاوت آنها را بنوىسىد:

  زبان وسىلهٔ اندىشىدن است. مردمى که زبانى پرماىه و توانا ندارند، از فکر بارور و زنده و آفرىننده بى بهره اند؛ 
بنابراىن، هرقدر در تقوىت اىن بنىاِد مهّم زندگى غفلت شود، در پرورش فکر مردم سهل انگارى شده است. کسانى که 
حّد و رسم معانى کلمات و مرز آنها براى خودشان روشن نىست چگونه مى توانند درست بىندىشند و چه چىز را مى توانند 

مطرح کنند؟
حاصل پرىشانِى فکرى، بى گمان، پرىشان گوىى است.

)مجّلۀ ىغما، سال 25، شمارٔه 2، غالمحسىن ىوسفى(
 

 غروب، غم رنگ و خونىن و خورشىد در زىر پلک غبار، اشک خونىن مى بارد. همهمه ها و قهقهه ها فروکش 
کرده؛ طوفان در دشت نمى وزد و موج خون بر کناره و کرانهٔ گودال تا قلّهٔ بلند تارىخ باال مى زند. زمىن مى لرزد؛ التهابى 

مبهم گسترهٔ دشت را پوشانده است. آب اىستاده است و خاک موج برداشته …
)سوگ سرخ، محّمدرضا سنگرى(

2( زمان فعل هاى دو متن تمرىن قبلى را تعىىن کنىد.
3( دربارٔه ىکى از سه پدىدٔه زىر دو مطلب )هرىک پنج سطر( ىکى به زبان علمى و دىگرى به زبان 

ادبى بنوىسىد.
 زمستان    پروانه     ماه   

4( برجستگى هاى ادبى و زىباىى هاى هنرى ىک حکاىت از گلستان سعدى را بنوىسىد.
5( در نوشته هاى زىر غلط هاى امالىى را بىابىد و آنها را اصالح کنىد.

 او به ِسَمت کتابدار دبىرستان منسوب شده است.
 سهراب سپهرى از شاعران مآثر اىران است.

 حقىقت علم، کمک به هم نوع خىش و کسب رضاىت بارى تعاال است.
 سنگ هاى خورد را از زمىن زراعى جم کرد.
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درس دهم

وىژگى هاى فعل )2(

3. گذر: ناگذر و گذرا
1( على آمد.

2( على کتاب را آورد.

3( على خوشحال شد.
4( على از دوستش رنجىد.

5( على کتاب را به دوستش بخشىد.
براى جمله هاى باال ىک نمودار بکشىد و تفاوت جمله ها را با هم بررسى کنىد.

تفاوت آنها در چىست؟
فعل آمد در جملٔه 1 تنها با نهاد به کار رفته است. اىن نوع فعل را ناگذر مى نامىم.

فعل هاى آورد، شد، رنجىد و بخشىد در جمله هاى 2 ، 3 ، 4 و 5 به جزء ىا اجزاى 
دىگرى هم نىاز دارند. اىن گونه فعل ها را گذرا مى نامىم1.

بنابراىن، فعل ها از نظر وىژگى گذر دو گونه اند: ناگذر و گذرا.

٭ فعل هاى ناگذر
نشستن،  آمدن،  رفتن،  مانند  مصدرهاىى  از  معموالً  و  دارند  نىاز  نهاد  به  فقط  که 

برخاستن، خوابىدن، دوىدن، چرخىدن، گرىستن، پوسىدن و... ساخته مى شوند.

1ــ مصدرهاى شکستن، پختن، رىختن، برىدن، گداختن، گسستن و ... هم مى توانند ناگذر و هم گذرا به کار 
روند. به فعل هاىى که اىن گونه ساخته مى شوند، دو وجهى مى گوىند: شىشه شکست. على شىشه را شکست. 

نهاد
جمله با فعل ناگذر

دوىد. کودک 

گزاره 
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٭ فعل هاى گذرا
1( فعل هاى گذرا به مفعول: که به مفعول نىاز دارند و از مصدرهاى: شناختن، 
و...  ساختن  داشتن،  دوختن،  بافتن،  پاشىدن،  کاشتن،  پوشىدن،  دىدن،  بردن،  آوردن، 

ساخته مى شوند.
اگر به بن مضارع برخى افعال ناگذر »ان« بىفزاىىم، بن مضارع گذرا به دست مى آىد. 

بن ماضى اىن نوع فعل ها نىز چنىن ساخته مى شود:
    پر + ان + د          
دو + ان + د

 
 
 

  
بن مضارع گذرا شده + د ← بن ماضى؛ مانند: 

   بار + ان + د          
به جاى »د« گاهى »ىد« به کار مى رود: پرانىد، دوانىد

فّعالّىت
فکر کنىد و پاسخ دهىد:

با فعل هاى بخشىد، پوشىد و گسست جمله بسازىد و تفاوت آنها 
را بىان کنىد.

2( فعل هاى گذرا به مسند: که به مسند نىاز دارند و از مصدرهاى بودن و شدن و 
گردىدن و هم معنى هاى آنها ساخته مى شوند. )است، گشت و گردىد(

نهاد                                                                        گزاره    

فعل     مفعول 

خواند. کتاب را  جعفر 

جمله با فعل گذرا به مفعول 

نهاد                                                                                           گزاره    

جمله با فعل گذرا به مسند 

مسند                                                                        فعل    

قصهّ هاى مثنوى                                           گوناگون                                                                   است.
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3( فعل هاى گذرا به متّمم: که به متّمم نىاز دارند و از مصدرهاى جنگىدن، رنجىدن، 
نازىدن، ترسىدن، برخوردن و ... ساخته مى شوند1.

توّجه:
مالک تشخىص فعل، کاربرد آن در جمله است.

بىاموزىم

جمله هاى زىر را بررسى مى کنىم:
الف( گاهى که دوست فاضلى را مى بىنم از او براى همکارى شخصاً 

دعوت مى کنم.
ب( گاهاً دوست فاضلى را که مى بىنم از او براى همکارى شخصاً دعوت 

مى کنم.
باىد دانست:

1( جملٔه »الف« درست و جملٔه »ب« نادرست است؛ زىرا نشانٔه »تنوىن« 
مخصوص کلمات عربى است. پس کلماتى مانند »گاهاً، ناچارًا، زباناً، جاناً، 
دوماً، سوماً و …« را به کار نمى برىم و به جاى آنها مى گوىىم: »گاهى، به ناچار، 
زبانى، جانى، دوم، سوم« به کاربردن کلمٔه »شخصاً« راىج و جاىز است چون 

کلمٔه »شخص« عربى است.

1ــ بعضى از متّمم ها را که فعل به آنها نىاز ندارد، متّمم قىدى مى گوىند؛ مانند: گل در گلدان پژمرد.

جمله با فعل گذرا به متّمم 

رنجىده بود. از دوستش  احمد 

نهاد                                      گزاره    

متّمم                                  فعل    
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و  »تلفن«  زىرا  نىستند؛  درست  نىز  تلگرافاً «  و  » تلفناً  مانند  کلماتى   )2
»تلگراف« کلمات دخىل1 غىرعربى هستند و آنها را نباىد با تنوىن به کار برد.

به جاى اىن کلمات بهتر است از چه کلماتى استفاده کنىم؟

خودآزماىى
1( در جمله هاى زىر، از مصدرهاى داخل پرانتز فعل مناسب بسازىد.

 مادر کودکش را )خوابىدن(.
 سخنان بزرگمهر را به اطاّلع مردم اىران )رسىدن(.

 خون جگر دىو سپىد را در چشم کاووس )چکىدن(.
 اکوان دىو قطعه اى از زمىن را که رستم بر آن خوابىده بود برىد و بر سر دست )چرخىدن(.

 رستم بار دىگر رخش را تا محّل حادثه )دوىدن( و به سرعت خود را به آنجا )رسىدن(.
2( نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص کنىد.

 در نوىسندگى مهارت در پروراندن مطلب بسىار مهم است.
 نوشتٔه خوب آن است که نوىسنده مقصود خود را خوب بپروراند.

 نوىسندٔه خوب واقعّىات را دقىق مى بىند.
 اىرانىان در طول تارىخ زبان خود را حفظ کرده اند.

3( هرىک از فعل هاى زىر را، طبق نمونه، به سه صورت مضارع التزامى، ماضى التزامى و ماضى 
ساده بنوىسىد.

آورده است ــ مى دود ــ پذىرفته بود ــ آمده بودند ــ بىفکند ــ برده اند ــ مى سازند

ماضی سادهماضی التزامیمضارع التزامی فعل
آوردآورده باشدبىاوردآورده است

4( با کلمات زىر ىک نوشتٔه وصفى در ىک بند بنوىسىد.
بابونه، وحشى، شقاىق، آفتاب، نم نم، غلتىد.

1ــ  به کلمه اى که فارسى نىست ولى در زبان فارسى داخل شده و رواج ىافته است »دخىل« مى گوىند. کلمٔه 
دخىِل عربى مانند »کتاب«، »مداد« و ... کلمٔه دخىِل غىرعربى مانند »ُپست«، »کالس« و ...  .
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درس ىازدهم

مقاىسه

نوشتٔه زىر را، از »تات نشىن هاى بلوک زهرا« اثر جالل آل احمد با هم بخوانىم:
ابراهىم آباد چهار پنج کىلومتر بىشتر نىست … درست است که  مىان سگزآباد و  فاصلهٔ 
ابراهىم آبادى ها همان اخالق دهاتى، همان خشونت، همان  نىمه شهرى  زىر لباس و سر و ظاهر 
 سفىد  تندى نگاه، همان پوست آفتا ب سوخته، همان پنجه هاى ُزمخت و کار کرده و همان خِطّ
باالى پىشانى و حلقهٔ گردن سگزآبادى ها را مى توان دىد اّما در ابراهىم آباد نوعى تظاهر به شهرى 
شدن دىده مى شود … سگزآبادى هنوز چپق مى کشد و کىسه توتون جزو لوازم جهازى زنش 
ٔ بافت محل به پا مى کند، کاله نمدى به سر مى گذارد، قباى کوتاه سه چاک و  بوده است. گىوه
ىخه ِگرد دارد که روى آن شال مى بندد، و پا به سن که گذاشت، رىش مى گذارد؛ اّما ابراهىم آبادى 
سىگار مى کشد و قوطى برنجِى سىگار در جىب دارد، لباسش را ىا در شهر دوخته ىا زنش را 
وادار کرده به سلىقهٔ شهرى ها براىش بدوزد؛ کفش چرمى به پا مى کند،ِ کپى1 به سر دارد، پىراهنش 
ىخه برگردان است و روى گلو تنگ، دکمه اش مى کند … جالب تر زن ها هستند که در سگزآباد 
ٔ چاک دار و جلىقهٔ پولکى دارند، سربند بسته اند، و پاى برهنه  شلىته2 مى پوشند، پىراهن کوتاه و ىخه
به کوچه مى روند … اّما زن هاى ابراهىم آباد همه چادر نماز سر مى کنند، پىراهن بلند مى پوشند، 

و کفش به پا دارند …
نوىسنده حدود نىم قرن پىش دو جماعت روستاىى )سگزآباد و ابراهىم آباد( را با هم 
»مقاىسه« و نوع زندگى و آداب و رسوم آنها را به ما نشان داده است. ما اىن گونه با زندگى 
مردم اىن دو روستا آشنا مى شوىم و نىز درمى ىابىم که سگزآبادى ها خصوصّىات سّنتى خود 
را حفظ کرده اند )تا آن زمان( در حالى که ابراهىم آبادى ها از سّنت هاى خود دور شده اند. 
ىکى از راه هاى پروردن نوشته »مقاىسه« است. شما نىز گاه به ناچار براى آنکه مفهوم و 
ىا شباهت ها، تفاوت ها و درجات و مـراتب  بىان کنىد  موضوع مورد نظرتان را روشن تر 

1ــ  نوعى کاله داراى لبٔه جلو
2ــ  نوعى دامن کوتاه و پرچىن
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دو    چىز را بهتر نشان دهىد، از مقاىسه استفاده مى کنىد؛ زىرا مقاىسه حّد و مرز دو ىا چند 
مفهوم را بهتر و دقىق تر بىان مى کند.

البّته باىد توّجه داشته باشىد که مقاىسه معموالً بىن دو ىا چند پدىده صورت مى گىرد 
که از هر نظر قابل مقاىسه باشند؛ مثالً بىن دو انسان، دو شاعر، چند تفّکر، چند شیء و … .
شما در نوشتٔه جالل آل احمد مقاىسٔه خصوصّىات متفاوت مردمان دو روستا را مشاهده 

کردىد، اّما گاه غرض از مقاىسه بىان وجوه مشترک و شباهت هاست.
ملموس  و  محسوس  را  دشوار  و  فهم  غىرقابل  مفاهىم  نوىسنده  اىـن صورت،  در 

مى سازد.
در نوشتٔه زىر، نوىسنده با مقاىسٔه شعر، نّقاشى، پىکرتراشى و موسىقى، شباهت ها و 

تفاوت هاى آنها را نشان مى دهد:
»کالمى که از زىباىى و آراستگِى لفظى عارى باشد اصالً شعر نىست؛ زىرا شعر آفرىنش 
به وسىلهٔ رنگ و  نّقاشى و پىکرتراشى آفرىنش زىباىى  واژه هاست همان گونه که  به وسىلهٔ  زىباىى 
سنگ و فلز است با اىن تفاوت که مصالح کار شاعر در آفرىنش شعر ىعنى واژه ها برخالف رنگ 
و سنگ داراى دو بعد است: لفظ و معنا و از اىن نظر شاعرى با نّقاشى و پىکرتراشى و موسىقى 
به آفرىنش  متفاوت است و به همىن دلىل )دوبعدى بودن واژه ها( شاعر درعىن حال که دست 
زىباىى مى زند مى تواند حرفى براى گفتن داشته باشد و پىامى را ابالغ کند. حال آنکه موسىقى دان 
و نّقاش و مجّسمه ساز به سبب ىک بعدى بودن مواّد کارشان )صدا، رنگ، سنگ( نمى توانند 

چنىن رسالتى داشته باشند.«
در قلمرو زبان و ادبّىات فارسى

)تقى وحىدىان کامىار(

نوىسنده با اىن مقاىسه کوشىده است مفاهىم غىرقابل فهم و دشوار را محسوس و 
ملموس سازد.

فّعالّىت
ىک قطعه شعر نىماىى را با ىک قطعه شعر سّنتى مقاىسه 

کنىد و تفاوت هاى آنها را بگوىىد.
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در ادبّىات گذشته و خصوصاً ادبّىات عرفانى از اىن شىوه بسىار استفاده مى شده  است. 
در تمثىل نىز از مقاىسه بهره مى گىرىم. چنان که در درس طوطى و بّقال )کتاب ادبّىات 1( 
موالنا براى بىان ىک مفهوم واالى عرفانى از تمثىل استفاده کرده است. اىن کار موالنا 
مطلب را براى ما پذىرفتنى مى سازد و به ما کمک مى کند که مقصود بلند و عرفانى وى را 

به راحتى درىابىم.
در قرآن کرىم نىز، بارها و بارها از شىوهٔ مقاىسه و تمثىل استفاده شده است:

»َمـثَل کسانى که اموالشان را در راه خدا مى بخشند، هم چون دانه اى است که هفت خوشه مى روىاند و در هر 

خوشه اى ىکصد دانه و خداوند براى هر کس که بخواهد ]پاداش را[ چند برابر مى کند.« )بقره 261(

گاه، با مقاىسٔه دو امر، وىژگى هاى هرىک بىان مى شود.
نماىش نامه هاى »حماسى« و  آلمانى،  نماىش نامه نوىس معاصر  و  ِبرتُولد  برشت شاعر 

»درام« را با هم مقاىسه کرده است:
درام

 صحنٔه حادثه را مجّسم مى کند.
  احساسات تماشاگر را جلب مى کند.

 به تماشاگر تجربه مى آموزد.
 و …
حماسه

 صحنٔه حادثه را حکاىت مى کند و تماشاگر را به حال خود باقى مى گذارد.
 تماشاگر را به تصمىم گىرى وامى دارد.

 به تماشاگر معرفت مى بخشد.
 و …

مقاىسه ىکى از راه هاى پروردن معانى است که معموالً بىن دو امر با 
اعتبارى تقرىباً ىکسان انجام مى شود. غرض از مقاىسه روشن کردن معنى 
و مفهوم، بىان شباهت ها و تفاوت هاى درجات و وىژگى هاى دو امر است.
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خودآزماىى
1( دربارهٔ ىکى از دو موضوع زىر به شىوهٔ مقاىسه ىک بند بنوىسىد.

 فرد، اجتماع
 خانه، مدرسه

2( ىک نمونه مقاىسه را در کتاب هاى درسى خود پىدا کنىد که وجوه تشابه ىا اختالف دو امر 
را نشان مى دهد.

3( نمونه اى از آىات قرآنى را با راهنماىى معلّم خود بىابىد که در آن دو چىز مقاىسه شده باشد.
4( به نظر شما »آزادى« را با چه چىزهاىى مى توان مقاىسه کرد؟

5( کاربرد درست کلمات زىر را بنوىسىد.
جاناً، دوماً، سوماً، تلفناً، زباناً، تلگرافاً، باغات، گراىشات

6( با مقاىسٔه دو تصوىر صفحٔه بعد، موارد تفاوت و تشابه آنها را بنوىسىد.

بىاموزىم

دو جملٔه زىر را با هم مقاىسه مى کنىم:
ـ فرمود: من »معلّم« برانگىخته  ـ صلّى اللّه َعلىِه و آلهـ  الف( پىامبر اسالمـ 

شده ام.
ب( پىامبر اسالم ــ َصلّى اللّه ــ فرمود: من »معلّم« برانگىخته شده ام.

٭   ٭   ٭
با کمى دّقت درمى ىابىم جملٔه »الف« درست است؛ زىرا »صلّى اللّه َعلىِه و 
آله« ىک جملٔه دعاىى عربى به معنى »درود خداوند بر او و آلش باد« است و در 
فارسى بسىار رواج دارد. اگر کلمٔه »علىه« را از اىن جمله حذف کنىم، جملٔه 
دعاىى ناقص مى شود و معناى آن چنىن است: پىامبر اسالم »درود خداوند 

باد« فرمود…
گاهى به اختصار مى نوىسىم: پىامبر )ص( فرمود … هنگام خواندن اىن 

نشانٔه اختصارى نىز باىد بگوىىم پىامبر ــ صلّى اللّه َعلىهِ و آله ــ فرمود… .
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درس دوازدهم

گروه اسمى )1(

خبرنگار روزنامه جرىان حادثه را از مردم محل پرسىد.
اجزاى گزاره را در جملٔه باال مشّخص کنىد.

مى بىنىد که جز فعل، سه جزِء دىگر جمله از گروه هاى اسمى تشکىل شده است. گروه 
اسمـى ــ همچنان که در درس هاى پىش دىدىم ــ در جاىگاه هاى نهاد، متّمم، مفعول و … 

به کار مى رود.
پس گروه اسمى را بىشتر بشناسىم.
جمله هاى زىر را در نظر بگىرىد:

1( على کتاب خرىد.
2( على دو کتاب خرىد.

3( على دو کتاب جغرافى خرىد.
4( على اىن دو کتاب گران قىمت جغرافى را خرىد.

واژه هاى  بعدى،  در جمله هاى  و  است  اسم  تنها ىک  اّول،  در جملٔه  مفعول  که  مى بىنىد 
دىگرى همراه با آن آمده و آن را گسترش داده است. مفعول در هر چهار جملٔه باال گروه 
اسمى است؛ گروه اسمى از ىک اسم به عنوان هسته تشکىل مى شود و مى تواند ىک ىا چند 

وابسته داشته باشد. وجود هسته اجبارى و وجود وابسته، اختىارى است.
گروه اسمى مى تواند در جمله، نهاد، مفعول، متّمم، مسند و … واقع شود.

درخت مىوه داد.
درخِت کهن سال مىوه داد.

درخت کهن سال زردآلو مىوه داد.
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همىن درخت کهن ساِل زردآلو مىوه داد.
همىن دو درخت کهن ساِل زردآلو مىوه داد.

در جمله هاى باال، نهادها، گروه اسمى هستند و هستٔه همٔه آنها درخت است.
گروه اسمى در جمله هاى زىر، مفعول واقع شده است:

روزى صّىادى از رودخانه ماهى گرفت.
روزى صّىادى از رودخانه ماهى بزرگى گرفت.

روزى صّىادى از رودخانه ماهى هاى بزرگى گرفت.
روزى صّىادى از رودخانه ماهى هاى قزل آالى بزرگى گرفت.

در جمله هاى باال، مفعول ها، گروه اسمى هستند و هستٔه همٔه آنها ماهى است.
بنابراىن، اسم، هستٔه هر گروه اسمى است و مى تواند پىش ىا پس از خود ىک ىا چند 

وابسته بگىرد.

اسم

اسم، نشانٔه وىژه اى با خود ندارد اّما با ىکى از راه هاى زىر شناخته مى شود:
1( مى توان آن را جمع بست:

دىروز جاىزٔه شاگرد ممتاز مسابقٔه علمى را دادند.  
دىروز جاىزه هاى شاگردان ممتاز مسابقات علمى را دادند.  

2( مى توان به دنبال آن »ى« نکره آورد:
شىرى در جنگلى انبوه زندگى مى کرد.  

3( مى توان واژه هاى اىن و آن را پىش از آن به کار برد:
اىن مطلب را قبالً از آن استاد نىز شنىده بودم.  
4( مى توان آن را به عنوان نهاد، مفعول، متّمم و … در جمله به کار برد:
آن ماهىان با دىدن صّىاد از آبگىر گرىختند.  

ماهىان در جملٔه باال چند عالمت اسم را پذىرفته است؟
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وىژگى هاى اسم
هر اسم را از جهت هاى زىر مى توان بررسى کرد:

1( شمار
2( معرفه )شناس(، نکره )ناشناس(، اسم جنس

3( عام، خاص
4( ساخت

1( شمار
اسم، ىکى است ىا بىشتر. در صورت نخست، نشانه اى همراه ندارد: کتاب روى 

مىز است.
اّما اگر بىش از ىکى باشد، ىکى از اىن نشانه ها را دارد:
تقرىباً همٔه اسم ها را با »ها« مى توان جمع بست: ها  

انسان هاى آگاه در جهت رشد فرهنگى تالش هاى زىادى مى کنند.    
 بىشتر جانداران را مى توان با ان جمع بست: ان  

پنجه نادانى  دىو  با  دانش  سنگر  در  امروز  که  جوانى  دختران  و  پسران     
درافکنده اند، پهلوانان سرافراز فرداى اىن مرز و بوم اند.    

عالوه بر دو نشانٔه جمع فارسى ــ که ذکر شد ــ جمع با نشانه هاى عربى و       
به صورت مکّسر به شرح زىر نىز در بعضى کلمات معمول است:    

گروهى از اسم ها با ات جمع بسته مى شوند: ات  
دنىاى امروز، دنىاى تفّوق اطاّلعات و ارتباطات است.    

اىن نشانٔه جمع نىز در فارسى با بعضى اسم ها کاربرد دارد: ىن  
ضابطىن دادگسترى مشغول به کار شدند.    

  اىن نشانٔه جمع نىز گاهى در فارسى به کار مى رود: ون 
انقالبّىون به مبارزه ادامه دادند.  

 اىن نوع جمع نىز در فارسى تا حّدى به کار مى رود: جمع مکّسر 
اقوام بشرى رفته است، سهمگىن تر و بر  از همهٔ حوادثى که  حملٔه مغول   

دردناک تر بود.  
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2( معرفه )شناس(، نکره )ناشناس( و اسم جنس
1( روزى پدرم در باغچه نهالى کاشت.
2( من هر روز نهال را آبىارى مى کنم.

3( کاشتن نهال در شمار بهترىن کارهاىى است که بشر مى تواند انجام دهد.
واژٔه نهال در جمله هاى باال سه بار به کار رفته است اّما هرىک از جهتى با دىگرى 

تفاوت دارد:
نهال بار اّول ناشناس است و نشانٔه ناشناس بودنش »ى« همراه آن است.

نهال بار دوم شناس است و نشانٔه شناس بودنش »را« است.
نهال بار سوم، نه شناس است و نه ناشناس، در اىن جا جنس آن مطرح است و از 

اىن رو هىچ نشانه اى ندارد.
بنابراىن:

هر اسم مى تواند از اىن دىدگاه به ىکى از سه صورت زىر به کار رود:
معرفه )= شناس( که مهم ترىن نشانٔه آن در مفعول »را« است: کتاب را خرىدم. )قبالً 

دربارٔه آن کتاب صحبت شده است(.
نکره )= ناشناس( که نشانٔه آن »ى« و »ى را« پس از اسم است: کتابى خرىدم. کتابى 

را خرىدم.
جنس )نه معرفه، نه نکره(: کتاب خرىدم. )جنس کتاب مورد نظر است؛ ىعنى: چىز 

دىگرى نخرىدم(.

3( عاّم و خاص
پسر همساىٔه ما هوشنگ نام دارد.

واژه هاى »پسر«، »همساىه« و »هوشنگ« هر سه اسم هستند ولى دو کلمٔه »پسر« و 
»همساىه« از جهاتى با »هوشنگ« تفاوت دارند.

الف( پسر و همساىه، جمع بسته مى شوند:
پدر غّزالى تربىت پسران خوىش، محّمد و احمد را در آخرىن روزهاى عمر  

به دوستش واگذار کرد.  
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پىامبر اسالم)ص( حرمت و حقوق همساىگان را همىشه ىادآورى مى فرمودند.  
ب( پسر و همساىه، »ى« نکره مى گىرند:

اّما ماىه  کم  پىشه ورى  خانٔه  در  هجرى   450 سال  روزهاى  از  ىکى  در   
پرهىزگار پسرى به دنىا آمد.  

سنگ پشت، همساىه اى داشت که گاه گاه در کنار برکه با او دىدار مى کرد.  
پ( پسر و همساىه بر همٔه افراد طبقٔه خود داللت مى کنند؛

به عبارت دىگر، همٔه پسرها »پسر« و همٔه همساىه ها »همساىه« هستند.  
اىن دسته اسم ها را »عام« مى نامىم.

اّما »هوشنگ«
الف( جمع بسته نمى شود: هوشنگ ها
ب( »ى« نکره نمى گىرد: هوشنگى آمد.

پ( اگر چه صدها پسر به نام »هوشنگ« هستند اّما در هر جا غرض از »هوشنگ« 
فرد خاّصى است.

اىن دسته اسم ها را »خاص« مى خوانىم؛
پس اسم خاص نه نکره مى شود و نه جمع بسته مى شود.

ىادآورى: گاهى بعضى اسم هاى خاص که برجسته هستند، جمع بسته مى شوند. 
در اىن صورت، نظاىر آنها مورد نظر است مانند:

اىران، سرزمىن ابن سىناها، خواجه نصىرها و غّزالى هاست.

فّعالّىت
ده نمونه از انواع اسم را از درس مقاىسه بىان کنىد.

4( ساخت
اسم ها از جهت ساخت در سه گروه دسته بندى مى شوند:

اسم ساده: بـرخى اسم ها فقط ىک جزء دارند و تقسىم پذىر نىستند: آتش، کبوتر، سىاوش، 
وجدان، گوسفند؛ اىن اسم ها را ساده مى نامىم.
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پاره اى از اسم ها به دو ىا چند جزء که معنى مستقل دارند، تقسىم مى شوند: اسم مرکّب: 
کتابخانه، سفىدرود، چهل چراغ؛  اىن اسم ها را مرکّب   مى نامىم.  

اسمى است که دست کم ىک جزء آن معناى مستقل ندارد؛ ىعنى پىشوند ىا  اسم مشتق1: 
                       پسوند بـاشد: ترشى، مـوشک،  رفتار، خنده، پوشه؛ اىـن اسم هـا را مشتق 

                      مى نامىم.
پاره اى از وندهاىى که اسم مشتق مى سازند، عبارت اند از: زار )گلزار(،  
ـ ش  ـِ ـ )ـه/ه =e( )گردنه(،  ـ ـِ ـَـ ک )پىچک(، ـ گاه )کارگاه(، دان )گلدان(، ـ  

)گردش(، ار )خرىدار(، بان )باغبان(، چه )باغچه(، ى2)نىکى(.   

بىاموزىم

»نقش نماى اضافه« را در نمونه هاى زىر بررسى مى کنىم:
جناِب عالى، سخِن معلّم، لِب تشنه، توِپ بازى

توضىح آنکه:
1( نوشتن نقش نماى اضافه )کسرهٔ اضافه( همه جا الزامى نىست اّما رعاىت 
آن به صحىح و سرىع خواندن کمک مى کند؛ مانند: استاد ساختارِ موردِ نظر را 

در جمِع حاضران تشرىح کرد.
2( رعاىت نقش نماى اضافه در بعضى ترکىب ها الزامى است؛ چرا که اگر 
آن را ننوىسىم، کلمه به شکلى غىر از آنچه منظور ماست، خوانده و معنى مى شود. 
مانند »لِب تشنه« که بدون منظور کردن نقش نماى اضافه، لب تشنه خوانده مى شود 
و معنى آن تغىىر مى کند. همچنىن است: اسِب سوارى، قِد بلند، توِپ بازى، و 

نىز اىن جمله ها: پدِر احمد را دىد، معلِّم بچه ها را شناخت.
بند 2 چه  نمونه هاى  در  اضافه  نماى  نقش  نکردن  رعاىت  دهىد  توضىح 

تغىىرى در معنى آنها اىجاد مى کند.

1ــ بعضى از اسم ها وىژگى هاى مشتق و مرکّب را با هم دارند که به آنها »مشتق ــ مرکب« مى گوىند. 
مانند: دانش آموز )دان + ـِـ ش + آموز(

2ــ ى نکره و نشانه هاى جمع، وندهاى صرفى هستند و اسم مشتق نمى سازند.
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خودآزماىى
1( هستٔه اىن گروه هاى اسمى را مشّخص کنىد.

همىن دو کتاب جغرافى، خانٔه پدرى، عامل مهم ترقى نوجوانان، سازمان ملّى توسعه و پىشرفت 
اقتصادى، هر درخت مىوه دار، همه کس، آهنگ هاى آسمانى، ىک گله گوسفند، هر پنج دانش آموز.

2( با ىکى از راه هاى چهارگانه اى که خواندىد مشخص کنىد کدام ىک از واژه هاى زىر اسم است؟
مثال: نوع ← الف( مى شود آن را جمع بست: نوع ها، انواع

ب( ى نکره مى گىرد: نوعى پارچه
پ( آن و اىن مى گىرد: اىن نوع پارچه

ت( در جمله نقش مى پذىرد: اىن نوع را نمى پسندىد؟ نوع پارچه را عوض کنىد.
نوع، قىد، اصلى، معرفه، ساختمان، گرفتند، از، پىشتر، پىش، پنجم، تعّجب آور، شعر، شعرا

3( اسم هاى زىر را با عالمت ىا عالمت هاى مناسب جمع ببندىد؛ مثل ستاره که مى شود: ستاره ها، 
ستارگان

چشم، گربه، سبزى، کتاب، خانم، عضو، بچه، عقاب، پلنگ، بنده، زانو، ابرو، فرماىش، آشنا، 
دانشجو، رىاضى، مىوه، نکته، بانو، نور، کافر.
4( جمع مکّسر واژه هاى زىر را بنوىسىد.

زمان، قلّه، رأى، شاهد، عمل، دعا، کاسب، نتىجه، ماّده، کافر.
5( با هرىک از کلمه هاى زىر، ىک جمله بسازىد.

چهارراه، دستمال، خودکار، دانش، ماهى کپور، کتابخانه.
6( ساخت اسم هاى زىر را مشخص کنىد.

چنار،  زاغچه، کالغ،  زّرافه،  پلنگ،  شترگاو  خىار،  آبدوغ  آوىزه،  شتر،  قافله ساالر،  کاروان، 
پلّکان، لبه، هوش، جوشش، جو، پاسبان، گرىه.

7( خاص و عام بودن اسم هاى زىر را ثابت کنىد )برخى از آنها بىش از ىک مفهوم دارند(. آتش، 
هوا، افتخار، پول، برنج، قاسم، قاسم آباد، هالک، سالمت، بره، سنگ، چاره، زهره، شمع، سوسن، 

شهاب، بهرام، مّرىخ، انگىزه.
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8( دربارٔه طرح زىر ىک بند بنوىسىد.
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درس سىزدهم

با چه خّطى بنوىسىم؟

همٔه ما به خاطر دارىم که در پاىٔه اّول دبستان پس از آنکه کمى با »خواندن« آشنا شدىم، 
»نوشتن« را نىز آغاز کردىم. در آن سال، شکل نوشتن ما به تقلىد از خّط کتاب فارسى بود. 

معلّم امال مى گفت و ما مى نوشتىم:

اّما از پاىٔه دوم دبستان به بعد، آموختىم که جمالت باال را به شکل زىر بنوىسىم:

درشت،  اّول  نمونٔه  کلمات  و  که شکل حروف  درمى ىابىم  باال  نوشتٔه  دو  مقاىسٔه  با 
زاوىه دار و ىکنواخت است و حرف ها کنار هم چىده مى شوند اّما شکل حروف و کلمات 
در نمونٔه دوم ظرىف، منحنى و متعادل است؛ حرف ها با ىکدىگر تناسب و تقارن دارند و 
»نوشتن« آنها سرىع تر انجام مى گىرد؛ زىرا به جاى »زاوىه«ى حروفى مانند ب، د، ک … از 
 … استفاده مى کنىم و »دندانه«هاى »س« و »ش« را نىز  ،  ، »قوس« آنها مانند
« مى نوىسىم. استفاده از خّط نوشتٔه اّول ــ که به  « و » اغلب به شکل کشىده » 
ـ موجب کندى در »نوشتن« مى شود؛  »خّط نسخ« شبىه است و به آن »شبه نسخ« مى گوىندـ 
چنان که هنگام نوشتن کلمٔه »تخته« با آن خط، مداد چند بار از روى کاغذ برداشته مى شود، 
اّما براى نوشتن آن با خّط نوشتٔه دوم ــ که به »خّط تحرىرى« معروف است ــ مداد را  فقط 

.»  ىک بار از روى کاغذ برمى دارىم: » 
از مزاىاى خّط »شبه نسخ« اىن است که در آن حرف ها به شکل واضح و برجسته در 
کنار ىکدىگر قرار مى گىرند؛ بنابراىن، براى ىاد گرفتن الفباى فارسى در پاىٔه اّول دبستان 
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چنىن خطّى الزم است. خّط نسخ براى چاپ کتاب و مطبوعات نىز مناسب است و عمل 
»خواندن« را آسان مى کند اما براى نوشتن، اىن خط مناسب نىست و خّط تحرىرى توصىه 

مى شود. در زبان هاى انگلىسى، فرانسه و … نىز خّط تحرىرى با خّط چاپى فرق دارد.

 تحرىر در لغت به معنى نوشتن است. »خّط تحرىرى« در اصطالح، 
خّطِ نوشتن با دست است.

  اىن خط هر چند به »خّط نستعلىق رىز« نزدىک است اّما از لوازم 
و خوش نوىسى  هنرى  خّط  ِصرفاً  نباىد  و  مى رود  به  شمار  نوشتن  مهارت 

تلّقى شود.
  خّط تحرىرى به سبب ظرافت، زىباىى و سرعتى که در نوشتن آن 

است، براى دست نوشته هاى ما »خّط معىار« به شمار مى رود.

فّعالّىت
از متن درس هاى هفت تا دوازده کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسی )1( 

با توجّه به گروه کلمه هاى زىر امال بنوىسىد.

»گروه کلمه« ها براى امالى شمارۀ دو

مضارع التزامى، خار مغىالن، ُصَور  خىال، القا و تفهىم، همهمه و قهقهه، ُقرا  و   دهات، 
قالع و دژها، طبىعت قّهار، چشمه و قنات، هُرم آفتاب، نوشتٔه ابن بطوطه، حلّه اى ابرىشمىن، 
شخم و ورزاو، تناسب و تقارن، شبه نسخ، خّط تحرىرى، نستعلىق رىز، ضابطىن دادگسترى، 
َاحرار و آزادگان، مقاىسه و تمثىل، ّقصه و اسطوره، متحّىر و مبهوت، تعّمد و اجبار، حصول 
و  عروج  مقّدس،  نهضت  دىدگى،  و ستم  مظلومّىت  مأىوس،  قىافٔه  آال،  قزل  ماهى  نتىجه، 
ترّقى، آراسته و مزىّن، والىوم و آنتى بىوتىک، مدح قزل ارسالن، قطار سرىع الّسىر، قوام 
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و استحکام، ختام و پاىان، فلق و شفق، ظهىر فارىابى، عاّمٔه مردم، محو و نابود، معاصر و 
هم زمان، مراعات نظىر، جام عقىقى، نرگس و شقاىق، فرىاِد خان گزىده ها، غمىن و محزون، 
اطاّلع، درخششى  رىس، محض  و  راست  منتظر،  زائران  نجات،  جلىقٔه  مسلّح،  و  آماده 
عجىب، خطوط دفاعى، نسىان و غفلت، رزمندٔه بولدوزرچى، غّواصان رزمنده، جزر و مّد 
آب، جنگ و معرکه، ُاسؤه تقوا، ُقرب و بُعد، دو مصراع بىت، ادبّىات تأثىرگذار، حضرت 
مسىح، ِانعام و بخشش، محرمانه وِ سّرى، تبختر و خودخواهى، منقلب و سرگشته، هق هِق 
کودک، مشتاق و عالقه مند، سرمنزل غاىى، قىافٔه عبوس، هدىه اى تفّننى، مغازٔه مستعمل 
فروشى، زنده و ذى حىات، بال عقاب آسا، جذبٔه اسرارآمىز، سرزمىن قره قورم، رّب النوع 
پستى،  و  دنائت  بهره رسان،  و  ثمربخش  عارفانه،  ذوق  گل ها،  و  َازهار  بخش  زىنت  قلم، 
الُملک، شعر  اعتصام  برگ سمن،  و گل ها،  رىاحىن  و عجىن،  آمىخته  مغرور،  و  گستاخ 

ترىللو، مّشاطٔه صبح، لحن قاطع.
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درس چهاردهم

توصىف

در سال هاى گذشته، با توصىف منظره و شئ و چهره آشنا شدىم و دانستىم که ىکى 
از راه هاى راىج پروردن مطالب »توصىف« است. اّما توصىف تنها در نوشته هاى داستانى 
و شعر ىا گزارش و سفرنامه کاربرد ندارد بلکه در علوم و فنون هم به گونه اى مؤثّر و فّعال 
به کار مى رود. گاه ما مجبور مى شوىم در علوم تجربى به جاى تعرىف ىک شئ ىا پدىده، به 
توصىف آن بپردازىم؛ مثالً در گىاه شناسى اجزاى گىاه و انواع گىاهان با توصىف شناخته 

مى شوند. به نمونٔه زىر در وصف علمى »گل« توّجه کنىد:
گل در گىاه شناسى، قسمتى از ُرستنى هاى دانه دار و شامل اعضاى زاىشى گىاه است. 
گل معموالً بر ساقهٔ نازکى به نام ُدم گل قرار دارد که برگه در پاى آن است. ]  گل[ بىشتر از رشد 
بعضى جوانه هاى جانبى ــ جوانه هاى گل زا ــ پدىد مى آىد. ابتدا به صورت غنچه است و سپس 
شکفته مى شود. گل کامل از کاسبرگ، گلبرگ، پرچم و مادگى تشکىل ىافته که همگى در پاىىن 
  گل حلقه اى است از کاسبرگ ها که به کاسهٔ گل موسوم  به » نهنج« مّتصل اند. بىرونى ترىن جزءِ

است و جام گل را در برگرفته است …
از روى اىن توصىف مى توان شکل گل و اجزاى آن را رسم کرد. حال، نوشتٔه توصىفى 
باال را با نوشتٔه زىر که در آن سفر در سرزمىن گرمسىرى وصف شده است، مقاىسه کنىد:
بر دشت نشسته است، خود را نشان  آبادى، از پس گرماىى که  شتر آهسته مى رود … 
مى دهد . آسمان گرفته و ابرى است. خاربن ها به زمىن چنگ زده اند. شتر آهسته مى رود، صبور 
و تشنه؛ پاىش را آرام خم مى کند و سنگ رىزه ها از زىر پاى بارىک و بلندش ُسر مى خورند. برق 
آفتاب سنگ ها را داغ مى زند و هجوم گرماى دشتستان بر لب ها تاول مى نشاند. شتربان دهنهٔ شتر 
ٔ خارى دهنه را شل مى کند  را مى گىرد، چشمان گله مند و سىاهش را مى نوازد و هر  ازگاهى پاى بُنه
و تا به کوه برسد با کاکل سىاه و کاله نمدى ىک رو و چشمان درشت و سرگردان حرف مى زند …
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سنگ هاى  مىان  از  مى خورد.  پىچ  درىا  کنارهٔ  از  و  مى گذرد  کُنار  جنگل هاى  از  جاده 
صىقل خورده مى گذرد، در گرما گرم دشت سىنه پهن مى کند و به آبادى که مى رسد، دوشاخه مى شود.

)کنىزو، منىرو روانى پور(

در اىن وصف، طبىعت قّهار و نامأنوس است، خاربن از تشنگى به خاک چنگ زده 
است. برلب رهگذر دشتستان تاول مى نشىند. برق آفتاب سنگ ها را داغ مى زند … .

براى  توصىف ها،  اىن گونه  در  دارند.  اساسى  نقش  توصىف  اىن  در  عناِصر خىال 
آنکه موصوف در برابر مخاطب مجسم گردد و تصوىرى زنده از آن ارائه شود، از عناصر 
خىال استفاده مى کنىم. توصىف ممکن است، به فراخور موضوع انواع متعّدد پىدا کند: 
از توصىف ىک پدىدٔه علمى تا وصف طبىعت ىا عصر و زمانه که در اىن مجموعه وصف 
حاالت جانوران، افراد انسانى، فضاى زندگى اجتماعات مثل محفل، مجلس، خانواده، 
شهر، مسجد، مدرسه و … جاى مى گىرد. براى هر ىک از آنها نىز مى توان اقسام گوناگون 
سراغ گرفت؛ مانند طبىعت مأنوس، وحشى، فضاى شاد ىا ماتم زده ىا وحشت زا، چهره و 

قىافٔه بّشاش، غمگىن، خوشحال، مأىوس و … .
حواّس پنج گانه و تجربه هاى حّسى و عاطفى مواّد توصىف را مى سازد. در عىن 
حال، نوىسنده براى بىان هرىک از گونه هاى وصف با کىفّىات و حاالت گوناگون، به گنجىنٔه 
واژگاِن درخور و متناسبى نىازمند است؛ مثالً در نوشتٔه زىر، نوىسنده وصف باد و باران 
با حاالت  با طوفان و تالطم درونِى زندانى همراه ساخته و فضاىى متناسب  سهمناک را 
عاطفى قهرمان داستان اىجاد کرده است.مى بىنىد که به کارگىرى واژگان مناسب به ساخت 

اىن فضاى خاص، کمک فراوان مى کند:
باد دست بردار نبود. مشت مشت باران را توى گوش و چشم مأمورىن و زندانى ها مى زد. 
مى خواست پتو را از گردن گىله مرد باز کند و بارانى هاى مأمورىن را به ىغما برد. غرّش آب هاى 
غلىظ جىغ مرغابى هاى وحشى را خفه مى کرد. گاهى درهم شکستن رىشهٔ ىک درخت کهن زمىن 
را به لرزه درمى آورد. ىک موج باد از دور با خشاخش شروع و با زوزهٔ وحشىانه اى ختم مى شد …

)گىله مرد، بزرگ علوى(

در وصف کوتاه زىر، نوىسنده توصىفى موَجز و طرح گونه از ىک دِه سّنتى را نشان مى دهد:



 70 

 آدم ها، کناِر آب بارىکه اى ىا چشمه اى  دهى مثل همهٔ دهات: ىک النهٔ زنبور ِگلى و به قِدّ
ىا استخرى ىا قناتى ىعنى که آبادى.

)نفرىن زمىن، جالل آل احمد(

اىن هم وصفى از صحنه اى خانوادگى؛ غروب ىکى از روزهاى ماه مبارک رمضان:
آفتاب لب بام بود و هوا گرم گرم بود. از دىوارى که رو به مغرب بود، هُرم آفتاب توى 
حىاط مى زد. از آبى که چند دقىقه پىش پاشىده بودند، هنوز نَمى باقى مانده بود و بوى گرم خاِک 

نم کشىده، هوا را پر کرده بود و هُرم آفتاب تا اىن وِر حىاط توى اىوان مى زد.
بچه ها ــ دو تا دختر، ىکى ده دوازده ساله و دىگرى کوچک تر ــ توى اىوان روبه روى 
مادرشان به دىوار تکىه داده بودند و از حال رفته بودند؛ رنگشان پرىده بود. دهانشان باز مانده 
بود و نگاه چشمشان به دست مادرشان دوخته شده بود که هنوز قّوت داشت و مىله ها را تند باال 
و پاىىن مى برد و همه، در تنگناى بى حالى خود، گىر کرده بودند و به انتظار اذان مغرب ساکت 

نشسته بودند.
پدر از توى اتاق، همهٔ اىن بساط را مى دىد و آهسته ذکر مى گفت. سماور به جوش آمده 

بود و بخار آبى که از آن برمى خاست، توى اتاق مى زد …
 )سه تار، جالل آل احمد(

فّعالّىت
ىک توصىف کوتاه دربارٔه آسمان ىا خورشىد بگوىىد.

با شىفتگى تمام، شهر  ابن بطوطه، جهان گرد مراکشى قرن هشتم،   نوشتٔه زىر،  در 
دمشق را وصف مى کند:

دمشق بهترىن و زىباترىن شهر جهان است … اىن شهر، تا آنجا که ما ُجسته و دىده اىم، 
نگىن بالد اسالم و عروس شهرهاست. خود را به گُل و رىحان آراسته و در ُحلّهٔ ابرىشمىن باغ ها 
کوچه ها  و خم  پىچ  در  مار  هم چون  که  آب سلسبىل،  و  گسترده  پرداخته …ساىهٔ  به جلوه گرى 

فرومى پىچد و باغ هاىى که …
چنانکه در نمونه ها دىده مى شود، در توصىف استفاده از هرگونه صفت، فعل و قىد 
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مناسب ضرورى است؛ چرا که مى توان به کمک آنها به طور ظرىف و موشکافانه دىده ها را 
بىان کرد. از اىن رو نوىسنده باىد ضمن بهره مندى از هنر مشاهده، الفاظ کافى و درخور را 
در ذهن داشته باشد تا بتواند در هر موقع و مقام، تعبىرى مناسب بىاورد. با اىن مهارت در 

سال هاى آىنده بىشتر آشنا خواهىد شد.
به اىن نکته نىز باىد توّجه داشت که وارد کردن همٔه جزئّىات در توصىف نه الزم است 
و نه همواره مقبول. از مىان جزئىات آنهاىى را باىد برگزىد که در نشان دادن مقصود نقش 
را در حافظه  تنها خط هاىى  مىان خطوط چهره  از  مهم ترى دارند؛ همچنان که صورتگر 

ترسىم مى کند که در نشان دادن حالتى به کار مى آىند. 
نگارش  در  و  است  گوناگون  و  وسىع  بسىار  توصىف  گفتىم، حوزٔه  البّته، چنان که 
انواع نوشته ــ اعم از علمى و ادبى ــ کاربردهاى فراوان دارد. نوىسندٔه خوب باىد اىن 
کاربردها را بشناسد؛ نمونه هاى خوب را بخواند و خود را براى آفرىنش ادبى و نگارش 

خالق آماده سازد.

انواع  در  که  است  مطلب  پرورش  راىج  راه هاى  از  ىکى  توصىف، 
نوشته هاى علمى و ادبى کاربرد دارد. نوىسنده در هر ىک از انواع و گونه هاى 
وصف به گنجىنٔه واژگاِن درخور و متناسبى نىازمند است. عالوه بر اىن، 
استفادٔه درست از هرگونه صفت، فعل و قىد مناسب براى توصىف دىده ها 
و شنىده ها ضرورى است. در توصىف نباىد از همٔه جزئّىات سخن گفت. 
بلکه باىد تنها به آن دسته از جزئّىات پرداخت که به روشن تر شدن مقصود 

کمک مى کنند.
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خودآزماىى
1( تصوىر زىر را در ده سطر وصف کنىد.

2( بنوىسىد هر ىک از انواع توصىفات زىر براى بىان چه مقصودى است؟
 بهار گذشته دو سال بود که آنجا بودم. ماهِ مه که رسىد، چه بگوىم که چه گرماىى شد! خداى من! چنان چىزى 
را هرگز ندىده بودم. هىچ کس توان کار کردن نداشت. کارگرها دراز  به دراز تو ساىه مى افتادند و مى خوابىدند. گوسفندها 
دراز مى کشىدند و مى مردند. بعضى حىوان ها واقعاً دىوانه شدند. خورشىد از آن باال چنان برزمىن مى تابىد و برق آفتاب 
چنان وحشتناک بود که احساس مى کردى، چشم هاىت مى خواهند از حدقه بىرون بپرند. خاک ترک مى خورد و از 
هم مى پاشىد. محصوالت کباب مى شدند؛ زىتون ها همگى دود شدند و به هوا رفتند. درست دِر جهّنم باز شده بود. به 
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اندازهٔ ىک چشم به هم زدن، نمى شد خوابىد … شب ها همان قدر گرم بود که روزها. انگار توى کوره زندگى مى کردى.
 )وطن فروش، سامرست موام، ترجمٔه على محّمد حق شناس(

٭     ٭     ٭
 نامه اى از برادرم رسىد لبرىز از مهر و سرشار از خبرهاىى که خوابشان را مى دىدم.

برف کوه هنوز آب نشده است. به آب چشمه دست نمى توان برد. ماست را با چاقو مى برىم. پشم گوسفندان را 
گل و گىاه رنگىن کرده است. بوى شبدِر دوچىن هوا را عطرآگىن ساخته است. گندم ها هنوز خوشه نبسته اند. صداى 
بلدرچىن ىک دم قطع نمى شود. جوجه کبک ها خّط و خال انداخته اند. کبک درى در قلّه هاى کمانه فراوان شده است.
مادىان قزل، کّرهٔ مادهٔ سىاهى زاىىده است. تولهٔ شکارى بزرگ شده است. اسمش را به دستور تو پات گذاشته ام. 
رنگش سفىد است. خال هاى حناىى دارد. گوشش آن قدر بلند است که به زمىن مى رسد. از مادرش بازىگوش تر است. 
پرىروز براى کبک به قره داغ رفتم و پات را همراه بردم. چىزى نگذشت که در مىان علف ها و خارها بوى دلخواه خود را 
ىافت. در کنار بوتهٔ سبزى اىستاد. تکان نخورد. چشم به گىاه دوخت. اندامش به لرزه افتاد. دست راست را باال برد. 
فرصت پىاده شدن نداشتم. دهانهٔ اسب را رها کردم و تفنگ را سر دست گرفتم. کبک نرى به هوا رفت. به زمىنش آوردم. 
الى گَوَن ها افتاد. پات رفت و به ىک چشم برهم زدن، پرنده را به دندان گرفت و آورد. دهانش به دستم نمى رسىد. دو 

دست را بر رکاب گذاشت و کبک را به دستم سپرد.
با کمک پات چندىن کبک از تسمه بند زىن آوىختم و به خانه آمدم. بىا تا هوا تر و تازه است، خودت را برسان. 

مادر چشم به راه توست. آب خوش از گلوىش پاىىن نمى رود.
)بخاراى  من اىل من، محّمدبهمن بىگى(

3( مفرد جمع هاى مکّسر زىر را بنوىسىد.
احرار، قالع، ُقرا، ادلّه، نَُسخ، فالسفه، تّجار، مکاتىب، مکاتب، رعاىا، نواحى، معانى، اجانب، اشىا

4( صحىح کلمات زىر را بنوىسىد.
استىفا از کار، خورده فروشى، تمِر ىادبود، روغن ماىه
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درس پانزدهم

زبان شناسى چىست؟ )1(

پىش از اىن گفتىم، زبان ىک نظام است که کار اصلى آن اىجاد ارتباط مىان انسان هاست 
و شکل هاى گوناگونى به نام گونه، لهجه و گوىش دارد. اکنون باىد اضافه کنىم علمى که به 
شناخت زبان مى پردازد، زبان شناسى نام دارد. زبان شناسى را مطالعٔه علمى زبان نىز تعرىف 
کرده اند. منظور از کلمٔه علمى در اىن تعرىف آن است که زبان شناسى ــ مثل همٔه علوم 

دىگر  ــ از روش هاى راىج در تحقىقات علمى استفاده مى کند.
باىد در نظر داشت که سابقٔه مطالعٔه زبان به چندىن هزار سال پىش باز مى گردد. در 
گذشته، زبان را به قصد شناختن خوِد آن مطالعه نمى کردند بلکه هدف از مطالعٔه زبان حفظ 
کتب آسمانى و آثار ادبى از دگرگونى هاى ناشى از گذشت زمان بود ىا اىجاد ارتباط مىان 
اقوام و مللى که به زبان هاى مختلف سخن مى گفتند. مطالعٔه زبان به اىن شىوه را زبان شناسى 

سّنتى مى نامند.
در مقابل زبان شناسى سّنتى، زبان شناسى جدىد قرار دارد. زبان شناسى جدىد زبان را 
در درجٔه اّول به قصد شناختن خود آن مطالعه مى کند و فقط به کشف واقعّىات موضوع زبان 
مى پردازد تا درىابد زبان به آن گونه که هست، چىست و دىگر نمى کوشد که آن را تغىىر دهد. 
زبان شناسى در اىن مفهوم مشّخص، علمى است جدىد که از آغاز قرن بىستم شروع شده 
و اىنک به پىشرفت هاى زىادى دست ىافته است. زبان شناسى جدىد را به نام زبان شناسى 

همگانى ىا ساخت گرا نىز مى شناسند.
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فّعالّىت
فکر کنىد و پاسخ دهىد.

نزدىک ترى  ارتباط  زبان شناسى  کدام  با  امروز  فارسى  زبان  دستور 
دارد؟ چرا؟

مطالعٔه زبان به شىؤه جدىد و به قصد شناختن خوِد آن، کار آسانى نىست. ىکى از 
مشکالت مطالعٔه زبان، تغىىر و تحّول دائمى آن است. براى رفع اىن مشکل، زبان شناسان 
زبان  مثالً،  مى گذارند؛  کنار  مى شود،  زبان  در  تغىىر  و  تحّول  موجب  که  را  زمان  عامل 
فارسى را فقط به صورت امروزى آن بررسى مى کنند؛ از صورت هاىى نظىر »همى رفتم« و 
»شنىدستم« و »مر او را حسن گفتندى« و »به باغ اندرون« و مانند اىنها که همگى به گذشتٔه 
زبان فارسى تعلّق دارند، چشم مى پوشند و مطالعٔه آنها را به شاخه اى دىگر از زبان شناسى 

مى سپارند که به زبان شناسى تارىخى موسوم است.
وجود گونه ها، لهجه ها، گوىش ها و گستردگى بىش از حّد آن ىکى دىگر از مشکالت 
از  ىکى  به  فقط  را  مطالعٔه خود  زبان شناسان  مشکل،  اىن  رفع  براى  است،  زبان  مطالعٔه 
شکل هاى گوناگون زبان محدود مى کنند؛ شکلى که بىشتر براى اىن کار برمى گزىنند، ىکى 

از شکل هاى نوشتارى ىا گفتارى گوىِش معىار است.
اگر براى اىن کار ىکى از گوىش هاى جغرافىاىى، اجتماعى و … را انتخاب کنند در 

آن صورت، حاصل کار آنان را گوىش شناسى مى گوىند.
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بىاموزىم

به نظر شما کدام جمله صحىح است؟ چرا؟
الف( اىن گىاه داروىى خواّص زىادى دارد.

ب( اىن گىاه داروىى خواص هاى زىادى دارد.
کلمٔه »خواص« جمع است )جمع خاّصه( و نباىد دوباره جمع بسته شود؛ 
بنابراىن، به جاى اىنکه بگوىىم و بنوىسىم: َاخبارها، اخالق ها، کتب ها، طرق ها، 
حواس ها، اوالدها و … مى گوىىم و مى نوىسىم: اخبار، اخالق، کتب، طرق، 

حواس، اوالد و …
را  آنها  مفرد  مکّسر  بعضى جمع هاى  به جاى  مى توانىم  ىادآورى 1( 
همراه با نشانٔه جمع فارسى »ها« به کار ببرىم؛ مانند »خبرها« و »کتاب ها« به  جاى 

»اخبار«، »کتب« و…
ىادآورى 2( گاه بعضى از کلماتى که جمع عربى هستند، در فارسى با 
معنى مفرد به کار مى روند. مانند طلبه )جمع طالب(، عمله )جمع عامل(، اسلحه 

)جمع سالح(، حقوق )جمع حق( و …
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خودآزماىى
1( منظور از علمى بودن زبان چىست؟

2( زبان شناسان براى حّل مشکل دگرگونى زبان، چه راه حلّى اندىشىده اند؟
3( وظىفٔه گوىش شناسى چىست؟

4( مثال هاى زىر را که در حوزٔه زبان شناسى تارىخى است، به زبان امروز بازنوىسى کنىد.
  بارانکى خردخرد مى بارىد، چنان که زمىن ترگونه مى کرد )تارىخ بىهقى(

   از اىن ناحىت خرما خىزد از هرگونه و اندر وى حىوانات اند عجب گوناگون )حدود العالم(
   پس ىوسف را بدان سر چاه بردند و جامه از او بىرون کردند و رسن به مىاِن او اندر بستند.
)ترجمٔه تفسىر طبرى(
   چون به بصره رسىدىم، از برهنگى و عاجزى به دىوانگان ماننده بودىم و سه ماه بود که موى 

     سر   بازنکرده بودىم.
)سفرنامٔه ناصر خسرو(

5( نوع اسم هاى مشخص شدٔه تمرىن 4 را تعىىن کنىد.
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درس شانزدهم

گروه اسمى )2(
وابسته هاى اسم

صرى است؟ گروه اسمى شامل چه عناِ
جاى هسته را چه واژه اى اشغال مى کند؟

به مثال هاى زىر توّجه کنىد:
1( سىمىن آن انگشتر را پسندىد.
2( سىمىن دو انگشتر پسندىد.

3( سىمىن کدام انگشتر را پسندىد؟
4( سىمىن بهترىن انگشتر را پسندىد.
5( سىمىن انگشتر زىبا را پسندىد.
6( سىمىن انگشتر دىگر را پسندىد.

7( سىمىن انگشتر طال پسندىد.
8( سىمىن همان انگشتر را پسندىد.

در همٔه مثال هاى باال، مفعول گروه اسمى است که از ىک اسم )انگشتر( به عنوان 
هسته و ىک کلمٔه دىگر به عنوان وابسته تشکىل شده است. پس، هستٔه هر گروه اسمى، اسم 
است و اسم ممکن است به صورت گروه اسمى به تنهاىى بىاىد ىا با ىک ىا چند وابستٔه پسىن 
و پىشىن همراه شود. به عبارت دىگر اسم بدون وابسته هم گروه اسمى حساب مى شود.

به گروه هاى اسمى باال توّجه کنىد؛ وابسته اى را که پىش از انگشتر )= هسته( آمده 
است، وابستٔه پىشىن و وابسته اى را که پس از انگشتر آمده است، وابستٔه پسىن مى گوىىم.

وظىفٔه وابسته ها توضىح برخى وىژگى هاى هستٔه گروه اسمى است.
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وابسته ها دو دسته اند. وابسته هاى پىشىن، وابسته هاى پسىن.

فّعالّىت 
با ذکر مثال دربارهٔ اهّمّىت هرىک از عناِصر گروه اسمى گفت وگو کنىد.

وابسته هاى پىشىن
1( صفت اشاره:آن گل، اىن مىزها 

دو کلمٔه »اىن و آن« وقتى همراه با اسمى بىاىند، صفت اشاره   
هستند و اسم همراه آنها موصوف است.

داستان اىن داناىان مردم گرىز، بسىار ماننده است به آن داستان  

 عىسى )ع( که به کوه مى گرىخت. گفتند: »از چه مى گرىزى؟«   
گفت: »از احمق!«

2( صفت پرسشى:  کدام داستان؟ چند کودک؟ چه زمان؟  
و  بىاىند  اسم  از  پىش  وقتى  چه  و  چند  کدام،  واژه هاى     

را برسانند، صفت هستند. پرسشى  
کدام شاعر را مى شناسىد که همچون ناصرخسرو شعر براىش    

سالح مبارزه باشد؟     
چند شاهنامه در کتابخانه موجود است؟     

على چه کتابى در دست داشت؟    

عجب منظره اى! 3( صفت تعّجبى:  چه خانه اى!   
کلمٔه چه وقتـى با اسم بىاىـد و تعّجب را بـرساند، صفت     
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تعّجبى است.کلمٔه عجب نىز در صورت همـراهى با اسم، صفت 
تعّجبى است:

خود  دامن  نمى زند! چه مردانى که در  بازى ها که دست  به چه  تارىخ     

نمى پرورد! آن سو چنگىز و تىمور و اىن روى سّکه محمود تارابى و     
نجم کبرى. عجب حکاىتى است اىن تارىخ!    

4( صفت شمارشى 
ابرىشم  کرم  دوازده  گنجشک،  سه  مثل:  اصلى  اعداد  الف:    شامل:   )1(  
بىست سال تمام هر هفته روزنامٔه نسىم شمال در چهار صفحٔه کوچک     

   
چاپ مى شد و به دست مردم مى رسىد.    

ـُـ مىن« به اعداد اصلى درست   ب: اعداد ترتىبى که با افزودن »      
مى شود: دومىن ستون   

ورود هشتمىن پىشواى بزرگ شىعه، موجى از رضاىت در مىان اىرانىان                    
   

اىجاد کرد.    

5( صفت عالى:  همٔه صفت هاىى که »ترىن« را به دنبال دارند، از اىن مقوله اند:   
فرهنگ، مىؤه بهترىن استعدادها و اندىشه ها و کردارهاى ىک قوم      

است.   
بزرگ ترىن بخش ادبّىات دورٔه مشروطه به مسائل سىاسى      
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روز اختصاص ىافت.    
6( صفت مبهم:  هر، هىچ، همه، فالن در صورت همراهى با اسم، صفت مبهم اند.   
همچنىن چند درصورتى که پرسشى نباشد. هر فرد. هىچ زحمت.      

همه کار. چند گروه. فالن آدم.  
هر شاعرى در دورٔه مشروطه مى کوشىد تا آتش انقالب را    

فروزان تر کند.     
بىش از چند نفر در تاالر سخنرانى حاضر نشده بودند.    

همه  جا را گشتم؛ هىچ  جا را نادىده نگذاشتم اّما اثرى از    

کتاب نىافتم.     
خدمت  در  هرگز  که  داشته  را  حسن  اىن  همىشه  معترض  ادبّىات     

فالن امىر  و وزىر قرار نگرفته است.    

خودآزماىى 
1( به هر ىک از کلمات زىر، وابسته هاى پىشىن مناسب را بىفزاىىد.

مثال: کتاب، اىن کتاب، هر کتاب، چند کتاب، بهترىن کتاب. 
در هر مثال، وابسته هاىى متنّوع و متفاوت به کار برىد.

کودک
کار

نتىجه
داستان

با  نام آنها را بنوىسىد و هرىک را  2( در نوشته هاى زىر وابسته هاى پىشىن را شناساىى کنىد؛ 
پىکان به هسته وصل کنىد.
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 از بررسى در سه اىالت اسالمى و پنج شهر مهم به اىن نتىجه مى رسىم که پس از معاوىه، اىالتى 
که سرنگون شدن رژىم دمشق را مى خواست و براى اجراى اىن منظور اقدام کرد، کوفه بود.

 روزنامٔه »مرد امروز« بزرگ ترىن روزنامٔه اجتماعى زمان خود بوده است.
 »محّمد مسعود« در آن چند روِز اختفاى خود، کوبنده ترىن مقاله ها را در روزنامٔه توقىف شدٔه 
»مرد امروز« به چاپ رساند. اىن شهامت حّتى مخالفان را هم تحت تأثىر قرار داد اّما هىچ کس نمى دانست 

که او دارد چه روزهاى سختى را پشت سر مى گذارد.
 معلوم نىست آن سخت گىرى آغاز کار و سپس طرح نقشٔه جنگ و اجراى آن با اشارٔه دمشق 
بوده است ىا به ابتکار شخص حاکِم کوفه. شاىد رئىس و مأمور هر دو در آن دخالت داشتند اّما ىک 
نکته را از البه الى گفت و شنودهاى صحنٔه کارزار مى توان درىافت و آن اىن است که مردم کوفه در 

آغاز نمى خواستند حادثه، پاىانى فجىع داشته باشد.
3( زبان انسان را با زبان حىوانات مقاىسه کنىد و شباهت ها و تفاوت هاى آنها را در ىک بند بنوىسىد.
4( از بىن کلمات زىر آنها را که امروزه معنى مفرد مى دهند و دوباره قابل جمع بستن هستند، 

مشخص کنىد. 
وقاىع، جواهر، قصاىد، ارباب، ُاسرا، حور، لىالى، مراسم.
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درس هفدهم

ساده نوىسى

دو نوشتٔه زىر را با هم مقاىسه کنىد:
در پىشاور تقرىباً همه فارسى مى دانند، منتها از فروتنى اىن را اعتراف نمى کنند. اگر از 
کسى بپرسى که فارسى مى داند ىا نه، به فارسى فصىح جواب مى دهد که با کمال تأّسف زبان فارسى 
را نمى داند و از خندٔه ناگهانى ات در شگفت مى شود. من متوّجه شدم که پاکستانى ها برخالف 

ما، اىن طور ناگهانى نمى خندند. آنها آهسته لبخند مى زنند.
محبّت پاکستانى ها نسبت به ما اىرانى ها براى من هم تکان دهنده بود و هم ناراحت کننده. 
تکان دهنده از اىن جهت که محبّتشان حقىقت دارد. چرا راه دور بروىم؛ من مى خواستم از ىک 
فروشندهٔ دوره گرد چند تّکه نى شکر بخرم؛ او چون شنىد که من اىرانى هستم، به هىچ عنوان حاضر 

نشد پولش را بگىرد. گفت که من مهمان او هستم و…
٭      ٭      ٭

و پىغمبر ما را ــ علىه الّسالم ــ بر هر که عرضه کردندى، نستدى و گفتندى: » او ىتىم 
است«… پىغمبر را بر حلىمه عرضه کردند، هم نگرفت و گفت: » مرا خود دروىشِى خوىش بس 
است.« تا اىن همه زنان بنى سعد، کودکان را برگرفتند و نىز حلىمه هىچ کودک نىافت و زنان خواستند 
که بازگردند. حلىمه گفت: » من شرم دارم با اىن زنان به راه اندر آمدن. هر کسى کودکى ىافت و 

من نىافتم. بروم و آن کودک ىتىم برگىرم و ببرم تا از آن زنان، بارى، شرم ندارم.«
 پس حلىمه با شوى بىامد سوى عبدالمطلّب و پىغامبر را بپذىرفت و از مادر بستد و دىگر 

روز برفتند.
نوشتٔه اّول اثر ىکى از نوىسندگان معاصر و دومى از تارىخ بلعمى نوشتٔه ابوعلى بلعمى 
اّما هر  با هم اختالف زمانى دارند  به قرن چهارم است. اىن دو نوشته هزار سال  مربوط 

دوساده اند؛ زىرا:
 زباِن هر دو نوشته صمىمى و نزدىک به زبان گفتار است.
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 جمالت کوتاه، ساده و روان اند.
 کلمات و عبارت هاى دشوار و پرتکلّف در آنها دىده نمى شود.

 عبارت ها و کلمات زاىد و به اصطالح »حشو« در آنها دىده نمى شود.
 مقصود دو نوىسنده به خوبى فهمىده مى شود.

هر نوشتٔه ساده اى باىد اىن وىژگى ها را داشته باشد.
اکنون دو نوشتٔه دىگر را با هم مقاىسه مى کنىم:

سرّ، فصول مُشبَع اندىشىده بودم و آن را اصول و فروع و اطراف و زواىا  من براى اظهار اىنِ 
نهاده و مىمنه و مىسره و قلب و جناِح آن را به حقوق صحبت و ممالحت و سوابق اتّحاد و مخالصت 
بىاراسته، و مقّدمات عهود و سواِلف مواثىق را طلىعٔه آن کرده و حرمت هجرت و وسىلت غربت را 
ماىه و ساقه گردانىده و بسىجىدٔه آن شده که بر اىن تعبىه در صحراى مباسطت آىم و حجاب مخافت 

از پىکر مراد بردارم و به ىُمن ناصىت و برکِت معونت تو مظّفر و منصور گردم.
)کلىله و دمنه(

٭      ٭      ٭
علماى بزرگ علم الّنفس پس از تحقىقات و تفحّصات عمىق باألخره از اىن حقىقت مسلّم 
پرده برداشته اند که بىن افراد جامعٔه بشرىّت از نظر لون هاى متفاوت، از لحاظ فراست و هوش و 
قدرت تفّکر، اختالفى در کُنه امر وجود ندارد. َعلٰى   هذا عدم تعادلى که بىن ملل مختلف عالم از 

لحاظ درجات تمّدن مشهود است، صرفاً نتىجٔه مستقىِم اختالف محىط زندگى آنهاست.
نوشتٔه اّول از کلىله و دمنه )قرن ششم( و دومى اثر ىکى از نوىسندگان معاصر است. 
اىن دو نوشته در مقاىسه با دو نوشتٔه گذشته پرتکلّف اند؛ زىرا استفاده از کلمات دشوار در 
اىن نوشته ها سبب شده است که مقصود نوىسنده به راحتى درىافت نشود. نوىسنده در متن 

کلىله و دمنه مى خواهد بگوىد )به اختصار(:
و با هم صمىمى شوىم  که  امىد  اىن  به  رىختم  تو طرح دوستى  با  براى جلب همکارى، 

به ىارى تو به هدف هاى خود برسم.
در اىن نوشته، نوىسنده اصطالحاتى رزمى چون مىمنه، مىسره، قلب، جناح، طلىعه، 
ماىه، ساقه، آراستن، بسىجىدن، تعبىه، صحرا، مظفر و منصور را به کار گرفته و درنتىجه 

نوشته را تکلّف آمىز کرده است. 
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فّعالّىت
متن نامٔه پدرى به فرزند نوجوانش را در پاىان درس بىست و پنجم 
کتاب بخوانىد و وىژگى هاى ىک متن ساده را در آن پىدا کرده، بىان کنىد.

نکات زىر به ما کمک مى کند تا بتوانىم ساده بنوىسىم:
1( سعى کنىم همان گونه که سخن مى گوىىم، بنوىسىم؛ تمرىن تبدىل گفتار به نوشتار 
به ما کمک مى کند در اىن زمىنه مهارت هاى کافى را به دست بىاورىم. زبان نگارش چون 

به زبان گفتار نزدىک شود، روح و تَحّرک بىشترى مى ىابد.
2( اگر مى خواهىد مطلبى را نقل کنىد که از دىگرى شنىده اىد، ابتدا آن را خوب بفهمىد 
و هضم کنىد؛ آن وقت فهمىده هاى خود را به زبان خودمانى بنوىسىد. درصورتى که بخواهىم 
شنىده ها و خوانده هاىمان را با پاره اى از نقل قول ها به سخنان خود وصله بزنىم، خوانندهٔ تىزبىن 

به سرعت پى مى برد که آنچه مى خواند، حرف ما نىست و متعلّق به دىگرى است.
پس هرگاه مقاصد خود را به زبان خودمانى بىان کنىم، در سخن ما صداقت و صمىمّىت 

احساس مى شود؛ زىرا زبان هرچه ساده تر و بى تکلّف تر باشد، صمىمى تر جلوه مى کند.
3( سعى کنىد از جمالت بلند استفاده نکنىد، هرچه جمالت کوتاه تر باشند، مفهوم 
را زودتر و بهتر مى رسانند: مثالً اىن نوشتٔه بلند را مى توان به چند جملٔه کوتاه تبدىل کرد:
رابىندرانات تاگور )1861 ــ 1942( از شاعران بزرگ جهان و از افتخارات هندوستان 
و مشرق زمىن و در شمار معدود افرادى است که از قاّرٔه آسىا جاىزٔه نوبل ادبّىات را درىافت 

کرده است.
رابىندرانات تاگور )1861 ــ 1942( از شاعران بزرگ جهان است. او از افتخارات 
هندوستان و مشرق زمىن به شمار مى رود. تاگور از جملٔه معدود آسىاىى هاىى است که جاىزٔه نوبل 

را در ادبّىات به دست آورد.
4( از تکلّف کالمى و شاخ و برگ دادن بى مورد به مطالب و عبارت هاى فضل فروشانه  
پرهىز کنىم. اىن عبارت هاى متکلّفانه و فضل فروشانه نوشته را دىرىاب مى سازند. شما از 

دو عبارت زىر کدام ىک را مى پسندىد؟
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الف( تا آن  وقت در سّنى خواهىد بود که نخواهىد توانست از امکاناِت مالى خود 
بهره بردارى کنىد.

ب( در آن موقع براى استفاده از پول خود، فرصتى نخواهىد داشت.
البّته گاهى مجبورىم مقصود خود را غىرصرىح و در لفاف کلمات بىان کنىم؛ مثالً 
به جاى اىنکه به پدرى بگوىىم فرزند شما بى تربىت است، مى گوىىم: فرزند شما نىاز دارد که 

احترام به دىگران را طبق موازىن تربىتى فراگىرد.
و  فعل ها  تکرار  تکىه کالم ها،  بى نقش،  و  زاىد  عبارت هاى  و  واژگان  کاربرد  از   )5

اسم ها، صفت ها، کلمه هاى مترادف و جمله هاى معترضه و تو در تو پرهىز کنىد.
6( از کلّى گوىى و ابهام دورى کنىد.

7( در نوشته هاى علمى، بهتر است از آراىه هاى ادبى استفاده نکنىد )← زبان علمى، 
زبان ادبى(. حتى در نوشته هاى ادبى نىز ازدحام آراىه هاى ادبى، شىواىى کالم را از مىان 

مى برد و مقصود نوىسنده در مىان انبوهى از تصاوىر خىالى گم مى شود. 
8( از واژگان و ساخت هاى دستورِى کهن استفاده نکنىد:

ادا تواند کرد ← مى تواند ادا کند
گفته آمد ← گفته شد 

نگهبان دىن تواند بود ← مى تواند نگهبان دىن باشد.
از جاى بشد ← عصبانى شد

با هم بخشى از کتاب »شرح زندگانى من«، نوشتٔه »عبداللّه مستوفى« را مى خوانىم، 
اىن کتاب سرمشقى براى نگارش به شىوهٔ ساده و روان است:

تأّسى جوان هاى طاىفه به من
ىک ماهى بود به مدرسه مى رفتم. ىک روز عصر مىرزا اسماعىل خان، پسرعمو و شوهر 
خواهرم، به منزل ما آمده به من اظهار داشت پسرش مىرزا صادق خان )صادق اعتالء( را ماىل است 
به مدرسهٔ سىاسى بفرستد و از من خواهش کرد که از هر حىث از او مواظبت و براى درس هاى 
گذشته که حاضر نبوده حاضرش کنم. ضمناً  قدرى هم شکاىت از وضع پاره اى مجالس جوان هاى 
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خانواده کرد. بزرگ ترىن مواظبت ها را باىد موقعى به کار برد که اطفال از بچگى خارج شده، 
به جوانى مى رسند. اىن حالت از جهت سن در اشخاص متفاوت است؛ شاىد بعضى ها هم باشند 
که پىر شده و به اىن حالت نرسىده باشند. بچه ها هرقدر باهوش تر باشند، در موقع تحّول از بچگى 
به جوانى، بىشتر به مواظبت احتىاج دارند. باهوش ترىن بچه ها اگر در سن تحّول خودرو بار بىاىد، 
مضرترىن اشخاص خواهد شد. مىرزا صادق خان بسىار باهوش و از ىک سال قبل وارد دورهٔ 
جوانى شده و بسىار الزم بود که هوش اىن جوان به کارهاى علمى و عقلى مصرف شود. مدرسهٔ 
سىاسى بهترىن وسىله براى اىن کار بود. من از هر حىث به مىرزا اسماعىل خان اطمىنان دادم که 
اىن خواهرزاده را مثل برادر مواظبت کنم که از هر حىث خوب از آب بىرون بىاىد. چون زمىنٔه 
ٔ مقّدماتى که مدرسه مى خواست و اندازهٔ دانش مىرزا صادق خان دستم بود،  پذىرفته شدن و اندازه
حاجتى به استعالم قبلى نداشتم. به مىرزا اسماعىل خان گفتم: صادق خان را فردا صبح به منزل 
من بفرستىد که با هم به مدرسه بروىم. از فردا صبح هر روز مىرزا صادق خان به منزل ما مى آمد، 
سواره ىا پىاده با هم به مدرسه مى رفتىم، عصر با هم به منزل برمى گشتىم و تا ىکى دو ساعت از 
شب رفته با هم بودىم. در ىکى دو سه ماه اوّل، عادت دادن اىن جوان به کار منظّم و به خصوص 
فراموشاندن مجالس جوانى ىکى از کارهاى بسىار دقىق و مشکل من بود. ولى بعد از اىن دوره، 
مىرزا صادق خان طرف مذاکرهٔ درسى و کمک کار من شد. همان طورکه من در قسمت عربى و 
ادبى و فقه و حقوق و تارىخ به او کمک مى دادم، او در فرانسه ــ که خىلى از من پىش بود ــ به 
من کمک مى داد. چنان که بعد از ىکى دو دوره امتحان هاى ماهىانه، آقاى صادق اعتالء شاگرد 
دوم شد و ]  اىن رتبه را[ تا آخِر سال دوم حفظ کرد. فقط در امتحان سال سوم و چهارم مىرزا 

اسحاق خاِن رهبر از او جلو افتاد و او شاگرد سوم مدرسه گردىد.
نفر  ما دو  به  نىز  برادرزاده ام  مىرزا على اکبر خان  به مدرسه،  آمدن صادق اعتالء  از  بعد 
تأّسى کرده او هم وارد مدرسه شد. ولى پس از ىک ماه تحت تأثىر مىرزا محمدعلى خان برادر 
بزرگ ترش واقع شد و از مجالس تفرىح جوانى و ساىر تفرىحات خانوادگى نتوانست صرف نظر 

کند و مدرسه را ترک گفت.
       )شرح زندگانى من، عبدالّله مستوفى، ج 2، ص 75(
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بىاموزىم

دو ردىف کلمات زىر را با هم مقاىسه کنىد:
الف( مرِغ سعادت، ظرِف بزرگ، شکِل ساختمان، دسِت راست

ب( هماِى سعادت، بوِى گل، نماِى ساختمان، پاِى برهنه
1( در کلمات ردىف »الف« فقط نقش نماى اضافه به کار رفته است؛ 
چون کلمات »مرغ«، »ظرف«، »شکل« و »دست« که مضاف ىا موصوف هستند، 

به حرف صامت ختم شده اند )غ، ف، ل، ت…(.
2( در کلمات ردىف »ب« عالوه بر نقش نماى اضافه حرف مىانجى »ى« 
 ىا  نىز به کار رفته است؛ چون کلمات »هما«، » بو«، »نما« و »پا« که مضاف 

موصوف هستند، به مصّوت »آ« و »او« ختم شده اند.
نقش  فقط  به »صامت« ختم شود، در حالت اضافه  کلمه اى  اگر  پس 
نماى  اضافه مى گىرد و اگر به »مصّوت« هاى باال ختم شود عالوه بر آن، به 

»ى« مىانجى نىز نىازمند است.

خودآزماىى
1( جمالت بلند زىر را به دو ىا چند جمله تبدىل کنىد.

 ىکى از بهترىن و مؤثّرترىن وساىل کسب مهارت در انواع نوشتن، خواندن مطالب گوناگون 
علمى، ادبى، هنرى، فلسفى و دىنِى آموزنده و آگاهى دهنده براى استفاده در مواقع گوناگون است.

 در هنگام مطالعه باىد مطالب مورد نظر را به دّقت مورد بررسى و تجزىه و تحلىل قرار داده و 
نکات مهم را ىادداشت و گردآورى نماىىم.

2( مقصود نوشتٔه زىر را به طور ساده و در دو سطر بنوىسىد.
 چون اىزد ــ تعالى  ــ نگارنده را از کمال عناىت خوىش، توفىق مطالعه در آثار جاودانى و 
کلمات آسمانِى خداوندگاِر راستىن و جاِن جهان معرفت، موالنا جالل الّدىن محّمد مشهور به مولوى، 
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کرامت فرمود و اىن موهبت عظىم را ارزانى داشت، در مّدت بىست و دو سال که با اىن توفىق هم آغوش 
بود، همواره در تدبّر ابىات مثنوى معنوى دچار مشکل مى گردىد و براى حّل آن دست در دامان شارحان 
رموز و مفّسران دقاىق آن نامٔه الهى مى زد و به مدد هداىت و راهنماىى آنان، بعضى از آن عقده ها گشاىش 

مى پذىرفت و بسىارى نىز همچنان در پردٔه ابهام و غموض نهفته مى ماند.
)مقّدمٔه کتاب فىه ما فىه(

3( به جاى واژگان زىر، برابرهاى مناسب بنوىسىد.
 کاندىدا      مستعمل 
 سوبسىد         کوپن 

4( داستان زىر را به نثر سادهٔ امروز بازنوىسى کنىد.

سه کشتۀ آز

در روزگار عىسى )ع(، سه مرد در راهى مى رفتند. فراگنجى رسىدند. گفتند: ىکى را بفرستىم تا 
ما را خوردنى آورد. ىکى را بفرستادند. آن مرد بشد و طعام بخرىد، با خوىش گفت: مرا باىد زهر در اىن 

طعام کردن تا اىشان بخورند و بمىرند و گنج به من ماند.
آن دو مرد دىگر گفتند: چون اىن مرد بازآىد و طعام بىاورد، وى را بکشىم تا گنج به ما بماند. چون 

او بىامد و طعام زهرآلود بىاورد، وى را بکشتند. پس طعام بخوردند و هردو بمردند.
عىسى )ع( آنجا بگذشت با حوارىان. گفت: بنگرىد که چگونه هر سه مرد از بهر وى کشته اند و وى 

از هر سه بازمانده.
و اىن پندى است بر جوىندگان دنىا از دنىا.

)نصىحة الملوک، محّمد غّزالى(
5 ( با استفاده از صفت هاى تفضىلى ارشد، اعلم، افضل براى هرىک جمله اى مناسب بنوىسىد.
6 ( دو جمله بنوىسىد که در ىکى کلمٔه »چند« صفت مبهم و در دىگرى صفت پرسشى باشد.

7 ( کلمات »فالن، عجب، همه، هىچ و هر« را در جمله هاىى جداگانه به عنوان صفت پىشىن به کار 
برىد.
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گروه اسمى )3(
وابسته هاى پسىن

وابسته هاى پسىن عبارت اند از:
1( نشانۀ نکره:       ى پس از اسم عام:مردى آمد و کتابـى خرىد.

2( نشانۀ جمع:        ها،ان، ىن، ات، ون: خانه ها،مردان، مؤمنىن،استحکامات،  
   اطاّلعات، انقالبّىون    

3( صفت شمارشى 
    ترتىبى )2(: 

هفت خان رستم به پاىان مى رسد. مى بىنىم که در خان دوم مقاومت،               

در خان سوم زورمندى، در خان چهارم تأىىد اىزدى، 

باز                 هفتم  و  ششم  خان  در  و  چاالکى  و  تدبىر  پنجم  خان  در 

زور بازو و جسارت او به کار مى افتد و او را پىروز مى گرداند.
4( مضاٌف الىه: در گروه اسمى، هرگاه پس از هسته، کسره بىاىد و سپس اسمى1 
و  را مضاٌف الىه مى خوانىم؛ مضاف هسته  اّولى را مضاف و دومى  قرار گىرد،  دىگر 

مضاٌف الىه، وابسته است2.
1ــ ىا هر چه در حکم اسم باشد.

2ــ وقتى ضمىرهاى پىوسته، مضاٌف الىه واقع مى شوند، نقش نماى اضافه ندارند. مانند: کتابم )به درس ضمىر 
مراجعه کنىد.(

اعـداد ترتىبى که بـا افزودن ـُـ م به اعـداد اصلی ساخته 
مى شوند:

درس هجدهم
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در گروه اسمى، هرگاه پس از هسته، نقش  نماى اضافه بىاىد،  5( صفت بىانى: 
                             واژٔه بـعد ــ اگـر اسم، ضمىـر ىـا صفت شمارشى نـباشد ــ 

                             صفت بىانى است. هستٔه اىن گروه اسمى را موصوف مى نامىم.

 جز صفت شمارشى ترتىبى )2(، ساىر صفت هاى پسىن، بىانى اند.1

صفت بىانى معموالً پسوند »تر« مى پذىرد: آسمان   آبى تر 
مضاٌف الىـه پسوند »تر« نمـى پذىـرد: کتاب جغرافى

موصوف   معموالً »ى « نکره مى پذىرد:کتابى خواندنى
مضاف »ى« نکره نمى پذىرد: کتاب على

فّعالّىت
پسىن  وابسته هاى  با  را  پىشىن  وابسته هاى  مثال  با ذکر 
مقاىسه کنىد و دربارهٔ جاىگاه آنها درگروه اسمى گفت وگو کنىد.

1ــ واژه هاىى مثل »چندم« و »دىگر« مستثنا هستند.

ـ اسم اسم ــِ  

مضاف ٌالىه مضاف 

ـ جغرافىا کتاب ــِ  

ـ صفت اسم ــِ  

وابسته هسته 
ـ آبى آسمان ــِ  

ىک:

دو:
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پر کاربردترىن صفت هاى بىانى به شرح زىر است:
1( بىانى ساده: روشن، خوب، عاقل، کوتاه

         الف( بن مضارع + ـَـ نده: گوىنده، شنونده، رونده  
2( فاعلى:        ب( بن مضارع + ا: بىنا، گىرا، شنوا 

            پ( بن مضـارع + ان: گرىـان، خندان )تعداد صفت هـاى »ب« و     
     »پ« اندک است(       

بن ماضى+ ـه، ه )= e(: دوخته، شکسته، بسته، گشوده 3( مفعولى: 
مصدر + ى = خوردنى، نوشىدنى، دىدنى 4( لىاقت: 
اسم + ى = آسمانى، نىلوفرى، محّمدى 5( نسبى: 

٭ ٭ ٭
اگر بخواهىم گروه اسمى را با نمودار نشان دهىم، به اىن شکل مى نوىسىم:

پسر خوب

وابستههستهوابستههستهوابستههسته

چند کتابستارۀ زهره

ـِـ                   خوب ـِـ                زهرهپسر                چند                                    کتاب ستاره               

اگر وابسته ها بىش از ىکى باشد، آنها را به اىن صورت نشان مى دهىم:

چند کتاب تارىخی اىن چهار کتاب

وابستهٔ ٢هستهوابستهٔ ١

 صفت بىانیاسمصفت مبهم

چند                  کتاب                 تارىخی

هستهوابستهٔ ١ وابستهٔ ٢

اسم صفت شمارشیصفت اشاره

اىن                   چهار                   کتاب
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بىشتر وابسته هاىى را که ىک ىا چند تا از آنها مى توانند همراه هسته بىاىند، در جدول 
زىر مى بىنىد.

صفت 
اشاره

صفت 
پرسشی

صفت 
تعّجبی

صفت 
شمارشی 1

صفت 
عالی

صفت 
مبهم

نشانٔه هسته
نکره

نشانٔه 
جمع

صفت 
شمارشی 2

مضاٌف 
الىه

صفت 
بىانی

بىاموزىم

با مقاىسٔه دو جملٔه زىر، بگوىىد کدام ىک درست است؟
الف( چگونه مى توانىم بر سرعت مطالعٔه خود بىفزاىىم؟

ب( آىا چگونه مى توانىم بر سرعت مطالعٔه خود بىفزاىىم؟ 
توضىح آنکه:

1( جملٔه »الف« درست است؛ زىرا با وجود صفت پرسشِى »چه«، نىازى 
به آوردن کلمٔه »آىا« نىست و جمله کامل است.

2( کلمٔه »آىا« در جمله اى مانند »آىا کتاب را خوانده اىد؟« درست به کار 
رفته و جمله را پرسشى کرده است اّما در جملٔه »ب« و جمالتى از اىن قبىل 

چه طور؟ توضىح دهىد:
 آىا کىْ مسافرت کنىم؟

 آىا کجا براى اقامت مناسب تر است؟
 آىا چه اتّفاقى ممکن است بىفتد؟ 

 و …
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خودآزماىى
1( نمودار اىن گروه هاى اسمى را رسم کنىد.

اىن چهار دانش آموز زرنگ، کدام کتاب تارىخ؟، همىن دو خانٔه ىىالقى، هر هفت روز هفته
2( براى هر ىک از نمودارهاى زىر، سه گروه اسمى مثال بىاورىد.

3( از بىن کلمات زىر صفت هاى بىانى را مشّخص کنىد و براى هر کدام، ىک موصوف بنوىسىد.
پنجم، گرفتنى، هوشمند، سنجىده، جالب، اخالقى، دانا، خوب، کوشا، مؤّدب، طالىى، زىبا، 

گسسته، زىرک، دىگر، تارىخى
4( مانند نمونه جدول را تکمىل کنىد. )توّجه داشته باشىد که صفت هاى فاعلى سه گانه از همٔه 

فعل ها ساخته نمى شود(.

پبصفت فاعلی الفبن مضارعفعل
روانروارونده رورفت

3( مى دود 2( گرفته است  1( خورد 
6( مى دانند 5( داشت  4( سوخت 

8( گذشت  7( گرىست 

5 ( در ىک نوشتٔه ساده و صمىمى، »مادربزرگ« ىا »پدربزرگ« خود را وصف کنىد.
6 ( براى کلمات زىر ىک صفت و ىک مضاٌف الىه مناسب بنوىسىد.

 شهر بزرگ، شهر دامغان       شهر ........ مثال: 
 درىا ........         
 سىنى ........          
 انشا  ........         

   فعل     بن مضارع       صفت فاعلى الف      ب        پ  
             رونده               روا      روان رفت           رو 

هستهوابسته وابسته

اسمصفت اشاره  صفت شمارشی

وابسته وابستههسته

صفت اسم

گروه اسمیگروه اسمی

مضاٌف الىه 

     …                     …                  …      …                     …                  …
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درس نوزدهم

خاطره نوىسى / ىادداشت روزانه

آىا گمان مى کنى وجود ناچىزى هستى؟ حال آنکه
  در تو، جهان بزرگ پىچىده و خالصه شده است.  
امام على )ع(
 انسان انبان کوچک و حقىرى از رازهاست.

 آندره مالرو
»دىروز به مأمور خرىد گفتم که اىن دفترچه را از نوشت افزارفروشى براىم بخر. شاىد اىن 
هم از هوس هاى بّچگانه اى باشد که به بىمارها دست مى دهد. بعد معلوم خواهد شد. از نامه هاىى 
که به دىگران نوشتم، متوّجه شدم که با نوشتِن افکارم احساس نوعى آسودگى مى کنم. تا حاال، در 
زندگى، دفتر ىادداشت روزانه نداشته ام. دىگر خىلى دىر شده است! نه، قصدم نوشتن خاطرات 
نىست بلکه هر وقت مىلم کشىد، فکرهاىى را که در ذهنم مى جوشد، روى کاغذ مى آورم. مسلّماً 
براى حالم مفىد است. نوشتن نجاتم مى دهد.از پنجشنبه تا امروز حالم بهتر است؛ به مجّرِد اىنکه 

کمتر رنج مى کشم، همه چىز به نظرم خوب و زىبا مى آىد.…«
)خانوادهٔ تىبو، روژه مارتن دوگار، ترجمٔه ابوالحسن نجفى(

قطعه اى که خواندىد از ُرمان »خانوادٔه تىبو« است. قهرمان ُرمان، پزشک جوانى 
است که در جنگ بىن الملل اّول زخمى شده و از وقتى که در بىمارستان بسترى شده با ثبت 
وقاىع و حوادث گذشته و نوشتن نامه هاى دوستانه، خاطرات خود را زنده نگاه مى دارد.

٭ ٭ ٭
خاطره نوىسى عام ترىن و صمىمانه ترىن نوع نوشتن است. براى نوشتِن خاطره هىچ 
قىد و محدودّىتى نىست. خاطره نوىسى سبب مى شود که از مراحل و اىّام زندگى آثارى 
جاندار و روشن  بر جاى بماند. خاطرات تلخ و شىرىن زندگى، پىروزى ها و شکست ها، 
عواطف و احساسات، تجربّىات تکرار ناشدنى، حوادث اىّام و… با نوشتن ثبت و ماندگار 
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نگاه  بنابراىن زنده  پر مى سازند.  را  آدمى  پىمانٔه حىات  مى شوند. زىرا همىن ها هستند که 
برابر چشم دل مجّسم  داشتن اىن حوادث، بسىار مغتنم است. وقتى گذشتٔه خود را در 
مى کنىم، هم عبرت مى گىرىم و هم پى مى برىم که غم و شادى در گذر است و آنچه مى ماند، 

دست آوردهاى ماست.
نوىسندگانى را سراغ دارىم که خاطراتشان، پرارزش ترىن آثار به جا مانده از آنهاست. 
اىن خاطرات به اىن دلىل ارزشمندند که برگزىده و دست چىن شده اند. تکرار در آنها نىست،  
براى دىگران قابل فهم  است و حالت شخصى ندارند. زبان آنها گرم و صمىمى است، شىرىن 
و عبرت انگىز هستند  و… . نمونٔه زىر از کتاب »روزها« اثر دکتر محّمد على اسالمى ندوشن 

انتخاب شده است:
»مرا به کالس پنجم بردند. مسىرى که از خانه به مدرسه مى پىمودم، هر روز همان بود. 
کوچه هاى خاکى، خانه ها با دىوارهاى بلند، دوچرخه ها که ِدِلنگ ِدِلنگ، زنگ زنان از کنار ما 
مى گذشتند و پىاده ها که گىوه بر نوک پا، ُشل ُشل راه مى رفتند. خشکى هواى شهر رخوتى 
در فضا مى نهاد. نه تنها انسان ها و جاندارها، حّتى درخت ها و گىاه ها هم از کم آبى، شاخه هاى 
خود را آوىخته نگاه مى داشتند و گنجشک ها با نوک باز بر شاخه ها چرت مى زدند. دبستان ما 

در محلّه اى بود که تعدادى درخت، و جوى آب خشکىده اى داشت.
در کالس پنجم، ما بىست و چند نفر بودىم. معلّم ما با آنکه جثٔه کوچکى داشت، با جذبه 
وارد کالس مى شد. چشم هاى بّراق عسلى رنگ داشت؛ روِى سرِخ تراشىده، حدوِد سى ساله 

و چنان که مى گفتند تازه داماد بود.
مىز معلّم، دِم دِر ورودى، بر سکوى چوبى اى که نىم مترى از کف کالس بلندتر بود، استقرار 
داشت. او از در که وارد مى شد، با چاالکى، هىکل ظرىف و تمىز خود را پشت مىز قرار مى داد 
و با اندکى اخم ــ که گوىا آن را براى تسلّط بر کالس الزم مى دىد ــ درسش را شروع مى کرد.
با دو احساس متفاوت، ىکى شوق و دىگرى نگرانى از تازگى ها آغاز  کالس براى من 

گشت. همه چىز ِ گرداگردم ناشناس بود: معلّم، بچه ها، محىط …«
نوىسنده در اىن خاطره به ترسىم و توصىف دىده هاى خود در مسىر مدرسه، کالس 

درس و معلّم پرداخته است.
٭ ٭ ٭

نوشته، شنىدن ىک  از ىک  پذىرفتن  تأثىر  باشد؛  همه چىز مى تواند موضوع خاطره 
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سخن، دىدن ىک فىلم، بروز ىک حادثه، فکرى که در زمانى خاص ذهن ما را به خود مشغول 
کرده است، اعمال و رفتار دىگران، صحنه ها و دىده هاى هر روز، عجاىب و غراىب، آنچه 
در سفر ىا گردش علمى دىده اىم، موضوع ىک کالس درس، اخبار مّهم  رادىو، تلوىزىون، 
مطبوعات، وصف خصوصّىاِت روحى و جسمِى دوستان، وصف اماکن تفرىحى، زىارتى، 
بناهاى تارىخى، نقد ىک کتاب ىا معّرفى آن، ثبت ىک شعر زىبا، اندىشه ها و آرزوها، مشاجره  

با دوستان، گفتاِر درونى، مناجات، بىان خواب، شرح بىمارى و… 
فقط دّقت داشته باشىد در ثبت وقاىع »جدول ضربى« عمل نکنىد؛ ىعنى الزم نىست 
مواردى را که هر روز  براى شما رخ مى دهد، هفت بار تکرار کنىد و بنوىسىد؛ مگر آنهاىى 

را که از وىژگى ىا اهّمّىتى برخوردار باشند.
ىادداشت ها گاه کوتاه و گاه بلند هستند و از نظم منطقى خاّصى پىروى نمى کنند؛ اّما 
به هر حال، محتواى آنها باىد اثربخش باشد و در خواننده هم حّسى پدىد آورد. خاطرات 
مى تواند بىان کنندٔه تجربّىات روحانى نوىسنده باشد. به اىن نوشته از خاطرات مناسک حج 

توّجه کنىد:
»… به من حالتى دست داد که بى اختىار اشک مى رىختم. خود را در حضور خداوند 
مى دىدم با همٔه گناهان و تقصىراتم: سرافکنده و شرمسار. به عمرم آن چنان حالتى به من دست 
بودند  نکرده  و  بودند  بود. فرصت را غنىمت شمردم و همٔه کسانى را که سفارش کرده  نداده 

ىکاىک، به ىاد آوردم و براىشان دعا کردم.
در طواف، چند بار حالتى عجىب بر من عارض شد. همه حْوِل محورى واحد مى گشتىم؛ 
ٔ احرام،  نقشى از کاىنات داشت. همه همدل با توّجه به ىک قبله، به خداى ىکتا. بنده با لباس ساده
پاِى برهنه، فارغ از هر تکلّف و تعّىن، در پىشگاه خدا حضور ملموس پىدا مى کند: روحانىّتى 
که نظىر آن را در هىچ فرصت دىگرى نمى توان تجربه کرد.… با دل پاک و خشوع تمام دعا 
مى خواند و من هم با او. پاها لگد مى شد. انبوه جمعّىت فشار مى آورد. ولى انگار نوه ام پاىم را 

لگد مى کند؛ نه ناراحت مى شدم نه احساس درد مى کردم…«

فّعالّىت
با توّجه به مطالب باال سه نفر از دانش آموزان هرکدام خاطره اى را بىان نماىند.
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براى نوشتن خاطره و ىادداشت روزانه بهتر است رئوس مسائل مهّمى را که در طول 
روز براىتان پىش آمده ىادداشت کنىد تا در پاىان روز و در فرصتى مناسب آنها را بنوىسىد. 

در نوشتن ىادداشت، مى توانىد از شىوهٔ طرح سؤال نىز استفاده کنىد:
امروز چه حادثٔه مهّمى براىم اتّفاق افتاد؟

با چه کسانى برخورد داشتم؟
چه مطلب مهّمى ىاد گرفتم؟

با چه کتاب تازه اى آشنا شدم؟
 و …

خاطره نوىسى نوعى تمرىن نگارش است. خاطره نوىسى به ما فرصت مى دهد تا از 
آنچه آموخته اىم، به خوبى استفاده کنىم؛ وصف، ساده نوىسى، مقاىسه، خالصه بردارى و…
پس اگر تاکنون دفتر ىادداشتى تهّىه نکرده اىد، بى درنگ از همىن امروز، خاطرات 
هر روز خود را ثبت کنىد. خاطرات هر هفته و هر ماه خود را با هم مقاىسه کنىد و ببىنىد تا 
چه اندازه در نوشتن پىشرفت داشته اىد . به اىن ترتىب گنجىنه اى گران بها از »پىمانٔه اىّاِم« 

خود را نىز گرد آورده اىد.
اعتمادالّسلطنه«  خاطرات  »روزنامٔه  روزانه،  ىادداشت  و  خاطره  نمونه هاى  از  ىکى 
بر شاه مى گذشت،  که  را  بود، شرح وقاىعى  ناصرالّدىن شاه  انطباعات  او که وزىر  است. 

هر روز مى نوشت. در آغاز خاطرات او مى خوانىم:
» به جهت شروع روزنامه )خاطرات روزانه(، انتظار موقعى ] معىّن [ الزم نىست که ابتداى 
سال باشد ىا بعد از اتّفاق عمده ىا مقّدمهٔ سفر بزرگى باشد. هر وقت شروع کردى خوب است. مثالً 
ُغّرهٔ )اّول( جمادى الثّانى را که فرداست منتظر نمى شوم؛ از امروز که 29 جمادى االول 1292 

هجرى قمرى است شروع مى کنم تا کى تمام شود«.
)روزنامٔه خاطرات اعتمادالّسلطنه(

ىادداشت هاى اعتمادالّسلطنه تا پنج روز قبل از مرگش ادامه ىافت و در 1216 صفحه 
چاپ شد. شما نىز مى توانىد با خواندن نمونه هاىى از ىادداشت هاى روزانٔه خوب، در اىن 
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کار مهارت الزم را به دست بىاورىد1.

خودآزماىى
1( خاطرات ىک هفتٔه خود را به طرىق طرح سؤال جمع آورى و بازنوىسى کنىد.

2( با مطالعٔه ىکى از منابع معّرفى شده، بنوىسىد نوىسندٔه آن، خاطرات خود را چگونه آغاز کرده 
است.

3( از پدر ىا مادر خود بخواهىد ىکى از خاطرات خود را براى شما نقل کنند. آن را در دفترچٔه 
خاطرات خود بنوىسىد.

4 ( براى هر ىک از نمودارهاى زىر دو گروه اسمى مثال بىاورىد.

             گروه اسمى                             گروه اسمى

  وابسته        هسته      وابسته        هسته           وابسته           وابسته

         صفت مبهم     اسم     صفت بىانى          اسم        نشانهٔ نکره      صفت بىانى

.....           .....         .....       .....       .....      .....            

1ــ نمونٔه چند کتاب ىادداشت و خاطره براى مطالعٔه بىشتر:
 آن روزها، طه حسىن، ترجمٔه حسىن خدىوجم، تهران، سروش 1363

 آن سال ها، محّمدجعفر ىاحّقى، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1371
 سرگذشت زندگانى من، عبداللّه مستوفى، 3 ج، انتشارات زّوار
 روزها، محّمدعلى اسالمى ندوشن، انتشارات ىزدان، 1370

 سرگذشت من، مهاتما گاندى، ترجمٔه مسعود برزىن، انتشارات بهجت، 1366
 رمادى هفت )خاطرات آزادگان(، انتشارات جهاد سازندگى

 تّپٔه برهانى، حمىدرضا طالقانى، انتشارات واحد تبلىغات و انتشارات سپاه پاسداران
 بخاراى من اىل من، محّمدبهمن بىگى، انتشارات آگاه، 1363

 سىاحت شرق، آقا نجفى قوچانى، انتشارات امىرکبىر
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درس بىستم

ضمىر

»احمد از برادرش دو سال کوچک تر بود. آنها در ىک مدرسه، درس مى خواندند. 
او و برادرش هر دو، خىلى خوب مى نوشتند. احمد گاهى نوشته هاىش را با شور و شادى 
در کالس مى خواند و مورد تشوىق دىگران قرار مى گرفت. همه، او را دوست داشتند.«

واژه هاى مشّخص شده در نوشتٔه باال را ضمىر مى نامىم.
ضمىر به جاى اسم ىا گروه اسمى مى نشىند و از تکرار آنها جلوگىرى مى کند. گروه 

اسمى اى که ضمىر به جاى آن مى نشىند، مرجع نام دارد.
احمد از برادرش )= احمد( خواهش کرد که در انجام تکلىف هاىش )= احمد(، او را 

)= احمد را( راهنماىى کند.

انواع ضمىر

ضمىرها را در انواع زىر دسته بندى مى کنىم:
1( ضمىر شخصى
2( ضمىر مشترک
3( ضمىر اشاره

4( ضمىر پرسشى
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1( ضمىر شخصى
ىا گروه اسمى مى شود و شش شخص دارد: اىشان  ضمىر شخصى جانشىن اسم 

آمدند: من نشستم. او رفت.
ضمىر شخصى داراى دوگونه است: جدا و پىوسته.

ضمىرهاى جدا به واژه هاى دىگر نمى پىوندند: او را صدا زدىم.
ضمىرهاى پىوسته به واژه هاى دىگر مى پىوندند: کتابش را پس دادى؟

جدول ضمىرهاى شخصى

ضمىرهاى پىوستهضمىرهاى جداشخص
ـ م      منگوىنده ـَ     ـ
ـ ت      توشنونده ـَ     ـ
ـ ش      اودىگرى ـَ     ـ
ـ مان      ماگوىندگان     ــِ
ـ تان      شماشنوندگان     ــِ
ـ شان      اىشاندىگران     ــِ

فّعالّىت
گفت و گو کنىد:

ضمىرهاى شخصى جدا را در زبان فارسى و عربى با هم مقاىسه کنىد.

2( ضمىر مشترک
به کار مى رود:  لفظ مشترک  با  براى هر شش شخص  که  آن است  ضمىر مشترک 

خود، خوىش، خوىشتن
»سنجر که َمِلک مشرق خوانده مى شد، خود کودکى نابالغ بود.«

به جاى خود، در نوشته هاى ادبى، خوىش و خوىشتن هم کاربرد دارد:
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»سنجر، خراسان را در دست غالمان، وزىران و ترکان خوىش واگذاشته بود.«
ضمىر مشترک خود بىشتر همراه با ضمىرهاى شخصى پىوسته مى آىد:

خودشان خودتان  خودمان  خودش  خودم       خودت 
3( ضمىر اشاره

واژه هاى اىن و آن ضمىر اشاره اند که به ترتىب براى نزدىک و دور به کار مى روند و 
مانند اسم ها جمع بسته مى شوند:

جدول ضمىرهاى اشاره

    جمعمفرد
اىنان، اىنهااىناشاره به نزدىک
آنان، آنهاآناشاره به دور

4( ضمىر پرسشى
تمام واژه هاىى که جانشىن اسم مى شوند و براى پرسش به کار مى روند، ضمىر پرسشى  

هستند و مهم ترىن آنها عبارت اند از:
که ، چه ، کدام ، کجا ، چند ، کى

تفاوت ضمىر پرسشى و صفت پرسشى:
صفت پرسشى وابستٔه اسم است و همراه آن مى آىد:   کدام لىوان را مى خواهىد؟
ضمىر پرسشى جانشىن اسم است و به جاى آن مى آىد:   لىوان را مى خواهىد؟
               کدام را مى خواهىد؟      
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بىاموزىم

خودآزماىى
1( در جمله هاى زىر به جاى ضمىرهاى شخصى جدا، ضمىر پىوسته بىاورىد و به جاى ضمىرهاى 

پىوسته، ضمىرهاى شخصى جدا به کار ببرىد.
 مثال: لباسم کجاست؟ ← لباس من کجاست؟

 کتاب هاى شما را به امانت برده ام.
 برادر اىشان آمده بود و سراغ شما را مى گرفت.

 خّىاط هنوز لباسش را حاضر نکرده است.
 به خوابى عمىق فرو رفته بود؛ چنان که هرچه او را صدا مى زدند، جواب نمى داد.

 نگاهتان مى کردند.
 خودت هم او را دىدى؟

جمله هاى زىر را با هم مقاىسه کنىد. به نظر شما کدام ىک درست است؟
الف( آن  قدر مطلب را براىش تکرار کردم که به قول معروف زبانم مو 

درآورد.
ب( آن قدر مطلب را براىش تکرار کردم که به قول معروف خسته شدم.

با اندکى دقت درمى ىابىم که: 
جملٔه »الف« درست است؛ زىرا بعد از »به قول معروف« باىد نمونه اى 
از َمثَل ها، حکمت ها و سخنان برجسته بىاىد نه ىک مطلب معمولى. »مو در 
آوردن زبان« به معنِى بىش از حد دربارٔه چىزى سخن گفتن است. اىن کناىه 

مى تواند ىک »قول معروف« تلّقى شود.
مى توانىم جملٔه »ب« را به اىن ترتىب اصالح کنىم:
آن قدر مطلب را براىش تکرار کردم که خسته شدم.
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 اگر او را ببىنى، مى شناسى؟
 داستانى را که خوانده بود، براى ما تعرىف کرد.

2( در نوشتٔه زىر، ضماىر و مرجع آنها را مشّخص کنىد.
در گرما گرم فراگىرترىن نبرد اىرانىان و تورانىان، رستم به کمک اىرانىان مى شتابد. اشکبوس کشانى عرصه را بر 
اىشان تنگ کرده و آنها را به ستوه آورده است. چشم امىد همه به اوست اّما رخش، ىاور بزرگش خسته است و پهلوان، 
ناگزىر پىاده به جنگ حرىف مى شتابد. از گرز و کمند و نىزه خبرى نىست. تن پىلوار رخش بود که آنها را مى کشىد. 
رستم تىرى چند به بند کمر مى زند و راهى مىدان مى شود. کشانى مغرور، آهنگ بازگشت دارد که رستم نهىبش مى زند 

که هماوردت آمد، برمگرد. اشکبوس ناباورانه مى نگرد و نام و نشان وى را مى پرسد.
رستم مى گوىد: »نامم را پرسىدى؟ مادرم، نامم را مرِگ تو نهاده است.«

3( در جمله هاى زىر، در صورت امکان ضمىرهاى مشترک را به ضمىر شخصى و ضمىرهاى 
شخصى را به ضمىر مشترک تبدىل کنىد.

مثال: )اىن کار را خودش انجام داد ← اىن کار را او انجام داد.(
 پدر هر شب که به خانه برمى گردد، از کارش صحبت مى کند.

 نباىد به هر نامالىمى از دوستان خود برنجىد.
 خودش اىن مطلب را به شما گفته است؟

 حرف آخرتان را بگوىىد.
 کارتان را که تمام کردىد، به دوستانتان هم سرى بزنىد.

 آىا اىن کتابِ خودش بود؟
4( ىکى از خاطرات دوران کودکى خود را در سه بند بنوىسىد.
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درس بىست و ىکم

چه کلمه اى  اهّمّىت امالىى دارد؟

براى رسىدن به پاسخ اىن پرسش بهتر است اّول کلمات زىر را تلّفظ کنىم: 
1( سالم ، ثابت، صابر

مى بىنىم تلّفظ هرسه کلمه با »صداى« مشترک »س« آغاز مى شود ولى امالى آنها با 
سه »حرف« متفاوت صحىح است نه با حرف »س« به تنهاىى. ما از دورٔه دبستان به تدرىج 
آموختىم که وقتى معلّم، اىن کلمات را در متن امال به کار مى برد، آنها را به همىن شکل 

بنوىسىم نه به شکل هاى دىگر آنها؛ ىعنى »ثالم، صالم، سابت، صابت، سابر، ثابر«.
اّما شکل هاى  واحد  که صداى  الفبا هستند  از حروف  دىگرى  گروه هاى  همچنىن 

متعّدد دارند؛ به اىن شرح: 
2( رأى، رعد )حرف هاى ء ، ع با صداى مشترک همزه(
3( تاجر، طالب )حرف هاى ت، ط با صداى مشترک ت( 
4( حامد، هاشم )حرف هاى ح، هـ با صداى مشترک هـ( 

5( ذاکر، زاهد، ضامن، ظالم )حرف هاى ذ، ز، ض، ظ با صداى مشترک ز( 
6( مغرور، مقدور )حرف هاى غ، ق با صداى مشترک ق( 

بنابراىن، بىشترِ کلماتى که اهّمّىت امالىى دارند، کلماتى هستند که اوالً عربى راىج در 
فارسى اند؛ ثانىاً ىک ىا چند حرف از حروف باال را با خود دارند. 

زمىن لرزه،  گسستن،  مانند  اصىل  فارسى  چه  ــ  غىرعربى  کلمات  امالى  در  ما 
آسمان خراش و چه کلمات غىرعربى راىج در فارسى  مانند پروتئىن، کمىسىون، سوسىالىسم   ــ 
براى صداى واحد هرىک، بىش از ىک  نىستىم؛ زىرا  با مشکل چندشکل نوىسى روبه رو 
شکل مکتوب ندارىم. پس امالى اىن کلمات ساده است و مى توان با اندک توّجه و دّقت 

آنها را درست نوشت.
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1( در فارسى کلمه اى اهّمّىت امالىى دارد که اّوالً عربى راىج در فارسى 
باشد؛ ثانىاً در خود ىک ىا چند حرف از حروف شش گروه اعالم شده را داشته 
باشد. به عبارت دىگر، کلمه اى اهّمّىت امالىى دارد که مى تواند چند شکل 
مکتوب داشته باشد و باىد شکل صحىح آن را هنگام نوشتن انتخاب کرد. 
2( بىن »صدا« و »حرف« کلمات غىرعربى )کلمات فارسى و کلمات 
غىرعربى راىج در فارسى( غالباً تطابق ىک به ىک وجود دارد؛ بنابراىن در 

امالى آنها مشکل چند شکل نوىسى نخواهىم داشت.

 
فّعالّىت

از متن درس هاى سىزده تا هجده کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسى )1( 
با توّجه به گروه کلمات زىر امال بنوىسىد.

»گروه کلمه« ها براى امالى شمارۀ سه

کشف واقعّىات، حوزهٔ زبان شناسى، شهامت و شجاعت، امىر و مأمور، اصلح و افسد، 
تفضىل و برترى، زىاد و مشبَع، مىمنه و مىسره، قلب و َجناح، صفا و مخالصت، ناصىت و 
پىشانى،ىارى و معونت، منصور و مظّفر، هوش و فراست، تفّحصات عمىق،درک و هضم 
مطالب، جمالت معترضه، قلّه و چکاد، تأّسى و پىروى، شارح و مفّسر، ابهام و غموض، 
غّرٔه  انطباعات،  وزىر  طه حسىن،  اثر  و ضبط،  ثبت  مؤّدب،  و  مهربان  مبالغه،  و  پرگوىى 
جمادى الثّانى، خضوع و خشوع، رئوس مطالب، مرجع ضمىر، فرىاد و نهىب، سوسىالىسم 
دولتى، پروتئىن کافى، حوارىان مسىح، نصىحة الملوک غّزالى، ادبّىات غناىى، مدح و هجو، 
نهاىت، روشنى و فروغ، خوناب شفق، امواج سىماب گون،  زىان گزاف کارى، غاىت و 
اىجاد و ابداع، آزمند و حرىص، تهذىب و آراستگى، اضطراب و آشفتگى، مخزن األسرار، 
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زعفران رنگ،  گَرد  آسا،  گزارى، هجوم سىل  موسم حج  عبادت،  محراب  َعلَم،  و  راىت 
الّصبىان،  نصاب  ُخرد،  لشکرى  امواج،  غلتىدن  سوز،  عافىت  شمشىر  تازىک،  و  ترک 
اصطالحات عرفانى، تأکىد و اصرار، تألىف عنصرالمعالى، کشش و جاذبه، خار مغىالن، 
اصىل و گوهرى، ذوق و چشاىى، َاصالت موروثى، آز و طمع، غفلت و بى اعتناىى، غّنى 
و پربار، سمع و بصر، شام و حجاز، تعظىم و بزرگداشت، مرتزق و برخوردار، مستهلک و 
نابود، اىجاد و نشئت، مواهب و بخشش ها، برخاسته از دل، مظاهر زىباىى، عرصٔه باشکوه، 
افراط و تفرىط، تبعّىت و پىروى، مشّخص و انگشت نما، اثر کرىستىن آندرسن، غرىو شادى، 
عرىض و طوىل، ملبوس فرنگ، حفظ و مصونّىت، کوفه و فُسطاط، داراإلماره، اعتکاف 
در مساجد، حلقه هاى َاَذکار، مفهوم انتزاعى، هدف انتفاعى، روم و بىزانس، پناه و ملجئى، 
الواح و کتىبه ها، واعظ و قارى، پند و موعظه، َخلَف صدق، َوَقب و گودِى چشم، ىال و 
غارب، رَستن از مخمصه، چنبره و آخرٔه گردن، نثر طنزآمىز، عالمٔه دهخدا، عبىد زاکانى، 
روزنامٔه صور اسرافىل، آشفته و متأثّر، عرض و عرض کشى، ازرق شامى، ِعظَم و بزرگى، 

وکىل و مقنّن، تصنىف ساز مشهور، سلطٔه بىگانگان، بىت  الَحَزن.
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بىاموزىم

به اىن نمونه ها توّجه کنىد.
هماى سعادت، سبوى آب، کشتِى نوح 

باىد دانست: 
1( در نمونه هاى باال کلمٔه نخست ىعنى »هما«، »سبو« و »کشتى« به ترتىب 

به مصّوت هاى »آ«، »او« و »اى« ختم شده است. 
2( امالى آن دسته از کلمات مضاف ىا موصوف  که به مصّوت »آ« و 
»او« ختم شوند، با حرف مىانجى »ى« درست است. مثال هاى دىگر: خداى 

بزرگ، نماى ساختمان، کندوى عسل، عموى پروىز. 
3( امالى آن دسته از کلمات مضاف ىا موصوف که به مصّوت بلند »اى« 
ختم شوند، بدون نوشتن حرف مىانجى درست است؛ مثال هاى دىگر: قاضِى 

شهر، شادِى دل ها، بازِى بّچه ها، شادى زودگذر و … 
بنابراىن نمى نوىسىم: کشتى ى نوح، ىا قاضى ى شهر و … 

4( حرف »ى« در نمونه هاى ردىف )3( هم به تنهاىى نشان دهندٔه مصّوت 
»اى« و هم حرف مىانجى »ى« است. پس مى نوىسىم »بازِى بّچه ها« و مى خوانىم 

»بازى ِى بّچه ها«. 
اىن شىؤه امال در کلماتى مانند »بىا«، »خىابان«، »سىاست« و … نىز راىج 

است. آنها را توضىح دهىد.
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درس بىست و دوم 

نامه نگارى )1( 
در دورهٔ راهنماىى با نامه نگارى آشنا شدىد و دانستىد که نامه ها دو نوع هستند: 

الف( نامه هاى رسمى و ادارى 
ب( نامه هاى خصوصى و دوستانه

نامه هاى رسمى و ادارى عبارت اند از: 
 نامه هاى ادارى 

 پىام هاى تبرىک، تسلىت، دعوت، تشّکر و … 
به اىن نامه توّجه کنىد: 

موضوع: تقاضاى صدور کارت
باسمه تعالى 

139…/1/15     کتابخانٔه کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
با عرض سالم و احترام 

اىن جانب عبّاس احمدى دانش آموز سال اّول دبىرستان ماىلم در آن کتابخانه عضو 
شوم. با تقدىم مدارک مورد نىاز به پىوسِت نامه، خواهشمند است دستور فرماىىد کارت 

عضوىت براى اىن جانب صادر نماىند.
مدارک پىوست: 

1( گواهى اشتغال به تحصىل از دبىرستان 
2( دو قطعه عکس 
3( تصوىر شناسنامه 

4( قبض بانکى به مبلغ 5000 رىال 
با تشّکر 

عبّاس احمدى 
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اىن نامه نمونٔه ىک درخواست رسمى است و نامٔه رسمى و ادارى نام دارد؛ زىرا: 
حّتى  و  است  کلىشه اى  و  قالبى  متن  و  پاىان  شروع،  عنوان،  موضوع،   داراى   

نمونه هاى از پىش نوشته شده دارد. 
 براى نوشتن اىن گونه نامه ها از کلمات خاّصى استفاده مى کنىم: متقاضى، مدارک 
پىوست، اقدام الزم. نامٔه رسمى و ادارى از چند قسمت تشکىل مى شود: 1( سرآغاز 2  (   تارىخ 
3( موضوع نامـه )تقاضاى مرخصى / تقـاضاى انتقال / و …( 4( عنـوان )چون مدىـرىت 
محترم … / سازمان محترم … / ادارهٔ محترم …(  5( کلمات احترام )با عرض سالم / احتراماً   / 

مستدعى است / خواهشمند است / سپاسگزارم …(  6( متن نامه 7( امضا

باسمه تعالى
تقاضاى مرخصى 

رئىس محترم دبىرستان نظام جدىد عالّمه حلّى 
با عرض سالم و احترام 

اىن جانب احمد حسن زاده دانش آموز سال سوم الف با توّجه به مدارک 
پىوست برگزىدٔه مرحلٔه اّول المپىاد ادبى هستم؛ لذا جهت شرکت در اردوى  
آمادگى، به مّدت دو هفته به مرّخصى نىاز دارم. امىدوارم بتوانم افتخارى براى 

آن دبىرستان بىافرىنم.  
با تشّکر

احمد حسن زاده

هنگام نوشتن نامٔه ادارى و رسمى به نکات زىر توّجه داشته باشىد:  
1( نامه خالصه، صرىح و بى ابهام باشد. از نوشتن تعارفات بىهوده، درددل و … 

پرهىز کنىد. 
2( در شروع و پاىان نامه از کلمات احترام آمىز استفاده کنىد اّما چرب زبانى و تملّق 

متن نامه

عنوان

}

 

 

 
  

 

 
 
 

موضوع

سرآغاز

کلمٔه 
احترام

139…/12/17
تارىخ

محّل امضا
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در آن روا نىست. 
با نامه  3( اگر اّدعا و شکاىتى در نامه طرح کرده اىد، باىد اسناد و مدارک الزم را 

همراه کنىد.
4( کاغذ باىد تمىز، مقاوم و در اندازه اى معّىن )معموالً 21*15 ىا 30*21( باشد.

رعاىت  شود.  پاک نوىس  حتماً  و  باشد  خط خوردگى  بدون  باىد  ادارى  نامٔه   )5
نشانه گذارى، بند )پاراگراف( و حاشىه گذارى ضرورى است. 

)در گوشٔه سمت چپ  امضا  و  باال(  )در گوشٔه سمت چپ  نامه  تارىخ  6( گذاشتن 
پاىىن( الزم است.

7( ذکر نام و نشانِى کامل و در صورت لزوم شغل و محّل کار ىا تلفن تماس ضرورى است. 
8( سعى کنىد از نامه اى که مى فرستىد، تصوىر )فتوکپى( تهّىه کنىد ىا هنگام تحوىل 

آن، رسىد درىافت دارىد.
به نمونٔه دىگر توّجه کنىد.

باسمه تعالى 
139…/12/10        سردبىر محترم مجلّٔه رشد جوان  

با سالم و سپاس
احتراماً اىن جانب زهرا عباسى در تارىخ 1392/1/10 مقاله اى با عنوان »ارتباط 
شاعر و طبىعت« جهت درج در آن مجلّٔه وزىن ارسال داشته ام ولى تاکنون چاپ نشده است. 

خواهشمند است مرا از تصمىم خود در اىن باره مطّلع گردانىد. 
با تشّکر 

زهرا عباسى

فّعالّىت
روزنامٔه  ىک  تهّىٔه  با  موافقت  »درخواست  دانش آموزان  از  ىکى 
دىوارى« را از مدىر مدرسه برتختٔه کالس بنوىسد و بقّىه دربارٔه آن بحث و 

گفت وگو کنند.
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بخش دىگرى از نامه هاى رسمى، پىام هاى تبرىک، تسلىت، دعوت و تشّکر است. 
اىن پىام ها نىز باىد کوتاه، گوىا، محترمانه و صرىح باشند. 

 پىام تبرىک   

نامٔه تبرىک را به مناسبت هاى مختلف و براى اشخاص گوناگون مى فرستند: تبرىک 
عىد نوروز، موفّقّىت در امتحانات، جشن عروسى، تولّد، اعىاد مذهبى، ارتقاى درجه ىا 

مقام و… .
 

به نام خدا
سرکار خانم سعادت، دبىر گرامى ادبّىات 

با کمال مسّرت و افتخار، انتخاب شاىستٔه شما را به عنوان معلّم نمونه تبرىک مى گوىم 
و سربلندى و توفىق شما را از درگاه حق خواهانم. 

با سپاس

دانش آموز کوچک شما 

فرشته نىکخو 

باسمه تعالى 
پسرعموى گرامى 

موفّقّىت شما را در مسابـقات بىن المللى حفظ و قرائت قرآن تبرىک مى گوىم. پىروزى 
و سربلندى شما را از اىزد مّنان خواستارم.

ارادتمند شما 

   کاظم 
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 پىام تسلىت
به نام خدا

انّاللّه و انّاالىه راجعون
معلّم بزرگوارم

با قلبى اندوه بار، شهادت مظلومانٔه برادر سلحشورتان را تبرىک و تسلىت مى گوىم و 
از خداوند مّنان براى جناب عالى و ساىر بازماندگان صبر و سالمت مسئلت دارم.

شاگرد شما 
نرگس جاللى

 پىام تشکّر 
به نام حق

من لم ىشکر المخلوق، لم ىشکر الخالق
دانش آموز گرامى دبىرستان هنر و ادب »آقاى رضا جوادى« 

با ابراز مسّرت و قدردانى از حضور فّعاالنٔه شما در مسابقات روزنامه نگارى و کسب 
مقام برتر اىن دوره از مسابقات، توفىق روزافزون شما را در اىن مهم از خداوند خواهانم. 
مدىر دبىرستان نظام جدىد 

 دعوت نامه            1392/3/5  

باسمه تعالى 
شهر رمضان الّذى انزل فىه القران

جناب آقاى شرافت، دبىر گرامى زبان فارسى 
با  آرزوى قبولى  طاعات و  عبادات، از  جناب عالى دعوت مى شود در مراسم افطارى 
که در مدرسه برگزار مى شود، شرکت فرماىىد. تشرىف فرماىى شما موجب امتنان ماست. 
دانش آموزان کالس اّول الف 
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بىاموزىم

1( با مقاىسٔه دو جملٔه زىر:
الف( ملّت اىران علىه رژىم سلطنتى قىام کرد. 
ب( ملّت اىران بر علىه رژىم سلطنتى قىام کرد. 

درمى ىابىم که جملٔه اّول صحىح است. با اىن توضىح که: »علىه« درست است 
نه »برعلىه«. »علىه« به معنى »براو: ضّد او« از »َعلٰی: بر« و »ه: او« ساخته 
شده است. ترکىب »برعلىه« درست نىست؛ چون »بر« به »علىه« اضافه شده و 

»حشو« است. 
2( مى توانىم جملٔه »الف« را به اىن صورت نىز بنوىسىم: 

ملّت اىران بر ضّد رژىم سلطنتى قىام کرد. 
3( از دو جملٔه زىر، کدام ىک درست است؟ 

 او له و علىه کسى اقدام نکرد.
 او بر له و بر علىه کسى اقدام نکرد.   
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خودآزماىى
1( دربارهٔ هرىک از موضوعات زىر ىک نامٔه ادارى مناسب بنوىسىد. 

 نامه به مؤلّفان کتاب زبان فارسى با عنوان دفتر برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى  
 درخواست انتقال پروندهٔ تحصىلى شما به مدرسه اى دىگر 

 نامه به ادارهٔ آموزش و پرورش محل و تقاضاى تجهىز و تقوىت کتابخانٔه مدرسه 
2( دربارٔه دو موضوع از موضوعات زىر ىک پىام بنوىسىد. 

 تبرىک عىد نوروز به پدر ىا مادر 
 تقدىر و تشّکر از خدمتگزار مدرسه

 تسلىت به ىکى از آشناىان به مناسبت درگذشت پدر او
3( نامه هاى زىر را اصالح کنىد.  

باسمه تعالى 
با عرض سالم 

رئىس کتابخانٔه عمومى شهر …
از اىنکه عناىت کردىد و کتاب هاى بخش فىزىک را در اختىار من قرار دادىد، ممنونم.

با تشّکر  

باسمه تعالى 
رئىس محترم ادارٔه …

من مّدت ده سال است که در اىن اداره انجام وظىفه مى کنم. اکنون به دلىل گرفتارى خانوادگى، 
زندگى و کار در تهران براىم مشکل شده است. فورًا با انتقال من به شهرستان اصفهان موافقت کنىد. 
عبداللّه  

4( ضمىرها و صفت هاى همگون را ــ در صورت امکان ــ با حذف و افزاىش موصوف جانشىن 
ىکدىگر سازىد.
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مثال:
تبدىل ضمىر به صفت ← اىن را از او شنىدم ← اىن مطلب را از او شنىدم.

تبدىل صفت به ضمىر ← کدام لباس را امروز مى پوشى؟ ← کدام را امروز مى پوشى؟
 اىن کتاب را امروز خرىدىد؟
 نثر کدام کتاب ساده تر بود؟

 چه مى خوانىد؟
 ارزش کدام را بىشتر مى دانىد؟ شعر عارفانه ىا عاشقانه را؟

 کتاب را چند خرىدىد؟
 آنکه به تو سالم کرد، برادرم بود.
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درس بىست و سوم 

گروه قىدى

به نقش هاى مختلف کلمٔه »دىروز« در جمله هاى زىر دّقت کنىد: 
1( هواى دىروز از امروز بهتر بود. نقش: مضاٌف الىه

2( به دىروز مى اندىشم که خىلى سخت گذشت. نقش: متّمم
3( دىروز را راىگان از دست دادى. نقش: مفعول 

4( دىروز روز خوبى بود. نقش: نهاد 
5( روز مالقات بىماران، دىروز بود. نقش: مسند 

چنان که مى بىنىم، کلمٔه دىروز در جمله هاى باال، نقش هاى اسم را گرفته است. 
واژٔه دىروز در جملٔه زىر چه نقشى دارد؟ 

6( دىروز به دىدن آثار تارىخى رفتىم.
هىچ ىک از نقش هاى اسم را ندارد. منادا هم نىست. 

واژٔه دىروز در اىن جمله، گروه قىدى است. 

ساده ترىن راه براى شناختن گروه قىدى چىست؟ 
در پنج جملٔه نخست اىن صفحه، به هىچ وجه نمى توان کلمٔه دىروز را حذف کرد؛ چون 
جمله ناقص مى شود اّما در جملٔه شمارٔه شش، حذف کلمٔه دىروز جمله را ناقص نمى کند. 
پس براى تشخىص گروه قىدى از ساىر اجزاى جمله، ساده ترىن راه، حذف آن است. 

ىک نمونٔه دىگر: 
در جملٔه »دىروز، آنجا، باز على را دىدىم.« حذف گروه اسمى »على را« و گروه فعلى 
»دىدىم« غىر ممکن است اّما بقّىٔه اجزاى جمله را مى توانىم حذف کنىم، بى آنکه جمله ناقص 
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شود: على را دىدىم. 
بنابراىن، دىروز، آنجا و باز گروه قىدى هستند. 

اقسام قىد
قىدها از نظر ظاهر به دو دسته تقسىم مى شوند:

قىدهاى نشانه دار
قىدهاى بى نشانه

الف( قىدهاى نشانه دار: در ساختمان اىن نوع قىدها عالمتى است که بدان شناخته 
مى شوند. اىن قىدها سه گونه اند:

1ــ واژه هاى عربى تنوىن دار: پدر در کار خودش واقعاً استاد بود.
2ــ قىدهاىى که از ىک پىشوند + اسم ساخته مى شوند:

با عجله آمده بود.
به زور جعبه را باال گرفتند.

در مه صبحگاهى به سختى مى شد آدم ها را تشخىص داد.
على نمى خواست بى هدف به راه خود ادامه دهد.

3ــ متّمم قىدى: قىدهاىى که از ىک حرف اضافه + اسم ىا ضمىر ساخته مى شوند:
با چه آمدىد؟

از دىروز تا حاال او را ندىده ام.
تا شهر راه زىادى پىمودىم.

بر  بدون کمک نقش نما قىد مى شوند و  ب( قىدهاى بى نشانه: کلماتى هستند که 
سه  گونه اند:

1ــ در اصل، اسم ىا گروه اسمى اند: امروز صبح هواپىما تأخىر داشت.
2ــ صفت مشترک با قىدند: آهسته به راه خود ادامه دادىم. آهسته = قىد

صداى آهستٔه او را مى شنىدم. آهسته = صفت
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3ــ فقط قىد هستند که آنها را قىد مختص مى نامىم.
او هرگز از نامالىمات شکاىت نمى کند.

برخى از قىدهاى نشانه دار و بى نشانه را در زىر مى بىنىم.

کلمات تنوىن دار عربى: اصالً، جّدًا، واقعاً، مطمئناً، حتماً    
پىشوند + اسم:   به دّقت، به سختى، به خوبى، به کندى، با احتىاط، نشانه دار   

بى حوصله، درحقىقت، ازقضا    

تا اىنجا،  از  )زمان، مکان و …(:  اسم       
پىچ جاده، تا شهر، به خانه، از امروز، تا  متّمم هاى قىدى =     

دىروز، تا عصر چهارشنبه حرف اضافه +    اقسام قىد 
ضمىر: از چه؟ با که؟ تا کى؟ با او،      

قىدهاى مختص: هنوز، هرگز، البّته، ناگهان، شاىد    
اسم هاى زمان و مکان مشترک با قىد: صبح، شب، ىک ساعت    
دىشب، پارسال،  پىش،  بى نشانه   

اىنجا  
مردانه، آهسته،  زىاد،  خوب،  قىد:  با  مشترک  صفت هاى     

دىوانه وار    

خودآزماىى
 1( در نوشته هاى زىر، قىدها را شناساىى کنىد و نوع آنها را بنوىسىد.

 آن شب اصالً از حرف هاى او سر در نىاوردم.
 حرف هاى آن روز پدر، کامالً به مجىد قوّت قلب داده بود.
 قرار بود همان روز صبح، مجىد با اتوبوس به تهران برود.
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 همٔه مشق ها را با دّقت کافى نوشته بود.
 همه جا را به سرعت گشتىم؛ از هرکسى سراغ کتاب را گرفتىم؛ متأّسفانه نتوانستىم پىداىش 
کنىم؛ هرجا که مى رفتىم، کتاب فروش مى گفت: »تا همىن ىکى دو ساعت پىش داشتىم.« با ناراحتى به 

خانه برگشتىم.
2( واژه ها و ترکىب هاى زىر را به عنوان قىد در جمله به کار برىد.

دو روز قبل، خىلى خوب، همىن جا، دالورانه، سرىع، دىروز ظهر، ىک ساعت بعد
3( دربارٔه موضوع زىر ىک پىام بنوىسىد.
دعوت به جلسٔه پرسش و پاسخ درسى

4( دربارٔه موضوع زىر ىک نامٔه ادارى مناسب بنوىسىد.
تقاضاى اشتراک مجلّٔه رشد جوان به نشانى تهران ــ صندوق پستى 15875/6584

5( شکل نوشتارى و گفتارى کدام ىک از کلمات زىر متفاوت است، چرا؟
نىاىش، سىنى، دىانت، پىاز، دىار
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درس بىست و چهارم 

زبان شناسى چىست؟ )2(

در درس گذشته، دو مشکل از مشکالت شناخت زبان و راه حّل آنها را مطرح کردىم: 
ىکى تغىىر و تحّول دائمى زبان و دىگرى وجود انواع گونه ها، لهجه ها و گوىش ها در زبان. 
اىنک به سومىن مشکل شناخت زبان ىعنى پىچىدگى و گستردگى بىش از حّد آن و راه حل 

اىن مشکل مى پردازىم. 
در اىن خصوص زبان شناسان به جاى آنکه به  طوِر ىکجا به مطالعٔه زبان بپردازند آن را 
به چند بخش تقسىم مى کنند و هر بخش را جداجدا، ىا به اصطالِح خودشان، در سطحى 

جداگانه بررسى مى کنند. 
در ىک سطح، فقط به مطالعٔه صداهاى زبان و قواعِد ترکىِب آنها به منظوِر اىجاد 
ساخت هاى آواىى زبان مى پردازند. به اىن سطح از مطالعٔه نظاِم زبان واج شناسى مى گوىند. 
مثالً به هنگاِم مطالعٔه زبان فارسى در سطِح واج شناسى مشّخص مى کنند که اىن زبان 29 
واج دارد، و واج هاى مزبور طبِق قواعِد واجِى اىن زبان باهم ترکىب مى شوند و ساخت هاى 
واجِى از نوِع »سه«، »سر« و »سرد« را مى سازند. نىز معلوم مى کنند که چرا ما در زبان فارسى 
ساخت هاى واجىِ از نوِع »قارچ«، »مزد«، »بىست« ىا »نژند« را دارىم، ولى ساخت هاى 
واجِى از نوِع »قاچْر« ، »مازْد« ، »بىْزد« ىا »نََدنْژ« را به هىچ وجه نمى توانىم داشته باشىم.

فّعالّىت1
بىست  و نه واج زبان فارسى را بىان کنىد. سپس ىکى از دانش آموزان 

آنها را روى تختٔه کالس بنوىسد.

آنها  ترکىِب  قواعِد  و  زبان  نشانه هاى  بررسِى  به  فقط  زبان شناسان  دىگر،  در سطِح 
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به  منظوِر ساختِن کلمات و عبارات و جمله هاى زبان بسنده مى کنند. اىن سطح از مطالعٔه 
نظاِم زبان را دستوِر زبان مى خوانند و آن را به دو بخِش صرف و نحو تقسىم مى کنند. در 
بخِش صرف به بررسى و طبقه بندِى نشانه هاى ساده، مثِل»باغ« ىا » ــ بان« )در »باغبان«( ىا 
»بى ــ « )در »بى خبر«( و مانند اىن ها مى پردازند و از نشانه ها به ناِم تک واژ ىاد مى کنند. 
آن گاه به چگونگِى ترکىب تک واژها تا حّد کلماِت مشتق )مثِل همان »باغبان« و »بى خبر«( 
و کلماِت مرکّب )مثِل »کتاب خانه« و »گل فروش«( توّجه مى کنند. در بخش نحو به شىؤه 
ترکىِب انواع کلمات تا سطح  گروه ىا جمله مى پردازند. آن گاه گروه ها را به انواع گروه اسمى 
)مثِل »اىن کتاِب جلد  سبز«(، گروه فعلى )مثِل »گفته شده بود«( و غىره طبقه بندى مى کنند. 
جمله ها را هم به انواِع جملٔه ساده، جملٔه مرکّب، جملٔه شرطى، جملٔه امرى، جملٔه خبرى 

و مانند اىنها تقسىم مى کنند. 
و  گروه ها  کلمه ها،  انواع تک واژها،  معناى  بررسى  به  زبان شناسان  در سطِح سوم 
جمله ها و روابِط معناىى آنها روى مى آورند. اىن سطح از مطالعٔه نظاِم زبان را معناشناسى 
مى نامند. در اىن سطح، از ىک طرف، معناى هرىک از تک واژ ها، کلمه ها، جمله ها و … 
را توصىف مى کنند؛ مثالً، معناى هر ىک از تک واژهاى »باغ« و »ــ بان« ىا کلماتِ »باغبان« 
و »گل فروش« را مشّخص مى کنند. از طرِف دىگر، نشان مى دهند که به فرض، چگونه 
هردسته از کلمه ها در ىک حوزهٔ معناىى قرار مى گىرند؛ مثالً چگونه کلمه هاى »پدر«، »مادر«، 
»خواهر«، »برادر« و غىره در حوزٔه معناىى »خانواده« فراهم مى آىند؛ نىز نشان مى دهند که 
مىان کلمات و جمالت چه روابطِ معناىى برقرار مى شود؛ مثالً، رابطٔه معناىى مىان »پدر« و 
»بابا« ترادف، رابطٔه معناىِى مىان »روز« و »شب« تضاد و رابطٔه معناىِى مىان »پدر« و »والدىن« 

تضمُّن است و مانند اىنها. 

فّعالّىت 2
فکر کنىد و پاسخ دهىد:

در کتاب زبان فارسى بىشتر کدام سطح از زبان مطرح شده است؟ چرا؟
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اکنون، در پرتِو مطالِب باال مى توان درىافت که مطالعٔه علمِى زبان در حوزهٔ زبان شناسِى 
همگانى چگونه صورت مى گىرد. حال اگر کمى دّقت کنىم، مى بىنىم که هنوز ىک سؤال 
بى جواب مانده است و آن، اىنکه: اگر مطالعٔه زبان در محدودٔه ىک گوىش )مثالً، گوىِش 
گفتارى معىار( آن هم فقط در ىک برهه از زمان )مثالً در زمانِ حاضر( انجام شود، چگونه 
مى توانىم اّدعا کنىم که از اىن راه به شناختِ کّل زبان دست مى ىابىم؟ به اىن سؤال در سال هاى 

دىگر پاسخ خواهىم داد. 

بىاموزىم 

دو جملٔه زىر را مقاىسه کنىد.
الف( کتاب داستانى را که هفتٔه پىش منتشر شده بود، خرىدم. 
ب( کتاب داستانى که هفتٔه پىش منتشر شده بود را، خرىدم. 

با اندکى دقت درمى ىابىم که جملٔه الف درست است؛  زىرا نشانٔه مفعولى 
»را« بالفاصله در کنار مفعول جمله ىعنى »کتاب داستانى« قرار گرفته است. 
کاربرد جملٔه ب، به دلىل فاصله افتادن بىن »را« و »مفعول« نادرست است. 

دو جملٔه زىر را مطابق جملٔه »الف« اصالح کنىد. 
به پشت جبهه  را  بودند  به غنىمت گرفته  که   رزمندگان، سالح هاىى 

منتقل کردند. 
 من مسابقه اى که دىروز برگزار شد را دىدم.
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خودآزماىى
1( واج شناسى چىست؟

2( وظىفٔه هرىک از دو بخش صرف و نحو را در دستور زبان بىان کنىد. 
3( معناشناسى چه کاربردى در زبان شناسى دارد؟ 

4( رابطٔه بىن کلمات »کتاب و مدرسه«، »ورزش و فوتبال«، »هست و نىست« و »خانه و منزل« 
را بىان کنىد. 

5( نوع قىدها را تعىىن کنىد.                                                                                                                                                     
 »گوىند شخصى از بىنواىى در فصل زمستان ُدّراعهٔ کتان و جامهٔ بلند کتانى، ىکتا پوشىده بود. 
در اىن حىن خرسى را سىل از کوهستان در ربوده بود سرش در آب پنهان، کودکان که پشت خرس را 

دىدند به شخص گفتند: اىنک پوستىنى در جوى افتاده است و تو را سرماست، آن را بگىر.
مرد از غاىت احتىاج و سرما در َجست که پوستىن را بگىرد. خرس تىز چنگال در وى زد. مرد در 
آب گرفتار خرس شد. کودکان بانگ مى داشتند که  پوستىن را بىاور و اگر نمى توانى آن را رها کن و بىا.

مرد گفت: من پوستىن را رها مى کنم، پوستىن مرا رها نمى کند!«
6( با کلمات له و علىه دو جملٔه مناسب بنوىسىد.
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درس بىست و پنجم 

نامه نگارى )2(
نامه به دوستان و نزدىکان 

نامٔه زىر را باهم بخوانىم: 
فرزند عزىزم سالم، 

هم اکنون نامه ات را خواندم. تأثىر آن را مى توانى حدس بزنى؛ بى تابانه چشم به راه نامه ات 
بودم. به من حق خواهى داد که متوّقع باشم. حال من و مادرت خوب است. بحمداللّه سالمتىم. 
اّول المپىاد ادبِى کشور پىروز شود و آماده  خواهرت پس از ماه ها تالش موفّق شد در مرحلهٔ 

مى شود تابستان امسال به رقابت چهل و پنج نفر دىگر برود. 
راستى در نامه ات از کالس هاى درس، استادان، فضاى دانشگاه و … براىم بنوىس. 

مى خواهم بدانم که آىا تاکنون توانسته اى خودت را با آن محىط مطابقت دهى ىا نه؟ 
خوب است بدانى تا چند ماه دىگر بازنشست مى شوم و مانده ام جز مطالعه، چه سرگرمى 

ىا کار دىگرى براى خودم پىدا کنم. 
فرزندم، سعى کن در کنار درس و کالس و تحقىق و پژوهش از مطالعات جنبى نىز بازنمانى.
پدرت   

در مقاىسٔه اىن نامه با نامه هاى ادارى درمى ىابىم که جمالت بىشترى در آن به کار رفته 
است، از الگوى خاّصى پىروى نمى کند، بىشتر ابتکارى و موافق با ذوق و طبع نوىسنده و 

نوع مناسبات او با مخاطب است. 
اىن نامه عاطفى تر، صمىمى تر و بى تکلّف تر است و حرف هاى خصوصى در آن طرح 

شده است. به اىن نامه، ىک نامٔه خصوصى و دوستانه مى گوىىم. 
اگر بخواهىم براى اىن گونه نامه ها وىژگى هاىى قائل شوىم، اساسى ترىن وىژگى آنها اىن 
است که تقلىدى نىستند، لحن کالم در آنها صمىمى و خودمانى است و از هـرگونه تکلّف 
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به دورند. وىژگى دىگر اىن نامه ها قالبى نبودن آنهاست. 
نامٔه خصوصى را هرکس به شىؤه دلخواه خود شروع و ختم مى کند. متن اىن نامه ها 
نىز با ىکدىگر متفاوت است. حسن نامٔه خصوصى در اىن است که همٔه عناِصر آن از تصّنع 
خالى باشند. بار معناىى در نامه اى که با عبارت هاى قالبى آغاز مى شود و با آنها پاىان مى ىابد، 
بسىار ضعىف است؛ در حالى که اگر نامه با عبارت هاى ابتکارى ــ البّته بى تکلّف ــ و توأم 
با تازگى، آغاز گردد و پاىان ىابد، ضمن داشتن باِر معناىى تأثىرى مطلوب بر خواننده خواهد 

گذاشت. 
به اىن جمله ها که در آغاز چند نامه آمده اند، توّجه کنىد: 

 اکنون که با تو درد دل مى کنم خاطرم آزرده و دلم گرفته است، اىن آزردگى خاطر   

و گرفتگى دل براى توست. مى دانم که سخت تنهاىت گذاشته اند. 
 از روِز نگارش آخرىن نامٔه من چند ماه و شاىد بىش از دو فصل مى گذرد و گوىى   

همىن دىروز بوده است. 
 درست است که از بازگشت به آغوش خانواده بسىار خوش حالم ولى در ته دل   

چىزى غىر عادى احساس مى کنم و آن حضور توست. حضور پىوستٔه تو و از جان و دل 
آرزو دارم که ىک روز همدىگر را ببىنىم. 

 هم اکنون نامٔه تبرىکت را درىافت کردم. از اىن که هفته ها چشم به راهم گذاشتى   

و وادارم ساختى نامه اى آن چنانى را به تو بنوىسم، باىد شرم کنى؛ بارى تو را مى بخشم. 
 نامه ام را که بازخوانى کردم، خواستم پاره اش کنم، از بس بدخط بود ولى مهم آن   

است که تو بدانى ته دلم چه مى گذرد. 
اکنون به پاىان چند نامه دّقت کنىد: 

 چىزهاى فراوان دىگرى براى نوشتن دارم ولى اگر بخواهم نامه را امروز پست   

کنم، باىد همىن جا تمامش کنم. 
 مى دانم که نامه را باىد به همىن جا ختم کنم؛ چون حالم خوب نىست و هنوز هىچ    

نشده دارم پرت و پال مى گوىم. 
٭     ٭     ٭    
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فّعالّىت1
فکر کنىد و پاسخ دهىد:

از دو متن زىر کدام ىک براى آغاز نامٔه دوستانه مناسب تر است؟ چرا؟

برادر عزىزم!
اىن روزها بى تاب و دل گرفته منتظر درىافت نامه ات بودم. فکرش را بکن؛ سه ماه بى خبرى 
سخت نىست؟ وقتى تو بودى، هر شب کنارت مى نشستم و تو با صمىمّىت و محبّت، به پرسش هاىم 
پاسخ مى گفتى و مشکالت درسى ام را با صبر وحوصله گوش مى دادى و من مثل عطش زده اى 

که به چشمه اى زالل رسىده باشد، جرعه جرعه سخنانت را مى نوشىدم. 
٭     ٭     ٭

برادرم،
داشتم  انتظار  رسانىدى.  خود  اعالى  حّد  به  را  بى تفاوتى  تو  بگوىم  باىد  رودرباىستى  بى هىچ 
درحضور دوستانم از من جانب دارى کنى. مگر من برادر و هم خونت نىستم؟ اىن شرمندگى نىست که 

چشم در چشم من، مرا محکوم سازى ….
در نوشتن نامٔه خصوصى به اىن نکات توّجه داشته باشىد: 

1( طول نامه باىد با نوع مناسبات نوىسنده و گىرنده متناسب باشد. گاه کوتاهى نامه از 
کم توّجهى حکاىت مى کند که پسندىده نىست. نامه اگر طوالنى شود، مالل آور خواهد بود. 
2( انتخاب کاغذ مناسب، خّط خوانا، سطور مرتّب و منظّم و پاکىزگى نامه، جلوه اى 

از حرمت گذارى به گىرنده است. 
3( در نامٔه خصوصى رعاىت اعتدال شرط است؛ به خصوص اگر هدف گله گزارى ىا 
اعتراض به مخاطب باشد، باىد لحنى مناسب انتخاب شود. عجوالنه کارى نکنىم که با نوشتٔه 
خود موجب آزار دىگران و پشىمانى خود شوىم. اگر در حال برآشفتگى نامه مى نوىسىد، از 
فرستادن آن خوددارى کنىد و بگذارىد چند روزى بگذرد و بعد از گذشت چند روز، براى 

فرستادن آن تصمىم بگىرىد.
4( نامه چون مکتوب است و تأثىر آن پـاىدارتر از گفتار؛ بنابراىن، باىد مواظب باشىم با 
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عبارات تند و تلخ مخاطب خود را نرنجانىم. درنظر داشته باشىم که نوشته در دست مخاطب 
»سندى اخالقى« است و چه بسا در موقعّىتى به زىان نوىسنده از آن بهره گىرى شود. 

5( نامه، هرچند خودمانى باشد، نباىد به زبان شکسته و محاوره اى نوشته شود. شأن 
نامه اىن است که در عىن سادگى به زبان معىار نزدىک باشد. 

که  را  نامه هاىى  از  نسخه اى  ىا  کنىد  را حفظ  نامٔه خود  پىش نوىس  کنىد  6( سعى 
مى فرستىد، براى خود نگه دارىد. اىن نامه ها سوابقى از گذر عمر و در حکم خاطراتى 
لّذت بخش  و  انگىـز  عبرت  زنـدگى  از  لحظاتـى  در  آنها  خوانـدن  هستند.  ىادماندنى  بـه 

خواهد بود. 
٭     ٭     ٭

فّعالّىت 2
متن زىر را که بخش هاىى از نامٔه پدرى به پسر نوجوانش است بخوانىد 

و دربارٔه آن، با توّجه به توضىحات درس، گفت وگو کنىد.

فرزندم، از »قرىحهٔ دروغىن« بپرهىز. بىشتِر زندگى هاى به هدررفته و دوران  تلخ پىرى علّتى 
جز فرىفتگى به اىن قرىحه  ندارد. تو را مى بىنم که به سّن نوجوانى رسىده اى. شانزده، هفده سالگى، 
ٔ نىروهاى خود. در اىن سن   شدىدترىن آشفتگى هاى ذهنى. سّن آگاهى به خود و توّهم درباره سِنّ

شاىد دلت به صداى بلند سخن بگوىد وتو نتوانى جوشش هاى آن را مهار کنى. 
در اىن سن، انسان که هنوز ناتوان است و خود را توانا مى پندارد، به ىافتن تکىه گاه ها و 
رىسمان هاىى نىاز دارد و به نخستىن ىقىن و انضباطى که ببىند چنگ مى اندازد … به هوش باش! 
ـ و تو شاىد آن را ندانى  ــ که تخّىلت صورت واقعّىت را تغىىر مى دهد تا جاىى  در همىن سن استـ 
که باطل را حق مى انگارد و غالباً دنباله رو سلىقه هاى مصنوعى و موّقتى و دل بخواهى است. اىن 

تماىالت را کامالً اصىل و از آِن خود مى شمارد؛ غافل از آنکه اىنها ذاتاً با او بىگانه اند. 
اندرزهاى من  به  آىا  نگرانم.  براىت  ازاىن خطرها حفظ کنى؟  را  چگونه مى توانى خود 

گوش خواهى داد؟ 
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نخست آرزو دارم که به نصاىح معلّمان و اطرافىان و دوستدارانت، همهٔ کسانى که به گمانت 
روح تو را درک نمى کنند و چه بسا تو را بهتر از خودت مى شناسند، بى اعتناىى نکنى. 

ولى به خصوص آرزو دارم که از خودت برحذر باشى. مواظب باش که دربارهٔ خود به 
اشتباه نىفتى و فرىب ظواهر را نخورى. 

سخنم را گوش کن. قرىحه! مثالى مى زنم. در ده  ىا دوازده سالگى، گمان مى کردى که قرىحهٔ 
درىانوردى و اکتشاف سرزمىن هاى ناشناخته را دارى؛ زىرا داستان هاى پرحادثه را مى خواندى. 
اکنون به آن تصّوراِت کودکانه لبخند مى زنى. بسىار خوب، در شانزده و هفده  سالگى نىز اشتباهات 
مشابهى در کمىن توست. هشىار باش و به تماىالتت اعتماد نکن. گمان نبر که هنرمند ىا مرد عمل ىا 
قربانِى عشق بزرگى شده اى؛ فقط به ِ صرف اىن که، در کتاب ها ىا در زندگى، شاعران کارگردانان 
بزرگ و عاشقان را تحسىن کرده اى. صبورانه جست  و جو کن تا به کنه طبىعتت پى ببرى. بکوش 
تا اندک اندک شخصّىت واقعى خود را بىابى. اىن کار آسان نىست. بسىارى از مردم دىر به اىن 
مرحله مى رسند و بسىارى هرگز نمى رسند. صبور باش؛ عجله اى در کار نىست. باىد مّدت ها 
جست و جو کنى تا بدانى که کىستى ولى چون حس کردى که خودت را ىافته اى، آن وقت همهٔ 

جامه هاى عارىت را به دور بىفکن. 
)خانوادهٔ تىبو، روژه مارتن دوگار، ترجمٔه ابوالحسن نجفى(
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بىاموزىم

در نمونه هاى زىر حرف همزه را با حرف مىانجى کوچک »ى« مقاىسه 
کنىد. 

٭ َمأذنٔه مسجد، ارائٔه گزارش، اسائٔه ادب، و…  
توضىح آنکه کلمات »َمأذنه«، »ارائه«، »اسائه« و … داراى حرف همزه 
هستند. همزه »ء« ىکى از سى و سه حرف الفباى فارسى است و هرچند به »ى« 
مىانجى کوچک ) ء( شباهت دارد اّما مستقل از آن است. اىن دو حرف را در 

مثال هاىِ »ارائٔه گزارش« ىا »اسائٔه ادب« در کنار هم مى بىنىم.

خودآزماىى
1( با رعاىت اصول نامه نگارِى دوستانه، براى ىکى از افراد زىر نامه اى بنوىسىد.

 برادِر اسىرتان که چندىن سال است در اسارت به سر مى برد. 
 خواهرتان که در شهرى دوردست زندگى مى کند. 

 دوستى که سال هاست او را ندىده اىد. 
2( دو نمونه از نامه هاى دوستانه  و خصوصى بزرگان را در کالس بخوانىد. 

3( تفاوت واج و حرف را با ىک مثال بنوىسىد.
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درس بىست و ششم

گروه کلمه چىست؟

به بخش دوم ىک امالى تقرىرى که در زىر آمده است، توّجه کنىد:
نقِض غرض، سخِن نغز، عصىان و سرکشى، صّحت و سقم و …

 اىن  ترکىب ها کلمه نىستند؛ زىرا هرکدام از دو ىا بىش از دو کلمه  تشکىل شده 
است: نقِض غرض: از مضاف، نقش نماى اضافه و مضاٌف الىه. سخن ِنغز: موصوف، 
نقش نماى اضافه و صفت. عصىان و سرکشى:معطوٌف علىه، حرف عطف، معطوف.   صّحت 

و سقم: معطوٌف علىه، حرف عطف و معطوف.
 اىنها جمله هم نىستند؛ زىرا استقالل فعلى و اسنادى ندارند. اگر مى گفتىم »غرض 
نقض شده است. سخنش نغز است. هم عصىان است و هم سرکشى. از صّحت و سقم آن 

خبر ندارم.« با جمله سروکار داشتىم.
به چنىن ترکىب هاىى که نه کلمه اند و نه جمله »گروه کلمه« گفته مى شود. گروه کلمه ىا 
گروه واژه معموالً ىا مضاف و مضاٌف الىه هستند )نقض غرض(، ىا موصوف و صفت )سخن 

نغز(، ىا مترادف )عصىان و سرکشى( و ىا متضاّد )صّحت و سقم( ىا …
 »گروه کلمه« ها براى امالى تقرىرى جنبٔه تکمىلى و ترمىمى دارد. توضىح آنکه اگر 
متن انتخاب شده  از چندىن درس، چنان که باىد متناسب با سطح علمى و مهارتِى دانش آموزان 
نباشد و اهّمّىت امالىِى کافى را نىز نداشته باشد، مى توان با اضافه کردن چندىن »گروه کلمه«  
ـ متن ىاد شده را تعدىل و متناسب کرد. شاخصٔه »گروه کلمه«هاى امال  ــ حّداکثر بىست موردـ 
اىن است که گوىا و واضح باشد و به پرسش مقّدر ما پاسخ دهد؛ مثالً اگر گفته شود »نقض«، 
جاى سؤال است که کدام نقض و در چه معناىى؟ اّما وقتى گروه کلمٔه نقِض غرض ىا سخِن   نغز 

مطرح مى شود، توضىح و قرىنٔه الزم براى درست نوشتن وجود دارد.
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گاهى در بخش پاىانِى امالى تقرىرى از »گروه کلمه« استفاده مى شود تا:
 متن هاى سادهٔ امال براى ارزشىابى تعدىل و مناسب گردند.

 کلماتى که اهّمّىت امالىى دارند و در متن امال منظور نشده اند، مورد 
ارزشىابى قرار گىرند.

 از جمله سازى و امالى تلفىقى ) امالى خارج از متون مصّوب 
کتاب( جلوگىرى شود.

فّعالّىت
از متن درس هاى نوزده تا آخر کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسی  )1( با 

استفاده از گروه کلمات زىر امال بنوىسىد.

»گروه کلمه«ها براى امالى شمارۀ چهار

و  تملّق  بىهوده،  تعارفات  به تحصىل،  اشتغال  تسلىت،  پىام  تقاضاى صدور کارت، 
چرب زبانى، حاشىه گذارى کتاب، شجاع و سلحشور، صبر و اجر، ابراز مسّرت، انتصاب 
به جا، مراسم افطار، تجهىز و تقوىت، متّمم قىدى، شکل مکتوب و ملفوظ، تغىىر و تحّول، 
حوزٔه معناىى، ترادف وتضاد، تضّمن و همراهى، برهه اى از زمان، سطور مرتّب و منظّم، 
و  معطوف  دلکش،  و  نغز  نقض غرض،  برحذر،  و   دور  انضباط،  و  نظم  دروغىن،  قرىحٔه 
معطوٌف علىه، دارالمعلّمىن، مبارز و اصالح طلب، کرنش و تعظىم، عرىضه چِى دربار، هدىه 
و تعارف، استبداد صغىر، ُمحال و غىرممکن، تغزاّلت سّنتى، نفوذ استعمار، شأن و منزلت، 
ابوالفتح  سفر،  خورجىنک  عاجزى،  و  ناتوانى  دغدغه،  و  تشوىش  حسب حال نوىسى، 
على بن احمد، نامه و رقعه، بحّق الحّق واهِله، آساىش و فـراغ بال، دالک و قّىم، جّل جاللُه و 
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َعّم نوالُه، حج گزاران اهل قلم، روىداد و واقعه، بحر در کوزه، زمزمه و گفت وگو، قبرستان 
بقىع، لحظٔه وصال، تحسىن و اعجاب، عشقه و پىچک، غمگىن و مغموم، ماىع خنک، 
علف هاى مزارع، متوّقع و خواستار، مصّمم و قاطع، برق و الکترىسىته، مزاىا و محاسن، 
جذبه و تأثىر، معاشرت همساىگانه، گوشه و بىغوله، بحران بلوغ، حقوق شندرغاز، ُاخت 
و مأنوس شدن، عناوىن و القاب، تره بار و بُـنشن، غم غربت، زندگانى بى تالطم، طمأنىنه   و 
آرامش، مجّسمٔه فراعنه، درخت تالجن، درنگ و تأنّى، نقاىص جسمى، تنگى معىشت، 
ِشبه قاّرٔه هند، شقاىق نُعمانى، سرشت و فطرت، غم اغىار، مأمن و پناهگاه، صحراى ختن، 
ضمىر وارسته، تازگى و طراوت، خوشاىند و فاَرم، سرسان و حىرت زده، لطافت و ظرافت، 
قبح و زشتى، اوِج سما، بخشش و عطا، عجىن و آمىخته، هوا و هوس، طاغوت خودپرستى.
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درس بىست و هفتم

نقش نما

از جمله مشاىخ صوفىه که از تعلىِم غّزالى تأثىر پذىرفته اند، مى توان عبدالقادر گىالنى 
را نام برد.

1( گروه اسمِى »تعلىِم غّزالى« چه نقشى در جمله دارد؟
2( در گروه اسمِى »تعلىِم َغّزالى«، »غّزالى« چه نقشى دارد؟

3( نقش »عبدالقادر گىالنى« چىست؟
ساده ترىن راه براى ىافتن پاسخ درست پرسش هاى باال چىست؟ توّجه دقىق به نشانه ها.
مثالً وجود کلمٔه »از« پىش از گروه اسمى »تعلىم غّزالى« نشانٔه متّمم بودن آن است.

ـ « )نقش نماى اضافه( پىش از »غّزالى« نشانٔه مضاٌف الىه بودن آن است. ـِ وجود نشانٔه » 
وجود نشانٔه » را « مفعول بودن عبدالقادر گىالنى را مى رساند.

اىن گونه واژه ها را نقش نما مى نامىم.
نقش نماها به چند دسته تقسىم مى شوند:

1( را
2( نقش نماى اضافه

3( حرف اضافه
4( حرف ربط )پىوند(

5( نشانٔه ندا

فّعالّىت
با ذکر مثال دربارهٔ جاىگاه هر ىک از اىن نقش نماها گفت وگو کنىد.
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1( را:
 »را« پس واژٔه مفعولى است. بعد از گروه اسمى مى آىد و نشانٔه معرفه بودن 

مفعول است.
برهمن بدون آنکه نگاهش را از روى آن مشت استخوان بردارد، ساکت شد. 
بعد نفس را در سىنه حبس کرد؛ حرکت قلب خود را خفه نمود و حّتى فکر 

خود را هم از کار انداخت.
2( نقش نماى اضافه:

 اىن نشانه بعد از اسم مى آىد و کلمٔه بعد از آن مضاٌف الىه ىا صفت است. 
ـ   ـِ ـ باخبر که در آن روزگاران، گوش به سخن  ـِ ـ بى بصر و دوران   ـِ آن نزدىکان 

ـ  شىراز مى نهادند، اکنون همه رفته اند و از آنها نشانى نمانده است. ـِ شىخ 
کسرٔه اضافه، نقش نماى مضاٌف الىه ىا صفت است.

3( حرف اضافه:
حرف اضافه، پىش واژٔه متّمم ساز است. متّمم پس از حرف اضافه مى آىد؛ 
به عبارت دىگر، هر گروه اسمى که پس از حرف اضافه بىاىد، متّمم است.

حرف اضافه نشانٔه متّمم است.
موضوع مسابقه را از دوستم پرسىدم.

امروز شاگرد اّول مدرسه را به دانش آموزان معّرفى کردند.
حرف هاى اضافه عبارت اند از: به، از، با، در، بر، براِى، ماننِد، …

4( حرف ربط )پىوند(: حرف ربِط )=پىوند( نقش نما دو گونه است:
الف: نقش نماى جمله هاى وابسته )پىوندهاى وابسته ساز(:

او را نصىحت کردم تا بىشتر تالش کند.
چون شما اصرار کردىد، اىشان هم آمدند.

اگر اىرانى آباد و مستقل مى خواهىم،  باىد نسلى شجاع و آزاده تربىت کنىم.
پىوندهاى وابسته ساز پرکاربرد عبارت اند از: که، تا، چون، زىرا، اگر، با اىنکه، 

تا اىنکه، همىن که، گرچه …
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ب : نقش نماى جمله هاى هم پاىه )پىوندهاى هم پاىه ساز(:
هوا سرد بود و برف نرمک نرمک مى بارىد.

جمعٔه گذشته به کوه نوردى رفتىم اّما حسىن نىامد.
درد نادانى بسىار بزرگ است ولى هم نشىن نادان بودن از آن هم بزرگ تر 

است.
پرکاربردترىن پىوندهاى هم پاىه ساز عبارت اند از: و، اّما، ولى، ىا، …1

دوجمله را که با پىوند هم پاىه ساز به هم بپىوندند، جمله هاى هم پاىه  
مى گوىىم.

5( نشانٔه ندا:
در زبان فارسى سه نشانه دارىم که با آنها کسى ىا چىزى را صدا مى زنىم:آى، 

اى، ىا
منادا  آنها مى آىد،  که همراه  را  و اسمى  ندا مى گوىىم  نشانٔه  را  واژه ها  اىن 

مى خوانىم.
اى خداى بزرگ!

ىا امام هشتم!
آى مردم!

همچنىن است مصّوت »آ« در پاىان برخى از اسم ها؛ مانند: 
خداىا! پروردگارا!

1ــ اىن پىوندها اگر بىن دو ىا چند اسم بىاىند، نقش همٔه آن اسم ها ىکى است:
على و حسن و احمد به مدرسه رفتند. در اىن جمله اسم هاى مشّخص شده نهادند.
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بىاموزىم

کدام ىک از دوجملٔه زىر درست تر است؟
الف( درکتابخانه هم دانش آموزاِن ساِل اّول مطالعه مى کردند هم دانش آموزاِن 

سال دوم.
ب( در کتابخانه هـم دانش آموزان سال اّول مطالعه مى کردند هم  دانش آموزان 

سال دوم مطالعه مى کردند.
و  بهتر  »الف«  جملٔه  که  درمى ىابىم  باال  مثال هاى  به  بىشترى  تّوجه  با 
صحىح تر است؛ زىرا در آن از تکرار فعل »مطالعه مى کردند« خوددارى شده و 
ىکى از آنها به قرىنه حذف شده است. پس آوردن دو فعل مشابه در ىک جملٔه 

مرکّب »حشو« و زاىد است. و به کاربردن آن توصىه نمى شود.
جملٔه »الف« را به صورت زىر نىز مى توانىم بنوىسىم:

دوم  ساِل  آموزان  دانش  هم  و  اّول  دانش آموزان سال  هم  کتابخانه  در 
مطالعه مى کردند.

اکنون به دو مثال زىر تّوجه کنىد:
الف( هم آنان دربارهٔ مطبوعات مقاله نوشتند هم ما نوشتىم.

ب( هم آنان دربارٔه مطبوعات مقاله نوشتند هم ما.
جملـٔه الف درست تر است زىرا کلمات »آنـان« و »ما« که نهاد هستند هر  

ىک با فعل مناسب خود ىعنى »نوشتند« و »نوشتىم« آمده اند.
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خودآزماىى 
1( حروف ربط )پىوندها( وابسته ساز و هم پاىه ساز را در نوشته هاى زىر مشّخص کنىد.

اگر زبان فارسى از مىان رفته بود، ما امروز آثار گران بها و ارزنده اى همچون مثنوى، گلستان و 
دىوان حافظ نداشتىم1.

سعدى، اگر به درگاه بزرگان مى رفت، غالباً براى آن مى رفت که مگر ستمکارى را از تعّدى به 
مظلومى باز دارد ىا چاره اى براى بى چاره اى بجوىد.

در  است؛  گلستان  سبب  به  بىشتر  شهرتش  نوىسندگى،  در  اّما  شاعر  و  است  نوىسنده  سعدى 
صورتى که به جز آن کتاب هاى دىگرى نىز دارد.

با آنکه بىشتر عمر ملک الّشعراى بهار در مطالعات ادبى گذشت، از توّجه به آزادى و آزادى خواهى 
لحظه اى غافل نبود.

2( جاهاى خالى نوشته هاى زىر را با نقش نماى مناسب پر کنىد.
اولىن روزى که … دىدن دوستم رفتم، او را … مزرعه سرگرم کار دىدم.
فردوسى سى سال از عمر گران بهاى خود … صرف سرودن شاهنامه کرد.

عاّلمه دهخدا امثال و حکم فارسى … در چهار جلد نوشت.
نهاد، کلمه … گروهى از کلمات است … دربارٔه آن خبر مى دهىم.

3( واژه هاى »برادر«، »اىران«، »فردوسى«، »ادبّىات« را با نقش نماهاى )را، کسره، حرف  اضافه 
و حرف ندا( درجمله هاى جداگانه به کار ببرىد و مفعول، مضاٌف الىه، متّمم و منادا بسازىد. 

 برادر= منادا مثال:اى برادر! چرا از وظىفه ات روى گردانى؟  
برادر= مضاٌف الىه مسلمان، باىد گرفتارى برادر مسلمانش را رفع کند.  

برادر= متّمم از برادرت روش درست درس خواندن را ىادبگىر. 
برادر= مفعول       برادرت را دىدم. 

4( ىک آغاز و ىک پاىان مناسب براى نامه اى دوستانه بنوىسىد.

1ــ خدمات متقابل اسالم و اىران، استاد شهىد مرتضى مطهرى
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درس بىست و هشتم

خالصه نوىسى

داستان زىر را با دّقت بخوانىم:

خانۀ پدرى
هشتاد سال پىش ازىن، پىرمردى از نژاد اىرانىان قدىم در هرات ساکن بود.

بود؛ ولى  از مردم دهخوارقان1  بود. اصالً  نصراللّه هفتاد و چهار سال عمر کرده 
حوادث جهان او را به هرات برده بود و در آن شهر حّمالى مى کرد.

نصراللّه از آن کسانى بود که به هىچ چىز دل بستگى نداشت. چون از خردسالى ىتىم 
مانده و هرگز هم زن نگرفته بود، احساسات خانوادگى را لغو مى دانست. اگر در کوچه 
مادرى را مى دىد که کودک نوباؤه خود را تنگ در آغوش گرفته و مى بوسد، تعّجب مى کرد 
و در برابر آن از تنّفر خوددارى نمى توانست. چون خانٔه معّىن نداشت و هر شبى را جاىى 
به سر مى برد، هرگز براى او پىش نىامده بود به جاىى عالقه اى نشان دهد ىا سرزمىنى را از 

جاى دىگر بهتر بداند.
باألخره اىن پىرمرد از آن فىلسوفان بى قىد بود که نسبت به هىچ چىز دوستى نداشت و 
در عمر خود هم از کسى مهرى ندىده بود و به همىن جهت مکّرر مى گفت که هىچ چىز وى را 
در اىن گىتى پابست نمى دارد و اگر بنا شود روزى عالم را بدرود گوىد، با کمال خون سردى 
و بى هىچ گونه َاَسف، رخت از جهان خواهد کشىد. همىن عقاىد نصراللّه باعث شده بود که 

با کسى رفت و آمد نمى کرد و دوست نمى گرفت.
جنگ هاىى در خراسان روى داد. چندى اىرانىان فاتح بودند و باألخره به تردستى 

بازىگران، وادار شدند هرات و بسىارى دىگر از آن نواحى را به انگلىسىان واگذارند.
اىن خبر تمام مردم هرات را متألّم کرد و فقط نصراللّه بود که از شنىدن آن غمگىن 

1ــ نام قدىم آذرشهر از بخش هاى شهر تبرىز است.
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نشد. متمّولىن شهر، همه با وطن پرستِى مخصوصى، هرات را ترک کردند و راه خراسان 
پىش گرفتند.

هرکسى، جزئى داراىى داشت، به بهاى اندک مى فروخت که در مشهد ىا دىگرى از 
شهرهاى اىران، منزل بگىرد.

بدىهى است در چنىن موقعى، کار نصراللّه که حمل بارهاى مسافرىن بود، تا چه حد 
بىش از پىش شد و درىافتى روزانٔه او به چه اندازه باال رفت. 

شب ها وقتى که نصراللّه فارغ مى شد، در قهوه خانه هاى هرات اىن رفتار همشهرىان 
خود را نکوهش مى کرد، حمل بر سفاهت مى کرد. به نظِر او کسانى که داراىى خود را  به 
خىال واهى از دست مى دادند و در آخر عمر رنج سفر را بر خود آسان مى ساختند، مى باىستى 

دىوانه باشند. مگر همه جا زمىن خدا نىست، هرات را با مشهد چه تفاوت است؟
بىشتر تعّجب نصراللّه از اىن بود که اىن دىوانه ها خود مى روند، چرا دلگىرند و پشىمان 

از رفتن هستند؟
کسى که اىشان را مجبور نکرده است!

اگر هم اىن خانه ها را دوست مى دارند، پس چرا آن را ترک مى کنند؟
پىران هرات و آشناىان نصراللّه هرچه مى خواستند به او بفهمانند که انسان همواره به 
وطن و مولد خوىش عالقه دارد و نباىد به آسانى از آن جدا شود، او گوش نمى کرد. ىعنى 

اصالً نمى فهمىد و به همان خىال خود بود !
روزى ىکى از خوانىن هرات نصراللّه را خواست و به او گفت:

»نصراللّه تو دىگر پىر شده اى و قّؤه کارکردن ندارى. من هم مى خواهم از هرات بروم 
و آن باغچه اى که در بىرون شهر دارم، بى صاحب مى افتد؛ زىرا که از بس مردم خانه فروخته 
و رفته اند، دىگر مشترى نىست. آن را به تو مى سپارم تا بعد چه شود. تو هم عجالتاً پاسبان 
آنجا باش و سپرده ام از ملکى که در اطراف دارم، براى تو لقمه نانى برسانند. تو نىز آنجا 

باش، تا آخر عمر به دوندگى و تالِش روزى مجبور نباشى.«
نصراللّه کم کم پىرى را در خود احساس مى کرد. از خدا خواست که چنىن تفّضـلى 
دربارٔه او بکنند. فورًا مختصر داراىى خود را برداشت و به آن باغچٔه بىرون شهر رفت.
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روزها به عادت دىرىن، زود از خواب برمى خاست. تمام اوقات خود را به پروراندن 
به کنار جوى مىان باغ  به سر مى برد. چون از کار خسته مى شد  گل ها و درختان باغچه 
مى نشست و فکر مى کرد. در اىن مّدت چىزهاى تازه مى دىد. ىک روز ناگهان ملتفت شد، 
سنگ رىزه هاىى که در ته جوى آب قرار گرفته اند، مثل اىن است که آنجا براى خود، خانه 
ساخته اند. همىشه با فشار آب مقاومت مى کنند. مثل اىن است که آب مى خواهد، به زور 
آنها را از خانه بىرون کند ولى آنها تن در نمى دهند. عاقبت فشار آب آنها را از جاى خود 
بىرون مى اندازد و به پاىىن مى کشد؛ ولى باز در چنگال دشمن غاصب تالش مى کنند، به 
دور خود مى گردند و گوىى همىشه، به حسرت، به عقب خود نگران اند و با رشک به خانٔه 

خود مى نگرند.
عاقبت روزى انگلىس ها هرات را گرفتند. امالک کسانى را که هجرت کرده بودند، 
متصّرف شدند و از آن جمله، آن باغچٔه خان بود. نصراللّه هم مجبور شد، خواهى نخواهى، 
از آن باغچه بىرون رود؛ زىرا دىگر آن باغچه پاسبانى چون پىرمرد دهخوارقانى نمى خواست.
باألخره نصراللّه از باغچٔه خان بىرون رفت ولى به اختىار هر روز به در باغ برمى گشت 
و از شکاف در با حسرت، به اندرون آن نظر مى افکند. راستى آن نصراللّه بى قىد و بى خانمان 
دل نمى کند که از آن محوطه بىرون رود. هر وقت منظرٔه درختان و گل هاى باغ به ىادش 

مى آمد، بى اختىار بر مالکىن جدىد آن نفرىن مى فرستاد. گاهى هم گرىه مى کرد.
چون دىگر کسى مخارج او را نمى داد، مجبور شده بود باز راه حّمالى را پىش بگىرد 
ولى اىن حّمال امروز، آن حّمال دو ماه پىش نبود. آن نصراللّه بى قىد که دوستى و دشمنى 
هىچ کس را به دل راه نمى داد، اىنک هر وقت مجبور مى شد بار ىکى از تازه واردان را 
به دوش بگىرد، با بغض و کىنه آن را از زمىن برمى داشت و مکّرر اتّفاق مى افتاد که در مىان 
به اىن خىال  راه بى اختىار چىزى او را تحرىک مى کرد که آن بار را بر زمىن نهد. غالباً 
مى افتاد که آن را بشکند، همٔه دشمنى نصراللّه با آن صاحبان بار از اىن بود که او را از 

باغچٔه عزىزش بىرون کرده بودند.
ىک روز در مىان راه، ىکباره خاطرٔه جوىبار مىان باغچٔه خان و آن سنگ رىزه هاى 
گرفتار چنگال آب از دماغ او گذشت. ىادش آمد چگونه آن سنگ هاى در به در، در قبال 
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فشار آب پافشارى مى کردند و نمى خواستند از جاى خود بىرون روند.
فرداى آن روز دىگر کسى نصراللّه را در هرات ندىد و دو ماه بعد، کسانى که جوانى او 
را در دهخوارقـان دىده بودنـد، پىــرمرد شکستٔه نـاشناسى را دىـدند که عصازنان و گردآلود، 

کوله بارى بر سر عصاى خود بسته بود و سراغ خانٔه رجبعلى پدر نصراللّه را مى گرفت. 
سعىد نفىسى 

٭ ٭ ٭
اىن داستان را مى توان با حذف برخى نکات و جزئّىات، کوتاه کرد. سطرهاىى که زىر 
آنها خط کشىده شده است قسمت هاى اصلى داستان است ما اىن داستان را با همان سبک 
و سىاق نوىسنده به مىزان تقرىباً ىک سوم کوتاه کرده اىم. ىک بار دىگر متن کوتاه شده را با 

هم مى خوانىم و با اصل آن مقاىسه مى کنىم:  
»هشتاد سال پىش از اىن، پىرمردى در هرات ساکن بود. نصراللّه هفتاد و چهار سال 
عمر کرده بود. اصالً از مردم دهخوارقان بود و در آن شهر حّمالى مى کرد. به هىچ چىز 
ىتىم مانده و هرگز هم زن نگرفته بود. احساسات  دل بستگى نداشت. چون از خردسالى 
خانوادگى را لغو مى دانست. هرگز براى او پىش نىامده بود به جاىى عالقه اى نشان دهد 
ىا سرزمىنى را از جاى دىگر بهتر بداند. با کسى رفت و آمد نمى کرد و دوست نمى گرفت.
جنگ هاىى در خراسان روى داد. چندى اىرانىان فاتح بودند و باألخره به تردستى 
بازىگران وادار شدند هرات و بسىارى دىگر از آن نواحى را به انگلىسىان واگذارند. اىن 

خبر تمام مردم هرات را متألّم کرد و فقط نصراللّه از شنىدن آن غمگىن نشد.
هرکسى جزئى داراىى داشت به بهاى اندک مى فروخت. در چنىن موقعى کار نصراللّه 

که حمل بارهاى مسافرىن بود بىش از پىش شد و درىافتى روزانٔه او باال رفت.
اىن رفتار همشهرىان خود را نکوهش مى کرد که مگر همه جا زمىن خدا  نصراللّه 
نىست؟ بىشتر تعّجب نصراللّه از اىن بود که اىن دىوانه ها که خود مى روند، چرا دلگىرند و 

پشىمان از رفتن هستند؟
پىران هرات و آشناىان نصراللّه هرچه مى خواستند به او بفهمانند که انسان همواره بر 
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وطن و مولد خوىش عالقه دارد و نباىد به آسانى از آن جدا شود، او گوش نمى کرد.
روزى ىکى از خوانىن هرات به او گفت: نصراللّه تو دىگر پىر شده اى. آن باغچٔه 
بىرون شهر را به تو مى سپارم. او فورًا مختصر داراىى خود را برداشت و به آن باغچه رفت. 
وى تمام اوقات خود را به پروراندن گل ها و درختان باغچه به سر مى برد. در اىن 
مّدت چىزهاى تازه مى دىد. عاقبت روزى انگلىس ها هرات را گرفتند. نصراللّه هم مجبور 
 شد از آن باغچه بىرون رود ولى به اختىار هر روز به در باغ برمى گشت و از شکاف در 
با حسرت به اندرون آن نظر مى افکند و بر مالکىن جدىد آن نفرىن مى فرستاد. گاهى هم گرىه 
مى کرد. چون دىگر کسى مخارج او را نمى داد مجبور شد راه حّمالى را پىش بگىرد. ولى 
اىن حّمال امروز آن حّمال دو ماه پىش نبود. اىنک هر وقت مجبور مى شد باِر ىکى از تازه 
واردان را به دوش بگىرد، با بغض و کىنه آن را از زمىن برمى داشت. همٔه دشمنى نصراللّه 

با آن صاحبان بار از اىن بود که او را از باغچٔه عزىزش بىرون کرده بودند.
در  را  او  جوانى  که  کسانى  بعد،  ماه  دو  و  ندىد  هرات  در  را  نصراللّه  کسى  دىگر 
دهخوارقان دىده بودند، پىرمرد شکستٔه ناشناسى را دىدند که عصازنان سراغ خانٔه رجب على 

پدر نصراللّه را مى گرفت «.
٭ ٭ ٭

متن خالصه شده را مى توان بار دىگر با اندکى تغىىر به مىزان نصف ىا ىک سوم خالصه 
کرد. عبارت هاىى که در متن خالصه شده، زىر آن خط کشىده شده است، خالصٔه خالصٔه 
داستان است. با اىن روش مى توان، قسمت هاى مهّم ىک مقاله، بندهاىى از ىک نوشته ىا 

کتاب و هر چىز دىگر را به مىزان دلخواه خالصه کرد.
نوشته ها را به شکلى دىگر نىز مى توان کوتاه کرد: پس از خواندن هر بخش از داستان 
ىا کّل آن، خالصه و حاصل داستان را به قلم خود مى نوىسىم. اکنون خالصٔه همان داستان 

را بدون رعاىت سبک نوىسنده، با هم مى خوانىم: 

»هشتاد سال قبل پىرمردى به نام نصراللّه اهل دهخوارقان در هرات مى زىست. زندگى  
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او از طرىق حّمالى تأمىن مى شد. نصراللّه هىچ دل بستگى به وطن، شهر و خانواده نداشت 
و هرگونه احساسات مربوط به خانواده و وطن را بى معنى مى دانست.

جنگ هاىى در خراسان بزرگ رخ داد و هرات از اىران جدا شد و انگلىسى ها آن  را 
تسخىر کردند. اىن مسئله جز نصراللّه همٔه مردم شهر را اندوهگىن کرد. هرکس هرچه داشت 
گذاشت و رفت و نصراللّه در اىن مىان بار مردمى را که ترک وطن مى گفتند، جابه جا مى کرد. 
نصراللّه اىن اندوه و نگرانى مردم شهر را نکوهش مى کرد؛ زىرا مفهوم دوستى وطن را نچشىده 
بود و هرچه مردم مى خواستند به او بفهمانند که وطن دوستى در سرشت هر انسانى است، به 
گوشش فرو نمى رفت. تا آنکه روزى ىکى از بزرگان هرات که قصد مهاجرت داشت، باغچه اش 
را به او سپرد. از آن پس، وقت نصراللّه بىشتر به پرورش و نگهدارى گل ها و گىاهان باغچه 
مى گذشت. کم کم به باغچه خو گرفت و هىچ روزى بى گل ها و گىاهان باغچه که تنها عالقه اش 
در اىن دنىا بودند، سپرى نمى شد. دامنٔه نفوذ انگلىس ها گسترش ىافت و سرانجام نصراللّه 
را نىز از باغچه راندند. او هر روز از شکاف دِر باغ با حسرت و گرىه به گل ها مى نگرىست. 
نصراللّه مجبور شد دوباره حّمالى کند اّما او دىگر نصراللّه پىشىن نبود. هنگام حمل بارهاى 
اشغالگران، آنها را با بغض و کىنه از زمىن برمى داشت. او دشمن کسانى بود که باغچه اش 
را تسخىر کرده بودند. سرانجام نتوانست آن وضع را تحّمل کند و از هرات به دهخوارقان 
مهاجرت کرد. و دىگر کسى او را در هرات ندىد. دو ماه بعد مردم دهخوارقان پىرمرد شکستٔه 

نحىفى را دىدند که عصا زنان سراغ خانٔه رجبعلى پدر نصراللّه را مى گرفت.«

فّعالّىت 1
درس »مشروطٔه خالى« را از کتاب ادبّىات فارسى خود با همىن شىوه 

در دو بند بنوىسىد.

٭ ٭ ٭
ىکى از راه هاى تمرىن نگارش خالصه نوىسى است. خالصه نوىسى چندىن فاىده دارد:
 با خالصه کردن خوانده ها مى توانىم نتىجٔه تمامى مطالعات خود را در حجمى اندک 

حفظ کنىم تا در صورت لزوم با مرور آنها، از مطالعات خود استفاده کنىم.
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 با خالصه نوىسى مىزان دّقت و تمرکز ما براى درک و درىافت مفاهىم متن افزاىش مى ىابد. 
 خالصه نوىسى دست ما را براى نگارش باز و توانا مى کند.

فّعالّىت 2
فکر کنىد و فواىد و کاربردهاى دىگر خالصه نوىسى را براى هم کالسان 

خود بىان نماىىد.

چند پىشنهاد براى خالصه نوىسى:
1( ىک بار به دّقت متنى را که باىد خالصه شود، بخوانىم تا از موضوع، اهداف و 

خطوط اصلى نوشته آگاه شوىم.
2( مىزان خالصه نوىسى و روش آن را قبالً معّىن کنىم.

3( مفاهىم و نکات مهّم مطلب مورد نظر را مشّخص کنىم.
4( به محتواى اصلى و مفاهىم کلىدى متن نه چىزى اضافه و نه از آن کم کنىم.

5( نکته هاى زاىد، غىرمهم، تکرارى و جزئّىات را ــ به شرط آنکه به کّل مطلب لطمه 
نزند ــ حذف کنىم. 

6( ىک بار دىگر متن خالصه شده را بخوانىم و با متن اصلى مقابله کنىم. بندها و عالىم 
نگارشى را به درستى رعاىت کنىم.

7( مشّخصات نوشته اى را که خالصه کرده اىم، به طور دقىق بنوىسىم1. در صورت 
امکان چند سطر دربارٔه ارزش کتاب، نوشته، داستان ىا هرچىزى که آن را خالصه مى کنىم 

و نوىسندٔه آن بنوىسىم.

1ــ معموالً مشّخصات ىک کتاب را به شکل زىر مى نوىسند:
نام کتاب……… نوىسنده ……… مترجم ……… ناشر ……… محّل نشر ……… سال چاپ ………
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فّعالّىت 3
زىر دو عبارت اصلى و کلىدى نوشتٔه زىر خط بکشىد:

زمان  چارچوب  خواب  در  ما  است.  دنىاى شگفت انگىزى  خواب 
هرکس  دارد.  را  خاّص خود  منطق  مى شکنىم. خواب  درهم  را  مکان  و 
خواب خود را به تنهاىى مى بىند. ما هىچ وقت دسته جمعى خواب نمى بىنىم. 
خواب هاىى هم هست که انگار همٔه انسان ها با هم دىده اند. اسطوره خوابى 
است که ىک قوم ىا ملّت با هم دىده اند، آن هم در عالم بىدارى! همان طورکه 
خواب انسان ها با هم فرق مى کند، خواب ملّت ها هم با هم فرق دارد. هر قومى 
اسطوره هاى خاصّ خود را مى سازد که رنگ و بوى آرزوها و آرمان هاى 
آن قوم را دارد. اّما با وجود اىن، شباهت هاىى هم با هم دارند، انگار همٔه 
انسان ها به ىک زبان خواب مى بىنند اّما زبان آنها زبان رمزى و نمادىن است. 

همچنان که خواب ها تعبىر مى شوند، اسطوره ها نىز تفسىر مى شوند.
سروش نوجوان ــ قىصر امىن پور          

توّجه داشته باشىم:
 اگر خالصه نوىسى مربوط به ىک داستان است، باىد در آن وىژگى شخصّىت هاى 
اصلى و حوادث کلّى داستان که در مسىر کلّى داستان نقش تعىىن کننده اى دارند، ذکر شود.
 اگر بخواهىم ىک نوشتٔه علمى را خالصه کنىم باىد مفاهىم علمى را دقىق بىان کنىم.
ىا  علمى  تعرىف هاى  مثالً  ندارد؛  شدن  قابلّىت خالصه  موضوعى  ىا  مطلب  هر   

توصىف هاى دقىق را نمى توان خالصه کرد. زىرا آنها خود چکىده و خالصه هستند.
 گاهى غرض از خالصه کردن ىک نوشته، ساده کردن آن است. در اىن صورت، 
ممکن است از آوردن برخى نکته هاى اصلى مثل معادالت، فرمول ها، اصطالحات و … 

صرف نظر کنىم.
ادبى،  آراىه هاى  مترادف ها،  معترضه،  جمالت  مى توان  خالصه نوىسى  در   
ضرب المثل ها، داستان ها، تمثىل ها ىا چىزهاى دىگرى را که براى تفهىم بىشتر مطالب ذکر 
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شده اند، حذف کرد.
 گاه استفاده از افعال بسىط به جاى مرکّب وکاربرد ىک کلمه به جاى ىک عبارت 

ىا جمله موجب کوتاه شدن جمله مى شود.

بىاموزىم

نشانه هاى خّط فارسى را در نمونه هاى زىر بىابىد:
او معنى کلمٔه »َحَکم« را نمى دانست.

به آن جا »ُقَنْىطَره« مى گوىند.  
او مآل اندىش است.

براى اداى دىْن باىد جّدى باشىم.
عرفاً چنىن عمل مى کنند. بعبارٍة ُاخرى. بّنا را دىدم.

1( در خّط فارسى، عالوه بر سى وسه حرف الفبا، از اىن نه نشانٔه خطّى 
ـ ـًــٌــٍ ـّـ ـْــۤـ ـ

ـِ ـُـ ـ ـَ نىز استفاده مى شود:  ـ
2( استفاده  از اىن نشانه ها محدود است؛ زىرا در خّط فارسى کلمات 

حرکت گذارى نمى شوند.
3( در امالى کلمات از مىان نشانه هاى نه گانٔه باال مد، تشدىد و تنوىن نصب 
ــٌــ( تنها در ترکىب هاى  ـًـ( بىشتر کاربرد دارند. تنوىن رفع و جر ) ـــٍ ـّـ ) ــۤــ
استفاده  مواردى  در  نشانه ها  بقّىٔه  از  و  مى رود  به کار  فارسى  در  راىج  عربى 

مى کنىم که رعاىت نکردن آنها موجب ابهام و بدفهمى شود.
نمونه هاىى از ابهام و بدفهمى را با استفاده از مثال هاى باال و مثال هاى 

دىگر بىان کنىد.
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خودآزماىى
1( با حذف مترادف ها، جمالت معترضه و به کارگىرى کلمه به جاى عبارت، جمله هاى زىر را 

کوتاه تر کنىد؛ به طورى که مفهوم اصلى حفظ شود.
 هرکه در کارهاى بزرگ و مهّمات با خردمندان و عقال مشورت و هم اندىشى مى کند، درواقع 

شرىک عقل و اندىشٔه آنها مى شود.
 دانشمند واقعى کسى نىست که زىاد کتاب خوانده و بىشتر مطالعه کرده باشد و از همه بىشتر 
معلومات و محفوظات داشته باشد. دانشمند واقعى آن کس است که در تحصىل علم و ادب و کسب 
معلومات با روش و شىوه اى درست قدم بردارد و با راه و رسمى صحىح و درست آن را به کار ببرد.

 خرد چون چراغى است که انسان را به راه راست رهنمون مى شود. کسانى که از آن بهره 
نمى گىرند از اىنکه در راه زندگى چراغى در دست داشته باشند، خوددارى مى کنند.

2( داستان خىر و شر را از کتاب ادبّىات فارسى )1( به مىزان ىک سوم با حفظ سبک نوىسنده 
خالصه کنىد.
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الف( دستور زبان فارسى
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فاطمى، 1374

4( دستور زبان فارسى )دستور دبىرستان رشتٔه فرهنگ و ادب( على اشرف صادقى، 
غالمرضا ارژنگ، وزارت آموزش و پرورش، ج 1 تا 3، سال 1358
5( دستور زبان فارسى، تقى وحىدىان کامىار، مشهد، 1349
6( دستور زبان عامىانه، تقى وحىدىان کامىار، مشهد، 1343

7( مبانى زبان شناسى و کاربرد آن در زبان فارسى، ابوالحسن نجفى، تهران، 1358

ب( نگارش
1( آىىن نگارش، احمد سمىعى گىالنى، مرکز نشر دانشگاهى، چاپ سوم، تهران، 1369

2( آىىن نگارش، حسن انورى، ج 1 و 2، انتشارات رسام، سال 1366
ـ محّمد مهدى ناصح، مشهد، آستان  3( راهنماى نگارش و وىراىش، محّمدجعفر ىاحّقىـ 

قدس رضوى، 1363
4( شىوهٔ نوىسندگى نوىسندگان بزرگ، حسىن رزمجو

5( فّن نوىسندگى، نادر وزىن پور، مؤّسسٔه عالى علوم ارتباطات، 1349
6( فّن نگارش، محّمدجعفر محجوب، فرزام پور
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7( کتاب کار انشا و نگارش، حسن ذوالفقارى، انتشارات اساطىر، تهران 1376
ج( زبان شناسى

تربىت معلم(، مهدى مشکوة الّدىنى، وزارت  )کتاب درسى  آموزش زبان فارسى   )1
آموزش    و پرورش ــ سال 1376

2( زبان و تفّکر، محّمدرضا باطنى، کتاب زمان، تهران، 1349
انتشارات  بدره اى،  فرىدون  مترجم  جان تى،  واترمن،  زبان شناسى،  در  سىرى   )3

جىبى، 1347

د( امال و رسم الخط
1 ( راهنماى درس امال و شىوه نامٔه تصحىح آن، حسىن داودى، انتشارات مدرسه، 

سال 1376
2( شىؤه امالى فارسى، تهران، 1360 ، مرکز نشر دانشگاهى

3 ( شىؤه خّط معىار، جعفر شعار، انتشارات احىاء کتاب
4( شىوه نامٔه دانشنامٔه جهان اسالم، بنىاد داىرة المعارف اسالم، تهران 1372

5 ( غلط ننوىسىم، ابوالحسن نجفى، مرکز نشر دانشگاهى، 1370.
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