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مقّدمه
مکتوب  آثار  دور،  بسىار  گذشته هاى  از  که  است  ارجمندى  زبان  چند  از  ىکى  فارسى  زبان 
گران قدرى از آن برجاى مانده که دربردارندهٔ 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 بلکه بسىارى از غىراىرانىان، با شوق و شور اىن 
زبان را فراگرفته، بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند. زبان فارسى، حافظ وحدت قوم اىرانى و به تعبىر 

دقىق و زىباى مقام معظّم رهبرى، رمز هوىّت ملّى ماست. 
مهمتر از همه اىنکه ادبّىات اىران ــ که در جهان مقامى بس شامخ دارد و ماىٔه فخر و مباهات و 
سرفرازى و سربلندى ماست ــ به اىن زبان سروده و نوشته شده است. پس بر ماست که زبان فارسى را 

گرامى بدارىم و آن را خوب بشناسىم و بشناسانىم. 
براساس طرح مصّوب برنامٔه درسى زبان و ادبّىات فارسى، براى تسهىل آموزِش هر ىک از دو 
مقولٔه »زبان« و »ادبّىات«، محتواى کتاب هاى فارسى، 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 اىن دو 
عمالً ممکن نىست اّما براى آنکه محدودهٔ نسبى اىن دو در آموزش مشّخص شود، براى هر ىک روىکردى 
جداگانه 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 گونٔه درهم تنىده ارائه و ارزشىابى شود. مباحث درهم تنىدٔه کتاب، 
به تفکىک،  در چهار حوزٔه زبان شناسى، دستور، نگارش و امال تهّىه شده است که ساختار هر ىک 
در قالب نکاتى اساسى ىادآورى مى شود. البّته اىن تفکىک براى روشن شدن مباحث است و ضرورت 
دارد در آموزش اىن کتاب همٔه مطالب با هم دىده شود. به همىن سبب، خودآزماىى هاى هر درس نىز 

درهم تنىده تنظىم شده است. 
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الف( زبان شناسى 
براى اىنکه دانش آموزان با مباحثى دىگر از علم زبان شناسى )غىر از آنچه سال اّول و دوم گفته 
شد( آشناىى مختصرى پىدا کنند، در هر سال چند درس درنظر گرفته شده است. اىن مباحث ضمن اىنکه 
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 نىز ىارىگر اوست. آموزش هم زماِن سه زبان فارسى، عربى و انگلىسى نىز اىجاب مى کند 

چنىن بحثى مطرح شود. طرح اىن مباحث سىرى منطقى، مناسب و متناسب دارد. 

ب( دستور زبان فارسى
کوشش شده است که دستور زبان دورٔه دبىرستان، برمبناى نظرّىۀ علمى ساخت گراىى نوشته 
شود و درحّد امکان دستور سّنتى نىز مّد نظر قرار گىرد. در تدوىن دستور، 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 فارسى روزگار گذشته. 
نىز هرچه واقعّىت فراگىر دارد در توصىف  به توصىفِ  واقعّىات مى پردازد، در زبان  2( علم، 
موردنظر است. گرچه با گذشتٔه زبان و سلىقٔه شخصى و زىباىى شناسى و حّتى منطق، مغاىرت داشته باشد؛ 
براى مثال، چون در فارسى نوشتارِى 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 چىزى که واقعّىت زبانى ندارد تجوىز نمى شود. 
فعل تعرىف  در  مثالً  است؛  و صورت  ساخت  براساس  توصىف  ساختارى،  دستور  در   )3
به جاى اىنکه بگوىىم: »فعل کلمه اى است که برانجام کارى ىا روى دادن و پذىرفتن حالتى در زمان داللت 

کند« گفته مى شود: »فعل کلمه اى است که داراى شناسه باشد.« و …
4( در آموزش دستور، اساس کار بر اىن است که در هر سال، ىک دوره دستور فارسى تدرىس 
شود. 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 از کتاب ــ هرچند سودمند به نظر آىد ــ و نىز از 

تعرىف هاى معناىى خوددارى فرماىند. 
5( کوشش شده است که قواعد دستورى هرچه ساده تر نوشته شود و از اطناب بىهوده جّدًاپرهىز 
گردد و تا حّد امکان از اصطالحات دستور سّنتى به دلىِل انِس بىشتر همکاران و مدّرسان محترم استفاده 

شود. مگر در موارد ناگزىر که اصطالحى با معنى گسترده تر ىا جدىدترى به کار رفته است. 
6( به قواعد فّعال زبان بىشتر توّجه شده است؛ مثل کاربرد »ى« نسبت که با استفاده از آن، از 
هر اسمى مى توان، صفت ساخت. برخالف »گان« که تنها چند کلمه با آن ساخته مى شود ىا پسوندهاى 

»ىن« و »ىنه« که امروز دىگر چندان فّعال نىست. 
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درس  دقىق  و  عمىق  فراگرفتن  با  تنها  دانش آموز  که  است  گونه اى  به  کتاب  تمرىن هاى   )7
کمک  درس  اساسى  ىادگىرى  به  نىز  تمرىن  انجام  طرفى،  از  و  بدهد  مناسب  پاسخ  بدان ها  مى تواند 
است شاىسته  و  دارند  اهّمّىت  دو  هر  تمرىن  و  درس  متقابل،  تأثىر  اىن  گرفتن  درنظر  با  مى کند. 

به شىوه اى درخور، به هر دو توّجه کافى مبذول شود. 
8 ( سىر مطالب و مباحث از ساده به پىشرفته است و غالب بخش ها به منزلٔه پىش نىازى براى 
بخش هاى بعدى است؛ بنابراىن، اگر در ىادگىرى بخش هاى نخست کتاب توّجه کافى مبذول گردد، در 

پاىان کار، نتىجه مطلوب خواهد بود. 

پ( بخش نگارش
درس هاى نگارش در ادامه و تکمىل دروس نگارشى دورٔه راهنماىى با توّجه به نکات زىر تهّىه 

و تنظىم شده است. 
1( درس ها عمدتاً به شىؤه 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 فراهم آمده است. 
4( مطالب با تکىه بر آموخته هاى قبلى و 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 درس ها استفاده شده است. 
8 ( در دروس از نمونه هاى نثر امروز به عنوان شاهد مثال و نىز به قصد ارائٔه نمونه هاى فارسى 

معىار ــ که با مسائل آموزشى مرتبط است ــ استفاده شده است. 
9( نکته  هاى نگارشى با عنوان »بىاموزىم« در درس ها آمده است. 

ت( امال
ىکى از اهداف برنامٔه درسى زبان و ادبّىات فارسى، آشناىى دانش آموزان با شىوه ها و قواعد درست 
نوشتن، اىجاد مهارت در کاربرد صحىح کلمات و زىبانوىسى، تندنوىسى و درست نوىسى است. تحّقق 
اىن هدفِ  مهم، به طور مشّخص در هر سال، چهار درس امال درنظر گرفته شده است که ضمن آموزش 
چندنکتٔه امالىى و بحث و گفت و گو دربارٔه آنها، از متن درس هاى هر دو کتاب و گروه کلمات آنها امالى 
تقرىرى گفته مى شود. عالوه بر اىن، در درس ها نىز نکتٔه امالىى با عنوان »بىاموزىم« گنجانىده شده است تا 
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دانش آموزان به تدرىج با قواعد نظرى درست نوىسى آشنا شوند. کلّّىٔه »بىاموزىم«ها به خّط تحرىرى چاپ 
شده تا دانش آموزان ضمن آشناىى با نمونه هاى عملى، مهارت به کارگىرى خّط تحرىرى را نىز کسب کنند. 

توصىه هاىى براى آموزش و ارزشىابى درس زبان فارسى 3
1( درس ها به ترتىب شمارٔه آنها تدرىس شود. ممکن است بعضى همکاران درس هاى نگارشى 
ىا دستورى را ىکجا و بدون توّجه به نظم کتاب تدرىس کنند. اىن کار از کلّى نگرى دانش آموز به زبان 

فارسى مى کاهد و باعث پراکندگى و کندى درىافت او مى شود. 
2( به دلىل ماهّىت مهارتى و کاربردى اىن درس ها، تکرار و تمرىن و توالى در آنها رعاىت شود. 
دبىران محترم با مراقبت در حسن انجام تمرىن هاى نمونٔه کتاب و نمونه هاى مشابه، مهارت هاى زبانى 
را در دانش آموز تقوىت کنند. تمرىن هاى کتاب به گونه اى است که دانش آموز تنها با فراگرفتن عمىق و 
دقىق درس مى تواند به آنها پاسخ گوىد. تکىه بر اىن تمرىن ها در فراگىرى مهارت هاى زبانى تأثىر بسزاىى 

خواهد داشت. 
3( نظر به اىنکه درست نوىسى کلمات و ترکىبات تازٔه کلّىٔه کتاب هاى درسى در هر پاىٔه تحصىلى 
ــ نه تنها فارسى ــ هدف درس امالست، الزم است از دانش آموزان خواسته شود کّل کتاب هاى پاىه را 
با چنىن هدفى مطالعه کنند. ارزشىابى از بخش دوم امال به کمک گروه کلمه عملى خواهد بود. مقدار 

متن پىشنهادى براى امال در مجموع حدود بىست سطر چاپى مناسب به   نظر مى رسد. 
4 ( دبىران محترم در آموزش اىن کتاب از شىوه هاى راىج و گوناگون تدرىس استفاده کنند تا 
جرىان ىاددهى و ىادگىرى با سهولت بىشترى انجام شود. ضمن اىنکه آموزش هرىک از مهارت هاى 

زبانى، روشى خاص و معّىن را مى طلبد. 
5( الزم است در آموزش محتواى کتاب، بىشترىن سهم به دانش آموزان اختصاص ىابد و تا 
جاىى که ممکن است معلّم نقش راهنما را برعهده داشته باشد. فّعال بودن دانش آموزان در امر ىادگىرى، 
به وىژه در کسب مهارت هاى اساسى از روىکردهاى تعلىم  و تربىت کنونى است. عدم توّجه به اىن مهم 

موجب ضعف و نارساىى در کسب مهارت هاى زبانى خواهد شد. 
براى درس دىگر  از فرصت هىچ درسى  تمرىن گردد.  6( هر درس در ىک جلسه تدرىس و 
استفاده نشود. به دلىل مهم بودن همٔه مهارت هاى زبانى مطرح شده در کتاب، هىچ درس ىا ماّده اى نباىد 

تحت الّشعاع موضوع دىگر قرار گىرد. 
در پاىان از دبىرخانٔه زبان و ادبىات فارسى کشور و همٔه همکاران گرامى که با شرکت در جلسات 
تجدىد نظر و ارسال نظرات ارشادى خود در اصالح  و تحکىم ساختار کتاب، سهم و نقشى داشته اند، 
صمىمانه سپاسگزارى و قدردانى مى شود. امىد است به هّمت دبىران و دانش آموزان محترم، محتواى 
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کتاب متناسب با برنامٔه درسى مصّوب به اجرا درآىد و در ارزشىابى به اهداف برنامه توّجه کافى شود.
 تازه ترىن تغىىرات و اصالحات در سال 1390 بر اساس نشست هاى کار گروه مؤلّفان و دبىران 

و نىز بر پاىٔه نظرات و پىشنهادهاى صاحب نظران و دبىران سراسر کشور صورت گرفته است.
نشانى پاىگاه راىانه اى گروه زبان و ادبىات فارسى:

Literature - dept.talif.Sch.ir

 دفترتألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
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اهداف کّلى آموزش زبان فارسى )3( اختصاصى در 
سال سوم متوّسطه 

الف( حوزۀ شناختى
انتظار مى رود دانش آموزان با مطالعٔه اىن کتاب با مسائل و موضوعات زىر آشنا 

شوند: 
1( زبان فارسى معىار و نقش آن در تحکىم ارزش هاى ملّى، دىنى و فرهنگى 

2( قواعد و فرآىندهاى زبان فارسى 
3( شىوه ها و قواعد درست خوانى و درست نوىسى

4( ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى معىار 
5( ساختمان کلمات و انواع آن در زبان فارسى معىار 
6( ساختمان جمالت و انواع آن در زبان فارسى معىار
7( ساختمان جمالت و انواع آن در دستور تارىخى 

ب( حوزۀ نگرشى
انتظار مى رود که دانش آموزان در پاىان ىادگىرى، به موضوعات زىر عالقه و نگرش 

مثبت پىدا کنند: 
1( طرح افکار و اندىشه ها در قالب گفتار و نوشتار مناسب 

2( کاربرد درست زبان فارسى در زندگى روزمرّه 
3( پاسدارى از زبان فارسى و تالش براى گسترش آن 

4( مهارت هاى چهارگانٔه زبان فارسى 
5 ( کاربرد صحىح دستور تارىخى در فهم متون نظم و نثر گذشته
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پ( حوزۀ مهارتى
انتظار مى رود که در پاىان ىادگىرى، تواناىى هاى ذهنى و عملى زىر در دانش آموزان 

تقوىت شود: 
1( تشخىص راه هاى گوناگون پرورش معانى 

2( تشخىص قواعد ترکىب در واحد هاى زبانى 
3( تشخىص ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى 

4( تشخىص انواع نوشته ها در زبان فارسى 
5( تشخىص قواعد درست نوىسى 

6( تشخىص جاىگاه درست عالىم نگارشى 
7( مقاىسه و استدالل در مباحث دستور تارىخى 

8( به کارگىرى درست مهارت هاى زبانى 
9( درک و فهم متون زبانى و ادبى 

10( به کارگىرى قواعد امالىى و نگارشى 
11( مهارت در نگارش نوشته هاى راىج در زبان فارسى 

12( به کارگىرى راه هاى پرورش معانى در نگارش 
13( وىراىش متون مختلف زبانى و ادبى 

14( به کارگىرى قواعد دستور تارىخى و امروزى در متون مختلف 
15( مهارت در استفادٔه درست از منابع تحقىق 
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درس اّول

قواعد ترکىب

نىز  اىن  از  به وسىلٔه زبان صورت مى گىرد پىش  به ذهن دىگر،  از ذهنى  پىام  انتقال   
آموختىم که کوچک ترىن واحد زبان »واج« است و بزرگ ترىن، »جمله«. نخستىن مرحلٔه 
سخن نىز آن است که واج ها با هم ترکىب شوند و از ترکىب آنها تکواژ و واژه ساخته شود. 
آىا مى توان هر واجى را در کنار واج دىگر قرار داد و از آن، تکواژ  ساخت؟ مسلّماً خىر؛ 
زىرا در هر زبان قواعد دقىقى براى هم نشىنى واج ها وجود دارد؛ مثالً مى دانىم که در فارسِى 
معىار، چنىن اجتماعى از واج ها به دلىل مغاىرت با قوانىن واجى ممکن نىست. پْژش، شْچد
وى  به  را  زبـان  واجى  قواعـد  زبـان خودش،  با  زبـانى  فارسى  هر  ذاتـى  آشناىى 
مى آمـوزد. ىـکى از اىن قـواعد، ساخـتـمان »هجـا« در زبـان است؛ ىـعنـى هر فـارسى زبـانى 
مى دانـد که الگـوهاى هـجاىـى در فـارسِى معىـار، از سه صورت زىـر، بىـرون نـىست.

ت: َو، ما 1( صامت + مصو ّ
ت + صامت: در، کاش، نىز، آب1 2( صامت + مصو ّ

ت + صامت + صامت: َدرد، گُفت، کاْرد. 3( صامت + مصو ّ
با وجود اىن، مى بىنىم که در زبان فارسى واژه هاىى مثل: پَْفْب و پَْچْش و نظاىر آن که 
دقىقاً بر الگوهاى ىاد شده هم منطبق است، ساخته نمى شود. علّت اىن امر را زبان شناسان 

چنىن توضىح مى دهند:

1ــ هىچ هجاىى در نـظام آواىـى زبـان فارسى با مصوّت آغاز نمى شود پس َا، آ و ... در کلمـاتى مثـل َابر، آب، 
ُاردک، ِاسم، اىن و او با هـمزه آغاز مى شود که در شمـارش واجى، 2 واج محسوب مى گـردد؛ مثـال: آب = 3 واج
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بى فاصله  نمى توانند  معموالً  دارند،  هم  به  نزدىک  ىا  مشترک  واجگاه1  واج هاىى که 
درکنار هم قرار گىرند؛ به عنوان مثال، واجگاه جفت واج هاى /ب/، /پ/ و /چ/، /ش/ و 
/ت/،/د/ به هم نزدىک است و به اىن دلىل، کنار هم قرار گرفتن آنها در ىک »هجا« ممکن 

نىست. اىن قاعده را قاعدٔه واجى مى گوىند.
تکواژها و واژه هاىى که با تطبىق قواعد واجى ساخته مى شوند، در ساختن گروه به کار 
مى روند. در اىن مرحله نىز، براساس قواعد هم نشىنى، واژه ها در کنار هم قرار مى گىرند و 
مثالً از اجتماع چند واژه، گروه اسمى اى چون »آن دو مرد درستکار دانشمند اىرانى« ساخته 
مى شود که اگر بتوان در نحؤه هم نشىنى اجزاى آن تغىىراتى هم داد، اىن تغىىرات محدود 
است؛ مثالً نمى توان در نثِر معىاِر خبرِى امروز چنىن گروه اسمى اى ساخت: »دوآن اىرانى 
درستکار دانشمند َمرد«. زبان شناسان در توضىح اىن مطلب مى گوىند: هىچ زبانى از کلّّىٔه 
امکانات هم نشىنى واژه ها و تکواژهاىش استفاده نمى کند و ترکىب هاى بالقّوه اى که امروز 
کاربرد ندارند، جزو ذخىره هاى زبان هستند و ممکن است روزى اهل زبان بخواهند ىا بتوانند 
از آنها استفاده کنند؛ همان طورکه در گذشتٔه زبان فارسى، ساختن گروه هاى اسمى زىر، 
غىرممکن مى نمود اّما امروزه، دست کم در حوزٔه زبان هنرى فارسى، به وفور از اىنگونه 

گروه هاى اسمى ساخته مى شود:
»عمىِق زمىن«، »بلنِدکوه«، »بلند کاج پىر خشک همساىه«، »عبوِس ظلمِت خىِس شِب 
ــ + اسم  ـِ مغموم«، که الگوى هم نشىنى آنها چنىن است: صفت بىانى پسىن + نقش نماى 
)+ … ( اّما در گذشته ىا همىن امروز در حوزٔه نثِر خبرى، همان گروه هاى اسمى، براساس 

ـ + صفت ) +  …  ( . ـِ الگوى زىر ساخته مى شوند: اسم + نقش نماى 
اىن قاعده شامل گروه هاى قىدى و گروه هاى فعلى نىز مى شود.

1ــ واجگاه، به دستگاه تولىد صداها )واج ها( گفته مى شود و شامل لب ها، دندان ها، لثه، کام، ناى و … است. 
براى مثال واج /د/ زبانى ــ دندانى است. زىرا از برخورد نوک زبان با دندان هاى پىشىن اىجاد مى گردد. در آواشناسى 

سنتى به واجگاه »مخرج حروف« مى گوىند. 
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فّعالّىت 1
براساس الگوى زىر، ىک گروه اسمى بسازىد و دربارهٔ امکان جابه جاىى 

اجزاى آن گفت وگو کنىد:
ـ + اسم ـِ ــ + صفت + نقش نماى   صفت + صفت + اسم + نقش نماى ـِ

٭ ٭ ٭
گروه ها نىز پس از آنکه برحسب »قواعد هم نشىنى« تولىد مى شوند، براساس »قواعد 
نحوى« در کنار هم قرار مى گىرند تا جمله بسازند؛ مثالً جملٔه »حسن صورت خود را در 

آىىنه دىد« کامالً درست است ولى جمله هاى 
الف( »حسن صورت حسن را در آىىنه دىد.« 

ىا 
ب( »خود صورت خود را در آىىنه دىد.«

کامالً غلط است. در حالى که واژه هاى »حسن« و »خود« بر اساس الگوهاى هجاىى زبان 
ساخته شده اند و هر دو جمله نىز از دىدگاه معناىى روشن هستند و با وجود اىنکه مى دانىم 
به ساختن  باز هم هىچ کس مجاز  نىز ممکن است،  خود  و  حسن  خود و جانشىنى  حسن = 

جمله هاىى مثل جملٔه الف و ب نىست.
در اىن مرحله از گفتار، »قواعد نحوى« همچون صافى دقىقى جمله ها را بررسى 

مى کند و اگر با معىارهاى آن منطبق باشد، اجازٔه تولىد مى دهد.

٭ ٭ ٭

به جملٔه زىر دّقت کنىد:
»چوپانان، آسمان آبى را رسىد«.

گروه هاى سازندٔه اىن جمله، دقىقاً مطابق با الگوهاى زبان فارسى ساخته شده اند، اّما 
چرا هىچ فارسى زبانى چنىن جمله اى را به کار نمى برد؟
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زىرا اىن جمله دو اىراد آشکار دارد:
الف( نهاد جدا و پىوستٔه آن با هم منطبق نىستند.

اىن نقص را اصالح کنىد.
ب( چون گروه اسمى »آسمان آبى« نقش مفعولى دارد، فعل حتماً باىد »گذرا به مفعول« 

باشد، در حالى که »رسىد« گذرا به مفعول نىست.
با استفاده از آنچه تاکنون آموخته اىد، اىن اىراد را هم اصالح کنىد.

جمله به اىن صورت اصالح مى شود: »چوپانان، آسمان آبى را رسانىدند.«
آىا جملٔه اخىر، اجازهٔ ورود به فارسى نوشتارى معىار را پىدا مى کند؟

چرا؟
چون در اىن مرحله نىز صافى دىگرى وجود دارد که جمله را از نظر معناىى بررسى 
مى کند و در صورتى اجازٔه تولىد مى دهد که از دىدگاه معناىى نىز درست باشد و مثالً به اىن 
صورت درآىد: »چوپانان، گوسفندان را رسانىدند.« که به اىن نوع قواعد » قواعد معناىى « 

مى گوىند.

فّعالّىت 2
با استفاده از روش جانشىن سازى، هر ىک از گروه هاى جمله را دوبار 

تغىىر دهىد تا به جمله هاىى کاربردى تبدىل شوند.
کتاب، درس را نجات ىافت.

جملٔه » چوپانان گوسفندان را رسانىدند «، از هر جهت کامالً پذىرفته است و هىچ نوع 
اشتباه صرفى و نحوى در آن وجود ندارد.

حال بىاىىم اىن جمله ها را به کار ببرىم. فرض کنىم که هم اکنون ىکى از هم کالسان 
از ما بپرسد: »درس امروز را خوانده اى؟« و ما در پاسخ بگوىىم: »چوپانان گوسفندان را 

رسانىدند«.
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آىا چنىن کاربردى درست است؟
چرا نمى توانىم چنىن جمله هاىى را در اىن موقعّىت ىا موقعّىت هاى مشابه به کار ببرىم؟
زبانى مى دانىم که به کار بردن اىن جمله هاى دستورمند، در چنىن  زىرا براساس شّم ِ

موقعّىتى همان اندازه نادرست است که بگوىىم: »سى سوساسى«.
ــ حّتى اگر از  اىن مرحله از زبان هم قواعدى وجود دارد که جمله ها را  پس در 
صافى هاى دىگر گذشته و ُمهر تأىىد خورده باشند ــ بار دىگر بررسى مى کند و اگر آنها را 
مطابق با موقعّىت بداند، به آنها اجازٔه تولىد مى دهد. اىن قواعد هم در ذهن همگى اهل زبان 

وجود دارد و به آنها »قواعد کاربردى« مى گوىند.

خودآزماىى
1( براى هرىک از قواعد نحوى و معناىى، ىک مثال بنوىسىد.

2( براى هرىک از الگوهاى هجاىى، دو نمونه بنوىسىد.
3( چرا واحدهاى زبانى زىر کاربرد ندارد؟

پرورش، وزارت و آموزش. چرا تو، تو را سرزنش مى کردى؟
4( الگوهاى هجاىى واحدهاى زبانى زىر را بنوىسىد.

مثال: آداب       آ: صامت + مصّوت بلند 
       داب: صامت + مصّوت بلند + صامت  
ــ مؤّذن       ــ گل 
ــ بنفشه       ــ رعد 
ــ ماه     ــ خوىشتن 

ــ خورشىد     ــ دانشمند 
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درس دوم

جمله

سال پىش خواندىم که جملٔه مستقل بزرگ ترىن واحد زبانى است که از واحدهاى 
کوچک تر ساخته شده است و خود جزئى از ىک واحد بزرگ تر نىست؛ مثالً:

جملهٔ  »اخترشناسى علمى است که« جملٔه مستقل نىست؛ چون جزئى از واحِد بزرگ تِر 
زىر است:

»اخترشناسى علمى است که به مطالعٔه اجرام آسمانى مى پردازد.«
» به مطالعٔه اجرام آسمانى مى پردازد.« هم جملٔه مستقل نىست؛ چون جزئى از همان 

واحد بزرگ تر است.
جملٔه مستقّل دو نوع است:

1( جملٔه مستقّل ساده که داراى ىک فعل است:
اخترشناسان در شاخه هاى تخّصصى، کارهاى متفاوتى مى کنند.
2( جملٔه مستقّل مرکّب، جمله اى که دست کم ىک وابسته دارد:

بعضى از اخترشناسان متخّصصانى هستند که کار آنها مشاهدٔه اجرام آسمانى به کمک 
دوربىن نجومى است.

فّعالّىت 1 
نمونه اى از جمله هاى مستقل ىک  فعلى و چند فعلى را بىان کنىد.
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جمله چىست؟
خواندىم که جملٔه ساده سخنى است که بتوان آن را به دو بخش نهاد و گزاره تقسىم 

کرد؛ پس از جملٔه مستقل بزرگ ترىن واحد زبان، جمله است.

از: واج،  بزرگ عبارت اند  به  از کوچک  ترتىب  به  زبان  واحدهاى 
تکواژ، واژه، گروه، جمله، جملٔه مستقل

جمله از چه واحدهاىى ساخته مى شود؟
جمله از ىک ىا چند گروه ساخته مى شود.

سه گروه فعلى، اسمى و قىدى جمله را مى سازند که از مىان آنها گروه قىدى را مى توان 
حذف کرد؛ زىرا فعل به آن نىاز ندارد.

گروه چىست؟
ىا چند واژه ساخته  از ىک  پس از جمله، »گروه« بزرگ ترىن واحد زبان است که 
مى شود و در ساختمان جمله به کار مى رود؛ مثل: اجرام، اجرام آسمانى، مطالعٔه اجرام 

آسمانى، جهان، ماهّىت جهان، تبىىن ماهّىت جهان.
دىدىم که هر گروه از ىک هسته تشکىل مى شود که مى تواند تعدادى وابسته داشته باشد 
اّما آمدن وابسته در گروه الزامى نىست. هستٔه گروه اسمى، اسم و هستٔه گروه فعلى، بن 
فعل و هستٔه گروه قىدى، قىد ىا اسم است؛ مثالً جملٔه »کار بعضى از متخّصصان مشاهده 
اّما چون نقص معناىى دارد، به اجزا و  است« اگرچه ظاهرًا از نظر دستورى کامل است 
وابسته هاىى نىازمند است. همىن جمله را با افزودن عناصر دىگر مى توان اىن گونه کامل تر 
کرد: »کار بعضى از متخّصصان، مشاهدٔه اجرام آسمانى به کمک دوربىن نجومى است.«
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فّعالّىت 2
 هستٔه گروه هاى زىر را مشخص  کنىد:

شاخه هاى  گوناگون،  ابزارهاى  آسمانى،  اجرام  دماى  پرسش ها،  اىن 
تخّصصى، تارىخچٔه جهان

واژه چىست؟
و  مى شود  ساخته  تکواژ  چند  ىا  ىک  از  که  است  زبان  واحدهاى  از  ىکى  واژه 
در ساختمان واحد بزرگ تر ىعنى گروه به کار مى رود. واژه مى تواند  مفهومى  مستقل داشته  
باشد  مثل  مىز  ىا مفهومى غىر مستقل داشته باشد: مثل از، در، که، نقش  نماى اضافه، را  )نقش 
ـ(، حرف  نماى مفعولى( و ىا در ساختار جمله مفهوم پىدا مى کنند؛ مانند نقش نماى اضافه )ـِ

پىوند »و« و »ى« اسنادى در »توىى« )= تو هستى( و... .

تکواژ چىست؟
تکواژ ىکى از واحدهاى زبان است که از ىک ىا چند واج ساخته مى شود1. تکواژ 
گاهى معنا و کاربرد مستقل دارد؛ مثل: مىز، خوب، َمن. در اىن  صورت، آن را تکواژ 
آزاد مى نامند. گاهى نىز کاربرد و معناى مستقل ندارد و در ساختمان واژه هاى دىگر به کار 

مى رود که آن را تکواژ وابسته مى نامند؛ مثل: بان، گار،ى، مند، تر، و...٭

1ــ تکواژ صفر ∅ نمود آواىى ندارد اما در شمارش تعداد تکواژها ىک تکواژ شمرده مى شود. مانند: است 
∅ ⇐ دو تکواژ دارد همچنىن نقش نماى اضافه، هم ىک واج و هم ىک تکواژ است.

ـ « زىر صامت »ى« متعلق به خود واژه است. ـِ ٭ توجه: »براىِ« ىک تکواژ است؛ زىرا واج » 
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واج چىست؟
اىجاد  معناىى  تفاوت  اّما  ندارد  معنا  که  است  زبان  واحد صوتى  کوچک ترىن  واج 
مى کند؛ مثالً اگر در واژٔه »سر« به جاى واج /س/، واج /پ/ بگذارىم، مى شود پَر و معناى 

واژه عوض مى شود. پس /پ/ واج است.
ـُـ/، / ـِــ/ بگذارىم، واژٔه جدىدى با معناى جدىد  همچنىن اگر در واژٔه »گُل« به جاى /ـ 
ـ/ واج اند. واج اگرچه فاقد معناست، در ساختمان واحد  ـِ ـُـ/ و /  ساخته مى شود. پس / ـ

بزرگ تر ىعنى تکواژ به کار مى رود.

اجزاى جمله چگونه در پى هم مى آىند؟
گروه هاى سازندٔه جمله به دو شىوه در پى هم قرار مى گىرند:

شىؤه عادى، شىؤه بالغى.
آموزشى و  ادارى  علمى،  خبرى،  نوشته هاى  در  شىوه  اىن  کاربرد  عادى:  شىوۀ 

به روش زىر معمول است:
نهاد همٔه جمله ها در ابتداى جمله مى آىد.
فعل همٔه جمله ها در انتهاى جمله مى آىد.

ترتىب ساىر جمله ها نىز چنىن است:
نهاد + مفعول + فعل
نهاد + مسند + فعل
نهاد + متّمم + فعل

نهاد + مفعول + متّمم + فعل
نهاد + مفعول + مسند + فعل

وابسته هاى پىشىن اسم، پىش از اسم مى آىند.
وابسته هاى پسىن اسم، پس از اسم مى آىند.

گروه هاى قىدى برحسب موقعّىت ىا ضرورت ىا تأکىد و برجسته نماىى پىش ىا پس از 
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نهاد مى آىند:ما فردا، حتماً او را مى بىنىم. شاىد من او را فردا ببىنم.

فّعالّىت 3 
با نظر هم کالسى هاى خود، براى موارد ذکر شده، جمله هاى مناسبى 

مثال بىاورىد.

شىوۀ بالغى: اىن شىوه، بىش از اىنکه دستورى باشد، به طرز نوشتن نوىسنده و 
سبک وى بستگى دارد. در اىن شىوه، اجزاى کالم برحسب تشخىص نوىسنده و براى 
تأثىر بىشتر سخن، جابه جا مى شوند. بدىهى است که اىن جابه جاىى، با مجّوزهاى دستورى 

انجام مى پذىرد و تشخىص نقش آنها به دو طرىق صورت مى گىرد:
1( به کمک نقش نما: اجزاى جمله مى توانند با نقش نماى خود جابه جا شوند:

با دوست از هر درى سخن گفتم.

از هر درى با دوست سخن گفتم.
2( از طرىق معنا: به دو جملٔه زىر، توّجه کنىد:

الف( شکفته ترىن گِل هستى، نگاه متبّسم مادر به فرزند است.
ب( نگاه متبّسم مادر به فرزند، شکفته ترىن گِل هستى است.

از نظر معنا بىن اىن دو جمله هىچ تفاوتى وجود ندارد اّما فضاى عاطفى هر ىک از 
آنها، در موقعّىت مناسب، باعث برگزىدن ىکى از آن دو مى شود.
ىادآورى:در مواردى تغىىر جا سبب تغىىر معنى مى شود:

فعل از  پىش  بى واسطه  عادى،  نثر  در  که  را(  )بدون  مجّرد  مفعول  جاى  تغىىر   )1
مى آىد:اىن راننده ماشىن دارد ← اىن ماشىن راننده دارد.

2( تغىىر جاى مسند که در نثر عادى، بى واسطه پىش از فعل مى آىد:
رئىس اداره، معاون شده است ← معاون، رئىس اداره شده است.
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خودآزماىى
1( در متن زىر، ابتدا جمله ها را براساس درست ترىن شىوهٔ ممکن بازنوىسى کنىد. آن گاه، جمله هاى 

مستقل ساده و مرکّب را مشّخص کنىد.
سروده بود غزلى بى معنا و بى قافىه شاعرى. نزد جامى برد آن را. پس از خواندن آن گفت: همان طورى که دىدىد، 

در اىن غزل استفاده نشده است از حرف الف. گفت جامى از ساىر حروف هم بهتر بود استفاده نمى کردىد!
2( نوع تکواژهاى کلمات زىر را مشخص کنىد.
ــ قشنگ تر   ــ اخترشناسان 
ــ گل خانه   ــ تارىخچه 

ــ دانش پژوه   ــ آفرىدگار 
3( با هر ىک از کلمات هم آواى زىر، گروه اسمى مناسب بسازىد.

 انتصاب، تعلّم، حىات، جذر، خوىش، صواب، برائت
 انتساب، تألّم، حىاط، جزر، خىش، ثواب، براعت

4 ( دربارٔه تصوىر زىر، انشاىى بنوىسىد.

نقاشی آبرنگ اثر: رحىم نوه سى
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٭ در فارسى امروز به وىژه در گونٔه گفتارى تماىل بر تطبىق نهاد جدا و پىوسته است:
 سنگ ها افتاد  /  افتادند

 بعضى از کتاب ها سودمند است   / ـَـ ند )هستند(

درس سوم

مطابقت نهاد و فعل ــ گروه فعلى

از مىان همٔه اجزاى جمله، نهاد جدا و نهاد پىوسته، در شخص و شمار با هم مطابقت 
مى کنند؛ ىعنى با فعل مفرد، نهاد مفرد مى آىد و با فعل جمع، نهاد جمع.

جمع بستن هىچ ىک از گروه هاى اسمى جمله، به جز نهاد، در فعل تأثىر نخواهدگذاشت:
فعلنهاد

     اسم

   

      جاندار      

بى جان
     

                                       فرمود.
مفرد: جناب استاد

                                        فرمودند.
جمع: اىرانىان مردمى نوع دوست اند.

مفرد: کتاب از دستم افتاد.
جمع: کتاب ها از دستم افتاد.

جمع )هنگام جان بخشىدن به اشىا(: 
ستاره ها چشمک مى زنند.                                    

مفرد  /   جمع

    جمع
     مفرد

مفرد  /   جمع٭

جمع

       اسم جمع

 
جاندار

بى جان

قافله، کاروان، گله، رمه، دسته )عزاداران(
مردم
ملت

مجلس، شورا، گروه، مجمع
دسته )اسکناس، سبزى، چوب و …(

    مفرد
    جمع

مفرد / جمع
    مفرد٭
    مفرد

اسم مبهم
جاندار  

بى جان

ىکى، کسى، هر کسى
هر ىک، هرکدام، هىچ ىک، هىچ کدام

بعضى

    مفرد
مفرد /   جمع
مفرد /   جمع
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پرىشانى   اوضاع   با  دوردست   سرزمىن هاى  در  تنگ  دستى  مرد  قدىم  زمان هاى  در 
زندگى مى کرد. 

تنها با جمع بستن نهاد، فعِل آن نىز جمع بسته مى شود:
در زمان قدىم مردان تنگ دستى در سرزمىنى دوردست با وضع پرىشانى زندگى مى کردند.
اگر بخواهىم به مخاطب احترام بگذارىم، به جاى ضمىر »تو« ضمىر »شما« و به جاى 
شناسٔه »ى«، شناسٔه »ىد« را به کار مى برىم: تو رفته بودى ⇐ شما رفته بودىد. همچنىن 

به جاى ضمىر »او«، ضمىر »اىشان« را به کار مى برىم.

                   ضمىرهاى شخصى در فارسى مؤّدبانه
 ضمىرهاى پىوستهضمىرهاى جدا

    جمع    مفردجمع     مفردشخص و شمار
     ِـمانـَم ⇐ ـــِ ـ مانما      مناّول شخص

 ت  ⇐     شما تو⇐ شما    دوم شخص ـَ تانِـتان  ــ ـِ      

  سوم شخص
ِـشان  ـَـ  ش   اىشاناو⇐ اىشان

⇐ ـــِ ـ شان

    ـِشان

ضمىر اّول شخص مفرد نىز گاه به صورت »ما« درمى آىد و اغلب نوىسندگان و سخنرانان 
مى کنند: با خود شرىک  را  شنوندگان  و  در حقىقت، خوانندگان  و  مى برند  به کار  را  آن 

من معتقدم ⇐ ما معتقدىم.
 فعل ها نىز در فارسى مؤّدبانه به اىن صورت به کار مى روند، ىعنى؛ شناسٔه آنها تابع 

قاعدٔه ضمىر است:
جمعمفرد شخص و شمار

رفتىمرفتم   اّول شخص
رفتىدرفتىد   دوم شخص
رفتندرفتند   سوم شخص

فعل اّول شخص مفرد نىز گاهى به صورت جمع به کار مى رود. در اىن حالت، گوىنده 
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ىا نوىسنده، سخن و نوشتٔه خود را حاصل فکر جمع مى داند نه فرد.
 گزىنش اىن گونٔه زبانى در انتخاب واژگان نىز تأثىر مى گذارد و معموالً معادل هاىى  

برگزىده مى شود که پاره اى از آنها را مى بىنىم:

گونۀ مؤّدبانهگونۀ معمولى
دربارۀ مخاطبدربارۀ خود      ــــــــــــ

   من
   تو

   آمدن
   رفتن
   گفتن

   خوردن
   دادن 
   بودن

   خواستن
   دىدن  

بنده ــ اىن جانب
      ــــــــــــ

خدمت رسىدن / مشّرف شدن
مرّخص شدن/ رفع زحمت کردن
عرض کردن / به عرض رساندن

صرف کردن / صرف شدن
تقدىم کردن
     ــــــــــــ

استدعا / خواهش / تمّنا کردن
       ــــــــــــ

      ــــــــــــ
شما / حضرت عالى / جناب عالى / سرکار

تشرىف آوردن / تشرىف فرما شدن
تشرىف بردن

فرمودن
مىل کردن /   مىل فرمودن /   نوش جان کردن

مرحمت کردن
تشرىف داشتن

امر / اراده کردن / فرمودن
مالحظه کردن/ فرمودن

استفاده مى شود:  »بفرماىىد«  از  فعلى  هر  به جاى  امر  فعل  احترام، در  براى  ضمناً 
بخورىد، بخوانىد، بنوىسىد، بنشىنىد و …؛ ىعنى در حقىقت، فعل اصلى جمله )فعل بعد از 

بفرماىىد( حذف مى شود: بفرماىىد بنشىنىد.

گروه فعلى
خواندىم که گروه فعلى مهمترىن عضو گزاره است و دست کم از ىک فعل و شناسه 
درست مى شود. وىژگى هاى پنج گانٔه آن )شخص، زمان، گذر، وجه و معلوم و مجهول( را 

نىز شناختىم.

مرورى بر زمان فعل ها
پىش از اىن، زمان فعل ها را شناختىم و دانستىم که هر فعل، سه زمان اصلى دارد:
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الف( ماضى 1( مـاضى ساده 2( مـاضى استمـرارى 3( مـاضى بعىـد 4( مـاضى التـزامى    
5 ( ماضى نقلى 6( ماضى مستمر

ب( مضارع 1( مضارع اخبارى 2( مضارع التزامى 3( مضارع مستمر
پ( آىنده

گذرا کردن فعل ها
ـ  « تکواژ سببى  ـ « گذرا ساخت. »ان برخى از فعل ها را مى توان با افزودن تکواژ »ان
گذرا ساز است. اىن تکواژ به بن مضارع بعضى از فعل هاى ناگذر افزوده مى شود و آنها 

را گذرا به مفعول مى کند.

بن ماضى گذرا شدهبن مضارع گذرا شده با »انـ«بن مضارع ناگذر
پر + ان + د / ىدپر + انپر
دو + ان + د / ىددو + اندو
خند + ان + د / ىدخند + انخند 

بن مضارع بقّىۀ فعل هاى اىن گروه را مى بىنىم:
پوس، پىچ، ترک، جنب، جوش، َجه، چرخ، چک، خشک، خم، خواب، دو، رقص، 
رم، رو )ى مىانجى هم اضافه مى شود(، کش )گذراست(، گرد )گشت(، گرى، گىر، لرز، لغز، 
نشىن )خالف قاعده ← نش + ان(.1 برخى از فعل هاى گذرا نىز تکواژ »ان« را مى پذىرند.
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به متّمم اضافه شود، آنها را تبدىل به گذرا به مفعول 

و متّمم مى سازد.به مصدرهاى زىر توجه کنىد:
چسبىدن )به( ← چسباندن )را ــ به(، ترسىدن )از( ← ترساندن )را ــ از(، 

َرستن )از( ← رهاندن )را ــ از( رهىدن )از( ← رهاندن )را ــ از(،  
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به مفعول اضافه شود، آنها را تبدىل به گذرا به مفعول  
و متّمم مى سازد.همٔه فعل هاى ناگذر ىا گذراىى که تکواژ »ان« را مى پذىـرند گذراى سببى 

1ــ برخى مصدرها از قبىل شتافتن، جنگىدن، زىستن و آسودن اىن تکواژ را نمى پذىرند.
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نام دارند. به مصدرهاى زىر توجه کنىد:
چشىدن )را( ← چشاندن )را ــ به(، پوشىدن )را( ← پوشاندن )را ــ به(، 
فهمىدن )را( ← فهماندن )را ــ به( خوردن )را( ← خوراندن )را ــ به(، 

برخى از فعل هاى ناگذر که از مصدرهاى افتادن، آمدن، رفتن، ماندن ساخته مى شوند 
انداختن،  از:  ترتىب عبارت است  به  آنها  دىگر گذرا مى شوند؛ شکل گذراى  به گونه اى 

آوردن، بردن، گذاشتن

ساختمان فعل
دىدىم که فعل از جهت اجزاى تشکىل دهنده سه نوع است: ساده، پىشوندى و مرکّب.
فعل ساده فعلى است که بن مضارع آن تنها ىک تکواژ باشد: آمد، نشست، گرفت.
فعل پىشوندى تکواژهاى »بر، در، باز، فرو، فرا، وا و ...« اگر پىش از فعل ساده 
ـ » فعل پىشوندى« مى سازند. گاهى اىن پىشوندها هىچ  ـ  و معنى آن را تغىىر دهند ىا نهـ  بىاىند  ـ
معناى تازه اى به فعل ساده نمى افزاىند. مثل: شمردن و برشمردن ىا افراشتن و برافراشتن 
اّما گاهى فعلى با معناى جدىد مى سازند؛ مثل: افتادن و برافتادن ىا انداختن و برانداختن.
فعل مرکّب اگر به فعل ساده ىا پىشوندى ىک ىا چند تکواژ آزاد اضافه شود، فعل، 

»مرکّب« خواهد شد.
 براى تشخىص فعل ساده از مرکّب، به سه وىژگِى اساسى باىد توّجه داشت:

1( گسترش پذىرى 
2( نقش پذىرى جزء همراه فعل. به اىن معنا که اگر جزء همراه با پذىرفتن عناصرى 
دىگر، گسترش ىابد ىا نقش نحوى بپذىرد، فعل مرکّب نخواهد بود؛ مثالً: حرف زد به اىن 
دلىل فعل مرکّب نىست که مى توان گفت: حرف جالبى زد ىا حرفى زد؛ بنا براىن، حرف در 

اىن مثال مفعول است و نمى توان آن را جزئى از فعل مرکّب شمرد.
3( مسئلٔه مهّم دىگر اىــن است که بــاىد فعل مرکّب را در جمله اى که در آن به کار 

رفته است، درنظر گرفت؛ زىرا ممکن است کاربرد آن در جمله اى دىگر متفاوت باشد.
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�یم امو�ز �ی   �ب

د: �ی �ز و�بّه �ک ر �ت �ی ملٔه �ز به دو �ب �
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خودآزماىى
1( براى نهادهاى زىر، فعل مناسب بىاورىد و علّت مفرد و جمع بودن فعل را توضىح دهىد.

استادان، استاد، آجرها، گل ها، هىچ کس، هىچ ىک از، گروه.
2( دو جمله مثال بىاورىد که در آنها نهاد و متّمم حذف شده باشد.

3( فعل هاى مجهول زىر را به معلوم تبدىل کنىد و براى هر ىک از آنها نهاِد مناسبى بنوىسىد.
گرفته شده است، گفته مى شد، جوشانده شده بود، برده خواهد شد.

4( جمالت زىر را وىراىش کنىد.
 او در منزل استجاره اى زندگى مى کند و در ابتداى هر ماه با صاحب خانه اش تصفىه حساب مى کند.

 مّس سر و پا از اعمال وضو است.

 همهٔ بّچه ها به او احسن گفتند.

ردن
ک

اره � ار: احب �ب �ی ا��ت ن    �ت اه �زوا� �ز اره: �پ �ب اس�ت

اره �یر: حپ رز
گ

� رار     : �ز رز ر�ی
گ

�

و( ا )رد و�ز ا �پ ر سر �ی ر �ب دن دس�ت �ت �ی �ش
مسح: �ک ردن   

ک
مّ�: لم� �

وار )رد مورد ا�زسان(
ر�گ رز م: �ب

�زَّ ُمع ر ا�زسان(  �ی  )رد مورد �ز
گ

ر� رز َم: �ب �ز ُمعْ

وار عِر د�ش : �ش عِر س�ز�ت ده و �زو�ب                  �ش �ی �ب عر س�ز ته : �ش ز� عِر س� �ش
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درس چهارم

نماىشنامه ــ فىلم نامه

در کتاب ادبّىات فارسى امسال و سال هاى پىش، در بخش ادبّىات نماىشى با نمونه هاىى 
از نماىشنامه و فىلم نامه آشنا شدىد. جز اىن، نماىشنامه ها و فىلم نامه هاى زىادى را تاکنون 
خوانده و اجراى آنها را شنىده ىا دىده اىد. اکنون مى خواهىم بدانىم ىک نماىشنامه ىا فىلم نامه 

چگونه نوشته مى شود و سپس، خود را در اىن زمىنٔه نگارشى بىازماىىم.

 نماىشنامه
به نوشته اى که نماىش از روى آن اجرا مى شود، »  نماىشنامه1« مى گوىند. نماىشنامه 
متنى است که براى نماىش زنده و روى صحنه تنظىم مى گردد. هر نماىشنامه از دو بخش 

عمده تشکىل مى شود؛ اّول محتوا، دوم فن.
براى نوشتن ىک نماىشنامه اّولىن کار گرفتن طرح ذهنى )اىده( است. همه چىز مى تواند 
زندگى نامه ها،  اطرافىان،  مى افتد،  اتّفاق  زندگى  در  که  حوادثى  باشد؛  نوشتن  زمىنه ساز 
داستان هاى گذشته، مطالب روزنامه و خبر، گزارش، حوادث و … ، مثالً نماىشنامٔه رادىوىى 

سلمان فارسى از زندگى سلماِن فارسى الهام گرفته شده است.
نماىشنامٔه  در  به گسترش طرح اصلى کمک مى کند؛ مثالً  نىز  اىجاد حوادث فرعى 
سلمان، وجود پىرمرد خارکش که سلمان را در راه دىده است و ىا گفت و گوى نُجباى شهر 
در معّرفى شخصّىت سلمان مؤثّر واقع مى شود. اىن حوادِث فرعى، طرح اصلى را استحکام 
مى پردازىم. اىن  نماىش  اصلى  ترسىم صحنٔه  به  زمىنه هاى الزم،  اىجاد  از  مى بخشد، پس 
صحنه، نقطٔه اوج و سرنوشت ساز نماىشنامه است. از دىگر عوامل گسترش طرح، دادن 

1ــ سنارىو



  28   

اطاّلعات به تماشاگر است، مثالً در خالل نماىشنامٔه سلمان مى توان سلمان فارسى، نقش او 
در مىان صحابٔه پىامبر، افکار و عقاىد او، مردم مداىن، پىشىنٔه شهر را معّرفى کرد. انتخاب 

زمان و مکان مناسب نىز به گسترش طرح کمک مى کند. 
صداها هم نقش مهّمى در  نماىشنامه دارند. تدارک صداهاىى جز صداى گفت وگوها 
به تأثىر نماىشنامه کمک مى کند؛ مثل آواز، موسىقى، اىجاد صداهاى طبىعى، صداى وساىل 

و … .
باىد  امکان  حّد  تا  نماىشنامه  در  هستند.  شخصّىت ها  نماىشنامه  دىگر  عوامل  از 
شخصّىت ها را از نظر ظاهرى، خانوادگى، اجتماعى، روحى و اعتقادى به طور مستقىم 
با حرکات و گفتار خودشان ىا غىرمستقىم از طرىق واکنِش دىگر شخصّىت ها معّرفى کرد.
عامل مهّم دىگر در نماىشنامه، گفت و گو است؛ زىرا نماىشنامه نوعى هنر کالمى است. 
کلمات ىک گفت وگو ممکن است عالى و فاخر ىا پست و سخىف ىا ساده و معمولى باشند. 
انتخاب  ىا از هر سه  نماىشنامه، ىکى از اىن سه  به فراخور نوع  زبان گفت وگوها معموالً 
مى شود. بىان نماىشنامه مى تواند جّدى باشد ىا به طنز، که بر همىن مبنا نماىش ها ىا کمدى اند 

)خنده دار( ىا تراژدى )مصىبت بار(.
 دىگر نماىشنامه است. حرکِت بازىگران، شخصّىت ها  جز گفت و گو، حرکت عامِل مهِمّ
و پىام را روشن و واضح مى سازد. با حرکت مى توان با بىننده ارتباط برقرار کرد. حرکت 

در نماىشنامه به دو گونه است:
داخل  نماىش،  متن  در  باىد  و  است  نوىسنده  به  مربوط  که  نماىشى  حرکت  الف( 
بهتر  پىشبرد  به  کلّّىٔه حرکاتى است که  کمانک توضىح داده شود و شامل دستور اجراى 

نماىش مى انجامد.
ب( حرکت تکنىکى که در روى صحنه و براى اىجاد تنّوع است و دستور اجراى 

آن به کارگردان مربوط مى شود.
براى نوشتن ىک نماىشنامٔه خوب، هفت مرحله را باىد در نظر داشت:

1( مقّدمه چىنى: آمادگى براى شروع به کمک مهارت هاى مختلف، معّرفى قهرمانان 
و ترسىم فضاى کلّى نماىش؛

2( گره افکنى: اىجاد گره و ابهام در روند نماىشنامه؛
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3( درگىرى و ستىزه: قرارگرفتن شخصّىت ها و عناصر متضاّد نماىش در تقابل هم؛
4( دلهره: اىجاد حالت انتظار و اضطراب در تماشاگر؛

5( نقطۀ اوج: به اوج رسىدن هىجان و اضطراب تماشاگر به باالترىن حّد خود؛
6( گره گشاىى: پاىان ستىزه ها و درگىرى هاى نماىش؛
7( نتىجۀ نهاىى: روشن شدن نتىجٔه تمام درگىرى ها.

هر نماىش از چند قسمت تشکىل مى شود که به هر قسمت ىک »پرده« مى گوىند.
هر قسمت، با کشىده شدن پرده خاتمه مى ىابد و قسمت بعد، با کنار رفتن پرده، آغاز مى گردد. 
آراىش صحنه مى تواند محّل  براى  نوىسنده  آراىش صحنه عوض مى شود.  پرده،  در هر 
قرارگرفتن لوازم و اشىا و حالت کلّى صحنه را در متن نماىشنامه قىد کند ىا کارگردان به 

سلىقه و ابتکار خود، آنها را فراهم کند.

 فىلم نامه
فىلم نامه چنان که قبالً با نمونه اى از آن آشنا شده اىد نوشته اى است که براساس آن 
فىلم ساخته مى شود. آنچه دربارٔه محتوا و فّن نماىشنامه آموختىد، در فىلم نامه نوىسى هم 

کاربرد پىدا مى کند.
تنها تفاوت فىلم نامه با نماىشنامه اىن است که تمام حرکات بازىگران و نحؤه حرکت 

دوربىن فىلم بردارى و ساىر جزئّىات را به طور دقىق در فىلم نامه مى نوىسند.
ىا  »  نما «  از حرکت  باز مى اىستد، ىک  تا  زمانى که دوربىن حرکت مى کند  مّدت   به 

»پالن« مى گوىند.
قسمتى از فىلم که زمان در آن تداوم دارد، »سکانس« نامىده مى شود؛ مثالً وقاىعى که 

بىن ساعت خاّصى )مثالً 10 تا 12 صبح( اتّفاق مى افتد.
تداخل  به  نماى دىگر »کات« گفته مى شود.  به  )پالن(  نما  از ىک  توّقف دوربىن  به 
تصوىرى در تصوىر دىگر، چنان که تصوىر اّول به تدرىج محو گردد و تصوىر دوم واضح و 

نماىان تر شود »آنشه« مى گوىند.
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خودآزماىى
1( داستان »خىر و شر« را به صورت نماىشنامه ىا فىلم نامه درآورىد.

2( در جمله هاى زىر، کدام نهاد و فعل مطابقت ندارند؟ کدام را درست تر مى دانىد؟ چرا؟
  صحبت هاى دوستان به درازا کشىد.

  نامه هاىى رسىده اند که دارىم پاسخ آنها را تهّىه مى کنىم.
  در کتابخانۀ آن شهر، کتاب هاى بسىارى بودند که دشمنان همه را در آتش سوزاندند. 

  روزهاى بىستم و بىست وىکم اىن ماه براى بررسى علمى زبان انتخاب شده اند.
  در اىن کتاب، آىات قرآنى تفسىر شده اند.

   گروه اعزامى، نخست به دورى راه اعتراض کرد.
  حرف هاى اضافه نباىد بدون قرىنه از کالم حذف شود.

3( جز موارد نادرست در »بىاموزىم« درس، سه مورد از غلط هاى امالىى راىج را که تاکنون با 
آنها برخورد کرده اىد، بنوىسىد.
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درس پنجم

واژه و واژگان در زبان

بر اساس آنچه تاکنون خوانده اىم، ساده ترىن تصوىرى که مى توان از زبان و زبان شناسى 
به دست داد، اىن است که زبان نظاِم پىچىده اى است متشّکل از سه بخش: نظاِم آواىى، 
نظاِم دستورى و نظاِم معناىى. نظاِم دستورى، به نوبٔه خود، به دو بخِش صرف )ساخِت واژه ( 
و نحو تقسىم مى شود. زبان شناسان بخش هاى مختلِف زبان را در سطوِح جداگانه اى با 

نام هاى واج شناسى، صرف، نحو و معناشناسى مطالعه مى کنند.
در هر زبانى، عالوه بر نظام هاى ىاد شده، بخِش دىگرى هم هست که به آن واژگان 
مى گوىند. واژگان حاوِى کلّّىٔه واژه هاى زبان همراه با همٔه عناصرى است که مى توانند نقِش 

واژه را به عهده بگىرند؛ مثِل گروه واژه هاى از نوِع »دست به سر کردن«.
هر واژه اى مى تواند از طرىِق تصرىف به چندىن صورت درآىد؛ مثالً واژٔه »خوب« از 
راِه تصرىف به صورت هاى »خوب تر« و »خوب ترىن« درمى آىد ىا واژهٔ »مرد« مى تواند از همان 
طرىق به صورت هاى »مردان«، »مردها« و »مردى« )به معناى »ىک مرد«( درآىد. همىن طور، 
واژٔه »رفتن« را مى توان از راه تصرىف به صورت هاى »رفتم«، »رفت«، »مى روم« و ده ها 

صورِت دىگر درآورد که هرکدام از آنها هم ىک واژه است.
از مىاِن صورت هاى مختلِف هر واژه، صورِت راىج تر را صورِت پاىه و بقّىه را صورِت 
تصرىفى مى نامند. هنگاِم ضبِط واژه ها در واژگان ىا در فرهنِگ لغات همىن صورِت پاىه  مدخِل 
اصلى واقع مى شود. صورت هاى دىگر ىا اصوالً در واژگان و فرهنگ آورده نمى شوند ىا آنها را 
ذىِل مدخِل اصلى به دست مى دهند، در غىِر اىن صورت، به عنواِن مدخِل فرعى ضبط مى شوند.
سخن گوىاِن هر زبانى، عالوه بر مجموعٔه نظام هاى آواىى، صرفى، نحوى و معناىِى 
زبان خود، واژگاِن آن را نىز در ذهن دارند. زبان شناسان از اىن واژگان با عنوان واژگاِن 
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ذهنىِ زبان ىاد مى کنند. 
در واژگاِن ذهنِى زبان، براى هر واژه، دسِت کم سه نوع اطاّلع ذخىره شده است: الف( 
اّطالِع آواىى ناظر بر چگونگِى تلّفِظ واژه؛ ب( اّطالِع دستورى ناظر بر چگونگِى استفاده از 
آن در ساخت هاى دستورى؛ پ ( اّطالِع معناىى ناظر بر اىنکه واژٔه مزبور چند معنى دارد و 

هر ىک از اىن معنى ها از کدام مؤلّفه هاى معناىى ساخته شده است.
زبان شناسان واژگاِن زبان را در دو سطح مطالعه مى کنند: ىکى سطِح واژگان شناسى و 
دىگرى سطِح واژگان نگارى. در سطِح واژگان شناسى، به انواِع روابِط ساختارى، تارىخى، 
و جامعه شناختِى موجود مىان واژه ها مى پردازند و در سطِح واژگان نگارى، به چگونگِى 
گردآورى، تدوىن و ضبِط واژه ها در قالِب ىک واژگان ىا ىک فرهنِگ لغات توّجه مى کنند. 

به همىن دلىل، از واژگان نگارى به عنواِن اصوِل فرهنگ نوىسى هم ىاد مى شود.
در فرهنگ نوىسى ىا واژگان نگارى، براى هر واژه اطاّلعاِت بسىار گوناگونى را به دست 
مى دهند که مهمترىِن آنها عبارت اند از: اطاّلعاِت امالىى، تلّفظى، دستورى )حاوِى مقولٔه 
دستورِى کلمه همراه با هر اطاّلِع صرفى ىا نحوِى دىگر که ضرورى تلّقى شود(، معناىى 
)حاوِى هرچند معناىى که از کلمه درىافت مى شود؛ از جمله معناهاىى که به موقعّىتى معّىن 
 واژه، مثِل استعماِل واژٔه »بپا« به عنواِن  وابسته اند(، کاربردى )حاوِى استعمال هاى خاِصّ
هشدار به دىگران؛ ىا استعماِل واژٔه » کالغ « در »  ىک کالغ چل کالغ «(، سبکى، علمى، 

تارىخى، رىشه شناختى و نظاىر اىنها. 
درخوِر گفتن است که هر زبانى از طرىِق واژگاِن خود به سطوِح مختلِف فرهنگ و 
فرهنِگ بشرى، مى پىوندد. در نتىجه، بخِش  تمّدِن جامعه اى که به آن تعلّق دارد و نىز به کّل ِ
واژگان بىش از هر بخِش دىگِر زبان، از انواِع تغىىر و تحّول علمى، صنعتى، هنرى، فرهنگى 
و ماننِد اىنها تأثىر مى پذىرد. از همىن رو، اىن بخش از زبان به مراتب بىش از بخش هاى 
دىگِر آن دستخوِش دىگرگونى مى شود. به عبارت دىگر، مى توان گفت هرچه فرهنگ و 
تمّدِن ىک جامعۀ زبانى پرتحّرک تر و زاىاتر و پوىاتر باشد، واژگاِن زباِن آن جامعه هم به همان 

مىزان، بىشتر دستخوش دىگرگونى و تحّول مى شود.
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خودآزماىى
1( مدخِل »گذشتن« را از فرهنگ معىن استخراج کنىد و بنوىسىد کدام ىک از اطاّلعات مندرج 

در درس را دربر دارد.
2( دو سطِح واژگان شناسى و واژگان نگارى چه تفاوتى با هم دارند؟

نظر رىشه شناسى  از  از واژه هاى زىر  معتبر، دربارٔه ىکى  از فرهنگ هاى  به ىکى  با مراجعه   )3
مطالعه کنىد.

 فردوس  کَنز  نىمکت     هندسه
4( دو جمله بنوىسىد که در آنها، قىدهاى »شاىد« و »بى تردىد« درست به کار رفته باشد.

�یم: �ز �ی ی �ب ها را م �ز اس�ب �آ گاه م�ز ا�ی ر حب �ی مال�ت �ز رد �ب

د. �ز
ی �ک و�ی�ت م �ت را �ت�ت

ر�ک د�یر�یّ�ت سش اور، م وِر مسش طعاً ح�ز  �ت

د. ر�ز دان �زود مٔو�شّ �ز ر�ز رور�ش اس�تعداداهی �ز د رد �پ رد�ی دون �ت ا�زواده اه �ب  حز
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درس ششم

دستور خطّ  فارسى )1(

»دستور خطّ فارسى« چىست؟
با »دستور زبان فارسى« چه تفاوتى دارد؟

به مثال هاى زىر توّجه کنىد.
 امروز صبح از نماىشگاه، کتاِب تازه هاىى خرىدم.
 از نماىشکاه کتاب هاى تازه اى خرىدم.  امروزصح .

در جملٔه اّو ل »کتاِب تازه هاىى« ىک غلط »زبانى« است؛ چون هىچ کس »ها«ى جمع را 
 »  بعد از صفت نمى آورد.همه مى گوىىم و مى نوىسىم: »کتاب هاى تازه اى« اّما کلمات » صح .
و »نماىشکاه« داراى دو غلط »خطّی« هستند. از نظر »زبان فارسى« اىن دو کلمه درست 
به کار رفته اند اّما از نظر خّط فارسى در اّولى دندانٔه »ص« نىامده و در دومى، سرکج »گ«.
شناخت قواعد »زبانى« و »خطّی« هر دو الزم است تا هم مهارت هاى زبانى را کسب 

کنىم و هم سخنان را بدون غلط امالىى بنوىسىم.
بنابراىن، دستور زبان مى خوانىم تا سخن گفتن و نگارش ما تقوىت شود و دستور 
خط را مى آموزىم تا شکل کلمات را درست بنوىسىم. در سال هاى گذشته، مباحث متعّددى 
دربارٔه امال و خّط معىار خوانده اىد. امسال اصول و وىژگى هاى خّط فارسى را با عنوان 
»دستور خّط فارسى« در چهار درس خواهىد خواند اّما الزم است ابتدا، اصول حاکم بر 

خّط فارسى را ىادآور شوىم.
 فارسِى فعلى ىکى از عوامل مهمّ وحدت ملّی، فرهنگى و تارىخى ماست و تغىىر  1( خِطّ

گذشته مى شود. دادن چهرهٔ آن موجب برىدگى و بىگانگى ما از فرهنِگ غنّى ِ
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2( خّط فارسى داراى اعتبار و استقالل است و نباىد آن را به رسم الخّط عربى و جز 
آن وابسته کنىم.

3( »خط« ساىٔه »زبان« است و باىد آن را تابع »زبان« بدانىم، نه زبان را تابعِ »خط«. 
نظام »خط« باىد به گونه اى باشد که تلّفظ کلمات را به درستى نشان دهد.

4( قواعد خط باىد فراگىر باشد.
5 ( نظر به اىنکه آموزش زبان و خّط فارسى آموزشى همگانى است، باىد ضمن حفظ 

ساىر اصول خط، ساده ترىن شکل خط و آسان ترىن شىؤه تدرىس آن را به کار بگىرىم.
6( کلماتى که امالى آنها در متون گذشته و امروز به دو شکل رواج داشته است، به 
هر دو شکل صحىح هستند و ترجىح ىکى از آنها به معنى غلط بودن دىگرى نىست. البّته 
در آموزش رسمى، به منظور هماهنگى و وحدت روىّه، ىکى از دو شکل امال که آموزشى تر 

است، ترجىح داده مى شود.
7( هر کلمه در زنجىرٔه خط حرىمى دارد که به آن »فاصله« مى گوىىم. کلمات با رعاىت 
به  )با توّجه  نىز  اىن فاصله، استقالل خود را حفظ مى کنند. بعضى از حروف ىک کلمه 
آن  به  در اصطالح  و  است  کمتر  فاصله  اىن  لىکن  دارند  فاصله  هم  از  بودنشان(  منفصل 

»نىم فاصله« مى گوىىم.
8 ( نشانٔه امالىِى »ترکىب« در کلمات مشتق و مرکّب فقط »اتّصال« دو حرف نىست 
)مثل همکار، بهداشت(؛ نىم فاصله هم نشانٔه دىگِر ترکىب است )مثل هم منزل، خوش حال(.

فّعالّىت 
از متن درس هاى 1 تا 6 کتاب هاى زبان و ادبىات فارسى )3( امال 

بنوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ ىک 

مغاىرت و اختالف ــ تطبىق قواعد ــ ترکىب با لقّوه ــ شب مغموم ــ عبوِس ظلمت ــ 
َحَسِب  ــ  دستورى  مجّوِز  ــ  ماهّىت  تبىىن  ــ  طىف نما  دستگاه  ــ  آنى  ثمِر  ــ  تأىىد  ُمهر 
ـ    اثاث  ـ     شفاى عاجل ـ ـ    قدىر و توانا ــ غدىر خم ـ تشخىص  ــ صفىر گلوله ــ سفىر دربارـ
خانه ــ الغاى  حکم ــ القاى سخن ــ کشور پرتغال ــ براعت و برترى ــ برائت و بىزارى ــ 
تحدىد  مرزها  ــ فربه و سمىن ــ جذر عدد ــ جزر و مد ــ الم و درد ــ غدر و فرىب ــ باز 
ــ  انتساب و وابستگى  ــ  انتصاب  نواهى   ــ نواحى بىست گانه ــ حکم  ــ اوامر و  و زغن 
اختالالت عصبى ــ تومور مغزى   ــ ُحسن تأثىر ــ اثبات مّدعا ــ تمثىل و استقرا ــ رابطٔه 
عقالنى ــ متاع زندگى  ــ امِر ُمطاع ــ ِطراز لباس ــ تراِز بّناىى ــ فترت و سستى ــ خطا و 
َزّلت ــ َمآثر و کارهاى نىک ــ  ُغّرٔه شعبان ــ خّست و پستى ــ استىفاى حقوق ــ استعفاى 
ـ حوادث فرعى ــ  َّمـ  ـ شخص معظ ـ کوه معظَمـ  ـ تصفىه   و پاالىشـ  ـ تسوىه و برابرىـ  کارمندـ 
اضطراب و دلهره ــ نسنجىده   و عجوالنه ــ خصومت شخصى ــ موّجه و منطقى ــ انزجار و 
ـ سخن مذکور ــ  ـ شخص مزبورـ  ـ ترجىح و برترىـ  ـ توجىه   و تبىىنـ  ـ برهه و زمانـ  بىزارىـ 

َهَرس شاخه ها ــ مؤّلفه هاى معناىى .
معبود  ــ  کناىه  و  تعرىض  ــ  استهالل  براعت  ــ  اثرپذىر  و  متأثّر  ــ  تحمىدىّه  و  نعت 
ازلى    ــ ِعذار افروِز مهروىان ــ مضامىن تغّزلى ــ َمهبِط جبرئىل ــ شهرت و صىت ــ تىه 
و بىابان ــ فروغ تجلّى ــ ثنا و تبجىل ــ علّت العلِل هستى ــ انذار مشرکان ــ شّق القمر ــ 
نىروى الىزال   ــ مصاىِب سهمگىن ــ مهلکٔه پرخطر ــ برخاستن آوا ــ بدعت هاى زشت ــ 
 شخصّىت اساطىرى ــ محروم و بى نصىب ــ باْد َافرِه گناه ــ اجل  و تقدىـر ــ اغراق و مبالغه ــ 
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ـ َاقِْمشه و  ـ رأِى دارالخالفهـ  ـ اسفِل درکاتـ  ـ عرىـضٔه عذرخواهىـ  تـفّحص و جست وجوـ 
ـ صمىمّىت و خلوص ــ  ـ واقع گراىانه و رئالىستىـ  ـ سکون و تأ نّىـ  ـ امارات و نشانه هاـ  کاالـ 
ـ تـعّصب و تـزىّد ــ قـرمـطى  ـ تـوطئه و جاسوس گمارىـ  ـ تـأّمل و تـنبّهـ  دغدغه هاى مشترکـ 
و رافضى     ــ غـّداِر فرىفتکار ــ ُحطام دنىا ــ چاالک و بى محابا ــ اصطناع و انتخاب  ــ 
معتدل و محتاط  ــ بى مىلى و کراهىت ــ خوش بىنى و تساهل ــ عبوس و جّدى ــ مخالف 
و مغاىـر   ــ ِثَقت و مورد اعتماد ــ تعلىق و ىادداشت ــ تملّق و زرق  ــ افتعال و َشعبده   ــ 
قضاِى آمده ــ وثوق و اطمىنان ــ لغات مهجور ــ ساختن منجنىق ــ ُحلّٔه بهشت ــ نرگس 
و رىاحىن ــ شرارت و زعارت ــ دشمنى و تـضرىـب ــ تـهـّور و تـعـّدى     ــ علِى راىـض ــ 
ردا و دّراعه ــ مـحّل وادى الُقرٰى ــ لجوجى و ُضجرت ــ خلعت و طراىف  ــ قضات و 
مزکّىان ــ جبّٔه ِحبرى رنگ ــ موزٔه مىکائىلى ــ والِى َحَرس ــ اسباب و ضىاع  ــ طوع و 

ـ  فقىه نبىه ــ نامه و ُرقعت ــ منازعت و مکاوحت ــ جزع و بى تابى.  رغبت ـ
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درس هفتم

جملۀ ساده و اجزاى آن

 آموختىم که جملٔه مستقل دو نوع است: ساده، مرکّب.
جملٔه ساده ىک فعل دارد.

نمودار جملۀ ساده

گزاره نهاد   

گروه فعلى مفعول     

گروه فعلى گروه اسمى  گروه اسمى   

دوست داشتند. نسىم شمال را  مردم کوچه و بازار   

جملۀ ساده چند جزء دارد؟
اگر تنها اجزاى اصلى جمله را درنظر بگىرىم، جملٔه ساده حّداقل دو و حّداکثر چهار 

جزء دارد.
تعداد اجزاى جمله را فعل جمله تعىىن مى کند؛ پس براى ىافتن پاسخ درست باىد به 
فعل جمله مراجعه کرد؛ زىرا بعضى از فعل ها تنها به نهاد نىاز دارند و بعضى عالوه بر نهاد، 

اجزاى دىگرى نىز مى طلبند؛ مثالً وقتى مى گوىىم:
»کبوتر پرىد« جمله دو جزئى است؛ زىرا تنها از نهاد و فعل تشکىل شده است. اّما 

وقتى مى گوىىم: 
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»کبوتر برمى چىند«، با وجود داشتن فعل و نهاد، جمله کامل نىست و به جزئى دىگر 
ـ     مثالً »دانه  « ــ نىاز دارد تا کامل شود:کبوتر دانه برمى چىند. ـ

بنابراىن، با شناخت نوع فعل مى توان انواع جمله را شناخت.
 جمله دو جزئى، سه جزئى ىا چهار جزئى است.

الف( جمله های دوجزئى: فـعل اىن جمله ها ناگـذر است؛ ىعنى تنها نـهاد مى خواهـد.
نهاد            گزاره
        شکفت گل 

        اىستاده  بودىم )ما( 
        خواهىد رفت )شما( 

در دو جملٔه اخىر، نهاد حذف شدنى است.وقتى نهاد، ضمىر باشد، مى توان آن را 
حذف کرد. در اىن صورت،  تشخىص نهاِد جدا بر اساس شناسه ممکن است.

مى بىنىم که حذف نهاد ضمىر، اختىارى است اّما نهاد غىرضمىر چنىن نىست؛ زىرا 
حذف آن اىجاد ابهام مى کند: نامه اى از دوستم رسىد، ظرف ها سالم به خانه رسىد.1

ب( جمله هاى سه جزئى: نوع دوم از جمله هاى ساده، جمله هاى سه جزئى است. فعل 
اىن جمله ها گذراست و به همىن دلىل، در بخش گزارٔه اىن جمله ها ىک جزِء دىگر هم مى آىد.

اىن جمله ها چند نوع اند:
1(  سه جزئى با مفعول:

در بخش گزارٔه اىن نوع جمله ها عالوه بر فعل، ىک گروه اسمى مى آىد که مفعول
نام دارد.

ندارد.   طرفدار    نثر فّنى 
             ببندىد.2 پنجره را    ) ــ ( 

1ــ مصدر تعدادى از فعل هاى ناگذر که جملٔه دو جزئى مى سازند، در پىوست ىک پاىان کتاب آمده است.
پاىان  با مفعول مى سازند، در پىوست ىک  به مفعول که جملٔه سه جزئى  2ــ مصدر تعدادى از فعل هاى گذرا 

کتاب آمده است.
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2( سه جزئى اسنادى
 الف ( با مسند:

جزِء افزودٔه گزارٔه اىن جمله ها مسند نامىده مى شود.
است.     تکرارى    اىن داستان 
بود.   روزنامه نگارى    حرفٔه اصلى اش 

در فارسى امروز، تنها دو فعل » بودن « و » شدن « و هم معنى هاى » شدن « مثل » گشتن « 
و » گردىدن « و دىگر مشتق هاى آنها )مانند: است، مى باشد، مى شود و …( عالوه بر نهاد،  

به مسند هم نىاز دارند و جمله هاى سه جزئى مسنددار مى سازند.
ب( با متّمم:

مى آىد:  متّمم  به صورت  مسند،  گاهى  اسنادى  سه جزئى  جمله هاى  از  پاره اى  در 
فالنى از ساکنان اىن محّل است. اىشان از دوستان شما بودند.اىن پارچه از ابرىشم است. 

3( سه جزئى با متّمم:
اىن نوع فعل ها عالوه بر نهاد به متّمم نىاز دارند؛ متّمم گروه اسمى اى است که پس 

از حرف اضافه مى آىد.
مى گروىدند.   به سپاه اسالم      اىرانىان 
مى نازد1.   به دانشمندان خود      اىران 

ىادآورى:
نوعى گروه قىدى )متّمم قىدى( از نظر ساخت با متّمم ىکسان است؛ ىعنى همراه با 

حرف اضافه در جمله مى آىد: »منوچهر با اتوبوس آمد«.
تفاوت اىن گروه قىدى بـا متّمم هـاى فعل در آن است که متّمم فعل در جملـه، ىکى بىشتر 
نىست: »با داناىان درآمىز« اّما تعداد متّمم هاى قىدى را مى توان افزاىش داد: »منوچهر با 
اتوبوس ، از مدرسه به خانه آمد« ىا آن را از جمله حذف کرد: » منوچهر آمد «؛ زىرا متّمم قىدى 
جنبٔه توضىحى دارد و فعل به آن نىاز ندارد اّما با حذف متّمم، جمله ناقص مى شود: ؟ درآمىز.
عالوه بر آن، فعل هاىى که به متّمم نىاز دارند، داراى حرف اضافٔه اختصاصى هستند 

1ــ مصدر تعدادى از اىن فعل ها، همراه با حرف اضافٔه وىژٔه آنها در پىوست ىک پاىان کتاب آمده است.
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اّما فعل هاىى که به متّمم نىاز ندارند، داراى حرف اضافٔه اختصاصى نىستند؛ مثالً رفتن هم 
با حرف اضافٔه »از« کار برد دارد، هم »به« و هم »با«. همچنىن است رسىدن، آمدن و غىره؛ 
مانند على از خانه رفت، على به خانه رفت، على با دوستش رفت. اّما نمى توان گفت: على 
با پدرش مى نازد. ضمناً فعل هاى بدون متّمم ازنظر معناىى نىز نىازمند متّمم نىستند؛ مثل: 

درخت شکست، جوجه گنجشک پرىد و گل شکفت.
در حقىقت متّمم نوعى مفعول است که با حرف اضافه مى آىد و مانند مفعول، آن را 

هم نمى توان بدون قرىنه حذف کرد.
جمله هاى  است.  »گذرا«  نىز  جمله ها  نوع  اىن  فعل  چهارجزئى:  جمله هاى  پ( 

چهارجزئى گذرا چهار نوع اند:
1( چهار جزئى با مفعول و متّمم: نهاد + مفعول + متّمم + فعل

گل هاى رنگارنگ     جلؤه بى مانندى            به شهر                               مى داد.
خرىدى؟ از کتاب فروشى  کتاب ها را  ) ــ ( 
آموختم. از آن بزرگوار  اىن درس بزرگ را  ) ــ ( 
داد1. به بّچه  شىر را  پرستار 

2( چهارجزئى با مفعول و مسند: نهاد + مفعول + مسند + فعل
اغلب جمله هاى اىن مبحث همان جمله هاى اسنادى سه جزئى هستند که ىک جزء 
)مفعول( به آنها افزوده مى شود و به جمله هاى چهار جزئى بدل مى شوند؛ مثالً جملٔه زىر را 

درنظر بگىرىد:
فعل   مسند    نهاد   

گردىد.   سرد  هوا    

اگر به فعل اىن جمله تکواژ »ان« بىفزاىىم )گردىد ← گردانىد(، به مفعول نىاز پىدا 
مى کند و به اىن صورت کامل مى شود: 

گردانىد.   سرد    هوا را     باران 

1ــ مصدر تعدادى از اىن فعل ها، همراه با حرف اضافٔه وىژٔه آنها در پىوست  ىک پاىان کتاب آمده است.
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در چنىن جمله هاىى، »مفعول« و »مسند« ىکى است؛ ىعنى مثالً در جملٔه »همساىه مان 
پسرش را على صدا مى زند« پسرش همان على است. 

     حافظ را            لسان الغىب                           مى خوانند. مردم اىران 

            نمى بىند.       هىچ کس را       هم طراز خوىش      نادان 
            مى داند.         خودش را        رند    حافظ 

            کرد.               شاگرد اّول دبىرستان  کار  و  تالش مداوم        او را 
عمدٔه فعل هاى اىن گروه عبارت اند از:

 »گردانىدن« )= گذراى »گشتن« و »گردىدن«( و فعل هاى هم معنى آن مثل »نمودن«، 
»کردن«، »ساختن«.

 »نامىدن« و فعل هاى هم معنى آن مثل: »خواندن«، »گفتن«، »صدا کردن/زدن«
 »شمردن« و فعل هاى هم معنى آن مثل: »به شمار آوردن«، »به حساب آوردن«

 »پنداشتن« و فعل هاى هم معنى آن مثل: »دىدن«، »دانستن«
3( چهارجزئى با متّمم و مسند: نهاد + متّمم + مسند + فعل 

کاربرد چنىن جمله هاىى در فارسى اندک است:
اهل محل به او پهلوان مى گفتند.

جمله هاىى که تا اىنجا خواندىم، از اىن قرارند:
4( چهارجزئى دو مفعولى: نهاد + مفعول  + مفعول  + فعل، مانند »نقاش دىوار را 

رنگ زد.«
انواع جمله

جمله هاى دو جزئى با فعل ناگذر ← نهاد + فعل ناگذر1جمله هاى دوجزئىالف

جمله های سه جزئیب
1
2
 3

سه جزئى با مفعول ←              نهاد + مفعول + فعل
سه جزئى )اسنادى( با مسند ← نهاد + مسند + فعل
سه جزئى با متّمم ←                نهاد + متّمم + فعل

جمله های چهارجزئیپ

1
2
3
4

چهار جزئى با مفعول و متّمم ← نهاد + مفعول + متّمم + فـعل
چهار جزئی با مفعول و مسند ← نهاد + مفعول + مسند + فعل
چهار جزئى با متّمم و مسند ←   نهاد + متّمم + مسند + فـعل
چهار جزئى دو مفعولى ← نـهاد + مـفعول + مفعول + فـعل
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جمله هاى استثناىى
دىدىم که همٔه جمله ها از نهاد و گزاره درست مى شوند و گزاره نىز داراى فعل است.
ـ  که تـا اىنجا  اّما برخـى از جمله هـا ممکن است ىکى از شرط هـاى جمله هـاى معمولى را    ـ

خوانده اىم ــ نداشته باشند؛ اىن جمله ها استثناىى اند.
در اىن درس سه نوع جملٔه استثناىى مى بىنىم. گزارهٔ اىن هر دو جمله بدون فعل مى آىد؛ 

از اىن رو آنها را جمله هاى بى فعل مى نامىم.
الف( جمله هاى ىک جزئى بى فعل؛ مثال: سالم، به سالمت، به امىد دىدار، افسوس

ب( جمله هاى دو جزئى بى فعل:
گزاره   نهاد 

مبارک.   عىدتان 
زىاد.  مرحمت شما 

چنىن جمله هاىى تنها از دو گروه اسمى ساخته مى شوند و گزاره شان بدون فعل مى آىد. 
از آنجا که اىن جمله ها بدون فعل به کار مى روند و حّتى افزودن فعل به بعضى از آنها معموالً 

غىرعادى است، دو جزئى به حساب مى آىند.
 جمله هاى دو جزئى )بى فعل(

گزاره نهاد   
گروه اسمى گروه اسمى   
خوش شب   
چهارتا دو دوتا   
ممنوع توّقف   
باال دست ها   
قبول  زىارت   

تذکّر:
اگر در ساختمان چنىن جمله هاىى فعل به کار رود، به جمله هاى سه جزئى با مسند 
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تبدىل مى شوند؛ مثال:
چهار دوتا هشت تا مى شود.
سىگار کشىدن ممنوع است.

پ( جمله هاى سه جزئى بى فعل:
زندگى ىعنى عقىده.

کار ىعنى خاّلقّىت و سازندگى.
شناخت ىعنى جدا کردن ارزنده از بى ارزش در همٔه شئون.

اىن جمله ها هم فعل ندارند اّما معادل جمله هاى زىرند:
زندگى، عقىده است.

کار، خاّلقّىت و سازندگى است.
شناخت، جدا کردن ارزنده از بى ارزش در همٔه شئون است.

واژٔه »  ىعنى « کار فعل را انجام مى دهد و بىن نهاد و گزاره ارتباط برقرار مى کند؛ 
بنابراىن، در چنىن جمله هاىى واژهٔ »ىعنى« را معادل فعِل »است« به حساب مى آورىم و نمودار 

آن  را چنىن رسم مى کنىم:

نمودار

گزاره نهاد   

 زندگى                             ىعنى             عقىده و جهاد  

گروه اسمى
 )معادل فعل(

گروه اسمى گروه اسمى
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ی �گ م ه  ان �ک �ز �چ د�یم.  �ز �ب �ب مع  �ب ی(  ارس �ز مع  �ب  �
گ

د�ی� زهٔ  ا� )  �ز�ش »ان«  �با 

ن، �ا�ی ا�ب �ز ان«؛ �ب �ز م�ی اکان و �ز گان ، د�یواران ، �ز �ز »س�ب

. � اس�ت ّعال �ت ار �ز مع »ها« ا�ز »ان« �بس�ی زهٔ �ب ا� 1( �ز�ش

ِی ام�و�ز  ارس �باِن �ز د، رد �ز و�ز ی �ش �بس�ته م مع  �با » ها« و » ان « ه� دو �ب ه  �ک ی هم  2( کلما�ت

 � �ت �ش �ی �ب ال،  م�ش �ای  �ب ؛  اس�ت  � �ب �ت را�ی ها  �ز �آ اّول  کل  �ش معمواًل  و  د  دار�ز �ز �ان 
�ک �ی �د  کار�ب

کِل  �ب دادم  «، �ش ان را �آ �ت و�ی�یم » رد�ز
ی �گ � م م�ت

�ب دادم   « و �ک �ت ها را �آ و�ی�یم » رد�ز
ی �گ م

�د دارد. ی کار�ب �ِ اد�ب �ش ع� و �ز دّوم رد �ش

ال:  م�ش د؛  �ز �ز ی �ک م �ز دالل�ت  مع  «  »�ب هوم  م�ز  � �ب گاه  د،  هم�اه ا�ز »  ان   «  �با  ه  �ک ی  کلما�ت  )3
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خودآزماىى
1( جمله هاى زىر چند جزئى هستند؟

ٔ اخىر، خواهىم دىد.   نمونه هاىى از اىن نوع شعر مردمى را در بررسى ادبى دهه

  شعر اىن دوره، پناه شکست خوردگان و نومىدان و از راه واماندگان شده بود.
ٔ چهل، شعر مبتذل مسلّط بى ماىه را شعرى بىمار مى دانستند.   شعراى متعّهد دهه

  قالب ترجىع بند متشّکل از تعدادى غزل است.
2( جمله هاى مرکّب زىر را با تأوىل جملٔه وابسته به ىک جملٔه ساده تبدىل کنىد و پس از آن، تعداد 

اجزاى هرىک از جمله ها را بنوىسىد.
ٔ زىادى داشته اند، نوعى از ترجىع بند را که بند ترجىع آن در هر    نوىسندگانى که به افزونى تقسىم بندى ها عالقه

خانه متفاوت است، ترکىب بند خوانده اند.
  گاهى شاعران مجاز بوده اند که با استفاده از اختىارات شاعرى، تغىىراتى جزئى در وزن شعر اعمال کنند.

واالىى  کىفّىت  ٔ سخن  ماىه که  معلوم مى شود  مى کند،  نازل ساده  تا حّد  را   هرجا شاعر، تصوىر سازى شعر 
نداشته است. 

3( براى هرىک از واژه هاى زىر، کدام عالمت جمع مناسب تر است؟
چشمه، گوسفند، رود، دىوار، شهىد، انسان

وه(
د �ک �ز وهان ) = ما�ز

ل  ( ، �ک �ی
�ار م�دم لگ �ت �یالن )  = محّل اس�ت

هار( ، لگ گام �ب هاران )  = ه�ز �ب
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درس هشتم

نوشته هاى ادبى )1(

زبان
دو نوشتٔه زىر را با هم مقاىسه کنىد.

نشانه هاىى را که در زندگى اجتماعى بشر به کار مى رود، مى توان به سه دسته تقسىم 
کرد:

الف( نشانٔه تصوىرى، ىعنى نشانه اى که مىان صورت و مفهوم آن مشابهتى عىنى و 
تقلىدى وجود دارد؛ مانند نقش مار که بر خود مار داللت مى کند.

ب( نشانٔه طبىعى، ىعنى نشانه اى که مىان صورت و مفهوم آن رابطٔه هم جوارى ىا تماس 
موجود است؛ مثالً رابطٔه مىان دود و آتش. اىن رابطه از مقولٔه علّّىت است. اىن نشانه ها 

ُکاّلً به قصد اىجاد ارتباط به وجود نىامده است.
نشانه اى که مىان صورت و مفهوم آن همچنان رابطٔه  ىعنى  نشانه هاى وضعى،  پ( 
هم جوارى و پىوستگى هست اّما اىن رابطه قراردادى است نه ذاتى و خودبه خودى؛ مانند 

داللت لفظ اسب بر معنى اسب.
)مبانى زبان شناسى ، ابوالحسن نجفى(

     
نّقاش  فلِک  شده.  گذاشته  ٔ جهان  گوشه بر  گداخته  از طالى  تشتى  مثل  آفتاب  است.  » صبح 
مى خواهد عالم را طالىى کند، امّا هنوز دست به کار نشده. اّول با گرد نقره اى و الجوردى بوم آسمان را 
رنگ مى رىزد. زمىن مانند روپوشى از مخمل سبز است. انبوه درختان در هر گوشه سر به هم آورده اند 

و هنوز َاسرار شب را در مىان دارند …«
)آىىنه، محّمد حجازى، آرزوى من(
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اىن دو نوشته صرف نظر از موضوع و محتوا، ازنظر زبان و نوع بىان چه تفاوتى با هم 
دارند؟ زبان نوشتٔه اّول علمى است، اّما در نوشتٔه دوم، نوىسنده صحنه اى از طبىعت را به 
کمک خىال، احساس شاعرانه و آراىه هاى ادبى و کاربرد واژگان زىبا به طرزى هنرمندانه 

وصف کرده است؛ اىن نوشته ىک اثر ادبى محسوب مى گردد.
نوشته ىا سخن هرگاه از نىازهاى روزمّره درگذرد و در خدمت رفع نىازهاى روحى و 
معنوى درآىد و با عناِصِر  ادبى درآمىزد، بر خواننده اثر مى گذارد، عواطف او را برمى انگىزد، 
به اندىشه اش حرکت مى دهد و حّتى به تغىىر رفتار او منجر مى گردد. اىن نوع نوشته ها ادبى 
و هنرى هستند. نوشته هاى ادبى، پاىدارتر و ماندگارتر، تأثىر برانگىزتر و حاصل  خاّلقّىت اند. 
ادبى، زندگى نامه ها، مقاالت و گزارش ها نامه هاى  ادبى،  نماىشنامه، قطعٔه  داستان، شعر، 

به شرط داشتن عناِصر و عوامل هنرى مى توانند در اىن گروه جاى گىرند.
اکنون ببىنىم چه عوامل و عناِصرى سبب ارتقاى ىک نثر معمولى تا حّد نثر هنرى 
مى شود. در اىن درس و درس هاى آىنده با تعدادى از اىن عوامل و عناصر آشنا مى شوىم. 

عوامل ىاد شده عبارت اند از: کاربرد زبان، ُصَور خىال و بىان.
کاربرد زبان: »خورشىد طلوع کرد« اىن ىک جملٔه خبرى معمولى است در ىک نوشتٔه 
ادبى، همىن خبر را مى توان به کمک واژگان و تعبىرات مناسب ارزش هنرى و ادبى بخشىد:

 گِل آفتاب شکفت.
 خورشىد تبّسم کرد.

 مهِر جهان افروز سرزد.
آن  و  دارد  عهده  بر  دىگرى  نقش  پىام رسانى،  جز  نوىسنده  ادبى،  نوشته هاى  در 
زىباىى  آفرىنى و تلقىِن عاطفى است. پس هرچه قدرت عاطفى و تواناىى تصوىر آفرىنِى واژه 
بىشتر باشد، بر خواننده تأثىر بىشترى خواهد گذاشت و اىن ممکن نمى شود مگر با داشتن 

گنجىنه اى غنى از واژگان و تعابىر مترادف و مناسب براى موقعّىت هاى خاص.
به نوشتٔه زىر توّجه کنىد؛ نوىسنده با انتخاب صفت ها، قىدها، فعل ها و اسامى مناسب 
به حسن تأثىر و گىراىى و تواناىى توصىفات خود افزوده و دامنٔه عواطف و احساساتش را 
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گسترش داده است:
»هژبر خسته و پرىشان در تارىکى شب گم شد. از صورتش آتش بىرون مى زد، احساس مى کرد 
که گُر گرفته است. دندان هاىش به هم مى خورد؛ خودش مى فهمىد که از سرما نىست... به کوه نگاه کرد 
که مثل ىک شبح عظىم بر روحش سنگىنى مى کرد. دىوارهاىى با ارتفاع زىاد مقابلش نمودار مى شد، 
گرىزى نىست! بىشتر در خودش فرو رفت… گاه گاهى قطر ه هاى ره گم کردۀ باران صورتش را نوازش 
مى داد… ابرها واپس مى رفتند و ماه ناگهان پىدا شد. کوه را غباِر مه فرا گرفته بود. مثل آدمى در حّمام، 

زىر کِف صابون«
)دهکدٔه پرمالل، امىن فقىرى(

پس هنگام نوشتن باىد در انتخاب واژگان )اسم ــ فعل ــ قىد ــ صفت( دّقت داشته 
باشىم؛

 واژگانى را انتخاب کنىم که قدرت پىام رسانى و تأثىر عاطفى آنها بىشتر باشد.
 به تواناىى درک و درىافت مخاطب توّجه داشته باشىم.

 از انتخاب تعابىر، جمله ها و واژگان قالبى که بار معناىى آنها فرساىش ىافته است، 
پرهىز کنىم.

 به کارگىرى هر واژهٔ بى هوىّت و بى اصالتى را نمى توان نوجوىى و نوگراىى تلّقى کرد.
 برخى از واژگان کاربرد تارىخى دارند؛ مثل خلىدن، سگالىدن، چنبر، صعوه و … 

از اىن واژگان استفاده نکنىم.
 به آهنگ و موسىقى کلمات مترادف در بافت جمله توّجه داشته باشىم.

 در نوشتٔه خود، از واژگان متفاوت و متنّوع )خصوصاً افعال متنّوع( بهره بگىرىم.
 واژه چون جسم و معنى همچون روح نوشته است. همچنان که مىان جسم و روح 

باىد تناسب وجود داشته باشد، لفظ و معنى هم باىد از تناسب الزم برخوردار باشند.
٭   ٭   ٭

ساده نوىسى خود عاملى در جهت باال بردن تأثىر هنرى و ادبى ىک نوشته است. در 
سال اّول با ساده نوىسى آشنا شدىد و آموختىد که ىکى از وىژگى هاى آثار بزرگ ادبى، ساده 
بودن زبان آنهاست. هر اندازه زبان ىک نوشته ساده، طبىعى، بى تکلّف و خالى از حشو 
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باشد، ارزش آن بىشتر مى شود. به اىن نوشتٔه ساده اّما هنرى توّجه کنىد.
»خّرمشهر، تارک اىران، عروس اىران!

هرگز نام تو اىن سان خّرم نبوده و هرگز اىن سان آباد نبوده اى، تو عروس اىرانى؛ زىور 
تو تارىخ است. بوى فردا مى دهى و کابىن تو ىادگارهاى قرون است. مهتاب و نخلستان، 

سىاهى کاروان ها و سپىدى امىدها.
هم بر خاک زندگى دارى و هم بر آب. خاکت چون غبار نشسته بر ضرىح است و 

آبت چون اشک، روشن … .
خّرمشهر؛ دىده بان برج بلند؛ چشم از راه بر مدار؛ همه باز مى گردند. مرغ ها که از 
صداى خمپاره ها رفتند باز مى گردند … باز نخل ها چترهاى خود را خواهند جنباند …«
)دکتر محّمدعلى اسالمى ندوشن(

استفاده از موسىقى کلمات و رعاىت تناسب ها و تقارن ها در تأثىر معنى و مفهوم و 
نفوذ آن در ذهن خواننده نقش مهّمى دارد. سخن خوش آهنگ، اندىشه ها و احساسات 

نوىسنده را آسان تر و سرىع تر القا مى کند. به اىن جمله توّجه کنىد.
»ىاشا نشست به انتظار طلوع؛ به انتظار لحظه اى که دستى ناپىدا از پِس کوه هاى دور، آن سىنى 
سنگىن طال را به آسمان صحرا بفرستد و رنگ نارنجى را چون دانه هاى زر، از درون سىنى زّرىن،   

مشت مشت به دشت بپاشد. طلوع را از پشت پردۀ اشک دىدن زىباست.«
)آتش بدون دود، نادر ابراهىمى(

تکرار صامت /ش/، /س/، /ص/، /ر/ و /  ز/ اىن نوشته را آهنگىن کرده است. به اىن 
کار »واج آراىى« گفته مى شود  که قبالً با آن آشنا شده اىد.

از دىگر عوامل زبانى که به نثر جلوه و جالىى مى بخشد، ساخت ترکىب هاى زىبا، تازه 
و بدىع است. به اىن نمونه دّقت کنىد.

»صداىى وهم انگىز و درشتناک از انتهاى حنجره اى برخاست و سکوت پنجره ها را 
با نعرۀ سنگ شکست.«

از جمله عواملى که در نثرهاى هنرى صدسالٔه اخىر به نوشته هاى هنرى رونق بخشىده، 
الهام گىرى از زبان مردم است. زبانى که با گذشت سالىان دراز، صىقل خورده و پرورش ىافته 
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است. زبان مردم سرشار است از ظرافت ها و زىباىى هاىى چون تعبىرات کناىى، استعاره ها، 
َمثَل ها، حکمت ها و … .

به اىن نوشته توّجه کنىد و ببىنىد نوىسندٔه آن چگونه هنرمندانه از زبان مردم بهره گرفته 
است:

دربه درى  سال  پنج  از  پس  نمى سوزانند.  هم  با  اىران  مثل  را  و خشک  تر  دنىا  جـاى  »هىچ 
گىلکى  آواز  که  بود  نىفتاده  اىران  پاک  به خاک  کشتى  باالى صفحهٔ  در  هنوز چشمم  و خون جگرى 
کرجى بان هاى انزلى به گوشم رسىد که »باالم جان باالم جان« خوانان، دوِر کشتى را گرفته و بالى جان 
مسافرىن شدند و رىش هر مسافرى به چنگ چند پاروزن افتاد، ولى در مىان مسافرىن کار من دىگر از 
همه زارتر بود؛ چون ساىرىن عموماً کاسب کارهاى لبّاده دراز و کاله کوتاه باکو و رشت بودند که به زور 
چماق هم بند کىسه شان باز نمى شد و جان به عزرائىل نمى دهند و رنگ پولشان را کسى نمى بىند ولى مِن 
بخت برگشتهٔ مادر مرده، مجال نشده بود کاله لگنِى فرنگى ام را که از همان فرنگستان سرم مانده بود، عوض 
کنم و ىاروها ما را پسر حاجى و لقمهٔ چربى فرض کرده و »صاحب صاحب گوىان« دوره مان کردند … .«
)ىکى بود ىکى نبود، فارسى شکر است، سّىدمحّمدعلى جمال زاده(

�یم امو�ز �ی �ب

د. �ی �ز �ی� د�تّ�ت �ک رد کلما�ت �ز

دوس�ت + ان ان   دوس�ت

ا+ی + ان �ز سش �آ ا�یان   �ز سش �آ

و�یس�یم؟ ی �ز م �یم و �ز ی �زوا�ز م اان  « �ز �ز سش به صور�ت »  �آ ان  « � د » دوس�ت �ز ا�یان  « را ما�ز �ز سش �ا »  �آ �چ
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زهٔ  ا� ا �ز�ش د �ب وا�ز ی �ت ی م ده اس�ت و ه� صام�ت به صام�ت »  �ت  « �ز�تم �ش �ا کلمٔه »  دوس�ت   « � �ی �ز

ده اس�ت  « �ز�تم �ش به مصّو�ت » �آ ا« � �ز سش ا کلمٔه » �آ د امّ �ی �ز رد�آ ل�زّ به �ت ود، � ی �ش ا�ز م �ز ه �با مصّوِ �ت �آ مع »  ان  « �ک �ب

�ت  ن دو مصّوِ �ی ه �ب ا�ز اس�ت �ک �ی ا، �ی�ک صام�ت مورد �ز �ب �ز د. رد ا�ی و�ز ی �ش م �ز �ز ل�زّ و دو مصّو�ت �با هم �ت

:�
گ

ی د�ی� �ب ا�ز د م�ی �ز د. �چ �ز و�ی
ی �گ ی م �ب ا�ز ِ م�ی ا�یان« وا�ب �ز سش ِ »ی « را رد »�آ �د. صام�ت �ی

�ار �گ �ت

 +ی
گ

�ته +�  + ان ، ه�ز
گ

�زه + � سش �ت ی  
گ

� �ت گان ، ه�ز �ز �تسش

 + ان
ک

ه + � لّ  + ان ، �چ
ک

ا+ � �ی �ز کان   اکان ، �چلّ �ی �ز

ی +�ب + ا�ت �ز س�ب ا�ت    �ب �ی �ز س�ب

ه+ی �ته + هم�ز
�ک �ز �ته ای   

�ک �ز

اری  �ت وسش کل �ز ی رد �ش �ب ا�ز ه وا�ب م�ی د �ک و�ز ی �ش �ز م ل�زّ �ته و �ت وسش زه ای �ز و�
به �گ ی ا�ز کلمه اه � ��ز وری: �ب اد�آ �ی

زه کلما�ت  و�
ن �گ کار دارد. رد ا�ی �ش مود �آ اری �ز �ت �ز �گ کل  � رد �ش �ت �ز �یس�ت  �ز ز�یص  � �ت�ش ل  ا�ب ی �ت �ا�ز به �آ � ها  �ز �آ

ود  ی �ش ل م د�ی �ب اه �ت و�ت
به مصّو�ت �ک د � ��ز زس�ت مصّو�ت �ب � مع ) �با �الم�ت »  ان  «( �ز کل �ب به �ش �ز � ل�زّ گام �ت ه�ز

ال: ود. م�ش ی �ش اه� م مع �ز ان �ب ل ا�ز �ز�ش ی �ت�ب �ب ا�ز ا صام�ت م�ی و ��چس وا�ب �ی

ُس + و + ان �ی
سوان ← �گ �ی

�گ
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خودآزماىى
1( در نوشتٔه زىر کاربرد زبان هنرى را نشان دهىد.

»… بر لباِن عبوس و تىرۀ افق، لبخندى از نور شکفت و از ستىغ کوهستان شرق، آفتابى که سال ها پىش در درىاِى 
مغرب فرونشست، برخاست و پاره هاى هراسان شب هاى شب اندر شب را به دوردست  ها راند و بر حراى جاهلّىت سىاه 
من، بر قلب امّى من، پرتو سبز الهامى فروتابىد و جادّه اى از نور، همچون کهکشان در برابرم، از من تا صبحگاه بر پهنۀ 
کوىر کشىده شد. لحظه اى درنگ کردم، لحظه اى که پانزده سال طول کشىد. مسحور اىن اعجازهاى شگفت! حالتى 

همانند هراس و تردىد و اشتىاِق پىامبر در نخستىن صاعقه اى که وحى بر جانش زد …
)کوىر، دکتر على شرىعتى(

2( در جمله هاى زىر، زمان فعل ها را بنوىسىد.
آنچه در نظام آموزشى ما به عنوان ادبّىات به دانش آموز ىاد داده مى شود، قطعاتى است که گاهى تنها به دلىل 
دشوار بودن براى درج در کتاب هاى درسى برگزىده شده است. هدف آموختن ادبّىات به دانش آموز باىد اىن باشد که 
قّوه اى در او پدىد آىد که بتواند از سر اىن عبارات دشوار بگذرد و به معناىى که در پس آنهاست، برسد و اىن، جز با اىجاد 

انس با ادبّىات در دانش آموز مىّسر نىست.
3( ىکى از واژگان داخل کمانک )پرانتز( را انتخاب کنىد )در انتخاب واژه ها آزاد هستىد(. 

 به! چه صبح )زىباىى، قشنگى، خوبى( است. )تمام، همه، سرتاسر( شب ماه )جلوه فروخته، خودنماىى کرده، 
حرکت کرده( اکنون شرمنده از گوشۀ مىدان )به در مى رود، فرار مى کند، مى گرىزد(. )نىمى، نصفى، بخشى( از صورتش 
پىداست. ستارگان همه گرىخته اند مگر چند دانه که وفا به جا آورده و هنوز ماه را )رها، ول، ىله( نکرده اند. )شاه جهان، 
خورشىد عالم تاب، آفتاب( از )   آرامگاه، مقر، نهانخانه  ( خود بىرون مى آىد. موجودات همه با شور و ذوق منتظر و نگران اند.
پردۀ )ساحره، جادوگر، شعبده باز( صبح گسترده است. از ىک طرف ذّراِت الجوردى و از طرف دىگر ذّرات 
طالىى سخت در هم رىخته و از افق )کبود، تىره، سىاه( تا افق )سرخ، قرمز، لعل فام( هزاران رنگ )ساخته اند، درست 
کرده اند، آورده اند(. درختان )برپا اىستاده اند، صف کشىده اند، قامت افراشته اند( و نسىم صبحگاهى همچو کمان )نرم، 
خشن، زبر( استادى که براى دل خود ساز مى زند، بر شاخ و برگ ها )مى گذرد، عبور مى کند، مى رود( و آوازهاى آسمانى 

و نغمه هاى جان پرور )مى نوازد، مى خواند، سر مى دهد(.
)آىىنه، اثر محّمد حجازى(

4( براى هرىک از واژگان زىر، سه مترادف با بارهاى معناىى متفاوت بنوىسىد.
مثال: عمىق، گود، ژرف

انداختن:       وسىع:
اىستادن:       کم کم:
گذشتن:       آرام:
نابىنا:       خشمگىن:

5( کلمات زىر را با »ان« جمع ببندىد و نوع صامت هاى مىانجى آنها را مشّخص کنىد.
پلّه، دانا، سخن گو، گرسنه، ابرو
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درس نهم

گروه اسمى

خواندىم که گروه اسمى از ىک اسم به عنوان هسته و ىک ىا چند وابستٔه پسىن ىا 
پىشىن ساخته مى شود:

على، هواى آفتابى، کتاب زبان فارسى، همىن کتاب.
وجود هسته در گروه اسمى، اجبارى و وجود وابسته، اختىارى است.

وابسته هاى پىشىن اسم عبارت اند از:
صفت اشاره، صفت پرسشى، صفت تعّجبى، صفت مبهم، صفت شمارشى اصلى، 

ـُـ مىن(، صفت عالى، شاخص. صفت شمارشى ترتىبى نوع 1 )با پسوند 

شاخص
شاخص ها عناوىن و القابى هستند که بدون هىچ نشانه ىا نقش نماىى پىش از اسم مى آىند 
و نزدىک ترىن وابسته به هستٔه گروه اسمى اند. اىن واژه ها خود اسم ىا صفت اند و در جاى 

دىگر مى توانند هستٔه گروه اسمى قرار گىرند و عبارت اند از:
داىى،  دکتر،  تىمسار، حاجى/  حاج آقا، خواهر،  برادر،  امام زاده،  امام،  استاد،  آقا، 
سّىد، سرهنگ، سرتىپ، سرلشکر، ستوان، سرکار، سرگرد، عمو، کدخدا، مهندس و …

عمو جواد را بهتر از هرکس دىگر مى شناختم.
بى نظىرى  لغت نامه، خدمت فرهنگى  تدوىن  با  استاد على اکبر دهخدا  بزرگ،  عّلمٔه 

انجام داد.

فّعالّىت 1
هرىک از شاخص هاى ىاد شده را در جمله اى به کار ببرىد.
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وابسته هاى پسىن اسم عبارت اند از: 
ـُـ م(،  )با پسوند  نوع 2  ترتىبى  نشانه هاى جمع، صفت شمارشى  نکره،  نشانٔه  »ى« 

مضاٌف الىه، صفت بىانى.

فّعالّىت 2
براى هرىک از وابسته هاى پسىن اسم، ىک جمله مثال بىاورىد.

نشانه هاى جمع
دىدىم که براى نشان دادن تعّدد اسم از وابسته هاى پسىن جمع استفاده مى شود. اىن 

نشانه هاى جمع را نىز شناختىم:
ها، ان )+گونه هاى گان و ىان(، ات، ىن، ون و جات.

دربارٔه جمع مکّسر نىز تا اندازه اى صحبت کردىم. جمع هاى مکّسر گونه هاى زىادى 
دارند که بىشتر با آنها آشنا خواهىم شد.

جمع مکّسر
برخى از واژه هاى عربى به دو صورت مفرد و جمع وارد زبان فارسى شده اند. گاهى 
مفرد اىن واژه ها را با »  ها/ان  « جمع مى بندند و گاهى نىز جمع عربى آنها ىعنى صورت مکّسر 

را به کار مى برند؛ مثال: 
علّت ← علّت ها، علل؛ شرىک ← شرىکان، شرکا؛ کتاب ← کتاب ها، کتب.

وزن هاى معروف جمع مکّسر عربى که در فارسى کاربرد بىشترى دارند، در پىوست 
کتاب )بخش 5( آمده است.

٭   ٭   ٭
وابسته هاى وابسته

در  وابسته ها  از  تشکىل مى شود. هرىک  وابسته  و  از هسته  اسمى  گروه  که  دىدىم 
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صورت لزوم مى تواند خود، وابسته داشته باشد.
وابسته هاى وابسته عبارت اند از:

 ممّىز، صفت صفت، مضاٌف الىِه مضاٌف الىه و قىد صفت.
1( ممّىز

بىن عدد و معدود )صفت شمارشى و موصوف آن( براى شمارِش تعداد ىا اندازه و 
وزن موصوف، اسمى مى آىد که وابستٔه عدد است و ممّىز نام دارد. ممّىز با عدِد همراه خود 

ىک جا وابستٔه هسته مى شود و نمودار آن چنىن رسم مى گردد:
دو    دستگاه     رادىو

ممّىزها عبارت اند از:
تن، کىلو )گرم(، گرم، من، سىر … براى وزن

فرسخ، کىلومتر، متر، سانتى متر، مىلى متر … براى طول
دست، براى تعداد معّىنى از: لباس دوخته، مىز و صندلى، ظرف

توپ، طاقه براى پارچه
تخته، براى فرش

دستگاه، براى وساىل و لوازم الکترىکى و همانند آنها.

فّعالّىت 3
فکر کنىد و براى اشىاى پىرامون محىط خود از قبىل کفش، جوراب، 
تخم مرغ، نخود و لوبىا، کاغذ، کتاب و امثال آنها ممّىزهاى مناسبى بگوىىد.

2( صفِت صفت 
برخى از صفت ها، صفت هاى همراه خود را بىشتر معّرفى مى کنند و دربارٔه اندازه 
و درجٔه آنها توضىح مى دهند؛ مثل: لباس آبى سىر، رنگ سبز ىشمى، کاغذ آبى آسمانى.

اىن صفت با صفت همراه خود ىک جا وابستٔه هسته مى شود و نمودار آن چنىن رسم 
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مى گردد:
رنگ     سفىد         شىرى

3( مضاٌف الىِه مضاٌف الىه 
در ترکىب هاىى از قبىل: زنگ مدرسٔه ما، کتاِب تارىِخ اىران، واژه هاى ما و اىران 

مضاٌف الىِه مضاٌف الىه اند.
نمودار اىن گروه هاى اسمى را چنىن رسم مى کنىم:

زنگ   مدرسه  ى          ما

کتاب    تارىخ           اىران

4( قىد صفت
←       هواى      نسبتاً          خوب هواى خوب     

5( صفِت مضاٌف الىه
مانند: کتاِب    پسِر     بزرگ تر      کتاب      اىن        مرد 

٭   ٭   ٭
متّمم اسم چىست؟

متّمم اسم، خود گروه اسمى است که با کمک حرف اضافه، وابستٔه اسم قرار مى گىرد 
و توضىحى بدان مى افزاىد:

علقٔه او به مطالعه زىاد است.
علقٔه او را به مطالعه مى ستاىم.
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از علقٔه او به مطالعه سخن مى گفتند.
اسم هاىى که نىاز به متّمم دارند، نقش هاى مختلف مى گىرند.

فّعالّىت 4
دشمنى،  مصاحبه،  تسلّط،  مهارت،  نىاز،  علقه،  قبىل  از  واژه هاىى 
نفرت… نىازمند متّمم اند. هرىک از اىن واژه ها را در جمله اى به کار ببرىد 
و مشّخص کنىد که در نثر سنجىده و معىار امروز، جاى متّمم هر ىک از آنها 

کجاست. پىش از هسته ىا پس از آن؟

٭   ٭   ٭

 انواع حذف
آنچه را خواننده و شنونده  تکرار،  از  براى جلوگىرى  نوىسنده و گوىنده مى توانند 
حدس مى زنند، حذف نماىند. به اىن ترتىب، هرىک از اجزاى کلم در صورت وجود قرىنه 
مى تواند حذف شود. اگر حذف بر اثر تکرار و براى پرهىز از تکرار صورت گىرد، آن را 
حذف به قرىنٔه لفظى گوىند اّما اگر خواننده و شنونده از سىاق سخن به بخش حذف شده 

پى  ببرد، حذف به قرىنٔه معنوى است. 
 حذف جمله: در جمله هاى مرکّب گاه حذف با قرىنٔه لفظى صورت مى گىرد: »رفته 

بودم که او را ببىنم اّما نتوانستم ]...........[«.
 حـذف نهاد جـدا: نهاد جمله هــاى همپاىه و ناهمپاىٔه اّول شخص و دوم شخص 
را همىشه مى تــوان بــه قرىنٔه نهــاد پىوسته حذف کرد. مگر در صورتى که بــا وابسته ىــا 
بدل همراه باشد ىا تأکىدى درکار باشد: » من اىن موضوع را گفته بودم.« )نه کس دىگر.(

 حذف نهاد پىوسته )شناسه ىا نهاد اجبارى( ممکن نىست.
 حذف فعل در جمله هــاى پـرکاربرد: بـه سلمت         ،بسىـار خـوب         ، شکر 

خدا      ، به جان شما       .)قرىنٔه معنوى(
 حـذف فعـل اسنادى در جملـه هاى مـرکّب: هرچه ارزان تر              ، بهتـر           . 
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چه بهتر       که شما اىن مهم را برعهده بگىرىد.)قرىنٔه معنوى(
 حذف تمام اجزاى جمله به جز نقطٔه اطّلع در جمله هاى پاسخى و پرسشى: حسن 

آمد. کى        ؟)قرىنٔه لفظى  (

نقش هاى تبعى
تاکنون با نقش هاى اصلى گروه اسمى آشنا شدىد.اکنون نقش هاى تبعى را بررسى 
مى کنىم.مراد از نقش تبعى آن است که ىک گروه اسمى تابع گروه اسمى ماقبل خود باشد.
1( معطوف: آن است که پس از حرف عطف واو مى آىد. معطوف به هر گروه اسمى 

در حکم همان گروه است.
احمد آمد.

احمد و رضا آمدند.
      معطوف به نهاد

احمد و رضا را دىدم.
        معطوف به مفعول

به احمد و رضا سلم برسانىد.
           معطوف به متّمم

2( بدل: آن است که گروهى اسمى ماقبل خود را توضىح مى دهد.
احمد آمد.

احمد، برادر على، آمد.
              بدل

احمد، برادر رضا، را دىدم.
                بدل

3( تکرار: آن است که ىک نقش در جمله دو بار تکرار شود.
احمد آمد .

احمد آمد، احمد./ سىب آوردم، سىب.
     تکرار     تکرار
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خودآزماىى
1( گروه هاى اسمى جمله هاى زىر را استخراج کنىد. نقش آنها را بنوىسىد و هسته و وابستٔه هر 

گروه را با ذکر نمودار پىکانى مشّخص کنىد.
متأّسفانه تاکنون، نگرش حاکم بر آموزش ادبّىات فارسى در مدارس و دانشگاه هاى ما نگرش لغوى و دستورى 
بوده است نه هنرى. در اىن نگرش، تلش غالب آن است که معناى شعر را درىابند و درستى آن را با معىار دستور زبانى 
واحد و انعطاف ناپذىر بررسى کنند؛ درحالى که ىک اثر ادبى فقط براى انتقال معنا پدىد نمى آىد بلکه نحؤه انتقال و شّدت 

تأثىر آن هم، اهّمّىت انکارناپذىرى دارد.
2 ( چه بخش هاىى از اىن جمله ها حذف شده است؟ جزِء حذف شده و نوع حذف را تعىىن کنىد. 
از پنجرهٔ اتاقم او را در حىاط خانه اش مى دىدم که قدم مى زد و باغچه ها را آب مى داد و پرنده ها را با احتىاط، دانه.

3( براى هر کدام از نقش هاى تبعى ىک مثال ذکر کنىد.
4( در جملٔه زىر متّمم اسم را مشخص کنىد.

افتخار به دوستى با داناىان افتخار واقعى است.
5( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر، ىک متن ادبى کوتاه بنوىسىد.

 پرندٔه زخمى  برف            گل          
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درس دهم

نوشته هاى ادبى )2(

ُصَور خىال
به چند جملٔه زىر دّقت کنىد.

1( دل آدمى باغچه اى پر از غنچه است که با نسىم محبّت باز مى شود.
2( روى زرِد دل با محبّت گلگون مى گردد.

3( سىنه با نسىم محبّت شکفته مى شود.
4( محبّت، دل را به مىهمانِى شکفتن مى برد.

5( صداى شکفتن دل با نسىِم محبّت مشاِم جان را مى نوازد.
6( غنچٔه دل نگران پرپر شدن است، اگر باغبان محبّت نباشد.

7( دل هاى از غم شکافته با محبّت شکفته مى شوند.
8( نسىم محبّت و محبّت نسىم غنچه هاى باغچٔه دل را شکوفا مى سازد.

با دّقت در عبارت هاى باال درمى ىابىم که همگى آنها صورت هاى گوناگون ىک معنى 
و مفهوم بىش نىستند: محبّت باعث مى شود دل انسان همىشه شاد باشد.

اىن معنى را هربار به گونه اى و با زىورى و در لباسى نو و با بىانى تازه عرضه کردىم.
در جملٔه اّول دل به باغچه اى پر از غنچه تشبىه شده و محبّت چون نسىم است که 

موجب شکوفاىى و روىش آن مى شود.
در جملٔه دوم »روى زرد« و »روى سرخ« به ترتىب، کناىه از ضعف و بىمارى و شادى 

و شکوفاىى است.
در جملٔه سوم سىنه مجازًا ىعنى دل.

انسانى داده شده است.  به آن صفات  جان بخشىده و  به »محبّت«  در جملٔه چهارم 
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چنان که محبّت دل را به مهمانى شکفتن مى برد. 
در پنجمىن جمله، به کمک حس آمىزى صداى شکفتِن دل را مى شنوىم، به جاى آنکه 

شکفتن را ببىنىم ىا راىحٔه آن را درىابىم.
در جملٔه ششم »نگران« اىهام دارد؛ زىرا جز نگرىستن، دلواپسى نىز معنى مى دهد.

در جملٔه هفتم شکافته و شکفته از ىک کلمه مشتق شده اند و جناس دارند.
در جملٔه هشتم با عکس نسىِم محبّت ترکىب محبّت نسىم را ساخته اىم.

پس جز شکل سادٔه بىان ىک مطلب، راه هاى گوناگون دىگرى براى اداى مقصود 
وجود دارد. قصد ما از اىن تصوىرسازى ها و سخن آراىى ها اىن است که بر تأثىر سخن 

خود بىفزاىىم.

فّعالّىت
ىک بار دىگر در جملت باال دّقت کنىد: در تمام اىن جمله ها، چه 

عامل مشترکى را مى توان ىافت؟

ما هربار به کمک اىن آراىه ها جمله ها را خىال انگىز کردىم. امکانات هنرى چون تشبىه، 
استعاره، مجاز، کناىه، تشخىص و … که از تخّىِل نوىسنده ماىه مى گىرد و حاصل نوعى تجربٔه 
ذهنى است، اغلب با زمىنٔه عاطفى همراه است. پس ُصَور خىال جز نقش زىباىى آفرىنى و 

هنرى خود، بار عاطفى جملت را نىز افزاىش مى دهند.
با عوامل  فارسى  ادبّىات  کتاب  »بىاموزىم «هاى  در خلل  در سال هاى گذشته  شما 
خىال انگىزى که ىاد کردىم، آشنا شدىد و امسال نىز در کتاب آراىه هاى ادبى مطالب بىشترى 
را در اىن باره فرا مى گىرىد.اکنون براى آنکه نقش هنرى زبان را بىشتر و بهتر درىابىم، به 

کمک نمونه هاىى دىگر سعى مى کنىم نوشته هاى ادبى خود را آراىش دهىم.
پدىده،  ىک  از  متفاوتى  جنبه هاى  هدف خود  اقتضاى  به  مى توانىم  تشبىه  به کمک 
شىء  ، حالت و … را تصوىرسازى کنىم. حال، چند تشبىه زىر را با هم مقاىسه کنىد. نوىسندگان 

از زاوىه هاى مختلف به توصىف چشِم شخصّىت هاى داستان هاى خود پرداخته اند.
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   »چشم هاى ىوسف او را مى نگرىست؛ چشم هاىى که از آسماِن صاف همىن روزهاى بهارى 
پررنگ تر بود. انگـار همىشه ىک قطره اشک ته چشم هـاى ىوسف نهفته بود، مثل دو تا زمّرِد مرطوب.« 
)سووشون، سىمىن دانشور(
 چشم هاىش مثل دو زندانى اى که از دو سوراخ بىرون را نگاه کند، از حدقه ها مرا نگاه مى کردند.
)روزگار دوزخى آقاى اىاز، رضا براهنى(
ٔ خون. چشم ها گوىى در خون شناور بودند. دو   چشم هاى گرىلى سرخ شده بودند، دو پىاله

ماهى کوچک.
 چشم هاى گروهبان مثل دو قطرهٔ بسىار درشت از ىک درىا بود که موّقتاً در کاسهٔ چشم ىک 

انسان محبوس شده باشد.
)رازهاى سرزمىن من، رضا براهنى(

 چشم هاىش مثل دو تا دانهٔ هندوانه به ته کاسه چسبىده بودند.
)جاى خالى سلوچ، دولت آبادى(

 مردمک چشمانش تىزى حىرت آورى پىدا کرده بود.
)شوهر آهو خانم، على محمد افغانى(

 سفىدى چشمانش مثل دو لکهٔ گچ آب دىده تو طبق صورتش جابه جا مى شود. 
)داستان ىک شهر، احمد محمود(

تشبىه اىن امکان را به ما مى دهد که ىک پدىده را به شکل ها و صورت هاى گوناگون 
به وصف درآورىم. به کمک تشبىه مى توانىم مسائل کاملً ذهنى را به طور عىنى و محسوس 

در برابر چشمان خواننده به تصوىر بکشىم. به اىن تشبىه دّقت کنىد:
 آواز جىرجىرک ها مثل نخى بى انتها بود.

به کمک حّس آمىزى مى توانىم اىن تشبىه را زىباتر سازىم:
 آواز خاکسترى جىرجىرک ها مثل نخى بى انتها بود.

و اعجاب برانگىز  نوشته  مى شود  باعث  توصىفى  نوشتٔه  ىک  در  حّس آمىزى 
مؤثّرتر شود.

اىن نمونه ها از کتاب آتش بدون دود، نوشتٔه نادر ابراهىمى انتخاب شده است.
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 صداى گرىهٔ زن سکوت سرخ را همچون روسرى کهنٔه سرخى جر مى داد.
  آن قدر تلخ حرف مى زند که خىال مى کنى خشخاِش تىغ نخورده است. 

 شب صحرا، شب خداىان است، وسىع و مسلّط. انبوهى از سکوت ملموس، صداى فروتِن 
حشرات شب را فرو مى بلعىد، شکستن سکوت شبانهٔ صحرا حنجرهٔ خداىان و فرىادى از جمىع افلک 

مى خواهد. شب صحرا پرسش انگىز است و کم خواب.
 فضا تلخ و سنگىن بود.

گاه به جاى ذکر دو طرف تشبىه )مشبه و مشبهٌ به( ىکى از آنها را به کار مى برىم به چنىن 
آراىه اى استعاره مى گوىند:

» لب گشود مروارىد و ُدر بود که مى رىخت. صداىش مثل مخمل نرم و لطىف بود. هر مروارىد 
او پاره اى از وجودش بود که نثار جان هاى خاموش مى شد «.

مروارىد و ُدر استعاره از کلم است که به قرىنٔه »لب گشود« حذف شده است. اىن 
دو کلمه در غىر معنى حقىقى و اصلى خود به کار رفته اند. با اىن استعاره شگفتى، درنگ 
و جست وجو، و در نهاىت، زىباىِى نوشته بىشتر مى شود. استعاره از تشبىه خىال انگىزتر و 

رساتر است. 
اکنون به اىن نوشته توّجه کنىد.

»  خورشىد با سرشاخه هاى بىد مجنوِن جلِو حىاط که نه از شرمسارى، بلکه به عادت همىشگى سر 
به زىر داشتند، سلم و احوال پرسى کرد. انگار دىده بوسى هم مى کردند. بعد روى اجها )کدو( خستگى 
در کرد و براى ثواب به درخت هاى لخت سرکشىده صبح  به خىر گفت. مژده شان داد که به زودى رخت 
سبز عىدشان را دربر مى کنند و اگر بردبار باشند، شکوفه ها ىا گل هاىشان نقش هاى رنگِى پوشش سبزشان 
مى شود. درخت ها سر تکان دادند؛ انگار نق زدند: ما که حّمام نرفته اىم. خورشىد به خنده شکفت و 

گفت: غمتان کم، آسمان بغض مى کند و بُغضش که ترکىد، سر و تن شما را مى شوىد.« 
)سووشون، سىمىن دانشور(

در اىنجا مى بىنىم که نوىسنده به کمک تشخىص نوشته اش را خىال انگىز کرده است.

با کناىه ها هم مى توانىم نوشته را خىال انگىز کنىم و امور غىرمحسوس را عىنى سازىم.
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براى مثال، به اىن نوشته دّقت کنىد:
مى پرسى چه طور شد مرِد سىاسى و معروف و متشّخص شدم. خودت باىد بدانى که چهار سال 
در مىان مردم بودم و کارم حّلجى و پنبه زنى. زنم هر شب بناى سرزنش را گذاشته و مى گفت: هى 
برو زه زه زه سر پا بنشىن و پنبه بزن و شب با رىش و پشم تار عنکبوتى به خانه برگرد. در صورتى که 
همساىه مان سال پىش فقىر و بىچاره بود، کم کم معتبر و مشهور شد و کاش ]تو هم[ کمى قدرت داشتى. 
بله، از قضا زنم حق داشت. اىن همساىٔه فقىر و بى چىز از بس فّعالىت کرده و سخنان ىاوه بافته بود، 

کم کم براى خود آدمى شده بود... .
حـال به جاى عبارت هاىى که زىر آنها خط کشىده شده، معنى کناىه اى آنها را بگذارىد!

مى پرسى چه طور شد مرد سىاسى شدم و سرى مىان سرها درآوردم… .
همساىه مان که ىک سال پىش آه نداشت با ناله سودا کند، داخل آدم شده و برو بىاىى پىدا کرده. 
کاش کلهت هم ىک خرده پشم داشت. بله از قضا زنم حق داشت. اىن همساىٔه بى سر و پا و ىکتا قبا از 

بس سگ دوى کرده و شر و ور بافته بود، کم کم براى خودش آدمى شده بود… .
)ىکى بود ىکى نبود، محّمد على جمال زاده(

حال دو متن را با هم مقاىسه کنىد. کدام ىک زىباتر، خىال انگىزتر و خواندنى تر است؟
اغراق نىز از عناِصِر مهّم خىال انگىز کردن نوشته است؛ مثلً مى خواهىم شروع به 

سخن گفتِن کسى را با اغراق بىان کنىم. به چند شکل مى توان تصوىرسازى کرد:
  کلمات مثل رگبار مسلسل از دهانش بىرون مى رىزد…،
  کلمات مثل فشفشه توى فضا رها مى شوند و مى ترکند.

 سىل حرف ها بود که از دهانش طغىان مى کرد:
  کوه ها از سخنان او آب مى شدند و زىر زمىن مى رفتند.

آغاز  از  تصوىرى  کرده،  تصّرف  خواننده  ذهن  در  اغراق  کمک  به  دىدىد،  چنانکه 
سخن گفتن در ذهن وى اىجاد کردىم. با اغراق مى توان صفات و حاالت را از وضع طبىعى 

و عادى که دارند، کوچک تر ىا بزرگ تر نشان داد.
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خودآزماىى
1( در نوشته هاى زىر، انواع ُصَور خىال را نشان دهىد.

  اگر پلک  ها شکفته شوند، اگر گوش ها به شنىدن اىستند، همه چىز معلّم انسان است. عبور ثانىه ها، بـىدارى 
شبانگـاه ستارگان، خواب زمستانى درختـان و بىـدارى بـهارانـهٔ بذرهـا، غروب و طلـوع، مرگ و تـولّد و هـر صحنـه و 

لحظه و پـدىـده، مـعلّمى است که در کلس بـزرگ آفـرىنش بـا ما دانش آمـوزان سخن مى گـوىـد.
)ىادهاى سبز، دکتر محّمدرضا سنگرى(
ٔ کنار رودخانه، قوز کرده بود و انگار پنجه هاى خود را به خاک  لى آنان روى خاک خىس و نم کشىده   کلبهٔ گِ

فرو برده بود. در سرازىر آنجا خود را به زور روى تپّه نگه مى داشت.
)شازده احتجاب، هوشنگ گلشىرى(

 چنان مى نشىند که گوىى کوهى گران بر جاى نشسته است.
)شلوارهاى وصله دار، رسول پروىزى(

 در زندگى زخم هاىى هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا مى خورد و مى تراشد.
)بوف کور، صادق هداىت(

2( مفهوم هرىک از کناىه هاى زىر را بنوىسىد:
  ضرب شست نشان دادن   ابرو درهم کشىدن                             
  پنبه از گوش بىرون آوردن  خط و نشان کشىدن براى کسى          

  مو بر تن راست شدن   لب  تر کردن                                     
3( کلمات زىر را ىک بار در معنى واقعى و ىک بار در معنى مجازى آن به کار ببرىد.

  دل   چشم                         کلّه                 دست                      کاسه             
4 ( ىک بند نوشتٔه طنز آمىز بنوىسىد و در آن از کناىه هاى زىر استفاده کنىد. 

سر به هوا / دم به تله دادن / داخل آدم شدن / حرف توى دهن کسى گذاشتن.
5( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر، انشاىى به زبان هنرى بنوىسىد.

 مىهن عزىز، اىران   معلّم خوب من                                  
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درس ىازدهم

ساختمان واژه )1(

از نظر ساخت، واژه ها را مى توان به دو نوع زىر تقسىم کرد:
آن است که فقط ىک تکواژ داشته باشد: گوسفند،  1( ساده: 

بىابان، خوش، هوا،گنجشک، ابرىشم.
آن است که بىش از ىک جزء دارد و بر سه نوع است: 2( غىر ساده: 
تشکىل  بىشتر  ىا  آزاد  تکواژ  دو  از  که  است  آن  الف( مرکّب: 
دوپهلو،  ىک رنگ،مىان وند،  چهارراه،  شود: 

سه گوش،گالب پاش، مدادپاک کن.
ىا چند  و ىک  آزاد  تکواژ  از ىک  که  است  واژه اى  ب( مشتق: 
آمىزه،  »وند« تشکىل شود: دانشمند، رفتن، گفتار، 

دردمند، خوبى، کمانک، بهاره.
واژه اى است که وىژگى مرکّب و مشتق را باهم داشته باشد:  پ( مشتق ـ مرکّب: 
هىچ کاره، نوجوانى، دانشسرا، ناخودآگاه، کشت وکشتار،

حلقه به گوش، سر تا پا، سه گوشه.  
در مورد انواع واژه، نکات زىر را باىد در نظر گرفت:

1( در واژه هاى غىرساده، هىچ تکواژى نمى تواند در مىان اجزاى تشکىل دهندٔه واژه 
قرار گىرد؛ مثالً در واژه هاى خوش نوىس، کتابخانه، دانشسرا، دوپهلو، سه گوشه و امثال 

آن، آوردن گروه هاى اسمى وابسته دار، تنها به اىن شکل درست است:
خوش نوىس ها، اىن خوش نوىس، کدام خوش نوىس؟ خوش نوىس ممتاز
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دانشسراها، اىن دانشسرا، کدام دانشسرا؟ دانشسراى هنر
کتابخانه ها، اىن کتابخانه ها، کدام کتابخانه ها؟ کتابخانٔه عمومى

اّما به شکل هاى زىر ىا مانند آن نمى تواند بىاىد: خوش ها نوىس، خوش اىن نوىس، 
خوش کدام نوىس؟ خوش ممتاز نوىس

دانش اىن سرا، دانش هنر سرا، دانش کدام سرا؟ دانش بسىار سرا
اگر بتوان در مىان دو تکواژ، تکواِژ دىگرى قرار داد، اىن امر نشان مى دهد که تکواژها 

از هم جدا هستند؛ مثل:
گل سرخ ← گلى سرخ، گل هاى سرخ

گل بنفشه ← گل هاى بنفشه
اىن مالک را مى توان در تشخىص واژه هاى ساده از غىرساده به کار برد.

2( اجزاى واژه هاى غىرساده گاه آن چنان با هم ادغام مى شوند که تشخىص ساده از 
غىرساده ممکن نىست؛ مثالً مى دانىم که »    ُدشخوار « از دو جزِء »    ُدش + خوار« ساخته شده 
است. اّما امروزه اىن نوع واژه ها از نظر اهل زبان ، ساده به شمار مى آىند؛ چون اهل زبان 
پىشىنٔه باستانى زبان را در نظر نمى گىرند؛ بنابراىن واژه هاىى مثل تابستان، زمستان، دبستان، 
ساربان، خلبان، شبان، زنخدان، ناودان، سىاوش، سهراب، رستم، تهمىنه، شىرىن، دستگاه، 
استوار، بنگاه، پگاه، غنچه، پارچه، کلوچه، کوچه، مژه، دىوار و دىوانه را باىد ساده به حساب 

آورد. در موارد مشابه نىز وضعّىت امروِز واژه ها مورد نظر است نه شکل تارىخى آنها.
3( خواندىم که هر واژه، تنها ىک تکىه دارد: ٰگفت.

اگر به اىن واژه، ىک »وند« بىفزاىىم و از آن کلمٔه مشتق بسازىم، باز هم ىک تکىه٭ دارد: 
گفٰتار و اگر باز هم به آن کلمه ىا »وند« دىگرى بىفزاىىم، به طورى که حاصِل آن، ىک واژهٔ مرکّب، 
ـ مرکّب باشد، باز همان ىک تکىه را دارد: گفتارٰها، گفتار درمانٰى. بنابراىن هر واژه،  مشتق ىا مشتق 
گرچه از اجزائى تشکىل شده باشد، چون در نهاىت ىک کلمه است، تکىٔه آن هم فقط ىکى است:

٭ هنگام ادا کردن ىک کلمه، ىکى از هجاهاى آن را برجسته تر و مشخص تر از هجاهاى دىگر تلفظ مى کنىم. 
به اىن عمل ىعنى بىان ىک هجا با شدّ ت و فشار بىشتر » تکىه « گوىند.
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دانٰش +نٰامه ← دانش ناٰمه
گٰفت + و + ٰگو ← گفت وٰگو

4( مجموِع مضاف و مضاٌف الىه ىا موصوف و صفت ىا ترکىب هاى عطفى، هنگامى 
که به هم بپىوندند و تشکىل ىک کلمه بدهند، تنها ىک تکىه مى گىرند؛ 

مثالً: پٰسِر عٰمو ← پسرعٰمو     
ٰکاِر دسٰتى ← کاردسٰتى       
کت و شلوار ← کت شلواٰر  

»وند« مىانى اىن واژه ها هم به تدرىج حذف مى شود ← پسْر عمو ، کاْردستى، کْت   شلوار
تکواژ مىانى اىن واژه ها از نوع نقش نماى متّمم، نقش نماى اضافه و صفت و نقش نماى 
ـ  جو اّما امروزه با توّجه  ـ خواب، جست ـُ پىوند و در نتىجه، واژه بوده است؛ از قبىل: تخت ـِ

به اىنکه در ساختن واژٔه جدىد به کار مى رود، »وند« است نه واژه.
در اىن درس، اجزاى تشکىل دهندٔه واژه ها را با هم بررسى مى کنىم:

واژه هاى مرکّب
کتابخانه، گل خانه، کارخانه، صندوق خانه،   خون بها،  1( اسم + اسم ← اسم: 
شب کاله، کمربند، گردن بند، دست بند،  خارپشت، 
ر،گاوصندوق،  شاهکا   شترمرغ،   پشت، سنگ 
دست ماىه، آلوبخارا، چوب لباس، نى شکر، جانماز، 

کاه گل، گالب، صورت حساب.
گــوش مــال ، دست بــوس ، هــواپـىـمــا ، آشپــز،  2( اسم +  بن مضارع ←  اسم: 
نامه رسان، کف گىر، نمک پاش، مدادتراش، دماسنج، 

خط کش.
سفـىـد رود، سىـاه چادر، هــزارپـا ، چـهـارپــا،   3( صفت + اسم ← اسم: 

سه تار، سه گوش، نخست وزىر، چهل چراغ.  
خـــودنـوىس، خـودرو، خـودتـراش، خودآموز. 4( ضمىر + بن مضارع ← اسم: 

ــ
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زىرنوىس، باالپوش، زىرگذر، روکش، زودپز،   5 ( صفت + بن مضارع ← اسم: 
دوربىن، دورنما، باالبر.  

باالدست، باالخانه، زىرجامه، زىرزمىن، زىربنا،   6 ( صفت + اسم ← اسم: 
پس کوچه، پىش پرده، پىش خوان.  

نزدىک بىن، دوربىن، تندنوىس، زودگذر،پرخور، 7( صفت    + بن مضارع   ← صفت: 
 خوش نوىس، دىرىاب، زودرس، نوآموز.                            

قد بلند، باال بلند، گردن کلفت، رىش سفىد، پابرهنه. 8( اسم + صفت ← صفت: 
   رادمرد، بلند قد، زىردست،خوش بخت،  9 ( صفت + اسم ← صفت: 

 خوش حساب، خوش حال، سفىدپوست، تنگ چشم،   
خوش خط، بدگمان، پرزور، کم دوام، کوچک سال،    

 بزرگ سال.    
خـداشناس، وطن خواه، هىجـان انگىـز، نفرت بار، 10( اسم + بن مضارع ← صفت:  

تعّجب آور، طالع بىن، خداپسند، چادرنشىن،     
بىابان گرد، رهگذر، محبّت آمىز، دست نوىس، راهنما.    

11( ضمىر + بن مضارع ← صفت:   خودخواه، خودبىن، خودروى، خودجوش، 
خوىشتن دار، خوىشتن شناس.    

واژه هاى مشتق ـ مرکّب
 ناجوان مرد، ناخودآگاه، ناخوشاىند 1( وند + صفت مرکّب ← صفت: 
کـــارآمــــوزى،  کــارشنــاسى،  2( صفت مرکّب / مشتق ــ مرکّب + وند ← اسم: 
خـــودخـــواهــى،کتــاب فـروشى، 

دانش پژوهى، دست بوسى.
اسم نوىسى،دست بوسى، آشتى کنان،  3( اسم + بن + وند ← اسم: 

آىنه بندان، سربازگىرى.
دانشجو، دانش آموز، دانش پژوه. 4( بن + وند + بن ← صفت: 
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داد و ستد، خرىد و فروش، زد و خورد،  5 ( بن + وند + بن ← اسم: 
زد و بند، نشست و برخاست،    

 گفت وگو، پخت وپز، دىد وبازدىد،     
گىر ودار، رفت وآمد، پرس وجو.    
هزارتومانى، دوبىتى، شش ماهه،  6 ( صفت + اسم + وند ← اسم / صفت: 

ىک شبه، هر روزه، ىک طرفه، دوساله،    
 هىچ کاره، سه پاىه.    

دانشسرا، دانش نامه. 7( اسم مشتق + اسم ← اسم: 
خدانشناس، زبان نفهم، حقوق بگىر.  8 ( اسم + وند + بن ← صفت: 

سراسر، سرتاپا، دوشادوش، 9( اسم + وند + اسم ← اسم / قىد / صفت: 
دست به دست، تخِت خواب،    

رخِت خواب، ماالمال، قدم به قدم،    
گوش به زنگ، شانه به سر،    

دست به عصا، رنگ به رنگ،     
کشت وکشتار، آموزش و پرورش،    

 روبه رو، قلم به دست.    
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�یم امو�ز �ی �ب

د. �ی �ز و�بّه �ک �یر �ت مله اهی �ز به �ب �

د. رد�ز
ک

ی � رّرس لسٔه عاّدی �زود �ب ی �ّده ای را رد �ب دٔه عل رو�ز ا�ت ، �پ �زّ ی�ک ا�ز �ت  هر�

دان  �ز ر�ز یّ�ت �ز و� �ت یّ�ت و �ت � ر�ب رای �ت ِ �تمام �ب �ت �تّ �ز د �با �ش ی ده�ز به �زود ��ت م ن � د�ی ی وال   گاه

د. �ز �ز رز ار �زو�ت العاّده ای دس�ت �ب �ت به هر ر�ز �زود، �

�یرا: د؛ �ز دار�ز ا�ز �ز �ی د �ز د�ی به �ت�ش �پ �ی�ک � ه ه�ی ا�ب�یم �ک ی �ی ّدد �باال ردم �با د�تّ�ت رد کلما�ت م�ش

ود. �ته �ش و�ش ده و �ز ّدد �زوا�ز د م�ش ا�ی �ب ی« اس�ت و �ز ا�ز سّر »   �ت
مع ملک ا�ت �ب �ز ُ  �ت

�پس    .) ه  ص�ز �ت )  ص�ز  ، صله   ، �ته  �شِ د  �ز ما�ز ؛  اس�ت  » و�د�ت و  ی  �زها�ی »�ت ای  مع�ز به  � ِده  �ِ  

. د اس�ت د�ی دون �ت�ش ی( �ب �زها�ی به �ت ی �ده )� عل

د. دار�ز ا�ز �ز �ی د �ز د�ی به �ت�ش دام � �پ �ک  عاد�ت ، عادی و �زو�ت العاده ه�ی

. د اس�ت د�ی د �ت�ش ا�ت ده و �ز ل �ش �ی
�ک �ت�ش

ی«  ر« و »رس ی »�ب ارس ی ا�ز دو کلمٔه �ز ررس    �ب
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 ، �د   ، �د  د:  �ز ما�ز ــ  د  دار�ز ی  ا�ز ا�ی �پ د  د�ی �ش �ت ی  عر�ب �بان  �ز ه رد  �ک ری 
گ

د�ی� کلما�ت  و    ��تّ 

ن، �دّ ِ  ِ  م د ��تّ �ز د: ما�ز ا�ی �ی ها مصّو�ت �ب �ز عد ا�ز �آ ه �ب د �ک ر�ز �ی
ی �گ ی م ارس د رد �ز د�ی ی �ت�ش ما�ز ح�ت ــ �ز مس�ت

د  د�ی �ت�ش و  ی اس�ت  �در عر�ب �ت م �تَ �زَ �شَ د.  دار�ز �ز ا�ز  �ی �ز د  د�ی �ت�ش به  �  ، ن صور�ت  ا�ی ر  �ی �ز ، رد  ر�ب 
ک

�

ده اس�ت (. ر�ز�ته �ش
گ

اه � �ب �ت �ت ا�ش �تّ د �با م�ش ا�ی دارد ) �ش �ز

به  � �ت و... و  �ی ه�ز �ت ، �ت د: �ت�ل�ی �ز د؛ ما�ز �ز ل هس�ت ع�ی �ت�ز �در �با�ب  �ی�ت و �ت�تو�ی�ت م ر�ب   �ت

د. دار�ز ا�ز �ز �ی د �ز د�ی �ت�ش
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درس دوازدهم

دستور خِطّ فارسى )2(

وىژگى هاى خّط فارسى را به اختصار و با توّجه به آنچه در سال هاى گذشته خوانده اىد، 
در جدول زىر جمع بندى مى کنىم.

توضىحاتمثالانواعردىف

١
الفبا 
)حروف(

ء ــ ا ــ ب ــ پ ــ ت ــ ث ــ ج ــ چ ــ 
ح ــ خ ــ د ــ ر ــ ز ــ ژ ــ س ــ ش ــ 
ص ــ ض ــ ط ــ ظ ــ ع ــ غ ــ ف ــ  
ـ ى ـ هـ  ـ وـ  ـ نـ  ـ مـ  ـ لـ  ـ گـ  ـ کـ  قـ 

نوشتارى            نشانٔه   33 فارسى  الفباى 
گروه  دو  به  که  دارد  حــروف(   =  (
منـفصل(  و  جــدا)مّتصل  و  پىوسته 

تقسىم مى شوند.

٢
نشانه های   
غىرحرفی

ـ ـٌـ   ـٍ 1( ـَـ ـِـ ـُـ ـْـ ـ ـ ~ ـّـ ـًـ 
2( . ، ؛ ؟ ! : » « ) ( ] [ …

سى وسه حرف تشکىل  فارسى از  خّط 
شده است اّما با اىن نُه نشانه ونشانه هاى 
عـددى     نىز ده نشانـٔه  و  سجـاوندى 

)← 3( کامل  مى شود.

3
الفباى
نابرده رنج گنج میّسر نمی شود.تحرىرى

دسـت نوشـته ها معـموالً با حـروف
تحرىرى نوشته مى شوند و تقلىد کردن
از حروف چاپى در دست نوشته ها

مطلوب نىست.

4
واج چند
حرفى

)/ت/ = ت،ط(، )/ز/ = ز، ذ، ض، ظ(
)/س/ = ث، س، ص(، )/غ/ = غ، ق(

)/ء/ = ء، ع(، )/ه/ = ح، ه(

در کلمات »تلف« و »طلب« واج /ت/
ىکى است اّما با دو حــرف نــوشته

مى شود، و …
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5
حرف چند
واجى

»و«: / دو/، / نور/، / وقت/
»ى«: /ىخ/، /مىخ/
»ه«: /کرىه/، /گرىه/

حرف »و« در خّط فارسى نماىندٔه
واج هاى /ـُـ/، /او/، /و/ است، و…

٦
نامعادل های   

امالىی

»خوا« = / خا/، »ْسْتـ« = /س/
»نْبـ« = /مبـ/، »ْجتـ« = / شتـ/

»ْسَتـ« = /سَد/

می خوانىم            و  »خواهر«  می نوىسىم، 
/خاهر/ و…

فّعالّىت
از متن درس هاى 7 تا 12 کتاب هاى زبان و ادبىات فارسى )3( امال 

بنوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ دو

ــ مبتذل و  ــ ادبّىات متعّهد  گزارٔه فعل ــ شئون اجتماعى ــ خاّلقّىت و سازندگى 
سست ــ تأوىل جمله ــ مشابهت عىنى ــ مقولٔه علّّىت ــ عناصر تأثىربرانگىز  ــ فرتوت و 
سال خورده ــ مرقـد و مزار ــ الفاظ وتعابىـر ــ تلقىن عاطفى ــ گنجىنٔه غنى ــ عواطف و 
احساسات ــ بى هوىّت و بى اصالت ــ صعوه و زاغ ــ فاقد حشو ــ ضرىح مقّدس  ــ تقارن 
و هماهنگـى ــ تـأثىر موسىقـاىى ــ وهم انگىـز و درشتناک ــ غناى زبان ــ الهام گىــرى 
ت ــ عبـوس و گرفته ــ  هنرمند ــ صىقل خوردگى و جال ــ تعبىرات کناىى ــ صامت و مصِوّ
ستىغ کوهستان ــ غاِر حرا ــ مسحور اعجازها ــ برق و صاعقه ــ ساحره و شعبده باز ــ 
ـ تالش  ـ موظّف و ملتزمـ  ـ سىـاِق سخنـ  ـ طاقٔه پارچهـ  ـ عناوىن و القابـ  ذّرات الجوردىـ 
غالب   ــ قالب و محتوا ــ سخت و انعطاف ناپذىر  ــ توأم و همراه ــ اقتضاى هدف ــ موّقتاً و 
ـ  ـ ىادگاِر اعصارـ  ـ عنصر اغـراقـ  ـ نثار  جان  ــ متشّخص و محترمـ  ـ سکوت ملموسـ  گذراـ 
ـ تالش  ـ افراِد ثقهـ  ـ شفقت و لطف  ــ تهنىت و تبرىکـ  ـ خبـر تأّسف انگىزـ  ادغام و ترکىبـ 
على حده ــ مزىّت فوق العاده ــ الفباى تحرىرى  ــ نقرٔه مذاب ــ تفوىض اختىار ــ تصّنع و 
ـ  بى حوصلگى و عجله ـ عارىتى و غىراصىل  ــ خصىصٔه ذاتىـ  ـ صداى الىنقطعـ  ساختگىـ 
ثواب آخرت ــ َالَْفغدن مال ــ صالح معىشت ــ صىانت ذات ــ جدال و مناقشت ــ 
ـ سباع و وحوش   ــ  ـ بهبود و انتعاشـ  ـ اصناف رىاحىنـ  ـ عظت و پندـ  تثمىر و سود بخشىـ 
اتباع و پىروان ــ زىرکى و دها ــ مفاوضت و گفت  و گو ــ پستى و دنائت ــ مرّشح و آماده ــ 
ـ بأس و  ـ  َمِلک ِسباعـ  ـ مسارعت و شـتابـ  ـ وطن مـألوفـ  ـ خـَدم و َحشَمـ  رفىع و وضىعـ 
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خشم ــ وثىقت و اطمىنـان ــ مبالغت و اطناب ــ حذاقت و هشىـارى ــ ترحىب  و تشوىق ــ 
ـ عهود  و مواثىق   ــ  ـ اغرا و تحرىکـ  ـ نَفاِذ امرـ  ـ کافْر نعمِت غّدارـ  ـ فقر و  فاقهـ  لطاىِف ِحَىلـ 
ـ ِرّقت  و  ـ توّجع و تحّسر ــ مذلّت و خوارىـ  ـ گزاردن حقـ  ـ نقض عهدـ  آغالىدن و تحرىکـ 
شفقت ــ مسّرت و شادمانگى ــ فضىحت و رسواىى ــ زرق و افتراــ خواتم بـدسگالى ــ 
استنشاِق نسىم ــ دنائت هّمت ــ نشىمن عـزلت  ــ انىس و جلـىس ــ مالعبـت و مداعبت ــ 
پىِک اجل ــ عادت مألوف ــ نقض رأى ــ اولوااللباب و خردمندان ــ طىرٔه عقل ــ مکالمه 
ـ شاهِد غضبان  ــ خردٔه  ـ اوان و هنگام ــ منابِر قُضبان  ــ آللى نفىسـ  ـ صولِت بَردـ  و محادثهـ 
مىنا ــ ِعقد ثرىّا ــ سنبل و ضىمران ــ نُزهت و فُسحت   ــ دست تطاول ــ طىِش خرىف ــ 
اتّفاق بىاض ــ ُحسن معاشرت ــ آداب محاورت ــ نگاه نّقادانه ــ تبلوِر اغراق آمىز  ــ تجّسم 
روحّىات ــ اهوراىى و اهرىمنى ــ فّرٔه اىزدى ــ عزم آهنىن ــ مهلکٔه عجىب ــ معارضه  و 

پىکار ــ  ُمحىل و دشمن خوى .



  83    

درس سىزدهم

نوشته هاى ادبى )3(

بىان 
به نظر شما جز کاربرد هنرى زبان و استفاده از ُصَورخىال در نوشته، چه عوامل دىگرى 
باعث تأثىرگذارى ىک نوشتٔه هنرى مى شوند؟ براى اىنکه پاسخ را درىابىد، بهتراست اىن 

دو خبر را با هم مقاىسه کنىد:
  هواى بخش عمده اى از مناطق کشور، طىّ 24 ساعت آىنده آفتابى خواهد بود.

ٔ رانندگى تعدادى از نخبگان رىاضى کشور جان باختند.   بر اثر سانحه
ما  بر  شدىدى  عاطفى  تأثىر  دوم  خبر  اّما  دارد،  آگاهى دهندگى  نقش  تنها  اّول  خبر 
مى گذارد. هر نوشتٔه ادبى براى آنکه بر قدرت تأثىر خود بىفزاىد، باىد ىکى از حاالت عاطفى 
چون اندوه، شادى، ىأس، امىد، خشم، حىرت، اعجاب، ترس و … را در مخاطب برانگىزد.

اىن دو نوشته را مقاىسه کنىد:
ٔ مذاب در زىر درختان پهن مى شد. گل ها بوى عطر مالىم خود  ٔ نازک مهتاب مانند نقره   »  پرده

رابه هوا تفوىض مى کردند. بلبل ها از ته باغ مستانه مى خوانند …«
حجازى( محّمد  )آىىنه، 

ٔ نزدىک رود. کودک مسکىن خود  ٔ واقع در بىشه   »کوزت ناچار بود براى آوردن آب به چشمه
را در تارىکى دىد و در آن فرو رفت. اضطرابى او را فراگرفته بود. از اىن رو تا مى توانست دستۀ سطل 
ٔ جنگل سراپاىش را فرا  را تکان مى داد. هر چه پىش تر مى رفت، تارىکى غلىظ تر مى شد … لرزش شبانه
مى گرفت. دىگر فکر نمى کرد. دىگر نمى دىد باد سرد از جلگه مى وزىد. بىشه ظلمانى بود، بى هىچ برخورد 

)بىنواىان، وىکتور هوگو(
برگ ها، بى هىچ اثرى از آن روشناىى هاى مبهم و خنک تابستان …« 
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و  احساس  اّما  آفرىده  زىبا  عناصر خىال وصفى  به کمک  نوىسنده  اّول،  نوشتٔه  در 
عاطفٔه کمترى در ما برمى انگىزد. در نوشتٔه دوم، نوىسنده ضمن وصف حالت کوزت به 
کمک خىال، حالت ترس و تنهاىى او را چنان مؤثّر به ما منتقل مى کند که خود را در آن 
بىشٔه ظلمانى مى بىنىم و با کوزت هم حّسى مى کنىم. باىد دانست که تأثىر عاطفى هر نوشته با 

نوشتٔه دىگر متفاوت است.
عامل دىگرى که در نوشته هاى ادبى بىشتر دىده مى شود، صداقت و صمىمّىت است. 
آنچه مى نوىسد معتقد است.  به  نوىسنده  باشد که خواننده احساس کند  باىد چنان  نوشته 
نشانى از رىا و تصّنع در آن نباشد. اىن نوشته حرف دل نوىسنده است و بر دل مى نشىند. 
هرگاه مقاصد خود را به زبان خودمانى بىان کنىم، در سخن ما صداقت و صمىمّىت احساس 
مى شود. اىن زبان هرچه ساده تر و بى تکلّف تر باشد، صمىمى تر جلوه مى کند. در نوشتٔه زىر 

نوىسنده در کمال سادگى و صمىمّىت بخشى از خاطرات خود را بازگو مى کند.
»  بهار، فصل خوش و معتدل بود. درخت ها شکوفه مى کرد، تک و توک مرغ ها مى خواندند. 
ده از سکوت سنگىن زمستانِى خود بىرون مى آمد. ىک درخِت بهْ توى باغچۀ ما بود و چىدن و خوردن 
شکوفۀِ بْه ىکى از سرگرمى هاى من بود. هم بوى خوش داشت و هم طعم خوش ولى شکوفه هاى دىگر 
تلخ بودند. آن گاه مرغ کوکو )فاخته( مى آمد و روى تىرهاى بادگىر مى نشست و الىنقطع کوکو مى کرد. 

مى گفتند با صداى او توت مى رسد و من روز شمارى مى کردم  براى رسىدن توت.
مرغى غمناک تر، ىک نواخت  تر از کوکو نبود، پشِت هم با تکراِر خستگى ناپذىر صدا مى داد. 

همان ىک صدا. بهار شورىده حالش کرده بود … .«
)روزها، دکتر محّمدعلى اسالمى ندوشن(

اىن است که  از صداقت و صمىمّىت دور مى کند  نوشته را  مّهم ترىن مسئله اى که 
پاره هاىى  ما سراسر  نوشتٔه  اگر  نقل کنىم.  بى کم و کاست  نوشته هاى دىگران را  بخواهىم 
دوخته شده از نوشته هاى دىگران باشد، جز آنکه نوعى فرىب است، بى احترامى به خواننده 

هم تلّقى مى شود.
تنّوع و تحّرک خصىصٔه دىگر نوشته هاى هنرى و ادبى است. تنّوع و تحّرک بخشىدن 
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از   استفاده  دقىق،  واژگان  انتخاب  مى گردد؛ چون  ممکن  گوناگونى  راه هاى  از  نوشته  به 
و  پاىان و عنوان مناسب، داشتن طرح مشّخص، عاطفه  و  آغاز  ُصَور خىال، فضاسازى، 
احساس، ساده نوىسى، بلند و کوتاه کردن جمالت، تبدىل جمله ها از حالت خبرى به انشاىى 
و گفت وگو،  مناظره  از  بهره گىرى  به سوم شخص،  اّول  از  تغىىر شخص  به عکس،  ىا  و 

به کارگىرى طنز، استفاده از تمثىل و مثل و … .
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�یم امو�ز �ی �ب

د. �ی �ز و�بّه �ک �یر �ت �ز کلما�ت �ز ل�زّ به �ت �

ِگار گار و رو�ز ْ رو�ز مهْر�بان و مهَر�بان  

ار  �ب و مع�ی ِی را�ی ارس ه رد �ز د �ک �ز و�ی
ی �گ ی م به کلما�ت ی« � �ز ل�زّ د. »دو �ت �ز ی« هس�ت �ز ل�زّ کلمه های �باال »  دو �ت

بان  و�ی�یم و هم مهَر�
ی �گ ی( م ا�ی د. ما امرو�ز هم مهْر�بان ) مهر+ �بان= دو ه�ب و�ز ی �ش �ز م ل�زّ کل �ت به دو �ش �

ی(. ا�ی ِگار )سه ه�ب ی( و رو�ز ا�ی گار )دو ه�ب ْ ن اس�ت رو�ز �ی �ز ی(؛ هم�چ ا�ی )ِمهْ+ َر+ �بان= سه ه�ب

د. و�ز ی �ش �ز م ل�زّ ی �ت ا�ی ی و هم سه ه�ب ا�ی �ب ها هم دوه�ب ا مر�کّ �ت ها �ی �ت ی ا�ز م�ش ع�ز ن: �ب را�ی ا�ب �ز �ب
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خودآزماىى
1( در نوشتٔه زىر، نوىسنده از کدام عناِصر و عوامل هنرى براى زىباىى نوشتٔه خود استفاده کرده 

است؟

رنگ هاى زندگى
مى دانم که آسمان آبى است، ابر سفىد است، کوه قهوه اى است، بال هاى پروانه ها رنگارنگ است ولى از وقتى 

که به دنىا آمده ام، رنگى جز سىاهى ندىده ام.
و  برجستگى ها  تمام  دىگر  حاال  مى کشم.  او  صورت  روى  را  دست هاىم  مى بىنم؛  صبح  روز  هر  را  مادرم 
فرورفتگى هاى صورتش را از حفظ مى دانم. هنوز هم وقتى با او حرف مى زنم، دوست دارم دستش را در دستم بگىرم. 

مى پرسد: »چرا، دست هاىم را مى گىرى؟!«
مى گوىم: »چون از گرمى دست هاىت جان مى گىرم.«

مادر مى گوىد دست هاى من از دست هاى او ماهرتر است؛ چون من عادت کرده ام که شکل هر چىز را با لمس 
کردن به ذهنم بسپارم. ولى من دست هاِى مهرباِن او را بىشتر از دست هاى خودم دوست دارم.

بىنى مادر در وسط صورتش بزرگ تر از بىنى من است ولى مادر مى گوىد، بىنى من کارآمدتر است؛ چون من بوها 
را بهتر از او احساس مى کنم. از همان بّچگى وقتى مهمانى به خانۀ ما مى آمد، مادر از دِم در به او مى گفت که حرف نزند 

و بعد به من مى گفت: »  اگر گفتى چه کسى به خانۀ ما آمده؟!«
من بو مى کشىدم و بىشتِر وقت ها اسم مهمان را درست مى گفتم. آن وقت مادر مى خندىد و نوک بىنى مرا مى بوسىد.
افسوس که از پدرم چىز زىادى نمى دانم. از وقتى که به دنىا آمده ام، او بىشتر در سفر بوده است. پدر هر چند وقت 
ىک بار به ما سر مى زند. مقدارى پول در دست مادر مى گذارد، دستى روى سر من مى کشد و مى گوىد: »  چه قدر بزرگ شده اى!«
مى دانم که او مرا دوست دارد. چون تا وقتى که پىِش ماست، سعى مى کند به من کمک کند. اواىل نمى خواست 

باور کند که فرزندى نابىنا دارد و تا دو سال پىش تواناىى هاى فرزند نابىناىش را باور نداشت.
ىادم مى آىد، ىک بار او تابلوىى از سفر آورده بود. ساعت دىوارى را برداشت، تابلو را جاى ساعت به دىوار زد 

و ساعت را به دىوار دىگرى وصل کرد. به او گفتم: »  بابا ساعت را کج زده اى.«
به حرفم اهّمّىت نداد. دوباره به او گفتم: »  بابا ساعت کج است.«

با بى حوصلگى گفت: »   تو از کجا مى دانى؟ «
گفتم: »  از صداى تىک تاک ساعت مى فهمم.«

عصبانى شد وگفت: »  من که چشم هاىم مى بىند، کجى آن را نمى بىنم آن وقت تو …« و بقّىۀ حرفش را نگفت. بغض 
گلوىم را فشرد. مادر مثل همىشه به کمکم آمد و گفت: »  راست مى گوىد. خودت بىا از دور نگاه کن! ببىن کج است.«
پدر ساعت را صاف کرد. اشک هاىم مثل باران روى صورتم مى لغزىد. مادر سرم را روى سىنه اش گذاشت و 

در حالى که گوش هاىم را مى بوسىد، گفت: »  من به اىن گوش ها افتخار مى کنم.«
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با همىن گوش ها، آن شب شنىدم که پدر به مادر مى گفت: »  اىن قدر او را لوس نکن. او که تا ابد نمى تواند به 
تو تکىه کند.«

پدر راست مى گفت، اکنون دو سال از آن شب مى گذرد. در اىن دو سال من از مادر خواستم که مرا با عصاى 
سفىدم رها کند. بگذارد که خودم به کمک عصاىم محىط اطراف را بشناسم. دلم مى خواست خودم به تنهاىى وارد اجتماع 
بشوم و زندگى را تجربه کنم و حاال اىن دو سال تجربه به من نشان داده، در دنىا کسانى هستند که به تواناىى هاى خودشان 

اىمان ندارند و حّتى با داشتن چشم، زىباىى هاى زندگى را نمى بىنند.
من امروز فهمىده ام، کورتر از من هم در دنىا هست1.

2( ىکى از عبارت هاى زىر را به کمک  ُصَورخىال به صورت هاى مختلف بنوىسىد:
  کتاب دوست انسان است.

  رزمندگان اسالم در جبهه ها حماسه آفرىدند.
  انسان ها باىد ىاور ىکدىگر باشند.

3( جملٔه زىر را با توّجه به کلمه هاى داخل کمانک )پرانتز( تغىىر دهىد.
مهتاب چون حرىر سپىد روى برف بىابان نشسته بود. )نرم و مالىم(

مثال: مهتاب نرم و مالىم چون حرىر سپىد روى برف بىابان نشسته بود.
ىا: مهتاب چون حرىر سپىد روى برف بىابان نرم و مالىم نشسته بود.

 ................................................... )  دامن گسترده بود (
 ................................................... )  آهوى مهتاب  (

 ................................................... )  عروس سپىد پوش  (
 ................................................... ) حرىر ماهتاب (

4( ده واژه که در زبان فارسى امروز دو تلّفظ دارند، بنوىسىد.

1ــ سپىده خلىلى، به نقل از مجلّٔه سروش نوجوان، به مناسبت 23 مهر، روز جهانى عصاى سفىد.
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درس چهاردهم

نظام معناىى زبان

در سال هاى گذشته خواندىم که معناشناسى ىکى از سطوح مطالعٔه زبان است؛ ىعنى، 
کوششى است براى پى بردن به اىنکه اهل زبان چگونه منظور ىکدىگر را درک مى کنند، چرا 
برخى از واژه ها و جمله ها را بامعنا مى دانند و مى پذىرند و بعضى دىگر را بى معنا مى پندارند؛ 

درصورتى  که ممکن است تعدادى از جمله ها را هرگز نشنىده باشند.
درىافت معنا چگونه انجام مى شود؟
اىن دو جمله را در نظر مى گىرىم:

ــ حسن، نشسته است.
ــ اىن واژه، نشسته است.

اکنون به جملٔه زىر، توّجه کنىد:
ــ اىن واژه، در اىن جمله خوش نشسته است.

اىن جمله، جملٔه معنادارى است و معناى آن به رابطٔه هم نشىنى فعل با متّمم و قىد، 
ىعنى اىن جمله و خوش مربوط مى شود؛ به عبارت دىگر، چون زبان ىک دستگاه است، تعىىن 
ارزش دقىق معناىِى عناصر آن، در ارتباط آنها با ساىر عناصر مىّسر است. همچنان که ارزش 
واقعى هر جزء ىک دستگاه، در کنار دىگر اجزاى آن شناخته مى شود؛ پس نتىجه مى گىرىم 
که هر واحد زبانى داراى دو معناى مستقىم و غىرمستقىم است؛ معناى مستقىم ىعنى معناى 
روشن و مشّخص آن واحد و معناى غىرمستقىم ىعنى معناى حاصل از هم نشىنى هر واحد 

زبانى با واحد زبانى دىگر. به اىن دو جمله نىز توّجه کنىد.
چه ماه روشنى!
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چه ماه دور و درازى!
مى بىنىم که واژه هاى »روشن و دور و دراز« عالوه بر معانى مشّخص خود، از طرىق 
رابطٔه هم نشىنى، در تشخىص معناى »ماه« نىز کمک مى کنند و در حقىقت، به کمک آن دو 
مى فهمىم که منظور از ماه نخست، ماه آسمانى و منظور از ماه دوم، ىکى از دوازده ماه 

سال است.

 فّعالّىت
در جاهاى خالى، واژه هاى مناسبى بنوىسىد که معناى فعل ها را تغىىر 

دهند. سپس دربارهٔ تغىىر معناى فعل ها گفت وگو کنىد.
… به هوا پرىد.

… از صورت … پرىد.
… از … پرىد.

ناگهان از … پرىد.
… استکان پرىد.

آىا مى توانىد نمونه هاى دىگرى با تغىىر معنا ذکر کنىد؟

پىامى کامالً روشن نىستند  ىا  به تنهاىى حامل معنا  کلمات،  پس مى بىنىم که معموالً 
و باىد در جمله بىاىند تا معنا را به طور کامل برسانند. بعضى از کلمات نىز به تنهاىى اصالً 
نمى توانند خود را بشناسانند و الزم است در زنجىرٔه سخن قرار گىرند؛ مثالً واژٔه »تند« را 

هرگز نمى توان معنا کرد، مگر با استفاده از شىوه  هاى زىر:
الف( توّجه به رابطه هاى معناىى ترادف، تضاد، تـضّمن و تناسب ىعنى ارتبـاط دادن 

واژهٔ تند با واژه هاى تىز، مالىم، آرام، کند، کم رنگ و … .
ب( قراردادن واژه  در جمله :

چه باد تندى مى وزد!
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بسىار تند مى دوىدند.
در نّقاشى هاىش از رنگ هاى سبز تند خىلى استفاده کرده بود.
باال رفتن از شىب تند کوه، مهارت فوق العاده اى مى خواهد.

مزهٔ تند غذا، بعضى از مهمان ها را ناراحت کرد.
زاوىٔه تند همىشه کمتر از 90 درجه است.

معناى واژه هاى زىر را  ما  همٔه  نىست؛ مثالً  پاره اى موارد آسان  معنا در  ىافتن  اّما 
به  سادگى مى فهمىم: موش، عنکبوت، دىوار، گوش، تار، جىب.

اّما وقتى با اىن واژه ها، جمله هاى زىر را مى سازىم:
دىوار موش دارد، موش هم گوش دارد.

جىبش تارعنکبوت گرفته.
به هىچ وجه از سر جمِع معناى آنها، نمى توانىم معناى کّل جمله ها را درک کنىم. پس اگر 
کسى اىن جمله ها را پىش تر نشنىده باشد ىا معناى آنها را به او نگفته باشند، قادر به  درىافت 
مفهوم اىن جمله ها نىست. حتماً شنىده اىد که گاهى اىن مشکل در ترجمٔه موضوعى از زبانى 
به زبان دىگر پىش مى آىد؛ زىرا در هر زبانى ممکن است چنىن جمله هاىى وجود داشته باشد.

آىا معنا امرى ثابت و همىشگى است؟
براى پى بردن به اىن موضوع، جمله هاى زىر را با هم مى خوانىم:
زندگانى خداوند دراز باد! مهّمات را نباىد گذاشت که انبار شود.

)تارىخ بىهقى 389  1(

دىگر روز امىر برنشست و براند … خصمان پىدا آمدند، سخت انبوه و جنگ پىوستند 
و کار سخت شد. که چون اىشان شوخى کردند از هر جانبى، از اىن جانب دفعى همى بود 

از تاب باز شده و جنگى مى رفت ناچار.
)تارىخ بىهقى 527  2(

با مراجعه به تارىخ بىهقى، تفاوت معناىى واژه هاى مشّخص شده را در گذشته و امروز 
1ــ تارىخ بىهقى، وىراىش متن، جعفر مدرّس صادقى، تهران، نشر مرکز، 1376.
2ــ تارىخ بىهقى، وىراىش متن، جعفر مدّرس صادقى، تهران، نشر مرکز، 1376.
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درخواهىد ىافت؛ بنابراىن، نه معناى واژه ها ابدى است، نه خود آنها.
پس نتىجه مى گىرىم که در گذر زمان ممکن است براى هر واژه، ىکى از چهار وضعّىت 

زىر پىش آىد:
الف( پس از انتقال به دوره اى دىگر، به علل سىاسى، فرهنگى، مذهبى ىا اجتماعى، 

کامالً متروک و از فهرست واژگان دورٔه بعد حذف شود.
 براى نمونه، واژه هاى زىر را مثال مى زنىم که به کلّى از زبان امروز حذف شده اند:

آزفنداک، چهارآىنه، ملطّفه و …
اىن واژه ها را فقط در شعر و نثر گذشتگان مى توان ىافت.

ب( با از دست دادن معناى پىشىن و پذىرفتن معناىى جدىد، به دوران بعد منتقل شود؛ 
مثالً، در گذشتٔه زبان فارسى، واژه هاى پىکان و پّره1 وجود داشته اند. اىن واژه ها امروز هم 

وجود دارند اّما تحّول معناىى ىافته اند.
پ( با همان معناى قدىم به حىات خود ادامه دهد؛ مانند: گرىه، شادى، امىد، چشم، 

سر، گوسفند.
ت( برخى از واژه ها، هم معناى قدىم را حفظ کرده اند و هم معناى جدىد گرفته اند؛ 

مانند سپر و ىخچال.

 فّعالّىت 
هر ىک از واژه هاى زىر، مشمول کدام ىک از وضعّىت هاى چهارگانه 

هستند؟
 دستور، زىن، زىن و برگ، برگ، پاره، پارچه، مزخرف، برگستوان، 

آچار، تىم.

براى بىان معانى، مفاهىم ىا پدىده هاى جدىد نىز واژه هاى جدىدى به وجود مى آىند که در 

1ــ پّره: حلقه و داىرٔه لشکر، دامن، کناره، اطراف
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دوران هاى گذشته وجود نداشته اند. اىن دگرگونى هاى معناىى با ساخت فرهنگى  و سىاسى 
جدىد منطبق مى شوند. واژه هاى جدىد به چند شىؤه زىر، ساخته مى شوند:

1( ترکىب: مانند: خرمن کوب. 
2( اشتقاق: مانند: ىارانه.

3( سر واژه سازى )عالىم اختصارى(: نخستىن واج هاى چند کلمه با هم مى آمىزند و 
کلمٔه جدىدى را مى سازند؛ مثالً:

اتکا: متشکل از سرواژه هاى ادارهٔ تدارکات کارکنان ارتش است.
نزاجا: متشکل از سرواژه هاى نىروى زمىنى ارتش جمهورى اسالمى اىران است.

هما: متشکل از سرواژه هاى هواپىماىى ملّى اىران است.
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خودآزماىى
1( چهار واژه مثال بزنىد که در زبان امروز کاربرد ندارند اّما در گذشته به کار مى رفته اند.

2( چهار کلمه مثال بزنىد که در گذشته وجود داشته اند و امروز نىز با تغىىر در حوزٔه معناىى به کار 
مى روند.

3( واژه هاى زىر چه معناىى دارند و چگونه ساخته شده اند؟ در اىن باره تحقىق کنىد:
 ساف، سمت، ره.

4( چرا فعل هاى زىر ساده اند؟
آموختم، آوىختى، افزود، آلودند، بخشىد، پرداختم، پىوست، چسبىد، سپرد، فروخت
5( براى موصوف هاى زىر صفت هاى طنزآمىز و جّدى بنوىسىد؛ مثال:

               بلند
قّد                          کالس، خىابان، امتحان، پا

              دراز
6( با فعل »کشىد« سه جمله بسازىد و تفاوت معناىى اىن فعل را، در هر جمله توضىح دهىد. 
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درس پانزدهم

ساختمان واژه )2(

واژه هاى مشتق
واژٔه مشتق از ىک تکواژ آزاد و ىک ىا چند تکواژ وابسته تشکىل مى شود. تکواژ 

آزاد را »پاىه« و تکواژ وابسته را »وند« مى نامند.
»وند«ها را از نظر جاى قرار گرفتن آنها در ساختمان واژه، به سه نوع پىشوند، مىانوند 

و پسوند تقسىم مى کنند.
٭ مهم ترىن پىشوندها عبارت اند از:

1( با 
باسواد،  باهنر،  بااىمان،  بااستعداد،  باادب،  با + اسم ← صفت:   

با نشاط    
2( بى

بى سواد، بى درد، بى عالقه، بى استعداد بى + اسم ← صفت:   

3( نا 
نامعلوم، نادرست، نامناسب، نامنظّم الف( نا + صفت ← صفت: 

ناباب، ناکام، ناشکر، ناسپاس، ناامىد، نافرمان ب( نا + اسم ← صفت: 
ناگوار،ناتوان   ناىاب،  نارس،  نادار،  ناشناس،  پ( نا + بن فعل ← صفت: 

   
4( هم

هم درس، هم وطن، هم خانه، هم خانواده، هم عقىده هم + اسم ← صفت:   
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٭ مهم ترىن پسوندها نىز از اىن قرارند:
1(  ى

تهرانى، زمىنى، کتابى، ماندنى،    رفتنى، خوردنى، الف( اسم + ى ← صفت: 
علمى، صنعتى، فّنى    

ــ »گى« گونه اى از »ى« است در واژه هاىى که به »ـه / ه« ختم مى شوند:  
خانگى، هفتگى، همىشگى، خانوادگى    

زىباىى، سفىدى، درستى، خوبى، درشتى ب( صفت + ى ← اسم: 
ــ گى در اىن موارد نىز گونه اى از »ى «است:  

آلودگى، مردانگى، پىوستگى    
بّقالى، نّجارى، خّىاطى، قّصابى )اىن واژه ها هم پ( اسم + ى ← اسم: 
بر نام عمل و حرفه و شغل داللت دارند و هم به    
مکان همان عمل حرفه و شغل اطالق مى شوند.(    

2( گر
اسم + گر ← اسم )صفت شغلى(:  

آهنگر، مسگر، زرگر، کوزه گر، آراىشگر، کارگر    
3( ـــ گرى

صفت + گرى ← اسم:                         وحشى گرى،موذى گرى،ىاغى گرى،الابالى گرى،  
)تفاوت اىن نوع واژه ها با واژه اى مثل کوزه گرى    

اىن است که کوزه گر به تنهاىى کاربرد دارد.    
اّما ىاغى گر و موذى گر به کار نمى روند. به همىن    
دلىل در کوزه گرى تنها ى پسوند مورد نظر است    

و در ىاغى گرى، گرى(    
4( ـّىت

وضعّىت، شخصّىت، جمعّىت، کّمّىت، موقعّىت، اسم / صفت +   ـّىت ← اسم: 
مأمـورىّـت، مسئـولّىت،  انسانّىـت،  مالـکّىت،     
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مرغوبّىت )تکواژ پاىٔه اىن واژه ها، عربى است.(    
5( ار

 کـردار، رفتار، کشتار، گفتار، نـوشتار،  دىدار، بن ماضى + ار ← اسم:   
ساختار، شنىدار    

 استثنائاً اىن واژه ها صفت اند:خرىدار، گرفتار،    
برخوردار، خواستار، مردار     

6( ـه/ ه
الف( بن ماضى  +  ـه/ ه  ←  صفت مفعولى:      

 افسرده، دىده، گرفته، نشانده    
خنده، نـاله، گرىه ، لـرزه ، اندىشه  ، ستىزه ،  پوشه، ب( بن مضارع + ـه/ ه ← اسم: 

ماله، گىره، پىراىه، آوىزه    
زبانه،دهـانه  ،گـردنه ،  چشمه  ،  لبه ،  دنـدانه  ،  پاىه، پ( اسم + ـه/ ه ← اسم: 

دسته،تىغه    
سفــىده، شــوره، سبزه، سپىده، سىاهه، دهه، ت( صفت + ـه/ ه ← اسم: 

پنجه، هفته،  هزاره، سده    
ـ ش  ـِ 7( ـ

روش، گوىش، بىنش، نگرش، آساىش،کنش، ـ ش ← اسم:  ـِ      بن مضارع + ـ
خورش، پوشش    

8( ان
بن مضارع + ان ← صفت:      گرىان، دوان، خندان، روان  

9( انه
 صبحانه، شاگردانه، بىعانه، شکرانه  الف( اسم + انه ← اسم: 

روزانه، شبانه کودکانه،  ساالنه،  مردانه، زنانه،  ب( اسم + انه ← صفت/قىد: 
عاقالنه، محرمانه، متأّسفانه، مخفىانه پ( صفت+ انه ← صفت/قىد: 
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10( گانه
صفت شمارشى + گانه ← صفت:  دوگانه، پنج گانه، هفده گانه  

ـَـ نده 11( ـ
ـَـ نده ← صفت:  رونده، خورنده، گوىنده، چرنده، خزنده بن مضارع + ـ  

12( ا
جوىا، روا، کوشا، بىنا، پذىرا، دانا بن مضارع + ا ← صفت:   

13( گار
 ماندگار، آفرىدگار، سازگار، آموزگار، رستگار بن فعل + گار ← صفت:   

14( چى
معدن چى، درشکه چى،  گارى چى،  قهوه چى،  اسم + چى ← اسم:   

پستچى، تلفنچى    
15( بان

باغبان، دربان، پاسبان، آسىابان، کشتى بان اسم + بان ← اسم:   
16( دان

نمکدان، گلدان، قلمدان، شمعدان، چىنه دان اسم + دان ← اسم:   
ـ ستان ـِ 17( ـ

هنـرستان، گـلستان،  قـلـمستان،  سروستان،  ـ ستان ← اسم:  ـِ اسم + ـ  
   

18( گاه
خوابگاه، شامگاه، سحرگاه، دانشگاه، پاالىشگاه اسم + گاه ← اسم:   

19( زار
الله زار، چمنزار، گندم زار، رىگزار، بنفشه زار، اسم + زار ← اسم:   

گلزار، نمکزار    
20( ـّىه

ـّه،خىـرىّه مـجىـدىّه،جوادىّـه،مـدحّىه،نـقـلى   اسم + ـّىه ← اسم/صفت:   
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ـ ک ـَ 21( ـ
طفلک، اتاقک، شهرک، مردک، عروسک ، ـَـ ک ← اسم:  الف( اسم + ـ

پشمک    
زردک، سفىدک، سرخک، سىاهک ـَـ ک ← اسم:  ب( صفت + ـ

22( چه
قالىچه، صندوقچه، کتابچه، درىاچه، بازارچه اسم + چه ← اسم:   

23( مند / اومند
ثروتمند، بهره مند، هنرمند،ارجمند/ برومند، تنومند اسم + مند ← صفت:   

24( َور
هنرور، پهناور، بارور، سخنور، نامور اسم + َور ← صفت:   

25(  ناک
نمناک، غمناک، سوزناک، طربناک اسم + ناک ← صفت:   

26( وار/واره
اسم+ وار/   واره ← صفت/ قىد/اسم: امىدوار، سوگوار، رودکى وار، على وار،گوشواره  
)گوشوار(، جشنواره، ماهواره، غزلواره، نامواره    

27( گىن
غمگىن، اندوهگىن، شرمگىن اسم + گىن ← صفت:   

28( ىن / ىنه
آهنىن، زّرىن، زّرىنه، رنگىن، دروغىن، نوىن، اسم/صفت + ىن ←   صفت:   

                                                  چوبىن، چوبىنه  
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�یم امو�ز �ی �ب

؟ ده، ردس�ت اس�ت ده �ش �ی �ش
� �ک ها �ز �ز ر �آ �ی ه �ز ی �ک دام �ی�ک ا�ز کلما�ت �ز �ک ل�زّ �ت

دم. به اّطالع همگان ر�ا�ز امه را � ن �ز اد ا�ی اد/َم�ز ال�ز ( ُم�ز

ار�ت العاده ای دارد. ِ �ز ا�ی�ش �ب �ز ر لگ /َدما�ز �ب�ش ( ِدما�ز �ب

�ت  رداسش ا...( �ب ن )�ی �ت ه ا�ز �ی�ک م حچ �ز ی �آ به مع�ز اده( � ی ِا�ز صدر عر�ب عول ا�ز م اد ) اسم م�ز ُم�ز

. �یس�ت ن ردس�ت �ز ر �آ
گ

ِ د�ی� �ز ل�زّ ح اس�ت و �ت کل صح�ی ن �ش �ی به هم ود، � ی �ش م

 . کل ردس�ت اس�ت ن �ش �ی به هم ن، � �ت ن رد م رِد �آ به کار�ب و�بّه � رز �با �ت ی م�ز به مع�ز کلمٔه ِدما�ز �

اد  ون ُم�ز ی �چ گا�ز ن، وا�ش را�ی ا�ب �ز دارد؛ �ب ملٔه �باال �ز ی �با حب اس�ب �ز حچ �ت ه ه�ی دن اس�ت �ک وی ا�ز �ب َدما�ز ع�ز

د. �ی �ز و�بّه �ک ری �ت
گ

زه اهی د�ی� مو� به �ز ون � �ز د. ا�ک �ز ی هس�ت �ز ل�زّ دام، �ی�ک �ت ّل ِ هر�ک �ت ِی م��ت به مع�ز و�بّه � و ِدما�ز �با �ت
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اردس�ت �ز �ز ل�زّ �ت �ز ردس�ت ل�زّ �ت

اطِ�ب ُر م�ز �چ اطَ�ب ُر م�ز �چ

ور �ب �ز ُ ار و �ت �ت ور �ب �ز َ ار و �ت �ت

ل �بِ �زِ ل �بِ َ �ز

ح�ش ِ� م�ب ل �زِ ح�ش ِ� م�ب ل َ �ز

روری �زُ روری �زَ

کاُو�ش کاِو�ش
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خودآزماىى
1( واژه هاى زىر را از نظر ساختمان، مانند نمونه، تجزىه کنىد.

ناتوانى، بى حوصلگى، نسنجىده، هنرآموزى، پرواربندان، دل بستگى، هـم دردى، دانش آمـوزان، ستاىشگرى، 
دانشگاه.

مثال: ناتوانى ) اسم( ← نا )پىشوند( + توان ) بن مضارع( + ى )پسوند(
2( برخى از واژه هاى مشتق، بىش از ىک وند دارند: ناهماهنگى، ناشکىباىى

پنج کلمه بنوىسىد که بىش از ىک وند داشته باشند و وند آخر آنها »گى« باشد؛ مثل: بى برنامگى.
پنج کلمه بنوىسىد که بىش از ىک وند داشته باشند و وند آخر آنها » ا« باشد؛ مثل: ناشنوا.

3( دربارهٔ کارىکاتور زىر ىک بند بنوىسىد.

4( با مراجعه به فرهنگ لغت بنوىسىد، کدام تلّفظ درست است.
ت کوتاه، ُمضاٌف َالىه حب خوب، ُمصوَّ ُغّره مشو، ُمتّمَم فعل، ُمصاِ
لىه ت کوتاه، ُمضاٌف اِ م فعل، ُمصاَحب خوب، مصِوّ ِغّره مشو، ُمتِمّ
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درس شانزدهم

بازگردانى، بازنوىسى، بازآفرىنى

به حکاىت زىر توّجه کنىد:
شخصى شمشىرى هندى براى کسى هدىه آورد و گفت: نوع اىن شمشىر هندى است، آن    کس 
پرسىد: شمشىر هندى چگونه شمشىرى است؟ جواب داد: شمشىرى است که به هر چه بزنى آن را به 
دو نىم مى کند. آن شخص گفت: آن را بر همىن سنگ اىستاده آزماىش کنىم. آنگاه شمشىر را بىرون 
آورد و به سنگ زد. شمشىر از وسط شکست. مرد پرسىد: مگر تو نگفتى اىن شمشىر چنان خاصّىتى 
دارد که بر هر چه زنى آن را به دو نىم مى کند. آن شخص جواب داد اگر چه شمشىر هندى بود، سنگ 

از او هندى تر بود!
٭ ٭ ٭

نوشتهٔ باال بازگردانى حکاىتى از »مقاالت شمس« است. اصل حکاىت را با هم مى خوانىم:
آن ىکى به ىکى شمشىر هندى آورد و گفت اىن شمشىر هندى است، گفت تىغ هندى چه باشد. 
گفت: چنان باشد که بر هر چه زنى دو نىم کند. گفت: بر اىن سنگ که اىستاده اىم بىازماىىم. شمشىر را 
برآورد و بر سنگ زد. شمشىر دو نىم شد. گفت که تو گفتى که شمشىر آن باشد به خاصىت که بر هر چه 

زنى دو نىم کند. گفت: اگر چه شمشىر هندى بود سنگ ازو هندى تر بود.
)مقاالت شمس، شمس تبرىزى(

شما نىز در طول سال هاى تحصىل خود شعر و نثر پىشىنىان ىا اشعار معاصران را به 
نثر امروز باز گردانده اىد.

از شکل حکاىت و صورت بازگردانى شدٔه آن درمى ىابىم که:
1( مضمون حکاىت به خوبى منتقل شده است.
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2( برخى از کاربردهاى دستور تارىخى با توّجه به دستور زبان امروز، معادل سازى 
         از او ← از آن شده است: به ىکى ← براى کسى 

3( به جاى برخى از اصطالحات دشوار ىا کهنه، معادل هاىى امروزى قرار داده شده 
برآورد ← بىرون آورد است: تىغ ← شمشىر 

به اىن کار »بازگردانى« گفته مى شود. بازگردانى در واقع، امروزى کردن شعر ىا نثر 
است. مقصود از امروزى کردن نوشته هاى قدىم آن است که محتوا و پىام را به زبانى ساده 
و قابل فهم مطرح کنىم. پس نباىد به تلخىص، شرح و تحلىل و تفسىر نوشته پرداخت. از 
تعبىرهاى زىباى متن در حّدى که با ذوق و شىوه هاى مطلوب امروز سازگار باشد، نىز نباىد 

چشم پوشىد، مثالً اىن شعر معروف نىما را مى توان چنىن بازگردانى کرد:
نازک آراى تن ساق گلى

که به جانش ِکشتم
و به جان دادمش آب

اى درىغا به برم مى شکند
»افسوس که تن ساق گِل نازک آراىى )اندىشه و افکار شاعرانه ام( که آن را با تمام 

وجود، پرورده ام در برابر چشمانم مى شکند.«
برخى از اشعار ىا نوشته ها چنان ساده و روان اند که هنگام بازگردانى به تغىىر زىادى 

نىاز ندارد؛ مثالً:
حافظ چه طرفه شاخ نباتى است کلک تو

کش مىوه دلپذىرتر از شهد و شکر است

حافظ، کلک تو چه طرفه شاخ نباتى است که مىوه اش دلپذىرتر از شهد و شکر است.

 فّعالّىت 
داستانى از کلىله و دمنه را به دلخواه خود انتخاب و بازگردانى کنىد.

132
4657
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اکنون حکاىت شمشىر هندى را مى توانىم با دادن شاخ و برگ »بازنوىسى« کنىم:

هندى و هندى تر

روزى بود و روزگارى بود.
مى فروختند.  چىزى  ىک  هر  که  دست فروشان  راستهٔ  به  رسىد  مى رفت.  راهى  از  رهگذرى 

ٔ آهنگرى اىستاده بود و شمشىرها بر در و دىوار آوىخته بود و داد مى زد: فروشنده اى هم در دکّه
ــ »  شمشىر هندى دارم، تىغ هندى مى فروشم، ببر و ببر دارم، شمشىر هندى اصل، تىغ هندى 
بى بدل، آى پول حالل، آى صاحب معرفت، تىغ هندى ببر تا بهترىن شمشىرهاى عالم را داشته باشى …«
رهگذر با خود گفت: »  در خانه همه چىز دارم و شمشىر ندارم. شاىد روزى احتىاج پىدا شود و 
اىن طورکه اىن مرد تعرىف مى کند باىد تىغ هندى از همه بهتر باشد. ما که مى خرىم بگذار شمشىر هندى 

بخرىم.«
پىش رفت و پرسىد: »   شمشىر هندى چه جور چىزى است؟«

فروشنده گفت: »   همىن که گفتند تىغ هندى باىد قدرى دورتر باىستى، چرا که شمشىر هندى تىز 
است، تند است، تاب داده و آب داده است، برنده است، درنده است، و چىزى تىزتر از آن در عالم نىست.«

رهگذر ماىل شد و پرسىد: »حاال از کجا معلوم که اىنها تىغ هندى باشد؟«
مىوه اش  از  را  درخت  نىست،  که  برادر، چشم بندى  مى زنى  حرفى  »  عجب  گفت:  فروشنده 
مى شناسند و تىغ هندى را از کارش. خاصّىت شمشىر هندى اىن است که بر هر چه بزنى آن را دو نىم 
مى کند، فىل از هندوستان بىار، کرگدن از افرىقا بىار، دىوسفىد از توران زمىن، سنگ سىاه از دماوند، 

شمشىر هندى با ىک اشاره همه چىز را دو نىم مى کند.«
رهگذر ىکى از شمشىرها را خرىد و خوش حال و با نشاط گفت: »  حاال مى خواهم امتحان کنم «. 

قلوه سنگى جلو پاىش افتاده بود، پرسىد: » مى شود با اىن آزماىش کرد؟ «
فروشنده گفت: »   شمشىر مال تو است و دست مال تو، چرا که نشود؟«

رهگذر شمشىرش را باال برد و چنان بر قلوه سنگ فرود آورد که شمشىر به دو نىم شد. اعتراض کنان 
گفت: » مگر تو نگفتى که شمشىر هندى همه چىز را به دو نىم مى کند، پس چرا حاال خود شمشىر به دو 
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نىم شد؟ شاىد که اىن شمشىر هندى نبود! «
فروشنده گفت: »  چرا، بود، ولى بعضى چىزها از بعضى چىزها چىزتر است، اگر چه شمشىر 

هندى بود ولى اىن سنگ از او هندى تر بود!«1
شما نىز مى توانىد حکاىت ذکر شده را به گونه هاى دىگرى بازنوىسى کنىد.

با دّقت در بازنوىسى داستان »  شمشىر هندى« درمى ىابىم که
ــ زبان نوشته، امروزى و ساده و قابل فهم است.

ــ داستان به کمک توصىف چهره ها، صحنه ها و حاالت، پرورده شده است.
ــ روىدادها بازسازى شده و تجّسم ىافته اند.

ــ پىام هاى اصىل و انسانى حکاىت حفظ شده است.
در اىن بازنوىسى ىکى از متون مّهم ادب فارسى بازنوىسى شده است. دّقت کنىد که 
مآخذ دقىق متن بازنوشته حتماً ذکر شود و در صورت امکان آن را به طور مختصر معّرفى 

نماىىم.
دشوار  اندکى  زبانشان  که  را  گذشته  ادبى  متون  مى توانىد  توصىه ها  اىن  رعاىت  با 
به زبان معىار امروز درآورىد. ساده کردن و گسترش دادن اىن متون،  نامأنوس است،  ىا 
تمرىن مؤثّرى براى نوىسندگى است. بسىارى از نوىسندگان و هنرمندان در سراسر جهان 
شاهکارهاى ادبّىات ملّى خود را در قالب هاى امروزى چون نماىشنامه، فىلم نامه، داستان 

کوتاه، رمان و … به زبان و بىانى درخور ذوق و طبع مردم امروز درآورده اند.2
٭   ٭   ٭

1ــ  اصل موضوع، مهدى آذر ىزدى، انتشارات اشراقى، ص 27.
2ــ براى آشناىى با نمونه هاىى از بازنوىسى، به آثار زىر مراجعه کنىد.

 قّصه هاى خوب براى بّچه هاى خوب، مهدى آذر ىزدى، 10 جلد، امىرکبىر
 داستان باستان. احسان ىارشاطر )بازنوىسى داستان هاى شاهنامه( بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 داستان هاى دل انگىز ادب فارسى، دکتر زهرا خانلرى، انتشارات توس
 داستان هاى عّىارى در ادب فارسى، اقبال ىغماىى

 فىل در خانٔه تارىک، ناصر اىرانى
 حقىقت و مرد دانا، بهرام بىضاىى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

 افسانه ها، صبحى مهتدى، امىرکبىر
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بازآفرىنى آن است که هنرمند با الهام گرفتن از اثر کهن، دست به آفرىنشى دوباره 
بزند و اثر اّولّىه را به گونه اى دىگر بىافرىند؛ در واقع، اثر جدىد، دقىقاً همان اثر اّولّىه نىست 

بلکه تنها رگه هاىى از اثر اّولّىه در آن دىده مى شود.
پـاىه و اساس بـازآفرىنى، تخّىل است و اثر بـازآفرىده، اثرى است مستقل، تازه و 
بدىع. در بازآفرىنى مى توانىم از هر زاوىه اى که بخواهىم وارد شوىم و ساختمان اثر را به 

کلّى درهم رىزىم. تفاوت بازنوىسى و بازآفرىنى نىز در همىن نکته است.
ىکى از داستان هـاىى که تـاکنون بـارهـا بـازآفرىنى شده، داستان آرش کمان گىر است.
در داستان هاى باستانى، گفته شده است که مىان اىران و توران سال هاى دراز جنگ بود. ىک بار 
افراسىاب تورانى به اىران تاخت و از جىحون گذشت. او خاک اىران را زىر سّم ستوران لگدکوب کرد 
و تا مازندران پىش راند. منوچهر، پادشاه اىران، در برابر دشمن پاىدارى کرد. اّما دشمن سرسخت بود 

و سپاهش بى شمار. اىرانىان از پىروزى ناامىد گشتند و از ننگ شکست اندوهگىن شدند.
روزگارى به سختى گذشت. چاره اى جز بردبارى نبود. سپاه توران نىز از درنگ بسىار و کمىابى 

توشه به ستوه آمد٭. افراسىاب به ناچار دل برآشتى نهاد و راه سازش پىش گرفت.
سرانجام بر آن نهادند٭ که پهلوانى اىرانى، تىرى به سوى خاور رها کند؛ هر جا که تىر فرود آىد، آنجا 
مرز اىران و توران شناخته شود. از آن پس، چشم امىد اىرانىان به اىن تىر دوخته شد. همه مى اندىشىدند 

هر چه تىر دورتر رود، خاک اىران پهناورتر مى گردد.
آرش که پهلوانى پىر بود و در همۀ سپاه اىران به تىراندازى نامور، براى انداختن چنىن تىرى گام 

پىش نهاد؛ پس برهنه گشت، تن نىرومند خود را به سپاهىان نمود و گفت:
به تن من بنگرىد؛ بىمارى اى در آن نىست؛ از همۀ عىب ها پاک است اّما مى دانم که چون تىر را 

از کمان رها کنم، همۀ نىروىم با اىن تىر از تنم بىرون خواهد رفت و جانم فداى اىران خواهد شد.
آنگاه آرش تىر و کمان را برداشت و بر کوه البرز برآمد و به نىروى اىمان، تىر را از کمان رها کرد 

و خود بى جان بر زمىن افتاد.
در داستان چنىن گفته اند که تىر از بامداد تا نىمروز روز دىگر در پرواز بود و از کوه و دّره و 
دشت مى گذشت؛ تا در کنار رود جىحون بر ساقۀ درخت گردوىى نشست. آنجا را از آن پس مرز اىران 
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و توران قرار دادند.
اکنون بخشى از بازآفرىنى اىن داستان را به قلم بهرام بىضاىى با هم مى خوانىم:

ـ  آرش ستوربان  ــ در اندىشه اى دراز بود. پىشانى پرچىن، به سراپردۀ دور چشم دوخته.  »   و او ـ
آنک بر طبل ها مى کوبند و در کرناها غرىو مى دمند. بر خاک رىز بلند آتشى مى افروزند بزرگ و شهبازى 
را پرواز مى دهند. اىنک مردان، مردان اىران به فرىاد، با بلندترىن فرىاد مى گوىند: اى آرش پىش برو؛ 
ـ  که گروهشان به گروه دىوان مى ماند  ــ و به اىشان بگوى که تو تىرخواهى انداخت.  به سوى تورانىان ـ
ـ   آرش   ــ  تا هر کجا که تىر تو برود، تا همانجا از آِن اىران است. تا هر کجا تىر تو برود اى آرش. و او ـ

پىش رفت، و به سوى تورانىان رفت که گروهشان به گروه دىوان مى مانست.
ـ    آرش  را  ـ   او   ـ ـ  آن بلنِد پنهـان شده در ابرهـا  ــ ابرهـا را به کنارى زد. در پـاى خـود ـ البرز ـ

دىد: اىن کىست که به سوى من مى آىد و کمانى بلند و تىرى با پر سىمرغ دارد؟
نگاه او به پرىشانى و گام هاىش بى واهمه از هر چىز؟ البرز چنىن مى گفت و آرش چنىن مى رفت.
ـ  آرش  ــ کمانش را به ابرها تکىه داد: مادرم زمىن، اىن تىر آرش است که آرش مردى رمه دار  اوـ 
بود و مهر به او دلى آتشىن داده بود و او تا بود هرگز کمان نداشت و تىرى رها نکرد. نه مورى آزرد، نه 

دامى آراست.
او  نهاد.  کمان  بر  تىر  آسمان،  بر  سر  برزمىن،  پاى  آرش  و  آمد  فرود  آسمان  و  رفت  باال  زمىن 
ـ که بر گردونۀ خورشىد مى گذشت  ــ از گاه خود بسى   آدمى  ــ پا بر زمىن استوار کرد و مهر ـ ـ  آرِشِ ـ
به  تا زىر پاى آرش رسىد. آرش کمان راست تر گرفت، با چهل اندام. او زه کشىد و ابرها  باال رفت 
ـ  آرش آدمى  ــ زه را با نىروى تمام کشىد و خروش بادها برخاست. و او، آرش،  جنبش درآمدند. او ـ
فرزند زمىن، زه را با نىروى دل کشىد و آذرخش تند پدىد آمد. کمان آرش خم شد و باز خم تر شد و 
در درىا خىزابه ها بلند. کمان آرش خمىده تر شد و باز خم تر شد و زمىن را لرزش سخت و نعره از دل 
البرز برخاسته بود و خورشىد تندرو از رفتار باز اىستاده و هفت آسمان زبر زىر شده و گردون به سرخى 
آذرخشى  چند،  آذرخشى  وىن  بازگشته.  خود  راه  از  رودها  شکافته،  ابرها  گشته،  شراب  سرخ ترىن 
چند. البرز مى گوىد: من چگونه توانستم او را بر دوش خود نگه دارم و زبان او شعله هاى آتش بود 
و خروش از کىهانىان برخاست؛ چه بر بلندترىن بلندى ها آرش دگر نبود و تىر او بر دورترىن دورى ها 
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مى رفت و ابرها را خروشى چند، غرىوى چند و خورشىد پنهان، و آسمان ناپدىد و مردان نعره هاشان 
که  ـ  نىزه اى  ـ بود  نىزه اى  بلنِد  به  که  تىر  آن  و  باز خواهد گشت.  بازخواهد گشت، آرش  سهم: آرش 
از  بازىابند.  تا مگرش  بادها مى رفتند  و  بود، همچنان مى رفت  آِن آرش  از  و  باشد  ــ  بلند  بسىار  خود 
سه کوه بلند گذشت که سر به دامان درىا داشتند. از هفت دشت پهناور که رمه در آنها فراوان بود. از
چند و اند رود و پنج درىا، که کرانه هاشان پىدا نبود، و از هر درىا تا دىگرى باز درىاىى؛ و بر درىا خىزابه ها 
پدىد و سه بار خورشىد فرو رفت  و باز باال آمد و سه بار طوفان درگرفت، و باز آرام شد و سه روز مردان 
ـ  فرزند زمىن  ــ باز گردد، و او باز نگشت. ـ  آن بلند پاىۀ هفت آسمان  ــ بودند، تا آرش ـ در پاى البرز ـ

و تىر مى رفت و باد از پى او چندان سوار دشمن و دوست که در پس آن مى رفتند، در مرز پىشىن 
از آن بازماندند. کنار بردرختى تک؛ سترگ و ستبر و سال دار و ساىه دار.

روز از پى روز و شب از پس شب؛ و هر کس از آن مى گفت؛ پدر با پسر، برادر با برادر.
خورشىد به آسمان و زمىن روشنى مى بخشد و در سپىده دمان زىباست. ابرها باران به  نرمى مى بارند. 

دشت ها سبزند. گزندى نىست.
و من مردمى را مى شناسم که هنوز مى گوىند: آرش 

بازخواهد گشت.
آرش در متن بازآفرىده شبان است نه پهلوان 
و کار او ستوربانى است. او در پاىان نمى مىرد بلکه 
زنده مى ماند و به اعتقاد گروهى از مردم، هنوز هم 
زنده است. زبان اثر بازآفرىده رازآمىز و بىان آن کامالً 
ادبى است. در مجموع، مىان آرش کمان گىر و آرش 

ستوربان تفاوت بسىار است.
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فّعالّىت
دوستانتان  با  بازنوىسى  و  بازآفرىنى  تفاوت هاى  دربارٔه  و  کنىد  فکر 

گفت  وگو نماىىد.

�یم امو�ز �ی �ب

ی داهی وا�ب را�ی�ز �ز

د. �ی �ز �ز �ک ل�زّ ر را �ت �ی کلما�ت �ز
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� د�ش �ز ال رد کلمٔه �ت رای م�ش ؟ �ب �یس�ت ها معادل �ز �ز اری �آ �ت وسش ن کلما�ت �با صور�ت �ز اری ا�ی �ت �ز لگ

د. �ی ی �آ م �ز �ز ل�زّ به �ت ود اّما وا�ب /د/ � ی �ش �ته م وسش �ر�ز »د« �ز
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خودآزماىى
1( حکاىت کوتاهى از گلستان سعدى را انتخاب کرده، ىک بار بازنوىسى و بار دىگر بازآفرىنى کنىد.
2( با کمک فعل  سادٔه مصدرهاى زىر، فعل پىشوندى بسازىد. آن گاه تفاوت تعداد اجزاى آنها 

را در دو کاربرد نشان دهىد.
داشتن، انگىختن، رسىدن، بردن، ماندن، کشىدن، خواستن

3( پنج واژهٔ دىگر در زبان فارسى معاصر بىابىد که صورت ملفوظ و مکتوب آنها متفاوت باشد.

د. رد  �ز �ی ی �آ د م د�ی ام« �چ دال« و »ادعز «، »ا�ب ا�ی�ش رز «، »ا�ز کاِل: »کاه�ش داه رد َا�ش �ز �ی ر�آ ن �ز ا�ی

د. د �ش ا �زواه�ی �ز سش ر �آ �ت �ش �ی ی �ب داهی وا�ب را�ی�ز عد �با �ز �یم  « اهِی �ب امو�ز �ی »  �ب



  114   

درس هفدهم

دستور تارىخى )1(

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

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

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

                                  ) مناجات نامه (          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      )مولوى(              

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

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

    )فردوسى(              

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

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

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

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

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

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

)مولوى(

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

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

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

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

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

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

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

)مولوى(

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

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

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

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

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

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

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

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

←←
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درس هجدهم

طنز پردازى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)به نقل از مجلّٔه گل آقا(

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

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

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

1ــ دو کلمه حرف حساب، اطالعات 77/10/22

�یم امو�ز �ی �ب

د: �ی �ز و�بّه �ک �یر �ت �ب اهی �ز �ی
ر�ک به �ت �
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. دوس�ت
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خودآزماىى
1( با بررسى دو نمونه از درس هاىى که سال گذشته در کتاب ادبّىات فارسى خوانده اىد، بنوىسىد 

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

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

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

دستور تارىخى )2(

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

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

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

شبلى در اىشان همى نگرىست.   
    )قابوس نامه(                                                 

همى گرد رزم اندر آمد به ابر        
        )شاهنامه(                                                 

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

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

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

      )سعدى(                                                  

باز دىگر باره بانگ دىگر بکردى و پاره اى  
دىگر بستدى                             

    )قابوس نامه(                                                 

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

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

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

      )شاهنامه(                                                 

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

         )انورى(                         

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

است:
خواهم شدن به بستان چون غنچه با دلى تنگ

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

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

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

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

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

چو بىند که خاک است بالىن من
)شاهنامه(

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

                                               )بوستان(  

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

)شاهنامه(

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

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

)شاهنامه(

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

)وىس و رامىن(

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

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

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

)نظامى(  

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

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

)حافظ(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)نظامى(  

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

)دّوم شخص مفرد (

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

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

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

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

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

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

دستور خّط فارسى )3(

امالى بعضى کلمات دستورى

توضىحات مثالنوع کلمهردیف

١

ـ اى ــ  ام ـ
است ...
)صورت هاى
تصرىفى فعل 

بودن(

خشنودم، خشنودى، خشنود است،
خشنودىم، خشنودىد، خشنودند

پاکم، پاکى، پاک است،
پاکىم، پاکىد، پاک اند

داناىم، داناىى، داناست،
داناىىم، داناىىد، داناىند

دانشجوىم، دانشجوىى، دانشجوست،
دانشجوىىم، دانشجوىىد، دانشجوىند
گوىندٔه رادىوام، گوىندٔه رادىواى،
گوىندهٔ رادىوست، گوىندهٔ رادىواىم،
گوىند ٔه رادىواىد، گوىندٔه رادىواند
خسته ام، خسته اى، خسته است،
خسته اىم، خسته اىد، خسته اند

اهل رى ام، اهل رى اى، اهل رى است،
اهل رى اىم، اهل رى اىد،اهل رى اند
قاضى ام، قاضى اى، قاضى است،
قاضى اىم، قاضى اىد، قاضى اند

کلمات مختوم به صامت منفصل + 
ام، اى، …

کلمات مختوم به صامت مّتصل + 
ام، اى، …

کلمات مختوم به/آ/+ ام،اى، …

کلمات مختوم به/او/+ ام،اى، …

ـُـ/+ ام،اى، … کلمات مختوم به/

ـ/+ ام،اى، … ـِ کلمات مختوم به/

کلمات مختوم به/ِاْى /+ ام،اى، …

ی/+ ام،اى، …
ٰ
کلمات مختوم به/ا
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٢

َام، َات، َاش 
)ضماىر 
مّتصل 
ملکی، 
اضافی و 
مفعولی(

برادرم، برادرت، برادرش،
برادرمان، برادرتان، برادرشان

کتابم، کتابت، کتابش،
کتابمان، کتابتان، کتابشان

جاىم، جاىت، جاىش،
جاىمان، جاىتان، جاىشان
عموىم، عموىت، عموىش،

عموىمان، عموىتان، عموىشان
خانه ام، خانه ات، خانه اش،
خانه مان، خانه تان، خانه شان

پى ام، پى ات، پى اش،
پِى مان، پِى تان، پِى شان

کشتى ام، کشتى ات، کشتى اش،
کشتى مان، کشتى تان، کشتى شان
رادىوام، رادىوات، رادىواش،
رادىومان، رادىوتان، رادىوشان

کلمات مختوم به صامت منفصل + 
ام، َات،…

کلمات مختوم به صامت مّتصل + 
ام، ات، …

کلمات مختوم به /آ/+ام، ات، …

کلمات مختوم به /او/+ام، ات، …

ـ/+ام، ات، … ـِ کلمات مختوم به /

کلمات مختوم به /اىْ  /+ام، ات، …

ی /+ام، ات، …
ٰ
کلمات مختوم به /ا

ـُـ/+ام، ات، … کلمات مختوم به /

ای٣
حرف ندا همىشه جدا از منادا نوشته اى خدا، اى که

مى شود.

اىن، آن، ٤
همىن، همان

کلمات مستقل به شکل جدا نوشته اىن جانب، همان کس
مى شوند.

به٥

بدىن، بدان، …
بگفتم، بنوىسىم، بساز و بفروش

بالعوض، بعىنه
به او گفتم
به سر بردن

به سختى کار مى کند.
منزل به منزل

سخن او به روز است.

» به « در کلمات سه ردىف اّول،پىوسته 
نوشته مى شود. امالى » به« در بقّىٔه 
آموزشى تر  جدا  شکل  به   کلمات 

است.

ىی٦
بى گمان، بى تردىد

معموالً جدا نوشته مى شوند.)استثنا: بىهوده، بىزار(
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تر، ترىن٧
کوچک تر، بزرگ ترىن

)استثنا: بهتر، کهتر، مهتر و بىشتر(
معمواًل جدا نوشته می شوند.

چه٨

چه قدر، چه طور، چه سان و …
)استثنا: چرا، چگونه(

آن چه، چنان چه

جدا نوشته مى شوند. در صورتى که 
معموالً  باشد،  »پسوند«  کلمه  اىن 
باغچه،  مى شود:  نوشته  پىوسته 

بىلچه

را٩
کتاب را، وى را، تو را

)استثنا: چرا، مرا(
جدا نوشته مى شود.

که١٠
درمتون شعرى کلماتى مانند: کاىن، آن که، چون که و …

نوشته  پىوسته   … و  کاندر  کآن، 
مى شوند.

می و همی١١
امروز »مى« و مى رود، همى گفت برخالف متون قدىم 

»همى« همه جا جدا نوشته مى شوند.

ها١٢

در دستور خّط گذشته، نشانٔه جمع کتاب ها، قلم ها
مى شد.  نوشته  مّتصل  بىشتر  »ها« 
آموزشى تر  کلمات  اىن  جدانوىسى 

است.

هم١٣
همدم، همراز، همشهر)ى(، همسر
هم کالس، هم طبقه، هم نشىن و …

)استثنا: همساىه، همشىره(

»هم« با کلمات ىک هجاىى )بخشى( 
معموالً پىوسته نوشته مى شود و در 

بقّىه جداست.

١٤
ی )نکره، 
مصدری و 
نسبی(

جوانمردى، دوستى، خانه اى، تىزپى اى، 
کشتى اى، داناىى، دانشجوىى، خألى

بــه    مختوم کلمات  ترتىـب    بـه
ـّصل، صامت مـنفصل، صامت مت

ی /، /آ/ ، /او/، 
ٰ
ـ/،/ِاْى/، /ا ـِ   /

/أ/ +ى

١٥
ی، ء 
)مىانجی 
بزرگ و 
کوچک(

داناى راز، سبوى آب، خانٔه من، خانٔه من 
)به دو شکل(، رادىوِى من، جلوى خانه، 
جلِو خانه )به دو شکل(، کشتى نوح )بدون 

»ى« اضافه(

ـ/ ،     ـِ کلمات مختوم به /آ/، /او/ ، /   
ـُـ/ و /َاْو/ + ى مىانجى  /

ی/ 
ٰ
و/ا /َاْى/  به  مختوم  درکلمات 

نوشته  مىانجى  ى  مىانجى،  ى   +
نمى شود.
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 فّعالّىت
تا 21 کتاب هاى زبان و ادبىات فارسى )3(  از متن درس هاى 13 

امال بنوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ سه 

مهمل و مستعمل ــ واقعّىت عىنى ــ تغىىر معنادار ــ تضاّد و تضّمن ــ ُملَطّفه و نامه ــ 
ــ  ــ صفت طنزآمىز  ثبات رأى  ــ  ىادآورى  تذکار و  ــ  ــ اصالت خانوادگى  ِبقاع زىارتى 
مرغوبّىت و نفاست ــ مسئولّىت خارق العاده ــ طربناکى و نشاط ــ واژه هاى بخش پذىرــ 
نامأنوس  ــ  مرحلٔه تجزىه ــ تلخىص مقاله ــ تحلىل محتوا ــ طرفه و بدىع ــ مآخذ دقىق 
و دشوار ــ جىحون و سىحون ــ آرش ستوربان ــ غرىو و فرىاد ــ آذرخِش تند ــ ستبر 
مفتاح  ــ  تحلىل  و  تجزىه  ــ  دعاىى  ــ صىغٔه  فاخر  خلعت  ــ  ملفوظ  سترگ  ــ صورت  و 
فتوح ــ مرهم جراحت ــ محرم َاسرار ــ خوالىگران دربار ــ تحذىر و تهدىد ــ شحنه و 
داروغه ــ اموال سهْل مأخذ ــ اقتضاى بالغت ــ نثر مسّجع ــ ترجمٔه تحت اللّفظى ــ واژٔه 
 صالح ــ اغراق و      عارىتى ــ عصابه و دستار ــ استشهاد محلّى ــ بىان غىرمتعارف ــ ظنِّ
ـ مرِد صائب نظرــ   ـ اسلحٔه آتشىن ــ نقىضه پردازى ادبىـ  بزرگ نماىى  ــ آجودان مخصوصـ 
پىر روشن ضمىر ــ شعوذه و طامات ــ نرخ تصاعدى ــ پاسخ عرىضه ــ تلمىذ بى ارادت ــ 
ذهن و َمشاعر ــ تشّخص و هوىّت ــ تبلور  و تجلّى ــ ثمرت و بهره ــ مواعىد و قول ها ــ 

مهمىز اسب     ــ صامت منفصل 
روحّىٔه ثروت اندوزى ــ طرح ُاسوه ها ــ حّساسّىت و دغدغه ــ ذوق و قرىحه ــ شرىعٔه 
فرات ــ طلىعٔه انقالب ــ محىط طوفان زا ــ ُمصحف صدبرگ ــ تقرىر ادىبانه ــ قداست و 
ـ ابرىِق  ـ بقاع متبّرکهـ  ـ فطرت و آفرىنش   ــ علل تحّولـ  ـ حذر و پرهىـزـ  ـ شبستان ازلـ  پاکىـ 
 سفال ــ مغّنى ها و اهـل  طرب ــ اجداِد معّىرالممالک ــ هىئت کرىه ــ محّل جَرگه چى ها ــ
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ـ تلّمذ  حوزه ها  ـ ـ  روحانّىوِن   ـ محّقر  حىاط  ابوالمشاغل   ــ  کتاِب  ــ  مشّخصه  مزارِع   
ـ مبارِز                         ـ خلوص  و طهارت  ــ خاِن   قّداره کش  ــ مسامحه و کُندىـ  و  تحصىل  ــ موّقر و آرامـ 
ـ  ـ صحابى  و تابعىـ  ـ ُعصاره و فشردهـ  تمام عىارــ ِنقاط ضربه پذىر ــ تصحىح مصباح الهداىهـ 
ُزّهاد و نُّساک ــ اسرار و رموز ــ مناصِب عالى ــ استغنا و طمأنىنه ــ دفع زکام ــ محاسن 
و فضاىل ــ ِفَرق متصّوفه ــ اصحاب ُصّفه ــ تأوىل و توجىه ــ فراىض و ُسنن ــ فضاىل و 
نوافل ــ لّذِت ُمناجات ــ عّزت و هىبت  ــ پىشواى خالىق ــ خالصه و زبده ــ وارث انبىـا ــ 
ُمحّب و    ُمشفق   ــ رمـوز و اصطالحات ــ کتـاِب مرآت المحّققىن ــ نظـام احسن ــ مذّمت 
و بدگوىى ــ تلقىن و تکرار ــ مثنوى منطق الطّىر ــ حّل و عقد ــ تعب و سختى ــ وادى 
استغنا  ــ بحر بـى پاىان ــ تحـّىر    و   سرگشتگى ــ عقبهٔ   راه ــ دست خاىان  و    انگشت گـزان ــ 

طوطّى خوش حنىن.
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درس بىست و    ىکم

مرجع شناسى

به نمودار مرجع شناسى توّجه کنىد:

نوشتارى

فىلم، عکس  و چاپى
اسالىد غىرچاپى

ماهنامه ها

فصل نامه ها

گاهنامه ها

جزوات

روزنامه ها

هفته نامه ها

کتاب ها

    مراجع اصلى

چکىده ها

کتاب شناسى ها

فهرست ها

فرهنگ ها

داىرة المعارف ها

وىژه نامه ها

افرادموثّق  

کتاب هاى 

مراجع تحقىق

دىدارى و
شنىدارى

غىرمرجع
  مرجعکتاب هاى 

مراجع فرعى 
     )رابط(

مجاّلت و 
نشرىات

ومطلع

نماىه ها

سال نامه ها

اطلس هاى 
جغرافىاىى
سرگذشت 
   نامه ها

پىمان نامه ها مىکروفىلم هااسناد  کتاب هاى خّطى

نوارهاى 
صوتی راىانه
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در سال گذشته، با بخشى از کتاب هاى مرجع اصلى چون فرهنگ ها و واژه نامه ها 
آشنا شدىد. اکنون شما را با برخى دىگر از مراجع تحقىق آشنا مى کنىم.

 داىرةالمعارف ها
باشد،  معّىن  رشته اى  ىا  انسانى  دانش  رشته هاى  همٔه  شامل  که  مجموعه اى  به 
داىرة المعارف مى گوىند. داىرةالمعارف از منابع اصلى تحقىق به شمار مى آىد. آثارى چون 
احصاء العلوم فارابى و الفهرست ابن ندىم که نوعى داىرةالمعارف چند دانشى هستند، قرن ها 

پىش نوشته شده اند.
تألىف داىرةالمعارف به شىؤه نوىن آن، ابتدا در قرن هفدهم در اروپا رواج ىافت. اىن 
کار در اىران از پنجاه سال پىش با ترجمٔه داىرةالمعارف اسالم به کمک گروهى از دانشمندان 

آغاز شد. داىرةالمعارف هاى مهّم فارسى عبارت اند از:
مصاحب  غالمحسىن  دکتر  سرپرستى  به  اثر  اىن  فارسى:  داىرةالمعارف   )1

تن   43 همکارى  با  و 
در    ن، نوىسندگا ز  ا
پ  چا   به   مجلّد   سه
وىژگى هاى  از  رسىد. 
فارسى،  داىرةالمعارف 
دّقت، ابتکار، نوجوىى 
واژگــان  انـتـخاب  و 

فارسى است.
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ىار شاطر ترجمٔه  با هّمت احسان  2( دانشنامۀ اىران و اسالم: در سال 1348 
داىرةالمعارف اسالم آغاز شد و بخشى از مقاالت حرف »الف« آن نىز به چاپ رسىد. همزمان 
با پىروزى انقالب اسالمى، اىن کار متوّقف شد. پس از انقالب، کار تدوىن اىن دانشنامه 
به زبان انگلىسى در دانشگاه کلمبىاى امرىکا )نىوىورک( دنبال شد و همچنان ادامه دارد.
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3( دانشنامۀ جهان اسالم: در سال 1362 به دعوت حضرت آىت ا… خامنه اى 
)رئىس جمهور وقت( گروهى از دانشمندان و نوىسندگان در بنىاد داىرةالمعارف اسالمى 

گرد آمدند و کار تدوىن اىن دانشنامه را از حرف »ب« آغاز کردند.
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داىرةالمعارف   ) 5
در  آن  اّول  جلد  تشىع: 
شد.  منتشر   1366 سال 
خاّص  داىرةالمعارف،  اىن 
فرهنگ و تمّدن و آثار شىعه 

است.

داىرةالمعارف   )4
ىن  ا اسالمى:  بزرگ 
داىرةالمعارف در سال 1362 
کار خود را آغاز کرد و در 
سال 1367 اّولىن مجلّد از 
حرف »الف« آن منتشر شد. 
داىرةالمعارف بزرگ اسالمى 
شامل اعالم و اماکن تارىخى 
اسالم  جهان  جغرافىاى  و 

است.
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برخى از فرهنگ ها و داىرةالمعارف هاى تخّصصى مربوط به ادبّىات و علوم انسانى 
عبارت اند از:

٭ فرهنگ معارف اسالمى، دکتر سّىدجعفر سّجادى، شرکت مؤلّفان و مترجمان
٭ داىرةالمعارف ادبى، عبدالحسىن سعىدىان، تهران 1352.
٭ فرهنگ سخنوران، عبدالّرسول خّىام پور، تبرىز، 1340.

 اطلس ها
مجموعه اى از نقشه ها، جدول ها و نمودارهاىى که به طور منظّم فراهم آمده و بىان کننده 
موضوع خاّصى هستند، اطلس نامىده مى شوند. اطلس ها به ما کمک مى کنند تا موقعّىت 

جغرافىاى گذشته ىا کنونى هر مکان را روى نقشه ها پىدا کنىم.

درىاى خزر
Caspian Sea
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مشهورترىن اطلس هاى موجود عبارت اند از:
1( اطلس تارىخى اسالم، تألىف هرى.و.هازارد1، ترجمٔه محمود عرفان )از روى 

چاپ سوم آن که در سال 1953 به وسىلٔه دانشگاه پرىنستون انتشار ىافته است(.
2( اطلس تارىخى اىران، تألىف چهارده تن از استادان تارىخ و زبان و ادبّىات، سال 
1350 )به دو زبان انگلىسى و فارسى(، مؤّسسٔه جغرافىاىى دانشکدٔه ادبّىات و علوم انسانى.
3( اطلس معاصر گىتاشناسى، سازمان جغرافىاىى و کارتوگرافى گىتاشناسى، تهران، 

.1370
4( اطلس اقلىمى اىران، مؤّسسٔه جغرافىاىى دانشگاه تهران، 1344.

 زندگى نامه ها
زندگى نامه، شرح تارىخ زندگى ىا دوره اى از زندگى افراد در حدود اطاّلعاتى است که 
نوىسندهٔ زندگى نامه از احوال آنها داشته است. در سال هاى پىش با حسب حال و زندگى نامه 
آشنا شدىد. برخى زندگى نامه ها عمومى و برخى خاّص فرد ىا افرادى هستند. زمان، مکان و 
سطح زندگى نامه ها نىز متفاوت است. برخى از زندگى نامه هاى خاّص ادبّىات  و علوم انسانى 

عبارت اند از:
1( رىحانة االدب، محّمدعلى مدرّسى تبرىزى )6 جلد(، تبرىز

محّدثان دانشمندان،  علما،  زندگى نامٔه  نوىسندگان،  از  جمعى  دانشوران،  نامٔه   )2
و …

3( مجمع الفصحا، رضا قلى خان هداىت، شرح حال هفتصدتن از شاعران، به تصحىح 
دکتر مظاهر مصّفا

4( تارىخ رجال اىران، مهدى بامداد، شرح حال رجال سىاسى اىران در قرن 12 تا 
14 هجرى قمرى2

Harry.W.hazard ــ 1
2ــ عالوه بر کتاب هاى معرّفى شده، زندگى نامه هاى زىر نىز از اهّمّىت بسزاىى برخوردارند:

 حىات مردان نامى، پلوتارک، ترجمٔه رضا مشاىخى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1342
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 منابع فرعى
منابع فرعى ىا رابط منابعى هستند که خود به طور مستقىم در تحقىق به کار نمى آىند بلکه 
به وسىلٔه آنها مى توانىم به منابع معتبر و موضوعات مورد نظر دسترسى پىدا کنىم. فهرست ها، 
کتاب شناسى ها و چکىده ها از اىن دسته اند. مهم ترىن منابع فرعى موجود عبارت اند از:

 فهرست کتاب هاى چاپى، تألىف خان بابامشار، شامل فهرست الفباىى کتاب هاى 
منتشر شده تا سال 1345

نظارت  با  »نماىه«  اطالع رسانى  و  فرهنگى  موسسٔه  که  است  نرم افزارى  نماىه:   
کتابخانه هاى عمومى کشور، تولىد کرده است. بزرگ ترىن بانک مطالب نشرىات کشور را 
در اختىار دارد و دستىابى زود و آسان به اطالعات مقاله شناختى ده ها هزار مقاله، نقد و 

گفت و گو را با انواع جست و جوهاى پىشرفته فراهم مى کند.
تمام  در  است.  مقاالت  اىن  همٔه  متن  به  دسترسى  نرم افزار،  اىن  قابلىت  مهم ترىن 
کتابخانه هاى عمومى و بسىارى از مراکز علمى، فرهنگى و دانشگاهى، شما مى توانىد از 

اىن نرم افزار، استفاده کنىد.
 فهرست مقاالت فارسى، به کوشش اىرج افشار 
تاکنون پنج جلد آن چاپ شده است. اىن مجموعه،  که 
مقاالت چاپى مطبوعات کشور را از سال 1339 تا 1370 

شامل مى شود. شىوهٔ تنظىم آن موضوعى است.
مطبوعات  در  فرهنگى  مقاالت  فهرست   
اىران، سازمان مدارک فرهنگى انقالب اسالمى وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى که از سال 1361 
تاکنون تمامى مقاالت مطبوعات را فهرست کرده است.

 بزرگان فلسفه، توماس هنرى، ترجمٔه فرىدون بدره اى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348
 فرهنگ زندگى نامه ها، به سرپرستى حسن انوشه، مرکز نشر فرهنگى رجا، 1369

 زندگى نامه رجال و مشاهىر اىران )پنج جلد( )1320ــ 1298(، حسن مرسلوند، نشر الهام، 1374
 شرح حال رجال اىران، مهدى بامداد، زّوار، چاپ دوم، 1370
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ملّى  کتابخانٔه  اسالمى،  شوراى  مجلس  کتابخانٔه  خطى،  نسخه هاى   فهرست 
ملّى،  کتابخانٔه  نجفى،  مرعشى  آىت ا…  کتابخانٔه  رضوى،  قدس  آستان  کتابخانٔه  ملک، 
کتابخانٔه مرکزى دانشگاه تهران و … که بالغ بر ىکصد مجلّد آنها تاکنون چاپ شده است. 
اىن مجموعه، فهرست تفصىلى نسخه هاى خطّى را در اختىار پژوهشگران قرار مى دهد. 
عالوه بر کتاب شناسى هاى عمومى، کتاب شناسى هاى خاص نىز وجود دارند که تنها به ىک 

موضوع مى پردازند؛ مثل:
1( کتاب شناسى تمّدن اىران 30 جلد، دانشگاه تهران، 1351

2( کتاب شناسى حقوق، حمىد مقّدم، تبرىز، 1372
3( کتاب شناسى فردوسى، اىرج افشار.

4( کتاب شناسى شعر نو، مىمنت مىرصادقى.

 منابع دىدارى و شنىدارى
با پىشرفت صنعت و فناورى و گسترش فنون ارتباطات، اکنون رسانه هاى دىدارى و 
شنىدارى مثل نوارهاى صوتى، لوح هاى فشرده )دىسکت(، نوارهاى فىلم، عکس، اسالىد، 

محّققان  کمک  به  راىانه  و  مىکروفىلم1 
را  پژوهش ها  دّقت  و  سرعت  تا  آمده اند 

افزاىش دهند.
از  بىش  آنچه  اخىر،  سال هاى  در 
همه بر روند تحقىقات تأثىر گذاشته، منابع 
منابع، در  اىن  آنجا که  تا  راىانه اى است. 
اىن  درآمده اند.  تحقىق  مهّم  منابع  زمرٔه 
مربوط  اطاّلعات  تمامى  مى تواند  وسىله 
فهرست ها،  از جمله  تحقىق  منابع  کلّّىٔه  به 

1ــ کتابخانه هاى معتبر براى حفاظت از اسناد مهّم چاپى و خطّى، از آنها عکس بردارى مى کنند و فىلم آنها را در 
اندازه هاى کوچک در اختىار محّققان قرار مى دهند.
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کتابنامه ها، فرهنگ ها و … را بر روى لوح فشرده )دىسکت( ضبط کند و آنها را در کمترىن 
حجم و کوتاه ترىن زمان، هر موقع که بخواهىم در اختىار ما بگذارد. ىکى از جدىدترىن 

روش هاى ذخىره سازى داده ها، ذخىره سازى نورى است.

لوح فشردٔه نورى با ظرفّىت گستردٔه ذخىره سازِى خود قادر است صدها هزار صفحه 
اطاّلعات را فقط بر روى ىک صفحٔه کوچک ضبط کند؛ براى مثال، اکنون تمامى لغت نامٔه 
دهخدا روى ىک لوح فشرده ضبط شده است. راىانه ها، عالوه بر تصوىر، صدا را نىز ذخىره 
و بازىابى مى کنند؛ براى مثال، ىک لوح فشرده که حاوى اطاّلعات جامعى دربارٔه جغرافىاى 
سىاسى و طبىعى و انسانى است، مى تواند هنگامى که پرچم ىک کشور را نشان مى دهد، 

سرود ملّى ىا موسىقى خاّص آن کشور را نىز پخش کند.
امروزه شبکٔه وسىع اىنترنت، مراکز اطاّلعاتى سراسر دنىا را از طرىق راىانه هاى شخصى 
به هم وصل کرده است و شما مى توانىد با در اختىار داشتن ىک دستگاه راىانٔه شخصى، با 
همٔه مراکز اطاّلعات مهم در سراسر جهان ارتباط برقرار کنىد و اطاّلعات فراوانى به دست 

آورىد.
در روزگار ما، تمامى کتابخانه هاى دنىا به اىن سىستم اطاّلع رسانى مجّهز شده اند. 
چنان که ىک فرد مى تواند تمامى اطاّلعات را دربارٔه موضوع مورد مطالعٔه خود، از طرىق 
به هم وصل  راىانه کسب کند. حّتى بسىارى از کتابخانه هاى بزرگ و مهم از اىن طرىق 
شده اند. عالقه مندان مى توانند از امکانات اىن کتابخانه ها در محّل خود نىز استفاده کنند.
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خودآزماىى
1( از ىک مرکز علمى، پژوهشى ىا ىک کتابخانه بازدىد کرده، منابع تحقىق آن را طبق نمودار درس 

بررسى کنىد. آنگاه، نتىجه را گزارش دهىد.
با مراجعه به ىکى از منابع معّرفى شده، آن را به کالس بىاورىد و بىشتر به هم کالسان خود   )2

معّرفى کنىد.
3( درس »چگونگى تصنىف گلستان« را از نظر دستور تارىخى بررسى کنىد.
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درس بىست ودوم

دستور تارىخى )3(

به  اکنون  متون گذشته خواندىم.  را در  )2( وىژگى زمان  تارىخى  در درس دستور 
وىژگى هاى دىگر فعل مى پردازىم.

گذر
به کار  نىز  ناگذر  به صورت  امروزه گذرا هستند، در گذشته  از فعل ها که  برخى  ٭ 

مى رفته اند:
افزودن: سنگ بدگوهر اگر کاسٔه زرىن بشکست 

قىـمت سنـگ نـىـفـزاىـد و زر کم نـشـود        
)سعدى(

افروختن: جهاندار بـر پاى بد هفت  روز       به هشتم چو بفروخت گىتى فروز
)شاهنامه(

بوىىدن: مشک آن است که خود ببوىد، نه آنکه عطّار بگوىد.                            )گلستان(
           )مثنوى(     گسستن: اوفتاد و مرد و بگسستش نفس      
٭ برخى افعال که امروزه ناگذرند، در گذشته به صورت گذرا به کار مى رفته اند:

چه دانى که فردا چه آىد زمان        )شاهنامه( ماندن: از امروز کارى به فردا ممان 
                )تارىخ بىهقى(       عمرو پسر را آنجا ماند.     

٭ برخى از فعل هاى ناگذر را با افزودن ىک مىانوند، گذرا مى ساخته اند:
برگشتن = برگاشتن، تفتن= تافتن، شکفتن = شکافتن

٭ ٭ ٭
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٭ فعل »شدن« در گـذشته به معناى »رفتن« و »گـذشتن« کارکرد فـراوانـى داشته است:
             )نصىحة الملوک(       آن مرد بشد و طعام بخرىد.  
                       )حافظ(       شد آن که اهل نظر بر کناره مى رفتند. 
                      )شاهنامه(     بشد سوى آب و سر و تن بشست.                                                        

٭ فعل »آمدن« به معناى »شدن« مى آمده است:
     )چهار مقاله(       اطبّا از معالجت او عاجز آمدند.           

٭ و در ساختن فعل مجهول نىز به کار مى رفته است:
                       )حافظ(       گفته آمد که به دل جوىى ما مى آىى         

ـ در گذشته  ـ که امروزه با کمک فعل »شدن« ساخته مى شودـ  مجهول: فعل مجهولـ 
با فعل هاى دىگرى نىز ساخته مى شده است:

الف( با مصدر »آمدن«: گفته آمده است.
) سمک عّىار( ب( با مصدر »گشتن«: ده تن بر دست سمک کشته گشتند.     

٭ عالوه بر تغىىرات باال، دو مورد زىر نىز حاىز اهّمّىت است:
الف( افزودن »بـ« بر سر انواع فعل حّتى فعل هاى منفى:

     )سعدى(   چرا روزگارى بکردم درنگى    ندانى که من در اقالىم غربت  
       )ترجمٔه تفسىر طبرى(   هىچ خلق آن خواب آشکار نکرد و بنگفت.    

ب( فعل »گفت« گاهى به صورت »گفتا« هم به کار مى رفته است:
گفتا برون شدى به تماشاى ماه نو        از مـاه ابروان منت شرم بـاد، رو            )حافظ(

گروه اسمى
وابسته هاى گروه اسمى:

٭ نکره: درنظم و نثر کهن دو نشانه براى نکره وجود داشته است: وابستٔه پسىن 
»ى« و وابستٔه پىشىن »ىکى« ىا »ىک«:

ىکى خنجر آبـگـون بــرکشـىـد         همى خواست از تن سرش را برىد         )شاهنامه(
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ىکى روز شاه جهـان سوى کوه                گذر کرد بـا چنـد کس  هم گـروه        )شاهنامه(
ىک کس اختىارى کنىد تا سخنى که دارد بگوىد.                          )جوامع الحکاىات، عوفى(
٭ »چند« ــ که امروز به عنوان وابستٔه پىشىن مبهم به کار مى رود ــ در گذشته وابستٔه 

پسىن مبهم نىز بوده است:
      )گلستان(   سحرگاهى با تنى چند خاصان به بالىن قاضى فراز آمد.      
چون که تا اقصاى هندستان رسىد       در بـىـابـان طـوطـى چـنـدى بدىد    )مثنوى(

ــ در گـذشته  به کار مى رود  بـه عنـوان وابستـٔه پسىن مبهم  ــ که امـروزه  دىگر  ٭ 
وابستٔه پىشىن مبهم نىز بوده است:

دىگر روز از اىن سراى عارىتى رخت به سراى باقى کشىد.
دگــر روز بـاز اتّـــفـاق اوفــتـاد        که روزى رسان قوت  روزش  بداد    )بوستان(

٭ صفت هاى شمارشى اصلى درگذشته گاهى پس از موصوف )= هسته( مى آمده اند. 
در اىن صورت بىن هسته و وابسته  »ى« نکره مى آمده است:

خصمان چىرگى کردند و سوارى دوىست برافکندند و رزمى صعب اتّفاق افتاد و از 
 )تارىخ بىهقى(         لشکر ما مردى پنج گرفتار آمدند.  
واقع  مــوصوف  از  پىش  گــاهى  نىز  م(  ـُ  + )عدد  ترتىبى  شمارشى  صفت هــاى  ٭ 

مى شده اند:
به کار  تشدىد  بدون  امروز(  )بر خالف  گذشته  در  واژه ها  اىن  بار،  سوم  روز،  دوم 

مى رفته اند:
بىاراستش گـونه گـون ىـک سـره    )شاهنامه( سوم روز خوان را به مـرغ و بـره 
٭ بـه جـاى دومىن و سومىن درگذشته »ُددىگر« و »سدىگر« نىز به کار مـى رفته است:

ُددىـگر آنکه دل دوسـتـان نـىازارى      که دوست آىنه باشد چو اندر او نگرى
سدىگر آنکه زبان را به گاه گفتِن زشت       نـگاه دارى تـا وقت عذر غم نخورى

٭ به، که، مه، بىش: اىن واژه ها در نظم و نثر گذشته، گاه به عنوان صفات برتر 
به کار مى رفته اند و صفت برترىن آنها به ترتىب: بهىن، کهىن، مهىن و بىشىن بوده است:
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 انصارى(                    )خواجه عبدالله ّٰ   الهى ما را آن ده که ما را آن به.     
     )قابوس نامه(    از گرسنگى مردن به که به نان فروماىگان سىر شدن.       
  )قابوس نامه(     به نام نىکو مردن به که به نام بد زىستن.       
٭ ضمىر شخصى »او« ــ که امروزه خاّص انسان است ــ براى غىر انسان نىز به کار 

مى رفته است:
شهرى بود که او را طور زمىن مى خواندند.

سخن که از او بوى دروغ آىد و بوى هنر نىاىد، ناگفته بهتر.
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خودآزماىى
1( معادل امروزى جمله هاى زىر را بنوىسىد:

آن حال که همى طلب کرد.
مرا رشک وى مى رنجه داشت .    )تفسىر قرآن پاک(

ابراهىم ىنال برادر کهىن سلطان طغرل بود.    )اسرارالّتوحىد(
همى ىک بارى از جاى بجست.     )مقامات ژنده پىل(

دىگر بار شىخ حدىث دستار کرد.      )حاالت و سخنان شىخ ابوسعىد(
اّما حدود سىستان و شهرهاى او که چند است از کجا تا کجاست.     )تارىخ سىستان(
اگر پندارى که به خواب اندر است، چون بخوانى پاسخ همى دهد.     )قابوس نامه( 

به پهلوى او بر، ستارگکى است خرد، نام او سها.    )الّتفهىم(
2( به کمک آنچه در مرجع شناسى خوانده اىد، براى ىکى از چهره هاى زىر زندگى نامٔه کوتاهى 

تهّىه کنىد.
  ابوعلى سىنا     ابورىحان بىرونى 

 خّىام    سعدى 
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درس بىست و سوم

نقش هاى زبان

زبان شناسان براى زبان نقش هاى گوناگونى را برمى شمارند. در اىنجا ما تنها از چهار 
نقش اساسى تر زبان به اجمال ىاد مى کنىم. اىن نقش ها عبارت اند از:

 اىجاد ارتباط، َمحمِل اندىشه، حدىِث نفس و آفرىنش ادبى.
شاىد اساسى ترىن »نقش زبان« اىجاد ارتباط در مىاِن افراِد ىک جامعۀ زبانى باشد. 
انتقاِل اّطالع به دىگران و دوم،  هدف از هر ارتباِط زبانى ىکى از اىن دو است: نخست 
به  ما  وقتى  مثال،  براى  زبانى.  جامعٔه  ىک  افراِد  مىان  در  همدلى  و  هم زبانى    اىجاِد  حِسّ
دوستمان مى گوىىم »راستى، فردا کالِس ادبّىات دىرتر شروع مى شود«، با او ارتباِط زبانى 
برقرار کرده اىم تا پىامى را به او بدهىم که فکر مى کنىم از آن بى خبر است. وقتى در برخورد 
با دوستمان خطاب به او مى گوىىم »سالم، چطورى؟ مى بىنى هوا چه سرد شده امروز!« باز 
با او ارتباِط زبانى برقرار کرده اىم ولى اىن بار هىچ اطاّلعى به او نداده اىم که از آن بى خبر 

باشد بلکه تنها با او همدل و هم زبان شده اىم.
دومىن نقِش زبان، َمِحمِل اندىشه است؛ ىعنى زبان ابزارى براى بىان افکار و تکىه گاِه 
اندىشه است. زبان شناسان و روان شناسان هنوز به درستى نمى دانند که آىا زبان و اندىشه 
هر دو ىک چىزند ىا دو چىز متفاوت ولى همگى مى پذىرند که بدوِن زبان، نمى توان به تفّکر ىا 
اندىشه پرداخت. مى دانىم که اندىشىدن بدوِن وجوِد مفاهىِم عام، مثِل »درخت« و »انسان« 
و مفاهىم انتزاعى، مثِل »کاشتن« و »رشدکردن« ىا به کلّى مىّسر نىست ىا ما را به احکاِم علمِى 
عام دربارٔه خودمان و جهاِن پىرامونمان نمى رساند. همچنىن مى دانىم که هر دو دسته مفاهىِم 
عام و انتزاعى تنها از راه زبان براى ما فراهم مى شوند. پس، تنها با تکىه بر زبان مى توانىم 
در چارچوِب همىن مفاهىِم عام و انتزاعى دربارٔه جهان بىندىشىم و به احکامى علمى از اىن 
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قبىل دست ىابىم که »انسان درخت مى کارد« و »درخت رشد مى کند«. باز با تکىه بر زبان 
است که ما مى توانىم با شنىدِن حکمى از اىن نوع که »درخت انسان مى کارد« دربارٔه آن 

تأّمل کنىم و آنگاه قاطعانه نظر دهىم که »اىن حکم صادق نىست.«
نقش سوِم زبـان، حدىث نفس است که ما به کمک آن از خود و آنچه در درونمان 
مى گذرد، سخن مى گـوىىم. سخن گـفتن دربـارهٔ خود به تـنهاىى و حّتى در خاموشى صورت 
مى گـىرد؛ مثِل وقـتى که در گـوشه اى مى نشىنىم و آهسته و بى صدا با خود حرف مى زنىم. 
چهارمىن نقِش زبان اىن است که با آن به آفرىنِش ادبى مى پردازىم. براى انجام دادن 
اىن کار، ما از اصول و قواعد و ضوابطى کمک مى گىرىم که جزء نظاِم زبان نىستند بلکه به 
نظرىّه ها و علوم و فنوِن ادبى تعلّق دارند و در چارچوِب سّنت ها و روش هاىى عمل مى کنىم 
که به زبان مربوط نمى شوند بلکه به ادبّىات و پىشىنٔه آن ربط پىدا مى کنند. ما از اىن رهگذر، 
بر ساخت هاى صورى زبان )ىعنى ساخت هاى آواىى و صرفى و نحوِى آن( ىا ساخت هاى 
معناىِى آن، الىه هاىى از ساخت هاى تازه اى مى افزاىىم که در محدودٔه نظاِم زبان توصىف پذىر 
نىستند و فقط در محدودٔه علوم و فنون و نظرىّه هاى ادبى قابِل توصىف اند با اىن کار، زبان 

را به پدىدٔه دىگرى بدل مى کنىم که به آن آفرىدۀ ادبى مى گوىند. براى مثال، در بىِت
بـه ناِم خداونِد جان و خرد        کزىن برتر اندىشه بر نگذرد

شاعر به کمک اصول و قواعِد  عروض و قافىه و در چارچوِب سّنت ها و روش هاى شاعرى 
در فرهنِگ اىرانى، دو ساخِت تازه، ىکى ساخِت وزن و دىگرى ساخِت قافىه را بر مجموعٔه 
ساخت هاى آواىِى فارسى افزوده و اثرى ادبى آفرىده است که مى توان ناِم نظم بر آن نهاد. 

همىن طور، در بىِت 
دىشب به سىِل اشک رِه خواب مى زدم

نـقشى بـه ىـاِد روى تـو بـر آب مـى زدم        
شاعر از ىک طرف به کمِک همان اصول و قواعِد نظم آفرىنى به آفرىنِش اثرى منظوم در 
زباِن فارسى دست زده و از طرف دىگر، با استفاده از قواعدى معناىى که به ادبّىات مربوط 
مى شوند و نه به زبان، ساخت هاى معناىِى تازه اى )نظىر ساخت هاى استعارى، ساخت هاى 
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کناىى و جز آن( خلق کرده است؛ ساخت هاىى که در چارچوب نظاِم معناىِى زبان قابِل توصىف 
نىستند بلکه براى توصىِف آنها باىد از علوم و فنوِن ادبى دىگر )نظىِر معانى و بىان و آراىه هاى 
ادبى و جز اىنها( بهره جست. بارى، شاعر از اىن رهگذر به آفرىنِش اثرى پرداخته است 

که مى توان ناِم شعر به آن داد. 
نکتٔه مهم اىن است که ما هرچهار نقِش زبان را، همراه با خوِد زبان، در کودکى و 
به عنواِن بخشى از فراىنِد رشِد طبىعِى خود فرا مى گىرىم؛ بى آنکه در اىن کار به درس و کالس 
و زحمِت آموزگار نىاز پىدا کنىم اّما باىد درنظر داشته باشىم که دانش و مهارتى که به طور 
طبىعى در زمىنٔه زبان و نقش هاى آن به دست مى آورىم، بسىار محدود و ناچىز است و تنها در 
حّدى است که مى تواند به نىازهاى زبانِى افراِد عادى با زندگِى معمولى پاسخ بدهد؛ بنابراىن، 
الزم است عالوه بر آن، خود را به دانشى گسترده، ژرف و نظام ىافته دربارٔه زبان رسمى و 
معىار نىز مجّهز کنىم. بى تردىد دستىابى به چنىن دانشى در زمىنٔه زبان و نقش هاى گوناگون 
آن جز از راه درس و کالس و بهره گرفتن از معلّم و استمرار در فراگىرى امکان پذىر نىست.
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خودآزماىى
1( براى هرىک از نقش هاى زبان مثالى، غىر از آنچه در کتاب آمده است، ذکر کنىد.

2( کدام ىک از نقش هاى زبان، کارکرد اجتماعى بىشترى دارد؟ چرا؟
3( دربارهٔ ارتباط زبان با فکر ىک بند بنوىسىد.

. وه �زوردی ر�ز�ت
به �ک رو�ز �با دو��ت�ش � د د�ی  حم�ی

. وه �زوردی ر�ز�ت
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. وه �زوردی ر�ز�ت
به �ک رو�ز �با دو��ت�ش � د د�ی  حم�ی
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درس بىست و چهارم

َاسناد و نوشته هاى حقوقى

آىا تاکنون ناِم وکالت نامه، قولنامه، رهن، استشهادنامه، صورت جلسه، تعّهد، صلح، 
ودىعه و… را شنىده اىد؟ طبق ماّدٔه 1284 قانون مدنى اىران، هرىک از اىن نوشته ها در حکم 

ىک سند قانونى است.
»سند« نوشته اى است که از نظر حقوقى، در مقام دعوى ىا دفاع قابل استفاده باشد. 
هرىک از اسناد به تجارى و غىرتجارى تقسىم مى شود. اسنادى چون َسفته، ِچک، برات، 
سهام تجارى و اسنادى چون قولنامه، وکالت نامه، رهن، صلح و … غىرتجارى هستند. 

اسناد غىرتجارى خود از نظر اعتبار دو دسته اند:

الف( اسناد رسمى
همٔه اسناد تجارى رسمى اند و اسناد غىر تجارى مشروط به اىنکه در ادارات ثبت 
اسناد و امالک ىا در دفاتر اسناد رسمى ىا توّسط مأموران رسمى، در حدود صالحىت آنان و 
مطابق مقّررات قانونى تنظىم شده باشند، رسمى تلّقى مى شوند. برخى از اسناد رسمى عبارت اند 
از: َاسناد خرىد و فروش، اجاره، صلح، وکالت، ضمانت، شرکت، وقف، وصّىت، ازدواج 
و طالق، استخدام، تعّهد نامه، قولنامه و … هرىک از اىن اسناد، در صورت ثبت در دفتر 
اسناد رسمى و درستى تارىخ و امضا و تأىىد آنها، جزِء اسناد رسمىِ حقوقى به شمار مى رود.

ب( اسناد عادى
هرىک از اسناد ىاد شده، چنانچه در دفتر اسناد رسمى ثبت نشود، نوشته اى عادى 

محسوب مى گردد.
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قولنامه
قولنامه نوشته اى است که امضاکنندگاِن آن، قوِل به انجام رساندن معامله اى را با سند 
رسمى به ىکدىگر مى دهند. در واقع، قولنامه قسمت اّول اصل معامله است. براى ضمانت 

قولنامه معموالً مبلغى پول به عنوان وجه التزام تعىىن مى کنند.
نمونٔه قولنامه:

باسمه تعالى

»قولنامه«

فروشنده:
خرىدار:

مورد معامله:
رىال از آن نقدًا طّى چک رىال راىج که مبلغ  قىمت: مبلغ 
از سوى خرىدار به فروشنده شعبهٔ  عهدٔه بانک   شمارهٔ 
به عنوان پىش پرداخت تسلىم گردىده و ماندٔه بها را خرىدار عهده دار مى شود به هنگام تنظىم و امضاى 

سند رسمى انتقال ملک نقدى به فروشنده بپردازد.
شروط: 1( تارىخ تنظىم و امضاى سند رسمى انتقال ملک اىن قولنامه روز 

13 شمسى مى باشد که دو طرف ملزم به حضور در  سال ىک هزار و سىصد و                   ماه  
 به نشانى:   واقع در   دفتر خانٔه اسناد رسمى شمارٔه  

و  هزار  ىک  ماه  در تارىخ مزبور مى باشند. 2( تخلىه و تحوىل مورد معامله تارىخ  
 13 شمسى مى باشد که باىد در سند رسمى مذکور قىد و قبض تخلىه و تحوىل  سىصد و  
از سوى دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلىه و تحوىل به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم 
به خرىدار  وارد شده  و جبران خسارات  به عنوان وجه التزام  رىال                        مبلغ  روزانه  پرداخت  به 
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ولو کلّى  ىا  جزئى  را  قولنامه  اىن  انتقال  حق  خرىدار   )3 مى باشد.  مبىع  تحوىل  و  تخلىه  بر  عالوه 
به  صورت صلح حقوق و ىا وکالت و غىره ندارد. 4( عدم حضور خرىدار در دفترخانٔه فوق در آن تارىخ 
جهت تنظىم و امضاى سند رسمى مربوط و عدم پرداخت باقى ماندٔه بهاى معامله به طور نقد در همان 
تارىخ، به منزلٔه تخلّف خرىدار تلّقى مى شود و ضمن کأن لم ىکن شدن اىن قولنامه، فروشنده حق دارد 
پىش پرداخت مذکور را به عنوان وجه التزام، به نفع شخصى خود برداشت کند و خرىدار در اىن صورت 
حّقى بدان ندارد. 5 ( عدم حضور فروشنده در تارىخ مذکور در دفترخانٔه ىاد شده براى تنظىم و امضاى سند 
ذکر شده تخلّف فروشنده محسوب مى شود و او ملتزم است در اىن صورت، عالوه بر رّد مبلغ پىش پرداخت 
فوق، مبلغى معادل پىش پرداخت ىاد شده به عنوان وجه التزام به خرىدار بپردازد. 6 ( مالک عدم حضور هرىک 
جهت انجام دادن تعّهدات متن، گواهى دفترخانه مذکور خواهد بود. 7 ( پرداخت مالىات ها اعم از مالىات 
نقل و انتقال و تعاون ملّى و غىره و عوارض شهردارى و بىمه به عهدٔه فروشنده است و هزىنه هاى محضر 
اعّم از حّق ثبت و حّق تحرىر و بهاى اوراق رسمى مربوط و احتماالً پاداش کارکنان دفترخانه به عهدٔه 
دو طرف و بالمناصفه مى باشد. 8 ( در صورت بروز شراىط فورى و اضطرارى مؤثّر در تأخىر تحصىل 
پاىان کار ىا عدم خالف و تمدىدىه هاى  گواهى هاى مالىاتى، استعالم ثبت و نوسازى و بىمه و احتماالً 
آنکه مورد تعّهد فروشنده است با اخذ گواهى هاى مربوط علّت قانونى تأخىر آن از مراجع صادرکنندٔه آن 
گواهى ها و با اعالم قبلى رسمى فروشنده به خرىدار، وقت حضور موضوع شرط اّول و بالطّبىعه وقت 
تخلىه و تحوىل موضوع شرط دوم باال به همان مىزان افزوده خواهد شد. 9( اىن قولنامه در 2 نسخٔه 

مّتحد المتن واالعتبار تنظىم و پس از امضا بىن طرفىن مبادله گردىده است.

13 شمسى. ماه ىک هزار و سىصد و   تارىخ: 
محّل امضاى خرىدار: محّل امضاى فروشنده: 

وکالت نامه1
کند،  واگذار  دىگرى  به  را  امور حقوقى شخصى خود  انجام  بخواهد  هرگاه کسى 

1ــ »وکالت عقدى است که به موجب آن ىکى از طرفىن، طرف دىگر را براى انجام امرى ناىب خود مى نماىد« 
)مادٔه  656 قانون مدنى اىران(.
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)وکىل(  پذىر  اختىارات و شراىط، وکالت  تعىىن حدوِد  با  و  نوشته مى شود  وکالت نامه اى 
آن امور را انجام مى دهد. وکالت نامه انواع گوناگونى دارد؛ چون: خرىد، فروش، فسخ، 

اجاره، اقامٔه دعوى، ازدواج، اقرار و تعّهد و… .
جلسات  در  شرکت  مثل  دارند؛  عادى  َسَند  حالت  وکالت نامه ها  امور،  برخى  در 
ثبت رسمى  اسناد  دفترخانٔه  در  آنها  متن  باىد  حتماً  که  مى ىابند  رسمى  جنبٔه  اغلب  اّما 

شود.
نمونٔه وکالت نامه:

باسمه تعالى

نوع سند: وکالت 

و نام مادر خانم فرزند آقاى  موکّل: خانم / آقاى: 
متولّد: صادره از:  داراى شناسنامٔه شمارٔه: 

ساکن:

داراى شناسنامٔه شمارٔه: فرزند آقاى  وکىل: خانم / آقاى: 
ساکن: صادره از:        

مورد وکالت: خرىدارى قطعى ىک دستگاه خودروى دست اّول ىا دوم و از هر نوع و مدل و 
سىستم و به هر رنگ و به هر قىمت و با هر کّمّىت و کىفّىت به نام موکّل از خارج کشور با پرداخت بها و 
                       مـوّرخ                                                                    وزارت بهداشت،  برخوردارى از مزاىاى موضوع معّرفى نامٔه شمارهٔ 
درمان و آموزش پزشکى / وزارت فرهنگ و آموزش عالى صادره به نفع موکّل و وارد نمودن خودرو 
مزبور به داخل کشور و ترخىص و پاساوان آن وفق قانون  امور گمرکى و آىىن نامٔه اجراىى آن و ساىر 
مقّررات از هرىک از گمرکات کشور و تنظىم و امضاى اظهارنامٔه گمرکى و تعىىن ىا تغىىر و اصالح تعرفه 
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و پرداخت هزىنه هاى احتمالى گمرکى و ساىر هزىنه هاى قانونى و بىمه نمودن آن به انواع بىمه ها به هر مبلغ 
و به هر مّدت و در صورت بروز خسارات، گرفتن غرامت و پس از ترخىص مراجعه به ادارٔه راهنماىى و 
رانندگى، نىروى انتظامى، ادارٔه شماره گذارى و پرداخت مالىات و عوارض و درخواست شماره گذارى 
و گرفتن پالک و نصب بر خودرو مرقوم و اخذ دفترچٔه مالکىت و هر سند دىگر و تسلىم ىا درىافت اوراق 

و مدارک و اسناد اعّم از اصل ىا رونوشت و تصوىر.
حدود اختىارات: وکىل مرقوم با حّق توکىل غىر ــ ولو مکّرر ــ با داشتن اختىار عزل وکالى 
انتخابى خوىش ىا جاى گزىنى آن ــ هرچند کرارًا ــ در خصوص انجام مورد وکالت داراى اختىارات 
مزبور مى باشد، اقدام و امضاى وى در اىن موارد به جاى اقدام و امضاى موکّل صحىح و نافذ است 
و نىازى به حضور ىا کسب اجازٔه مجّدد موکّل ندارد و اىن وکالت فقط در نفس وکالت مؤثّر مى باشد.
   تسلىم گردىده و شمارهٔ چاپى اىن سند عبارت است از: قبض حّق تحرىر به شماره 
                         سرى )           (.            

13 شمسى. ماه ىک هزار و سىصد و   تارىخ: 
محّل امضا:

اجاره نامه1
اجاره نامه معموالً براى تصّرف مکانى در مّدتى معلوم و با شراىط مورد پذىرش دو طرف 

انجام مى پذىرد؛ مانند اجارٔه ملک، خانه، مغازه، زمىن زراعى، انبار، گرمابه و… .
اجاره نامه ها جزء اسناد عادى محسوب مى شوند.

نمونٔه اجاره نامه:

1ــ اجاره عقدى است که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عىن مستأجره مى شود )مادٔه 466 قانون مدنى 
اىران(.

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عىن مستأجره مى گوىند.
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باسمه تعالى
نوع سند: اجاره

و نام مادر خانم فرزند آقاى  موجر: خانم / آقاى: 
ساکن: متولّد:  صادره از:  داراى شناسنامٔه شمارٔه: 

نشانى: )سهامى خاص( مقىم …   مستأجر: شرکت  
         )رئىس هىئت مدىره( و به اعتبار امضاى خانم / آقاى:   

داراى شناسنامٔه شمارٔه: و نام مادر خانم  فرزند آقاى  
و خانم / آقاى: متولّد:  صادره از: 

          داراى شناسنامٔه شمارٔه: و خانم  )مدىر عامل( فرزند آقاى  
و همراه با مهر شرکت. متولّد:  صادره از : 

  به مساحت  مورد اجاره: تمامت شش دانگ ىک دستگاه آپارتمان تجارى در طبقٔه  
                    متر مربع داراى پالک                 فرعى از                      اصلى مفروز و انتزاعى از پالک 
فرعى از اصلى مرقوم واقع در اراضى              بخش         ثبتى … محدوده و مورد ثبت سند مالکّىت 
شمارٔه            موّرخ   /   /   13 صفحه       جلد          به شمارٔه چاپى              صادره به نام موجر با 

قدر الّسهم از عرصه و ساىر.
قسمت هاى ُمشاعى طبق قانون تملّک آپارتمان ها و آىىن نامٔه اجراىى آن با برق اختصاصى شمارٔه 
پرونده                     و به قدر الّسهم از آب و گاز مشترک و بدون تلفن و با جمىع توابع و لواحِق شرعّىه 
از محّل وقوع و حدود و  با رؤىت عىن مستأجره، وقوف کامل  بدون استثنا که مستأجر  آن  ُعرفّىه  و 
مشّخصات، قبول و اقرار به تصّرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره ِصرفاً جهت دفتر 
شرکت مستأجر به مستأجر اجاره داده شده است و مستأجر به هىچ عنوانى حّق تغىىر نوع استفادٔه مزبور 

را از مورد اجاره ندارد.
مّدت: 4 سال کامل شمسى معادل 48 ماه تمام خورشىدى از تارىخ زىر.

رىال(          مبلغ  ماهى  قرار  )به  باال  مّدت  تمام  براى  راىج  رىال  مال اإلجاره: مبلغ 



  168  

رسمى قبض  طبق  مّدت،  از  ماه  هر  اّول  در  را  مزبور  ماهانٔه  مال اإلجارٔه  گردىده  متعّهد  مستأجر  که 
به موجر پرداخت نماىد و عدم پرداخت هر قسط از مال اإلجاره ــ بعضاً ىا تماماً ــ ظرف ده روز از تارىخ 

سررسىد موجب خىار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
شروط: 1( مالىات مستغاّلتى و تعمىرات کلّى به عهدهٔ موجر و تعمىرات جزئى و رنگ آمىزى و 
 انتقال مورد اجاره را ُمشاعاً  نّقاشى مورد اجاره جهت استفادهٔ بهتر به عهدهٔ مستأجر است. 2( مستأجر حِقّ
ىا مفروزًا، جزئى ىا کلّى به هىچ صورت حّتى به ُصَور: مشارکت، نماىندگى، صلح حقوق و وکالت و غىره 
ندارد. 3( مستأجر مکلّف به رعاىت موازىن اسالمى در  مورد اجاره مى باشد. 4( طرفىن عموماً و هرىک از 
  موجر و مستأجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و مى دارند که هىچ گونه وجه ىا مالى به عنوان سرقفلى، حِقّ
کسب و پىشه ىا تجارت و نظاىر آن ىا تحت عناوىن پىش بىنى نشدهٔ دىگر از سوى مستأجر به موجر تسلىم و 
پرداخت نگردىده است؛ بنابراىن، مستأجر متعّهد به تخلىه و تحوىل مورد اجاره به موجر با اخذ رسىد کتبى 
مى باشد و هرگونه اّدعاىى در خصوص سرقفلى و نظاىر آن را ضمن العقد الزم حاضر و ضمن العقد خارج 
الزم )که عقد خارج الزم شفاهاً با قرار بىن آنان منعقد شده( مستأجر از خـود اسقـاط نموده و مى نماىد.   
5 ( مستأجـر در صورتى که بخـواهد، مى تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شمارهٔ تلفن خرىدارى 
و نصب نموده ىا از شرکت مخابرات انشعاب آن را تحصىل و نصب نماىد. 6 ( مستأجر متعّهد به جبران 
خسارات وارده به اعىان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار در، پنجره و شىشه، قفل و دستگىره ها و ساىر 
متعلّقات مورد اجاره مى باشد. 7 ( مستأجر مى تـواند اجاره بها اعّم از مال اإلجاره ىا اجرت المثل را به حساب 
            وارىز نموده و نسخه اى از فىش آن را به      موجر نزد بانک                                    شعبٔه      جارى شمارٔه 
موجر تسلىم نماىد. 8 ( چنانچه بعد از انقضاى مّدت ىا بعد از فسخ، مستأجر مورد اجاره را سالم تخلىه نموده 
و بخواهد تحوىل موجر بدهد لىکن موجر از تحوىل گرفتن آن خود دارى ورزد، مستأجر حق دارد با ارائٔه 
مفاصاحساب هاى برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلىه و تحوىل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالح، 
رجوع نماىد. 9( عدم پرداخت بدهى هاى ناشى از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که پرداخت آن به عهدٔه 
مستأجر است، موجب فسخ براى موجر خواهد بود و در عىن حال، موجر با ارائٔه قبوض مثبته حق وصول 
آن را از مستأجر دارد. 10( از تارىخ فسخ ىا از انقضاى مّدت، مستأجر متعّهد به پرداخت اجرت المثل 
معادل اجرت المسّمى به موجر با اخذ رسىد کتبى مى باشد. 11( تخلّف مستأجر از هرىک از مفاد و شروط 

اىن سند، موجب خىار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
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ساىر شروط: )در اىن قسمت اگر شروطى دىگر باشد، تنظىم خواهد شد(.
مستندات:

تهران. ثبت منطقهٔ  1( پاسخ استعالمّىٔه شماره 

تهران. سرمّمىزى   2( گواهى مالىاتى شماره 
تهران. سازمان تأمىن اجتماعى شعبٔه   3( گواهى بىمٔه شمارٔه  

4( مفاصاى عوارض کسب شمارهٔ           شهردارى منطقٔه            تهران.
5 ( موافقت نامٔه شمارهٔ                 اتاق بازرگانى و صناىع و معادن تهران.

اىن سند در 3  نسخه که هر 3 نسخه در حکم واحد است، تنظىم و بىن طرفىن مبادله گردىد و 
نسخه اى از آن در باىگانى دفترخانه مى باشد.

                           اىران شعبٔه  بانک ملى  به                        رىال حّق ثبت طّى فىش شماره  مبلغ 
پرداخت و قبض حّق تحرىر به شمارٔه                 تسلىم گردىد. شماره هاى چاپى اىن سند عبارت است 

از:                                                            سرى )               (.
                                                                                      

13 شمسى. ماه ىک هزار و سىصد و   تارىخ: 
محّل امضا:

استشهاد نامه
در استشهادنامه، از کسانى که از ىک حادثه ىا موضوع آگاهى دارند، درخواست 
مى شود اطاّلعات خود را بنوىسند و امضا کنند. کسى که به موضوعى شهادت مى دهد، 
در برابر شهادت خود مسئول است و در صورت لزوم باىد در دادگاه، حقىقِت دانسته هاى 

خود را ثابت کند.
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نمونٔه استشهادنامه:
باسمه تعالى

از دوستان، همساىگان و آگاهاِن ارجمند استدعا دارد هرگونه آگاهى خود را دربارٔه سکونت 
                          خىابان سه سالٔه اىن جانب                          در منزل واقع در شهرستان 

         در زىر اىن ورقه مرقوم فرماىند.    طبقهٔ               پالک  کوچهٔ 
نام کامل و مشّخصات درخواست کنندٔه شهادت:

نام کامل و مشّخصات شهود:

تعّهدنامه
تعّهدنامه از َاسناد رسمى است که بىن دو نفر ىا بىشتر منعقد مى گردد و بر اساس آن، 

دو طرف انجام دادن کارى را عهده دار مى شوند. 
نمونٔه تعّهدنامه:

باسمه تعالى
نوع سند: تعهد1

و نام مادر خانم   فرزند آقاى  متعّهد: خانم / آقاى: 
ساکن: متولّد:  صادره از:  داراى شناسنامٔه شمارٔه: 

متعّهٌدلَه: شرکت:                      )          ( ثبت شده به شمارٔه
در ادارٔه ثبت شرکت هاى تهران مقىم تهران به نشانى:

1ــ مادّٔه 221 قانون مدنى: اگر کسى تعّهد اقدام به امرى را بکند ىا تعهد نماىد که از انجام امرى خوددارى کند 
در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اىنکه جبران خسارت تصرىح شده ىا تعّهد عرفاً به منزلٔه 

تصرىح باشد ىا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
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مورد تعّهد:
الف( اقدام به اعمال مشروحۀ ذىل:

1( حضور مرتّب در اوقات ادارى )از ساعت 8 صبح لغاىت 2 بعد از ظهر( در محّل شرکت 
آپارتمان شمارٔه شمارهٔ  متعّهٌدله واقع در تهران خىابان 

2( پاسخ گوىى ارباب رجوع، با حسن برخورد، پاسخ گوىى تلفن هاىى که به متعّهٌدله مى شود و 
گرفتن شماره تلفن هاىى که مدىر عامل، رئىس هىئت مدىره و اعضاى هىئت مدىرٔه متعّهٌدله در اختىار او 

مى گذارند و اتّصال جرىان آن تلفن ها به تلفن داخلى سفارش دهندٔه اتّصال تلفن.
3( مرتّب نمودن کلّّىٔه آگهى هاى تبلىغاتى در راستاى موضوع شرکت متعّهٌدله و به صورت برىده 

درآوردن آن جهت تسلىم به مدىر عامل شرکت متعّهٌدله.
4( تنظىم نمودن دفتر حضور و غىاب کارکنان شرکت متعّهٌدله و توصىه نمودن به کارکنان مزبور 

جهت امضاى آن دفتر.
5 ( حّداقل به مّدت          سال تمام شمسى از تارىخ زىر در شرکت متعّهٌدله اشتغال ورزىدن.

ب( خوددارى از امور ذىل:

1( استراق سمع تلفنى کلّّىٔه مکالمات تلفنى که به شرکت متعّهٌدله از سوى اشخاص ىا از شرکت 
متعّهٌدله براى دىگران مى شود.

2( باز نمودن پاکت هاى مراسالتى که به شرکت واصل ىا از شرکت متعّهٌدله صادر مى گردد. 
3( افشاى اسرار کارهاى شرکت متعّهٌدله.

4( تعطىل کار جز در روزهاى جمعه و اىّام تعطىالت نوروزى و رسمى.
مّدت اجرا: اىن تعّهد مادامى که شرکت متعّهٌدله به خدمت متعّهد در شرکت خود پاىان نداده 
ىا او را برکنار ننموده ىا آنکه متعّهد مستعفى نشده است و نىز تا ىک سال از پاىان خدمت ىا برکنارى ىا 
استعفاى متعّهد به قّوت خود باقى است. چنانچه اىن تعّهد در مرحلٔه اجراى ثبتى باشد، تا پاىان موارد 

اجراىى و وصول خسارات مورد اجرا داراى اعتبار مى باشد.
مسئولّىت و جبران خسارت: در صورتى که متعّهد به هرىک از موارد تعّهدى که در بند )الف( 
مزبور قىد شده است مبادرت ننماىد ىا از هرىک از امورى که دربند )ب( ذکر گردىده خوددارى نورزد و 
درنتىجه از ُمفاد اىن تعّهد تخلّف نماىد و با عدم اجراى اىن تعّهدات و همچنىن با تخلّف متعّهد خساراتى 
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تا مىـزان  به شرکت متعّهٌدله وارد گـردد، شخص متعّهد مسئول خسارات مزبور بوده و متعّهـد است 
   رىال که به عنوان وجه التزام تعىىن مى گردد، از عهدهٔ خسارات وارد به شرکت متعّهٌدله  مبلـغ 

برآمده و به مىزان مرقوم جبران خسارت نماىد.
ِصرف تشخىص و اعالم شرکت متعّهٌدله دفترخانه مبنى بر تخلّف متعّهد و مىزان خسارات وارد 

و حّداکثر تا مبلغ التزام فوق الّذکر کافى و قاطع و الزم االجرا و غىر قابل اعتراض است.
قبض حّق تحرىر به شمارهٔ                       تسلىم گردىده و شمارٔه چاپى اىن سند عبارت است از:

                                   سرى )        (.            
13 شمسى. ماه ىک هزار و سىصدو  تارىخ: 

محّل امضا:

صورت جلسه
به ثبت خالصه مذاکرات ىک گروه، شورا، صنف در بخش هاى ادارى و شرکت هاى 
در  تصمىمات  مهم ترىن  مى شود.  گفته  صورت جلسه  آموزشى  نهادهاى  و  خصوصى 
صورت جلسه درج مى شود و به امضاى همه ىا بىشتر شرکت کنندگان مى رسد. صورت جلسه ها 

قابل استناد و دعوى هستند.
نمونٔه صورت جلسه:

باسمه تعالى

تارىخ ….  صورت جلسٔه …. 
شماره …   

موضوع جلسه ….
حاضران ….
غاىبان ….

ساعت …. مکان ….
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مشروح بررسى ها و تصمىمات:
)1
)2

جلسه در ساعت … پاىان ىافت. جلسٔه آىنده در ساعت … روز … در محّل … تشکىل خواهد شد.
 )3  )2   دستور جلسٔه بعد: 1( 

همان طور که دىدىد:
 متن سندها واحد و از پىش تعىىن شده است.

 مشّخصات دو طرف باىد به طور دقىق در سند ذکر و ثبت شود.
 همٔه شراىط مورد نظر باىد ذکر و ثبت شوند. 

باىد امضاها ىکسان، معلوم و  به َسَند اعتبار مى بخشد. پس  ىا اثرانگشت   امضا 
مشّخص باشد.

ىا رسمى نوشته و مورد موافقت دو طرف قرار مى گىرد،   آنچه در اسناد عادى 
تعّهدآور است و هر طرف در صورت انجام ندادن آن، مورد پىگرد قانونى قرار مى گىرد.

 تمامى اسناد در دو نسخه ىا بىشتر تنظىم مى شوند.

�یم امو�ز �ی �ب

د: �ی �ز و�بّه �ک �یر �ت مله اهی �ز به �ب �

�یم. �ز
ی �ک �یم، ما همه کار، م �ز

ی �ک  ما همه ، کار م

امه ای را،  �ز ه ای ( او هر رو�ز ان وا�ژ �گ م�ی د. )رد�ز ی �زوا�ز امه ای را م �ز  ،  او هر رو�ز
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ه ای ( ا�یان وا�ژ �گ �پ د. )رد�ز ی �زوا�ز م

دارد. زه ، �ز ا� �ز رز �پ �ژ ا �آ �ب �ز دارد. ا�ی زه �ز ا� ، �ز رز �پ �ژ ا �آ �ب �ز  ا�ی

�ژ 
م�ک ا  �ی �گ  ی رد�ز اصّ ااهی �ز �باال، رد �ب مال�ت  �ب دن  �زوا�ز گام  ه�ز به  � �یم،  �ز �ی ی �ب ه م �ک همان طور 

ه ای  «  ان وا�ژ �گ م�ی ، »رد�ز �گ ِر رد�ز کار�ت . �زو  ع �آ �ژ ده اس�ت زّص �ژ � م�ژ
ه �با عالم�ت /،/ �یم �ک �ز

ی �ک م

ه رعا�ی�ت  ود �ک ی �ژ اهر م ی �ز گام ه ای « ه�ز ان وا�ژ �گ » م�ی . رد�ز ه ای « اس�ت ا�یان وا�ژ �گ �پ و » رد�ز

ود. ا�ز�ت �ژ ری رد�ی
گ

هوم د�ی� ی و م�ز مله مع�ز ی، ا�ز �ب ع�ز د؛ �ی �ز
اد �ک �ب هام ا�ی ن، ا�ب ردن �آ

ک
� �ز

وا �تع،  رد  ود.  ی �ژ م اهر  �ز �یه  �ک �ت ا  �ب همراه  �گ  رد�ز ی،  ارس �ز �بان  �ز رد  ه  �ک �ت  داسژ و�بّه  �ت د  ا�ی �ب

�باال  مله اهی  �ب ه رد  ان �ک �ز �پ د.  �با�ژ �یه دار  �ک �ت اماً  الرز ه  وا�ژ ن  �آ ه  �ک د  �ی ی �آ م ه ای  وا�ژ ال  �ب د�ز به  � �گ  رد�ز

�یم. �ز �ی ی �ب م

ود،  ی �ژ م �ز کار  �ژ �آ  ط  �ز رٔه  �ی �ب �ز �ز رد  ه  �ک �گ  رد�ز و  �یه  �ک �ت ر،  �ی �ز �ز ی  وا�داه�ی به  � ی  اس �ز �بان �ژ �ز رد 

د. �ز و�ی
ی �گ ری  « م �ی �ب �ز ر �ز �ب وا�داهی »  �ز
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خودآزماىى
1( با ارائٔه معّرفى نامٔه دبىرستان به ىکى از دفترخانه هاى محّل زندگى خود مراجعه کنىد و از نزدىک 

با کار دفترداران آشنا شوىد. آن گاه گزارشى از اىن بازدىد تهّىه کنىد.
2( ىک قولنامه و ىک وکالت نامه تهّىه کنىد.

3( تلّفظ قدىِم برخى از کلماتى را که در محّل زندگى شما رواج دارند اّما در فارسى امروز متروک 
شده اند، پىدا کنىد و در کالس ارائه نماىىد.

آنها  معناىى  تفاوت  دربارٔه  و  بنوىسىد  درس،  بىاموزىم  آغاز  نمونٔه  جمله هاى  مثل  جمله  دو   ) 4
توضىح دهىد.
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درس بىست وپنجم

دستور خّط فارسى )4(

امالى کلمات عربى در فارسى

توضىحاتنمونه ها نوع کلمهردیف 

کلمات ١
عربی 
همزه دار

اخذ، ارث، اجرت
آِخر، اآلن

رأس، منشأ

رؤیا، مؤّسس، سؤال، 
لؤلؤ

ائتالف، سائل، 
رئوس، متاللئ 

)نمونه های غیرغربی: 
نئون، پروتئین، تئاتر 

و …(

ماء َمعین، 
سوءهاضمه، شیء 
نورانی، جزء اّول

شکل 
همزه
ا
آ

أ

ؤ

ئـ

ء

کلماتی که با همزه آغاز می گردند، 
بدون حرف همزه نوشته می شوند.

/ء/ + /ا/ نیز، چه آغازی و چه میانی، 
بدون حرف همزه و به شکل »آ« نوشته 

می شود. 
همزٔه ساکن ماقبل مفتوح )میانی یا 
پایانی( با »ء« و کرسی »الف« نوشته 

می شود. 
همزه )میانی یا پایانی( در این کلمات 

و مشابه آنها با کرسی »و« نوشته 
می شود. 

همزه )میانی یا پایانی( در این کلمات 
و مشابه آنها با کرسی »ی« نوشته 

می شود. 

همزه در این کلمات و مشابه آنها بدون 
کرسی نوشته می شود. 
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٢
کلمات 
عربی 
بی نشان

کتاب، علم، استنساخ، تألیف، 
تصحیح، مقابله، طبع، نشر 

این کلمات و مشابه آنها کلمات عربی 
بی نشان هستند. 

٣
کلمات 
عربی 
نشان دار

الّساعه، الّسالم، الغرض، الباقی، 
مشترک المنافع، متساوی الّساقین، 

شخصًا، عجالـتًا، اتّفاقًا، ندرتًا، 
علی هذا، لذا، من جمله، من باب، 
لیلة القدر، دایرة المعارف، حّتٰی، 

موسٰی، مصطفٰی

این کلمات و مشابه آنها نشان دار 
هستند و امالی آنها را باید به درستی 
رعایت کرد. نشان های خاّص عربی: 
»ال«، »تنوین«، »حروف جاّره«، »ة« 

و »ٰی«

جمالت ٤
عربی

مابقی، ماجرا، مایملک، مازاد، 
معظّمٌ له، مقسوٌم علیه، لم یزرع، لم 

یعقل، الیتناهی، لم یزل 
سبحانه و تعالی، عّزو جّل، 

سالم اللّه علیه، تقبّل اللّه و العاقبة 
للمّتقین، لیس لإلنسان ااّلماسعٰی. 

ال فتی ااّلعلی ال سیف 
ااّلذوالفقار، کّل یوم عاشورا و 

کّل ارض کربال، اإلکرام باالتمام، 
شرف المکان بالمکین، الکالم یجّر 

الکالم

این جمالت و مشابِه آنها که در زبان 
عربی جملٔه اسمّیه یا فعلّیه هستند، 
در فارسی کم و بیش رواج دارند. 

در نوشتن آنها باید رسم الخّط خاّص 
عربی را رعایت کرد.

 فّعالّىت
از متن درس هاى 22 تا آخر کتاب هاى زبان و ادبیات فارسى )3( 

امال بنویسید.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ چهار

ــ جامع العلوِم  ندیم  ابن  الفهرسِت  ــ  فارابى  احصاء العلوِم  ــ  اخوان الّصفا  رسایِل 
رازى   ــ دایرة المعارف تخّصصى  ــ اطلِس اقلیمى ــ محّدثان و علما ــ مجمع الفصحاِى 
هدایت ــ فنون ارتباطات ــ حفاظت و نگهدارى ــ ظرفّیت ذخیره سازى ــ حائز اهّمّیت ــ 
اقالیم غربت   ــ کشف األسراِر میبدى ــ سراِى عاریتى ــ چیرگِى خصمان ــ رزِم صعب ــ 
ستارٔه ُسها  ــ محمِل اندیشه ــ حدیث نفس ــ مفاهیم انتزاعى ــ قواعد و ضوابط ــ مجّهز  و 
مسلّط ــ کلمٔه استشهاد ــ سند ضمانت ــ وجه التزام ــ نسخه هاى مّتحدالمتن ــ ترخیص 
گمرکى   ــ اخِذ غرامت ــ عزل ُوکالــ صحیح و نافذ ــ موجر و مستأجر ــ توابع و   لواحق  ــ 
عین  مستأجره     ــ مالیاِت مستغاّلت ــ ُاجرت المثل خانه ــ مفاصاى عوارض ــ معادل  ُاجرت  
ـ  ـ ارائهٔ معّرفى نامهـ  ـ غیرقابل اعتراض  ـ  ـ استراق  سمع ـ  ـ شرکِت متعّهٌدلهـ  ـ  پاسخ استعالمّیهـ  المسّمٰی  ـ
ـ سخن  ـ مثلّث متساوى الّساقینـ  ـ سوء هاضمه   ــ استنساخ متنـ  ـ ماء َمعینـ  ائـتالف احزابـ 
معظٌم له  ــ آیٔه »والعاقبة للمّتقین«   ــ زمین لم یزرع ــ احیاى لیلة  القدر  ــ  صبوح مؤمنان ــ 
وقت صباح  ــ دانٔه محّقر ــ تربیت و ترشیح ــ متابعت و پیروى  ــ درخواست َالُمثّنى ــ صیغٔه 
ـ قّؤه خاّلقّیت ــ سره نویسى  ـ باعث عصبانّیتـ  ـ مستعمرهٔ خودمختارـ  مجهول    ــ تأّمل  و تعّمقـ 
ـ زمهریر و  ـ ِعَنب و انگورـ  و عربى مآبى ــ عجین و آمیخته ــ غّواص چاالک ــ مغایر اهدافـ 
ـ ظُرفا  ـ حّیِز انتفاعـ  ـ مضّرت و زیانـ  ـ فرزنِد صاحب فراستـ   صالحـ  ـ ظنِّ ـ ـ فلِک َشعوذه گرـ  سرما ـ 
ـ  ـ لبخند شیطنت آمیـز ــ هـوِل هلیمـ  ـ صبّیه و دخترـ  ـ طبقٔه مرفّهـ  ـ ذّمِت و تعّهدـ  و نکته سنجانـ 
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ـ ترخیِص زودهنگام  ــ والدهٔ مکّرمه  ــ تأثیرگذارى و  ـ دوراِن نقـاهتـ  مـرّخصى استعالجىـ 
ـ  ـ َشعِر گلنارـ  ـ قّصٔه پلئاسـ  تأثیرپذیرى ــ زمینٔه خاّلقّیت ــ سنخّیت  و همسویى ــ اثاِث خانهـ 
ـ مضامیِن  ـ التزامات شعرىـ  ـ عزلت و انزواـ  ـ َمظاهر صنعـ  ـ تـأّمالت شخصىـ  عمـق و غناـ 
ـ تعبیه و آماده ــ چاه مقنَّع   ــ گوهر سیماب سان ــ پاِى گسسته عنان ــ ابـلِق زمانه ــ  بدیع ـ

سیالِب ظلم ــ حریر تورى ــ َزمهریِر غریب ــ هول و وحشت ــ غرقاِب غم.  
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درس بىست وششم

دستور تارىخى )4(

در اىن بخش، کاربرد تارىخى نقش نماها را بررسى مى کنىم:

نشانۀ ندا
٭ در گذشته ىکى از نشانه هاى ندا آوردن مصوت )ا( پس از اسم بوده است:

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نىکى بـه جاى ىـاران فـرصت شمار ىارا        

)حافظ(  
٭ از نشانه هاى دىگر ندا نىز »اىا« پىش از اسم بوده است:

اىـا شـاه مـحمود کشـورگشاى          ز من گر نترسى بترس از خداى         )شاهنامه(

نقش نما ــ انواع را
در گذشته »را« انواع گوناگون داشته است؛ ازآن جمله:

1( نشانٔه فّک اضافه )اضافٔه گسسته( بوده است:
مرا زور و فىروزى از داور است        نه ازپادشاه و نه از لشکراست =  زور وفىروزى من...

                                                                                                                                                 )شاهنامه(

او را دالرام نام است = ناِم او …                                                                          )سمک عّىار(
پادشاهى اوراست زىبنده = پادشاهى زىبندٔه اوست                                )خواجه عبداللّه انصارى(
)خواجه عبداللّه انصارى(      سالم او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است.      
٭ دراىن صورت، اگر گروه اسمى )مضاف و مضاٌف الىه( مفعول بود، آن را بدون 

نشانٔه »را« به کار مى بردند:
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تــا نـبـاشـد دو ســرى و امـتىـاز گــرگ را بــرکند سر آن سـرفـراز 
) مثنوى(

ورا نــام تهمـىـنـه سـهراب کرد چو خندان شد و چهره شاداب کرد 
)شاهنامه(

2( به جاى حرف اضافهٔ »به«، »بر«، »براى« و »از« مى آمده است:
)گلستان( از: اسکندر رومى را پرسىدند: دىار مشرق و مغرب به چه گرفتى؟  
)گلستان( حکىمى را پرسىدند که دوست بهتر ىا برادر؟ گفت برادر نىز دوست به.  
)تارىخ بلعمى( به: همه قّصهٔ خوىش موسى را بگفتند.  
)شاهنامه( بر: تن بى سرت را که خواهد گرىست؟  
)نصىحة الملوک( براى: ىکى بفرستىم تا ما را خوردنى آورد.  

3( نشانهٔ مالکّىت:
در اىن کاربرد، همىشه با فعل »بودن« و مشتّقات آن مى آىد:

)مولوى( ما به فلک مى روىم، عزم تماشا که راست؟      
)سعدى( مشنو اى دوست که غىر از تو مرا ىارى هست.      
اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هىچ کس را به کار نىاىد. )قابوس نامه(
)کشف االسرار(   کافرى را غالمى بود صاحب گوهر.      
ـ که امروزه از مىان رفته )=  مر(   ــ  ٭ گاهى نىز حرف نشانهٔ »را« همراه با نشانٔه دىگرىـ 

مى آمده است:
)گلستان(   بى هنران مر هنرمند را نتوانند که بىنند.      

4( نشانهٔ قىد بوده است:
)شاهنامه( اگر شب رسى روز را باز گرد          بگوىش که تنگ اندر آمد نبرد      
)گلستان( شب را به بوستان با ىکى از دوستان اّتفاق مبىت افتاد.     

نقش نما = حرف اضافه: )متّمم(
٭ متّمم ــ که امروز با ىک حرف اضافه مى آىد ــ در گذشته گاهى دو حرف اضافه 
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مى گرفته است:
بگىر و به گىسوى او بر بدوز              به نىک اختر و فال گىتى فروز                                    )شاهنامه(
   )شاهنامه( زدش بر زمىن بر به کردار شىر          بدانست کاو هـم نماند بــه زىر          
٭ به جاى حرف اضافٔه سادٔه »براى« درمتون گذشته، گاهى حرف اضافٔه مرکّب »از 

براى«  مى آمده است.
اىن چه سختى و مشّقت است که تو از براى دانه اى برخود نهاده اى؟

٭ »که« امروز فقط حرف ربط است اّما در گذشته گاهى حرف اضافه نىز بوده است:
به نزدىک من صلح بهتر که جنگ )= از جنگ(                                                     )گلستان(
٭ به جاى حروف اضافٔه »با«، »بى« و »بر« گاهى »ابا«، »ابى« و »َاَبر« مى آمده است.
جــوانىش را خوى بد ىار بـود       ابـا بـد همىشه بــه پىکار بــود                  )شاهنامه( 
ابــر کىـن آن شــاهزاده سوار       بکشت  از سواران دشمن، هزار                  )شاهنامه(

حذف
حذف تمام ىا بخشى از جمله، نمونه هاى متعّدد و متنّوع دارد؛ از آن جمله:

٭ حذف ىک جمله ــ که بخشى از ىک جملٔه مرکّب است:
بگو که اگر بىاىى و مسلمان شوى |ـــــــــــ| و اگر نه، که سپاهى بفرستم سوى شما 
که طاقت اىشان ندارىد.                                                                                              )ترجمٔه تفسىر طبرى(
به خواب دىد که |ـــــــــــ| اگر مى خواهى که چشم تو بهتر شود، برو رضاى شىخ 
مىهنه بادست آور.                                                                                      )اسرارالّتوحىد(

٭ حذف فعل معىن به قرىنٔه لفظى جملٔه هم پاىه ىا ناهم پاىه:
اّول قصه اى که به من دادند، اهل کوفه رفع کرده بودند و از عامل خود شکاىت 
کرده.|ـــــــــــ|                                                                                                              )جوامع الحکاىات(
هرگز از دور زمان ننالىده بودم و روى از گردش آسمان درهم نکشىده.|ـــــــــــ|        )گلستان(
٭ حذف فعل اسنادى به قرىنٔه معنوى از جمله ها ىى که مسند آنها صفت برتراست:
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ازگرسنگى مردن، ِبه که به نان فروماىگان سىر شدن.                                         )قابوس نامه(
٭ حذف فعل اسنادى از هر دو جملٔه هسته و وابسته به قرىنٔه معنوى:

نه هرکه به قامت مهتر |ـــــــــــ| به قىمت بهتر |ـــــــــــ|.                                                                )گلستان(
٭ حذف شناسه

چنان که از برادران و خواهران مستثنى شدم و به مزىد تربىت و ترشىح مخصوص 
          )کلىله و دمنه( گشت.]= گشتم[                                                                        
پىر فرتوت را از مىان کار بىرون آوردند و زمام کار بدو سپرد. ]= سپردند[  )کلىله و دمنه( 
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خودآزماىى
1( با توّجه به آنچه خوانده اىد، وىژگى هاى دستورى متن زىر را بنوىسىد.

جعفربن ابى طالب به سخن درآمد و گفت: »اى پادشاه، بدان که ما از قومى از اهِل جاهلىّت بودىم و بتان را 
مى پرستىدىم و مردار همى خوردىم تا خداى بر ما رحمت کرد و از مىان قوم، کسى را برانگىخت و او را به رسالت به 
ما فرستاد. ما را به توحىد و عبادت خداوند فرمود و از پرستىدن بتان ما را منع کرد و احکام شرىعت ما را مى آموخت. 
  آن گاه از مىان قوم، ما تصدىِق وى نمودىم و متابعِت وى مى کردىم و به دىن وى درآمدىم و ترک بت پرستىدن بکردىم.« 
                                                             )سىرت رسول الّله. رفىع الّدىن اسحاق همدانى(  
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ود. کل �ب ن م�ش ول �آ �ب ه �ت د �ک ی �ز ال ن م�ش رای م �ب

اَوَرد. �ی ی �بار �ز �یما�ز ه  �پ�ش د �ک �ز�ی رز ی �ب �ر�ز

. �ت داسش ر�ز د، دس�ت �ب ر��ی صود �ز به م�ت ا � ود و �ت ده �ب به هر ردی �ز ا � و�ی
�گ

د. ی �ز �تسش م �ب و �آ به �آ صود، �زود را � به م�ت دن � رای ر��ی �ب

د. ه �ز ر ردوا�ز �ی به �ت ّد�ت � �تو�پ را �با �ش

د. ود�ز ده �ب دان �ز ا  دور م�ی ان را دور�ت �ز
�ک �ی راهی �با�ز صو�ی �ت
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2( انواع »نقش نما« را در جمله هاى زىر پىدا کنىد و معانى »را« را بنوىسىد:
مرا دىگر روز نوبت بود. به دىوان آمدم. استادم به باغ رفت و بوالحسن دلشاد را فرمود تا آنجا آمد و بونصر و 

تنى چند دىگر. و نمازشام را، بازآمد.
ىافتم امىر را آنجا فرود آمده و اعىان همى آمدند. گمان افتاد که مگر اىنجا ثبات خواهد کرد و  لشکر را ضبط 

کرد. و آن را مى ماندند تا کسانى از اعىان که رسىدنى اند، در رسند و آفتاب زرد را، امىر به آب روان رسىد.
دىگران درآمدند و اسب و سالح بستدند و مردان را دل بشکست. گفتند: » زندگانى خداوند دراز باد، بىش 

اىستادن را روى نىست.« و اىن حاجب را از غم، زهره بترقىد.
 )تارىخ بىهقى(     
3( فرض کنىد که مى خواهىد به جاى شناسنامهٔ گم شدٔه خود المثّنى بگىرىد. ىک استشهاد نامهٔ 

محّلى تهّىه کنىد.
4( با فعل » پختن « جمله هاىى بسازىد که هربار معناى فعل در آن جمله ها تغىىر کند.
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درس بىست و هفتم 

وىراىش

خطاهاى راىج زبانى
تا کنون مطالبى را دربارٔه درست نوىسى، وىراىش فارسى نوىسى و آشناىى با زبان معىار 
با شما در مىان گذاشته اىم. اکنون مى خواهىم ضمن ىادآورى برخى از مطالبى که آموخته اىد، 

با بىان نکاتى تازه، شما را با شىوه هاى درسِت نگارش فارسى بىشتر آشنا کنىم.
1( خطاهاى مربوط به کاربرد فعل

 رودخانه به سرعت مى رود و مسىر دائمى اش را طى خواهد کرد.٭ 
رودخانه به سرعت مى رود و مسىر دائمى اش را طى مى کند.

در نمونهٔ اّول، زمان دو فعل با هم متناسب نىستند.
 در سال 334، آل بوىه بغداد را گشودند، خلىفه را برکنار و پسرش را به جاى او 

نشاندند.
درسال 334، آل بوىه بغداد را گشودند، خلىفه را برکنار کردند و پسرش را به جاى 

او نشاندند.
در نمونهٔ اّول،  فعل بى قرىنه حذف شده است.

 فّعالّىت 1
جملٔه زىر را وىراىش کنىد.

»اىن مسئله را مطرح و مورد بررسى قرار گرفت«.

 ٭ توّجه: در مثال ها، جمله هاىى که با مرّبع مشّخص شده اند نادرست و جمله هاى دىگر درست هستند.
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 ىکى از دالىل عالقهٔ من به موسىقى کالسىک اىن است که، شما با شنىدن آن، 
احساس راحتى مى کنىد.

ىکى از دالىل عالقهٔ من به موسىقى کالسىک اىن است که، با شنىدن آن احساس 
راحتى مى کنم.

گاهى نهاد فعل به طور نابه جا تغىىر داده مى شود و، به تبِع آن، شخص فعل نىز تغىىر مى کند.

 فّعالّىت 2
جملهٔ باال را به گونه اى دىگر وىراىش کنىد.

 چنان که گفته آمد اهل عرفان را طرىقتى دىگر است.
چنان که گفته شد، اهل عرفان طرىقه اى دىگر دارند.

با دستور  کاربرد افعال به شىوهٔ دستور تارىخى جاىز نىست. در درس هاى گذشته 
تارىخى و کاربرد آن آشنا شدىد.

2( خطاهاى مربوط به کاربرد حروف اضافه
 به بخش بعدى مالحظه بفرماىىد.
بخش بعدى را مالحظه بفرماىىد.

 فّعالّىت 3
فکر کنىد و دلىل اىن خطا را بىان کنىد.

 دىدگاه او از دىدگاه روان شناسان متفاوت است.
دىدگاه او با دىدگاه روان شناسان متفاوت است.

چنان که خوانده اىد، برخى از فعل ها، مسندها، متّمم ها ىا اسم ها و صفت ها ،حرف 
خود را مى طلبند. پس »متفاوت از« نادرست است و باىد گفت: »متفاوت با«.  اضافٔه خاص  ّ
هر حرف اضافه، معنى تازه اى به ىکى از اىن ارکان مى بخشد؛ مثالً: نگرىستن به … به معنى 
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»نگاه کردن به« است و »نگرىستن در …« به معنى »تأّمل و تعّمق در …« است.

 فّعالّىت 4
جملٔه زىر را وىراىش کنىد.

ادامه و تأکىد بر انجام چنىن تمرىن هاىى، باعث ورزىدگى در نگارش 
مى گردد.

3( تعبىرهاى نامناسب
 خىلى وقت ها دستورالعمل هاى خشک در نگارش به درد نمى خورند.
در بسىارى موارد، دستورالعمل هاى خشک در نگارش کاربرد ندارند.

اىنها، گفتارى هستند و در  »خىلى وقت ها« و »به درد نمى خورد« و تعابىرى نظىر 
نوشته ها سعى کنىم از کاربرد آنها بپرهىزىم.

4( ابهام و کژتابى
  1( مستعمرهٔ خودمختار متعلّق به سنگاپور       مستعمرٔه خودمختار سنگاپور 

  2( خوِد سنگاپور که مستعمره اى خودمختار است.        
جملٔه باال به دلىل آنکه چند معنى از آن استنباط مى شود، ابهام دارد. ابهام نتىجٔه 
نشاندن اجزاى جمله در جاى نامناسب، تتابع اضافات و مشّخص نبودن مرجع ضمىر است.

فّعالّىت 5
جملٔه زىر را وىراىش کنىد.

او با برادر همساىه اش احمد مسافرت کرد.

5 ( جمالت دىرىاب
 موضوع ساده اى که ممکن است در هر زمانى نگران کننده نباشد، وقتى سطح انرژى 
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بدن کاهش مى ىابد، مى تواند به راحتى شما را عصبانى کند و از کوره به در ببرد. موضوع 
ساده اى که چه بسا در مواقع عادى نگران کننده نىست، با کاهش مىزان انرژى بدن، ممکن 

است به آسانى باعث عصبانّىت شود.
جملٔه بلند نخست را با تغىىراتى چون جابه جاىى ارکان آن، حذف حشو و زواىد، کوتاه 
کردن تعبىرات، شکستن جمله ها و تبدىل آنها به جمالت کوتاه تر، بهتر مى توان درىافت.

6( درازنوىسى
 در بىشتر موارد، اگر از چسب به حّد کفاىت استفاده نشود ىا بىش از حّد مورد 

لزوم از چسب استفاده به عمل آىد، به صافى و شّفافّىت کتاب آسىب وارد مى آىد.
اگر از چسب کمتر ىا بىشتر از حّد معمول استفاده شود، به صافى و شّفافّىت کتاب 

آسىب مى رسد.

فّعالّىت 6
جملٔه باال را به گونه اى دىگر وىراىش کنىد.

7( تکرار
 قىمت اجناس و کاالهاى اساسى قىمت گذارى شده از سوى دولت، در شهرهاى 

مختلف به نسبت هاى مختلف کاهش قىمت داشته است.
قىمت کاالهاى اساسى که دولت آنها را نرخ گذارى کرده، در شهرها به نسبت هاى 

گوناگون کاهش ىافته است.
در جملهٔ باال تکرار کلمه هاى »قىمت« و »مختلف« جمله را دىرىاب و طوالنى کرده است.

8 ( تأثىر ترجمه
 اىن طرح از دو مشکل اساسى رنج مى برد.

اىن طرح دچار دو مشکل اساسى است.
ترجمه  اگرچه باعث غنى شدن داىرهٔ واژگان، شىوه هاى بىان تازه و به کار افتادن قّوهٔ 
خاّلقّىت مى شود، آثارى منفى چون گرته بردارى را درپى دارد. بنابراىن، ضمن شناخت 
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گرته بردارى هاى نادرست، باىد از کاربرد آنها بپرهىزىم؛مثالً: اصطالحاتى نظىر روى کسى 
حساب کردن، حّمام گرفتن، رىسک کردن و تصوىر کسى را داشتن و … .

واژگان بىگانه نىز در سدٔه اخىر به فراوانى وارد زبان فارسى شده اند. اىن واژگان، به 
دو شکل وارد زبان مى شوند؛ ىکى از راه طبىعى و با آهنگ معتدل که در اىن حالت، واژٔه 
بىگانه از نظر آواىى و آراىش واجى و ساخت هجاىى با هنجارهاى زبان وام گىرنده، هم ساز 
است؛ مثل: پست، تىم، تلفن، اسکناس، بانک و … . البّته گاه به کمک همىن واژه ها، 

واژگان تازه اى هم مى سازند: پست چى، پست کردن، پست خانه و ... .
نوع دىگر وام گىرى همراه با تصّنع و تکلّف و با آهنگى غىر طبىعى و سىل آساست. در 
اىن حالت، هجوم واژه هاى بىگانه تجانس زبان را مختل مى سازد و نىز مانع از آن مى شود که 
اهل زبان برابرهاى مناسبى براى آنها بىابند. واژگان بىگانه در اىن حالت به زبان لطمه وارد 
مى کند. وقتى ما براى بىان مفاهىم، واژه هاى بومى متعّدد و مناسبى دارىم، لزومى ندارد از 
معادل بىگانٔه آن استفاده کنىم؛ مثالً: به جاى کاراکتر، پرستىژ، پرسنل، ساىز، موباىل و … 

باىد گفت: شخصّىت، حىثّىت، کارکنان، اندازه ، تلفن همراه و … .

 فّعالّىت 7
براى هرىک ازکلمات بىگانهٔ زىر، معادل هاىى مناسب پىشنهاد دهىد.

کاناپه، فرىم، تىراژ، تىتر، ادىت، سوبسىد، نگاتىو

9( نوآورى هاى کاذب
اگر نوآورى بجا و مناسب باشد، ستوده است و در غىر اىن صورت، زبان را نابود 
مى کند. از جمله نوآورى هاى کاذب که در آثار قلمى خام دستان دىده مى شود، سره نوىسى، 
کهنه گراىى، عربى مآبى، کاربرد بى دلىل واژه هاى فرنگى ) که بسىارى از آنها معادل فارسى 

هم دارند( تکّلف هاى علمى و تفّنن هاى شاعرانه است. به اىن نمونه ها توّجه کنىد:
 دربارهٔ شىوهٔ اضافت پس از »ه«ى نافراگفته، ىا »ى« بىان حرکت، بر پاىهٔ پرىسمان هاى 

نگرىک، زبانىک اکنون به نىرو شکل »نامٔه« را توصىه مى کنىم.
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دربارٔه شىؤه افزودن »ى«  پس از »  ـه «  بىان حرکت، بر اساس تحقىقات زبانى، اکنون 
شکل »نامٔه« را توصىه مى کنىم.

»  ـه «  چون  فارسى  جاافتادٔه  و  معمول  واژه هاى  جاى  به  نوىسنده  اّول،  جملٔه  در 
غىرملفوظ، تحقىقات زبانى و قاطعّىت، از واژه هاى نامأنوس نافراگفته، پرىسمان نگرىک، 
زبانىک و به نىرو استفاده کرده است. به اىن کار »سره نوىسى« مى گوىند. سره نوىسى نوعى 

بىمارى زبانى و دهن کجى به واقعّىت و پىشىنه و سّنت زبانى است.
 افرادى ِمن َحىُث الَىشعر، اسقاط وظىفه مى نماىند و جمهور ناس باىد مقابلٔه شدىده نماىند.
افرادى نادانسته، در انجام وظاىف خود کوتاهى مى کنند که در اىن صورت، تمامى 

مردم باىد با آنان به تندى برخورد کنند.
در جملٔه نخست، خالف نمونٔه قبلى از کلمات عربى و نامأنوس چون من حىث الىشعر، 
اسقاط، جمهور ناس، مقابلٔه شدىده استفاده شده است. به کارگىرى عناصر متروک و زبان 

باستانى نىز نوعى بىمارى است و ما را از زبان معىار دور مى سازد.
 روند فزاىنده  و پرشتاب توّرم اقتصادى، فراىند کنترل رشد ناهمگون و ىک وجهى 

را در پهنٔه کشور ناممکن کرده است.
کنترل توّرم اقتصادى به دلىل رشد روزافزون و سرىع آن، در سراسر کشور ناممکن 

شده است.
ناهمگون  فراىند،  فزاىنده،  واژه هاىى چون روند،  دلىل وجود  به  در جملٔه نخست، 
ىک وجهى و پهنه درىافت مطلب دشوار شده است. در برخى نوشته هاى علمى، کاربرد 
اصطالحات خاص براى بىان دقىق مفاهىم، ضرورت دارد اّما در نوشته هاىى که مخاطبان 

آنها تمامى مردم هستند، بهتر است از تعابىر روشن و قابل فهم براى همه، بهره بگىرىم.

فّعالّىت 8
دربارٔه عّلت نادرستى جمالت زىر گفت    و گو کنىد.

10( خطاهاى کاربردى دىگر
 فکر مغشوش خود را به آنچه که مى بىند، مى سپارد.)کاربرد نابجاى که(
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 فکر مغشوش خود را به آنچه مى بىند، مى سپارد.
 فرار از جناح راست به وسىلٔه بازىکن خّط حمله.

فرار بازىکن خّط حمله از جناح راست.
 هوا ابرى هست.
هوا ابرى است.

 اگر چه در اىن کار زمانى متصّور نىست اّما بهتر است در آن بىشتر تأّمل کنى.
هرچند براى اىن کار زمانى متصّور نىست، بهتر است در آن بىشتر تأّمل کنى.

 صداى مرا دارىد؟
صداى مرا مى شنوىد؟

 هنوز معلوم نىست چه تعداد از زندانىان شامل اىن عفو شده اند. 
هنوز معلوم نىست چه تعداد از زندانىان مشمول اىن عفو شده اند.

 عامىانه نوىسى ىکى از بىمارى هاىى است که مردم مبتال به آن هستند.

عامىانه نوىسى ىکى از بىمارى هاىى است که مردم به آن مبتال هستند.
 او واقعاً مانند ىک غّواص عمل مى کند.

او واقعاً مانند غّواص عمل مى کند.
 ما از اىن کار خشنود مى باشىم.
ما از اىن کار خشنود هستىم.

 انتهاى برنامه را مزىّن مى کنىم به فرازى از بزرگان دىن.
برنامه را با سخنى از بزرگان دىن ختم مى کنىم.

)فراز به معنى اوج درست است(
 مواّد زاىد از طىف وسىعى برخوردارند.

مواّد زاىد انواع بسىار دارند.
 ما حرف اّول را در کشتى جهانى مى زنىم.
ما در کشتِى جهان، مقام اّول را دارىم. 
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ىادآورى 
بتوانىم  تا  نکات نگارشى و وىراىشى زبان فارسى سال اّول و دوم را مرور مى کنىم 

نوشته هاى خود را بهتر اصالح و وىراىش کنىم.
الف( وىراىش فّنى

1( کاربرد درست همزه: ساِئـل ← سائل
مى شود:  بدخوانى  موجب  آنها  نوشتن  سرهم  که  مرکّبى  کلمات  نوشتن  جدا   )2

حاصلضرب ← حاصل ضرب
3( کامل نوشتن عبارت هاى دعاىى ىا نوشتن آنها با نشانٔه اختصارى: پىامبر صلّى اللّه 

علىه و آله و سلّم ىا پىامبر )ص(
4( استفادهٔ درست از »ى« مىانجى: سبِو آب ← سبوىِ آب

5 ( تماىز مىان »ه، و« بىان حرکت و حرف هاى »ه، و«: رادىُ  ← رادىو /    خاِن ←  خانه 
6( توّجه به امالى کلمات هم آوا و کاربرد آنها: اساس و اثاث ــ خوار و خار

ِـ ختم مى شود.  7( کاربرد »ى« مىانجى بزرگ به جاى »ء« هنگامى که مضاف به مصّوتـ 
مدرسٔه بزرگ ← مدرسه ی بزرگ

8( رعاىت عالىم نگارشى در زبان فارسى: نقطه ).( ــ وىرگول )،( ــ دو نقطه    ):(   ــ 
ـ خط فاصله )ــ(   ــ  ـ نقطه وىرگول )؛(ـ  ـ گىومه )»«(ـ  ـ عالمت تعّجب )!(ـ  عالمت سؤال )؟(ـ 
سه نقطه )…( ــ قاّلب )] [( ــ کمانک ))(( ــ ممّىز )/( ـ ستاره )٭( ــ پىکان ) ← ( ــ اىضاً 
)    ً  (  ــ آکالد )} {( ــ تساوى )=(. هرىک از اىن عالىم در جمله کاربرد خاّصى دارند.

9( حذف همزه از آخر کلمات عربى مختوم به »اء«: انشاء ← انشا / صفاء ← صفا
ب( وىراىش زبانى 

1( پرهىز از کاربرد شکل گفتارى جز در نوشتٔه متناسب با نوع آن: مىون بىابون  ← 
مىان بىابان

خانم  مدىرٔه محترمه ←  فارسى: خانم  در  مطابقت موصوف و صفت  از  پرهىز   )2
مدىر محترم
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زبانى  /   ← زباناً  غىر  عربى:  و  سره  فارسى  کلمات  در  تنوىن  کاربرد  از  پرهىز   )3  
تلفناً  ← تلفنى 

4( پرهىز از جمع بستن جمع هاى عربى با نشانه هاى فارسى: اخالق ها ← اخالق
5( خوددارى از افزودن »تر« به صفت هاى تفضىلى عربى: اعلم تر ← اعلم  

6( رعاىت کوتاهى جمالت 
7  ( پرهىز از تکلّف کالمى و بىان عبارت هاى فضل فروشانه 

8( پرهىز از کاربرد عبارت هاى زاىد و بى نقش، تکىه کالم ها، تکرار فعل ها و … 
9( پرهىز از کاربرد واژگان و ساخت هاى دستورى کهن: از جاى بشد ← عصبانى 

شد.
10( کاربرد برابرهاى مناسب فـارسى به جاى کلمات غىر فارسى: على کّل حال ←  

در هر حال   / سىستم ← نظام 
11( پرهىز از کاربرد دو کلمٔه پرسشى در جمالت پرسشى: آىا چگونه ← چگونه

12( کاربرد درست تکىه کالم »به قول معروف«: »به قول معروف خسته شدم« که 
»خسته شدم« قول معروف نىست.

13( پرهىز از کاربرد »برعلىه« و »برله« به جاى علىه و له 
14( کاربرد نادرست »را«ى نشانٔه مفعول پس از فعل: کفشى که خرىده بودى را 

پسندىدم ← کفشى را که خرىده بودى، پسندىدم.
15( مطابقت نهاد با فعل: هم من رفتم هم او ← هم من رفتم هم او رفت.

16( پرهىز از حشو: سوابق گذشته، فىنال آخر، ُحسن خوبى و ← گذشته، آخر، خوبى.
17(   جمع بستن کلمات فارسى با نشانه هاى جمع عربى جاىز نىست: بازرسىن ← 

بازرسان ← گزارشات ← گزارش ها ← آزماىشات ← آزماىش ها.
18( حذف درست فعل به قرىنه: سارق را دستگىر و به زندان بردند ← سارق را 

دستگىر کردند و به زندان بردند.
19( کاربرد »با« و »براى« به جاى »به وسىلٔه« و »به منظور«: به وسىلٔه پست ← با پست 
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20( به کار بردن فعل با حرف اضافٔه خاّص آن :بردن از، باختن به، ترسىدن از 
 ← نوشته شد  توّسط سعدى  گلستان  نهاد:  با  فعل مجهول  کاربرد  از  پرهىز   )21

سعدى گلستان را نوشت.
22( پرهىز از کاربرد »ىّت« با کلمات فارسى: دوئّىت ← دوگانگى 

23( کلمٔه »برخوردار« در جاىى به کار مى رود که نتىجٔه مثبت و مفىد داشته   باشد. اىن 
بىمار از ضعف برخوردار است ← اىن بىمار ضعىف است. 

24( برجسته کردن تضاد بىن اجزاى جمله به کمک » و« مباىنت ىا استبعاد: مسلمان 
و دروغ!

25( پرهىز از کاربرد عباراتى که ابهام و کژتابى دارند : دو خواهر و برادر حافظ کّل 
قرآن شدند.



  196   

�یم امو�ز �ی �ب

د: �ی �ز و�بّه �ک ر �ت �ی �ز کلما�ت �ز ل�زّ به �ت �

و، کالس ، �پاس ی، راد�ی س
ا�ک �ت

ی اهی 
گ

ل رش �ت �با و�ی ها را مطا�ب �ز ر�ز�ته و �آ �ی دز �پ اً �ز �ز ی را ع�ی ن کلما�ت �ی �ز ان �پ �با�ز ی �ز ارس اِر ما �ز �ت �ز گاِه �گ د��ت

 ،)taxi( ی س
�ک َ �بان کلما�ت �باال را �ت ی �ز س گل�ی �ز

ر ا . �ی�ک �ز�ز ر داده اس�ت �ی �ی ی �ت�ز ارس �بان �ز ی �ز وا�ی �آ

ـ/ را رد  ـَ ی ما مصّو�ت / د. ول �ز
ی �ک �ز م ل�زّ س )class(، و �پَس )pass( �ت ُو )radio(، ِک�َ ِری د�ی

م. رده ا�ی
ک

ل � د�ی �ب / �ت به /�آ ن کلما�ت � ا�ی

�بان �با  ی �ز س گل�ی �ز
ر ا د ا�ز �ی�ک �ز�ز ��ی به �ت�ت �بان کلما�ت �باال را � ی �ز ارس ر �ز ر �ی�ک �ز�ز

گ
ن ا� را�ی ا�ب �ز �ب

ر:
گ

ال د�ی� د م�ش �ز . �پ �ته اس�ت ر�ز
گ

اصله � ار« �ز ی »مع�ی ارس د ا�ز �ز �ز
�ز �ک ل�زّ ـ/ �ت ـَ مصّو�ت /

ی اه  ر�ب �ز را  کلما�ت  ن  ا�ی د  �ی �ز �ک ی  ررس �ب ر.  و�ت �ی کام�پ س، 
ال�ک �ز  ، ال�ش �ز  ، ال�یسم، گالسه  ر�ٔ س، 

ا�ک �ز

د. �ز �ز ی �ک �ز م ل�زّ زه �ت و�
�گ �پ



  197   

خودآزماىى
1( جمله هاى زىر را وىراىش کنىد.

  اىن موضوع در جلسۀ امروز مطرح و مغاىر اهداف شرکت تشخىص داده شد.
  دروازه بان توپ را براى مدافع کنارى واگذار کرد.

  برنامه اى که از سمع و نظر گرامىتان گذشت را با هم نقد و برسى مى کنىم.
  حسن به برادرش گفت که مقاله اش منتشر شد.

  زندگى دانشمندان باىد، ضمن آنکه به دست اهل فن نوشته شود، مورد دّقت قرار گىرد.
  تىم مقابل از ده بازىکن خود مورد استفاده قرار داد و در فىنال نهاىى اىن بازى را به سود خود پاىان داد.

  روش مورد استفاده در اىن پژوهش، روش توصىفى مى باشد که در اىن روش از روش تحلىل محتوا استفاده 
شده است.

  مى رفتىم که دومىن گل را از حرىف درىافت کنىم.
  در هفته هاى اخىر، تجارت جهانى رونق بى سابقه اى را تجربه مى کند.

  اىن کودک از کم خونى قابل توّجهى برخوردار است. 
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پىوست
بخش 1

٭ مصدر تعدادى از فعل هاى ناگذر )فعل هاىى که جملٔه دو جزئى مى سازند(:
آمدن، افتادن، اىستادن، بالىدن )رشد کردن(، برخاستن، پرىدن، پالسىدن، پوسىدن، 
تابىدن، ترکىدن، جنبىدن، جوشىدن، جهىدن، چرخىدن، خروشىدن، خزىدن، خشکىدن، 
خوابىدن، درخشىدن، دمىدن، دوىدن، رفتن، روىىدن، زىستن، شتافتن، غرىدن، گرىستن، 

گندىدن، لرزىدن، لغزىدن، لنگىدن، ماندن، مردن، نالىدن، نشستن، وزىدن.
بخش 2

٭ مصدر تعدادى از فعل هاىى که جمله هاى سه جزئى با مفعول مى سازند:
بستن،  بردن،  برافراشتن،  بافتن،  انداختن،  افکندن،  افراشتن،  آوردن،  آزمودن، 
بوسىدن، بوىىدن، پاشىدن، پراکندن، پرستىدن، پروردن، پسندىدن، پوشىدن، تراشىدن، تکاندن، 
جوىدن، چشىدن، خراشىدن، خواستن، خوردن، داشتن، دانستن، دوختن، دوشىدن، دىدن، 
راندن، رىختن، ساختن، ستودن، سرودن، شستن، شناختن، فرستادن، فرىفتن، کاشتن، 
نواختن،  لىسىدن، مکىدن،  گَزىدن، گستردن، گشودن،  گُزىدن،  کشىدن، کندن، گذاشتن، 

نگاشتن، نوشتن، نهادن، ىافتن.

بخش 3
مصدر برخى از اىن فعل ها را همراه با حرف اضافٔه وىژٔه آنها مى بىنىم:  

حرف  اضافه                                       مصدر
   اندىشىدن، بالىدن، برازىدن، برخوردن، پرداختن، پىوستن، تاختن، 

   چسبىدن، گروىدن، نازىدن، نگرىستن
به

با   جنگىدن، درآمىختن، ساختن، ستىزىدن، آمىختن )مخلوط شدن(
از   پرهىزىدن، ترسىدن، رنجىدن، گذشتن

در   گنجىدن
بر   شورىدن
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هر ىک از اىن فعل ها حرف اضافٔه وىژٔه خود را مى طلبد و بى آن به کار نمى رود؛ در حالى 
که بقّىٔه فعل ها معموالً با هر حرف اضافه اى مى آىند. به دو جملٔه زىر توّجه شود:

محسن از ……………… مى رنجد.
محسن از / به / تا / در / به سوى خانه مى رود.

بخش 4
مصدر فعل هاى با مفعول و متّمم )همراه با اىن فعل ها عالوه بر حرف نشانٔه »را« ىک 

حرف اضافٔه اختصاصى نىز مى آىد(:

حرف  اضافه                                          مصدر        
 آموختن )تعلىم دادن(، آوىختن )وصل کردن، نصب کردن(، افزودن، 
آلودن، بخشىدن، پرداختن، پىوستن، چسباندن، سپردن، فروختن، 

گفتن، دادن
به

با اندودن، آمىختن )مخلوط کردن(، سنجىدن
شنىدن،  رهاندن،  ربودن،  دزدىدن،  خرىدن،  ترساندن،  پرسىدن، 

ازکاستن، گرفتن، آموختن )فراگرفتن(

درگنجاندن

بخش 5
جمع هاى مکّسر عربى معمول در فارسى

جسم = اجسام، لفظ = الفاظ، خبر = اخبار، افق= آفاق، ُحر= احرار،  1( َافعال: 
شرىف= اشراف، اثر=آثار، فکر= افکار، حکم= احکام، عمل= اعمال،    

نور= انوار، قول= اقوال، شىء= اشىا، فعل= افعال، جد = اجداد،    
حال=  احوال  

درس = دروس،  علم = علوم،  شاهد=  ُشهود،  حرف = حروف،    2( فُعول: 
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ظرف= ظروف، فن= فنون، قرن= قرون  
متاع = امتعه، لسان = السنه، دعا=  ادعىه، غذا= اغذىه، دلىل= ادلّه،   3( أفِعله: 

بنا= ابنىه، لباس = البسه  
حکمت= حکم، فرقه= فرق، ملت= ملل، علت= علل 4( فَعل: 

کتاب= کتب، مدىنه = مدن، رسول =رسل، طرىق = طرق 5( فُُعل:  
صورت = صور، تحفه =تحف، غّده = غدد، شعبه = شعب، قله = قلل 6( فَُعل: 
درهم = دراهم، جدول=جداول، عنصر=عناصر، سلسله = سالسل 7( فَعاِلل: 

جزىره =جزائر، عالمت = عالئم، مضىقه = مضائق، مصىبت =مصائب،   8(  فعائل: 
ضمىر= ضمائر، دلىل =دالئل، نصىحت=نصائح، فضىلت = فضائل،    

قبىله =  قبائل  
در فارسى، صورت جمع اىن کلمه ها را به شکل زىر به کار مى برىم:

جزاىر، عالىم، مضاىق، مصاىب، ضماىر، دالىل، نصاىح، فضاىل، قباىل.
کوکب = کواکب، قافله =قوافل، ساحل = سواحل، نابغه = نوابغ،   9( فواعل: 

تابع = توابع، سانحه =سوانح  
مکتب = مکاتب، مجلس = مجالس، منبر = منابر 10( مفاعل: 

شىطان = شىاطىن، سلطان = سالطىن، قندىل = قنادىل )عرب ها بسىارى از  11( فعالىل: 
اسم هاى فارسى را به اىن شکل جمع بسته اند: مىدان = مىادىن،    

فرمان =فرامىن، بستان = بساتىن، استاد = اساتىد(  
مقدار = مقادىر، مضمون = مضامىن، مجنون = مجانىن،  12( مفاعىل: 

اسطوره = اساطىر  
حکىم = حکما، شاعر = شعرا، فاضل = فضال، فقىر = فقرا، ضعىف =ضعفا، 13( فعال)ء(: 

 نجىب = نجبا، عارف = عرفا، وکىل = وکال، شرىک = شرکا  
قرىب = اقربا، طبىب = اطبّا، غنى = اغنىا، ولى = اولىا، نبى = انبىا،  14( َافِعال )ء(: 

وصى = اوصىا   
حاکم = حّکام، جاهل = جّهال، حاضر = حّضار، طالب = طاّلب 15( فُّعال: 

رجل = رجال، نکته = نکات، جبل = جبال، قلعه = قالع، بلد = بالد،  16( ِفعال: 
                          عبد = عباد، خصلت = خصال، کبىر= کبار
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