درس پنجم

انواع نوشته

درباره تفاوت زبان ،بىان  و
نوشته هاى زىر را بخوانىد؛ آنها را باهم مقاىسه کنىد و سپس
ٔ
قالب آنها و مخاطب و موضوع هرىک توضىح دهىد:
 )1فرزند من،
فاصله زمان است .اکنون
آنچه مرا به نامه نوشتن وامى دارد ب ُ ِعد مکان نىست ،بلکه
ٔ
تو کوچک تر از آنى که بتوانم آنچه مى خواهم با تو بگوىم .سال هاى دراز باىد بگذرد تا تو
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گفته هاى مرا درىابى و تا آن روزگار ،شاىد من نباشم …

( پروىز ناتل خانلرى« ،نامه اى به پسرم»)

     

 )2چار صد هزار رأس االغ ،ىابو ،شتر و قاطر بى کار مى شوند؛ اىنها زبان ندارند که
بردارند روزنامه چاپ کنند و بگوىند :بى انصاف ها چرا کار ما را از دست ما مى گىرىد؟ …
ّاما انصاف و مر ّوت اروپاىى ها که جاىى نرفته … آنها هم برداشتند تلگراف کردند … که به اىن
اىرانى ها بگوىىد که اگر شما راه آهن کشىدىد و حىوانات بارکش را بى کار و سلندر گذاشتىد،
ما هم ،از روى قوانىن حقوق بىن الملل ،ح ّقاً مى آىىم و شما را دانه دانه قورت مى دهىم.

(دهخدا« ،چرندوپرند»)

     

 )3هشت و نىم صبح وارد شدىم .سالم مأموران دروازه و گل کارى مىدانگاهى اش
پىش باز خوشى بود .چون از ِ
ىازده دىشب توى اتوبوس بودىم و پاها آماس کرده …

(جالل آل احمد« ،خسى در مىقات»)

     

 )4براى نوىسنده وىژگى هاىى برشمرده اند که برخى از آنها طبىعى و ذاتى است و
ِ
تخىل ،د ّقت ،شوق نوىسندگى ،تسلّط بر موضوع ،شناخت
برخى اکتسابىّ .قوت حافظه و ّ
منابع و مراجع ،شناخت خواننده ،رسالت و تع ّهد ،کاربرد درست زبان و انتقادپذىرى را از
وىژگى هاى اساسى نوىسنده دانسته اند.
     

 )5با اختراع دستگاه تولىد شعاع صوت ،افرادى که به بىمارى فلج عضالنى و دست
عالقه خود را بنوازند ىا آهنگ بسازند .به گزارش
و پا مبتال هستند مى توانند موسىقى مورد ٔ
شبکه تلوىزىونى …
واحد مرکزى خبر ،به نقل از ٔ

(روزنامه اىران ،ش )818
ٔ
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آىا زبان و بىان در نوشته هاى باال ىک سان است؟
قالب نگارشى هر ىک چگونه است؟
موضوع هرکدام از آنها چىست؟
مخاطب هر ىک از آنها چه گروهى است؟
نامه پدرى است به فرزندش که به زبان ادبى نوشته شده است.
نوشته ّاول بخشى از ٔ
ٔ
نوشته سوم بخشى از گزارش سفر و چهارمىن نوشته بخشى
نوشته دوم طنز اجتماعى است.
ٔ
ٔ
نوشته پنجم قسمت آغازىن ىک خبر به زبان مطبوعاتى است.
از ىک مقاله
درباره نگارش استٔ .
ٔ
تاکنون ،شما با انواع گوناگونى از نوشته ها روبه رو شده اىد؛ آنها را خوانده اىد ىا از
مقاىسه کتاب هاى درسى،
مطالعه بخش هاى ىک روزنامه ىا
رادىو و تلوىزىون شنىده اىد .هنگام
ٔ
ٔ
به تفاوت ها و گوناگونى هاىى پى برده اىد .دىده اىد که برخى نوشته ها خشک و بى روح و برخى
ساده و صمىمى هستند .زبان بعضى علمى و زبان بعضى دىگر ادبى ىا عامىانه است .بىان
جدى .ضمناً نوشته ها عناوىن متفاوتى نىز دارند :آگهى ،سرمقاله،
آنها گاه طنز است و گاه ّ
گزارش خبرى ،نامه ،نقد و بررسىِ ،
تفسىر اجتماعى سىاسى ،ادبى و… .
اگر بخواهىم نوشته ها را گروه بندى کنىم ،باىد اىن عمل را به چند اعتبار انجام دهىم:
به اعتبار گونه هاى زبان 	   علمى
		   ادبى
		   ادارى
		   گفتارى (محاوره اى)
		   کودکانه
		    مطبوعاتى
		    و…
به اعتبار طرز بىان	    طنز
		    جد
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به اعتبار قالب 	      مقاله
						      گزارش
					                   نامه
						      نماىش نامه ،فىلم نامه
						      قطعه ادبى
ٔ
						      داستان ،رمان
						      سفرنامه
						      زندگى نامه
						      و …
عرصه نگارش چه اندازه پهناور و داراى چه منظر و
به اىن ترتىب ،مى بىنىد که
ٔ
خصوصىاتى
چشم انداز رنگارنگى است .براى نگارش هرىک از انواع نوشته به تناسب
ّ
که دارد ،مهارت ها و فنونى را باىد آموخت.
معىن
پس ،قبل از نگارشِ ،
نوع زبان و بىان ،قالب ،حجم ،سطح و موضوع نگارش را ّ
کنىد و به مقتضاى آن ،از مهارت هاى خود بهره بگىرىد.
گونه ادارى نىز آشنا شدىم و
در درس نامه نگارى ( )1در کنار اىن
دوگونه زبان ،با ٔ
ٔ
آموختىم که زبان نامه هاى ادارى کوتاه و صرىح است و در آن از اصطالحات و تعبىرات
خاصى استفاده مى شود.
ّ
گونه نگارش  (علمى ،ادبى و نامه نگارى) که در سال گذشته با آنها آشنا
عالوه بر سه ٔ
شدىم ،از گونه هاى مطبوعاتى ،گفتارى و کودکانه نىز مى توان نام برد.
مجلت کثىراالنتشار
گونه مطبوعاتى همان زبان رسانه هاى گروهى به وىژه روزنامه ها و ّ
ٔ
است .مخاطب روزنامه ها عموم مردم هستند .براى آماده سازى هر
شماره روزنامه
ٔ
فرصت ها محدود است .به همىن دلىل نگارش مواد آن نىازمند کاربرد و مهارت وىژه اى
همه مطالب ىک
است که به سبک روزنامه نگارى (ژورنالىستى) معروف است.الب ّته ٔ
روزنامه ىا مجلّه به ىک سبک و سىاق نوشته نمى شود؛ مثال ً بخش خبرها را از حىث زبانى
گونه گفتارى نىز
و شىوه بىان نمى توان با بخش مقاالت علمى و تحقىقى ىکسان دانستٔ .
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همان زبان محاوره است که در برخى داستانها از آن استفاده مىشود .به اىن نوشته د ّقت کنىد:
«بچه ها عىد داره نزدىک مى شه.
بوى نوروز مى آمد که معلّممان سرکالس ،گفتّ :
عىدى مش رضا ىادتون نره .روز شنبه که به مدرسه مى آىىد ،به اندازه اى که دستتون مى رسه،
براش عىدى بىارىن».
بچ ٔه اعىان کالس ،خودش را لوس کرد؛
حرف هاش که تمام شد « ،اىران منش »ّ ،
پا شد سىخ واىستاد مىان کالس و درآمد که « :آقا ما خىال دارىم از همه بىشتر پول بدىم.
پنج تومان مى آرىم… آ     قا!».
معلّم گفت «بسىار خوب ،بشىن»   .
کرمانى«،قصه هاى مجىد ،عىدى»)
(هوشنگ مرادى
ّ

در نقل قول هاى اىن نوشته ،از زبان محاوره استفاده شده است .چنانکه قبال ً نىز
خواندىد ،زبان محاوره چند وىژگى دارد:
 )1در آن ،ارکان دستورى جابه جا مى شود؛
 )2کلمات شکسته مى شود؛
 )3از لغات ،اصطالحات ،امثال و کناىات عامىانه استفاده مى شود؛
 )4اىن زبان ،ساده و بى تکلّف و قابل فهم است.
هرچه نوشته ها به زبان محاوره نزدىک تر باشند ،ساده ترند و بهتر مى شود آنها را
درىافتّ .اما به خاطر داشته باشىد که در نوشته نباىد از زبان محاوره استفاده کرد و فقط در
نقل قول هاى نماىش نامه ها و داستان ها مى توان از آن بهره گرفت.
الىت
ّ
فع ّ
ادبىات فارسى از زبان گفتارى
معلوم کنىد در کدام بخش هاى کتاب ّ
استفاده شده است.
خاص آنان است.در زبان کودکان معموال ً از تعابىر ،واژگان و
زبان کودکان نىز ّ
اصطالحات ساده و قابل فهم ،بى ابهام و متناسب با فهم کودک استفاده مى شود .در اىن
نحوه بىان صمىمى و عاطفى و متناسب با ذوق و عالقه و احساسات و عواطف کودکان
زبانٔ ،
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است .نوشته هاى کودکانه باىد روشن و به آسانى قابل فهم باشند:
ِ
همه درخت ها همىشه هرچىزى را
«جنگل سىب صبح زود از خواب بىدار شدٔ .
که در خواب دىده بودند ،براى همدىگر تعرىف مى کردند .ىکى از درخت ها که پرشده بود
از شکوفه هاى رنگارنگ ،سراسىمه گفت« :من خواب دىدم تمام شاخه هاىم پر از سىب
ِ
قشنگ درخت هاى سىب…»
شده اند…» جنگل پر شد از خواب هاى

ِ
کوچک بزرگ ترىن سىب دنىا»)  
( حافظ
مىرآفتابى«،قص ٔه
ّ

به اىن انواع نگارش در زبان فارسى امروز «نوشتار معىار» گفته مى شود؛ زىرا:
 )1زبان ملّى و رسمى ،فرهنگى و علمى ،مطبوعاتى و آموزشى کشور ماست؛
 )2زبان درس خواندگان اىرانى است؛
 )3اىن زبان به غىر فارسى زبان ها آموزش داده مى شود؛
 )4نشانه ها و عناصر محلّى ،لهجه اى ،لغات مهجور فارسى و لغات بىگانه در آن
دىده نمى شود؛
معىنى است؛
 )5زبان ،تثبىت شده و داراى اصول ّ
 )6مطابق دستور زبان فارسى معاصر نوشته شده است.

خودآزماىى

گونه زبان و نوع نوشته هاى زىر را معلوم کنىد:
ٔ )1

« اتاق آبى خالى افتاده بود .هىچ کس در فکرش نبود .نىروىى تارىک مرا به اتاق آبى مى برد .گاه مىان بازى ،اتاق

آبى صداىم مى زد .از هم بازى ها جدا مى شدم؛ مى رفتم تا مىان اتاق آبى بمانم و گوش بدهم .چىزى در من شنىده مى شد.

مثل صداى آب که خواب شما بشنود .جرىانى از سپىده دم چىزها از من مى گذشت و در من به من مى خورد .چشمم
چىزى را نمى دىد .به ِ
سبکى پَر مى رسىدم و در خود کم کم باال مى رفتم و حضورى کم کم جاى مرا مى گرفت؛ حضورى

مثل وزش نور .وقتى که اىن حالت تُرد و نازک مثل ىک چىنى ت َ َـرک مى خورد ،از اتاق مى پرىدم بىرون .مى دوىدم مىان

شلوغى اشکال …»

(اتاق آبى ،سهراب سپهرى)
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دهکده جهانى عبارتى است که کارشناس کاناداىى ارتباطات ــ مارشال مک لوهان ــ ( 1980ــ  )1911مطرح
ٔ

کرد .او که از طالىه داران تحلىل رسانه ها در دهه ٔشصت بود ،به دلىل پىشگوىى ها و در واقـع پىش انگارى هاىى که با
عناىت به نقش رسانه ها در قبال آىنده ٔجهان داشت ،اشتهارى بىن المللى پىدا کرد .ىکى از مطرح ترىن پىشگوىى هاى او

دهکده
براساس همىن نکته بود که دنىا در اثر رشد وساىل ارتباطى و به خصوص ،نفوذ فرهنگى رادىو ،تلوىزىون و فىلم به
ٔ
مبدل مى شود.
جهانى ّ

(رشد معلّم ،ش  ،6سال  ،16ص )25

رئىس محترم کتابخانه ٔعمومى فرهنگ

       

با سالم و ارادت

پس از درىافت نامه ٔحضرت عالى و پىوست آن ،رمان کلىدر نوشته ٔمحمود دولت آبادى را مطالعه کردم .ضمن

ارسال خالصه و بررسى کتاب با خرىد آن براى کتابخانه موافقم .در صورت تماىل مى توانىد خالصه و معرّفى رمان را
جهت آشناىى خوانندگان فصل نامه ٔادبى و هنرى کتابخانه در شماره ٔآىنده درج نماىىد.

خالصه داستان خىر و شر را در ىک صفحه به زبان کودکانه بنوىسىد.
)2
ٔ
 )3مصدرهاى داخل کمانک را به فعل مناسب بدل کنىد و توضىح دهىد چرا در بعضى موارد
مى توان فعل را هم مفرد و هم جمع آورد.
روزهاى نوجوانى به سرعت از پى هم (گذشتن) .گذشت اىن روزها در رقم زدن سرنوشت ما تأثىر فراوان (داشتن).

هر روز که از خواب (برخاستن) به خود وعده (دادن) که روزى دىگر را با پشتکارى حىرت انگىز آغاز خواهىم کرد .نه

دىگر اىن سال هاى خوش نوجوانى (برگشتن) و نه زمان از حرکت (بازاىستادن) .تنها در صورتى که وعده ها عملى (شدن)

قىت ها
قىت آمىزى را داشته باشىم .تحقّق وعده ها نىز در دست هاى سازنده ٔخود ماست .موفّ ّ
مى توانىم انتظار روزهاى موفّ ّ

خود به خود به دست ( آمدن) .اىن ماىىم که باىد امروز بذر آنها را (افشاندن) تا فردا بتوانىم محصول آن را (درو کردن).

مثال :روزهاى نوجوانى به سرعت از پى هم مى گذرند  /مى گذرد ــ فعل مى تواند هم مفرد و هم جمع بىاىد؛ زىرا

نهاد غىر جاندار و جمع است.

«بچه هاى آسمان» را از نظر زبان،
ادبىات فارسى ( ،)2نوع
نوشته درس ّ
ٔ
 )4با مراجعه به کتاب ّ
بىان و قالب تعىىن کنىد.
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