درس ششم

خطّ و نوشتار

ما زبان و گفتار را در خانه و ِ
پىش خود ىاد مى گىرىم ولى خطّ و نوشتار را در مدرسه و
ِ
محتاج تمرىن و پرسش و تکرار نىستىم ّاما براى « نوشتن »
نزد معلّم مى آموزىم .براى «گفتن» ِ
ِ
زحمت بسىار بکشىم و از درس و کالس و مشق و تمرىن کمک بگىرىمِ .
راز اىن
ناگزىرىم
ِ
توجه کنىم.
تفاوت در چىست؟ براى پى بردن به اىن راز باىد به نکات زىر ّ
ِ
طبىعت انسان دارد؛ حال آنکه خطّ و نوشتار ذاتى و
زبان و گفتار رىشه در ذات و
ِ
فرهنگ او دارد .انسان همواره از ِ
ِ
نعمت زبان و
طبىعى انسان نىست و رىشه در اجتماع و
سابقه زبان و گفتار به مىلىون ها سال پىش بازمى گردد
گفتار برخوردار بوده است؛ بنابراىنٔ ،
سابقه خط به زحمت به ده هزارسال پىش مى رسد.
ولى ٔ
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خاستگاه اجتماعى و فرهنگى دارد و ساخته ِ
ِ
خود انسان است.
خطّ و نوشتار،
ٔ
ِ
ِ
خاصى مج ّهز نىستىم بلکه باىد آن راِ ،
ِ
مثل
ىادگىرى آن ما به
درنتىجه ،براى
استعداد
طبىعى ّ
همه چىزهاى دىگرى که ساخته انسان اند ،به ِ
کمک هوش و حافظه و از ِ
طرىق درس و مدرسه
ٔ
ٔ
ِ
بىاموزىم اما در ِ
ِ
ىادگىرى زبان و گفتار،
مورد زبان و گفتار وضع فرق مى کند؛ زىرا
استعداد
ّ
ِ
ِ
ىادگىرى زبان ،اىن استعداد پىش داده را در قالب
طبىعى و خدادادى است و ما به هنگامِ
زبان هاى مشخّص مى رىزىم؛ ىعنى ،آن را ــ بسته به جامعه اى که در آن زندگى مى کنىم ــ
ِ
شکل ِ
به ِ
زبان فارسى ىا عربى ىا انگلىسى و مانند اىن ها درمى آورىم .اىن است که
ىادگىرى
ِ
عهده
زبان و گفتار به هوش و حافظه و درس و مدرسه نىازى ندارد و هر انسان سالمى از ٔ
آن برمى آىد.
ِ
تصور مى شود ،خطّ و نوشتار هىچ بخشى از بخش هاى اصلى زبان
برخالف آنچه ّ
و گفتار را تشکىل نمى دهد .چرا که زبان و گفتار ــ همان طور که گفتىم ــ مىلىون ها سال
وجود داشته است؛ بى آنکه اثرى از خطّ و نوشتار درمىان بوده باشد .خطّ و نوشتار را
انسان بنا به ضرورت هاى اجتماعى و فرهنگى اختراع کرده و براى تثبىت زبان و گفتار به
کار گرفته است.
الىت
ّ
فع ّ
درباره علّت پىداىش خطّ و نوشتار در کالس گفت و گو کنىد.
ٔ

از اىن گذشته ،خطّ و نوشتار به ِ
واسطه گفتار با زبان پىوند
طور غىرمستقىم و به
ٔ
ِ
صورت گفتار درمى آورىم .آن گاه گفتار
مى خورد؛ به اىن معنى که ما نخست زبان را به
را به ِ
ِ
کمک خط به ِ
درحىن نوشتن در
شکل نوشتار مى نوىسىم .عل ِّت اىنکه ما جمالت را
ِ
نکته اخىر اىن نتىجه نىز به دست مى آىد
ذهن خود تکرار مى کنىم ،بى گمان همىن است  .از ٔ
که خطّ و نوشتار هم ــ درست ِ
ِ
تنوع و گوناگونى است.
مثل گفتار ــ در
معرض  اشتباه و ّ
آموختن خطّ و نوشتار اىن است که زبان پس از آنکه از ِ
اصلى ِ
ِ
ِ
راز ِ
طرىق
نىاز ما به
ِ
ِ
گفتارى خود فاصله مى گىرد و به ِ
گفتار به ِ
مرور زمان
صورت
شکل نوشتار در مى آىد ،از
و در ِ
طول قرون ،شکلى متفاوت و مخصوص به خود پىدا مى کند.
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خودآزماىى

 ) 1چرا شکل گفتارى و نوشتارى ِ
کلمات زىر تفاوت دارد؟
خواهر ،خوردن ،خواستار ،خوابىدن
 ) 2بررسى کنىد که آىا در زبان هاى دىگر نىز بىن شکل گفتارى و نوشتارى کلمات تفاوت وجود
دارد .چند نمونه بىان کنىد.
 ) 3تفاوت هاى مىان گفتار و نوشتار را با ذکر مثال بنوىسىد.
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درس هفتم

امال
«باىدها» و «نباىدها»ى امالىى ()1
الف) حرف ها

ردىف باىد و نباىدها
1

نوع خط

2

نقطه

مالحظات
نوع اىن خط «نسخ و چاپى» است و
براى امال توصىه نمى شود.
نوع اىن خط تحرىرى است و اختصاص
به دست نوشت دارد.
نوع اىن خط ،تحرىرى شکسته است و
براى امال توصىه نمى شود.
براى صحىح نوشتن اىن قبىل کلماتِ  
پر نقطه باىد دقّت کرد.
هنگام نوشتن اىن قبىل کلمه ها ،مواظب
باشىم که تعداد نقطه ها کم ىا زىاد نشود.

گذاشتن نقطه ىا نگذاشتن آن در اىن
کلمات نىز به دقّت نىاز دارد.
اگر تعداد نقطه ها درست باشد ّاما
آنها را در سر جاى خود نگذاشته
باشىم ،مشکالتى اىجاد خواهد شد.

		
ردىف    باىد و نباىدها
3

دندانه

مالحظات
			
مثال
س و ش سه دندانه دارند و هنگام نوشتن
آنها اىن مورد همه جا باىد رعاىت شود.
مگر در جاهاىى که مى توانىم آنها را به
شکل کشىده بنوىسىم.
کشىده «س» و «ش»  مخصوص
شکل
ٔ
خط ّ تحرىرى است و همه جا نمى توان
آن را به کار برد.

«ص» و «ض» همىشه باىد ىک دندانه
داشته باشند.
4

5

هر حرفى باىد به شکل صحىح خود
نوشته شود.

شکل حرف

حرف هاىى مثل :ب ،ج ،ع ،غ ،ف ،ق،
ک ،ل ،م ،ن ،هـ ،ى در ّاول ،وسط و
پاىان کلمه شکل هاى گوناگونى دارند و
نمى توان ىکى از اىن شکل ها را به جاى
دىگرى به کار برد.

شکل هاى
حرف

یادآوری :امالی کلماتی مانند «           » و
«            » به همین شکل است و نوشتن آنها به
شکل «خانه» و « سایه» مخصوص خط نسخ
و چاپ است.

		
ردىف    باىد و نباىدها
6

			
مثال

سرکج

مالحظات
نشانه اى که دو حرف «ک» و «گ» را
از ىکدىگر مشخّص مى کند ،سرکج (ىا
سرکش) آنهاست و رعاىت آن کامال ً
ضرورى است.

چند نکته :اکنون با د ّقت در جدول قبل چند نکته را توضىح مى دهىم:
نوشته بعضى شبىه خطّ چاپى کتاب است که به آن خطّ «نسخ» مى گوىند.
 )1دست
ٔ
عده اى دىگر به نستعلىق رىز نزدىک است که معموال ً به آن خطّ «تحرىرى» گفته
دست
نوشته ّ
ٔ
ِ
مى شود .بعضى هم با خطّ
عده اى هم از ىک خطّ مشخّص
«تحرىرى شکسته» مى نوىسندّ .
و ثابت استفاده نمى کنند و آمىخته اى از خط هاى ىاد شده را به کار مى برند.
توجه کنىم که هر ىک از انواع اىن خط ها براى خود اصول و ضوابطى دارد که
باىد ّ
الزم است رعاىت شود؛ مثال ً کسى که به خطّ شبه نسخ مى نوىسد ،نباىد از «س» و «ش»
توجه کنىد:
کشىده استفاده کند .به اىن مثال ّ

(صحىح)                               :
همچنىن ،کسى که به خطّ تحرىرى مى نوىسد ،نباىد مثالً« ،ه» پاىانى را به شکل « ـه»
توجه کنىد.
بنوىسد .به اىن مثال ّ

(صحىح)                             :
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الىت
ّ
فع ّ
جمله اى را با انواع خط هاى نسخ ،تحرىرى و شکسته روى تخته
درباره ضوابط و باىد و نباىدهاى هر ىک از اىن خط ها با
بنوىسىد .سپس
ٔ
هم کالسى هاىتان گفت وگو کنىد.
 )2الفباى خطّ فارسى در مقاىسه با الفباى خط هاى مشهور دنىا ،پرنقطه ترىن است؛
بنابراىن ،در نوشتن امال باىد حرف هاى ىک نقطه اى ،دو نقطه اى و سه نقطه اى را دقىقاً
خاص آن قرار دهىم.
بشناسىم و ٔ
نقطه هر حرف را درست در جاى ّ
 )3حرف هاى «س» و «ش» سه دندانه اى و حرف هاى «ص» و «ض» ىک دندانه اى
هستند و رعاىت تعداد دندانه ها کامال ً ضرورى است .در خطّ تحرىرى «س» و «ش» به شکل
  و
کشىده و به صورت
نىز نوشته مى شوند .اىن کشىده نوىسى بر
سرعت نوشتن و زىباىى خط مى افزاىد.
 )4نوشتن هر ىک از حرف هاى الفبا قاعده اى دارد؛ مثال ً هنگام نوشتن ِ
حرف ِ
«الف»
نوشتن ِ
ِ
الف پىوسته ،حرکت مداد
تنها مداد از باال به پاىىن حرکت مى کند؛ در حالى که براى
 .همچنىن است
از پاىىن به باالست .چنان که در اىن کلمه مالحظه مى شود:
(شکل غلط ).
حرف
 )5بىشتر حرفهاى الفبا چند شکلى هستند؛ مثال ً«غ» به چهار شکل
خاص خود در کلمه صحىح است.
نوشته مى شود و کاربرد هرىک از آنها در جاىگاه ّ
تصرفات فارسى زبانان در حروف الفباى عربى استقالل دادن به حرف «گ»
 )6ىکى از ّ
تصرف را
است که با افزودن ىک سرکج (سرکش) به حرف «ک» ساخته شده است .اىن ّ
توجهى به تعداد سرکج (سرکش)،
در حرف هاى «پ ،چ ،ژ» نىز مى بىنىم .هنگام نوشتن ،بى ّ
در نوشته مشکل و ابهام اىجاد مى کند.
٭     ٭     ٭
آنچه در اىن درس خواندىم ،نمونه هاىى از «باىدها» و «نباىدها»ى امالى فارسى است.
بى شک رعاىت دقىق اىن «ضابطه»ها به ما در درست و تند نوشتن خطّ فارسى کمک
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خواهد کرد.
الىت
ّ
فع ّ
ادبىات فارسى ( )2امال
از متن درس هاى  1تا  6کتاب هاى زبان و ّ
بنوىسىد.

گروه کلمات براى امالى شمارۀ ىک
تماىز و اختالف ــ به ناچار و ضرورتاً ــ سهو و خطا ــ بى حوصلگى و اضطراب ــ
مروت ــ بىکار و سلندر  ــ
نماىش پانتومىم ــ لهجه و گوىش ــ در معرض لغزش ــ انصاف و ّ
حقوق بىن الملل ــ طبىعى و ذاتى ــ محاوره و گفت وگو ــ تعابىر و اصطالحات ــ تأثىر
خصوصىات اخالقى ــ نظم
جزئىات طرح ــ آمار و ارقام ــ
حىرت انگىز ــ
ّ
موقعىت و اقلىم ــ ّ
ّ
و انسجام ــ ترجىح و برترى ــ درىافت و تلقّى ــ امثال و ِح َکم ــ اعتال و ارتقا ــ خاستگاه
ِ
طى قرون ــ اندىشه هاى متعالى ــ رعاىت
اجتماعى ــ مج ّهز و آماده ــ ّ
تنوع و گوناگونى ــ ّ
ضابطه ها ــ مصاحبت و هم نشىنى ــ صمىمى و مخلص ــ عدم تطابق ــ لزوماً و قطعاً ــ بهاى
نقلىه ــ نادر و کم نظىر ــ حمله و شبىخون ــ نظم و انضباط.
نازل ــ وساىل ّ
الشعرا ــ سحاب رحمت ــ
َا َحد و صمد ــ مرهمِ ِدل مجروح ــ نور و ضىا ــ مقبرة ّ
حماسه
ُدىسه هومر ــ
ٔ
آراىه تلمىح ــ اىلىاد و ا ٔ
ابوالعجاىب ــ توتىاى چشم ــ لسان غىب ــ ٔ
مهابهارات ــ باذل مشهدى ــ ِسلىح و جنگ افزار ــ خنده و ِمزىح ــ درخت سندروس  ــ
قابلىت ارتجاع ــ موقوف المعانى ــ قصر امل ــ
سوفار و ٔ
دهانه تىر ــ زه و احسنت ــ ّ
حماسه مصنوع  ــ
عبدود ــ اسب َاب ْ َرش ــ امتناع و سرپىچى ــ غضنفر و شجاع ــ
ٔ
َعمروبن َ
صحنه تئاتر ــ نصب آگهى ــ اصرار و
من ّزه از دغل ــ غزا و پىکار ــ مأمور و مطىع ــ
ٔ
التماس  ــ هاج و واج ــ نصىب و بهره ــ مسئول برگزارى ــ ماشىن قراضه ــ مات و مبهوت ــ
زمزمه مظلومانه ــ
طه آرام ــ ضعىف و بى رمق ــ ُرقباى ورزشى ــ
ٔ
محو ٔ
صداى تپانچه ــ ّ
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رقابت تنگاتنگ ــ حمله و هجوم ــ حسرت بار و غم زده ــ تأللؤ آب ــ ساطع و درخشان ــ
فـقر و غنا  ــ عمروبن لىث ــ هزىمت و شکست ــ ُقوت و غذا ــ مسالک المحسنىن ــ
خصاىل نىک  ــ فضىلت هاى اخالقى ــ نثر معاصر ــ ترفىع رتبه ــ لوازم عارىه ــ جوان
ِ
مخى ٔله شاعر ــ کج و معوج  ــ
دىالق ــ ٔ
صله َارحام  ــ لهذا و بنابراىن ــ استىصال و بىچارگى ــ ّ
ِ
خىاط و درزى ــ
دل بستگى غىر متر ّقبه ــ استدعاى عاجزانه ــ ابا و امتناع ــ ازل و ابد ــ ّ
بذله و لطىفه ــ مجلس آراى بالمعارض ــ حرف هاى قلنبه ــ محظوظ و برخوردارــ انىس
توطئه دشمن ــ
مائده آسمانى ــ محظور و رودرباىستى ــ شخص شخىص ــ
ٔ
و مألوف ــ ٔ
آلوى برغان ــ مضغ و جوىدن ــ هضم و گوارش ــ َبقوالت و ُحبوبات ــ
بحبوحه مسابقه ــ
ٔ
خنده
زوال و فنا ــ وقاحت و بى شرمى ــ
ٔ
صندوقچه اسرار ــ ادا و اطوار ــ َغلَىان درونى ــ ٔ
ــ  ر َجز
اداره ّ
تص ّنعى ــ ٔ
امنىه ــ اسباب و اثاثىه ــ هىبت و ُشکوه ــ خلع ِسالح ــ عجز و البه َ
خوانى و خودستاىى ــ ِکشت صىفى ــ اسىر و غرىب ــ تشىىع جنازه ــ قدغن و ممنوع ــ
جر و بحث ــ حکم قصاص ــ َعلَمِ صلىب مانند ــ َشعشعه و روشنى ــ
معذّ ب و گرفتار ــ ّ
وصل و لقا ــ مشقّت و سختى ــ مذل ّت و خوارى.
٭   ٭   ٭
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