درس چهارم

امالى «همزه» در فارسى
ردىف

شکل
همزه

جاى
همزه

1

ا

آغازى

2

ء

پاىانى

3

آ

آغازى
و
مىانى

4

أ

مىانى
و
پاىانى

1

مثال
ابر ،اسب ،اخذ ،اجر ،اکل ،اکىد
اسم ،ارث ،اشاره ،اراده ،استدالل ،استخراج
اخوت ،اردو
افت ،اخت ،اجرت ،الفتّ ،
(ماء معىن :آب گوارا) ،سوء ِ
ماء ِ
پىشىنه بد)
(سوء سابقه:
ٔ
َِ
شىء (شىء نورانى)
جزء ِ
(جزء چهارم)
ِ
آجر،آخر   ،آجل  ،آتى
آن  ،آمدن،

قرآن ،اآلن ،مرآت ،مآخذ ،مآبَ ،مآثر ،آللى ،منشآت

رأس ،ىأس ،شأن ،مأوا ،رأى ،رأفت ،مأخذ ،مأىوس ،تأثىر ،تأکىد/
متأسف ،متأثّر ،متأنّى /
تأسف ،تأثّر ،تأنّىّ ،
تأملّ ،
ّ
منشأ ،مبدأ ،خأل ،ملجأ

1ــ شرح اىن جدول فقط براى مطالعه و آگاهى بىشتر است.
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5

ؤ

مىانى
و
پاىانى

مؤسس ،مؤل ّف ،رؤسا ،مؤکّد /سؤال ،فؤاد،
رؤىا ،رؤىت ،مؤمنّ /
مؤانست ،مؤاخذه
لؤلؤ ،تأللؤ

6

ئـ

مىانى
و
پاىانى

هىئت ،نشئت ،مسئله ،قرائت ،جرئت ،دنائت /رئىس ،سائل ،مسائل،
ائتالف ،مشمئز ،لئامت  /رئوس ،شئون ،رئوف  /نئون ،ژوئن،
الئوس ،رئالىسم ،تئاتر ،کاکائو ،سوئز ،دوئل ،پروتئىن ،سئول ،اوروگوئه/
متأللئ

توجه به اىن جدول ،شکل ها و جاىگاه همزه را در کلمات فارسى بهتر
با د ّقت و ّ
بشناسىد تا آنها را به درستى در امال به کار برىد .براى توضىح بىشتر مى توانىد به پاورقى
درس نىز مراجعه کنىد.
 )1در سال هاى گذشته واج هاى فارسى و الفباى خطّ فارسى را آموختىم .در اینجا ،به واج /ء /و امالى آن بىشتر
تنوع و پىچىدگى آن از حروف دىگر بىشتر است .براى مثال ،کلماتى چون الفت ،تألىف ،مؤل ّف ،تآلىف
مى پردازىم؛ زىرا ّ
همزه آنها در چهار شکل «ا ،أ ،ؤ ،آ» نوشته مى شود .در حالى که حرف هاى
(جمع تألىف) هر چند هم خانواده هستند ّاما ٔ
تنوعى ندارند.
« ل ،ف» آنها چنىن پىچىدگى و ّ
 )2واج  /ء /نماىنده و صداى دو حرف است :همزه «ء» و عىن «ع» .کلماتى مانند« :علم ،سعىد ،واسع ،زارع» با
مؤسس ،مآخذ ،سائل ،جـزء»
حرف عىن که
نماىنده واج همزه  /ء /است ،نوشته شده اند و کلماتى مانند «اجر ،آجل ،تأثىرّ ،
ٔ
متعدد همزه مى پردازىم:
بـا حـرف همزه ــ که آن هم
نماىنده واج  /ء /است ــ نـوشته شده اند.در اینجا بـه بىان شکل هاى ّ
ٔ
ا (الف بدون همزه) ،آ (الف با مد) ،ء (همزه بدون کرسى) ،أ (همزه با کرسى «الف») ،ؤ (همزه با کرسى «و») و ئـ (همزه با
کرسى «ى»).
 )3کلماتى که با حرف همزه آغاز مى گردند (چه فارسى باشند و چه عربى و غىرعربى) با «الف» تنها نوشته مى شوند؛
همزه آغازى است؛ مانند« :اخذ ،اسم ،اخت» .در رسم الخطّ
به عبارت دىگر ،حرف «الف» در آغاز کلمات فارسى
نماىنده ٔ
ٔ
عربى اىن کلمات معموال ً به شکل «أخذ ،إسم ،أخت» نوشته مى شوند.
 )4کلمات مختوم به «همزه» با حرف «ء» بدون کرسى نوشته مى شوند؛ مشروط به اىنکه حرف قبل از همزه ،ساکن
باشد؛ مانند :شىء  /سوء ،جزء.
ْ
نشانه مد» نوشته
با
الف
«آ=
شکل
به
کلمه
بىن
چه
و
آغاز
در
چه
باشند،
/ا/
ت
مصو
با
همزه
داراى
که
کلماتى
)5
ٔ
ّ
مى شوند؛ مانند :آجل ،آخر  /اآلن ،قرآن.
همزه آنها ساکن ماقبل مفتوح باشند ،با «أ = همزه با کرسى الف» نوشته مى شوند؛ مىانى
 ) 6کلمات همزه دارى که ٔ
مانند :رأس ،رأفت  /پاىانى :ملجأ ،خأل.
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الىت
ّ
فع ّ
از متن درس هاى  1تا  4کتاب هاى زبان و ادبىات ( )3امال بنوىسىد.

همزه آنها مفتوح ماقبل مفتوح باشد ،با «أ= همزه با کرسى الف» نوشته مى شوند؛ مانند:
کلمات همزه دارى نىز که ٔ
تأسف ،تأثّر ،متأثّر.
ّ
همزه آنها ساکن و ماقبل مضموم باشد ،با اىن شکل «ؤ» (همزه با کرسى «و») نوشته
که
دارى
همزه
کلمات
)7
ٔ
همزه چنىن کلماتى مفتوح و ماقبل آنها مضموم باشد نىز با همىن
مى شوند؛ مىانى :مؤمن ،رؤىت  /پاىانى :لؤلؤ ،تأللؤ .اگر ٔ
مصوت /ا /و ماقبل مضموم باشد ،به
شکل نوشته مى شوند؛ مانندّ :
مؤسس ،مؤل ّف ،رؤسا .همچنىن اگر همزه ،همراه با ّ
همىن شکل نوشته مى شود؛ مثال :فؤاد ،سؤال ،مؤاخذه.
 ) 8جز موارد ىاد شده ،کلمات همزه دار با کرسى «ى» نوشته مى شوند؛ مىانى ،مانند :هىئت ،مسئله ،جرئت  /افئده،
مسائل ،ائـتالف  /رئوس ،شئون ،مسئول ،رئوف  /نئون ،ژوئن ،الئوس ،دوئل  /پاىانى :متأللئ.
ىادآورى :کلمات «هىئت ،مسئله ،جرئت» « /مسئول ،شئون ،رئوف» و مشابه آنها به شکل دىگر «هىأت ،مسأله،
جرأت» و «مسؤول ،شؤون ،رؤوف» نىز نوشته مى شوند و به هر دو شکل صحىح هستند .در کتاب هاى درسى ،شکل ّاول
اىن کلمات (ىعنى با کرسى «ى») ترجىح داده شده است و آموزش داده مى شود .ىکى از دالىل ترجىح اىن است که در
الفباى فارسى ،کلمات همزه دار غىرعربى همىشه با کرسى «ى» نوشته مى شوند؛ مانند :پروتئىن ،نئون ،سئول… پس اگر
کلماتى مانند «هىئت و هىأت» و «مسئول و مسؤول» را که از گذشته به دو شکل نوشته شده اند ،با کرسى «ى» بنوىسىم،
اىن وىژگى الفباى فارسى را تعمىم داده و آموزش آن را آسان تر کرده اىم.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ ىک
عصاره تاک ــ شهد فاىق ــ ِ
نخل باسق   ــ
مفر ِح ذات ــ موسمِ ربىع ــ
ُم ِّ
مد حىات ــ ّ
ٔ
ِ
ِ
تحـىر و سرگشتگى ــ
تضرع و زارى ــ
عاکفان کعبه ــ ح ٔ
لىه جمـال ــ ّ
َص ْف َوت آدمىان ــ ّ
ِ
َج ْىب مراقبت ــ ِ
تأمل و تفکّر ــ طاق نُهم ــ ِنثر
طر ٔه پرچم ــ ّ
بحر مکاشفت ــ طاسک گردن ــ ّ
مــرسل ــ مصنوع و متکلّف ــ مغـاک زمىن ــ ِ
تحجر و
تجسمِ رؤىــاهــا ــ ّ
دادار هــور ــ ّ
َ
کننده توطئه  ــ دور و برحذر  ــ ِ
طنىن
متأسف ــ ّ
غرور ــ غمىن و ّ
حمىت و دالورى ــ خنثى ٔ
راه ُقرق شده ــ ِ
مرموز ــ رعشه سهمناک ــ ِ
حب
فرط استىصال  ــ اقل ّّىت ممتاز ــ
ٔ
غرىزه ّ
ٔ
ُ
ذات ــ مغـرور و ستىـزه گر ــ تمل ِّق دربارىـان ــ َح َسب ِ
وع وجاهت  ــ
رب ال ّن ِ
االمر حاکم  ــ ّ
ِ
صناعت ظرىف ــ خبط و خطا ــ
فداىى و جان نثار ــ ُمهمل و بىهوده  ــ تمثال نىم رخ ــ
صناىع مستظرفه ــ ِ
امر ُمطاع ــ صىانت و نگهدارى ــ نظم و ن َ َسق    ــ اجراى پانتومىم ــ
ِ
ِ
ِ
تفحص و تحقىق ــ
همهمه زىـاد ــ
خوى ظلم ستىزى ــ نثـر طنـزواره ــ
صـرافت طبع ــ ّ
ٔ
صمىمىت ــ نقّاد و تحلىل گر  ــ
مقبولىت عام ــ ابداع و ابتکار ــ خلوص و
اىهام لطىف ــ
ّ
ّ
ِ
ِ
قضـاى آمده ــ هزاهز و غرىو     ــ َافگار  و
راع ِکشتـى ــ
جزئى ِات وقاىع ــ ِش ِ
نقد     لُغَوى ــ ّ
ِ
پىراهن توزى ــ
حادثه صعب ــ مؤکّد و قطعى ــ توقىع و امضا ــ ِتب سرسام ــ
مجروح ــ
ٔ
ِم ْخ َنقـه و گردن بند ــ نامه و رقعت ــ ِ
غزو هندوستان ــ ِ
وض ْى َعت ــ
حالل بى ُشبهت ــ زمىن َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لی َا ّى حال ــ ُحطامِ
گزاردن نعمت   ــ ضىعتک حالل ــ جاىزه و صلَت ــ وزر و وبال ــ َع ٰ
شعشعه نور ــ ِ
انفاس سحرخىزان.
دنىا ــ
ٔ
ِ
خداوند قدىرــ
دوربىن و طىف نما ــ گماشته و منصوب ــ سفىر دربار ــ صفىر گلوله ــ
ِ
عىدغدىر ــ نقض پىمان ــ نغز و دلکش ــ حال و عاجل ــ القا و آموزش ــ ابطال و الغا ــ
برائت و بىزارى ــ کشور پرتغال ــ تحدىد مرزها ــ ث َ َم ِن خانه ــ گل سمن ــ اجر و ثواب ــ
حوضه آبرىز    ــ
جزر و مد ــ جذر اعداد ــ هاىل و ترسناک ــ حاىل و مانع ــ چاق و سمىن  ــ
ٔ
اداره متبوع     ــ
حوزه ادب ــ زاغ و زغن ــ ذرع و پىمان ،کشت و زرع ــ حىله و غدر ــ ٔ
ٔ
شبح درخت  ــ تلقّى و
اوامر و نواهى ــ نواحى چهارگانه ــ ثمىن و گران بهـا ــ    وجه      َشبَه ــ ِ
طىب و پاک ــ ِ
طىب خوش  ــ
استنباط ــ اىلىاد و اُدىسه ــ عزل و ن َ ْصب ــ اصل و ن َ َسب ــ ّ
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مرحله
وهله ّاول ــ
ٔ
شىوه بالغى ــ اقتضاى حال ــ آسوده و مرفّه ــ انقباض و انبساط ــ ٔ
ٔ
ِ
ممىز معنا ــ مکث و
دوم  ــ کالم مزبور ــ شعر مذکور ــ لحن و آهنگ ــ تمسخر و تحقىر ــ ّ
درنگ  ــ ماء َمعىن ــ ُد َرر و آللى ــ منشآت قائم مقام ــ تأنّى و درنگ ــ مؤانست و هم نشىنى ــ
لئامت و پستى ــ حرف هاى مشمئزکننده.

خودآزماىى

 )1شکل درست همزه /ء /را در کلمات زىر طبق نمونه بنوىسىد.

مثالُ :مـ |ء| ثّر = مؤثّر
نشـ |ء| ت ←
مـ |ء| اخذ ←
َ
سـ |ء| ال ←

ء| داره ←

مر |ء| وس ←

َ

ء |ء| تالف ←

ُمـ |ء| انست ←

اشمـ |ء| زاز ←

ملج |ء| ←

 )2چرا برخى از واژه ها ارزش امالىى بىشترى دارند با ذکر نمونه توضىح دهىد.

 )3پنج کلمه مثال بزنىد که صورت هاى مکتوب و ملفوظ آنها متفاوت باشد.
مثال :پَنبه ← | پَمبه |
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درس پنجم

مطابقت نهاد و فعل
نهاد جدا و ِ
از مىان همه اجزاى جملهِ ،
نهاد پىوسته در شخص و شمار با هم مطابقت
ٔ
توجه
مى کنند؛ ىعنى با فعل مفرد ،نهاد مفرد مى آىد و با فعل جمع ،نهاد جمع .به ٔ
جمله زىر ّ
کنىد.
در زمــان قدىم مــرد تنگ دستى در سرزمىنى دوردست با وضع پرىشانى زندگى
مى کرد.
جـمله بـاال ــ بـه جـز نهاد ــ در فعل تأثىر
جمع بستن هىچ ىک از گـروه هـاى اسمى
ٔ
نخواهد گذاشت:
در زمان هاى قدىم مرد تنگ دستى در سرزمىن هاى دوردست با اوضاع پرىشانى زندگى
مى کرد.
تنها با جمع بستن نهاد ،فعل آن نىز جمع بسته مى شود:
در زمان قدىم مردان تنگ دستى در سرزمىنى دوردست با وضع پرىشانى زندگى
مى کردند.
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جدول شمارۀ ىک

نهاد

اسم

جاندار

بى جان
اسم
جمع

جاندار
بى جان

اسم
مبهم

جاندار
بى جان

مفرد :پىامبر

فعل

فرمود.

مفرد  /جمع

فرمودند.

جمع
مفرد
٭
مفرد  /جمع
جمع

جمع :انسان ها… مى توانند…
مفرد :سنگ افتاد.
جمع :سنگ ها افتاد.
جمع( :به هنگام جان بخشىدن به اشىا) :گل ها خندىدند.
قافله ،کاروان ،لشکر ،سپاه ،دسته (عزاداران)
مردم
ملّت
مجلس ،شورا ،هىئت ،گروه ،مجمع
دسته (اسکناس ،سبزى ،چوب و…)

مفرد
جمع
مفرد  /جمع
مفرد
مفرد

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

مفرد
مفرد  /جمع

بعضى

مفرد  /جمع

٭

الىت
ّ
فع ّ
توجه به آنچه در سال هاى گذشته
براى هرىک از موارد باال ــ با ّ
درباره علّت مفرد و جمع آمدن فعل آن
خوانده اىد  ــ ىک جمله مثال بىاورىد و
ٔ
توضىح دهىد.
* در فارسى امروز به وىژه در گون ٔه گفتارى تماىل بر تطبىق نهاد جدا و پىوسته است:
سنگ ها افتاد  /افتادند
بعضى از کتاب ها سودمند استَ /ـــ ند (هستند)
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زبان به عنوان رفتارى اجتماعى تحت تأثىر عوامل مختلف ،گونه هاى متفاوتى به  خود
مى گىرد .اگر بخواهىم به مخاطب احترام بگذارىم ،به جاى ضمىر «تو» ،ضمىر «شما» و    به جاى
شناسه «ىد» را به کار مى برىم :تو رفته بودى ⇐ شما رفته بودید .همچنین
شناسه «ى»،
ٔ
ٔ
به جاى ضمىر «او» ضمىر «اىشان» را به کار مى برىم.

		

مؤدبانه
ضمیرهای شخصی در فارسی ّ
ضمىرهاى جدا

شخص و شمار

مفرد

جمع

ّاول شخص

من

ما

دوم شخص

تو← شما

شما

سوم شخص

او← اىشان

اىشان

ضمىرهاى پىوسته

مفرد
َـم← ِـــ مان
َـــ ت← ِـــ تان
َـــ ش← ِـــ شان

جمع
ِـمان

ضمىر ّاول شخص مفرد نىز گاه بهصورت «ما» در مىآىد و اغلب نوىسندگان و سخنرانان
آن را به کار مى برند و در حقىقت ،خوانندگان و شنوندگان را با خود شرىک مى کنند:
من معتقدم ⇐ ما معتقدىم.
شناسه آنها
مؤدبانه به اىن صورت به کار مى رود؛ ىعنى
جدول فعل ها نىز در فارسى ّ
ٔ
قاعده ضمىر است:
تابع
ٔ
شخص و شمار

مفرد

جمع

ّاول شخص

رفتم

رفتىم

دوم شخص

رفتىد

رفتىد

سوم شخص

رفتند

رفتند

فعل ّاول شخص مفرد نىز گاهى به صورت جمع به کار مى رود .در اىن حالت ،گوىنده
نوشته خود را حاصل فکر جمع مى داند نه فرد.
ىا نوىسنده ،سخن و
ٔ
گونه زبانى در انتخاب واژگان نىز تأثىر مى گذارد و معموال ً معادل هاىى
گزىنش اىن ٔ
صفحه بعد پاره اى از آنها را مى بىنىم:
برگزىده مى شوند که در
ٔ
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گونۀ معمولى
ــــــــــ
من
تو
آمدن
رفتن
گفتن
خوردن
دادن
بودن
خواستن
………

دربارۀ خود
بنده ــ اینجانب
ــــ
مشرف شدن
خدمت رسىدن ّ /
مر ّخص شدن  /رفع زحمت کردن
عرض کردن  /به عرض رساندن
صرف کردن/صرف شدن
تقدىم کردن
در خدمت بودن
استدعا  /خواهش  /تم ّنا کردن

مؤدبانه
گونۀ ّ
دربارۀ مخاطب

ــــ
شما  /حضرت عالى  /جناب عالى  /سرکار
تشرىف آوردن  /تشرىف فرما شدن
تشرىف بردن
فرمودن
مىل کردن  /فرمودن ،نوش جان کردن
مرحمت کردن
تشرىف داشتن
امر  /اراده کردن  /فرمودن

ضمناً براى احترام در فعل امر ،به جاى هر فعلى از «بفرماىىد» استفاده مى شود:
بخورىد ،بخوانىد ،بنوىسىد ،بنشىنىد و…  .درحقىقت ،فعل اصلى جمله (فعل بعد از
بفرماىىد) حذف مى گردد :بفرماىىد بنشىنىد.

انواع حذف
توجه کنىد.
به عبارت هاى زىر ّ
1ــ گىله مرد گوشش به اىن حرف ها بدهکار نبود و اصال ً جواب نمى داد.
2ــ حمىد از دوستش پرسىد :از دوستان چه خبر؟
جمله ّاول
جمله دوم ذکر نشده اما خواننده ىا شنونده از نهاد
در عبارت  1نهاد
ٔ
ٔ
«قرىنه لفظى»
جمله دوم «گىله مرد» است .در اىن جمله ،حذف نهاد به
ٔ
پى مى برد که نهاد ٔ
صورت گرفته است.
جمله دوم خالى است اما هىچ نشانه اى در ظاهر
در عبارت  2جاى فعل «دارى» در ٔ
جمله ،شنونده را به شناخت فعل راهنماىى نمى کند .تنها از مفهوم عبارت مى توان نتىجه
«قرىنه معنوى»
جمله دوم حذف شده است .در اىن جمله ،حذف به
ٔ
گرفت که فعل «دارى» از ٔ
صورت گرفته است.
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نوىسنده ىا گوىنده براى جلوگىرى از تکرار مى تواند آنچه را خواننده ىا شنونده حدس
مى زند ،حذف کند .به اىن ترتىب ،هر ىک از اجزاى کالم در صورت وجود قرىنه مى تواند
حذف شود .اگر حذف به دلىل تکرار و براى پرهىز از تکرار صورت گىرد ،آن را «حذف به
قرىنه لفظى» گوىند ّاما اگر خواننده ىا شنونده از سىاق سخن به بخش حذف شده پى ببرد،
ٔ
قرىنه معنوى» است.
«حذف به ٔ
چنان که مى بىنىم ،حذف موجب صرفه جوىى درکالم مى شود.
قرىنه لفظى صورت مى گىرد  :رفته   بودم
حذف جمله  :در جمله هاى مرکّب گاه حذف با ٔ
که او را ببىنم ّاما نتوانستم [ــــــــــ].
پاىه ّاول شخص و دوم شخص را
حذف نهاد جدا :نهاد جمله هاى هم پاىه و ناهم ٔ
قرىنه نهاد پىوسته حذف کرد؛ مگر آنکه با وابسته ىا بدل همراه باشد ىا
همىشه مى توان به ٔ
تأکىدى درکار باشد:
 « )1من اىن موضوع را گفته بودم( ».نه کس دىگر) (تأکىد)
 )2با احترام ،ما ،دانش آموزان کالس سوم دبىرستان ،تقاضا مى کنىم کتابهاى تازه اى
تهىه کنىد( .همراه با بدل)
براى کتابخانه ّ
ِ )3
من بىچاره باىد به تنهاىى اىن همه کار را انجام دهم( .با وابسته)
حذف نهاد پىوسته (شناسه ىا نهاد اجبارى) ممکن نىست.
،
حــذف فعل در جمله هـاى پر کاربرد :بـــه سالمت        ،بسىار خــوب
قرىنه معنوى)
شکر خدا      ،به جان شما
( .به ٔ
حذف فعل اسنادى در جمله هاى مرکّب :هرچه ارزان تر       ،بهتر      ،چه بهتر
قرىنه معنوى)
که شما اىن کار مهم را برعهده بگىرىد( .به ٔ
نقطه اطّالع در جمله هاى پاسخى و پرسشى :حسن
حذف تمام اجزاى جمله به جز ٔ
(قرىنه لفظى)
آمد .چه کسى       ؟
ٔ
(قرىنه لفظى)
حسن دىروز آمدِ .کى ؟
ٔ
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ن��یاکان ،

ک

		
جا�
س ب��ز ی�� ت
ک
		
�ن � ت�ه ای

ک

ن��یا  + � +ان  ،پ ّ�له  + � +ان

ا�
س ب��ز ی  +ج�  +ت
ک
�ن � ت�ه  +هم�ز ه  +ی

ىادآورى :برخى از کلمه ها به گونه اى نوشته و تل ّفظ مى شوند که واج مىانجى در
شکل نوشتارى آنها به آسانى قابل تشخىص نىست فقط در شکل گفتارى نمود آشکار
دارد .در اىن گونه کلمات هنگام تلفظ به شکل جمع(با عالمت «ان») نخست مصوّت
بلند به مصوّت کوتاه تبدىل مى شود و سپس واج ىا صامت مىانجى قبل از  نشان جمع،
ظاهر مى شود .مثال:
گىس  +و +ان
گىسوان ← ُ

خودآزماىى

توجه به فعل هاى «ترکىد» و «جوشىد» به پرسش ها پاسخ دهىد.
 )1با ّ

(متعدى) کنىد و هر ىک را در جمله اى به کار ببرىد.
متعدى ساز ،آنها را گذرا ّ
الف :با افزودن تکواژ ّ
مرحله روند مجهول سازى ،جمله ها را مجهول کنىد.
ب :با اعمال مرحله به
ٔ

نوشته زىر مشخّص کنىد و نوع آن را بنوىسىد.
 )2موارد حذف را در
ٔ

آنها با اسب حرکت کردند ،ما نىز به دنبالشان؛ صبح زود رسىدىم؛ آنها زودتر .شهر مىان دشت گسترده بود ،پر از دار
و درخت ،حالتى رؤىاىى؛ مثل اىن بود که به بهارستانى نادىده چون مىنو قدم نهاده اىم .در قرن سوم بنا شده بود .از آن زمان

تاکنون ،آرام و سبز در کنار کوىر نشسته چشم به راه آمدن مسافرى بود که به دىدارش مى آمد.

 )3صامت هاى مىانجى کلمات زىر را مشخّص کنىد.

داناىان  ،پختگى  ،ترشىجات  ،بچگانه  ،سخن گوىان  ،گرسنگان  ،روستاىى  ،نامه اى  ،بانوان
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درس ششم

نگارش تشرىحى
شىوه نوشتن به سه گونه تقسىم مى گردد:
مقاله ها از نظر ٔ
گونه تشرىحى
ٔ )1
گونه تحلىلى
ٔ )2
گونه تحقىقى
ٔ )3
گونه تشرىحى بىشتر آشنا مى شوىم.
در اىن درس با ٔ
شىوه باال نوشته مى شود؛ مثال ً درس «تربىت انسانى
هر نوشته با استفاده از ىک ىا دو ٔ
و س ّنت مل ِّى ما» در سال دوم نوشته اى تحلىلى است؛ زىرا نوىسنده در آن با برهان هاى عقلى
مقاله
و ذکر نمونه هاى شعرى،
مسئله تربىت و ارتباط آن با س ّنت را بررسى کرده است .ىا ٔ
ٔ
ماهىتى پژوهشى دارد .در عىن حال،
«چنىن رفت و…» در کتاب زبان فارسى سال دوم ّ
نوىسنده آن مقاله با تحلىل برخى از وقاىع ،به بررسى داستان «رستم و سهراب» پرداخته
ٔ
مقاله «کتاب و کتاب خوانى» در همان کتاب ،مقاله اى کامال ً تحقىقى است« .کالس
استٔ .
ادبىات سال دوم نىز
ادبىات سال ّاول و «
ٔ
سفرنامه ابن بطوطه » در کتاب ّ
نقّاشى » در کتاب ّ
نوشته هاىى تشرىحى هستند .اکنون در اىن درس با نوشته هاى تشرىحى بىشتر آشنا مى شوىم:
شىوه بىان مطالبى آموخته اىد.
تاکنون
درباره انواع نوشته ها از نظر زبان و قالب و ٔ
ٔ
39

نمونه هاىى را خوانده و موضوعاتى را نىز با قلم خود نوشته اىد .اىن نوشته ها ىا حاصل
تأمالت درونى شما هستند (نوشته هاى تحلىلى)
دىده ها ،شنىده ها ( نوشته هاى تشرىحى) و ّ
ىا براساس پژوهش هاى شما و دىگران آفرىده شده اند (نوشته هاى تحقىقى).
در هرحال ،در اغلب نوشته ها ،با هر بىان و زبان و در هر قالبى که باشند ،هدف نوىسنده،
تشرىح بى کم و کاست اشخاص ،وقاىع و چىزهاست ،آن گونه که هستند.
اکنون ببىنىم «تشرىح» چىست؟
تشرىح ىعنى شرح و بسط دادن به منظور مطالعه و د ّقت در ىک موضوع ىا مطلب
به گونه اى علمى ،دقىق و از ِ
سر بارىک بىنى.
عام ترىن و راىج ترىن راه تشرىح ،طرح پرسش هاىى در مورد ابعاد مختلف ىک چىز،
درباره ابعاد گوناگون ىک «ساختمان»،
شخص ىا پدىده است؛ مثالً :با طرح پرسش هاى زىر
ٔ
مى توان آن را به خوبى تشرىح کرد:
چىست؟
چگونه است ،از چه بخش هاىى ساخته شده ىا هر بخش آن چگونه است؟
کجاست؟
چه کسى آن را ساخته است؟
کى ساخته شده است؟
به چه منظور ساخته شده است؟
از کىست؟ براى چىست؟
توجه کنىد.
اکنون به تشرىح ساختمان ىک مدرسه ّ

دامنه کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود .ىک
«مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در ٔ
فرهنگ دوست ،عمارتش را وسط زمىن هاى خودش ساخته بود.
ْ
تابلوى مدرسه هم حسابى بزرگ و خوانا ،از صد مترى داد مى زد که:
توانا بود هر که… هرچه دلتان بخواهد! با شىر و خورشىدش که آن باال سر ،سرپا اىستاده بود و
زورکى تعادل خودش را حفظ مى کرد و خورشىد خانم روى کولش با ابروهاى پىوسته و قمچىلى 1که
شلق و تازىانه و در اىن متن به طنز ،مراد شمشىر است که شکل عامىانه آن قمچىل
1ــ اصل واژه َق ْمچى به معنى ّ
به کار رفته است.
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به دست داشت .و تا سه تىر ْ پرتاب ،اطراف مدرسه بىابان بودَ ،د َرندشت و بى آب و آبادانى .و آن ته رو به
سر ِ
شمال ،ردىف کاج هاى درهم فرو رفته اى که از ِ
دىوار گلى ىک باغ پىدا بود… کالس دوم بغل دفتر
بود… بعد سالن بود؛ خالى و بزرگ که دو تا ستون سفىد چهارگوش پُرش کرده بود و آن ته سه چهار
تا مىز و نىمکت شکسته ،دىوار روبه رو پوشىده از عکس پهلوان ها و بزن بهادرها و سىاه هاى دونده و
مصرى هاى وزنه بردار .و دىوار سمت راست پوشىده از ىک نقشه ٔ بزرگ آسىا و… با قلمى ناشى.
آبى درىاها مثل آب دهن مرده و درىاچه ٔشمال به صورت ب ّته جقه درآمده و خط آهن ها همه پت و پهن و
سرتاسرى ،ح ّتى از کرمان گذشته و جزىره هاى اندونزى همه ىکسره و به سنگاپور چسبىده و هر تکّه از
مجموعه رنگ هاى موجود مثل بقچه هاى چل تکّه…»
پاىىن نقشه به رنگى؛
ٔ
)مدىر مدرسه ــ جالل آل احمد(

هر بخشى از نوشته ،به ىکى از سؤاالت ما پاسخ مى دهد و حاصل آن تشرىح و توصىف
مدرسه است .الب ّته اىن نوشته از چاشنى طنز نىز بهره دارد.
اگر بخواهىم روىدادى را تشرىح و توصىف کنىم ،باىد به سؤاالتى نظىر :چه کسى؟
کى؟ کجا؟ با که؟ با چه؟ چگونه؟ چرا؟ و… پاسخ دهىم.
با هم شرح ىک حادثه را مى خوانىم که نوىسنده آن را به خوبى بازسازى کرده و با
جزئىات در اختىار ما قرار داده است.
شرح کامل ّ

عدل

کاسه زانوىش خرد شده بود .کامال ً
اسب درشکه اى توى جوى پهنى افتاده بود و قلمِ دست و ٔ
ِ
استخوان قلمِ ىک دستش از زىر پوست حناىى اش جابه جا شده و از آن خون آمده بود
دىده مى شد که
و فقط به چند رگ و رىشه که تا آخرىن مرحله وفادارىشان را از دست نداده بودند ،گىر بودُ .سمِ ىک
دستش ــ آنکه از قلم شکسته بود ــ به طرف خارج برگشته بود و نعل برّاق ساىىده اى که به سه دانه مىخ
گىر بود ،روى آن دىده مى شد .آب جو ىخ بسته بود .تنها حرارت تن اسب ىخ هاى اطراف بدنش را آب
کرده بود .تمام بدنش توى ِآب گل ِ
آلود خونىنى افتاده بود .پى در پى نفس مى زد.پرّه هاى بىنى اش باز و
بسته مى شد .نصف زبانش از الى دندان هاى کلىد شده اش بىرون زده بود .دور دهنش خون کف آلودى
دىده مى شد .ىالش به طور حزن انگىزى روى پىشانى اش افتاده بود .دو سپور و ىک عمله ٔراهگذر که
لباس سربازى بدون سردوشى تنش بود و کاله خدمت بدون آفتاب گردان 1به سر داشت ،مى خواستند
آن را از توى جو بىرون بىاورند.
1ــ بى لبه
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ىکى از سپورها که به دستش حناى تندى بسته بود ،گفت« :من دمبشو مى گىرم و شما هر کدومتون
ىه پاشو بگىرىن و ىهو از زمىن بلندش مى کنىم .اون وخت نه اىنه که حىوون طاقت درد نداره و نمى تونه
دساشو رو زمىن بزاره ،ىهو خىز ورمى داره ،اون وخت شماها َجلدى پاشو ول بدىن؛ منم دمبشو ول
مى دم .رو سه تا پاش مى تونه بند شه دىگه .اون دسش خىلى نشکسته .چه طوره که مرغ رو دو پاش وا
مىسه ،اىن نمى تونه رو سه پاش واسه؟»
ىک آقاىى که کىف چرمى قهوهاى زىر بغلش بود و عىنک رنگى زده بود ،گفت« :مگر مى شه حىوون
را اىن طور بىرونش آورد؟ شماها باىد چند نفر بشىن و تمام هىکل بلندش کنىد و بذارىدش تو پىاده رو».
بچه ٔخردسالى [  را ] در دست داشت ،به اعتراض گفت  « :اىن زبون
ىکى از تماشاچى ها که دست ّ
بسه دىگه واسه ٔصاحابش مال نمى شه .باىد با ىه گلوله کلکشو کند ».بعد روىش را کرد به پاسبانى که
کنار پىاده رو اىستاده بود و گفت  « :آژان سرکار که تپونچه دارىن ،چرا اىنو راحتش نمى کنىن؟ حىوون
خىلى رنج مى بره».
پاسبان با تمسخر جواب داد« :قربان آقا! گلوله اوّال ً که مال اسب نىس و مال د ّزه .ثانىاً ،حاال
اومدىم و ما اىنو همىن طورکه مى فرماىىن راحتش کردىم ،به روز قىومت و سؤال و جواب اون دنىاشم
کارى ندارىم ،فردا جواب دولَتو چى بدم؟ آخه از من نمى پرسن که تو گلولَتو چى کارش کردى؟»
مردى که پوستىن مندرسى روى دوشش بود ،گفت« :اى بابا! حىوون باکىش نىست .خدارو
خوش نمىاد بکشندش .فردا خوب مى شه .دواش ىک فندق مومىاىىه…»
تماشاچى روزنامه به دستى که تازه رسىده بود ،پرسىد« :چطور شده؟»
ىک مرد چپقى جواب داد« :من اهل اىن محل نىستم؛ من راهگذرم».
لبوفروش سرسوکى 1همان طورکه با چاقوى بدون دسته اش براى مشترى لبو پوست مى کند جواب
داد «هىچى! اتول بهش خوردهَ ،س َقط شده .زبون ّبسه از سحر تا حاال همىن جا تو آب افتاده جون مى کنه؛
هىشکى به فکرش نىس .اىنو…» بعد حرفش را قطع کرد و به ىک مشترى گفت« :ىه قرون» و آن وقت
فرىاد زد «قند بى کوپن دارم! سىرى ىه قرون مىدم!»
همان آقاى روزنامه به دست پرسىد« :حاال اىن صاحب نداره؟»
مرد کت چرمى قلچماقى که رىخت شوفرها را داشت ،جواب داد« :چطور صاحاب نداره؟ مگر
بى صاحابم مى شه .پوسش خودش دس کم پونزده تومن مى ارزه .درشکه چىش تا همىن حاال اینجا بود.
به نظرم رفت درشکه شو بذاره برگرده».
1ــ سرگذر
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بچه اى که دستش تو دست آن مرد بود سرش را بلند کرد و پرسىد« :بابا جون درشکه چىش
پسر ّ
درشکه شو با چى برده برسونه؟ مگه نه اسبش مرده؟»
ىک آقا عىنکى خوش لباس پرسىد« :فقط دستاش خرد شده؟»
همان مرد قلچماق که رىخت شوفرها را داشت ،جواب داد« :درشکه چىش مى گفت دنده هاشم
خرد شده».
بخار تنکى از سوراخ هاى بىنى اسب بىرون مى آمد .از تمام بدنش بخار بلند مى شد .دنده هاىش
از زىر پوستش دىده مى شد .روى گردن و چند جاى دىگر بدنش گلى بود .بعضى جاهاى پوست بدنش
شدت مى لرزىد .ابد ًا ناله نمى کرد .قىافه اش آرام و بدون التماس بود .قىافه ٔىک اسب
مى پرىد .بدنش به ّ
1
سالم را داشت .با چشمان گشاد و بدون اشک به مردم نگاه مى کرد.

اگر بخواهىم شرح ىک مسافرت ىا گزارش ىک بازدىد ىا گردش علمى را بنوىسىم،
از اىن سؤاالت استفاده مى کنىم:
کى؟ براى چه؟ با چه؟ با که؟ چه ّمدت؟ چه دىدىم؟ چه کردىم؟ چگونه بود؟ چه احساسى
به ما دست داد؟ چه نتىجه اى گرفتىم؟ و… .
اگر بخواهىم چىزى ىا جاىى ىا کسى ىا واقعه اى را که امروز وجود ندارد و آثار آن
از مىان رفته است تشرىح کنىم ،از مدارک و مآخذ و اسناد و کتاب ها کمک مى گىرىم ىا با
افراد مطّلع مصاحبه مى کنىم.
اگر موضوع نگارش شرح حال کسى باشد ،چه مى کنىم؟
در درس بعد در اىن باره سخن مى گوىىم.

نوشته صادق چوبک
1ــ
ٔ
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نوشته «عدل» بنوىسىد نوىسنده به چه پرسش هاىى پاسخ داده است؟
مطالعه
 )1با
ٔ
ٔ
ِ
آموزشى ّ
محل زندگى خود ،آن را
 )2پس از بازدىد ىکى از بناهاى تارىخى ،مذهبى ،علمى،
تشرىح و توصىف کنىد.
 )3جمله هاىى را که نهاد آنها با فعل مطابقت ندارد ىا در آنها حذف بى قرىنه صورت گرفته است،
وىراىش کنىد.
اگر گوىنده و نوىسنده به ص ّحت مطلبى اطمىنان نداشته باشد ،نباىد آن را بىان کند.
اگر مرد ىا زن در انجام وظاىف خود کوتاهى کند ،نمى توان از او انتظار مو ّف ّقىت داشت.
درصورتى که گفتارمان با رفتارمان مطابقت نداشته باشند ،اعتماد مردم را از دست مى دهىم.
اىن مسئله در شوراى دبىرستان مطرح و مورد بررسى قرار گرفت.
اىن پول ها نتىجۀ ماه ها تالش ،پس انداز و صرفه جوىى او بود.

نشانه جمع نىست؟ اىن کلمه ها را مشخّص کنىد و معنى آنها
 )4در کدام ىک از کلمات زىر «ان» ٔ
را بنوىسىد.
گىاهان ،بامدادان ،شادان ،سواران ،پاىىزان ،مردان
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