             درس دهم

نامطابق هاى امالىى
ردیف نامطابق ها

مثال
خواب ،خواهر ،خواهان ،خوار

توضىح
اىن قبىل کلمات در فارسى امروز
محدود هستند.

1

«خوا»
/خا/

2

«ش ْت» در اىن کلمات و
«س ْت» و ْ
«س ْت»و ْ« ْ
شت» ماست بند ،دستىار ،درست کارُ ،مشت زنىْ ،
ْ
صورت
آنها
مشابه
/س /وْ /ش /
به
پستچى
/
ش
و/
/
س
ْ
ْ
ْ /
تل ّفظ مى شوند.

3

«نْب»
/مب/

پنبه ،شنبه ،دنبال ،زنبور ،منبع

«ن» در اىن کلمات و مشابه آنها
به صورت /م /تل ّفظ مى شود.

4

«جت»
ْ
ْ /شت /

اجتماع ،اجتناب ،مجتمع ،پنج تا

«ج» در اىن کلمات و مشابه آنها
به صورت /ش /تل ّفظ مى شود.

زبان نوشتار به طور طبىعى معادل و مطابق با زبان گفتار است؛ به عبارت دىگرِ ،
شکل
امالىى کلمات تابع شکل ِ
ِ
آواىى آنهاست .همان طورکه در سال هاى گذشته نىز خوانده اىم ،ىکى
از هدف هاى درس امال اىن است که ما هرچه بهتر و بىشتر زبان ملفوظ را با زبان مکتوب
مطابق سازىم اما در اىن درس به چند ِ
مورد استثنا اشاره شده است که در آنها شکل امال
ّ
با تل ّفظ مطابق نىست .اىن «نامطابق هاى امالىى» را باىد خوب بشناسىم و هنگام خواندن و
نوشتن اىن گونه کلمات ،تفاوت هاى آواىى و امالىى آنها را رعاىت کنىم.
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)1در درس هاى زبان شناسى خوانده اىم که زبان گفتار بىشتر و سرىع تر از زبان نوشتار
تغىىر مى پذىرد .براى نمونه ،کلماتى مانند «خواهر» و «خواستن» در قرن هاى گذشته ُ /خو ٰاهر
(  )Xwa-harو ُخو ٰاستن (  / )Xwa-stanتل ّفظ مـى شده انـد (بقاىاى اىـن تل ّفظ هنوز در
برخى گوىش هاى محلّى ىافت مى شودّ ).اما به تدرىج تل ّفظ آنها به  /خاهر و خاستن   /تغىىر
ىافته ،در حالى که شکل امالىى آنها ثابت مانده است .به حرف «و» در اىن قبىل کلمات،
«واو معدوله = تغىىر کرده» مى گوىند؛ زىرا با گذشت زمان تل ّفظ آن تغىىر ىافته است .در زبان
فارسى کلماتى که «واو معدوله» دارند ،محدود و انگشت شمارند.
الىت
ّ
فع ّ
درباره کلماتى که با «خوا» آغاز مى شوند و در فارسى امروز کاربرد
ٔ
دارند ،گفت وگو کنىد.
 )2ترکىب و تل ّفظ واج هاى هر زبان ــ از جمله زبان فارسى ــ تابع دستگاه آواىى آن
زبان است .براى مثال ،هرگاه واج هاى  /س  /و /ت  /در کنار هم بىاىند ،واج  /ت /به تل ّفظ
درنمى آىد .در اىن گونه موارد ،با کاهش آواىى روبه رو مى شوىم .بدون اىن که کاهش امالىى
صورت پذىرفته باشد؛ بنابراىن / ،ماس بندى /مى شنوىم ا ّما «ماست بندى» مى نوىسىم.
 )3هرگاه واج ْ /ن  /بى فاصله قبل از واج  /ب  /بىاىد ،به واج  /م /تبدىل مى شود .اىن
تبدىل آواىى به تبدىل امالىى منجر نمى شود؛ بنابراىن ،مى شنوىم  /شمبه /و مى نوىسىم «شنبه».
اىن ضابطه در زبان عربى نىز حاکم است و به آن ابدال مى گوىند .براى مثال ،عرب زبان ها
مى نوىسند ِ«م ْن َبعد» و مى خوانند ِ /م ْم َبعد. /
 )4هرگاه واج ْ /ج  /قبل از واج  /ت /بىاىد ،متماىل به واج  /ش /تل ّفظ مى شود؛ بنابراىن،
مى شنوىم / :پنش تا    /و مى نوىسىم «پنج تا».
الىت
ّ
فع ّ
از متن درس هاى  6تا  11کتاب هاى زبان و ادبىات ( )3امال بنوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ دو
ِ
سطور کتاب ــ زعارت و شرارت ــ ُجبّ ٔه
خصاىل و سجاىا ــ تضرىب و سخن چىنى ــ
ِ
ِ
ِ
محاورات
ستوران الغر ــ
موزه مىکائىلى ــ ُجبّ ٔه َخلَق گونه ــ
حبرى رنگ ــ ُد ّر ٔ
اعه پاکىزه ــ ٔ
تأمل ــ بلىغ و
نکته عبرت آموز ــ ّ
اشخاص ــ اىجاز و اطناب ــ ٔ
غدار و فرىفتگار ــ قابل ّ
ِ
زدوده ــ طنىن خاص ــ ُح ِ
تأمل ــ زىب و پىراىه ــ
سن تألىف ــ
اقتضاى مقام ــ مستلزمِ ّ
ژرف نگـرى و استغراق ــ تهذىب و تـربىت ــ ِع ِ
تـوجه و ُعـزلت ــ طاعن و
ـرفان محض ــ ّ
ستىزه جو ــ غاىت و فرجام ــ ِ
مآخذ گونه گون ــ جذْ ٔبه روحانى ــ نکته ِ
سنجى بدىع ــ لذّ ات
راغ ملک ــ سطْ ِ
ـوت سلطنت ــ تو ّقع و
َ
معنوى ــ مثابه و مانند ــ ُعجب و خودبىنى ــ فَ ِ ُ
ِ
ِ
سکوت ابهام آمىز ــ
مرثىه ناسروده ــ
چشم داشت ــ توصىف اىثارگرى ــ نهضت عاشورا ــ ٔ
عالقه تحسىن آمىز ــ نفاق و دوروىى ــ نگاه تأثّرآمىز ــ اشاعه و تروىج   ــ
رشته ناگسستنى ــ
ٔ
ٔ
ِ
تحلىل ُقوا ــ خار و خـاره ــ فرعـونىان و قبطىـان ــ
رشته نامرئى ــ تأنّى و آهستگى ــ
ٔ
ترحم آمىز ــ ِ
ِ
رمق
طور سىنىن ــ ٔ
مصمم ــ رفتار ّ
چهره ّ
ناحىه شقىقه ــ اشتهاى زاىد الوصف ــ ٔ
نامه مکبث ــ تصاوىر بدىع ــ غزلواره هاى
حىات ــ شىوه و ن َ َسق ــ فُرقت و جداىى ــ نماىش ٔ
نظر راىزنان ــ ِ
غر ٔه جوانى ــ ِ
اسطوره ققنوس ــ
راهب فرزانه ــ
شکسپىر ــ نعمت و موهبت ــ ّ
ٔ
توجهات
مرغان خوش الحان ــ قانع و متقاعد ــ دلکش و  بهجت انگىز ــ مو ّقر و متواضع ــ ّ
جـاذبه سحرانگىز ــ تىره و بـى فروغ ــ
عامه ــ شرح اغـراق آمىز ــ حـرکات طعن آلود ــ
ٔ
ّ
لمحـه و لـحظه ــ
قلىه
سىال ــ بـافت ابـهـام آمىز ــ ثُقبه و سـوراخ ــ سفر و حـضر ــ ٔ
شراره ّ
ٔ
حـلـوا ــ َا ِ
وى ــ ِوصال و ِفراق ــ عود و ساج ــ سبز و
ضغاث َاحالم ــ
حـبسىه و ب َ ّث َّ
الشکْ ٰ
ّ
ِ
زرىن قبا .
نغز ــ َح ّسان عجم ــ به َر ْغم و برخالف ــ پىک ّ
حـمـاقت و جـهالت ــ استدعـا و تم ّنا ــ سىاق مطلب ــ ِ
اصل تنـازع ــ حظّ و بهره  ــ
الت درونى ــ بقچه چل تکّه ــ موزه لوور  ــ ِ
تأم ِ
مرد مو ّقر ــ ِ
عزل رئىس الوزرا ــ د ّقت و
ٔ
ّ
ٔ
ِ
ِ
صحت ــ سىره و مغازى ــ اطلس هاى تارىخى ــ ق ّدىس و پاک ــ ِ
پانسىون
اصول ظالمانه ــ
ّ
ِ
ارزان قىمت ــ برهمن هاى هم مىهن ــ صداى به عمد ــ لذّ ت غرىب ــ آرام و بى دغدغه ــ
ّهىن شىرازى ــ اغـراق و بـزرگ نـمـاىى ــ تعـصب و غـرض ورزى ــ ِ
صدرالمتأل ِ
سـوء ظن ــ
ّ
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ِ
خال ّقىت و
فـراست و زىـرکى ــ ُز ّهـاد و ُعبّاد ــ
حـافظ لسان الغىب ــ معـادل و هم طـراز ــ ّ
حس غرىب ــ تن پوش عزا ــ عصمت و پاکى ــ ىنبوع و چشمه ــ
سازندگى ــ اعصار و قرون ــ ّ
متنبّه و بىدار ــ گل و سنبل ــ شهر خواف ــ خوالىگر دربار ــ بلهوس و غافل   ــ َمهىب و
وحشتناک.

خودآزماىى

 )1کدام ىک از کلمات زىر ،امروز راىج نىستند؟ آنها را مشخّص کنىد و معنى آنها را با استفاده
از کتاب لغت بنوىسىد.
خوازه ،خوارى ،خوالىگر ،دشخوارى ،خواهش.

 )2تفاوت آواىى و امالىى واژه هاى زىر را توضىح دهىد.

ُسنبل ،اجتماع ،انبساط ،دست بند ،منبر ،سنباده.

 )3اجزاى جمله هاى زىر را در نمودار نشان دهىد.

الف) باغبان ،گل را آب داد.
ب) اىن لباس ،از نخ است.
پ) ماه تابىد.
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            درس ىازدهم

بازگردانى ــ بازنوىسى
توجه کنىد.
به حکاىت زىر ّ

همدردى
  1شبى در بغداد آتشى افروخته شد و نىمى از شهر در آتش سوخت 2 .در آن اوضاع و احوال
و در مىان خاک و دود ،ىکى از بازارىان خدا را شکر مى کرد که به دکّان من آسىبى نرسىده است 3 .مرد
جهان دىده اى به او گفت :اى هوس ِباز خودپرست ،آىا تنها در فکر خودت هستى؟   4آىا راضى هستى
که شهرى بسوزد ّاما به خانه ٔتو آسىبى نرسد؟

نوشته باال «بازگردانى» حکاىتى از بوستان سعدى به نثر فارسى امروز است .اصل
ٔ
اىن حکاىت را با هم مى خوانىم.

همدردى
 1شبى دود خلـق آتشى بـرفروخت
 2ىکى شکر گفت اندر آن خاک و دود
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شـنىـدم کـه بـغداد نىـمى بسـوخت
کــه د ّکـان مـا را گـزنــدى نـبـود

 3جهان دىده اى گفتش اى بلهوس
 4پسندى که شهرى بسوزد به نار

تو را خود غم خوىشتن بود و بس!

اگــرچـه سـراىـت بـود بـر کـنـار

شما نىز در طول سال هاى تحصىل خود شعر و نثر پىشىنىان ىا اشعار معاصران را به
نثر امروز بازگردانده اىد.
شده آن درمى ىابىم که:
از
ٔ
مقاىسه شکل اصلى حکاىت با صورت بازگردانى ٔ
 )1مضمون حکاىت به خوبى منتقل شده است.1
توجه به دستور زبان امروز ،معادل سازى
 )2برخى از کاربردهاى دستور تارىخى با ّ
شده است؛مثالً :اندر ← در
	   دکّان ما را ← به دکّان ما
کهنه حکاىت ،معادل هاىى امروزى
 )3به جاى برخى از واژگان و اصطالحات دشوار ىا ٔ
قرار داده شده است:
گزند ← آسىب        سرا ← خانه
ِ
ضرورت وزن ،جاى برخى از کلمات تغىىر ىافته است:
 )4در شعر به
شنىدم که بغداد نىمى بسوخت ← شنىدم که نىمى از بغداد سوخت
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 آنها را به زبانى
ساده و قابل فهم مطرح کنىم .پس نباىد به تلخىص ىا شرح و تحلىل و تفسىر نوشته پرداخت.
شىوه مطلوب امروز سازگار باشد ،نىز نباىد
از تعبىرهاى زىباى متن ،در ّ
حدى که با ذوق و ٔ
چشم پوشىد؛ مثالً ،اىن بخش از شعر معروف نىما را مى توان چنىن بازگردانى کرد:
نازک آراى ِتن ساق گلى
که به جانش ِکشتم
و به جان دادمش آب
1ــ به ىاد داشته باشىم هدف از بازگردانى ،تبدىل زبان کهن به زبان معىار امروز است و اىن خود نوعى تمرىن
براى نگارش پىشرفته محسوب مى شود.
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اى درىغا به برم مى شکند
«افسوس که تن ساق ِ
گل 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 زىاد
نىاز ندارند .مثالً ،با تغىىر و جابه جاىى اندکى ،اىن شعر مولوى را مى توان به نثر درآورد:
خـاتـم مـلک سـلـىمان اسـت عـلـم       جمله عالم صورت و جان است علم
5        7      6    4        3           2      1                     1        5            4                  3        2

ِ
همه عالم صورت و علم ،جانِ [آن] است.
علم خاتمِ ُملک سلىمان استٔ .
الىت
ّ
فع ّ
سه بىت از داستان «زاغ و کبک» را بازگردانى کنىد.

حکاىت پىشىن را مى توانىم با شاخ و برگ دادن ،اىن گونه بازنوىسى کنىم:

بغداد ،شهر افسانه اى هزار و ىک شب آرام خفته است .دجله در َجست وخىز و جوش وجال
خسته خوىش را به
صىادان و کشاورزان و بازارىان فارغ از کار روزانه در بسترى گرم ،تن هاى ٔ
استّ .
خواب سپرده اند ّاما ظلم و ستم هم چنان بىدار است .حاکم ستمگر بغداد ،اىن شهر افسانه اى و زىبا را
پاىمال غارت و چپاول خود کرده است .او از هىچ ستمى روى گردان نىست .به بىوه زنان و ىتىمان نىز
شعله
رحم نمى کند و ستم دىدگان در برابر او ،چاره اى ندارند جز اىن که به خداوند پناه ببرند .سرانجامٔ ،
نفرىن ها و دود آه مردم ستم دىده کارساز مى شود .آتشى مهىب در بازار مى افتد و نىمى از بغداد را به
محاصره درمى آورد .خانه ٔحاکم ستمگر نىز در آتش مى سوزد .آتش و دود همه جا را فراگرفته است.
مردم سراسىمه و وحشت زده و سرگردان اند .آنها نمى دانند چه مى کنند و به کجا مى روند .کارى از
هىچ کس برنمى آىد .در اىن مىان ،جابر بازرگان شکر خدا مى گوىد .مردى از او مى پرسد :اکنون چه
جاى شکرگزارى است؟
بازرگان جواب مى دهد :از آن خدا را شکر مى گوىم که به لطف او  ،در حالى که نىمى از شهر
طماع و
سوخته ،دکّان من سالم مانده است .مرد مى داند که جابر بازرگانى خوش گذران ،فرىب کارّ ،
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تعجب ،خطاب به او مى گوىد :آىا تو مى پسندى که شهرى در آتش بسوزد و
خودخواه است .پس با ّ
خانه تو در امان بماند؟ آىا اىن دلىل شادمانى توست؟
تنها ٔ

شما مى توانىد اىن حکاىت کوتاه را به شىوه هاى گوناگون دىگرى گسترش دهىد و
بازنوىسى کنىد .در اىن نوع بازنوىسى ،ضمن حفظ محتوا و پىام ،معموال ً تغىىراتى به شرح
زىر در نوشته اىجاد مى شود:
ِ
زبان نوشته ،امروزى و ساده و قابل فهم مى گردد.
ِ
توصىف چهره ها ،صحنه ها و حاالت پرورانده مى شود.
مطلب به کمک
تجسم مى ىابند.
روىدادها بازسازى مى شوند و ّ
به کمک بازنوىسى ،مى توانىم متون ادبى گذشته را که زبان و بىانشان براى نسل
کهنه آنها را تغىىر دهىم؛ به جاى
امروز نامأنوس است ،به زبان معىار امروز درآورىم و عناصر ٔ
ترکىبات و واژه هاى مهجور آنها ،تعابىر آشنا بنشانىم و از اىن راه ،مفاهىم واالى موردنظر
آنها را به نسل امروز منتقل سازىم .در عىن حال ،ساده کردن متون کهن خود نوعى تمرىن
مناسب و مؤثّر براى نوىسندگى است .بسىارى از نوىسندگان و هنرمندان در سراسر جهان،
ادبىات ملّى خود را در قالب نماىش نامه ،فىلم نامه و داستان به زبان و بىانى
شاهکارهاى ّ
در خور ذوق و طبع مردم امروز درآورده اند.
توجه داشته باشىم:
در بازنوىسى به چند نکته باىد ّ
پىام هاى اصىل و ارزشمند و اندىشه هاى واالى اخالقى ،اجتماعى ،عرفانى و
انسانى را حفظ و منتقل کنىم.
براى بازنوىسى ،متون را از مىان آثار با ارزش ادب گذشته انتخاب کنىم.
مآخذ ِ
دقىق ِ
متن باز نوشته را ذکر کنىم.
در نقل محتوا و پىام ،امانت را رعاىت کنىم و در صورت امکان ،پىام هاى امروزى
را در آن بگنجانىم.
هنرمندانه آن را عىناً نقل کنىم.
اگر متن اصلى شعر است ،مى توانىم بخش هاى زىبا و
ٔ
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الىت
ّ
فع ّ
ادبىات فارسى امسال و
نمونه اى از درس هاىى را که در کتاب هاى ّ
سال هاى پىش شکل بازنوىسى دارند ،نام ببرىد.
اکنون نمونه اى 1از بازنوىسى را با عنوان « جاهالنه » با هم مى خوانىم:

جاهالنه

روزى بود ،روزگارى بود .دو جاهل در صحراى بلخ مى رفتند .راه دراز بود ّاما از جهالت تا
حماقت راه درازى نىست؛ نادان احمق ىا حرفى ندارد ىا در گفت و شنىد چىزى براى دعوا پىدا مى کند.
وقتى از خاموش ماندن حوصله شان سر رفت ،ىکى به دىگرى گفت « :اى فالن  ،آخر ىک چىزى بگو؛
خفه شدىم».
شنونده جواب داد « :به جه ّنم که خفه شدى ّاما اگر حرفى پىدا کرده اى که تو را قلقلک مى دهد،
بگو».
ا ّولى گفت« :ىک چىزى بگوىىم سرمان گرم شود ،بىا از آرزوى خود حرف بزنىم».
دومى گفت« :خىلى خوب ،بگو ببىنم تو مى خواستى چه داشته باشى؟»
ا ّولى گفت« :من آرزو دارم چند تا بز و مىش حسابى داشته باشم که در اىن صحرا بچرند ،از
شىرشان بنوشم ،از پشمشان بپوشم ،کودشان را بفروشم و به آدمى مثل تو احتىاج نداشته باشم».
دومى گفت« :گل گفتى .من هم آرزو دارم چند تا گرگ داشته باشم ،آنها را ول کنم که بىاىند بز
و مىش تو را از هم ّبدرند و بخورند».
ا ّولى گفت« :خىلى بى معرفتى! مگر من به تو چه بدى کرده ام که مى خواهى گوسفندهاىم را نابود کنى؟»
 )1براى آشناىى با نمونه هاىى از بازنوىسى ،به آثار زىر مراجعه کنىد:
بچه هاى خوب ،مهدى آذرى ىزدى 10 ،جلد ،انتشارات امىرکبىر.
ّ
قصه هاى خوب براى ّ
داستان باستان ،احسان ىار شاطر (بازنوىسى داستان هاى شاهنامه).
داستان هاى دل انگىز در ادب فارسى ،دکتر زهرا خانلرى (کىا).
عىارى در ادب فارسى ،اقبال ىغماىى.
داستان هاى ّ
خانه تارىک (بازنوىسى ىکى از داستان هاى مثنوى) ،ناصر اىرانى.
فىل در ٔ
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دومى گفت« :از اىن بدتر چه مى خواهى که اوّلىن کارت با مىش و بزت اىن است که با من دشمنى
کنى .خدا نکند که تو چىزى داشته باشى».
ا ّولى گفت « :اىن حرف ها براى دهن تو خىلى زىاد است».
دومى گفت« :حاال که اىن طور شد ،پس بگىر!» مشتى به چانه ٔ رفىقش زد و با هم گالوىز شدند
و حاال نزن کى بزن .بعد از اىن که پىراهنشان پاره شد و لکّه هاى خون دست و دامنشان را نقّاشى کرد و
هم چنان ىکدىگر را نگاه داشته بودند که نفس تازه کنند ،شخصى از راه رسىد و گفت« :چه تان است؟
چرا مسئله را با زبان خوش حل نمى کنىد .دعوا که براى آدم نان نمى شود».
ا ّولى گفت « :نه آخر ،اىن بى معرفت را بگو که چشم ندارد بز و مىش مرا ببىند و گرگش را بر سر
آنها مى فرستد!»
دومى گفت «:تقصىر از خودش است .لىاقت هىچ چىز را ندارد .اگر دو تا گوسفند داشته باشد،
دىگر خدا را بنده نىست».
تازه رسىده گفت« :خوب ،حاال کو گرگ و کو گوسفند؟ من که چىزى نمى بىنم».
ا ّولى گفت « :نه بابا ،گوسفند و گرگ اىن جا نىستند .ما داشتىم آرزوهاىمان را مى گفتىم و اىن
احمق نگذاشت دو تا کالم حرف بزنىم».
دومى گفت « :نه ،تو را به خدا حماقت اىن ىکى را ببىن که گرگى در کار نىست و او رفىق جانى اش
را فداى مىش و بزش مى کند».
قصه
تازه رسىده گفت « :خىلى خوب .ول کنىد ببىنم و داستان را تعرىف کنىد ».وقتى از ّاول ّ
را گفتند ،سومى گفت « :شما هر دوتان آدم هاى احمقى هستىد که سر هىچ وپوچ دعوا مى کنىد .اصال ً
دو تا بز و مىش چه هست که کسى براى آنها خون خودش را کثىف کند؟» بعد رو کرد به اوّلى و گفت:
« خوب ،آدم حسابى ،تو که آرزو مى کردى ،مى خواستى ىک گلّه شتر آرزو کنى که هم پشمش
بىشتر باشد ،هم شىرش ،هم قىمتش؛ دىگر گرگ هم حرىف آنها نمى شد».
دومى گفت« :خوب ،من هم ىک گله فىل آرزو مى کردم و آنها را به جان شترها مى انداختم».
تازه رسىده اوقاتش تلخ شد و گفت« :خىال نکنى ها! من خودم ده تا فىل را که مرده و زنده اش
صد تومان است ،با ىک مشت نفله مى کنم».
دومى گفت« :اصال ً تو چرا در دعواىى که مال تو نىست دخالت مى کنى».
تازه رسىده گفت« :همىن که گفتم .اگر بخواهى روى حرف من حرف بزنى ،اىن گوش هاىت را
مى کَنم».
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بالفاصله ،تازه رسىده پىش رفت و گوش هاى دومى را گرفت .اوّلى به رگ غىرتش برخورد و به
تازه رسىده گفت« :اصال ً تو کى هستى و چه مى گوىى؟»
تازه رسىده گفت« :عجب آدم هاى جاهلى هستندها! من مى خواهم صلحتان بدهم و شما با من
ىکى به دو مى کنىد؟» دست اوّلى را هم گرفت و تاب داد.
دومى به غىرتش برخورد .ىخه ٔسومى را گرفت و گفت« :ببىن داداش ،ما هر چه هستىم با هم
رفىقىم ولى تو غرىبه اى و حرىف ما نىستى».
جد و آباىتان است .اىن صحرا مال من است و شما حق ندارىد در اىنجا
سومى گفت« :غرىبه ّ
دعوا راه بىندازىد».
ا ّولى و دومى گفتند« :ىک صحراىى به تو نشان بدهىم که خودت حظ کنى».
دو نفرى با او دست به گرىبان شدند و او زورش مى چربىد .بعد از قدرى زد و خورد گفت:
«قضىه با کتک کارى حل نمى شود .شما خىال کردىد اىنجا شهر ِهرت است ولى بد خىال کردىد .دىوان
ّ
«بَلخ» نزدىک است .مى برمتان پىش قاضى تا دخلتان را بىاورد».
دو نفرى گفتند« :برو بروىم ،ما با تو کارى نداشتىم .تو ما را کتک زدى .بروىم تا نشانت بدهىم».
آمدند پىش قاضى دىوان بلخ و هر سه شکاىت داشتند؛ اىن گفت « :آن مرا زده است» و آن گفت:
« اىن مرا زده است».
قاضى پرسىد« :گفت وگو بر سر چه بود؟» داستان را شرح دادند .قاضى تمام حرف ها را شنىد
و گفت« :بسىار خوب ،باىد بزها و مىش ها و گرگ ها و شترها و فىل ها را حاضر کنىد تا حکم دىوان
بلخ را صادر کنىم».
گفتند « :آخر ،بزى و مىشى و گرگى و شترى و فىلى در کار نىست .ما اىنها را آرزو کرده بودىم».
قاضى دىوان بلخ گفت« :خىلى خوب .آرزو بر جوانان عىب نىست ولى کار ما حساب دارد.
شما کتک کارى کرده اىد و حاال ىا باىد هر سه را به زندان بىندازم ىا باىد ضامن بدهىد و تمام آثار جرم را
حاضر کنىد تا رسىدگى کنىم و بى گناه را از گناه کار بشناسىم».
گفتند« :خىلى خوب ،مى روىم زندان».
قاضى گفت« :خىال کردىد؛ ِ
زندان ما نان مفت ندارد به کسى بدهد .باىد خودتان ضامن ىکدىگر
شوىد و بروىد بزها و مىش ها را بىاورىد تا براىتان آش درست کنند .گرگ و شتر و فىلش را هم به شما
تخفىف مى دهم».
جاهالن دىدند حرف حسابى جواب ندارد و چاره نىست .ىکدىگر را ضمانت کردند و رفتند که
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بزها را بىاورند ولى هنوز که هنوز است به آرزوى خودشان نرسىده اند.
بچه هاى خوب ،مهدى آذرىزدى)
ّ
(قصه هاى خوب براى ّ
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خودآزماىى

 )1ابىات زىر را با جابه جاىى مختصرى به نثر بازگردانى کنىد؛ مثال:

ِ
  در	            (سعدى)
شـنىـدم که در تـنگنـاىى  شـتـر            بىفتــاد و
بشکست  صنـدوق ُ

شنىدم که شترى در تنگناىى افتاد و صندوق ُدر (مروارىد) [که بار آن بود] شکست      	.

  اگـر هـوشـمندى بـه مـعنى گراى            که معنى بماند نه صورت به جاى
						             (سعدى)
مـن از روىىدن خـار سـر دىـوار دانـستم  

			      که ناکس کس نمى گردد بدىن باالنشىنى ها

						            (صائب)

  گرت همواره باىد کامکارى                    ز مـور آمـوز رسـم بردبارى

						            (پروىن اعتصامى)

نشانه چىست   
دوباره پلک دلم مى پردٔ ،

			         شـنىده ام که مـى آىـد کسى بـه مـهمانى
						            (قىصر امىن پور)

 )2اشعار زىر را بازنوىسى کنىد:

تـا چـنـد ز مـىـن نـهـا د بـو د ن

پـى خــاک
چـون بـاد دوىـدن از ِ

سـىـلـى ِ
خـور خـاک و بـاد بـودن

مشـغـول شـدن بـه خـار و خـاشـاک

تـا چـنـد چـو ىـخ فـسـرده بـودن

ِ
مـوش مـرده بـودن
در آب چـو

چـون شـىـر بـه خود سپه شکن باش

فـرزنـد خـصـال خـوىـشـتن باش

گـردن چـه نـهـى بـه هـر قـفـاىـى

راضـى چـه شـوى بـه هر جفاىى

   ( لىلى و مجنون ،نظامى )
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       درس دوازدهم

نظام معناىى زبان
مطالعه زبان ،معناشناسى است.
در سال گذشته آموختىم که ىکى از سطوح
ٔ
معناشناسى کوششى است براى پى بردن به اىن نکته که اهل زبان چگونه منظور
هم دىگر را مى فهمند ،چرا برخى از واژه ها جمله ها را با معنا مى دانند و مى پذىرند و بعضى
دىگر را بى معنا مى دانند؛ درصورتى که ممکن است تعدادى از آنها را اصال ً نشنىده باشند.
توجه کنىد.
حال ببىنىم معنا را چگونه درمى ىابىم؛ به دو ٔ
جمله زىرّ ،
دىروز ،حسن مى آمد.
دىروز ،لباس مى آمد.
به نظر شما کدام جمله در زبان فارسى معىار امروز به کار مى رود،چرا؟
توجه کنىد:
حال به ٔ
جمله بعدى ّ
دىروز ،لباس به شما مى آمد.
متمم
جمله آشناى معنى دارى است و معناى آن به ٔ
اىن جمله ،اکنون ٔ
رابطه هم نشىنى فعل با ّ
مربوط مى شود؛ چون زبان ىک دستگاه است ،ارزش دقىق معناىى عناصر آن ،در ارتباط آنها با
ساىر عناصر ،بهتر درک مى شود .برخى از عنصرهاى زبانى ىک معناى مستقىم و ىک معناى
غىرمستقىم دارند؛ معناى مستقىم همان معناى روشن و مشخّص آن است و معناى غىرمستقىمِ
ِ
توجه کنىد.
از هم نشىنى با
عناصر دىگر استنباط مى شود .به اىن دو جمله نىز ّ
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ماه ،طوالنى بود.
ماه ،روشن بود.
رابطه
واژه «طوالنى و روشن» عالوه بر معانى مشخّص خود ،از طرىق ٔ
مى بىنىم که دو ٔ
هم نشىنى ،در تشخىص معناى «ماه» نىز کمک مى کنند و در حقىقت به کمک آن دو ،مى فهمىم
که منظور از ماه نخست ،ىکى از دوازده ماه سال و منظور از دومىن ماه ،ماه آسمانى است.
الىت
ّ
فع ّ
در جاهاى خالى واژه هاى مناسبى بنوىسىد که معناى فعل ها را تغىىر
درباره آنها گفت وگو کنىد.
دهند .سپس
ٔ
دانش آموز … بُرد.
دانش آموز … بُرد.
دانش آموز … بُرد.
دانش آموز … بُرد.
بنابراىن ،بعضى کلمات به تنهاىى نمى توانند خود را بشناسانند و الزم است در جمله
واژه «سىر» را هرگز نمى توان دانست .مگر با
ىا
زنجىره سخن قرار گىرند ،مثالً ،معناى ٔ
ٔ
استفاده از شىوه هاى زىر:
الف) قرار دادن واژه در جمله:
    سىر را هنگام پاىىز مى کارند.

    سىر را غمِ گرسنه نىست ،هم چنان که سوار را غم پىاده.

 سىر را معادل  75گرم مى دانند.
ِ 
    سبز سىر ،رنگ زىباىى است.

    چنگىز از رىختن خون بى گناهان سىر نشد.
تضمن و تناسب)؛ ىعنى ارتباط دادن
ب) ّ
توجه به رابطه هاى معناىى (ترادف ،تضادّ ،
واژه سىر به واژه هاى کاشتن ،گرسنه ،وزن ،روشن ،خوراکى ،اشتها؛ گاهى نىز ىافتن معنا
ٔ
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همه ما معناى واژه هاى زىر را به سادگى
در پاره اى موارد به اىن سادگى نىست؛ مثالًٔ ،
مى فهمىم :شىر ،قورمه سبزى ،کلّه ،دهان ،بو ،مى دهد
جمله زىر را بسازىم:
اگر از پىوستن واژه هاى باال دو ٔ
«کلّه اش بوى قورمه سبزى مى دهد»« ،دهانش بوى شىر مى دهد» به هىچ وجه از مجموع
جمله باال را نمى توانىم درک کنىم و اگر کسى قبال ً اىن
معانى واژه هاى ذکر شده ،معناى دو ٔ
ضرب المثل ها را نشنىده باشد ،قادر به درىافت مفهوم اىن دو جمله نىست .حتماً شنىده اىد
ترجمه موضوعى از زبانى به زبان دىگر پىش مى آىد؛ زىرا چنىن
که گاهى همىن مشکل در
ٔ
همه زبان ها مى توان ىافت.
جمله هاىى را در ٔ
الىت
ّ
فع ّ
درباره تفاوت معناىى فعل «گشت» در بىت زىر گفت وگو کنىد.
ٔ
چون از او گشتى همه چىز از تو گشت
                                  چون از او گشتى همه چىز از تو گشت
جمله زىر را
آىا معنا امرى ثابت و همىشگى است؟ براى پى بردن به اىن موضوع ،دو ٔ
با هم مى خوانىم:
چند ماه بود که به گرمابه نرفته و شوخ از خوىشتن باز نکرده بودىم.

(سفرنامه ناصر خسرو)
ٔ

دوستم خىلى شوخ است؛ هرگز خنده از لب هاىش جدا نمى شود.
واژه شوخ در زمان ناصرخسرو چه بوده و امروز چىست.
ّ
توجه دارىد که معناى ٔ
بنابراىن ،نه معناى واژه ها ابدى است ،نه خود آنها.ممکن است در گذر زمان براى
وضعىت زىر پىش آىد:
واژه ،ىکى از چهار
ّ
الف) پس از انتقال به دوره اى دىگر ،به علل سىاسى ،فرهنگى ،مذهبى ىا اجتماعى،
دوره بعد حذف شود؛
کامال ً متروک و از فهرست واژگان ٔ
مانند:برگستوان ،سوفار
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اىن واژه ها فقط در شعر و نثر گذشتگان ىافت مى شوند.
ب) با از دست دادن معناى پىشىن و پذىرفتن معناىى جدىد به دوران بعد منتقل شود؛
گذشته زبان فارسى ،واژه هاى کثىف و سوگند وجود داشته اند .اىن واژه ها امروز
مثالً ،در
ٔ
تحول معناىى ىافته اند.
هم وجود دارند ّاما ّ
پ) با همان معناى قدىم به حىات خود ادامه دهد؛ مانند :گرىه ،شادى ،خنده ،زىباىى،
دست ،پا ،چشم.
ت) برخى هم معناى قدىم را حفظ کرده اند و هم معناى جدىد گرفته اند؛ مانند :سپر،
ىخچال
الىت
ّ
فع ّ
وضعىت هاى چهار گانه
مشخّص کنىد واژه هاى زىر ،مشمول کدام ىک از
ّ
شده اند:
دستور ،رکاب ،تماشا ،کثىف ،سفىنه ،سپر ،زىن ،دستار.
براى بىان معانى ،مفاهىم ىا پدىده هاى جدىد نىز واژه هاى جدىدى به وجود مى آىند که
در گذشته وجود نداشته اند .اىن دگرگونى هاى معناىى با تغىىر ساخت فرهنگى و سىاسى
جدىد منطبق مى شوند .برخى ازشىوه هاى ساخت واژه هاى جدىد عبارت است از:
 )1ترکىب؛ مانند :خرمن کوب
 )2اشتقاق :مانند :ىارانه
 )3سر واژه سازى (عالىم اختصارى)  :نخستىن واج هاى چند کلمه را با هم
کلمه جدىدى مى سازند؛ مانند:
مى آمىزند و ٔ
سمت :سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهى
ساف :سازمان آزادى بخش فلسطین
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خودآزماىى

 )1صورت کامل سر واژه هاى زىر را بنوىسىد.

نزاجا ،نهاجا ،اتکا ،هما.

 )2با استفاده از روش هاى ساختن واژه هاى جدىد ،از واژه هاى «پوش» و «نوش» و «کوش»
واژه هاى جدىدى بسازىد.
 )3چهار کلمه مثال بزنىد که در گذشته وجود داشته و امروز نىز با تغىىر در حوزه معناىى وجود دارد.
 )4چهار واژه مثال بزنىد که امروزه راىج نىست ّاما در گذشته وجود داشته است.
 )5چهار واژه از غىرمحسوسات مثال بزنىد که درگذشته وجود نداشته و امروز به وجود آمده است.
ادبىات فارسى خود را به دلخواه انتخاب و
 ) 6ىکى از حکاىت هاى «آورده اند که …» از کتاب ّ
بازنوىسى کنىد.
درباره تفاوت معناىى فعل «مى آىد» ،در جمله هاى زىر ،توضىح دهىد.
)7
ٔ
الف) برف مى آىد.

ب) اىن لباس به شما مى آىد.
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