درس شانزدهم

طنز پردازى
اسفندىار در چشم پزشکى!!

پس « اسفندىار» آهى سرد از دل پردرد برکشىد و گفت :همشىره ،تا شش ماه دىگر ،چشم جهان بىن
من ،نابىنا نخواهد شد؟
مسئله خودتان است! وقت آقاى دکتر تا شش ماه پر شده و بعد ًا هم
« سکرتر» گفت :آن دىگر
ٔ
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.
آهن ِ
چون َدمِ گرمِ « اسفندىار» در ِ
سرد « سکرتر» مؤثّر نىفتاد ،ىک بار دىگر آهى سرد از دل پردرد
برکشىد و گوشى را گذاشت که ىک سال بعد زنگ بزند!
٭٭٭
شاهنامه فردوسى بخوانىد!
بقى ٔه داستان و آخر و عاقبت کار اسفندىار را در
ٔ
لطفاً ّ
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نوشته باال ،نوىسنده ىکى از مشکالت اجتماعى روزگار ما را با زبانى خاص بىان
در
ٔ
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 بزرگ نماىى کاستى ها و زشتى ها نوعى نقد محسوب مى شود و تأثىر آن به مراتب
جدى بىشتر است .در نوشته ها به اىن گونه بىان طنز گفته مى شود.
از انتقادهاى ّ
همان طور که در مثال باال مشاهده کردىد ،نوىسنده با بر هم زدن نظم و تناسب متعارف و
دگرگون کردن حـوادث و اشخاص ،چـهره هاىى ( )Typeمـى آفرىند که در وجود آنها زشتىها
و پلشتى ها به نحو بارزى به نماىش گذاشته مى شود .آن چنان که خواننده به عکس آن صفات
توجه کنىد.
متوجه و رهنمون مى گردد .به اىن نمونه از عبىد زاکانى ّ
ىعنى به زىباىى و پاکىّ ،

«ظرىفى مرغى برىان در سفره ٔ بخىلى دىد که سه روز پى درپى بود و [ آن را] نمى خورد .گفت:
عمر اىن مرغ بعد از مرگ درازتر از عمر اوست پىش از مرگ!»

خنده شادمانى نىست؛ خنده اى است تلخ و دردناک که شخص
خنده حاصل از طنزٔ ،
ٔ
ىا مطلب مورد انتقاد را سرزنش مى کند و به او سرکوفت مى زند.
آن گاه که ِ
جد اثر نمى گذارد ،نوىسنده نقد را به شوخى مى آراىد و با غىرواقعى
زبان ّ
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 ِ
مهمان پادشاهى بود .چون به طعام بنشستند ،کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون
ِ
حق او زىادت شود.
ظن صالح در ّ
به نماز برخاستند ،بىش از آن کرد که عادت او بود تا ّ
چون به مقام خوىش باز آمد ،سفره خواست تا تناولى کند .پسرى داشت صاحب فراست؛ گفت:
اى پدر ،بارى به ِ
دعوت سلطان طعام نخوردى؟ گفت :در نظر اىشان چىزى نخوردم که به کار آىد .گفت:
نماز را هم قضا کن که چىزى نکردى که به کارآىد!»

خاصى مورد انتقاد قرار مى دهد:
مولوى نىز ّمدعىان دروغىن را با ظرافت ّ

آن ىـکـى پـرسـىـد اشـتـر را کـه هـى

ِ
کـوى تـو
حـمـ ِام گـرم
گـفـت :از
ّ
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از کـجـا مـى آىـى ،اى فرخـنـده پـى

گـفـت :خـود پـىـداسـت از زانـوى تـو!

گنجىنه ضرب المثل هاى شىرىن فارسى نىز ،اىن گونه انتقادهاى توأم با طنز فراوان
در
ٔ
دىده مى شود:
دهنه جىبش را تارعنکبوت گرفته!
ٔ
خر را که به عروسى مى برند براى خوشى نىست؛ براى آب کشى است!
فضول را بردند جه ّنم ،گفت هىزمش تر است!
ىکى نان نداشت بخورد ،پىاز مى خورد اشتهاىش باز شود!

همه آنها
نوىسندگان از شىوه هاى مختلفى براى ساخت طنز استفاده مى کنند که اساس ٔ
«برهم زدن عادت ها»ست .با بزرگ نماىى و اغراق در توصىف چهره و حاالت و خصاىص
انسانى مى توان ىک نوشته را طنزآمىز ساخت؛ مثال ً در داستان کباب غاز که سال پىش
خواندىد ،پسرعموى نوىسنده اىن گونه وصف شده است:

«… دىدم ــ ماشاءاللّٰه ،چشم بد دور ــ آقا واتر ّقىده اندّ .قدش 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
تصور کردم دو رأس هندوانه
بودند به قدر ىک وجب خورد رفته بود ،چنان باد کرده بود که راستى راستى ّ
از جاىى کش رفته و در آن جا مخفى کرده است! …»

نمونه
ىکى از راه هاى ساخت طنز ،کش دار کردن ىک موضوع ىا ماجراست .در ٔ
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.
وقتى م ّتفقىن برلن را محاصره کردند و آدولف هىتلر ،پىشواى آلمان نازى ،شکست خود را مسلّم
وصىت کرد که او را با هفت تىر بکشد و جسدش را بسوزاند.
دىد ،به آجودان مخصوصش ّ
هفت تىر نوعى
اسلحه کمرى بود که در کارخانه ٔ « برنو» ساخته مى شد و در واقع ،ىک نوع اسلحه ٔ
ٔ
آتشىن به شمار مى رفت.
سابق بر اىن ،کسانى که در جنگ ها شرکت مى کردند ،معموال ً براى کشتن افراد از اسلحه ٔ آتشىن،
از قبىل تفنگ هاى دولول ،ساچمه اى و « ورندل» و تفنگى معروف به « تفنگ حسن موسى» استفاده
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مى نمودند ّاما چرا اىن تفنگ به نام تفنگ حسن موسى معروف شده بود؟ براى اىنکه تفنگ حسن موسى
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 چنان چه حسن موسى اىن تفنگ را نمى ساخت ،کسى دىگرى نبود که به جاى او بسازد.
معروفىت (تفنگ
چون اگر مى بود و مى ساخت ،دىگر آن تفنگ به نام حسن موسى معروف نمى شد و
ّ

سازنده آن است .مثل تار ىحىى و اىن تار ىحىى …
حسن موسى) به خاطر اسم
ٔ

(ىک تحقىق تارىخى ــ خسرو شاهانى)

نوشته طنز آلود همىن گونه ادامه مى ىابد و در آن به ده ها موضوع اشاره مى شود
اىن
ٔ
جز اصل مطلب و آن گاه اىن گونه پاىان مى ىابد:
«حاال فهمىدىد که هىتلر را چطورى کشتند و چگونه جسدش را سوزاندند؟!»

نوشته طنزآمىز از حوادث و موضوعات عادى و معمولى زندگى آغاز
ممکن است
ٔ
گردد و ىک باره ،از اىن وقاىع براى تبىىن مسائل سىاسى و اجتماعى استفاده شود .نظىر
علمه دهخدا خواندىد.
«مشروطه خالى» از ّ
آنچه در سال ّاول ،در درس
ٔ
ىکى از شگردهاى طنزپردازان جابه جا کردن حوادث و وقاىع است .گاه به سبب
اشتباهى که در کارى صورت مى گىرد ،حوادث خنده دارى اىجاد مى شود؛ مثل حکاىت
زىر از مثنوى مولوى:

کرى مى خواست به عىادت بىمارى برود؛ اندىشىد که هنگام احوال پرسى ممکن است صداى
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 خانه ٔ
بىمار رسىد ،همان گونه که از پىش آماده شده بود ،به احوال پرسى پرداخت :گفت« :چونى؟» ،گفت:
«مردم» ،گفت « :شکر» .بىمار از اىن ِ
سخن بى جا 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:
« عزرائىل مى آىد ،برو»

گفت« :پاىش بس مبارک ،شادشو!»

نمونه
از دىگر شىوه هاى ساخت طنز ،نقىضه پردازى ىا تقلىد از آثار ادبى است .در ٔ
شىوه نوىسندگان قدىم ،ىکى از موضوعات اجتماعى عصر ما را
زىر ،نوىسنده با تقلىد از ٔ
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 ّ
حل 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.
زرناب مى جوىم » گفت « :بىابى» و چنىن شد.
مردى گفت « :اى پىر ،صد درم سنگ ِ ّ
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 بىهوش 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 سکته ٔ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 رحمةاللّّٰه علىه .ــ
مرىدان بر
جنازه وى گرد آمدند و مى گرىستند که « :درىغا ،آن پىر روشن ضمىر و آن شىر بىشه ٔ
ٔ
تدبىر که به ىک عرىضه از پاى دراوفتاد و بمرد».
مرىدى گفت « :اى ىاران ،شاىد بُوَد که آن عرىضه باز نگرىم تا چه َش ْع َوذه و طامات در آن نوشته
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است؟ باشد که علّت تشنگى وى درىابىم و ِ
سبب موت بازشناسىم».
عرىضه بگشودند .قبض آب بهاى خانگاه ابوالمراد بود ــ َاناراللّّٰه برها نَه ــ به نرخ تصاعدى! و

جز آن ،هىچ نبودّ .تمت.

(به نقل از مجل ّٔه گل آقا)

نوشته طنزآمىز ،وجود غلط هاى امالىى که آگاهانه به کار مى روند ،قدرت طنز
در ىک
ٔ
نوشته را باال مى برند؛ مثال ً «طنز ىم» کنندگان به جاى تنظىم کنندگان.
در برخى از نوشته هاى طنزآلود ،نوىسنده به کمک بازى با کلمات ،لطاىف و نکات
دل چسب و جذّ ابى به وجود مى آورد.
عـامه شامل ضرب المثل هـا ،کناىات و واژگـان عـامىانه نىز
بهـره گىرى از فرهنگ غنى ّ
بـرقدرت طنز مـى افزاىد .جـمال زاده ،هداىت و دهخدا از اىن شىوه به خوبى بهره گرفته اند.
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خودآزماىى

 )1به 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!

 )2با بررسى دو نمونه از آثار طنز معاصران ،بنوىسىد نوىسندگان آنها از چه شىوه اى براى
طنزپردازى استفاده کرده اند.
 )3با مراجعه به فرهنگ لغت بنوىسىد ،کدام تل ّفظ درست است.
ُم َت َّممِ
مضاف ِالىه،
صوت کوتاه،
ٌ
فعل،م ِّ
ُ
ُم َت ّممِ
فعل،م َص َّوت کوتاه،
مضاف َالىه.
ٌ
ُ
 )4معانى مختلف فعل را در جمله هاى زىر توضىح دهىد.
او دندان خود را کشىد.
على (ع) رنج بسىارى کشىد.
  آرش ،زه کمان را کشىد.

 )5در جمله هاى زىر ،نقش دستورى کلمات مشخص شده را بنوىسىد.
دل بستگى شما به مطالعه ٔ کتاب را مى ستاىىم.
بوى نان هاى تنورى و دود هىزم هاى معطّر ،فضاى ده را پر کرده بود.

تحوالت فرهنگى دىگر ملّت ها آشنا مى سازد.
ٔ
مطالعه ّ
ادبىات سرزمىن ها ما را با اندىشه ها ،باورها و ّ
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ساختمان واژه ()1
از نظر ساخت ،واژه ها را مى توان به دو نوع زىر تقسىم کرد:

 )1ساده

آن است که فقط ىک تکواژ داشته باشد :گوسفند ،بىابان ،خوش ،هوا ،گنجشک ،ابرىشم.

 )2غىرساده

آن است که بىش از ىک جزء دارد و بر سه نوع است:
الف) مرکّب :آن است که از دو تکواژ آزاد ىا بىشتر تشکىل شود :چهارراه،
ىک رنگ ،مىان وند ،دوپهلو ،سه گوش ،گالب پاش ،مداد پاک کن.
ب) مشتق :واژه اى است که از ىک تکواژ آزاد و ىک ىا چند وند تشکىل شود:
دانشمند ،رفتن ،گفتار ،آمىزه ،دردمند ،خوبى ،کمانک ،بهاره.
پ) مشتق ـ مرکّب :واژه اى است که وىژگى مرکّب و مشتق را بـا هم داشته باشد:
هىچ کاره ،نوجوانى ،دانشسرا ،ناخودآگاه ،کشت و کشتار ،حلقه به گوش ،سرتاپا ،سه گوشه.
در مورد انواع واژه ،نکات زىر را باىد در نظر گرفت:
دهنده واژه
 )1در واژه هاى غىرساده ،هىچ تکواژى نمى تواند در مىان اجزاى تشکىل ٔ
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قرار گىرد ،مثال ً در واژه هاى خوش نوىس ،کتابخانه ،دانشسرا ،دو پهلو ،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
کتابخانه عمومى
کتابخانه ها ،اىن کتابخانه ها ،کدام کتابخانه ها؟
ٔ
ّاما به شکل هاى زىر ىا مانند آن نمى تواند بىاىد:
خوش ها نوىس ،خوش اىن نوىس ،خوش کدام نوىس ها؟ خوش ممتاز نوىس.
اگر بتوان در مىان دو تکواژِ ،
تکواژ دىگرى قرار داد ،اىن امر نشان مى دهد که تکواژ ها
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.

کنىد.

الىت
ّ
فع ّ
شىوه تشخىص اسم ساده و غىرساده را با فعل ساده و غىرساده مقاىسه
ٔ

 )2اجزاى واژه هاى غىرساده گاه آن چنان با هم ادغام مى شوند که تشخىص ساده
از غىرساده ممکن نىست؛ مثال ً مى دانىم که «دشوار» از دو جزء «دش  +وار» ساخته شده
است ّاما امروزه اىن نوع واژه ها از نظر اهل زبان ،ساده به شمار مى آىند؛ چون اهل زبان
پىشىنه باستانى زبان را در نظر نمى گىرند؛ بنابراىن ،واژه هاىى مثل تابستان ،زمستان ،دبستان،
ٔ
ساربان ،خلبان ،شبان ،زنخدان ،ناودان ،خاندان ،سىاوش ،سهراب ،رستم ،تهمىنه ،شىرىن،
دستگاه ،استوار ،بنگاه ،پگاه ،غنچه ،پارچه ،کلوچه ،کوچه ،مژه ،دىوار ،دىوانه و وادار
وضعىت ِ
امروز واژه ها مورد نظر است نه
را باىد ساده به حساب آورد .در موارد مشابه نىز
ّ
شکل تارىخى آنها.
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مضاف الىه ىا صفت و موصوف ىا ترکىب هاى عطفى ،با هم
 )3مجموع مضاف و
ٌ
ِ
ِ
تشکىل ىک کلمه مى دهند ،نه بىشتر؛ مثال ً ِ
خىاط ،چلو و
پسر داىى،
صاحب خانه ،شاگرد ّ
کباب و ِ
کار دستى.
در اىن ترکىب ها تکواژ مىانى(وند) به تدرىج حذف مى شود؛ ىعنى اىن واژه ها پس از
کاردستى در مى آىند.
صاحب خانه،
پسر داىى،
شاگرد ّ
ْ
خىاط ،چلوکباب و ْ
ْ
ّمدتى به صورتْ :
الىت
ّ
فع ّ
نکته  ،3مواردى را پىدا کنىد که تکواژ مىانى(وند مىانى) آنها
توجه به ٔ
با ّ
حذف شده ىا در زبان گفتار در حال حذف شدن باشد.

واژه هاى مرکّب

 )1اسم  +اسم ← اسم :کتابخانه ،گل خانه ،کارخانه ،صندوق خانه ،خون بها،
شب کاله ،گردن بند ،دست بند ،خارپشت ،سنگ پشت ،شترمرغ ،شاهکار ،گاوصندوق،
دست ماىه ،آلوبخارا ،چوب لباس ،نى شکر ،جانماز ،کاه گل ،گالب ،صورت حساب.
 )2اسم  +بن مضارع ← اسم :گوش مال ،دست بوس ،هواپىما ،آشپز ،نامه رسان،
کف گىر ،نمک پاش ،مداد تراش ،دماسنج ،خط کش.
 )3صفت  +اسم ← اسم :سفىدرود ،سىاه چادر ،هزارپا ،چهارپا ،سه تار ،سه گوش،
نخست وزىر ،چهل چراغ.
 )4ضمىر  +بن مضارع ← اسم :خودنوىس ،خودرو ،خودتراش ،خودآموز.
 )5صفت  /قىد +بن مضارع ← اسم :زىرنوىس ،باالپوش ،روانداز ،زىرگذر ،روکش،
زودپز ،دوربىن ،دورنما ،باالبر.
 )6صفت  /قىد  +اسم ← اسم :باالدست ،باالخانه ،زىرجامه ،زىرزمىن ،زىربنا ،پس کوچه،
پىش پرده ،پىشخوان.
 )7اسم  +صفت ← صفت :قد بلند ،باال بلند ،گردن کلفت ،رىش سفىد ،پابرهنه.
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 )8صفت  +اسم ← صفت :رادمرد ،بلندقد ،زىردست ،خوش بخت ،سفىدپوست،
تنگ چشم ،خوش خط ،بدگمان ،پرزور ،کم دوام ،بزرگ سال.
 )9اسم  +بن مضارع ← صفت :خداشناس ،وطن خواه ،هىجان انگىز ،نفرت بار،
تعجب آور ،طالع بىن ،خداپسند ،چادرنشىن ،بىابان گرد ،رهگذر ،محبّت آمىز ،دست نوىس،
ّ
راهنما.
 )10ضمىر  +بن مضارع ← صفت :خودخواه ،خودبىن ،خودجوش ،خوىشتن دار،
خوىشتن شناس.
 )11صفت  +بن مضارع ← صفت :زودگذر ،خوش نوىس ،دىرىاب ،زودرس،
نوآموز.
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 )1برخى از واژه هاى مرکّب ،در اصل ىک گروهِ اسمى هستند که ممکن است در آنها جاى هسته
و وابسته عوض شده باشد .مطابق نمونه پنج مثال پىدا کنىد.
خانه  ←  خانه گل
گل
ٔ
جمله سه جزئى با مفعول اند که گاهى مفعولشان
 )2برخى از واژه هاى مرکّب ،در حقىقت
فشرده ىک ٔ
ٔ

همراه وابسته آمده است .پنج نمونه از هر نوع را بىابىد و مفعول آنها را پىدا کنىد.
خداشناس  ←  کسى که خدا را مى شناسد.
خوش حال  ←  کسى که حالى خوش دارد.

 )3مطلبى طنزآمىز بنوىسىد.
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کلمات دخىل در امالى فارسى ()1
ردیف کلمات دخىل

1

بى نشان

2

نشان دار

نوع
اسم

مثال

توضىح

کتاب ،قلم ،استنساخ ،اىـن کـلـمـات بـى نـشـان
تألىف ،تصحىح ،مقابله ،هستـند .ىعنى نشانه هاىى
طبع ،نشر
جاره»
از «ال»« ،حروف ّ
خاص عربى
و «تنوىن» که ّ
است ،ندارند.

اعه،السالم ،الغرض ،اىن کلمات و مشابه اىنها
الس
ّ
ّ
ال  +اسم
القصه ،الباقى ،ال ّنهاىه ،با نشان «ال» عربى همراه
ّ
هستند.
اآلن ،الب ّته ،الغىاث
اسم  +اً

شخصاً ،عجالتاً ،ندرتاً ،تنوىن نصب «اً» اىن کلمات
اتّفاقاً ،فعالً ،نسبتاً ،عمالً ،را نشان دار ساخته است.
استثنائاً

لذا ،علىهذا ،لهذا ،علىرغم ،اىن کلمات و مشابه اىنها
على القاعده ،مع الوصف ،معموال ً از ىک حرف و
حرف  +اسم
منجمله،بالشک،بحمداللّه ،ىک اسم عربى ساخته
بالتشبىه ،من باب
«جار و
شده اند که به آنها ّ
مجرور» مى گوىند.
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ردیف کلمات دخىل

2

نشان دار

نوع

مثال

توضىح

خاتم األنبىا ،امىرالمؤمنىن ،امالى اىن کلمات (اعالم
الساجدىن ،و اشــخـاص) کــه در
سى ّ
سىد ّ
دالشهداّ ،
ّ
اسم  +ال  +اسم قبّةالخضرا ،مشعرالحرام ،عربى معمو ال ً مضاف و
مضافالىه ىا موصوف و
سدرةالمنتهى
ٌ
ٰ
تبعىت
به
هستند،
صفت
ّ
از رسم الخط عربى است.
اصـطـالحـات عـلـمـى،
مختلفاألضالع،
کثىراالنتشار،مشترکالمنافع ،حقوقى ،اجتماعى و …
بخش دىگرى از کلمات
الساقىن،
اسم  +ال  +اسم متساوى ّ
موقوف المعانى دخـىــل عـربـى اسـت و
السىر،
ُ
سرىع ّ
رعاىت امالى صحىح آنها
ضرورى است.

چند ىادآورى:
 )1اگر به ىک صفحه از کتاب ىا روزنامه د ّقت کنىد ،کلمات فراوانى را خواهىد دىد
که دخىل هستند؛ ىعنى در اصل فارسى نبوده اند ّاما در طول تارىخ با زبان فارسى آمىخته
شده و سرانجام بخش عظىمى از واژگان زبان ما را تشکىل داده اند .به اىن جمله که بارها
آن را در مسىر آمد و رفت خود دىده اىد ،د ّقت کنىد:
استعمال دخانىات اکىد ًا ممنوع است.
کلمه «است» برمى خورىم که فارسى سره استّ .اما ساىر کلمات،
جمله باال فقط به ٔ
در ٔ
دخىل عربى هستند اىن واژگان که در تارىخ و فرهنگ ما عمرى طوالنى دارند ،دىگر بىگانه
تلقّى نمى شوند و بخش عمده اى از زبان راىج ما را تشکىل مى دهند .کلمات دخىل در
مقاىسه با اصل عربى خود تغىىرات آواىى و امالىى وسىعى را متناسب با زبان فارسى معىار
پىشرفته دنىا چنىن داد و ستدهاى زبانى معمول و راىج است.
پذىرفته اند .در زبان هاى
ٔ
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سابقه تارىخى و
کلمات دخىل ىاد شده (عربى ىا غىرعربى) غىر از کلماتى هستند که بى هىچ ٔ
سلىقه شخصى افراد معدودى از زبان هاى دىگر وارد زبان
فرهنگى ىک باره ،بر اثر تقلىد و
ٔ
فارسى مى شوند و باىد از به کار بردن آنها پرهىز کنىم و معادل فارسى شان را به کار برىم.
تعداد فراوانى از کلمات دخىل عربى در فارسى «بىنشان»اند؛ ىعنى از نظر ساختار ،فاقد
جر و…» ىا «تنوىن» هستند .چند مثال دىگر (غىر از آنچه در جدول ردىف 1
«ال» ىا «حرف ّ
آمده است) :صفحه ،د ّقت ،کلمات ،دخىل ،اصل ،طول ،تارىخ ،عظىم ،تشکىل ،مسىر و … .
خاص عربى هستند و همان طور که در سال گذشته
اىن کلمات معموال ً حاوى حروف ّ
مقوله «گزىنش هاى امالىى» هستند و باىد در نوشتن آنها د ّقت کرد.
خواندىد ،از ٔ
القصه و …» نشان دار هستند« .ال» اىن
السالم ،الغرضّ ،
«الساعهّ ،
 )2کلماتى مانند ّ
کلمات همىشه نوشته مى شود و دو گونه کاربرد داردّ :اول در کلماتى که با حروف قمرى آغاز
قصه) .در اىن صورت ،حرف «ل» نىز تل ّفظ مى گردد؛ دوم در
مى شوند (ال  +غرض ،ال ّ +
کلماتى که با حروف شمسى آغاز مى شوند (ال  +ساعه ،ال  +سالم) .در اىن صورت حرف
مشدد تلفظ مى شود.
«ل» به تل ّفظ نمى آىد و به جاى آن حرف شمسى (سّ )… ،
 )3کلمات دخىل عربى «شخصاً ،عجالتاً ،نُدرتاً و …» نشان دارند .اىن کلمات در
حد اعتدال توصىه مى شود.
فارسى ــ بدون استثنا ــ نقش قىدى مى ىابند .به کاربردن آنها در ّ
رعاىت «الف» و « ًـــ » در امالى اىن قبىل کلمات الزامى است.
 )4کلمات «لذا ،على هذا ،من جمله و …» در عربى از ىک حرف و ىک اسم تشکىل
«جار و مجرور» مى گوىند .اىن کلمات نىز «نشان دار» هستند و معموال ً در
شده اند که به آنها ّ
زبان فارسى نقش قىدى دارند .چند مثال دىگر :على االصولَ ،عن قرىبِ ،من بعدِ ،الى آخر.
امالى کلماتى مانند «على هذا ،على رغمَ ،عن قرىب و من بعد» به همىن شکل ترجىح دارد و
به شکل م ّتصل توصىه نمى شود( .علىهذا ،علىرغم ،عنقرىب و منبعد)
مقوله « َاعالم
دالشهداء و …» از
سى ّ
ٔ
 )5کلمات دخىل «خاتم االنبىاء ،امىرالمؤمنىنّ ،
و اشخاص» هستند و با داشتن «ال» نشان دار شده اند .اىن کلمات در عربى ىا مضاف
مضاف الىه هستند (خاتم االنبىا ،امىرالمؤمنىن) ىا موصوف و صفت ( ُقبّةالخضرا،
و
ٌ
ِسدرةالمنتهى) ّاما در فارسى ىک کلمه تلقّى مى شوند (شبه ساده) و در نقش «اسم» ىا «صفت»
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کاربرد دارند .در امالى اىن قبىل کلمات ،رعاىت رسم الخطّ عربى آنها الزم است.
 )6اصطالحات علمى ،ف ّنى ،حقوقى ،فلسفى و … فراوانى از کلمات دخىل عربى
الدعوه،
السىر ،جدىداالحداث ،کثىراالنتشار ،مستجاب ّ
در زبان فارسى رواج دارد :سرىع ّ
رضى الطّرفىن ،کاملة ِالوداد ،مختلف األضالع و … اىن کلمات نىز با «ال» نشان دار هستند
َم ّ
و شبه ساده تلقّى مى شوند.
الىت
ّ
فع ّ
از متن درس هاى  12تا  19کتاب هاى زبان و ادبىات ( )3امال بنوىسىد.

گروه کلمات براى امالى شمارۀ سه
غمازه ــ
غمزه ّ
َمضىف و مهمان سرا ــ منطق الطّىر عطّار ــ محرمِ حقىقت ــ حق ّٔه زر ــ ٔ
ِ
حـالوت سخن ــ حجاب ظلمانى ــ ُخرد و
جمـازه  ــ ن َ ْفس ناطقه ــ
غازه و سرخاب ــ شتر ّ
متصىد و َمرغزار ــ طاعت و
بزرگ ــ مقوالت و مفاهىم ــ
ترجمه ابن مق ّفع ــ خوش و ن َِزه ــ َّ
ٔ
مطاوعت ــ رهاىى و استخالص ــ صواب و مصلحت ــ ِخرد و دها ــ قضاى آسمانى ــ ورطه
و مهلکه ــ معونت و مظاهرت ــ وقىعت و بدگوىى ــ اهمال و سستى ــ سىادت و بزرگى ــ
الىتغىر و پاىدارــ  
ثقت و اطمىنان ــ سىرت و خصلت ــ س ّنت دىرىنه ــ گسىختن و زاىل شدن ــ ّ
شعله َمهىب ــ مصون و محفوظ ــ خالفت و وصاىت ــ غنا و قـداست ــ
ابه زمان ــ ٔ
ّار ٔ
ودىعه مطمئن ــ تحفةاألحرار ِجامى ــ ِ
قالب نمادىن ــ عرضه ِده نهانى ها ــ
صحىفه عالم ــ
ٔ
ٔ
روضه فىروزه فام ــ ُخط ِ
ُوات متقارب ــ زىان دىده و غرامت زده ــ َمکاس و چانه زدن ــ
ٔ
ِ
صر ٔه دىنار ــ سستى و اهمال ــ ستاىشگر و ثناگو ــ تذرو ِکشته ــ موضوعات محورى ــ
ّ
ِ
جدى و ُمصر ــ برخورد و تالقى ــ چادر و مقنعه ــ صداى محزون ــ
بُق کرده و غمگىن ــ ّ
ِقدمت تارىخ ــ برق و صاعقه ــ ُحسن تعلىل ــ اتراق و تو ّقف ــ استبعاد و دورى ــ غاىت
ِ
متعىنىن و ت ُ ّجار ــ ِ
جراره  ــ
ال ُقصواى مقصود ــ
طىلسان آبى ــ وصله هاى رنگارنگ ــ ّ
عقرب ّ
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داستان کلئوپاترا ــ ِ
ضرنبى ــ ِ
سوء هاضمه ــ ِ
ِ
ِ
طاق ضربى ــ ِخ ِ
معبد پانتئون.
مار غاشىه ــ
تضمن ــ اُب ّهت و شکوه ــ
واقعىت عىنى ــ ّ
واژه مستعمل ــ ٔ
تضاد و ّ
کلمه مهمل ــ ّ
ٔ
ِ
ِ
ــ  ص َور و س َىر ــ ُغدد بدن  ــ
ٔ
فرقه ضال ّه ــ عناوىن و القاب ــ اجناس و امتعه ــ اطعمه و اشربه ُ
اسماعىلىه ــ تُحف و هداىا ــ
مضاىق و تنگناها ــ وقاىع و سوانح ــ ُضعفا و اغنىا ــ ِقالع
ّ
نوابغ رىاضى ــ عواطف و احساسات ــ تأثىر گذار و تأثىر پذىـر ــ وقار و ط ُمأنىنه ــ بوى
الج ٔنه
مطبوع ــ مقام متبوع ــ وهم آلود و ساىه وش ــ ظلمانى و موحش ــ راقم سطور ــ باب ّ
گردها و لطاىف ِ
ِ
المره و ىک باره ــ المحاله و ناچار ــ ِش ِ
الح َىل ــ
قزوىن ــ   اقامت و ُسکنا ــ ب ّ
تضاد و تناقض ــ هبوط و صعود ــ ِ
ماهى قزل آال ــ استشهاد محلّى ــ فرزند صاحب فراستــ
ّ
قضاى نماز ــ شعوذه و طامات ــ نرخ تصاعدى ــ عرىضه و نامه ــ نطق َغ ّرا ــ َق َسم مغلّظه ــ
غره و فرىفته ــ اضطراب و بى حوصلگى ــ نشرى ّ ٔه کثىراالنتشار ــ ابىات
عربى فصىح ــ ّ
باب مثال ــ به زودى و عن قرىب ــ شخص مسلوب االراده ــ ِ
موقوف المعانى ــ ِمن ِ
لغاىت
مرضى الطَّ َرفىن.
خرداد ــ
نماىنده ّ
ٔ

خودآزماىى

 )1از بىن کلمات زىر ،کلمه هاى دخىل عربى را شناساىى کنىد و آنها را به تفکىک «نشان دار» و
«بى نشان» بنوىسىد.
دارالحکومه ،بىن المللى ،من البدو الى الختم ،لغاىت ،عظىم الجثّه ،قلىل البضاعه ،سخاوتمند  ،مسلوب االراده.

األسف» را مقاىسه و معنى کنىد.
« )2مع الوصف» و «مع َ
 )3کدام گزىنه در مورد کلمات «به ندرت»« ،ندرتاً» و «بسىار کم» صحىح است؟ چرا؟
الف) باىد فقط «بسىارکم» را به کار ببرىم.
ب) باىد فقط از «ندرتاً» استفاده کنىم.
ج) باىد از «به ندرت» و «بسىارکم» استفاده کنىم.
موقعىت کلمات قبل و بعد آنها استفاده کنىم.
د) مى توانىم از هر سه کلمه به تناسب
ّ
کلمه مرکّب از متن « اسفندىار در چشم پزشکى» پىدا کنىد و بنوىسىد.
 )4سه ٔ
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