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مقدمه
ّ

زبان فارسى ىکى از چند زبان ارجمندى است که از گذشته هاى بسىار دور ،آثار مکتوب
دربردارنده ارزش هاى واالى انسانى است .اىن زبان ،قرن هاى
گران قدرى از آن برجاى مانده که
ٔ
متوالى ،زبان رسمى و فرهنگى بخش وسىعى از جهان ،از آسىاى مىانه تا آسىاى صغىر و بىن ال ّنهرىن
قار ٔه هندوستان بوده است و نه تنها اىرانىان عالقه مند بلکه بسىارى از غىراىرانىان ،با شوق و
و تمام شبه ّ
شور اىن زبان را فراگرفته ،بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند .زبان فارسى ،حافظ وحدت قوم اىرانى
و به تعبىر دقىق و زىباى مقام معظّم رهبرى ،رمز هوىّت ملّى ماست.
ماىه فخر و مباهات و
ادبىات اىران ــ که در جهان مقامى بس شامخ دارد و ٔ
مهم تر از همه اینکه ّ
سرفرازى و سربلندى ماست ــ به اىن زبان سروده و نوشته شده است .پس بر ماست که زبان فارسى را
گرامى بدارىم و آن را خوب بشناسىم و بشناسانىم.
ِ
آموزش هر ىک از دو
ادبىات فارسى ،براى تسهىل
مصوب ٔ
برنامه درسى زبان و ّ
براساس طرح ّ
«ادبىات فارسى»
ٔ
«ادبىات» ،محتواى کتاب هاى فارسى ،در قالب دو کتاب «زبان فارسى» و ّ
مقوله «زبان» و ّ
ادبىات نخواهد بود؛ زىرا گسستن اىن دو
تهیه و تنظىم شده است .الب ّته اىن مرزبندى به معنى جداىى زبان از ّ
ّ
محدوده نسبى اىن دو در آموزش مشخّص شود ،براى هرىک روىکردى
آنکه
براى
ا
ام
نىست
ممکن
ال
عم ً
ّ
ٔ
جداگانه باىسته به نظر مى رسىد .تقوىت و بکارگیری مهارت هاى زبانى موجب توفىق در فراگىرى ساىر
ادبىات نىز موجب بارورى زبان مى گردد.
ادبىات خواهد بود و تعمىق و گسترش ّ
علوم و معارف از جمله ّ
براساس تلفىقى بودن روش برنامه رىزى درسى سعى شده است مهارتهاى زبانى ،قواعد شناخت
تنىده کتاب،
زبان فارسى و کاربرد درست آن ،به ٔ
گونه درهم تنىده ارائه و ارزشیابی شود .مباحث درهم ٔ
تهىه شده است که ساختار هرىک به تفکىک ،در
در چهار
حوزه زبان شناسى ،دستور ،نگارش و امال ّ
ٔ
قالب نکاتى اساسى ىادآورى مى شود .الب ّته اىن تفکىک براى روشن شدن مباحث است و ضرورت
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همه مطالب با هم دىده شود .به همىن سبب ،خودآزماىى هاى هر درس نىز
دارد در آموزش اىن کتاب ٔ

درهم تنىده تنظىم شده است.

الف   ) زبان شناسى

براى اینکه دانش آموزان با مباحثى دىگر از علم زبان شناسى (غىر از آنچه سال ّاول و دوم گفته
شد) آشناىى مختصرى پىدا کنند ،در هر سال ،چند درس درنظر گرفته شده است .اىن مباحث ضمن اینکه
مقوله زبان آشنا مى سازد ،به طور غىرمستقىم
درک عمىق و درستى از زبان به دانش آموز مى دهد و او را با ٔ
در فهم دستور نىز ىارىگر اوست .آموزش هم ِ
زمان سه زبان فارسى ،عربى و انگلىسى نىز اىجاب مى کند
چنىن بحثى مطرح شود .طرح اىن مباحث سىرى منطقى ،مناسب و متناسب دارد.

ب  ) دستور زبان فارسى

نظرىۀ علمى ساخت گراىى نوشته
دوره دبىرستان ،برمبناى ّ
کوشش شده است که دستور زبان ٔ
درحد امکان دستور س ّنتى نىز ّمد نظر قرار گىرد .در تدوىن دستور ،نکات زىر مورد نظر بوده است.
شود و ّ
 )1کتاب حاضر ،توصىف فارسى نوشتارى امروز در کتاب هاى درسى است؛ نه فارسى
گفتارى ،نه عامىانه ،نه شعر و نه فارسى روزگار گذشته.
 )2علم ،به توصىفِ
واقعىت فراگىر دارد در توصىف
واقعىات مى پردازد ،در زبان نىز هرچه
ّ
ّ
سلىقه شخصى و زىباىى شناسى و ح ّتى منطق ،مغاىرت داشته باشد؛
گذشته زبان و
موردنظر است .گرچه با
ٔ
ٔ
ِ
براى مثال ،چون در فارسى نوشتارى تحصىل کرده هاى امروز« ،وجه وصفى» راىج است ،غلط نىست.
ِ
فارسى
همىن طور کاربرد «مى باىد رفت» و «باىد رفت» و «باىست برود» به جاى ىکدىگر .پس هرچه در
واقعىت زبانى ندارد تجوىز نمى شود.
واقعىت دارد ،درست است و چىزى که ّ
نوشتارى کتاب هاى درسى ّ
 ) 3در دستور ساختارى ،توصىف براساس ساخت و صورت است؛ مثال ً در تعرىف فعل به جاى
اینکه بگوىىم« :فعل کلمه اى است که برانجام کارى ىا روى دادن و پذىرفتن حالتى در زمان داللت کند»
گفته مى شود« :فعل کلمه اى است که داراى شناسه باشد ».و …
 ) 4در آموزش دستور ،اساس کار بر اىن است که در هر سال ،ىک دوره دستور فارسى تدرىس
شود .انتخاب اىن روش آگاهانه بوده و متناسب با توان دانش آموز درنظر گرفته شده است؛ بنابراىن،
تقاضا مى شود همکاران گرامى از تدرىس مطالب خارج از کتاب ــ هرچند سودمند به نظر آىد ــ و نىز از
تعرىف هاى معناىى خوددارى فرماىند.
جد ًا
 )5کوشش شده است که قواعد دستورى هرچه ساده تر نوشته شود و از اطناب بىهوده ّ
حد امکان از اصطالحات دستور س ّنتى به ِ
دلىل ِ
مدرسان محترم
پرهىز گردد و تا ّ
انس بىشتر همکاران و ّ
استفاده شود .مگر در موارد ناگزىر که اصطالحى با معنى گسترده تر ىا جدىدترى به کار رفته است.
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توجه شده است؛ مثل کاربرد «ى» نسبت که با استفاده از آن ،از
 )6به قواعد ّفعال زبان بىشتر ّ
هر اسمى مى توان ،صفت ساخت .برخالف «گان» که تنها چند کلمه با آن ساخته مى شود ىا پسوندهاى
«ىن» و «ىنه» که امروز دىگر چندان ّفعال نىست.
 ) 7تمرین هاى کتاب به گونه اى است که دانش آموز تنها با فراگرفتن عمىق و دقىق درس
مى تواند بدان ها پاسخ مناسب بدهد و از طرفى ،انجام تمرىن نىز به ىادگىرى اساسى درس کمک
اهم ّىت دارند و شاىسته است
مى کند.با درنظر گرفتن اىن تأثىر متقابل ،درس و تمرىن هر دو ّ
توجه کافى مبذول شود.
به شىوه اى درخور ،به هر دو ّ
منزله پىشنىازى براى
 )8سىر مطالب و مباحث از ساده به پىشرفته است و غالب بخش ها به ٔ
توجه کافى مبذول گردد ،در
بخش هاى بعدى است؛ بنابراىن ،اگر در ىادگىرى بخش هاى نخست کتاب ّ
پاىان کار ،نتىجه مطلوب خواهد بود.

پ ) بخش نگارش

تهىه
دوره راهنماىى با ّ
توجه به نکات زىر ّ
درس هاى نگارش در ادامه و تکمىل دروس نگارشى ٔ
و تنظىم شده است.
شىوه مقاىسه نگاشته
شىوه استقراىى و به کمک تحلىل نمونه ها و استفاده از ٔ
 )1درس ها عمدتاً به ٔ
شده است.
توجه شده است.
 )2به جنبه هاى کاربردى و عملى و تقوىت مهارت هاى نگارشى ّ
الیت هاى ىاددهى و ىادگىرى فراهم آمده است.
 ) 3در اىن شىوه فرصت هاى مناسب براى ّفع ّ
 ) 4مطالب با تکىه بر آموخته هاى قبلى و از ساده به پىشرفته تنظىم شده است.
 ) 5در بخش تمرىن و نگارش ،فرصت هاى بازآموزى و کاربردى فراوانى پىش بىنى شده است.
 ) 6تمرین ها ناظر به سطوح مختلف ىادگىرى است.
ِ
ارزشیابی تکوىنى در درس ها استفاده شده است.
شىوه
 ) 7از ٔ
ارائه نمونه هاى فارسى
 ) 8در دروس از نمونه هاى نثر امروز به عنوان شاهد مثال و نىز به قصد ٔ
معىار ــ که با مسائل آموزشى مرتبط است ــ استفاده شده است.
 ) 9نکته هاى نگارشى با عنوان «بىاموزىم» در درس ها آمده است.

ت) امال

ادبىات فارسى ،آشناىى دانش آموزان با شىوه ها و قواعد
ىکى از اهداف ٔ
برنامه درسى زبان و ّ
درست نوشتن ،اىجاد مهارت در کاربرد صحىح کلمات و زىبانوىسى ،تندنوىسى و درست نوىسى است.
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براى تحقّق اىن ِ
هدف مهم ،به طور مشخّص در هر سال ،چهار درس امال درنظر گرفته شده است که ضمن
کلمه  هر دو کتاب زبان فـارسى   3و
چندنکته امالىى و بحث و گفت وگو
آموزش
دربـاره آنها ،از گـروه ٔ
ٔ
ٔ
نکته امالىى با عنوان «بىاموزىم»
ادبىات فارسى  3امالى تقرىرى گفته مى شود .عالوه بر اىن ،در درس ها نىز ٔ
گنجانىده شده است تا دانش آموزان به تدرىج با قواعد نظرى درست نوىسى آشنا شوند .کل ّّى ٔه «بىاموزىم»ها
به خطّ تحرىرى چاپ شده تا دانش آموزان ضمن آشناىى با نمونه هاى عملى ،مهارت بکارگیری خطّ
تحرىرى را نىز کسب کنند.

توصىه هاىى براى تدرىس و ارزشیابی درس زبان فارسى ()3

4

شماره آنها تدرىس شود .ممکن است بعضى همکاران درس هاى نگارشى
 )1درس ها به ترتىب
ٔ
توجه به نظم کتاب تدرىس کنند .اىن کار از کلّى نگرى دانش آموز به زبان
ىا دستورى را ىکجا و بدون ّ
فارسى مى کاهد و باعث پراکندگى و کندى درىافت او مى شود.
ماهىت مهارتى و کاربردى اىن درس ها ،تکرار و تمرىن و توالى در آنها رعاىت
 )2به دلىل ّ
نمونه کتاب و نمونه هاى مشابه ،مهارت هاى
شود .دبىران محترم با مراقبت در حسن انجام تمرین هاى ٔ
زبانى را در دانش آموز تقوىت کنند .تمرین هاى کتاب به گونه اى است که دانش آموز تنها با فراگرفتن
عمىق و دقىق درس مى تواند به آنها پاسخ گوىد .تکىه بر اىن تمرین ها در فراگىرى مهارت هاى زبانى تأثىر
به سزاىى خواهد داشت.
پاىه تحصىلى
کلى ٔه کتاب هاى درسى در هر ٔ
تازه ّ
 )3نظر به اینکه درست نوىسى کلمات و ترکىبات ٔ
ــ نه تنها فارسى ــ هدف درس امالست ،الزم است از دانش آموزان خواسته شود ّ
کل کتاب هاى پاىه را
با چنىن هدفى مطالعه کنند .ارزشیابی از بخش دوم امال به کمک گروه کلمه عملى خواهد بود .مقدار
متن پىشنهادى براى امال در مجموع حدود بىست سطر چاپى مناسب به   نظر مى رسد.
 )4دبىران محترم در آموزش اىن کتاب از شىوه هاى راىج و گوناگون تدرىس استفاده کنند تا
جرىان ىاددهى و ىادگىرى با سهولت بىشترى انجام شود .ضمن اینکه آموزش هرىک از مهارت هاى
معىن را مى طلبد.
زبانى ،روشى خاص و ّ
 )5الزم است در آموزش محتواى کتاب ،بىشترىن سهم به دانش آموزان اختصاص ىابد و تا
جاىى که ممکن است معلّم نقش راهنما را برعهده داشته باشدّ .فعال بودن دانش آموزان در امر ىادگىرى،
توجه به اىن مهم
به وىژه در کسب مهارت هاى اساسى از روىکردهاى تعلىم و تربىت کنونى است .عدم ّ
موجب ضعف و نارساىى در کسب مهارت هاى زبانى خواهد شد.
 )6هر درس در ىک جلسه تدرىس و تمرىن گردد .از فرصت هىچ درسى براى درس دىگر
ماده اى نباىد
همه مهارت هاى زبانى مطرح شده در کتاب ،هىچ درس ىا ّ
استفاده نشود .به دلىل مهم بودن ٔ
الشعاع موضوع دىگر قرار گىرد.
تحت ّ
در پاىان از
همه همکاران گرامى که با شرکت در جلسات
دبىرخانه زبان و ادبىات فارسى کشور و ٔ
ٔ

تجدىد نظر ىا ارسال نظرات ارشادى خود در اصالح و تحکىم ساختار کتاب ،سهم و نقشى داشته اند،
همت دبىران و دانش آموزان محترم ،محتواى
صمىمانه سپاسگزارى و قدردانى مى شود .امىد است به ّ
توجه کافى شود.
کتاب متناسب با ٔ
مصوب به اجرا درآىد و در ارزشیابی به اهداف برنامه ّ
برنامه درسى ّ
تازه ترىن تغىىرات و اصالحات در سال  1389بر اساس نشست هاى کارگروه مؤل ّفان و دبىران و
برپاىه نظرات و پىشنهادهاى صاحبنظران و دبىران سراسر کشور ،صورت گرفته است.
نىز ٔ
نشانى پاىگاه راىانه اى گروه زبان و ادبىات فارسى
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دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى
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اهداف ک ّلى آموزش زبان فارسى ( )3عمومى در سال سوم
متوسطه
ّ
الف) حوزۀ شناختى
شوند:

مطالعه اىن کتاب با مسائل و موضوعات زىر آشنا
انتظار مى رود دانش آموزان با
ٔ

 ) 1زبان فارسى معىار و نقش آن در تحکىم ارزش هاى ملّى ،دىنى و فرهنگى
 ) 2قواعد و فراىندهاى زبان فارسى
 ) 3شىوه ها و قواعد درست خوانى و درست نوىسى
 ) 4ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى معىار
 ) 5ساختمان کلمات و انواع آن در زبان فارسى معىار
 )6ساختمان جمالت و انواع آن در زبان فارسى معىار

ب) حوزۀ نگرشى

انتظار مى رود که دانش آموزان در پاىان   ىادگىرى ،به موضوعات زىر عالقه و
نگرش مثبت پىدا کنند:
 )1طرح افکار و اندىشه ها در قالب گفتار و نوشتار مناسب
روزمره
 ) 2کاربرد درست زبان فارسى در زندگى
ّ
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 ) 3پاسدارى از زبان فارسى و تالش براى گسترش آن
چهارگانه زبان فارسى
 ) 4مهارت هاى
ٔ

پ) حوزۀ مهارتى

انتظار مى رود که در پاىان ىادگىرى ،تواناىى هاى ذهنى و عملى زىر در دانش آموزان
تقوىت شود:
 )1تشخىص راه هاى گوناگون پرورش معانى
 )2تشخىص ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى
 ) 3تشخىص انواع نوشته ها در زبان فارسى
 ) 4تشخىص قواعد درست نوىسى
 ) 5تشخىص جاىگاه درست عالىم نگارشى
 )6مقاىسه و استدالل در مباحث دستور زبان فارسى
 ) 7بکارگیری درست مهارت هاى زبانى
 ) 8درک و فهم متون زبانى و ادبى
 ) 9بکارگیری قواعد امالىى و نگارشى
 ) 10مهارت در نگارش نوشته هاى راىج در زبان فارسى
 ) 11بکارگیری راه هاى پرورش معانى در نگارش
 ) 12وىراىش متون مختلف زبانى و ادبى
 ) 13بکارگیری قواعد دستور تارىخى و امروزى در متون مختلف
استفاده درست از منابع تحقىق
 )   14مهارت در
ٔ
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اول
  درس ّ

قواعد ترکىب
کوچک ترىن و بزرگ ترىن واحد زبان چىست؟

ِ
کوچک زبانى چگونه با هم ترکىب مى شوند تا بزرگ ترىن واحد زبانى
واحدهاى
ساخته شود؟
وسىله انتقال پىام در بىن انسانهاست .زبان از عناصرى
پىش از اىن ،آموختىم که زبان
ٔ
همه زبانهاى بشرى از «واج»
تشکىل مى شود و کوچک ترىن عنصر ىا واحد آن «واج» استٔ .
ساخته مى شوند و در نهاىت ،به «واج» تجزىه مى شوند؛ بنابراىن ،در نخستىن مرحله الزم
است واجها با هم ترکىب شوند تا واحدهاى بزرگ ترى مانند «تکواژ» و «واژه» ساخته شود.
مى خواهىم بدانىم آىا مى توان هر واجى را در کنار واج دىگر قرار داد و از آن «تکواژ»
ساخت .در هر مرحله از تشکىل واحـدهـاى زبانى ،قـواعد بسىار منظّم و دقىقى وجـود
دارد که تعىىن مى کند کدام واج ها ىا تکواژها ىا واژه ها مى توانند در کنار هم قرار بگىرند؛
«ش ْچ ْد» با هم ترکىب شوند .اىن
مثال ً واج هاى   /ش /  ،/چ    /و  /د  /نمى توانند بـه صورت ْ
قاعده را کسى از پىش تعىىن نکرده است بلکه آشناىى ذاتى هر اهل زبانى با زبان خودش،
پىشاپىش او را از وجـود چنىن قاعده اى آگاه مى کند و به وى ىاد مى دهد که در هنگام
ساختن تکواژها ىا واژه هاىى که از اجتماع چند واج ساخته مى شوند ،به الگوهاى هجاىى
زىر پاى بند باشد:
مصوتَ :و ،ما
 )1صامت ّ +
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مصوت  +صامتَ :س ْر ،بار ،آب
 )2صامت ّ +
مصوت  +صامت  +صامت :فَرد ،گفت ،کارد
 )3صامت ّ +
توجه داشته
ممکن است تکواژهاىى مانند ِپ ْچ ْش را طبق الگوى هجاىى بسازىم ّاما باىد ّ
باشىم که در زبان فارسى واج هاىى که واجگاه 2مشترک ىا نزدىک به هم دارند ،معموال ً
نمى توانند بى فاصله در کنار ىکدىگر قرار بگىرند .به اىن گونه قواعد که مانع از اجتماع برخى
از واج ها در کنار هم مى شوند «،قواعد واجى» مى گوىند.
1

الىت
ّ
فع ّ
آىا ساختن تکواژها ىا واژه هاى زىر امکان پذىر است؟ چرا؟
ک
چشمش ،متدىّن ،بپرند ،داگْ ْ
پس هر تکواژ ىا واژه براى اینکه تولىد شود ىا از زبان هاى بىگانه به زبان فارسى راه
ىابد ،باىد از صافى قواعد واج ِى زبان عبور کند .در غىر اىن صورت ،کاربرد نخواهد داشت.
مرحله دومِ ترکىب و ساخته شدن واحدهاى زبانى ،ساختن «گروه» از ترکىب تکواژها
ٔ
و واژه هاست .در اىن مرحله نىز قواعد مشخّصى بر زبان حاکم است و اجازه نمى دهد که
گروه هاىى نظىر «اىن جغرافىاى نقشه»« ،کار آنها مرد» و «آباد زمىن اىن» ساخته شود.
پس قواعدى که به ما کمک مى کنند تا بتوانىم از ترکىب تکواژها ىا واژه هاى مناسب،
گروه هاى اسمى ،قىدى و فعلى مناسبى تولىد کنىم ،به «قواعد هم نشىنى» معروف اند.
زمانى که واحدهاىى به نام «واج»« ،تکواژ و واژه» و «گروه» از مراحل ّاول و دوم
مرحله سوم ىعنى «جمله سازى»
(صافى قواعد واجى و قواعد هم نشىنى) عبور کردند ،به
ٔ
وارد مى شوند .در اىن مرحله ،گروه ها در کنار هم قرار مى گىرند و از ترکىب آنها جمله ساخته

مصوت آغاز نمى شود پس َا  ،آ...در کلماتى مثل َابر ،آب،اُردکِ ،اسم ،اىن ،
1ــ هىچ کلمه اى در نظام آواىى زبان فارسى با ّ
او با همزه آغاز مى شود که در شمارش واجى  2واج محسوب مى گردد:مث ًال آب = 3واج است.
2ــ واجگاه ،به دستگاه تولىد صداها (واج ها) گفته مى شود و شامل لب ها ،دندان ها ،لثه ،کام ،ناى و … است.
به واجگاه «مخرج حروف» مى گوىند.
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مى شود .در اىن مرحله نىز قواعد دقىقى بر زبان حاکم است که به هر گروهى ــ گرچه از
صافى قواعد هم نشىنى گذشته باشد ــ اجازه نمى دهد در کنار گروه دىگر بنشىند .براى مثال،
جمله «تو او را دىدم» به سبب عدم مطابقت نهاد و
جمله «تو او را دىدى» کامال ً درست ولى ٔ
ٔ
دىد+ــ م) تکواژهاى
فعل ،کامال ً غلط است .درحالى که تمام تکواژهاى آن (تو +او +را +
َ
جمله ساخته شده نىز روشن است .با وجود اىن ،ما مجاز
آشنا و معنى دار زبان اند و معناى ٔ
فارسى ِ
ِ
معىار امروز نىستىم .هىچ کس تاکنون به ما نگفته که
به ساختن چنىن جمله اى در
چنىن جمله اى نادرست استّ ،اما ىک صافى بسىار دقىق ،جمله ها را قبل از تولىد ،بررسى
اجازه تولىد آنها را مى دهد .اىن صافى
مى کند و در صورتى که مطابق معىارهاى زبان باشد،
ٔ
را «قواعد نحوى» مى گوىند.
عالوه بر «قواعد واجى»« ،هم نشىنى» و «نحوى» ،قواعد دىگرى نىز در زبان وجود
موقعىت هاى مناسب
دارد که به ما کمک مى کند تا جمله هاىى با معنا بسازىم و آنها را در
ّ
جمله «پرنده ،آسمانِ آبى را نشانده است ».از نظر قواعد نحوى درست
به کار برىم؛ مثال ً ٔ
است ّاما از جمله هاى عادى زبان به شمار نمى آىد .در اىن مرحله از سخن ،صافى دىگرى
وجود دارد که جمله را از نظر معناىى بررسى مى کند که به آن « قواعد معناىى» مى گوىند.
الىت
ّ
فع ّ
جمله «کىفم با دل خوشى مدادش را
با استفاده از روش جانشىن سازىٔ ،
جمله عادى معنادار تبدىل شود.
تراشىد ».را بازسازى کنىد تا به ٔ
اگر کسى از ما بپرسد «امروز به کجا مى روىد؟» و ما در پاسخ بگوىىم «شىشه شکستنى
است» آىا اىن جمله که از نظر قواعد واجى ،همنشىنى نحوى و معناىى درست است ،پاسخ
به جا و مناسبى براى اىن پرسش است؟ در اینجا نىز قواعدى خاص به ما کمک مى کنند تا
هر جمله اى را در جاىگاه خودش به کار برىم که به آنها «قواعد کاربردى» مى گوىند.
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خودآزماىى

 )1براى هر ىک از قواعد نحوى و معناىى ،ىک مثال بنوىسىد.
 )2چرا واحدهاى زبانى زىر کاربرد ندارند؟

امىرکبىر دولتى دبىرستان ،دانش آموز در درس خواندن کوشا هستند و رفتند مى داشتند.

 )3الگوى هجاىى واحدهاى زبانى زىر را بنوىسىد.
مثال:آداب
ــ رعد:

ــ خوىشتن:

ــ خورشىد:
ــ مؤ ّذن:

ــ بنفشه:

ــ ماه:
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آ= صامت  +مصوت بلند

داب    = صامت  +مصوت بلند   +صامت

درس دوم

جمله
جمله مستقل بزرگ ترىن واحد زبانى است که از واحدهاى
سال پىش خواندىم که ٔ
کوچک تر ساخته شده است و خود جزئى از ىک واحد بزرگ تر نىست .مثالً:
جمله مستقل نىست چون جزئى از واحد
جمله «اخترشناسى علمى است که» ٔ
در ٔ
بزرگ ِتر زىر است:
مطالعه اجرام آسمانى مى پردازد.
اخترشناسى علمى است که به
ٔ
جمله مستقل دو نوع است:
ٔ
ّ
مستقل ساده که داراى ىک فعل است:
جمله
1ــ ٔ
«اخترشناسان در شاخه هاى تخصصى کارهاى متفاوتى مى کنند».
ّ
مستقل مرکّب که بىش از ىک فعل دارد:
جمله
2ــ ٔ
مشاهده اجرام آسمانى
«بعضى از اخترشناسان متخصصانى هستند که کار آنها
ٔ
به کمک دوربىن نجومى است».
ّ
مستقل ىک فعلى را «ساده» و چند فعلى را «مرکّب» مى نامىم.
جمله
ٔ
به خاطر داشته باشىم:
جمله مستقل جمله اى است که جزئى از ىک واحد بزرگ تر نباشد.
ٔ
جمله وابسته داشته باشد.
جمله مرکّب جمله اى است که دست کم ىک ٔ
ٔ
الىت
ّ
فع ّ
ِّ
مستقل ىک فعلى و چند فعلى را بىان کنىد.
نمونه اى از جمله هاى
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جمله چىست؟

خواندىم که جملۀ ساده سخنى است که بتوان آن را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسىم
جمله مستقل ،بزرگ ترىن واحد زبان «جمله» است.
کرد؛ پس از ٔ
واحدهاى زبان به ترتىب از کوچک به بزرگ عبارت اند از:واج ،تکواژ،
جمله مستقل.
واژه ،گروه ،جملهٔ ،

جمله از چه واحدهاىى ساخته مى شود؟
جمله از ىک ىا چند گروه ساخته مى شود.
سه گروه فعلى ،اسمى و قىدى جمله را مى سازند که از مىان آنها گروه قىدى را مى توان
حذف کرد زىرا فعل به آن نىاز ندارد.

گروه چىست؟

پس از جمله ،گروه بزرگ ترىن ِ
واحد زبان است که از ىک ىا چند واژه ساخته مى شود
و در ساختمان جمله به کار مى رود.
مطالعه اجرام آسمانى
مثل :اجرام ،اجرام آسمانى،
ٔ
ماهىت جهان
ماهىت جهان ،تبىىن ّ
جهانّ ،
دىدىم که هر «گروه» از ىک هسته تشکىل مى شود که مى تواند تعدادى وابسته داشته
گروه اسمى ،اسم و هسته ِ
باشد ،اما آمدن وابسته ها در گروه الزامى نىست .هسته ِ
گروه فعلى،
ٔ
ٔ
ّ
جمله:
هسته گروه قىدى قىد ىا اسم است؛ مثال ً ٔ
ِبن فعل و ٔ
«کار بعضى از متخصصان مشاهده است ».اگرچه از نظر دستورى کامل به نظر
مى رسد ّاما چون نقص معناىى دارد به وابسته هاىى نىازمند است .اىن جمله را به کمک
مشاهده اجرام آسمانى
برخى وابسته ها مى توان اىن گونه نوشت « :کار بعضى از متخصصان
ٔ
به کمک دوربىن نجومى است».
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واژه چىست؟

واژه ىکى از واحدهاى زبان است که از ىک ىا چند تکواژ ساخته مى شود و در
ساختمان واحد بزرگ تر به کار مى رود .واژه مى تواند مفهومى مستقل داشته باشد؛ مثل
«مىز ،باغبان ،دانش آموز و نمى روند» ىا مفهومى غىر مستقل داشته باشد ،مثل«از ،در ،که،را»
(نقش نماى مفعولى) و ىا در ساختار جمله مفهوم پىدا کنند ،مانند :نقش نماى اضافه ِ(ــ)،
حرف پىوند «و» و «ى» اسنادى در توىى (= توهستى).
الىت
ّ
فع ّ
هسته گروه هاى زىر را مشخّص کنىد.
ٔ
مشاهده
آىنده آنها،
ٔ
اىن پرسشها ،دماى اجرام آسمانى ،ابزارهاى گوناگونٔ ،

تخصصى،
تارىخچه جهان.
اجرام آسمانى ،شاخه هاى ّ
ٔ

تکواژ چىست؟

تکواژ ىکى از واحدهاى زبان است که از ىک ىا چند واج ساخته مى شود.1
تکواژ گاهى معنا و کاربرد مستقل دارد؛ مثل «همىشه ،خوب ،گوسفند ،مىز و من» در اىن
صورت ،آن را تکواژ آزاد مى نامند .گاهى نىز کاربرد و معناى مستقل ندارد و در ساختمان
واژه هاى دىگر به کار مى رود که آن را تکواژ وابسته مى نامند؛ مثل «بان ،ى ،مند ،گار ،تر»
در واژه هاى آسىابان ،جنوبى ،آبرومند ،پرهىزگار و خوب تر.

واج چىست؟

واج کوچک ترىن واحد صوتى زبان است که معناىى ندارد ّاما تفاوت معناىى اىجاد مى کند.
واژه «تَر» واج است؛ زىرا اگر به جاى «تـ»« ،پـ» تل ّفظ کنىم ،مى شود «پَر»
به عنوان مثال « تـ » در ٔ
ىعنى «پـ » معناى واژه را تغىىر مى دهد .حال آنکه خود معنا ندارد .پس «تـ» و «پـ» هر دو واج اند
ىا « ـِـ » و «ــ» که در واژه هاى ِ
«گل» و «گُل» سبب تفاوت معنا مى شوند ،واج هستند .واج اگرچه
ُ
خود معنا ندارد ،در ساختمان واحد بزرگ تر زبانى ــ ىعنى «تکواژ» ــ به کار مى رود.
1ــ تکواژ صفر (∅)  نمود آواىى ندارد اما در شمارش تعداد تکواژها ىک تکواژ شمرده مى شود .مانند
15
«است ∅» ⇐ دو تکواژ دارد همچنین نقش نماى اضافه هم ىک واج و هم ىک تکواژ است.
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خودآزماىى

 )1نوع تکواژهاى کلمات زىر را مشخّص کنىد.
ــ اخترشناسان
ــ تارىخچه
ــ آفرىدگار
ــ قشنگتر
ــ گل خانه
ــ دانش پژوه

 )2در متن زىر ،جمله هاى مستقل ساده و مرکّب را مشخّص کنىد.

شـاعرى غزلى بى معنا و بى قافىه سروده بود .آن را نزد جامى برد .پس از خواندن آن گفت« :همان طورى که دىدىد،

در اىن غزل از حرف الف استفاده نشده است» .جامى گفت«  :بهتر بود از ساىر حروف هم استفاده نمى کردىد!»

 )3با هرىک از کلمات هم آواى زىر ،گروه اسمى مناسب بسازىد و در جمله به کار ببرىد.
انتصاب ،تعلّم ،حىات ،جذر ،خوىش ،صواب ،برائت
انتساب ،تأل ّم ،حىاط ،جزر ،خىش ،ثواب ،براعت

درباره تصوىر زىر ،انشاىى بنوىسىد.
)4
ٔ

نقاشى آبرنگ از رحىم نوه سى
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درس سوم

وىراىش
درباره درست نوىسى ،وىراىش ،فارسى نوىسى و آشناىى
در سال هاى گذشته ،مطالبى را
ٔ
با زبان معىار با شما در مىان گذاشته اىم.

ىادآورى:

نکات نگارشى و وىراىشى زبان فارسى سال ّاول و دوم را مرور مى کنىم تا بتوانىم
نوشته هاى خود را بهتر اصالح و وىراىش کنىم.
الف) وىراىش ف ّنى
 )1کاربرد درست همزهِ :
سائـل ← سائل
استفاده درست از نشانه هاى خطّ فارسى :بناىى را دىدم ← ب ّناىى را دىدم.
)2
ٔ
 )3جدا نوشتن کلمات مرکّبى که سرهم نوشتن آنها موجب بدخوانى مى شود:
حاصلضرب ← حاصل ضرب
نشانه اختصارى:
 )4کامل نوشتن عبارت هاى دعاىى ىا نوشتن آنها با ٔ
پىامبر صلّى اللّه علىه و آله و سلّم ىا پىامبر (ص)
 )5استفاده درست و مناسب از نقش نماى اضافه :اسب سوارى ← ِ
اسب سوارى /
ٔ
18

لب تشنه ← ِلب تشنه
ِ
 )6استفاده درست از «ى» مىانجىِ :
سبوى آب
سبو آب ←
ٔ
 ) 7تماىز مىان «ه ،و» بىان حرکت و حرف هاى «ه ،و» :رادى ← رادىو ِ /
خان ← خانه
ُ
توجه به امالى کلمات هم آوا و کاربرد آنها :اساس و اثاث /خار و خوار
ّ )8
مصوت ِـــ ختم مى شود.
 ) 9کاربرد «ى» مىانجى بزرگ به جاى «ء» هنگامى که مضاف به ّ
مدرسه بزرگ ← مدرسه ی بزرگ
ٔ
 )10رعاىت ارتباط موضوعى بندها در نوشته
 )11رعاىت عالىم نگارشى در زبان فارسى :نقطه ( ).ــ وىرگول ( )،ــ دو نقطه ( ):ــ
تعجب (!) ــ گىومه («») ــ نقطه وىرگول (؛) ــ خط فاصله (ــ) ــ
عالمت سؤال (؟) ــ عالمت ّ
ممىز (   )  /ـ ستاره (٭) ــ پىکان ( ← ) ــ اىضاً
سه نقطه (…) ــ ّقلب ([ ]) ــ کمانک (()) ــ ّ
خاصى دارند.
( ً )  ــ آکالد ({ }) ــ تساوى (=) .هرىک از اىن عالىم در جمله کاربرد ّ
 )12حذف همزه از آخر کلمات عربى مختوم به «اء» :انشاء ← انشا  /صفاء ← صفا
ب) وىراىش زبانى
نوشته متناسب با نوع آن :مىون بىابون ←
 )1پرهىز از کاربرد شکل گفتارى جز در
ٔ
مىان بىابان
مدىره محترمه ←خانم مدىر
 )2پرهىز از مطابقت موصوف و صفت در فارسى :خانم ٔ
محترم
 )3پرهىز از کاربرد تنوىن در کلمات فارسى سره و غىر عربى :زباناً ← زبانى /
تلفناً ← تلفنى
 )4رعاىت صراحت ،د ّقت و گوىاىى در نوشته
 )5پرهىز از جمع بستن جمع هاى عربى با نشانه هاى فارسى :اخالق ها ← اخالق
 )6خوددارى از افزودن «تر» به صفت هاى تفضىلى عربى :اعلم تر ← اعلم  
 )7رعاىت کوتاهى جمالت
 )8نزدىک کردن زبان نگارش به زبان گفتار
 )9پرهىز از تکلّف کالمى و بىان عبارت هاى فضل فروشانه
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 )10پرهىز از کاربرد عبارت هاى زاىد و بى نقش ،تکىه کالم ها ،تکرار فعل ها و …
 )11پرهىز از کاربرد واژگان و ساختهاى دستورى کهن :از جاى بشد ← عصبانى شد.
 )12کاربرد برابرهاى مناسب فـارسى به جاى کلمات غىر فارسى :على ّ
کل حال
←در هر حال  /سىستم ← نظام
کلمه پرسشى در جمالت پرسشى :آىا چگونه ← چگونه
 )13پرهىز از کاربرد دو ٔ
 )14کاربرد درست تکىه کالم «به قول معروف»« :به قول معروف خسته شدم» که
«خسته شدم» قول معروف نىست.
 )15پرهىز از کاربرد «برعلىه» و «برله» به جاى علىه و له
نشانه مفعول پس از فعل :کفشى که خرىده بودى را
 )16کاربرد نادرست «را»ى ٔ
پسندىدم ← کفشى را که خرىده بودى ،پسندىدم.
 )17مطابقت نهاد با فعل :هم من رفتم هم او ← هم من رفتم هم او رفت.
 )18پرهىز از تکرار فعل :در کالس هم مىز هست هم تخته هست ← در کالس هم
مىز هست هم تخته.
 )19پرهىز از حشو :سوابق گذشته ،فىنال آخرُ ،حسن خوبى و … ،گذشته ،آخر ،خوبى.
 )20جمع بستن کلمات فارسى با نشانه هاى جمع عربى جاىز نىست :بازرسىن ←
بازرسان ،گزارشات ← گزارش ها ،آزماىشات  ← آزماىش ها.
 )21حذف درست فعل به قرىنه :سارق را دستگىر و به زندان بردند← سارق را
دستگىر کردند و به زندان بردند.
وسىله پست ← با پست
وسىله» و «به منظور» :به
 )22کاربرد «با» و «براى» به جاى «به
ٔ
ٔ
خاص آن :بردن از ،باختن به ،ترسىدن از
 )23به کار بردن فعل با حرف
ٔ
اضافه ّ
توسط سعدى نوشته شد ←  سعدى
 )24پرهىز از کاربرد فعل مجهول با نهاد :گلستان ّ
گلستان را نوشت.
دوئىت ← دوگانگى
 )25پرهىز از کاربرد «ىّت» با کلمات فارسىّ :
نتىجه مثبت و مفىد داشته باشد .اىن
کلمه «برخوردار» در جاىى به کار مى رود که ٔ
ٔ )26
بىمار از ضعف برخوردار است ← اىن بىمار ضعىف است.
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 )27برجسته کردن تضاد بىن اجزاى جمله به کمک « و» مباىنت ىا استبعاد :مسلمان
و دروغ!
 )28پرهىز از کاربرد عباراتى که ابهام و کژتابى دارند  :دو خواهر و برادر حافظ
ّ
کل قرآن شدند.
اکنون مى کوشىم شما را با شىوه هاى درست نوىسى بىشتر آشنا کنىم .از اىن رو
تبعىت از الگوهاى بىگانه،
تعدادى از جمالتى را که در آنها تکلّف و پىچىده نوىسى ،حشوّ ،
عامىانه نوىسى ،کهنه گراىى ،سره نوىسى ،عربى مآبى ،کاربردها و خطاهاى راىج زبانى،
نوآورى هاى کاذب ،تأثىر ترجمه ،شکسته نوىسى ،اىجازهاى مخل ،تکىه کالم هاى زاىد،
درازنوىسى ،تعابىر نامناسب ،ابهام و کژتابى ،غلط هاى امالىى و رسم الخطى و … وجود
دارد ،با هم اصالح مى کنىم و از اىن پس ،مى کوشىم هنگام نگارش ،به اىن نوع خطاها و
لغزش ها دچار نشوىم.
مسئله کوشش براى آزادى تارىخچه اى دراز در طول تارىخ دارد.
)1
ٔ
٭
پىشىنه تارىخى دور و درازى دارد.
 )2مبارزه براى آزادى
ٔ
واژه کوشش« ،مبارزه» را
«مسئله» را مى توان حذف کرد؛ زىرا زاىد است .به جاى ٔ
آورده اىم که مى تواند اشکال مختلف کوشش براى آزادى را در خود جاى دهد .مقصود از
تارىخچه در اىن عبارت «پىشىنه» است .تارىخچه زمانى به کار مى رود که واقعاً تارىخچه اى
در کار باشد.
 )1ىک افسر حفاظت دشمن ىک گلوله درکرد و کل ّٔه ىکى از مخالفان را زد.
 )2ىکى از افسران حفاظت دشمن ،گلوله اى شلّىک کرد که به سر ىکى از مخالفان
اصابت نمود.
«درکرد ،کلّه و زد» واژه هاىى عامىانه و گفتارى هستند .بهتر است از کاربرد اىن گونه
جدى بپرهىزىم .ما به جاى اىن کلمات ،از واژگان «شلّىک کرد ،سر
واژه ها در نوشته هاى ّ
و اصابت نمود» استفاده کرده اىم.
٭ جمل ٔه  1نادرست و جمل ٔه  2شکل وىراىش شده است.
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 )1مسکو ماىل به انجام طرح خلع سالح هسته اى اوکراىن است.
 )2مسکو ماىل به اجراى طرح خلع سالح هسته اى در اوکراىن است.
واژه
بهتر است به جاى «انجام» در اىن گونه جمله ها از «اجرا» استفاده کنىم؛ زىرا ٔ
«انجام» به تنهاىى «پاىان ،سرانجام و عاقبت» معنى مى دهد .در عىن حال ،چون در اىن جمله
کلمه مناسبترى است.
از طرح سخن رفته است ،اجرا ٔ
 )1فرزندان ،قبل از اینکه به ِ
عنوان «ىک بار» براى خانواده تلقّى شود ،به عنوان ىک
منبع منفعت و ثروت به حساب مى آمدند.
 )2خانواده ها فرزندان خود را منبع درآمد ،تلقّى مى کردند نه سربار خانواده.
ِ
جمله بلند را حذف کردىم؛ بى آنکه معنى جمله دستخوش تغىىر
بسىارى از
واژگان اىن ٔ
شود .نهاد جمله با فعل آن مطابقت نداشت( :فرزندان … شود) بدون آنکه نىازى باشد ،دو
بار از ترکىب «به ِ
عنوان» استفاده شده بود.
جمعىتى بسىار زىاد و بى شمار که به گونه اى نامتوازن پراکنده شده اند نه تنها منبع
ّ )1
مخرب محىط زىست نىز مى باشد.
و منشأَ گرسنگى است بلکه اىن ّ
جمعىت انبوه همچنین ّ
جمعى ِت زىاد ،پراکنده و نامتوازن نه تنها باعث قحطى مى شود بلکه محىط زىست
ّ )2
را نىز وىران مى کند.
جمله ّاول به نصف کاهش ىافته است.
جمله دوم ،با حذف کلمات مترادف از ٔ
ٔ
آوردن قىدهاىى چون نه تنها ،بلکه ،همچنین و نىز به طور همزمان در ىک جمله درست
کلمه گرسنگى
نىست .شکل کاربرد اىن قىود معموال ً چنىن است :نه تنها … بلکه .امالى ٔ
نادرست است؛ همچنین اند کلمه هاىى چون خواننده گان ،شرکت کننده گان و … .
واژه معادل آن «است» را به کار
از کاربرد «مى باشد» تا ّ
حدامکان پرهىز مى کنىم و ٔ
مى برىم.
 )1نتاىجى که امروز به دست آمد را گزارش مى کنم.
 )2نتاىجى را که امروز به دست آمد ،گزارش مى کنم.
استفاده بىهوده از
نشانه «را» پس از مفعول قرار مى گىرد .حذف «را» و نىز
حرف ٔ
ٔ
آن نادرست است.
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 )1هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شدگان شامل اىن قانون شده اند.
 )2هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شدگان مشمول اىن قانون شده اند.
کلمه هاى شامل و مشمول را هىچ گاه نباىد به جاى هم به کار برد.
 )1در سال  ،334آل بوىه بغداد را فتح و خلىفه را بر کنار و پسرش را به جاى او
برگماردند.
 )2در سال  ،334آل بوىه بغداد را فتح کردند و پس از برکنار کردن خلىفه ،پسرش
را به جاى او برگماردند.
فعل هىچ گاه نباىد بى قرىنه حذف شود .برکنار ← برکنار کردند .فتح ← فتح کردند.
جمله پس از آن ىکى باشد :اىن مسئله
حذف فعل زمانى جاىز است که فعل محذوف با فعل ٔ
بررسى و حل شد.
عالقه من به موسىقى کالسىک اىن است که شما با شنىدن آن،
 )1ىکى از دالىل
ٔ
احساس آرامش مى کنىد.
عالقه من به موسىقى کالسىک اىن است که ،با شنىدن آن ،احساس
 )2ىکى از دالىل ٔ
آرامش مى کنم.
شىوه طرح جمله
در بخش دوم ٔ
جمله نخست ،مقصود از «شما» نوع آدمى است ّاما ٔ
به گونه اى است که به نظر مى رسد نهاد به شکلى نابه جا تغىىر داده شده است.
 )1دىدگاه او از دىدگاه روان شناسان متفاوت است.
 )2دىدگاه او با دىدگاه روان شناسان متفاوت است.
اضافه «متفاوت » «با» است نه «از» چنان که مى دانىد ،برخى فعل ها ىا گروه هاى
حرف
ٔ
معىنى را مى پذىرد؛ مثال ً «آموختن به … » به معناى ىاد دادن و «آموختن
اسمى حرف
ٔ
اضافه ّ
از» به مفهوم «ىاد گرفتن» است.
 )1انىشتن ،پس از بىست و دو سال زندگى در شهر پرىنستون امرىکا درگذشت.
 )2انىشتن ،بىست و دو سال از عمرش را در پرىنستون گذراند و در همان جا
درگذشت.
جمله ّاول ابهام دارد و از آن چنىن برمى آىد که انىشتن تنها بىست و دو سال عمر
ٔ
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کرده است.
نتىجه نشستن واژگان در جاى
اىن گونه جمالت که دو ىا چند معنى دارند ،در
ٔ
نامناسب ،تتابع اضافات ،مشخّص نبودن مرجع ضمىر ،وجود جمالت معترضه ،طوالنى
شدن جمله ها ،ضعف و سستى پىوند اجزاى جمله و حذف هاى نابه جا به وجود مى آىند.
 )1پلىس آن کشور بار دىگر ،در ىک ىورش وسىع و گسترده اى ،ده ها تن مسلمان را
در اىن کشور ،بازداشت کرد.
 )2پلىس آن کشور ،بار دىگر ،در ىورشى گسترده ده ها مسلمان را بازداشت کرد.
در اىن عبارت ،واژه هاى «ىک ،وسىع ،اى ،تن ،در اىن کشور» زاىد ىا تکرارى
هستند و مى توانىم بدون آنکه به ساختمان جمله و معناى آن لطمه بزنىم ،آنها را حذف کنىم.
 )1آگاهى و بىدارى ،مسلمانان را فراگرفته است.
همه کشورها آگاه و بىدار شده اند.
 )2مسلمانان در ٔ
گاه برخى از تعبىرهاى نامناسب (تعابىر قىدى ،وصفى ،فعلى ،اسمى و …) که از راه
ترجمه ىا بر اثر بى مباالتى اهل زبان به زبان راه ىافته اند ،فهم جمله را دشوار مى سازند.
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ژ
وا�ه های هم آ�وا ()٢
ا ن�واع هم آ� ی
وا� ی رد ز� ب�ان ف�ارسی:
گ ک
ک
وا�ه ی
 )١ژ
ها� ی �ه زا� ن�ظ�ر ش�کل ن�و�ش �ت ار و � ف� ت�ار ی��سان هس ت� ن� د.

مان� ن� د :روان (= روح  ) روان (= �ج اری  )
گ
گ گ
�ور ( � خ
�ور ( ق� ب�ر)
		
ور�ر)

گ
ک
وا�ه ی
 )٢ژ
او� ولی زا� ن�ظ�ر � ف� ت�اری دارای
ها� ی �ه زا� ن�ظ�ر ن�و�ش ت�اری م�ت ف� ت

ک
ت �ل فّ� ظ� ی��سان هس ت� ن� د.

		
مان� ن� د� :خوار

خ�ار

قَ� ْدر		

غَ� ْدر

		
�خو�ی ش�

خ�ی� ش� (= آ
گاو�ه ن)
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خودآزماىى

 )1جمله هاى زىر را وىراىش کنىد.

موضوع ساده اى که ممکن است در هر عصر و زمانى نگران کننده باشد ،اىن است که وقتى سطح ِ
انرژى بدن
کاهش ىافته ،مى تواند به راحتى شما را عصبى و از کوره به در ببرد.
موقعىت خوبى دارا هستند.
  اکنون شرکت هاى تعاونى از ّ
  انجام دهنده گان اىن پروژه باىد جرئت رىسک کردن را داشته باشند.
  عدم وجود برنامه ٔ مناسب باعث انجام به موقع فعالیّت هاى ورزشى نشده است.
  کاهش بارنده گى در پارسال گذشته ،در کمبود منابع آب هاى تحت االرضى بى تأثىر نىست.
  به بخش بعدى برنامه مالحظه بفرماىىد.
مورخان جرئت به افشاى کشف خود کردند.
ّ
  ادامه و تأکىد بر انجام چنىن تمرین هاىى باعث تقوىت مهارت هاى نگارشى مى گردد.
  در واقع اىن جور وقت ها آدم دچار خودپرستى مى شود که به درد نمى خورد.
  حسن به برادرش گفت که مقاله اش منتشر شده.

 )2نمونه هاى دىگرى از کلماتى را که در «بىاموزىم» خواندىد بنوىسىد.
توجه به نکاتى که در اىن درس خوانده اىد،
 )3بخشى از ىک نشرىه ىا روزنامه را انتخاب کرده ،با ّ
آن را وىراىش کنىد.
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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.

27

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 به صورت «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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آ� ش� ن�ا  +ی  +ان

ور� « آ� ش� ن�اان » ن�می �خوان� ی�م
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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 ٔ
ٔ
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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 قهوه اى 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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خودآزماىى

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

45

درس هفتم

گروه فعلى
آموختىم که گروه فعلى ،مهم ترىن عضو گزاره است و دست کم از ىک بن فعل و
گانه آن (شخص ،زمان ،گذر ،وجه و معلوم و
شناسه ،درست مى شود .ویژگی هاى پنج ٔ
مجهول) را نىز شناختىم.
الىت
ّ
فع ّ
گانه فعل هاى زىر گفت و گو کنىد.
درباره ویژگیهاى پنج ٔ
ٔ
نمى خواندند ،مى نشاندىم ،دوخته نمى شد ،بىاىند ،داشتند مى آمدند.

زمان فعل ها
الف) ماضى

 )1ماضى ساده = بن ماضى  +شناسه هاى ماضى؛ مانند :رفتم.
 )2ماضى استمرارى= مى  +ماضى ساده؛ مانند :مى رفتم.
 )3ماضى بعىد= صفت مفعولى  +بودم ،بودى ،بود ،بودىم ،بودىد ،بودند؛ مانند:
رفته بودم.
 )4ماضى التزامى = صفت مفعولى  +باشم ،باشى ،باشد ،باشىم ،باشىد ،باشند؛
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			   مانند :رفته باشم.
 ) 5ماضى نقلى = صفت مفعولى  +ام ،اى( ،است) ،اىم ،اىد ،اند؛ مانند :رفته ام.
 )6ماضى مستمر = داشتم ،داشتى ،داشت ،داشتىم ،داشتىد ،داشتند  +ماضى 	
		      استمرارى؛ مانند :داشتم مى رفتم.

ب) مضارع

 )1مضارع اخبارى = مى  +بن مضارع  +شناسه هاى مضارع؛ مانند :مى روم.
 )2مضارع التزامى = بـ  +بن مضارع  +شناسه هاى مضارع؛ مانند :بروم.
 )3مضارع مستمر = دارم ،دارى ،دارد ،دارىم ،دارىد ،دارند  +مضارع اخبارى؛
		        مانند:دارم مى روم.

پ) آىنده

خواهم ،خواهى ،خواهد ،خواهىم ،خواهىد ،خواهند  +مصدر مر ّخم (= بن ماضى)؛
مانند :خواهم رفت.

گذرا کردن فعل ها

خواندىم که برخى از فعل ها را مى توان با افزودن تکواژ «انـ» گذرا ساخت« .انـ»
تکواژ گذراساز است .اىن تکواژ به بن مضارع بعضى از فعل هاى ناگذر 1افزوده مى شود
و آنها را گذرا به مفعول مى کند.
بن مضارع ناگذر

بن مضارع گذراشده با «انـ» بن ماضى گذرا شده

پَر
دو

پر  +ان

پر  +ان  +د /ىد

دو  +ان

دو  +ان  +د  /ىد

خند

خند  +ان

خند  +ان  +د  /ىد

1ــ برخى از مصدرها از قبىل شتافتن ،زىستن ،آسودن اىن تکواژ را نمى پذىرند.
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بقى ٔه فعل هاى اىن گروه را مى بىنىم:
بن مضارع ّ
پوس ،پىچ ،ت َ َرکُ ،جنب  ،جوشَ ،جه ،چرخِ ،چک ،خشک ،خواب ،دو ،رقص،
رو (ى مىانجى هم اضافه مى شود) ،کش (گذرا است) ،گرد (گشت) ،گرى ،لرز ،لغز،
رمُ ،
نشىن (خالف قاعده ← نش   +ان)  
برخى از فعل هاى گذرا نىز تکواژ «ان» را مى پذىرند:
متمم افزوده شود ،آنها را به فعل هاى گذرا به مفعول
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به ّ
متمم تبدىل مى کند.به مصدرهاى زىر ّتوجه کنىد:
و ّ
ترسىدن (از) ← ترساندن (را ــ از) چسبىدن (به) ← چسباندن (را ــ به)
َرستن (از) ← رهاندن (را ــ از)
رهىدن (از) ← رهاندن (را ــ از)
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به مفعول اضافه شود ،آنها را به فعل هاى گذرا به
توجه کنىد:
متمم تبدىل مى کند .به مصدرهاى زىر ّ
مفعول و ّ
پوشىدن (را) ← پوشاندن (را ــ به) چشىدن (را) ← چشاندن (را ــ به)
خوردن (را) ← خوراندن (را ــ به) 	 فهمىدن (را) ← فهماندن (را ــ به)
برخى از فعل هاى ناگذر ،که از مصدرهاى افتادن ،آمدن ،رفتن و ماندن ساخته
مى شوند به گونه اى دىگر گذرا مى شوند .شکل گذراى آنها به ترتىب :انداختن ،آوردن،
بردن و گذاشتن است.

تغىىر معنا در فعل ها

توجه کنىد:
به جمله هاى زىر ّ
مادر دست کودکش را گرفت.
خورشىد گرفت.
خورشىد که غروب کرد دلم گرفت.
گرفتم که شما راست مى گوىىد.
رستم پس از ماجراى سىاوش ،انتقام سختى از تورانىان گرفت.
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لوله گرفت.
هنگام دوىدن ،ناگهان عضالت پاىم گرفت.
خاصى دارد که با دىگرى
فعل «گرفت» در هرىک از جمله هاى باال معنا و کاربرد ّ
کلمه «گرفت» در هرىک از کاربردهاىش فعل دىگرى
کامال ً متفاوت است .باىد دانست که ٔ
است و نباىد آن را همان فعل پىشىن به شمار آورد.
الىت
ّ
فع ّ
فعل هاى دىگرى از قبىل پخت ،دوخت نىز درکاربردهاى متفاوت تغىىر
معنا مى دهند .براى هرىک از معانى آنها جمله اى مثال بىاورىد.

ساختمان فعل

دىدىم که فعل از جهت اجزاى تشکىل دهنده سه نوع است :ساده ،پىشوندى و مرکّب.
فعل ساده ،فعلى است که بن مضارع آن تنها ىک تکواژ باشد :آمد ،نشست ،گرفت.
فعل پىشوندى تکواژهاى «بر ،در ،باز ،فرو ،فرا ،وا و ». ...اگر پىش از فعل ساده
بىاىند « فعل پىشوندى» مى سازند .گاهى اىن پىشوندها هىچ معناى تازه اى به فعل ساده
نمى افزاىند؛ مثل :شمردن و برشمردن ىا افراشتن و برافراشتن ّاما گاهى فعلى با معناى جدىد
مى سازند؛ مثل :افتادن و برافتادن ىا انداختن و برانداختن.
الىت
ّ
فع ّ
ساده نوع خوىش تفاوت معناىى ىا
کدامىک از فعلهاى پىشوندى زىر ،با فعل ٔ
کاربردى دارد؟ باز ىافتن ،برآمدن ،بازگردانىدن ،درگذشتن ،بازفرستادن ،برآسودن،
برگماشتن ،فراگرفتن ،واداشتن .در اىن باره ،با ىکدىگر گفت وگو کنىد.
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فعل مرکّب اگر به فعل ساده ىا پىشوندى ىک ىا چند تکواژ آزاد اضافه شود ،فعل،
مهمى روى داد ،منوچهر روى تخت دراز کشىد .او
«مرکّب» خواهد شد .مانند:
ٔ
حادثه ّ
گ گل را به آرامى لمس مى کند.
بر ِ
ِ
براى تشخىص فعل ساده از مرکّب ،به سه
توجه داشت:
وىژگى اساسى باىد ّ
 )1گسترش پذىرى   )2نقش پذىرى جزء همراه فعل .به اىن معنا که اگر جزء همراه
با پذىرفتن عناصرى دىگر ،گسترش ىابد ىا نقش نحوى بپذىرد ،فعل مرکّب نخواهد بود؛
مثالً :حرف زد به اىن دلىل فعل مرکّب نىست که مى توان گفت :حرف ها زد ىا حرفى زد؛
بنا براىن ،حرف در اىن مثال مفعول است و نمى تـوان آن را جـزئى از فعل مرکّب شمرد.
مسئله مه ّم دىگر اىــن است که بــاىد فعل مرکّب را در جمله اى که در آن به کار رفته
)3
ٔ
است ،درنظر گرفت؛ زىرا ممکن است کاربرد آن در جمله اى دىگر متفاوت باشد.

ک
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خودآزماىى

 )1جمله هاى زىر را با گذرا کردن فعلشان دوباره نوىسى کنىد.

چوپان با گوسفندان به ىىالق رفت و پس از دو ماه برگشت.

دره افتاد.
سال گذشته که دوستان به کوه نوردى رفته بودند ،سنگ بزرگى از کوه غلتىد و به ّ

ساده زىر ،فعل پىشوندى بسازىد و آنها را در جمله به کار ببرىد.
 )2با کمک مصدر هاى ٔ

خوردن ،داشتن ،چىدن ،گشتن ،آشفتن ،انگىختن ،بستن ،رسىدن ،بردن ،رىختن ،گرداندن ،خواندن ،ماندن،
خواستن.

 )3سه جمله بنوىسىد که فعل «خورد» با معانى متفاوت به کار رفته باشد.
شىوه تشرىحى بنوىسىد.
)4
درباره تصوىر زىر ،انشاىى به ٔ
ٔ

نقاشى آب رنگ از رحىم نوه سى
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درس هشتم

زندگى نامه نوىسى
ادبىات فارسى سال هاى پىش در فصلى وىژه نمونه هاىى از «زندگى نامه» را
درکتاب ّ
شىوه نوشتن زندگى نامه آشنا کنىم.
خواندىد .اکنون مى خواهىم شما را با ٔ
باره نوشته هاى تشرىحى سخن گفتىم« .زندگى نامه» گونه اى از
در درس گذشته در ٔ
نوشته هاى تشرىحى است .همان طورکه مى دانىد ،براى تشرىح ،ابتدا چند پرسش مناسب
طرح مى کنىم :کىست؟ (نام ،شهرت ،بستگان و …)
کى و کجا به دنىا آمد؟ در کجا و چگونه زىست؟
محىط زندگى او چگونه بود؟
سرپرست او چه کسى بود؟ در کجا تحصىل کرد؟ معلّمانش چه کسانى بودند؟
چه سفرهاىى کرد؟ تأثىر اىن سفرها بر او چگونه بود؟ با چه کس ىا کسانى سروکار داشت؟
کننده زندگى او کدام اند؟ پىرو چه کسانى بود؟ چه کارهاى
حوادث مهم و تعىىن
ٔ
مهمى کرد؟ اندىشه ،مذهب و عقاىد او چه بود؟ روش اخالقى ىا تحقىقى و ادبى و گفتارى
او چگونه بود؟ چه کسانى او را پذىرفتند و از چه کسانى پىروى کرد؟ چه تأثىرى بر جامعه
نهاد؟ آثارش چه نام دارند؟ کدام ىک مشهورترند؟ چند فرزند از خود برجاى گذاشت؟ کى
اندىشه او اثر گذاشت؟ و … .
تحوالتى بر زندگى و
ٔ
و کجا درگذشت؟ چه ّ
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نامه » هرىک از بزرگان دىنى ،ملّى ،علمى ،هنرى و ادبى باىد
براى نوشتن « زندگى ٔ
صحت و صداقت گردآورى و تنظىم کنىم.
اطّالعات گوناگون و پراکنده را در کمال د ّقت و ّ
روش گردآورى اطّالعات براساس آنچه در درس روش تحقىق و مرجع شناسى شما
آمده ،چنىن است:
 )1مشاهدات شخصى،
 )2پرسش از افراد مطّلع،
مطالعه ِ
نامه او را مى نوىسىم و برداشت کردن از آنها،
)3
آثار کسى که زندگى ٔ
ٔ
ومغازى،کتبرجال،
 )4استفاده از منابع کتابخانهاىچونکتابهاىشرححال،تذکره،سىره َ
مجلت  ،روزنامه ها و … .
ىادنامه ها ،داىرةالمعارفها ،اطلسهاى تارىخى ،فرهنگهاّ ،
تهىه
با ّ
توجه به پرسش هاى مطرح شده ،مى توان براى شخص مورد نظر طرح ّ
خاصى ّ
خاصى پىروى مى کند ّاما درمجموع ،مى کوشد موارد
کرد .الب ّته هر نوىسنده اى از طرح ّ
زىر را ثبت و درج نماىد:
 )1تارىخ تول ّد ،خانواده ،نام و شهرت ،ذکر نام پدر و مادر ،همسر و فرزندان ،وضع
خانوادگى
دوره مىان سالى ،کهن سالى،
 )2مراحل رشد و نمو در کودکى و نوجوانى ،شرح ٔ
پىرى و مرگ
 )3ویژگی هاى روحى ،جسمى ،اخالقى و اجتماعى
 )4تحصىالت،استادان ،محىط تحصىل ،درجات علمى ،تحقىقات و …
 ) 5روىدادهاى مهم زندگى ،سفرها ،دىدارها ،حوادث و ات ّ ِ
فاقات مهم و …
ّ
 )6خدمات فرهنگى ،اجتماعى ،علمى و ادبى
 )7آثار ،مقاالت ،شرکت در هماىش ها ،سخنرانى ها و …
شىوه نوىسندگى و …
 ) 8اندىشه ها ،افکار ،سبک و ٔ
براى نوشتن زندگى نامه از تمامى آنچه قبال ً آموخته اىم ،نظىر :توصىف ،تشرىح،
مقاىسه ،ساده نوىسى ،آغاز و پاىان ،عنوان مناسب و … باىد به خوبى استفاده کنىم .براى
اىنکه نوشته را از حالت معمول و عادى بىرون آورىم ،مى توانىم آن را به گونه اى متفاوت
54

نامه زىر با طرح ىک سؤال آغاز شده است:
آغاز کنىم؛ براى مثال ،زندگى ٔ

اصالحگر بود ىا ِ ق ّدىس ىا سىاستمدارى بى پروا؟ درنظر اکثرىّت جهانىان «موهانداس .ک.
گاندى» اصالحگرى انقالبى بود .مردى الغراندام ،با لنگى پىچىده دور بدنش که خلق را به نافرمانى
از اصول ظالمانه ٔحاکم بر کشورش فرا مى خواند .پىروانش در وى چون ِ قدّىسى مى نگرىستند ولى در
چشم بسىارى از کارمندان ادارى و نظامى برىتانىا ،وى سىاستمدارى بى پروا بود که مقام ّقدوسى خود
را به عنوان وسىله اى براى زدوبند سىاسى مورد استفاده قرار مى داد .تارىخ با هرنظرى در وى بنگرد
و هرعقىده اى درباره اش ابرازکند ،هم اکنون شکّى نىست که از دىدگاه اکثر مردم جهان ،گاندى مظهر
زنده ٔهندوستان شناخته شده است.
ِ
هندوستان امپراتور انگلىس
هندوستانى که وى به سال  1869م .در آن دىده به جهان گشود،
بود .گاندى از ابتدا عادت کرد ،غربى هاىى را که بر کشورش فرمان مى راندند ،دوست بدارد؛ به وىژه
روش دادگسترى آنان را .به همىن جهت چون نوزده ساله شد ،براى تحصىل علم حقوق به لندن رفت
و تحصىالت خود را با مدارج عالى گذراند و در ىکى از دادگاه هاى لندن به طور مو ّقت به کار دادرسى
گماشته شد .گاندى سال هاى زندگى اش را در لندن در پانسىون هاى ارزان قىمت گذراند و غذاهاى
گىاهى اش را خود پخت و از معاشرت با سفىدپوستان روى برتافت؛ همان گونه که از برهمن هاى هم مىهن
خود نىز دورى مى جست .اىن سال ها ،دوران پژوهش و تفکّر گاندى بود … .
تصرف)
(شعله هاى نبوغ ،تألىف لوول تامس،
ٔ
ترجمه ّ
محمد سعىدى ،با اندکى دخل و ّ

گاه زندگى نامه ها شکلى کامال ً رمان گونه دارند .در  اىن گونه آثار ،نوىسنده سعى مى کند
واقعىت هاى موجود ،زندگى ىکى از بزرگان را
بر اساس مستندات تارىخى و با اتّکا به
ّ
نوشته زىر بخشى از داستان زندگى ّملصدراى
در قالب ىک ماجرا بنوىسد .براى مثال،
ٔ
شىرازى 1است که با  هم مى خوانىم.
ابراهىم شىرازى ،با چهره قدرتمند و چىره ّاما قدرى گرفته و فشرده ،س َحر ،در ِ
داالن خانه قدم
ٔ
َ
ِ
ِ
دهان  گشوده
در
الى
محمد را دىد و
د،
محم
  اتاق
از
و
کرد
صاف
سىنه
زد .با صداى به َعمد ،چند بار
ّ
ّ
ٔ
سىنى ِ
ِ
مسىن در ُحکمِ شمعدان را.
  آه … اىن همه شمع … اىن همه …
همسر ِ
ابراهىم چرخىد و به ِ
نگران خوىش نگاه کرد؛ با سرزنشى بى دلىل.

محمدبن ابراهىم فىلسوف معروف و بزرگ اىرانى قرن ىازدهم است که
1ــ ّملصدراى شىرازى ،صدرالمتأل ّهىنّ ،
خاصى دارد.
نظرى ّ ٔه حرکت جوهرى وى شهرت ّ
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از ِ
دىد پدران ،گوىى تمامِ معاىب از مادر به فرزند مى رسد ،همه ٔمحاسن از پدر.
محمد انداخت.
ابراهىم ،باز ،نگاه از الى در گذراند و بر ّ
محمد ،بىدار نمى شوى؟
ّ
سالم پدر ،بىدارم.
  بر نمى خىزى؟
َ
برخاسته بودم .تازه به بستر آمده ام تا کمى استراحت کنمِ .
خواب َدمِ صبح ،دراىن ِ
فصل ِ
خوش
نىمه سرد ،لذّ تى غرىب دارد پدر!
محمد ،قدرى بى پروا بود ىا بى دغدغه؛ اىن رسمِ آن روزگار نبود .ابراهىم دوست نداشت که َس ِر
ّ
ِ
گهگاهى
محمد
گرچه
بىم.
ىا
داشت
اکراه
او
با
گوى
و
گفت
از
دلىل،
همىن
به
باشد.
باال
پسر،
پاسخ هاى
ّ
ِ
ِ
درنهاىت ادب سخن بگوىد؛ و در ِ
مخالفان کم تاب ،زهرى هست.
ادب بى اضطراب ،براى
آموخته بود که
ِ
چشمان بسته سخن مى گفت .مى دانست که اگر دىده بگشاىد ،آفتاب بى رحمانه از
محمد هنوز با
ّ
ِ
پنجره بر چشمان خسته ٔاو هجوم خواهد آورد ّاما چاره اى نبود؛ الى چشم ها را آهسته باز کرد و آهسته
گفت :عاقبت اىن نور مرا کور خواهد کرد.
ِ
چاشنى خشونت.
پدر ،در را تمام گشود؛ با
محمد ،نور ،عاقبت تو را کور خواهد کرد؛ چه از خورشىد باشد چه از شمع و
  اىن نور ،نه ّ
1
چراغ .تو … تو … اىن همه شمع را از کجا مى آورى که شب ها تا طلوع مى سوزانى ،به خاطر آن نوشته ها؟

جنبه تارىخى آن نکاهد؛ زىرا اغراق و
باىد د ّقت داشت رنگ ادبى زندگى نامه از ٔ
واقعىت دور سازد.
بزرگ نماىى هنگام توصىف ممکن است نوىسنده را از ّ
هنگام نگارش زندگى نامه ،عالوه بر رعاىت نکات ف ّنى باىد درنظر داشت که زندگى نامه
تعصب و غرض ورزى نوشته شود تا بتواند سهم خود را در پژوهش هاى تارىخى
دور از ّ
و فرهنگى حفظ کند .امانت و د ّقت نوىسنده به ىک زندگى نامه اعتبار مى بخشد .به سبب
همىن وىژگى ،تارىخ بىهقى از دىگر کتاب هاى تارىخ ممتاز شده است .پس باىد همواره به
ظن و گمان.
ّ
واقعىات تکىه داشته باشىم نه بر حدس و ّ
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�چ
ف�اصل ٔه م�یان ژ
�؟
وا�ه ای ی�س ت
ک
ی ک� ص� ک
ّ
� ی زا�
� ن �گاه � ن� ی� د.
ت
فحا� � ت�ا ب� ت�ان را ب�ا د ق� ت

ک
ک
یان ژ
وا�ه ها ف�اصل ٔه مع ی ّ� ن� ی و ج�ود دارد �ه � به آ�ن ف�اصل ٔه
می ب� ی� ن� ی� د �ه م� ِ
گ
س
�
�ت
ح
ف�ظ
�
وا�های » می و ی� ن� د � .ف�اصل ٔه م�یان ژ
« م�یان ژ
وا�های ن�ش ا�نه ٔ ا ق�الل
ک
ک
ژ ی
�
ژ
ی
�
�  .هر
� �رد .رعا ت
وا�ه حر�می دارد �ه ب�ا ی� د آ�ن را رعا ی� ت
وا�ه هاس ت
ک
ف
� می ش�ود .دست�گاه ی
� ب� د�خوا� ن ی و ب� د�همی م طال ب
ها� ی
�ن �ردن یا� ن ف�اصله ب�اع ث
ک
م ث�ل ما ش� ی� ن ت� ی
�
ن
�
حر�ر و را ی�ا�نه یا� ن ف�اصله را � به طور د ق� ی� ق�
مراعا� می ن� د و ما
ت
هس
� آ�ن ت� ی�م؛ یا� ن ف�اصله هم
�   ،موظّ� ف� � به رعا ی� ت
ن� ی��ز ه ن�گام ن�و ش� ت� ن ب�ا دس ت
ّک
�
� و هم پ�ی� ش�و�ن دی و مر ب
�.
ب�رای کل ت ِ
ما� ساده اس ت
ک
ک
�
ف های غ� ی�ر �چس�بان ژ
وا�ه ها هم ف�اصله ای تو�اه
می دان� ی�م �ه م�یان حر�
مراعا� می ش�ود؛ م ث� ًال کلم ٔه « ورود» « ،دوری » و « دی�وار » ب�ا �چ ن� ی� ن ف�اصل ٔه
ت
م�یان ف
وا�ه های کی�� م ت� ن ت� ق�ر ی�� ًبا دو ب� ب
حر� ی ن�و ش� ت�ه می ش�و�ن د .ف�اصل ٔه ب� ی� ن ژ
را�ر
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ک
�    .ف ْ
ف های ی�� ژ
الحا �به ّاولی ف�اصل ٔه
ف�اصل ٔه حر�
وا�ه اس ت
حرو� چ� ی�نها اص ط ً
گ
وا�های ف(�اصله) و �به دومی ف�اصله م�یان ف
م�یان ژ
حر� ی (ن� ی�م ف�اصله) می�و ی� ن� د .ب�رای
ٔ
گ
�
ی
�
ی
مث�ال ،ج�مل ٔه ز� ی�ر را رد ن� ظ�ر می �ر م.
ک
ا� ز� ب�ان ف�ارسی ما را ق�ارد ز
می سا�د �ه ه�ز اران ژ
وا�هٔ
« آ� ش� ن� یا� ی ب�ا امکا�ن ت

ت � زا�ه �ب ز
سا��ی م» .

ک
� به ژ
وا�ه های ز�ی�ر ت� جّو�ه � ن� ی� د.

�،س آ
ب�ررسی ،دا ن� ش� آ�م زو� ،داوطل ب
سر�اسر� ،ش ت�رسوار
واد�م زو�ی  ،ت
ک
ک
ف های ی��
همان طور �ه می ب� ی� ن� ی� د ف�اصل ٔه جا��ز ای کلمه ها � ،به ا�ن زدا�هٔ ف�اصل ٔه حر�
�.
کلمه اس ت

ّک
م ک
�چ
رد مورد ژ
وا�ه های مر� ب
� ی�ا ش� ت� قّ� ی �ه می ت�وان� ی�م آ� ن�ها را س ب� ی� ده ی�ا �ج دا

�یس
ور� ان� ت� خ� ب
ا� ش�کل �ج دا ب�ا ی� د ف�اصل ٔه م�یان جا��ز ا
ب� ن�و ی�م (دو ام یال� ی هس ت� ن� د) رد ص ت
ن گ
ک
ک
ب
�
�
ی
�
�
ی
ف ها رد�ظ�ر ی�ر م .ا� ن ف�اصله ن�ش ان می دهد �ه
را �م و � به ا�ن زدا�هٔ ف�اصل ٔه حر�
ک
آ ج ب ه کی کل ّ ک� م�ش ت� ق ی م�ش ت� ق ک� ب ت� ش� ��
ی
�ن ا��ز ا �ا م �� م ٔه مر �ب  � � ،ا � مر � را ل داده ا�ن د.
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ه
ن� ی��ز ت�ا   ب�ع م ی� ن ق�اعدها�ن د� .چ ن� د مث�ال:

ف ف
و�ن دهای
صر� ی و �عل های
ک
�ن ا�خوا�ن ا ،ورودی  � ،ت�ا�ب ها ،ز �ن� دهرود ،سی و سه پ�ل� ،چ هل س ت�ون ،
گ
گ
�
�
ن
�
خ
ش
� � ،واهد آ�مد،
� ما� یه  ،دا ش� آ�م زو�ی � ،ب�ز ر� ت�ر ،ر ف��ته اس ت
ب�ر ت� ن ،دس ت
گ
گ
ی
�
ن
خ
ب
ش
ف
�
�
�
�
س
��ز ار� و سی ،وا ت�ه ود� ،ر ت�ه ش� د .
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خودآزماىى

تهىه کنىد و آن را بنوىسىد.
نامه ىکى از
 )1طرحى براى نگارش زندگى ٔ
شخصىت هاى علمى و ادبى ّ
ّ
 )2در
نوشته زىر که بخشى از زندگى موالناست ، 1نوىسنده از چه شىوه اى بهره گرفته است؟
ٔ

آخرىن خاطره اى که از اىن «دروازه ٔشرق» در اندىشه ٔ اىن نوباوه ٔخاندان بهاء ولد باقى ماند ،خاطره ٔ مالقات با
الدىن عطّار «پىرمرد خوش گفتار» و شاعرصوفى مشرب نشابور بود .شىخ عطّار تأثىرى خوشاىند و دل نواز در
شىخ فرىد ّ
وى باقى گذاشت .در آن اىّام اىن پىر خوش گفتار نشابور شاعرى نامدار و عارفى بزرگوار بود .در دىدارى که مىان او
و بهاء  ولد روى داد ،خداوندگارِخردسال او را با پدر خوىش تقرىباً هم سال ىافت .در گفت و شنود دو عارف پىر ،شوق
درباره آنها
صوفىه و مشاىخ که عطّار
لقاى «اللّه» اشتىاق به زىارت حج و عالقه به دىدار مردان خدا مطرح شد .از احوال
ّ
ٔ
در تذکرةاالولىاى خوىش سخن گفته بود ،ىاد شد .از شعر سناىى که عطّار هم مثل بهاء ولد و ىارانش بدان عالقه مى ورزىد
اندىشه سناىى را غالباً دنبال مى کرد ،سخن رفت.
و از سخن عطّار که طرز فکر و
ٔ
شىخ نشابور درباره ٔ فرزند بهاء ولد در خود احساس اعجاب و عالقه ىافت .از حالت روحانى و پرتفکّر او به
شگفت آمد .عمق فکر و قدرت بىان او را شاىسته ٔ تحسىن دىد .در پرتو فراست اىمانى خوىش درىافت که او هرگز واعظى
زمره فقىهان و صوفى اى از شمار صوفىان عادى نخواهد بود .در نور مکاشفه ٔروحانى خوىش
از جمله ٔ واعظان ،فقىهى از ٔ
که هرگونه کمالى را درنزد او ِ
دون مرتبه ٔ کمال حال ز ّهاد و صوفىان نشان مى داد ،شىخ نشابور کودک نورسىده ٔبهاء ولد
را انسانى برتر از انسان هاى عادى دىد و الجرم بى هىچ تردىد و مجامله به بهاء ولد نوىد داد که به زودى اىن کودک ،آتش
در سوختگان عالم خواهد زد و شور و غوغاىى در بىن رهروان طرىقت به وجود خواهد آورد   .
عطّار پىر نسخه اى از مثنوى «اسرار نامه» را هم که اثر دوران جوانى خود او بود ،به اىن کودک الهى هدىه کرد.
سىد برهان وى را با آن آشنا کرده
براى خداوندگار ،اىن هدىه ىک تحفه ٔ آسمانى بود .مثل الهى نامه ٔ سناىى که الالى او ّ
بود ،زبده ٔ معرفت و حکمت روحانىان را در آنچه به سلوک راه خدا مربوط مى شد ،در برداشت .اسرار عارفان و آنچه
ِ
مثنوى بى مانند نهفته بود .در ِ ّ
درک آن به فکر و وجدان دىگر محتاج بود ،در اىن
خط سىر خسته کننده اى که قافله ٔ بلخ
او را از خراسان به سوى بغداد مى برد ،اىن منظومه ٔزىبا و لطىف براى خداوندگار مونس دل نوازى بود.

 )3فاصله ٔ مىان واژه اى و فاصله ٔ مىان حرفى را با ذکر نمونه ،توضىح دهىد.
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درس نهم

جملۀ ساده و اجزاى آن
جمله مستقل دو نوع است :ساده ،مرکّب.
آموختىم که ٔ
اره مـا ،زمىن ،تنها ىک ماه دارد.
ٔ
جـمله سـاده داراى ىک فعل است؛ مثالّ :
سىـ ٔ
جمله ساده
نمودار ٔ
نهاد
اره ما ،زمىن،
ّ
سى ٔ

گزاره
تنها ىک ماه دارد.

جمله ساده چند جزء دارد؟
ٔ
حداکثر 4
حداقل  2و ّ
جمله ساده ّ
اگر تنها اجزاى اصلى جمله را درنظر بگىرىمٔ ،
جزء دارد.
دانستىم که تعداد اجزاى جمله را فعل جمله تعىىن مى کند؛ پس براى ىافتن پاسخ
درست باىد به فعل جمله مراجعه کرد؛ زىرا بعضى از فعل ها تنها به نهاد نىاز دارند و بعضى
عالوه برنهاد ،اجزاى دىگرى را نىز مى طلبند؛ مثال ً وقتى مى گوىىم « :کبوتر پرىد » جمله
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دوجزئى است؛ زىرا تنها از نهاد و فعل تشکىل شده است ّاما وقتى مى گوىىم « :کبوتر
برمى چىند » ،با وجود داشتن فعل و نهاد ،جمله کامل نىست و به جزئى دىگر ــ مثال ً « دانه »  ــ
نىاز دارد تا کامل شود:
کبوتر دانه برمى چىند.
بنابراىن ،با شناخت فعل ها مى توان انواع جمله را شناخت.جمله دوجزئى ،سه جزئى
ىا چهارجزئى است.
الف) جمله هاى دوجزئى:
نمودار جمله ها ى دوجزئى با فعل ناگذر
نهاد
گروه اسمى
گل
(ما)
(شما) 	

گزاره
گروه فعلى
شکفت
اىستاده بودىم
خواهىد رفت

دوجمله اخىر ،نهاد حذف شدنى است .وقتى نهاد ضمىر باشد ،مى توان آن را
در
ٔ
حذف کرد .در اىن صورت ،تشخىص نهاد جدا بر اساس شناسه ممکن است.
نهاد ضمىر ،اختىارى است اما ِ
بنابر آنچه گفته شد ،حذف ِ
نهاد غىرضمىر چنىن نىست؛
زىرا حذف آن اىجاد ابهام مى کند:
نامه اى از دوستم رسىد .ظرف ها سالم به خانه رسىد.
ب) جمله هاى سه جزئى :نوع دوم جمله هاى ساده ،جمله هاى سه جزئى است .فعل
اىن جمله ها گذراست و به همىن دلىل ،در بخش گزاره اىن جمله ها ىک ِ
جزء دىگر هم مى آىد.
ٔ
پس جمله هاى سه جزئى عالوه بر نهاد و فعل ،ىک جزء دىگر نىز الزم دارند و بر اساس آن
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به سه نوع زىر تقسىم مى شوند:
  )1با مفعول :پرچ ِم علم و دانش را برافرازىم.
متمم :اىران به دانشمندان خود مى نازد.
جمله هاى سه جزئى   )2با ّ
  )3با مسند :اىن داستان خواندنى است.
ِ
دومصدر «بودن» و «شدن» و هم معنى هاى  
مى دانىم که در فارسى امروز ،تنها فعلهاى
«شدن» مثل «گشتن» و «گردىدن» و دىگر مشتق هاى آن (مانند است ،مى باشد ،مى شود و …)
عالوه بر نهاد ،به مسند هم نىاز دارند و جمله هاى سه ِ
جزئى مسند دار مى سازند.
توجه:
٭ ّ
در پاره اى از جمله هاى سه ِ
جزئى اسنادى،گاهى مسند ،به صورت حرف اضافه و
متمم مى آىد:
ّ
فالنى از ساکنان اىن محل است.
اىشان از دوستان شما بودند.
اىن پارچه از ابرىشم است.
متمم به خاطر داشته باشىم:
در مورد جمله هاى سه جزئى با ّ
متمم ىکسان است؛ ىعنى،
(متمم قىدى) ازنظر ساخت با ّ
ىکى از انواع گروه قىدى ّ
همراه با حرف اضافه درجمله مى آىد« :منوچهر با اتوبوس آمد».
متمم فعل در جمله ،ىکى بىشتر نىست
متمم فعل اىن است که ّ
تفاوت اىن گروه قىدى با ّ
متمم هاى قىدى را مى توان افزاىش
و فعل به آن نىاز دارد « :با داناىان درآمىز »ّ .اما تعداد ّ
داد« :منوچهر با اتوبوس  ،از مدرسه به خانه آمد» .ىا آنها را از جمله حذف کرد « :منوچهر
متمم فعل،
متمم قىدى ٔ
جنبه توضىحى دارد و فعل به آن نىاز ندارد ّاما با حذف ّ
آمد »؛ زىرا ّ
جمله ناقص مى شود :؟ درآمىز.
اضافه اختصاصى هستند
متمم نىازمندند ،داراى حرف
ٔ
عالوه بر اىن ،فعل هاىى که به ّ
اضافه اختصاصى نىستند؛ مثال ً رفتن با
متمم نىاز ندارند ،داراى حرف
ٔ
ّاما فعل هاىى که به ّ
اضافه «از»« ،به» و «با» کاربرد دارد .همچنین است رسىدن ،آمدن و غىره؛ مانند
حروف
ٔ
«على از خانه رفت» « ،على به خانه رفت»« ،على با دوستش رفت »ّ .اما نمى توان گفت «على
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متمم نىستند .مثل:
متمم از نظر معناىى نىز نىازمند ّ
با پدرش مى نازد» .ضمناً فعل هاى بدون ّ
درخت روىىد ،جوجه گنجشک پرىد و گل شکفت.
متمم نوعى مفعول است که با حرف اضافه مى آىد و مانند مفعول ،آن
در حقىقتّ ،
را هم نمى توان بدون قرىنه حذف کرد.
وىژه آنها در جدول زىر مى بىنىم.
مصدر برخى از اىن فعل ها را همراه با حرف
ٔ
اضافه ٔ
مصدر

حرف اضافه

اندىشىدن ،بالىدن ،برازىدن ،برخوردن ،پرداختن ،پىوستن ،تاختن،
چسبىدن ،گروىدن ،نازىدن ،نگرىستن

به

جنگىدن ،درآمىختن ،ساختن ،ستىزىدن ،آمىختن (مخلوط شدن)

با

پرهىزىدن ،ترسىدن ،رنجىدن ،گذشتن

از

گنجىدن

در

شورىدن

بر

وىژه خود را مى طلبد و بى آن به کار نمى رود .در
هرىک از اىن فعل ها حرف
ٔ
اضافه ٔ
توجه کنىد:
بقى ٔه فعل ها معموال ً با هر حرف اضافه اى مى آىند .به دو ٔ
جمله زىر ّ
حالى که ّ
محسن از  .............مى رنجد.
محسن از  /به  /تا  /در /به سوى خانه مى رود.
الىت
ّ
فع ّ
با دو فعل «آموختن» و «ساختن» در معانى مختلف جمله بسازىد و تعداد
اجزاى آنها را در هر کاربرد مشخّص کنىد.
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پ) جمله هاى چهارجزئى :فعل اىن نوع جمله ها نىز گذر است .جمله هاى
چهارجزئى گذرا چهار نوع اند:
متمم :نهاد  +مفعول  +متمم  +فعل
 )1چهارجزئى با مفعول و ّ
مى دادند.
جلوه بى مانندى	 به شهر
گلهاى رنگارنگ 	
ٔ
از کتاب فروشى
کتاب ها را 	
( ــ )
خرىدى؟
آموختم.
اىن درس بزرگ را از آن بزرگوار
( ــ )
1
داد.
بچه
شىر را
پرستار
به ّ

 )2چهارجزئى با مفعول و مسند :نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل
اغلب جمله هاى اىن مبحث ،همان جمله هاى اسنادى سه جزئى هستند که ىک جزء
جمله زىر را در نظر
(مفعول) به آنها افزوده مى شود و به جمله هاى چهارجزئى بدل مى گردندٔ .
مى گىرىم:
فعل
مسند
نهاد
سرد

هوا

گردىد

اگر به فعل اىن جمله تکواژ سببى «ان» بىفزاىىم (گردىد ← گردانىد)  ،به مفعول نىاز
پىدا مى کند و به اىن صورت کامل مى شود:
نشانه
متمم به شرح زىر است (همراه با اىن فعل ها عالوه بر حرف ٔ
1ــ مصدر برخى فعل هاى گذرا به مفعول و ّ
اضافه اختصاصى نىز مى آىد):
«را» ،ىک حرف
ٔ

مصدر

حرف اضافه

آموختن(تعلىم دادن) ،آوىختن (وصل کردن ،نصب کردن) ،افزودن ،آلودن  ،
بخشىدن ،پرداختن ،پىوستن ،چسباندن ،سپردن ،فروختن ،گفتن ،دادن

به

اندودن ،آمىختن ( مخلوط کردن) ،سنجىدن                                                         

با

پرسىدن ،ترساندن ،خرىدن ،دزدىدن ،ربودن ،رهاندن ،شنىدن ،کاستن،
گرفتن ،آموختن (فراگرفتن )

از

گنجاندن

در
65

هوا را

باران

سرد

گردانىد.

مى خوانند.
لسان الغىب
هم طراز خوىش نمى بىند.
مى داند.
رند
شاگرد ّاول دبىرستان کرد.

حافظ را
مردم اىران
هىچ کس را
نادان
خودش را 	
حافظ
کار و تالش مداوم او را
عمده فعل هاى اىن گروه عبارت اند از:
ٔ
«گردانىدن» (= گذراى ِ
سببى «گشتن» و «گردىدن») و فعل هاى هم معنى آن ،مثل:
« نمودن » « ،کردن » « ،ساختن ».
« نامىدن » و فعل هاى هم معنى آن ،مثل « :خواندن »« ،گفتن » « ،صداکردن /زدن ».
« شمردن » و فعل هاى هم معنى آن ،مثل« :به شمار آوردن » « ،به حساب آوردن ».
« پنداشتن » و فعل هاى هم معنى آن ،مثل« :دىدن » « ،دانستن»« ،ىافتن».
متمم  +مسند  +فعل
ٔ )3
متمم و مسند :نهاد ّ +
جمله چهارجزئى با ّ
کاربرد چنىن جمله هاىى در فارسى اندک است:
اهل محل به او پهلوان مى گفتند.
 )4جمله هاى چهارجزئى دو مفعولى :نهاد  +مفعول  +مفعول  +فعل؛ مانند:
نقاش دىوار را رنگ زد.
جمله هاىى که تا اىنجا خواندىم ،از اىن قرارند:
انواع جمله
الف

جمله هاى دوجزئى

ب

جمله هاى
سه جزئى

پ

جمله هاى
چهار جزئى
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 )1جمله هاى دو جزئى با فعل ناگذر← نهاد  +فعل ناگذر
 )1سه جزئى با مفعول ← نهاد  +مفعول  +فعل
 )2سه جزئى (اسنادى) با مسند← نهاد  +مسند  +فعل
متمم  +فعل
 )3سه جزئى با ّ
متمم ← نهاد ّ +
)1
)2
)3
)4

متمم  +فعل
متمم ← نهاد  +مفعول ّ +
چهارجزئى با مفعول و ّ
چهارجزئى با مفعول و مسند ← نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل
متمم  +مسند  +فعل
چهارجزئى با ّ
متمم و مسند ← نهاد ّ +
چهار جزئى دو مفعولى ← نهاد  +مفعول  +مفعول  +فعل

جمله هاى استثناىى

همه جمله ها از نهاد و گزاره درست مى شوند و گزاره نىز داراى فعل است
دىدىم که ٔ
ّاما برخى از جمله ها ممکن است ىکى از شرط هاى جمله هاى معمولى را ــ که تا اینجا
خوانده اىم ــ نداشته باشند .اىن جمله ها استثناىى اند.
جمله استثناىى را مى بىنىم.
در اىن درس سه نوع ٔ
گزاره اىن دو نوع جمله بدون فعل مى آىد؛ از اىن رو ،آنها را «جمله هاى بى فعل»
ٔ
مى نامىم.
الف) جمله هاى ىک جزئى بى فعل مانند :سالم ،به امىد دىدار ،افسوس.
ب) جمله هاى دوجزئى بى فعل:
نهاد

گزاره

مبارک.
عىدتان
زىاد.
مرحمت شما
گزاره آنها بدون فعل مى آىد.
چنىن جمله هاىى تنها از دو گروه اسمى ساخته مى شوند و ٔ
اىن گونه جمله ها به دلىل اىن که بدون فعل به کار مى روند و ح ّتى افزودن فعل به بعضى از
آنها غىرعادى است ،دوجزئى به حساب مى آىند.
جمله هاى دوجزئى (بى فعل)
نهاد
گروه اسمى
شب
دودوتا
تو ّقف
دست ها
زىارت

گزاره
گروه اسمى
خوش
چهارتا
ممنوع
باال
قبول
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تذکّر :گاه اگر در ساختمان چنىن جمله هاىى فعل به کار رود ،به جمله هاى سه جزئى
با مسند تبدىل مى شوند:
چهاردوتا هشت تا مى شود.
سىگار کشىدن ممنوع است.
پ) جمله هاى سه جزئى بى فعل:
زندگى ىعنى عقىده.
خل ّقىت و سازندگى.
کار ىعنى ّ
همه شئون.
شناخت ىعنى جدا کردن ارزنده از بى ارزش در ٔ
اىن جمله ها فعل ندارند ّاما معادل جمله هاى زىرند:
زندگى ،عقىده است.
خل ّقىت و سازندگى است.
کارّ ،
همه شئون است.
شناخت ،جدا کردن ارزنده از بى ارزش در ٔ
واژه «ىعنى» کار فعل را انجام مى دهد و بىن نهاد و گزاره ارتباط برقرار مى کند؛
ٔ
واژه «ىعنى» را معادل فعل «است» به حساب مى آورىم و نمودار
بنابراىن ،در چنىن جمله هاىى ٔ
آن را چنىن رسم مى کنىم:

	       نهاد	     گزاره
		
گروه اسمى
گروه اسمى
گروه اسمى
		
(معادل فعل)
		
زندگى
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ىعنى

عقىده و جهاد
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ک
�
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خودآزماىى

 )1الف) از مصدرهاى زىر به ترتىب ،ماضى مستمر ،آىنده و مضارع اخبارى بسازىد و آنها را
در جمله هاىى به کار ببرىد.
افتادن ،فرستادن.

ب) جمله ها را در نمودار بنوىسىد و تعداد اجزاى اصلى آنها را مشخّص کنىد.
پ) جمله ها را مجهول کنىد.
 )2نوع جمله هاى زىر را با نمودار آنها مشخّص کنىد.

نوروزتان پىروز ،عىدتان مبارک ،سفر به خىر ،دست خوش ،خداحافظ.

درباره ّ
محل زندگى خود (ىا موضوع دلخواه)
شىوه نگارش تشرىحى ،انشاىى
ٔ
 )3با بهره گىرى از ٔ
بنوىسىد.
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             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 ،
ْ
/س /وْ /ش /
صورت
به
آنها
مشابه
/
س
پستچى
/
ش
و/
ْ
ْ
ْ /
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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ک

�رد�ن د.

ک
� به ج�مله های ز� ی�ر ت� جّو�ه � ن� ی� د:
ک
ا�   ،پ  �رو�ن دهٔ علی ّحده ای را رد �ج لس ٔه عادّ ی �خود ب� ّررسی
هر ی�� زا� ق� ضّ� ت
ب
گاهی ی
�و
والد� ن � به �خود ح قّ� می ده ن� د ب�ا �ش ف� قّ� ت ِ
� �تمام ب�رای ت�ر� ی� ّ ت

� ف� ز �ن
� �ب�ز ن� ن� د.
ر� دان �خود � ،به هر ر ف��ت ار ف�و�
ت� ق�و یّ� ت
ق العادّ ه ای دس ت
٭٭٭

ز� ی�را:

ب ک ه ک
ّ
ما� م�ش ّدد ب�اال ردمی ی�ا� ی�م �ه ی چ�� ی�� � به ت��ش د ی� د ن�� زیا� �ن دار�ن د؛
� رد کل ت
ب�ا د ق� ت
ج� ک
م
�
ض
ن
خ
م
ش
س
�
�
�
� و ن��با ی� د �ش ّدد وا�ن ده و و ش� ت�ه ود.
قُ� ض� ت
ا� مع ّسر ق«�ا� ی» ا ت

� (ص ف�ه    ).
ِح ِده � به مع ن�ای «ت��ن یها� ی و
ت
�؛ مان� ن� د ث ِ� ق�ه    ،صله ،ص ف� ت
وحد�» اس ت

�.
پ�س علی حده (� به ت��ن یها� ی) ب� دون ت��ش د ی� د اس ت
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ه ک
ق العاده ی چ�� � دام � به ت��ش د ی� د ن�� زیا� �ن دار�ن د.
عاد�   ،عادی و ف�و�
ت
ت� ک
�
�
ی
�.
ب�ررسی زا� دو کلم ٔه ف�ارسی ب«�ر» و «رسی» ش �ل ش� ده و ف� قا� د ت��ش د ی� د اس ت
گ ک
ما� د ی��ری �ه رد ز� ب�ان ب
عر� ی ت��ش د ی� د پ�ا ی�ا� ن ی دار�ن د ــ مان� ن� دّ :سد،
ح قّ� و کل ت
گ� ک
مس�
م
ص
ز
�
آ
ب
ب
�
�
ّحد ،ت ح قّ� ــ ز�ما� ن ی ت��ش د ی� د رد ف�ارسی می ی�ر�ن د �ه عد ا� � ن ها ّو ت� �یا ی� د:
ک
غ
�
ی
ص
ی
� م نِ ّ ،
سد
مان� ن� د ح قّ ِ
ور�   � ،به ت��ش د ی� د ن�� زیا� �ن دار�ن د.
ن
را�
�
رد
ج  ،
ر�
�
ت
گ
شَ�
م
� م صدر ب
ف
�
� ا ش� ت��باه�ر ت�ه ش� ده
� و ت��ش د ی� د �ن دارد .ش(�ا ی� د ب�ا ش� قّ� ت
عر� ی اس ت
فَ� ق� ت
�)
اس ت

ت� ق� ی� م ب ب ت� ف�ع ی� هس ت� ن ن� ن ت�سل ی� �
�
� صدر �ا� ل � د؛ ما � د:
�   ،ته ن� ی� ت
ت
�و و ت
ت�رب� ی� ت

و … و � به ت��ش د ی� د ن�� زیا� �ن دار�ن د.
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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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درس سىزدهم

گروه اسمى ()1
وابسته پسىن ىا
خواندىم که گروه اسمى از ىک اسم به عنوان هسته و ىک ىا چند
ٔ
پىشىن ساخته مى شود:
على ،هواى آفتابى ،کتاب زبان فارسى ،همىن کتاب.
وجود هسته در گروه اسمى اجبارى و وجود وابسته اختىارى است.

وابسته هاى پىشىن

وابسته هاى ِ
پىشىن اسم عبارت اند از:
تعجبى ،صفت مبهم ،صفت شمارشى اصلى،
صفت اشاره ،صفت پرسشى ،صفت ّ
صفت شمارشى ترتىبى نوع ( 1با پسوند ُــ مىن) ،صفت عالى ،شاخص.
الىت
ّ
فع ّ
هر ىک از وابسته هاى پىشىن اسم را در ىک جمله به کار ببرىد.
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شاخص

شاخصها عناوىن و القابى هستند که بدون هىچ نشانه ىا نقش نماىى پىش از اسم مى آىند.
شاخص ها همىشه بى فاصله در کنار هسته مى آىند و خود اسم ىا صفت هستند و در جاى
هسته گروه اسمى قرار گىرند .شاخص ها عبارت اند از:
دىگر مى توانند ٔ
سىد ،برادر ،خواهر ،حاجى  ،حاج آقا ،عمو ،عمه ،خاله،
آقا ،استاد ،امام ،امام زادهّ ،
داىى ،تىمسار ،سرهنگ ،سرتىپ ،سرلشکر ،ستوان ،سرکار ،سرگرد ،کدخدا ،مهندس،
دکتر و ….
عموجواد را بهتر از هر کس دىگر مى شناختم ←.شاخص
هسته گروه اسمى
حسن ،عموى جواد استٔ ←.
عل ٔمه بزرگ ،استاد على اکبر دهخدا با تدوىن لغت نامه خدمت فرهنگى بى نظىرى
ّ
انجام داد ←.شاخص
ِ
هسته گروه اسمى
ادبىات بودندٔ ←.
اىشان استاد ّ

وابسته هاى پسىن

وابسته هاى پسىن اسم عبارت اند از:
نشانه نکره ،نشانه هاى جمع ،صفت شمارشى ترتىبى نوع ( 2با پسوند ُــ م )،
«ى» ٔ
مضاف الىه ،صفت بىانى.
ٌ
الىت
ّ
فع ّ
وابسته پسىن بىفزاىىد و آن را گسترش
به هر ىک از هسته هاى زىر ،ىک
ٔ
دهىد:
خود ،دانا ،استقبال ،وابسته ،افزودن
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نقش هاى تبعى

تاکنون نقش هاى اصلى گروه اسمى را ىاد گرفتىم.اکنون نقش هاى تبعى را بررسى
مى کنىم .مراد از نقش تبعى آن است که کلمه از نظر نقش دستورى پىرو گروه اسمى قبل
از خود باشد:
 )1معطوف :گروه اسمى که بعد از حرف عطف (و) مى آىد.
احمد آمد.
احمد و رضا آمدند.
      معطوف به نهاد

احمد و رضا را دىدم.
    معطوف به مفعول
به احمد و رضا گفتم.
        معطوف به متمم
 )2بدل :آن است که گروه اسمى قبل از خود را توضىح مى دهد.
احمد آمد.
احمد ،برادر على ،آمد.
                بدل
احمد ،برادر رضا ،را دىدم.
                  بدل

 )3تکرار :آن است که ىک نقش دوبار در جمله تکرار شود.
احمد آمد.
احمد آمد؛ احمد   	  .سىب آوردم؛ سىب
                    تکرار 	                         تکرار
٭٭٭

مکسر
جمع ّ

تعدد اسم از وابسته هاى پسىن جمع استفاده مى شود و اىن
دىدىم که براى نشان دادن ّ
نشانه هاى جمع را نىز شناختىم« :ها و ان»؛ برخى از کلمات عربى هم با اىن نشانه ها جمع
96

بسته مى شوند« :ات ،ىن ،ون».
مکسر گونه هاى زىادى
مکسر نىز تا اندازه اى صحبت کردىم .جمع هاى ّ
درباره جمع ّ
ٔ
دارند که در اىنجا با آنها بىشتر آشنا خواهىم شد.
برخى از واژه هاى عربى به دو صورت مفرد و جمع وارد زبان فارسى شده اند؛ گاهى
مکسر
مفرد اىن واژه ها را با (ها /ان) جمع مى بندند و گاهى نىز جمع عربى آنها ،ىعنى صورت ّ
را به کار مى برند.
مکسر عربى که در فارسى کاربرد بىشترى دارند ،عبارت اند از:
وزن هاى معروف جمع ّ
 )1أفعال :جسم ← اجسام ،لفظ ← الفاظ ،خبر ← اخبار ،افق ← آفاق                 ،
شرىف ← اشراف ،اثر ← آثار ،فکر← افکار ،حکم ← احکام ،عمل← اعمال ،نور←
انوار ،قول← اقوال ،شئ ← اشىا ،فعل ← افعال ،جد ← اجداد ،حال ← احوال
ُ )2فعول :درس← دروس ،علم ← علوم ،شاهد← ُشهود ،حرف← حروف،
ظرف ← ظروف ،فن ← فنون
ِ )3
أفعله :لسان ←السنه ،دعا ←ادعىه ،غذا ←اغذىه ،بنا ← ابنىه ،لباس ←
البسه ،طعام ←اطعمه
ِ )4ف َعل :حکمت ← ِح َکم ،ملّت ← ملل ،علّت ← علل ،نعمت ← نعم
ُ ) 5ف ُعل :کتاب ← کتب ،مدىنه ← مدن ،رسول ← رسل ،طرىق ← طرق
غده ← غدد ،شعبه ← شعب ،قلّه ← قلل ،نسخه ←
ُ ) 6ف َعل :صورت ← صورّ ،
نسخ
َ ) 7فعالِل :درهم ← دراهم ،جدول ← جداول ،عنصر ← ِ
عناصر ،سلسله ← سالسل
َ ) 8فعاىِل :جزىره ← جزاىر ،عالمت ← عالىم ،مضىقه ← مضاىق ،ضمىر ←
ضماىر ،نصىحت ← نصاىح ،فضىلت ← فضاىل ،قبىله ← قباىل
َ )9ف ِ
واعل :کوکب ←کواکب ،قافله ← قوافل ،ساحل ← سواحل ،تابع ← توابع،
سانحه ← سوانح
 )10م ِ
فاعل :مکتب ← مکاتب ،مجلس← مجالس ،منبر← منابر
َ
َ )11فعالىل :شىطان ← شىاطىن ،سلطان ← سالطىن ،قندىل ← قنادىل( ،عرب ها
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بسىارى از اسم هاى فارسى را به اىن شکل جمع بسته اند :مىدان ← مىادىن ،فرمان ←

فرامىن ،بستان ← بساتىن ،استاد ← اساتىد)
َ )12مفاعىل :مقدار ← مقادىر ،مضمون ←مضامىن ،مکتوب ← مکاتىب،
مشهور ← مشاهىر
ُ )13ف َعال (ء) :حکىم ← حکما ،شاعر ← شعرا ،فاضل ← فضال ،فقىر ← فقرا،
ضعىف ← ضعفا ،نجىب ← نجبا ،عارف ← عرفا ،شرىک ← شرکا
   )14ا ِ
َفعال(ء) :قرىب ←اقربا ،طبىب ←اطبّا ،غنى ← اغنىا ،ولى ←اولىا،
نبى ←انبىا
حضار ،کافر← ک ّفار
ُ )15ف ّعال :حاکم ← حکّام ،جاهل ← ج ّهال ،حاضر ← ّ
ِ
جل ← رجال ،نکته ← ِنکات ،نقطه ← ِنقاط ،جبل ← جبال ،قلعه   ←
 )16فعالَ :ر ُ
قالع ،بلد ← بالد ،عبد ← عباد ،خصلت ←خصال
1

1ــ به کار بردن اىن جمع ها در فارسى توصىه نمى شود.
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ک
ما� ز� ی�ر ت� جّو�ه � ن� ی� د:
� به ت �ل فّ� ظ� کل ت

زْ
رو�    گار و ز
رو�ِگار
هر   ب�ان و م َهر ب�ان
م ْ
ت �ل فّ� ظ ک ت گ ک
ت �ل ّ
ف
�
رد
ه
�
کلمه های ب�اال «  دو ف� ظ� ی» هس�ت ن� د« .دو � ی» �به لما� ی می �و ی� ن� د
ارسی
ِ

یرا ج�� و مع�یار � به دو ش�کل ت �ل فّ� ظ� می ش�و�ن د .ما ز ه
هر�بان (مهر  +ب�ان = دوه� یجا� ی)
امرو� م م ْ
می گ�و ی� ی�م و هم مهر ب�ان ِ(مه  +ر  +ب�ان = سه ه� یجا� ی)؛ ه چم�
�
ن
� زْ
س
ی
رو�   گار
ا
ن
�
ْ َ
ت
َ
(دوه� یجا� ی) و ز
رو�ِگار (سه ه� یجا� ی).
ک
ک
ما� ت� جّو�ه � ن� ی� د:
ا� ن�ون � به یا� ن کل ت

هر  +ج�و = دوه� یجا� ی) و ز ْ
م ْهر ج�و ،ز ْ
«رو�  +م�ز د = دوه� یجا� ی) یا� ن
رو�م�ز د (م ْ
کلمه ها « کی�� ت �ل فّ� ظ� ی» هس ت� ن� د؛ ز� ی�را ت��نها � به کی�� ش�کل ت�ل فّ� ظ� می ش�و�ن د؛ ب� ن� با� ی
را� ن:
ّک
م
ب
�
ه
�
ه
�
ی
�
ّ
ت
ش
ل
ظ
ش
�
ف
ز
ب
 )١ب�ع ض� ی زا� �ش ت��ق ها ی�ا مر �ب ها م �ا � ا� دو �جا � � می و�ن د؛
ک
ب�
ور� �ه ه�جای (= � خ ش�) ّاول آ� ن�ها � به دو ه�جا ت� ب� دی�ل می ش�ود( .مهر ب�ان
� به یا� ن ص ت
و را ی�گا� ن ی)
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ت �ل ّ
ما� «  دو ف� ظ� ِی» ب�اال و کلمه های م�ش ا� به آ� ن�ها« ،سه ه� یجا� ی» ها
 )٢رد م�یان کل ت
ب ب�ی�
�.
کار�ر ِد �ش ت�ری دار�ن د؛ ز� ی�را ت �ل فّ� ظ� آ� ن�ها آ�سان ت�ر اس ت
خودآزماىى

 )1مفرد جمع هاى زىر را بنوىسىد.

احرار ،قرونَ ،ا ِ ّد ِ
له،فرَق ،ت ُ َحف ،مصاىب ،نوابغ

 )2کلمات مفرد زىر را به روش جمع مکسر عربى ،جمع ببندىد.

مجنون ،طالب ،کبىر ،وکىل ،وصى

کلمه کد خدا و خواهر را طورى به کار ببرىد که ىک بار « شاخص » قرار گىرند و بار دىگر
 )3دو ٔ
هسته گروه اسمى باشند.
ٔ
 ) 4مشخّص کنىد کدام ىک از واژه هاى زىر «دو تلفظى» هستند.
رنگرز ،باغبان ،زورمند ،مستمند ،تندگو ،استوار ،دودمان ،ىادگار ،هوشمند

 )5در جمله هاى زىر ،نقش هاى تبعى و نوع آنها را مشخّص کنىد.

الف) حضرت محمد (ص) ،آخرىن پىامبر ،در سال   571مىالدى متولد شد.

ب) رودکى و نىما ،پدران شعر فارسى ،با سروده هاى خوىش بر غناى زبان فارسى افزوده اند.
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درس چهاردهم

آشناىى با نوشته هاى ادبى
در سال هاى پىش ،تفاوت نوشته هاى علمى و ادبى را فرا گرفتىم و آموختىم که زبان
سازنده
نوشته هاى علمى و ادبى چگونه است .اکنون مى خواهىم با نوشته هاى ادبى و عوامل
ٔ
آنها آشنا شوىم.
به اىن نوشته د ّقت کنىد:

« زمىن به بهار نشست؛ بهار گره از شکوفه باز کرد .نسىم در گىسوى ِبىدافشان فرو پىچىد .غنچه
شکفتن آغاز کرد و سبزه دمىد .گل همچون ىادى فراموش گشته ،در آغوش چمن بشکفت.
و تو اى بهار آرزوهاى من ،بى آنکه بر من بگذرى در شکوفه ها گردش مى کنى؛ به دوش نسىم

پرواز مى کنى ،در ىادها مى گذرى ،در نغمه ها مى چمى …»

صفحه )66
(مهرداد اوستا ،پالىزبان
ٔ

نوشته ادبى است .در اىن نوشته ،نوىسنده به کمک زبان
آنچه خواندىم ،بخشى از ىک
ٔ

و خىال و احسا ِ
س شاعرانه صحنه اى از طبىعت را به طرزى هنرمندانه وصف کرده است.
نوشته ىا سخن هرگاه  با عناصر ادبى درآمىزد و شکلى هنرى بگىرد ،بر خواننده ىا
اندىشه وى
شنونده اثرى مطلوب مى گذارد؛ عواطف و احساسات او را برمى انگىزد ،به
ٔ
حرکت مى بخشد و گاه ح ّتى به تغىىر رفتار او منجر مى شود.
اىن گونه نوشته ها ،ادبى و هنرى هستند .نوشته هاى ادبى پاىدار ،تأثىر گذار و محصول
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قطعه ادبى ،داستان ،نماىش نامه ،نامه هاى ادبى ،برخى زندگى نامه ها و
ّ
خل ّقىت هستندٔ .
سفرنامه ها و گزارش ها و مقاالت ــ به شرط دارا بودن عناصر و عوامل هنرى ــ مى توانند
در اىن دسته جاى گىرند.
اکنون ببىنىم چگونه و با بهره گىرى از چه عواملى ،نثر معمولى به نثر هنرى تبدىل مى شود.
ىکى از عوامل مهم ،چگونگى کاربرد زبان است .واژگان و تعبىرهاى مناسب و
برگزىده به نوشته ارزش هنرى مى بخشند .براى مثال ،در نوشته اى که خواندىم ،آىا نوىسنده
نمى توانست به جاى «آغوش»« ،نسىم» و «گىسو» از مترادف هاى آنها چون «بغل»« ،باد» و
«مو» استفاده کند؟ به نظر شما ،کدام ىک از دو فعل «چمىدن» و مترادف آن «گردش کردن»
تأثىر عاطفى و قدرت تصوىرآفرىنى بىشترى دارد؟
جمله خبرى «بهار شد» ىا «بهار فرا رسىد»
تعبىر زىباى «زمىن به بهار نشست» معادل ٔ
جمله خبرى «با رسىدن بهار شکوفه ها باز شد»
جمله «بهار گره از شکوفه باز کرد» معادل ٔ
و ٔ
جمله خبرى ،به کمک زبان هنرى و ادبى مى توان تعابىر زىباى دىگرى نىز
است .براى اىن ٔ
آفرىد؛ مثالً:
شکوفه ها به بهار لبخند زدند.
پلک شکوفه ها با نسىم بهارى باز شد.
نسىم بهارى راز شکوفه ها را آشکار مى کند.
هرچه زبان نوشته ساده تر ،طبىعى تر و بى تکلّف تر باشد ،ارزش هنرى آن بىشتر مى شود.
توجه کنىد:
به اىن نوشته ّ

« تازه گله هاى گوسفند و گاوهاى شىرده برمى گشتند .بزها بازى کنان و گاوان با وقار و طمأنىنه و  
متانت ،به ده وارد مى شدند .در اىن مىان ،زارعان و باغداران بىل به دوش با قىافه هاى سىاه سوخته و
خسته پاورچىن پاورچىن از باغ ها درآمده به سرا مى شدند .بوى مطبوع نان هاى تنورى و دود خارهاى
معطّر ،هواى ده را پر کرده بود .با نشستن آفتاب جنبش بى سابقه اى در ده پدىدار مى شد .ماه رمضان
بود .مردان و زنان براى افطار انتظار مى کشىدند…»
صفحه )53
محمد ،از مجموعه داستان شلوارهاى وصله دار ،رسول پروىزى
ٔ
(شىر ّ

عنصر دىگرى که در نوشته هاى ادبى و هنرى دىده مى شود ،آراىه هاى ادبى است.
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نمونه آغاز درس ،نوىسنده به نسىم ،غنچه ،بهار ،شکوفه ،گل ،آرزو و… جان
براى مثال ،در ٔ
بخشىده و گل را به ِ
«بهار آرزو» و ِ
«ىاد فراموش شده» تشبىه کرده است .هم چنىنِ ،
«دوش
نسىم» دو ترکىب زىباى تشبىهى و استعارى هستند که بــر زىبــاىى نــوشته افــزوده اند.
به کمک آراىه هاى ادبى مى توان ىک مفهوم و معنى را به گونه هاى مختلفى عرضه
جمله خبرى «محبّت دل انسان را شاد مى کند» را مى توانىم هربار به کمک ىکى
داشت؛ مثال ً ٔ
از آراىه هاى ادبى که تا کنون فرا گرفته اىم ،به گونه اى تازه عرضه کنىم:
به کمک تشبىه :دل آدمى باغچه اى پر غنچه است که با نسىم محبّت باز مى شود.
به کمک استعاره :دل با نسىم محبّت شکفته مى شود.
به کمک کناىه :روى ِ
زرد دل با شکوفه هاى محبّت گلگون مى شود.
به کمک مجاز :سىنه با نسىم محبّت شکفته مى شود.
ِ
مىهمانى شکفتن مى برد.
محبت ،دل را به
به کمک جان بخشىّ :
به کمک حس آمىزى :صداى شکفتن دل با نسىم محبّت مشام جان را مى نوازد.
به کمک اىهام :باغبان محبّت همىشه نگران پرپر شدن غنچه ها است.
به کمک جناس :دل هاى از غم شکافته با محبّت شکفته مى شوند.
محبت.
محبت استّ ،
به کمک تکرار :شادى دل از ّ
تخىل و به کمک اىن آراىه هاى ادبى مى توانىم بر تأثىر سخن خود بىفزاىىم و
با نىروى ّ
تخىل خواننده و شنونده را نىز برانگىزىم.
ّ
نوشته زىر ،نوىسنده به کمک آراىه هاى ادبى ،وصفى زىبا و زنده و تصوىرى مشهود
در
ٔ
مجسم از «صبح» به دست داده است:
و ّ

« صبح زالل چون آب گواراى چشمه ها از کرانه ٔخاور بر مى تراود و روشناىى نىلگون خود را
بر زمىن مى پاشاند .اهل بىابان چنىن هواىى را گرگ و مىش مى نامند .روشن ّاما و هم آلود و ساىه وش
پرتو انبوهش را به ِ
است… نقرآبى است که دمادم رنگ مى بازد و به شىر گونگى مى گراىد .سپىده ِ
جان
ِ
کودک صبح».
تىرگى نشانه مى رود… زاده مى شود

(محمود دولت آبادى ،کلىدر)
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تحرک و پوىاىى
چنان که دىدىد ،توصىف هاى زنده و ملموس و تصوىرسازى مناسب بر ّ
نوشته مى افزاىد به اىن ترتىب ،نوشته در خواننده تأثىر مناسب مى گذارد و ارتباط الزم را
با او برقرار مى کند.
عالوه بر کاربرد هنرى زبان و استفاده از صور خىال ،چگونگى بىان نىز در حسن تأثىر
و گىراىى نوشته مؤثّر است.
وجود دو عنصر احساس و عاطفه ــ هر چند عناصر دىگر نباشند ــ کافى است تا نثر
ِ
عاطفى درونى چون شادى،
ما هنرى تلقّى گردد .احساس و عاطفه به انتقال مؤثّر حاالت
اندوه ،خشم ،حىرت ،اعجاب ،ترس و … کمک مى کنند.
مثال ً در داستان بىنواىان که بخشى از آن را خوانده اىد ،نوىسنده با بهره گىرى از همىن
عناصر ،توانسته است ،حاالت درونى کوزت را بخوبى به ما منتقل کند؛ چنان که ،خود را به
حسى از کارکردهاى نثر هنرى و
جاى کوزت احساس مى کنىم .به عبارت دىگر ،اىجاد هم ّ
عاطفى است .ىک بار دىگر بخشى از آن نوشته را با هم مى خوانىم .در اىن بخش ،نوىسنده
در کمال هنرمندى حالت ترس و وحشت کوزت را ترسىم کرده است.

« باد سردى از جلگه مى وزىد .بىشه ظلمانى بود .بى هىچ برخورد برگ ها ،بى هىچ اثر از آن
روشناىى هاى مبهم و خنک تابستان .شاخه هاى عظىم به وضعى موحش سىخ اىستاده بودند .چند دسته از
ب ّته هاى خار ،در نقاط بى درخت سوت مى زدند .علف هاى ِ
بلند زىر نسىم مثل مارماهى پىچ و تاب مى خوردند.
مهىاى گرفتن شکار باشند ،به هم مى پىچىدند.
درخت هاى خاردار مانند بازوهاى طوىلى که مسلّح به چنگال و ّ
چند خلنگ خشک که گوىى به دست باد رانده مى شدند ،شتابان مى گذشتند و مثل اىن بود که با وحشت از
جلو چىزى که مى رسد ،مى گرىختند .از هر طرف ،فضاهاى غم انگىز امتداد داشت».
صفحه )560
ترجمه حسىنقلى مستعان ،ج ّاول
(وىکتور هوگو ،بىنواىان.
ٔ
ٔ

صمىمىت است .نوشته
ىکى دىگر از عوامل مؤثر در بىان نوشته هاى ادبى ،صداقت و
ّ
زمانى صمىمى مى شود که بى تکلّف ،در کمال سادگى و برآمده از دل باشد.
توجه کنىد .در اىن نوشته ،نوىسنده شرح حال خود را با کمال صداقت
به
ٔ
نوشته زىر ّ
صمىمىت بىان کرده است:
و
ّ

ناخواسته راقم اىن سطور با اغلب بزرگان در اىن است که در تارىخ
«نخستىن شباهت ناگزىر و
ٔ
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تول ّدش اختالف اقوال هست .الب ّته نه در سال ،نه در ماه بلکه فقط در روز آن .آنچه مسلّم است بنده به
قرار مسموع در فروردىن ماه 1324ــ الب ّته شمسى ــ در باب الج ّن ٔه قزوىن به دنىا آمده ام .در شناسنامه ام
روز تول ّدم را  14فروردىن ىاد کرده اند ّاما گوىا عدل در  13فروردىن زاده شده ام .خانم والده ام ــ که
بالمره منکر
بحمد اللّه زنده هستند و در همان شهر باستانى سکنی دارند ــ در جواب پرس و جوى بنده ّ
اىن تهمت مى شوند و نمى توانند به دلىل عقل و انصاف بپذىرند که فرزند فداکارشان در روز نحس 13
فروردىن به دنىا آمده باشد؛ لذا معتقدند که المَحاله ىا باىد دوازدهم ىا چهاردهم فروردىن زاده شده باشم.
بارها تحقىق محلّى انجام داده و به لطاىف الحىل ،والده را سؤال پىچ کرده و به تناقض گوىى کشانده ام
موضوع حىاتى را با برادر
ّاما حاصلى نداشته است ّاما در اىّام دىد و بازدىد نوروز امسال ( ،)1369اىن
ِ
و خواهران بزرگ ترم در مىان نهادم و جملگى شهادت دادند که بى شبهه در شب دوازدهم فروردىن به
جهان هبوط کرده ام. ...
بىشترىن تأثىر را در شکل گىرى ذهن من و نگرش اخالقى و دىنى ام پدرم داشته است .از اوان
کودکى با پدرم انس داشتم و در اتاق او و در کنار کتاب هاى او و در فضاى همىشه ِ
بهار بحث هاى او
زندگى مى کردم .هنوز ده ساله نبودم که با اسامى بسىارى از بزرگان فرهنگ اسالمى و عناوىن بسىارى
از کتاب ها و اصطالحات و مباحث فلسفى ،عرفانى و کالمى آشنا شده بودم .از پانزده ــ شانزده سالگى
ّفعاالنه وارد بحث و اختالط با پدرم شدم .همه نوع بحث از لغوى ،نحوى ،ادبى ،قرآنىِ ،حکْمى ،کالمى

در مىان مى آمد.»...

خرمشاهى)
(سىر بى سلوک ،بهاء ّ
الدىن ّ

ىکى دىگر از عوامل ِ
هنرى بىان ،طنز است .طنز موجب تأثىر کالم مى گردد .در درس
پدىده هنرى و ادبى بىشتر آشنا مى شوىم.
شانزدهم با اىن ٔ
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خودآزماىى

نوىسنده آن از عناصر
ادبىات فارسى خود ،بنوىسىد که
 )1با مراجعه به ىکى از درس هاى کتاب ّ
ٔ
و عوامل زىباىى آفرىن چگونه بهره گرفته است.
درباره ىکى از موضوعات زىر ،قطعه اى ادبى بنوىسىد.
)2
ٔ
معلّم ِ
خوب من
مادر
خدا
آسمان
محبّت

نوشته ادبى و هنرى زىر نىستند،
 )3از مىان واژگان داخل کمانک (پرانتز) ،واژه هاىى را که مناسب
ٔ
مشخّص کنىد.

قطار (ناله کنان ــ زوزه کشان ــ جىغ زنان) روى خط به راه خود ادامه داد .ىکى از تپّه هاى ِ
جنگل سوخته را (دور
متصد ِى واگن بار قطار
زد ــ رد کرد ــ پشت سرگذاشت) و از نظر (محو ــ ناپدىد ــ پنهان) شد .نىک روى بسته اى که ّ
دامنه تپّه هاى سوخته (نگاه کرد ــ زل زد ــ چشم دوخت)؛ بعد خطّ آهن را گرفت
به بىرون پرتاب کرده بود ،نشست .به ٔ
غرىد ــ حرکت مى کرد)
و آمد تا رسىد به پلى که روى رودخانه بود .رودخانه سرجاىش بود .آن پاىىن (مى خروشىد ــ مى ّ
و خودش را به پاىه هاى چوبى پل (مى مالىد ــ مى زد ــ مى کشىد) .نىک از باالى پل به آب روشن و قهوه اى رنگ که
از رىگ هاى کف رودخانه رنگىن مى نمود ،نگاه مى کرد .ماهى هاى قزل آال را دىد که (توى ــ داخل ــ درون ــ در) آب

گوش هاىشان را تکان مى دهند و در مقابل جرىان (تند ــ خشن ــ سرىع) آب اىستادگى مى کنند.

(بزرگ رودى دو دل ،ارنست همىنگوى)
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گروه اسمى ()2
درس پانزدهم

وابسته هاى وابسته
دىدىم که گروه اسمى از هسته و وابسته تشکىل مى شود .بعضى از وابسته ها نىز در
صورت لزوم مى تواند وابسته اى داشته باشد.وابسته هاى وابسته عبارتند از:
مضاف ِ
مضاف الىه،قىد صفت و ِ
مضاف الیه
صفت
الىه
ممىز ،صفت صفت،
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
ممىز
ّ )1
شمارش تعداد ىا اندازه و وزن موصوف مىان عدد و معدود (صفت
معموال ً براى
ِ
ممىز با عدد
شمارشى و موصوف آن) اسمى مى آىد که
ٔ
ممىز نام داردّ .
وابسته عدد است و ّ
ممىز را چنىن رسم مى کنند:
همراه خود ،ىک جا
ٔ
وابسته هسته مى شود.نمودار ّ
دو     دستگاه     رادىو
ممىزها عبارت اند از:
ّ
«تُن ،کىلو (گرم) ،گرم ،من ،سىر …» براى وزن؛
«فرسخ ،کىلومتر ،متر ،سانتى متر ،مىلى متر …» براى طول؛
معىنى از :لباس دوخته ،مىز و صندلى ،ظرف؛
«دست» براى تعداد ّ
«توپ و طاقه» براى پارچه؛
«تخته» براى فرش؛
«دستگاه» براى وساىل و لوازم الکترىکى و همانند آنها؛
«تا» براى بسىارى از اشىا.
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الىت
ّ
فع ّ
فکر کنىد و براى اشىاى اطراف خود از قبىل کفش ،جوراب ،تخم مرغ،
نخود و لوبىا ،کاغذ ،کتاب و امثال آنها ممىزهاى مناسبى بگوىىد.
 )2صفت صفت
درباره اندازه
معرفى مى کنند و
برخى از صفت ها ،صفت هاى همراه خود را بىشتر ّ
ٔ
و
درجه آنها توضىح مى دهند؛ مثل :لباس آبى سىر ،رنگ سبز ىشمى ،کاغذ آبى آسمانى.
ٔ
وابسته هسته مى شود 1و نمودار آن چنىن
اىن صفت با صفت همراه خود ،ىک جا
ٔ
رسم مى گردد.
رنگ     سفىد     شىرى
مضاف ِ
مضاف الىه
الىه
)3
ٌ
ٌ
مدرسه ماِ ،
تارىخ اىران ،واژه هاى «ما» و «اىران»
در ترکىب هاىى از قبىل :زنگ
کتاب ِ
ٔ
مضاف ِ
مضاف الىه اند.
الىه
ٌ
ٌ
نمودار اىن گروه هاى اسمى را چنىن رسم مى کنىم:
ِ
    تارىخ     اىران
کتاب
ِ
 )4قىد صفت
هواى خوب ← هواى   نسبتاً   خوب
ِ
مضاف الىه
صفت
)5
ٌ
ِ
کتاب ِ
پسر بزرگ تر
ِ
کتاب اىن مرد
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وابسته رنگ است نه «سفىد» به تنهاىى و نه «شىرى» به تنهاىى
1ــ ىعنى در همىن مثال «سفىد شىرى»
ٔ

متمم چىست؟
ّ
متمم ممکن
«متمم» گروه اسمى است که پس از حرف اضافه مى آىدّ .
پىشتر دىدىم که ّ
متممِ اسم،
متمم دىدىم) ىا ّ
است ىکى از اجزاى جمله باشد (که در جمله هاى سه جزئى با ّ
متمم ها را مى بىنىم:
صفت ،قىد و غىر آن باشد .در اىن قسمت ،ىکى دىگر از ّ

متمم اسم چىست؟
ّ

متمم اسم ،خود گروه اسمى است که با کمک حرف اضافه ،همراه اسم مى آىد و
ّ
توضىحى به آن مى افزاىد:
عالقه او به نقاشى زىاد است.
ٔ
عالقه او را به نقاشى مى ستاىم.
ٔ
عالقه او به نقاشى سخن مى گفتند.
از
ٔ
اسم هاىى که نىاز به متمم دارند ،نقش هاى مختلف مى گىرند.
الىت
ّ
فع ّ
واژه هاىى از قبىل عالقه ،نىاز ،مهارت ،تسلّط ،مصاحبه ،دشمنى ،نفرت  
متمم اند .هر ىک از اىن واژه ها را در جمله اى به کار ببرىد و
و … نىازمند ّ
متمم هر ىک از آنها
مشخّص کنىد که در نثر سنجىده و معىار امروز ،جاى ّ
کجاست .پىش از اسم ىا پس از آن؟
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خودآزماىى

مضاف ِ
  مضاف الىه قرار گىرند.
الىه
 )1دو جمله مثال بزنىد که در آنها واژه هاى «کتاب» و «کاغذ»
ٌ
ٌ
 )2وابسته ها و نوع آن را در مثال هاى زىر مشخّص کرده ،نمودار آنها را رسم کنىد.

ادبىات ،دىوار بلند باغ ،شش دستگاه دوربىن فىلم بردارىِنو.
قانون نا نوشته ،دستگاه قضاىى ،کرسى استادى ّ

 )3پنج کلمه غىر از آنچه در درس آمده است ،بنوىسىد که دو تل ّفظ داشته باشند.
درباره ىکى از موضوعات زىر ،قطعه اى ادبى بنوىسىد.
)4
ٔ
باران
  آزادى

  گل

متمم اسم را پىدا کنىد.
 ) 5در ٔ
جمله زىرّ ،

ِ
افتخار واقعى است.
افتخار به دوستى با داناىان،
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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 ّ

1
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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.
کاو همى آىد به چاره پىش تو؟»
بعد از آن گفت« :از طبىبان کىست او
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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.

ی �ّ ک
�
ن
�
ما� ز��ر را ت ل ف� �ظ ی� د.
کل ت
ک
�
ب
ف
ق� ن� د ش � ن� ،را��ت اد ،ان��بار ،ز� ت
ود�ر
ک
�ک
�
ن
ما� را �چ ن� ی� ن ت �ل فّ� �ظ می � ی�م :ق� ن ش � ن ،ب�ر�ف �ت اد ،ام�بار ،ز� تّو�ر ،چ�را
یا� ن کل ت
گ
�؟ ب�رای
ما� ب�ا ص ت
ور� � ف� ت�اری یا� ن کل ت
ص ت
ور� ن�و ش��ت اری آ� ن�ها معادل ن ی�س ت
ک
حر� « د» ن�و ش� ت�ه می ش�ود ّاما ج
مث�ال رد کلم ٔه ق� ن� د ش�� ن ف
وا� /د � /به ت�ل فّ� �ظ ن�می آ�� د.ی
گ
یا� ن ا خ��ت فال� ت �ل فّ� �ظ � به دل ی�ل یو��ژ � ی های آ� ی
� و رد
وا� ی ز� ب�ان اس ت
124

گ گ
ن
ف
ج
�
م
�
ی
ن
ن
طول ز�مان ا تّ� ف� قا� می ا ف� ت� د .یا� ن د�ر و� ی ها را «�را � دهای وا� ی» می �ن ا � د.
کک
ت �ل ّ
� دو ف� ظ� ی های ز� ب�ان را � به �م� یا� ن ق�ا ن�ون رد ی�ا ب� ی� د.
حال می ت�وان� ی� د عّل ت

ف�را ی� ن� دهای ج
وا� ی رد هم ٔه ز� ب�ان ها ا تّ� ف� قا� می ا ف� ت� د.

یا� ن ف�را ی� ن� دها رد َا ش�کال « :کاه ش�   » « ،ا�ف�ز ا�ی ش�  »  « ،ا ب� دال  » و «  اد�غ ام  »
ج ب� ی�
وا� ی �ش ت�ر آ� ش� ن�ا �خواه ی� د ش� د.
پ� د ی� د میآ� ی� ن� د .رد « ب��یام زو� ی�م» هایِ ب�عد ب�ا ف�را ی� ن� دهای

125

خودآزماىى

 )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   ،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
ٔ
128

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 ٔ

131

   درس نوزدهم

مرجع شناسى
توجه کنىد:
به نمودار مرجع شناسى ّ

مراجع تحقىق
دىدارى و
شنىدارى

نوشتارى
غىرچاپى

چاپى
کتاب ها

فرهنگ ها
  داىرة المعارف ها

سال نامه ها
اطلس هاى
جغرافىاىى

احوال و اختراع

روزنامه ها

ماهنامه ها
کتاب شناسى ها

فصل نامه ها

فهرست ها

گاهنامه ها

چکىده ها

وىژه نامه ها

نماىه ها

سرگذشت
نامه ها
اسناد امالک،

جزوات

هفته نامه ها

مراجع فرعى
    (رابط)

مراجع اصلى

نسخه هاى خطّى

مجل ت و
ّ
نشرىــات
کتاب هاى
غىرمرجع

کتاب هاى
مرجع
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افرادموثق
و مطّلع

فىلم ،عکس و
اسالىد

سنگ نوشته ها

طومارها و
لوح ها

پىمان نامه ها

راىانه

نوارهاى
صوتى

در سال گذشته با مرجع شناسى و روش تحقىق آشنا شدىد و آموختىد که براى
انجام دادن هرگونه پژوهش ،باىد ابتدا منابع آن را بشناسىم و به آنها مراجعه کنىم .همچنین
تنوع را بر روى نمودار دىدىد .عالوه
متنوع اند و اىن ّ
آموختىد که اىن مراجع گوناگون و ّ
بر اىن ،با برخى فرهنگ ها و واژه نامه هاى مشهور نىز آشنا شدىد .در اىن درس شما را با
بخش دىگرى از منابع آشنا مى کنىم.

 )1داىرة المعارف ها

همه رشته هاى
همه کتابهاىى است که حاوى ُزبده اى از ٔ
داىرة المعارف ،عنوان عمومى ٔ
معىن هستند .آثارى چون احصاء العلوم فارابى و الفهرست ابن ندىم
علوم انسانى ىا رشته اى ّ
که نوعى داىرة المعارف چند دانشى هستند ،قرن ها پىش نگاشته شده اند.
شىوه نوىن آن ،ابتدا درقرن هفدهم در اروپا رواج ىافت .اىن کار
تألىف داىرة المعارف به ٔ
ترجمه «داىرة المعارف اسالم» به کمک گروهى از دانشمندان
در اىران از پنجاه سال پىش با
ٔ
مهم فارسى عبارت اند از:
آغاز شد.داىرة المعارف هاى ّ
 )1/1داىرةالمعارف فارسى :اىن داىرة المعارف به سرپرستى دکتر غالمحسىن
مصاحب و با همکارى  43تن از نوىسندگان در سه مجلّد چاپ شد .از وىژگى هاى
داىرة المعارف فارسى ،د ّقت علمى ،نوجوىى ،ابتکار و انتخاب واژگان فارسى است .با هم
به مدخلى از اىن داىرة المعارف رجوع مى کنىم:
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دانشنامه اىران و اسالم در سال 1354
 )1/2دانشنامۀ اىران و اسالم :کار تدوىن
ٔ
زىر نظر احسان ىار شاطر آغاز شد و بخشى از مقاالت حرف «الف» آن نىز به چاپ رسىد.
هم زمان با پىروزى انقالب اسالمى اىن کار متو ّقف شد ّاما پس از انقالب در خارج از کشور
کار تدوىن و تکمىل آن ادامه ىافت .اىن دانشنامه شامل اطّالعات فشرده اى در تارىخ و
تمدن اىران و
جامعه اسالمى از کهن ترىن اىّام تا عصر حاضر است.
فرهنگ و ّ
ٔ
با هم به ىک مدخل از اىن داىرة المعارف مراجعه مى کنىم:
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 )1/3دانشنامۀ جهان اسالم :در سال  1362به دعوت حضرت آىت ا… خامنه اى
(رئىس جمهور وقت) گروهى از علما و دانشمندان در بنىاد داىرة المعارف اسالمى گرد آمدند
و کار تدوىن و تألىف اىن دانشنامه را از حرف «ب» آغاز کردند .موضوع عمده مقاالت اىران،
مهمى چون داىرة المعارف
اسالم و ادب فارسى است که از منابع معتبر و داىرة المعارف هاى ّ
اسالم ،داىرة المعارف اىرانىکا و … استفاده شده است .نام نوىسندگان و منابع دقىق مقاله  
در پاىان هر مدخل و مشخّصات دقىق کتاب شناختى آن در پاىان هر مجلّد ذکر مى شده است.
د ّقت علمى ،کوتاهى و فشردگى مقاالت ،وىراىش ادبى و علمى ،از وىژگی هاى اىن
داىرة المعارف است .با هم به مدخلى از اىن داىرة المعارف رجوع مى کنىم:
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 )1/4داىرة المعارف بزرگ اسالمى :مرکز داىـرة المعارف بـزرگ اسالمى در سال
متخصصان و محقّقان رشتههاى مختلف علمى در اىن
 1362در تهران تأسىس شد .هماکنونّ ،
مرکز ،دست اندرکار تدوىن بخش «الف» داىرة المعارف خود به دو زبان فارسى و عربى هستند.
با هم به ىک مدخل از اىن داىرة المعارف مراجعه مى کنىم:
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مطالعۀ آزاد
عالوه بر داىرة المعار فهاى عام که به آنها اشاره کردىم ،برخى داىرة المعارف ها
در رشته اى خاص و براى مخاطبانى خاص نوشته مى شوند؛ چون:
سىد جوادى ،کامران
تشىع ،زىر نظر احمد صدر حاج ّ
 )1داىرة المعارف ّ
خرمشاهى ،بنىاد اسالمى طاهر.1366 ،
فانى ،بهاء ّ
الدىن ّ
نامه کودکان و نوجوانان ،شوراى کتاب کودک؛ از سال
 )2فرهنگ ٔ
 1364تاکنون  4جلد از حرف «الف» آن منتشر شده است.
نوشته برتا مورىس پارکر ،ترجمه به فارسى زىر نظر رضا
 )3فرهنگ نامه،
ٔ
اقصى که  18جلد آن ترجمه شده است.
 )4فرهنگ اصطالحات جغرافىاىى ،احمد آرام و دىگران ،تهران.1338 ،
سجادى 4 ،جلد ،شرکت
سىدجعفر ّ
 ) 5فرهنگ معارف اسالمى ،دکتر ّ
مؤل ّفان و مترجمان.
خرمشاهى،
 ) 6فرهنگ موضوعى قرآن مجىد ،کامران فانى ،بهاء ّ
الدىن ّ
فرهنگ معاصر ،تهران.1364 ،
نامه رىاضى و آمار ،انجمن رىاضى اىران ،تهران.
 )7واژه ٔ
خىام پور ،تبرىز.1340 ،
 ) 8فرهنگ سخنوران،
عبدالرسول ّ
ّ
 )9داىرة المعارف ادبى ،عبدالحسىن سعىدىان ،تهران.1352 ،
تهىه و تنظىم احمد کوپاهى ،تهران،
مصور ،پ ،قورنىهّ ،
 )10گىاه شناسى ّ
  .1348

 )2سرگذشت نامه ها

جمله
در اىن گونه کتاب ها ،شرح حال دانشمندان و بزرگان بىان مى شود؛ از
ٔ
سرگذشت نامه ها مى توان به کتاب هاى زىر اشاره کرد:
نوشته ىاقوت حموى (متوفّى  626ق.).
 )2/1معجم االدبا،
ٔ
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خىرالدىن ِز ِرکلى 10 ،جلد (چاپ 1959ــ  1954م.).
َ )2/2األعالم،
ّ
مدرس ( 6جلد) ،تبرىز.
 )2/3رىحانة األدبّ ،
محمدعلى ّ
 )2/4تارىخ رجال اىران ،مهدى بامداد ،تهران ،زوّار .1347
چشمه روشن ،دکتر غالمحسىن ىوسفى ،انتشارات علمى.
)2/5
ٔ
 )2/6تذکره هاى فارسى (مثل لباب األلباب عوفى ،تذکرة األولىاء عطّار ،نفحات األنس
جامى و …).
مؤسسه  
نامه علمى دانشوران ،ترجمه  ،به سرپرستى احمد بىرشک،
ٔ
 )2/7زندگى ٔ
مطالعات علمى و فرهنگى ،پژوهشگاه.

 )3منابع فرعى (فهرست ها ،کتاب شناسى ها ،چکىده ها)

مهم رابط در امر تحقىق ،فهرست مقاالت و کتاب شناسى و چکىده ها
از جمله منابع ّ
هستند که فهرست تمامى کتاب ها و مقاالت به صورت موضوعى ىا الفباىى با ذکر مشخّصات
درباره حافظ تحقىق کنىم ،با مراجعه به
کامل در آنها درج شده است؛ مثالً ،اگر بخواهىم
ٔ
اىن فهرست ها ،به کتاب ها و مقاالتى که تاکنون در اىن باره نوشته شده است دست مى ىابىم.
آن گاه از آنها به عنوان منابع تحقىق استفاده مى کنىم.
مهم ترىن فهرست ها و کتاب شناسى ها عبارت اند از:
مؤسسه فرهنگى و اطالع رسانى «نماىه» با نظارت
 )3/1نماىه ،نرم افزارى است که
ٔ
کتابخانه هاى عمومى کشور ،تولىد کرده است .بزرگ ترىن بانک مطالب نشرىات کشور را
در اختىار دارد و دسترسى زود و آسان به اطالعات مقاله شناختى ده ها هزار مقاله ،نقد و
مهم ترىن قابلىت اىن نرم افزار،
گفت وگو را با انواع جست وجوهاى پىشرفته فراهم مى کندّ .
همه اىن مقاالت است .در تمام کتابخانه هاى عمومى و بسىارى از مراکز
دسترسى به متن ٔ
علمى ،فرهنگى و دانشگاهى از اىن نرم افزار ،مى توانىد استفاده کنىد.
 )3/2فهرست کتاب هاى چاپى فارسى ،تألىف خان بابا ُمشار که تمامى کتاب هاى چاپ
شده را تا سال  1345به ترتىب الفباىى دربر مى گىرد.
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 )3/3فهرست مقاالت فارسى به کوشش اىرج افشار که تاکنون هفت جلد آن چاپ
شده است .اىن مجموعه ،مقاالت چاپى مطبوعات کشور را از سال  1339تا  1370شامل
مجموعه ىاد شده ،موضوعى است.
شىوه تنظىم
ٔ
مى شودٔ .
ِ
معرفى کتاب هاى
 )3/4کتاب شناسى
توصىفى کودکان و نوجوانان ،شامل سه جلد در ّ
منتشر شده براى کودکان و نوجوانان (از سال  1357تا  )1371توسط کانون پرورش فکرى
٭
کودکان و نوجوانان چاپ شده است.

 )4منابع دىدارى و شنىدارى

با پىشرفت صنعت و ف ّناورى و گسترش فنون ارتباطات ،اکنون رسانه هاى دىدارى و
شنىدارى مثل نوارهاى صوتى ،لوح هاى فشرده (دىسکت) ،نوارهاى فىلم ،عکس و اسالىد،
مىکروفىلم٭٭ ،راىانه به کمک محقّقان آمده اند تا سرعت و د ّقت پژوهش ها را افزاىش دهند.

 ) 5راىانه

در سال هاى اخىر ،آنچه بىش از همه بر روند تحقىقات تأثىر گذاشته ،منابع راىانه اى
مهم تحقىق درآمده است .راىانه مى تواند تمامى
زمره منابع ّ
است .تا آنجا که اىن منابع ،در ٔ
٭ ) عالوه بر کتاب شناسى هاى عام ،کتاب شناسى هاى خاص نىز وجود دارند که تنها به ىک موضوع واحد
مى پردازند؛ مثل:
عصاره ،تهران ،وزارت فرهنگ و آموزش عالى ،مرکز اسناد علمى اىران.1367 ،
 )1کتاب شناسى فىزىک ،فرىده ّ
 )2کتاب شناسى توصىفى روان شناسى ،حسىن احدى ،مشهد آستان قدس رضوى ،1366 ،کتاب شناسى تارىخ
اىران.
تمدن اىران 3 ،جلد ،دانشگاه تهران.1351 ،
 )3کتاب شناسى ّ
مقدم فر ،تبرىز.1372 ،
 )4کتاب شناسى حقوق ،حمىد ّ
سه تحقىقات و برنامه رىزى علمى و آموزشى.1352 ،
)5
مؤس ٔ
ٔ
کتابنامه مولوى ،صدىق بهزادى ،تهرانّ ،
مهم چاپى و خطّى ،از آنها عکس بردارى مى کنند و عکس ها
٭٭) کتابخانه هاى معتبر ،براى حفاظت از اسناد ّ
را روى نوارهاى کوچکى به نام مىکروفىلم در اختىار محقّقان قرار مى دهند.
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اطّالعات مربوط به کل ّّى ٔه منابع تحقىق از جمله فهرست ها ،کتابنامه ها ،فرهنگ ها را بر روى
لوح فشرده (دىسکت) ضبط کند و در کمترىن حجم و کوتاه ترىن زمان آنها را هر موقع
که بخواهىم ،در اختىار ما بگذارد .ىکى از جدىدترىن روش هاى ذخىره سازى داده ها،
ذخىره سازى نورى است.
گسترده ذخىره سازى خود قادر است صدها هزار صفحه
ظرفىت
لوح
فشرده نورى با ّ
ٔ
ٔ
اطّالعات را فقط بر روى ىک
نامه
صفحه کوچک ضبط کند .براى مثال ،اکنون تمامى لغت ٔ
ٔ
دهخدا ( 14جلدى جدىد) روى ىک لوح فشرده ضبط شده است.
راىانه ها عالوه بر تصوىر ،صدا را نىز ذخىره و بازىابى مى کنند .براى مثال ،ىک لوح
درباره جغرافىاى سىاسى و طبىعى و انسانى است ،مى تواند
فشرده که حاوى اطّالعات جامعى
ٔ
هنگامى که پرچم ىک کشور را نشان مى دهد ،سرود ملّى آن کشور را نىز پخش کند .امروزه
شبکه وسىع اىنترنت ،مراکز اطّالعاتى سراسر دنىا را از طرىق راىانه هاى شخصى به هم وصل
ٔ
همه مراکز
راىانه شخصى ،با ٔ
کرده است و شما مى توانىد با در اختىار داشتن ىک دستگاه ٔ
اطّالعاتى مهم در سراسر جهان ارتباط برقرار کنىد و اطّالعات فراوانى به دست آورىد.
در روزگار ما ،تمامى کتابخانه هاى دنىا به اىن سىستم اطّالع رسانى مج ّهز شده اند و
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مطالعه خود ،از طرىق راىانه
درباره موضوع مورد
هر کسى مى تواند تمامى اطّالعات الزم را
ٔ
ٔ
کسب کند .ح ّتى بسىارى از کتابخانه هاى بزرگ و مهم از اىن طرىق به هم وصل شده اند و
عالقه مندان مى توانند از امکانات آنها نىز در ّ
محل خود استفاده کنند.

خودآزماىى

 )1از ىک مرکز علمى ،پژوهشى ىا کتابخانه اى بازدىد و منابع تحقىق آن را طبق نمودار درس
بررسى کنىد .آنگاه نتىجه را گزارش دهىد.
 )2با مراجعه به فهرست ها و کتاب شناسى ها ،از تمامى مقاالت ىا کتاب هاى مربوط به ىکى از
موضوعات دىنى ،علمى ،ادبى ،فرهنگى ،ورزشى ،اجتماعى و … ىادداشت بردارى کنىد.
معرفى کنىد.
معرفى شده در درس را به کالس آورىد و به هم کالسان خود ّ
 )3ىکى از منابع تحقىق ّ
 )4نوع کلمات زىر را از نظر ساخت مشخّص کنىد.
کاردان ،نمکدان ،کارگاه ،گلزار ،گالب ،گل سازى ،گالب پاش ،گل شهر ،گل پوش ،گلستان ،گل دوزى.

141

درس بىستم

ساختمان واژه ()2
واژه مشتق از ىک تکواژ آزاد و ىک ىا چند تکواژ
ساختمان واژه هاى مشتقٔ :
وابسته تشکىل مى شود .تکواژ آزاد را «پاىه» و تکواژ وابسته را «وند» مى نامند.
«وند»ها را از نظر جاى قرار گرفتن آنها در ساختمان واژه ،به سه نوع پىشوند ،مىان وند
و پسوند تقسىم مى کنند.
٭ مهمترىن پىشوندها:
 )1با
باادب ،بااستعداد ،بااىمان ،باهنر ،باسواد ،بانشاط
با  +اسم ← صفت	 :
 )2بى
بى  +اسم ← صفت 	 :بى سواد ،بى درد ،بى عالقه ،بى استعداد
 )3نا
الف) نا  +صفت ← صفت 	 :نامعلوم ،نادرست ،نامناسب ،نامنظّم
ناباب ،ناکام ،ناشکر ،ناسپاس ،نافرمان
ب) نا  +اسم ← صفت	 :
پ) نا  +بن فعل ← صفت 	 :ناشناس ،نادار ،نارس ،ناىاب ،ناتوان
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 )4نـ
 )5هم
 )1ى

 )2گر

نـ  +بن فعل ← صفت	 :

(پنبه نسوز)
نشکن (لىوان نشکن) ،نسوز ٔ

هم +اسم ← صفت	 :
٭ مهمترىن پسوندها

هم درس ،هم وطن ،هم خانه ،هم خانواده ،هم عقىده.

تهرانى ،زمىنى ،کتابى ،خوردنى ،علمى ،صنعتى،
الف) اسم +ى ← صفت:
        	
ف ّنى
«گى» گونه اى از «ى» است در واژه هاىى که به « ـه  /ه» ختم مى شوند		 :
خانگى ،هفتگى ،همىشگى ،خانوادگى
زىباىى ،سفىدى ،درستى ،خوبى ،درشتى
ب) صفت +ى ← اسم:
«گى» در اىن مورد نىز گونه اى از «ى» است:
آلودگى ،مردانگى ،پىوستگى
خىاطى (اىـن واژه ها هم بر نام
پ) اسم  +ى ← اسم:
بقّالىّ ،
نجارىّ ،
عمل و حرفه و شغل داللت دارند و هم به مکان
همان عمل ،حرفه و شغل اطالق مى شوند)    .

اسم +گر←اسم (صفت شغلى) :آهنگر ،زرگر ،کوزه گر ،آراىشگر ،کارگر
 )3گرى
وحشى گرى ،موذى گرى ،ىاغى گرى ،الابالى گرى
صفت  +گرى←اسم:
(تفاوت اىن نوع واژه ها با واژه اى مثل کوزه گرى
اىن است که کوزه گر به تنهاىى کاربرد داردّ .اما
ىاغى گر و موذى گـر بـه کـار نمـى روند .بـه همىن  
دلىل ،در کوزه گرى تنها «ى» پسوند مورد نظر است
 	
و در ىاغى گرى« ،گرى»).
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ّ )4ـىت
اسم/صفت ّ +ـىت←اسم:
 )5ار

انسانىت،
مالکىت،
جمعىت،
ّ
موقعىتّ ،
ّ
شخصىتّ ،
ّ
پاىه
مسـئولـىـت ،مـأمـورىّـت،
مـرغـوبىت (تکواژ ٔ
ّ
ّ
اىن واژه ها ،عربى است).

کـردار ،رفـتـار ،کـشـتـار ،گفتار ،نوشتار ،دىدار،
بن ماضى  +ار ←اسم:
ساختار ،شنىدار
استثنائاً اىن واژه ها صفت اند:
	 گرفتار ،برخوردار
 )6ـه  /ه
الف) بن ماضى  +ـه /ه ← صفت مفعولى:افسرده ،گرفته ،رسىده
ب) بن مضارع  +ـه/ه ← اسم 	 :خنده ،ناله ،گرىه ،لرزه ،اندىشه ،ستىزه ،پوشه،
گىره ،پىراىه ،آوىزه ،نماىه
زبانه ،دهانه ،گردنه ،چشمه ،لبه ،دندانه ،پاىه،
پ) اسم  +ـه /ه ← اسم:
دسته ،تىغه ،زمىنه
سفىده ،شوره ،سبـزه ،سپىده ،سىـاهه ،دهه ،پنجه،
ت) صفت  +ـه /ه ← اسم:
هفته ،هزاره
 )7ـِـ ش
بن مضارع  +ـِـ ش ← اسم :روش ،گوىش ،بىنش ،نگرش ،آساىش ،خورش،
پوشش
 )8ان
بن مضارع  +ان ← صفت/قىد :گرىان ،دوان ،خندان ،روان
 )9انه
صبحانه ،شاگردانه ،شکرانه
الف) اسم  +انه ←اسم:
ب) اسم  +انه←صفت/قىد :مردانه ،زنانه ،ساالنه ،کودکانه ،روزانه ،شبانه
متأسفانه ،مخفىانه
پ) صفت +انه←صفت/قىد :عاقالنه ،محرمانهّ ،
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 )10گانه
صفت شمارشى +گانه ← صفت :دوگانه ،پنج گانه ،هفده گانه
َ )11ــ نده
بن مضارع َ +ــ نده ← صفت :رونده ،خورنده ،گوىنده ،چرنده ،خزنده
 )12ا
جوىا ،روا ،کوشا ،بىنا ،پذىرا ،دانا
بن مضارع  +ا← صفت:
 )13گار
خواستگار ،ماندگار ،آفرىدگار ،سازگار ،آموزگار
بن فعل +گار ← صفت:
 )14چى
قهوه چى ،معدن چى ،پست چى ،تلفن چى
اسم  +چى ← اسم:
 )15بان
باغبان ،دربان ،پاسبان ،آسىابان ،کشتى بان
اسم  +بان ← اسم:
 )16دان
نمکدان ،گلدان ،قلمدان ،شمعدان ،چىنه دان
اسم  +دان ← اسم:
 )17ـِـ ستان
سروستان ،قلمستان ،گلستان ،هنرستان ،افغانستان
اسم  +ـِـ ستان ← اسم:
 )18گاه
خوابگاه ،شامگاه ،سحرگاه ،دانشگاه ،پاالىشگاه
اسم  +گاه ← اسم:
 )19زار
الله زار ،چمنزار ،گندم زار ،گلزار ،نمکزار 	
اسم  +زار← اسم:
ّ )20ـىه
نقلىه ،خىرىّه	 
مدحىهّ ،
اسم ّ +ـىه ← اسم  /صفت :مجىدىّهّ ،
َ )21ــ ک
الف) اسم  +ـَـ ک ← اسم :طفلک ،اتاقک ،شهرک ،عروسک
ب) صفت َ +ــ ک ← اسم :زردک ،سفىدک ،سرخک ،سىاهک
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 )22چه
اسم  +چه ← اسم:
 )23مند ( ،اومند)
اسم  +مند ← صفت:
َ )24ور
اسم  +ور← صفت:
 )25ناک
اسم  +ناک ← صفت:
 )26وار
اسم  +وار ← صفت  /قىد:
 )27واره
اسم  +واره ← اسم:

قالىچه ،صندوقچه ،کتابچه ،درىاچه ،بازارچه
ثروتمند ،بهره مند ،هنرمند ،ارجمند /برومند ،تنومند
هنرور ،پهناور ،بارور ،سخنور ،نامور 	
نمناک ،غمناک ،سوزناک ،ترسناک ،طربناک
امىدوار ،سوگوار ،رودکى وار ،على وار
گوشواره (گوشوار) ،جشنواره ،ماهواره ،غزلواره،
نامواره

 )28گىن
غمگىن ،اندوهگىن ،شرمگىن
اسم  +گىن ← صفت:
 )29ىن و ىنه
اسم  /صفت +ىن/ىنه←صفت :آهنىن ،ز ّرىن ،ز ّرىنه ،رنگىن ،خونىن ،دروغىن،
نوىن ،چوبىن ،چوبىنه
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خودآزماىى

ِ
ساخت واژه هاى زىر را مشخص کنىد.
)1

مثال :نام واره ← نام ( اسم )  +واره ( پسوند) ← اسم

افشانه ،نمودار ،کارانه ،بىچاره ،سبزه زار ،سىمىنه.

 )2با هر ىک از کلمات زىر دو جمله بسازىد که در ىکى پىشوند و در دىگرى حرف اضافه به کار
رفته باشد.
مثال :بى جا :او بى جا و بى مکان است( .حرف اضافه) او بى جا سخن گفت( .پىشوند)
باادب ،بى نام ،بى کار ،باهنر

 )3براى هر ىک از ساخت هاى زىر دو نمونه ذکر کنىد (غىر از آنچه در درس خوانده اىد).
  اسم  +گىن ← صفت … :و …
  اسم  +ـه     /ه ←اسم … :و …
نا  +صفت ← صفت … :و …

 )4با پسوندهاى زىر کلمات مناسبى بسازىد.

مان ،کده ،ناک ،سار ،وش ،دىس

 ) 5پنج کلمه مثال بزنىد که «فراىند واجى کاهش» در آنها صورت پذىرفته باشد.
 ) 6در متن زىر که از درس پانزدهم ادبىات فارسى ( )3انتخاب شده ،ساخت (ساده ،مشتق و )...
معىن شده را بنوىسىد.
کلمه هاى ّ

«نوروز ،خاطره ٔخوىشاوندى انسان با طبىعت است .هر سال اىن فرزند فراموش کار که سرگرم کارهاى مصنوعى
و ساخته هاى پىچىده ٔ خود ،مادر خوىش را از ىاد مى برد ،با ىادآورى هاى نوروز به دامن وى باز مى گردد و با او اىن

بازگشت را جشن مى گىرد».
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درس بىست و ىکم

نقش هاى زبان
زبان شناسان براى زبان نقش هاى گوناگونى را برمى شمارند .در اىنجا ما تنها از چهار
ِ
ِ
ِ
محمل
اىجاد ارتباط،
نقش اساسى ِتر زبان به اجمال ىاد مى کنىم .اىن نقش ها عبارت اند از:
ِ
حدىث نفس و آفرىنش ادبى.
اندىشه،
مىان ِ
نقش زبان ِ
اىجاد ارتباط در ِ
شاىد اساسى ترىن ِ
افراد ىک جامعۀ زبانى باشد.
ِ
ِ
ارتباط زبانى مى تواند ِ
حس هم زبانى و همدلى
هدف از هر
انتقال اطّالع به دىگران ىا اىجاد ِّ
در مىان ِ
جامعه زبانى باشد .براى مثال ،وقتى ما به دوستمان مى گوىىم «راستى،
افراد ىک
ٔ
ِ
فردا ِ
ارتباط زبانى برقرار کرده اىم تا پىامى را به
ادبىات دىرتر شروع مى شود» ،با او
کالس ّ
او بدهىم که فکر مى کنىم از آن بى خبر است .وقتى در برخورد با دوستمان خطاب به او
ِ
ارتباط زبانى برقرار
مى گوىىم «سالم! چطورى؟ مى بىنى هوا چه سرد شده امروز!» باز با او
کرده اىم ولى اىن بار هىچ اطّالعى به او نداده اىم که از آن بى خبر باشد بلکه تنها با او همدل
و هم زبان شده اىم.
نقش زبان ،محمل اندىشه است ؛ ىعنى زبان ابزارى براى بىان افکار و تکىه ِ
دومىن ِ
گاه
اندىشه است .زبان شناسان و روان شناسان هنوز به درستى نمى دانند که آىا زبان و اندىشه
هر دو ىک چىزند ىا دو چىز متفاوت ولى همگى مى پذىرند که ِ
بدون زبان ،نمى توان به تفکّر ىا
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بدون ِ
اندىشه پرداخت .مى دانىم که اندىشىدن ِ
وجود مفاهىم عامِ ،
مثل «درخت» و «انسان» و
مفاهىمِ انتزاعىِ ،
مىسر نىست ىا ما را به احکامِ ِ
علمى
مثل «کاشتن» و «رشد کردن» ىا به کلّى ّ
عام درباره خودمان و ِ
جهان پىرامونمان نمى رساند .همچنین مى دانىم که هر دو دسته مفاهىمِ
ٔ
عام و انتزاعى تنها از راه زبان براى ما فراهم مى شوند .پس ،تنها با تکىه بر زبان مى توانىم
ِ
درباره جهان بىندىشىم و به احکامى علمى از اىن
چارچوب همىن مفاهىمِ عام و انتزاعى
در
ٔ
قبىل دست ىابىم که «انسان درخت مى کارد» و «درخت رشد مى کند» .باز با تکىه بر زبان
ِ
درباره آن
شنىدن حکمى از اىن نوع که «درخت انسان مى کارد»
است که ما مى توانىم با
ٔ
تأمل کنىم و آن گاه قاطعانه نظر دهىم که «اىن حکم صادق نىست».
ّ
ِ
ِ
نقش سومِ زبان ،حدىث نفس است که ما به کمک آن از خود و آنچه در درونمان
درباره خود به تنهاىى و ح ّتى در خاموشى صورت
مى گذرد ،سخن مى گوىىم .سخن گفتن
ٔ
مى گىرد؛ ِ
مثل وقتى که در گـوشه اى مـى نشىنىم و آهـسته و بى صدا با خود حرف مى زنىم.
ِ
چهارمىن ِ
آفرىنش ادبى مى پردازىم .براى انجام دادن
نقش زبان اىن است که با آن به
اىن کار ،ما از اصول و قواعد و ضوابطى کمک مى گىرىم که ِ
جزء نظامِ زبان نىستند بلکه به
نظرىّه ها و علوم و ِ
ِ
چارچوب س ّنت ها و روش هاىى عمل مى کنىم
فنون ادبى تعلّق دارند و در
پىشىنه آن ربط پىدا مى کنند .ما از اىن رهگذر،
ادبىات و
ٔ
که به زبان مربوط نمى شوند بلکه به ّ
ِ
نحوى آن) ىا ساخت هاى
بر ساخت هاى صورى زبان (ىعنى ساخت هاى آواىى و صرفى و
ِ
محدوده نظامِ زبان توصىف پذىر
معناىى آن ،الىه هاىى از ساخت هاى تازه اى مى افزاىىم که در
ٔ
محدوده علوم و فنون و نظرىّه هاى ادبى ِ
قابل توصىف اند .با اىن کار،
نىستند و فقط در
ٔ
زبان را به پدىده دىگرى بدل مى کنىم که به آن آفرىده ادبى مى گوىند .براى مثال در ِ
بىت زىر:
ٔ
ٔ

ِ
خـداونـد جـان و خـرد
بــه نــامِ
شاعر به کمک اصول و ِ
ِ
چارچوب س ّنت ها و روش هاى شاعرى
قواعد عروض و قافىه و در
ِ
ِ
ِ
ِ
مجموعه
ساخت قافىه را بر
ساخت وزن و دىگرى
ساخت تازه ،ىکى
فرهنگ اىرانى ،دو
در
ٔ
کزىـن بـرتـر انـدىـشـه بـرنگذرد

ساخت هاى ِ
آواىى فارسى افزوده و اثرى ادبى آفرىده است که مى توان نامِ نظم ىا ِ
سخن منظوم
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بر آن نهاد .همىن طور ،در ِ
بىت زىر
دىـشب به ِ
سىل اشک ِره خواب مى زدم

نــقـشى بــه ِ
ىـاد روى تـو بــر آب مـى زدم
شاعر از ىک طرف به ِ
ِ
ِ
آفرىنش اثرى منظوم در
قواعد نظم آفرىنى به
کمک همان اصول و
ِ
ادبىات مربوط
زبان فارسى دست زده و از طرف دىگر ،با استفاده از قواعدى معناىى که به ّ
ِ
معناىى تازه اى (نظىر ساخت هاى استعارى ،ساخت هاى
مى شوند و نه به زبان ،ساخت هاى
ِ
معناىى زبان ِ
ِ
قابل توصىف
کناىى و جز آن) خلق کرده است؛ ساختهاىى که در
چارچوب نظامِ
ِ
توصىف آنها باىد از علوم و ِ
ادبى دىگر ِ
فنون ِ
(نظىر معانى و بىان و آراىه هاى
نىستند بلکه براى
ِ
آفرىنش اثرى پرداخته است
ادبى و جز اىنها) بهره جست .بارى ،شاعر از اىن رهگذر به
که مى توان نامِ شعر به آن داد.
نقش زبان را ،همراه با ِ
نکته مهم اىن است که ما هر چهار ِ
خود زبان ،در کودکى و
ٔ
ِ
ِ
به ِ
عنوان بخشى از فراىند رشد ِ
طبىعى خود فرامى گىرىم؛ بى آنکه در اىن کار به درس و کالس
ِ
زمىنه
و
زحمت آموزگار نىاز پىدا کنىم ّاما باىد درنظر داشته باشىم که دانش و مهارتى که در ٔ
زبان و نقش هاى آن به ِ
طور طبىعى به دست مى آورىم ،بسىار محدود و ناچىز است و تنها در
زبانى ِ
ِ
حدى است که مى تواند به نىازهاى ِ
زندگى معمولى پاسخ بدهد؛ بنابراىن،
افراد عادى با
ّ
الزم است عالوه بر آن ،خود را به دانشى گسترده ،ژرف و نظام ىافته درباره ِ
زبان رسمى و
ٔ
زمىنه زبان و نقش هاى گوناگون
معىار نىز مج ّهز کنىم .بى تردىد ،دستیابى به چنىن دانشى در ٔ
آن جز از راه درس و کالس و بهره گرفتن از معلّم و استمرار در فراگىرى امکان پذىر نىست.
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خودآزماىى

 )1براى هرىک از نقش هاى زبان مثالى غىر از آنچه در کتاب آمده است ،ذکر کنىد.
 )2کدام ىک از نقش هاى زبان ،کارکرد اجتماعى بىشترى دارد؟ چرا؟
درباره ارتباط زبان با فکر ىک بند بنوىسىد.
)3
ٔ
قاعده افزاىش مى شوند؟
 )4عالوه بر صامت «ى» ،چه صامت هاى دىگرى مشمول
ٔ
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درس بىست ودوم

اَسناد و نوشته هاى حقوقى
آىا تاکنون نامِ وکالت نامه ،قولنامه ،رهن ،استشهادنامه ،صورت جلسه ،تع ّهد ،صلح،
ماد ٔه  1284قانون مدنى اىران ،هرىک از اىن نوشته ها در
ودىعه و … را شنىده اىد؟ طبق ّ
حکم ىک سند قانونى است.
«سند» نوشته اى است که از نظر حقوقى ،در مقام دعوى ىا دفاع قابل استفاده باشد.
هرىک از اسناد به تجارى و غىرتجارى تقسىم مى شود .اسنادى چون َسفتهِ ،چک،
برات و سهام تجارى و اسنادى چون قولنامه ،وکالت نامه ،رهن ،صلح و … غىرتجارى
هستند .اسناد غىرتجارى خود از نظر اعتبار دو دسته اند:

الف) اسناد رسمى

همه اسناد تجارى رسمى اند و اسناد غىرتجارى مشروط به اىنکه در ادارات ثبت َاسناد و
ٔ
صالحىت آنان و مطابق
توسط مأموران رسمى ،در حدود
ّ
امالک ىا در دفاتر اسناد رسمى ىا ّ
مقررات قانونى تنظىم شده باشند ،رسمى تلقّى مى شوند .برخى از اسناد رسمى عبارت اند
ّ
وصىت ،ازدواج
ازَ :اسناد خرىد و فروش ،اجاره ،صلح ،وکالت ،ضمانت ،شرکت ،وقفّ ،
و طالق ،استخدام ،تع ّهدنامه ،قولنامه و … .هرىک از اىن اسناد ،در صورت ثبت در دفتر
اسناد رسمى و درستى تارىخ و امضا و تأىىد آنهاِ ،
جزء اسناد رسمىِ حقوقى به شمار مى رود.
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تهىه مى شود .کارکنان دفاتر اسناد رسمى آنها را
متن اىن نوشته ها معموال ً از قبل ّ
مى نوىسند و به امضاى دوطرف معامله و در صورت نىاز ،شهود مى رسانند .سردفتر و
شماره آنها به ثبت مى رسد.
دفترىار نىز آنها را امضا و مهر مى کنند و تارىخ و
ٔ

ب ) اسناد عادى

هرىک از اسناد ىاد شده ،چنانچه در دفتر اسناد رسمى ثبت نشود ،نوشته اى عادى
محسوب مى گردد.

قولنامه

ِ
امضاکنندگان آنِ ،
قول به انجام رساندن معامله اى را با سند
قولنامه نوشته اى است که
رسمى به ىکدىگر مى دهند .درواقع ،قولنامه قسمت ّاول اصل معامله است .براى ضمانت
قولنامه معموال ً مبلغى پول به عنوان وجه التزام تعىىن مى کنند.
نمونه قولنامه:
ٔ
باسمه تعالى
«قولنامه»

فروشنده:
خرىدار:
مورد معامله:
رىال از آن نقد ًا طى چک
رىال راىج که مبلغ 		
قىمت :مبلغ 		
از سوى خرىدار به فروشنده
بانک 	              شعبه 		
عهده
شماره 		
ٔ
ٔ
مانده بها را خرىدار عهده دار مى شود به هنگام تنظىم و امضاى سند رسمى انتقال
به عنوان پىش پرداخت تسلىم گردىده و ٔ
ملک نقدى به فروشنده بپردازد.
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سال
شروط 1 :ــ تارىخ تنظىم و امضاى سند رسمى انتقال ملک اىن قولنامه روز      	 ماه 	
شماره 		
دفترخانه اسناد رسمى
ىک هزاروسىصد و  	 13شمسى مى باشد که دوطرف ملزم به حضور در
ٔ
ٔ
به نشانى:
واقع در  		
در تارىخ مزبور مى باشند2 .ــ تخلىه و تحوىل مورد معامله تارىخ    	                   ماه ىک هزار و سىصد
 13شمسى مى باشد که باىد در سند رسمى مذکور قىد و قبض تخلىه و تحوىـل از
و    

سوى دفترخانه صادر گردد و در صورت عـدم تخلىه و تحوىل بـه موقع مورد معامله ،فروشنده ملزم به پرداخت روزانه
مبلغ                          رىال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وارد شده به خرىدار عالوه بر تخلىه و تحوىل مبىع
مى باشد3 .ــ خرىدار حق انتقال اىن قولنامه را جزئى ىا کلّى ولو به صورت صلح حقوق و ىا وکالت و غىره ندارد4 .ــ   عدم
مانده بهاى
حضور خرىدار در
ٔ
دفترخانه فوق در آن تارىخ جهت تنظىم و امضاى سند رسمى مربوط و عدم پرداخت باقى ٔ
منزله تخلّف خرىدار تلقّى مى شود و ضمن کأن لم ىکن شدن اىن قولنامه ،فروشنده حق
معامله به طور نقد در همان تارىخ ،به ٔ
دارد پىش پرداخت مذکور را به عنوان وجه التزام ،به نفع شخصى خود برداشت کند و خرىدار دراىن صورت حقّى بدان
دفترخانه ىادشده براى تنظىم و امضاى سند ذکر شده تخلّف فروشنده
ندارد 5 .ــ عدم حضور فروشنده در تارىخ مذکور در
ٔ
رد مبلغ پىش پرداخت فوق ،مبلغى معادل پىش پرداخت ىاد شده
محسوب مى شود و او ملتزم است در اىن صورت ،عالوه بر ّ
به عنوان وجه التزام به خرىدار بپردازد6 .ــ مالک عدم حضور هرىک جهت انجام دادن تع ّهدات متن ،گواهى دفترخانه
مذکور خواهد بود7 .ــ پرداخت مالىات ها اعم از مالىات نقل و انتقال و تعاون ملّى و غىره و عوارض شهردارى و بىمه
حق تحرىر و بهاى اوراق رسمى مربوط و احتماال ً پاداش
به
حق ثبت و ّ
اعم از ّ
عهده فروشنده است و هزىنه هاى محضر ّ
ٔ
عهده دوطرف و بالمناصفه مى باشد 8 .ــ در صورت بروز شراىط فورى و اضطرارى مؤثّر در تأخىر
کارکنان دفترخانه به ٔ
تحصىل گواهى هاى مالىاتى ،استعالم ثبت و نوسازى و بىمه و احتماال ً پاىان کار ىا عدم خالف و تمدىدىه هاى آنکه مورد
صادرکننده آن گواهى ها و با اعالم قبلى
تع ّهد فروشنده است با اخذ گواهى هاى مربوط علّت قانونى تأخىر آن از مراجع
ٔ
رسمى فروشنده به خرىدار ،وقت حضور موضوع شرط ّاول و بالطّبىعه وقت تخلىه و تحوىل موضوع شرط دوم باال به
نسخه م ّتحدالمتن و االعتبار تنظىم و پس از امضا بىن طرفىن مبادله
همان مىزان افزوده خواهد شد9 .ــ اىن قولنامه در 2
ٔ
گردىده است.

		
تارىخ:

			
ماه ىک هزار   و   سىصد و

ّ
		
محل امضاى فروشنده:

13شمسى.

ّ
محل امضاى خرىدار:
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وکالت نامه

1

هرگاه کسى بخواهد انجام امور حقوقى شخصى خود را به دىگرى واگذار کند،
وکالت نامه اى نوشته مى شود و با تعىىن حدودِ اختىارات و شراىط ،وکالت پذىر (وکىل) آن
امور را انجام مى دهد .وکالت نامه انواع گوناگونى دارد؛ چون :خرىد ،فروش ،فسخ،
اقامه دعوى ،ازدواج ،اقرار  ،تع ّهد و … .
اجارهٔ ،
سند عادى دارند؛ مثل شرکت در جلسات ّ ،اما
در برخى امور ،وکالت نامه ها حالت َ َ
نمونه
جنبه رسمى مى ىابند که حتماً باىد متن آنها در
دفترخانه اسناد رسمى ثبت شودٔ .
ٔ
اغلب ٔ
وکالت نامه:
باسمه تعالى
نوع سند :وکالت
موکّل :خانم  /آقاى	 :
شماره		 :
شناسنامه
ٔ
ٔ
ساکن:
 	
وکىل :خانم  /آقاى	 :
ساکن:
صادره از	 	:

و نام مادر خانم 	       داراى
فرزند آقاى 		
متول ّد	 :
صادره از		 :

شناسنامه
شماره	 :
فرزند آقاى 	                داراى
ٔ
ٔ

مورد وکالت :خرىدارى قطعى ىک دستگاه خودروى دست ّاول ىا دوم و از هر نوع و مدل
کىفىت به نام موکّل از خارج کشور با پرداخت
کمىت و ّ
و سىستم و به هر رنگ و به هر قىمت و با هر ّ
مورخ 		
شماره 		
نامه
معرفى ٔ
ّ
بها و برخوردارى از مزاىاى موضوع ّ
ٔ
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکى/وزارت فرهنگ و آموزش عالى صادره به نفع موکّل
1ــ «وکالت عقدى است که به موجب آن ىکى از طرفىن ،طرف دىگر را براى انجام امرى ناىب خود مى نماىد»
(ماد ٔه  656قانون مدنى اىران).
ّ
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و وارد نمودن خودرو مزبور به داخل کشور و ترخىص و پاساوان آن وفق قانون امور گمرکى و
اظهارنامه گمرکى
مقررات از هر ىک از گمرکات کشور و تنظىم و امضاى
ٔ
آىىن ٔ
نامه اجراىى آن و ساىر ّ
و تعىىن ىا تغىىر و اصالح تعرفه و پرداخت هزىنه هاى احتمالى گمرکى و ساىر هزىنه هاى قانونى و بىمه
نمودن آن به انواع بىمه ها به هر مبلغ و به هر ّمدت و در صورت بروز خسارات ،گرفتن غرامت و پس
اداره شماره گذارى و
اداره راهنماىى و رانندگى ،نىروى انتظامى،
از ترخىص و پاساوان مراجعه به
ٔ
ٔ
پرداخت مالىات و عوارض و درخواست شماره گذارى و گرفتن پالک و نصب بر خودرو مرقوم و اخذ
مالکىت و هر سند دىگر و تسلىم ىا درىافت اوراق و مدارک و اسناد اعم از اصل ىا رونوشت
ٔ
دفترچه ّ
و تصوىر.
مکرر ــ با داشتن اختىار عزل و کالى
حدود اختىارات :وکىل مرقوم با ّ
حق توکىل غىر  ــ ولو ّ
انتخابى خوىش ىا جاى گزىنى آن ــ هرچند کرار ًا ــ در خصوص انجام مورد وکالت داراى اختىارات
مزبور مى باشد ،اقدام و امضاى وى در اىن موارد به جاى اقدام و امضاى موکّل صحىح و نافذ است
اجازه مجدّدِ موکّل ندارد و اىن وکالت فقط در نفس وکالت مؤثّر مى باشد.
و نىازى به حضور ىا کسب
ٔ
شماره چاپى اىن سند عبارت است
تسلىم گردىده و
حق تحرىر به شماره 		
قبض ّ
ٔ
).
		
از  					       :سرى (
		
تارىخ:

			
ماه ىک هزار  و سىصد و

 13شمسى.

ّ
محل امضا:

اجاره نامه

1

تصرف مکانى در ّمدتى معلوم و با شراىط مورد پذىرش دوطرف
اجاره نامه معموال ً براى ّ
اجاره ملک ،خانه ،مغازه ،زمىن زراعى ،انبار ،گرمابه و … .اجاره نامه ها
انجام مى پذىرد؛ مانند
ٔ
ِ
جزء اسناد عادى محسوب مى شوند.
اىران).

(ماد ٔه  466قانون مدنى
1ــ اجاره عقدى است که به موجب آن ،مستأجر مالک منافع عىن مستأجره مى شود ّ
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عىن مستأجره مى گوىند.

157

نمونه اجاره نامه:
ٔ
باسمه تعالى
نوع سند :اجاره
فرزند آقاى 		
موجر :خانم/آقاى		 :
شماره 	 :صادره از		 :
شناسنامه
داراى
ٔ
ٔ

و نام مادر خانم 	
متول ّد		 :

ساکن:

(سهامى خاص) مقىم…	                   نشانى			 :
مستأجر :شرکت 		
(رئىس هىئت مدىره) فرزند
و به اعتبار امضاى خانم  /آقاى		 :
		
شماره:
شناسنامه
داراى
و نام مادر خانم 		
آقاى 		
ٔ
ٔ
و خانم  /آقاى			 :
متول ّد		 :
صادره از		 :
شماره:
شناسنامه
داراى
و خانم  		
(مدىر عامل) فرزند آقاى 		
ٔ
ٔ
و همراه با مهر شرکت.
متول ّد		 :
صادره از		 :
به مساحت	 	
طبقه 	
مورد اجاره :تمامت شش دانگ ىک دستگاه آپارتمان تجارى در ٔ
اصلى مفروز و انتزاعى از
فرعى از 		
متر مربّع داراى پالک 		
فرعى از اصلى مرقوم واقع در اراضى 		
پالک 		
شماره 		
مالکىت
بخش 		
ثبتى … محدوده و مورد ثبت سند ّ
ٔ
صادره به نام موجر با
به شماره چاپى 		
مورخ      13    /   /صفحه 	 جلد 	
ّ
نامه اجراىى آن با
قدرالسهم از عرصه و ساىر قسمت هاى ُمشاعى طبق قانون تملّک آپارتمان ها و آىىن ٔ
ّ
قدرالسهم از آب و گاز مشترک و بدون تلفن
و به
شماره پرونده 		
برق اختصاصى
ّ
ٔ
و با جمىع توابع و ِ
رفىه آن بدون استثنا که مستأجر با رؤىت عىن مستأجره ،وقوف کامل
شرعىه و ُع ّ
لواحق ّ
از ّ
تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد
محل وقوع و حدود و مشخّصات ،قبول و اقرار به ّ
حق
اجاره ِصرفاً جهت دفتر شرکت مستأجر به مستأجر اجاره داده شده است و مستأجر به هىچ عنوانى ّ

استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.
تغىىر نوع
ٔ
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مدت 4 :سال کامل شمسى معادل  48ماه تمام خورشىدى از تارىخ زىر.
ّ
رىال راىج براى تمام ّمدت باال (به قرار ماهى مبلغ 	
مال اإلجاره :مبلغ 		
اإلجاره
رىال) که مستأجر متع ّهد گردىده مال
ماهانه مزبور را در ّاول هر ماه از ّمدت ،طبق قبض رسمى به
ٔ
ٔ
موجر پرداخت نماىد و عدم پرداخت هر قسط از مال اإلجاره ــ بعضاً ىا تماماً ــ ظرف ده روز از تارىخ
سررسىد موجب خىار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
عهده موجر و تعمىرات جزئى و رنگ آمىزى
شروط 1 :ــ مالىات مست ّغالتى و تعمىرات کلّى به
ٔ
حق انتقال مورد اجاره
استفاده بهتر به
و نقّاشى مورد اجاره جهت
عهده مستأجر است2 .ــ مستأجر ّ
ٔ
ٔ
را ُمشاعاً ىا مفروزاً ،جزئى ىا کلّى به هىچ صورت ح ّتى به ُص َور :مشارکت ،نماىندگى ،صلح حقوق و
وکالت و غىره ندارد3 .ــ مستأجر مکلّف به رعاىت موازىن اسالمى در مورد اجاره مى باشد4 .ــ  طرفىن
عموماً و هرىک از موجر و مستأجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و مى دارند که هىچ گونه وجه ىا
نشده دىگر
مالى به عنوان سرقفلىِّ ،
حق کسب و پىشه ىا تجارت و نظاىر آن ىا تحت عناوىن پىش بىنى ٔ
از سوى مستأجر به موجر تسلىم و پرداخت نگردىده است؛ بنابراىن ،مستأجر متع ّهد به تخلىه و تحوىل
ادعاىى در
مورد اجاره لدى الفسخ ىا بعد از انقضاى ّمدت به موجر با اخذ رسىد کتبى مى باشد و هرگونه ّ
خصوص سرقفلى و نظاىر آن را ضمن العقد الزم حاضر و ضمن العقد خارج الزم (که عقد خارج الزم
شفاهاً با قرار بىن آنان منعقد شده) مستأجر از خود اسقاط نموده و مى نماىد 5 .ــ مستأجر در صورتى
که بخواهد ،مى تواند جهت استفاده در مورد اجاره هرچند شماره تلفن خرىدارى و نصب نموده ىا از
شرکت مخابرات انشعاب آن را تحصىل و نصب نماىد6 .ــ مستأجر متع ّهد به جبران خسارات وارده به
اعىان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار در ،پنجره و شىشه ،قفل و دستگىره ها و ساىر متعلّقات مورد
اعم از مال اإلجاره ىا اجرت المثل را به حساب جارى
اجاره مى باشد7 .ــ مستأجر مى تواند اجاره بها ّ
وارىز نموده و نسخه اى از
شعبه 		
شماره		 موجر نزد بانک  	
ٔ
ٔ
فىش آن را به موجر تسلىم نماىد 8 .ــ چنانچه بعد از انقضاى ّمدت ىا بعد از فسخ ،مستأجر مورد اجاره
را سالم تخلىه نموده و بخواهد تحوىل موجر بدهد لىکن موجر از تحوىل گرفتن آن خوددارى ورزد،
ارائه مفاصا حساب هاى برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلىه و تحوىل مورد اجاره
مستأجر حق دارد با ٔ
به موجر ،به دادگاه صالح رجوع نماىد9 .ــ عدم پرداخت بدهى هاى ناشى از مصارف آب و برق و گاز
عهده مستأجر است ،موجب فسخ براى موجر خواهد بود و در عىن حال،
منصوبه که پرداخت آن به
ٔ
حق وصول آن را از مستأجر دارد10 .ــ از تارىخ فسخ ىا از انقضاى ّمدت،
ارائه قبوض مثبته ّ
موجر با ٔ
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المسمى به موجر با اخذ رسىد کتبى مى باشد.
مستأجر متع ّهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت
ّ
11ــ تخلّف مستأجر از هرىک از مفاد و شروط اىن سند ،موجب خىار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
ساىر شروط( :در اىن قسمت اگر شروطى دىگر باشد ،تنظىم خواهد شد).
مستندات:
منطقه                   تهران.
ثبت
استعالمى ٔه شماره 		
1ــ پاسخ
ٔ
ّ
تهران.
سرممىزى 		
2ــ گواهى مالىاتى شماره 		
ّ
شعبه تهران.
شماره 		
بىمه
سازمان تأمىن اجتماعى ٔ
3ــ گواهى ٔ
ٔ
تهران.
منطقه 		
شهردارى
شماره 	
4ــ مفاصاى عوارض کسب
ٔ
ٔ
نامه
اتاق بازرگانى و صناىع و معادن تهران.
شماره 		
 5ــ موافقت ٔ
ٔ
اىن سند در  3نسخه که هر  3نسخه در حکم واحد است ،تنظىم و بىن طرفىن مبادله گردىد و
نسخه اى از آن در باىگانى دفترخانه مى باشد.
شعبه       
طى فىش شماره 		
مبلغ 		
رىال ّ
به بانک ملى اىران ٔ
حق ثبت ّ
حق تحرىر به
تسلىم گردىد .شماره هاى چاپى اىن سند عبارت
شماره 		
پرداخت و قبض ّ
ٔ
).
			    	   سرى (	  	
است از:
		
تارىخ:
ّ
محل امضا:

استشهادنامه

		
ماه ىک هزار و سىصد و

 13شمسى.

در استشهادنامه ،از کسانى که از ىک حادثه ىا موضوع آگاهى دارند ،درخواست
مى شود اطّالعات خود را بنوىسند و امضا کنند .کسى که به موضوعى شهادت مى دهد،
ِ
حقىقت دانسته هاى
در برابر شهادت خود مسئول است و در صورت لزوم باىد در دادگاه،
خود را ثابت کند.
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نمونه استشهادنامه:
ٔ
باسمه تعالى
ِ
درباره سکونت
آگاهان ارجمند استدعا دارد هرگونه آگاهى خود را
از دوستان ،همساىگان و
ٔ
در منزل واقع در شهرستان               خىابان 			
ساله اىن جانب 	
سه ٔ
در زىر اىن ورقه مرقوم فرماىند.
طبقه 	
پالک 		
کوچه 		
ٔ
ٔ
کننده شهادت:
نام کامل مشخّصات درخواست ٔ
نام کامل و مشخّصات شهود:

تعهدنامه
ّ

تع ّهدنامه از َاسناد رسمى است که بىن دو نفر ىا بىشتر منعقد مى گردد و براساس آن،
دوطرف انجام دادن کارى را عهده دار مى شوند.
نمونه تع ّهدنامه:
ٔ
باسمه تعالى
نوع سند :تعهد٭

ّ

فرزند آقاى 		
متعهد :خانم /آقاى		 :
ّ
شناسنامه
صادره از		 :
شماره		 :
داراى
ٔ
ٔ
ساکن:

و نام مادر خانم 	
متول ّد		 :

٭ ماده  221قانون مدنى :اگر کسى تع ّهد اقدام به امرى را بکند ىا تع ّهد نماىد که از انجام امرى خوددارى کند
منزله
در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اىنکه جبران خسارت تصرىح شده ىا تع ّهد عرفاً به ٔ
تصرىح باشد ىا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
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شماره 		
(	       ) ثبت شده به
متعه ٌد لَه  :شرکت			 :
ّ
ٔ
اداره ثبت شرکت هاى تهران مقىم تهران به نشانى:
در ٔ
تعهد:
مورد ّ

الف) اقدام به اعمال مشروحۀ ذىل:

 )1حضور مرتّب در اوقات ادارى (از ساعت  8صبح لغاىت  2بعدازظهر) در محل شرکت متع ّه ٌد لَه
شماره
آپارتمان
خىابان	 شماره 		
واقع در تهران
ٔ
ٔ
 )2پاسخ گوىى ارباب رجوع ،با حسن برخورد ،پاسخ گوىى تلفنهاىى که به متع ّه ٌد له مى شود و
مدىره متع ّه ٌد له در اختىار او
گرفتن شماره تلفن هاىى که مدىرعامل ،رئىس هىئت مدىره و اعضاى هىئت
ٔ
دهنده اتصال تلفن.
مى گذارند و اتّصال جرىان آن تلفن ها به تلفن داخلى سفارش ٔ
 )3مرتّب نمودن کل ّّى ٔه آگهى هاى تبلىغاتى در راستاى موضوع شرکت متع ّه ٌد لَه و به صورت برىده
در آوردن آن جهت تسلىم به مدىرعامل شرکت متع ّه ٌد لَه.
 )4تنظىم نمودن دفتر حضور و غىاب کارکنان شرکت متع ّه ٌد  لَه و توصىه نمودن به کارکنان مزبور
جهت امضاى آن دفتر.
حداقل به ّمدت         سال تمام شمسى از تارىخ زىر در شرکت متع ّه ٌد لَه اشتغال ورزىدن.
ّ )5
ب) خوددارى از امور ذىل:

کلىه مکالمات تلفنى که به شرکت متع ّه ٌد لَه  از سوى اشخاص ىا از شرکت
 )1استراق سمع تلفنى ٔ
متع ّه ٌد لَه براى دىگران مى شود.
 )2باز نمودن پاکت هاى مراسالتى که به شرکت واصل ىا از شرکت متع ّه ٌد لَه صادر مى گردد.
 )3افشاى اسرار کارهاى شرکت متع ّه ٌد لَه.
 )4تعطىل کار جز در روزهاى جمعه و اىّام تعطىالت نوروزى و رسمى.
مدت اجرا :اىن تع ّهد مادامى که شرکت متع ّه ٌد لَه به خدمت متع ّهد در شرکت خود پاىان نداده
ّ
ىا او را برکنار ننموده ىا آنکه متع ّهد مستعفى نشده است و نىز تا ىک سال از پاىان خدمت ىا برکنارى ىا
مرحله اجراى ثبتى باشد ،تا پاىان موارد
استعفاى متع ّهد به ّقوت خود باقى است .چنانچه اىن تع ّهد در
ٔ
اجراىى و وصول خسارات مورد اجرا داراى اعتبار مى باشد.
مسئولىت و جبران خسارت :در صورتى که متع ّهد به هرىک از موارد تع ّهدى که در بند (الف)
ّ
مزبور قىد شده است مبادرت ننماىد ىا از هرىک از امورى که در بند (ب) ذکر گردىده خوددارى نورزد و
در نتىجه از ُمفاد اىن تع ّهد تخلّف نماىد و با عدم اجراى اىن تع ّهدات و همچنىن با تخلّف متع ّهد خساراتى
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به شرکت متع ّه ٌد لَه  وارد گردد ،شخص متع ّهد مسئول خسارات مزبور بوده و متع ّهد است تا مىزان مبلغ 	
عهده خسارات وارد به شرکت متع ّه ٌد لَه  
رىال که به عنوان وجه التزام تعىىن مى گردد ،از ٔ
برآمده و به مىزان مرقوم جبران خسارت نماىد.
ِصرف تشخىص و اعالم شرکت متع ّه ٌد  لَه  دفترخانه مبنى بر تخلّف متع ّهد و مىزان خسارات وارد
حداکثر تا مبلغ التزام فوق الذّ کر کافى و قاطع و الزم االجرا و غىرقابل اعتراض است.
و ّ
شماره چاپى اىن سند عبارت است
تسلىم گردىده و
شماره 		
حق تحرىر به
قبض ّ
ٔ
ٔ
سرى (    	        ).
از						 :
		
تارىخ:
ّ
محل امضا:

		
ماه ىک هزار  وسىصدو

13شمسى.

صورت جلسه

به ثبت خالصه مذاکرات ىک گروه ،شورا ،صنف در بخشهاى ادارى و شرکتهاى
خصوصى و نهادهاى آموزشى صورت جلسه گفته مى شود .مهم ترىن تصمىمات در
صورتجلسه درج مىشود و به امضاى همه ىا بىشتر شرکتکنندگان مىرسد .صورتجلسهها
قابل استناد و دعوى هستند.
نمونه صورت جلسه:
ٔ

باسمه تعالى
				
جلسه ……
صورت ٔ
موضوع جلسه ……   			
حاضران ……
غاىبان ……
ساعت …… مکان ……
مشروح بررسى ها و تصمىمات:
)1
)2

تارىخ ……
شماره ……
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جلسه آىنده در ساعت …… روز …… در ّ
محل ……
جلسه در ساعت …… پاىان ىافت.
ٔ
تشکىل خواهد شد.
)3
	 )2
دستور جلسه بعد	 )1 :

همان طور که دىدىد:
متن سندها واحد و از پىش تعىىن شده است.
مشخّصات دوطرف باىد به طور دقىق در سند ذکر و ثبت شود.
همه شراىط مورد نظر باىد ذکر و ثبت شوند.
ٔ
امضا ىا اثر انگشت به َس َند اعتبار مى بخشد .پس باىد امضاها ىک سان ،معلوم و
مشخّص باشد.
آنچه در اسناد عادى ىا رسمى نوشته و مورد موافقت دوطرف قرار مى گىرد،
تع ّهدآور است و هر طرف در صورت انجام ندادن آن ،مورد پىگرد قانونى قرار مى گىرد.
تمامى اسناد در دو نسخه ىا بىشتر تنظىم مى شوند.
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خودآزماىى

تهىه کنىد.
 )1ىک قولنامه و ىک وکالت نامه ّ
 )2تل ّفظ قدىمِ برخى از کلماتى را که در ّ
محل زندگى شما رواج دارند ّاما در فارسى امروز متروک
شده اند ،پىدا کنىد و در کالس ارائه نماىىد.
متمم نىاز دارند .پنج جمله بنوىسىد
 )3واژه هاىى نظىر مراجعه ،لبرىز ،نگرىستن ،استفاده و … به ّ
متمم خود به کار رفته باشند.
که در آنها اىن کلمات همراه ّ
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درس بىست و سوم

کلمات دخىل درامالى فارسى ()2
توجه کنىد.
در جمله هاى زىر ،به کلمات و ترکىبات ّ
 )1خداوند کرىم ــ ّ
«وأمرهم
شورى
ٰ
جل جالله ــ در تأکىد بر امر مشورت مى فرماىدُ :
ب َ ْـى َن ُه ْم».
«ألدنىا مزرع ُة اآلخرةِ».
 )2پىامبر صلّى اللّّٰه علىه و آله فرمودُّ :
بخشنامه جدىد ،مکاتبات قبلى کَأَ ْن ل َ ْم ىَکن تلقّى مى شود.
 )3با صدور
ٔ
َهم فــاَألهم ،مــوضوعــات امــروز را طبقه بندى
 )4بــا
ّ
تــوجه بــه اصل األ ُّ
مى کنىم.
ىکى از وىژگى هاى زبان و ادب فارسى اىن است که با آىات ،احادىث و معارف
اسالمى درهم آمىخته است .ملّت ما به دلىل شىفتگى به اسالم ،اغلب در سخنان و
نوشته هاى خود ،تمام ىا بخشى از ىک آىه ىا حدىث را ذکر مى کنند و از اىن طرىق ،بر
نوشته خوىش مى افزاىند .همچنىن ،بعضى از امثال و ِح َکم و اصطالحات
تأثىر سخن و
ٔ
ِ
علمى عربى جزئى از زبان فارسى شده است .شناخت اىن گونه جمالت و ترکىبات و صحىح
نکته
نوشتن آنها بخشى از مهارت هاى زبانى و ادبى ماست که باىد در کسب آنها بکوشىمٔ .
مهم اىن است که اىن جمالت بىشتر تابع رسم الخطّ عربى هستند تا رسم الخطّ فارسى .مثال:
168

السالم
مى نوىسىم :بحمداللّّٰه ،هوالعزىز،
المؤمن مرآة المؤمن ،علىه ّ
ُ
حمداله ،هولعزىز ،المؤمن مرآت لمؤمن ،علىه ّسالم
نمى نوىسىم :به ّ
اىن عبارت ها تنها در «قالب» رسم الخطّ عربى صحىح هستند و شکل امالىى آنها
«قالبى» است و عىناً باىد رعاىت شود.
نمونه هاى دىگرى از جمله هاى عربى راىج در فارسى را مى خوانىم.
مقسوم علىه.
مضاف الىه ،معظّ ٌم له،
مابقى ،ماجرا ،مادام ،ماىملک ،مازاد،
ٌ
ٌ
ِ
الى َت ّغىر.
لم ى َ ْـزرع ،لم ى َ ْعقل ،الىتناهى ،الى َ ْعلم ،الاُبالى ،الىزال ،لم ىزلَ ،
سبحانه وتعالى ،ع ّز ّ
وجل ،صلّى اللّّٰه علىه و آله ،سالم اللّّٰه علىه ،رضوان اللّّٰه تعالى
علىه ،تقبَّل اللّّٰه ،نعوذ باللّّٰه ،استغفراللّّٰه.
ماسعى ،الفتى اّال على السىف اّال ذوالفقار،
والعاقبة للم ّتقىن ،لىس لإلنسان اّال
ٰ
کل ىوم عاشورا و ّ
ّ
کل ٍ
ارض کربال.
ىجر الکالم ،ولو بلغ ما بلغ ،الجار
اإلکرام باإلتمام ،شرف المکان بالمکىن ،الکالم ُّ
الدار.
قبل ّ
الىت
ّ
فع ّ
از متن درس هاى  20تا آخر کتاب هاى زبان و ادبىات ( )3امال بنوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ چهار
سلطه و نفوذ ــ رستاخىز موعود ــ عبوس و ُزمخت ــ رفىق مصاحب ــ ّقىه و فرىاد ــ
ِ
ِ
حدقه
ِغلظت ابر ــ صعود و سقوط ــ منبع الهامات ــ
مشاهدات رؤىاىى ــ محىط ملکوتى ــ ٔ
ِ
ِ
خستگى فوق العاده ــ
چشم ــ اضطراب و تنش ــ مضطرب و پرىشان ــ تأللؤ ستـارگان ــ
آموز صد مدرس ــ غمزه نگار ــ نثر طنزآمىز ــ ِ
سىره انبىا ــ مسئله ِ
حد و
اتاقک محصور ــ ّ
ّ
ٔ
ٔ
حصر ــ فخر و مباهات ــ اىل و عشىره ــ کَ َهر و کُ َرند ــ مواهب خداداد ــ بطالت و بىهودگى ــ
حقوق قضاىى ــ جنحـه و جناىت ــ تعقىب بزهکار ــ تـر ّقى و انتصـاب ــ ِ
بسـاط تهـوىه ــ
ِ
مذمت
مخاصمت و ستىزه ــ اعانت و ىاورى ــ کهنه رباط دنىا ــ ٔ
خىمه اُنس ــ زهد و رىاضت ــ ّ
و بدگوىى ــ حوزه عرفان ــ کتاب کشف المحجوب ــ ِ
مرتبه
فرق فر َقدان ــ َمضىق حىات ــ ٔ
ٔ
ِ
عىن الىقىن ــ اولواالَبصار و روشن بىنان ــ ارباب معرفت ــ ُمغ و ُزنّار ــ ترجىع بند هـاتف ــ
ِ
قالب تمثىل ــ ُق ِ
رب الهى ــ چارق و پاتابه ــ نمط و روش ــ مدح و ذم ــ عتاب و خطاب ــ
ِ
ِ
اصناف موجودات ــ
تعبىه دل ــ
کتاب مرصادالعباد ــ
بحبوحه حمله ــ وساىط گوناگون ــ ٔ
ٔ
ِ
ِ
بوبىت ــ
ذوالجاللى حق ــ طـوع و رغبت ــ ّ
الوهىت ــ حکمت ُر ّ
تعجب و ّ
تحىر ــ الطاف ّ
ِ
تفرس و جست و جو ــ ابلىس پر تلبىس ــ
سرنشتر عشق ــ ٔ
خزانه غىب ــ استحقاق خزانگـى ــ ّ
ِ
کش فرمان ــ س ِ
نگاه اعورانه ــ جنىبت ِ
فت فلک ــ
غاشىه اسب ــ مونس غمخوارگان.
ٔ
ُ
الصفـا ــ احصاء العلوم فارابى ــ
مراجع تحقىق ــ حاوى و مشتمل ــ رساىل اخوان ّ
واژه
داىرة المعارف ّ
تشىع ــ عکس و اسالىد ــ ذخىره سازى نورى ــ سىستم اطّالع رسانى ــ ٔ
تهىـ ٔه
الابالى گرى ــ
ّ
مرغوبىت کاال ــ پرداخت بىعانه ــ حـدىث نفس ــ مفاهىم انتـزاعى ــ ّ
استشهادنامه ــ وجه التزام ــ
اظهارنامه گمرکى ــ اصالح تعرفه ــ ترخىص کاال ــ گرفتن
ٔ
مستغـلت ــ ِ
انعقاد قـرارداد ــ
ّ
غـرامت ــ مـوجر و مستـأجر ــ توابع و لواحـق ــ مالىات
استراق سمع ــ ِ
َهم فَاألهم ــ خداى الىـزال ــ رمز هوىّت ــ نشان بى هوىّـتى ــ کالم
اصل األ ُّ
نسنجىده ــ تکلّف و پىچىده نوىسى ــ ِ
اىجاز ُمخل ــ تعابىر نامناسب ــ ابهام و کژتابى ــ
خلع سالح ــ منبع و منشأ ــ جمالت معترضه ــ آب هاى تحت االَرضى.
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درس بىست وچهارم

ساختمان واژه ()3
تا اىنجا واژه هاى مرکّب و مشتق را شناختىم و آموختىم که بخش م ّهمى از واژه هاى
موردنىاز در زبان فارسى از راه مرکّب سازى و مشتق سازى تأمىن مى شود.
توجه به نکات زىر ضرورى است.
در مورد واژه هاى غىرساده ّ
 )1بعضى از واژه هاى غىرساده که به عنوان صفت مى آىند ،گاهى نىز به عنوان قىد در
جمله به کار مى روند؛ بنابراىن ،در شمار صفت هاى مشترک با قىدند :ناخواسته ،بى ادبانه،
شجاعانه.
 )2مــرز مىان اسم و صفت در واژه هـاى غىرساده گاهى مبهم است .در واقع ،بــرخى
از واژه هاى حاصل را مى توان اسم ىا صفت دانست؛ مثل :زرگر ،آموزگار ،دانشجو.
اىن موضوع ح ّتى در مورد پاره اى از واژه هاى ساده نىز صدق مى کند ،واژه هاى
ساده «مسلمان و مرد» از اىن قبىل هستند .براى تشخىص دقىق نوع کلمه ،باىد به کاربرد
ٔ
توجه کرد.
آن در جمله ّ
غىرساده فارسى تنها به آنچه در اىن درس ها آمده محدود نمى شوند ّاما
 )3واژه هاى
ٔ
غىرفعال و کم کاربرد خوددارى
در اینجا از آوردن نمونه هاىى از وندهاى تارىخى و وندهاى
ّ
شده است.
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بخش دىگرى از واژه هاى غىرساده ،واژه هاى مشتق ــ مرکّب اند که معموال ً به دو
شکل کلّى زىر مى آىند:
واژه مشتق ــ مرکّب تبدىل خواهند
 )1اگر به واژه هاى مرکّب ،وند افزوده شود ،به ٔ
شد :جوان مرد ← جوان مردى ،ناجوان مرد
واژه مشتق ـ مرکّب تبدىل
واژه مشتق ،ىک تکواژ آزاد اضافه شود ،آن نىز به ٔ
 )2اگر به ٔ
خواهد شد :دانش  +جو ← دانشجو
ساختمان برخى از واژه هاى مشتق ـ مرکّب چنىن است:
 )1وند  +صفت مرکّب ← صفت :ناجوان مرد ،ناخودآگاه ،ناخوشاىند
 )2صفت مرکّب /مشتق ــ مرکّب  +وند ← اسم:
کارشناسى ،کارآموزى ،خودخواهى ،کتابفروشى،
دانش پژوهى ،دانشجوىى ،زىاده خواهى
اسم نوىسى ،دست بوسى ،آشتى کنان،
 )3اسم  +بن  +وند ← اسم:
آىنه بندان ،سربازگىرى
 )4بن  +وند  +بن ← صفت 	 :دانشجو ،دانش آموز ،دانش پژوه
داد و ستد ،خرىد و فروش ،زد و خورد،
 ) 5بن  +وند  +بن ← اسم:
زد و بند ،نشست و برخاست ،گفت وگو،
پخت و پـز ،گىر و دار ،رفت و آمد ،پرس و جو

کنىد.

الىت
ّ
فع ّ
درباره ساختمان آنها گفت وگو
شماره  5سه نوع اند.
غىرساده
اسم هاى
ٔ
ٔ
ٔ

 ) 6صفت  +اسم  +وند ← اسم/صفت /قىد :هزار تــومانـى ،دوبىتى ،ىک طــرفه،
شش ماهه ،ىک شبه،هرروزه ،هرساله 	 ،
                                       	
هىچ کاره،سه پاىه
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دانشسرا ،دانشنامه
 )7اسم مشتق  +اسم ← اسم:
خدانشناس ،زبان نفهم ،حقوق بگىر
 ) 8اسم  +وند  +بن ← صفت:
 )9اسم  +وند  +اسم ← اسم /قىد /صفت					 :
سراسر ،سرتا پا،دوشادوش ،دست به دست،
ِ
تختخـوابِ ،
رختخـواب،ماالمال،قدمبهقدم،
گوش بهزنگ ،شانه بهسر ،دستبهعصا ،رنگ
به رنگ ،کشت و کشتار ،آموزش وپرورش،
روبهرو ،قلمبهدست.
الىت
ّ
فع ّ
شماره  9را با استفاده از مالک هاى نحوى در
نوع دستورى واژه هاى
ٔ
جمله تعىىن کنىد.
ىادآورى:
برخى از واژه هاى مشتق بىش از ىک وند دارند:
ناهماهنگى ،ناراحتى ،بى نظمى ،ناشکىبا ،ناىافتنى ،نخواندنى ،نسنجىده ،بى ادبى،
مسئولىتى ،همکارى ،ناشنواىى ،ستاىشگرى،
هماوازى ،کشتارگاه ،ناشکرى ،دانشگاه ،بى
ّ
توانگرى ،نابىناىى ،ناخوانا ،همراهى.
الىت
ّ
فع ّ
نوع دستورى واژه هاى مشتق باال را تعىىن کنىد.
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ز� تو�ر

خودآزماىى

تهىه کنىد.
)1
درباره ىکى از موضوعات زىر ،صورت جلسه اى ّ
ٔ

درباره چگونگى شرکت در مسابقات استانى
نشست با اعضاى تىم ورزشى مدرسه
ٔ
درباره اجراى شب شعر
نشست با اعضاى انجمن ادبى مدرسه
ٔ
درباره شرکت در مسابقات حفظ و قرائت قرآن
نشست با اعضاى ستاد تربىتى دبىرستان
ٔ
درباره چگونگى اجراى طرح شهردار مدرسه.
نشست با نماىندگان کالس ها
ٔ

کلمه غىرساده (مشتق ،مشتق ــ مرکّب و مرکّب) بسازىد.
واژه «فرهنگ» سه ٔ
 )2با ٔ
 )3براى هرىک از فراىندهاى واجى (کاهش ،افزاىش ،ابدال و ادغام) نمونه اى ذکر کنىد.
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الهى!
الـهـى بـه مـستـان مـىـخـانـه ات
بـه ُد ردى ِ
ـج ٔـه کـبـرىـا
کــش ل ُ ّ
به ُد ّرى که عرش است او را صدف
ِ
بـه ِ
خـىزان عـشق
نـور ِدل صـبـح
ِ
ِ
سـرمـسـت آگــاه دل
رنـدان
بـه
کـه خـاکـم ِگـل از آب انـگور کن
خــدا را بــه جــان خـرابـاتـىـان
مـىـخـانـه وحـدتـم راه ده
بـه
ٔ

بـه عـقل آفـرىـنـان دىـوانـه ات
کـه آمـد بـه شـأنش فـرود ِانَّمـا
سـاقـى کـوثـر بـه شـاه نجـف
به
ّ
ِ
گـرىـزان عـشق
انده
ز شادى به ُ
کـه هـرگـز نـرفـتـنـد جـز راه دل
سـراپـاى مـن آتـش طـور کـن
ِ
تـهـمـت هسـتـى ام وا رهـان
کـزىن
ِ
ِ
جــان آگــاه ده
دل زنـــده و
الدىن آرتىمانى (قرن دهم)
رضى ّ

176

فهرست منابع و مآخذ
 )1آرىان پور ،امىرحسىن ،تدارک پژوهش نامه ،چ دوم ،تهران1350 ،
 )2انورى ،دکتر حسن ،آىىن نگارش ،انتشارات رسام 2 ،ج1366 ،
 )3احمدى گىوى ،دکتر حسن ،دستور زبان فارسى ،تهران ،انتشارات فاطمى1374 ،
محمدرضا ،توصىف ساختمان دستورى زبان فارسى ،امىرکبىر1360 ،
 )4باطنىّ ،
 ) 5ــــــــــــــــــــــــــ ،زبان و تفکّر ،کتاب زمان1349 ،
 ) 6ــــــــــــــــــــــــــ ،مسائل زبان شناسى نوىن ،انتشارات آگاه1354 ،
نامه دهخدا ،چاپ
 )7بهمنىار ،احمد ،امالى فارسى ،پىشنهاد به فرهنگستان وقت
(مقدمه لغت ٔ
ٔ
)1337
 ) 8جهانشاهى ،اىرج ،راهنماى نوىسنده و وىراستار ،تهران ،شوراى کتاب کودک1360 ،
محمد ،آواشناسى ،انتشارات آگاه ،تهران1373 ،
 )9حق شناس ،دکتر على ّ
 )10خانلرى ،پروىز ناتل ،تارىخ زبان فارسى 3 ،ج ،انتشارات علمى1371 ،
 )11ــــــــــــــــــــــــــ ،دستور زبان فارسى ،انتشارات توس1368 ،
 )12داودى ،دکتر حسىن ،راهنماى درس امال و دستورالعمل تصحىح آن ،انتشارات مدرسه
(سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى) ،تهران1367 ،
 )13ذوالفقارى ،دکتر حسن ،کتاب کار انشا و نگارش ،جلد  1و  ،2تهران ،انتشارات اساطىر،
 1375و 1376
ادبىات فارسى ،سازمان مطالعه و
 )14ستوده ،دکتر غالمرضا ،مرجع شناسى و روش تحقىق در ّ
تدوىن کتب علوم انسانى (سمت)1373 ،
دانشنامه جهان اسالم ،بنىاد داىرةالمعارف اسالم ،تهران1372 ،
نامه
ٔ
 )15سمىعى (گىالنى) ،احمد ،شىوه ٔ
177

 )16ــــــــــــــــــــــــــ ،آىىن نگارش ،مرکز نشر دانشگاهى ،ج سوم1369 ،
محمدجواد ،آىىن نگارش ،انتشارات اساطىر ،تهران1368 ،
 )17شرىعتّ ،
شىوه خطّ فارسى ،از انتشارات شرکت انتشارات احىاى کتاب ،چاپ
 )18شعار ،دکتر جعفرٔ ،
ّاول1375 ،
مصوت ها (مجل ّٔه زبان شناسى،
 )19صادقى ،دکتر على اشرف،
درباره رسم الخطّ فارسى و التقاى ّ
ٔ
پاىىز  63و پاىىز )65
 )20صادقى ،دکتر على اشرف و غالمرضا ارژنگ ،دستور زبان فارسى ،وزارت آموزش و
پرورش ،ج  1تا 1358 ، 3
 )21فرشىد ورد ،دکتر خسرو ،دستور امروز ،1348 ،تهران ،صفى على شاه
 )22ماحوزى ،مهدى ،گزارش نوىسى ،انتشارات اساطىر ،تهران ،ج دوم1366 ،
نظرىه گشتارى ،انتشارات دانشگاه
پاىه ٔ
 )23مشکوةالدىنى ،دکتر مهدى ،دستور زبان فارسى بر ٔ
فردوسى ،مشهد1373 ،
 )24ــــــــــــــــــــــــــ ،آموزش زبان فارسى ،وزارت آموزش و پرورش1376 ،
 )25مرادى ،نوراللّه ،مرجع شناسى ،فرهنگ معاصر1376 ،
 )26نجفى ،ابوالحسن ،مبانى زبان شناسى و کاربرد آن در زبان فارسى ،انتشارات نىلوفر ،تهران،
1374
 )27ــــــــــــــــــــــــــ  ،غلط ننوىسىم ،مرکز نشر دانشگاهى ،چاپ هفتم1374 ،
 )28نىسارى ،دکتر سلىم ،دستور خطّ فارسى ،سازمان چاپ و انتشارات (وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمى) ،چاپ ّاول ،زمستان 1374
سه عالى علوم ارتباطات1349 ،
مؤس ٔ
فن نوىسندگىّ ،
 )29وزىن پور ،نادرّ ،
محمدمهدى ناصح) ،راهنماى نگارش و وىراىش ،مشهد ،آستان
محمدجعفر (و ّ
 )30ىاحقّى ،دکتر ّ
قدس1373 ،

178

