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درس ىازدهم

مقاىسه

نوشتٔه زىر را، از »تات نشىن هاى بلوک زهرا« اثر جالل آل احمد با هم بخوانىم:
ابراهىم آباد چهار پنج کىلومتر بىشتر نىست … درست است که  مىان سگزآباد و  فاصلهٔ 
ابراهىم آبادى ها همان اخالق دهاتى، همان خشونت، همان  نىمه شهرى  زىر لباس و سر و ظاهر 
 سفىد  تندى نگاه، همان پوست آفتا ب سوخته، همان پنجه هاى ُزمخت و کار کرده و همان خِطّ
باالى پىشانى و حلقهٔ گردن سگزآبادى ها را مى توان دىد اّما در ابراهىم آباد نوعى تظاهر به شهرى 
شدن دىده مى شود … سگزآبادى هنوز چپق مى کشد و کىسه توتون جزو لوازم جهازى زنش 
ٔ بافت محل به پا مى کند، کاله نمدى به سر مى گذارد، قباى کوتاه سه چاک و  بوده است. گىوه
ىخه ِگرد دارد که روى آن شال مى بندد، و پا به سن که گذاشت، رىش مى گذارد؛ اّما ابراهىم آبادى 
سىگار مى کشد و قوطى برنجِى سىگار در جىب دارد، لباسش را ىا در شهر دوخته ىا زنش را 
وادار کرده به سلىقهٔ شهرى ها براىش بدوزد؛ کفش چرمى به پا مى کند،ِ کپى1 به سر دارد، پىراهنش 
ىخه برگردان است و روى گلو تنگ، دکمه اش مى کند … جالب تر زن ها هستند که در سگزآباد 
ٔ چاک دار و جلىقهٔ پولکى دارند، سربند بسته اند، و پاى برهنه  شلىته2 مى پوشند، پىراهن کوتاه و ىخه
به کوچه مى روند … اّما زن هاى ابراهىم آباد همه چادر نماز سر مى کنند، پىراهن بلند مى پوشند، 

و کفش به پا دارند …
نوىسنده حدود نىم قرن پىش دو جماعت روستاىى )سگزآباد و ابراهىم آباد( را با هم 
»مقاىسه« و نوع زندگى و آداب و رسوم آنها را به ما نشان داده است. ما اىن گونه با زندگى 
مردم اىن دو روستا آشنا مى شوىم و نىز درمى ىابىم که سگزآبادى ها خصوصّىات سّنتى خود 
را حفظ کرده اند )تا آن زمان( در حالى که ابراهىم آبادى ها از سّنت هاى خود دور شده اند. 
ىکى از راه هاى پروردن نوشته »مقاىسه« است. شما نىز گاه به ناچار براى آنکه مفهوم و 
ىا شباهت ها، تفاوت ها و درجات و مـراتب  بىان کنىد  موضوع مورد نظرتان را روشن تر 

1ــ  نوعى کاله داراى لبٔه جلو
2ــ  نوعى دامن کوتاه و پرچىن
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دو    چىز را بهتر نشان دهىد، از مقاىسه استفاده مى کنىد؛ زىرا مقاىسه حّد و مرز دو ىا چند 
مفهوم را بهتر و دقىق تر بىان مى کند.

البّته باىد توّجه داشته باشىد که مقاىسه معموالً بىن دو ىا چند پدىده صورت مى گىرد 
که از هر نظر قابل مقاىسه باشند؛ مثالً بىن دو انسان، دو شاعر، چند تفّکر، چند شیء و … .
شما در نوشتٔه جالل آل احمد مقاىسٔه خصوصّىات متفاوت مردمان دو روستا را مشاهده 

کردىد، اّما گاه غرض از مقاىسه بىان وجوه مشترک و شباهت هاست.
ملموس  و  محسوس  را  دشوار  و  فهم  غىرقابل  مفاهىم  نوىسنده  اىـن صورت،  در 

مى سازد.
در نوشتٔه زىر، نوىسنده با مقاىسٔه شعر، نّقاشى، پىکرتراشى و موسىقى، شباهت ها و 

تفاوت هاى آنها را نشان مى دهد:
»کالمى که از زىباىى و آراستگِى لفظى عارى باشد اصالً شعر نىست؛ زىرا شعر آفرىنش 
به وسىلهٔ رنگ و  نّقاشى و پىکرتراشى آفرىنش زىباىى  واژه هاست همان گونه که  به وسىلهٔ  زىباىى 
سنگ و فلز است با اىن تفاوت که مصالح کار شاعر در آفرىنش شعر ىعنى واژه ها برخالف رنگ 
و سنگ داراى دو بعد است: لفظ و معنا و از اىن نظر شاعرى با نّقاشى و پىکرتراشى و موسىقى 
به آفرىنش  متفاوت است و به همىن دلىل )دوبعدى بودن واژه ها( شاعر درعىن حال که دست 
زىباىى مى زند مى تواند حرفى براى گفتن داشته باشد و پىامى را ابالغ کند. حال آنکه موسىقى دان 
و نّقاش و مجّسمه ساز به سبب ىک بعدى بودن مواّد کارشان )صدا، رنگ، سنگ( نمى توانند 

چنىن رسالتى داشته باشند.«
در قلمرو زبان و ادبّىات فارسى

)تقى وحىدىان کامىار(

نوىسنده با اىن مقاىسه کوشىده است مفاهىم غىرقابل فهم و دشوار را محسوس و 
ملموس سازد.

فّعالّىت
ىک قطعه شعر نىماىى را با ىک قطعه شعر سّنتى مقاىسه 

کنىد و تفاوت هاى آنها را بگوىىد.
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در ادبّىات گذشته و خصوصاً ادبّىات عرفانى از اىن شىوه بسىار استفاده مى شده  است. 
در تمثىل نىز از مقاىسه بهره مى گىرىم. چنان که در درس طوطى و بّقال )کتاب ادبّىات 1( 
موالنا براى بىان ىک مفهوم واالى عرفانى از تمثىل استفاده کرده است. اىن کار موالنا 
مطلب را براى ما پذىرفتنى مى سازد و به ما کمک مى کند که مقصود بلند و عرفانى وى را 

به راحتى درىابىم.
در قرآن کرىم نىز، بارها و بارها از شىوهٔ مقاىسه و تمثىل استفاده شده است:

»َمـثَل کسانى که اموالشان را در راه خدا مى بخشند، هم چون دانه اى است که هفت خوشه مى روىاند و در هر 

خوشه اى ىکصد دانه و خداوند براى هر کس که بخواهد ]پاداش را[ چند برابر مى کند.« )بقره 261(

گاه، با مقاىسٔه دو امر، وىژگى هاى هرىک بىان مى شود.
نماىش نامه هاى »حماسى« و  آلمانى،  نماىش نامه نوىس معاصر  و  ِبرتُولد  برشت شاعر 

»درام« را با هم مقاىسه کرده است:
درام

 صحنٔه حادثه را مجّسم مى کند.
  احساسات تماشاگر را جلب مى کند.

 به تماشاگر تجربه مى آموزد.
 و …
حماسه

 صحنٔه حادثه را حکاىت مى کند و تماشاگر را به حال خود باقى مى گذارد.
 تماشاگر را به تصمىم گىرى وامى دارد.

 به تماشاگر معرفت مى بخشد.
 و …

مقاىسه ىکى از راه هاى پروردن معانى است که معموالً بىن دو امر با 
اعتبارى تقرىباً ىکسان انجام مى شود. غرض از مقاىسه روشن کردن معنى 
و مفهوم، بىان شباهت ها و تفاوت هاى درجات و وىژگى هاى دو امر است.
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خودآزماىى
1( دربارهٔ ىکى از دو موضوع زىر به شىوهٔ مقاىسه ىک بند بنوىسىد.

 فرد، اجتماع
 خانه، مدرسه

2( ىک نمونه مقاىسه را در کتاب هاى درسى خود پىدا کنىد که وجوه تشابه ىا اختالف دو امر 
را نشان مى دهد.

3( نمونه اى از آىات قرآنى را با راهنماىى معلّم خود بىابىد که در آن دو چىز مقاىسه شده باشد.
4( به نظر شما »آزادى« را با چه چىزهاىى مى توان مقاىسه کرد؟

5( کاربرد درست کلمات زىر را بنوىسىد.
جاناً، دوماً، سوماً، تلفناً، زباناً، تلگرافاً، باغات، گراىشات

6( با مقاىسٔه دو تصوىر صفحٔه بعد، موارد تفاوت و تشابه آنها را بنوىسىد.

بىاموزىم

دو جملٔه زىر را با هم مقاىسه مى کنىم:
ـ فرمود: من »معلّم« برانگىخته  ـ صلّى اللّه َعلىِه و آلهـ  الف( پىامبر اسالمـ 

شده ام.
ب( پىامبر اسالم ــ َصلّى اللّه ــ فرمود: من »معلّم« برانگىخته شده ام.

٭   ٭   ٭
با کمى دّقت درمى ىابىم جملٔه »الف« درست است؛ زىرا »صلّى اللّه َعلىِه و 
آله« ىک جملٔه دعاىى عربى به معنى »درود خداوند بر او و آلش باد« است و در 
فارسى بسىار رواج دارد. اگر کلمٔه »علىه« را از اىن جمله حذف کنىم، جملٔه 
دعاىى ناقص مى شود و معناى آن چنىن است: پىامبر اسالم »درود خداوند 

باد« فرمود…
گاهى به اختصار مى نوىسىم: پىامبر )ص( فرمود … هنگام خواندن اىن 

نشانٔه اختصارى نىز باىد بگوىىم پىامبر ــ صلّى اللّه َعلىهِ و آله ــ فرمود… .
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درس دوازدهم

گروه اسمى )1(

خبرنگار روزنامه جرىان حادثه را از مردم محل پرسىد.
اجزاى گزاره را در جملٔه باال مشّخص کنىد.

مى بىنىد که جز فعل، سه جزِء دىگر جمله از گروه هاى اسمى تشکىل شده است. گروه 
اسمـى ــ همچنان که در درس هاى پىش دىدىم ــ در جاىگاه هاى نهاد، متّمم، مفعول و … 

به کار مى رود.
پس گروه اسمى را بىشتر بشناسىم.
جمله هاى زىر را در نظر بگىرىد:

1( على کتاب خرىد.
2( على دو کتاب خرىد.

3( على دو کتاب جغرافى خرىد.
4( على اىن دو کتاب گران قىمت جغرافى را خرىد.

واژه هاى  بعدى،  در جمله هاى  و  است  اسم  تنها ىک  اّول،  در جملٔه  مفعول  که  مى بىنىد 
دىگرى همراه با آن آمده و آن را گسترش داده است. مفعول در هر چهار جملٔه باال گروه 
اسمى است؛ گروه اسمى از ىک اسم به عنوان هسته تشکىل مى شود و مى تواند ىک ىا چند 

وابسته داشته باشد. وجود هسته اجبارى و وجود وابسته، اختىارى است.
گروه اسمى مى تواند در جمله، نهاد، مفعول، متّمم، مسند و … واقع شود.

درخت مىوه داد.
درخِت کهن سال مىوه داد.

درخت کهن سال زردآلو مىوه داد.
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همىن درخت کهن ساِل زردآلو مىوه داد.
همىن دو درخت کهن ساِل زردآلو مىوه داد.

در جمله هاى باال، نهادها، گروه اسمى هستند و هستٔه همٔه آنها درخت است.
گروه اسمى در جمله هاى زىر، مفعول واقع شده است:

روزى صّىادى از رودخانه ماهى گرفت.
روزى صّىادى از رودخانه ماهى بزرگى گرفت.

روزى صّىادى از رودخانه ماهى هاى بزرگى گرفت.
روزى صّىادى از رودخانه ماهى هاى قزل آالى بزرگى گرفت.

در جمله هاى باال، مفعول ها، گروه اسمى هستند و هستٔه همٔه آنها ماهى است.
بنابراىن، اسم، هستٔه هر گروه اسمى است و مى تواند پىش ىا پس از خود ىک ىا چند 

وابسته بگىرد.

اسم

اسم، نشانٔه وىژه اى با خود ندارد اّما با ىکى از راه هاى زىر شناخته مى شود:
1( مى توان آن را جمع بست:

دىروز جاىزٔه شاگرد ممتاز مسابقٔه علمى را دادند.  
دىروز جاىزه هاى شاگردان ممتاز مسابقات علمى را دادند.  

2( مى توان به دنبال آن »ى« نکره آورد:
شىرى در جنگلى انبوه زندگى مى کرد.  

3( مى توان واژه هاى اىن و آن را پىش از آن به کار برد:
اىن مطلب را قبالً از آن استاد نىز شنىده بودم.  
4( مى توان آن را به عنوان نهاد، مفعول، متّمم و … در جمله به کار برد:
آن ماهىان با دىدن صّىاد از آبگىر گرىختند.  

ماهىان در جملٔه باال چند عالمت اسم را پذىرفته است؟
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وىژگى هاى اسم
هر اسم را از جهت هاى زىر مى توان بررسى کرد:

1( شمار
2( معرفه )شناس(، نکره )ناشناس(، اسم جنس

3( عام، خاص
4( ساخت

1( شمار
اسم، ىکى است ىا بىشتر. در صورت نخست، نشانه اى همراه ندارد: کتاب روى 

مىز است.
اّما اگر بىش از ىکى باشد، ىکى از اىن نشانه ها را دارد:
تقرىباً همٔه اسم ها را با »ها« مى توان جمع بست: ها  

انسان هاى آگاه در جهت رشد فرهنگى تالش هاى زىادى مى کنند.    
 بىشتر جانداران را مى توان با ان جمع بست: ان  

پنجه نادانى  دىو  با  دانش  سنگر  در  امروز  که  جوانى  دختران  و  پسران     
درافکنده اند، پهلوانان سرافراز فرداى اىن مرز و بوم اند.    

عالوه بر دو نشانٔه جمع فارسى ــ که ذکر شد ــ جمع با نشانه هاى عربى و       
به صورت مکّسر به شرح زىر نىز در بعضى کلمات معمول است:    

گروهى از اسم ها با ات جمع بسته مى شوند: ات  
دنىاى امروز، دنىاى تفّوق اطاّلعات و ارتباطات است.    

اىن نشانٔه جمع نىز در فارسى با بعضى اسم ها کاربرد دارد: ىن  
ضابطىن دادگسترى مشغول به کار شدند.    

  اىن نشانٔه جمع نىز گاهى در فارسى به کار مى رود: ون 
انقالبّىون به مبارزه ادامه دادند.  

 اىن نوع جمع نىز در فارسى تا حّدى به کار مى رود: جمع مکّسر 
اقوام بشرى رفته است، سهمگىن تر و بر  از همهٔ حوادثى که  حملٔه مغول   

دردناک تر بود.  
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2( معرفه )شناس(، نکره )ناشناس( و اسم جنس
1( روزى پدرم در باغچه نهالى کاشت.
2( من هر روز نهال را آبىارى مى کنم.

3( کاشتن نهال در شمار بهترىن کارهاىى است که بشر مى تواند انجام دهد.
واژٔه نهال در جمله هاى باال سه بار به کار رفته است اّما هرىک از جهتى با دىگرى 

تفاوت دارد:
نهال بار اّول ناشناس است و نشانٔه ناشناس بودنش »ى« همراه آن است.

نهال بار دوم شناس است و نشانٔه شناس بودنش »را« است.
نهال بار سوم، نه شناس است و نه ناشناس، در اىن جا جنس آن مطرح است و از 

اىن رو هىچ نشانه اى ندارد.
بنابراىن:

هر اسم مى تواند از اىن دىدگاه به ىکى از سه صورت زىر به کار رود:
معرفه )= شناس( که مهم ترىن نشانٔه آن در مفعول »را« است: کتاب را خرىدم. )قبالً 

دربارٔه آن کتاب صحبت شده است(.
نکره )= ناشناس( که نشانٔه آن »ى« و »ى را« پس از اسم است: کتابى خرىدم. کتابى 

را خرىدم.
جنس )نه معرفه، نه نکره(: کتاب خرىدم. )جنس کتاب مورد نظر است؛ ىعنى: چىز 

دىگرى نخرىدم(.

3( عاّم و خاص
پسر همساىٔه ما هوشنگ نام دارد.

واژه هاى »پسر«، »همساىه« و »هوشنگ« هر سه اسم هستند ولى دو کلمٔه »پسر« و 
»همساىه« از جهاتى با »هوشنگ« تفاوت دارند.

الف( پسر و همساىه، جمع بسته مى شوند:
پدر غّزالى تربىت پسران خوىش، محّمد و احمد را در آخرىن روزهاى عمر  

به دوستش واگذار کرد.  
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پىامبر اسالم)ص( حرمت و حقوق همساىگان را همىشه ىادآورى مى فرمودند.  
ب( پسر و همساىه، »ى« نکره مى گىرند:

اّما ماىه  کم  پىشه ورى  خانٔه  در  هجرى   450 سال  روزهاى  از  ىکى  در   
پرهىزگار پسرى به دنىا آمد.  

سنگ پشت، همساىه اى داشت که گاه گاه در کنار برکه با او دىدار مى کرد.  
پ( پسر و همساىه بر همٔه افراد طبقٔه خود داللت مى کنند؛

به عبارت دىگر، همٔه پسرها »پسر« و همٔه همساىه ها »همساىه« هستند.  
اىن دسته اسم ها را »عام« مى نامىم.

اّما »هوشنگ«
الف( جمع بسته نمى شود: هوشنگ ها
ب( »ى« نکره نمى گىرد: هوشنگى آمد.

پ( اگر چه صدها پسر به نام »هوشنگ« هستند اّما در هر جا غرض از »هوشنگ« 
فرد خاّصى است.

اىن دسته اسم ها را »خاص« مى خوانىم؛
پس اسم خاص نه نکره مى شود و نه جمع بسته مى شود.

ىادآورى: گاهى بعضى اسم هاى خاص که برجسته هستند، جمع بسته مى شوند. 
در اىن صورت، نظاىر آنها مورد نظر است مانند:

اىران، سرزمىن ابن سىناها، خواجه نصىرها و غّزالى هاست.

فّعالّىت
ده نمونه از انواع اسم را از درس مقاىسه بىان کنىد.

4( ساخت
اسم ها از جهت ساخت در سه گروه دسته بندى مى شوند:

اسم ساده: بـرخى اسم ها فقط ىک جزء دارند و تقسىم پذىر نىستند: آتش، کبوتر، سىاوش، 
وجدان، گوسفند؛ اىن اسم ها را ساده مى نامىم.
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پاره اى از اسم ها به دو ىا چند جزء که معنى مستقل دارند، تقسىم مى شوند: اسم مرکّب: 
کتابخانه، سفىدرود، چهل چراغ؛  اىن اسم ها را مرکّب   مى نامىم.  

اسمى است که دست کم ىک جزء آن معناى مستقل ندارد؛ ىعنى پىشوند ىا  اسم مشتق1: 
                       پسوند بـاشد: ترشى، مـوشک،  رفتار، خنده، پوشه؛ اىـن اسم هـا را مشتق 

                      مى نامىم.
پاره اى از وندهاىى که اسم مشتق مى سازند، عبارت اند از: زار )گلزار(،  
ـ ش  ـِ ـ )ـه/ه =e( )گردنه(،  ـ ـِ ـَـ ک )پىچک(، ـ گاه )کارگاه(، دان )گلدان(، ـ  

)گردش(، ار )خرىدار(، بان )باغبان(، چه )باغچه(، ى2)نىکى(.   

بىاموزىم

»نقش نماى اضافه« را در نمونه هاى زىر بررسى مى کنىم:
جناِب عالى، سخِن معلّم، لِب تشنه، توِپ بازى

توضىح آنکه:
1( نوشتن نقش نماى اضافه )کسرهٔ اضافه( همه جا الزامى نىست اّما رعاىت 
آن به صحىح و سرىع خواندن کمک مى کند؛ مانند: استاد ساختارِ موردِ نظر را 

در جمِع حاضران تشرىح کرد.
2( رعاىت نقش نماى اضافه در بعضى ترکىب ها الزامى است؛ چرا که اگر 
آن را ننوىسىم، کلمه به شکلى غىر از آنچه منظور ماست، خوانده و معنى مى شود. 
مانند »لِب تشنه« که بدون منظور کردن نقش نماى اضافه، لب تشنه خوانده مى شود 
و معنى آن تغىىر مى کند. همچنىن است: اسِب سوارى، قِد بلند، توِپ بازى، و 

نىز اىن جمله ها: پدِر احمد را دىد، معلِّم بچه ها را شناخت.
بند 2 چه  نمونه هاى  در  اضافه  نماى  نقش  نکردن  رعاىت  دهىد  توضىح 

تغىىرى در معنى آنها اىجاد مى کند.

1ــ بعضى از اسم ها وىژگى هاى مشتق و مرکّب را با هم دارند که به آنها »مشتق ــ مرکب« مى گوىند. 
مانند: دانش آموز )دان + ـِـ ش + آموز(

2ــ ى نکره و نشانه هاى جمع، وندهاى صرفى هستند و اسم مشتق نمى سازند.
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خودآزماىى
1( هستٔه اىن گروه هاى اسمى را مشّخص کنىد.

همىن دو کتاب جغرافى، خانٔه پدرى، عامل مهم ترقى نوجوانان، سازمان ملّى توسعه و پىشرفت 
اقتصادى، هر درخت مىوه دار، همه کس، آهنگ هاى آسمانى، ىک گله گوسفند، هر پنج دانش آموز.

2( با ىکى از راه هاى چهارگانه اى که خواندىد مشخص کنىد کدام ىک از واژه هاى زىر اسم است؟
مثال: نوع ← الف( مى شود آن را جمع بست: نوع ها، انواع

ب( ى نکره مى گىرد: نوعى پارچه
پ( آن و اىن مى گىرد: اىن نوع پارچه

ت( در جمله نقش مى پذىرد: اىن نوع را نمى پسندىد؟ نوع پارچه را عوض کنىد.
نوع، قىد، اصلى، معرفه، ساختمان، گرفتند، از، پىشتر، پىش، پنجم، تعّجب آور، شعر، شعرا

3( اسم هاى زىر را با عالمت ىا عالمت هاى مناسب جمع ببندىد؛ مثل ستاره که مى شود: ستاره ها، 
ستارگان

چشم، گربه، سبزى، کتاب، خانم، عضو، بچه، عقاب، پلنگ، بنده، زانو، ابرو، فرماىش، آشنا، 
دانشجو، رىاضى، مىوه، نکته، بانو، نور، کافر.
4( جمع مکّسر واژه هاى زىر را بنوىسىد.

زمان، قلّه، رأى، شاهد، عمل، دعا، کاسب، نتىجه، ماّده، کافر.
5( با هرىک از کلمه هاى زىر، ىک جمله بسازىد.

چهارراه، دستمال، خودکار، دانش، ماهى کپور، کتابخانه.
6( ساخت اسم هاى زىر را مشخص کنىد.

چنار،  زاغچه، کالغ،  زّرافه،  پلنگ،  شترگاو  خىار،  آبدوغ  آوىزه،  شتر،  قافله ساالر،  کاروان، 
پلّکان، لبه، هوش، جوشش، جو، پاسبان، گرىه.

7( خاص و عام بودن اسم هاى زىر را ثابت کنىد )برخى از آنها بىش از ىک مفهوم دارند(. آتش، 
هوا، افتخار، پول، برنج، قاسم، قاسم آباد، هالک، سالمت، بره، سنگ، چاره، زهره، شمع، سوسن، 

شهاب، بهرام، مّرىخ، انگىزه.
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8( دربارٔه طرح زىر ىک بند بنوىسىد.



 65 

درس سىزدهم

با چه خّطى بنوىسىم؟

همٔه ما به خاطر دارىم که در پاىٔه اّول دبستان پس از آنکه کمى با »خواندن« آشنا شدىم، 
»نوشتن« را نىز آغاز کردىم. در آن سال، شکل نوشتن ما به تقلىد از خّط کتاب فارسى بود. 

معلّم امال مى گفت و ما مى نوشتىم:

اّما از پاىٔه دوم دبستان به بعد، آموختىم که جمالت باال را به شکل زىر بنوىسىم:

درشت،  اّول  نمونٔه  کلمات  و  که شکل حروف  درمى ىابىم  باال  نوشتٔه  دو  مقاىسٔه  با 
زاوىه دار و ىکنواخت است و حرف ها کنار هم چىده مى شوند اّما شکل حروف و کلمات 
در نمونٔه دوم ظرىف، منحنى و متعادل است؛ حرف ها با ىکدىگر تناسب و تقارن دارند و 
»نوشتن« آنها سرىع تر انجام مى گىرد؛ زىرا به جاى »زاوىه«ى حروفى مانند ب، د، ک … از 
 … استفاده مى کنىم و »دندانه«هاى »س« و »ش« را نىز  ،  ، »قوس« آنها مانند
« مى نوىسىم. استفاده از خّط نوشتٔه اّول ــ که به  « و » اغلب به شکل کشىده » 
ـ موجب کندى در »نوشتن« مى شود؛  »خّط نسخ« شبىه است و به آن »شبه نسخ« مى گوىندـ 
چنان که هنگام نوشتن کلمٔه »تخته« با آن خط، مداد چند بار از روى کاغذ برداشته مى شود، 
اّما براى نوشتن آن با خّط نوشتٔه دوم ــ که به »خّط تحرىرى« معروف است ــ مداد را  فقط 

.»  ىک بار از روى کاغذ برمى دارىم: » 
از مزاىاى خّط »شبه نسخ« اىن است که در آن حرف ها به شکل واضح و برجسته در 
کنار ىکدىگر قرار مى گىرند؛ بنابراىن، براى ىاد گرفتن الفباى فارسى در پاىٔه اّول دبستان 
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چنىن خطّى الزم است. خّط نسخ براى چاپ کتاب و مطبوعات نىز مناسب است و عمل 
»خواندن« را آسان مى کند اما براى نوشتن، اىن خط مناسب نىست و خّط تحرىرى توصىه 

مى شود. در زبان هاى انگلىسى، فرانسه و … نىز خّط تحرىرى با خّط چاپى فرق دارد.

 تحرىر در لغت به معنى نوشتن است. »خّط تحرىرى« در اصطالح، 
خّطِ نوشتن با دست است.

  اىن خط هر چند به »خّط نستعلىق رىز« نزدىک است اّما از لوازم 
و خوش نوىسى  هنرى  خّط  ِصرفاً  نباىد  و  مى رود  به  شمار  نوشتن  مهارت 

تلّقى شود.
  خّط تحرىرى به سبب ظرافت، زىباىى و سرعتى که در نوشتن آن 

است، براى دست نوشته هاى ما »خّط معىار« به شمار مى رود.

فّعالّىت
از متن درس هاى هفت تا دوازده کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسی )1( 

با توجّه به گروه کلمه هاى زىر امال بنوىسىد.

»گروه کلمه« ها براى امالى شمارۀ دو

مضارع التزامى، خار مغىالن، ُصَور  خىال، القا و تفهىم، همهمه و قهقهه، ُقرا  و   دهات، 
قالع و دژها، طبىعت قّهار، چشمه و قنات، هُرم آفتاب، نوشتٔه ابن بطوطه، حلّه اى ابرىشمىن، 
شخم و ورزاو، تناسب و تقارن، شبه نسخ، خّط تحرىرى، نستعلىق رىز، ضابطىن دادگسترى، 
َاحرار و آزادگان، مقاىسه و تمثىل، ّقصه و اسطوره، متحّىر و مبهوت، تعّمد و اجبار، حصول 
و  عروج  مقّدس،  نهضت  دىدگى،  و ستم  مظلومّىت  مأىوس،  قىافٔه  آال،  قزل  ماهى  نتىجه، 
ترّقى، آراسته و مزىّن، والىوم و آنتى بىوتىک، مدح قزل ارسالن، قطار سرىع الّسىر، قوام 
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و استحکام، ختام و پاىان، فلق و شفق، ظهىر فارىابى، عاّمٔه مردم، محو و نابود، معاصر و 
هم زمان، مراعات نظىر، جام عقىقى، نرگس و شقاىق، فرىاِد خان گزىده ها، غمىن و محزون، 
اطاّلع، درخششى  رىس، محض  و  راست  منتظر،  زائران  نجات،  جلىقٔه  مسلّح،  و  آماده 
عجىب، خطوط دفاعى، نسىان و غفلت، رزمندٔه بولدوزرچى، غّواصان رزمنده، جزر و مّد 
آب، جنگ و معرکه، ُاسؤه تقوا، ُقرب و بُعد، دو مصراع بىت، ادبّىات تأثىرگذار، حضرت 
مسىح، ِانعام و بخشش، محرمانه وِ سّرى، تبختر و خودخواهى، منقلب و سرگشته، هق هِق 
کودک، مشتاق و عالقه مند، سرمنزل غاىى، قىافٔه عبوس، هدىه اى تفّننى، مغازٔه مستعمل 
فروشى، زنده و ذى حىات، بال عقاب آسا، جذبٔه اسرارآمىز، سرزمىن قره قورم، رّب النوع 
پستى،  و  دنائت  بهره رسان،  و  ثمربخش  عارفانه،  ذوق  گل ها،  و  َازهار  بخش  زىنت  قلم، 
الُملک، شعر  اعتصام  برگ سمن،  و گل ها،  رىاحىن  و عجىن،  آمىخته  مغرور،  و  گستاخ 

ترىللو، مّشاطٔه صبح، لحن قاطع.
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درس چهاردهم

توصىف

در سال هاى گذشته، با توصىف منظره و شئ و چهره آشنا شدىم و دانستىم که ىکى 
از راه هاى راىج پروردن مطالب »توصىف« است. اّما توصىف تنها در نوشته هاى داستانى 
و شعر ىا گزارش و سفرنامه کاربرد ندارد بلکه در علوم و فنون هم به گونه اى مؤثّر و فّعال 
به کار مى رود. گاه ما مجبور مى شوىم در علوم تجربى به جاى تعرىف ىک شئ ىا پدىده، به 
توصىف آن بپردازىم؛ مثالً در گىاه شناسى اجزاى گىاه و انواع گىاهان با توصىف شناخته 

مى شوند. به نمونٔه زىر در وصف علمى »گل« توّجه کنىد:
گل در گىاه شناسى، قسمتى از ُرستنى هاى دانه دار و شامل اعضاى زاىشى گىاه است. 
گل معموالً بر ساقهٔ نازکى به نام ُدم گل قرار دارد که برگه در پاى آن است. ]  گل[ بىشتر از رشد 
بعضى جوانه هاى جانبى ــ جوانه هاى گل زا ــ پدىد مى آىد. ابتدا به صورت غنچه است و سپس 
شکفته مى شود. گل کامل از کاسبرگ، گلبرگ، پرچم و مادگى تشکىل ىافته که همگى در پاىىن 
  گل حلقه اى است از کاسبرگ ها که به کاسهٔ گل موسوم  به » نهنج« مّتصل اند. بىرونى ترىن جزءِ

است و جام گل را در برگرفته است …
از روى اىن توصىف مى توان شکل گل و اجزاى آن را رسم کرد. حال، نوشتٔه توصىفى 
باال را با نوشتٔه زىر که در آن سفر در سرزمىن گرمسىرى وصف شده است، مقاىسه کنىد:
بر دشت نشسته است، خود را نشان  آبادى، از پس گرماىى که  شتر آهسته مى رود … 
مى دهد . آسمان گرفته و ابرى است. خاربن ها به زمىن چنگ زده اند. شتر آهسته مى رود، صبور 
و تشنه؛ پاىش را آرام خم مى کند و سنگ رىزه ها از زىر پاى بارىک و بلندش ُسر مى خورند. برق 
آفتاب سنگ ها را داغ مى زند و هجوم گرماى دشتستان بر لب ها تاول مى نشاند. شتربان دهنهٔ شتر 
ٔ خارى دهنه را شل مى کند  را مى گىرد، چشمان گله مند و سىاهش را مى نوازد و هر  ازگاهى پاى بُنه
و تا به کوه برسد با کاکل سىاه و کاله نمدى ىک رو و چشمان درشت و سرگردان حرف مى زند …
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سنگ هاى  مىان  از  مى خورد.  پىچ  درىا  کنارهٔ  از  و  مى گذرد  کُنار  جنگل هاى  از  جاده 
صىقل خورده مى گذرد، در گرما گرم دشت سىنه پهن مى کند و به آبادى که مى رسد، دوشاخه مى شود.

)کنىزو، منىرو روانى پور(

در اىن وصف، طبىعت قّهار و نامأنوس است، خاربن از تشنگى به خاک چنگ زده 
است. برلب رهگذر دشتستان تاول مى نشىند. برق آفتاب سنگ ها را داغ مى زند … .

براى  توصىف ها،  اىن گونه  در  دارند.  اساسى  نقش  توصىف  اىن  در  عناِصر خىال 
آنکه موصوف در برابر مخاطب مجسم گردد و تصوىرى زنده از آن ارائه شود، از عناصر 
خىال استفاده مى کنىم. توصىف ممکن است، به فراخور موضوع انواع متعّدد پىدا کند: 
از توصىف ىک پدىدٔه علمى تا وصف طبىعت ىا عصر و زمانه که در اىن مجموعه وصف 
حاالت جانوران، افراد انسانى، فضاى زندگى اجتماعات مثل محفل، مجلس، خانواده، 
شهر، مسجد، مدرسه و … جاى مى گىرد. براى هر ىک از آنها نىز مى توان اقسام گوناگون 
سراغ گرفت؛ مانند طبىعت مأنوس، وحشى، فضاى شاد ىا ماتم زده ىا وحشت زا، چهره و 

قىافٔه بّشاش، غمگىن، خوشحال، مأىوس و … .
حواّس پنج گانه و تجربه هاى حّسى و عاطفى مواّد توصىف را مى سازد. در عىن 
حال، نوىسنده براى بىان هرىک از گونه هاى وصف با کىفّىات و حاالت گوناگون، به گنجىنٔه 
واژگاِن درخور و متناسبى نىازمند است؛ مثالً در نوشتٔه زىر، نوىسنده وصف باد و باران 
با حاالت  با طوفان و تالطم درونِى زندانى همراه ساخته و فضاىى متناسب  سهمناک را 
عاطفى قهرمان داستان اىجاد کرده است.مى بىنىد که به کارگىرى واژگان مناسب به ساخت 

اىن فضاى خاص، کمک فراوان مى کند:
باد دست بردار نبود. مشت مشت باران را توى گوش و چشم مأمورىن و زندانى ها مى زد. 
مى خواست پتو را از گردن گىله مرد باز کند و بارانى هاى مأمورىن را به ىغما برد. غرّش آب هاى 
غلىظ جىغ مرغابى هاى وحشى را خفه مى کرد. گاهى درهم شکستن رىشهٔ ىک درخت کهن زمىن 
را به لرزه درمى آورد. ىک موج باد از دور با خشاخش شروع و با زوزهٔ وحشىانه اى ختم مى شد …

)گىله مرد، بزرگ علوى(

در وصف کوتاه زىر، نوىسنده توصىفى موَجز و طرح گونه از ىک دِه سّنتى را نشان مى دهد:
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 آدم ها، کناِر آب بارىکه اى ىا چشمه اى  دهى مثل همهٔ دهات: ىک النهٔ زنبور ِگلى و به قِدّ
ىا استخرى ىا قناتى ىعنى که آبادى.

)نفرىن زمىن، جالل آل احمد(

اىن هم وصفى از صحنه اى خانوادگى؛ غروب ىکى از روزهاى ماه مبارک رمضان:
آفتاب لب بام بود و هوا گرم گرم بود. از دىوارى که رو به مغرب بود، هُرم آفتاب توى 
حىاط مى زد. از آبى که چند دقىقه پىش پاشىده بودند، هنوز نَمى باقى مانده بود و بوى گرم خاِک 

نم کشىده، هوا را پر کرده بود و هُرم آفتاب تا اىن وِر حىاط توى اىوان مى زد.
بچه ها ــ دو تا دختر، ىکى ده دوازده ساله و دىگرى کوچک تر ــ توى اىوان روبه روى 
مادرشان به دىوار تکىه داده بودند و از حال رفته بودند؛ رنگشان پرىده بود. دهانشان باز مانده 
بود و نگاه چشمشان به دست مادرشان دوخته شده بود که هنوز قّوت داشت و مىله ها را تند باال 
و پاىىن مى برد و همه، در تنگناى بى حالى خود، گىر کرده بودند و به انتظار اذان مغرب ساکت 

نشسته بودند.
پدر از توى اتاق، همهٔ اىن بساط را مى دىد و آهسته ذکر مى گفت. سماور به جوش آمده 

بود و بخار آبى که از آن برمى خاست، توى اتاق مى زد …
 )سه تار، جالل آل احمد(

فّعالّىت
ىک توصىف کوتاه دربارٔه آسمان ىا خورشىد بگوىىد.

با شىفتگى تمام، شهر  ابن بطوطه، جهان گرد مراکشى قرن هشتم،   نوشتٔه زىر،  در 
دمشق را وصف مى کند:

دمشق بهترىن و زىباترىن شهر جهان است … اىن شهر، تا آنجا که ما ُجسته و دىده اىم، 
نگىن بالد اسالم و عروس شهرهاست. خود را به گُل و رىحان آراسته و در ُحلّهٔ ابرىشمىن باغ ها 
کوچه ها  و خم  پىچ  در  مار  هم چون  که  آب سلسبىل،  و  گسترده  پرداخته …ساىهٔ  به جلوه گرى 

فرومى پىچد و باغ هاىى که …
چنانکه در نمونه ها دىده مى شود، در توصىف استفاده از هرگونه صفت، فعل و قىد 
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مناسب ضرورى است؛ چرا که مى توان به کمک آنها به طور ظرىف و موشکافانه دىده ها را 
بىان کرد. از اىن رو نوىسنده باىد ضمن بهره مندى از هنر مشاهده، الفاظ کافى و درخور را 
در ذهن داشته باشد تا بتواند در هر موقع و مقام، تعبىرى مناسب بىاورد. با اىن مهارت در 

سال هاى آىنده بىشتر آشنا خواهىد شد.
به اىن نکته نىز باىد توّجه داشت که وارد کردن همٔه جزئّىات در توصىف نه الزم است 
و نه همواره مقبول. از مىان جزئىات آنهاىى را باىد برگزىد که در نشان دادن مقصود نقش 
را در حافظه  تنها خط هاىى  مىان خطوط چهره  از  مهم ترى دارند؛ همچنان که صورتگر 

ترسىم مى کند که در نشان دادن حالتى به کار مى آىند. 
نگارش  در  و  است  گوناگون  و  وسىع  بسىار  توصىف  گفتىم، حوزٔه  البّته، چنان که 
انواع نوشته ــ اعم از علمى و ادبى ــ کاربردهاى فراوان دارد. نوىسندٔه خوب باىد اىن 
کاربردها را بشناسد؛ نمونه هاى خوب را بخواند و خود را براى آفرىنش ادبى و نگارش 

خالق آماده سازد.

انواع  در  که  است  مطلب  پرورش  راىج  راه هاى  از  ىکى  توصىف، 
نوشته هاى علمى و ادبى کاربرد دارد. نوىسنده در هر ىک از انواع و گونه هاى 
وصف به گنجىنٔه واژگاِن درخور و متناسبى نىازمند است. عالوه بر اىن، 
استفادٔه درست از هرگونه صفت، فعل و قىد مناسب براى توصىف دىده ها 
و شنىده ها ضرورى است. در توصىف نباىد از همٔه جزئّىات سخن گفت. 
بلکه باىد تنها به آن دسته از جزئّىات پرداخت که به روشن تر شدن مقصود 

کمک مى کنند.
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خودآزماىى
1( تصوىر زىر را در ده سطر وصف کنىد.

2( بنوىسىد هر ىک از انواع توصىفات زىر براى بىان چه مقصودى است؟
 بهار گذشته دو سال بود که آنجا بودم. ماهِ مه که رسىد، چه بگوىم که چه گرماىى شد! خداى من! چنان چىزى 
را هرگز ندىده بودم. هىچ کس توان کار کردن نداشت. کارگرها دراز  به دراز تو ساىه مى افتادند و مى خوابىدند. گوسفندها 
دراز مى کشىدند و مى مردند. بعضى حىوان ها واقعاً دىوانه شدند. خورشىد از آن باال چنان برزمىن مى تابىد و برق آفتاب 
چنان وحشتناک بود که احساس مى کردى، چشم هاىت مى خواهند از حدقه بىرون بپرند. خاک ترک مى خورد و از 
هم مى پاشىد. محصوالت کباب مى شدند؛ زىتون ها همگى دود شدند و به هوا رفتند. درست دِر جهّنم باز شده بود. به 
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اندازهٔ ىک چشم به هم زدن، نمى شد خوابىد … شب ها همان قدر گرم بود که روزها. انگار توى کوره زندگى مى کردى.
 )وطن فروش، سامرست موام، ترجمٔه على محّمد حق شناس(

٭     ٭     ٭
 نامه اى از برادرم رسىد لبرىز از مهر و سرشار از خبرهاىى که خوابشان را مى دىدم.

برف کوه هنوز آب نشده است. به آب چشمه دست نمى توان برد. ماست را با چاقو مى برىم. پشم گوسفندان را 
گل و گىاه رنگىن کرده است. بوى شبدِر دوچىن هوا را عطرآگىن ساخته است. گندم ها هنوز خوشه نبسته اند. صداى 
بلدرچىن ىک دم قطع نمى شود. جوجه کبک ها خّط و خال انداخته اند. کبک درى در قلّه هاى کمانه فراوان شده است.
مادىان قزل، کّرهٔ مادهٔ سىاهى زاىىده است. تولهٔ شکارى بزرگ شده است. اسمش را به دستور تو پات گذاشته ام. 
رنگش سفىد است. خال هاى حناىى دارد. گوشش آن قدر بلند است که به زمىن مى رسد. از مادرش بازىگوش تر است. 
پرىروز براى کبک به قره داغ رفتم و پات را همراه بردم. چىزى نگذشت که در مىان علف ها و خارها بوى دلخواه خود را 
ىافت. در کنار بوتهٔ سبزى اىستاد. تکان نخورد. چشم به گىاه دوخت. اندامش به لرزه افتاد. دست راست را باال برد. 
فرصت پىاده شدن نداشتم. دهانهٔ اسب را رها کردم و تفنگ را سر دست گرفتم. کبک نرى به هوا رفت. به زمىنش آوردم. 
الى گَوَن ها افتاد. پات رفت و به ىک چشم برهم زدن، پرنده را به دندان گرفت و آورد. دهانش به دستم نمى رسىد. دو 

دست را بر رکاب گذاشت و کبک را به دستم سپرد.
با کمک پات چندىن کبک از تسمه بند زىن آوىختم و به خانه آمدم. بىا تا هوا تر و تازه است، خودت را برسان. 

مادر چشم به راه توست. آب خوش از گلوىش پاىىن نمى رود.
)بخاراى  من اىل من، محّمدبهمن بىگى(

3( مفرد جمع هاى مکّسر زىر را بنوىسىد.
احرار، قالع، ُقرا، ادلّه، نَُسخ، فالسفه، تّجار، مکاتىب، مکاتب، رعاىا، نواحى، معانى، اجانب، اشىا

4( صحىح کلمات زىر را بنوىسىد.
استىفا از کار، خورده فروشى، تمِر ىادبود، روغن ماىه
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درس پانزدهم

زبان شناسى چىست؟ )1(

پىش از اىن گفتىم، زبان ىک نظام است که کار اصلى آن اىجاد ارتباط مىان انسان هاست 
و شکل هاى گوناگونى به نام گونه، لهجه و گوىش دارد. اکنون باىد اضافه کنىم علمى که به 
شناخت زبان مى پردازد، زبان شناسى نام دارد. زبان شناسى را مطالعٔه علمى زبان نىز تعرىف 
کرده اند. منظور از کلمٔه علمى در اىن تعرىف آن است که زبان شناسى ــ مثل همٔه علوم 

دىگر  ــ از روش هاى راىج در تحقىقات علمى استفاده مى کند.
باىد در نظر داشت که سابقٔه مطالعٔه زبان به چندىن هزار سال پىش باز مى گردد. در 
گذشته، زبان را به قصد شناختن خوِد آن مطالعه نمى کردند بلکه هدف از مطالعٔه زبان حفظ 
کتب آسمانى و آثار ادبى از دگرگونى هاى ناشى از گذشت زمان بود ىا اىجاد ارتباط مىان 
اقوام و مللى که به زبان هاى مختلف سخن مى گفتند. مطالعٔه زبان به اىن شىوه را زبان شناسى 

سّنتى مى نامند.
در مقابل زبان شناسى سّنتى، زبان شناسى جدىد قرار دارد. زبان شناسى جدىد زبان را 
در درجٔه اّول به قصد شناختن خود آن مطالعه مى کند و فقط به کشف واقعّىات موضوع زبان 
مى پردازد تا درىابد زبان به آن گونه که هست، چىست و دىگر نمى کوشد که آن را تغىىر دهد. 
زبان شناسى در اىن مفهوم مشّخص، علمى است جدىد که از آغاز قرن بىستم شروع شده 
و اىنک به پىشرفت هاى زىادى دست ىافته است. زبان شناسى جدىد را به نام زبان شناسى 

همگانى ىا ساخت گرا نىز مى شناسند.
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فّعالّىت
فکر کنىد و پاسخ دهىد.

نزدىک ترى  ارتباط  زبان شناسى  کدام  با  امروز  فارسى  زبان  دستور 
دارد؟ چرا؟

مطالعٔه زبان به شىؤه جدىد و به قصد شناختن خوِد آن، کار آسانى نىست. ىکى از 
مشکالت مطالعٔه زبان، تغىىر و تحّول دائمى آن است. براى رفع اىن مشکل، زبان شناسان 
زبان  مثالً،  مى گذارند؛  کنار  مى شود،  زبان  در  تغىىر  و  تحّول  موجب  که  را  زمان  عامل 
فارسى را فقط به صورت امروزى آن بررسى مى کنند؛ از صورت هاىى نظىر »همى رفتم« و 
»شنىدستم« و »مر او را حسن گفتندى« و »به باغ اندرون« و مانند اىنها که همگى به گذشتٔه 
زبان فارسى تعلّق دارند، چشم مى پوشند و مطالعٔه آنها را به شاخه اى دىگر از زبان شناسى 

مى سپارند که به زبان شناسى تارىخى موسوم است.
وجود گونه ها، لهجه ها، گوىش ها و گستردگى بىش از حّد آن ىکى دىگر از مشکالت 
از  ىکى  به  فقط  را  مطالعٔه خود  زبان شناسان  مشکل،  اىن  رفع  براى  است،  زبان  مطالعٔه 
شکل هاى گوناگون زبان محدود مى کنند؛ شکلى که بىشتر براى اىن کار برمى گزىنند، ىکى 

از شکل هاى نوشتارى ىا گفتارى گوىِش معىار است.
اگر براى اىن کار ىکى از گوىش هاى جغرافىاىى، اجتماعى و … را انتخاب کنند در 

آن صورت، حاصل کار آنان را گوىش شناسى مى گوىند.
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بىاموزىم

به نظر شما کدام جمله صحىح است؟ چرا؟
الف( اىن گىاه داروىى خواّص زىادى دارد.

ب( اىن گىاه داروىى خواص هاى زىادى دارد.
کلمٔه »خواص« جمع است )جمع خاّصه( و نباىد دوباره جمع بسته شود؛ 
بنابراىن، به جاى اىنکه بگوىىم و بنوىسىم: َاخبارها، اخالق ها، کتب ها، طرق ها، 
حواس ها، اوالدها و … مى گوىىم و مى نوىسىم: اخبار، اخالق، کتب، طرق، 

حواس، اوالد و …
را  آنها  مفرد  مکّسر  بعضى جمع هاى  به جاى  مى توانىم  ىادآورى 1( 
همراه با نشانٔه جمع فارسى »ها« به کار ببرىم؛ مانند »خبرها« و »کتاب ها« به  جاى 

»اخبار«، »کتب« و…
ىادآورى 2( گاه بعضى از کلماتى که جمع عربى هستند، در فارسى با 
معنى مفرد به کار مى روند. مانند طلبه )جمع طالب(، عمله )جمع عامل(، اسلحه 

)جمع سالح(، حقوق )جمع حق( و …
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خودآزماىى
1( منظور از علمى بودن زبان چىست؟

2( زبان شناسان براى حّل مشکل دگرگونى زبان، چه راه حلّى اندىشىده اند؟
3( وظىفٔه گوىش شناسى چىست؟

4( مثال هاى زىر را که در حوزٔه زبان شناسى تارىخى است، به زبان امروز بازنوىسى کنىد.
  بارانکى خردخرد مى بارىد، چنان که زمىن ترگونه مى کرد )تارىخ بىهقى(

   از اىن ناحىت خرما خىزد از هرگونه و اندر وى حىوانات اند عجب گوناگون )حدود العالم(
   پس ىوسف را بدان سر چاه بردند و جامه از او بىرون کردند و رسن به مىاِن او اندر بستند.
)ترجمٔه تفسىر طبرى(
   چون به بصره رسىدىم، از برهنگى و عاجزى به دىوانگان ماننده بودىم و سه ماه بود که موى 

     سر   بازنکرده بودىم.
)سفرنامٔه ناصر خسرو(

5( نوع اسم هاى مشخص شدٔه تمرىن 4 را تعىىن کنىد.


