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و  مى شود،  رىخته  جبهه ها  در  که  است  اهّمّىت خون هاىى  مثل  نتشارات،  ا اهّمّىت 
هدا«. دماء شهدا اگرچه بسىار ارزشمند و سازنده است،  »مداد العلماء َافضُل ِمن ِدماء الشُّ
لکن قلم ها بىشتر مى توانند سازنده باشند و اصوالً شهدا را قلم ها مى سازند و قلم ها هستند که 

شهىد پرورند.
امام خمىنى )ره(
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مقّدمه
مکتوب  آثار  دور،  بسىار  گذشته هاى  از  که  است  ارجمندى  زبان  چند  از  ىکى  فارسى  زبان 
گران قدرى از آن برجاى مانده که دربردارندٔه ارزش هاى واالى انسانى است. اىن زبان، قرن هاى 
متوالى، زبان رسمى و فرهنگى بخش وسىعى از جهان، از آسىاى مىانه تا آسىاى صغىر و بىن الّنهرىن 
و تمام شبه قاّرٔه هندوستان بوده است و نه تنها اىرانىان عالقه مند بلکه بسىارى از غىر اىرانىان، با شوق 
و 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.
مهم تر از همه اىنکه ادبّىات اىران ــ که در جهان مقامى بس شامخ دارد و ماىٔه فخر و مباهات و 
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.
براساس طرح مصّوب برنامٔه درسى زبان و ادبّىات فارسى، براى تسهىل آموزِش هر ىک از اىن 
دو مقوله ــ »زبان« و »ادبّىات« ــ محتواى کتاب هاى فارسى اىن دوره در قالب دو کتاب »زبان فارسى« 
و »ادبّىات فارسى« تهّىه و تنظىم شده است. البّته اىن مرزبندى به معنى جداىى زبان از ادبّىات نخواهد 
بود؛ زىرا گسستن و جدا کردن اىن دو عمالً ممکن نىست اّما براى آنکه محدودٔه نسبى اىن دو در آموزش 
مشّخص شود، روىکردى جداگانه براى هرىک باىسته به نظر مى رسىد. تقوىت و به کارگىرى مهارت هاى 
زبانى موجب توفىق در فراگىرى ساىر علوم و معارف از جمله ادبّىات خواهد بود و تعمىق و گسترش 

ادبّىات نىز موجب بارورى زبان مى گردد.
براساس تلفىقى بودن روش برنامه رىزى درسى سعى شده است مهارت هاى زبانى، قواعد شناخت 
زبان فارسى و کاربرد درست آن، به گونه اى درهم تنىده ارائه و نىز ارزشىابى شود.مباحث درهم تنىدٔه 
کتاب، در چهار حوزٔه زبان شناسى، دستور، نگارش و امال تهّىه شده است که ساختار هر ىک به تفکىک، 
در قالب نکاتى اساسى ىادآورى مى شود. البّته اىن تفکىک براى روشن شدن مباحث است و ضرورت 
دارد در آموزش اىن کتاب همٔه مطالب با هم دىده شود. به همىن سبب، خودآزماىى هر درس نىز درهم تنىده 

تنظىم شده است.

الف( زبان شناسى
براى اىنکه دانش آموزان با مباحثى دىگر از علم زبان شناسى ــ غىر از آنچه سال اّول گفته شد ــ 
آشناىى مختصرى پىدا کنند، در هر سال، چند درس براى اىن منظور درنظر گرفته شده است. اىن مباحث 



ضمن اىنکه درک عمىق و درستى از زبان به دانش آموز مى دهد و او را با مقولٔه زبان آشنا مى سازد، 
به طور غىرمستقىم در فهم دستور نىز ىارىگر اوست. آموزش هم زماِن 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
کوشش شده است که دستور زبان دورٔه دبىرستان، بر مبناى نظرّىۀ علمى ساخت گراىى نوشته 
شود و در حّد امکان دستور سّنتى نىز مّد نظر قرار گىرد. در تدوىن بخش دستور نکات زىر مورد نظر 

بوده است.
فارسى  نه  توصىف فارسى نوشتارى امروز در کتاب هاى درسى است؛  1( کتاب حاضر، 
گفتارى، نه عامىانه، نه   شعر و نه فارسِى روزگار گذشته )در کتاب ادبّىات فارسى، ذىل متون به وىژگى ها 

و تفاوت هاى فارسى گذشته با فارسى امروز اشاره خواهد شد(.
2( علم، به توصىف واقعّىات مى پردازد، در زبان نىز هرچه واقعّىت دارد ــ البّته واقعّىت فراگىر نه 
ـ در توصىف مورد نظر است.گرچه با گذشتٔه زبان و سلىقٔه شخصى و زىباىى شناسى  موردى و استثناىىـ 
و حّتى منطق، مغاىرت داشته باشد؛ براى مثال، چون در فارسى نوشتارِى تحصىل کرده هاى امروز، »وجه 
وصفى« راىج است، اىن کاربرد غلط نىست. همىن طور کاربرد »مى باىد رفت« و »باىد رفت« و »باىست 
برود« به جاى ىکدىگر. پس هرچه در فارسِى نوشتارى کتاب هاى درسى واقعّىت دارد، درست است و 

در اىن دستور، چىزى که واقعّىت زبانى ندارد تجوىز نمى شود.
3( در دستور ساختارى، توصىف براساس ساخت و صورت است؛ مثالً در تعرىف فعل به جاى 
اىن که بگوىىم: »فعل کلمه اى است که بر انجام کارى ىا روى دادن و پذىرفتن حالتى در زمان داللت کند« 
گفته مى شود: »فعل کلمه اى است که داراى شناسه باشد.« و در تعرىف مفعول به جاى گفتن »کلمه اى 
است که فعل بر آن واقع شود« گفته مى شود: »آن گروه اسمى که بعد از آن نشانٔه »را« بىاىد ىا بتوان بعد 
از آن »را« افزود، مفعول است.« و نىز »اسم، کلمه اى است که بتوان آن را جمع بست ىا پىش از آن، 

واژه هاى »اىن« و »آن« را افزود ىا ىکى از نقش هاى نهادى، مفعولى و… را بپذىرد.« 
4( در آموزش دستور، اساس کار بر اىن است که در هر سال، ىک دوره دستور فارسى تدرىس 
به اىن ترتىب، مطالب دستورى سال دوم در ادامٔه سال اّول آمده و در سال سوم، اىن مطالب  شود. 

تکمىل خواهد شد.
5( موارد نگفته در هر بحث، فراوان است و جاى بسىارى مطالب، خالى. 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 هر چند سودمند به نظر آىد ــ و همچنىن از تعرىف هاى معناىى 

خوددارى فرماىند.
6( کوشش شده است که قواعد دستورى هرچه ساده تر نوشته شود و از اطناب بىهوده جّدًا پرهىز 
گردد و تا حّد امکان از اصطالحات دستور سّنتى به دلىِل انِس بىشتر همکاران و مدّرسان محترم استفاده 
شود. مگر در موارد ناگزىر که اصطالحى با معنى گسترده تر ىا جدىدترى به کار رفته ىا اىنکه اصطالح 

براى دانش آموزان آشناتر بوده است.
7( به قواعد فّعال زبان بىشتر توّجه شده است؛ مثل کاربرد »ى« نسبت که با استفاده از آن، از 
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 فّعال نىست.
8( تمرىن هاى کتاب به گونه اى است که دانش آموز تنها با فراگرفتن عمىق و دقىق درس مى تواند 
بدانها پاسخ مناسب بدهد و از طرفى، انجام تمرىن نىز به ىادگىرى اساسى درس کمک مى کند. با درنظر 
گرفتن اىن تأثىر متقابل، درس و تمرىن هر دو اهّمّىت دارند و شاىسته است به شىوه اى درخور، به هر  دو 

توّجه کافى مبذول شود.
9( روش اىن کتاب حرکت از ساده به پىشرفته است و غالب بخش ها به منزلٔه پىش نىازى براى 
بخش هاى بعدى است؛ بنابراىن، اگر در ىادگىرى بخش هاى نخست کتاب توّجه کافى مبذول گردد، در 

پاىان کار، نتىجه مطلوب خواهد بود.

پ( بخش نگارش
درس هاى نگارش زبان فارسى طبق مصّوبات کمىسىون نگارش شوراى برنامه رىزى و در ادامه 

و تکمىل دروس نگارشى دورٔه راهنماىى با توّجه به نکات زىر تهّىه و تنظىم شده است.
1( درس ها عمدتاً به شىؤه استقراىى و به کمک تحلىل نمونه ها و استفاده از شىؤه مقاىسه نگاشته 

شده است.
2( به جنبه هاى کاربردى و عملى و تقوىت مهارت هاى نگارشى توّجه شده است.

3( در اىن شىوه فرصت هاى مناسب براى فّعالّىت هاى ىاددهى و ىادگىرى فراهم آمده است.
4( مطالب با تکىه بر آموخته هاى قبلى و از ساده به پىشرفته تنظىم شده است.

5( در بخش تمـرىن و نگارش، فـرصت هاى بازآمـوزى و کاربردى فراوانـى پىش بىنى شده است.



6( تمرىن ها ناظر به سطوح مختلف ىادگىرى است.
7( از شىؤه ارزشىابِى تکوىنى در درس ها استفاده شده است.

نمونه هاى  ارائٔه  به قصد  نىز  و  به عنوان شاهد مثال  امروز  نثر  نمونه هاى  از  8( در مىان دروس 
فارسى معىار ــ که با مسائل آموزشى مرتبط است ــ استفاده شده و  مفاهىمى از مسائل نگارشى به طور 

غىر مستقىم آموزش داده شده است.
9( نکته ها ى نگارشى با عنوان »بىاموزىم« در درس ها آمده  است.

ت( امال
قواعد  و  با شىوه ها  دانش آموزان  آشناىى  فارسى،  ادبّىات  و  زبان  برنامٔه درسى  اهداف  از  ىکى 
درست نوشتن، اىجاد مهارت در کاربرد صحىح کلمات و زىبانوىسى، تندنوىسى و درست نوىسى است. 
براى تحّقق اىن هدِف مهم، به طور مشّخص در هر سال، چهار درس امال درنظر گرفته شده است که 
ضمن آموزش چند نکتٔه امالىى و بحث و گفت و گو دربارٔه آنها، از دروس تعىىن شده از کتاب ادبّىات 
فارسى 2 ــ به صورت عىن متن و نىز گروه کلمٔه آنها ــ امالى تقرىرى گفته مى شود. عالوه بر اىن، در 
درس ها نىز نکتٔه امالىى با عنوان »بىاموزىم« گنجانىده شده است تا دانش آموزان به تدرىج با قواعد نظرى 
درست نوىسى آشنا شوند. کلّّىٔه »بىاموزىم «ها به خّط تحرىرى چاپ شده تا دانش آموزان ضمن آشناىى 

با نمونه هاى عملى، مهارت به کارگىرى خّط تحرىرى را نىز کسب کنند.

توصىه هاىى براى آموزش و ارزشىابى درس زبان فارسى 2 
1( درس ها به ترتىب شماره  تدرىس شود. ممکن است بعضى همکاران درس هاى نگارشى ىا 
دستورى را ىکجا و بدون توّجه به نظم کتاب تدرىس کنند. اىن کار از کلّى نگرى دانش آموز به زبان فارسى 

مى کاهد و باعث پراکندگى و کندى درىافت او مى شود.
2( به دلىل ماهّىت مهارتى و کاربردى اىن درس ها، تکرار و تمرىن و توالى در آنها رعاىت شود. 
دبىران محترم با مراقبت در حسن انجام تمرىن هاى نمونٔه کتاب و نمونه هاى مشابه، مهارت هاى آموزش 
داده شده را در دانش آموز تقوىت کنند.  تمرىن 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 تمرىن ها در فراگىرى مهارت هاى زبانى تأثىر 

بسزاىى خواهد داشت.
3( امال با خّط تحرىرى نوشته شود. 



4( متن امال از دو بخش تشکىل مى شود: بخش اّول، چند بند )پاراگراف( از دروس منثور بر 
مبناى ىک چهارم تعىىن شده از کتاب ادبّىات فارسى 2؛ بخش دوم، حّداکثر ده گروه کلمه. در پاىان هر 
درس امال، گروه کلمٔه درس هاى تدرىس شدٔه هر دو کتاب استخراج و تنظىم شده است. نظر به اىنکه 
ـ هدف  ـ نه تنها فـارسىـ  درست نوىسى کلمات و ترکىبات تازٔه کلّّىٔه کتاب هاى درسى در هر پاىـٔه تحصىلىـ 
درس امالست، الزم است از دانش آموزان خواسته شود کّل کتاب هاى پاىه را با چنىن هدفى مطالعه 
کنند. ارزشىابى 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.
5( دبىران محترم در تدرىس اىن کتاب از شىوه هاى راىج و گوناگون تدرىس استفاده کنند تا جرىان 
ىاددهى و ىادگىرى با سهولت بىشترى انجام شود. ضمن اىنکه آموزش هر ىک از مهارت هاى گوناگون 

اىن کتاب، روشى خاص و معّىن را مى طلبد.
ىابد و تا جاىى که  به دانش آموزان اختصاص  6( الزم است در تدرىس کتاب، بىشترىن سهم  
ممکن است معلّم نقش راهنما را بر عهده داشته باشد. فّعال بودن دانش آموزان در امر ىادگىرى، به وىژه 
در کسب مهارت هاى اساسى از روىکردهاى تعلىم و تربىت کنونى است. عدم توّجه به اىن مهم موجب 

ضعف و نارساىى در کسب مهارت هاى زبانى خواهد شد.
7( به دلىل روش خاّص ارائٔه دستور زبان، ممکن است احساس شود در هر بخش موارد دستورى 
به طور کامل گفته نشده است. اىن کار طّى سه سال انجام خواهد شد؛ بنابراىن، توصىه مى شود مباحث 
دستورى به همان اندازه که در کتاب آمده است مطرح شود نه بىشتر از آن. مباحث دستورى به تدرىج 

در سال هاى بعد گسترش خواهد ىافت.
دىگر  براى درس  درسى  هىچ  فرصت  از  گردد.  تمرىن  و  تدرىس  در ىک جلسه  هر درس   )8
استفاده نشود. به دلىل مهم بودن همٔه مهارت هاى زبانى مطرح شده در کتاب، هىچ درسى ىا ماّده اى نباىد 

تحت الّشعاع موضوع دىگر قرار گىرد.
تازه ترىن تغىىرات و اصالحات در سال 1389 بر پاىٔه نشست هاى کار گروه تخّصصى مؤلّفان و 
دبىران و نىز براساس نظرات و پىشنهادهاى صاحب نظران و دبىران سراسر کشور، صورت گرفته است. 

Literature-dept.talif.sch.ir نشانى پاىگاه راىانه اى گروه ز بان وادبّىات فارسى

دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوّسطه نظرى 
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اهداف کّلى آموزش زبان فارسى در پاىۀ دوم متوسطه

الف( حوزۀ شناختى
انتظار مى رود دانش آموزان با مطالعٔه اىن کتاب با مسائل و موضوعات 

زىر آشنا شوند:
1( زبان فارسى معىار و نقش آن در زندگى و تحکىم ارزش هاى ملّى، 

    دىنى و فرهنگى
2( زبان و گفتار و تماىز آنها از ىکدىگر

3( خط و نوشتار و تفاوت آنها
4( انواع نوشته و شىوه هاى تحقىق و مرجع شناسى

5( نمونه هاىى از زبان فارسى معىار و گذشته
6( ساختمان کلمات و انواع آن

7( نظام آواىى زبان فارسى

ب( حوزۀ نگرشى 
زىر  به موضوعات  ىادگىرى،  پاىان  در  دانش آموزان  که  مى رود  انتظار 

عالقه مند شوند:
1( بىان نظرات و افکار در قالب گفتار و نوشتار
2( به کارگىرى صحىح زبان فارسى در زندگى

3( پاسدارى از زبان فارسى و تالش براى تروىج و گسترش آن
4( کاربرد مناسب مهارت هاى چهارگانٔه زبان فارسى

پ( حوزۀ مهارتى
انتظار مى رود که در پاىان ىادگىرى، تواناىى هاى ذهنى و عملى زىر در 

دانش آموزان تقوىت گردد.
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1( تشخىص جاىگاه درست عالئم نگارشى و وىراىشى
2( مقاىسٔه زبان و گفتار، خط و گفتار

3( تشخىص ساختار صرفى و نحوى در زبان فارسى معىار
4( تشخىص انواع نوشته ها و مواد الزم براى نوشتن

5( به کارگىرى آموخته هاى مربوط به زبان فارسى در زندگى
6( به کارگىرى قواعد امالىى و نگارشى به هنگام نوشتن

7( وىراىش متون مختلف زبانى و ادبى
8( مهارت در نگارش نوشته هاى راىج در زبان فارسى 

9( مهارت در تحقىق و پژوهش
10( تواناىى استفاده از منابع و مراجع

11( مهارت در تهىه و تنظىم مقاله
12( مهارت در تهىٔه گزارش هاى علمى و ادبى
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درس اّول

زبان و گفتار

 زبان و گفتار چه تفاوتى باهم دارند؟ 
 منظور از نمود آواىى زبان چىست؟

حتماً براى شما هم پىش آمده است که هنگاِم گفتن جمله اى اشتباه کنىد و بالفاصله 
متوّجه اشتباِه خود شوىد و آن را اصالح کنىد. اىن دوگانگى را چگونه مى بىنىد؟ 

ناآگاهِى شما از قواعد زبان فارسى بود، چرا بالفاصله  از  ناشى  اگر جملٔه اشتباه، 
متوّجه آن شدىد و اگر ناشى از ناآگاهى شما نبود، چرا آن را به کار بردىد؟ زبان شناسان براى 

حّل اىن دوگانگى از تماىز مىان زبان و گفتار ىاد مى کنند. 
براساِس اىن تماىز، زبان ىکى از تواناىى هاى ذهِن انسان است. حال آنکه گفتار فقط 
نمود آواىِى اىن تواناىى است. ما حّتى در مواقعى که سخن نمى گوىىم ىا به سخناِن دىگران 
گوش نمى دهىم، باز هم از تواناىِى زبان برخوردارىم. در مواقعى هم که در حاِل فکر کردن 
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هستىم، بى گمان از زبان بهره مى گىرىم؛ بى آنکه ضرورتاً پاى گفتار در مىان باشد.
زبان شناسان معتقدند زبان به عنواِن ىک تواناىى ذهنى است که در آن هىچ گونه اشتباهى 
وجود ندارد. تنها در گفتار ممکن است اشتباه پدىد آىد. از اىن نظر، زبان مثل جدوِل ضرب 
است که خالى از هرگونه خطا و اشتباهى است و گفتار مثِل عمِل ضربى است که ما با استفاده 
از جدوِل ضرب انجام مى دهىم که امکان بروِز اشتباه و خطا در آن هست. اشتباهاتى که در 
گفتار پدىد مى آىد، ناشى از عواملى نظىِر خستگى، بى حوصلگى، حواس پرتى و اضطراب 

ىا دىگر عوامل محىط است.
اکنون مى توانىم دوگانگى باال را به کمِک همىن تماىِز زبان از گفتار اىن گونه حل کنىم 
که بگوىىم اشتباه در گفتار رخ مى دهد و رفع و اصالِح آن به وسىلٔه زبان صورت مى گىرد. اّما 
اىن تنها فاىده اى نىست که از تماىِز زبان و گفتار حاصل مى شود. فاىدٔه دىگِر اىن تماىز آن 
است که به کمِک آن نشان مى دهىم کسانى هم که به طوِر مادرزاد ىا به سبِب تصادف از قدرِت 
گفتار بى بهره اند، به هىچ وجه از نعمِت زبان محروم نىستند؛ مثالً، ناشنواىان از تواناىِى ذهنِى 
زبان به اندازٔه افراِد دىگر برخوردارند؛ جز اىنکه به هنگاِم استفاده از آن به جاى نمود آواىى 

 ىا گفتار از نمود حرکتى )حرکت دست ها و لب ها( کمک مى گىرند.
فّعالّىت

با اجراى ىک پانتومىم )نماىش صامت(، دربارهٔ تفاوت مىان نموِد آواىى 
و نموِد حرکتى زبان گفت وگو کنىد.

فاىدٔه سوِم تماىِز مىان زبان و گفتار اىن است که براساِس آن نشان مى دهىم که چرا 
گوناگونى هاى سبکى و لهجه اى و حتى گوىشى به ىگانگِى زبان آسىب نمى رسانند. علّت اىن 
امر آن است که گوناگونى هاى ىادشده عمدتاً به گفتار مربوط مى شوند نه به زبان. البّته نکتٔه 
ـ همان طور که در درس هاى  اخىر در مورِد گوىش ها به طوِر صددرصد صادق نىست؛ چونـ 
ساِل پىش دىدىم ــ دامنٔه تفاوت هاى گوىشى از گفتار فراتر مى رود و به زبان مى رسد. چرا 
که گوىش ها از نظِر قواعِد دستورى و نوِع کلمات نىز باهم فرق دارند. به همىن دلىل، ممکن 
است سخن گوىاِن گوىش هاى مختلف در فهِم سخناِن ىکدىگر با اشکال روبه رو شوند. 
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آنچه تاکنون دربارٔه آن سخن گفتىم، به رابطٔه زبان و گفتار مربوط مى شود. اکنون 
باىد پرسىد که رابطٔه زبان با نوشتار و خط چگونه است و آىا خط و نوشتار هم مثِل گفتار، 
در معرِض اشتباه ىا تنّوع و گوناگونى است ىا مثِل زبان، از اشتباه و تنّوع به دور است؟ در 

درس هاى بعد به اىن پرسش ها پاسخ خواهىم داد. 

م  �ی امو�ز �ی �ب

؟  ح اس�ت مله صح�ی دام �ب �ک

ود.  ی �ش س�ت م �ک �ب �ش �یّ�ت  ها مو�ب به دو�ی دن � ن �ز ( دام ال�ز

ود.  ی �ش س�ت م �ک �ب �ش ی ها مو�ب
گ

� به دوگا�ز دن � ن �ز ( دام �ب

٭٭٭

 . �ت �یّ�ت « �ا�ز ن کلمٔه » دو�ی د ا�ز �آ ا�ی �ب ی اس�ت و �ز ارس کلمٔه » دو« �ز

به کار  ر�یّ�ت « � د�ی ّ�ت « و » م �ی ر�یّ�ت «، » ا�زسا�ز د »�ب�ش �ز ی ما�ز ی کلما�ت ارس �بان �ز رد �ز

ن قبیل کلما�ت  د و ا�ی �ز ی هس�ت ی عر�ب ر« کلما�ت د�ی ر«، » ا�زسان « و » م را »�ب�ش �ی د؛ �ز ی رو�ز م

یّه ت (  ر� ر�یّ�ت )= �ب�ش د. �ب�ش و�ز ی همراه �ش ( عر�ب صدر �ا�ز یّهت  « ) م زهٔ  »   �یّ�ت = � ا� ا �زسش د �ب �ز وا�ز ی �ت م

ی را  صدر�ا�ز عر�ب « م ه » �یّ�ت �یس�ت �ک ح �ز ا صح�ی ودن اس�ت و … امّ ر �ب ی �ب�ش به مع�ز �

ن«  ا«، »م �ز �ش ر«، »�زود«، » �آ هر«، » ره�ب د » دو«، »�زو�ب «، »�ش �ز ی ما�ز ارس �با کلما�ت �ز

م.  �ی صدر �بسا�ز �یم و م �ز و … همراه �ک
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خودآزماىى
1( تماىز زبان و گفتار را با قواعد شطرنج و بازى شطرنج مقاىسه کنىد.

2( چگونه مى توانىم ثابت کنىم که ناشنواىان از توانِش زبانى برخوردارند؟
3( فواىد تماىز مىان زبان و گفتار را در ىک بند بنوىسىد.

4( چرا به کار بردن کلماتى چون »آشناىّىت«، »خوبّىت« و »اىرانّىت« درست نىست؟ شکل درست 
اىن کلمات را بنوىسىد.
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درس دوم

جمله

نهاد، گزاره
سال گذشته با جمله آشنا شدىم و آموختىم که:

جمله سخنى است که از نهاد و گزاره تشکىل شده است و نهاد دوگونه است: 
نهاد جدا  و نهاد پىوسته

نهاد جدا گروه اسمى است که معموالً در ابتداى جمله مى آىد و اغلب مى توان آن 
را حذف کرد. 

تعىىن مى کند و قابل  نهاد پىوسته همان شناسه است که شخص و شمار  فعل را 
حذف نىست. 

جمله
گزاره نهاد 

نهاد پىوستهنهاد جدا

ىمبه ادبّىات غّنى و پربار خوىش مى بالـما 

جمله هاى زىر را با هم بخوانىم: 
 ــ موفّق و سربلند باشىد1.

 هم کالسى هاى امروز ما، دوستان صمىمى فرداى ما هستند. 
 ــ قدر زندگى را بدانىم.

 سخت کوشان از هىچ مشکلى نمى هراسند. 

ـ  « مى گذارىم. 1ــ اگر در جمله نهادِ جدا، نباشد، در نمودار به جاى آن، نشانٔه »   ـ
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 ــ راز موجودات جهان را از که بپرسىم؟ 
 دانش آموزان از خواندن کتاب هاى خوب لّذت مى برند.

فّعالّىت 
الف( جمله هاى صفحٔه قبل را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسىم کنىد 

و نمودار بنوىسىد.
ب( نهاد جدا و پىوستٔه آنها را پىدا کنىد.

مى بىنىم که بىن نهاد جدا و پىوستۀ جمله هاى باال از نظر شخص و شمار هماهنگى 
است.

اکنون جمله هاى زىر را درنظر بگىرىد: 
1( حضرت پىامبر )ص( پس از فتح مّکه دشمنان شکست خورده را بخشىدند. 

2( همىن نهال هاى کوچک روزى مىوه خواهد داد. 
3( اىن ظرف ها شکستنى است. 

4  ( هرىک از شاعران نامدار اىران مثل ستاره اى در آسمان ادب فارسى مى درخشند. 
تفاوت اىن جمله ها با جمله هاى پىشىن در چىست؟ 

تفاوت در اىن است که نهاد جدا با پىوسته از نظر شمار ىکى نىست. اىن تفاوت در 
مواردى راىج است و مى توان فعل چنىن جمله هاىى را مفرد ىا جمع به کار برد. 

مطابقت نهاد جدا و پىوسته

اصل اىن است که نهاد جدا، با شناسه مطابقت کند اّما استثنا هم دارد. 
1( براى احترام:  جملٔه شمارٔه 1 ؛ نهاد مفرد ← شناسٔه جمع

2( براى نهاد غىرجاندار: جملٔه شمارٔه 2 و 3  ؛ نهاد جمع ← شناسٔه مفرد ىا جمع
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4 ؛  هرىک: جملٔه شمارٔه  هىچ کدام،  هىچ ىک،  مثـل:  مبهم  اسم هاى  برخى  براى   )3
مى توان شناسٔه جمع ىا مفرد آورد .

4( براى اسم هاى جمع مانند واژه هاى گله، رمه، کاروان و قافله در صورتى که نهاد 
واقع شوند، فعل مفرد به کار مى رود.

٭ ٭ ٭
اگر نهاد جمله به ىکى از شکل هاى زىر بىاىد، فعل آن چگونه خواهد بود؟ 

تو و حسن …
حسن با تو …

حسن با عموىش … 
براى ىافتن پاسخ، به موارد زىر دقت کنىد: 

اگر من ىا ما همراه شخص دىگرى، نهاد قرار گىرد، فعل به صورت اّول شخص 
جمع مى آىد: 
من و تو 
تو و من 

           مى روىم   من و حسىن  
على و ما 

حسن و من 
ما و … 

اگر تو ىا شما همراه شخص دىگرى ــ جز من و ما ــ نهاد قرار گىرد، فعل به صورت 
دوم شخص جمع مى آىد: 

شما 
شما و … 
او و تو 

          مى روىد     تو و آنها  
تو و او 

تو و اىشان 



 10 
  

اگر به جاى » و«، »با« بىاىد، فعل با کلمٔه پىش از »با« مطابقت مى کند؛ زىرا آنچه پس 
از »با« مى آىد، جزِء نهاد نىست. 
مى روم.  من با … )و…(  
مى روى.  تو با …  
مى رود.  او با …  

�یم  امو�ز �ی �ب

د؟  ی ده�ی ح م �ی ر�ب مله را �ت دام �ب �ک

ود.  ی �ب ام ی �ز م �ی ا ح�ک �ز ی ��ی وع� ( ا�ب ال�ز

ود.  ی ای �ب ام �یم �ز
ا ح�ک �ز ی ��ی وع� ( ا�ب �ب

٭٭٭
وم  �ت ه م�ز ی �ک ام ی، مساوی و �ز ّ�ت ی، �توی ، م�ت

گ
� ی، ر�ز م د: صم�ی �ز ی ما�ز �ت  ها�ی رد ص�ز

ود.  وده �ش رز به موصو�ز ا�ز ر اس�ت »ی « � ه�ت د، �ب �ز به » ای = i « هس�ت �

ر: 
گ

ال د�ی� د م�ش �ز .  �چ ر اس�ت ه�ت ملٔه » ال�ز « �ب ن �ب را�ی ا�ب �ز �ب

ی ای( . م ای دوس�ت صم�ی به حب ر�ز�تم )�
گ

م�ک � ور�ت �ک رای م�ش ی �ب م ی صم�ی ن ا�ز دو��ت م

ی ای …(.
گ

� س ر�ز
ای ع�ک به حب د )� �ی �ز �ی ی �ب م ی �ز

گ
� س ر�ز

ا�ب ، ع�ک �ت
حٔه  �ک ن ص�ز ما رد ا�ی �ش

٭٭٭



  11 
  

ها  �ز ی �آ کل معمول به �ش ی را � مال�ت ن �ب �ی �ز ر، �چ
گ

�ت د�ی� ردن �ی�ک ص�ز
ک

ا�زه � ی �با ا�ز گاه

ر�ز�تم. 
گ

م�ک � ور�ت �ک رای م�ش ی �ب لص ی و م�ز م ن ا�ز دوس�ت صم�ی ال: م و�یس�یم؛ م�ش ی �ز م

د. �ی �ز �ی ی �ب م ی �ز ا��ب ی م�ز
گ

� س ر�ز
حه ع�ک ن ص�ز ما رد ا�ی �ش

خودآزماىى 
1( در متن زىر، اىن تمرىن ها را انجام دهىد. 

الف( نمودار سادٔه هرجمله را رسم کنىد و جمله ها را زىر نمودار بنوىسىد. 
ب( نهاد جدا و پىوستٔه جمله ها را مشّخص کنىد و بنوىسىد در کدام جمله ها، نهاد جدا با پىوسته 

مطابقت ندارد. دلىل عدم تطابق نهادها را بنوىسىد.
َانس بن مالک مى گوىد: روزى رسول اکرم )ص( به خانهٔ مادرم آمدند. برادر کوچکم، ابوُعمىر، سخت دل تنگ 
و اندوهگىن بود. حضرت رسول )ص( علّت دل تنگى برادرم را از ما پرسىدند. مادر گفت: ابوعمىر پرندهٔ زىباىى داشت 

که غالباً با آن سرگرم مى شد. اىنک آن پرنده مرده است. رسول اکرم )ص( نىز اندوهگىن گردىدند.
2( براى جمله هاى زىر، فعل هاىى با شناسٔه مناسب بىاورىد و رابطٔه شناسه را با نهاد از نظر شمار 

بررسى کنىد.
مثال: على و مسعود با هم به دبىرستان رفتند )نهاد جمع ← شناسٔه جمع(

 على و مسعود با هم به دبىرستان )رفتن(.
 بسىارى از انسان ها از نظر رنگ و نژاد و زبان با هم اختالف )داشتن( اّما از نظر اصل انسان 

بودن با هم مشترک )بودن(.
 در قرن چهارم هجرى، ملّت اىران با تکىه بر زبان و فرهنگ خود درخت تازه اّما اصىلى را 

)پروردن( که در آب و هواى اسالم پرورش )ىافتن(.
 ملّتى که طالب استقالل سىاسى )بودن(، به زبان ملّى خود سخن )گفتن(.

 ما و فردوسى با وجود هزار سال فاصلٔه زمانى، با زبان فارسى پىوندهاىى مشترک )داشتن(. 
 با دىگران چنان رفتار )کردن( که دوست دارى دىگران با تو رفتار )کردن(.

 کتاب ها از دستم رها )شدن( و بر زمىن )افتادن(.
 امىر با دوستش جمعه ها به کوه نوردى )رفتن(.
3( تفاوت زبان و گفتار را در ىک بند بنوىسىد.
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درس سوم

وىراىش

به صفحه اى از ىک متن وىراىش شده توّجه کنىد:
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براى وىراىش نوشتٔه صفحٔه قبل، عالىم نگارشى را به درستى در جاى خود به کار 
بردىم و بندها )پاراگراف ها( را اصالح کردىم. اىن کارها در حوزٔه وىراىش فّنى است. شما 

در سال گذشته دربارٔه وىراىش فّنى مطالبى آموختىد. 
باىد دانست اصالح شکل کلمات و ىک سان کردن رسم الخط نىز در حوزهٔ وىراىش فّنى 
قرار مى گىرد. بعضى اصالحات و تغىىراتى که در متن ابتداى درس اعمال کردىم، در مقولٔه 
وىراىش فّنى جاى دارند اّما عالوه بر وىراىش فّنى آن نوشته را از نظر »ساختار زبان فارسى« 
نىز وىراىش کردىم؛ ىعنى کاربردهاى خالف قواعد دستور و زبان ىا تعبىرهاى نامناسب و ناروا 
را در نوشته شناساىى کردىم و شکل درست آنها را به جاى اشکال نادرست نشاندىم؛ از جمله: 
1( کلمٔه »نظام« را به جاى »سىستم« قرار دادىم؛ زىرا سىستم ىک واژٔه بىگانه است.
2( »شوروى ها« را به »مردم شوروى« تغىىر دادىم؛ زىرا شوروى )صفت نسبى از کلمٔه 
شورا( نام کشور است و جمع بسته نمى شود )مثل آلمان ها، انگلىس ها که نادرست است 
و باىد گفت آلمانى ها، انگلىسى ها اّما کلمٔه شوروى چون خود »ى« نسبت دارد، نمى تواند 

هنگام جمع دوباره »ى« نسبت بگىرد؛ پس، نمى توانىم بگوىىم شوروى ى ها(. 
3( عبارت »در اىن رابطه« را حذف کردىم؛ زىرا اىن عبارت برگرفته از ىک اصطالح 
انگلىسى است که ترجمه شده است و به جاى »دربارهٔ«، »در مورد« و … به کار مى رود. 
4( به جاى »فوق الذکر« از عبارت »ىاد شده« استفاده کردىم؛ زىرا فوق الذکر ىعنى 
»آن چه باالتر از ذکر است« نه »ذکر شده در باال«. دىگر اىنکه به جاى آن مى توان از معادل هاى 

مناسبى مانند ذکر شده، ىاد شده، پىش گفته و … استفاده کرد. 
5( سه اقوام نادرست است و باىد گفت سه قوم؛ زىرا در فارسى عدد با معدود مطابقت 

نمى کند. 
6( در فعل »تشکىل شده«، »است« بدون قرىنٔه بعدى ىا قبلى حذف شده  است. 

7( سرزمىن ىعنى اقلىم و مملکت، در حالى که در اىن نوشته مقصود زمىن ىا خاک 
است. پس سرزمىن باىد به »زمىن« تبدىل شود. 

مى نوىسىم  گشت«  برخوردار  بىشترى  شّدت  از  روزه  »هر  عبارت  به جاى   )8
»  روز    به    روز شّدت مى ىافت«؛ زىرا اّوالً جمله کوتاه تر مى شود و ثانىاً صفت »برخوردار« 
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مخصوص امور نىک و پسندىده است. 
9( به جاى »مقدارى از مسلمانان« باىد گفت شمارى از مسلمانان؛ زىرا مقدار براى 

اسم هاى غىرقابل شمارش به کار مى رود. 
10( کلمٔه بوسنىى را به بوسنىاىى تغىىر دادىم؛ زىرا اگر کلمه اى به صداى »ى« ختم 
شود، صفت نسبى آن به جاى »ى« با »اىى« ساخته مى شود؛ مثالً بوسنىاىى، شىلىاىى، لىبىاىى 

نه بوسنىى، شىلىى و لىبىى. 
11( کلمٔه »توّسط« به معنى وساطت است و نباىد به جاى حرف اضافٔه »به   وسىله« به کار رود. 
12( در جمله اى که نهاد وجود داشته باشد، نباىد از فعل مجهول استفاده کنىم. 
به  اىن ترتىب به جاى جملٔه »در اىن مّدت تعدادى از مسلمانان بوسنىاىى توّسط صرب ها 
کشته مى شدند« مى توان نوشت: »در اىن مّدت صرب ها شمارى از مسلمانان بوسنىاىى 

را کشتند.« 
اکنون بخش دىگرى از اىن نوشته را با هم وىراىش مى کنىم: 
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فّعالّىت 
به آنچه سال گذشته  خوانده اىد، دربارٔه  با توّجه  با راهنماىى معلّم و 

ضرورت وىـراىش نوشتٔه قبل گفت  وگو کنىد.

 
به  )ساختارى(  زبانى  وىراىش  در  مى گوىند.  زبانى«  »وىراىش  را  وىراىش  نوع  اىن 
جنبه هاى دستورى و نگارشى ىک متن و مطابقت آنها با زبان فارسى معىار مى پردازىم. 

پس از آنکه مطلبى را نوشتىم باىد ىک بار دىگر آن را بخوانىم. در اىن بازخوانى 
مواردى چون حشوها و تکرارها، ناپىوستگى و ناهمگونى مطالب، زىاده نوىسى، غلط هاى 

امالىى و نگارشى و رسم الخطّى و … خود را نشان مى دهند. 
اصالح،  بازخوانى،  از  پىش  نباىد  را  نوشته اى  هىچ  که  باشىم  داشته  خاطر  به  پس 
کاستن ها و افزودن هاى الزم، تغىىرها، جابه جاىى مطالب و آراستن و پىراستن عرضه کرد.
سعى کنىد نوشتٔه خود را ىک بار با صداى بلند براى خود ىا کسى دىگر بخوانىد. 
مى توانىد از روى نوشتٔه خود بخوانىد و آن را ضبط کنىد و چند بار به آن گوش دهىد.    
در اىن صورت ضعف ها، گره ها، ناهمگونى ها، ابهام ها و … را به شکلى محسوس و نماىان 

درمى ىابىد.
در وىراىش نوشته، دّقت در ارتباط و انسجام بندها نىز کارى اساسى و مهّم است.

شاىد اکنون براى شما روشن شده باشد که هر نوشته پس از نگارش به صرف وقت، 
دّقت و تأّمل زىادى نىاز دارد و البّته اىن کار مستلزم حوصله و بردبارى فراوان است. بسىار 
دىده شده است که نوىسنده ىا پژوهشگرى مواّد نوشتٔه خود را به خوبى فراهم کرده اّما به 
دلىل وىراىش نکردن نوشته و خوددارى از بازخوانى آن، از زحمات خود بهره اى نبرده 
است. خوب مى دانىد که در ارزشىابى ىک اثر به فراوردٔه نهاىى و حاصل کار توّجه    مى شود 

نه رنجى که براى پژوهش کشىده شده است.
چنانکه قبالً هم گفتىم، نوشتن، محصوِل آگاهى، خاّلقّىت، دّقت، حوصله، عشق، 

عالقه و توّجه به وىراىش و پىراستن نوشته از نقاىص احتمالى است.
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نوشتٔه وىراسته به جاّده اى مى ماند که بارها و بارها کوبىده، صاف و هموار شده باشد.
٭   ٭   ٭

خودآزماىى
1( عبارت هاى زىر را وىراىش کنىد:

 تىم ملى اىران به رهبرىّت مربّى خوب اىن تىم با انجام شش دىدار متوالى و پى درپى اىن بازى که پرهىجان و 
بسىار بدى برخوردار بود برخالف تصّور تماشاگران  کشش بود را به سود خود به پاىان برد. تىم مقابل که از روحىهٔ 
شکست سنگىن و بسىار بدى را خوردند مربىان اىن تىم قبالً با هم دىدار و به گفت وگو نشستند تا بتوانند تىم هاى طرف هاى 

مقابل را ارزىابى کنند.
  آىا چگونه مى توان به قول معروف برعلىه سوابق گذشتهٔ افرادى که نمى شناسىم عملىّات قانونى انجام و موضوع 
را بطور دقىق برّرسى و ارزىابى کنىم. اىن کار هم مستلزم شناخت است هم مستلزم صرف وقت فراوان. درغىر اىن صورت 

تجسس در کار دىگران جائز نىست.
 رفتن و برگشتن از نماىشگاه مّدتى زىاد طول نىنجامىد ولى در همان اندک زمان از غرفه هاى زىادى گاهاً دىدار 
مى کردم که بسىار جالب توجه بود. ىک دورهٔ شاهنامه خرىدم زىرا شناسنامهٔ ملت اىران و سند ملىّت ماست که باىد آن 
ٔ معاصر اىران پروىن اعتصامى  را حفظ و خواند و عبرت از پندها و اندرزهاى آن گرفت، همچنىن ىک دانه دىوان شاعره
را خرىدم. پس بدنبال آن گشت وگزارى در ساىر دىگر غرفه ها کردم و سرانجام از نماىشگاه خّط و خوشنوىسىى که در 
جنب نماىشگاه برپا گشته شده بود بازدىد کردم. آثارى نفىس و هنرمندانه که چشم نواز بودند را مالحظه و لّذت بردم …

2( جمله ها ى زىر را به دو صورت وىراىش کنىد.
 رستم در شاهنامه، پهلوان قوى اى توصىف شده است.

 او دالىل کافى اى براى سخن خود ارائه داد.
 در کنار آن خط، خط موازى اى بکشىد.
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        نمودار )1(                      نمودار )2(         نمودار )3( 

                 جمله                 جمله       جمله  

      نهاد              گزاره                  نهاد               گزاره                  نهاد                گزاره 

گروه اسمى                فعل            گروه اسمى   گروه اسمى          فعل            گروه اسمى       گروه اسمى        گروه اسمى                   فعل

                           )گروه فعلى(                         )گروه فعلى(                                           )گروه فعلى(      

 خورشىد             مى درخشد     دانش آموزان  مطالب کتاب را   ىاد مى گىرند  آن مرد فرزانه و دانا   مطلب مهمى را     به من          ىاد داد

    …                     …                      هوا                سرد                شد                  على            دوست خود را   قهرمانى   بزرگ  مى دانست

            دالوران ما         با دشمن          جنگىدند          مردم روستا         به او                    دکتر             مى گفتند  

                …                    …                 …                       او             فقرا را                  لباس              پوشانىد  

…                   …                      …               …                        

درس چهارم

جمله و اجزاى آن

مى دانىم که جمله به دو بخش نهاد و گزاره تقسىم مى شود.
نهاد جاىگاه گروه اسمى است که پىش از اىن با ساختمان آن آشنا شده اىد.

اکنون با ساختمان گزاره بىشتر آشنا مى شوىم.
به نمودارهاى زىر توجه کنىد.

مى بىنىم که ساختمان گزاره سه گونه )نوع( است.1

1ــ وجود مفعول، متمم و مسند در گزاره به نوع فعل بستگى دارد.
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تنهاىى جاىگاه گزاره را اشغال کرده است.  به  در نمودار )1(: فعل »مى درخشد« 
فعل هاى ناگذر چنىن هستند.

در نمودار )2(: فعل هاى »ىاد مى گىرند«، »شد« و »جنگىدند« همراه ىک »گروه اسمى« 
در گزاره به کار رفته اند، که نقش »گروه اسمى« در چنىن گزاره هاىى ممکن است:

1ــ مفعولى باشد، مانند »مطالب کتاب« در جملٔه »دانش آموزان مطالب کتاب را ىاد 
مى گىرند.«

2ــ مسندى باشد، مانند »سرد« در جملٔه »هوا سرد شد.«
3ــ متّممى باشد، مانند »دشمن« در جملٔه »دالوران ما با دشمن جنگىدند.«

توّجه: دربارۀ متّمم چه مى دانىد؟ نشانۀ آن چىست؟
در سال اّول خواندىم که نشانٔه )نقش نماى( متّمم حرف اضافه است، پس در جمله هاى:

الف( وحىد با دستٔه گل مى آىد
ب( وحىد به دستٔه گل مى ماند

»دستٔه گل« در هر دو جمله متّمم است، چون با نشانٔه )نقش نماى( حرف اضافه آمده است، 
با اىن تفاوت که اگر در جملٔه )الف( »دستٔه گل« را حذف کنىم به ساخت و معناى جمله 
آسىبى نمى رسد )فعل به آن نىازمند نىست(، حال آنکه در جملٔه )ب( »دستٔه گل« را نمى توان 

حذف کرد )فعل به آن نىازمند است(.
متمم هاى قابل حذف را »متّمم قىدى« مى نامند که قىد محسوب مى شوند و همانند قىد 
مى توان در هر جمله اى ىک ىا چند متمم قىدى را به کار برد، اما متّممى که فعل به آن نىاز 
دارد، متّمم فعل نامىده مى شود و ىکى از اجزاى اصلى گزاره به حساب مى آىد و هر گزاره 

ىا جمله تنها مى تواند ىک متّمم فعل داشته باشد.
برخى از اسم ها نىز ممکن است به متّمم نىاز داشته باشند، که هر چند وجودش براى 
آن اسم ضرورى است، اما فعل به آن نىاز ندارد لذا جزء جداگانه اى به حساب نمى آىد. بلکه 

با اسم همراهش ىک گروه را تشکىل مى دهد مانند:
الف( مهارت او در خواندن، ستودنى است.

گروه اسمى
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ب( »او در خواندن مهارت دارد.«

 گروه اسمى
                     

در نمودار )3( فعل هاى »ىاد داد«، »مى دانست«، »مى گفتند« و »پوشانىد« براى تشکىل 
گزاره به دو » گروه اسمى« نىازمندند.

نقش اىن گروه هاى اسمى چىست؟
نقش گروه هاى اسمى در چنىن گزاره هاىى ممکن است:

1ــ مفعول + متّمم: »آن مرد فرزانه و دانا مطلب مهمى به  من   ىاد داد.«
                                             نهاد                        مفعول                متمم      فعل
2ــ مفعول + مسند: »على دوست خود را قهرمان بزرگى مى دانست.«

                                   نهاد           مفعول                   مسند                    فعل
3ــ متمم + مسند: »مردم روستا به او دکتر مى گفتند.«

                                      نهاد              متّمم  مسند     فعل
4ــ مفعول + مفعول: »او فقرا را لباس پوشانىد.«

                                  نهاد مفعول      مفعول     فعل
توجه: در نمونه هاى پىش فعل هاى »مى دانست« و »مى گفتند« غىر از گروه اسمى 
مفعول ىا متّمم، گروه اسمى دىگرى را الزم دارند که آن را »مسند« نامىده اىم. پس عالوه بر 
مصدرهاى )بودن، شدن، گشتن و …( که سال پىش خواندىم، فعل هاى دىگرى نىز هستند 

که ممکن است »مسند« بپذىرند:
باران هوا را سرد )گردانىد / کرد / ساخت / نمود(

                  مسند
من او را عاقل )پنداشتم / دىدم / دانستم / ىافتم(

               مسند
همه او را على )مى نامىدند / مى خواندند / مى گفتند / صدا مى زدند(

               مسند
مردم على را دانا )مى شمارند / به شمار مى آورند / به حساب مى آورند(

                   مسند
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خودآزماىى
1ــ با رسم نمودار گروه هاى تشکىل دهندٔه هر جمله و نقش هر گروه را مشخص کنىد.

الف( زندگى هدف دار آرزوى آزادمردان است.
ب( رستم چهره اى محبوب و ملّى دارد.
پ( سهراب خود را به او مى شناساند.

ت( مطالب اضافى در اىن درس نمى گنجد.
ث( زبان شناسان زبان را ىک نظام مى دانند.

2ــ به هر کدام از جمله هاى باال ىک ىا چند متمم قىدى اضافه کنىد.
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درس پنجم

انواع نوشته

نوشته هاى زىر را بخوانىد؛ آنها را باهم مقاىسه کنىد و سپس دربارٔه تفاوت زبان، بىان  و 
قالب آنها و مخاطب و موضوع هرىک توضىح دهىد:

1( فرزند من،
آنچه مرا به نامه نوشتن وامى دارد بُعِد مکان نىست، بلکه فاصلٔه زمان است. اکنون 
تو کوچک تر از آنى که بتوانم آنچه مى خواهم با تو بگوىم. سال هاى دراز باىد بگذرد تا تو 
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گفته هاى مرا درىابى و تا آن روزگار، شاىد من نباشم …
) پروىز ناتل خانلرى، »نامه اى به پسرم«( 

     

2( چار صد هزار رأس االغ، ىابو، شتر و قاطر بى کار مى شوند؛ اىنها زبان ندارند که 
بردارند روزنامه چاپ کنند و بگوىند: بى انصاف ها چرا کار ما را از دست ما مى گىرىد؟ … 
اّما انصاف و مرّوت اروپاىى ها که جاىى نرفته … آنها هم برداشتند تلگراف کردند … که به اىن 
اىرانى ها بگوىىد که اگر شما راه آهن کشىدىد و حىوانات بارکش را بى کار و سلندر گذاشتىد، 
ما هم، از روى قوانىن حقوق بىن الملل، حّقاً مى آىىم و شما را دانه دانه قورت مى دهىم.

)دهخدا، »چرندوپرند«( 

     

3( هشت و نىم صبح وارد شدىم. سالم مأموران دروازه و گل کارى مىدانگاهى اش 
پىش باز خوشى بود. چون از ىازدِه دىشب توى اتوبوس بودىم و پاها آماس کرده …

)جالل آل احمد، »خسى در مىقات«( 

     

و  ذاتى است  و  آنها طبىعى  از  برخى  که  برشمرده اند  وىژگى هاىى  نوىسنده  براى   )4
برخى اکتسابى. قّوِت حافظه و تخّىل، دّقت، شوق نوىسندگى، تسلّط بر موضوع، شناخت 
منابع و مراجع، شناخت خواننده، رسالت و تعّهد، کاربرد درست زبان و انتقادپذىرى را از 

وىژگى هاى اساسى نوىسنده دانسته اند.
     

5( با اختراع دستگاه تولىد شعاع صوت، افرادى که به بىمارى فلج عضالنى و دست 
و پا مبتال هستند مى توانند موسىقى مورد عالقٔه خود را بنوازند ىا آهنگ بسازند. به  گزارش 

واحد مرکزى خبر، به نقل از شبکٔه تلوىزىونى …
)روزنامٔه اىران، ش 818(
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 آىا زبان و بىان در نوشته هاى باال ىک سان است؟ 
 قالب نگارشى هر ىک چگونه است؟ 

 موضوع هرکدام از آنها چىست؟ 
 مخاطب هر ىک از آنها چه گروهى است؟

نوشتٔه اّول بخشى از نامٔه پدرى است به فرزندش که به زبان ادبى نوشته شده است. 
نوشتٔه دوم طنز اجتماعى است. نوشتٔه سوم بخشى از گزارش سفر و چهارمىن نوشته بخشى 
از ىک مقاله دربارهٔ نگارش است. نوشتٔه پنجم قسمت آغازىن ىک خبر به زبان مطبوعاتى است. 
تاکنون، شما با انواع گوناگونى از نوشته ها روبه رو شده اىد؛ آنها را خوانده اىد ىا از 
رادىو و تلوىزىون شنىده اىد. هنگام مطالعٔه بخش هاى ىک روزنامه ىا مقاىسٔه کتاب هاى درسى، 
به تفاوت ها و گوناگونى هاىى پى برده اىد. دىده اىد که برخى نوشته ها خشک و بى روح و برخى 
ساده و صمىمى هستند. زبان بعضى علمى و زبان بعضى دىگر ادبى ىا عامىانه است. بىان 
آنها گاه طنز است و گاه جّدى. ضمناً نوشته ها عناوىن متفاوتى نىز دارند: آگهى، سرمقاله، 

گزارش خبرى، نامه، نقد و بررسى، تفسىِر اجتماعى سىاسى، ادبى و… .
اگر بخواهىم نوشته ها را گروه بندى کنىم، باىد اىن عمل را به چند اعتبار انجام دهىم: 

   علمى به اعتبار گونه هاى زبان    
   ادبى    

   ادارى    
   گفتارى )محاوره اى(    

   کودکانه    
    مطبوعاتى    

    و…    

    طنز به اعتبار طرز بىان   
    جد    
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      مقاله به اعتبار قالب    
      گزارش            

                   نامه          
      نماىش نامه، فىلم نامه            

      قطعٔه ادبى            
      داستان، رمان            

      سفرنامه            
      زندگى نامه             

      و …            
و  منظر  چه  داراى  و  پهناور  اندازه  چه  نگارش  عرصٔه  که  مى بىنىد  ترتىب،  اىن  به 
چشم انداز رنگارنگى است. براى نگارش هرىک از انواع نوشته به تناسب خصوصّىاتى 

که دارد، مهارت ها و فنونى را باىد آموخت. 
پس، قبل از نگارش، نوِع زبان و بىان، قالب، حجم، سطح و موضوع نگارش را معّىن 

کنىد و به مقتضاى آن، از مهارت هاى خود بهره بگىرىد.
در درس نامه نگارى )1( در کنار اىن دوگونٔه زبان، با گونٔه ادارى نىز آشنا شدىم و 
آموختىم که زبان نامه هاى ادارى کوتاه و صرىح است و در آن از اصطالحات و تعبىرات 

خاّصى استفاده مى شود. 
عالوه بر سه گونٔه نگارش  )علمى، ادبى و نامه نگارى( که در سال گذشته با آنها آشنا 

شدىم، از گونه هاى مطبوعاتى، گفتارى و کودکانه نىز مى توان نام برد.
گونٔه مطبوعاتى همان زبان رسانه هاى گروهى به وىژه روزنامه ها و مجاّلت کثىراالنتشار 
روزنامه شمارٔه  هر  آماده سازى  براى  هستند.  مردم  عموم  روزنامه ها  مخاطب  است. 
فرصت ها محدود است. به همىن دلىل نگارش مواد آن نىازمند کاربرد و مهارت وىژه اى 
ىک  مطالب  همٔه  است.البّته  معروف  )ژورنالىستى(  روزنامه نگارى  سبک  به  که  است 
روزنامه ىا مجلّه به ىک سبک و سىاق نوشته نمى شود؛ مثالً بخش خبرها را از حىث زبانى 
و شىوه بىان نمى توان با بخش مقاالت علمى و تحقىقى ىکسان دانست. گونٔه گفتارى نىز
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همان زبان محاوره است که در برخى داستان ها از آن استفاده مى شود. به اىن نوشته دّقت کنىد:
بوى نوروز مى آمد که معلّممان سرکالس، گفت: »بّچه ها عىد داره نزدىک مى شه. 
عىدى مش رضا ىادتون نره. روز شنبه که به مدرسه مى آىىد، به اندازه اى که دستتون مى رسه، 

براش عىدى بىارىن«. 
بّچٔه اعىان کالس، خودش را لوس کرد؛  حرف هاش که تمام شد، »  اىران منش  «، 
پا    شد سىخ واىستاد مىان کالس و درآمد که: »   آقا ما خىال دارىم از همه بىشتر پول بدىم. 

پنج تومان مى آرىم… آ     قا!«. 
معلّم گفت »بسىار خوب، بشىن«.   

)هوشنگ مرادى کرمانى،»قّصه هاى مجىد، عىدى«( 

نىز  در نقل قول هاى اىن نوشته، از زبان محاوره استفاده شده است. چنانکه قبالً 
خواندىد، زبان محاوره چند وىژگى دارد: 

1( در آن، ارکان دستورى جابه جا مى شود؛ 
2( کلمات شکسته مى شود؛ 

3( از لغات، اصطالحات، امثال و کناىات عامىانه استفاده مى شود؛ 
4( اىن زبان، ساده و بى تکلّف و قابل فهم است. 

را  آنها  مى شود  بهتر  و  ساده ترند  باشند،  نزدىک تر  محاوره  زبان  به  نوشته ها  هرچه 
درىافت. اّما به خاطر داشته باشىد که در نوشته  نباىد از زبان محاوره استفاده کرد و فقط در 

نقل قول هاى نماىش نامه ها و داستان ها مى توان از آن بهره گرفت.

فّعالّىت 
معلوم کنىد در کدام بخش هاى کتاب ادبّىات فارسى از زبان گفتارى 

استفاده شده است.

و  واژگان  تعابىر،  از  معموالً  کودکان  زبان  است.در  آنان  خاّص  نىز  کودکان  زبان 
اصطالحات ساده و قابل فهم، بى ابهام و متناسب با فهم کودک استفاده مى شود. در اىن 
زبان، نحؤه بىان صمىمى و عاطفى و متناسب با ذوق و عالقه و احساسات و عواطف کودکان 
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است. نوشته هاى کودکانه باىد روشن و به آسانى قابل فهم باشند:
را  هرچىزى  همىشه  همٔه درخت ها  بىدار شد.  از خواب  زود  »جنگِل سىب صبح 
که در خواب دىده بودند، براى همدىگر تعرىف مى کردند. ىکى از درخت ها که پرشده بود 
از شکوفه هاى رنگارنگ، سراسىمه گفت: »من خواب دىدم تمام شاخه هاىم پر از سىب 

شده اند…« جنگل پر شد از خواب هاى قشنِگ درخت هاى سىب…«  
) حافظ مىرآفتابى،»قّصٔه کوچِک بزرگ ترىن سىب دنىا«(  

به اىن انواع نگارش در زبان فارسى امروز »نوشتار معىار« گفته مى شود؛ زىرا:
1( زبان ملّى و رسمى، فرهنگى و علمى، مطبوعاتى و آموزشى کشور ماست؛

2( زبان درس خواندگان اىرانى است؛
3( اىن زبان به غىر فارسى زبان ها آموزش داده مى شود؛

آن  بىگانه در  لغات  و  فارسى  لغات مهجور  لهجه اى،  و عناصر محلّى،  نشانه ها   )4
دىده     نمى شود؛ 

5( زبان، تثبىت شده و داراى اصول معّىنى است؛ 
6( مطابق دستور زبان فارسى معاصر نوشته شده است. 

خودآزماىى 
1( گونٔه زبان و نوع نوشته هاى زىر را معلوم کنىد: 

» اتاق آبى خالى افتاده بود. هىچ کس در فکرش نبود. نىروىى تارىک مرا به اتاق آبى مى برد. گاه مىان بازى، اتاق 
آبى صداىم مى زد. از هم بازى ها جدا مى شدم؛ مى رفتم تا مىان اتاق آبى بمانم و گوش بدهم. چىزى در من شنىده مى شد. 
مثل صداى آب که خواب شما بشنود. جرىانى از سپىده دم چىزها از من مى گذشت و در من به من مى خورد. چشمم 
چىزى را نمى دىد. به سبکِى پَر مى رسىدم و در خود کم کم باال مى رفتم و حضورى کم کم جاى مرا مى گرفت؛ حضورى 
مثل وزش نور. وقتى که اىن حالت تُرد و نازک مثل ىک چىنى تَـَرک مى خورد، از اتاق مى پرىدم بىرون. مى دوىدم مىان 

شلوغى اشکال …« 
)اتاق آبى، سهراب سپهرى(
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دهکدٔه جهانى عبارتى است که کارشناس کاناداىى ارتباطات ــ مارشال مک لوهان ــ )1980 ــ 1911( مطرح 
ٔ شصت بود، به دلىل پىشگوىى ها و در واقـع پىش انگارى هاىى که با  کرد. او که از طالىه داران تحلىل رسانه ها در دهه
ٔ جهان داشت، اشتهارى بىن المللى پىدا کرد. ىکى از مطرح ترىن پىشگوىى هاى او  عناىت به نقش رسانه ها در قبال آىنده
براساس همىن نکته بود که دنىا در اثر رشد وساىل ارتباطى و به خصوص، نفوذ فرهنگى رادىو، تلوىزىون و فىلم به دهکدٔه 

جهانى مبّدل مى شود. 
)رشد معلّم، ش 6، سال 16، ص 25(

         

ٔ عمومى فرهنگ رئىس محترم کتابخانه
با سالم و ارادت 

ٔ محمود دولت آبادى را مطالعه کردم. ضمن  ٔ حضرت عالى و پىوست آن، رمان کلىدر نوشته پس از درىافت نامه
ارسال خالصه و بررسى کتاب با خرىد آن براى کتابخانه موافقم. در صورت تماىل مى توانىد خالصه و معرّفى رمان را 

ٔ آىنده درج نماىىد.  ٔ ادبى و هنرى کتابخانه در شماره جهت آشناىى خوانندگان فصل نامه
2( خالصٔه داستان خىر و شر را در ىک صفحه به زبان کودکانه بنوىسىد. 

3( مصدرهاى داخل کمانک را به فعل مناسب بدل کنىد و توضىح دهىد چرا در بعضى موارد 
مى توان فعل را هم مفرد و هم جمع آورد. 

روزهاى نوجوانى به سرعت از پى هم )گذشتن(. گذشت اىن روزها در رقم زدن سرنوشت ما تأثىر فراوان )داشتن(. 
هر روز که از خواب )برخاستن( به خود وعده )دادن( که روزى دىگر را با پشتکارى حىرت انگىز آغاز خواهىم کرد. نه 
دىگر اىن سال هاى خوش نوجوانى )برگشتن( و نه زمان از حرکت )بازاىستادن(. تنها در صورتى که وعده ها عملى )شدن( 
ٔ خود ماست. موفّقىّت ها  مى توانىم انتظار روزهاى موفّقىّت آمىزى را داشته باشىم. تحّقق وعده ها نىز در دست هاى سازنده
خود به خود به دست ) آمدن(. اىن ماىىم که باىد امروز بذر آنها را )افشاندن( تا فردا بتوانىم محصول آن را )درو کردن(. 
مثال: روزهاى نوجوانى به سرعت از پى هم مى گذرند / مى گذرد ــ فعل مى تواند هم مفرد و هم جمع بىاىد؛ زىرا 

نهاد غىر جاندار و جمع است. 
4( با مراجعه به کتاب ادبّىات فارسى )2(، نوع نوشتٔه درس »بّچه هاى آسمان« را از نظر زبان، 

بىان و قالب تعىىن کنىد.
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درس ششم

خّط و نوشتار

ما زبان و گفتار را در خانه و پىِش خود ىاد مى گىرىم ولى خّط و نوشتار را در مدرسه و 
نزِد معلّم مى آموزىم. براى »گفتن« محتاِج تمرىن و پرسش و تکرار نىستىم اّما براى » نوشتن « 
ناگزىرىم زحمِت بسىار بکشىم و از درس و کالس و مشق و تمرىن کمک بگىرىم. راِز اىن 

تفاوت در چىست؟ براى پى بردن به اىن راز باىد به نکاِت زىر توّجه کنىم.
زبان و گفتار رىشه در ذات و طبىعِت انسان دارد؛ حال آنکه خّط و نوشتار ذاتى و 
طبىعِى انسان نىست و رىشه در اجتماع و فرهنِگ او دارد. انسان همواره از نعمِت زبان و 
گفتار برخوردار بوده است؛ بنابراىن، سابقٔه زبان و گفتار به مىلىون ها سال پىش بازمى گردد 

ولى سابقٔه خط به زحمت به ده هزارسال پىش مى رسد.
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است.  انسان  خوِد  ساختٔه  و  دارد  فرهنگى  و  اجتماعى  خاستگاِه  نوشتار،  و  خّط 
درنتىجه، براى ىادگىرِى آن ما به استعداِد طبىعِى خاّصى مجّهز نىستىم بلکه باىد آن را، مثِل 
همٔه چىزهاى دىگرى که ساختٔه انسان اند، به کمِک هوش و حافظه و از طرىِق درس و مدرسه 
بىاموزىم اّما در مورِد زبان و گفتار وضع فرق مى کند؛ زىرا استعداِد ىادگىرِى زبان و گفتار، 
طبىعى و خدادادى است و ما به هنگاِم ىادگىرِى زبان، اىن استعداِد پىش داده را در قالب 
زبان هاى مشّخص مى رىزىم؛ ىعنى، آن را ــ بسته به جامعه اى که در آن زندگى مى کنىم   ــ 
به شکِل زباِن فارسى ىا عربى ىا انگلىسى و مانند اىن ها درمى آورىم. اىن است که ىادگىرِى 
زبان و گفتار به هوش و حافظه و درس و مدرسه نىازى ندارد و هر انساِن سالمى از عهدٔه 

آن برمى آىد. 
برخالِف آنچه تصّور مى شود، خّط و نوشتار هىچ بخشى از بخش هاى اصلى زبان 
و گفتار را تشکىل نمى دهد. چرا که زبان و گفتار ــ همان طور که گفتىم ــ مىلىون ها سال 
وجود داشته است؛ بى آنکه اثرى از خّط و نوشتار درمىان بوده باشد. خّط و نوشتار را 
انسان بنا  به ضرورت هاى اجتماعى و فرهنگى اختراع کرده و براى تثبىت زبان و گفتار به 

کار گرفته است.

فّعالّىت 
دربارٔه علّت پىداىش خّط و نوشتار در کالس گفت و گو کنىد.

پىوند  زبان  با  گفتار  واسطٔه  به  و  به طوِر غىرمستقىم  نوشتار  و  اىن گذشته، خّط  از 
به صورِت گفتار درمى آورىم. آن گاه گفتار  اىن معنى که ما نخست زبان را  به  مى خورد؛ 
را به کمِک خط به شکِل نوشتار مى نوىسىم. علِّت اىنکه ما جمالت را درحىِن نوشتن در 
ذهِن خود تکرار مى کنىم، بى گمان همىن است . از نکتٔه اخىر اىن نتىجه نىز به دست مى آىد 
که خّط و نوشتار هم ــ درست مثِل گفتار ــ در معرِض  اشتباه و تنّوع و گوناگونى است.
راِز اصلِى نىاِز ما به آموختِن خّط و نوشتار اىن است که زبان پس از آنکه از طرىِق 
گفتار به شکِل نوشتار در مى آىد، از صورِت گفتارِى خود فاصله مى گىرد و به مروِر زمان 

و در طوِل قرون، شکلى متفاوت و مخصوص به خود پىدا مى کند.
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خودآزماىى
1 ( چرا شکل گفتارى و نوشتارى کلماِت زىر تفاوت دارد؟

خواهر، خوردن، خواستار، خوابىدن
2 ( بررسى کنىد که آىا در زبان هاى دىگر نىز بىن شکل گفتارى و نوشتارى کلمات تفاوت وجود 

دارد. چند نمونه بىان کنىد.
3 ( تفاوت هاى مىان گفتار و نوشتار را با ذکر مثال بنوىسىد.



درس هفتم

امال

»باىدها« و »نباىدها«ى امالىى )1(

الف( حرف ها
مالحظات

و  »نسخ و چاپى« است  اىن خط  نوع 
براى امال توصىه نمى شود.

نوع اىن خط تحرىرى است و اختصاص 
به دست نوشت دارد.

نوع اىن خط، تحرىرى شکسته است و 
براى امال توصىه نمى شود.

کلماتِ   قبىل  اىن  نوشتن  براى صحىح 
پر نقطه باىد دّقت کرد.

هنگام نوشتن اىن قبىل کلمه ها، مواظب 
باشىم که تعداد نقطه ها کم ىا زىاد نشود.

اىن  در  آن  نگذاشتن  ىا  نقطه  گذاشتن 
کلمات نىز به دّقت نىاز دارد.

اّما  باشد  درست  نقطه ها  تعداد  اگر 
نگذاشته  خود   جاى  آنها      را در  سر 
باشىم، مشکالتى اىجاد خواهد شد.

باىد و نباىدها  ردىف 

     1    نوع خط

    2        نقطه



 ردىف      باىد و نباىدها    مثال        مالحظات
س و ش سه دندانه دارند و هنگام نوشتن 
آنها اىن مورد همه جا باىد رعاىت شود. 
به  را  آنها  مى توانىم  که  جاهاىى  در  مگر 

شکل کشىده بنوىسىم.

شکل کشىدٔه »س« و »ش«  مخصوص 
نمى توان  همه جا  و  است  خط ّ تحرىرى 

آن را به کار برد.

دندانه  ىک  باىد  همىشه  و »ض«  »ص« 
داشته باشند.

خود  صحىح  شکل  به  باىد  حرفى  هر 
نوشته شود.

حرف هاىى مثل: ب، ج، ع، غ، ف، ق، 
ک، ل، م، ن، هـ، ى در اّول، وسط و 
پاىان کلمه شکل هاى گوناگونى دارند و 
نمى توان ىکى از اىن شکل ها را به جاى 

دىگرى به کار برد.

   

    3          دندانه

  4   شکل حرف

    5  شکل هاى
               حرف

ىادآوری: امالی کلماتی مانند »           « و 
»            « به همىن شکل است و نوشتن آنها به 
شکل »خانه« و » ساىه« مخصوص خط نسخ 

و چاپ است.
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نشانه اى که دو حرف »ک« و »گ« را 
از ىکدىگر مشّخص مى کند، سرکج )ىا 
کامالً  آن  رعاىت  و  آنهاست  سرکش( 

ضرورى است.

 ردىف      باىد و نباىدها    مثال        مالحظات

چند نکته: اکنون با دّقت در جدول قبل چند نکته را توضىح مى دهىم:
1( دست نوشتٔه بعضى شبىه خّط چاپى کتاب است که به آن خّط »نسخ« مى گوىند. 
دست نوشتٔه عّده اى دىگر به نستعلىق رىز نزدىک است که معموالً به آن خّط »تحرىرى« گفته 
مى شود. بعضى هم با خّط »تحرىرِى شکسته« مى نوىسند. عّده اى هم از ىک خّط مشّخص 

و ثابت استفاده نمى کنند و آمىخته اى از خط هاى ىاد شده را به کار مى برند.
باىد توّجه کنىم که هر ىک از انواع اىن خط ها براى خود اصول و ضوابطى دارد که 
الزم است رعاىت شود؛ مثالً کسى که به خّط شبه نسخ مى نوىسد، نباىد از »س« و »ش« 

کشىده استفاده کند. به اىن مثال توّجه کنىد:

همچنىن، کسى که به خّط تحرىرى مى نوىسد، نباىد مثالً، »ه« پاىانى را به شکل » ـه« 
بنوىسد. به اىن مثال توّجه کنىد.

  6     سرکج

)صحىح:                               (

)صحىح:                             (
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فّعالّىت
انواع خط هاى نسخ، تحرىرى و شکسته روى تخته  با  را  جمله اى 
بنوىسىد. سپس دربارٔه ضوابط و باىد و نباىدهاى هر ىک از اىن خط ها با 

هم کالسى هاىتان گفت وگو کنىد.

2( الفباى خّط فارسى در مقاىسه با الفباى خط هاى مشهور دنىا، پرنقطه ترىن است؛ 
بنابراىن، در نوشتن امال باىد حرف هاى ىک نقطه اى، دو نقطه اى و سه نقطه اى را دقىقاً 

بشناسىم و نقطٔه هر حرف را درست در جاى خاّص آن قرار دهىم.
3( حرف هاى »س« و »ش« سه دندانه اى و حرف هاى »ص« و »ض« ىک دندانه اى 
هستند و رعاىت تعداد دندانه ها کامالً ضرورى است. در خّط تحرىرى »س« و »ش« به شکل 
 نىز نوشته مى شوند. اىن کشىده نوىسى بر    و  کشىده و به صورت 

سرعت نوشتن و زىباىى خط مى افزاىد.
4( نوشتن هر ىک از حرف هاى الفبا قاعده اى دارد؛ مثالً هنگام نوشتن حرِف »الِف« 
تنها مداد از باال به پاىىن حرکت مى کند؛ در حالى که براى نوشتِن الِف پىوسته، حرکت مداد 
. همچنىن است  از پاىىن به باالست. چنان که در اىن کلمه مالحظه مى شود:

.)       )شکل غلط      حرف 
  5( بىشتر حرف هاى الفبا چند شکلى هستند؛ مثالً »غ« به چهار شکل 

نوشته مى شود و کاربرد هرىک از آنها در جاىگاه خاّص خود در کلمه صحىح است.
6( ىکى از تصّرفات فارسى زبانان در حروف الفباى عربى استقالل دادن به حرف »گ« 
است که با افزودن ىک سرکج )سرکش( به حرف »ک« ساخته شده است. اىن تصّرف را 
در حرف هاى »پ، چ، ژ« نىز مى بىنىم. هنگام نوشتن، بى توّجهى به تعداد سرکج )سرکش(، 

در نوشته مشکل و ابهام اىجاد مى کند.
٭     ٭     ٭

آنچه در اىن درس خواندىم، نمونه هاىى از »باىدها« و »نباىدها«ى امالى فارسى است. 
کمک  فارسى  خّط  نوشتن  تند  و  درست  در  ما  به  »ضابطه«ها  اىن  دقىق  رعاىت  بى شک 
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خواهد کرد.

فّعالّىت 
از متن درس هاى 1 تا 6 کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسى )2( امال 

بنوىسىد.

گروه کلمات براى امالى شمارۀ ىک 

تماىز و اختالف ــ به ناچار و ضرورتاً ــ سهو و خطا ــ بى حوصلگى و اضطراب ــ 
نماىش پانتومىم ــ لهجه و گوىش ــ در معرض لغزش ــ انصاف و مرّوت ــ بىکار و سلندر  ــ 
ـ     محاوره و گفت وگو ــ تعابىر و اصطالحات ــ تأثىر  ـ حقوق بىن الملل ــ طبىعى و ذاتى 
ـ نظم  ـ خصوصّىات اخالقىـ  ـ آمار و ارقامـ  ـ جزئّىات طرحـ  ـ موقعّىت و اقلىمـ  حىرت انگىزـ 
و انسجام ــ ترجىح و برترى ــ درىافت و تلّقى ــ امثال و ِحَکم ــ اعتال و ارتقا ــ خاستگاه 
 قرون ــ اندىشه هاى متعالى ــ رعاىت  اجتماعى ــ مجّهز و آماده ــ تنّوع  و گوناگونى ــ طِىّ
ـ بهاى  ـ لزوماً و قطعاـً  ـ عدم تطابقـ  ـ مصاحبت و هم نشىنى  ــ صمىمى و مخلصـ  ضابطه هاـ 

نازل ــ وساىل نقلّىه ــ نادر و کم نظىر ــ حمله و شبىخون ــ نظم و انضباط.
َاَحد و صمد ــ مرهِم دِل مجروح ــ نور و ضىا ــ مقبرة الّشعرا ــ سحاب رحمت ــ 
ابوالعجاىب ــ توتىاى چشم ــ لسان غىب ــ آراىٔه تلمىح ــ اىلىاد و ُادىسٔه هومر ــ حماسٔه 
مهابهارات ــ باذل مشهدى ــ ِسلىح و جنگ افزار ــ خنده و ِمزىح ــ درخت سندروس  ــ 
ــ  امل  ــ قصر  موقوف المعانى  ــ  ارتجاع  قابلّىت  ــ  و احسنت  زه  ــ  تىر  دهانٔه  و  سوفار 
َعمروبن عبدَود ــ اسب َابَْرش ــ امتناع و سرپىچى ــ غضنفر  و شجاع ــ حماسٔه مصنوع  ــ 
و  ــ اصرار  آگهى  تئاتر  ــ نصب  ــ صحنٔه  مأمور و مطىع  ــ  پىکار  و  ــ غزا  از دغل  منّزه 
ـ مات و مبهوت ــ  ـ ماشىن قراضهـ  ـ مسئول برگزارىـ  ـ نصىب و بهرهـ  التماس  ــ هاج و واجـ 
صداى تپانچه ــ محّوطٔه آرام ــ ضعىف و بى رمق ــ ُرقباى ورزشى ــ زمزمٔه مظلومانه ــ 
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رقابت تنگاتنگ ــ حمله و هجوم ــ حسرت بار و غم زده ــ تأللؤ آب ــ ساطع و درخشان ــ 
المحسنىن    ــ  ــ مسالک  غذا  و  ُقوت  ــ  و شکست  هزىمت  ــ  غنا  ــ عمروبن لىث  و  فـقر 
ــ جوان  عارىه  لوازم  ــ  ترفىع رتبه  ــ  معاصر  نثر  ــ  اخالقى  خصاىل نىک  ــ فضىلت هاى 
ـ کج و معوج  ــ  ـ مخّىلٔه شاعرـ  ـ استىصال و بىچارگىـ  دىالق ــ صلٔه َارحام  ــ ِلهذا و بنابراىنـ 
دل بستگى غىر مترّقبه ــ استدعاى عاجزانه ــ ِابا  و امتناع ــ ازل و ابد ــ خّىاط و درزى ــ 
بذله و لطىفه ــ مجلس آراى بالمعارض ــ حرف هاى قلنبه ــ محظوظ و برخوردارــ انىس 
و مألوف ــ مائدٔه آسمانى ــ محظور و رودرباىستى ــ شخص شخىص ــ توطئٔه دشمن ــ 
آلوى برغان ــ مضغ   و جوىدن ــ هضم   و  گوارش ــ َبقوالت و ُحبوبات ــ بحبوحٔه مسابقه ــ 
ـ خندٔه  ـ َغلَىان درونىـ  ـ ادا و اطوارـ  ـ وقاحت و بى شرمى   ــ صندوقچٔه اسرارـ  زوال و فناـ 
تصّنعى ــ ادارٔه امنّىه ــ اسباب و اثاثىه ــ هىبت و    ُشکوه ــ خلعِ سالح ــ عجز و البه ــ  َرَجز 
خوانى و خودستاىى ــ ِکشت صىفى ــ اسىر و غرىب ــ تشىىع جنازه ــ قدغن و ممنوع ــ 
معّذب و گرفتار ــ جّر و بحث ــ حکم قصاص ــ َعلَِم صلىب مانند ــ َشعشعه و روشنى ــ 

وصل و لقا   ــ مشّقت و سختى ــ مذلّت و خوارى.

٭   ٭   ٭
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درس هشتم

گروه فعلى و وىژگى هاى آن
آموختىم که مهم ترىن عضو گزاره، گروه فعلى است که معموالً با شناسه همراه است.

فعل پنج وىژگى دارد:
1( شخص     2( زمان     3( گذر     4( وجه     5( معلوم و مجهول

برخى  از وىژگى هاى  فعل ازجمله شخص، زمان و گذر را سال گذشته آموختىم و  دانستىم  که:

1( شخص
 فعل شش شخص دارد:

)گوىندگان( اّول شخص جمع = رفتىم. )گوىنده( اّول شخص مفرد = رفتم. 
)شنوندگان( دوم شخص جمع = رفتىد. )شنونده( دوم شخص مفرد = رفتى. 
)دىگران( سوم شخص جمع = رفتند. )دىگرى( سوم شخص مفرد = رفت.  ∅١ 

2( زمان 
فعل سه زمان اصلى دارد:

1( ماضى ساده = بن ماضى + شناسه هاى ماضى: رفتم، رفتى، رفت ، رفتىم،    
     رفتىد، رفتند  

2( ماضى استمرارى = مى + ماضى ساده: مى رفتم، مى رفتى ، مى رفت،مى رفتىم،    
      مى رفتىد، مى رفتند  

3( ماضى بعىد = صفت مفعولى + بودم، بودى، بود، بودىم، بودىد، بودند:  
     رفته بودم ، رفته بودى، رفته بود، رفته بودىم، رفته بودىد، رفته بودند  

الف( ماضى

4( ماضى التزامى = صفت مفعولى + باشم، باشى، باشد، باشىم، باشىد، باشند:  
    رفته باشم، رفته باشى، رفته باشد، رفته باشىم، رفته باشىد، رفته باشند  

5( ماضى نقلى = صفت مفعولى +ام، اى،  )است(،  اىم،  اىد، اند: رفته ام ، رفته اى،     
     رفته است، رفته اىم، رفته اىد، رفته اند  

١ــ تکواژ صفر
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1( مضارع اخبارى= مى + بن مضارع + شناسه هاى مضارع: مى روم … ب( مضارع٭ 
2( مضارع التزامى = بـ + بن مضارع + شناسه هاى مضارع: بروم…  

آىنده = خواهم، خواهى، … + بن ماضى:  
پ( آىنده               خواهم رفت …

٭ در زبان فارسى چند زمان دىگر نىز وجود دارد؛ ازجمله:
داشتم مى رفتم، داشتىم مى رفتىم   داشتم   
داشتى مى رفتى، داشتىد مى رفتىد + ماضى استمرارى   داشتى  ماضى مستمر 
داشت مى رفت، داشتند مى رفتند   داشت   

…  

دارم مى روم، دارىم مى روىم   دارم   

دارى مى روى، دارىد مى روىد + مضارع اخبارى  دارى  مضارع مستمر 
دارد مى رود، دارند مى روند   دارد   

…  

کاربرد زمان افعال

سال گذشته دربارٔه شىؤه ساخت افعال در زمان هاى گوناگون سخن گفتىم. اکنون به 
برخى از کاربردهاى زمان ها اشاره مى کنىم:

ماضى ساده
براى بىان کارى که در گذشته به طور کامل انجام گرفته است:

 

 
  

 
 
 

ـ « مى آىند، مانند »هست و دارد« استثنا هستند. ٭ ــ الف( فعل هاىى که از مصدر »بودن و داشتن« بدون پىشوند »مى« و »ب
ب( فعل هاى است و هست از نظر زمان، مضارع هستند.
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وقتى خورشىدِ صبح ىکشنبه، پنجم جمادى اآلخر سال 672 پلک هاى خود را گشود، 
موالنا جالل الّدىن، چشمان پرنور خود را بر قونىه فروبست و به شمس پىوست.

ماضى استمرارى
الف( براى بىان کارى که در گذشته به صورت پىوسته ادامه داشته ىا بارها تکرار شده است.

ما قرن ها با همساىگان خود در صلح و صفا مى زىستىم.
هر بار که طوفانِ حادثه اى به ما مى رسىد، بالنده تر قد برمى افراشتىم.

ماضى بعىد
براى بىان کارى که در گذشته پىش از کار دىگر اتّفاق افتاده است:

وقتى سپاه نادر به اصفهان رسىد، اشرف و ىارانش اىن شهر را غارت کرده بودند.

ماضى التزامى
براى بىان کارى در گذشته همراه با احتمال، الزام و آرزو:

شاىد
انسان متمّدن امروز مضّرات زىاده جوىى و خودخواهى را درىافته باشد.

 

 
  

 
 
 
کاش 
باىد

ماضى نقلى
الف( براى بىان کارى که در گذشته انجام گرفته، اىنک اثر و نتىجٔه آن مورد نظر است:

موفّقّىت هاى  بىن المللى  علمى  پىکارهاى  در صحنٔه  ما  جوانان  اخىر  سال هاى  در 
بزرگى کسب کرده اند.

ب( براى بىان کارى که گوىنده، شاهد آن نبوده است و صورت نقل قول دارد:
سىل از کوه سرازىر شده و خانه ها را خراب کرده است.
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ماضى مستمر
براى بىان کارى که در گذشته، هم زمان با کارى دىگر صورت گرفته است:

داشتىم برمى گشتىم که حسن وارد شد.

مضارع اخبارى
الف( براى بىان حقاىق کلّى و مطالب علمى:

آب در گرماى صد درجه مى جوشد. آهن در مجاورت رطوبت زنگ مى زند.
ب( براى بىان کارى که اکنون در حال انجام است:

چه مى کنى؟ کتاب مى خوانم.
پ( همچنىن براى بىان کارى که در آىنده انجام خواهد گرفت، از اىن فعل استفاده 

مى شود:
تابستان آىنده به مسافرت مى روىم )= خواهىم رفت(.

مضارع التزامى
براى بىان احتمال، الزام و آرزو در آىنده:

شاىد
 باران ببارد.

 

 
  

 
 
 

باىد   
کاش

مضارع مستمر
براى بىان کارى که هم اکنون در حال جرىان است:

قافلٔه تمّدن بشرى به کجا دارد مى رود؟

آىنده
براى بىان کارى که از اىن پس انجام خواهد گرفت:

آزادى و آفتاب هم رىشه اند و در صورت نبود هر ىک از آنها، حىات نابود خواهد شد.
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3( گذر
 فعل ممکن است ناگذر ىا گذرا باشد:

ناگذر  

1 ــ گذرا به مفعول   فعل 

2 ــ گذرا به مسند گذرا   

3 ــ گذرا به متمم    

ىادآورى: گاهى از مصدرهاى شکستن، رىختن، پختن، برىدن، گداختن، گسستن و … 
فعل هاىى ساخته مى شود که هم گذرا و هم ناگذر هستند بدون آنکه تغىىرى در ساخت و معناى آنها 

اىجاد شود. مانند: آب رىخت./ گربه آب را رىخت. به اىن افعال دووجهى مى گوىند.

4( وجه
به جمله هاى زىر دّقت کنىد:

وقوع فعل از نظر گوىنده مسلّم است. جملۀ ىکم: پروىز به خانه مى رود. 
وقوع فعل از نظر گوىنده نامسلّم است. جملۀ دوم: شاىد پروىز به خانه برود. 
وقوع فعل جنبٔه فرمان ىا خواهش دارد.   جملۀ سوم: به خانه برو. 

اىن سه کارکرد فعل را وجه فعل مى گوىىم و آنها را به ترتىب اخبارى، التزامى و امرى مى نامىم.

وجه اخبارى
اگر گوىنده وقوع فعل را به صورت مسلّم و قطعى مطرح سازد، فعل از وجه اخبارى است.

فّعالّىت
از مصدر »نوشتن«، همٔه زمان ها را بسازىد و دربارٔه کاربردهاى گوناگون آنها 

گفت وگو کنىد.
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جز فعل امر و دو ساخت ماضى التزامى و مضارع التزامى ساخت ساىر زمان هاى 
فعل ها، از وجه اخبارى است.

وجه التزامى
اگر گوىنده، فعل را به صورت نامسلّم ىا احتمال و آرزو و الزام مطرح کند، فعل 
از وجه التزامى است و ساخت هاى ماضى التزامى و مضارع التزامى براى آن به کار 

مى رود:
 ماضى: )اخبارى( پروىز در امتحان ورودى موفّق شد ← )التزامى(کاش پروىز 

موفّق شده باشد.
 مضارع: )اخبارى( پروىز در امتحان ورودى موفّق مى شود ← )التزامى( کاش 

پروىز موفّق شود )بشود(.

وجه امرى
از فعل  کند،  مطرح  فرمان  و  امر، خواهش  به صورت  را  فعل  وقوع  گوىنده،  اگر 

وجه امرى است.
کتاب را بردار. قدر مادر و پدر خوىش را بدان. خداىا، مرا ببخش.
فعل امر برخالف وجه اخبارى و التزامى، پرسشى نمى شود.

فعل امر )وجه امرى( تنها دو ساخت )صىغه( دارد:

دوم شخص مفرد
بـ + بن مضارع + ∅

دوم شخص جمع
بـ + بن مضارع + ىد

بنوىس
برو
بنشىن

بنوىسىد
بروىد
بنشىنىد
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�یم   امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز ا�یسه �ک ر را �باهم م�ق �ی مال�ق �ز �ب

ادم.  رس�ق را�ی�ش �ز ی �ب ار�ش لهٔ   �پس�ق س�ز به وس�ی امه را � �ز   
ال�ز

د.  ل �ش ا�ب ، کالس �قعط�ی �ق
د ا�ز نمااگشیه �ک د�ی ور �با�ز �ز به م�ز �   

ادم .  رس�ق را�ی�ش �ز ی �ب ار�ش امه را �با �پس�ق س�ز �ز   

�ب 

د.  ل �ش ا�ب ، کالس �قعط�ی �ق
د ا�ز �زمااگشیه �ک د�ی رای �با�ز �ب   

٭٭٭
ر  اس�ب �ق وِر « م�ز �ز به م�ز لهٔ  « و » � به وس�ی مله، ا�ز » � رای « رد �ب ردن » �با« و »  �ب به کار �ب �

ردد. 
گ

ی � ل م �ق �ق ده م�ز �ز ده و �زوا�ز و�ز �ز به �ش ر � ود�ق ام �ز �ی ود و �پ ر می �ش اه �ق و�ق
مله �ک را �ب �ی ؛ �ز اس�ق

د؛  و�ز ی �ش ر م اه �ق و �ق
�ک و  ر  الصه �ق ، �ز مان  �ز �ق  سش دز �گ �با  ی  ار� �ز �بان  �ز مله  �ب ا�ز  و  �بان اه  �ز

راد�ز  ،  ان کلما�ق م�ق ه ا�ز م�ی ن اس�ق �ک ی امرو�ز ا�ی ار� �بان �ز ای �ز ق�ز � ن، ا�ق را�ی ا�ب �ز �ب

ا�ب کنیم.  �ز �ق ر را ا�ز اه �ق و�ق
ر و �ک کلمٔه �اده �ق

خودآزماىى
1( زمان و کاربرد و وجه فعل هاىى را که در متن زىر مشّخص شده اند، بنوىسىد.

موشى بر لب چشمه اى وطن ساخته بود. غوکى نىز در آن نزدىکى در آب به سر مى برد. غوک گاه و بى گاه از آب 
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بىرون مى آمد و آواز مى خواند. موش از آواز غوک لّذت مى برد. بدىن ترتىب با هم دوست شدند. روزى موش به غوک 
گفت هرگاه مى خواهم غم دل با تو بگوىم تو در آب هستى. غوک گفت: راست مى گوىى. من نىز هرگاه به در خانهٔ تو 
مى آىم تو از سوراخ دىگر بىرون رفته اى، چاره اى بىندىش. موش گفت: رشته اى دراز پىدا خواهم کرد، ىک سر آن را 

به پاى تو و سر دىگر آن را به پاى خود خواهم بست تا همىشه از حال تو باخبر باشم.
روزى موش بر لب آب آمد تا غوک را بطلبد. زاغى موش را دىد و به چنگال گرفت. چون پاى موش با رشته 
به پاى غوک بسته بود غوک نىز واژگون به هوا رفت. مردمان با تعّجب مى گفتند: هرگز غوک شکار زاغ نبوده است. 

غوک با فرىاد گفت که از شومى مصاحب ناهم جنس بدىن مبتال شده است.
2( دربارٔه خّط و نوشتار در زبان توضىح دهىد. )درىک بند(

3( به جاى کلمات مشّخص شده، کلمات کوتاه ترى قرار دهىد.
 از سوى دوستم نامه اى آمد.
 به چه علّتى غاىب شده است؟
 به وسىلٔه تاکسى به خانه رفتم.
 به چه سبب به مدرسه نىامدى؟
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درس نهم

طرح نوشته ــ مواّد الزم نوشته

به فهرست کتاب ادبّىات فارسى )2( خود نگاه کنىد. چند فصل دارد؟ هر فصل چند 
درس دارد؟ کتاب چگونه شروع شده و چگونه پاىان ىافته است؟ آىا فصل هاى کتاب با هم 
پىوندى دارند؟ با کتاب ادبّىات سال گذشته چطور؟ در نگارش هر بخش، از چه مواد و 

عناصرى استفاده شده است؟
کتاب ادبّىات شما مثل هر کتاب، مقاله، نوشته، گزارش و داستان با طرح و نقشٔه قبلى 

و با استفاده از مصالح و مواّد خاّصى تهّىه شده است.
تنها اىن کتاب نىست که به طرح و نقشه نىاز دارد؛ هر کار دىگرى نىز به طرح قبلى 
نىازمند است. معمار پس از تعىىن محّل بنا و کشىدن نقشه، براى اجراى نقشٔه خود مصالح 
الزم را فراهم مى آورد و عوامل اجراىى مثل جوشکار،  بّنا، کارگر، لوله کش، کاشى کار و 

سفىد کار را به کار مى گىرد.
و  مصالح  و  مواّد  اجراىى،  طرح  نقشه،  به  و  است  معمارى  نوعى  نىز  نوىسندگى 
ابزارهاى مناسب نىاز دارد. طرح هر ساختمان تابع چند عامل است: موقعّىت و اقلىم، 
کاربرد، مساحت، مصالح در دسترس و … . معمار با شناخت اىن عوامل مى تواند طرح 
الزم و مناسب را تهّىه کند. نوىسنده نىز باىد بداند هدف از نوشته چىست و براى چه کسى 
مى نوىسد. در اىن صورت، مى تواند طرحى مناسب ارائه دهد. هر ىک از انواع نگارش 

)از نظر قالب و زبان( طرح خاّصى را مى طلبد.
فرق عمدٔه نوىسنده با معمار در نوع مواّد و مصالح و ابزار هاىى است که اىن دو به 
کار مى برند. مصالح معمار از مواّد طبىعى مثل سنگ و چوب و آهن و قىر و ماسه و … 
است اّما مواّد و مصالح نوىسنده، ساخته و فرآوردٔه انسان است؛ مثل زبان، بىان، کتاب و 

ثمرات تحقىق و پژوهش.
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نوىسنده و معمار، از حىث آراىش مصالح و نشاندن آنها در قالب و طرح و صورت 
مطلوب، سنجىده و هنرى به هم نزدىک اند. آنها با در نظر گرفتن نقشه، هر ىک از اجزا را 

در جاى خود مى نشانند. گاه بر جزئّىات مى افزاىند و گاه از آن مى کاهند.
گاه همهٔ  مصالح و مواّد معمار و نوىسنده آن قدر هم در دسترس نىست؛ در اىن صورت، 

اىن دو ناگزىر از حذف اجزائى از طرح ىا اصالح آن خواهند بود.
شباهت دىگر معمارى و نوىسندگى آن است که در عملّىات ساختمانى دو مرحله وجود 
دارد: مرحلٔه سفت کارى، مرحلهٔ  نازک کارى. نسبت اهّمّىت اىن دو مرحله بر حسب کاربرد 
و اهّمّىت بنا متفاوت است؛ مثالً در ساختن موزه، اىن دو مرحله با دّقت زىادى انجام مى گىرد 
اّما براى ساختن ىک کارگاه تولىدى مرحلٔه اّول، در مقاىسه با موزه، اهّمّىت کمترى دارد و 

به مرحلٔه دوم نىز شاىد نىاز جّدى نباشد.
آن  پىراىش  و  اصالح  به  خود،  نوشتٔه  بدنٔه  نگارش  و  ساخت  از  پس  نىز،  نوىسنده 

مى پردازد. اىن کار با توّجه به نوع نوشته و کاربرد و قالب آن انجام مى پذىرد.
فرق دىگر نوىسنده با معمار اىن است که نوىسنده، خود مجرى طرح خوىش است.

فّعالّىت
دربارٔه تفاوت ها و شباهت هاى دىگر کار نوىسنده و معمار گفت و گو 

کنىد.

طرح الزمٔه نگارش هر نوشته است. طرح، در نوشته هاى کوتاه ، ممکن است  ذهنى 
باشد اّما در نوشته هاى بلند باىد عىنى و مکتوب باشد.

فرض کنىد مى خواهىم گزارش ىک بازدىد علمى را بنوىسىم. با توّجه به اىنکه قالب 
نوشته گزارش است و باىد کوتاه باشد، طرح آن را مى نوىسىم:

1( مقّدمه اى در انگىزه و هدف سفر؛
2( شرح حرکت از مدرسه؛

3( شرح حوادث و اتّفاقات جالب توّجه در مسىر راه؛
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4( شرح ورود به محل و چگونگى استقبال؛
5( شرح بازدىد از قسمت هاى مختلف؛

6( پذىراىى؛
7( بازگشت؛
8( نتىجه.

ممکن است در مراحل بعدى نگارش، اىن طرح اّولّىه کامل تر شود ىا قسمت هاىى از 
آن جابه جا گردد. پس از اىن مرحله، باىد مصالح و مواّد الزم را فراهم آورد. هر طرحى 
به مصالح خاّصى نىاز دارد؛ مثالً براى نوشتن گزارش بازدىد، مشاهده، ىادداشت بردارى، 

استفاده از آمار و ارقام، عکس ها و تصاوىر الزم است.
اگر موضوع نوشته زندگى ىکى از بزرگان باشد، مواّد طرح ما چنىن خواهد بود:

1( مقّدمه، معّرفى
2( والدت، زادگاه

3( تحصىالت، دوران کودکى، نوجوانى و جوانى
4( ازدواج، فرزندان، خانواده

5( شرح دوراِن مىان سالى و پىرى
6( شرح خصوصّىات اخالقى

7( آثار 
8( اندىشه، سبک 
9( فوت، آرامگاه

اىن طرح، بسته به شخصّىت مورد نظر ما و ارزش و مرتبٔه علمى او مى تواند گسترده تر 
شود.

و مطالعه  با  است،  زندگىنامه  قالب  در  که  نوشته اى،  چنىن  براى  الزم  مواّد 
ىادداشت بردارى دربارٔه شخصّىت مورد نظر به دست مى آىد.

گاه وسىله و طرىقٔه گردآورى مواد، پرس وجو و مصاحبه است؛ مثالً وقتى مى خواهىم 
دربارٔه پىشىنٔه ىک محل مقاله اى بنوىسىم، باىد از اهالى محل، سال خوردگان و کسانى که 

به نوعى دربارٔه آن محل اطاّلعاتى دارند، پرس وجو کرد.
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هر چه طرِح نگارشى ما دقىق تر و حساب شده تر باشد، نوشتن آن آسان تر و شروع و 
ادامه و پاىان نوشته عملى تر و راحت تر خواهد بود. در عىن حال، هماهنگى و پىوند منطقى 
مىان اجزاى طرح، موجب انسجام بىشتر نوشته و تفهىم بهتر مقصود نوىسنده خواهد شد.
است.  موضوع  ابعاد  دربارٔه  کردن  فکر  طرح،  تهّىٔه  لوازم  از  ىکى  گفتىم،  چنان که 
عالوه بر اىن، با طرح سؤال و مرزبندى موضوع نىز مى توان به ابعاد آن دست ىافت. مثالً؛ 
مى خواهىم دربارٔه »شعر« مطلبى بنوىسىم. ابتدا پرسش هاىى چون شعر چىست؟ چه تفاوتى 
با نثر دارد؟ در زندگى انسان چه اثرى دارد؟ اّولىن شاعر چه کسى بود؟ سبک هاى شعرى 

کدام اند؟ و نظاىر آنها طرح مى کنىم.
اىن پرسش ها را مى توان به همىن ترتىب ادامه داد. با تنظىم اىنگونه پرسش ها و با توّجه 
به حجم مقاله، سطح خوانندگان و زبان و بىان نوشته، مى توان طرحى مناسب تهّىه کرد.

پس از گرد آورى اطاّلعات و مواّد الزم، مطابق با مراحل پىش بىنى شده، پىش نوىس 
طرح تهّىه مى شود. پىش نوىس را از نظر فّنى و زبانى وىراىش مى کنىم. ىک بار دىگر آغاز و 
پاىان نوشته را بررسى مى کنىم و عنوان مناسبى براى آن برمى گزىنىم. سپس، با صداى بلند 
آن را براى خود و در صورت امکان، براى دىگرى مى خوانىم و سرانجام آن را پاک نوىس 

مى کنىم.
به خاطر داشته باشىم که طرِح نوشته

1( چارچوب کلّى موضوع مورد نظر ما را تعىىن مى کند؛
2( به نوشتٔه ما نظم و انسجام مى بخشد؛

3( در سرعت و دّقت نگارش مؤثّر است؛
4( به ما فرصت مى دهد که به طور همه جانبه و علمى به موضوع بنگرىم.
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 . د اس�ت داو�ز ای �ز ل�ب ر�ز ی �تعل�یم، �ب    ال�ز ( هد�ز ا�ل

ال م�ش

�یم.  ی �زوا�ز �ت ردس م �ب ا و ر�ز �ب ( �با ر�ز   

�یم  وا�ز ی �ت ا م �ی د، �آ ی دار�ز �ب عر�ب �ی
ر�ک ال�ب و �ت ر �ت �ی زه های �ز مو� ه �ز لک �ز به ا�ی و�بّه � ٢( �با �ت

و�یس�یم؟  �ز ی« �ب �ب ا�ز ها را �با »ی م�ی �ز �آ

د. ه ر��ی ی اللّٰ اء �ز �ز ام �ز به م�ت � . وس�ت �ی ه  �پ اء اللّٰ به ل�ت �

خودآزماىى
1( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر ىا موضوع دلخواه دىگر، طرحى تهّىه کنىد:

  نقش راىانه در پىشرفت هاى بشرى  اعتماد به نفس 
 احترام به قانون و قانون گراىى   توصىف مدرسٔه محّل تحصىل 

  عدالت اجتماعى   علل پاىىن بودن مىزان مطالعه در دانش آموزان 
  خاطرات سفر   نقش زنان در جامعٔه امروز 

  فرهنگ و تمدن اسالم و اىران   بازدىد از ىک مرکز علمى، تجارى ىا صنعتى 
2( واژگان، ترکىبات، کناىات، اصطالحات، امثال و ِحَکم، سخنان و اشعار معروف و آىات و 

احادىثى را دربارٔه موضوع »احسان« جمع آورى کنىد و با ىک طرح قبلى انشاىى بنوىسىد.
3( اىن جمله را وىراىش کنىد.

اعتالء و ارتقاء مقام آن شخّصىت علمى دور از انتظار نبود.
4( با توّجه به وىژگى هاى زبان محاوره در درس پنجم، پنج سطر نخست »آورده اند که ...« از 

صفحٔه 27 ادبّىات فارسى )2( را به زبان گفتارى بنوىسىد.
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درس دهم

وىژگى هاى فعل

معلوم و مجهول
در درس هاى گذشته با چند وىژگى فعل آشناشدىد؛ اکنون به دو جملٔه زىر دّقت کنىد.

خرىد. خانه  الف( اکبر 
خرىده شد. خانه    ب( اکبر 

تفاوت  در دو جملٔه باال دربارٔه خرىدن خانه در زمان گذشته صحبت شده است. 
اىن دو جمله آن است که فعل جملۀ الف به نهاد و فعل جملۀ دوم به نهادى که قبالً 
مفعول بوده است، نسبت داده شده است. فعل جملٔه الف را معلوم و فعل جملٔه دوم 

را مجهول مى نامىم.

فعل گذرا به مفعول را، اگر معلوم باشد به نهاد نسبت مى دهىم و اگر مجهول 
باشد، به نهادى که قبالً مفعول بوده است نسبت مى دهىم.

روش مجهول کردن جملۀ معلوم
براى ساختن جمله اى که فعل آن مجهول باشد، از روش زىر، استفاده مى کنىم:

جملۀ معلوم
1( نهاد را حذف مى کنىم:

2( مفعول جمله را نهاد قرار مى دهىم: 
)در اىن حالت، اگر کلمٔه »را« در جمله باشد، 

حذف مى شود.(

فعل مفعول  نهاد 
دوخت ∅ لباس ها را        خّىاط 
دوخت ∅ لباس ها را  )1(  خّىاط 

دوخت ∅     ــ  )2( لباس ها را 
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3( فعل جمله را به صفت مفعولى تبدىل 
مى کنىم:

4( از »شدن« فعلى متناسب با زمان فعل 
اصلى مى سازىم و به آن اضافه مى کنىم:

مطابقت  جدىد  نهاد  با  را  شناسه   )5
مى دهىم:

فّعالّىت
چرا فعلى که مفعول نداشته باشد مجهول نمى شود؟ چند فعل گذرا و 

ناگذر مثال بزنىد و دربارٔه مجهول کردن آنها گفت وگو کنىد.

فعلمفعولنهاد
نوشت.نامهمرىممعلوم

نوشته شد.→نامهمجهول
مى نوىسد.نامهمرىممعلوم

نوشته مى شود.→نامهمجهول
خواهد نوشت.نامهمرىممعلوم

نوشته خواهد شد.→نامهمجهول
٭ فعل مجهول = صفت مفعولِى فعل اصلى + صورِت صرف شدٔه فعل شدن در 

زمان فعل معلوم.
متناسب جدىد  نهاد  با  شمار،  و  شخص  نظر  از  شناسه  مجهول،  جملٔه  در  ٭ 

 است:

دوخته     ــ  )3( لباس ها 

دوخته شد ∅     ــ  )4( لباس ها 

دوخته شدند.     ــ  )5( لباس ها 

دىد ∅  دوستان ما را  على  معلوم: 

دىده شدند.   دوستان ما  مجهول: 
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خودآزماىى
1( واژه هاى زىر را در جملٔه نمونه جانشىن سازى کنىد.

جملۀ نمونه: نامه نوشته مى شود.
آوردن     دىدن بردن  فرستادن 

مثال: خواندن ← نامه خوانده مى شود.
2( به جاى »نوشت« فعل هاى زىر را در جملٔه نمونه بنوىسىد و جمله را مجهول کنىد:

جملۀ نمونه: على نامه را نوشت.
دارد مى نوىسد بنوىسد  مى نوىسد 

نوشته بود نوشته است  خواهد نوشت 
مى نوشت داشت مى نوشت  نوشته باشد 

مثال: )مى نوىسد( على نامه را مى نوىسد ← نامه نوشته مى شود. 
3( به جاى »فردا« قىدها و گروه هاى اسمى زىر را در جملٔه نمونه بگذارىد و مطابق با آنها فعل را 

تغىىر دهىد.
جملۀ نمونه: فردا نامه نوشته خواهد شد.

تا چهار پنج روز دىگر همىن حاال  ىک ساعت بعد 
فردا صبح پىش از آمدن شما  پارسال 

بعدًا قبالً  هفتٔه آىنده 
مثال: )دىروز( ← دىروز نامه نوشته شد.

4( در جمله هاى مجهول زىر، زمان فعل ها را تعىىن کنىد. آن گاه با حفظ زمان، فعل هاى مجهول 
را به معلوم تبدىل کنىد و گروه اسمى داخل کمانک را نهاد جملٔه جدىد قرار دهىد.

مثال: حضرت ىوسف به چاه انداخته شد. )برادران( برادران، حضرت ىوسف را به چاه انداختند.
 مردم بى گناه گروه گروه به گلوله بسته مى شدند. )شاه(

 حکومت ستم شاهى برانداخته شد. )امام خمىنى(
 آىا باز هم شاهکارهاىى همچون شاهنامٔه فردوسى سروده خواهد شد؟ )اىرانىان(

 در ساىٔه تالش و از خودگذشتگى و عشق به هم نوع، پرچم علم و فضاىل اخالقى در سراسر 
دنىا افراشته خواهد شد. )جوانان اىران(
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 کتاب چشمٔه روشن در نقد و تحلىل نمونه هاىى از شعر فارسى نوشته شد. )غالمحسىن ىوسفى(
 بسىارى از استعدادها کشته شده است. )اعتىاد(
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درس ىازدهم

عنوان، شروع و پاىان نوشته

آغاز چند نوشته را با هم بررسى مى کنىم:
 »وقتى اصحاب کهف از خواِب دراز خوىش بىدار شدند، جهان را دگرگونه ىافتند. 
ِاجمال حس  ما نىز اکنون که مى خواهىم از خواِب چند صد ساله بىدار شوىم، به ابهام و 

مى کنىم که جهاِن گرداگرد ما آن نىست که بود.
به سمرقند و خراسان و رى و اصفهان  چند قرن پىش، جهاِن علم و دانش چشم 
دوخته بود تا ببىنند بىرونى چه مى نوىسد، ابوعلى چه مى گوىد و رازى چه مى اندىشد. اکنون 

جهانىان مى کوشند تا در مىاِن خرابه هاى تارىخ اثرى از وطن بىرونى پىدا کنند… .«
)مجلّٔه سخن، سال هفتم، ش 7، صص 636 ــ 633(

اىن نوشته آغاز مقاله اى است با عنوان »تربىت و اجتماع« نوشتٔه دکتر محمود صناعى. 
نوىسنده در ابتدا به داستان اصحاب کهف اشاره مى کند که پس از بىدار شدن از خواب 
سىصد ونه سالٔه خود دنىا را دگرگون ىافتند. در ادامٔه مقاله، از اىن موضوع نتىجه مى گىرد 
که وظىفٔه نسل حاضر آن است که در مورد مسائل تربىتى به سّنت صدها سال پىش عمل 

نکند و متناسب با پىشرفت هاى دنىاى امروز، دىدگاه هاى تربىتى خود را نىز تغىىر دهد.
٭     ٭     ٭

 »جا دارد به سهم خودم از برگزارکنندگان شب خاطره تشّکر کنم. با اىنکه قرار 
نبود بنده صحبت کنم، اىن فرصت را به من دادند تا خاطره اى را نقل کنم که اگر مهم ترىن 

حادثٔه زندگى من نباشد، بى شک مؤثّرترىن آنهاست.
من اّولىن بار است که در چنىن مجلسى شرکت مى کنم. راستش، صفاى جلسه مرا ىاد حال 
و هواى جبهه انداخت. براى ما که حسرت آن دوره را دارىم، اىن نشست ها غنىمت است… .«
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نوشتٔه باال نىز بخش اّول داستاِن »در انتظار شاعر« نوشتٔه على مؤّذنى است. قسمت 
آغازىن اىن داستان به گونه اى است که خواننده تصّور مى کند با خاطراتى واقعى از جنگ 
اىن داستان  بازگو شده است.  اىران و عراق روبه روست که در ىک مراسم خاطره گوىى 
تخّىلى تا پاىان به شىؤه خاطره گوىى پىش مى رود اّما نوىسنده با انتخاب اىن شىوه به داستان 

خود تحّرک بخشىده است.
در هر نوشته، »چگونه آغاز کردن« بسىار مهّم است. اگر شما نوشتٔه خود را با کلمات 
و جمالتى مؤثّر آغاز کنىد، تأثىر آن بر خواننده ىا شنونده همچنان تا پاىان متن ادامه خواهد 
داشت. آغاز مناسب به نوشته جهت مى دهد و آن را منسجم مى سازد. اگر بتوانىم شىؤه 

مناسبى براى شروع نوشتٔه خود بىابىم، مشکل ادامه و پاىان را نىز حل کرده اىم.
آغاز نوشته مى تواند زمىنه ساز سىِر آتى نوشته باشد و نتاىج اجتماعى آن را در قالب 
کلمات، جمالت و توصىفات منعکس کند. به اىن کار »فضاسازى« گفته مى شود. فضاسازى 
ىعنى اىنکه به فراخور محتواى نوشته، زمىنه هاى مناسب روانى را در خواننده ىا شنونده 
فضاسازى  عنصر  از  غالباً  بىشتر،  تأثىر گذارى  براى  نوىسندگان  و  شاعران  کنىم.  اىجاد 

استفاده مى کنند.
نمونٔه اىن کاربرد آغاز شعر »در امواج سند« سرودٔه مهدى حمىدى است:

به مغرب سىنه ماالن، قـرص خورشىد      نــهان مـى گشت پــشت کوهساران
فــرو مـى رىخت گَردى زعفران رنگ      بـــه روى نـــىـزه هــا و نـىــزه داران

در همان آغاز شعر، تصاوىرى چون »مغرب«، »نهان شدن خورشىد«، »فرورىختن 
گَردى زعفران رنگ و …« از مرگ و نىستى حکاىت مى کند. در ضمن »نىزه«، »نىزه دار« و 
»سرخى رنگ زعفران« نىز زمىنه ساز نبردى زود هنگام است. گذشتگان به اىن کار »براعت 
استهالل« مى گفته اند. »حسن مطلع« در قصىده پردازى نىز در واقع همان فضاسازى است. 
پس به جاى استفاده از مقّدمه هاى از پىش تعىىن شده، بى معنى و بى ارتباط با موضوع باىد 
با سرآغازى مناسب، به نوشتٔه خود تحّرک ببخشىم و نظر خواننده ىا شنونده را جلب کنىم 

و در او تأثىر بگذارىم. پس، فضاسازى چند نتىجٔه سودمند دارد:
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1( باعث جّذابّىت نوشته مى شود؛
2( زمىنٔه روحى و روانى مناسب را براى خواننده فراهم مى کند؛

3( به نوعى، خواننده را غافل گىر مى کند و به دلىل تازگى در او اثر مى گذارد.
گاه آغاز کردن نوشته با ىک داستان کوتاه، حکاىت، ضرب المثل، ىک بىت شعر، سخنى 
از بزرگان، حدىث ىا رواىت، طرح ىک سؤال و … مى تواند بسىار مؤثّر و مناسب باشد.

فّعالّىت
دربارٔه شروع مناسب ىکى از درس هاى کتاب ادبّىات با 

هم کالسى هاى خود گفت وگو کنىد.

به پاىان بردن نوشته نىز به اندازٔه آغاز کردن آن مهم، دقىق و حّساس است. چگونه، 
با  چه کلماتى و در قالب چه عبارت هاىى نوشته را به پاىان ببرىم که تأثىر مناسبى داشته باشد؟ 

باىد بدانىم جمالت پاىانى در حکم ضربٔه نهاىى است؛ حّساس و تعىىن کننده.
خواننده  ذهن  در  همواره  آن  خاطرٔه  و  ىاد  باشد،  داشته  خوب  پاىانى  نوشته،  اگر 
باقى مى ماند. هنوز هم پاىان خوش برخى از نوشته ها در ذهن و ضمىر ما زنده و خاطره انگىز 
است. پاىان هر نوشته متناسب با شروع آن و شىؤه بىان مطالبى است که در سراسر نوشته 
مطرح شده است. همه چىز به هنر نوىسنده و نوآورى هاى او بستگى دارد. کافى است قبل 
از آنکه کلمات پاىانى را بنوىسىم، بىشتر فکر کنىم. آنچه دربارٔه آغاز نوشته گفتىم، مى تواند 

دربارهٔ پاىان آن نىز صادق باشد.
پاىان درس »پىرمرد چشم ما بود« نوشتٔه جالل آل احمد را که در کتاب ادبّىات )1( آمده 

است، بار دىگر با هم مى خوانىم:
… عالىه خانم بهتر از من مى دانست که کار از کار گذشته است ولى بى تابى مى کرد 

و هى مى پرسىد: »فالنى، ىعنى نىمام از دست رفت؟«
و مگر مى شد بگوىى آرى؟ عالىه خانم را با سىمىن فرستادم که از خانٔه ما به دکتر تلفن 
کنند. پسر را پىش از رسىدن من فرستاده بودند سراغ شوهرخواهرش. من و کلفت خانه کمک 

کردىم و تن او را ــ که عجب سبک بود ــ از زىر کرسى درآوردىم و رو به قبله خواباندىم.
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گفتم »برو سماور را آتش کن؛ حاال قوم و خوىش ها مى آىند« و سماور نفتى که روشن 
شد، گفتم رفت قرآن آورد. الى قرآن را باز کردم؛ آمد »والصافّات صّفا«.

                  
کتاب »فاطمه فاطمه است« اثر دکتر على شرىعتى اىن گونه پاىان مى پذىرد:

... خواستم بگوىم که 
فاطمه مادر حسَنْىن است. 

دىدم که فاطمه نىست.
خواستم بگوىم که 

فاطمه مادر زىنب است. 
باز دىدم که فاطمه نىست.

نه، اىن ها همه هست و اىن همه فاطمه نىست.
 فاطمه، فاطمه است.

                
ممکن است نوشته اى با ىک سؤال پاىان پذىرد. در اىن صورت، خواننده به قضاوت 
عبدالحسىن  دکتر  از  است  مقاله اى  پاىانى  قسمت  زىر  نوشتٔه  مى شود.  دعوت  داورى  و 

زّرىن کوب دربارٔه وزن شعر:
»… در هر حال آن کس که در شعر حرفى براى گفتن ندارد، نباىد گناه خود را به 
گردن وزن و قافىه بىندازد. باىد شاعرى را که براى او ىک حاجت روحانى نىست، ترک 

کند و کنار برود.
آىا اىن صمىمانه تر و حّتى شاعرانه تر نىست؟«

)شعر بى دروغ، شعر بى نقاب، دکتر عبدالحسىن زّرىن کوب، ص 120(
٭     ٭      ٭

آىا تاکنون به نام برخى از کتاب ها، مقاالت، داستان ها، اشعار و … دّقت کرده اىد؟ تا چه 
اندازه نام ىک کتاب، مقاله ىا داستان باعث شده است آن کتاب، مقاله ىا داستان را بخوانىد؟ 
انتخاب نام براى ىک نوشته نىازمند دّقت و مهارتى خاّص است. نام مناسب عالوه بر آنکه 
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نشانگر ذوق و هنرمندى نوىسنده است، باعث جلب توّجِه خواننده نىز مى شود. براى مثال، 
در کتاب ادبّىات )1( مقاله اى با عنوان »فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى« آمده است. 
نوىسندٔه مقاله با انتخاب اىن نام مناسب که به خوبى با محتواى نوشته هم خوانى دارد، توّجه 

خواننده را نىز جلب کرده است.
براى انتخاب عنواِن نوشته راه هاى گوناگونى وجود دارد:

 استفاده از بخشى از ىک آىٔه قرآن مثل:
 نون والقلم، داستانى از جالل آل احمد که برگرفته از آىٔه »ن والقلم و مـاىسطرون« است.
 تنّفس صبح، مجموعـه شعر قىصر امىن پور، برگرفته از آىٔه »والّصبُح اذا تنّفس«.

 انتخاب ىک مصرع ىا بخشى از ىک شعر معروف مثل:
 چون سبوى تشنه، کتابى در تارىخ ادبّىات معاصر نوشتٔه دکترمحّمدجعفر ىاحّقى، 
برگرفته از شعر معروف اخوان ثالث. بحر در کوزه، نوشتٔه دکتر عبدالحسىن زّرىن کوب، 

برگرفته از شعر معروف موالنا: 
     چند گنجد قسمت ىک روزه اى گــر برىزى بحر را در کوزه اى        

 تماشاگه راز، اثر استاد مطهرى دربارٔه حافظ و برگرفته از ىک شعر معروف او.
 انتخاب ىک ضرب المثل: از ماست که برماست، داستانى از جمال زاده، امان از 

دوغ لىلى نوشته اى طنزآمىز از ّعالمه دهخدا.
 متناقض نما )پارادوکس(: روشن تر از خاموشى )مجموعه شعر معاصر(، خفتگان 

بىدار )دربارٔه زندگى اصحاب کهف(.
 قلب و عکس ىک ترکىب، اصطالح ىا جمله: »آزادى مجّسمه« )به جاى مجّسمٔه 

آزادى( سفرنامٔه دکتر محّمدعلى اسالمى ندوشن.
 سؤال: »چه باىد کرد؟« نوشتٔه دکترعلى شرىعتى، دربارهٔ مسئولّىت روشن فکر مسلمان.
پس به خاطر داشته باشىد نام مناسب مى تواند گوىا و معّرف نوشتٔه شما باشد، هنر و 

ذوق شما را نشان دهد و بر حسن تأثىر نوشته تان بىفزاىد.
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فّعالّىت
فکر کنىد و برای درس های پنجم و نهم کتاب ادبّىات )٢( عنوان های 

مناسب دىگری انتخاب کنىد.
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خودآزماىى
1( با توجه به شروع داستان زىر، آن را به گونه اى مناسب به پاىان ببرىد و نام مناسبى براى آن 

انتخاب کنىد.
داشت مى ُمرد اّما نه از انفجار مىن و نه حّتى با تىر خالص آن عراقى ها، بلکه از خوش حالى. حّتى نتوانست پا بر 
زمىن بگذارد. چرخ بود که بر آسفالت فرودگاه رانده مى شد: وىلچر. کاش مى توانست … »کاش مى تونستم بدوم!« دوىد 

اّما در خىال. جمِع مردِم به لْب خندان و به چشمْ گرىان را کنار زد و پىداىشان کرد: زن و بّچه اش را.
زنش، صدىقه، پنج سالى از او دور بود. فرزندش، دورتر از دور، نمى شناختش. حّتى نمى دانست که پسر است 

ىا دختر. دو دل مانده بود که ناگاه … .
2( آغاز و پاىان داستان »گىله مرد«  ىا »سووشون« را بررسى کنىد و حاصل بررسى خود را در 

ىک بند بنوىسىد.
مناسب  عناوىن  و سپس  نماىىد  بررسى  را  فارسى)2(  ادبىات  3( عنوان درس هاى فصل سوم 

دىگرى براى آنها انتخاب کنىد.
4( از فعل هاى »بگوىم«، »رفته اى«، »بىندىش«، »خواهم بست«، »دىد« و »گرفت« با حفظ شخص، 

ماضى التزامى، ماضى مستمر و مضارع مستمر بسازىد.
مثال: بگوىم

مضارع مستمرماضى مستمرماضى التزامى

دارم مى گوىمداشتم مى گفتمگفته باشم

5( جمالت زىر را وىراىش کنىد.
 خواهم به تو گفت چگونه پىروز شدن خود را.

 انبىاى الهى در برابر ظالمان قىام و پىام حق را به گوش آنها رسانىدند.
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درس دوازدهم

ساختمان فعل

در عبارت زىر به فعل هر جمله توجه کنىد:
1( على هر روز ىک ساعت کتاب مى خواند.

2( على کتاب هاى زىادى دربارٔه ادبّىات خوانده است.
3( على کتاب را از قفسه برمى دارد.

4( على هر روز مىزان پىشرفتش را به خانواده اطاّلع مى دهد.
5( اّما ىک روز نتوانست از کارهاىش اطاّلعى به خانواده اش بدهد… .
فعل جمله هاى باال را از نظر ساختمان مى توان به سه نوع تقسىم کرد:

بن مضارع  زىرا  ساده اند  بدهد  و  نتوانست  است،  مى خواند، خوانده  فعل هاى   )1
هر   ىک از آنها ىک تکواژ است.

2( فعل »برمى دارد« پىشوندى است زىرا قبل از بن مضارِع »دار« ونِد » بر«، افزوده 
شده است.

3( فعل »اطاّلع مى دهد« مرکّب است؛ زىرا نه تنها از دو جزء معنادار تشکىل شده است 
بلکه قبل از فعل سادٔه »مى دهد« »اطاّلع«، که ىک جزء غىرصرفى است، قرار گرفته است. 
پس فعل از نظر اجزاى تشکىل دهنده بر سه نوع است: ساده، پىشوندى و مرکّب.

فعل ساده
فعل ساده آن است که بن مضارع آن ىک جزء )تکواژ( باشد؛ مثل:

آمده بودفعل ساده
↓

رفت
↓

مى پرسىدم
↓

مى شنىد
↓

نشسته بود
↓

خواندند
↓

خوابىده است
↓

 خوابخواننشىنشنوپرس رو آبن مضارع
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فعل پىشوندى
اگر به اّول فعل هاى ساده  »وند« افزوده شود، اىن فعل ها به فعل پىشوندى تبدىل مى شوند: 

آمد   گشت    غلتىد    آورد       فعل ساده  
↓    ↓    ↓    ↓    

باز     بر     در     فعل پىشوندى   بر
     آمد    بر  آورد              غلتىد                 گشت       

در     باز     فرو       باز    

فعل مرکّب
اگر پىش از فعل ساده ىا پىشوندى ىک ىا چند تکواژ مستقل بىاىد و با آن ترکىب شود 

کلمٔه حاصل، فعل مرکّب است مثل فعل جمله هاى زىر:
1( او از خواسته هاىش چشم پوشىد.

2( من به کارهاى او اىمان آوردم.
3( على پدرش را خىلى دوست دارد.

4( همٔه بچه ها را در اىن جشن شرکت دادند.
5( دىروز حادثٔه وحشتناکى روى داد.

6( حسن تعدادى کتاب از دوستش قرض گرفت.
7( على  کتاب داستان را مطالعه کرد.
٭ راه هاى تشخىص فعل مرکّب:

1( فعل درصورتى مرکّب است که جزء غىرصرفى، نقش مفعولى ىا مسندى ىا قىدى 
ىا متّممى نداشته باشد. مثالً فعل هاى جمله هاى زىر مرکّب نىستند:

 على دوستى دارد.
                   مفعول

 حسن دربارٔه اىن موضوع مطالعه مى کند. )مى کند در معناى انجام مى دهد(
 مفعول                 



 64 

 او دربارٔه عالقٔه مردم به ادبّىات تحقىق کرد )کرد در معناى انجام داد(.
         مفعول                 

 دىروز محسن هنگام بازى زمىن خورد.                           )دراصل به زمىن خورد که حرف اضافٔه
              متمم                

 »به« حذف شده است.(
بود/ است/ گشت/  آگاه شد/  او  آگاه کردم )دراصل:  اىن موضوع  از  او را   من 

                   مسند                
گردىد(.

 کودک از پلّه ها باال مى آىد.
                    قىد              

2( وقتى که جزِء غىرصرفى ىکى از نقش هاى مفعولى، مسندى، قىدى و متممى را 
داشته باشد، در واقع ىک گروه اسمى به شمار مى رود که مى توان پس از آن وابسته هاىى را 

اضافه کرد ىعنى اىن اجزا را مى توان گسترش داد:
 على  د و ستـــان    زىادى دارد.

                  مفعول    عالمت      صفت
                             جمع

 حسن دربارٔه اىن موضوع مطالعه  اى نکرده است.
مفعول   نکره                       

 او دربارٔه عالقٔه مردم به ادبّىات تحقىق      ها کرد.
                              مفعول   جمع    

 من او را از اىن موضوع آگاه تر کردم.
                  مسند      

 هنگام مد، آب درىا باالتر مى آىد.
       قىد        

درحالى که اگر فعل  جمله هاى 1تا 7 را بررسى کنىد قابل گسترش نىستند: )چشم پوشىد، 
اىمان آوردم، دوست دارد، شرکت دادند، روى داد، قرض گرفت و مطالعه کرد(

3( بنابراىن مى توان نتىجه گرفت که تعىىن ساختمان فعل، زمانى مىّسر است که در 
جمله به کار برده شود. مثل » قرض گرفت « که به تنهاىى ساده است زىرا مى توان گفت 
قرض ها گرفت اّما در جملٔه 6 حتماً فعل مرکّب است ىا مطالعه کرد که در جملٔه 7 حتماً 

مرکّب است.
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باىد توجه داشت که هىچ گاه فعل ساده ىا مرکّب را خارج از جمله بررسى و مشخص 
نمى کنىم.

٭ نوع دىگرى از فعل هاى مرکّب، عبارت هاى کناىى هستند. در اىن گونه فعل تمامى 
اجزا روى هم ىک مفهوم فعلى واحد دارد.

 او از خواسته هاىش چشم پوشىد. )کناىه از صرف نظرکردن(
 او هىچ وقت دست از پا خطا نمى کند. )دست از پا خطاکردن کناىه از اشتباه کردن(
 على از انجام اىن کار سر باز زد. )سر باز زدن از کارى کناىه از نپذىرفتن است(
در اىن نوع فعل ها )کناىى( اجزاى فعل )چشم، دست، پا، سر و …( معناى حقىقى 
خود را از دست داده اند. در اىن صورت با مالک هاى تشخىص فعل مرکّب آنها را مى توان 

فعل مرکّب دانست.

فعل هاى کمکى    )معىن(
مستمر،  ماضى  نقلى،  ماضى  التزامى،  ماضى  بعىد،  ماضى  فعل هاى  ساختن  براى 
مضارع مستمر، آىنده و همٔه فعل هاى مجهول، از فعل هاى خاّصى استفاده مى شود که آنها 

را فعل هاى کمکى مى خوانىم. فعل هاى مشّخص شدٔه زىر، کمکى هستند:
رفته بودى، گفته باشد، نشسته است، داشت مى رفت، دارد مى آىد، خواهند آمد، 

نوشته شد، گفته شده باشد. 
٭ فعل هاى کمکى و وندهاى نَـ، مى، بـ، از نظر ساختمان، در فعل تغىىرى نمى دهند؛ 

چون در همٔه فعل هاى ساده، مرکّب و پىشوندى مى آىند.
نَـ: نرفت، نشناخت.

مى: مى گوىد، مى رفت.
بـ: برو، بنشىنىد.

باز هم ساده  بنابراىن، اگر فعل ساده اى اىن وند ها و فعل هاى کمکى را بگىرد، 
است.
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منفى کردن فعل ها
در فارسى امروز، هر فعلى را مى توان با آوردن تکواژ منفى ساز »نـ« منفى کرد. تلّفظ 
اىن تکواژ »نَـ« است اّما اگر پىش از »مى« بىاىد، »ِنـ« تلّفظ مى شود. اىن تکواژ همىشه پىش 
از فعل اصلى مى آىد اّما در فعل هاى آىنده و مجهول پىش از فعل معىن قرار مى گىرد: 
نگفتم، نگفته ام، نگفته بودم، نگفته باشد، نمى گفتند/ نخواهم گفت، گفته نشد.

هنگام پىوستن تکواژ »نـ« به فعل، اگر تکواژ »بـ« همراه فعل باشد، حذف مى شود: 
برو ← نرو، بىاىند ← نىاىند، بگوىىم ← نگوىىم.

زمان هاى مستمر )ملموس( صورت منفى ندارند و براى منفى کردن آنها از معادل هاى  
غىرمستمر استفاده مى شود:

بهرام دارد نامه مى نوىسد )مضارع مستمر(  بهرام نامه نمى نوىسد )مضارع اخبارى(
بهرام داشت نامه مى نوشت )ماضى مستمر(  بهرام نامه نمى نوشت )ماضى استمرارى(

تکواژ »نـ« در فعل هاى پىشوندى همىشه پس از پىشوند مى آىد:
خورشىد هنوز برنىامده بود. الک پشت سر از آب درنىاورد. ماهى هنوز لقمٔه اّول 

را درست فرو نبرده بود.
تکواژ منفى ساز »نـ« در فعل هاى مرکّب، پىش از جزء صرفى مى آىد:

نگاه نداشت. دوست نداشت. فرود نىامد. سردرنىاورد.

بن فعل
سال پىش آموختىم که هر فعل دو بن دارد: بن مضارع و بن ماضى

بن مضارع فعل هاى ساده = فعل امر مفرد بدون »بـ«: رو، بىن، نشىن
بن مضارع فعل هاى پىشوندى = فعل امر مفرد: برگرد، بازگرد، برآ

بن مضارع  فعل هاى مرکب = فعل امر مفرد بدون »بـ«:ىاد بده )= ىاد ده(، گوش کن
براى شناخت ساختمان هر فعل، بن مضارع آن فعل را در نظر مى گىرىم.
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ساختمانبن مضارعفعلساختمانبن مضارعفعل
پىشوندىبازگردبازگشته بودندسادهرورفته بود
پىشوندىبرگردداشتند بر مى گشتندسادهگذرمى گذشتند

پىشوندىبرآبرنمى آمدسادهنوىسدارىم مى نوىسىم
پىشوندىبازآبازآمده اندسادهگوگفته شده بود

بن ماضى نىز چنىن به دست مى آىد:
ـ    ن« پاىانى دىد »ن«، باور کرد »ن«، دوىد »ن«، برداشت »ن«، دوست  ـَ مصدر بدون »   ـ

داشت »ن«

�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز و�بّه �ک ر �ت �ی ملٔه �ز د �ب �ز به �چ �

�یم .  �ز
رامو�ش �ک �ته را �ز �ش دز �ت �گ د سوا�ب �ی ا�ی �ی ١( �ب

اط اوس�ت .  �ب �ز د ا�ز ی سع�ی ن �زو�ب ٢( حُس

دم .  ال را د�ی �ز �ی ٔه �ز �ت ن مسا�ب ر�ی �ز ٣( �آ

مله  �ب ن  ا�ی �چس   . �ته   « اس�ت �ش دز » �گ ی  مع�ز به  � ه  �ت سا�ب مع  �ب �ت «  » سوا�ب اّول،  ملٔه  �ب رد 

زه  اس�ت :  و�
ن �گ �ت ا�ی �ت �ی ردح�ت

ی ا�ز دو 
ک

� رد �ی مله کار�ب ن �ب �یم«! رد ا�ی �ز
رامو�ش �ک �ته را �ز �ش دز �ته های �گ �ش دز د �گ �ی ا�ی �ی » �ب

ی اس�ت :  �ته    « کا�ز �ش دز �ت « و » �گ کلمٔه »سوا�ب
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�یم. « �ز
رامو�ش �ک �ته را �ز �ش دز د �گ �ی ا�ی �ی » �ب

ردن کلمٔه »�زو�ب    «  به کار �ب ملٔه دوم � ی؛ �چس ، رد �ب ی و �زو  �ب و  �ی
�ک �ی ی �ز ع�ز ن« �ی »حُس

د اس�ت .  ا�ی ن �ز ال حُس �ب به   د�ز �

ال  �ز �ی ردن کلمٔه �ز به کار �ب ن، � را�ی ا�ب �ز ی؛ �ب ها�ی ی و �ز ا�ز ا�ی ی �چ ع�ز ی �ی س گل�ی �ز
ال« رد ا �ز �ی »�ز

 . اردس�ت اس�ت ملٔه سوم �ز ن« رد �ب ر�ی �ز �چس ا�ز » �آ

د.  �ز و�ی
ی �گ و « م ده اس�ت »َح�ش ده سش �ی �ش

ط �ک ها �ز �ز ر �آ �ی ل، �ز مله های �ت�ب ه رد �ب ی �ک به کلمه ها�ی �

د.  ا�ی رار �ز
ک

� ی �ت ع�ز و « �ی »ح�ش

ید:  ر� �ب به کار �ز ها را � �ز د �آ �ی د و مرا�ت�ب �با�ش �ی �ز و�بّه �ک و « �ت ر »ح�ش
گ

زه های د�ی� مو� به �ز ون � �ز ا�ک

ورودی،  ل  د�ز م ن،  ا�ی ا�ز  عد  ن �ب ِم ر، 
گ

د�ی� هرهای  �ش ِر  سا�ی رد�ش کار، 
گ

ر � ْ س�ی

�چس  ی، 
گ

�یس�ت   سال� �ب ِن  س رد  ر،  و�ت �ب �ک �زم مر�ز  �ت وه، 
�ک ٔه  لّ �ت او�ب  ور، 

�گ ا�ز  
ک

ا� �ت �ت  رد�ز

دن،  ر��ی �چ سٔوال  ل،  �ی عام ال�ز سال   ، �ته  �ش دز �گ ارسال  �چ راالسود،  ح�ب �گ  ��ز ن،  را�ی ا�ب �ز �ب

رد. �تهٔ  وا�ی�ت �ب �ز ردن ، �ت
ک

د � ر�ی �یسش �ز ل �چ در کامل ماه، ا�ز �ت�ب در، �ب لهت  ال�ت �ب ل�ی سش

خودآزماىى
1( در متن زىر نوع فعل ها را از نظر ساختمان بررسى کنىد.

کودکى خردسال مى خواست بوتهٔ ذّرتى را از زمىن برآورد اّما نمى توانست و هر چه مى کوشىد آن بوته برجاى 
خود استوار بود. با کوشش فراوان بوتهٔ ذّرت را از زمىن کند و با شادمانى بسىار پدرش را از حاصل کوشش خود آگاه 
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کرد. پدرش گفت:» آرى،فراموش مکن تو هم مردى شده اى و نىروىى دارى« آن طفل خردسال با غرور در پاسخ پدر 
گفت: »  آرى؛ همهٔ زمىن ىک سر بوته را گرفته بود و من  سوى دىگرش را تا سرانجام من غالب شدم.« اىن تصوىر ذهنى 
کودک، بىان شاعرانهٔ زىباىى است که حاصل بىدارى آن طفل نسبت به گوشه اى از ارتباط هاى انسان و طبىعت است.

2( نهاد جمله هاى زىر را مفعول قرار دهىد.
مثال: کودک از خواب بىدار شد.

مادر کودک را از خواب بىدار کرد.
 جوانان از زىان هاى خانمان سوز اعتىاد آگاه هستند.

 چراغ دانش همىشه فروزان است.
 همه جا روشن است.
 غذا زود حاضر شد.

3( هر ىک از ساخت هاى زىر را در جمله اى به کار ببرىد و ساده و مرکّب بودن آنها را درآن 
جمله نشان دهىد.

 رنج برد، زحمت کشىد، فراموش کرد، باز شده است، فرىاد مى زند، پىش آمد، جواب داد، ستم 
مى کند.

4( به جز نمونه هاى »بىاموزىم« اىن درس، نمونه هاى دىگرى از »حشو« را در زبان فارسى امروز 
پىدا کنىد.
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درس سىزدهم

امال

»باىدها« و »نباىدها«ى امالىى )2(

ب( نشانه هاى خّطى

مالحظات
گذاشتن تشدىد در کلماتى که تشدىد 

مىانى دارند،الزم است.

که  کلماتى  براى  تشدىد  گذاشتن 
»تشدىد پاىانى« دارند، الزم است؛ به 
شرط اىنکه پس از حرف مشّدد ىک 

مصّوت بىاىد.

بر روى کلماتى که مشّدد نىستند، نباىد 
تشدىد گذاشته شود.

تشدىد باىد درست روى حرف مشّدد 
قرار گىرد.

 باىدها و نباىدها

تشدىد

ردىف
   

1

  مثال



              مالحظات
کلماتى که در فارسى داراى تنوىن ـًـ 
رعاىت  دارند.  قىدى  نقش  هستند، 
دست نوشته  و  امال  در  تنوىن  اىن 

الزامى است.

ـ کمتر به کار مى روند و  ٌـ و ـٍ تنوىن هاىـ 
تنها در جمالت و قالب هاى عربى راىج 

در فارسى دىده مى شوند.

باىد اىن دسته کلمات و کلمه هاى مشابه 
نشانٔه  گذاشتن  از  و  شناخت  را  آنها 

»مد« بر روى آنها پرهىز کرد. 

باىد  نىز  را  آنها  مشابه  و  کلمات  اىن 
در  »مد«  نشانٔه  کاربرد  بر  و  شناخت 

آنها تأکىد کرد.
قىد نکردن نشانٔه »مد« ابهاماتى را در 

نوشته اىجاد مى کند.

بىن  مناسب    فاصلٔه نکردن  رعاىت 
ىک  کلمات  ىا  کلمه  ىک  حرف هاى 
اىجاد  اشکال  آنها  خواندن  در  جمله، 

مى کند.

باىدها و نباىدها      مثال

تنوىن

مد

فاصله

ردىف

2   

3

 

4
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             مالحظات

نوشته  مّتصل  نباىد  کلمات  اىن گونه 
شوند.

اىن گونه کلمات باىد مّتصل نوشته شوند. 
و  وصل  دربارٔه  آىنده  درس هاى  )در 
خواهىم  توضىح  بىشتر  کلمات،  فصل 

داد(.

 باىدها و نباىدها

فصل و 

وصل

ردىف

5   

  مثال

چند نکته: اکنون با دّقت در جدول باال، چند نکته را توضىح مى دهىم:
1( نشانٔه تشدىد مخصوص کلمات عربِى راىج در فارسى است. هرچند تعداد محدودى 
از کلمات فارسى نىز، مانند پلّه، دّره، ىّکه و ... تشدىد مى گىرند. در درس امال، نشانٔه تشدىد 

متناسب با تلّفظ رسمى و معىار، در همه جا باىد رعاىت شود.
ـ )رفع  2( در خّط فارسى نشانٔه تنوىن در شکل ـًـ )نصب( بىش از دو شکل دىگر ـٌـ، ـٍ
و جر( راىج است. تنوىن نصب همىشه باىد با کرسِى الف همراه باشد؛ بنابراىن، باىد بنوىسىم:

مثالً، نسبتاً، ندرتاً )به جاى: مثًل، نسبًة، ندرًة(.
3( در کلماتى مانند »آمدم«، »مآخذ«، »اآلن« و ... نشانٔه مد باىد باالى حرف الف 
نوشته شود. در امالى اىن قبىل کلمات، معموالً همٔه دانش آموزان »نشانٔه مد« را درست 
به کار مى برند اّما در مورد کلمات مرکّبى که جزء دوم آنها با »آ« شروع مى شود، دّقت و 
توّجه بىشترى الزم است. کلماتى مانند: خوش آواز، سرآمد، نوش آفرىن، و ... نشانٔه 
مد دارند اّما کلماتى مانند دستاورد، پىشاهنگ، هماىش، مرداب، سردابه و ... به نشانٔه 
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مد نىاز ندارند.
پس، اگر جزء دوم ىک کلمٔه مرکّب با مصّوت بلند آغاز شود )نه با همزٔه قبل از آن(، 

نشانٔه مد به کار نمى رود؛ ضمناً در کلمات مرکّب طوالنى، نشانٔه مد غلبه دارد؛ مانند:
محبّت آمىز، تعّجب آور، بخت آزماىى و ... .

4( در نمونه هاىى مانند: داناى راز، بوى گل و نامٔه دوست، حرف »ى = y« به کار 
رفته است. اىن حرف صامت که بىن دو مصّوت آمده »ى« مىانجى بزرگ نامىده شده است. 

ـ راز و ... . ـِ داناى راز = داناى 
است،  گرفته  قرار  »ـه«  حرف  روى  که  »ء«  عالمت  به  دوست«  »نامٔه  ترکىب  در 

»ى«مىانجى کوچک مى گوىند و نباىد  آن را با حرف همزه اشتباه گرفت.

فّعالّىت 
عالوه بر ى مىانجى چند حرف مىانجى دىگر را شناساىى و دربارٔه آنها 

گفت وگو کنىد.

در ب  حرف  )مانند  است  اتّصال  نشانٔه  حرف  دو  کردن  مّتصل  همان طورکه   ) 5
کلمٔه با(، فاصلٔه کوتاه بىن دو حرف هم نشانٔه اتّصال است. چنان که در اىن کلمات مى بىنىم: 

روزنامه، ىادداشت، هم منزل .
6 ( رعاىت فاصلٔه بلند بىن دو کلمٔه مستقل الزم است؛ بنابراىن، کتاب را، جناب عالى، 
بانک ملّى صحىح هستند و نباىد بنوىسىم: کتابرا، جنابعالى، بانکملّى. همچنىن است در 

مثال هاى گرامى باد و مبارک باد که جزء دوم آنها فعل است.
٭ ٭ ٭

ــُـــْـ نىز جزء نشانه هاى خّط فارسى هستند. اىن نشانه ها  ـِ ىادآورى: نشانه هاى ــَـ
در زنجىرٔه خّط فارسى قرار نگرفته اند و به کاربردن آنها راىج نىست و تنها در مواردى که 

نقش ابهام زداىى دارند، مورد استفاده قرار مى گىرند.
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فّعالّىت 
از متن درس هاى 7 تا درس   12 کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسى   )2( 

امال بنوىسىد.

گروه کلمات براى امالى شمارۀ دو

مضّرات و منافع ــ الزام و احتمال ــ غوک و قورباغه ــ مصاحب و مالزم ــ وصل 
و گسستگى ــ فضاىل اخالقى ــ نگهبان و محافظ ــ جزِء صرفى ــ رابطٔه نحوى ــ سوابق 
ــ اصحاب  ممارست  و  دّقت  متاع معرفت   ــ  ــ  ذّرت  بوتٔه  ــ  زاىد  و  ــ حشو  و گذشته ها 
ـ جّذابّىت و  ـ براعت استهالل     ــ ُحسن مطلعـ  ـ جمالت تأثىرگذارـ  کهف  ــ ابهام و پىچىدگىـ 
گىراىى ــ مادِر َحَسَنْىن ــ ُحسن ختام ــ کتاب »ن و القلم « ــ بحر در کوزه ــ پارادوکس 
و متناقض نما ــ بعبارٍة ُاخرى ــ معظّمٌ له ــ عبدالمطّلب ــ محتاط و مآل اندىش ــ مراقبت و 
مراقبه ــ مآخذ و منابع ــ ابهام زداىى هوشىارانه ــ ناقص و معىوب ــ تلخىص و اختصار ــ 
جعبه هاى مقّواىى ــ داىرة المعارف فارسى ــ ارجاعات بعدى ــ آراىش ُصورى ــ تارىخچٔه 

المپىک  ــ ُصور خىال.
ــ  روانى  و  سالست  ــ  الّسلف  تجارب  ــ  تفرىط  و  افراط  ــ  پذىرش  و  مقبولّىت 
ُمخّل فصاحت ــ مضامىن و مفاهىم ــ خندق طرابلُس ــ گفتار بى شائبه ــ اعمیٰ و بصىر ــ 
 زىباىى شناختى ــ سمفونى هاى  طبلٔه عطّار ــ بىت معمور ادب ــ خواتىم و طّىبات ــ حِظّ
بتهوون ــ الفّىٔه ابن مالک ــ کتاب نصاب الّصبىان ــ استنباط فقهى ــ شىؤه غىر مرضّىه ــ 
رذاىل اخالقى ــ قلع و نابودى ــ اغتنام فرصت ــ واثق و مطمئن ــ مدح و ذم ــ تفّقد و 
دل جوىى ــ مناعت طبع ــ بىت الغزل معرفت ــ مظهر اعتدال ــ آالم   و  رنج ها   ــ مستحّق 
کرامت ــ مظالم و دادخواهى ــ ضىاع  و ِعقار ــ معزول و برکنار   ــ امارت   و   فرمانرواىى  ــ 
ــ رأفت و  ــ متواضع و فروتن  بردگى  الغاى  ــ  ــ واقعٔه هىجان انگىز  انعکاس مظلومّىت 
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عطوفت ــ ضعفا و بىچارگان ــ حّد نصاب ــ خشم و غىظ ــ مضىقه و تنگنا ــ عفرىت و 
اهرىمن ــ ماه   آذار ــ طعمٔه عقاب ــ قهقهٔه فشنگ ها ــ رطل گران ــ تجّرد َعنقا ــ بدنامى 
حىات ــ تلطّف  و مهر ــ سفاهت و نادانى ــ لحن تعّجب آمىز ــ اشباح و ساىه ها ــ جرئت و 
ـ موحش و هراس انگىز ــ  ـ نقاب حزن انگىز ظلمتـ  ـ نقطٔه اتّکاـ  جسارت  ــ نگاه تضّرع آمىزـ 
بانگ ناقوس   ــ هدىٔه تمام عىار ــ مکث و توّقف ــ مائده هاى زمىنى ــ عهد عتىق ــ تعلّل 

و درنگ.
٭   ٭   ٭

خودآزماىى
1( امالى تشدىد مىانى با تشدىد پاىانى چه تفاوتى دارد؟ براى هرکدام سه نمونه مثال بزنىد.

2( کاربرد نشانٔه مد در خّط فارسى با همىن نشانه در خّط عربى چه تفاوتى دارد؟
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درس چهاردهم

روش تحقىق )1(

 در گذشته به چه کسى »سرَدْمدار« مى گفتند؟ در اىن باره تحقىق کنىد.
 شرح حال ىک جانباز را بنوىسىد.

 با مراجعه به کتاب لغت، توضىح دهىد کلمٔه »مغىالن« از چه اجزائى تشکىل شده 
و اعتقاد خرافى دربارٔه آن چه بوده است؟

اىـنهـا بخشى از پرسش هاىى بود 
راه  از  و 2  ادبّىات 1  که شما درکتاب 

تحقىق به آنها پاسخ داده اىد.
پرس و جو،  کتابخانه،  به  مراجعه 
جمله  از  ىادداشت بردارى  و  مشاهده 
براى  آنها  از  که  است  روش هاىى 
ىادشده،  پرسش هاى  به  پاسخ گوىى 

استفاده کرده اىد.
با    پاسخ گوىى، م  هنگا به    ىا آ
روش هاى گوناگون تحقىق  آشنا  بودىد؟
به هنگام تحقىق با چه مشکالتى 

روبه رو شدىد؟
با  بتواند  آنکه  براى  پژوهشگر 
صرف کمترىن وقت، بهترىن و گزىده ترىن 
اطاّلعات را دربارهٔ ىک موضوع تحقىقى 
به دست آورد، باىد با روش هاى دستىابى 



 77 

به مراجع و مآخذ و نحوهٔ استفاده از آنها آشنا باشد. روش هاى تحقىق هر موضوع متفاوت 
است؛ مثالً در موضوعات جامعه شناسى و روان شناسى عمدتاً از روش هاى مشاهده، مصاحبه، 
پرسش نامه، آمار، تحلىل و ... استفاده مى کنند ىا در علوم پزشکى، فىزىک، شىمى و ... از 
روش تجربه و آزماىش بهره مى گىرند. در علوم انسانى بىشتر از مشاهدهٔ علمى و منابع تحقىق 

و همچنىن مطالعه سود مى برند.
روش هاى کلّى و عمومى تحقىق عبارت اند از: 

1( تجربه و آزماىش؛
2( روش مشاهده؛

3( روش پرس و جو؛
4( روش مطالعه؛

ممکن است در ىک تحقىق از ىک ىا دو ىا هر چهار روش استفاده شود.
 1 ( تجربه و آزماىش: در علوم تجربى به کار مى رود و در آن در حّد امکانات، از 
پىشرفته ترىن و دقىق ترىن ابزار استفاده مى شود. نتاىج آزماىش به دّقت ثبت مى شود و احىاناً 
در نمودارها و جدول هاىى منعکس مى گردد. در صورت لزوم، اىن نتاىج با نتاىج آزماىش هاى 

دىگر مقاىسه مى گردد.
2  ( مشاهده: در اىن روش، براى نوشتن ىک گزارش، مقاله، داستان، زندگى نامه و ... 
اطاّلعات و آگاهى هاى مورد نىاز را از طرىق مشاهده و تجربٔه عملى به طور مستقىم جمع آورى 
براى تحقىق دربارٔه مراحل تهّىٔه شىر پاستورىزه، باىد از کارخانٔه  کرده ثبت مى کنىم؛ مثالً 
آن بازدىد کنىم. همچنىن است تحقىق دربارٔه ىک بناى تارىخى، مکان جغرافىاىى و ... .

در هنگام مشاهده، همٔه درىافت هاى خود را با ذکر محل و تارىخ ثبت کنىد. ممکن 
است مشاهده به صورت فردى باشد ىا گروهى؛ چنانچه مشاهده گروهى باشد، نتىجٔه تحقىق 

دقىق تر خواهد بود. 
3   ( پرس و جو: ممکن است، در مراحل تحقىق، ناگزىر شوىم با کسى مصاحبه کنىم 

ىا از طرىق نظرخواهى و پرسش نامه به اطاّلعات مورد نىاز خود دست ىابىم.
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براى مصاحبه، سؤاالت را از قبل آماده کنىد. سؤال باىد دقىق و روشن و بى ابهام 
باشد و به گونه اى تنظىم شود که بتوان اطاّلعات مورد نظر را از پاسخ  آن  استخراج کرد. 
الزم است قبالً از مصاحبه شونده وقت بگىرىم و هدف مصاحبه را براى او روشن کنىم. در 
صورت امکان، سؤاالت را قبالً در اختىار مصاحبه شونده قرار مى دهىم. هنگام مصاحبه، 
اصول اخالقى و ادب را رعاىت مى کنىم. از طرح سؤاالت بى اهّمّىت و جزئى مى پرهىزىم. 
نه از آنها مى کاهىم. الزم است  بر گفته ها مى افزاىىم  نه  نتىجٔه مصاحبه  هنگام استفاده از 
در پاىان مصاحبه نام مصاحبه گر و مصاحبه شونده و موضوع و زمان مصاحبه ثبت شود.

فّعالّىت
دربارٔه مىزان عالقٔه چند نفر از هم کالسى هاى خود به ورزش و مطالعه 

با آنها مصاحبٔه کوتاهى انجام دهىد.

خبرنگاران و روزنامه نگاران براى تهّىٔه گزارش هاى خبرى خود از مصاحبه بسىار 
استفاده مى کنند.

به  ىا  کنىم  مصاحبه  افراد  از  زىادى  تعداد  با  موضوعى  دربارٔه  بخواهىم  اگر 
به فرض،  مى کنىم.  استفاده  پرسش نامه  از  باشىم،  نداشته  دسترسى  مصاحبه شوندگان 
مى خواهىم دربارٔه مىزان مطالعٔه دانش آموزان کالس و موضوعات مورد عالقٔه آنها تحقىق 
کنىم. پرسش نامه اى مثل نمونٔه زىر تنظىم مى کنىم و در اختىار دانش آموزان مى گذارىم. 

آن گاه نتاىج به دست آمده را تحلىل و بررسى مى کنىم.
مشّخصات:

نام خانوادگى )درصورت تماىل( نام   

1( روزى چند ساعت مطالعه مى کنىد؟
2( چند درصد مطالعات شما به کتاب هاى غىردرسى مربوط مى شود؟

3( چند درصد مطالعات شما به کتاب هاى درسى مربوط مى شود؟
4( چند درصد مطالعات شما به کتاب هاى کمک درسى مربوط مى شود؟
5( از مىان کتاب هاى غىردرسى، به چه موضوعاتى عالقه مند هستىد؟

6 ( براى انتخاب کتاب با چه کسانى مشورت مى کنىد؟
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وقتى  معموالً  تلفنى  مصاحبٔه  گىرد.  انجام  تلفنى  به صورت  مصاحبه  است  ممکن 
ضرورت مى ىابد که دسترسى به مصاحبه شونده دشوار و اطاّلعات او به شّدت مورد نىاز باشد.
به اطاّلعات مـورد نظر  اىـن روش، پژوهشگر، از طرىـق مطالعه،  4( مطالعه: در 
دست مى ىابد. او پس از انتخاب موضوع و بررسى ابعاد مختلف آن، کار جست و جو را 

آغاز  مى کند. جست و جو ممکن است کتابخانه اى باشد.
کتابخانه ىکى از ابزارهاى مهّم مرجع شناسى است. کتابخانه ها انواع گوناگون دارند 
به شىؤه قفسٔه بسته اداره مى شوند؛ ىعنى، مراجعه کننده براى دستىابى به کتاب  و معموالً 

عناصر داستان    
مىرصادقى، جمال، 1312ــ        808/3

عناصر داستان: مفهوم داستان، درونماىه ... جمال مىرصادقى، تهران، شفا،               ع 941 م  
.

                              495 ص. 
                              واژه نامه.

                            کتابنامه: ص.]494[ ــ 495؛ همچنىن به صورت زىرنوىس.

 
 
 

عنوان کتاب

عنوان کتاب
تعداد صفحات

شمارۀ راهنما
)رده بندى دىوىى(

نام مؤّلف و
سال توّلد

.1364
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مورد نظر خود باىد ابتدا به برگه دان رجوع کند. در هر کتابخانه سه نوع برگه  وجود دارد: 
موضوعى، به نام مؤلّف، عنوان کتاب.

الفباىى تنظىم شده اند. اگر بخواهىم دربارٔه موضوعى، مثالً؛  به صورت  برگه ها  اىن 
ادبّىات داستانى مطالعه کنىم، به برگه دان موضوعى ذىل داستان مراجعه مى کنىم و تمامى 
آثار مورد نظر را به دست مى آورىم. ممکن است کتاب خاّصى؛ مثالً کتاب »عناصر داستان« 
مورد نظر ما باشد. در اىن صورت، به برگه دان نام کتاب حرف »ع« مراجعه مى کنىم. اگر 
نام مؤلّف اىن کتاب را بدانىم، براى پىدا کردن کتاب، در بخش »م« به دنبال نام »مىرصادقى، 
جمال« مى گردىم. روى برگه ها اطاّلعات الزم دربارٔه کتاب ها درج شده است. براى امانت 
گرفتن کتاب، شمارٔه سمت راست برگه را ىادداشت مى کنىم و در اختىار کتابدار مى گذارىم.
اگر کتاب مورد نظر ما از کتاب هاى مرجع باشد، باىد به بخش »کتب مرجع « کتابخانه 
مراجعه کنىم. کتاب هاى مرجع را نمى توان امانت گرفت. اىن گونه کتاب ها را باىد در محّل 

کتابخانه مطالعه کرد. 
فهرست ها و کتاب شناسى ها نىز از منابع مهّم تحقىق به شمار مى روند؛ »فهرست مقاالت 
فارسى« تألىف اىرج افشار و »فهرست کتاب هاى چاپى فارسى« تألىف خان بابا ُمشار دو 

فهرست معتبر فارسى هستند.
از کتاب ها، مقاالت و سخنرانى ها در خصوص ىک  کتاب شناسى شامل فهرستى 
موضوع خاّص است؛ مثل کتاب شناسى فردوسى، حافظ، نظامى، صادق هداىت، نىماىوشىج. 
آرشىو عکس و قسمت مجاّلت و روزنامه هاى هر کتابخانه مى تواند منبع مهّمى براى بعضى 

از تحقىقات باشد. 
٭  ٭  ٭

منابع،  اجمالى  مطالعٔه  و  آن  به  دستىابى  و  نظر  مورد  منبع  جست وجوى  از  پس 
نوبت ىادداشت بردارى فرا مى رسد. در درس بعد با برگه نوىسى و ىادداشت بردارى آشنا 

خواهىد شد.
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خودآزماىى
1( دربارٔه ىکى از موضوعات زىر گزارشى تهّىه کنىد: 

 تارىخچٔه مدرسٔه محّل تحصىل از طرىق مصاحبٔه حضورى ىا تلفنى با رئىس دبىرستان
 ساعتى از درس آزماىشگاه شىمى

 گزارش ىک بازدىد
2( با مراجعه به کتابخانٔه مدرسه ىا محّل زندگى خود، از طرىق برگه دان، فهرست ها، کتاب شناسى ها 

و آرشىو مجاّل ت ، نام کلّّىٔه منابع مربوط به ىکى از موضوعات زىر را ىادداشت کنىد:
 ادبّىات حماسى

 تارىخ مطبوعات اىران
 هنر نگارگرى

 تارىخ ادبّىات اىران
3( در جملٔه »بهزاد کتاب را آورد« به جاى » آورد « گروه هاى فعلى زىر را قرار دهىد و جمله را 

مجهول  کنىد:
خواهد گرفت، خرىده بود. گرفته است. مى خرد. مى دىد

مثال: بهزاد کتاب را آورد  ⇐  بهزاد کتاب را خواهد گرفت ⇐ کتاب گرفته خواهد شد.
4( جملٔه زىر را وىراىش کنىد:

تاکنون پىشنهادات علمى فراوانى از سوى متفّکران اىران ارائه شده است.
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درس پانزدهم

نظامِ آواىى زبان

قبالً آموختىم، زبان شناسان نظام زبان را در سه سطح  مطالعه مى کنند: 
1ــ واج شناسى ىا نظام آواىى

 2ــ دستور زبان ىا صرف ونحو
 3ــ معناشناسى وکاربرد زبان 

به دو بخش صرف و نحو تقسىم مى کنند. در  نىز  اىن گذشته، دستور زبان را  از   
اىن درس ما بحث خود را به سطح واج شناسى محدود    مى کنىم و در اىن سطح به توضىح 

نظام آواىى زبان مى پردازىم.
به کلمٔه »بار« توّجه کنىد. اىن کلمه از حروف »ب«، »ا« و »ر« تشکىل شده است. هر 
ىک از صداهاى اىن کلمه را واج مى گوىند. واج آواىى است که مى تواند در ىک ساخت 
آواىى، جانشىن آواى دىگرى شود و آن ساخت را به ساخت دىگرى تبدىل کند؛ مثالً واج 
/    د/ که مى تواند در ساخت آواىى »بار« جانشىن واج /    ر/ شود و آن را به ساخت آواىى »باد« 
بدل کند. در نوشتار معموالً هر واجى را با ىک حرف الفبا نشان مى دهند. نظام آواىى زبان 

از همىن واج ها تشکىل مى شود.
زبان شناسان هنگام نوشتن واج ها با حروف الفبا آنها را در اىن نشانه / / قرار مى دهند . 
حروِف معمولى را هم عموماً درون عالمِت »  « مى آورند. ما نىز  از همىن شىؤه نشانه گذارى 
استفاده مى کنىم. ، مثالً، /ب/ ىک واِج زباِن فارسى است ولى »ب« ىک حرِف الفباى معمولى 

در نوشتاِر فارسى است.
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واج هاى زبان با هم ترکىب مى شوند و ساخت هاىى را به وجود مى آورند که به آنها 
هجا ىا بخش مى گوىىم. چنان که در مثاِل باال واج هاى /ب/، /ا/،/ر/ با هم ترکىب شده اند و 

هجاى »بار« را ساخته اند.

فّعالّىت
است؟  واج  نماىندٔه چند  »ه«، »ى«  »ا«،  »و«،  از حرف هاى  هر ىک 

دربارٔه آنها گفت وگو کنىد.

واج هاى زبان به دو دستٔه مصّوت و صامت تقسىم مى شوند. در فارسى هىچ هجاىى با 
مصّوت آغاز نمى شود و مصّوت ها همىشه دومىن واج هر هجا هستند. چنان که در مثاِل باال 
مصّوِت /ا/ دومىن واِج هجاى »بار« است و صامت هاى /ب/ ،/ر/ در دو طرف آن آمده اند.
تعدادِ واج ها در زبان هاى گوناگون، متفاوت است؛ مثالً، زبان فارسى 29 واج دارد 

که به 6 مصّوت و 23 صامت تقسىم مى شوند. 
هر هجا به تنهاىى مى تواند ساخِت آواىِى ىک کلمه را تشکىل دهد. مثِل همان هجاى 

تک هجاىى مى نامند. »  بار« که خود ىک کلمه است. اىن قبىل کلمات را کلماِت 
هجاها  با هم ترکىب مى شوند و ساخت هاى آواىِى پىچىده ترى را تشکىل مى دهند.   
مثالً، کلمٔه دو هجاىِى »ساِلم« از دو هجاى »سا +  ِلم« ىا کلمه  پنج هجاىِى »  اىران شناسى « از 

هجاهاى » اى  + ران  +  ش + نا+سى  « تشکىل شده است.
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�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز و�بّه �ک ر �ت �ی ملٔه �ز به �ب �

د.  د�ز ن �ش ر�آ �ز کّل �ت رارد حا�ز دو �زواهر و �ب

ا�ب�یم:  او�ت را رد�ی �ز ی م�ت �یم سه مع�ز وا�ز ی �ت ملٔه �باال م ا�ز �ب

د.  د�ز ن �ش ر�آ �ز کّل �ت رارد حا�ز ( دو �زواهر و دو �ب ال�ز

د.  د�ز ن �ش ر�آ �ز کّل �ت رارد حا�ز ( �ی�ک �زواهر و �ی�ک �ب �ب

د.  د�ز ن �ش ر�آ �ز کّل �ت رارد حا�ز ( دو �زواهر و �ی�ک �ب �پ

ا » �پ «؟  ؟ » ال�ز «، » �ب « �ی مله اس�ت دام  �ب صود �ک م�ت

د:  �ی �ز و�بّه �ک ری �ت
گ

ملٔه  د�ی� به �ب ون � �ز ا�ک

ن اس�ت .  �ب �الٔه م �ز ن دوس�ت  �پ �ی حس

�ب �ال دارد.  �ز ن اس�ت و �پ ن دوس�ت م �ی ( حس ال�ز

وده اس�ت .  ن دوس�ت �ب �ی�ش �با م �ب �ال �پ �ز ن ا�ز �پ �ی ( حس �ب

؟  ؟ ال�ز �یا �ب دام اس�ت مله �ک ن �ب مراد ا�ز ا�ی

دام  ون ا�ز هر�ک د. �پ �ز ی« هس�ت ا�ب رش  �ت
ک

به اصطالح، »� هام و � ی دارای ا�ب مال�ت ن �ب �ی �ز �پ

اً  �ت �ی ه د�ت و�یس�یم لک �ز زه ای �ب و�
به �گ مله را � د �ب ا�ی ن، �ب را�ی ا�ب �ز ود. �ب ی �ش �ت م رداسش اه�یم م�تعّددی �ب م�ز

د.  �ز
ان �ک �ی صود را �ب م�ت
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خودآزماىى
1( تعداد هجا )بخش( و واج هاى کلمات زىر را مشّخص کنىد.

دانش، آسمان، نغز، کاشانه، مهربان، ىادگار
2( واج هاىى را که هر کدام چند شکل مکتوب )= حرف( دارند، بنوىسىد.

3( از راه جانشىن سازى واج ها در ساخت آواىى کلمٔه »نان«، ده کلمٔه جدىد بسازىد.
4( جمله هاى زىر را وىراىش کنىد و کژتابى هاى آنها را توضىح دهىد.

 برادر ابراهىم ــ همان که از در وارد شد ــ دانشجوست.
 به دوست همساىه ام سالم کردم.

 دو فعل معلوم و مجهول بنوىسىد.
 على مثل خواهرش دانشجو نىست.
 سعىد با پدر و مادر معلّمش برگشت.
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درس شانزدهم

گروه اسمى )1(
ىا چند وابسته  به عنوان هسته و ىک  گروه اسمى از ىک اسم  آموختىم که 

تشکىل مى شود اّما وجود وابسته اجبارى نىست.
آفتاب در پرده نخواهد ماند.

آفتاب روشن در پرده نخواهد ماند.
آفتاب روشن حقىقت در پرده نخواهد ماند.

اّما  مى گىرند.  قرار  هسته  از  پس  که  آن رو  از  مى نامىم؛  پسىن  را  باال  وابسته هاى 
وابسته هاى زىر، پىشىن نام دارند:

در چنىن دورانى بود که گالىله قد علم کرد.
در کدام دوران گالىله قد علم کرد؟
در همان دوران گالىله قد علم کرد.

هىچ دورانى از آدم هاى بزرگ خالى نىست.
برترىن نىروى آدمى تواناىى شناخت دنىاست.

به هر چهار دانش آموز شرکت کننده در اردو ىک اتاق مى دادند.

سال گذشته با اىن وىژگى هاى اسم آشنا شدىم:
1( شمار

2( شناس، ناشناس، اسم جنس
3( عام، خاص

4( ساخت
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شمار
دانستىم که اسم ىا مفرد است ىا جمع ىا اسم جمع

مفرد: اسم مفرد در فارسى نشانۀ وىژه اى ندارد؛ جز چند اسم جمع از قبىل: 
لشکر، سپاه، قبىله، اىل، طاىفه، کاروان، قافله، ملّت، رمه، گله. بقّىٔه اسم ها در فارسى مفردند 

و بر ىکى داللت مى کنند: کتاب، درخت، پرنده.
جمع: براى نشان دادن تعداد بىش از ىکى، از وابسته هاى پسىن )= نشانه هاى جمع1( 

استفاده مى شود. اىن وابسته ها به ترتىبِ کثرتِ کاربرد عبارت اند از:
1( ها: تقرىباً همٔه کلمات حّتى واژه هاى دخىل را با اىن نشانه جمع مى بندند: سال ها، 

آدم ها، لحظه ها، خطرها، مغول ها، ماشىن ها، تلفن ها، فوتبالىست ها.
2( ان: سخنان،جانوران، گوسفندان. اىن نشانٔه جمع دو گونٔه دىگر نىز دارد: گان، ىان.
بىچارگان،  ستارگان،  مى شوند:  ختم  ـه(  )ه/  به  که  است  کلماتى  وىژٔه  گان: 

فرشتگان2.
آشناىان،  مى شوند:  ختم   ) و  )ا،  مصّوت هاى  به  که  است  کلماتى  وىژٔه  ىان: 

دانشجوىان3.
3( ات: اثرات، اشتباهات، دهات.

4( ىن: برخى از واژه هاى عربى، در فارسى با اىن نشانٔه جمع کاربرد دارند: ضابطىن.
5( ون: اىن نشانٔه جمع نىز به ندرت در فارسى به کار مى رود: ماّدىّون، انقالبّىون.

6( جات: اىن نشانه بىشتر بر مجموعه داللت مى کند تا جمع: ترشى جات، سبزى جات.
٭جمع مکّسر: اىن جمع نىز وىژٔه کلمات عربى است که برخى از آنها در فارسى 

به کار مى روند: آثار، ملوک، نکات، قصور، مدارس، عقال، منازل، ابنىه.

از  اندکى  فارسى شده اند. شمار  زبان  وارد  عربى  از  بقّىه  و  هستند  فارسى  ان  و  ها  تنها  نشانه ها  اىن  از  1ــ 
واژه هاى فارسى را نىز با اىن نشانه ها جمع بسته اند.

2ــ ه/   ـه در نوشتن حذف مى شود.
3ــ استثنا نىز دارد؛ مثل بانوان، ابروان، زانوان.
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فّعالىت
دربارهٔ جمع هاى مکّسر صفحٔه پىش و صورت هاى مفرد آنها گفت وگو 

کنىد.

اسم جمع مانند مفرد نشانه اى ندارد اّما بر ىک مجموعه داللت مى کند: ملّت، اّمت، 
جمعّىت، گروه، دسته، جوخه.

شناس )معرفه(، ناشناس )نکره(، اسم جنس
اسم به ىکى از سه صورت زىر به کار مى رود:

1( شناس: اسمى است که براى شنونده ىا گوىنده شناخته باشد. برخى نشانه هاى 
اسِم شناس )معرفه( عبارت اند از:

الف( را پس از اسم جنس: کتاب را خرىدم.
ب( »اىن« و »آن« و »کدام« پىش از اسم جنس: چون خودم در انتخاب ىکى از آن 
دو کتاب تردىد داشتم، از کتابدار که آدم آگاهى بود، پرسىدم کدام کتاب را ببرم؟ او اىن 

کتاب را پىشنهاد کرد.
پ( اسم جنسى که مضاٌف الىه آن شناس باشد: پدر جمشىد، کاله اىن پسر

2( ناشناس: اسمى است که براى گوىنده ىا شنونده به صورت ناشناس به کار مى رود 
و پىش از »ى« ىا پىش از »ى« و »را« مى آىد:
هرگز سخنى را بى تأّمل بر زبان مىاور.

کتابى )را( با خود آورده بود.
اسم ناشناس اگر بار دىگر در کالم بىاىد شناس مى شود: کتابى خرىدم. کتاب خوبى 

بود.
3( اسم جنس: اسمى است که بدون هىچ نشانه اى به کار رود و منظور آن تمام افراد 

طبقٔه خودش باشد: اسم جنس معموالً به صورت مفرد به کار مى رود.
کتاب براى تزىىن اتاق نىست، براى خواندن و بهره مند شدن است.



    90   

عامّ و خاص
اسم عام: همٔه وابسته هاى پسىن و پىشىن اسم را مى پذىرد: کتابى را که سفارش 

کرده بودىد، خرىدم. ببىنىد همىن کتاب است؟
را  نکره(  ــ ى  )نشانه هاى جمع  پسىن  وابستٔه  دو  عام  اسم  برخالف  اسم خاص: 

نمى پذىرد:
بهروزى آمد. بهروزها آمدند.

گاه اسم مشاهىر را مى توان جمع بست. حّتى در اىن صورت هم اىن گونه اسامى، 
»خاص« هستند.

ساخت اسم
اسم را از نظر وىژگى ساخت، ىعنى اجزاءِ تشکىل دهنده، به چهار نوع زىر تقسىم مى کنىم:
الف( اسم ساده: اسمى است که فقط ىک جزء )تکواژ( دارد: قبىله، بوته، شنبه، 

رستم، فرهنگ، شمشاد، کبرىت، گوسفند.
ب( اسم مرکّب: اسمى است که از دو ىا چند جزء )تکواژ( مستقل ساخته مى شود: 

شاهنامه، دادسرا، کارمزد.
برخى اسم هاى مرکّب اىن گونه ساخته مى شوند:

1( دو )ىا چند( اسم: مهمان سرا، مادرزن، الک پشت،کتاب خانه.
2( صفت + اسم: سىاه سرفه، نوروز، پنج شنبه، چهارراه.

3(  اسم + بن ماضى: کارکرد، دست برد، رهاورد.
4(  اسم + بن مضارع: ِگل گىر،مدادتراش، خط کش، خاک انداز، آب کش.

فّعالّىت
دربارٔه دىگر نمونه هاى اسم هاى مرکّب گفت وگو کنىد.
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پ( اسم مشتق: اسمى است که ىک جزء آن معناى مستقل ندارد؛ ىعنى وند است: 
گفتار، خوبى، روزه، گرما1.

برخى اسم هاى مشتق اىن گونه ساخته مى شوند:
ـ ش: آموزش، گردش، پرورش، ورزش. ـِ 1(  بن مضارع + پسوند 

2(  بن ماضى + پسوند ار: گفتار، کردار، دىدار، رفتار.

3(  اسم + پسوند ـه/ ه: روزه ، رىشه، دماغه، ساقه، لبه.
4(  بن ماضى + پسوند ـَـ ن: رفتن، دىدن، شنىدن. )مصدر(

5(  صفت + پسوند ى: خوبى،بدى، سفىدى، سىاهى.
6(  اسم + پسوند ـَـ ک: عروسک، موشک، خرک، پفک.

ـ مرکّب: اسمى است که وىژگى هاى مشتق و مرکّب را با هم داشته باشد: ت( اسم مشتقـ 
کُشت وکشتار،  سه گوشه،  سربازگىرى،  نى لبک،  دوچرخه،  تکاپو،  داد وبىداد، 

گفت وگو، پاسدارى، سى و سه پل.

نام آوا
صداهاى طبىعى و بى معناى پىرامون ما، )صداى موجودات زنده و غىرزنده( را »نام آوا« 

مى نامند. نام آواها از مقولٔه اسم هستند و در جمله نقش گروه اسمى مى گىرند:
»اىن درست است که تنّفر ىا لّذت به ذوق سلىم وابسته است و هر کسى ذاتاً از قارقار 
اّما  از جىک جىک گنجشک مسرور مى شود  و  بىزارى مى جوىد  و هوهوى جغد  کالغ 
هىچ کس نمى تواند شادى گم شده اى را در بىابان از شنىدن واق واق سگى که خبر از آبادى 

نزدىک مى دهد انکار کند.«

فّعالّىت
نام آواهاى آب، آتش، باد، صداى برگ خشک در زىر پا و رعد را 

بىان کنىد.

1ــ نشانه هاى جمع، تر، ترىن ، و نشانٔه نکره )ى( در تغىىر ساخت واژه نقشى ندارند.
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�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز ا�یسه �ک مله های »  ال�ز  « و » �ب « را م�ق �ب

رد. 
ک

ی � اری را معّر�ز دز اس�ق �گ ورای س�ی ای �ش �ز ، اع سسه   ّ ار موؤ دز ان �گ �ی �ز    �ب

د.  زه �با�ش د عادال� ا�ی اری �ب دز م�ق �گ �ی حوهؤ �ق ال�ز            �ز

�قم. اسش دز رز �گ ا�ب را روی م�ی �ق
 �ک

ا�یس�قه    ه �ش زه �ک و�
ن �گ در و مارد را ــ �آ ّ �پ وا�زس�ق ح�ق زواه�یم �ق ح رز �ز

گ
 ما هر�

ار�یم. رز
گ

     اس�ق  ــ �ب�

ی �ی�ک  ام های اصل �ی دهؤ �پ ردار�ز ر رد�ب �ق به مال�ک ا�ش ی ) ع ( � امهؤ عل �ب       �ز

اران .  رز
گ

رای همهؤ کار� زه اس�ق �ب وم�ق عادال�
      ح�ک

د .  ه�ز ی �ز درسه   ار �ب م ار م رز
گ

� دم�ق �ما�ق حز به �ز ان � مو�ز  دا�ز�ش �آ

٭٭٭

به طور  رار دادن � ی کلمه  ، »�ق �ق �ی ای ح�ق ن« رد مع�ز �ق ا�ش دز �یم »�گ ی دا�ز ه م همان طور �ک

ه  « مالح�ز �قم  اسش دز �گ رز  ا�ب را روی م�ی �ق
»  �ک ملهؤ   �ب ه رد  �ک ان  �ز �پ  . هود« اس�ق م�ش ی و  �ز ع�ی

��ی�  اؤ �ق ردن، 
ک

� ع  و�ز ردن، 
ک

� رارداد  »�ق ی  مع�ز به  � ًا  ا�ز م�ب ن«  �ق ا�ش دز »�گ کلمهؤ   ود.  ی �ش م

ی  به مع�ز ار« � دز م�ق �گ �ی ّس� و »�ق ی موؤ به مع�ز ار « � دز ان �گ �ی �ز ه »  �ب ان �ک �ز . �پ رز هس�ق �ی ردن« �ز
ک

�
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 . م�ت اس�ت �ی دٔه �ت �ز �ز ن �ک �ی �تع�ی

؛  ردن  « اس�ت
ک

را � ردن ، ا�ب
ک

وردن ، ادا � ا �آ به حب ای » � به مع�ز اردن « � رز
گ

ا » � امّ

دم�ت  دٔه حز ام ده�ز �ب ِی ا�ز به مع�ز ار � رز
گ

� دم�ت ما�ز و حز دٔه �ز �ز �ز ی ادا�ک به مع�ز ار � رز
گ

� ن، �زما�ز را�ی ا�ب �ز �ب

 . اس�ت

خودآزماىى
1( گروه هاى اسمى نوشتٔه زىر را پىدا کنىد و وابسته هاى پىشىن و پسىن هر گروه را مشّخص نماىىد.
از دىوان عظىم رودکى ــ که گفته اند صد دفتر بوده است و ىک شعر مبالغه آمىِز منسوب به رشىدى تعداد ابىات 
آن را تا ىک مىلىون و سىصدهزار بىت مى رساند ــ آنچه اکنون باقى است بسىار اندک است و گرچه شک نىست که در 
روزگار فرّخى و عنصرى هنوز بازماندهٔ اشعار او قابل مالحظه بوده است، لکن از مىان رفتن اشعار او گاه اىن تصّور را 

به ذهن مى آورد که شاىد اشعار او را به عمد نابود کرده اند.
مثال: دىوان عظىم رودکى: دىوان هسته، عظىم وابستهٔ پسىن )صفت(، رودکى وابستهٔ پسىن 

)مضاٌف الىه(
2( هستٔه گروه هاى اسمى را در خودآزماىى ىک پىدا کرده وىژگى هر ىک را تعىىن کنىد.

مثال: دىوان، مفرد، شناس )چون به اسم رودکى اضافه شده است(، عام، ساده
3( گروه هاى اسمى را در مثال هاى زىر پىدا کنىد و نمودار درختى و پىکانى هر ىک را بکشىد.
زمىن  گردِش  نىست. کشِف حقىقِت  کار  در  ابهامى  است.هىچ  فارسى  زبان  افتخار  فردوسى سند  شاهنامهٔ 
آغاز عصر جدىدى است. گرچه در سپىده دم اىن عصر هنوز گالىله نمى تواند طلب شىرفروش را بدهد. همىن اجبار 
بى نهاىت  در  موازى  دو خّط  که  کند  فرو  نفهمى  زبان  هر  کلّهٔ  توى  براى چندرغاز  که  مى کند  ناگزىر  را  او  معىشت 

مى رسند. به هم 
مى توان دل سوزى آن مّکارترىن سوداگران را شنىد که رىاکارانه مى گوىند: »هر ىک ساعتى که از اىن چنىن 

بزرگ مردى بدزدند، از اىتالىا دزدىده اند.«
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مثال: نمودار پىکانى                      نمودار درختى
شاهنامۀ فردوسى                             گروه اسمى

                       هسته        وابسته        

                     شاهنامه          فردوسى 
4( اسم هاى ساده، مرکّب، مشتق و مشتق ــ  مرکّب را در خودآزماىى 3 پىدا کنىد.

مثال: گردش: اسم مشتق )بن مضارع + پسوند(
5( براى هر ىک از کلمات تک هجاىى، دو هجاىى، سه هجاىى و چند هجاىى، ىک نمونه بنوىسىد.
6( »گزاردن« در گذشته معانى متعّددى داشته است. با استفاده از کتاب لغت اىن معانى را پىدا 

کنىد و بنوىسىد.
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درس هفدهم

روش تحقىق )2(

در درس روش تحقىق )1( تا مرحلٔه جست وجو پىش رفتىم. حال وقت آن رسىده 
است که به ىادداشت بردارى بپردازىم. با توّجه به ارزش منابع فراهم آمده، ابتدا به سراغ منابع 
دست اّول مى روىم و دربارٔه موضوع مورد نظر ىادداشت هاىى تهّىه مى کنىم. ىادداشت ها را 
بر روى برگه )فىش(هاىى به ابعاد 12* 7 ىا 15* 1 10 می نوىسىم. هر برگه سه قسمت دارد: 
عنوان، متن، مأخذ. برگه ها را مى توانىم خود تهّىه کنىم ىا نوع چاپى آنها را به کار ببرىم. 

برگه ها را به شکل هاى گوناگون مى توان تنظىم کرد. به اىن نمونه توّجه کنىد:
ىادداشت بردارى به چند شکل انجام مى پذىرد؛ ممکن است عىن متن را نقل کنىم، 

                                                کتاب: 
                                                تألىف: 

مبحث:                                    ترجمه:                                                     
موضوع کّلی:                          تاریخ نشر:                ناشر:                     نوع یادداشت: 

موضوعات جزئی:                   جلد:                          صفحه:                  مستقىم  تلخىص  ترجمه 

 ىک برگ کاغذ A 4  است. 1
4
1ــ اندازٔه تقرىبى هر برگه )فىش( برابر با

شمارۀ برگه:
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خالصه اى از آن را بىاورىم ىا برداشتى از آن را بنوىسىم.
بر روى هر برگه ىک مطلب و تنها بر ىک روى آن نوشته مى شود. تهّىٔه اىن برگه ها 
باىد با دّقت انجام شود و در تنظىم آنها جانب امانت رعاىت گردد؛ زىرا اىن برگه ها زىربنا و 

مواّد خام تحقىق ما هستند.
طبق نمونٔه معّرفى شده، در هر برگه باىد مأخذ دقىق منبع مورد استفاده به ترتىب ثبت شود.
ذکر همٔه اىن اطاّلعات ضرورت دارد و بى ذکر مآخذ، تحقىق ناقص و معىوب است.
ىادداشت بردارى ساده ترىن راه ثبت ىافته ها و نکته هاى مهم است و جز در تحقىق و 
پژوهش کاربردهاى فراوان دىگرى هم دارد. در موقع مطالعٔه ىک کتاب ىا مقاله ىا هر نوشتٔه 
کالسى  درس هاى  مطالعٔه  هنگام  بردارىد.  ىادداشت  آن  جالب  نکات  از  مى توانىد  دىگر، 
مى توانىد نکات مهم را ىادداشت کنىد. با ىادداشت بردارى مى توانىد اطاّلعات و معلومات 
فراوانى را که طّى سالىان دراز مى آموزىد، ثبت، طبقه بندى و حفظ کنىد. هرگاه، هنگام 
آموخته اىد           قبالً  را که  آنچه  تمامى  ىادداشت هاى خود مراجعه کنىد،  از  ىکى  به  ضرورت 
به ىاد مى آورىد. از طرفى، خطر فراموشى نىز آنها را تهدىد نمى کند. به مدد ىادداشت بردارى 
مى توانىد خوانده هاى خود را به روش هاىى که آموخته اىد )تلخىص، برداشت ىا ثبت مستقىم( 
از  ىادداشت بردارى  با  امروز  از همىن  بى درنگ،  کنىد. پس،  و سازمان دهى  جمع آورى 

دىده ها، شنىده ها، خوانده ها و ىافته هاِى خود، آنها را براى همىشه ثبت کنىد.
با دّقت فراهم آمده باشند؛ داراى  باىد  نکتۀ مهم: توّجه داشته باشىد ىادداشت ها 
مشّخصات دقىق باشند و به درستى رده بندى شده باشند تا هنگام نىاز بتوانىد به راحتى به 

آنها دست ىابىد.
و  حفظ  مقّواىى  جعبه هاى  ىا  نامه  پاکت هاى  در  را  خود  ىادداشت  برگه هاى  مى توانىد 
نگه دارى کنىد. ىادداشت بردارى در کارهاى پژوهشى عالوه بر اىنکه مواّد اّولّىٔه نگارش موضوع 
پژوهش را براى شما فراهم مى آورد، باعث مى شود دربارٔه موضوع پژوهش شناخت پىدا کنىد.
هنگام مراجعه به منابع، همواره منابعى را انتخاب کنىد که از نظر علمى تازه، دقىق، 
روشمند و مستند و دستاورد نوىسندگانى معتبر و مشهور باشند؛ زىرا، هر چه منبع معتبرتر 
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باشد، اعتبار تحقىق بىشتر مى شود. دربارٔه منابع تحقىق، عالوه بر استفاده از آنچه در بخش 
مرجع شناسى آمده است، مى توانىد از افراد مطّلع نىز کمک بگىرىد. همچنىن منابع پاىانى 
کتاب ىا مقالٔه مورد استفاده نىز راهنماى خوبى است و تا حدودى اعتبار آن منبع را نشان 
مى دهد. پس، هنگام تحقىق، به اّولىن کتاب، مقاله ىا مطلبى که دربارٔه موضوع مورد تحقىق 
به دستتان مى رسد، اعتماد نکنىد و به دنبال منابع بىشتر باشىد. از مىان آنها منابع درجٔه ىک 
را برگزىنىد مثالً؛ از مىان چاپ هاى گوناگون دىوان حافظ، چاپ قزوىنى معتبر است و براى 

تحقىق دربارٔه شعر حافظ، استفاده از آن توصىه مى شود.
اثر  بر  که  شناختى  با  ىادداشت ها،  تنظىم  و  ىادداشت بردارى  کار  اتمام  از  بعد 
ىادداشت بردارى دربارٔه موضوع مورد تحقىق پىدا کرده اىد، پىش نوىس تحقىق خود را تهّىه 

کنىد. اّما چگونه؟ آىا باىد ىادداشت هاى تهّىه شده را به دنبال هم آورد؟
برخى تصّور مى کنند که تحقىق و پژوهش حاصل به هم پىوستن چند ىادداشت است. 
اىن تصّور نادرستى است. مقالٔه تحقىقى که اىن گونه تهّىه  شود، ارزشى ندارد. تحقىق و 
پژوهش زمانى ارزشمند است که حاصل تأّمل، مطالعه و بررسى و تحلىل باشد و نکته ىا 
نکاتى تازه را بنماىاند ىا گرهى را بگشاىد. ىادداشت هاى فراهم شده تنها مى تواند ما را در 

مستند ساختن نوشته ىارى دهد.
پس از نگارش متن براساس طرح قبلى، به بازخوانى و اصالح و بازنوىسى آن مى پردازىم، 
ممکن است، در بازبىنى، بر حجم اثر افزوده گردد ىا از آن کاسته شود. گاه نىز در بخشى تغىىر 
جزئى ىا کلّى اىجاد گردد. پس از وىراىش فّنى و زبانِى تحقىق، مقّدمه و فهرست هاى آن را تهّىه 
مى کنىم. در مقّدمه، انگىزه و هدف تحقىق، ضرورت و اهّمّىت آن، شىؤه کار و برخى نکات دىگر 
توضىح داده مى شود. در پاىان مقّدمه نىز از افراد ىا سازمان ها و مراکزى که در تحقىق به ما 
کمک کرده اند، تشّکر مى کنىم. سپس به تنظىم فهرست ها مى پردازىم. فهرست ها انواعى دارند:
الف( فهرست موضوعى که شامل عناوىن تحقىق است و در آغاز تحقىق مى آىد.

کتاب ها، اصطالحات، فهرست هاى )نام هاى کسان، جاى ها،  راهنما  ب( فهرست 
ترتىب  به  که  تصاوىر، جدول ها و …(  ترکىبات، ضرب المثل ها،  و  لغات  احادىث،  و  آىات 
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الفباىى در پاىان تحقىق قرار مى گىرد.
فّعالّىت

فهرست اصطالحات زبان شناسى کتاب زبان فارسى )2( را تهّىه کنىد.

آنچه به تحقىق ارزش و اعتبار مى بخشد، شىؤه درست ارجاع است.
هرگاه از عقاىد و نظرىّات و نوشته هاى دىگران استفاده مى کنىم، باىد به طور دقىق نشانى 
آنها را ذکر کنىم. اگر از عىن مطالب استفاده کرده اىم، آنها را داخل »   « قرار مى دهىم و 
نشانى آنها را در پاورقى ىا پاىان فصل مى آورىم. مشّخصات کتاب را به ىکى از دو شکل 

زىر ارجاع مى دهىم:
  نام خانوادگى نوىسنده، نام نوىسنده، نام کتاب، محّل نشر، ناشر، نوبت چاپ،  سال 

چاپ، جلد، صفحه
  نام کتاب، نام نوىسنده، محّل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال چاپ، جلد، صفحه

مثالً: خّرمشاهى، بهاءالّدىن، حافظ نامه، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چ  دوم، 
1367، ج 2، ص 297.

حافظ نامه، بهاءالّدىن خّرمشاهى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چ دوم، 1367، 
ج 2، ص 297.

  اگر از مجلّه ىا نشرىه اى استفاده کرده اىم، به شىؤه زىر ارجاع مى دهىم:
نام خانوادگى نوىسنده، نام نوىسنده، عنوان مقاله، نام مجلّه، سال، دوره، شماره، صفحه
مثالً: استعالمى، محّمد، آموزش زبان، آموزش ادبّىات، رشد آموزش ادب فارسى، 

سال ششم، شمارٔه 24، بهار 1370، صص 21 ــ 12.
از عالمت  باال  نمونٔه  مثل  باشد،  از ىک صفحه  بىش  ارجاع  چنانچه صفحات    

»صص« استفاده مى کنىم.
اگر منبع مورد استفادٔه ما ترجمه ىا تصحىح باشد، پس از نام و نام خانوادگى نوىسنده، 

نام مترجم ىا مصّحح ذکر مى شود.
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تصحىح  به  شىخ  ابى سعىد)2جلد(،  اسرارالّتوحىد فى مقامات  محّمد،  منّور،  مثالً: 
محّمدرضا شفىعى کدکنى، تهران، آگاه، چ دوم، 1367، ج 2، ص 315.

ىا: مالرو، آندره، ضّد خاطرات، ترجمٔه ابوالحسن نجفى و رضا سّىدحسىنى، تهران، 
خوارزمى، 1363.

چنانچه از ىک منبع به طور مکّرر استفاده کنىم، در اّولىن برخورد آن را به طور کامل 
ارجاع مى دهىم و در ارجاعات بعدى فقط نام کتاب و جلد و صفحه را ذکر مى کنىم؛

مثالً: ضّد خاطرات، ص 43.
اگر از ىک منبع دو ىا چند بار و پشت سر هم استفاده کنىم، به جاى نام کتاب مى نوىسىم: 

همان ىا همان جا؛ مثالً: همان، ص 43.
  اگر از چند نوشته ىا کتاب اثر ىک نوىسنده استفاده کرده اىم، چنىن نشانى مى دهىم:

زّرىن کوب، عبدالحسىن، سرّ نى، تهران، انتشارات علمى، 1364.
ــــــــــــــــــــــــ، سرود اهل بخارا، ىغما، سال ىازدهم، ش 7.

ــــــــــــــــــــــــ، با کاروان حـلّـه، انتشـارات جـاوىـدان، تـهـران، چ سوم،1357.
برخى از کتاب نامه ها براساس نام کتاب تنظىم مى شوند.

کتاب هاى مرجع و نىز کتاب هاىى که به شکل گروهى تدوىن شده اند، با نام اثر معّرفى مى شوند:
داىرةالمعارف فارسى )3 جلد(، به سرپرستى غالمحسىن مصاحب، تهران، فرانکلىن 

و انتشارات کتاب هاى جىبى، 1374 ــ 1345.
آراىش  با  و  مى کنىم  انتخاب  مناسب  عنوانى  نوشته  براى  ارجاعات،  تنظىم  از  پس 

صورى نوشته و انتخاب جلد مناسب، آن را آماده مى سازىم.
در ضمن مراجعه به منابع گاه به بعضى عالىم اختصارى برمى خورىم ىا خود ناگزىر 

از آنها استفاده مى کنىم1.

1ــ در جدول زىر به برخى از اىن عالىم اشاره کرده اىم:
رجوع کنىد به ىعنى:  ر.ک. 
نگاه کنىد به ىعنى:  ن. ک. 

جلد ىعنى:  ج. 
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به خاطر داشته باشىد:
 در کار تحقىق، عواملى چون عالقه مندى، حوصله، دّقت و نظم و داشتن روش 

مناسب نقش اساسى دارند.
  جوهر تحقىق ابتکار و نوآورى است نه تقلىدِ صرف و تکرار آنچه در گذشته نىز 

بوده است.
حقىقت  براى کشف  تالش  و  پرسش  و  تحقىق، جست وجو  در  موفّقّىت  کلىد     

است. موالنا گوىد:
  هـم سـؤال از علـم خـىزد هـم جـواب         همچنان که خار و گُل از خاک و آب

چاپ ىعنى:  چ. 
صفحه ىعنى:   ص. 

صفحات ىعنى:  صص. 
مقاىسه کنىد ىعنى:  قس. 
سال مىالدى ىعنى:  م. 
قبل از مىالد ىعنى:  ق. م. 

سال هجرى قمرى ىعنى:  هـ.ق. 
سال هجرى شمسى ىعنى:  هـ.ش. 

رحمةاللّّٰه علىه ىعنى:  ره. 
رضى اللّّّٰه عنه ىعنى:  رض. 

سطر ىعنى:  س. 
بىت ىعنى:  ب. 

الى آخره ىعنى:  الخ. 
شماره ىعنى:  ش. 

صلّى اللّّّٰه علىه و آله ىعنى:  )ص( 
علىه الّسالم ىعنى:  )ع( 

سالم اللّّٰه علىه )ىا علىها( ىعنى:  )س( 
عّجل اللّّٰه تعالى فرجه ىعنى:  )عج( 
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�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز و�بّه �ک ر �ت �ی مال�ت �ز گار�ش �ب به �ز �

د.  ام�ت دار�ز ه ا�ت ن محلّ ه رد ا�ی �ب سال اس�ت �ک �ز ها �پ �ز ( �آ ال�ز

 . وده اس�ت امٔه عدل �ب ی ا�ت ای اله �ی �ب ی ا�ز ( هد�ز اصل �ب

٭٭٭
ن  ا�ی امه « رد  » ا�ت ام�ت « و  » ا�ت کلمٔه  را دو  �ی �ز ؛  مله ردس�ت اس�ت �ب هردو 

�بان  �ز �ز ار �ی ی اس�ت ، رد طول �ت ه عر�ب امه   « �ک د. کلمٔه »  ا�ت به کار ر�ز�ته ا�ز ی � به ردس�ت مله � دو �ب

 . ا�ز�ته اس�ت ل روا�ب �ی �ت ِی مس�ت امه  « �با دو مع�ز ام�ت « و » ا�ت کل » ا�ت به دو  سش ی � ارس �ز

 . ن اس�ت �ت ا دا�ش ر�پ ی �ب به مع�ز امه   « � ردن و » ا�ت
ک

�ت � و�ز
ی س�ک به مع�ز ام�ت  « � » ا�ت

صاح�به   .  �ت ، م صاح�ب ّوه ــ م ، �ت ّو�ت اره ــ �ت �ز ، �ز ار�ت �ز ر: �ز
گ

زهٔ  د�ی� مو� د �ز �ز حپ

به کار  ل � �ت ی مس�ت به دو مع�ز ی � ارس د و رد �ز �ز ی هس�ت ه عر�ب ی را �ک د کلما�ت ا�ی ن، �ب را�ی ا�ب �ز �ب

ر�یم.  به   کار �ب ار �زود ردس�ت � �ت وسش ار و �ز �ت �ز ها را رد لگ �ز اس�یم و �آ �ز ی �بسش به ردس�ت د، � ی رو�ز م

خودآزمایى
1( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر با مراجعه به کتابخانه ده برگه بنوىسىد.

  مباحث مربوط به ورزش )ىکى از رشته ها( را از چند روزنامه استخراج کرده آنها را برگه نوىسى 
کنىد.
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  آثار تارىخى استان خود   آثار تارىخى اىران
  پدىده هاى طبىعى اىران   سرگذشت علم شىمى
  نفت   تمثىل در شعر موالنا
  سرگذشت نّقاشى در اىران   تارىخچٔه المپىک

2( به دو کتاب از کتاب هاى زىر مراجعه کنىد و شىؤه ارجاع و فهرست ها و منابع آن دو را بررسى 
و مقاىسه کنىد. نتىجه را به صورت گزارش شفاهى ىا کتبى در کالس ارائه دهىد.

  ُصَور خىال در شعر فارسى، دکتر محّمدرضا شفىعى کدکنى
  از صبا تا نىما، ىحىى آرىن پور

  سّر  نى، دکتر عبدالحسىن زّرىن کوب
  چشمٔه روشن، دکتر غالمحسىن ىوسفى

  بوستان سعدى، به تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى
  سبک شناسى بهار، محّمدتقى بهار

  قرآن کرىم، ترجمٔه بهاءالّدىن خّرمشاهى
  زندگانى فاطمٔه زهرا)س(، دکتر سىدجعفر شهىدى

  فرهنگ اشعار حافظ، دکتر احمدعلى رجاىى بخاراىى
  انواع ادبى، دکتر سىروس شمىسا

3( با توجه به آنچه در »بىاموزىم« گفته شد، در کدام ىک از گروه کلمات زىر تفاوت معناىى وجود 
دارد؟

مشاهدت زىادت،  ارادت،  مراقبت،  ضربت، 
مشاهده زىاده،  اراده،  مراقبه،  ضربه، 

4( آىا اسم خاص با جمع بستن به اسم عام تبدىل مى شود؟ چرا؟
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وابسته هاى پىشىن

1( صفت اشاره: همىن
2( صفت پرسشى: کدام

3( صفت تعّجبى: عجب…ى
                                    اصلى: صدهزار

4( صفت شمارشى
                                    ترتىبى: دومىن

 
5( صفت عالى: خوش بوترىن

6( صفت مبهم: فالن 

درس هجدهم

گروه اسمى )2( 
وابسته هاى اسم

با توّجه به آنچه تاکنون آموخته اىم، اکنون گروه اسمى و وابسته هاى آن را مى شناسىم و 
مى دانىم که وظىفۀ وابسته در گروه اسمى، توضىح برخى وىژگى هاى هسته ىا افزودن 

نکتۀ تازه اى به آن است.

فّعالّىت
دربارٔه گروه هاى اسمى عبارت زىر و هستٔه آنها گفت وگو کنىد.

کار  به  هستى  حقىقِت  کشِف  براِى  امروز،  متمّدِن  بشِر  که  کوششى 
مى برد، از طرفى براى ىافتِن پاسِخ پرسش هاى همىشگِى اوست از دستگاه 
بدان  که  دنىاىى  در  مسئولّىتش  حدود  شناخت  سوىى  از  و  آفرىنش  عظىم 

وابسته است.
وابسته هاى اسم را در نمودار زىر مى بىنىم:

وابسته هاى پسىن

7( ى: نشانٔه ناشناس
8( ها: نشانٔه جمع

9( دوم: صفت شمارشى ترتىبى                               
10( الله: مضاٌف الىه                              

سرخ  
زىبا  

شکفته       صفت بىانى   )11
دىدنى  

ارغوانى  

گل
 

 

 
  

 

 
 
 



 104 

ساخت صفت بىانى
صفت هاى بىانى نىز مثل اسم ها از نظر ساخت چند نوع اند:

1( ساده: تنها ىک جزء )تکواژ( دارد: سفىد، سىاه، پاک، بلند، عاقل.
2( مرکّب: از دو ىا چند تکواژ مستقل تشکىل مى شود: پابرهنه، پرآب، پاره پاره.

برخى از صفت هاى مرکّب اىن گونه ساخته مى شوند:
الف( از اسم و صفت )ىا صفت + اسم(: سفىد پوست، بداخالق، خوش سىما، 

رىش سفىد، دل تنگ.
ب( ىک ىا دو تکواژ مستقل + بن فعل: خودخواه، راهنما، دل گشا، گل اندود.

3( مشتق: در ساختمان چنىن صفتى ىک تکواژ مستقل و دست کم ىک »وند« 
وجود دارد: بى ادب.

برخى از صفت هاى مشتق اىن گونه ساخته مى شوند:
الف( پىشوند + صفت ىا اسم: ناپاک، هماهنگ )هم آهنگ(، ناسپاس، نسنجىده

ب( صفت + پسوند: وىرانگر، روشنگر، صادقانه، خردمندانه
پ( اسم + پسوند: ابرىشمى، بهاره، پاىىزه، بهارى، خانگى )صفت نسبى(

ت( بن مضارع + پسوند: بىنا، زىبنده، گرىان )صفت فاعلى(
ث( بن ماضى + پسوند: شکسته )مفعولى(، خرىدار )فاعلى(

4( مشتق ــ مرکّب: اىن نوع صفت هم مرکّب است و هم مشتق:
ناجوان مرد، حماىت کننده، هىچ کاره، چهارده ساله، اىرانى نژاد

اسم  وابستٔه  مى آىند، درصورتى که  عنوان صفت  تحت  که  واژه هاىى  کلّّىٔه 
قىدى  و گروه  مقوله هاى گروه اسمى  با  اىن صورت،  باشند، صفت اند؛ در غىر 

مشترک اند.

فّعالّىت
دربارٔه عبارت باال، با ارائٔه نمونه گفت و گو کنىد.
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٭ مضاف و مضاٌف الىه
ــ اسم«٭ را مضاف و مضاٌف الىه )اضافه( گوىند. ـِ ترکىب »اسم 

انواع اضافه را مى توان در دو گروه کلّى جاى داد: تعلّقى و غىر تعلّقى.
٭ اضافۀ تعّلقى: در اضافٔه تعلّقى بىن مضاف و مضاٌف الىه رابطٔه مالکّىت ىا وابستگى 

وجود دارد اّما در اضافٔه غىر تعلّقى چنىن رابطه اى نىست. اضافٔه تعلّقى از قبىل:
عنواِن    نامه،  نام،  جوىندٔه  سىنا،  بوعلى  فلسفٔه  على،  کتاِب  آزادى،  شىفتٔه  پرنده،  پَِر 
پرواِز  پرنده، راِه شىراز، کاسِب بازار، مسافِر قطار، خواندِن نامه، شاهنامٔه فردوسى، تخِت 

جمشىد، قانوِن کار، دستٔه صندلى، گفتِن راز، کاغِذ روزنامه، مغِز مداد.
در ترکىب هاى ىاد شده مى توان مضاٌف الىه را جمع بست: پر پرندگان، عنوان نامه ها، 

دستٔه صندلى ها1.
در پاره اى موارد با جابه جاىى مضاف و مضاٌف الىه در اضافٔه تعلّقى و افزودن فعل 

»دارد« مى توان ىک جملٔه سه جزئى مفعول دار ساخت:
شىراز راه دارد. کار قانون دارد.  نامه عنوان دارد. 

بازار کاسب دارد.
٭ اضافۀ غىر تعّلقى: اضافه هاىى که ىکى از دو قاعدٔه باال دربارٔه آنها صدق نکند، 

غىر تعلّقى اند؛ مثل:
دسِت طمع    گِل الله     کوزۀ سفال    کشوِر اىران

داِس مرگ    روِز سه شنبه    دسِت ارادت   

٭ اسم و هر کلمه اى که در حکم اسم باشد.
1ــ پىشتر آموختىم که اسم خاص نشانٔه جمع نمى پذىرد؛ بنابراىن اگر مضاٌف الىه اسم خاص باشد، اىن قاعده 

صادق نىست و مى توان با روش دوّم امتحان کرد.
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�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز ا�یسه �ک ر را م�ق �ی ملٔه �ز دو �ب

؟! ال�ز ( مسلمان و ردو�ز

دارد.  ای �ز زه  ا� �ب ( مسلمان �با ردو�ز م�ی

د.  �ز و�ی
ی �گ ی �زعل « م ملٔه  �ب ن » �ب به �آ ده اس�ق و � الصه �ش مله ای �ز ملٔه » ال�ز « �ب �ب

د  �ز ح هس�ق مله ها صح�ی ن �ب ملٔه » ال�ز « اس�ق . هردوی ا�ی ردٔه �ب س�ق
کل �گ ملٔه » �ب « �ش �ب

د.  ی رو�ز به کار م اس�ب �زود � ای م�ز و رد �ب

مله  ن �ب . رد ا�ی ده اس�ق اهر �ش کل دو کلمه �ز به �ش مله � زهٔ  » ال�ز « کّلِ  �ب مو� رد �ز

اطع و  به طور �ق � ن �ال  �ی قصار و رد ع � به ا�ز � ی،  ام �ی �پ عاد  �ب ا اس�ق �ی �ز�ق  ا�ی م�ک » و « م�ب به �ک �

ده اس�ق .  ان �ش �ی ح �ب صر�ی

ود.  ر �ش س�قه �ق ر�ب مله �ب ام �ب �ی ا �پ د �ق �ز
ی �ک م�ک م عاد �ک �ب ا اس�ق �ز�ق �ی ا�ی » و « م�ب

ر: 
گ

ال د�ی� د م�ش �ز �پ

ر؟! �ی �ز أ ما و �ق  �ش

؟! ر�ق ا�ق و مسا�ز حا�ز صل ام�ق  �ز

ی؟! ول د�ق در و �ب  �پ

د.  و�یس�ی �ز رده �ب س�ق
به صور�ق �گ ملٔه �باال را � سه �ب
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خودآزماىى
1( در متن زىر ترکىب هاى وصفى و اضافى را پىدا کنىد.

دىوانه اى به نىشابور مى رفت. دشتى پر از گاو دىد. پرسىد: » اىنها از کىست؟« گفتند: » از 
عمىد نىشابور است.« از آنجا گذشت. صحراىى پر از اسب دىد. گفت: » اىن اسب ها از کىست؟« 
گفتند:» از عمىد.« باز به جاىى رسىد با رمه ها و گوسفندهاى بسىار. پرسىد: » اىن همه  رمه از کىست؟« 
گفتند: » از عمىد.« چون به شهر آمد، غالمان بسىار دىد. پرسىد: » اىن غالمان از کىستند؟« گفتند: 
»بندگان عمىدند.« درون شهر سراىى دىد آراسته که مردم به آنجا مى آمدند و مى رفتند. پرسىد: » اىن 
سراى کىست؟« گفتند: » اىن اندازه نمى دانى که اىن سراى عمىد نىشابور است؟« دىوانه دستارى بر 
سر داشت کهنه و پاره پاره؛ از سر بر گرفت به آسمان پرتاب کرد و گفت: » اىن را هم به عمىد نىشابور 

بده. زىرا که همه چىز را به وى داده اى.«
2( در متن باال هسته و وابسته هاى گروه هاى اسمى را مشخص نماىىد.

3( از بن مضارع و ماضى فعل هاى زىر، صفت مشتق بسازىد: مى رفت، گفته بودى، گذشت، 
خواهد دىد، نمى دانىم.

    رو + ا ← روا بن مضارع =  مثال: مى رفت ← 
رو + نده ← رونده ← صفت فاعلى

 

 
  

 
 
 

   
    رو + ان ← روان    

بن ماضى = رفت + ه ← رفته ←  صفت مفعولى  
4( براى ىافتن معانى متعّدد ىکى از واژه هاى »خدا«، »شوخ«، »کثىف«، »مزخرف« به چند فرهنگ 

لغت مراجعه کنىد و نتىجه را در گزارش کوتاهى بنوىسىد.
5( امالى صحىح کلمات نادرست را بنوىسىد: 

ارزش گزارى، خواب گزار، شماره گذارى، قانون گذاران، کارگذاران
6( جمله هاى زىر را به صورت کوتاه و بى فعل بازنوىسى کنىد.
 امام حسىن )ع( هرگز حاضر نشد در برابر ىزىد تسلىم شود.

 از خسىس انتظار بخشش نداشته باش.
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درس نوزدهم

مرجع شناسى

 »ادبّىات« چىست؟
 »اثر ادبى« ىعنى چه؟

 آثار ادبى چند دسته اند؟
 شاخه هاى مختلف ادبّىات کدام اند؟   

براى پاسخ گوىى به اىن پرسش ها باىد به مراجع و  منابع مناسب رجوع  کنىم، اکنون 
پاسخ پرسش هاى باال را در دو فرهنگ نامٔه زىر مى ىابىم:

چنان که مالحظه مى کنىد، در منابع همىن صفحه ذىِل عنوان »ادبّىات« مطالبى درج شده 

فرهنگ نامۀ کودکان و نوجوانان، ج دوم، شوراى کتاب کودک
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است. اىن مطالب را نوىسنده، از منابع و مآخذ پژوهشى دىگرى چون کتاب، مقاله، مجلّه 
و… مى گىرد و نام آنها را در فهرست منابع ىا کتاب شناسى ىا کتابنامه مى آورد. پس، مواّد 
نوشته هم از معلومات نوىسنده حاصل مى شود و هم از نوشته ها و گفته هاى دىگران. بنابر 
آنچه گفتىم، قدم اّول در تحقىق و پژوهش، بهره گىرى از منابع است و آن دو شرط دارد:

1( شناختن منابع؛
2( آشناىى با طرز استفاده از آنها.

اکنون شما را با ىکى از انواع کتاب هاى مرجع ىعنى واژه نامه ها آشنا مى کنىم. در 
سال هاى آىنده، انواع دىگرى از کتاب هاى مرجع را خواهىد شناخت.

براى ىافتن معنى واژهٔ »نسترن« به فرهنگ فارسى معىن رجوع مى کنىم:
ذىل عنوان »نسترن« اطاّلعات چندى را به دست مى آورىم؛ از جمله معنى ىا معانى 
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فّعالّىت
فرهنگ معىن را به کالس بىاورىد و واژگان »شمشاد«، »شقاىق«، »خضر« 
را پىدا کنىد و دربارٔه اطاّلعات مختلفى که از هر ىک درمى ىابىد، گفت و گو 

کنىد.

ترتىب قرار گرفتن کلمات در واژه نامه بر اساس حروف الفباست. برخى واژه نامه ها 
عمومى اند؛ مثل »فرهنگ معىن« و »لغت نامٔه دهخدا«. برخى نىز تخّصصى هستند؛ مانند 

»فرهنگ اصطالحات علمى« زىر نظر پروىز شهرىارى.
در کنار واژه نامه هاى فارسى از فرهنگ هاى دو ىا چند زبانه مثل فرهنگ انگلىسى به 
فارسى و فارسى به انگلىسى »حىىم« و فرهنگ عربى به فارسى »المنجد« مى توان ىاد کرد.

ارزش  رىشه،  تلّفظ،  درست،  امالى  گوناگون، 
دستورى، تعرىف ىا توصىف، شکل، نام هاى دىگر، 
به  که  واژه  اىن  دربارٔه  دىگرى  اطاّلعات  و  گونه ها 
صورت فشرده در ىک جا جمع شده است. اىن گونه 
مى توان  لغت  فرهنگ  ىا  لغت نامه  در  را  اطاّلعات 

ىافت.
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براى شناخت مراجع و منابع )مرجع شناسى( مى توان از فهرست هاى کتاب شناسى، 
مقاله نامه ها، برگه هاى کتابدارى،  نقد و بررسى آثار، نشرّىات ادوارى و … استفاده کرد.
ـ الفباىى مرتّب شده اند  اىن مواد عموماً به ترتىبى مثالً؛ موضوعى، الفباىى ىا موضوعىـ 

و به همىن دلىل، دسترسى به آنها آسان است.
در مىان منابع پژوهشى، کتاب هاى مرجع جاىگاه وىژه اى دارند؛ زىرا در کوتاه ترىن 
زمان، اطاّلعاتى دقىق، جامع و اساسى را دربارهٔ ىک واژه، مفهوم، موضوع، شخص، مکان 
و … در اختىار مراجعه کننده قرار مى دهند. برخى از انواع کتاب هاى مرجع عبارت اند از:
گوناگون  سطوح  در  تخّصصى  و  عمومى  دانش نامه هاى  فرهنگ ها،  واژه نامه ها، 
توارىخ، کتب رجال،  زندگى نامه ها،  مؤلّفان،  آثار  معجم  متفاوت،  گروه هاى سّنى  براى  و 
طبقات حاوى شرح حال صنف هاى گوناگون مانند: پزشکان، ادىبان، اهل تصّوف، شعرا، 

اطلس هاى جغرافىاىى و … .

فّعالّىت
شما با کدام ىک از کتاب هاى مرجع آشنا هستىد؟ آىا تاکنون از اىن گونه 

کتاب ها استفاده کرده اىد؟ در اىن باره گفت و گو کنىد.

به طورکلّى، براى استفاده از کتاب هاى مرجع چند نکته را باىد رعاىت کنىم:
 شىؤه استفاده و چگونگى مراجعه به اىن کتاب ها معموالً در مقّدمٔه آنها آمده است. 

براى جلوگىرى از اتالف وقت، ابتدا به اىن بخش مراجعه کنىم.
 نقل مطالب از کتاب هاى مرجع به سه شىوه انجام مى پذىرد: نقل مستقىم، نقل با 
تلخىص، نقل به مضمون. در نقل مستقىم، عىن متن کتاب مرجع را مى آورىم، در نقل با 
تلخىص، متن را خالصه مى کنىم و در نقل به مضمون، معنى و مفهوم متن را مى نوىسىم.
 سعى کنىم در هر زمىنه منابع دست اّول را بشناسىم و ابتدا به آنها رجوع کنىم.

 در هر کتابخانه بخشى به نام »کتب مرجع« وجود دارد که براى ىافتن انواع کتاب 
مرجع باىد به آنجا رجوع کرد.
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آشناىى با دو فرهنگ لغت

 فرهنگ معىن
اىن فرهنگ تألىف دکتر محّمد معىن است و در شش جلد و سه بخش تنظىم شده 
است: لغات، ترکىبات خارجى و َاعالم )اسامى، اشخاص، مکان ها(. فرهنگ معىن حاوى 
حدود ىک صدهزار لغت است. مى خواهىم دربارٔه واژٔه »توپ« اطاّلعاتى را از اىن فرهنگ 

لغت به دست آورىم.
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1( اىن فرهنگ تلّفظ درست کلمه را از طرىق »آوا نوشت1« نشان مى دهد تا آن را
به صورت دىگرى تلّفظ نکنىم.

2( در داخل قاّلب ] [ رىشٔه کلمه را معّرفى مى کند.نشانٔه اختصارى2 »تر« نشان  مى دهد 
که اىن کلمه ترکى است. شکل ترکى آن نىز در داخل قاّلب آمده است.

3( نشانٔه اختصارِى داخل کمانک )  ِا  ( نشان مى دهد که اىن کلمه از مقولٔه دستورى 
»اسم« است.

4( در ذىل هر شماره ىکى از معانى اىن کلمه آمده است؛ مثل ابزار جنگى، بازى، 
بستٔه پارچه

5( نشانٔه »~ « براى جلوگىرى از تکرار کلمٔه »توپ« به کار رفته و عالمت )کنـ( نشان 
مى دهد که »توپ و تََشر« در زبان فارسى ىک کناىه است.

6( در حاشىه و متن، تصوىر انواع توپ هم آمده است.
نشانه هاى  شرح  و  مقّدمه  قبالً  است  بهتر  فرهنگى،  هر  از  استفاده  سهولت  براى 

اختصارى آن را خوب مطالعه کنىد.
 لغت نامۀ دهخدا

1ــ معادل فونتىک )phonetic( ىعنى نوشتن تلّفظ درست کلمات فارسى با الفباى التىن با توّجه به قراردادهاى خاص که در مقّدمٔه 
فرهنگ معىن ذکر شده است.

2ــ جدول عالىم اختصارى در مقّدمه جلد اّول آمده است.
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اىن لغت نامه که در حکم داىرة المعارف است، به هّمت استاد على اکبر دهخدا و به 
کمک گروهى از متخّصصان زبان و ادبّىات فارسى گردآورى شده است.1

و ىکجا   … و  جانداران  گىاهان،  مکان ها،  اسامى،  واژه ها،  دهخدا  لغت نامٔه  در 
بر اساس حروف الفبا مرتّب شده اند. با هم به ىکى از مدخل هاى اىن لغت نامه مراجعه مى کنىم:

1( تلّفظ درست کلمه در قاّلب ] [ نشان داده شده است.
2( عالمِت داخل کمانک )  ِا( نوع دستورى کلمه را مشّخص کرده است؛ بنابراىن، 

1ــ مؤّسسٔه لغت نامٔه دهخدا کار تکمىل و تدوىن لغت نامه و چند فرهنگ دىگر را بر عهده دارد. لغت نامه شامل دوىست هزار واژٔه 
اصلى، ششصدهزار ترکىب، هشتاد هزار اعالم تارىخى و جغرافىاىى و چهارصدهزار نمونٔه شعر و نثر براى واژه ها و ترکىب هاست.
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»نرگس « اسم است.
3( معنى کلمه از فرهنگ هاى مأخذ )آنندراج و …( نقل شده است.

4( براى آن شواهدى از شعر و نثر ذکر شده است.
5( رىشٔه کلمه مشخص شده است.

6( دو خّط موازى || معانى ىا کاربردهاى گوناگون کلمٔه »نرگس« را نشان مى دهد.
عالوه بر آنچه در اىن مدخل مى بىنىم، اطاّلعات دىگرى از جمله امثال و حکم، ترکىبات 
و اصطالحات، تصاوىر، اطاّلعات مربوط به اعالم تارىخى، جغرافىاىى و … را نىز مى توان 

از لغت نامه ها استخراج کرد.
جز دو منبع، از مىان واژه نامه هاى فارسى مى توان به اىن موارد اشاره  کرد:

 داىرة المعارف فارسى، زىر نظر غالمحسىن مصاحب، در 3 جلد
نام ها،  لغات،  تألىف حسن عمىد، در سه مجلّد )شامل سه بخش  فرهنگ عمىد،   

امثال و حکم و 28 هزار لغت(
)شامل  1062ق  سال  در  تبرىزى،  خلف  بن  حسىن  محّمد  نوشتٔه  قاطع،  برهان   

20  هزار و دوىست واژه(
انتشارات سروش )شامل 40 هزار  ــ قىاسى، مهشىد مشىرى،  الفباىى  فرهنگ   

واژٔه زبان فارسى معاصر(
 لغت فرس اسدى، اسدى طوسى )کهن ترىن فرهنگ لغت فارسى(

 فرهنگ آنندراج؛ اثر محّمد پادشاه متخلّص به شاد، 1306 ق در 6 جلد
چند واژه نامه به زبان هاى دىگر:

 المنجد، لغت نامٔه عربى به عربى اثر لوىس معلوف است که براساس رىشٔه کلمات 
مرتّب شده است.

 فرهنگ جدىد عربى به فارسی، ترجمٔه منجد الطاّلب، مترجم محّمد بندر رىگى، 1360.
 فرهنگ الروس، ترجمٔه الروس، عربى به عربى، 2 جلد، انتشارات امىرکبىر

 فرهنگ معاصر انگلىسى ــ فارسى، دکتر محّمدرضا باطنى
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 فرهنگ انگلىسى ــ فارسى، عبّاس آرىان پور
 فرهنگ انگلىسى ــ فارسى حىىم، سلىمان حىىم )شامل 80 هزار لغت(

چند واژه نامۀ تخّصصى
 فرهنگ تارىخى زبان فارسى، زىر نظر جمعى از نوىسندگان، تهران، بنىاد فرهنگ، 

1357 )شامل واژگان زبان فارسى از متون گذشته(
 فرهنگ اصطالحات علمى، به سرپرستى پروىز شهرىارى )1349(

 فرهنگ موضوعى قرآن مجىد، به هّمت کامران فانى و بهاءالّدىن خّرمشاهى، 1364.

خودآزماىى
1( از فّعالّىت هاى زىر ىکى را به دلخواه انجام دهىد:

 واژٔه »َمثَل« را در دو فرهنگ لغت معتبر پىدا کرده، مقاىسه کنىد.
 به مدخل »طنز« در لغت نامٔه دهخدا مراجعه کرده، تلخىصى از آن را »برگه نوىسى« کنىد.

 معنى و توضىح پنج واژٔه پاىان کتاب ادبّىات خود را از فرهنگ معىن استخراج کنىد.
 جز واژه نامه هاى معّرفى شده در کتاب، چه واژه نامه هاى دىگرى را مى شناسىد؟

 واژٔه »مناظره« را از فرهنگ هاى معىن، المنجد و فرهنگ فارسى به انگلىسى حىىم استخراج 
و مقاىسه کنىد. در  اىن باره گزارشى در ىک بند بنوىسىد.

 فهرستى از کلمات بىگانٔه کتاب هاى درسى خود تهّىه کنىد. سپس با مراجعه به چند واژه نامه، 
برابرهاى مناسبى براى آنها بىابىد و بنوىسىد.

  با همکارى دبىر خود از کتابخانٔه مدرسه ىا شهر بازدىد کنىد و نتىجٔه بازدىد خود را در قالب 
ىک گزارش ارائه دهىد.

گفتند،  دىد،  پرسىد،  مى رفت،  بسازىد:  مشتق  اسم  زىر،  فعل هاى  ماضى  ىا  بن مضارع  از   )2
آفرىد، مى بخشىد.

مثال: مى رفت ← بن مضارع = رو+ ش ← روش
   رفت + ار    ← رفتار              

 
 
 

←             بن ماضى   
← رفتن + ن                     رفت             
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درس بىستم

گروه اسمى )3(
ضمىر

سال پىش آموختىم که ضمىر نىز در نقش هستۀ گروه اسمى ظاهر مى شود. پس، 
گروه اسمى مى تواند از ىک اسم ىا ضمىر به عنوان هسته و ىک ىا چند وابسته 

تشکىل شود )وجود وابسته اجبارى نىست(.
حقىقت همان اندازه راىج خواهد شد که ما آن را رواج مى دهىم.

ضمىر به مرجع نىاز دارد:
خوىش  ضمىرـــــــــــــــ قدم به قدم سرنوشت ــــــــــــ را مى سازد.گالىله  مرجع ضمىر 

٭ گاهى مرجع ضمىر به قرىنه حذف مى شود. در اّول شخص و دوم شخص حذف 
مرجع ضمىر بسىار راىج است:

 همىشه دردم را براى خودم نگه داشته ام.
 اگر چشم هاىتان را روى هم بگذارىد، براىتان قصّه مى گوىم.

هر گروه اسمى که هستٔه آن ضمىر باشد، مى تواند برخى وابسته ها را به همراه داشته 
باشد:

1( ضمىرهاى اشارۀ آن و اىن وابستۀ پسىن جمع را مى پذىرند: آنها، اىنها، 
آنان، اىنان.

2( ضمىر مشترک خود مضاٌف الىه مى گىرد: خود سعىد اىن خبر را داد.
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توِى  بىچاره،  مِن  مى گىرند:  گاهى صفت  جدا  از ضماىر شخصىِ  بعضى   )3
دانش آموز.

کاربرد مؤّدبانۀ ضمىر
ـَـ ت( از ضمىرهاى   براى دوم شخص مفرد هنگام احترام، به جاى ضمىرهاى )تو، 

ـ تان(  استفاده مى شود: ـِ )شما و 
حاضر  شما  درس  سِر  شاگرد  هزار  از  بىش  دانشگاه  در  که  شنىده ام  گالىله،  آقاى 

مى شوند. )به جاى تو(
استاد، خواهش مى کنم اجازه بفرماىىد براِىتان توضىح بدهم. )به جاى براىَت(

ـَـ ش( از ضمىرهاى   براى سوم شخص مفرد هنگام احترام، به جاى ضمىرهاى )او، 
ـ شان( استفاده مى شود: ـِ )اىشان، 

استاد ىک جلد کتابشان را به من هدىه کردند. اىشان در اىن کتاب نظرىّه هاى جدىدى 
ـَـ ش و او(. را مطرح کرده اند. )به جاى 

بدىن ترتىب، جدول ضمىرهاى شخصى به شکل زىر درمى آىد:

شخص
ضمىرهاى پىوستهضمىرهاى جدا

کاربرد مؤّدبانهکاربرد عادىکاربرد مؤّدبانهکاربرد عادى
ـــَـ م ــمن گوىنده 
ـ تانـَـ تشماتوشنونده  ـِ ـ
ـ شانـَـ شاىشاناودىگرى ـِ ـ

شبه جمله
به اىن واژه ها توّجه کنىد:

آه، به به، هىس، پىشت
هرىک از اىن واژه ها به تنهاىى همچون جمله اى مستقل مفهوم کاملى را مى رساند اّما 
مثل جمله داراى نهاد و گزاره نىست. گروهى از اىن واژه ها براى بىان عواطف و احساسات 
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اظهار مى شوند؛ مثل آه، آخ، واى، آهاى، آى، به به. و گروهى دىگر از آنها براى راندن و 
خواندن حىوانات به کار مى روند؛ مانند کىش، پىشت، چخ و … .

بعضى از واژه ها از قبىل افسوس، درود، سالم و حىف از نظر لغوى معنا دارند؛ اگر 
تنها به کار روند، مفهوم ىک جملٔه کامل را مى رسانند  و در عىن حال داراى دو جزء نهاد و 
گزاره هم نىستند. به اىن دو دسته واژه وقتى معناىى مانند جمله دارند، شبه جمله مى گوىىم. 

اىن واژه ها در برخى کاربردها اسم اند:
سالم! )شبه جمله(، ساکت

حضرت پىامبر )ص( در گفتن سالم بر همه سبقت مى گرفت )اسم(.
٭ منادا نىز چه با نقش نما )اى، ىا، آى، ا( همراه باشد چه بى آن بىاىد »شبه جمله« 

نامىده مى شود.

�یم  امو�ز �ی �ب

؟  ح اس�ت مله صح�ی دام �ب �ک

ود.  و�ی�ت �ش �ت د �ت ا�ی ر�زوردار اس�ت و �ب ی �ب م �زو�ز
ع�ز و �ک �یمار ا�ز �ز ن �ب ( ا�ی ال�ز

ود.  و�ی�ت �ش د �ت�ت ا�ی الس�ت و �ب �ت ی م�ب م �زو�ز
ع�ز و �ک به �ز �یمار � ن  �ب ( ا�ی �ب

هوم  ه م�ز ی رود �ک به کار م ی � ا�ی د« اس�ت و رد �ب هره م�ز ی » �ب به مع�ز ر�زوردار« � »�ب

�یم.  �ز �ی ی �ب ر م �ی زه های �ز مو� ه رد �ز ان �ک �ز د. �چ �ته �با�ش د دا�ش �ی مثبت و م�ز

ر�زوردار اس�ت .   ا�ز �الم�ت کامل �ب
ک

ود�
ن �ک  ا�ی

ر�زوردار اس�ت .  گاه �ب ما�ی�ش �ز زه و �آ ا� �ز ا�ب �ت
ون �ک ی �چ ا�ت درسه ا�ز امکا�ز ن م  ا�ی

ی ر�د.  ر�زورداری م به  �ب د، � �ته �با�ش کار دا�ش �ت د و �چ�ش �ز
ال�ش �ک ه �ت ی �ک  مّل�ت

د:  �ی �ز را�ی�ش �ک عد را و�ی حٔه  �ب مله های ��ز �ب
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د.  ر�نوردار�ن ی �ب ص ها�ی �ق د و ا�ن �ن �ن س�ق �ی ی کامل �ن دس کل های ه�ن ن �ش   ا�ی

ی  راوا�ن �ن ی 
گ

د� وس�ی �پ ا�ن  ون  �پ �یم؛  �باسش ی  ّط �ن �نس�نه های  ن  �آ �ب  موا�ن د  ا�ی �ب  

د.  �ن ر�نوردار هس�ق �ب

ر�نوردار اس�ق .  ی �ب اس�ب ام�ن دا�ن �ن م ا�ن �ش ا�ق ا�ن �پ ن ا�ق  ا�ی

خودآزماىى
1( در نوشتٔه زىر ضمىر ها و مرجع هرىک را پىدا کنىد.

نام اىن روزنامه به اندازه اى بر سر زبان ها بود که سّىد اشرف الّدىن قزوىنى مدىر آن را مردم به ناِم »  نسىم شمال« 
مى شناختند و همه او را آقاى »  نسىم شمال« صدا مى کردند. روزى که موقع انتشار آن مى رسىد دسته دسته کودکان 
ده  دوازده ساله که ُموّزعان او بودند در همان چاپخانه گرد مى آمدند و هرکدام دسته اى بزرگ مى شمردند و از او مى گرفتند 

و زىر بغل مى گذاشتند. اىن کودکان راستى مغرور بودند که فروشندهٔ »  نسىم شمال« هستند.
من کودک ىازده ساله بودم که اشعار او را به ذهن سپردم. من هروقت که عکس و شرح حال سران مشروطه را 
مى بىنم و نامى از او نمى شنوم و اثرى از وى نمى بىنم، راستى در برابر اىن حق ناشناسى کسانى که از خوان نعمِت بى درىغ 

او بهره ها برده و مال ها انباشته و به مقام ها رسىده اند رنج مى برم.
)از مقالٔه سّىداشرف الّدىن قزوىنى نوشتٔه سعىد نفىسى(      

2( در مثال هاى زىر، شبه جمله ها را مشّخص کنىد:
درىغا بر ملّتى که جامه اى را بپوشد که خود نبافد و نانى را بخورد که خود گندمش را خرمن نکند. 

بىشتر وقاىع تارىخى بدان صورت که مورخان دىرىن نوشته اند رخ نداده است امّا افسوس که آنان نوشته اند و 
مورّخان بعد نىز بدان پىراىه بسته اند.

نشستن و افسوس خوردن و دست روى دست گذاشتن کار خردمندان نىست. اگر مرِد مىدانىد، بسم اللّه وگرنه 
از واى واى گفتن کارى ساخته نىست.

3( جاهاى خالى را با عبارت هاى مناسب کامل کنىد.
........................................... برخوردار شده است.
........................................... برخوردار مى شوىم.
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ردىف

1

2

3

گروه

»ء«
و

» ع «

»ت«
و

»ط«

»ث«
و

»س«
و

»ص«

مالحظات        مثال ها )درست(
و  »ء«  همزه  حرف هاى 
عىن »ع« نماىندٔه واج ىا 

صداى /ء/ هستند.
کلماتى  که  نوشتن  براى 
آغازى    همزٔه داراى 
هستند، از حرف »الف« 

استفاده مى شود.
حرف هاى »ت« و »ط« 
صداى  و  واج  نماىندٔه 

/ت/ هستند.
در گذشته، براى   نوشتن 
مردم  کلمات،  اىن گونه 
»ط«  حرف  به  بىشتر 
ّما  ا اند  داشته  گراىش 
اىن   قبىل  نوشتن  امروز 
»ت«،  حرف  با  کلمات 
بهتر است. بجز   اسم هاى 
با  مطابق  باىد  که  خاص 
شناسنامٔه افراد باشد.

»س«  »ث«،  حرف هاى 
و  واج  نماىندٔه  »ص«  و 
صداى /س/ هستند.

مثال ها )نادرست(

درس بىست و ىکم

امال
گزىنش هاى امالىى )1(
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اکنون با دّقت در جدول صفحٔه قبل به توضىح چند نکته توّجه کنىد.
1( کلماتى مانند »اجر، رأس، ملجأ« به ترتىب داراى صداى همزٔه آغازى، مىانى و 
پاىانى هستند. همان طورکه کلمات »عجز، بعد، مجمع« نىز صداى همزهٔ آغازى، مىانى و پاىانى 
دارند. از مقاىسٔه اىن دو دسته کلمات درمى ىابىم که صداى همزه به هنگام نوشتن گاهى به 

شکل همزه )ء( و گاهى به شکل عىن »ع« ظاهر مى شود.
از چه راه هاىى مى توانىم ىاد بگىرىم که در امالى تقرىرى، کلمٔه »رأس« را »رأس« 
بنوىسىم نه »رعس« و برعکس، کلمٔه  »بعد« را »بأد« ننوىسىم؟ به عبارت دىگر، مالک ما در 

»انتخاب« و »گزىنش« صحىح چىست؟
الف( از راه دىدن شکل صحىح کلمه ها؛ ما اّولىن بار کلمات »رأس« و »بعد« را در 
دبستان با همىن امال دىده اىم و آنها را با نوشتن تمرىن کرده اىم؛ در نتىجه، چشم  ما با شکل 
صحىح اىن کلمه آشنا شده است. اىن امر در مورد ساىر کلماتى نىز که دو ىا چند شکل 

امالىى دارند اّما ىکى از آنها براى ما آشناست، صدق مى کند.
ب( از راه شناخت اشتقاق و هم خانواده بودن کلمه ها؛ بنابراىن ما کلمه هاى »ُاجرت« 
و »عاجز« را نىز صحىح مى نوىسىم؛ چون آموخته اىم که به ترتىب اىن دو با »َاجر« و »عجز« 

هم خانواده هستند.
حکىم و  علىم  »خداوند  در  جملٔه  بنابراىن،  کلمه ها؛  معنى  به  پى بردن  راه  از  پ( 
است« ما »علىم« را درست مى نوىسىم چون مى دانىم که »علىم« به معنى داناست و ربطى به 

کلمٔه »الىم« به معنى »دردناک« ندارد.

فّعالّىت 
چند کلمه را که داراى همزه )ء( ىا عىن »ع« هستند، مثال بزنىد و دربارٔه 
راه هاى صحىح نوىسى و گزىنش درست هرىک از اىن حروف در کلمه ها 

گفت و گو کنىد.

2( واج ىا صداى / ت/ در نوشتن به شکل دو حرف »ت« و »ط« ظاهر مى شود ولى
ىاد گرفته اىم که همه جا »تَرک« و »طرد« بنوىسىم نه »طرک« و »ترد«. کلماتى چون »حىات« 
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و »حىاط« را که تلّفظ ىکسان اّما معنى هاى متفاوت دارند، به کمک قرىنه هاى کالم، صحىح 
مى نوىسىم. چنان که در اىن جمله ها مالحظه مى شود:

»حىات او به خطر افتاد.« »حىاط خانه را گل کارى کرد.«
همچنىن، کلماتى مانند »تشت« و »تپىدن« که در قدىم بىشتر به شکل »طشت« و »طپىدن« 

نوشته مى شدند بهتر است با حرف »ت« نوشته شوند. 
امالىى دارند که  اهّمّىت  3( همان طورکه در کتاب زبان فارسى )1( گفتىم، کلماتى 
داراى ىک ىا چند حرف از گروه هاى شش گانه باشند. حرف هاى همزه »ء« و عىن »ع« 
و حرف هاى »ت« و »ط« دو گروه از همان گروه هاى شش گانه اند. همچنىن است گـروه 
سه حرفى »ث«، »س« و »ص« که نماىندٔه واج /س/ است. کلماتى که داراى اىن گونه حروف 
هستند، گزىنش صحىح کلمه را دشوارتر مى سازند. در درس بعدى امال با سه گروه دىگر 

بىشتر آشنا مى شوىم.

فّعالّىت 
از متن درس هاى 13 تا 18 کتاب هاى زبان و ادبّىات )2( امال بنوىسىد.

گروه کلمات براى امالى شمارۀ سه

تـأّمل و دّقت ــ تـزىىن اتـاق ــ شوراى سىاست گـذارى ــ مؤّسس و بـنىان گـذار ــ 
قاطع   و  سرىع  ــ خواب گزار  ــ  مسئولىت  ــ حدود  چندرغاز  ــ حقوق  وابسته  و  منسوب 
ـ مـرجع ضمىر ــ سبقت  ـ زىبـا و رعنـاـ  ـ بىهوده و ُمزخرفـ  دانـا  ــ شماره گـذارى اجناسـ 
و پىش دستى ــ موّزعان اوراق ــ خوان نعمت بى درىغ ــ نظام آواىى ــ بهِ ازا و در مقابل ــ 
مزبور و ىاد شده ــ کژتابى و ابهام ــ نغز و دلکش ــ معلومات و محفوظات ــ سخن منظوم  ــ 
صنف هاى گوناگون ــ اطلس هاى جغرافىاىى ــ اتـالف وقت ــ نقل به مضمون ــ ضّحاک 
ـ دغدغه  ـ  مىنىاتور و نگارگرى   ــ جنگ ناخواستهـ  ـ تعّلل و بهانه جوىىـ  ـ سوءظنـ  ماردوشـ 
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ـ الىم و دردناک  ــ مزد  ـ مهاجم و متجاوزــ ملجأ و پناهگاهـ  ـ پهلوان نوخاستهـ  و اضطرابـ 
و اجرت ــ لئىم و فروماىـه ــ علم و راىت ــ ُکرٔه اثىر ــ متبوع و فرمانروا ــ توشه و آذوقه  ــ 

اسطبل ستوران.
ـ  کتاِب حدىقة الحقىقة ــ حـوزٔه ادبّىات ــ  روضٔه رضوان ــ گـنج قارون ــ باد ُشرطه ـ
ـ متابـعت و پىروى ــ  ـ نزار و ضعىفـ  ـ ُنزل مهمانـ  ـ لطف و مالحتـ  عـنان گىر و زمـامدارـ 
تـغّزل و تشبىب ــ طـاووس عـارفـان ــ تخّصص و تبّحر ــ منبع الهام ــ ترجىح و برترى ــ 
تمّلق و تزوىر ــ صفات مذموم ــ شکستن ِطِلسم ــ شمسه ها و مقرنس ها ــ قـاب بندى هاِى 
و  ــ ُحجب و ظرافت  ــ طبع  ــ غرفه ها و رواق ها  کناِر سردر  ُطّره هاى  ــ  محرابى شکل 
و صْدَمت   ــ  ــ ضربت  عادى  محاورٔه  ــ  بىان  و  تقرىر  ــ  اطـمىنان  و  جـزمّىت  غـرىـزه   ــ 
ـ وقار و  ُطمأنىنه    ــ عتاب و  ـ استرحام و ىارى خواستنـ  ـ مـخذول و نـاالنـ  حرىـف مغلوبـ 
ـ مطربى  ـ فّىاض و جوشانـ  ـ ضماىـم و تعلىقاتـ  ـ عـادت مـألوفـ  سرزنش ــ نشاط و طربـ 
و مسخـرگى ــ لـهو و  لعب ــ معاصِى منَکر ــ اسکلتى وحشتناک ــ قرىحه و استـعـداد ــ 
ـ دموستنِس  خطىب     ــ  ـ سخـن دان و مـصـالـح گـوـ  ـ مـاىـع حـرف شوىـىـ  پـالس منـدرسـ 
اسب فصاحت ــ ملَهم و متأِثّر ــ آکروباسى هاى خاص ــ مـجذوب و مـرعـوب    ــ همىشه 
و ابدالّدهر ــ چاه ضاللت ــ کىسٔه صفراــ اساطىر و افسانـه هـا ــ حـازم و دور انـدىش ــ 
ـ شوالى عـرىـانـى  ــ طلـىعٔه ظهور  ــ  ـ ساز ارغـنونـ  ـ قالب و محتواـ  صواب و مـصلحـتـ 
غزؤه ُاحد ــ پاى افزاِر وصله دار ــ روح لىلة الـقدر ــ غم گزاىى عشق ــ صولت حىدرى ــ 

ُهّراى شىر ــ مهمىز اسب ــ خلعت الهى. 
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�یم  امو�ز �ی �ب

؟  ر ردس�ت اس�ت �ی روه ا�ز کلما�ت �ز
گ

دام � امالی �ک

ه  ، �و�ه .  �ت ه  ، �ی ور�با�ز مه   ، �ت ، د�ک �ک ان، �ت�ش رد�بان، �بادم�ب ، �ز
گ

و�ته   ، ار� �ز ( �آ ال�ز

حزه  ، هو�ه .  ور�با�ته  ، �ی مه  ، �ت ، د�گ �ک ان، د�ش �ب رد�بام، �باد�ز ، �ز
ک

و�ته  ، ار� �ز ( �آ �ب

رد  کل  �ش دو  هر  به  � کلما�ت  ن  ا�ی و  اس�ت  ردس�ت  د��ته  هردو  امالی 

د.  ده ا�ز ط �ش �ب �ت �ز �گ های ل�ز ره�ز �ز

د.  �ی �ز و�بّه �ک ی �ت ری ا�ز کلما�ت دو امال�ی
گ

روه د�ی�
گ

به � ون � �ز ا�ک

ال.  �ز د، �ز و�ی ، �توس، �ش �ب�ک اس، د�ز ل، �ت به   ، اسط�ب ( اّرا� ال�ز

ال.  �ز �ت ، �ز �ب ، طوس، �ش م�ب�ک ل، طاس، �ت به  ، اصط�ب ( عّرا� �ب

روِه » ال�ز « 
گ

د � �ز . هر�چ ن کلما�ت ردس�ت اس�ت کل امالی ا�ی هر دو �ش

د.  ری دار�ز �ت �ی�ش �ب روا�ب 

خودآزماىى
1( براى کلمات زىر گروه کلمه بسازىد: 

الم و َعلَم، اسىر و عسىر و اثىر، متبوع  و مطبوع
2( براى هر سه گروه 1 ، 2 و 3 ص 126 به تفکىک مثال هاى دىگرى بنوىسىد.
3( چرا گزىنش صحىح گروه سه حرفى از دو حرفى دشوارتر است؟ مثال بزنىد.
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درس بىست و دوم

مقاله نوىسى )1(

ىکى از قالب هاى نگارشى مقاله است. شما تاکنون مقاله هاى زىادى با موضوعات 
گوناگون را در مطبوعات، نشرىّات و کتاب هاى درسى خوانده اىد. با کمى دّقت در مقاله هاىى 

که خوانده اىد، مى توانىد وىژگى هاى آنها را به ترتىب زىر مشّخص کنىد. مقاله ها:
 براى هدف و مقصودى خاص نوشته مى شوند؛

 حجم و اندازٔه آنها بىن 500 تا 5000 کلمه است؛
 از نظمى خاص و طرحى مشّخص و سىرى منطقى پىروى مى کنند؛

 مىان بخش هاى متفاوت آنها هماهنگى و ارتباط وجود دارد؛
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 در آنها از منابع و مآخذ معتبر استفاده مى شود.

مراحل تهّىۀ مقاله را به خاطر بسپارىد:
1( انتخاب موضوع

2( مطالعٔه دقىق و تفّکر دربارٔه موضوع
3( تهّىٔه طرح و چارچوب کلّى

4( جمع آورى اطاّلعات و ىادداشت بردارى
5( تنظىم ىادداشت ها و نگارش بخش هاى گوناگون مقاله

6( بازخوانى و اصالح 
7( پاک نوىس

8( ذکر منابع و مآخذ

ىادآورى:به دو جدول زىر و ترتىب مطالب آن توجه کنىد.

قسمت هاى تشکىل دهندۀ ىک مقاله:
عنوان

فهرست مطالب
مقّدمه

متن مقاله
نتىجه

فهرست ها )منابع، اعالم و اشخاص،
اصطالحات، عکس ها و …(

اکنون براى آشناىى بىشتر با قالب مقاله، به چگونگى تهّىٔه آن مى پردازىم و ابتدا با هم 
دربارٔه ىک موضوع، مقاله اى تهّىه مى کنىم.

ىکى از درس هاى کتاب ادبّىات فارسى )1( و )2( داستان رستم و سهراب است. ما 
اکنون پس از تحقىق مى خواهىم دربارٔه اىن داستان مقاله اى بنوىسىم.

ابتدا دربارٔه ابعاد گوناگون داستان خوب فکر مى کنىم؛ ممکن است سؤاالتى به ذهن 
ما برسد؛ مثالً؛

 آىا در ادبّىات اىران و جهان »پسرکشى« سابقه اى دارد؟
 چرا رستم نام خود را از سهراب پنهان مى کند؟

 چه عواملى باعث مى شود که رستم و سهراب ىکدىگر را نشناسند؟
 چرا رستم پسر خود را مى کشد؟

 چرا کاووس از دادن نوشدارو خوددارى مى کند؟
ممکن است در مشورت با معلّم، دوستان ىا افراد دىگر، سؤاالتى نىز به ذهن آنها برسد. 
ما همٔه اىن سؤال ها را ىادداشت مى کنىم. در اىن مرحله، به سراغ منابع و مآخذ گوناگونى که 
ممکن است به ما کمک کنند، مى روىم )با توّجه به آنچه در درس مرجع شناسى خوانده اىم(. 
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در اىن مورد خاص چون کتاب شناسِى فردوسى وجود دارد، به اىن اثر مراجعه   مى کنىم. 
اگر کتاب شناسِى فردوسى در دسترس نباشد، مى توانىم »به فهرست مقاالت« اىرج افشار 

مراجعه کنىم. در کتاب شناسى به کتاب ها و مقاله هاى زىر برمى خورىم1:
 ىکى داستان است پر آب چشم، جالل خالقى مطلق، از کتاب گل رنج هاى کهن، به کوشش 

على دهباشى، نشر مرکز، ص 55.
 در ساىهٔ سىمرغ، پدرکشى، پسرکشى، برادرکشى در شاهنامه، ىوسفعلى مىر  شّکاک، حوزهٔ 

هنرى سازمان تبلىغات، صص 151 ــ 95.
 داستان رستم و سهراب ــ هفتاد سخن، پروىز ناتل خانلرى، 3 )1369(، صص 69 ــ 39.

 رستم و سهراب، شورانگىزترىن داستان شاهنامه، مهدى درخشان، ادبستان، ش 10 )مهر 
1369(، صص 17 ــ 14.

 شخصّىت سهراب در شاهنامه، کامىار عابدى، آىنده 15 )1368(، صص 752 ــ 748.
ـ 76.  رستم و سهراب تراژدى نىست، مهدى قرىب، آدىنه، ش 53، دى 1369، صص 78  ـ
ـ 630.  داستان رستم و سهراِب فردوسى، هىلمن، ماىکل، اىران شناسى )1368(، صص 637  ـ
 پدر ساالرِى اىرانى و سهراب، هىلمن، ماىکل، کلک 1 )1369(، ش 4 ، صص 55 ــ 49.
 بىگانگى و ىگانگى در داستان رستم و سهراب، محّمد جعفر ىاحّقى، کىهان فرهنگى 4 )1366( 

ش 8، صص 39 ــ 30.
زندگى،  و  فرهنگ  و عاطفه، جلىل دوست خواه،  آرمان  بـرخورد  فاجعهٔ  و سهراب،   رستم 

ش  17، زمستان 1354، صص 167 ــ 159.
  نه شرقى نه غربى انسانى، مالحظاتى در باب داستان رستم و سهراب، ماتىو آرنلد، عبدالحسىن 

زّرىن کوب، تهران 1353، صص 473 ــ 466.
 چند نکته دربارهٔ رستم و سهراب، فتح اللّه مجتباىى، بنىاد شاهنامه، سخن، 23 )1353/2(، 

صص 686 ــ 671 و 856 ــ 839.
ـ 2.  داستان رستم و سهراب، مجتبى مىنوى، راهنماى کتاب، 17 )  1353(، صص 19 ـ

1ــ توّجه: منابع و نمونٔه ىادداشت ها و مقالٔه ارائه شده در اىن درس به منظور انجام مراحل ىک تحقىق آمده و 
براى مطالعه است.
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 زندگى و مرگ پهلوانان در شاهنامه، محّمد على اسالمى ندوشن، تهران، انجمن آثار ملّى، 
.1348

 از رنگ گل تا رنج خار، قدمعلی سّرامی، انتشارات علمی و فرهنگی.
با توّجه به پرسش هاى طرح شده و ابعاد گوناگون و گستردٔه داستان رستم و سهراب 
و تنّوع منابع، مى توانىم فقط ىک ىا چند بُعد از ابعاد اىن داستان را موضوع تحقىق خود 

قرار  دهىم.
اکنون چارچوب اصلى و طرح )طرح نوشته( مقاله ىعنى سرفصل ها و عناوىن اصلى 

و فرعى را به شرح زىر معّىن مى کنىم:
 مقّدمه

 گزارش کوتاهى از داستان

      الف( در ادبّىات جهان  
 سابقٔه پدرکشى و پسرکشى در ادبّىات

     ب( در ادبّىات اىران  
 افسانه هاى مشابه رستم و سهراب در ادبّىات جهان

 رستم و سهراب اسطوره ىا واقعّىت؟
 علل روىاروىى رستم و سهراب

 عامالن و پدىدآورندگان اىن فاجعه
 نوشدارو پس از مرگ سهراب

 نتىجه
 فهرست منابع

پس از روشن شدن عنوان هاى اصلى مقاله، کار ىادداشت بردارى )← روش تحقىق( 
را آغاز مى کنىم. با مراجعه به مآخذ و مطالعٔه آنها براى هر ىک از عناوىن اصلى و فرعى 

ىادداشت هاىى تهّىه مى کنىم.
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چند نمونه از ىادداشت هاى تهّىه شده:

موضوع کّلى:پژوهشى در داستان رستم و سهراب        شمارۀ برگه: 19
 تلخىص    مستقىم  عنوان فرعى: سابقٔه اىن داستان در ادبّىات جهان        نوع ىادداشت: ترجمه 

                      کتاب
: ىکى داستان است پرآب چشم، جالل خالقى مطلق، گل رنج هاى کهن، نشر مرکز،          

  
مشّخصات

                      مقاله
چاپ1372، ص 53

موضوع نبرد پدر و پسر به رىخت هاى گونه گون در رواىات حماسى و افسانه هاى اقوام جهان آمده 
است: ىکى رواىت آلمانى )هىلده براند وهاد( دىگر رواىت اىرلندى )کوکولىن و کنالى( سوم رواىت روسى )اىلىا 

مورمىث و ُسکُِلنک( چهارم رواىت اىرانى )رستم و سهراب(.

موضوع کّلى:پژوهشى در داستان رستم و سهراب       شمارۀ برگه: 20
  تلخىص    مستقىم  عنوان فرعى: پدرکشى و پسرکشى                            نوع ىادداشت: ترجمه 

                     کتاب
: در ساىٔه سىمرغ، ىوسفعلى مىرشّکاک، انتشارات برگ 1369، ص 95 به بعد.          

  
مشخّصات

                    مقاله
نوىسنده در ىکى از مقاالت خود »پدرکشى، پسرکشى و برادرکشى در شاهنامه« پدرکشان و پسرکشان 

شاهنامه را به ترتىب زىر نام مى برد:
پدرکشان:

1( ضّحاک که پدرش مرداس را کشت )به علّت تصاحب تاج و تخت(.
2( شىروىه که پدرش خسروپروىز را کشت.

پسرکشان:
1( رستم که پسرش سهراب را کشت.

2( سام که پسرش زال را به قصد مرگ دور افکند )به دلىل آنکه او را بّچٔه اهرىمن مى دانست(.
3( کىکاووس که پسرش سىاوش را به کام مرگ فرستاد )به دلىل سوِءظن و خىره سرى(.

4( گشتاسب که موجب مرگ اسفندىار به دست رستم شد.
5( هماى که داراب را در صندوق گذاشته و به آب سپرد.

6( انوشىروان که پسرش نوشزاد را به سبب گراىش هاى مذهبى کشت.

ح
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                       مقالهمشّخصات

و اّما طرح داستان چنىن است که رستم و سهراب بارها به نوعى گواهى دادن دل همراه با تردىد دربارٔه 
همدىگر رسىده اند. براى نمونه: تعلّل چهار روزٔه رستم از رفتن به امر کاووس نزد او و اىنکه براى نخستىن بار 
در زندگى اش حاضرىراقى در اجراى فرمان شاه از خود نشان نداده، اظهار اىن که پسرى از تهمىنه دارد باز 
براى اّولىن بار )196 ب 346 به بعد(. سپس در گزارش مشاهدٔه خود از سهراب که براى نخستىن بار چشمش 
به روى او افتاده: »تو گوىى که سام سوار است و بس« )211 ب 524(؛ و از جانب سهراب، هنگامى که به همراه 
هجىر خىمه هاى سران سپاه اىران را مى نگرد و چند بار سخن را به رستم مى کشاند چون فکر او هر بار دورى 
مى خورد و به روى رستم باز مى آىد، که هجىر هر بار دروغى سِر هم مى کند؛ با اىن اندىشه که مبادا سهراب قصد 
بدى به پشت و پناه سپاه اىران داشته باشد و اىن که اگر خود او نهاىتاً به دست سهراب کشته شود بهتر از قتل 
رستم، گودرز و هفتاد پور گزىن اوست. به هر حال، اىن بهترىن فرصت شناساىى است که از کف مى رود )214 
ب 567 به بعد(. البّته از نظر هنر و تأثىر داستانى و محتواى داستان پىداست که سرموىى مىان تبدىل شدن اىن 
داستان سخت ژرف و تأّمل انگىز به ىک داستان ملودراماتىک خوش عاقبت و بى مزه و الجرم بى تأثىر فاصله 

است! فردوسى مى گوىد: »نبشته به سر بر دگرگونه بود«.
سهراب با همٔه تىزى و جوش و خروش دل رحم به نظر مى آىد. وقتى هم که به اصطالح شستش خبردار 
شده که هجىر کاسه اى زىر نىم کاسه دارد و دروغ مى گوىد به جاى اىن که به تهدىد قبلى اش مبنى بر کشتن او 
در صورت دروغ گفتن عمل کند، تنها به ىک ضربت پشت دست اکتفا مى کند )219 ب 640(. بارها از صفت 
تندى و تىزى کودکانٔه او سخن رفته است؛ از جمله: »ز تندى به جوش آمدش خون به رگ« )220 ب 642( ىا:

   هـمـى شـاه کاووس را بـرشمــرد  از آن پس خــروشىد سهراب گـرد     

)همان/ همانجا، ب 648(          



    132   

کار ىادداشت بردارى را تا جاىى ادامه مى دهىم که مطمئن شوىم، مى توانىم براساس 
براساس عنوان هاى اصلى و فرعى  ىادداشت ها را  آنگاه،  بنوىسىم.  ىادداشت ها مقاله اى 
تنظىم مى کنىم؛ مثالً؛ دربارٔه سابقٔه »پسرکشى« در ادبّىات اىران ده ىادداشت تهّىه کرده اىم. 
پس از مطالعٔه دقىق ىادداشت ها، حاصل و چکىدٔه مطالب را مى نوىسىم. مى توانىم در برخى 
موارد به ضرورت ىا به دلىل اهّمّىت مطلب و منبع مورد استفاده، عىن عبارات ىا خالصه شدٔه 
آنها را ذکر کنىم. هرگاه مىان دو ىا چند ىادداشت اختالفى مشاهده  شود، نظرهاى مختلف 
را هم ذکر مى کنىم. فراموش نکنىم که در طول تحقىق و ىادداشت بردارى و نگارش مقاله، 
درىافت هاى شخصى خودمان را نىز در نوشته انعکاس مى دهىم. به همىن ترتىب، فصل ها 

ىا بخش هاى اصلى و فرعى را مى نوىسىم.
ممکن است در حىن نگارش مقاله بخش هاى دىگرى را بر مطلب بىفزاىىم ىا عناوىن 
را کوتاه تر کنىم. به هر حال، تا قلم به دست نگىرىم، نمى توانىم شکل کلِّى مقاله و نتىجٔه آن 
را پىش بىنى کنىم. پس از نگارش، ىک بار دىگر با دّقت مقاله را براى خود و دوستانمان 
را ضمىمه  فهرست ها  و  ارجاعات  نهاىى،  بازبىنى  و  پاک نوىس  از  آنگاه پس  مى خوانىم. 
مى کنىم. اگر عکس هاى مناسبى نىز در دسترس باشد، مى توانىم در جاى مناسب از آنها 
استفاده کنىم؛ مثالً؛ در اىن تحقىق مى توان از آثار نگارگرى )مىنىاتور( ىا نّقاشى هم بهره 

گرفت؛ به وىژه در صحنه هاىى چون نبرد رستم و سهراب ىا مرگ سهراب و ... .
اکنون مى توانىم نام مناسبى براى مقاله انتخاب کنىم؛ مثالً:

   داستان پرآب چشم    غم نامٔه رستم و سهراب  
  دل نازک از رستم آىد به خشم  رستم در جدال قدرت و عاطفه 

  مرگ پسر، رنج پدر       تند باد  
 و … .     چنىن رفت و ... 

و  عامالن  که  سؤال  اىن  به  پاسخ  در  آن را  از  بخشى  است؛  آماده  ما  مقالٔه  اکنون 
پدىدآورندگان اىن حادثه چه کسانى بودند، با هم مى خوانىم:



     133   

چنىن رفت و ...

داستان رستم و سهراب از روزى آغاز مى شود که رستم در شکارگاه، اسب خوىش را گم مى کند 
و در جست و جوى آن به شهر سمنگان، در خاک توران مى رسد و مهمان پادشاه شهر مى شود و تهمىنه، 
دختر او را به زنى مى گىرد. رستم پس از ىافتن رخش، هنگام ترک شهر، نشانى به رسم ىادگار به تهمىنه 
مى سپارد که هنگام تولّد فرزندشان اگر پسر بود آن را بر بازوى وى و اگر دختر بود به گىسوىش ببندد.
حاصل اىن پىوند، سهراب است که به سرعت مى بالد و بزرگ مى شود و از نام و نسب خوىش 
مى پرسد و به جست و جوى پدر برمى آىد و بر آن مى شود تا به ىارى سپاهى از ترکان پدر را به جاى کاووس 
بر تخت اىران بنشاند. افراسىاب نىز سپاهى گران به ىارى جوان مى فرستد. سهراب به اىران مى تازد. 
کاووس ، مثل همىشه براى دفع دشمن، رستم را به کمک مى خواند. پدر و پسر در جنگى ناخواسته 
برابر هم قرار مى گىرند. در نخستىن نبرد، شکست از آن رستم است اّما وى با نىرنگ خود را مى رهاند. 
در دومىن نبرد، رستم فرزند جوان خوىش را به خاک و خون مى کشد. جوان در واپسىن دم، خود را 
به او مى شناساند. رستم که به راز نهان پى مى برد، برمى آشوبد و قصد کشتن خوىش مى کند اّما پهلوانان 
اىران مانع مى شوند؛ آن گاه کسى را براى گرفتن نوشدارو به دربار کاووس مى فرستد ولى کاووس از دادن 
نوشدارو امتناع مى کند. بدىن ترتىب، فرزند نورسىده به گمان دشمن مهاجم به دست پدر کشته مى شود.
»داستاِن پر از آِب چشم« رستم و سهراب که هر »دِل نازکى« را از رستم به خشم مى آورد، ىکى 
از زىباترىن و ماندگارترىن داستان هاى باستان است. سهراب در شاهنامه خوش مى درخشد ولى گوىى 
تولّد و مرگ اندوه برانگىزش تنها ىک هدف دارد و آن اىنکه ما را در آىنٔه خودمان، رستم، به خودمان 
بنماىاند و لحظه اى از اىن که رضاىت داده اىم، کّفٔه خودخواهى مان به سود رستم سنگىن شود، از خوىش 
شرمنده باشىم اّما آىا در آستانٔه هر دل و احساسى چنىن شرمى مى نشىند؟ آىا واقعاً همان گونه که فردوسى 

مى سراىد »دِل نازک از رستم آىد به خشم1«؟ و ... .
براى پاسخ گفتن به اىن پرسش ها به نگاهى ژرف تر نىازمندىم.

آنچه بر سراسر اىن داستان حاکم است و فضاى آن را ترسىم مى کند، چاشنى تند تقدىر و سرنوشت 

1ــ شاهنامٔه فردوسى، براساس چاپ مسکو، به کوشش دکتر سعىد حمىدىان، نشر قطره، ج 2، داستان سهراب، 
ب 1058
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است. رودرروىى پدر و فرزند در داستان هاىى از اىن دست، نکتٔه تازه اى نىست. ادبّىات ملل گوناگون 
صحنه هاى بسىارى از اىن نوع را گواهى مى دهد.1 اّما مسئلٔه اساسى دغدغٔه بى امانى است که بر جان 
خواننده مى نشىند تا در تمام مّدت از خوىش بپرسد: چرا با وجود اىنکه سهراب در کمال خلوص و پاکى 

به هر نوع رستم را رهنماست، بازهم »نجنبىد ىک ذّره مهرش ز جاى2«؟
در داستان رستم و سهراب چهرٔه رستم سخت مخدوش مى شود؛ دىگر او آن قهرمان محبوب 
نىست بلکه به حىله گرى و نىرنگ سازى مّتهم مى گردد و در برابر، سهراب نهالى نورسته نموده مى شود که 
حّس احترام ما را برمى انگىزد. در قضّىٔه گردآفرىد و هجىر در دژ سپىد او را شکست خوردٔه بى گناهى 
مى بىنىم که شاىستٔه بىش از آن است که با وى رفتار مى شود. در جنگ با رستم، پهلوانى انکارناپذىر 
است؛ او براى شناخت پدر خوىش ــ که موضوع اصلى اىن ماجرا را تشکىل مى دهد ــ سخت تالش 
مى کند و از اىن بابت هم بر او اىرادى نىست. مردانگى او در برخورد با رستم ستوده مى شود و از اىنکه 
باِر نخست جاِن رستم را بخشىده است، امتىازى بزرگ به او تعلّق مى گىرد. در نهاىت نىز وقتى به قتل 
مى رسد، زىباترىن سوگ داشت ها را نثار او مى کنىم و قاتل او را ــ اگر چه رستم است که بدو عشق 

مى ورزىم ــ شاىستٔه هر نوع مرگ دردناکى مى بىنىم.
اّما اىن بار، در موضعى دىگر مى نشىنىم و زاوىٔه دىدمان را تغىىر مى دهىم.

رستم از خوب و بد و خرد و کالن قهرمانان خودى و بىگانه آگاه است؛ ىا با آنها دست و پنجه نرم 
کرده ىا به نوعى دىگر، با اندازٔه هنرها و توانمندى هاى آنان آشناست اّما اىن ىک که تازه  پاى به مىدان 
گذارده نوجوانى است بى نام و نشان که هىچ راهى براى شناخت هوىّت وى وجود ندارد. تاکنون جز 
ىک بار در مرز دژ سپىد قدرت و توانش به محّک مردان مرد آزموده نشده است تا از تواناىى ها و تجارب 
وى آگاهى حاصل شود. پهلوانان دربار کاووس نىز ــ بى آنکه او را بىازماىند ــ  دست نىاز به سوى 
رستم ىازىده اند و البّته که اىن بار نىز رستم، همچنان که تا به حال نموده است، حافظ استقالل اىران و 
دافع تجاوز متجاوز به خاک و مرز و بوم و هستى اىران خواهد بود اّما آىا بخردانه مى نماىد که پىش از 

توان سنجِى واقعى به نبردى ناشناخته تن دردهد؟
هم از اىن روست اگر رستم اندکى مى ترسد و براى بررسى چند و چون پهلوان نوخاسته در هىئتى 

1ــ براى نمونه ر.ک. خالقى مطلق، جالل، گل رنج هاى کهن، به کوشش على دهباشى، ص 53 به بعد
2ــ شاهنامه، همان، داستان سهراب، ب 907 
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ناشناس به اردوگاه دشمن مى رود و ... اّما که مى تواند بگوىد که رستم در آن ىک نظر چه مى بىند که تا 
پاىان ماجرا ساىٔه ترس و تردىد بر سر دارد؟

ترس رستم نه شخصى، نه خصوصى و فردى و نه از بىم جان است؛ او بىم مرگ ندارد اّما بىم 
شکست دارد. مرگ هدف دار براى رستم شکست نىست، افتخار است اّما شکست براى او نابودى 

است و نابودى وطن را به همراه دارد. وطنى که بدان عشق مى ورزد.
واقع امر اىن است که سهراب چهره اى خارجى و متجاوز دارد؛ اگر ىک روى سّکٔه سهراب 
ىعنى چهرٔه معصوم و حق به جانبش، چهره اى که به دلىل قرابت با رستم بر لوح جان ما نشسته، در پرده 
است، روى دىگر سّکه، روىٔه متجاوز و مهاجم، روىٔه وابستگى به افراسىاب سخت روشن و هوىداست. 
رستم نىز مثل هر اىرانِى دل سوز مىهن، ابتدا و پىش از هر چىز تنها آن روىه را مى بىند و اىن خطر را تا 
مغز استخوان خوىش حس مى کند که چنىن مهاجمى با اىران چه خواهد کرد، اگر ترس از رستم نباشد.
پس باىد چهرهٔ واقعى رستم پوشىده بماند؛ او باىد موجودى خارق العاده، استثناىى، بى نظىر و تواناى 
هرکارى و کوبندٔه هر متجاوز و مهاجمى قلمداد شود تا اگر حّتى اىن که »رستم است« آماج شمشىر دشمن 
گردد، ترس از نام پر هىمنه اش لرزه بر پشت دشمن بىفکند و او را از اندىشٔه ادامٔه تجاوز باز دارد. پس، 

افشاى هوىّت رستم نزد چنىن بىگانه اى بازکردن مشت ىک ملّت مورد تجاوز است.
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از نظر رستم، سهراب بىگانه و متجاوز است و باىد از مىان برود. جاى هىچ مذاکره اى هم نىست.
اىن جاست که حّتى نىرنگ نىز در جنگ قابل توجىه مى شود. مگر نه اىنکه همٔه جنگ ها با نوعى 
نىرنگ همراه اند و هر آن گاه که آن نىرنگ از جانب ما و هم فکران ما باشد، آن را نىکو مى دانىم و موّجه؟
آىا پنهان کارى و شبىخوِن ناگهانى بر دشمن حّد اعالى رنگ و نىرنگ نىست؟ آىا جاسوسى کردن 
و ىافتن آسىب پذىرترىن موضع دشمن به قصد حمله، نوعى نىرنگ نىست؟ و از همه مهم تر بحث بر سر 
اىن نکته است که چرا اصوالً ما عمل رستم را که به قصد فرار از تىغ سهراب انجام گرفت، نىرنگ نام 
مى دهىم؟ آىا از آن رو نىست که پىشاپىش سهراب را محّق مى دانىم و خواسته و نخواسته خود را در 

کنار حق و رودرروى باطل مى بىنىم؟
در ماجراى سهراب، مرز حّق و باطل از دىدگاه ما مشّخص نشده است.

نادىده گرفتـه شود. سهراب  نبـاىد  افراسىاب است که  بـه  مطلب مهّم دىگـر وابستگى سهراب 
به قصد  از سپاهىان دشمن  با سىلى خروشان  ــ هم اکنون  نباشد  ىا  باشد  ىا نخواهد، معتقد  ــ بخواهد 
زىروروکردن اىران به اىن بوم و بر هجوم آورده است اّما اىن بى هماورد مجهّز به سالح دشمن، در نهاىت، 
قربانى دسىسه هاى شوِم پوِرپشنگ است. دىر ىا زود، شبى پس از پىروزى او را به کام مرگ خواهند 
فرستاد. در حقىقت، سهراب به قصد قربانى شدن به قربانگاه فرستاده مى شود؛ چه بر دست رستم، چه بر 
دست هومان و بارمان1. پىروزى براى سهراب سرابى بىش نىست. او کشتنى است؛ اگر خنجر روىاروى، 
رستم، او را نکشد، شمشىر پنهان جاسوسان افراسىاب خواهد کشت. قاتل سهراب را ــ بنابراىن ــ در 

آن سوى مرز، در توران باىد سراغ گرفت نه در اىران.
موضوع مهم تر اىن است که چرا مى پندارىم رستم نمى تواند حقىقت واقعه را تشخىص  دهد و از 

اىن غافل مى مانىم که به محض آگاهى از جرىان، بالفاصله به گىو مى گوىد:
پــسـر دارم و بــاشـد او کودکى مـن از     دخت شاه سـمنگان ىکى 
 شود بى گمان زود پرخاش جوى2 همى مــى خورد بـا لب شىر بوى 

اّما از سوى دىگر، نمى خواهد آن حقىقت تلخى را که در انتظارش بوده و اىنک دارد چهره 
مى نماىد، باور کند. پس، خود را قانع مى کند که او هنوز کودک است.

1ــ دو تن پهلوانى که از طرف افراسىاب مأمور بودند، نگذارند پدر و پسر همدىگر را بشناسند.
2ــ شاهنامه، همان، بىت هاى 353 ــ 349
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                   بـــِر   مــادِر او   بــــه دسـت کسى فـرسـتادمش زّر و گــوهــر بـسى 
                بسى     بـرنىــاىـد که   گـردد بــلند1 چنىن پــاسخ آمـد که آن ارجمند 

رستم از وجود سهراب خبر دارد و رشد و بالش او را براىش حکاىت کرده اند؛ همىن ىکى دو 
ماه پىش او را هدىه و سوغات فرستاده است. از نىروى بازو و قابلّىت جنگى او لحظه به لحظه آگاهى 
مى ىابد. از وى نبرىده است تا اّدعا شود که از وجود چنوىى غافل است و اىنک امروز درست از همان 
تا  آمده است  افکند.  پى  نو  نظامى  تا  آمده  است  پهلوانى جوان  وىژه،  با همان مشّخصه هاى  سرزمىن، 

»فلک را سقف بشکافد«.
پل هاى پشت سر را، همه، خراب کرده و جاىى براى صلح و آشتى نگذاشته است. از کرده ها 
احساس ىا اظهار پشىمانى نمى کند و بدتر از همه از سرزمىن دشمن و به اغواى او آمده  است. با چنىن 
متجاوزى چه باىد کرد و رستم چه مى کند؟ اگر چه ساِم سوار باشد. چهرٔه پهلوان نوخاسته، چهرٔه سام 

را بر لوِح خاطِر رستم نقش مى زند. او ىک بار در سىستان اىن مطلب را بر زبان مى آورد:
                 سوارى  پـدىـد آمـد  انـدر جهـان2 که  مـاننـدٔه ساِم  گـرد از  ِمهـان 

و براى کاووس حکاىت مى کند:
توگوىى که سام سوار است و بس3   بــه توران  و اىــران نمـانَد به کس 

اىن همه سخن گفتن از »ساِم سوار« تصادفى نىست.ولى متجاوز، متجاوز است، حّتى اگر سام 
سوار باشد و رستم نىز در برابر متجاوز همان مى کند که از او انتظار دارىم. او به گوهر خوىش، به وظىفٔه 

خوىش، به تعّهد خوىش و به اىمان خوىش عمل مى کند.
براى حفظ آرمان هاى بزرگ باىد از دل بستگى هاى کوچک گذشت. آرمان هر چه بلندتر و عزىزتر 
است، قربانى هاى آن نىز باىد عزىزتر باشند و البّته که تقدىر نىز چنىن مى خواهد. تقدىر، انعکاس خواست 
آدمى است. تقدىر در اىن ماجرا زمىنه ساز قتل سهراب است و او را چشم و گوش بسته به قتلگاه مى کشاند.

»نارسىده ترنجى را بر خاک مى افکند« تا »دِل نازک از رستم آىد به خشم«.

1ــ شاهنامه، همان، بىت هاى 2 ــ 351 
2ــ شاهنامه، همان، بىت  347
3ــ شاهنامه، همان، بىت  524
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خودآزماىى
آنها را  به پنج منبع مراجعه کنىد و مشّخصات کتاب شناسى  1( دربارٔه ىکى از موضوعات زىر 

بنوىسىد.
 مشروطّىت
  تارىخ علم

  انقالب اسالمى اىران
  امىرکبىر

  داستان نوىسى
2( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر ىادداشت بردارى کنىد. )حداقل ده برگه(

 شعر نىماىى 
 حفظ محىط زىست

 توحىد 
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درس بىست و سوم

گروه قىدى 

گروه قىدى بخشى از جمله است که جمله ىا جزئى از آن را مقّىد مى کند ىا توضىحى 
به آن مى افزاىد و برخالف اجزاى اصلى جمله مى توان آن را حذف کرد. 

حسن برگشت.
دىروز حسن برگشت.

دىروز بعدازظهر حسن برگشت.
دىروز بعدازظهر حسن به کرمان برگشت.

دىروز بعدازظهر حسن از مشهد به کرمان برگشت.
خوشبختانه دىروز بعدازظهر حسن از مشهد به کرمان برگشت.

٭ اگر تمام قىدهاى به کار رفته در آخرىن جمله را حذف کنىم، بازهم به اصل جمله 
خللى وارد نمى شود. نشانٔه شناخت قىد نىز همىن نکته است. 

بعضى گروه هاى قىدى به تمام جمله وابسته اند؛ ىعنى، توضىحى به کّل جمله مى افزاىند. 
برخى از آنها نىز به جزئى از جمله وابسته اند؛ مثالً؛ در جملٔه »امىد خوب درس مى خواند« 
قىد خوب، وابستٔه فعل جمله است و به آن قىد فعل مى گوىىم اّما در جملٔه »امىد خىلى خوب 
درس مى خواند« قىِد خىلى وابستٔه خوب است و قىِد قىد نام دارد. در جملٔه »خوشبختانه 
امىد خىلى خوب درس مى خواند« خوشبختانه وابستٔه کّل جمله است و قىِد جمله نام دارد. 
در جملٔه »امىد از راه بسىار دورى آمده است« قىد »بسىار« وابستٔه »دورى« است و قىد 

صفت نام دارد.
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فّعالّىت
حاصل  تغىىرى  جمله  اصلى  اجزاى  در  قىد  افزودن  ىا  حذف  با  چرا 

نمى شود؟ در اىن باره در کالس گفت وگو کنىد. 

سال گذشته آموختىم که گروه هاى قىدى داراى اقسام زىر هستند:

اکنون هرىک از گروه هاى قىدى را بىشتر بشناسىم.

الف( قىدهاى نشانه دار
1ــ کلمات تنوىن دار: هر واژه اى که در آخر آن تنوىن بىاىد، به گروه قىدى )قىد 
مختص نشانه دار( تبدىل مى شود. شمار زىادى از اىن واژه ها را مى توان به شکل )پىشوند 

+ گروه   اسمى( درآورد؛ از جمله:
اصالً )= در اصل(. احتراماً )= با احترام(. باطناً )= در باطن(. تدرىجاً )= به  تدرىج(. 
حّقاً )= به حق(. حقىقتاً )= در حقىقت(. ظاهرًا )= به ظاهر(. ضمناً )= در ضمن(. عمالً 
)= در عمل(. غىاباً )= در غىاب(. قهرًا )= به قهر(. مثالً )= در مثل(. نسبتاً )= به   نسبت(. 

ندرتاً )= به ندرت(.
2ــ پىشوند قىدساز + گروه اسمى: اىن گروه واژه ها را باىد از متّمم هاى قىدى 
بازشناخت. در اىن واژه ها جزء نخست، پىشوند است نه حرف اضافه و با گروه اسمى پس 
از خود ىک واژٔه مشتق مى سازد. به همىن دلىل ــ چنان که دىدىم ــ بىشتر اىن نوع قىدها 

گروه قىدى 

              ب                         الف  
             بى نشانه                 نشانه دار         

1ــ کلمات   2ــ پىشوند قىد ساز +  3ــ متّمم هاى
تنوىن دار      گروه اسمى                       قىدى

1ــ مختص  2ــ گروه اسمى مشترک  3ــ صفت مشترک
                         با گروه قىدى                  با گروه قىدى
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را مى توان با گروه هاى قىدى تنوىن دار ىا قىد ساده عوض کرد: به ظاهر = ظاهرًا، به دقت 
= دقىقاً، به خوبى = خوب، به سختى = سخت، به کندى = کند.
زمان به کُندى پىش مى رفت = زمان کُند پىش مى رفت.

3ــ متّمم هاى قىدى = حرف اضافه + اسم / ضمىر: به آن گروه اسمى که پس از 
ـ گروه قىدى) متّمم  ـ اگر متّمم اجبارى نباشد ىعنى حذف آن ممکن باشدـ  حرف اضافه بىاىدـ 

قىدى( مى گوىىم.

تفاوت متّمم هاى قىدى و متّمم هاى فعل:
پىشتر آموختىم که متّمم فعل را نمى توان از جمله حذف کرد؛ چون فعل به آن 
نىاز دارد. اّما حذف متّمم قىدى )گروه قىدى( ممکن است؛ چون فعل به آن نىاز ندارد.
متّمم قىدى: آرش از کوه دماوند آمد. با حذف متّمم قىدى جمله کامل است: آرش آمد.
متّمم فعل: آرش به کوه دماوند مى نگرىست. با حذف متّمم اجبارى جمله ناقص 

مى شود: آرش مى نگرىست.

ب( قىدهاى بى نشانه
سپس،  ناگهان،  مثل  قىدند؛  همىشه  که  هستند  واژه هاىى  مختص:  قىدهاى  1ــ 

باألخره، هنوز، هرگز، البّته، شاىد، خىلى، چرا، آرى، بلى.
از واژه ها هم مى توانند گروه  بعضى  با گروه قىدى:  2ــ گروه اسمى مشترک 
اسمى باشند و نقش هاى اسم را بپذىرند و هم مى توانند گروه قىدى قرار بگىرند؛ مثل: امروز، 
امشب، دىروز، شب، روز، صبح، فردا، تابستان، جمعه، عىد نوروز، آنجا، هرجا، کجا؟

منوچهرى در شعرش پاىىز را آن چنان نّقاشى کرده است که خواننده آن را به روشنى 
احساس مى کند. )گروه اسمى = مفعول(

مدرسه ها پاىىز، باز مى شوند. )گروه قىدى(
3ــ صفت مشترک با گروه قىدى: مى دانىم که برخى از واژه ها هم مى توانند صفت 
قرار گىرند و هم گروه قىدى. اىن گونه واژه ها وقتى وابستٔه اسم باشند، صفت اند؛ مثل: هواى 
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 خوب بهارى، اّما وقتى با فعل در رابطٔه مستقىم باشند، گروه قىدى اند: على خوب مى دود.

فرق گروه قىدى و مسند
به دو جملٔه زىر توّجه کنىد:
الف( على ساکت است.

ب( على ساکت نشسته است.
واژٔه ساکت را از کدام جمله مى توان حذف کرد؟

مى بىنىد که جملٔه الف پس از حذف ساکت بى معنا مى شود؛ چون ساکت مسند جمله 
و از اجزاى اصلى آن است ولى جملۀ ب حّتى پس از حذف ساکت کامل است؛ 
نمى کند. اىجاد   اشکالى  آن  حذف  و  است  قىدى  گروه  جمله  اىن  در  ساکت  چون 

�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز مله ها د�تّ�ت �ک ن �ب به ا�ی �

ن  ی ا�ز �آ رد و گاه ی �ب مه م درسٔه علّ ی ا�ز م درسٔه ما گاه ی، م ِ علم ا�ت �ت رد مسا�ب

د.  ی �با�ز م

د  ا�ی ؟ �ب به کار ر�ز�ته اس�ت مل�ت �باال ردس�ت � ا�زهٔ   » ا�ز « رد �ب ما، حر�ز ا�ز ر �ش �ز به �ز �

ن،  را�ی ا�ب �ز د؛ �ب ی �با�ز ر م
گ

درسٔه  د�ی� به م ا � َرد امّ ی �ب ر م
گ

درسٔه    د�ی� درسه ای ا�ز م و�یس�یم م �ز و�ی�یم و �ب
�گ �ب

د.  ی �با�ز ن م به �آ ی � رد: … گاه
ک

زه ا�لح � و�
ن �گ د ا�ی ا�ی ملٔه دوم را �ب زهٔ  �باال �ب مو� رد �ز

ن  ا�ی لط(؛  )عز دارد  �ز �ک  ا�ز سر�ز ی  ر�ت �ز �چ  ه�ی �یماری  �ب ن  ا�ی ر: 
گ

د�ی� ال های  م�ش

ان  رد و ا�ز دوس�ت
ک

ر � ان �دز م�ز د ا�ز د�ش ا�ی �  (. �ب دارد )صح�ی �ک �ز ی �با سر�ز ر�ت �چ �ز �یماری ه�ی �ب
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ود.  دوار �ب ان ام�ی به دوس�ت رد و �
ک

ر � ان �دز م�ز د ا�ز د�ش ا�ی لط (؛ �ب ود ) عز دوار �ب ام�ی

به کار  ر �
گ

ا�زهٔ  د�ی� ی دارد، �با حر�ز ا�ز اصّ ا�زهٔ   �ز ه حر�ز ا�ز ی را �ک د �زعل ا�ی �چس �ب

د:  �ی �ز و�بّه �ک زه ها �ت مو� ن �ز به ا�ی م. � ر�ی �ب �ز

به …  ن � �ت وس �ی ن ا�ز … �چ �ت دن �با … کاس �ی
�گ �ز به … �ب ودن � رز دن ا�ز … ا�ز رس�ی �ت

ن ا�ز … �ت سش دز �گ

د.  و  �یس�ی �ز مله �ب زه های �باال �ی�ک �ب مو� رای هر   �ی�ک ا�ز �ز �ب

ا�زهٔ م�زصوص  ِ ا�ز د حر�ز �ز ا �چ ن اس�ت دو �ی
ک

ی �ی�ک �زعل مم� وری: گاه اد�آ �ی

ن ا�ز  �ت مو�ز �آ د:  �ز ما�ز د؛  �ز
ی �ک ر�ت م �ز �باهم  �زعل ها  ی  ن صور�ت ، مع�ز د. رد ا�ی �با�ش �ته  داسش

اد دادن و �تع��یم (.  به … ) �ی ن � �ت مو�ز ن، �تعلّم ( �آ �ت ر�ز
گ

اد � … ) �ی

خودآزماىى 
1( در نوشتٔه زىر گروه هاى قىدى را پىدا کنىد و نوع آنها را بنوىسىد. 

اخىرًا نگرانى راجع به درست گفتن و درست نوشتن زبان فارسى افزاىش ىافته است و مى گوىند اگر اىن وضع 
ادامه ىابد بىم آن مى رود که روزى وسىلهٔ مشترک تفهىم و تفاهم ملّت ما ضعىف و نابود شود. انکار نمى توان کرد که 
نوشته هاى دقىق و درست و زىبا کمىاب اند و آنچه غالباً مى خوانىم به زبانى است که گاه در فارسى بودن آن دچار تردىد 
مى شوىم. بىگانگى جوانان ما با ادبىّات و فرهنگ اىرانى روز به روز بىشتر مى شود. شاىد اىن درد به قول طبىبان نشانهٔ 
بىمارى عمومى باشد و شاىد از بىمارى پىکر اجتماع حکاىت کند. ظاهرًا بىمار نىازمند معاىنه اى دقىق و کامل است. در 
کشورهاى پىشرفتهٔ جهان هروقت چنىن مشکلى پىش مى آىد، عّده اى صاحب نظر مأمور مى شوند تا با استفاده از تمام 
وساىل ممکن و با تحقىق تجربى دقىق و با مشورت افراد بصىر طىّ مّدت کافى گزارشى مفّصل تهّىه کنند. اىن گزارش ها 

گاه به صورت کتابى درمى آىد و فورًا چاپ مى شود تا همگان بخوانند و راه حل هاى خود را ارائه کنند.
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2( هرىک از واژه ها را در دو جمله طورى به کار ببرىد که در جملٔه نخست، مسند و در جملٔه 
دىگر، گروه قىدى باشد.

خوش خط، ىکشنبه، خندان، وحشت زده، چطور 
3( جمله هاى زىر را وىراىش کنىد.

 من از شنىدن سخنان استاد بهره مند و مشتاق شدم. 
 باىد از زشتى ها پرهىز و مبارزه کرد. 

4( با نمونه هاى زىر جمله بسازىد. 
مى پرهىزم،  برخوردند،  کاسته شد

5( با استفاده از ىادداشت هاىى که براى خودآزماىى دوم درس قبل تهّىه کرده اىد، مقاله اى کوتاه 
بنوىسىد.
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درس بىست و چهارم

نظام دستورى زبان) ساخت واژه(

در سال پىش آموختىم که زبان شناسان، زبان را در سه سطح بررسى مى کنند: واج شناسى، 
دستور زبان و روابط معناىى.

ضمناً خواندىم که سطح دستور زبان را نىز به دو بخش صرف و نحو تقسىم و هر ىک 
از آن دو را جداگانه بررسى مى کنند. در اىن درس ما فقط به بخش صرف مى پردازىم.

در بخش صرف به مطالعٔه ساخِت درونِى واژه مى پردازند. به همىن دلىل بخش صرف 
را ساخت واژه نىز مى گوىند.

واژه از واحد هاىى تشکىل مى شود که به آنها تکواژ مى گوىند؛ مثالً واژهٔ »دانش آموز« 
از سه تکواژ »دان«، »   ـِـ ش« و »آموز« درست شده است. تکواژ، واحِد معنى دارى است 

که به واحد هاى معنى دار کوچک تر بخش پذىر نباشد.
تکواژ ها را بسته به اىنکه به تنهاىى به کار روند ىا نه، به ترتىب به دو دستٔه تکواِژ آزاد 
و تکواِژ وابسته تقسىم مى کنند. در مثال باال دو تکواژ »دان« و »آموز« تکواژ هاى آزادند 
اّما تکواِژ »  ـِـ ش« تکواژ ى وابسته است. هر تکواِژ آزاد خود حکِم ىک کلمه را دارد.

هرگاه حداقل دو تکواژ آزاد و ىک ىا چند تکواژ وابسته با هم ترکىب شوند و کلمٔه 
ىگانه اى بسازند، آن را مشتق ــ مرکب مى گوىند. مانند »پىش دانشگاهى« که از دو تکواژ 

آزاد »پىش« و »دان« و تکواژهاى وابستٔه »  ـِـ ش«، »گاه« و »ى« ساخته شده است.
تکواژ هاى وابسته را، بسته به اىن که پىش از تکواژِ آزاد ىا بعد از تکواژ آزاد ىا بىن 
دو تکواژ آزاد بىاىند، به ترتىب، به پىشوند و پسوند و مىانوند تقسىم مى کنند؛ مثالً تکواژ 
وابستٔه »نا« در »ناشناس« پىشوند است و تکواژ وابستٔه »گر« در »کارگر« پسوند است و 

تکواژ وابستٔه »ا« در »سراسر« مىانوند است.
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فّعالّىت
ساخت واژه هـاى »پاىانه«، »ىارانه«، »پژوهـانه« و »فرشىنه« 

را بـا معنى هر ىک از آنها بررسى کنىد.

�یم  امو�ز �ی �ب

د:  �ی �ز ر د�تّ�ت �ک �ی مله های �ز به �ب �

دم .  زه  د�ی ا� �ز ا�ب �ت
ن   را  رد   �ک ن �آ د. م م رارد�ت �آ ال�ز ( �ب

ود.  ل �ب ص�ی � �ت
ن ادامٔه  ِی �آ دّ صم�یم �ب �ت

ون  �ت  �چ �ش
ر�گ �ب ( دوس�تم �ب

؟  به کار ر�ز�ته اس�ت ملٔه �باال ردس�ت � ن « رد دو �ب ِر » �آ م�ی ما، �ز ر �ش �ز به �ز �

 � �ی و�ز مله های �باال �ت ر را رد �ب م�ی رد ردس�ت �ز ، کار�ب ی اس�ت �ز ما م�ز اس�ز �ش ر �چ
گ

ا�

د.  �ی �ز ی �ک و�یس �ز مله ها را �با�ز د و �ب ده�ی

د  و�ز ی �ش م ن اسم ا�زسان �ز �ی ا�ز�ش ن « �ب ن« و » �آ رهای » ا�ی م�ی ه �ز �یم �ک ی دا�ز م

ر  �ی �ز ملٔه  �ب دو  ا�ز  ن،  را�ی ا�ب �ز �ب د؛  �ز �ی ی �آ م اسم  همراه  به  � ن  �ی ی�ش � �چ �ت  ص�ز وان  به ع�ز � ا  امّ

د؟  �ی ی دا�ز دام �ی�ک را ردس�ت م �ک

ردم . 
ک

ن �لم � به �آ دم و �  معلّم را د�ی

ده ام .  ر�ی رو�ش حز ا�ب �ز �ت
ن �ک ا�ب را ا�ز ا�ی �ت

 �ک

خودآزماىى
1ــ براى هر ىک از»وندها« )پىشوند ، پسوند، مىان وند( دو مثال بنوىسىد.

2ــ تفاوت »صرف« با »نحو« را با ذکر نمونه شرح دهىد.



  147 

درس بىست و پنجم

مقاله نوىسى )2(

مقالٔه زىر را با هم مى خوانىم.

کتاب و کتاب خوانى
در روزگار ما دىگر نىازى نىست بگوىىم: »خواندن خوب است«. همه مى دانند و باىد بدانند که 
خواندن سودمند و الزم است. زمان آن رسىده است که به جاى شعار دادن دربارهٔ خواندن، به کارهاىى 
بنىادى دست بزنىم؛ نىاز به خواندن را از کودکى به گونه اى بىاموزىم که در شمار عادت ها و جزئى از 
طبىعت انسان درآىد. نوىسندگانى را بىابىم که بدانند چه و چگونه و براى که بنوىسند. ناشرانى را بىابىم که 
بدانند چه و چگونه و براى کدام خواننده ها، کدام نوشته ها را چاپ و منتشر کنند. همچنىن خوانندگانى 

را بىابىم که بدانند چگونه بخوانند و چه بخوانند. 
چهارهزار سال از پىداىش کتاب مى گذرد و هنوز هم کتاب بهترىن ابزار انتقال تمّدن و فرهنگ و 
دانش است. زمانى که سىنماى صامت به بازار آمد، گروهى مرگ کتاب را فرا رسىده پنداشتند و بعدها 
که سىنماى ناطق و رادىو به مىان مردم راه ىافت، گروهى کتاب را در حال احتضار دانستند. پس از آن، 
وقتى که تلوىزىون، تصوىر و صدا را به خانه ها آورد، گروهى مرگ کتاب را حتمى دانستند ولى کتاب 
همچنان زنده است. تجربه به ما آموخت که سىنما و رادىو و تلوىزىون هرگز نتوانسته اند و نخواهند توانست 
جاى کتاب را بگىرند. اىن  سه، ابزارها و شىوه هاى خبرى فورى و لحظه اى و در عىن حال هنرى گذرا و 
ناپاىدارند و در مقابل، کتاب ىک وسىلهٔ خبرى و هنرى ثابت و پاىدار است. آنها فقط مى توانند به تکامل 
فرهنگى انسان کمک کنند ولى کتاب پاىه اى است که فرهنگ ىک ملّت و دانش انسانى بر آن بنا شده 

است و روز به روز قوام و دوامى بىشتر و عمرى درازتر و جاودانه تر مى ىابد.
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زنده ماندن و جاودانگى ارزش انتقال فرهنگِى کتاب را مدىون کسانى هستىم که در اىن هزاران 
سال، تالشى پىگىر و رو به کمال در تغىىر محتوا و شکل کتاب و در دسترس همگان گذاشتن آن داشته اند.
شکل ظاهرى کتاب در طول تارىخ تغىىرى اساسى کرده است. هزاران سال پىش نوشته ها را بر 
تخته سنگ ها ىا  لوح هاى ِگلىن ــ که بعد آنها را در کوره مى پختند ــ  ىا صفحه هاىى از چوب، عاج، 
استخوان، پوست جانوران و مانند آن نقش مى کردند. لوح هاى مىخى کتابخانهٔ بزرگ آشور بانىپال1 در 
آشور، طومارهاى چهل مترى پاپىروسى2 پنج    هزار سال پىش مصرى ها ىا طومارهاى ده مترى پاپىروسى 
دو سه هزار سال پىِش ىونانى را کتاب هاى آن زمان مى دانىم ولى امروز کتاب از لحاظ شکل هم براى 
ما تعرىفى دىگر ىافته است: آن  را مجموعه اى از صفحه هاى نوشته شده و جلد شده در  بارهٔ ىک واحد 

1ــ بزرگ ترىن فرمانرواى سرزمىن آشور )در غرب رود دجله( در سال هاى 668 تا 633 پىش از مىالد که به 
دانش و هنر و معمارى و ادبّىات بسىار توجه داشت. به دستور او همٔه آگاهى هاى آن زمان به خّط مىخى بر لوح هاىى 
نقش ىافت و در کتابخانٔه بزرگ آشور جمع آورى شد. بىشتر اىن لوح ها در موزٔه برىتانىاى شهر لندن نگهدارى مى شود.
2ــ Papyrus گىاهى است آبى که در روزگاران باستان در کناره هاى رود نىل در مصر فراوان مى روىىده است. 
از رىشٔه آن براى سوخت، از مغز آن براى خوراک و از ساقه اش براى ساختن طناب و بادبان و پارچه و تهّىٔه پاپىروس 
ـ  که بر آن مى نوشتند ــ استفاده مى کردند. تا قرن هشتم مىالدى که کاغذ به مصر راه ىافت، پاپىروس براى نوشتن در مصر  ـ
و سرزمىن هاى مدىترانه اى رواج داشت. به نوشته هاىى هم که بر اىن پاپىروس ها بر جاى مانده است »پاپىروس« مى گوىند. 

واژهٔ Paper در زبان انگلىسى و Papier  در زبان فرانسوى، به معناى کاغذ، برگرفته از اىن نام است.
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نوشته مى دانىم که دست کم 64 ىا 96 صفحه داشته باشد. »ىونسکو«1 چنىن مجموعه اى را که کمتر از 
40 صفحه نباشد، کتاب مى خواند.

نزدىک به 1800 سال پىش که چىنى ها کاغذ را اختراع کردند، کتاب ها در آن سرزمىن بر کاغذ 
نوشته شدند. گرچه چىنى ها صدها سال فّن کاغذ سازى را از ملت هاى دىگر پنهان  داشتند، سرانجام، 
وقتى مسلمانان در 1300 سال پىش به سمرقند، قدىمى ترىن شهر آسىاى مرکزى و تنها کارگاه کاغذسازى 
که چىنى ها در بىرون از مرزهاىشان در اىن شهر برپا داشته بودند، دست ىافتند، اىن فن نخست به بغداد 

و سپس از راه افرىقا به اروپا راه ىافت و کتاب کم کم شکلى امروزىن گرفت. 
در روزگاران گذشته، تهّىهٔ کتاب همانند عصر حاضر آسان نبوده است. هزاران سال نوشته ها با 
ابزارى نوک تىز، قلم و رنگ و مانند آن بر سنگ ها، لوح ها و صفحه هاىى از چوب و استخوان و پوست 
و پاپىروس و کاغذ نقش مى ىافتند. تهّىهٔ نسخه اى از ىک کتاب ماه ها و گاه سال ها به طول مى انجامىد. 
چنىن بود که کتاب بسىار کمىاب و گران و دور از دسترس همگان بود. چاپ را هم چىنى ها اختراع کردند 
و در حدود هزار سال پىش نخستىن کتاب را به چاپ رساندند. فّن چاپ نزدىک به پانصد سال پىش به 
اروپا رسىد و از اىن زمان است که تارىخ کتاب به تارىخ چاپ پىوست و کم کم کتاب فراوان و ارزان شد.
فراوانى و ارزانى کتاب رامدىون اختراع کاغذ و چاپ و پىشرفت هاىى هستىم که در اىن چند قرن 
در آنها پدىد آمده است. امروز دىگر کاغذ را همان گونه نمى سازند که چىنى ها اختراع کرده بودند و ماىهٔ 
کارشان کهنه پارچه هاى پنبه اى و تولىدشان بسىار اندک بود. امروز از الىاف گىاهى، خىزران،ساقهٔ کتان، 
کاه، شىرهٔ نىشکر، تّکه پارچه هاى پنبه اى و حّتى کاغذهاى باطله   براى تهّىهٔ کاغذهاى گوناگون استفاده 
مى کنند و کارخانه هاى کاغذ سازى بزرگ جهان در کمترىن زمان بىشترىن تولىد را دارند. صنعت چاپ 
هم دىگر آن نىست که چىنى ها اختراع کرده بودند ىا پانصد سال پىش در اروپا رواج داشت. دىگر کتاب ها 
را صفحه صفحه و با فشار آوردن بر کاغذى که روى صفحه اى حروف آغشته به مرکّب گذاشته شده 
است، چاپ نمى کنند. امروز صنعت چاپ به ماشىن هاىى مجّهز است که مى تواند در هر ساعت بىش از 
600/000 برگ 64 صفحه اى ىک کتاب را در همهٔ رنگ ها چاپ و تا و مرتّب کنند و به ماشىن هاى 

صّحافى که بىش و کم سرعت تولىدى به همىن مىزان دارند، بسپارند.
از اىنها گذشته، در چند دههٔ پىش دگرگونى دىگرى در صنعت نشر پدىد آمد و »کتاب هاى جىبى« 

1ــ United Nations Educational Scientific, And Cultural Organization سازمان تربىتى و علمى 
و فرهنگى ملل مّتحد ىکى از مؤّسسه هاى وابسته به سازمان ملل مّتحد است.
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به بازار راه ىافت و فراوانى و ارزانى کتاب را به نهاىت رسانىد و حّتى کتاب هاى کالسىک و متن هاى 
فّنى و تخّصصى و شاهکارهاى ادبى و علمى و هنرى و فلسفى را در اختىار همگان گذاشت.

با اىن همه، بسىارى از مردم جهان در قحطى کتاب به سر مى برند. قرن ها تالش شده است تا کتاب، 
اىن بهترىن ابزار رساندن پىام و انتقال فرهنگ و تمّدن و دانش انسان، از نسلى به نسل دىگر، رو به کمال 
برود و محتوا و شکل و فراوانى و ارزانى آن با نىاز انساِن پىشرِو زمان ما هماهنگ شود. گفته اند که چاپ، 
رهاىى دوم انسان است؛ رهاىى از جهل و بى خبرى. سرنوشت اروپا را چاپ از بنىاد دگرگون کرد ولى 
هنوز هم بسىارى از مردمان جهان در جهل و بى خبرى روزگار مى گذرانند و کتاب را نمى شناسند و از 
آن بهره نمى گىرند. نزدىک به ىک مىلىارد بى سواد جهان هنوز به اىن ابزار رهاىى از بندهاى نادانى و ستم، 
دست نىافته اند و در استعمار و استثمار فرهنگى و سىاسى و اقتصادِى آنهاىى که به اىنِ سالح مجّهزند، به 
سر مى برند. نوىسنده و کاغذ و ماشىن چاپ دارند ىا مى توانند داشته باشند ولى نمى دانند از آنها چگونه 
و براى رسىدن به چه هدفى باىد سود ببرند. اىنها را در کجا و از چه کسانى باىد بىاموزند؟ مگر نه اىن 
است که مدرسه باىد پاىه گذار همهٔ اىن دانش ها و افزاىش روزافزون مصرف کنندگان فرآورده هاى صنعت 
نشر، ىعنى کتاب باشد؟ مگر نه  اىن  است که رىشه هاى ناپاىدارِى عادت به خواندن را باىد در دوره هاى 
کودکى و نوجوانى جست؟ مگر نه اىن است که مدرسه باىد کتاب خوان و کتاب نوىس و دىگر کوشندگان 
صنعت نشر کتاب را بپروراند؟ درست است که شمارهٔ دانش آموزان و شمارهٔ خواستاران کتاب، انتشار 
کتاب، کتاب فروشى و کتابخانه، و نوىسنده و کتاب پرداز و ناشر را چند سالى است در جامعهٔ خودمان 
روزافزون مى بىنىم ولى آىا اىن تالِش در خور ستاىش و امىدوار کننده به آن کىفّىت و کّمّىتى هست که باىد 

باشد؟ اگرنىست باىد براى آن چاره اندىشى کنىم و براى کشف علل آن به جست وجو بپردازىم.
بى سوادى، عادت نىافتن به خواندن و سود بردن از کتاب در بهتر کردِن زندگانى معنوى و ماّدى، 
کمبود کتاب هاى مناسب براى گروه هاى گوناگون کتاب خوان ــ که اکثرىت جامعه را تشکىل مى دهند ــ 
نداشتن نوىسنده و ناشر و امکانات چاپ و کتاب رسانى به قدر نىاز در برخى از زمىنه ها و در همه جا و 
بسىارى از ناآگاهى ها عوامل اصلى فقر و قحطى کتاب در بىشتر سرزمىن هاى جهان است. با توّجه به 
اىن واقعىت هاست که آموزش زبان و ادبّىات فارسى در مدرسه ها، هم در تربىت معلّم و هم در آموزش 
و پرورش دانش آموزان، باىد دگرگون شود و کتاب و کتاب خوانى و پژوهش و جست و جو گرى براى 
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بهره گىرى از کتاب و نوىسندگى براى آموزش سواد به نوسوادان و نوخوانان و اکثرىّت مردم جامعه درهمهٔ 
زمىنه ها محور اصلى همهٔ آموزش ها قرار گىرد؛ زىرا کار نشر براى اىن گروه، ىک کار بزرگ صنعتى است. 
فرآوردهٔ اىن صنعت بزرگ، کتاب است، مصرف کنندهٔ آن کتاب خوان و مهم ترىن پدىدآورندهٔ آن نوىسنده.

 مقاله اى که خواندىد:
 جامع و خالى از تکرار است و در مجموع، نکات تازه اى را به ما منتقل مى کند.
 نوىسنده در کالم خود از منابع معتبر بهره جسته و در نقل قول ها نىز امانت را کامالً 

رعاىت کرده است. ارجاعات، دقىق و مطابق آخرىن چاپ هر کتاب است.
 نوىسنده به کمک منابع و با بهره گىرى از درىافت هاى خود مقاله را تنظىم و تدوىن 

کرده است.
 بىن بخش هاى گوناگون مقاله پىوستگى کامل دىده مى شود.

 آغاز و پاىان مناسبى دارد.
 حجم مقاله  با توجه به کشش، اهّمّىت و تازگى مطلب متناسب است.

 زبان و بىان آن گوىا، ساده ، بى ابهام و بى پىراىه است.
 نکات فّنى و زبانى و شىؤه امال کامالً در آن رعاىت شده است.

 نوىسنده براى تأثىر گذارى بىشتِر مقاله، از تصاوىر مناسبى براى معّرفى موضوع 
موردنظر خود استفاده کرده است.

آنچه برشمردىم از وىژگى هاى ىک مقالٔه خوب است. مقاله معموالً دربارهٔ ىک موضوع 
است. در بعضى مقاله ها، نوىسنده مى کوشد راه حلّى را که به نظر او مفىد و مؤثّر است، 
آموزشى       از واقعىت هاى اجتماعى، علمى، سىاسى،  مقالٔه خوب معموالً  ارائه کند. ىک 

و … الهام مى گىرد.
نوىسندهٔ ىک مقالٔه خوب مى کوشد متناسب با درک و نىاز خوانندگانش بنوىسد. حجم 
مقاله به موضوع و سطح مخاطبان آن بستگى تام دارد اّما به هرحال، پرهىز از درازگوىى 
پسندىده تر است. نوىسنده باىد با ارائٔه دالىل کافى و مثال ها و آمار و ارقام ىا به هر وسىلٔه 
دىگر، موضوِع مورد نظر خود را به طور عىنى، ملموس، علمى و مستدل مطرح کند. شرط 
اساسى براى نوشتن مقاله احاطٔه کامل بر موضوع مقاله است؛ اىن امر به وىژه در نگارش 
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مقاله هاى فّنى و تخّصصى اهّمّىتى خاص مى ىابد. در مقاالت اجتماعى، انتقادى، اخالقى، 
خانوادگى، دىنى و … رعاىت جانِب انصاف الزم است. نوىسندٔه اىن گونه  مقاالت باىد در 
کمال صداقت و اىمان و به نّىت خدمت به جامعه و مردم قلم به دست گىرد. مقاله باىد به دور 

از هرگونه توهىن و تمسخر و غرض ورزى و هّتاکى نوشته شود.
گام اّول در نگارش مقاله انتخاب موضوع است. موضوع مقاله باىد جّذاب، مفىد، 
شوق انگىز، آگاهى دهنده و متناسب با نىازهاى جامعه باشد. همه چىز به شرط اندکى دّقت 

در دىده ها، شنىده ها، خوانده ها، تجربه ها و … مى تواند موضوع مقاله باشد.
تارىخى،  دىنى،  ادبى،  هنرى،  فّنى،  علمى،  گوناگون  موضوعات  در  مى تواند  مقاله 
اجتماعى، قضاىى، سىاسى، جامعه شناسى، روان شناسى، ورزشى، فرهنگى، کشاورزى، 

فلسفى، اقتصادى نوشته شود.
هرىک از اىن عناوىن کلّى خود داراى عناوىن فرعى متعّددى است؛ مثالً مقاالت 
اجتماعى ممکن است دربارٔه خانه، مدرسه، جامعه، شهر، روستا، اخالق عمومى، فرهنگ 
عمومى، عادات و رفتار اجتماعى، جمعّىت، محىط اجتماعى و … باشد. حّتى هرىک از اىن 
عناوىن فرعى نىز مى تواند به موضوعات دىگر فرعى تقسىم شود: مثالً روستا به موضوعات 
رىزترى چون علل روستاگرىزى، نقش روستا در تولىد، فرهنگ روستا، پراکندگى روستاها. 

فّعالّىت
با  مى شود  درج  روزنامه  در  که  مقاله اى  تفاوت  بگوىىد  و  کنىد  فکر 

مقاله اى که در فصل نامه ها و داىرة المعارف ها مى آىد، چىست؟

مقاله ها از نظر هدف و محتوا و هم چنىن شىؤه نگارش بر چند دسته اند:
و تفّکر  منطق،  برهان،  اساس  بر  که  علمى  و  استداللى  پژوهشى،  مقاله هاى  الف( 
پژوهش تهّىه مى شوند. در اىن گونه مقاالت، نوىسنده مى کوشد ضمن نشان دادن احاطٔه 
خوىش بر موضوع، با دّقت در پژوهش و رعاىت اصل امانت در نقل مطالب، مباحث را 
تدوىن کند و درهم بىامىزد تا از مطالب مورد بحث خود به درستى نتىجه گىرى کند؛ مثل 
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مقاله اى که در آغاز درس خواندىد و نىز مقاله اى که در درس مقاله نوىسى )1( به کمک 
ىکدىگر تهّىه کردىم.

ب( مقاالت تحلىلى که در آنها نوىسنده به تحلىل ىا تفسىر ىک موضوع مى پردازد. 
در اىن گونه مقاله ها نوىسنده از برهان هاى عقلى و نقلى براى اثبات مّدعاى خود کمک   
مى گىرد؛ مثالً مقالٔه »فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى« که در کتاب ادبّىات فارسى )1( 

آمده، نمونٔه ىک مقالٔه تحلىلى اجتماعى است.

خودآزماىى
1( مقاله هاى »کتاب و کتاب خوانى« و »چنىن رفت و ...« از نظر هدف و محتوا و شىؤه نگارش 

چه نوع مقاله هاىى هستند؟
2( دومقاله، ىکى تحقىقى و استداللى و دىگرى تحلىلى، از نشرىه هاى گوناگون انتخاب کنىد و 

در کالس بخوانىد.
3( در بند اّول مقالٔه »کتاب و کتاب خوانى« انواع ضمىر را مشّخص کنىد.
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درس بىست  و ششم

امال
گزىنش هاى امالىى )2(

مالحظات مثال ها )نادرست( مثال ها )درست( گروه ردىف 

٤
»ح«
و 
»هـ«

ح و … �ب ،  محو، مل�ی حا�ب

�یه و … �ب هحب ، �ش  ،  �ن
ک

اهل�

�ب ، … اه�ب

… ، 
ک

حال�
حــرف هــاى »ح« و »هـ« نمـاىندٔه 

واج و صداى /  هـ/ هستند.

٥

»ذ«
و 
»ز«
و 
»ض«
و 
»ظ«

�ن �ی �ن ل، ل �ن ّره، �ب �ن
�ق ، مرمو�ن هره، ر�ن �ن
�ن ل، مر�ی �ن ر، �ن م�ی �ن

�ن  م ، ح�ن �ن ر�ن ، �ن �ن

ّره، … ّره، �ن َ �ن

هره، … هره، َ�ن �نَ

ر، … م�ی ر، �ن م�ی �ن

ر�ن ، … �ن ، �ن رَ �ن

حرف هاى »ذ«، »ز«، »ض« و »ظ« 
صـداى  و  واج  نمـاىنـدٔه  همـگى 

/   ز/ هستند.

٦
»غ«
و 
»ق«

لو �ن و ، �ب �ب ، ل�ن رَ �ن
�ق � ، م�ش �ق رن ، �ن �ق

َر�ب ، … �ق

رن ، … �ن

حرف هاى »غ« و »ق« هردو نماىندٔه 
واج / غ/ هستند.

در اىن درس و درس امالى گذشته گروه هاى شش گانه را بررسى کردىم و درىافتىم 
که عالوه بر رعاىت »باىدها« و »نباىدها« الزم است هر بار در بىن اىن گروه ها به »انتخاب 
صحىح« نىز دست بزنىم. براى مثال کلمٔه »حاجب« و »هاجب« هر دو از نظر نوع خط و 
شکل حرف و نقطه به درستى نوشته شده اند اّما باىد »انتخاب« کرد و از بىن آنها »حاجب« 
را برگزىد نه »هاجب« را. »گزىنش« زمانى دشوارتر مى شود که هر دو ىا چند شکل ىک کلمه 
استقالل معناىى داشته باشند. براى مثال، تلّفظ دو کلمٔه »قدر« و »غدر« ىکسان است اّما ما 
به دلىل آشناىى با اىن دو کلمه و معنى هر ىک و نىز قرىنه ها و شّم زبانى، هر ىک از اىن دو 
را در جمله هاى »قدر عمر را بدان« و »از غدر دشمن غافل مباش« به درستى مى نوىسىم.
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فّعالّىت
در مورد کلمات »َشبَح و َشبَه«، »زمىن و ضمىن« و »غرىب و قرىب« 

گفت وگو کنىد.
عالوه بر گروه هاى شش گانٔه باال که در مورد آنها به »انتخاب« و »گزىنش« صحىح 
نىازمندىم، چند گروه فرعى نىز وجود دارند که به دو شکل نوشته مى شوند و باىد در درس 

امال شکل درست آنها را گزىنش کنىم.
اىن گروه هاى فرعى عبارت اند از:

مالحظاتگزىنش درستدو شکل امالىیمثال  گروه های فرعیردىف 

، رسمًاکلمات تنوىن دار١ کاّلً
، کّلن  کاّلً

، رسمًا رسمًا، رسمن کاّلً
نوشتن اىن قبىل کلمات با حرف »ن« 

همه جا نادرست است.

هفت، دوىستکلمات شمارشی ٢
هفت، ٧

دوىست، ٢٠٠
در متن امال اعداد همىشه با حروف هفت، دوىست 

نوشته مى شوند.

کلمات ٣
صفحه، سطراختصاری

صفحه، ص
سطر، س

براى به کار بردن شکل اختصارى صفحه، سطر
کلمه به ىادآورى درس رجوع کنىد.

ىادآورى:
به کار بردن شکل اختصارى ىک کلمه براى بار دوم به بعد در امال صحىح است.   
به عنوان مثال براى بار اّول مى نوىسىم: على علىه الّسالم فرمود … و در صورت تکرار اىن 

کلمه در همان امال مى نوىسىم: على)ع( فرمود … .

فّعالّىت
و  زبان  کتاب هـاى  آخـر  تـا  درس هـاى19  مـتن  از 

ادبّىات )2( امـال بنـوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ چهار

غىرحضورى و غىاباً ــ تفهىم و تفاهم ــ معاىنٔه دقىق ــ اذعان   و اعتراف ــ ابدى و 
ـ درنگ و تأخىر ــ  ـ متکبّر و خودکامهـ  ـ متملّق و چاپلوسـ  ـ آشکار و بى نقابـ  زوال ناپذىرـ 
سىماى صامت ــ عاج فىل ــ اثاث خانه ــ اساس و شالوده ــ استثمار فرهنگى ــ اطناب و 
ـ آمـاج ضربـه  ــ  ـ ضرب االَجلـ  ـ از حىث حجمـ  ـ اثبات مّدعاـ  ـ ملموس و عىنىـ  درازگوىىـ 
مرموز و اسرارآمىز ــ ملىح و دلپذىر ــ غدر و نىرنگ ــ شبح و ساىه ــ ضمانت ضمىن ــ 
قرىب و نزدىک ــ غالب و چىره ــ ظَهِر ورقه ــ انعام و چارپاىان ــ اثنـا و مىان ــ امارت و 
ـ شىخ الّشرىعه  ــ  ـ عبا و قباـ  ـ ماه ذى القعدهـ  ـ نماز استىجارىـ  ـ ضرىِح آرامگاهـ  فرمانرواىىـ 
ـ توهىن و تمسخر ــ ضماىم و پىوست ها ــ  ـ شرح و تفصىلـ  ـ کتاب هاى قطورـ  اطفاى آتشـ 
ـ عهدنامٔه  ـ مقّدس و با  ُابّهت   ــ طنىن و آهنگ ــ طوقٔه زّرىنـ  ـ بداىع و ظراىفـ  عقىق و زمّردـ 
و  ُقّدام  على الخصوص ــ  ــ  لوالک  دارندٔه طغـراى  ــ  لَعمُرک  منشور  ــ صاحب  َاَلَست 
جلو ــ متواضع و مهربـان ــ بهار فرح انگىز ــ ترجمٔه تحت اللّفظى ــ کالم فوق الّذکر ــ ذلّت 

و خوارى.
ذوالّنون مصرى ــ زجـر و سختى ــ مصادرٔه اموال ــ سفرنـامٔه ابن بطوطه ــ شهر 
ـ اقتـدا  ـ نغمٔه مهّىج   ــ ُرقعه و نامهـ  ـ وّعاظ و فُقهاـ  ـ خـادِم ِسماطـ  طنجه ــ کتاِب تحفة النُّظارـ 
ـ قرىـٔه محـّقر ــ عظىم  ـ استنشاق هواى تازهـ  ـ بحرىن و قطىفـ  ـ غّواصان مروارىدـ  و پىروىـ 
ـ اهــرام مصـر  ــ ِالف و هم نشىنى ــ جرِز دىوار ــ  ـ از حىث غـرابت و شگفتـىـ  و غـول آساـ 
حّجارى و سنگ تراشى ــ قرون و اعصار ــ وهلٔه اّول   ــ شکل اسرارآمىز ــ مـوى مجّعد ــ 
اعتماد الّسلطنه ــ  اآلثارــ خاطرات  و  المآثر  ــ  انطباعات  ــ وزىر  انـدوخـته هـا  و  ذخـاىـر 
و  حرز  ملکوتى صفات   ــ  ذاِت  ــ  عظىم الّجثه  حىوان  ــ  خىـراتٌ  ِحسان  ــ  مطلع الّشمس 
ـ کاخ صاحبقرانّىه ــ زاغٔه  دعا ــ ناظر دارالطّباعه ــ پىِک امىن الّسلطان  ــ تنبّه و بىدارى ـ
گوسفندان ــ حوالى سرخه حصار ــ لـغـت غـىرمصطلح ــ مشعـوف و شادمـان ــ اعاظم و 
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بـزرگان ــ مـلتزمىن رکاب ــ احتىاط و دوراندىشى ــ مرثىه هاى مذهبى ــ ترانه و تصنىف ــ 
سعاىت و سخن چىنى ــ قصىدٔه حبسّىه ــ َزلّت و لغزش ــ طالع منحوس ــ نامه و طومار ــ 
ثناگر و ستاىنده ــ حالجى و تحلىل ــ تحت الّشعاع علما ــ بـه رغم عالقه ــ زلزلٔه طبس ــ 
فـاجعٔه  ــ  مضاعف  تواضع  ــ  خالصانه  انعطاف  ــ  منزوى  و  ساکت  ــ  استنباط  و  تأّمـل 
هولناک ــ طنىن قاطع ــ قانعى و طامعى ــ اسلوب معادله  ــ نکهت گل ــ رثاى شهىدان .

٭   ٭   ٭

خودآزماىى
1( براى هرىک از کلمات لّذت، ُحزن، فصل، ِصَغر دو کلمٔه هم خانواده بنوىسىد.

2( نشانه هاى اختصارى زىر را به صورت کامل بنوىسىد.
»ره«، »رض«، »ق.م.« و »هـ.ش.«
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درس بىست  و هفتم

جملۀ مرکّب
الف( برادر شما موضوع را مى دانست.

ب( برادر شما زود آمدن ما را مى دانست.
پ( برادر شما مى دانست که ما زود مى آىىم.

هر ىک از نوشته هاى باال ىک جملٔه مستقل است اّما چرا هىچ ىک از نوشته هاى 
زىر، جملٔه مستقل نىست؟

1( برادر شما مى دانست.
2( برادر شما

3( که ما زود مى آىىم.
4( مى دانست.

زىرا به هر ىک از اىن نوشته ها باىد جزء ىا اجزائى بىفزاىىم تا کاستى آنها 
جبران گردد. پس، اىنها خود، جزئى از ىک واحد بزرگ ترند و واحد بزرگ تر اىن است: 
برادر شما مى دانست که ما زود مى آىىم. برادر شما زود آمدن ما را مى دانست. در حالى که 
جمله هاى الف، ب و پ به هىچ جزء دىگرى نىاز ندارند؛ ىعنى، در حقىقت جزئى از ىک 

واحد بزرگ تر نىستند. پس:

جملۀ مستقل ىک ساخت زبانى است که جزئى از ساخت بزرگ تر نباشد.
جملۀ مستقل بزرگ ترىن واحد زبان است.

اکنون، بار دىگر به سه جملٔه اّول توّجه کنىد. همان طور که مى بىنىد جملٔه الف و ب 
هر کدام ىک فعل دارد. جملٔه پ دو فعل؛ بنابراىن از اىن دىدگاه:
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جملۀ مستقل بر دو نوع است:

1( جملۀ ساده که ىک فعل دارد: على آمد. حسىن کتابش را به شما داده است.
2( جملۀ مرکّب که بىش از ىک فعل دارد: مى ترسىدم که به اتوبوس نرسم.

فّعالّىت
جمله هاى مستقلّى مثال بزنىد که دو ىا چند فعل داشته باشد.

جملٔه مرکّب معموالً از ىک جملٔه هسته و ىک ىا چند جملٔه وابسته تشکىل مى شود. 
بخشى از جملٔه مرکّب که پىوند وابسته ساز دارد، جملهٔ  وابسته )پىرو( است و بخشى که 

پىوند وابسته ساز ندارد، هسته )پاىه( است.
پىوندهاى وابسته ساز عبارت اند از:

که، تا، چون، اگر، زىرا، براى اىن که، به طورى که، زىرا که، هنگامى که…
که در ساختمان جمله هاى مرکّب بىش از همٔه پىوندهاى وابسته ساز کاربرد دارد و 

گاه وجود آن اختىارى است:
مى دانستم )که( مى آىى.

به اىن جملٔه مستقل دّقت کنىد: »ما رفتىم که او را ببىنىم«.
در اىن جملٔه مستقل، نه »ما رفتىم« جملٔه مستقّل است، نه »او را ببىنىم«؛ زىرا هر دو، 
جزئى از ىک واحد بزرگ ترند: در حالى که »ما رفتىم« به تنهاىى مى تواند خارج از اىن 

جمله ىک جملٔه مستقّل باشد. پس:

جملۀ هسته: جمله اى است که داراى ىک ىا چند جملۀ وابسته باشد.
جملۀ وابسته: جمله اى است که داراى پىوند وابسته ساز باشد.

در جملۀ مرکّب، هىچ ىک از دو جملۀ هسته )پاىه( و وابسته )پىرو(، جملۀ مستقل نىست.

جملٔه وابسته را از پىوند وابسته ساز همراه آن تشخىص مى دهىم:
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1( اگـــر   دنىا از متملّق خالى شود  از متکبّر و خودکامه نىز خالى خواهد شد.
    

به آزادگى و سرافرازى نخواهىم رسىد. 2( تـــا   از جان و دل نکوشىم  
    

3( شنىده اىد  که    على از مسافرت آمده است؟

4( باىد سخت کوش باشىم     زىرا که     خوش بختى در گرو سخت کوشى است.
           جملٔه وابسته                 جملٔه هسته              پىوند وابسته ساز 

5( کتابى را      که        دوست داشتم،        خرىدم.
              هسته        جملٔه هسته      پىوند                    وابسته  

           وابسته ساز          

جملٔه وابسته مى تواند پىش از جملٔه هسته ىا پس از آن ىا در مىان آن بىاىد.
ساخته  مرکّب  جملٔه  بىاىد،  جمله  دو  بىن  ىا«  و،  ولى،  »اّما،  پىوندهاى  از  ىکى  اگر 

نمى شود؛ چون اىن پىوندها همپاىه ساز هستند.
جمله هاىى را که با پىوندهاى همپاىه ساز به هم مى پىوندند، جمله هاى همپاىه مى نامىم.
جمله هاى همپاىه جمله هاى مستقلّى هستند که با پىوند همپاىه ساز به هم مربوط شده اند 

و هىچ ىک جزئى از جملٔه دىگر نىست؛ مانند:
على )ع( از صورت ىک فرد بىرون است و به صورت ىک مکتب موجود است.

پىوند
جملٔه هسته جملٔه وابسته وابسته ساز

پىوند
جملٔه هسته جملٔه وابسته وابسته ساز

پىوند
جملٔه وابسته   جملٔه هسته وابسته ساز



  161 

�یم امو�ن �ی �ب
ر اس�ق ؟  ر ردس�ق �ق �ی روه ا�ن کلما�ق �ن

گ
�ام � �ک

یه ، مهمان رن � ه�ی ارو، �ب ار، مصراع ،  حب رن ا، ا�ب ��ی �باد، �آ ال�ن ( �آ
همان  ، م�ی ها�ن ارو�ب ، �ب ار ، مصرع ، حب رن ا�ب ، ا�ن ��ی �بادان ، �آ �ب ( �آ

 .� سان دار�ن
�ک �ش �ی مله ار�ن ی رد �ب ع�ن �؛ �ی و�ن ر �ش

گ
��ی� ن �ی�ک �ی ا�ن�ش � حب �ن وا�ن ی �ق مله م روه کلمه رد �ب

گ
ن دو � ا�ی

ری  �ی �ش اأ مله �ق �ق و �با�ن�ق �ب ر سا�ن ی اس�ق و �ب
ک

� او�ق ��ب �ن اً �ق ال�ب ه ها �ن �ق وا�ش �ن ان حب ود م�ی او�ق مو�ب �ن �ق

ا�ب  ��ی ارو�ب و �آ همان ، حب اًل صور�ق های م�ی ی ده�؛ م�ش ر م ی �ق ا اد�ب ر �ی ی �ق م ��ی کل �ق �ان سش ا �ب ارد امّ �ن ی �گ م �ن

کار و  �ش ی ، �آ � ا�ن ردا�ن کارا و �نوم�ی �ش ا، �آ � و صور�ق های ردا�ن ر�ن ی �ق ا�ن به �نود �با��ق ا� به موارد مسش �ق � �نس�ب

 .� �ن ر هس�ق ی �ق � اد�ب اام�ی �ن
 :� �ی �ن و�بّه �ک ن کلما�ق �ق ری ا�ن ا�ی

گ
روه های د�ی�

گ
به � ون � �ن ا�ک

ادمان .  اد، همواره، سش اودان ، سش رامون ، حب �ی ن ،  �پ ان ، ر�نسار، رو�ن �ی �ش ال�ن  ( �آ
نه .  ادما� ادان ، هماره، سش نه ، سش اودا� ن، حب راه �ی نه ،  �پ � نه ، ر�نساره، رو�ن ا� �ی �ش �ب  ( �آ

خودآزماىى
1( در جمله هاى مرکّب زىر، جملٔه هسته و جملٔه وابسته را مشّخص کنىد:

 چون هوا سرد شده بود، ماشىن روشن نشد.
 ما مى دانستىم شما مى آىىد.

 مشکل بود که آنها از رودخانه بگذرند.
 عجله کردم که به قطار برسم.

 هنگامى که کلىد را زدم، اتاق کامالً روشن شد.
 او از کارى که کرده است، پشىمان خواهد شد.

 آمده ام تا شما را به عروسى دعوت کنم.
 چون از تأخىر قطار خبر داشتىم، عجله نکردىم.

2( اىن جمله ها را کامل کنىد و وابستگى آنها را با نمودار پىکانى نشان دهىد:
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 اگر … ، …
 چون … ، …

 … که …
 … براى اىنکه …

 تا … ، …
 … تا …

 من که … ، …
3( کدام ىک از جمله هاى زىر، مرکّب نىست؟ چرا؟

 … )که( …
 … اّما …
 … زىرا …
 … ىا … ؟

 اگر … ، …
 در صورتى که …، …

 … تا …
 چون … ، …

 … و …
4( با مراجعه به فرهنگ لغت بگوىىد آىا بىن جفت واژه هاى زىر تفاوت معناىى وجود دارد؟ توضىح 

دهىد.
الف( کران، آواز، شکىب، چهر، خارا، کنار، روان

ب( کرانه، آوازه، شکىباىى، چهره، خاره، کناره، روانه
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درس بىست و هشتم

گزارش نوىسى

گزارش بازدىد از کتابخانۀ آىت الّله مرعشى نجفى

قم، آبان 1376
الّسالم علىک ىا بنت موسى بن جعفر … گنبد طالىى و گلدسته هاى حرم حضرت معصومه )ع( 
دختر امام موسى کاظم و خواهر امام رضا )ع( از دور نماىان مى شود. پس از دو ساعت تحّمل تنگى جا 
به قم مى رسىم. از وانت مزدا 1600 پىاده مى شوىم. ساعت 8 صبح است و فرصت اندک؛ آمده اىم براى 

دىدار و تهّىهٔ گزارشى از کتابخانهٔ بزرگ آىت  اللّه العظمى مرعشى نجفى .
بى درنگ نشانى کتابخانه را مى جوىىم. اّولىن چىزى که در اىن شهر جلب توّجه مى کند، تعداد 
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زىاد روحانىّون است. از هر ده بىست نفر ىک نفر روحانى، برخى سوار بر موتور سىکلت و دوچرخه 
و اغلب پىاده عازم درس و بحث هستند. اىنجا مرکز فراگىرى علوم دىنى است. طلبه هاىى از شهرها و 
کشور هاى مختلف در قم جمع شده اند. خىابان ها تنگ، ترافىک سنگىن و پىاده رو ها شلوغ. به نشانى 

مورد نظر مى رسىم امّا نگهبان مى گوىد اىنجا مدرسهٔ علوم دىنى و مرکز پژوهش هاست. 
نشانى کتابخانه را مى گىرىم؛ خىابان آىت اللّه مرعشى. پانزده دقىقهٔ بعد در آستانهٔ کتابخانه اىم.

قدم به کتابخانه مى گذارىم، با سالم به مردى بىدار که در آستانهٔ کتابخانه خفته است. مردى که 
96 سال با کتاب زىست و در عصر غارت فرهنگ و کتاب، تمام زندگى اش را به پاسدارى از حرىم 
فرهنگ گذراند. در وصّىت نامهٔ نصب شده بر ضرىح آرامگاه او چنىن مى خوانىم: » مرا در کتابخانهٔ 
عمومى زىر پاى محّققان علوم آل محّمد )ع( دفن کنىد.« تا غبار پاى پژوهشگران زىنت مزارش باشد. 

بزرگ مردى که در اىن آستانه خفته است، آىت  اللّه العظمى سّىد شهاب الدّىن مرعشى نجفى است.
راهنماى کتابخانه با گشاده روىى و صبر و متانت ما را همراهى مى کند تا از بخش هاى گوناگون 

بازدىد کنىم.
دست نوشت               کتاب هاى  از  اقىانوسى  مى گذارىم.  پا  خطّى  کتاب هاى  بزرگ  گنجىنهٔ  به  ابتدا 

به وسعت هزاران جلد و پاىاب آن فرهنگى دىر پا و کهن سال.
بى اختىار و حىران چشم هاى متعّجب ما در چشم خانه به سرعت مى دود؛ نمى توانىم در برابر اىن 
روح بزرگ زانو نزنىم. نگاهمان لبرىز از آگاهى و روشنى مى شود. بى اختىار به طرف ىکى از کتاب ها 
کشىده مى شوىم. کتاب »کشف اللّغات و االصطالحات« نوشتهٔ   عال ّمه شىخ عبدالرّحىم بن احمد هنـدى 
اوّل ىـادداشتى به خّط آىت اللّه  بهـارى مشهور به »   سور« تألىف بـه سال 1060 قمرى. در صفحهٔ 
مرعشى جلب توّجه مى کند: » اىن کتاب را به بهاى دو سال نماز استىجارى و مبلغ بىست روپىه به 
نىابت مرحوم مىرزا محمّد بّزاز تهرانى خرىدم. خداوند توفىق اتمام کار عناىت کند. نماز استىجارى را 
در روز بىست و ىکم ذى القعدهٔ 1342 قمرى آغاز کردم و اىنک در شراىطى اىن نوشته را مى نوىسم که 
سخت گرسنه ام و حدود 20 ساعت است توان تأمىن غذا نداشته ام. خداوند در سختى ها گشاىش دهد.«
کتاب هاى نفىس را مى بىنىم. هر ىک داستانى دارند ىکى با حذف ىک وعده غذاى شبانه روز، 
و                    فروش  با  گاه  و  استىجارى  نماز  و  روزه دارى  با  دىگر  آن  و  برنج کوبى  کارگاه  در  کار  با  دىگرى 
گرو گذاشتن عبا ىا قبا ىا کفش خرىدارى شده اند. آن بزرگ مرد کتاب ها را اىن گونه از دستبرد غارتگران 
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فرهنگى نجات داده است.
راهنما مى گوىد که بسىارى از اىن کتاب ها با شور و عشق و شکىباىى و شب زنده دارى با دست 
نوشته شده اند و آن گاه داستان به دست آوردن کتابى منحصر به فرد و با ارزش را براى ما تعرىف مى کند:
روزى آىت اللّه مرعشى به هنگام جوانى در بازار نجف اشرف زنى تخم مرغ فروش را مى بىند که 
کتابى براى فروش در دست دارد. وقتى کتاب را خوب بررسى مى کند، متوّجه مى شود که تنها نسخهٔ 
دست نوىس کتاب »   رىاض العلما « ى عّلمه مىرزا عبداللّه افندى است. با خوشحالى آن را به چند برابر 
قىمت از زن مى خرد. در اىن مىان، سر و کلّهٔ کاظم دجىلى، د ّلل خرىد کتاب براى انگلىسى ها پىدا 
مى شود. او به زور کتاب را از آىت اللّه مرعشى مى گىرد و به زن مى گوىد: من آن را به قىمت بىشترى 
مى خرم اّما زن مى گوىد: آن را فروخته ام. کاظم دجىلى سر خورده و عصبانى باز مى گردد. آىت اللّه 
مرعشى به همراه زن به حجره مى رود تا مبلغ کتاب را پرداخت کند اّما پول کافى ندارد. تمام وساىل و 
لباس هاىش را بابت بقىّهٔ پول به زن مى دهد. مّدتى بعد کاظم دجىلى به همراه چند شرطه )پلىس( به مدرسه 

مى رود و آىت اللّه مرعشى را به جرم سرقت کتاب دستگىر مى کند.
به کتاب فکر مى کند و از خداوند مى خواهد آن را حفظ  اللّه مرعشى در زندان همچنان  آىت 
کند. روز بعد مرجع بزرگ عصر، آىت اللّه مىرزا فتح اللّه نمازى اصفهانى، مشهور به شىخ الّشرىعه، 
نماىنده اى را براى آزادى وى مى فرستد؛ به شرط آنکه کتاب را ظرف ىک ماه به حاکم انگلىسى تحوىل 
دهد. آىت اللّه مرعشى در اىن مّدت با کمک طّلب نسخه اى از روى کتاب تهّىه مى کند و در وقت مقرّر 
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کتاب را به شىخ الّشرىعه تحوىل مى دهد امّا پىش از رسىدن مهلت مقرّر، حاکم انگلىسى به دست عّده اى 
از مردم نجف به قتل مى رسد!

قرآنهاى خطّى در وىترىن هاى شىشه اى به ترتىب قدمت نسخه ها چىده شده اند.
قدىم ترىن نسخهٔ قرآن، به خّط علىّ بن هالل، مشهور به »  ابن بَوّاب« است که در سال 392 کتابت 
شده است. در ردىف دىگر دست نوشتهٔ تنى چند از علما و دانشمندان از جمله عال ّمه حلّى، مالصدرا، 
مىرداماد، مجلسى و سّىد حىدر آملى به چشم مى خورد. همچنىن قدىم ترىن دست نوشتهٔ علما، »  تبىان« 
شىخ توسى که به سال 455 نوشته شده، کهن ترىن دست نوشتهٔ نهج البالغه به خّط حسىن بن حسن بن 
حسىن المؤّدب که به سال 469 کتابت شده و صحىفهٔ سّجادىّه که به سال 695 نوشته شده و … همه  و  همه 

در اىن مکان مقّدس گرد آمده اند. 
کتاب هاى خطّى تا زىر سقف در قفسه ها چىده شده اند؛ در ىک طرف کتاب هاى ثبت و فهرست 
شده و در طرف دىگر کتاب هاى در حال ثبت. فهرست اىن 29000 جلد و حدود پنجاه و پنج  هزار 
عنوان کتاب تاکنون در 27 مجلّد با عنوان »فهرست کتاب هاى خطّى کتابخانهٔ آىت اللّه مرعشى نجفى« 
درج شده است. پژوهندگان مى توانند با مراجعه به اىن فهرست ها مشّخصات نسخه هاى خطّى مورد نظر 
خود را به دست آورند. در بخش دىگر کتابخانه جاىگاهى ترتىب داده شده  است که در آن سّکه هاى قدىمى، 
آالت و ابزار نجومى، وساىل کتابت و … را نگهدارى  مى کنند. ما به اىن مجموعهٔ عظىم خىره شده اىم، 
در حالى که دوربىن هاى مدار  بسته نىز به ما خىره مانده اند و حّتى نفس هاىمان را هم مى شمرند. سىستم 
اعالم و اطفاى آتش با ىک خّط ارتباطى مستقىم به مرکز آتش نشانى قم مّتصل است. اگر آتش سوزى رخ 
دهد، ظرف چند ثانىه لوله هاى گاز هالون نصب شده در سقف به طور خودکار آتش را خاموش مى کنند. 
هىچ خطرى کتابخانه را تهدىد نمى کند. چشم و گوش ما سىر نمى شود اّما فرصت اندک است و دىدنى ها 

بسىار. از بخش هاى دىگر کتابخانه بازدىد مى کنىم: سالن مطالعه، بزرگ، ساکت و آرام و شلوغ.
بخش کتاب هاى مرجع با کتاب هاى بزرگ و قطور و پژوهشگرانى عاشق و غرق در کتاب. بخش 
به فرد و نفىس خطّى است که از داخل و خارج  کتاب هاى عکسى شامل عکس نسخه هاى منحصر 

کشور تهّىه شده است.
کتاب هاى خطّى در بخش آزماىشگاه و ترمىم ، مّدتى قرنطىنه مى شوند تا با شىوه هاى مخصوص 
آفت زداىى گردند. عالوه بر اىن، برخى نسخه هاى فرسوده و پاره با دّقت بازسازى و مرّمت مى شوند.

در واحد مىکروفىلم با دستگاه هاى مجّهز و پىشرفته از نسخه هاى خطّى مىکروفىلم و مىکروفىش 
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تهّىه مى شود. در بخش فهرست نگارى، کتاب هاى خطّى و چاپى اىن کتابخانه به  کمک راىانه فهرست 
مى شوند و به شبکهٔ جهانى مى پىوندند. اىن مرکز در استفاده از دستگاه نسخه بردارى ازنُسخ خطّى سومىن 
مرکز در جهان است )پس از امرىکا و کانادا(. عالوه بر اىن از نظر تعداد کتب خطّى سومىن کتابخانهٔ 

جهان اسالم است )پس از مصر و ترکىه(.
با بىش از هزاران جلد کتاب مشکل گشاى پژوهشگران و خواهندگان  مخزن کتاب هاى چاپى 
است. در بخش مشاهىر ده ها جوان مشتاق، آثار و شرح حال مشاهىر گذشته و امروز را با راىانه ثبت و 
ضبط مى کنند. روزانه به طور متوّسط حدود دو هزار نفر به کتابخانه مراجعه مى کنند و از طرىق برگه دان ها 
ىا واحد راىانه اى به کتاب هاى خطّّى ىا چاپى مورد نظر خود دست مى ىابند. بعضى از واحدهاى اىن 
مورد  ملّى  و  دىنى  مىراث  منظور حفظ  به  که  است  مجّهز  امروزى  تجهىزات  پىشرفته ترىن  به  کتابخانه 

استفاده قرار گرفته است.
از محّل جدىد کتابخانه بازدىد مى کنىم؛ هفت طبقه با معمارى سّنتى، مستحکم و حىرت انگىز.

اىن ساختمان قدرت تحّمل ده رىشتر زلزله را دارد و به سىستم هاى پىشرفتهٔ امنىّتى مجّهز است. 
انتشارات،  متون،  تحقىقات  داىرة المعارف، واحد  به بخش  کتابخانه مى توان  اىن  وابستهٔ  از مؤّسسات 

اطاّل عات و اخبار اشاره کرد.
با نزدىک شدن ظهر گلگشت ما نىز روبه پاىان است. در تاالر کتابخانه پذىراىى مى شوىم و دفترى 
به قطر چهل سانتى متر در برابر ما قرار مى گىرد. در صفحه اى به رسم ىاد بود، چند خطّى مى نوىسىم. 
صفحات اىن دفتر ىاد بود را ورق مى زنىم. عواطف و احساسات مکتوب هزاران هزار بازدىد کننده را 
مى بىنىم؛ مستشرقان، علما و دانشمندان و … و کلماِت شوق انگىز و عبارات برخاسته از اعجاب آنها را 

مى خوانىم. اىن دفتر نىز از شگفتى هاى کتابخانه است.
خود را در کتابخانه جا مى گذارىم و باز مى گردىم. بار دىگر آستانهٔ متبّرک آن مرد بزرگ پىش روى 
ماست. فاتحه اى مى خوانىم امّا اىن بار با معرفتى دىگر عظمت انسان را در مى ىابىم؛ باىد کتاب خوىش را 
دوباره بخوانىم. اىن بهترىن دستاورد از دىدار اىن کتابخانه است. راستى اگر امروز نخوانىم، فردا چه 
پاسخى خواهىم داد، وقتى بگوىند: »اقرأ کتَابََک کفى' ِبَنفِسَک الىَومَ َعلىک َحسىباً« )   اسرا، 14  ( قدم به 
بىرون کتابخانه مى گذارىم؛ عطر اذان در فضاى مقّدس کتابخانه و سراسر شهر قم پىچىده است. به حرم 

مى روىم زىارتى و نمازى و نهارى و آن گاه حرکت به سوى تهران.
آنچه خواندىد، گزارشى از ىک بازدىد بود.
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گزارش  که  آموختىم  و  آشنا شدىم  گزارش نوىسى  با  تا حدودى  راهنماىى  دورٔه  در 
نوعى نوشته است که در آن نوىسنده اطّل عاتى را در موضوعى خاص در اختىار کسانى 
مى گذارد که از آن مطّلع نىستند. همچنىن درىافتىم که در تهّىٔه گزارش باىد به دّقت به مشاهده 

و جمع آورى اطّل عات پرداخت.
اکنون با انواع گزارش و شىؤه نگارش هر ىک آشنا خواهىد شد.

گزارش ها از نظر اندازه، موضوع، چگونگى تهّىه و … انواعى دارند:
 برخى از گزارش ها رسمى و ادارى اند؛ ىعنى براى ىک اداره، نهاد ىا سازمان دولتى 
تهّىه مى شوند. مثل گزارش ىک مأمور از بازرسى بخش هاى ىک کارخانه، ىا بازدىد مأمور 

بانک از منزلى مسکونى براى دادن وام بانکى و … .
برخى دىگر جنبٔه رسمى و ادارى  ندارند؛ مثل گزارش ىک سفر ىا بازدىد علمى ىا 

گزارش تحصىلى، شغلى و … .
ىا   گزارش ها ممکن است دوره اى و مرتّب باشند؛ مثل گزارش روزانه، هفتگى 
ماهانه و سالنٔه ىک اداره؛ ىا موردى و اتّفاقى باشند؛ مثل گزارش هاى خبرى روزنامه ها ىا 

گزارش ىک بازدىد علمى.
 از نظر حجم نىز گزارش ممکن است اجمالى و کوتاه باشد؛ مثل گزارش تحصىلى 
ىا گزارش اجراى عملّىات ىک ساختمان ىا گزارش مأمور نىروى انتظامى دربارهٔ ىک پرونده.
خبرى،  گزارش هاى  مثل  مى شوند؛  نوشته  بىشترى  تفصىل  با  گزارش ها  از  برخى 
با  نىز  آنها  مراحل  و  گرد آورى  نحؤه  البّته  که  و …  سىاسى  اجتماعى،  هنرى،  ورزشى، 
گزارش هاى کوتاه فرق دارد. دستٔه دىگرى از گزارش ها مفّصل و بلند هستند. ممکن است 
براى تهّىٔه اىن گونه گزارش ها ماه ها و سال ها وقت صرف شود و شرح آنها نىز از ده ها صفحه 
در گذرد؛ مثل گزارش نتىجٔه تحقىقات کارشناسان براى تأسىس ىک نىروگاه اتمى ىا ىک 

سد، اىجاد ىک شهرک صنعتى، تأسىس ىک سازمان و … .
 گزارش ها از نظر موضوع نىز متعّدد و متنّوع اند: گزارش هاى ادارى، مالى، بازرگانى، 
اقتصادى، فرهنگى، تحصىلى، حقوقى، ادبى، ورزشى، خبرى، اجتماعى، آموزشى و … .
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به شکل  ىا  تهّىه مى شوند  فردى  به صورت  ىا  از چشم اندازى دىگر، گزارش ها   
گروهى.

 گزارش مى تواند به صورت کتبى ارائه شود ىا شفاهى.
 برخى از گزارش ها از نظر زبان و نوع بىان ممکن است ادبى باشند ىا به زبان طنز، 

زبان علمى و … نوشته شوند.

مراحل تهّىۀ گزارش
پس از آنکه موضوع، مخاطب و هدف گزارش مشّخص شد، دربارٔه مسئلٔه مورد نظر 
خوب مى اندىشىم و با دّقت راه هاى پژوهش آن را بررسى مى کنىم؛ زىرا تهّىٔه هر  نوع گزارش 
روش خاّصى دارد. نخست باىد به گرد آورى اطاّل عات بپردازىم. اطاّل عات مربوط به هر 

گزارشى بنا بر نوع آن، به ىکى از شىوه هاى زىر گرد آورى مى شود:
محل،  در  مستقىم، حضور  مشاهدٔه  گزارش ها  از  برخى  تهّىٔه  الزمٔه  مشاهده:   )1
دّقت در دىدن، بازدىد و آزماىش و … است. به اىن ترتىب، الزم است جزئىّات را مشاهده، 

ىادداشت بردارى و ثبت کنىم.
2( پرس و جو و مصاحبه: اطاّل عات الزم براى تهّىٔه برخى از گزارش ها از دو طرىق 
مصاحبٔه حضورى ىا تنظىم و تکمىل پرسش نامه به دست مى آىد؛ مثالً خبرنگار ورزشى براى 
نظرخواهى دربارٔه ىک مسابقٔه مهم به سراغ افراد مورد نظر خود مى رود و با آنها مصاحبه 
مى کند. براى استفاده از  اىن روش، باىد ضبط صوت همراه داشته باشىم و پرسش ها را از 

قبل آماده کنىم. پرسش ها باىد دقىق و روشن باشند.
اگر موضوع تحقىق و پژوهش گسترده باشد، براى افزاىش دّقت و سرعت، پرسش نامٔه 
حاوى سؤاالت را در اختىار افراد مورد نظر مى گذارىم و با بررسى و تحلىل پاسخ ها، در 

گزارش خود از آنها استفاده مى کنىم.
3( مطالعه و مراجعه به مآخذ و منابع: براى تهّىٔه بعضى گزارش ها گاه به استفاده از 
نتىجٔه مطالعات گذشته مثل گزارش هاى قبلى، برىدهٔ مطبوعات، مقاله ها، فرهنگ ها، اطلس ها، 
داىرة المعارف ها، سالنامه ها، فهرست کتاب ها و مقاالت، اسناد و مدارک فرهنگى، نشرىّات 
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ادوارى، نقشه ها، پاىان نامه ها و … نىازمندىم. )← مرجع  شناسى(
گرد آورى  روش  سه  ىا  دو  از  گزارش  نوع  تناسب  به  است  ممکن  تحقىق  ىک  در 
اطاّل عات استفاده کنىم. پس از آنکه اطاّل عات الزم را به دست آوردىم، طرح کلّى گزارش 
را تهّىه مى کنىم ) ← درس طرح نوشته(؛ زىرا طرح در حکم استخوان بندى گزارش است. 
باىد توّجه داشته باشىم که طرح گزارش زمانى تهّىه مى شود که مطالعات اولّىه دربارٔه موضوع 
مورد نظر صورت گرفته و اطاّل عات الزم گرد آورى شده باشد. طرح اجمالى گزارش بر اىن 

اساس ترسىم مى شود.
براى مثال، اگر بخواهىم دربارهٔ مىزان مطالعٔه دانش آموزان کالس خود گزارشى مستند 
تهّىه کنىم، پس از مطالعات اّولّىه از طرىق پرسش نامه به گردآورى اطاّل عات مى پردازىم. 

طرح فرضى ما مى تواند چنىن باشد:
مقّدمه / خالصٔه گزارش /  مىزان مطالعٔه کتاب هاى آموزشى و درسى / مىزان مطالعٔه 
کتاب هاى کمک درسى / مىزان مطالعٔه آزاد )کتاب، روزنامه و …( / مىانگىن سرانٔه مطالعٔه 
و ضمائم  پىوست ها   / پىشنهادى  راه حل هاى   / نتىجه گىرى   / علل  بررسى   / ىک کالس 

)عکس ها، جدول ها و …(، فهرست منابع و مآخذ.

فّعالّىت
دربارٔه شىؤه گرد آورى اطاّل عات و طرح پىشنهادى براى تهّىٔه گزارش 

زىر گفت وگو کنىد )با کمک گروه کار( 
 تهّىه، تولىد و مصرف نان

پس از آنکه طرح گزارش آماده شد، پىش نوىس گزارش را با توّجه به ىادداشت هاى 
فراهم آمده و مطالعات و تحقىقات قبلى و آمادگى ذهنى مى نوىسىم. در نگارش متن گزارش:

 آمار و ارقام و اعداد و محاسبات را در کمال دّقت ذکر مى کنىم؛
 از ذکر جزئىّات غىرالزم مى پرهىزىم؛

 در کمال امانت و صداقت و با بى طرفى به نقد و داورى مى پردازىم؛
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 ابعاد و زواىاى تارىک موضوع را به روشنى بىان مى کنىم؛
 مى کوشىم مطالب گزارش مستند باشد؛

 به زبان ساده، روان، گوىا و قابل فهم مى نوىسىم؛
 مطالب را در کمال آرامش و به دور از شتاب زدگى مى نوىسىم؛

 سعى مى کنىم لحن گزارش ما به دور از تعّصب، توهىن، تمسخر و مبالغه باشد؛
 انصاف و عدالت را در داورى و اظهار نظر ها رعاىت مى کنىم.

پس از آماده شدن پىش نوىس چند بار آن را مى خوانىم و از صّحت علمى مطالب آن 
مطمئن مى شوىم. سپس آن را وىراىش و پاک نوىس مى کنىم. در صورت لزوم پىوست ها و 
ضماىم )نقشه، جدول، آمار و ارقام و …( را به متن گزارش مى افزاىىم و در مقّدمه هدف، 
ضرورت، چگونگى، مراحل کار و توضىحات الزم دىگر را ذکر مى کنىم. در ابتداى گزارش 

نام تهّىه کننده، تارىخ تنظىم، نام گىرندٔه گزارش ىا سفارش دهندٔه آن را درج مى کنىم.
چنانچه گزارش مفصلّ  باشد، بهتر است در بخش اّول آن، چکىده و حاصل گزارش 
نىز ذکر شود. ممکن است الزم باشد در آستانٔه ارائٔه گزارش به صورت کتبى، گزارشى 
شفاهى نىز از موضوع مورد نظر ارائه دهىم. در اىن صورت، نکات و توصىه هاى مهم و 

همچنىن نتىجٔه کار را به اجمال بىان مى کنىم.
نوشتٔه زىر، گزارش کوتاه شدهٔ بازدىد از موزهٔ توپکاپى )طوپ قپو( ترکّىه است. نوىسندٔه 

اىن گزارش، با زبانى ادبى به شرح مشاهدات خوىش پرداخته است.

شهرىور 74
صبح براى بازدىد از موزهٔ توپکاپى رفتىم. توپکاپى ىکى از معروف ترىن، برجسته ترىن و پرآوازه ترىن 
موزه هاى خاورمىانه است. استانبول آثار تارىخى تفرىحى و دىدنى فراوان دارد. امّا توپکاپى چىز دىگرى 
است. طّنازى اىاصوفىه، هىبت مرمره، صالبت سلطان احمد، عظمت پل بسفر، زىباىى خلىج کاغذخانه 
توپکاپى  سبز  همىشه  دل  در  دارد.  دىگر  مقامى  توپکاپى  امّا  مى برند  دل  عامى  و  عارف  از  همه  همه و 
گنج هاى نهفته و حرف هاى نگفته فراوان انباشته است. از انتهاى خىابان آکسارا )  آق سرا( از پشت 
مسجد اىاصوفىه، از خىابان باب  هماىون که مى گذرى، فضا دىگر مى شود و جلوه هاى توپکاپى آغاز 
مى گردد. اىن بنا افسونگرانه مشتاقان را به خوىش مى خواند، در اىنجا همه ىکسان اند؛ همه از هر دستى، 
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منى و ماىى را پشت درها مى گذارند و بعد وارد مى شوند. اىن جا حّتى، سنگ فرش خىابـان هم هنرمندانه 
و سرشار از ظرافت، دّقت و مهارت است؛ ذوق و زىباىـى از چنارهـاى بلند صف  زده در دو سوى خىابان 
سنگ فرش نماىان است. حّتى اىن درخت ها هم مظهر زىباىى اند، در قعر آسمان سر در آغوش هم آورده اند 
و به نجوا مشغول اند. آنها با زبان برگ هاىشان به هم راز مى گوىند. نسىمى که از روى درىا برمى خىزد، نرم 
و صمىمى بر تِن درخت ها و آدم ها دست مى کشد. تنهٔ درخت ها شّفاف است؛ جوشش زندگى را در زىر 
پوست درخت ها مى توان دىد. تو گوىى ساقه هاى درختان را نّقاشى افسونکار، جابه جا با رنگ هاىى از زرد 
روشن تا سبز شّفاف و قهوه اى سوختهٔ برّاق رنگ زده است. اىن تنوّع رنگ ساقه ها تا درون باغ، تا دل سبز 

توپکاپى و تا ردىف هاى پلّکانى درخت هاى کشىده تا ساحل به چشم مى خورد.
را          او  ذات  و صنعتگرى  بهشت خدا  از  مى چرخانىم، جلوه اى  که  هر طرف  به  را  دوربىن   …
تماشاى  امّا  آمده اىم  تماشاى موزه  به  از سراعجاب و شوق مى گوىىم.  مى بىنىم و »الحولى«  پىش رو 

تماشاگران موزه نىز عالمى شگفت دارد.
… موزه اى دىگر سرتاسر از ىشم زرد و سبز و عقىق و زمرّد درخشان و ىکى از آن مىان درست 
به قامت کودکى و بل بىشتر که هنرمندانه بر آن نور تابانده اند و ىک جعبهٔ بى مانند که تارهاىى از محاسن 
حضرت پىامبر ختمى مرتبت در آن نگهدارى مى شود و خود، جهانى شگرف است. تخت و تاج شاهان 
را، ىادگارهاى تارىخ سازان را به نگاهى از سر عبرت پشت سر مى گذارىم و مى گذرىم. غرفهٔ کتاب ها غالباً 
به زبان فارسى مزىّن به آثارى گران سنگ از حافظ، نظامى، فردوسى و همه از قرن دوازده و متعلّق به 
دورۀ صفوىّه در شىراز، که مى گفتند حدود پانزده هزار جلد کتاب ارزنده دارد، هر ىکى خراج مملکتى.
تمامى اىن بداىع و طراىف و ظراىف در جنب آنچه در اتاقک کوچکى نهان بود، هىچ بود. اىن 
اتاقک به دو اتاق دىگر راه داشت. بارىکه  اى آن را به اتاق بزرگى در سمت راست وصل مى کرد که 
حدود ىک متر از فضاى آن اتاق را گرفته بود و با نرده جدا کرده؛ اىن سه اتاق مقّدس ترىن و با ابّهت ترىن 

اتاق هاى موزه اند.
توپکاپى از داشتن اىنهاست که برخود مى بالد و به همهٔ موزه هاى اىن سر دنىا فخر  مى فروشد. اىن 
مجموعهٔ بى همانند را سلطان سلىم اوّل پس از فتح مصر به ترکىّه آورده  است تا دنىا را در برابر عظمت 
آن حىران سازد. ىکى از اىن سه، در حکم  اندرونى است و هم اوست که مى درخشد و آن دوى دىگر   

به عنوان سرسراهاى آن در پاىىن دست و دست راست قرار گرفته اند. 



 173 

دىرگـاه است. براى صرفه جوىى در وقت از همه چىز مى توان بـه سرعت گذشت و باىد گذشت 
ــ همه  چنىن مى کنند ــ اّما  از اىن ىکى نه. اىنجا، اىن مکان مقّدس همه را از پىر و جوان، گبر و ترسا، 
زن و مرد در جاى خود مىخ کوب کرده است. قدم از قدم نمى توان بر گرفت. چهارده قرن و ىک قدم 
بىن ما و اىن اتاقک فاصله است امّا آن چهارده قرن در ىک قدمى ماست و آن ىک قدم از خاک تا 
افالک.  نواىى ملکوتى در فضا طنىن انداز است؛ هر بم و زىر و ترنّمش، هر تحرىر و طنىنش آدمى را  
پلّه پلّه مى کشاند تا مالقات خدا، تا پىشگاه محّمد  مصطفى )ص(، تا چارسوى خانهٔ کعبه و آنک توىى که 
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زىر ناودان طالى آن اىستاده اى و جان و جسم به بارش باران مغفرت الهى سپرده اى و دست در قفل و 
بست هاى آن خانه   زده اى و از طوقهٔ زّرىن حجراالسود به عهد نامهٔ الست1 مى نگرى و لبّىک گوىان در 
پى حبىب خدا که عباى شترى اش را بر دوش افکنده و چوب دستى گره دار در مشت گرفته، به طواف 

عشق مى پردازى و گرچه دورى، در حضورى.
مشتى از خاک مزار آن بزرگوار، عبا و انگشتر و دندان مبارک و نامه اى که حضرتش به فرعون 
مصر فرستاد و او را به خداى تعالى خواند، همه اىنجاست؛ جالل و جبروت مّکه و مدىنه اىنجاست؛ 
عّمار ىاسر اىنجاست و جعفر طىّار. هر ىک را در پس نقش شمشىرش مى توانى دىد که از بىرون در به 
نگاهبانى حبىب خدا اىستاده اند و در درون، هىبت خود پىامبر حضور دارد. همهٔ اىن شگفتى ها را از آن 
در دىگر که به اتاق سمت راست باز مى شود، مى توانى دىد امّا راِه رفتن به اندرونى نىست که در مدخل 
آن پاره چوبى گره  دار نهاده اند در محفظه اى از طال به هىئت آن. عصاى حضرت پىامبر، برگزىدهٔ کائنات، 
صاحب منشور لَعَمْرُک2 و دارندهٔ طغراى لَواْلک3 ؛ همان پاره چوبى که علم هاى برافراشته و شمشىرهاى 

خون چکان را درهم شکست.
بر سر دِر جنوبى به خّط جلى نوشته شده است:

�تو رِد     اّل      د     �بس�ته ا�ن همه      ردها  
ا�نى ا�ن�ش �نور  ّ�ت   و    �م   و   ع�ن

ک
اى   رد   �

�تو    �ِ �ب اّل    ��ى�ب    عن �د    �ب �ن ره    ا    �ت
و �ت    �ِ

ک
ا� �چ ارگان    س�ت و    مه    و    د    �ى �نورسش

امّا بسته بود، تنها درى بود که آن روز بسته بود.
)به نقل از مجلّٔه رشد معلم، شمارٔه 144(

آن  از  اکنون حجراالسود رمزى  نىستم؟  آىا من خداى شما  آىٔه 172؛  اعراف،  به سورٔه  اشاره  الست …  1ــ 
عهدنامه بىن خالق و خلق است.

2ــ لعمرک … اشاره به سورٔه حجر، آىٔه 72؛ که در آن خداوند به جان پىامبر اسالم سوگند ىاد مى کند.
3ــ لوالک … اشاره به حدىث قدسى »لوالک لما خلقت االفالک«. خطاِب حضرت احدىّت به پىامبر اسالم 

است که »اگر تو نمى بودى، هرگز افالک را نمى آفرىدم.«



 175 

خود آزماىى
1( دربارٔه ىکى از موضوعات زىر گزارشى تهّىه کنىد.

 بازدىد علمى از ىک کارخانه
 بازدىد از نماىشگاه کتاب

 بازدىد از ىک مکان تارىخى
 گزارش ىکى از مسابقات مهّم ورزشى

 گزارش ىک مراسم دىنى ىا ملّى )نماز عىد فطر، نوروز، نماز جمعه، دهٔه فجر، عىد قربان و …(
2( گزارش زىر را از نظر موضوع، حجم و کىفّىِت تهّىه، بررسى کنىد.

آغازى مثل همىشه
امروز دهم اکتبر 1985  برابر با 18 مهرماه 1364 در واقع جلوه و جنب و جوش دىگرى داشت. 
امروز ىک روز نخستىن بود؛ نخستىن روز آغاز کالس ها پس از تعطىالت تابستانى. از روز قبل شهر 
چهرهٔ دىگرى داشت و براى من روز اوّل مهر را به ىاد مى آورد که سى واند سال بود بدان خو گرفته 
بودم. سى و اند سال عمر کمى نىست؛ ثلث ىک قرن و آدمى که سى و اند سال در ىک روِز بخصوص 
کارى را آغاز کرده باشد، حق  دارد که به عنوان ىک عادت به آن انس گرفته باشد. اىن شهر که چندىن 
قرن است به چنىن روزى خو گرفته بىشتر از من باىد به آن عادت کرده باشد. همه چىز از همىن عادت 
مى گوىد، در و دىوار شهر به چىزى گواهى مى دهند، به ىک آغاز، به ىک تولّد دوباره؛ گوىى خون تازه اى 

در کالبد شهر جرىان ىافته است.
تعداد دوچرخه سواران به وىژه در اطراف کالج ها و دانشکده ها به صورت توّجه  برانگىزى فزونى 
ىافته؛ در خىابان هاىى که روزهاى قبل سوت و کور و برهوت مى نمود، بروبىاىى است. معلوم نىست اگر 
اىن ساختمان هاى نجىب،  اتومبىل مى داشتند، چند سال پىش  اىن دوچرخه سواران ىک  از  هر کدام 
اىن کوچه هاى اصىل و تارىخ نشان را پهناى خىابان هاى درندشت به کام در مى کشىد و دىگر امروز به 
ىقىن اثرى از اىن همه نفاست و معمارى به چشم نمى خورد. حساب هواى سالم و مطبوع هم دىگر با 

کرام الکاتبىن بود.
از صبح در کتابخانهٔ دانشکدهٔ مطالعات شرقى به کتاب هاى بخش اىران شناسى َسَرم بند شده و از 
آن مىان، کتابى راجع به موالناى روم قرار از من گرفته است. کتاب » شمس پىروز«1 نام دارد. نوىسندهٔ 
1ــ اىن کتاب به نام » شکوه شمس « به قلم آقاى حسن الهوتى توّسط انتشارات علمى و فرهنگى چاپ شده است.
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آن خانم آن مارى شىمل اصالً  آلمانى است. با کارهاى قبلى اش آشناىى مختصرى دارم امّا اىن کتاب، 
دست کم در اىن حال و هواىى که من هستم، لطف و جاذبهٔ دىگرى ىافته است.

در مقّدمه ، داستان شىفتگى خود را به نواى نى موالنا بىان کرده و از آن پس، در چهار فصل 
عمدهٔ کتاب به ترتىب از گسترش قلمرو اسالم به آسىاى صغىر، خىال هاى شاعرانهٔ موالنا، حکمت الهى، 
انسان و پاىگاه واالى او در آثار موالنا و باالخره تأثىر موالنا جالل الدىّن بر شرق و غرب و نفوذ اندىشه 
و شعر مولوى بىرون از مرزهاى اىران و اسالم سخن رفته است. شىفتگى نوىسنده به موضوع تحقىق و 
قلمرو کار او، هم از مقّدمهٔ شاعرانه و شورآفرىن او پىداست و هم از محتوىات شوق انگىز همهٔ فصول، 
به وىژه در فصل ُصَورخىال که با حوصله و دّقت تمام مسائل گونه گون مورد کاوش قرار گرفته و با اشتىاق 
خاّصى از حوزهٔ عاطفى سخن موالنا على  الخصوص غزلىّات شور انگىز شمس سخن به مىان آمده است.
آقاى  کار  دفتر  در  دانشگاه  اىن  فارسى  نخستىن کالس درس رشتهٔ  نىم  و  ىازده  امروز ساعت 
اىورى تشکىل مى شود. من هم بنا به دعوت قبلى شرکت کرده ام. قرار است گلستان سعدى بخوانند. 
پنج نفر دانشجو در اىن کالس حضور ىافته اند؛ چهار تا آقا و ىک خانم که انگلىسى مى نماىد. از آقاىان 
ىکى هندو مى نماىد و بعد معلوم شد که هست، با قامتى کشىده، چهره اى سبزه و گندمگون، شال سىاهى، 
همچون عمامهٔ ىک سّىد نجىب و جلىل القدر، چنان چسب دور سر پىچىده که موهاى سر او را به کلّى 
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و گوش  هاى تىز و خوش ترکىبش را تا مىانه پوشانده است. قسمت ُقّدامى عمامه در امتداد پىشانى اش 
به گونه اى قلمبه و بر  کشىده بسته شده که امتداد صورتش را، درست در نقطهٔ مقابل محاسِن    زاغ و 
فروکشىده اش، قدرى دراز آهنگ و خوش تراش کرده است. چنان  که پىداست لزوم پوشش موى مرد 

در مذهب هندو ها از پوشش موى زن در اسالم جّدى تر است.
آقاى اىورى مرا به شاگردانش مّعرفى مى کند؛ با جىم رابرت چند روز پىش آشنا شده ام و بقىّه 
را براى اوّلىن بار مى بىنم. قرار است از گلستان سعدى بخوانند؛ باب سىرت پادشاهان. مى خواهد که 

کالس را من آغاز کنم که تازه از دىار فردوسى و سعدى آمده ام که مى خوانم:
»ىکى از رفىقان شکاىت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف  اندک دارم و عىال بسىار و 

طاقت باِر فاقه نمى آرم…« ادامه مى دهم تا آن بىت که:

�ىس�ت
�ک ه  �ک �نس�ت  دا �ن س 

�ک و  �ت  �ن�ن ِس�نه  �ْ
گ

� �بس 

�ىس�ت �
گ

� �ن س 
�ک و � �ب ه  �ک د  م �آ ل�ب  به  � ن  ا �ب �بس 

آقاى اىورى ترجمه مى کند و توضىح مى دهد و به شىوهٔ استادان متون فارسى از اشاره به نکته ها و 
ظراىف و لطاىف خوددارى نمى کند و به اعتقاد خودش به شىوهٔ فروزانفر در کار تدرىس متن به حاشىه هاىى 
مناسب کالم و مقتضاى حال مى پردازد و از او نکته ها بر زبان دارد. در اىن ترجمه و توضىح توفىق مند 
است که هم خود او نسبتاً گلستان را خوب مى فهمد و هم چندىن ترجمه از گلستان پىش رو دارد و نىز 
فرهنگ اشتىنگاس )فارسى به انگلىسى( را امّا درىغ که شىرىنى کالم استاد را اىن بّچه ها، ــ با آن ماىه 
ـ در نمى ىابند. از شىوهٔ تدرىس او نخست  فارسى دانى که نمونهٔ عالى اش را، مثالً؛ در جىم رابرت دىده ام،ـ 
خود وى لّذت مى برد و گاه به گاه توى حال مى رود و بعد هم من که، مثالً؛ از اىن بّچه ها سعدى را بهتر 
مى فهمم. گاهى براى ىافتن معادل انگلىسى ىک کلمه به جست وجو مى افتد. برابر هاى مختلف براى آن 
ردىف مى کند و سرانجام هم اعتراف دارد که هىچ کدام دقىقاً همان لغت سعدى نىست. از برخى تکىه ها 
و نکته هاى جزئى که بگذرىم، اىورى گلستان را از بسىارى از استادان فارسى زبان بهتر مى فهمد. وقتى 

نکتهٔ کوچکى را محترمانه تذکّر مى دهم، متواضعانه مى پذىرد و تشّکر مى کند.
براى ىک دم به شىراز رفته ا م، در حال و هواى وطن از فرنگ به کالس درس دانشکدهٔ ادبّىات 
مشهد پرواز مى کنم. نََفس آشناست و واژه ها گرم، زبان شىرىن پادشاه سخن و دم دل رباى واژه هاى نجىب 
گلستان بند از بند وجودم گسىخته و مرا به ىاد وطن انداخته است. ىک لحظه کالس درس آقاى اىورى 
را با آن نقشه و اىن حافظ سىنهٔ دىوارش، اىران کوچکى ىافته  ام، گرفتار آمده در هىاهوى ضخامت روحى 
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غرب. چه آسان مى توان از همهٔ پلىدى ها گرىخت! چه شور بخت اند آنها که پنبه در گوش از نواى نرم 
و دل نواز اىن واژه هاى سبک بال بى خبرند و پرواى آن ندارند که بر شهبال عشق در اىن دل مرده شهر 

شورى به پا کنند و بهار فرح انگىز شىراز را به پاىىز دل  گشاى کمبرىج پىوند زنند.
صداى پروفسور اىورى در گوشم زنگ مى زند: »  تا ترىاق از عراق آورند، مارگزىده مرده باشد«، 
و توضىح آنکه اىن مثل به انگلىسى معادلى ندارد. بسىارى ضرب المثل ها در فارسى هست که معادلش 
را در زبان انگلىسى ندارىم؛ ناگزىر باىد تحت اللّفظى ترجمه کرد و مفهومش را با توضىح بىشتر درىافت. 
او مى گوىد و اىن بّچه ها مى نوىسند و مرتّب ىادداشت بر مى دارند. گاهى روى دستشان نگاه مى کنم؛ 
کلمه هاى فارسى را بد مى نوىسند و بعضاً هم غلط و آقاى اىورى ناگزىر مى شود براى تمرکز و توّجه 
دىوار  با ماژىک روى تختهٔ کوچک و سفىدى که بر سىنهٔ  بىشتر،  برخى جمالت و کلمات فارسى را 

اتاقش نصب کرده، بنوىسد.
)جزىرٔه بى آفتاب، دکتر محّمد جعفر ىا حّقى(

3( با هر ىک از پىوندهاى وابسته ساز زىر ىک جملٔه مرکّب بسازىد.
اگر، تا، چون، هنگامى که، گرچه، هرچند
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