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درس ششم

دستور خطّ  فارسى )1(

»دستور خطّ فارسى« چىست؟
با »دستور زبان فارسى« چه تفاوتى دارد؟

به مثال هاى زىر توّجه کنىد.
 امروز صبح از نماىشگاه، کتاِب تازه هاىى خرىدم.
 از نماىشکاه کتاب هاى تازه اى خرىدم.  امروزصح .

در جملٔه اّو ل »کتاِب تازه هاىى« ىک غلط »زبانى« است؛ چون هىچ کس »ها«ى جمع را 
 »  بعد از صفت نمى آورد.همه مى گوىىم و مى نوىسىم: »کتاب هاى تازه اى« اّما کلمات » صح .
و »نماىشکاه« داراى دو غلط »خطّی« هستند. از نظر »زبان فارسى« اىن دو کلمه درست 
به کار رفته اند اّما از نظر خّط فارسى در اّولى دندانٔه »ص« نىامده و در دومى، سرکج »گ«.
شناخت قواعد »زبانى« و »خطّی« هر دو الزم است تا هم مهارت هاى زبانى را کسب 

کنىم و هم سخنان را بدون غلط امالىى بنوىسىم.
بنابراىن، دستور زبان مى خوانىم تا سخن گفتن و نگارش ما تقوىت شود و دستور 
خط را مى آموزىم تا شکل کلمات را درست بنوىسىم. در سال هاى گذشته، مباحث متعّددى 
دربارٔه امال و خّط معىار خوانده اىد. امسال اصول و وىژگى هاى خّط فارسى را با عنوان 
»دستور خّط فارسى« در چهار درس خواهىد خواند اّما الزم است ابتدا، اصول حاکم بر 

خّط فارسى را ىادآور شوىم.
 فارسِى فعلى ىکى از عوامل مهمّ وحدت ملّی، فرهنگى و تارىخى ماست و تغىىر  1( خِطّ

گذشته مى شود. دادن چهرهٔ آن موجب برىدگى و بىگانگى ما از فرهنِگ غنّى ِ
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2( خّط فارسى داراى اعتبار و استقالل است و نباىد آن را به رسم الخّط عربى و جز 
آن وابسته کنىم.

3( »خط« ساىٔه »زبان« است و باىد آن را تابع »زبان« بدانىم، نه زبان را تابعِ »خط«. 
نظام »خط« باىد به گونه اى باشد که تلّفظ کلمات را به درستى نشان دهد.

4( قواعد خط باىد فراگىر باشد.
5 ( نظر به اىنکه آموزش زبان و خّط فارسى آموزشى همگانى است، باىد ضمن حفظ 

ساىر اصول خط، ساده ترىن شکل خط و آسان ترىن شىؤه تدرىس آن را به کار بگىرىم.
6( کلماتى که امالى آنها در متون گذشته و امروز به دو شکل رواج داشته است، به 
هر دو شکل صحىح هستند و ترجىح ىکى از آنها به معنى غلط بودن دىگرى نىست. البّته 
در آموزش رسمى، به منظور هماهنگى و وحدت روىّه، ىکى از دو شکل امال که آموزشى تر 

است، ترجىح داده مى شود.
7( هر کلمه در زنجىرٔه خط حرىمى دارد که به آن »فاصله« مى گوىىم. کلمات با رعاىت 
به  )با توّجه  نىز  اىن فاصله، استقالل خود را حفظ مى کنند. بعضى از حروف ىک کلمه 
آن  به  در اصطالح  و  است  کمتر  فاصله  اىن  لىکن  دارند  فاصله  هم  از  بودنشان(  منفصل 

»نىم فاصله« مى گوىىم.
8 ( نشانٔه امالىِى »ترکىب« در کلمات مشتق و مرکّب فقط »اتّصال« دو حرف نىست 
)مثل همکار، بهداشت(؛ نىم فاصله هم نشانٔه دىگِر ترکىب است )مثل هم منزل، خوش حال(.

فّعالّىت 
از متن درس هاى 1 تا 6 کتاب هاى زبان و ادبىات فارسى )3( امال 

بنوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ ىک 

مغاىرت و اختالف ــ تطبىق قواعد ــ ترکىب با لقّوه ــ شب مغموم ــ عبوِس ظلمت ــ 
َحَسِب  ــ  دستورى  مجّوِز  ــ  ماهّىت  تبىىن  ــ  طىف نما  دستگاه  ــ  آنى  ثمِر  ــ  تأىىد  ُمهر 
ـ    اثاث  ـ     شفاى عاجل ـ ـ    قدىر و توانا ــ غدىر خم ـ تشخىص  ــ صفىر گلوله ــ سفىر دربارـ
خانه ــ الغاى  حکم ــ القاى سخن ــ کشور پرتغال ــ براعت و برترى ــ برائت و بىزارى ــ 
تحدىد  مرزها  ــ فربه و سمىن ــ جذر عدد ــ جزر و مد ــ الم و درد ــ غدر و فرىب ــ باز 
ــ  انتساب و وابستگى  ــ  انتصاب  نواهى   ــ نواحى بىست گانه ــ حکم  ــ اوامر و  و زغن 
اختالالت عصبى ــ تومور مغزى   ــ ُحسن تأثىر ــ اثبات مّدعا ــ تمثىل و استقرا ــ رابطٔه 
عقالنى ــ متاع زندگى  ــ امِر ُمطاع ــ ِطراز لباس ــ تراِز بّناىى ــ فترت و سستى ــ خطا و 
َزّلت ــ َمآثر و کارهاى نىک ــ  ُغّرٔه شعبان ــ خّست و پستى ــ استىفاى حقوق ــ استعفاى 
ـ حوادث فرعى ــ  َّمـ  ـ شخص معظ ـ کوه معظَمـ  ـ تصفىه   و پاالىشـ  ـ تسوىه و برابرىـ  کارمندـ 
اضطراب و دلهره ــ نسنجىده   و عجوالنه ــ خصومت شخصى ــ موّجه و منطقى ــ انزجار و 
ـ سخن مذکور ــ  ـ شخص مزبورـ  ـ ترجىح و برترىـ  ـ توجىه   و تبىىنـ  ـ برهه و زمانـ  بىزارىـ 

َهَرس شاخه ها ــ مؤّلفه هاى معناىى .
معبود  ــ  کناىه  و  تعرىض  ــ  استهالل  براعت  ــ  اثرپذىر  و  متأثّر  ــ  تحمىدىّه  و  نعت 
ازلى    ــ ِعذار افروِز مهروىان ــ مضامىن تغّزلى ــ َمهبِط جبرئىل ــ شهرت و صىت ــ تىه 
و بىابان ــ فروغ تجلّى ــ ثنا و تبجىل ــ علّت العلِل هستى ــ انذار مشرکان ــ شّق القمر ــ 
نىروى الىزال   ــ مصاىِب سهمگىن ــ مهلکٔه پرخطر ــ برخاستن آوا ــ بدعت هاى زشت ــ 
 شخصّىت اساطىرى ــ محروم و بى نصىب ــ باْد َافرِه گناه ــ اجل  و تقدىـر ــ اغراق و مبالغه ــ 
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ـ َاقِْمشه و  ـ رأِى دارالخالفهـ  ـ اسفِل درکاتـ  ـ عرىـضٔه عذرخواهىـ  تـفّحص و جست وجوـ 
ـ صمىمّىت و خلوص ــ  ـ واقع گراىانه و رئالىستىـ  ـ سکون و تأ نّىـ  ـ امارات و نشانه هاـ  کاالـ 
ـ تـعّصب و تـزىّد ــ قـرمـطى  ـ تـوطئه و جاسوس گمارىـ  ـ تـأّمل و تـنبّهـ  دغدغه هاى مشترکـ 
و رافضى     ــ غـّداِر فرىفتکار ــ ُحطام دنىا ــ چاالک و بى محابا ــ اصطناع و انتخاب  ــ 
معتدل و محتاط  ــ بى مىلى و کراهىت ــ خوش بىنى و تساهل ــ عبوس و جّدى ــ مخالف 
و مغاىـر   ــ ِثَقت و مورد اعتماد ــ تعلىق و ىادداشت ــ تملّق و زرق  ــ افتعال و َشعبده   ــ 
قضاِى آمده ــ وثوق و اطمىنان ــ لغات مهجور ــ ساختن منجنىق ــ ُحلّٔه بهشت ــ نرگس 
و رىاحىن ــ شرارت و زعارت ــ دشمنى و تـضرىـب ــ تـهـّور و تـعـّدى     ــ علِى راىـض ــ 
ردا و دّراعه ــ مـحّل وادى الُقرٰى ــ لجوجى و ُضجرت ــ خلعت و طراىف  ــ قضات و 
مزکّىان ــ جبّٔه ِحبرى رنگ ــ موزٔه مىکائىلى ــ والِى َحَرس ــ اسباب و ضىاع  ــ طوع و 

ـ  فقىه نبىه ــ نامه و ُرقعت ــ منازعت و مکاوحت ــ جزع و بى تابى.  رغبت ـ
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درس هفتم

جملۀ ساده و اجزاى آن

 آموختىم که جملٔه مستقل دو نوع است: ساده، مرکّب.
جملٔه ساده ىک فعل دارد.

نمودار جملۀ ساده

گزاره نهاد   

گروه فعلى مفعول     

گروه فعلى گروه اسمى  گروه اسمى   

دوست داشتند. نسىم شمال را  مردم کوچه و بازار   

جملۀ ساده چند جزء دارد؟
اگر تنها اجزاى اصلى جمله را درنظر بگىرىم، جملٔه ساده حّداقل دو و حّداکثر چهار 

جزء دارد.
تعداد اجزاى جمله را فعل جمله تعىىن مى کند؛ پس براى ىافتن پاسخ درست باىد به 
فعل جمله مراجعه کرد؛ زىرا بعضى از فعل ها تنها به نهاد نىاز دارند و بعضى عالوه بر نهاد، 

اجزاى دىگرى نىز مى طلبند؛ مثالً وقتى مى گوىىم:
»کبوتر پرىد« جمله دو جزئى است؛ زىرا تنها از نهاد و فعل تشکىل شده است. اّما 

وقتى مى گوىىم: 
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»کبوتر برمى چىند«، با وجود داشتن فعل و نهاد، جمله کامل نىست و به جزئى دىگر 
ـ     مثالً »دانه  « ــ نىاز دارد تا کامل شود:کبوتر دانه برمى چىند. ـ

بنابراىن، با شناخت نوع فعل مى توان انواع جمله را شناخت.
 جمله دو جزئى، سه جزئى ىا چهار جزئى است.

الف( جمله های دوجزئى: فـعل اىن جمله ها ناگـذر است؛ ىعنى تنها نـهاد مى خواهـد.
نهاد            گزاره
        شکفت گل 

        اىستاده  بودىم )ما( 
        خواهىد رفت )شما( 

در دو جملٔه اخىر، نهاد حذف شدنى است.وقتى نهاد، ضمىر باشد، مى توان آن را 
حذف کرد. در اىن صورت،  تشخىص نهاِد جدا بر اساس شناسه ممکن است.

مى بىنىم که حذف نهاد ضمىر، اختىارى است اّما نهاد غىرضمىر چنىن نىست؛ زىرا 
حذف آن اىجاد ابهام مى کند: نامه اى از دوستم رسىد، ظرف ها سالم به خانه رسىد.1

ب( جمله هاى سه جزئى: نوع دوم از جمله هاى ساده، جمله هاى سه جزئى است. فعل 
اىن جمله ها گذراست و به همىن دلىل، در بخش گزارٔه اىن جمله ها ىک جزِء دىگر هم مى آىد.

اىن جمله ها چند نوع اند:
1(  سه جزئى با مفعول:

در بخش گزارٔه اىن نوع جمله ها عالوه بر فعل، ىک گروه اسمى مى آىد که مفعول
نام دارد.

ندارد.   طرفدار    نثر فّنى 
             ببندىد.2 پنجره را    ) ــ ( 

1ــ مصدر تعدادى از فعل هاى ناگذر که جملٔه دو جزئى مى سازند، در پىوست ىک پاىان کتاب آمده است.
پاىان  با مفعول مى سازند، در پىوست ىک  به مفعول که جملٔه سه جزئى  2ــ مصدر تعدادى از فعل هاى گذرا 

کتاب آمده است.
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2( سه جزئى اسنادى
 الف ( با مسند:

جزِء افزودٔه گزارٔه اىن جمله ها مسند نامىده مى شود.
است.     تکرارى    اىن داستان 
بود.   روزنامه نگارى    حرفٔه اصلى اش 

در فارسى امروز، تنها دو فعل » بودن « و » شدن « و هم معنى هاى » شدن « مثل » گشتن « 
و » گردىدن « و دىگر مشتق هاى آنها )مانند: است، مى باشد، مى شود و …( عالوه بر نهاد،  

به مسند هم نىاز دارند و جمله هاى سه جزئى مسنددار مى سازند.
ب( با متّمم:

مى آىد:  متّمم  به صورت  مسند،  گاهى  اسنادى  سه جزئى  جمله هاى  از  پاره اى  در 
فالنى از ساکنان اىن محّل است. اىشان از دوستان شما بودند.اىن پارچه از ابرىشم است. 

3( سه جزئى با متّمم:
اىن نوع فعل ها عالوه بر نهاد به متّمم نىاز دارند؛ متّمم گروه اسمى اى است که پس 

از حرف اضافه مى آىد.
مى گروىدند.   به سپاه اسالم      اىرانىان 
مى نازد1.   به دانشمندان خود      اىران 

ىادآورى:
نوعى گروه قىدى )متّمم قىدى( از نظر ساخت با متّمم ىکسان است؛ ىعنى همراه با 

حرف اضافه در جمله مى آىد: »منوچهر با اتوبوس آمد«.
تفاوت اىن گروه قىدى بـا متّمم هـاى فعل در آن است که متّمم فعل در جملـه، ىکى بىشتر 
نىست: »با داناىان درآمىز« اّما تعداد متّمم هاى قىدى را مى توان افزاىش داد: »منوچهر با 
اتوبوس ، از مدرسه به خانه آمد« ىا آن را از جمله حذف کرد: » منوچهر آمد «؛ زىرا متّمم قىدى 
جنبٔه توضىحى دارد و فعل به آن نىاز ندارد اّما با حذف متّمم، جمله ناقص مى شود: ؟ درآمىز.
عالوه بر آن، فعل هاىى که به متّمم نىاز دارند، داراى حرف اضافٔه اختصاصى هستند 

1ــ مصدر تعدادى از اىن فعل ها، همراه با حرف اضافٔه وىژٔه آنها در پىوست ىک پاىان کتاب آمده است.
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اّما فعل هاىى که به متّمم نىاز ندارند، داراى حرف اضافٔه اختصاصى نىستند؛ مثالً رفتن هم 
با حرف اضافٔه »از« کار برد دارد، هم »به« و هم »با«. همچنىن است رسىدن، آمدن و غىره؛ 
مانند على از خانه رفت، على به خانه رفت، على با دوستش رفت. اّما نمى توان گفت: على 
با پدرش مى نازد. ضمناً فعل هاى بدون متّمم ازنظر معناىى نىز نىازمند متّمم نىستند؛ مثل: 

درخت شکست، جوجه گنجشک پرىد و گل شکفت.
در حقىقت متّمم نوعى مفعول است که با حرف اضافه مى آىد و مانند مفعول، آن را 

هم نمى توان بدون قرىنه حذف کرد.
جمله هاى  است.  »گذرا«  نىز  جمله ها  نوع  اىن  فعل  چهارجزئى:  جمله هاى  پ( 

چهارجزئى گذرا چهار نوع اند:
1( چهار جزئى با مفعول و متّمم: نهاد + مفعول + متّمم + فعل

گل هاى رنگارنگ     جلؤه بى مانندى            به شهر                               مى داد.
خرىدى؟ از کتاب فروشى  کتاب ها را  ) ــ ( 
آموختم. از آن بزرگوار  اىن درس بزرگ را  ) ــ ( 
داد1. به بّچه  شىر را  پرستار 

2( چهارجزئى با مفعول و مسند: نهاد + مفعول + مسند + فعل
اغلب جمله هاى اىن مبحث همان جمله هاى اسنادى سه جزئى هستند که ىک جزء 
)مفعول( به آنها افزوده مى شود و به جمله هاى چهار جزئى بدل مى شوند؛ مثالً جملٔه زىر را 

درنظر بگىرىد:
فعل   مسند    نهاد   

گردىد.   سرد  هوا    

اگر به فعل اىن جمله تکواژ »ان« بىفزاىىم )گردىد ← گردانىد(، به مفعول نىاز پىدا 
مى کند و به اىن صورت کامل مى شود: 

گردانىد.   سرد    هوا را     باران 

1ــ مصدر تعدادى از اىن فعل ها، همراه با حرف اضافٔه وىژٔه آنها در پىوست  ىک پاىان کتاب آمده است.
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در چنىن جمله هاىى، »مفعول« و »مسند« ىکى است؛ ىعنى مثالً در جملٔه »همساىه مان 
پسرش را على صدا مى زند« پسرش همان على است. 

     حافظ را            لسان الغىب                           مى خوانند. مردم اىران 

            نمى بىند.       هىچ کس را       هم طراز خوىش      نادان 
            مى داند.         خودش را        رند    حافظ 

            کرد.               شاگرد اّول دبىرستان  کار  و  تالش مداوم        او را 
عمدٔه فعل هاى اىن گروه عبارت اند از:

 »گردانىدن« )= گذراى »گشتن« و »گردىدن«( و فعل هاى هم معنى آن مثل »نمودن«، 
»کردن«، »ساختن«.

 »نامىدن« و فعل هاى هم معنى آن مثل: »خواندن«، »گفتن«، »صدا کردن/زدن«
 »شمردن« و فعل هاى هم معنى آن مثل: »به شمار آوردن«، »به حساب آوردن«

 »پنداشتن« و فعل هاى هم معنى آن مثل: »دىدن«، »دانستن«
3( چهارجزئى با متّمم و مسند: نهاد + متّمم + مسند + فعل 

کاربرد چنىن جمله هاىى در فارسى اندک است:
اهل محل به او پهلوان مى گفتند.

جمله هاىى که تا اىنجا خواندىم، از اىن قرارند:
4( چهارجزئى دو مفعولى: نهاد + مفعول  + مفعول  + فعل، مانند »نقاش دىوار را 

رنگ زد.«
انواع جمله

جمله هاى دو جزئى با فعل ناگذر ← نهاد + فعل ناگذر1جمله هاى دوجزئىالف

جمله های سه جزئیب
1
2
 3

سه جزئى با مفعول ←              نهاد + مفعول + فعل
سه جزئى )اسنادى( با مسند ← نهاد + مسند + فعل
سه جزئى با متّمم ←                نهاد + متّمم + فعل

جمله های چهارجزئیپ

1
2
3
4

چهار جزئى با مفعول و متّمم ← نهاد + مفعول + متّمم + فـعل
چهار جزئی با مفعول و مسند ← نهاد + مفعول + مسند + فعل
چهار جزئى با متّمم و مسند ←   نهاد + متّمم + مسند + فـعل
چهار جزئى دو مفعولى ← نـهاد + مـفعول + مفعول + فـعل
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جمله هاى استثناىى
دىدىم که همٔه جمله ها از نهاد و گزاره درست مى شوند و گزاره نىز داراى فعل است.
ـ  که تـا اىنجا  اّما برخـى از جمله هـا ممکن است ىکى از شرط هـاى جمله هـاى معمولى را    ـ

خوانده اىم ــ نداشته باشند؛ اىن جمله ها استثناىى اند.
در اىن درس سه نوع جملٔه استثناىى مى بىنىم. گزارهٔ اىن هر دو جمله بدون فعل مى آىد؛ 

از اىن رو آنها را جمله هاى بى فعل مى نامىم.
الف( جمله هاى ىک جزئى بى فعل؛ مثال: سالم، به سالمت، به امىد دىدار، افسوس

ب( جمله هاى دو جزئى بى فعل:
گزاره   نهاد 

مبارک.   عىدتان 
زىاد.  مرحمت شما 

چنىن جمله هاىى تنها از دو گروه اسمى ساخته مى شوند و گزاره شان بدون فعل مى آىد. 
از آنجا که اىن جمله ها بدون فعل به کار مى روند و حّتى افزودن فعل به بعضى از آنها معموالً 

غىرعادى است، دو جزئى به حساب مى آىند.
 جمله هاى دو جزئى )بى فعل(

گزاره نهاد   
گروه اسمى گروه اسمى   
خوش شب   
چهارتا دو دوتا   
ممنوع توّقف   
باال دست ها   
قبول  زىارت   

تذکّر:
اگر در ساختمان چنىن جمله هاىى فعل به کار رود، به جمله هاى سه جزئى با مسند 



    47   

تبدىل مى شوند؛ مثال:
چهار دوتا هشت تا مى شود.
سىگار کشىدن ممنوع است.

پ( جمله هاى سه جزئى بى فعل:
زندگى ىعنى عقىده.

کار ىعنى خاّلقّىت و سازندگى.
شناخت ىعنى جدا کردن ارزنده از بى ارزش در همٔه شئون.

اىن جمله ها هم فعل ندارند اّما معادل جمله هاى زىرند:
زندگى، عقىده است.

کار، خاّلقّىت و سازندگى است.
شناخت، جدا کردن ارزنده از بى ارزش در همٔه شئون است.

واژٔه »  ىعنى « کار فعل را انجام مى دهد و بىن نهاد و گزاره ارتباط برقرار مى کند؛ 
بنابراىن، در چنىن جمله هاىى واژهٔ »ىعنى« را معادل فعِل »است« به حساب مى آورىم و نمودار 

آن  را چنىن رسم مى کنىم:

نمودار

گزاره نهاد   

 زندگى                             ىعنى             عقىده و جهاد  

گروه اسمى
 )معادل فعل(

گروه اسمى گروه اسمى
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خودآزماىى
1( جمله هاى زىر چند جزئى هستند؟

ٔ اخىر، خواهىم دىد.   نمونه هاىى از اىن نوع شعر مردمى را در بررسى ادبى دهه

  شعر اىن دوره، پناه شکست خوردگان و نومىدان و از راه واماندگان شده بود.
ٔ چهل، شعر مبتذل مسلّط بى ماىه را شعرى بىمار مى دانستند.   شعراى متعّهد دهه

  قالب ترجىع بند متشّکل از تعدادى غزل است.
2( جمله هاى مرکّب زىر را با تأوىل جملٔه وابسته به ىک جملٔه ساده تبدىل کنىد و پس از آن، تعداد 

اجزاى هرىک از جمله ها را بنوىسىد.
ٔ زىادى داشته اند، نوعى از ترجىع بند را که بند ترجىع آن در هر    نوىسندگانى که به افزونى تقسىم بندى ها عالقه

خانه متفاوت است، ترکىب بند خوانده اند.
  گاهى شاعران مجاز بوده اند که با استفاده از اختىارات شاعرى، تغىىراتى جزئى در وزن شعر اعمال کنند.

واالىى  کىفّىت  ٔ سخن  ماىه که  معلوم مى شود  مى کند،  نازل ساده  تا حّد  را   هرجا شاعر، تصوىر سازى شعر 
نداشته است. 

3( براى هرىک از واژه هاى زىر، کدام عالمت جمع مناسب تر است؟
چشمه، گوسفند، رود، دىوار، شهىد، انسان

وه(
د �ک �ز وهان ) = ما�ز

ل  ( ، �ک �ی
�ار م�دم لگ �ت �یالن )  = محّل اس�ت

هار( ، لگ گام �ب هاران )  = ه�ز �ب
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درس هشتم

نوشته هاى ادبى )1(

زبان
دو نوشتٔه زىر را با هم مقاىسه کنىد.

نشانه هاىى را که در زندگى اجتماعى بشر به کار مى رود، مى توان به سه دسته تقسىم 
کرد:

الف( نشانٔه تصوىرى، ىعنى نشانه اى که مىان صورت و مفهوم آن مشابهتى عىنى و 
تقلىدى وجود دارد؛ مانند نقش مار که بر خود مار داللت مى کند.

ب( نشانٔه طبىعى، ىعنى نشانه اى که مىان صورت و مفهوم آن رابطٔه هم جوارى ىا تماس 
موجود است؛ مثالً رابطٔه مىان دود و آتش. اىن رابطه از مقولٔه علّّىت است. اىن نشانه ها 

ُکاّلً به قصد اىجاد ارتباط به وجود نىامده است.
نشانه اى که مىان صورت و مفهوم آن همچنان رابطٔه  ىعنى  نشانه هاى وضعى،  پ( 
هم جوارى و پىوستگى هست اّما اىن رابطه قراردادى است نه ذاتى و خودبه خودى؛ مانند 

داللت لفظ اسب بر معنى اسب.
)مبانى زبان شناسى ، ابوالحسن نجفى(

     
نّقاش  فلِک  شده.  گذاشته  ٔ جهان  گوشه بر  گداخته  از طالى  تشتى  مثل  آفتاب  است.  » صبح 
مى خواهد عالم را طالىى کند، امّا هنوز دست به کار نشده. اّول با گرد نقره اى و الجوردى بوم آسمان را 
رنگ مى رىزد. زمىن مانند روپوشى از مخمل سبز است. انبوه درختان در هر گوشه سر به هم آورده اند 

و هنوز َاسرار شب را در مىان دارند …«
)آىىنه، محّمد حجازى، آرزوى من(
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اىن دو نوشته صرف نظر از موضوع و محتوا، ازنظر زبان و نوع بىان چه تفاوتى با هم 
دارند؟ زبان نوشتٔه اّول علمى است، اّما در نوشتٔه دوم، نوىسنده صحنه اى از طبىعت را به 
کمک خىال، احساس شاعرانه و آراىه هاى ادبى و کاربرد واژگان زىبا به طرزى هنرمندانه 

وصف کرده است؛ اىن نوشته ىک اثر ادبى محسوب مى گردد.
نوشته ىا سخن هرگاه از نىازهاى روزمّره درگذرد و در خدمت رفع نىازهاى روحى و 
معنوى درآىد و با عناِصِر  ادبى درآمىزد، بر خواننده اثر مى گذارد، عواطف او را برمى انگىزد، 
به اندىشه اش حرکت مى دهد و حّتى به تغىىر رفتار او منجر مى گردد. اىن نوع نوشته ها ادبى 
و هنرى هستند. نوشته هاى ادبى، پاىدارتر و ماندگارتر، تأثىر برانگىزتر و حاصل  خاّلقّىت اند. 
ادبى، زندگى نامه ها، مقاالت و گزارش ها نامه هاى  ادبى،  نماىشنامه، قطعٔه  داستان، شعر، 

به شرط داشتن عناِصر و عوامل هنرى مى توانند در اىن گروه جاى گىرند.
اکنون ببىنىم چه عوامل و عناِصرى سبب ارتقاى ىک نثر معمولى تا حّد نثر هنرى 
مى شود. در اىن درس و درس هاى آىنده با تعدادى از اىن عوامل و عناصر آشنا مى شوىم. 

عوامل ىاد شده عبارت اند از: کاربرد زبان، ُصَور خىال و بىان.
کاربرد زبان: »خورشىد طلوع کرد« اىن ىک جملٔه خبرى معمولى است در ىک نوشتٔه 
ادبى، همىن خبر را مى توان به کمک واژگان و تعبىرات مناسب ارزش هنرى و ادبى بخشىد:

 گِل آفتاب شکفت.
 خورشىد تبّسم کرد.

 مهِر جهان افروز سرزد.
آن  و  دارد  عهده  بر  دىگرى  نقش  پىام رسانى،  جز  نوىسنده  ادبى،  نوشته هاى  در 
زىباىى  آفرىنى و تلقىِن عاطفى است. پس هرچه قدرت عاطفى و تواناىى تصوىر آفرىنِى واژه 
بىشتر باشد، بر خواننده تأثىر بىشترى خواهد گذاشت و اىن ممکن نمى شود مگر با داشتن 

گنجىنه اى غنى از واژگان و تعابىر مترادف و مناسب براى موقعّىت هاى خاص.
به نوشتٔه زىر توّجه کنىد؛ نوىسنده با انتخاب صفت ها، قىدها، فعل ها و اسامى مناسب 
به حسن تأثىر و گىراىى و تواناىى توصىفات خود افزوده و دامنٔه عواطف و احساساتش را 
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گسترش داده است:
»هژبر خسته و پرىشان در تارىکى شب گم شد. از صورتش آتش بىرون مى زد، احساس مى کرد 
که گُر گرفته است. دندان هاىش به هم مى خورد؛ خودش مى فهمىد که از سرما نىست... به کوه نگاه کرد 
که مثل ىک شبح عظىم بر روحش سنگىنى مى کرد. دىوارهاىى با ارتفاع زىاد مقابلش نمودار مى شد، 
گرىزى نىست! بىشتر در خودش فرو رفت… گاه گاهى قطر ه هاى ره گم کردۀ باران صورتش را نوازش 
مى داد… ابرها واپس مى رفتند و ماه ناگهان پىدا شد. کوه را غباِر مه فرا گرفته بود. مثل آدمى در حّمام، 

زىر کِف صابون«
)دهکدٔه پرمالل، امىن فقىرى(

پس هنگام نوشتن باىد در انتخاب واژگان )اسم ــ فعل ــ قىد ــ صفت( دّقت داشته 
باشىم؛

 واژگانى را انتخاب کنىم که قدرت پىام رسانى و تأثىر عاطفى آنها بىشتر باشد.
 به تواناىى درک و درىافت مخاطب توّجه داشته باشىم.

 از انتخاب تعابىر، جمله ها و واژگان قالبى که بار معناىى آنها فرساىش ىافته است، 
پرهىز کنىم.

 به کارگىرى هر واژهٔ بى هوىّت و بى اصالتى را نمى توان نوجوىى و نوگراىى تلّقى کرد.
 برخى از واژگان کاربرد تارىخى دارند؛ مثل خلىدن، سگالىدن، چنبر، صعوه و … 

از اىن واژگان استفاده نکنىم.
 به آهنگ و موسىقى کلمات مترادف در بافت جمله توّجه داشته باشىم.

 در نوشتٔه خود، از واژگان متفاوت و متنّوع )خصوصاً افعال متنّوع( بهره بگىرىم.
 واژه چون جسم و معنى همچون روح نوشته است. همچنان که مىان جسم و روح 

باىد تناسب وجود داشته باشد، لفظ و معنى هم باىد از تناسب الزم برخوردار باشند.
٭   ٭   ٭

ساده نوىسى خود عاملى در جهت باال بردن تأثىر هنرى و ادبى ىک نوشته است. در 
سال اّول با ساده نوىسى آشنا شدىد و آموختىد که ىکى از وىژگى هاى آثار بزرگ ادبى، ساده 
بودن زبان آنهاست. هر اندازه زبان ىک نوشته ساده، طبىعى، بى تکلّف و خالى از حشو 
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باشد، ارزش آن بىشتر مى شود. به اىن نوشتٔه ساده اّما هنرى توّجه کنىد.
»خّرمشهر، تارک اىران، عروس اىران!

هرگز نام تو اىن سان خّرم نبوده و هرگز اىن سان آباد نبوده اى، تو عروس اىرانى؛ زىور 
تو تارىخ است. بوى فردا مى دهى و کابىن تو ىادگارهاى قرون است. مهتاب و نخلستان، 

سىاهى کاروان ها و سپىدى امىدها.
هم بر خاک زندگى دارى و هم بر آب. خاکت چون غبار نشسته بر ضرىح است و 

آبت چون اشک، روشن … .
خّرمشهر؛ دىده بان برج بلند؛ چشم از راه بر مدار؛ همه باز مى گردند. مرغ ها که از 
صداى خمپاره ها رفتند باز مى گردند … باز نخل ها چترهاى خود را خواهند جنباند …«
)دکتر محّمدعلى اسالمى ندوشن(

استفاده از موسىقى کلمات و رعاىت تناسب ها و تقارن ها در تأثىر معنى و مفهوم و 
نفوذ آن در ذهن خواننده نقش مهّمى دارد. سخن خوش آهنگ، اندىشه ها و احساسات 

نوىسنده را آسان تر و سرىع تر القا مى کند. به اىن جمله توّجه کنىد.
»ىاشا نشست به انتظار طلوع؛ به انتظار لحظه اى که دستى ناپىدا از پِس کوه هاى دور، آن سىنى 
سنگىن طال را به آسمان صحرا بفرستد و رنگ نارنجى را چون دانه هاى زر، از درون سىنى زّرىن،   

مشت مشت به دشت بپاشد. طلوع را از پشت پردۀ اشک دىدن زىباست.«
)آتش بدون دود، نادر ابراهىمى(

تکرار صامت /ش/، /س/، /ص/، /ر/ و /  ز/ اىن نوشته را آهنگىن کرده است. به اىن 
کار »واج آراىى« گفته مى شود  که قبالً با آن آشنا شده اىد.

از دىگر عوامل زبانى که به نثر جلوه و جالىى مى بخشد، ساخت ترکىب هاى زىبا، تازه 
و بدىع است. به اىن نمونه دّقت کنىد.

»صداىى وهم انگىز و درشتناک از انتهاى حنجره اى برخاست و سکوت پنجره ها را 
با نعرۀ سنگ شکست.«

از جمله عواملى که در نثرهاى هنرى صدسالٔه اخىر به نوشته هاى هنرى رونق بخشىده، 
الهام گىرى از زبان مردم است. زبانى که با گذشت سالىان دراز، صىقل خورده و پرورش ىافته 



    54 

است. زبان مردم سرشار است از ظرافت ها و زىباىى هاىى چون تعبىرات کناىى، استعاره ها، 
َمثَل ها، حکمت ها و … .

به اىن نوشته توّجه کنىد و ببىنىد نوىسندٔه آن چگونه هنرمندانه از زبان مردم بهره گرفته 
است:

دربه درى  سال  پنج  از  پس  نمى سوزانند.  هم  با  اىران  مثل  را  و خشک  تر  دنىا  جـاى  »هىچ 
گىلکى  آواز  که  بود  نىفتاده  اىران  پاک  به خاک  کشتى  باالى صفحهٔ  در  هنوز چشمم  و خون جگرى 
کرجى بان هاى انزلى به گوشم رسىد که »باالم جان باالم جان« خوانان، دوِر کشتى را گرفته و بالى جان 
مسافرىن شدند و رىش هر مسافرى به چنگ چند پاروزن افتاد، ولى در مىان مسافرىن کار من دىگر از 
همه زارتر بود؛ چون ساىرىن عموماً کاسب کارهاى لبّاده دراز و کاله کوتاه باکو و رشت بودند که به زور 
چماق هم بند کىسه شان باز نمى شد و جان به عزرائىل نمى دهند و رنگ پولشان را کسى نمى بىند ولى مِن 
بخت برگشتهٔ مادر مرده، مجال نشده بود کاله لگنِى فرنگى ام را که از همان فرنگستان سرم مانده بود، عوض 
کنم و ىاروها ما را پسر حاجى و لقمهٔ چربى فرض کرده و »صاحب صاحب گوىان« دوره مان کردند … .«
)ىکى بود ىکى نبود، فارسى شکر است، سّىدمحّمدعلى جمال زاده(
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خودآزماىى
1( در نوشتٔه زىر کاربرد زبان هنرى را نشان دهىد.

»… بر لباِن عبوس و تىرۀ افق، لبخندى از نور شکفت و از ستىغ کوهستان شرق، آفتابى که سال ها پىش در درىاِى 
مغرب فرونشست، برخاست و پاره هاى هراسان شب هاى شب اندر شب را به دوردست  ها راند و بر حراى جاهلّىت سىاه 
من، بر قلب امّى من، پرتو سبز الهامى فروتابىد و جادّه اى از نور، همچون کهکشان در برابرم، از من تا صبحگاه بر پهنۀ 
کوىر کشىده شد. لحظه اى درنگ کردم، لحظه اى که پانزده سال طول کشىد. مسحور اىن اعجازهاى شگفت! حالتى 

همانند هراس و تردىد و اشتىاِق پىامبر در نخستىن صاعقه اى که وحى بر جانش زد …
)کوىر، دکتر على شرىعتى(

2( در جمله هاى زىر، زمان فعل ها را بنوىسىد.
آنچه در نظام آموزشى ما به عنوان ادبّىات به دانش آموز ىاد داده مى شود، قطعاتى است که گاهى تنها به دلىل 
دشوار بودن براى درج در کتاب هاى درسى برگزىده شده است. هدف آموختن ادبّىات به دانش آموز باىد اىن باشد که 
قّوه اى در او پدىد آىد که بتواند از سر اىن عبارات دشوار بگذرد و به معناىى که در پس آنهاست، برسد و اىن، جز با اىجاد 

انس با ادبّىات در دانش آموز مىّسر نىست.
3( ىکى از واژگان داخل کمانک )پرانتز( را انتخاب کنىد )در انتخاب واژه ها آزاد هستىد(. 

 به! چه صبح )زىباىى، قشنگى، خوبى( است. )تمام، همه، سرتاسر( شب ماه )جلوه فروخته، خودنماىى کرده، 
حرکت کرده( اکنون شرمنده از گوشۀ مىدان )به در مى رود، فرار مى کند، مى گرىزد(. )نىمى، نصفى، بخشى( از صورتش 
پىداست. ستارگان همه گرىخته اند مگر چند دانه که وفا به جا آورده و هنوز ماه را )رها، ول، ىله( نکرده اند. )شاه جهان، 
خورشىد عالم تاب، آفتاب( از )   آرامگاه، مقر، نهانخانه  ( خود بىرون مى آىد. موجودات همه با شور و ذوق منتظر و نگران اند.
پردۀ )ساحره، جادوگر، شعبده باز( صبح گسترده است. از ىک طرف ذّراِت الجوردى و از طرف دىگر ذّرات 
طالىى سخت در هم رىخته و از افق )کبود، تىره، سىاه( تا افق )سرخ، قرمز، لعل فام( هزاران رنگ )ساخته اند، درست 
کرده اند، آورده اند(. درختان )برپا اىستاده اند، صف کشىده اند، قامت افراشته اند( و نسىم صبحگاهى همچو کمان )نرم، 
خشن، زبر( استادى که براى دل خود ساز مى زند، بر شاخ و برگ ها )مى گذرد، عبور مى کند، مى رود( و آوازهاى آسمانى 

و نغمه هاى جان پرور )مى نوازد، مى خواند، سر مى دهد(.
)آىىنه، اثر محّمد حجازى(

4( براى هرىک از واژگان زىر، سه مترادف با بارهاى معناىى متفاوت بنوىسىد.
مثال: عمىق، گود، ژرف

انداختن:       وسىع:
اىستادن:       کم کم:
گذشتن:       آرام:
نابىنا:       خشمگىن:

5( کلمات زىر را با »ان« جمع ببندىد و نوع صامت هاى مىانجى آنها را مشّخص کنىد.
پلّه، دانا، سخن گو، گرسنه، ابرو


