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درس نهم

گروه اسمى

خواندىم که گروه اسمى از ىک اسم به عنوان هسته و ىک ىا چند وابستٔه پسىن ىا 
پىشىن ساخته مى شود:

على، هواى آفتابى، کتاب زبان فارسى، همىن کتاب.
وجود هسته در گروه اسمى، اجبارى و وجود وابسته، اختىارى است.

وابسته هاى پىشىن اسم عبارت اند از:
صفت اشاره، صفت پرسشى، صفت تعّجبى، صفت مبهم، صفت شمارشى اصلى، 

ـُـ مىن(، صفت عالى، شاخص. صفت شمارشى ترتىبى نوع 1 )با پسوند 

شاخص
شاخص ها عناوىن و القابى هستند که بدون هىچ نشانه ىا نقش نماىى پىش از اسم مى آىند 
و نزدىک ترىن وابسته به هستٔه گروه اسمى اند. اىن واژه ها خود اسم ىا صفت اند و در جاى 

دىگر مى توانند هستٔه گروه اسمى قرار گىرند و عبارت اند از:
داىى،  دکتر،  تىمسار، حاجى/  حاج آقا، خواهر،  برادر،  امام زاده،  امام،  استاد،  آقا، 
سّىد، سرهنگ، سرتىپ، سرلشکر، ستوان، سرکار، سرگرد، عمو، کدخدا، مهندس و …

عمو جواد را بهتر از هرکس دىگر مى شناختم.
بى نظىرى  لغت نامه، خدمت فرهنگى  تدوىن  با  استاد على اکبر دهخدا  بزرگ،  عّلمٔه 

انجام داد.

فّعالّىت 1
هرىک از شاخص هاى ىاد شده را در جمله اى به کار ببرىد.
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وابسته هاى پسىن اسم عبارت اند از: 
ـُـ م(،  )با پسوند  نوع 2  ترتىبى  نشانه هاى جمع، صفت شمارشى  نکره،  نشانٔه  »ى« 

مضاٌف الىه، صفت بىانى.

فّعالّىت 2
براى هرىک از وابسته هاى پسىن اسم، ىک جمله مثال بىاورىد.

نشانه هاى جمع
دىدىم که براى نشان دادن تعّدد اسم از وابسته هاى پسىن جمع استفاده مى شود. اىن 

نشانه هاى جمع را نىز شناختىم:
ها، ان )+گونه هاى گان و ىان(، ات، ىن، ون و جات.

دربارٔه جمع مکّسر نىز تا اندازه اى صحبت کردىم. جمع هاى مکّسر گونه هاى زىادى 
دارند که بىشتر با آنها آشنا خواهىم شد.

جمع مکّسر
برخى از واژه هاى عربى به دو صورت مفرد و جمع وارد زبان فارسى شده اند. گاهى 
مفرد اىن واژه ها را با »  ها/ان  « جمع مى بندند و گاهى نىز جمع عربى آنها ىعنى صورت مکّسر 

را به کار مى برند؛ مثال: 
علّت ← علّت ها، علل؛ شرىک ← شرىکان، شرکا؛ کتاب ← کتاب ها، کتب.

وزن هاى معروف جمع مکّسر عربى که در فارسى کاربرد بىشترى دارند، در پىوست 
کتاب )بخش 5( آمده است.

٭   ٭   ٭
وابسته هاى وابسته

در  وابسته ها  از  تشکىل مى شود. هرىک  وابسته  و  از هسته  اسمى  گروه  که  دىدىم 
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صورت لزوم مى تواند خود، وابسته داشته باشد.
وابسته هاى وابسته عبارت اند از:

 ممّىز، صفت صفت، مضاٌف الىِه مضاٌف الىه و قىد صفت.
1( ممّىز

بىن عدد و معدود )صفت شمارشى و موصوف آن( براى شمارِش تعداد ىا اندازه و 
وزن موصوف، اسمى مى آىد که وابستٔه عدد است و ممّىز نام دارد. ممّىز با عدِد همراه خود 

ىک جا وابستٔه هسته مى شود و نمودار آن چنىن رسم مى گردد:
دو    دستگاه     رادىو

ممّىزها عبارت اند از:
تن، کىلو )گرم(، گرم، من، سىر … براى وزن

فرسخ، کىلومتر، متر، سانتى متر، مىلى متر … براى طول
دست، براى تعداد معّىنى از: لباس دوخته، مىز و صندلى، ظرف

توپ، طاقه براى پارچه
تخته، براى فرش

دستگاه، براى وساىل و لوازم الکترىکى و همانند آنها.

فّعالّىت 3
فکر کنىد و براى اشىاى پىرامون محىط خود از قبىل کفش، جوراب، 
تخم مرغ، نخود و لوبىا، کاغذ، کتاب و امثال آنها ممّىزهاى مناسبى بگوىىد.

2( صفِت صفت 
برخى از صفت ها، صفت هاى همراه خود را بىشتر معّرفى مى کنند و دربارٔه اندازه 
و درجٔه آنها توضىح مى دهند؛ مثل: لباس آبى سىر، رنگ سبز ىشمى، کاغذ آبى آسمانى.

اىن صفت با صفت همراه خود ىک جا وابستٔه هسته مى شود و نمودار آن چنىن رسم 
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مى گردد:
رنگ     سفىد         شىرى

3( مضاٌف الىِه مضاٌف الىه 
در ترکىب هاىى از قبىل: زنگ مدرسٔه ما، کتاِب تارىِخ اىران، واژه هاى ما و اىران 

مضاٌف الىِه مضاٌف الىه اند.
نمودار اىن گروه هاى اسمى را چنىن رسم مى کنىم:

زنگ   مدرسه  ى          ما

کتاب    تارىخ           اىران

4( قىد صفت
←       هواى      نسبتاً          خوب هواى خوب     

5( صفِت مضاٌف الىه
مانند: کتاِب    پسِر     بزرگ تر      کتاب      اىن        مرد 

٭   ٭   ٭
متّمم اسم چىست؟

متّمم اسم، خود گروه اسمى است که با کمک حرف اضافه، وابستٔه اسم قرار مى گىرد 
و توضىحى بدان مى افزاىد:

علقٔه او به مطالعه زىاد است.
علقٔه او را به مطالعه مى ستاىم.
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از علقٔه او به مطالعه سخن مى گفتند.
اسم هاىى که نىاز به متّمم دارند، نقش هاى مختلف مى گىرند.

فّعالّىت 4
دشمنى،  مصاحبه،  تسلّط،  مهارت،  نىاز،  علقه،  قبىل  از  واژه هاىى 
نفرت… نىازمند متّمم اند. هرىک از اىن واژه ها را در جمله اى به کار ببرىد 
و مشّخص کنىد که در نثر سنجىده و معىار امروز، جاى متّمم هر ىک از آنها 

کجاست. پىش از هسته ىا پس از آن؟

٭   ٭   ٭

 انواع حذف
آنچه را خواننده و شنونده  تکرار،  از  براى جلوگىرى  نوىسنده و گوىنده مى توانند 
حدس مى زنند، حذف نماىند. به اىن ترتىب، هرىک از اجزاى کلم در صورت وجود قرىنه 
مى تواند حذف شود. اگر حذف بر اثر تکرار و براى پرهىز از تکرار صورت گىرد، آن را 
حذف به قرىنٔه لفظى گوىند اّما اگر خواننده و شنونده از سىاق سخن به بخش حذف شده 

پى  ببرد، حذف به قرىنٔه معنوى است. 
 حذف جمله: در جمله هاى مرکّب گاه حذف با قرىنٔه لفظى صورت مى گىرد: »رفته 

بودم که او را ببىنم اّما نتوانستم ]...........[«.
 حـذف نهاد جـدا: نهاد جمله هــاى همپاىه و ناهمپاىٔه اّول شخص و دوم شخص 
را همىشه مى تــوان بــه قرىنٔه نهــاد پىوسته حذف کرد. مگر در صورتى که بــا وابسته ىــا 
بدل همراه باشد ىا تأکىدى درکار باشد: » من اىن موضوع را گفته بودم.« )نه کس دىگر.(

 حذف نهاد پىوسته )شناسه ىا نهاد اجبارى( ممکن نىست.
 حذف فعل در جمله هــاى پـرکاربرد: بـه سلمت         ،بسىـار خـوب         ، شکر 

خدا      ، به جان شما       .)قرىنٔه معنوى(
 حـذف فعـل اسنادى در جملـه هاى مـرکّب: هرچه ارزان تر              ، بهتـر           . 
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چه بهتر       که شما اىن مهم را برعهده بگىرىد.)قرىنٔه معنوى(
 حذف تمام اجزاى جمله به جز نقطٔه اطّلع در جمله هاى پاسخى و پرسشى: حسن 

آمد. کى        ؟)قرىنٔه لفظى  (

نقش هاى تبعى
تاکنون با نقش هاى اصلى گروه اسمى آشنا شدىد.اکنون نقش هاى تبعى را بررسى 
مى کنىم.مراد از نقش تبعى آن است که ىک گروه اسمى تابع گروه اسمى ماقبل خود باشد.
1( معطوف: آن است که پس از حرف عطف واو مى آىد. معطوف به هر گروه اسمى 

در حکم همان گروه است.
احمد آمد.

احمد و رضا آمدند.
      معطوف به نهاد

احمد و رضا را دىدم.
        معطوف به مفعول

به احمد و رضا سلم برسانىد.
           معطوف به متّمم

2( بدل: آن است که گروهى اسمى ماقبل خود را توضىح مى دهد.
احمد آمد.

احمد، برادر على، آمد.
              بدل

احمد، برادر رضا، را دىدم.
                بدل

3( تکرار: آن است که ىک نقش در جمله دو بار تکرار شود.
احمد آمد .

احمد آمد، احمد./ سىب آوردم، سىب.
     تکرار     تکرار



    63   

�یم امو�ز �ی �ب

؟ �یس�ت ه ای �چ ان وا�ژ اصلٔه م�ی �ز

د. �ی �ز گاه �ک ان را �با د�تّ�ت �ز �ت ا�ب �ت
حا�ت �ک ی ا�ز ص�ز

ک
� �ی

ه ای«  ان وا�ژ اصلٔه »م�ی ن �ز به �آ ه � ود دارد �ک ی و�ب �ز اصلٔه مع�ی ه اه �ز اِن وا�ژ ه م�ی د �ک �ی �ز �ی ی �ب م

رای  اصله هم �ب ن �ز . ا�ی ه اهس�ت الل وا�ژ �ت زهٔ  اس�ت ا� ه ای �ز�ژ ان وا�ژ اصلٔه م�ی �ز �ز د. ح�ز �ز و�ی
ی �گ م

. �ب دی و مر�کّ و�ز �ژ �ی ِ ساده اس�ت و هم �چ کلما�ت

اه مراعا�ت  و�ت
اصله ای �ک ه اه هم �ز ان وا�ژ س�ب ر �چ �ی ان حر�ز اهی �ز ه م�ی �یم �ک ی دا�ز م

د.  و�ز ی �ژ �ته م وسژ ی �ز اْن  حر�ز اصلٔه م�ی ن �ز �ی �ز وار« �با �چ اًل کلمٔه »  ورود« ، »  دوری  « و »  د�ی ود؛ م�ژ ی �ژ م

 . ه اس�ت اصلٔه حر�ز اهی �ی�ک وا�ژ ر �ز را�ب ًا دو �ب ی�ب ر� ن �ت�ت �ت ه اهی �ی�ک م ن وا�ژ �ی اصلٔه �ب �ز

ان  اصلٔه م�ی ی )�ز به دوم اصله و � ه ای  ( �ز ان وا�ژ اصلٔه م�ی ی )�ز به اّول ن اه اصطال�ًا � �ی حرو�ز �چ

ر�یم. �ی
ی �گ ر م �ز ر را رد �ز �ی ملٔه �ز ال، �ب رای م�ژ د. �ب �ز و�ی

ی �گ اصله م �یم �ز ی( �ز حر�ز

ه  ا�ز �ت ٔه  وا�ژ اران  هرز ه  �ک د  ی سا�ز م ارد  �ت را  ما  ی  ارس �ز �بان  �ز ا�ت  �باامکا�ز ی  ا�ی �ز سژ »�آ

م.« �ی �ب�ا�ز



  64   

خودآزماىى
1( گروه هاى اسمى جمله هاى زىر را استخراج کنىد. نقش آنها را بنوىسىد و هسته و وابستٔه هر 

گروه را با ذکر نمودار پىکانى مشّخص کنىد.
متأّسفانه تاکنون، نگرش حاکم بر آموزش ادبّىات فارسى در مدارس و دانشگاه هاى ما نگرش لغوى و دستورى 
بوده است نه هنرى. در اىن نگرش، تلش غالب آن است که معناى شعر را درىابند و درستى آن را با معىار دستور زبانى 
واحد و انعطاف ناپذىر بررسى کنند؛ درحالى که ىک اثر ادبى فقط براى انتقال معنا پدىد نمى آىد بلکه نحؤه انتقال و شّدت 

تأثىر آن هم، اهّمّىت انکارناپذىرى دارد.
2 ( چه بخش هاىى از اىن جمله ها حذف شده است؟ جزِء حذف شده و نوع حذف را تعىىن کنىد. 
از پنجرهٔ اتاقم او را در حىاط خانه اش مى دىدم که قدم مى زد و باغچه ها را آب مى داد و پرنده ها را با احتىاط، دانه.

3( براى هر کدام از نقش هاى تبعى ىک مثال ذکر کنىد.
4( در جملٔه زىر متّمم اسم را مشخص کنىد.

افتخار به دوستى با داناىان افتخار واقعى است.
5( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر، ىک متن ادبى کوتاه بنوىسىد.

 پرندٔه زخمى  برف            گل          
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درس دهم

نوشته هاى ادبى )2(

ُصَور خىال
به چند جملٔه زىر دّقت کنىد.

1( دل آدمى باغچه اى پر از غنچه است که با نسىم محبّت باز مى شود.
2( روى زرِد دل با محبّت گلگون مى گردد.

3( سىنه با نسىم محبّت شکفته مى شود.
4( محبّت، دل را به مىهمانِى شکفتن مى برد.

5( صداى شکفتن دل با نسىِم محبّت مشاِم جان را مى نوازد.
6( غنچٔه دل نگران پرپر شدن است، اگر باغبان محبّت نباشد.

7( دل هاى از غم شکافته با محبّت شکفته مى شوند.
8( نسىم محبّت و محبّت نسىم غنچه هاى باغچٔه دل را شکوفا مى سازد.

با دّقت در عبارت هاى باال درمى ىابىم که همگى آنها صورت هاى گوناگون ىک معنى 
و مفهوم بىش نىستند: محبّت باعث مى شود دل انسان همىشه شاد باشد.

اىن معنى را هربار به گونه اى و با زىورى و در لباسى نو و با بىانى تازه عرضه کردىم.
در جملٔه اّول دل به باغچه اى پر از غنچه تشبىه شده و محبّت چون نسىم است که 

موجب شکوفاىى و روىش آن مى شود.
در جملٔه دوم »روى زرد« و »روى سرخ« به ترتىب، کناىه از ضعف و بىمارى و شادى 

و شکوفاىى است.
در جملٔه سوم سىنه مجازًا ىعنى دل.

انسانى داده شده است.  به آن صفات  جان بخشىده و  به »محبّت«  در جملٔه چهارم 
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چنان که محبّت دل را به مهمانى شکفتن مى برد. 
در پنجمىن جمله، به کمک حس آمىزى صداى شکفتِن دل را مى شنوىم، به جاى آنکه 

شکفتن را ببىنىم ىا راىحٔه آن را درىابىم.
در جملٔه ششم »نگران« اىهام دارد؛ زىرا جز نگرىستن، دلواپسى نىز معنى مى دهد.

در جملٔه هفتم شکافته و شکفته از ىک کلمه مشتق شده اند و جناس دارند.
در جملٔه هشتم با عکس نسىِم محبّت ترکىب محبّت نسىم را ساخته اىم.

پس جز شکل سادٔه بىان ىک مطلب، راه هاى گوناگون دىگرى براى اداى مقصود 
وجود دارد. قصد ما از اىن تصوىرسازى ها و سخن آراىى ها اىن است که بر تأثىر سخن 

خود بىفزاىىم.

فّعالّىت
ىک بار دىگر در جملت باال دّقت کنىد: در تمام اىن جمله ها، چه 

عامل مشترکى را مى توان ىافت؟

ما هربار به کمک اىن آراىه ها جمله ها را خىال انگىز کردىم. امکانات هنرى چون تشبىه، 
استعاره، مجاز، کناىه، تشخىص و … که از تخّىِل نوىسنده ماىه مى گىرد و حاصل نوعى تجربٔه 
ذهنى است، اغلب با زمىنٔه عاطفى همراه است. پس ُصَور خىال جز نقش زىباىى آفرىنى و 

هنرى خود، بار عاطفى جملت را نىز افزاىش مى دهند.
با عوامل  فارسى  ادبّىات  کتاب  »بىاموزىم «هاى  در خلل  در سال هاى گذشته  شما 
خىال انگىزى که ىاد کردىم، آشنا شدىد و امسال نىز در کتاب آراىه هاى ادبى مطالب بىشترى 
را در اىن باره فرا مى گىرىد.اکنون براى آنکه نقش هنرى زبان را بىشتر و بهتر درىابىم، به 

کمک نمونه هاىى دىگر سعى مى کنىم نوشته هاى ادبى خود را آراىش دهىم.
پدىده،  ىک  از  متفاوتى  جنبه هاى  هدف خود  اقتضاى  به  مى توانىم  تشبىه  به کمک 
شىء  ، حالت و … را تصوىرسازى کنىم. حال، چند تشبىه زىر را با هم مقاىسه کنىد. نوىسندگان 

از زاوىه هاى مختلف به توصىف چشِم شخصّىت هاى داستان هاى خود پرداخته اند.
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   »چشم هاى ىوسف او را مى نگرىست؛ چشم هاىى که از آسماِن صاف همىن روزهاى بهارى 
پررنگ تر بود. انگـار همىشه ىک قطره اشک ته چشم هـاى ىوسف نهفته بود، مثل دو تا زمّرِد مرطوب.« 
)سووشون، سىمىن دانشور(
 چشم هاىش مثل دو زندانى اى که از دو سوراخ بىرون را نگاه کند، از حدقه ها مرا نگاه مى کردند.
)روزگار دوزخى آقاى اىاز، رضا براهنى(
ٔ خون. چشم ها گوىى در خون شناور بودند. دو   چشم هاى گرىلى سرخ شده بودند، دو پىاله

ماهى کوچک.
 چشم هاى گروهبان مثل دو قطرهٔ بسىار درشت از ىک درىا بود که موّقتاً در کاسهٔ چشم ىک 

انسان محبوس شده باشد.
)رازهاى سرزمىن من، رضا براهنى(

 چشم هاىش مثل دو تا دانهٔ هندوانه به ته کاسه چسبىده بودند.
)جاى خالى سلوچ، دولت آبادى(

 مردمک چشمانش تىزى حىرت آورى پىدا کرده بود.
)شوهر آهو خانم، على محمد افغانى(

 سفىدى چشمانش مثل دو لکهٔ گچ آب دىده تو طبق صورتش جابه جا مى شود. 
)داستان ىک شهر، احمد محمود(

تشبىه اىن امکان را به ما مى دهد که ىک پدىده را به شکل ها و صورت هاى گوناگون 
به وصف درآورىم. به کمک تشبىه مى توانىم مسائل کاملً ذهنى را به طور عىنى و محسوس 

در برابر چشمان خواننده به تصوىر بکشىم. به اىن تشبىه دّقت کنىد:
 آواز جىرجىرک ها مثل نخى بى انتها بود.

به کمک حّس آمىزى مى توانىم اىن تشبىه را زىباتر سازىم:
 آواز خاکسترى جىرجىرک ها مثل نخى بى انتها بود.

و اعجاب برانگىز  نوشته  مى شود  باعث  توصىفى  نوشتٔه  ىک  در  حّس آمىزى 
مؤثّرتر شود.

اىن نمونه ها از کتاب آتش بدون دود، نوشتٔه نادر ابراهىمى انتخاب شده است.
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 صداى گرىهٔ زن سکوت سرخ را همچون روسرى کهنٔه سرخى جر مى داد.
  آن قدر تلخ حرف مى زند که خىال مى کنى خشخاِش تىغ نخورده است. 

 شب صحرا، شب خداىان است، وسىع و مسلّط. انبوهى از سکوت ملموس، صداى فروتِن 
حشرات شب را فرو مى بلعىد، شکستن سکوت شبانهٔ صحرا حنجرهٔ خداىان و فرىادى از جمىع افلک 

مى خواهد. شب صحرا پرسش انگىز است و کم خواب.
 فضا تلخ و سنگىن بود.

گاه به جاى ذکر دو طرف تشبىه )مشبه و مشبهٌ به( ىکى از آنها را به کار مى برىم به چنىن 
آراىه اى استعاره مى گوىند:

» لب گشود مروارىد و ُدر بود که مى رىخت. صداىش مثل مخمل نرم و لطىف بود. هر مروارىد 
او پاره اى از وجودش بود که نثار جان هاى خاموش مى شد «.

مروارىد و ُدر استعاره از کلم است که به قرىنٔه »لب گشود« حذف شده است. اىن 
دو کلمه در غىر معنى حقىقى و اصلى خود به کار رفته اند. با اىن استعاره شگفتى، درنگ 
و جست وجو، و در نهاىت، زىباىِى نوشته بىشتر مى شود. استعاره از تشبىه خىال انگىزتر و 

رساتر است. 
اکنون به اىن نوشته توّجه کنىد.

»  خورشىد با سرشاخه هاى بىد مجنوِن جلِو حىاط که نه از شرمسارى، بلکه به عادت همىشگى سر 
به زىر داشتند، سلم و احوال پرسى کرد. انگار دىده بوسى هم مى کردند. بعد روى اجها )کدو( خستگى 
در کرد و براى ثواب به درخت هاى لخت سرکشىده صبح  به خىر گفت. مژده شان داد که به زودى رخت 
سبز عىدشان را دربر مى کنند و اگر بردبار باشند، شکوفه ها ىا گل هاىشان نقش هاى رنگِى پوشش سبزشان 
مى شود. درخت ها سر تکان دادند؛ انگار نق زدند: ما که حّمام نرفته اىم. خورشىد به خنده شکفت و 

گفت: غمتان کم، آسمان بغض مى کند و بُغضش که ترکىد، سر و تن شما را مى شوىد.« 
)سووشون، سىمىن دانشور(

در اىنجا مى بىنىم که نوىسنده به کمک تشخىص نوشته اش را خىال انگىز کرده است.

با کناىه ها هم مى توانىم نوشته را خىال انگىز کنىم و امور غىرمحسوس را عىنى سازىم.
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براى مثال، به اىن نوشته دّقت کنىد:
مى پرسى چه طور شد مرِد سىاسى و معروف و متشّخص شدم. خودت باىد بدانى که چهار سال 
در مىان مردم بودم و کارم حّلجى و پنبه زنى. زنم هر شب بناى سرزنش را گذاشته و مى گفت: هى 
برو زه زه زه سر پا بنشىن و پنبه بزن و شب با رىش و پشم تار عنکبوتى به خانه برگرد. در صورتى که 
همساىه مان سال پىش فقىر و بىچاره بود، کم کم معتبر و مشهور شد و کاش ]تو هم[ کمى قدرت داشتى. 
بله، از قضا زنم حق داشت. اىن همساىٔه فقىر و بى چىز از بس فّعالىت کرده و سخنان ىاوه بافته بود، 

کم کم براى خود آدمى شده بود... .
حـال به جاى عبارت هاىى که زىر آنها خط کشىده شده، معنى کناىه اى آنها را بگذارىد!

مى پرسى چه طور شد مرد سىاسى شدم و سرى مىان سرها درآوردم… .
همساىه مان که ىک سال پىش آه نداشت با ناله سودا کند، داخل آدم شده و برو بىاىى پىدا کرده. 
کاش کلهت هم ىک خرده پشم داشت. بله از قضا زنم حق داشت. اىن همساىٔه بى سر و پا و ىکتا قبا از 

بس سگ دوى کرده و شر و ور بافته بود، کم کم براى خودش آدمى شده بود… .
)ىکى بود ىکى نبود، محّمد على جمال زاده(

حال دو متن را با هم مقاىسه کنىد. کدام ىک زىباتر، خىال انگىزتر و خواندنى تر است؟
اغراق نىز از عناِصِر مهّم خىال انگىز کردن نوشته است؛ مثلً مى خواهىم شروع به 

سخن گفتِن کسى را با اغراق بىان کنىم. به چند شکل مى توان تصوىرسازى کرد:
  کلمات مثل رگبار مسلسل از دهانش بىرون مى رىزد…،
  کلمات مثل فشفشه توى فضا رها مى شوند و مى ترکند.

 سىل حرف ها بود که از دهانش طغىان مى کرد:
  کوه ها از سخنان او آب مى شدند و زىر زمىن مى رفتند.

آغاز  از  تصوىرى  کرده،  تصّرف  خواننده  ذهن  در  اغراق  کمک  به  دىدىد،  چنانکه 
سخن گفتن در ذهن وى اىجاد کردىم. با اغراق مى توان صفات و حاالت را از وضع طبىعى 

و عادى که دارند، کوچک تر ىا بزرگ تر نشان داد.
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خودآزماىى
1( در نوشته هاى زىر، انواع ُصَور خىال را نشان دهىد.

  اگر پلک  ها شکفته شوند، اگر گوش ها به شنىدن اىستند، همه چىز معلّم انسان است. عبور ثانىه ها، بـىدارى 
شبانگـاه ستارگان، خواب زمستانى درختـان و بىـدارى بـهارانـهٔ بذرهـا، غروب و طلـوع، مرگ و تـولّد و هـر صحنـه و 

لحظه و پـدىـده، مـعلّمى است که در کلس بـزرگ آفـرىنش بـا ما دانش آمـوزان سخن مى گـوىـد.
)ىادهاى سبز، دکتر محّمدرضا سنگرى(
ٔ کنار رودخانه، قوز کرده بود و انگار پنجه هاى خود را به خاک  لى آنان روى خاک خىس و نم کشىده   کلبهٔ گِ

فرو برده بود. در سرازىر آنجا خود را به زور روى تپّه نگه مى داشت.
)شازده احتجاب، هوشنگ گلشىرى(

 چنان مى نشىند که گوىى کوهى گران بر جاى نشسته است.
)شلوارهاى وصله دار، رسول پروىزى(

 در زندگى زخم هاىى هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا مى خورد و مى تراشد.
)بوف کور، صادق هداىت(

2( مفهوم هرىک از کناىه هاى زىر را بنوىسىد:
  ضرب شست نشان دادن   ابرو درهم کشىدن                             
  پنبه از گوش بىرون آوردن  خط و نشان کشىدن براى کسى          

  مو بر تن راست شدن   لب  تر کردن                                     
3( کلمات زىر را ىک بار در معنى واقعى و ىک بار در معنى مجازى آن به کار ببرىد.

  دل   چشم                         کلّه                 دست                      کاسه             
4 ( ىک بند نوشتٔه طنز آمىز بنوىسىد و در آن از کناىه هاى زىر استفاده کنىد. 

سر به هوا / دم به تله دادن / داخل آدم شدن / حرف توى دهن کسى گذاشتن.
5( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر، انشاىى به زبان هنرى بنوىسىد.

 مىهن عزىز، اىران   معلّم خوب من                                  


