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درس ىازدهم

ساختمان واژه )1(

از نظر ساخت، واژه ها را مى توان به دو نوع زىر تقسىم کرد:
آن است که فقط ىک تکواژ داشته باشد: گوسفند،  1( ساده: 

بىابان، خوش، هوا،گنجشک، ابرىشم.
آن است که بىش از ىک جزء دارد و بر سه نوع است: 2( غىر ساده: 
تشکىل  بىشتر  ىا  آزاد  تکواژ  دو  از  که  است  آن  الف( مرکّب: 
دوپهلو،  ىک رنگ،مىان وند،  چهارراه،  شود: 

سه گوش،گالب پاش، مدادپاک کن.
ىا چند  و ىک  آزاد  تکواژ  از ىک  که  است  واژه اى  ب( مشتق: 
آمىزه،  »وند« تشکىل شود: دانشمند، رفتن، گفتار، 

دردمند، خوبى، کمانک، بهاره.
واژه اى است که وىژگى مرکّب و مشتق را باهم داشته باشد:  پ( مشتق ـ مرکّب: 
هىچ کاره، نوجوانى، دانشسرا، ناخودآگاه، کشت وکشتار،

حلقه به گوش، سر تا پا، سه گوشه.  
در مورد انواع واژه، نکات زىر را باىد در نظر گرفت:

1( در واژه هاى غىرساده، هىچ تکواژى نمى تواند در مىان اجزاى تشکىل دهندٔه واژه 
قرار گىرد؛ مثالً در واژه هاى خوش نوىس، کتابخانه، دانشسرا، دوپهلو، سه گوشه و امثال 

آن، آوردن گروه هاى اسمى وابسته دار، تنها به اىن شکل درست است:
خوش نوىس ها، اىن خوش نوىس، کدام خوش نوىس؟ خوش نوىس ممتاز
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دانشسراها، اىن دانشسرا، کدام دانشسرا؟ دانشسراى هنر
کتابخانه ها، اىن کتابخانه ها، کدام کتابخانه ها؟ کتابخانٔه عمومى

اّما به شکل هاى زىر ىا مانند آن نمى تواند بىاىد: خوش ها نوىس، خوش اىن نوىس، 
خوش کدام نوىس؟ خوش ممتاز نوىس

دانش اىن سرا، دانش هنر سرا، دانش کدام سرا؟ دانش بسىار سرا
اگر بتوان در مىان دو تکواژ، تکواِژ دىگرى قرار داد، اىن امر نشان مى دهد که تکواژها 

از هم جدا هستند؛ مثل:
گل سرخ ← گلى سرخ، گل هاى سرخ

گل بنفشه ← گل هاى بنفشه
اىن مالک را مى توان در تشخىص واژه هاى ساده از غىرساده به کار برد.

2( اجزاى واژه هاى غىرساده گاه آن چنان با هم ادغام مى شوند که تشخىص ساده از 
غىرساده ممکن نىست؛ مثالً مى دانىم که »    ُدشخوار « از دو جزِء »    ُدش + خوار« ساخته شده 
است. اّما امروزه اىن نوع واژه ها از نظر اهل زبان ، ساده به شمار مى آىند؛ چون اهل زبان 
پىشىنٔه باستانى زبان را در نظر نمى گىرند؛ بنابراىن واژه هاىى مثل تابستان، زمستان، دبستان، 
ساربان، خلبان، شبان، زنخدان، ناودان، سىاوش، سهراب، رستم، تهمىنه، شىرىن، دستگاه، 
استوار، بنگاه، پگاه، غنچه، پارچه، کلوچه، کوچه، مژه، دىوار و دىوانه را باىد ساده به حساب 

آورد. در موارد مشابه نىز وضعّىت امروِز واژه ها مورد نظر است نه شکل تارىخى آنها.
3( خواندىم که هر واژه، تنها ىک تکىه دارد: ٰگفت.

اگر به اىن واژه، ىک »وند« بىفزاىىم و از آن کلمٔه مشتق بسازىم، باز هم ىک تکىه٭ دارد: 
گفٰتار و اگر باز هم به آن کلمه ىا »وند« دىگرى بىفزاىىم، به طورى که حاصِل آن، ىک واژهٔ مرکّب، 
ـ مرکّب باشد، باز همان ىک تکىه را دارد: گفتارٰها، گفتار درمانٰى. بنابراىن هر واژه،  مشتق ىا مشتق 
گرچه از اجزائى تشکىل شده باشد، چون در نهاىت ىک کلمه است، تکىٔه آن هم فقط ىکى است:

٭ هنگام ادا کردن ىک کلمه، ىکى از هجاهاى آن را برجسته تر و مشخص تر از هجاهاى دىگر تلفظ مى کنىم. 
به اىن عمل ىعنى بىان ىک هجا با شدّ ت و فشار بىشتر » تکىه « گوىند.
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دانٰش +نٰامه ← دانش ناٰمه
گٰفت + و + ٰگو ← گفت وٰگو

4( مجموِع مضاف و مضاٌف الىه ىا موصوف و صفت ىا ترکىب هاى عطفى، هنگامى 
که به هم بپىوندند و تشکىل ىک کلمه بدهند، تنها ىک تکىه مى گىرند؛ 

مثالً: پٰسِر عٰمو ← پسرعٰمو     
ٰکاِر دسٰتى ← کاردسٰتى       
کت و شلوار ← کت شلواٰر  

»وند« مىانى اىن واژه ها هم به تدرىج حذف مى شود ← پسْر عمو ، کاْردستى، کْت   شلوار
تکواژ مىانى اىن واژه ها از نوع نقش نماى متّمم، نقش نماى اضافه و صفت و نقش نماى 
ـ  جو اّما امروزه با توّجه  ـ خواب، جست ـُ پىوند و در نتىجه، واژه بوده است؛ از قبىل: تخت ـِ

به اىنکه در ساختن واژٔه جدىد به کار مى رود، »وند« است نه واژه.
در اىن درس، اجزاى تشکىل دهندٔه واژه ها را با هم بررسى مى کنىم:

واژه هاى مرکّب
کتابخانه، گل خانه، کارخانه، صندوق خانه،   خون بها،  1( اسم + اسم ← اسم: 
شب کاله، کمربند، گردن بند، دست بند،  خارپشت، 
ر،گاوصندوق،  شاهکا   شترمرغ،   پشت، سنگ 
دست ماىه، آلوبخارا، چوب لباس، نى شکر، جانماز، 

کاه گل، گالب، صورت حساب.
گــوش مــال ، دست بــوس ، هــواپـىـمــا ، آشپــز،  2( اسم +  بن مضارع ←  اسم: 
نامه رسان، کف گىر، نمک پاش، مدادتراش، دماسنج، 

خط کش.
سفـىـد رود، سىـاه چادر، هــزارپـا ، چـهـارپــا،   3( صفت + اسم ← اسم: 

سه تار، سه گوش، نخست وزىر، چهل چراغ.  
خـــودنـوىس، خـودرو، خـودتـراش، خودآموز. 4( ضمىر + بن مضارع ← اسم: 

ــ
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زىرنوىس، باالپوش، زىرگذر، روکش، زودپز،   5 ( صفت + بن مضارع ← اسم: 
دوربىن، دورنما، باالبر.  

باالدست، باالخانه، زىرجامه، زىرزمىن، زىربنا،   6 ( صفت + اسم ← اسم: 
پس کوچه، پىش پرده، پىش خوان.  

نزدىک بىن، دوربىن، تندنوىس، زودگذر،پرخور، 7( صفت    + بن مضارع   ← صفت: 
 خوش نوىس، دىرىاب، زودرس، نوآموز.                            

قد بلند، باال بلند، گردن کلفت، رىش سفىد، پابرهنه. 8( اسم + صفت ← صفت: 
   رادمرد، بلند قد، زىردست،خوش بخت،  9 ( صفت + اسم ← صفت: 

 خوش حساب، خوش حال، سفىدپوست، تنگ چشم،   
خوش خط، بدگمان، پرزور، کم دوام، کوچک سال،    

 بزرگ سال.    
خـداشناس، وطن خواه، هىجـان انگىـز، نفرت بار، 10( اسم + بن مضارع ← صفت:  

تعّجب آور، طالع بىن، خداپسند، چادرنشىن،     
بىابان گرد، رهگذر، محبّت آمىز، دست نوىس، راهنما.    

11( ضمىر + بن مضارع ← صفت:   خودخواه، خودبىن، خودروى، خودجوش، 
خوىشتن دار، خوىشتن شناس.    

واژه هاى مشتق ـ مرکّب
 ناجوان مرد، ناخودآگاه، ناخوشاىند 1( وند + صفت مرکّب ← صفت: 
کـــارآمــــوزى،  کــارشنــاسى،  2( صفت مرکّب / مشتق ــ مرکّب + وند ← اسم: 
خـــودخـــواهــى،کتــاب فـروشى، 

دانش پژوهى، دست بوسى.
اسم نوىسى،دست بوسى، آشتى کنان،  3( اسم + بن + وند ← اسم: 

آىنه بندان، سربازگىرى.
دانشجو، دانش آموز، دانش پژوه. 4( بن + وند + بن ← صفت: 
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داد و ستد، خرىد و فروش، زد و خورد،  5 ( بن + وند + بن ← اسم: 
زد و بند، نشست و برخاست،    

 گفت وگو، پخت وپز، دىد وبازدىد،     
گىر ودار، رفت وآمد، پرس وجو.    
هزارتومانى، دوبىتى، شش ماهه،  6 ( صفت + اسم + وند ← اسم / صفت: 

ىک شبه، هر روزه، ىک طرفه، دوساله،    
 هىچ کاره، سه پاىه.    

دانشسرا، دانش نامه. 7( اسم مشتق + اسم ← اسم: 
خدانشناس، زبان نفهم، حقوق بگىر.  8 ( اسم + وند + بن ← صفت: 

سراسر، سرتاپا، دوشادوش، 9( اسم + وند + اسم ← اسم / قىد / صفت: 
دست به دست، تخِت خواب،    

رخِت خواب، ماالمال، قدم به قدم،    
گوش به زنگ، شانه به سر،    

دست به عصا، رنگ به رنگ،     
کشت وکشتار، آموزش و پرورش،    

 روبه رو، قلم به دست.    
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�یم امو�ز �ی �ب

د. �ی �ز و�بّه �ک �یر �ت مله اهی �ز به �ب �

د. رد�ز
ک

ی � رّرس لسٔه عاّدی �زود �ب ی �ّده ای را رد �ب دٔه عل رو�ز ا�ت ، �پ �زّ ی�ک ا�ز �ت  هر�

دان  �ز ر�ز یّ�ت �ز و� �ت یّ�ت و �ت � ر�ب رای �ت ِ �تمام �ب �ت �تّ �ز د �با �ش ی ده�ز به �زود ��ت م ن � د�ی ی وال   گاه

د. �ز �ز رز ار �زو�ت العاّده ای دس�ت �ب �ت به هر ر�ز �زود، �

�یرا: د؛ �ز دار�ز ا�ز �ز �ی د �ز د�ی به �ت�ش �پ �ی�ک � ه ه�ی ا�ب�یم �ک ی �ی ّدد �باال ردم �با د�تّ�ت رد کلما�ت م�ش

ود. �ته �ش و�ش ده و �ز ّدد �زوا�ز د م�ش ا�ی �ب ی« اس�ت و �ز ا�ز سّر »   �ت
مع ملک ا�ت �ب �ز ُ  �ت

�پس    .) ه  ص�ز �ت )  ص�ز  ، صله   ، �ته  �شِ د  �ز ما�ز ؛  اس�ت  » و�د�ت و  ی  �زها�ی »�ت ای  مع�ز به  � ِده  �ِ  

. د اس�ت د�ی دون �ت�ش ی( �ب �زها�ی به �ت ی �ده )� عل

د. دار�ز ا�ز �ز �ی د �ز د�ی به �ت�ش دام � �پ �ک  عاد�ت ، عادی و �زو�ت العاده ه�ی

. د اس�ت د�ی د �ت�ش ا�ت ده و �ز ل �ش �ی
�ک �ت�ش

ی«  ر« و »رس ی »�ب ارس ی ا�ز دو کلمٔه �ز ررس    �ب
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 ، �د   ، �د  د:  �ز ما�ز ــ  د  دار�ز ی  ا�ز ا�ی �پ د  د�ی �ش �ت ی  عر�ب �بان  �ز ه رد  �ک ری 
گ

د�ی� کلما�ت  و    ��تّ 

ن، �دّ ِ  ِ  م د ��تّ �ز د: ما�ز ا�ی �ی ها مصّو�ت �ب �ز عد ا�ز �آ ه �ب د �ک ر�ز �ی
ی �گ ی م ارس د رد �ز د�ی ی �ت�ش ما�ز ح�ت ــ �ز مس�ت

د  د�ی �ت�ش و  ی اس�ت  �در عر�ب �ت م �تَ �زَ �شَ د.  دار�ز �ز ا�ز  �ی �ز د  د�ی �ت�ش به  �  ، ن صور�ت  ا�ی ر  �ی �ز ، رد  ر�ب 
ک

�

ده اس�ت (. ر�ز�ته �ش
گ

اه � �ب �ت �ت ا�ش �تّ د �با م�ش ا�ی دارد ) �ش �ز

به  � �ت و... و  �ی ه�ز �ت ، �ت د: �ت�ل�ی �ز د؛ ما�ز �ز ل هس�ت ع�ی �ت�ز �در �با�ب  �ی�ت و �ت�تو�ی�ت م ر�ب   �ت

د. دار�ز ا�ز �ز �ی د �ز د�ی �ت�ش
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درس دوازدهم

دستور خِطّ فارسى )2(

وىژگى هاى خّط فارسى را به اختصار و با توّجه به آنچه در سال هاى گذشته خوانده اىد، 
در جدول زىر جمع بندى مى کنىم.

توضىحاتمثالانواعردىف

١
الفبا 
)حروف(

ء ــ ا ــ ب ــ پ ــ ت ــ ث ــ ج ــ چ ــ 
ح ــ خ ــ د ــ ر ــ ز ــ ژ ــ س ــ ش ــ 
ص ــ ض ــ ط ــ ظ ــ ع ــ غ ــ ف ــ  
ـ ى ـ هـ  ـ وـ  ـ نـ  ـ مـ  ـ لـ  ـ گـ  ـ کـ  قـ 

نوشتارى            نشانٔه   33 فارسى  الفباى 
گروه  دو  به  که  دارد  حــروف(   =  (
منـفصل(  و  جــدا)مّتصل  و  پىوسته 

تقسىم مى شوند.

٢
نشانه های   
غىرحرفی

ـ ـٌـ   ـٍ 1( ـَـ ـِـ ـُـ ـْـ ـ ـ ~ ـّـ ـًـ 
2( . ، ؛ ؟ ! : » « ) ( ] [ …

سى وسه حرف تشکىل  فارسى از  خّط 
شده است اّما با اىن نُه نشانه ونشانه هاى 
عـددى     نىز ده نشانـٔه  و  سجـاوندى 

)← 3( کامل  مى شود.

3
الفباى
نابرده رنج گنج میّسر نمی شود.تحرىرى

دسـت نوشـته ها معـموالً با حـروف
تحرىرى نوشته مى شوند و تقلىد کردن
از حروف چاپى در دست نوشته ها

مطلوب نىست.

4
واج چند
حرفى

)/ت/ = ت،ط(، )/ز/ = ز، ذ، ض، ظ(
)/س/ = ث، س، ص(، )/غ/ = غ، ق(

)/ء/ = ء، ع(، )/ه/ = ح، ه(

در کلمات »تلف« و »طلب« واج /ت/
ىکى است اّما با دو حــرف نــوشته

مى شود، و …
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5
حرف چند
واجى

»و«: / دو/، / نور/، / وقت/
»ى«: /ىخ/، /مىخ/
»ه«: /کرىه/، /گرىه/

حرف »و« در خّط فارسى نماىندٔه
واج هاى /ـُـ/، /او/، /و/ است، و…

٦
نامعادل های   

امالىی

»خوا« = / خا/، »ْسْتـ« = /س/
»نْبـ« = /مبـ/، »ْجتـ« = / شتـ/

»ْسَتـ« = /سَد/

می خوانىم            و  »خواهر«  می نوىسىم، 
/خاهر/ و…

فّعالّىت
از متن درس هاى 7 تا 12 کتاب هاى زبان و ادبىات فارسى )3( امال 

بنوىسىد.
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ دو

ــ مبتذل و  ــ ادبّىات متعّهد  گزارٔه فعل ــ شئون اجتماعى ــ خاّلقّىت و سازندگى 
سست ــ تأوىل جمله ــ مشابهت عىنى ــ مقولٔه علّّىت ــ عناصر تأثىربرانگىز  ــ فرتوت و 
سال خورده ــ مرقـد و مزار ــ الفاظ وتعابىـر ــ تلقىن عاطفى ــ گنجىنٔه غنى ــ عواطف و 
احساسات ــ بى هوىّت و بى اصالت ــ صعوه و زاغ ــ فاقد حشو ــ ضرىح مقّدس  ــ تقارن 
و هماهنگـى ــ تـأثىر موسىقـاىى ــ وهم انگىـز و درشتناک ــ غناى زبان ــ الهام گىــرى 
ت ــ عبـوس و گرفته ــ  هنرمند ــ صىقل خوردگى و جال ــ تعبىرات کناىى ــ صامت و مصِوّ
ستىغ کوهستان ــ غاِر حرا ــ مسحور اعجازها ــ برق و صاعقه ــ ساحره و شعبده باز ــ 
ـ تالش  ـ موظّف و ملتزمـ  ـ سىـاِق سخنـ  ـ طاقٔه پارچهـ  ـ عناوىن و القابـ  ذّرات الجوردىـ 
غالب   ــ قالب و محتوا ــ سخت و انعطاف ناپذىر  ــ توأم و همراه ــ اقتضاى هدف ــ موّقتاً و 
ـ  ـ ىادگاِر اعصارـ  ـ عنصر اغـراقـ  ـ نثار  جان  ــ متشّخص و محترمـ  ـ سکوت ملموسـ  گذراـ 
ـ تالش  ـ افراِد ثقهـ  ـ شفقت و لطف  ــ تهنىت و تبرىکـ  ـ خبـر تأّسف انگىزـ  ادغام و ترکىبـ 
على حده ــ مزىّت فوق العاده ــ الفباى تحرىرى  ــ نقرٔه مذاب ــ تفوىض اختىار ــ تصّنع و 
ـ  بى حوصلگى و عجله ـ عارىتى و غىراصىل  ــ خصىصٔه ذاتىـ  ـ صداى الىنقطعـ  ساختگىـ 
ثواب آخرت ــ َالَْفغدن مال ــ صالح معىشت ــ صىانت ذات ــ جدال و مناقشت ــ 
ـ سباع و وحوش   ــ  ـ بهبود و انتعاشـ  ـ اصناف رىاحىنـ  ـ عظت و پندـ  تثمىر و سود بخشىـ 
اتباع و پىروان ــ زىرکى و دها ــ مفاوضت و گفت  و گو ــ پستى و دنائت ــ مرّشح و آماده ــ 
ـ بأس و  ـ  َمِلک ِسباعـ  ـ مسارعت و شـتابـ  ـ وطن مـألوفـ  ـ خـَدم و َحشَمـ  رفىع و وضىعـ 
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خشم ــ وثىقت و اطمىنـان ــ مبالغت و اطناب ــ حذاقت و هشىـارى ــ ترحىب  و تشوىق ــ 
ـ عهود  و مواثىق   ــ  ـ اغرا و تحرىکـ  ـ نَفاِذ امرـ  ـ کافْر نعمِت غّدارـ  ـ فقر و  فاقهـ  لطاىِف ِحَىلـ 
ـ ِرّقت  و  ـ توّجع و تحّسر ــ مذلّت و خوارىـ  ـ گزاردن حقـ  ـ نقض عهدـ  آغالىدن و تحرىکـ 
شفقت ــ مسّرت و شادمانگى ــ فضىحت و رسواىى ــ زرق و افتراــ خواتم بـدسگالى ــ 
استنشاِق نسىم ــ دنائت هّمت ــ نشىمن عـزلت  ــ انىس و جلـىس ــ مالعبـت و مداعبت ــ 
پىِک اجل ــ عادت مألوف ــ نقض رأى ــ اولوااللباب و خردمندان ــ طىرٔه عقل ــ مکالمه 
ـ شاهِد غضبان  ــ خردٔه  ـ اوان و هنگام ــ منابِر قُضبان  ــ آللى نفىسـ  ـ صولِت بَردـ  و محادثهـ 
مىنا ــ ِعقد ثرىّا ــ سنبل و ضىمران ــ نُزهت و فُسحت   ــ دست تطاول ــ طىِش خرىف ــ 
اتّفاق بىاض ــ ُحسن معاشرت ــ آداب محاورت ــ نگاه نّقادانه ــ تبلوِر اغراق آمىز  ــ تجّسم 
روحّىات ــ اهوراىى و اهرىمنى ــ فّرٔه اىزدى ــ عزم آهنىن ــ مهلکٔه عجىب ــ معارضه  و 

پىکار ــ  ُمحىل و دشمن خوى .



  83    

درس سىزدهم

نوشته هاى ادبى )3(

بىان 
به نظر شما جز کاربرد هنرى زبان و استفاده از ُصَورخىال در نوشته، چه عوامل دىگرى 
باعث تأثىرگذارى ىک نوشتٔه هنرى مى شوند؟ براى اىنکه پاسخ را درىابىد، بهتراست اىن 

دو خبر را با هم مقاىسه کنىد:
  هواى بخش عمده اى از مناطق کشور، طىّ 24 ساعت آىنده آفتابى خواهد بود.

ٔ رانندگى تعدادى از نخبگان رىاضى کشور جان باختند.   بر اثر سانحه
ما  بر  شدىدى  عاطفى  تأثىر  دوم  خبر  اّما  دارد،  آگاهى دهندگى  نقش  تنها  اّول  خبر 
مى گذارد. هر نوشتٔه ادبى براى آنکه بر قدرت تأثىر خود بىفزاىد، باىد ىکى از حاالت عاطفى 
چون اندوه، شادى، ىأس، امىد، خشم، حىرت، اعجاب، ترس و … را در مخاطب برانگىزد.

اىن دو نوشته را مقاىسه کنىد:
ٔ مذاب در زىر درختان پهن مى شد. گل ها بوى عطر مالىم خود  ٔ نازک مهتاب مانند نقره   »  پرده

رابه هوا تفوىض مى کردند. بلبل ها از ته باغ مستانه مى خوانند …«
حجازى( محّمد  )آىىنه، 

ٔ نزدىک رود. کودک مسکىن خود  ٔ واقع در بىشه   »کوزت ناچار بود براى آوردن آب به چشمه
را در تارىکى دىد و در آن فرو رفت. اضطرابى او را فراگرفته بود. از اىن رو تا مى توانست دستۀ سطل 
ٔ جنگل سراپاىش را فرا  را تکان مى داد. هر چه پىش تر مى رفت، تارىکى غلىظ تر مى شد … لرزش شبانه
مى گرفت. دىگر فکر نمى کرد. دىگر نمى دىد باد سرد از جلگه مى وزىد. بىشه ظلمانى بود، بى هىچ برخورد 

)بىنواىان، وىکتور هوگو(
برگ ها، بى هىچ اثرى از آن روشناىى هاى مبهم و خنک تابستان …« 
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و  احساس  اّما  آفرىده  زىبا  عناصر خىال وصفى  به کمک  نوىسنده  اّول،  نوشتٔه  در 
عاطفٔه کمترى در ما برمى انگىزد. در نوشتٔه دوم، نوىسنده ضمن وصف حالت کوزت به 
کمک خىال، حالت ترس و تنهاىى او را چنان مؤثّر به ما منتقل مى کند که خود را در آن 
بىشٔه ظلمانى مى بىنىم و با کوزت هم حّسى مى کنىم. باىد دانست که تأثىر عاطفى هر نوشته با 

نوشتٔه دىگر متفاوت است.
عامل دىگرى که در نوشته هاى ادبى بىشتر دىده مى شود، صداقت و صمىمّىت است. 
آنچه مى نوىسد معتقد است.  به  نوىسنده  باشد که خواننده احساس کند  باىد چنان  نوشته 
نشانى از رىا و تصّنع در آن نباشد. اىن نوشته حرف دل نوىسنده است و بر دل مى نشىند. 
هرگاه مقاصد خود را به زبان خودمانى بىان کنىم، در سخن ما صداقت و صمىمّىت احساس 
مى شود. اىن زبان هرچه ساده تر و بى تکلّف تر باشد، صمىمى تر جلوه مى کند. در نوشتٔه زىر 

نوىسنده در کمال سادگى و صمىمّىت بخشى از خاطرات خود را بازگو مى کند.
»  بهار، فصل خوش و معتدل بود. درخت ها شکوفه مى کرد، تک و توک مرغ ها مى خواندند. 
ده از سکوت سنگىن زمستانِى خود بىرون مى آمد. ىک درخِت بهْ توى باغچۀ ما بود و چىدن و خوردن 
شکوفۀِ بْه ىکى از سرگرمى هاى من بود. هم بوى خوش داشت و هم طعم خوش ولى شکوفه هاى دىگر 
تلخ بودند. آن گاه مرغ کوکو )فاخته( مى آمد و روى تىرهاى بادگىر مى نشست و الىنقطع کوکو مى کرد. 

مى گفتند با صداى او توت مى رسد و من روز شمارى مى کردم  براى رسىدن توت.
مرغى غمناک تر، ىک نواخت  تر از کوکو نبود، پشِت هم با تکراِر خستگى ناپذىر صدا مى داد. 

همان ىک صدا. بهار شورىده حالش کرده بود … .«
)روزها، دکتر محّمدعلى اسالمى ندوشن(

اىن است که  از صداقت و صمىمّىت دور مى کند  نوشته را  مّهم ترىن مسئله اى که 
پاره هاىى  ما سراسر  نوشتٔه  اگر  نقل کنىم.  بى کم و کاست  نوشته هاى دىگران را  بخواهىم 
دوخته شده از نوشته هاى دىگران باشد، جز آنکه نوعى فرىب است، بى احترامى به خواننده 

هم تلّقى مى شود.
تنّوع و تحّرک خصىصٔه دىگر نوشته هاى هنرى و ادبى است. تنّوع و تحّرک بخشىدن 
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از   استفاده  دقىق،  واژگان  انتخاب  مى گردد؛ چون  ممکن  گوناگونى  راه هاى  از  نوشته  به 
و  پاىان و عنوان مناسب، داشتن طرح مشّخص، عاطفه  و  آغاز  ُصَور خىال، فضاسازى، 
احساس، ساده نوىسى، بلند و کوتاه کردن جمالت، تبدىل جمله ها از حالت خبرى به انشاىى 
و گفت وگو،  مناظره  از  بهره گىرى  به سوم شخص،  اّول  از  تغىىر شخص  به عکس،  ىا  و 

به کارگىرى طنز، استفاده از تمثىل و مثل و … .
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�یم امو�ز �ی �ب

د. �ی �ز و�بّه �ک �یر �ت �ز کلما�ت �ز ل�زّ به �ت �

ِگار گار و رو�ز ْ رو�ز مهْر�بان و مهَر�بان  

ار  �ب و مع�ی ِی را�ی ارس ه رد �ز د �ک �ز و�ی
ی �گ ی م به کلما�ت ی« � �ز ل�زّ د. »دو �ت �ز ی« هس�ت �ز ل�زّ کلمه های �باال »  دو �ت

بان  و�ی�یم و هم مهَر�
ی �گ ی( م ا�ی د. ما امرو�ز هم مهْر�بان ) مهر+ �بان= دو ه�ب و�ز ی �ش �ز م ل�زّ کل �ت به دو �ش �

ی(. ا�ی ِگار )سه ه�ب ی( و رو�ز ا�ی گار )دو ه�ب ْ ن اس�ت رو�ز �ی �ز ی(؛ هم�چ ا�ی )ِمهْ+ َر+ �بان= سه ه�ب

د. و�ز ی �ش �ز م ل�زّ ی �ت ا�ی ی و هم سه ه�ب ا�ی �ب ها هم دوه�ب ا مر�کّ �ت ها �ی �ت ی ا�ز م�ش ع�ز ن: �ب را�ی ا�ب �ز �ب
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خودآزماىى
1( در نوشتٔه زىر، نوىسنده از کدام عناِصر و عوامل هنرى براى زىباىى نوشتٔه خود استفاده کرده 

است؟

رنگ هاى زندگى
مى دانم که آسمان آبى است، ابر سفىد است، کوه قهوه اى است، بال هاى پروانه ها رنگارنگ است ولى از وقتى 

که به دنىا آمده ام، رنگى جز سىاهى ندىده ام.
و  برجستگى ها  تمام  دىگر  حاال  مى کشم.  او  صورت  روى  را  دست هاىم  مى بىنم؛  صبح  روز  هر  را  مادرم 
فرورفتگى هاى صورتش را از حفظ مى دانم. هنوز هم وقتى با او حرف مى زنم، دوست دارم دستش را در دستم بگىرم. 

مى پرسد: »چرا، دست هاىم را مى گىرى؟!«
مى گوىم: »چون از گرمى دست هاىت جان مى گىرم.«

مادر مى گوىد دست هاى من از دست هاى او ماهرتر است؛ چون من عادت کرده ام که شکل هر چىز را با لمس 
کردن به ذهنم بسپارم. ولى من دست هاِى مهرباِن او را بىشتر از دست هاى خودم دوست دارم.

بىنى مادر در وسط صورتش بزرگ تر از بىنى من است ولى مادر مى گوىد، بىنى من کارآمدتر است؛ چون من بوها 
را بهتر از او احساس مى کنم. از همان بّچگى وقتى مهمانى به خانۀ ما مى آمد، مادر از دِم در به او مى گفت که حرف نزند 

و بعد به من مى گفت: »  اگر گفتى چه کسى به خانۀ ما آمده؟!«
من بو مى کشىدم و بىشتِر وقت ها اسم مهمان را درست مى گفتم. آن وقت مادر مى خندىد و نوک بىنى مرا مى بوسىد.
افسوس که از پدرم چىز زىادى نمى دانم. از وقتى که به دنىا آمده ام، او بىشتر در سفر بوده است. پدر هر چند وقت 
ىک بار به ما سر مى زند. مقدارى پول در دست مادر مى گذارد، دستى روى سر من مى کشد و مى گوىد: »  چه قدر بزرگ شده اى!«
مى دانم که او مرا دوست دارد. چون تا وقتى که پىِش ماست، سعى مى کند به من کمک کند. اواىل نمى خواست 

باور کند که فرزندى نابىنا دارد و تا دو سال پىش تواناىى هاى فرزند نابىناىش را باور نداشت.
ىادم مى آىد، ىک بار او تابلوىى از سفر آورده بود. ساعت دىوارى را برداشت، تابلو را جاى ساعت به دىوار زد 

و ساعت را به دىوار دىگرى وصل کرد. به او گفتم: »  بابا ساعت را کج زده اى.«
به حرفم اهّمّىت نداد. دوباره به او گفتم: »  بابا ساعت کج است.«

با بى حوصلگى گفت: »   تو از کجا مى دانى؟ «
گفتم: »  از صداى تىک تاک ساعت مى فهمم.«

عصبانى شد وگفت: »  من که چشم هاىم مى بىند، کجى آن را نمى بىنم آن وقت تو …« و بقّىۀ حرفش را نگفت. بغض 
گلوىم را فشرد. مادر مثل همىشه به کمکم آمد و گفت: »  راست مى گوىد. خودت بىا از دور نگاه کن! ببىن کج است.«
پدر ساعت را صاف کرد. اشک هاىم مثل باران روى صورتم مى لغزىد. مادر سرم را روى سىنه اش گذاشت و 

در حالى که گوش هاىم را مى بوسىد، گفت: »  من به اىن گوش ها افتخار مى کنم.«
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با همىن گوش ها، آن شب شنىدم که پدر به مادر مى گفت: »  اىن قدر او را لوس نکن. او که تا ابد نمى تواند به 
تو تکىه کند.«

پدر راست مى گفت، اکنون دو سال از آن شب مى گذرد. در اىن دو سال من از مادر خواستم که مرا با عصاى 
سفىدم رها کند. بگذارد که خودم به کمک عصاىم محىط اطراف را بشناسم. دلم مى خواست خودم به تنهاىى وارد اجتماع 
بشوم و زندگى را تجربه کنم و حاال اىن دو سال تجربه به من نشان داده، در دنىا کسانى هستند که به تواناىى هاى خودشان 

اىمان ندارند و حّتى با داشتن چشم، زىباىى هاى زندگى را نمى بىنند.
من امروز فهمىده ام، کورتر از من هم در دنىا هست1.

2( ىکى از عبارت هاى زىر را به کمک  ُصَورخىال به صورت هاى مختلف بنوىسىد:
  کتاب دوست انسان است.

  رزمندگان اسالم در جبهه ها حماسه آفرىدند.
  انسان ها باىد ىاور ىکدىگر باشند.

3( جملٔه زىر را با توّجه به کلمه هاى داخل کمانک )پرانتز( تغىىر دهىد.
مهتاب چون حرىر سپىد روى برف بىابان نشسته بود. )نرم و مالىم(

مثال: مهتاب نرم و مالىم چون حرىر سپىد روى برف بىابان نشسته بود.
ىا: مهتاب چون حرىر سپىد روى برف بىابان نرم و مالىم نشسته بود.

 ................................................... )  دامن گسترده بود (
 ................................................... )  آهوى مهتاب  (

 ................................................... )  عروس سپىد پوش  (
 ................................................... ) حرىر ماهتاب (

4( ده واژه که در زبان فارسى امروز دو تلّفظ دارند، بنوىسىد.

1ــ سپىده خلىلى، به نقل از مجلّٔه سروش نوجوان، به مناسبت 23 مهر، روز جهانى عصاى سفىد.


